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î−þëðëסדר כל  את  חדש  באור  מאיר  הוא  חיים, הדברי  רבינו של  האלו  הק '

אדם חטא  ידי על  שנעשו הפגמים  דהיינו הבריאה , השתלשלות 

ויוסף . יעקב יצחק אברהם ידי  על  שנעשו אופנים  בארבעת  תיקונם ואופן הראשון,

îò−ëþמבואר זה ענין  העינים . בבחינת  הוא  הפגמים  כל  שורש  כי ומבאר  מתחיל 

והם לנו הידועים  העולמות  כל  שנאצלו לפני כי הקבלה  בתורת  בארוכה

הקב"ה ידם שעל  הספירות  בעשרת  כידוע  שאצילתם  ועשיה , יצירה  בריאה אצי'

האור יורד  ידם  ועל  והמצוות , התורה  כל  ושורש  יסוד  הם כי  לנו, ומאיר  מתגלה

אחרים אורות  להם  קדמו  אלוקית , בחיות  נפשותינו את  ומאיר  לעולם האלוקי

ששורש מה "עינים ", היוצאים אורות  נקראים והם  הראוי, באופן להתגלות  זכו שלא 

הם ולכן הראוי באופן לקבלם  אפשר  ואי גדול  בהתגברות  שיצאו  בכך  הוא הפגם 

שבעולם, הגבורות  כל  שורש  והם אלקות , אור  ולהסתר  שבעולם  לחושך  גורמים 

כל  שורש ובהם  התחתונים , לעולמות  שנפלו הקדושים  הניצוצות  כל  שורש  ומהם 

גשמיות  שבעניני הטמאות)החיות  קליפות שלש  – מכך  וגרוע נוגה, .(קליפת

óòôêî האורות שהם ה "גבורות " של  זה , פגם היה הראשון, אדם חטא  לפני

בין  שהבחירה  היינו "בפועל ". ולא "בכח " בבחינת  מהעינים , היוצאים 

בפועל  הם שהגבורות  עכשיו כמו  ולא דקה  מחשבה  של  באופן היתה  לרע, טוב

היפך  שהם  ולענינים  ח"ו לרע  משיכה  ממש  בפועל  מרגיש  שהאדם  דהיינו ממש ,

לרע, טוב בין ועירב בחטאו הראשון אדם  שנכשל  אחרי ואמנם יתברך , השם רצון

ולכל  לחושך  לישות , גורמים  הם  והגבורות  הפועל , אל  מהכח  הגבורות  יצאו אזי

הראוי. באופן החסדים  אורות  עם ונשתלבו נתקנו שלא  זמן  כל  והעבירות , החטאים

šîñ−ìí וכוחות הרע  הקליפות , השתלשלות  שעיקר  ל "גבורות ", "חסדים " בין

תמיד  מאירים החסדים  שאורות  מכיון הוא  מה "גבורות ", הוא  הסט "א 

כח את  כאברהםהחסדבנבראים שבעולם , האלקות  אור  כח והוא  ההשפעה , כח –

גודל  הברואים לכל  ולהראות  בעולם  ה ' אור  לגלות  ימיו כל  עוסק שהיה  אבינו



 

 
             

   

 
                 

0583268992

מערכת הגהה:

è ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

−ì−î ³¾þõ

íôðší

î−þëðëסדר כל  את  חדש  באור  מאיר  הוא  חיים, הדברי  רבינו של  האלו  הק '

אדם חטא  ידי על  שנעשו הפגמים  דהיינו הבריאה , השתלשלות 

ויוסף . יעקב יצחק אברהם ידי  על  שנעשו אופנים  בארבעת  תיקונם ואופן הראשון,

îò−ëþמבואר זה ענין  העינים . בבחינת  הוא  הפגמים  כל  שורש  כי ומבאר  מתחיל 

והם לנו הידועים  העולמות  כל  שנאצלו לפני כי הקבלה  בתורת  בארוכה

הקב"ה ידם שעל  הספירות  בעשרת  כידוע  שאצילתם  ועשיה , יצירה  בריאה אצי'

האור יורד  ידם  ועל  והמצוות , התורה  כל  ושורש  יסוד  הם כי  לנו, ומאיר  מתגלה

אחרים אורות  להם  קדמו  אלוקית , בחיות  נפשותינו את  ומאיר  לעולם האלוקי

ששורש מה "עינים ", היוצאים אורות  נקראים והם  הראוי, באופן להתגלות  זכו שלא 

הם ולכן הראוי באופן לקבלם  אפשר  ואי גדול  בהתגברות  שיצאו  בכך  הוא הפגם 

שבעולם, הגבורות  כל  שורש  והם אלקות , אור  ולהסתר  שבעולם  לחושך  גורמים 

כל  שורש ובהם  התחתונים , לעולמות  שנפלו הקדושים  הניצוצות  כל  שורש  ומהם 

גשמיות  שבעניני הטמאות)החיות  קליפות שלש  – מכך  וגרוע נוגה, .(קליפת

óòôêî האורות שהם ה "גבורות " של  זה , פגם היה הראשון, אדם חטא  לפני

בין  שהבחירה  היינו "בפועל ". ולא "בכח " בבחינת  מהעינים , היוצאים 

בפועל  הם שהגבורות  עכשיו כמו  ולא דקה  מחשבה  של  באופן היתה  לרע, טוב

היפך  שהם  ולענינים  ח"ו לרע  משיכה  ממש  בפועל  מרגיש  שהאדם  דהיינו ממש ,

לרע, טוב בין ועירב בחטאו הראשון אדם  שנכשל  אחרי ואמנם יתברך , השם רצון

ולכל  לחושך  לישות , גורמים  הם  והגבורות  הפועל , אל  מהכח  הגבורות  יצאו אזי

הראוי. באופן החסדים  אורות  עם ונשתלבו נתקנו שלא  זמן  כל  והעבירות , החטאים

šîñ−ìí וכוחות הרע  הקליפות , השתלשלות  שעיקר  ל "גבורות ", "חסדים " בין

תמיד  מאירים החסדים  שאורות  מכיון הוא  מה "גבורות ", הוא  הסט "א 

כח את  כאברהםהחסדבנבראים שבעולם , האלקות  אור  כח והוא  ההשפעה , כח –

גודל  הברואים לכל  ולהראות  בעולם  ה ' אור  לגלות  ימיו כל  עוסק שהיה  אבינו



ð−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

הנבראים במציאות  עוסקות  הגבורות  כוחות  אבל  מעשיו, כל  על  וחסדיו  רחמיו

ית"ש) אליו  להתקרב שיתגברו  וכוחות (בתכלית  הפירוד  כל  שורש  נשתלשל  ומשם  ,

הגבורות  ותיקון במציאותם . ישות  כוחות  להם  שנותנים  בכך  המתגברים  הסט"א

בהם ומשתמשים לקדושה , אותם  ומעלים הישות  כוחות  את  נוטלים  כאשר  הוא

אליו  להתקרב רבה  וחפיצה  בחשיקה  להתגבר  דהיינו – בעולם מלכותו  לגלות 

שיבואר . וכמו ית "ש ,

íòíîדרכים מיני בכמה  היה  הקדושים , האבות  ידי על  אלו, אורות  תיקון

מה לפי אליו השייך  באופן תיקנם  מהאבות  אחד  כל  אשר  ואופנים ,

עבודתו  היתה  "חסד ", בבחינת  כידוע שהיה אבינו , אברהם  נשמתו. לו שהאירה 

אדם חטא  בתיקון התחיל  ובכך  גדול , בריבוי  לעולם החסדים את  להמשיך 

עסק אבינו אברהם ונחלש . החושך  מתמעט  האור  ריבוי ידי  על  כי הראשון,

את  הטוב, כח  את  הדגיש  שתמיד  בכך  הגבורות  שמצד  הסט"א כוחות  בהחלשת 

לא ובכך  עולם, אלקי א-ל  ה ' בשם ויקרא הכתוב וכמאמר  בעולם , ה ' מציאות 

את  כן גם  החליש  ובכך  אליו, הדבקים כל  ועל  עליו שליטה  שום  לחיצונים  היה 

הגבורות . כח

³ôî¼ñ החושך בכוחות  התעסקות  מתוך  החושך  בתיקון עסק  יצחק זאת 

ובכוח  הנבראים  במציאות  עסק  תמיד  שיצחק דהיינו הנפשעצמם, ות 

אבינו  יצחק  להקב"ה . עצמם  לבטל  ומוכרחים ומחויבים  צריכים שהם  איך  שלהם,

ידי  על  אותו לכפות  אלא  שבו, ומהחושך  העולם  ממציאות  להתעלם שאין ס "ל 

ידי  על  כי מבאר  רבינו כי אם  גדולה . ויראה מעמיקה  שמים מלכות  עול  קבלת 

היה לא שבעולם , בחושך  עסוק שהיה כיון כי יצחק , של  עיניו נתחשכו זו עבודה

קשות  מעבודות  היא  זו עבודה  ולכן שבעולם , האלוקי האור  את  להרגיש  יכול 

תמיד  שעסק  בנו ועשיו בשלימות , לבניו להנחילה  יכול  היה ולא  שבמקדש ,

מהחושך , האור  להפריד  מבלי בחושך  עסק וברשעו  בזה  נכשל  העולם  בענייני

לבסוף ראה  העולם , בחושך  לעסוק  בדרכו הלך  כי בתחילה  אהבו שיצחק והגם 

את  מגביר  ורק  רגליו בחושך  כשלו אלא  מהחושך  האור  את  מברר  אינו עשיו כי

הסט "א . כוחות 

ëš¼− דהיינו החושך , עם האור  את  לשלב והיא שלישית , בדרך  עסק אבינו
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מידת  – מידתו ידי על  העולם, עניני שהם  הכלים בתוך  האורות  את  ולהאיר  לשלב

כאשר ית ' אלקותו ובאור  הבורא  בחסדי  הן תמיד  לעסוק היתה עבודתו התפארת .

