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 מק פרשת
הקדמה 

לעולמות ידוע  ית' אלקותו  להמשי הוא  האד נברא  אליה אשר השלימה שהעבודה

הזה  להעול והדעת והבינה החכמה  ה המוחי את להמשי ובפרטות ,התחתוני

דהיינו יסוד , הוד  נצח תפארת גבורה חסד  שה המידות שבעת שה ימי בשבעה שנברא 

הנגלה  האמת לאור מקושרי אד בני בה שמתנהגי וההנהגות המידות כל  שיהיו 

ה' הלא  פעלו  מי פעול  כל  ויודע ,בעול והבינה החכמה ידי על  האמת אור כשמתגלה

.הנבראי כל  חיות שממנו  צבקות, אלקי

כדי אמ יעשה ומה ,מוחי להמשי גדולה במדריגה הוא  אי אשר האד עשה מה

בבחינת  שה העליונות בספירות להתדבק  כח לו  כשאי לעול ית' אלקותו  להמשי

""נהי" כללי באופ הנקראי התחתונות הספירות וה עצה יש  זה על  ודעת? בינה חכמה

מלכות) יסוד  הוד  שניה (נצח אשר ומלכות, יסוד  הנקראות התחתונות דרגות שני ובפרט

לכל  שוי ה אלא  בדווקא , לצדיקי השייכות והארות השגות מכח הבאות עבודות אינ

ספירת כי והמשפיעי המלכות נפש , ה' במציאות שמאמי בתוק פשוטה אמונה היא 

מתו שמאמי דהיינו  והוד  נצח ה תנועה ניצוח אליה שבכל  בדוקא  להאמי שמנצח ,

להתגבר ,עול של  אלופו  ש ית"ש .ולהודות ותנועה אליו 

נקודת ודרגה היא  בו , אשר היסוד  מידת את להבעיר זוכה כשהאד ממנה גבוהה

חיותו כל  כי והידיעה האמנה מתו להקב"ה שלהבת להבת אש  ההשתוקקות

לדבר  ג האד של  לבו  את מבעירה התאוה שבגשמיות וכמו  ממנו , התענוגי וכל  ממנו 

לחמדת  לבעור לאד כל  יש  בקדושה העני בשורש  וכמה כמה אחת על  שכל , דבר בו  שאי

לו יש  א דבר, שו משיג  אינו  א ג והאד ה', שבעבודת העליו תענוג  הלבבות כל 



מקץ זרע  קודש פרשת ב 

החכמה  הכתר שה המוחי את להמשי זו  השתוקקות ידי על  יכול  אמיתית, השתוקקות

הכתר. ועד  הדעת עד  עולה שהיסוד  הקבלה בשפת נקרא  זה וסוד  והבינה,

א' פרק
הגנוז  האור  ממשיך היסוד

שפירשתיוירא  מה  פי על  כו '. במצרים שבר יש  כי (תהלים יעקב

כ) שברא לא, אור כי כו ', ליראיך  צפנת  אשר טובך  רב מה 
לבוא  לעתיד לצדיקים גנזו  הראשון  ביום יב.)השי"ת  ופירש (חגיגה ,

זצ"ל  אלימלך  נועם המחבר אלהים)בעל  ויאמר  ד"ה שצדיקים (בראשית
מסוף  האור בזה  רואים שהצדיקים אור, לאותו  לבוא  עתידים יהיו 
הוא , והענין  לבוא , לעתיד לצדיקים הפירוש  וזהו  סופו , ועד העולם

יחיה  באמונתו  שהצדיק צדקתם ידי על  ד)שהצדיקים ב, (חבקוק

לשון  הוא  ז)ואמונה  ב, לשון (אסתר  שהוא  הדסה , את  אומן  ויהי
שהיה  ומה  הבנין , ימי הז' לכל  הזה  האור ממשיכין  והמשכה , הנהגה 
וממשיכין  בו  רואים יהיו  שהם לצדיקים, נתגלה  הגנוז אור תחילה 

ר"ז: גימטריא  או "ר ולכן  לעולם, אותו 

פניווהנה תאיר אדם חכמת  ולכן  ראשונות , בג ' גנוז הזה  אור
א) ח , מאין (קהלת החכמה  כי מחכמה , בא  שהאור נמצא  ,