שקיבל  כפי והכנעה  ביראה  שמים מלכות  עול  בקבלת  והן אברהם , מזקנו קיבל 

מכיון  מקום ומכל  העולם . ענייני לתוך  האור  את  להביא ובכך  אבינו, יצחק  - מאביו

בחושך  מתעסקים  כאשר  כי מזוקן, עיניו כבדו שבעולם , בחושך  כן גם  עוסק  שהיה

מאתנו  ומונעים  הוא  טוב כי ה ' מאור  עינינו להחשיך  הקליפות  גורמים שבעולם,

כראוי. ה ' על  להתענג 

µþðíîמבאר כראוי, הגבורות  יתקננו ובו לבוא לעתיד  שיהיה  השלם  לתיקון

היא בשלימות  ב"ה  הבורא  לפני  הרצויה  הגבורות  המתקת  כי רבינו

שבעניני  עצמה הישות  כאשר  דהיינו לאור . עצמו החושך  את  הופכים  כאשר 

ומציאות  העולם, במציאות  בעוסקם הנבראים מרגישים  ושאותם  העולם

לתוך  בשלימות  נכנס  האור  כאשר  והיא  אלוקי, לכח נהפכת  עצמה היא נפשותם,

כאשר דהיינו לטוב, להתבטל  צריך  הוא כי מבין עצמו החושך  ופתאום החושך ,

אותם מתוך  ודווקא  יתברך , ה ' אור  הוא  האמיתי האור  כי לפתע  מרגיש  האדם 

כי  ה', אל  להתענג לבא הוא  צריך  עוה "ז , בעניני להתענג  אותו שמושכים תאוות 

כי  אלוקים קרבת  תאוות  היא להתאוות  יש  שאליה  היחידה האמיתית  התאווה

הרוחניות  שבעניני ולתענוג לאורות  וכלי משל  רק  הם  עוה "ז  עניני כל  שהרי טוב ,

והאלקות .

öîš−³îואפרים מנשה  ידי על  יותר  ובשלימות  יוסף  ידי על  שנעשה זה  נפלא 

החסדים מתכללים היסוד  שבמידת  וכידוע  היסוד . תיקון הוא בניו,

להקב"ה הנפש  בכלות  וההשתוקקות  ההתקשרות  שבמידת  דהיינו והגבורות ,

אל  להתענג כלים האדם  של  הנפש  כוחות  וכל  להקב"ה  והביטול  הישות  מתכללים 

בער שבה זרה אש  ואותה אש , כרשפי בוערה קודש  באש  אליו ולהתבטל  ה '

לך  צמאה  בבחינת  אש  כרשפי וצמאון קודש  לאש  מתהפכת  בעבירה  להתענג

מים . בלי ועיף  ציה  כארץ בשרי לך  כמה  נפשי

îïî הושתת שממנו  – הראשון הצמצום  שהוא  הגבורה , מידת  של  שורשה היא

חסד  הוא  ששרשה  משום החסד , ממידת  יותר  הוא  גבוה אשר  העולם , של 

הבשר " את  דוחקת  "אהבה  מחמת  הוא  אהבה  שמחמת  הצמצום  כי בהתגברות ,
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תמיד  שעסק  בנו ועשיו בשלימות , לבניו להנחילה  יכול  היה ולא  שבמקדש ,

מהחושך , האור  להפריד  מבלי בחושך  עסק וברשעו  בזה  נכשל  העולם  בענייני

לבסוף ראה  העולם , בחושך  לעסוק  בדרכו הלך  כי בתחילה  אהבו שיצחק והגם 

את  מגביר  ורק  רגליו בחושך  כשלו אלא  מהחושך  האור  את  מברר  אינו עשיו כי

הסט "א . כוחות 

ëš¼− דהיינו החושך , עם האור  את  לשלב והיא שלישית , בדרך  עסק אבינו
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מידת  – מידתו ידי על  העולם, עניני שהם  הכלים בתוך  האורות  את  ולהאיר  לשלב

כאשר ית ' אלקותו ובאור  הבורא  בחסדי  הן תמיד  לעסוק היתה עבודתו התפארת .
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כראוי. ה ' על  להתענג 

µþðíîמבאר כראוי, הגבורות  יתקננו ובו לבוא לעתיד  שיהיה  השלם  לתיקון
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לך  צמאה  בבחינת  אש  כרשפי וצמאון קודש  לאש  מתהפכת  בעבירה  להתענג

מים . בלי ועיף  ציה  כארץ בשרי לך  כמה  נפשי
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הבשר " את  דוחקת  "אהבה  מחמת  הוא  אהבה  שמחמת  הצמצום  כי בהתגברות ,



î−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

אורו  הסתר  – ביותר  הגדול  החידוש  נתהווה  ושלמענה מהגדרים  שלמעלה אהבה 

העולם נברא שבשבילם ישראל  אהבת  למען והכל  .1יתברך ,

îþîê−ë×î מלך כמשל  היה  הבריאה  שתחילת  ממעזריטש , הק ' המגיד  של 

לפניו  העולה  והשמחה בן, לו  שיהיה השמחה  במחשבתו המתבונן 

לידי  שיוצא עד  במחשבתו  הבן הויית  תחילת  היא  הבן בענין מחשבתו והמעוררת 

הצדיקים, במעשה  תלויים  וקיומם העולמות  כל  נמצא וממילא  ממש . בגילוי  פועל 

אלא לנו נאמר  לא כלל  ביה תפיסא מחשבא דלית  הקב "ה  מחשבת  של  זה  סדר  כי

ועומדים תלויים אינם העולמות  שכל  הקב"ה , אצל  חשיבותינו אותנו  ללמד  כדי

הצדיקים . עבודת  ידי על  אלא 

öî−×ôîש בכדי הצמצום  הגורמת  אהבה  היא הגבורה  של  שרשה לקבל שכל  יוכלו 

כח  ממילא  להשיגה, שאפשר  מכפי  יתירה היה ולא האהבה  את 

לעורר לאביו  המתקשר  הבן כמשל  היסוד , מידת  היא  הגבורה מידת  של  ההמתקה 

כולם היו והדינים  הצמצומים שכל  בשרשם , הגבורות  ולהמתיק קדומים, אהבת 

ההתקשרות  מידת  ח "י, א"ל  הנקראת  יסוד  מידת  ידי  ועל  זו. אהבה  לעורר  תכליתן

ויראה  באהבה  האיברים  כל  והתקשרות  בחיות  יתברך  וגבורה )להשם  גורמים(חסד

אחד . הכל  בשרשם  כי אהבה , גבורות  ח"י, ק"ץ יהיו הגבורות  שגם 

úåøòäå úåôñåä

בספרי 1. שאיתא מה על  מושתת זה יסוד 

עלו  ישראל  חז "ל  מאמר  בביאור  האר "י  תלמידי 

חוק  יתבטל  שלא "ולפי  תחילה, במחשבה

בריאה  או  עליה יהיה שלא המלך  גדר  העליון 

אתערותא  הצדיקים מעשה בזכות אלא חדשה...

של טוב מעשה במחשבתו  חשב לכן  דלתתא,

ולא  חוק להיותו  להבראות העתידים הצדיקים

בצדיקים  שחשב במחשבתו  לו  והספיק יעבור ,

ובזה  להבראות עתידים הם אשר  ובמעשיהם

והעלה  הפועל  אל  הכח מן  מחשבתו  הוציא

וביה" מיניה אליו  הזה האור  עמק את סה "ק  (ל '

.המלך )
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וּיאמר  יֹוסף  את ויברäòøä íé÷ìàä ְֵֶֶַַַָֹÈÁÉÄÈÉÆ
.'åâå éúà'ר וּיאמר יֹוסף  את ויבר ÉÄְֵֶֶַַַָֹ

וריש  יוחנן ר' בשם לה ואמרי ברכיה

עומד  שהוא לרועה אמר יוחנן ר' לקיש,

מהלך  לנשיא אמר ר"ל  בצאנו, ומביט 

אנו  יוחנן דר' דעתיה על  לפניו, והזקנים

לקיש  דריש דעתיה על  לכבודו, צריכין

לכבודנו. צריך  הוא

äî éôì æîø êøã ùøôì éì äàøðå

øãñä ùéøá åðøîàù( כח מז (בראשית

äøNò òáL íéøöî õøàa á÷òé éçéåÇÀÄÇÂÀÆÆÄÀÇÄÀÇÆÀÅ
,äðLׁשבע ח ּייו ׁשני ימי-יעקב  ויהי ÈÈְְְֲִֵֵֶַַַַָ

ׁשנה, ּומאת וארּבעים èøôׁשנים äîìã ְְְִִַַָָָָ

,åãáì íéøöîá éç íéðù äîë áåúëä

á÷òé éçéå ììë êøãá ììë àì äîì

íäøáàá áåúëù åîë äæù ,æ"î÷

äæá øøåòúð ùåã÷ä øäåæáå ,÷çöéå

ïééåòé õøúî äùåã÷á åëøã [éôì]å
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äî éôìã øîåì ùé åèåùô éôì êà

ùåã÷ä øäåæá áúëù2éèå÷ìéáå

úåøòäå úåôñåä

הזוה"ק1. ב )וז "ל  רטז בארץ (בראשית  יעקב ויחי  ,

וישב  לעילא כתיב מה אמר  שמעון  רבי  כו ', מצרים

ויפרו  בה ויאחזו  גשן  בארץ מצרים בארץ ישראל 

לאפרשא  אתחזי  דלא יעקב, ויחי  וכתיב מאד , וירבו 

דמלכין  בתפנוקין  קיימי  אינון  מה לדא, דא בין 

נמי  יעקב אוף לגרמייהו , וכסופין  ענוגא וקבילו 

לא  לגרמיה, וכסופא בענוגא מלכין  בתפנוקי  קיים

כו ' דא מן  דא כו'אתפרש ישראל  וישב  למעלה  כתיב  (מה 

היו  שישראל  כמו לכאן, שם  בין לחלק  שלא  יעקב , ויחי וכתיב 

עומד היה  אבינו יעקב  כך  ושמחה , ועונג מלכים  בתפנוקי שם 

מלכים ) בתפנוקי שנים  שנין באותם  אינון  כל  תנא ,

אשתכחא, עמיה הוא בריך  דקודשא יקרא שכינתא

אקרון . חיים כך  ובגין 

בזוה"ק2. ב )עיין  קמב  יוסי (בראשית  רבי  אמר 

דיעקב דאדם(הוה )שופריה שופריה .(הוה )דאיהו 

תפוח  תנינן  והא אפשר , איך  דאדם שופריה דאיהו 
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ïééåòé õøúî äùåã÷á åëøã [éôì]å