יב)תמצא  כח , כתר,(איוב בחינת  הוא  אין  מבחינת  האור ונמשך  ,
מהם  האור ממשיך  והצדיק הבנים, אם היא  בינה  ולמדת  לחכמה 
שראה  שבר, יש  כי יעקב שראה  הענין  היה  וזה  הבנין , ימי ז' לכל 
שב"ר  לכן  הבנין , ימי לז' הבנים אם מבחינת  שממשיך  צדיק שיש 
מעלה  של  האור נגד כוללים , ב' עם נ "ר פעמים  ב' גימטריא 

אלהיו  ה ' על  שברו  בכוונת  וכן  למטה , אותו  קמו,ושממשיך  (תהלים

ז'ה) גימטריא  האותיות  עם שב"ר גם זו , בחינה  על  שמורה  כתוב
שממשיך  מי שיש  שראה  הנ "ל , לרמז הכולל  עם חס "ד פעמים
ענין  היה  שזהו  רואים אנו וכן  הבנין , ימי לז' ראשונות  מג ' החסד
דמטמרין  התרגום ופירש  פענח, צפנת  ליוסף  קראו  ולכן  יוסף , עבודת 

ש  הנ "ל  לרמז ליה , ונגלה גלין  ממשיך , יוסף  היה  גנוז שהיה  האור
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ולכן  הבנין , ימי לז' ראשונות  מג ' ממשיך  שהיו  האור אותו  לו 
המשיך : שמשם הכולל , עם כת "ר או "ר גימטריא  פענ "ח צפנ "ת 

שפירשתי וירא  מה פי  על כו '. במצרים שבר  יש  כי  כ)יעקב  לא, מה (תהלים
הראשון  ביום השי "ת שברא  אור  כי  כו ',  ּליראי צפנ ּת א ׁשר   טּוב רב 

לבוא  לעתיד לצדיקים  יב.)גנזו  אלימלך ,(חגיגה נועם המחבר  בעל ופירש 
אלהים)זצ "ל ויאמר  ד"ה תקופה (בראשית על בדווקא  לבא  לעתיד הכוונה  שאין

אלא  המשיח, ביאת  שלאחר מסויים  וזמן לבוא מסויימת  עתידים  יהיו  שצדיקים
סופו  ועד העולם מסוף  האור  בזה רואים שהצדיקים אור , אור לאותו  הוא 

ידי  ועל עלמין, כל וסובב  עלמין כל שממלא  ית ' אלקותו אמיתות  שמתגלה  האמת 
הצדיקים  יכולים  וממילא  ומקום , זמן של והמחיצות  ההסתרות  כל בטלים  זה  אור

העולם , בכל שהווה  מה  וכל להיות  שעתיד מה  כל לצדיקים לראות  הפירוש  וזהו 
לבוא  .א לעתיד

והערות הוספות
אלקים):א. ויאמר  ד"ה בראשית (פ' זלה"ק

אור ויהי אור  שיהיה יתברך השם שאמר  רבותא מה לכאורה אור . ויהי אור  יהי אלקים ויאמר 

וראה  כו' במחשבה עלה מתחילה שאחז"ל מה לדקדק יש וגם ויהי. שאמר  הוא חידוש מה

אמיתי  הפשוט  הבורא על ולומר  לחשוב חלילה דקדקו וכבר  כו'. מתקיים העולם שאין

דאיתא  לפרש ונראה וחלילה. חלילה השתנות שום כך ואחר  כך במחשבתו עלתה שמתחילה

בשבירת  שנפלו ניצוצין הרפ"ח  על רמז מ "ת רפ"ח  אותיות מרחפת אלקים ורוח  בכתבים

את  אלהים וירא כו' אלקים ויאמר  וזהו הניצוצות. אותן להעלות לתקן עבודתינו והיא הכלים

טוב  שהוא הבין שראה שאחר  יתברך אצלו שייך וכי מובן אינו כן גם דלכאורה טוב, כי האור 

שהדיבור כך, הוא והשורש הענין אך יתברך. הבורא אצל כך ולחשוב לומר  חלילה קודם ולא

נתקן  כי כלל תיקון לשום עוד צריך ואין בו הכל נשלם יתברך מפיו היוצא יתברך הבורא של

פיו  ברוח  כביכול אומר  היה אם ניצוצין הרפ"ח  נפילת בעת נמצא יתברך. פיו במאמר  הכל

שבירה. קודם שהאציל בעת שהיה כמו לקדמותו האור  חוזר  מיד היה אור  יהי אלו דברים

היה  ואם  הניצוצות, אותם  יעלו שהם הצדיקים בעובדות  דווקא חפץ  הוא ברוך יתברך והשם

שום  יתברך השם עושה היה לא ואם הצדיקים. לעליית צורך היה לא כנ"ל בדיבורו אומר 

עוזרו  הוא ברוך הקדוש לולא כמשז"ל זאת כל לפעול הצדיקים ביכולת היה לא כביכול פעולה

ההיא  באור  והביט  וראה הרמה, ובחכמתו הגדולים רחמיו ברוב יתברך השם עשה ולכן כו'.

הצדיק  ביד יכולת שיהא לצדיק עוזר  פעול והשגחתו בראייתו הניצוצות באותן פירוש

מיד  אור  יהי יתברך השם אומר  היה אם לומר  רוצה כו', ויאמר  הכתוב  פירוש וזהו להעלותם,

יתברך  והשם עבודה שום לצדיק לו היה ולא כנ"ל לקדמותו האור  חוזר  היה פירוש אור , ויהי
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יחיהוהענין  באמונתו  שהצדיק  צדקתם ידי  על שהצדיקים (חבקוק הוא ,

ד) להקב "ה ב, ההשתוקקות  והיא  "צדיק ", הנקרא  היסוד שמידת  כלומר ,
האמונה  היא  ומה  האמונה , בפעולת  חיות  ממשיכה  "יחיה " ובתענוג , בוערה  באש 

- לשוןמבאר הוא  ז)ואמונה ב, הדּסה (אסתר  את אמן שהיה ויהי  מרדכי על קאי 
דודו, בת  הדסה  את  המלך בדרך ומנהיג  והמשכה מחנך הנהגה  לשון שהוא 

המידות , כל את  עמו ומנהיג  אחריו מושך היסוד שמידת  האור משום  ממשיכין
הבנין ימי  הז ' לכל ידיעת הזה שהוא  ודעת  בינה  חכמה  של אור שהוא  הגנוז האור

ית ' והבנה (חכמה)מציאותו הרחבה  של בעולם (בינה)באופן גם  מתגלה  ובדעת ,
כו', תפארת  גבורה  חסד המידות  בשבעת  דהיינו ימים  בשבעה  שנברא  ומה הזה 

וממשיכין  בו  רואים יהיו  שהם לצדיקים, נתגלה הגנוז  אור  תחילה שהיה
ר "ז  גימטריא  או "ר  ולכן לעולם, הגנוז,אותו  האור על מרמזת  סתם  אור תיבת  כי

לצדיקים  גנזו כו' טוב  כי האור את  אלקים  וירא  הפסוק  על במדרש  שנאמר כמו
לבא . לעתיד

ראשונות,והנה  בג' גנוז  הזה בראש ,אור  שהם  ובינה  חכמה  חכמת כתר לכן
פניו  תאיר  א)אדם  ח , שיודע(קהלת פניו את  מאירה  האדם  שבשכל החכמה 

וחושך  המציאות , ידיעת  את  המגלה  דבר הוא  אור תיבת  דהענין האמת , את  ומשיג 
קיימת , מציאות  מהעין המסתיר דבר מחכמההוא  בא  שהאור  המידות נמצא 

האור מקור בין הממוצע  שהוא  מהחכמה  האור את  למקבלים (הכתר )מקבלות 
יש (מידות) של שילוב  בו יש  כי ממוצע(ביטול)ואין(כח ), להיות  יכול הוא  ולכן ,

בעולם  המושגות  והם  יש  שהם  למידות  מהשגה  למעלה  והוא  אין שהוא  הכתר בין
הזה .