.íù1

äî éôìã øîåì ùé åèåùô éôì êà

ùåã÷ä øäåæá áúëù2éèå÷ìéáå

úåøòäå úåôñåä

הזוה"ק1. ב )וז "ל  רטז בארץ (בראשית  יעקב ויחי  ,

וישב  לעילא כתיב מה אמר  שמעון  רבי  כו ', מצרים

ויפרו  בה ויאחזו  גשן  בארץ מצרים בארץ ישראל 

לאפרשא  אתחזי  דלא יעקב, ויחי  וכתיב מאד , וירבו 

דמלכין  בתפנוקין  קיימי  אינון  מה לדא, דא בין 

נמי  יעקב אוף לגרמייהו , וכסופין  ענוגא וקבילו 

לא  לגרמיה, וכסופא בענוגא מלכין  בתפנוקי  קיים

כו ' דא מן  דא כו'אתפרש ישראל  וישב  למעלה  כתיב  (מה 
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אקרון . חיים כך  ובגין 
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úùì ãéìåäù íãå÷ íãà ìù äðù

עצמם, שנים אותם אבינו ליעקב  שנתנו

אדם  של  הנשמה חלקי שאותו כלומר

ניתנו  הנבראים כל  את שכולל  הראשון

אלו, בשנותיו אבינו íäליעקב  ïëìå

,íéòøå èòî ט )ככתוב מז ֶַוּיאמר (בראשית

ׁשל ׁשים  מגּורי ׁשני ימי אל -ּפרעה ְְְְְֲִֵֵֶַַַיעקב 

ח ּיי  ׁשני ימי היּו ורעים מעט  ׁשנה, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָּומאת

ּבימי  אבתי ח ּיי ׁשני את-ימי הּׂשיגּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַֹולא

צר  שסבל  דהיינו רבות מגּוריהם. ות ְֵֶ

íãà,3ורעות  ìù òøä úðéçá íä éë

שהיה  שנים אותם על  לכפר צריך  שהיה

רוחין  והוליד  בעצבות הראשון אדם

לאונסו  ולילין שהתגבר 4ושדין ידי ועל  ,

והסתר  היסורים מתוך  ה' את לעבוד 

הכל , על  כיפר æ"éפנים íä êë øçàå

ìù áåèä ãâð ,'áåè' ïéðîë íéðù

íãà אדם בו ששב  מכן  שלאחר בשנים

בשמחה, ה' את ועבד  הראשון

áåèä äéä êéàä äù÷ äøåàëìå

úåìâáå õøàì õåçá íéøöîá

יתכן  ואיך  מסתברא, איפכא שלכאורה

úåøòäå úåôñåä

תימא  ואי  חמה, גלגל  מכהה הראשון  דאדם עקבו 

הוה  הכי  ודאי  אלעזר  רבי  א"ל  יעקב, הוה דכך 

יכלין  הוו  לא הראשון  אדם חב לא עד  בקדמיתא

אשתני  דחטא כיון  בשופריה לאסתכלא בריין  כל 

אמין . מאה בר  ואתעביד  רומיה ונתמאך  שופריה

להחיד "א3. קדומים נחל  ויחי)ראה פרשת  ויחי (ריש ,

ואפשר  להקודמת. זו  פרשה בין  הפסק אין  יעקב.

ויחי  מאד  הקודמת הפרשה סיום דתיבת רמז  דרך 

אבינו  דיעקב לרמוז  והא ביניהם הפרש ואין  יעקב

דאדה"ר , ג "ע עון  ותקן  אדה"ר  גלגול  היה ע"ה

כחי  וכתיב קרי  ראה ולא שנים פ"ד  שהה ולזה

אדה"ר  שפרש שנה ק"ל  וכנגד  אוני , וראשית

יעקב  סבל  לאונסיה חזא שנים ק"ל  ובאותן  מאשתו ,

מעט  שנה ושלשים מאה וכמ"ש רבות, צרות אע"ה

בארץ  ישב גמור  תקון  תקן  כי  ולהורות ורעי "ם,

וחיים  ובטח בהשקט שנה טו "ב  הארץ ערות מצרים

עשה, כי  אדם אותיות מאד  תיבת רמז  וזה טובים,

חיים והצ  יעקב ויחי  ג "ע בחלק אדה"ר  לתקן  ליח

תיקן  כי  להיות הארץ ערות מצרים בארץ טובים

כי  שנה, טוב ושלוה בנחת היה ולכן  הכולל , יסוד 

ויחי  א"נ  למלכות. רומז  ושנה ליסוד  רומז  טוב

בק"ל שסבל  דביסורין  לרמוז  גבורה גימטריא יעקב

בשלוה  יעקב ויחי  ועתה הגבורות מיתק שנה

והשקט.

אותן (יח:)עירובין 4. כל  אלעזר  בן  ירמיה רבי  אמר  ,

רוחין  הוליד  בנידוי , הראשון  אדם שהיה השנים

שנה  ומאת שלשים אדם ויחי  שנאמר  ולילין , ושידין 

לאו  השתא דעד  מכלל  כצלמו , בדמותו  ויולד 

אדם  אומר  מאיר  רבי  היה מיתיבי  אוליד . כצלמו 

מיתה  שנקנסה שראה כיון  היה, גדול  חסיד  הראשון 

מן  ופירש שנה, ושלשים מאה בתענית ישב ידו  על 

על תאנים זרזי  והעלה שנה, ושלשים מאה האשה
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היו  במצרים יעקב  היה שבהם שהשנים

היה  כאשר מבתחילה, נעלות יותר שנים

ישראל . בארץ 

ï÷éú åðéáà á÷òé úîàá êà

åúùåã÷á והניצוצות הדינים כל  את

לשרשם  הכל  והעלה לקליפות שנפלו

ìùבקדושה, øéçáä äéä àåäù

úåáàä,íãà ïå÷éú íìùð åãé ìòå

ïåùàøä לילך יכול  היה זה ומטעם ,

והדינים  מהגבורות חשש ולא למצרים

לקדושה. הכל  העלה הוא כי ששם

ø÷é àéöåäì àåä ïå÷éúä ø÷éòå

ììåæî שבין הקדושות הנשמות להעלות

לשרשם, øäèéהקליפות ãéúòìå

åìåë íìåòä לשרשם יעלו המידות כל 

בלתי  ויראה אהבה שום עוד  יהיה ולא

לבדו, õøàה' éòùø ìë åéìà úåðôìå

åãáòì ìë åéúàé éë כל ממילא

יתברך  מלבדו עוד  אין כי יכירו הרשעים

לעבדו, ïå÷éúä.ויבואו úéìëú äæå

íéðáì ïîéñ åéä úåáàä äðäå

íéùøôîå ì"æ é"ùøá øàåáîë האבות

נשמות  כל  את כללו חייהם בשנות

כי  בתורה נכתבו מעשיהם ולכן ישראל ,

ישראל , נשמות לכל  ושייכים נצחיים הם

øîâå óåñ àåäù åðéáà á÷òé ïëìå

úåáàä ìù ïå÷éúä חייו ימי וממילא

הדורות  נשמות כנגד  בפרטות מכוונים

éçùהאחרונים, åééç éîéá æîåøî

íéøöî õøàá íéðù á"åèäסוף שהם

האלף התיקון זמן כנגד  הם אשר ימיו

áåèä,השביעי, ï÷åúéù äî ãâðë

òåøâä íå÷îî åìéôàå קליפות שלשה

לתקן  כ "כ  אפשר אי שאותם הטמאות,

הגלות, בזמן 5åàöéולהעלות

.íéùåã÷ úåöåöéðä

úåøòäå úåôñåä

ההוא  קאמרינן  כי  שנה, ושלשים מאה בשרו 

לאונסיה. דחזא זרע בשכבת

בשר 5. בזוללי  שהוא מי  אך  פ"ז  תניא ראה

ונפשו  גופו  תאות למלאת יין  וסובאי 

מארבע  המים יסוד  בחינת שהוא הבהמית,

על הנה התאוה, מדת שממנו  שבה  הרעים יסודות

לפי  ונכלל  שבקרבו , והיין  הבשר  חיות יורד  זה ידי 

וגופו  הטמאות קליפות שבשלש גמור  ברע שעה

ישוב  אשר  עד  שעה לפי  ומרכבה לבוש להן  נעשה
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ì−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‰È‰ ÌÈ¯ˆÓÏ Â‡Â· ÌÚË ·˜ÚÈ ÈÁ˘ ‰�˘ Ï"˜‰„ Ï"ˆÊ È"¯‡‰ ÈËÂ˜ÏÈ·Â
ÈÎ ÌÈÚ¯Â ËÚÓ Ì‰ ÔÎÏÂ ,˙˘Ï „ÈÏÂ‰˘ Ì„Â˜ Ì„‡ Ï˘ ‰�˘ Ï"˜‰ „‚�
·ÂË‰ „‚� ·ÂË ÔÈ�ÓÎ ÌÈ�˘ Ê"È Ì‰ ÍÎ ¯Á‡Â ,Ì„‡ Ï˘ Ú¯‰ ˙�ÈÁ· Ì‰
,˙ÂÏ‚·Â ı¯‡Ï ıÂÁ· ÌÈ¯ˆÓ· ·ÂË‰ ‰È‰ ÍÈ‡‰ ‰˘˜ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,Ì„‡ Ï˘

øåàéá

á÷òé éçù äðù ì"÷äã ì"öæ é"øàä

ì"÷ä ãâð äéä íéøöîì åàåá íøè

úùì ãéìåäù íãå÷ íãà ìù äðù

עצמם, שנים אותם אבינו ליעקב  שנתנו

אדם  של  הנשמה חלקי שאותו כלומר

ניתנו  הנבראים כל  את שכולל  הראשון

אלו, בשנותיו אבינו íäליעקב  ïëìå

,íéòøå èòî ט )ככתוב מז ֶַוּיאמר (בראשית

ׁשל ׁשים  מגּורי ׁשני ימי אל -ּפרעה ְְְְְֲִֵֵֶַַַיעקב 

ח ּיי  ׁשני ימי היּו ורעים מעט  ׁשנה, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָּומאת

ּבימי  אבתי ח ּיי ׁשני את-ימי הּׂשיגּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַֹולא

צר  שסבל  דהיינו רבות מגּוריהם. ות ְֵֶ

íãà,3ורעות  ìù òøä úðéçá íä éë

שהיה  שנים אותם על  לכפר צריך  שהיה

רוחין  והוליד  בעצבות הראשון אדם

לאונסו  ולילין שהתגבר 4ושדין ידי ועל  ,

והסתר  היסורים מתוך  ה' את לעבוד 

הכל , על  כיפר æ"éפנים íä êë øçàå

ìù áåèä ãâð ,'áåè' ïéðîë íéðù

íãà אדם בו ששב  מכן  שלאחר בשנים

בשמחה, ה' את ועבד  הראשון

áåèä äéä êéàä äù÷ äøåàëìå

úåìâáå õøàì õåçá íéøöîá

יתכן  ואיך  מסתברא, איפכא שלכאורה

úåøòäå úåôñåä

תימא  ואי  חמה, גלגל  מכהה הראשון  דאדם עקבו 

הוה  הכי  ודאי  אלעזר  רבי  א"ל  יעקב, הוה דכך 

יכלין  הוו  לא הראשון  אדם חב לא עד  בקדמיתא

אשתני  דחטא כיון  בשופריה לאסתכלא בריין  כל 

אמין . מאה בר  ואתעביד  רומיה ונתמאך  שופריה

להחיד "א3. קדומים נחל  ויחי)ראה פרשת  ויחי (ריש ,

ואפשר  להקודמת. זו  פרשה בין  הפסק אין  יעקב.

ויחי  מאד  הקודמת הפרשה סיום דתיבת רמז  דרך 

אבינו  דיעקב לרמוז  והא ביניהם הפרש ואין  יעקב

דאדה"ר , ג "ע עון  ותקן  אדה"ר  גלגול  היה ע"ה

כחי  וכתיב קרי  ראה ולא שנים פ"ד  שהה ולזה

אדה"ר  שפרש שנה ק"ל  וכנגד  אוני , וראשית

יעקב  סבל  לאונסיה חזא שנים ק"ל  ובאותן  מאשתו ,

מעט  שנה ושלשים מאה וכמ"ש רבות, צרות אע"ה

בארץ  ישב גמור  תקון  תקן  כי  ולהורות ורעי "ם,

וחיים  ובטח בהשקט שנה טו "ב  הארץ ערות מצרים

עשה, כי  אדם אותיות מאד  תיבת רמז  וזה טובים,

חיים והצ  יעקב ויחי  ג "ע בחלק אדה"ר  לתקן  ליח

תיקן  כי  להיות הארץ ערות מצרים בארץ טובים

כי  שנה, טוב ושלוה בנחת היה ולכן  הכולל , יסוד 

ויחי  א"נ  למלכות. רומז  ושנה ליסוד  רומז  טוב

בק"ל שסבל  דביסורין  לרמוז  גבורה גימטריא יעקב

בשלוה  יעקב ויחי  ועתה הגבורות מיתק שנה

והשקט.

אותן (יח:)עירובין 4. כל  אלעזר  בן  ירמיה רבי  אמר  ,

רוחין  הוליד  בנידוי , הראשון  אדם שהיה השנים
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È"˘¯· ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ�·Ï ÔÓÈÒ ÂÈ‰ ˙Â·‡‰ ‰�‰Â .ÔÂ˜È˙‰ ˙ÈÏÎ˙ ‰ÊÂ Â„·ÚÏ
˙Â·‡‰ Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ¯Ó‚Â ÛÂÒ ‡Â‰˘ Â�È·‡ ·˜ÚÈ ÔÎÏÂ ,ÌÈ˘¯ÙÓÂ Ï"Ê

ÂÈÈÁ ÈÓÈ· ÊÓÂ¯Ó,·ÂË‰ Ô˜Â˙È˘ ‰Ó „‚�Î ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡· ÌÈ�˘ ·"ÂË‰ ÈÁ˘
.ÌÈ˘Â„˜ ˙ÂˆÂˆÈ�‰ Â‡ˆÈ ÚÂ¯‚‰ ÌÂ˜ÓÓ ÂÏÈÙ‡Â

øåàéá

היו  במצרים יעקב  היה שבהם שהשנים

היה  כאשר מבתחילה, נעלות יותר שנים

ישראל . בארץ 

ï÷éú åðéáà á÷òé úîàá êà

åúùåã÷á והניצוצות הדינים כל  את

לשרשם  הכל  והעלה לקליפות שנפלו

ìùבקדושה, øéçáä äéä àåäù

úåáàä,íãà ïå÷éú íìùð åãé ìòå

ïåùàøä לילך יכול  היה זה ומטעם ,

והדינים  מהגבורות חשש ולא למצרים

לקדושה. הכל  העלה הוא כי ששם

ø÷é àéöåäì àåä ïå÷éúä ø÷éòå

ììåæî שבין הקדושות הנשמות להעלות

לשרשם, øäèéהקליפות ãéúòìå

åìåë íìåòä לשרשם יעלו המידות כל 

בלתי  ויראה אהבה שום עוד  יהיה ולא

לבדו, õøàה' éòùø ìë åéìà úåðôìå

åãáòì ìë åéúàé éë כל ממילא

יתברך  מלבדו עוד  אין כי יכירו הרשעים

לעבדו, ïå÷éúä.ויבואו úéìëú äæå

íéðáì ïîéñ åéä úåáàä äðäå

íéùøôîå ì"æ é"ùøá øàåáîë האבות

נשמות  כל  את כללו חייהם בשנות

כי  בתורה נכתבו מעשיהם ולכן ישראל ,

ישראל , נשמות לכל  ושייכים נצחיים הם

øîâå óåñ àåäù åðéáà á÷òé ïëìå

úåáàä ìù ïå÷éúä חייו ימי וממילא

הדורות  נשמות כנגד  בפרטות מכוונים

éçùהאחרונים, åééç éîéá æîåøî

íéøöî õøàá íéðù á"åèäסוף שהם

האלף התיקון זמן כנגד  הם אשר ימיו

áåèä,השביעי, ï÷åúéù äî ãâðë

òåøâä íå÷îî åìéôàå קליפות שלשה

לתקן  כ "כ  אפשר אי שאותם הטמאות,

הגלות, בזמן 5åàöéולהעלות

.íéùåã÷ úåöåöéðä

úåøòäå úåôñåä

ההוא  קאמרינן  כי  שנה, ושלשים מאה בשרו 

לאונסיה. דחזא זרע בשכבת

בשר 5. בזוללי  שהוא מי  אך  פ"ז  תניא ראה

ונפשו  גופו  תאות למלאת יין  וסובאי 

מארבע  המים יסוד  בחינת שהוא הבהמית,

על הנה התאוה, מדת שממנו  שבה  הרעים יסודות

לפי  ונכלל  שבקרבו , והיין  הבשר  חיות יורד  זה ידי 

וגופו  הטמאות קליפות שבשלש גמור  ברע שעה

ישוב  אשר  עד  שעה לפי  ומרכבה לבוש להן  נעשה

שהיה  לפי  כי  ולתורתו , ה' לעבודת ויחזור  האדם



−−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ë šþõ

íëíêî ð½ì óí ó¾þ¾ë ³îþîëèí

íïëî„Ú ˙Â‡¯Ï ÏÎÂÈ ‡Ï Ô˜ÂÊÓ Â„·Î Ï‡¯˘È È�ÈÚÂ ˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÏ ˘È
È˙Â‡ ‰‡¯‰ ‰�‰Â È˙ÏÏÙ ‡Ï ÍÈ�Ù ‰‡¯ ,ÛÒÂÈ Ï‡ Ï‡¯˘È ¯Ó‡ÈÂ
‡Ï„ ÔÂ˘Ï‰ ÏÙÎ '‡ ,ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ ‰�·‰ ¯ÒÂÁÓ ‰�‰Â .ÍÚ¯Ê ˙‡ Ì‚ ÌÈ˜Ï‡
˙‡ Ï‡¯˘È ‡¯ÈÂ ¯Ó‡ ÍÈ‡‰ ÔÎ Ì‡ Ì‚Â ˙Â‡¯Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ˜¯ ¯ÓÂÏ ‰È‰
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øåàéá

÷åñôä ùøôì ùé äæáå(יא - י  מח , (בראשית

ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòåÀÅÅÄÀÈÅÈÀÄÆÉÇ
úBàøì להם וּיּׁשק  אליו אתם [וּיּגׁש ÄÀִֵֵֶַַַַָָָ

להם], ìàøNéויח ּבק øîàiå ãò ְֵֶַַָÇÆÄÀÈÅ
äpäå ézìlô àì Eéðô äàø óñBé-ìàÆÅÀÈÆÉÄÈÀÄÀÄÅ
,Eòøæ-úà íb íéäìà éúà äàøäÆÀÈÄÁÉÄÇÆÇÀÆ
'à ,åèåùô éôì äðáä øñåçî äðäå

àì ÷ø øîåì äéä àìã ïåùìä ìôë

úåàøì ìëåé משמעותו מזוקן" ד "כבדו

לשון, כפל  הוי וא"כ  לראות, יוכל  שלא

ìàøNé àøiå øîà êéàä ïë íà íâåÇÇÀÄÀÈÅ
úåàøì ìëåé àìù ïåéë ,óñBé éða úàÆÀÅÅ
äù÷ ,"éúåà äàøä" åúå ,íàø êéàä