תמצא כי מאין יב)החכמה כח , שנקרא (איוב ממקום  הוא  החכמה  שורש  כלומר
כתר ממילא ו'אין' בחינת הוא  אין מבחינת האור  האור נמשך עצם  ששם 

הספירות , לכל הנשפע  השורש  ומשם  אם והתענוג  היא  בינה, ולמדת לחכמה
באור הבנים התבוננות  ידי על שהרי הבנים  את  המולידה  היא  כי אמא  נקראת  בינה 

ית '. לעבודתו ויראה  אהבה  אדם  בבני נולד הגנוז אור החכמה 

והערות הוספות
פירש  האור  את אלקים וירא לכך זאת. כל יפעלו שהם הצדיקים בעבודת דווקא רצה הוא ברוך

טוב  כי וזהו כנ"ל, הניצוצין להעלות לצדיק וסיוע עזר  יהא למען ההוא באור  וראה שהביט 

אותן  גנזו פירוש לבוא לעתיד לצדיקים גנזו שאמרו וזהו טוב הנקרא צדיק זה שאחז"ל כמו

אותן. שיעלו לבוא שעתידין לצדיקים אורות



מקץ זרע  ה קודש פרשת

הבניןוהצדיק  ימי  ז ' לכל מהם האור  להמידות ממשיך מהבינה  האור המשכת 
הצדיק , יוסף  של מידתו והיא  צדיק  הנקראת  היסוד מידת  ידי על נעשה 
תענוג  בשום  מסתפק  אינו שהאדם  בוערה , באש  השתוקקות  היא  היסוד מידת  כי

גבול בלי להקב "ה  בוער רק  מידות  מהשבעה  למידת והארה  מרכבה הוא יוסף (ולכן

לו) שיש ממה מרוצה אינו שלעולם הוספה מלשון יוסף כי התניא :היסוד, הבעל כמאמר ,
רק אלא  שלך התחתון עדן בגן ולא  שלך העליון עדן בגן לא  חפץ  איני רבש "ע ,
את  לקרב  הוא  גבול בלי שהוא  זו השתוקקות  וכח ומהותך. בעצמותך לבד, בך
שמחשבתו  במקום  כי מדרגתו, מכדי יותר גדולה  בקפיצה  ממדרגתו להתעלות  האדם 
זוכה  הוא  והטבע  מהמידה  למעלה  גבול בלי משתוקק  וכשהוא  הוא , שם  אדם  של

והטבע . מההשגה  למעלה  שהוא  הגנוז האור את  להשיג  גם 

שבר וזה  יש  כי  יעקב  שראה הענין על היה מורה  פשוטו פי על שבירה  תיבת 
שהוא  הגנוז אור שהוא  השפע  המשכת  על מורה  הוא  וברוחניות  פרנסה ,

הספירות , לכל רוחנית  וחיות  אם פרנסה  מבחינת שממשיך צדיק שיש  שראה
נ "ר  פעמים ב ' גימטריא  שב "ר  לכן הבנין, ימי  לז ' המשכת הבנים על המורה 

כולליםאור ב ' האורות ,עם כל את  הכולל אור על מורה  של הכולל האור  נגד
הספירות מעלה כל את  הכולל למטההכתר אותו  והמלכות ושממשיך ליסוד

ו"כלה " "כל" בלשון ונקראות  הספירות  כל את  על הכוללים  בכוונות שכתוב (כמו

המלכות) מידת על מרמז הוא כי בכל מושל ואתה .הפסוק

אלהיו וכן  ה' על ׂשבר ֹו על ה)בכוונת קמו, בחינה (תהלים על שמורה כתוב  
לרמז  הכולל עם חס"ד פעמים ז ' גימטריא  האותיות עם שב "ר  גם זו ,

הספירות ,הנ "ל לשבעת  הכתר אור המשכת  החסד על שממשיך מי  שיש  שראה
הבנין ימי  לז ' ראשונות ראשונות מג' מג ' הבא  השפע  ובפרט חסד נקרא  השפע 

המשכת  של כח יש  שבמצרים  קדשו ברוח ראה  אבינו ויעקב  כלל, דינים  אין ששם 
הצדיק . יוסף  והוא  הספירות  לכל ושפע  וחסד קדושה 

יוסף וכן  עבודת ענין היה שזהו  רואים העולם ,אנו  לזה  ית ' אורו להמשיך
ליה גלין דמטמרין התרגום ופירש  פענח, צפנת ליוסף  קראו  דהיינו ולכן