.íúåàøì ìëåé àì àä

,øéôù éúà éúáúëù äî éôì êà

ì"÷ä ï÷éú åðéáà á÷òéã òåãé äðäã

ïéò 'éâá ì"÷å ,ïåùàøä íãà ìù äðù

íãàã ÷"äåæ éðå÷éúá øàåáîã

ïééåòé õéöäù äîá íâô ïåùàøä

íù6ïéò úðéçáá äéä åàèç íâå ,

úåøòäå úåôñåä

ולעלות  לחזור  יכולים לכך  כשר  ויין  היתר  בשר 

ומותר  היתר  לשון  שזהו  ה' לעבודת בשובו  עמו 

שלא  החיצונים בידי  ואסור  קשור  שאינו  כלומר 

נשאר  ממנו  שהרשימו  רק לה', ולעלות לחזור  יוכל 

כמו  הקבר  לחיבוט הגוף צריך  כן  ועל  בגוף

אסורות  במאכלות כן  שאין  מה לקמן , שיתבאר 

קליפות  משלש שהן  אסורות וביאות

בידי  וקשורים אסורים הם לגמרי  הטמאות

יבא  כי  עד  משם עולים ואין  לעולם החיצונים

רוח  "ואת שנאמר  כמו  לנצח המות ויבולע יומם

שיעשה  עד  או  הארץ", מן  אעביר  הטומאה

כזכיות  לו  נעשו  שזדונות כך  כל  גדולה תשובה

ממש.

ע"ב.6. – ע "א ס"ט תיקו "ז  עיין 

ê− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

˘Â„˜‰ Ì˘Ó Â‡Â ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ Â�Â˜È˙ ·˜ÚÈÂ ,ÌÈ·˙Î· ÚÂ„ÈÎ ÔÈÚ ˙�ÈÁ··

øåàéá

íéáúëá òåãéë7 לעולם היא הכוונה

הספירות  אורות יצאו ששם גבוה

ומכיון  "עין" הנקראת מבחינה הקדושות

בדרך  יצאו אלו שאורות זכינו שלא

והשלם  –8הראוי בחיצוניות אלא ,

הסתכלות  של  ראיה אור בחינת

בבחינת 9חיצונית  אלו ספירות נעשו ,

לעולמות  ירידתם והיא – "שבירה"

ה"גבורות" שורש והם (עי 'התחתונים,

באריכות) הקליפות בהקדמה כל  שורש משם ,

היה  החטא שעד  ה'. אור על  המסתירות

שמשם  בלבד , "בכח " בבחינת זה עולם

ידי  על  הראשון ואדם הקליפות, שורש

אל  מהכח  אלו קליפות הוציא מעשיו

הרע יצר מזה שיתהווה גרם הפועל 

בנשמות  בפועל  .10וקליפות

íùî åàå úðéçáá àåä åðå÷éú á÷òéå

,àúòéöîàã àâøã ùåã÷ä שורש

úåøòäå úåôñåä

והכוונה 7. בכתובים צ"ל  אפשר  כ ', חיים בתוצאות

לפסוק ו-ז)היא ג העץ (בראשית  טֹוב ּכי  האּׁשה ִִֵֵֶַָָָו ּתרא

תאוה-הּוא וכי  כו 'íéðéòìלמאכל  העץ ונחמד  ְְֲֲִַַָָÈÅÇÄְְֵֶָָ

פסחים éðéòו ּתּפקחנה מס' בשל "ה וכ "כ  ׁשניהם. ְִַַָָÅÅְֵֶ

עיי "ש. עשירה מצה ו ' דרוש

האורות8. שאר  יצאו  פנימית (אח"פ )כמו  בבחינה

הנקודים. שער  חיים באוצרות עיין  הבל , הנקרא

רבינו 9. בדברי  כ "ד )מבואר  ע ' יש (לחנוכה  שהראיה

החיצונית, ראיה היא האחד  ראיות, מיני  שני  בה

ובראיה  השכלית, הפנימית לראיה דבוקה שאינה

האמת, היפך  שהוא דבר  ולראות לטעות שייך  כזאת

חיצוניים  בדברים תלויה שהראיה אנו  שרואים וכמו 

ומזה  גוונים, לכמה נשתנה אחד  דבר  ולפעמים

ומזה  וכנ "ל , נפלו  שהמידות השבירה ענין  הגיע

מציאות  את נברא בכל  רואים שאין  הענין  מגיע

הראיה  כי  כולם, את מחיה שהוא יתברך  השם

זה  ידי  ועל  החכמה, שהיא מהפנימיות נפרדת

שאין  מיתה בחינת שהוא החיצוניות את רק רואים

גבוהה  יותר  דרגה יש אמנם עצמו , בפני  חיות בו 

כמו  השכל  ראיית הפנימית הראיה שהיא בראיה,

לתקן  ועבודתינו  אדמון ", דברי  את אני  "רואה

ראית  בבחינת כן  גם שתהיה החיצונית הראיה

פנימית. ראיה שהיא הנפש

כי 10. דע ג ' סימן  בראשית הליקוטים ספר  ראה

וקליפה  הרע יצר  הוה לא אדה"ר  של  חטאו  קודם

הכלים  שבירת מכח הבאים הדינים אלא בעולם,

הנחש  כי  כו ' לקבלם, מוכן  הנחש של  הגוף מצאו 

כמו  דא, ן ' מאות דדהבא, מסוספיתא נתהווה

הדינים  כחות ואותם בע"ה. העשיה בעולם שנבאר 

ליטהר  תאבים להיותם בזו "ן , דבוקים שהיו 

ולא  למטה, והושלכו  הופרדו  וכבר  ולהתקדש,

הדינים  אלו  ובכח הזה, בנחש אם כי  מנוח מצאו 

בה  והטיל  חוה, בסיבת באדם הנחש נתקנא

וכשראתה  הפרי . לאכול  השיאה ואח"כ  זוהמא,

גם  להפיל  בקשה יצה"ר , ברשת נפלה שהיא

לאישה  גם ותתן  דכתיב  ואכל , לו  ונתנה לאדם,

בלתי  שאכל  ואחר  בלבד , לדעתה פירוש עמה.

שתכף  לפי  וברצונו , בידיעתו  ואכל  חזר  ידיעתו ,

הה' אותם שאכל  "ואוכל ", יצה"ר , בו  שלט

לתקפם, חזרו  חסדים בה' ממותקים שהיו  גבורות

והיא  יצה"ר , בו  נתהוו  מיד  בבטנו  הפרי  וכשנכנס

ברשתה, כלם ונפלו  חי , בעל  לכל  ג "כ  האכילה

דכתיב חול , ששמו  אחד  מעוף י"ט)חוץ כ "ח (איוב 

בעולם  היצה"ר  התחלת וזהו  ימים. ארבה וכחול 

עד כי  אחרא, וסטרא הקליפות נתהוו  ומיד  בפועל ,

בכח  והקליפות בפועל , דינים אם כי  היו  לא עתה

נתעבו  אח"כ  כלל , נראים היו  שלא מאוד  דקים

על וקטרגו  בפועל  הקליפות ויצאו  הדינים,
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øåàéá

÷åñôä ùøôì ùé äæáå(יא - י  מח , (בראשית

ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòåÀÅÅÄÀÈÅÈÀÄÆÉÇ
úBàøì להם וּיּׁשק  אליו אתם [וּיּגׁש ÄÀִֵֵֶַַַַָָָ

להם], ìàøNéויח ּבק øîàiå ãò ְֵֶַַָÇÆÄÀÈÅ
äpäå ézìlô àì Eéðô äàø óñBé-ìàÆÅÀÈÆÉÄÈÀÄÀÄÅ
,Eòøæ-úà íb íéäìà éúà äàøäÆÀÈÄÁÉÄÇÆÇÀÆ
'à ,åèåùô éôì äðáä øñåçî äðäå

àì ÷ø øîåì äéä àìã ïåùìä ìôë

úåàøì ìëåé משמעותו מזוקן" ד "כבדו

לשון, כפל  הוי וא"כ  לראות, יוכל  שלא

ìàøNé àøiå øîà êéàä ïë íà íâåÇÇÀÄÀÈÅ
úåàøì ìëåé àìù ïåéë ,óñBé éða úàÆÀÅÅ
äù÷ ,"éúåà äàøä" åúå ,íàø êéàä

.íúåàøì ìëåé àì àä

,øéôù éúà éúáúëù äî éôì êà

ì"÷ä ï÷éú åðéáà á÷òéã òåãé äðäã

ïéò 'éâá ì"÷å ,ïåùàøä íãà ìù äðù

íãàã ÷"äåæ éðå÷éúá øàåáîã

ïééåòé õéöäù äîá íâô ïåùàøä

íù6ïéò úðéçáá äéä åàèç íâå ,

úåøòäå úåôñåä

ולעלות  לחזור  יכולים לכך  כשר  ויין  היתר  בשר 

ומותר  היתר  לשון  שזהו  ה' לעבודת בשובו  עמו 

שלא  החיצונים בידי  ואסור  קשור  שאינו  כלומר 

נשאר  ממנו  שהרשימו  רק לה', ולעלות לחזור  יוכל 

כמו  הקבר  לחיבוט הגוף צריך  כן  ועל  בגוף

אסורות  במאכלות כן  שאין  מה לקמן , שיתבאר 

קליפות  משלש שהן  אסורות וביאות

בידי  וקשורים אסורים הם לגמרי  הטמאות

יבא  כי  עד  משם עולים ואין  לעולם החיצונים

רוח  "ואת שנאמר  כמו  לנצח המות ויבולע יומם

שיעשה  עד  או  הארץ", מן  אעביר  הטומאה

כזכיות  לו  נעשו  שזדונות כך  כל  גדולה תשובה

ממש.

ע"ב.6. – ע "א ס"ט תיקו "ז  עיין 
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íéáúëá òåãéë7 לעולם היא הכוונה

הספירות  אורות יצאו ששם גבוה

ומכיון  "עין" הנקראת מבחינה הקדושות

בדרך  יצאו אלו שאורות זכינו שלא

והשלם  –8הראוי בחיצוניות אלא ,

הסתכלות  של  ראיה אור בחינת

בבחינת 9חיצונית  אלו ספירות נעשו ,

לעולמות  ירידתם והיא – "שבירה"

ה"גבורות" שורש והם (עי 'התחתונים,

באריכות) הקליפות בהקדמה כל  שורש משם ,

היה  החטא שעד  ה'. אור על  המסתירות

שמשם  בלבד , "בכח " בבחינת זה עולם

ידי  על  הראשון ואדם הקליפות, שורש

אל  מהכח  אלו קליפות הוציא מעשיו

הרע יצר מזה שיתהווה גרם הפועל 

בנשמות  בפועל  .10וקליפות

íùî åàå úðéçáá àåä åðå÷éú á÷òéå

,àúòéöîàã àâøã ùåã÷ä שורש

úåøòäå úåôñåä

והכוונה 7. בכתובים צ"ל  אפשר  כ ', חיים בתוצאות

לפסוק ו-ז)היא ג העץ (בראשית  טֹוב ּכי  האּׁשה ִִֵֵֶַָָָו ּתרא

תאוה-הּוא וכי  כו 'íéðéòìלמאכל  העץ ונחמד  ְְֲֲִַַָָÈÅÇÄְְֵֶָָ

פסחים éðéòו ּתּפקחנה מס' בשל "ה וכ "כ  ׁשניהם. ְִַַָָÅÅְֵֶ

עיי "ש. עשירה מצה ו ' דרוש

האורות8. שאר  יצאו  פנימית (אח"פ )כמו  בבחינה

הנקודים. שער  חיים באוצרות עיין  הבל , הנקרא

רבינו 9. בדברי  כ "ד )מבואר  ע ' יש (לחנוכה  שהראיה

החיצונית, ראיה היא האחד  ראיות, מיני  שני  בה

ובראיה  השכלית, הפנימית לראיה דבוקה שאינה

האמת, היפך  שהוא דבר  ולראות לטעות שייך  כזאת

חיצוניים  בדברים תלויה שהראיה אנו  שרואים וכמו 

ומזה  גוונים, לכמה נשתנה אחד  דבר  ולפעמים

ומזה  וכנ "ל , נפלו  שהמידות השבירה ענין  הגיע

מציאות  את נברא בכל  רואים שאין  הענין  מגיע

הראיה  כי  כולם, את מחיה שהוא יתברך  השם

זה  ידי  ועל  החכמה, שהיא מהפנימיות נפרדת

שאין  מיתה בחינת שהוא החיצוניות את רק רואים

גבוהה  יותר  דרגה יש אמנם עצמו , בפני  חיות בו 

כמו  השכל  ראיית הפנימית הראיה שהיא בראיה,

לתקן  ועבודתינו  אדמון ", דברי  את אני  "רואה

ראית  בבחינת כן  גם שתהיה החיצונית הראיה

פנימית. ראיה שהיא הנפש

כי 10. דע ג ' סימן  בראשית הליקוטים ספר  ראה

וקליפה  הרע יצר  הוה לא אדה"ר  של  חטאו  קודם

הכלים  שבירת מכח הבאים הדינים אלא בעולם,

הנחש  כי  כו ' לקבלם, מוכן  הנחש של  הגוף מצאו 

כמו  דא, ן ' מאות דדהבא, מסוספיתא נתהווה

הדינים  כחות ואותם בע"ה. העשיה בעולם שנבאר 

ליטהר  תאבים להיותם בזו "ן , דבוקים שהיו 

ולא  למטה, והושלכו  הופרדו  וכבר  ולהתקדש,

הדינים  אלו  ובכח הזה, בנחש אם כי  מנוח מצאו 

בה  והטיל  חוה, בסיבת באדם הנחש נתקנא

וכשראתה  הפרי . לאכול  השיאה ואח"כ  זוהמא,

גם  להפיל  בקשה יצה"ר , ברשת נפלה שהיא

לאישה  גם ותתן  דכתיב  ואכל , לו  ונתנה לאדם,

בלתי  שאכל  ואחר  בלבד , לדעתה פירוש עמה.

שתכף  לפי  וברצונו , בידיעתו  ואכל  חזר  ידיעתו ,

הה' אותם שאכל  "ואוכל ", יצה"ר , בו  שלט

לתקפם, חזרו  חסדים בה' ממותקים שהיו  גבורות

והיא  יצה"ר , בו  נתהוו  מיד  בבטנו  הפרי  וכשנכנס

ברשתה, כלם ונפלו  חי , בעל  לכל  ג "כ  האכילה

דכתיב חול , ששמו  אחד  מעוף י"ט)חוץ כ "ח (איוב 

בעולם  היצה"ר  התחלת וזהו  ימים. ארבה וכחול 

עד כי  אחרא, וסטרא הקליפות נתהוו  ומיד  בפועל ,

בכח  והקליפות בפועל , דינים אם כי  היו  לא עתה

נתעבו  אח"כ  כלל , נראים היו  שלא מאוד  דקים

על וקטרגו  בפועל  הקליפות ויצאו  הדינים,
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ספירה  כל  ההוא בעולם כי היה השבירה

"אני  ואומרת מחברתה נפרדת וספירה

הם אמלוך " והגבורה החסד ההוא שבעולם (היינו

שבגבורה  חסד בבחינת מתכללות ואינם גבול בלי 

כו') שבחסד ידי וגבורה על  הוא ותיקונם ,

מידתו  באמצעות בזה, זה התכללותם

בקו  תמיד  שאוחז אבינו יעקב  של 

ומקשרת  הכוללת אמת במידת האמצע 

שבה  זו ומידה כאחד , המידות כל  את

שם  של  בו' נרמז מידות הו' נכללים

הנקודים 11הוי"ה  לעולם התיקון וזה ,

בזו, זו מקושרים המידות היו ïëìåשלא

ì÷ ,"á÷òé ìå÷" éø÷î שנה ק "ל 

ï÷éúù את לקבל  זה ידי על  וזכה

הראשון  לאדם שייכים שהיו האורות

אלו, שנה äéìéãבק "ל  àâøã å"àåäå

המשכה  ענינו הלב  מתוך  היוצא דהקול 

כוחות  כל  מתאספים בקול  כי  פנימית,

וכמו  בלבו הכלולים שבאדם הנפש

הבל . אותיות הבל  במאמר בסה"ק  שרמז

äøåáâ úãî åúãî åðéáà ÷çöé äðäå

בבחינת  היה אבינו יצחק  של  עבודתו

ויש  דין שיש בעולם, להודיע  היראה

àìàîùדיין, àòåøã éø÷î ïëìåזרוע

"שמאל  בבחינת גבורה, שהיא השמאל 

מקרבת", וימין àöéדוחה åðîîå

åùò úìåñôä הגבורות בהשתלשלות כי

וענין  קשים, ודינים גבורות נעשים הם

מגיע מידה כאשר הוא ההשתלשלות

כל  את משיג שאינו באופן למקבל 

כ  למשל  האור, תלמיד פנימיות אשר

יכול  אזי הגבורה דרך  את מרבו מקבל 

התקיפות  חלק  את רק  ולקבל  בזה לטעות

החכמה  חלק  מבלי שבו והעזות

כעס לידי בא ומזה שבו והקדושה

דמים, àåäåושפיכות ìéàåäåיצחק

äøåáâ úðéçá[ של]àåä ,äùåã÷ä

íåöîö úðéçá àåäù êùåç úðéçáá

úåøòäå úåôñåä

כמש"ה ט"ו)הקדושה, ג' ראש (בראשית  ישופך  הוא

קטטה  שנולדה להיות כי  פי ', עקב. תשופנו  ואתה

הקדושה, מן  לינק רוצה הוא והקליפה בעולם,

והקדושה  קדושה, של  בעקב אם כי  שולטת ואינה

של בראשה הבלועה הקדושה נצוצות להסיר  רוצה

וכו '. הקליפה

והאות 11. הספירות, כל  כנגד  מכוון  הוי "ה השם

האמצעי  קו  בצורת שהוא תפארת על  רומז  ו '

הזוה"ק  וז "ל  יחדיו , גם והגבורה החסד  את הכולל 

א ) רפג מהימנא  וברית (רעיא  דגוף יסוד  "תפארת

שו ' ועוד  דאמצעיתא", עמודא דאיהי  חד  חשבינן 

מידות  הו ' כל  את כולל  התפארת היות על  מורה

מגרמה יחדיו  לה  ולית  לפועל  המידות  גילוי רק  היא  מלכות  (כי

.כלום )
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כי  האור, את שמצמצם זה כחושך 

תמיד  לעסוק  הוא יצחק  של  עבודתו

של  בעבודה  העולם של  ובגבורות בישות

להקב "ה, אותם להכניע  דהיינו קדושה,

באופן  אלו בגבורות דבוק  היה עשיו אבל 

התאווה. כוחות התגברות – ישות של 

ïëìå(א כז, יצחק(בראשית זקן ּכי ְְִִִֵַָָויהי

ïéäëzåמראת א)עיניו כז òåãéë,(בראשית ÇÄÀÆÈְֵֵָֹ

ùåã÷ä øäåæá א)וז"ל קמב  ,(בראשית

נהורין באינון  בימים  בא  זקן  ואברהם 

אמר  דאת כמה  סיב  ואיהו  (משלי דנהרין ,

יח ) ה ֹולד, נג ּה] ּכא ֹור  צ ּדיקים  ְְִִֵַַַֹֹ[וארח 

ויקרא כך ובגין  ה ּיֹום , נכֹון  עד ְַַָוא ֹור 

יום , לאור  בימים אלהים  בא זקן (-אברהם

היה  ובהם אור  בחינת שהם חסד של ימים באותם

כמו  אורו ומתחזק  הולך כשנמשך שהחסד המשכתו,

כו') ואור  הולך דא,שכתוב  לילה , קרא  ולחשך

לקבלא אזיל ואיהו  חשך דאיהי  יצחק 

מה סיב  כד איהו  כך ובגין  בגויה , ליליא 

עיניו ותכהין  יצחק  זקן  כי  ויהי  כתיב 

צמצום מראות , שהוא חושך בחינת שהיה יצחק  (-זה

זוקן  בבחינת ולכן הלילה, כנגד היתה ומידתו החסד,

דינים  נמשכו הגבורות, כוח  התחזקות על שמורה שלו

חושך) בבחינת הכיקשים דבעא, ודאי  הוא 

ולאתדבקא  בדרגיה(בחשך)לאתחשכא 

יאות רצה כדקא  יצחק  כי  להיות, צריך (-כך

עבודתו) לפי  כראוי  הדין בצד והיוצא להתדבק  .