אצלו, מגולה  שמכוסה  ממשיך,מה  יוסף  היה גנוז  שהיה שהאור  הנ "ל לרמז 
הבנין ימי  לז ' ראשונות מג' ממשיך שהיו  האור  אותו  לו  שמתגלה ונגלה  הצדיק 

אחרים  לגבי "מטמרין" שהוא  ומה  דבר, בכל ית ' אלקותו אור רואה  הגנוז האור לו
לצדיק , ליה " "גלין ית ' אלקותו אור או "ר דהיינו גימטריא  פענ "ח צפנ "ת ולכן

המשיך: שמשם הכולל, עם כת"ר 
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ב ' פרק
צמצום  ע"י ושפע אור  ממשיך היסוד

מורה וז "ש  קמ "ץ  כי לקמצים, השבע  שני בשבע  הארץ  ותעש 
וזהו זו , לבחינה  מורה  קמץ  בנקודות  שהוי"ה  כתר, לבחינת 

חז"ל  שאמרו  טו)הענין  יב, במדת (ב"ר  העולם לברוא  הקב"ה  שרצה 
חסד  באמת  הוא  הדין  וזה  לדין , הרחמים מדת  שיתף  ואח"כ הדין 
הגדול  בחסדו  היה  העולם, לברוא  כשרצה  השי"ת  הנה  כי גמור,
הדין  זה  כי רק הגדול , וטובו  חסדו  להם שישפיע  נבראים שיהיו 
שיוכלו הגדול , אורו  כביכול  השי"ת  שצמצם הראשון  הצמצום הוא 
צמצום, בלא  אפשר היה  שלא  מה  מאורו , להנות  והנבראים העולם
לנו מורה  קמ "ץ ] [הניקוד וזה  הראות , עין  מחשיך  גדול  אור כי
אף  קמ "ץ  ולכן  צמצום, בלא  ממנו  [להנות ] הגדול  לאור שא "א 
העליון  אור כתר בחינת  על  מורה  וצמצום, קמצנות  מלשון  שהוא 
צריך  לכן  מאוד גדול  אור שהוא  שמחמת  רק גמורים, רחמים
לא  זה  שמבלעדי הגדול , החסד הוא  שם קמ "ץ  ובחינת  הצמצום,
אותיות  שמד' קמצים ד' ולכן  הגדול , מאורו  להנות  אפשר היה 

כידוע  די"ן , גימטריא  כת "ר, שבבחינת  ע"ב)הוי"ה  ז שקמץ (תיקו"ז
הוא  הדין  זה  ובאמת  די"ן , גימטריא  י"ו  פעמים ד' לי"ו , נחשב

הגדול : החסד

יפק"ד גם  פק"ד גימטריא  והכולל , תיבות  ד' עם קמ "ץ  פעמים ד'
אתכ"ם  כה)אלהי"ם נ, שני (בראשית בשבע  הארץ  ותעש  וז"ש  .

שני  משבע  וצמצם יוסף  שקמץ  מה  כאן  גם כי  לקמצים, השבע 
שיהיה  הגדול , החסד באמת  היה  זה  קמצנות , בחינת  שהיה  השבע 
וצמצום  בקמצנות  יוסף  עבודת  היה  וזה  הרעב, שני לשבע  אוכל 
ולכן  כנ "ל , פענח צפנת  נקרא  שלכן  כנ "ל , הכתר מאור להמשיך  זה 

ג )כתיב לז, הוא (בראשית חכים בר ומתרגם לו , הוא  זקונים בן  כי
המשיך  ולכן  חכמה , שקנה  וזקן  ראשונות , מג ' שהמשיך  כנ "ל  ליה ,
גימטריא  זקני"ם ולכן  תמצא , מאין  שהחכמה  מאין , חכמה  מבחינת 
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ימי  ז' לכל  לעולם המשיכו  גנוז שהיה  שהאור כנ "ל , ור"ז  או "ר,
הבנין .