לדרגת  הגיע  בזקנותו שיצחק  מזה

שהגיע עד  בגבורה כ "כ  גדולה דבקות

בו  היה שלא כמת" "חשוב  של  למצב 

לגמרי  בטל  היה אלא עצמי, רצון שום

יתברך . להשם

á÷òéå[הגם]ïéá éòöîàä å÷á äéä éë

íéðô ìë ìò åá äéä ,÷çöéå íäøáà

çöé÷גם úãîî את כולת התפארת כי

הגבורה  ואת ìåëéהחסד  äéä àì ïëìå

÷çöé ìù äð÷æ åðééä ,ï÷åæî úåàøì

השפע השתלשלות על  מורה זקן כי

האלו  כשערות גדול , בצמצום להיות

גודל  לערך  כמעט  חיות שום בהם שאין

בפנים  שהם החיות 12החיות מיעוט  והן ,

הראש  של  החיות מותרות ,13שהוא

יותר  בצמצום היא כאשר הגבורה ומידת

אור  להסתיר קשים דינים מזה יוצא מדי

ואהבתו, ה' עבודת על  להתענג ה'

ùåã÷ä øäåæá øàåáîë וכדאיתא

בריה(שם)בזוה "ק  אלעזר  רבי  אתא 

נהיר אברהם  שפיר  ליה  אמר  ידוי , ונשיק 

úåøòäå úåôñåä

íééçראה12. éøáã, וז "ל בלק לפרשת השמטות

תיקוני  נקרא הכי  דמשום ז "ל  בהאר "י  וכמבואר 

שהוא  וגבול , שיעור  בבחינת שערות בחינת דיקנא

כל אכפין  ובזה הדין , שורש הוא אך  צמצום, בחינת

הדינים.

ופ'13. שרה חיי  פ' חיים דברי  בארוכה ראה



ë−−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

.‰ÈÏÈ„ ‡‚¯„ Â"‡Â‰Â Ô˜È˙˘ ,Ï˜ ·˜ÚÈ ÏÂ˜ È¯˜Ó ÔÎÏÂ ‡˙ÚÈˆÓ‡„ ‡‚¯„

íòíîÂ�ÓÓÂ ‡Ï‡Ó˘ ‡ÚÂ¯„ È¯˜Ó ÔÎÏÂ ‰¯Â·‚ ˙„Ó Â˙„Ó Â�È·‡ ˜ÁˆÈ
‡Â‰ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â·‚ ˙�ÈÁ· ‡Â‰Â ÏÈ‡Â‰Â ,Â˘Ú ˙ÏÂÒÙ‰ ‡ˆÈ
,˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ· ÚÂ„ÈÎ ÔÈ‰Î˙Â ÔÎÏÂ ,ÌÂˆÓˆ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ Í˘ÂÁ ˙�ÈÁ··

øåàéá

ספירה  כל  ההוא בעולם כי היה השבירה

"אני  ואומרת מחברתה נפרדת וספירה

הם אמלוך " והגבורה החסד ההוא שבעולם (היינו

שבגבורה  חסד בבחינת מתכללות ואינם גבול בלי 

כו') שבחסד ידי וגבורה על  הוא ותיקונם ,

מידתו  באמצעות בזה, זה התכללותם

בקו  תמיד  שאוחז אבינו יעקב  של 

ומקשרת  הכוללת אמת במידת האמצע 

שבה  זו ומידה כאחד , המידות כל  את

שם  של  בו' נרמז מידות הו' נכללים

הנקודים 11הוי"ה  לעולם התיקון וזה ,

בזו, זו מקושרים המידות היו ïëìåשלא

ì÷ ,"á÷òé ìå÷" éø÷î שנה ק "ל 

ï÷éúù את לקבל  זה ידי על  וזכה

הראשון  לאדם שייכים שהיו האורות

אלו, שנה äéìéãבק "ל  àâøã å"àåäå

המשכה  ענינו הלב  מתוך  היוצא דהקול 

כוחות  כל  מתאספים בקול  כי  פנימית,

וכמו  בלבו הכלולים שבאדם הנפש

הבל . אותיות הבל  במאמר בסה"ק  שרמז

äøåáâ úãî åúãî åðéáà ÷çöé äðäå

בבחינת  היה אבינו יצחק  של  עבודתו

ויש  דין שיש בעולם, להודיע  היראה

àìàîùדיין, àòåøã éø÷î ïëìåזרוע

"שמאל  בבחינת גבורה, שהיא השמאל 

מקרבת", וימין àöéדוחה åðîîå

åùò úìåñôä הגבורות בהשתלשלות כי

וענין  קשים, ודינים גבורות נעשים הם

מגיע מידה כאשר הוא ההשתלשלות

כל  את משיג שאינו באופן למקבל 

כ  למשל  האור, תלמיד פנימיות אשר

יכול  אזי הגבורה דרך  את מרבו מקבל 

התקיפות  חלק  את רק  ולקבל  בזה לטעות

החכמה  חלק  מבלי שבו והעזות

כעס לידי בא ומזה שבו והקדושה

דמים, àåäåושפיכות ìéàåäåיצחק

äøåáâ úðéçá[ של]àåä ,äùåã÷ä

íåöîö úðéçá àåäù êùåç úðéçáá

úåøòäå úåôñåä

כמש"ה ט"ו)הקדושה, ג' ראש (בראשית  ישופך  הוא

קטטה  שנולדה להיות כי  פי ', עקב. תשופנו  ואתה

הקדושה, מן  לינק רוצה הוא והקליפה בעולם,

והקדושה  קדושה, של  בעקב אם כי  שולטת ואינה

של בראשה הבלועה הקדושה נצוצות להסיר  רוצה

וכו '. הקליפה

והאות 11. הספירות, כל  כנגד  מכוון  הוי "ה השם

האמצעי  קו  בצורת שהוא תפארת על  רומז  ו '

הזוה"ק  וז "ל  יחדיו , גם והגבורה החסד  את הכולל 

א ) רפג מהימנא  וברית (רעיא  דגוף יסוד  "תפארת

שו ' ועוד  דאמצעיתא", עמודא דאיהי  חד  חשבינן 

מידות  הו ' כל  את כולל  התפארת היות על  מורה

מגרמה יחדיו  לה  ולית  לפועל  המידות  גילוי רק  היא  מלכות  (כי

.כלום )
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כי  האור, את שמצמצם זה כחושך 

תמיד  לעסוק  הוא יצחק  של  עבודתו

של  בעבודה  העולם של  ובגבורות בישות

להקב "ה, אותם להכניע  דהיינו קדושה,

באופן  אלו בגבורות דבוק  היה עשיו אבל 

התאווה. כוחות התגברות – ישות של 

ïëìå(א כז, יצחק(בראשית זקן ּכי ְְִִִֵַָָויהי

ïéäëzåמראת א)עיניו כז òåãéë,(בראשית ÇÄÀÆÈְֵֵָֹ

ùåã÷ä øäåæá א)וז"ל קמב  ,(בראשית

נהורין באינון  בימים  בא  זקן  ואברהם 

אמר  דאת כמה  סיב  ואיהו  (משלי דנהרין ,

יח ) ה ֹולד, נג ּה] ּכא ֹור  צ ּדיקים  ְְִִֵַַַֹֹ[וארח 

ויקרא כך ובגין  ה ּיֹום , נכֹון  עד ְַַָוא ֹור 

יום , לאור  בימים אלהים  בא זקן (-אברהם

היה  ובהם אור  בחינת שהם חסד של ימים באותם

כמו  אורו ומתחזק  הולך כשנמשך שהחסד המשכתו,

כו') ואור  הולך דא,שכתוב  לילה , קרא  ולחשך

לקבלא אזיל ואיהו  חשך דאיהי  יצחק 

מה סיב  כד איהו  כך ובגין  בגויה , ליליא 

עיניו ותכהין  יצחק  זקן  כי  ויהי  כתיב 

צמצום מראות , שהוא חושך בחינת שהיה יצחק  (-זה

זוקן  בבחינת ולכן הלילה, כנגד היתה ומידתו החסד,

דינים  נמשכו הגבורות, כוח  התחזקות על שמורה שלו

חושך) בבחינת הכיקשים דבעא, ודאי  הוא 

ולאתדבקא  בדרגיה(בחשך)לאתחשכא 

יאות רצה כדקא  יצחק  כי  להיות, צריך (-כך

עבודתו) לפי  כראוי  הדין בצד והיוצא להתדבק  .

לדרגת  הגיע  בזקנותו שיצחק  מזה

שהגיע עד  בגבורה כ "כ  גדולה דבקות

בו  היה שלא כמת" "חשוב  של  למצב 

לגמרי  בטל  היה אלא עצמי, רצון שום

יתברך . להשם

á÷òéå[הגם]ïéá éòöîàä å÷á äéä éë

íéðô ìë ìò åá äéä ,÷çöéå íäøáà

çöé÷גם úãîî את כולת התפארת כי

הגבורה  ואת ìåëéהחסד  äéä àì ïëìå

÷çöé ìù äð÷æ åðééä ,ï÷åæî úåàøì

השפע השתלשלות על  מורה זקן כי

האלו  כשערות גדול , בצמצום להיות

גודל  לערך  כמעט  חיות שום בהם שאין

בפנים  שהם החיות 12החיות מיעוט  והן ,

הראש  של  החיות מותרות ,13שהוא

יותר  בצמצום היא כאשר הגבורה ומידת

אור  להסתיר קשים דינים מזה יוצא מדי

ואהבתו, ה' עבודת על  להתענג ה'

ùåã÷ä øäåæá øàåáîë וכדאיתא

בריה(שם)בזוה "ק  אלעזר  רבי  אתא 

נהיר אברהם  שפיר  ליה  אמר  ידוי , ונשיק 

úåøòäå úåôñåä

íééçראה12. éøáã, וז "ל בלק לפרשת השמטות

תיקוני  נקרא הכי  דמשום ז "ל  בהאר "י  וכמבואר 

שהוא  וגבול , שיעור  בבחינת שערות בחינת דיקנא

כל אכפין  ובזה הדין , שורש הוא אך  צמצום, בחינת

הדינים.