מז)וז"ש  מא, קמ"ץ (בראשית כי  לקמצים, הּׂשבע ׁשני  ּבׁשבע הארץ ו ּתעׂש
זו  לבחינה מורה  קמץ בנקודות שהוי "ה כתר , לבחינת עשרת מורה

לכתר  רומז קמץ  שהוא  הראשון והניקוד הספירות , עשרת  כנגד מכוונות  הנקודות 
"קמצים ", בה  היה  הארץ  כל כאילו הדבר ונחשב  החיות , את  יוסף  המשיך שמשם 

הצדיק . יוסף  קדושת  ידי על הארץ  בכל הכתר אור שהאיר כתרים  כלומר

חז "לוזהו שאמרו  טו)הענין יב, במדת (ב"ר  העולם לברוא  הקב "ה שרצה
חסד  באמת הוא  הדין וזה לדין, הרחמים מדת שיתף  ואח"כ הדין
שיהיו הגדול בחסדו  היה העולם, לברוא  כשרצה השי "ת הנה כי  גמור ,
הצמצום  הוא  הדין זה כי  רק הגדול, וטובו  חסדו  להם שישפיע נבראים

ש  והנבראים הראשון העולם שיוכלו  הגדול, אורו  כביכול השי "ת צמצם
עין  מחשיך גדול אור  כי  צמצום, בלא  אפשר  היה שלא  מה מאורו , להנות

כך הראות כלום , לראות  יכולה  העין ואין העינים  את  מסמא  מדי גדול שאור כמו
כלל, אור שום  להשיג  יכולים  היינו לא  אזי גבול בלי אור מגלה  הקב "ה  היה  אם 

כזה . גדול לאור שייכות  לנו אין כי

בלא וזה  ממנו  [להנות] הגדול לאור  אפשר  שאי  לנו  מורה קמ"ץ] [הניקוד
בחינת  על מורה וצמצום, קמצנות מלשון שהוא  אף  קמ"ץ  ולכן צמצום,
לכן  מאוד גדול אור  שהוא  שמחמת רק גמורים, רחמים העליון אור  כתר 

הגדול החסד הוא  שם קמ "ץ ובחינת הצמצום, כל צריך שורש  הכתר הוא 
קמצים הספירות  ד' ולכן הגדול, מאורו  להנות אפשר  היה לא  זה שמבלעדי 

כידוע די "ן, גימטריא  כת"ר , שבבחינת הוי "ה אותיות ע"ב)שמד' ז (תיקו"ז

לי "ו  נחשב  י',שקמץ ומתחתיו ו' הוא  הקמץ  שצורת  גימטריא מפני י "ו  פעמים ד'
תיבות  ד' עם קמ"ץ פעמים ד' גם הגדול. החסד הוא  הדין זה ובאמת די "ן,

אתכ"ם אלהי "ם יפק"ד פק"ד גימטריא  כה)והכולל, נ, שורש(בראשית שמשם 
רחמים . שהוא  זה  בפסוק  שנרמז היסוד

שקמץ וזהו מה כאן גם כי  לקמצים, השבע שני  בשבע הארץ ותעש  שכתוב 
באמת  היה זה קמצנות, בחינת שהיה השבע שני  משבע וצמצם יוסף 
בקמצנות  יוסף  עבודת היה וזה הרעב , שני  לשבע אוכל שיהיה הגדול, החסד

כנ "ל הכתר  מאור  להמשיך זה וצמצום וצמצום גבורה  ג "כ בה  יש  היסוד מידת 
להיות  שלא  עצמו שמצמצם  עניינה  היסוד ומידת  ממותקות , גבורות  שהם  אלא  ג "כ,
תענוג  והוא  אמיתי, תענוג  ממנו לו שיש  דבר באותו רק  שבעולם  דבר בשום  מקושר
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להסתכל  שלא  עצמו ומצמצם  שבעולם  תענוגים  מיני בכל ומואס  ית ', ה ' עבודת 
להביא  העלולה  צמצום  של הנהגה  זה  הרי כאילו שנראה  ואע "פ  אסורות , בראיות 
לו  שיש  והשמחה  התענוג  דווקא  כי היא , כן לא  שחורה , ומרה  ודינים  כעס  לידי
אחרים . לדברים  מקושר מלהיות  עצמו שמצמצם  הטעם  היא  יתברך ה ' בקרבת 

כנ "ל פענח צפנת נקרא  האור שלכן את  מגלה  הוא  "צפנת " שמצמצם  ידי שעל
"פענח". מהכתר ששרשו התענוג  של הגנוז

ג )כתיב ולכן  לז, ליה,(בראשית הוא  חכים בר  ומתרגם לו , הוא  זקונים בן כי 
ראשונות מג' שהמשיך שעיקר כנ "ל לעיל כאמור חכים " "בר ונקרא 

החכמה , ידי על הוא  מכתר חכמהההמשכה  שקנה וקונה וזקן חכמה  שממשיך
זקנים ", "בן נקרא  לכן בגילוי, למטה  להיות  חכמה אותה  מבחינת המשיך ולכן

שהאור  כנ "ל, ור "ז  או "ר , גימטריא  זקני "ם ולכן תמצא , מאין שהחכמה מאין,
הבנין. ימי  ז ' לכל לעולם המשיכו  גנוז  שהיה

ג' פרק
הק ' להשכינה  האלקות  אור  ממשיך היסוד

א 'וכל ולכן  בתוכה , נתן  סביבותיה  אשר העיר שדה  אוכל  כתיב
שהמשיך  ש 'מחה  ה 'בנים א 'ם ר"ת  אש "ה  ר"ת  ה 'עיר ש 'דה 
היה  כי הבנין , ימי ז' הבנים אם לשמח אם, [לבחינת ] אין  מבחינת 
שנאמר  וזהו  קצוות , הו ' מכל  שכלול  כל , שנקרא  צדיק בחינת 
ולא  בהם, אשר כל  את  יוסף  ויפתח הארץ  פני כל  על  היה  והרעב

ב  היה  ומה  פתח מה  מדת נאמר את  שפתח הנ "ל  דרך  על  רק הם,
משם  והמשיך  הגנוז, אור ופתח והמשיך  המדות , מכל  שכלולה  כל 
למצרים  וישבור כך  אחר וז"ש  הבנין , ימי ז' לכל  גדולים חסדים
[כנ "ל ]: אלהיו  ה ' על  שברו  דרך  על  זה , מרומז שבר שבתיבת  כו '

מח )כתיב ולכן  מא, בּ ערים (בראשית אכל סביבתיה,ויּ ּת ן א ׁשר  העיר  ׂשדה אכל 
שהמשיך  ש 'מחה ה'בנים א 'ם ר "ת אש "ה ר "ת ה'עיר  ש 'דה א 'וכל

אם [לבחינת] אין ישראל מבחינת כל אם  שהיא  ישראל כנסת  הקדושה  להשכינה 
הנשמות , כל נחצבות  הבניןוממנה  ימי  ז ' הבנים אם הוא לשמח השכינה  בנין

החכמה , אור לה  שממשיכים  ידי שכלול על כל, שנקרא  צדיק בחינת היה כי 
קצוות הו ' ההתקשרות מכל מידת  שהיא  מפני המידות  מכל כלולה  היסוד מידת 
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שרואים  כמו ההתלהבות , אש  ידי על המידות  כל את  לקשר כח לה  יש  ולכן
וזה  רבים , אנשים  אחריו מקשר אמיתית  וחיות  התלהבות  לו שיש  שאדם  בגשמיות 

ה '. לעבודת  העולם  כל את  שמקשר עולם  יסוד צדיק  ענין

נו)שנאמר וזהו מא, ּכל (שם את י ֹוסף  ו ּיפ ּתח הארץ ּפני  ּכל על היה והרעב 
שפתח  הנ "ל דרך על רק בהם, היה ומה פתח מה נאמר  ולא  ּבהם, א ׁשר 
משם  והמשיך הגנוז , אור  ופתח והמשיך המדות, מכל שכלולה כל מדת את

הבנין ימי  ז ' לכל גדולים מידה חסדים או חסד ממשיכה  אינה  היסוד מידת 
דקדושה  בחמימות  להקב "ה  כללית  התקשרות  אלא  המידות מסויימת , חמימות (כי

ליעקב". הקשרים "והיו מב) ל, (בראשית כמו התקשרות לשון נקרא

על וזהו זה, מרומז  שבר  שבתיבת כו ', למצרים וישבור  כך אחר  שכתוב 
[כנ "ל]. אלהיו  ה' על שברו  דרך