ופ'13. שרה חיי  פ' חיים דברי  בארוכה ראה
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אתחשך  יצחק  דיליה , דדרגא  מסטרא 

אמאי יעקב  דיליה , דדרגא  מסטרא 

מזקן כבדו  ישראל ועיני  רבי דכתיב  (בא

היה  אברהם אכן אמנם לו, ואמר  ידיו ונשק  בר "ש  אלעזר 

היה  ויצחק  החסד מידת מידתו מצד ואור  חסד בחינת

יעקב אבל הגבורה, מידת מידתו מצד חושך בחינת לו

נחשכו  ולמה מזוקן כבדו ישראל ועיני  בו כתיב  למה

כתיב ,עיניו) כבדו  ודאי  הוא  הכי  א "ל

כהו  כבדו ולא  כתיב  לכן הוא, כן באמת לו (אמר 

מזוקן) כהו אלא,ולא מזקנו  ולא  כתיב  מזקן 

די מזקן  כבדומזקן , סטרא  מההוא  צחק 

של  זקן מבחינת  דהיינו מ 'זקנו', ולא מ 'זקן' כתיב  (לכן

שמאל) מצד שהיה לראות,יצחק  יוכל לא 

כהו , לא  אבל חזי  כדקא  (וזה לאסתכלא 

היה  יכול שלא דהיינו לראות, יוכל לא הכוונה גם

לגמרי ) סומא להיות עיניו כהו לא אבל כראוי  ,לראות

ואתעביד  וכל, מכל ודאי  כהו  יצחק  אבל

ליליה ביה  אתאחיד כדין  דהא  חשך,

לילה קרא  ולחשך של ואתקיים  עיניו (אבל

נתאחדו  ובכך וכל , מכל נחשכו כי  כהו, בהם נאמר  יצחק 

לילה) קרא ולחשך נאמר  שעליהם הגבורה כוחות בו

עכ "ל .

גרמו  בזקנותו שיעקב  בזוה"ק  והמבואר

בבחינת  שיהיה היראה של  הגבורות בו

ללכת  רוצה היה לא אבינו ויעקב  חושך ,

הגורמת  ביראה יצחק  של  העבודה בדרך 

היתה  שעבודתו משום חושך , לבחינת

הגבורה  על  החסד  הגברת שהיא תפארת

ועיקרה  התפארת, שהיא רחמים בבחינת

ואור  חיות מתוך  היא התפארת מידת של 

אהבה  צירוף  ידי על  המתעוררת ושמחה

ויראה.

àåä ïå÷éúä ø÷éò éë òåãé äðäå

,úåøåáâ úðéçáá הגבורות תיקון

על  החסד  הגברת ידי על  אינו האמיתי

שורש  ידי על  אלא בעלמא, הגבורות

זה  ושורש אהבה, שהוא עצמם הגבורות

עיקר  ומהם החסד , מאור יותר גדול  הוא

וז"ל , בא בפרשת שכתב  כמו השפע 

היה  העולם שבריאת המפרשים וכתבו

יתברך , כבודו גילוי ידי היהעל  וזה 

בחינת והיה  להתגלות  כביכול צמצום 

חסד  בחינת  היה  הזה  ומהצמצום  דין ,

מדרגא מאמרות  עשרה  ידי  שעל כדי 

גשמי , עולם  להיות  יוכלו  כמו לדרגא 

והלא  במשנה ז"ל  המפרשים שכתבו

אם  ורק  להבראות, יכול  אחד  במאמר

הדקות  בתכלית היה אחד  במאמר היה

בעשרה  ונברא בחירה, היה ולא

וליתן  בחירה להיות שיוכל  כדי מאמרות

וכו' יהיהשכר העולם  כשיתוקן  ובאמת 

שכתוב  כמו  הגבורה , במדת  התנהגות 

נתגלה יהיה  אז  כי  הצדיקים , בספרי 

בגבורה נכלל ושחסד הדקות  ".14תכלית 

úåøòäå úåôñåä

מכוננו . הוצאת וישלח

שבמדת 14. זה פי  על  ואמרתי  דבה"ק: המשך 

על חס שהקב"ה היינו  דלת, חס מרומז  עצמו  החסד 

שעושה  מי  שבערכנו  מבואר  אבל  הנמוכים, מדרגת
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לחנוכה  רבינו בחי' עוד  ומבואר

גורמת  הגבורה מידת שעכשיו

האור  לקבל  יכולים אינם שהתחתונים

חושך  בבחינת להם לעתיד 15והוא אבל  ,

תהיה  הגבורה, מידת שתתמתק  לבא

של  גדולה, בהתגברות העבודה

מיכולת  יותר אור לקבל  התגברות

שיתגלה  [היינו כלי, הנקראת הקיבול 

שלמעלה  אור שהוא התורה פנימיות

.16מהעולם]

àåä ãéúòìå, יצחקáåè õéìîä äéäé

חטאיהם  על  לכפר ישראל  פטעל  (שבת

ב )
17,ø÷éòã äìòîì åðîã÷ä øùàëå

åìòúé úåøåáâäù ,ììåëä ïå÷éú

äîä úåøåáâäå ,ïùøùá å÷úîåéå

íéðåëîù íéãñçä ãâð áäæ úðéçáá

.óñëá שהגבורות פועל  בכוחו יצחק 

נתהוו  שמהם הישות כוחות – עצמם

החטאים  כל  שהם הנפש פגמי

שהם  אהבה לבחינת יתהפכו והעבירות,

כוחות  שכל  דהיינו האמיתי, שורשם

של  לכוחות יתהפכו שבנפש הגבורה

ובחינה  להקב "ה, עזים וגעגועים תשוקה

שבבחינת  מאהבה יותר גדולה זו

בכמה  רבינו שמבאר וכמו חסדים,

ועוד)מקומות ויחי  לבא (פרשת דלעתיד 

תחת  ויהיו בשרשם, הגבורות יתעלו

האהבה. גבורות – היראה גבורות

רבינו בדברי מבואר לזה (פרשת וההסבר

בחינת במדבר ) הם שהגבורות ידוע  כי

úåøòäå úåôñåä

זה  וידוע הרחמנות, מצד  היינו  דל , על  וחסד  חסד 

קצרה  שנפשו  המתחסד  באיש צמצום  בחינת

עליו . חס ולזה הדל  בעניות מלראות

øåàעיין 15. äøåú התניא הבעל  במש"כ  נח פרשת

צמצום, הם שהגבורות לומר  טועים שהעולם

שפע  הוא בשרשם שהגבורות היא, להיפך  שהאמת

הוא  התחתונים שלגבי  אלא גדולה בהתגברות

זה. שפע לקבל  יכולים אינם כי  צמצום

íéìåëéזלה"ק:16. åéä àì íéâéñä úîçî úîàáå"

äáåøî êë ìë äéä äùåã÷äå äæä øåàä áåø ìá÷ì

øàåáîå ,äèî äèî ãøéù ãò úåøáâúäá ãøéù

äéä àì øåàä áåøå äðåéìò äùåã÷ ìãåâù ÷"äñá

íéìëäå øåàäì íéìë äùòðù éãò úåìâúäì ìåëé

øåøéáä íìúùé øùàá êà ....úåöîäå äøåúä

úéîéðô äìâúéå ,ïúåîéìùá ùåã÷ä â"ñ íù äìâúé

"ì"ðë ï÷åúî ìëä äéäé éë íéìë ùåáì àìá äøåúä

דכתיב 17. מהו  יונתן  א"ר  נחמני  בר  שמואל  א"ר 

לא  וישראל  ידענו  לא אברהם כי  אבינו  אתה כי 

לעתיד שמך , מעולם גואלנו  אבינו  ה' אתה יכירנו 

אמר  לי , חטאו  בניך  לאברהם הקב"ה לו  יאמר  לבא

אימר  אמר  שמך , קדושת על  ימחו  רבש"ע לפניו 

דבעי  אפשר  בנים, גידול  צער  ליה דהוה ליעקב ליה

לפניו  אמר  חטאו , בניך  ליה אמר  עלייהו , רחמי 

בסבי  לא אמר  שמך , קדושת על  ימחו  רבש"ע

בניך ליצחק לו  אמר  עצה , בדרדקי  ולא טעמא

בשעה  בניך  ולא בני  רבש"ע לפניו  אמר  לי  חטאו 

בני  להם קראת לנשמע נעשה לפניך  שהקדימו 

כמה  חטאו  כמה ועוד  בניך , ולא בני  עכשיו  בכורי ,

ענשת  דלא עשרין  דל  שנה, שבעים אדם של  שנותיו 

להו  פשו  דלילותא כ "ה דל  חמשין  להו  פשו  עלייהו 

ודבית  ומיכל  דצלויי  ופלגא סרי  תרתי  דל  כ "ה,

סובל אתה אם ופלגא, סרי  תרתי  להו  פשו  הכסא
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אתחשך  יצחק  דיליה , דדרגא  מסטרא 

אמאי יעקב  דיליה , דדרגא  מסטרא 

מזקן כבדו  ישראל ועיני  רבי דכתיב  (בא

היה  אברהם אכן אמנם לו, ואמר  ידיו ונשק  בר "ש  אלעזר 

היה  ויצחק  החסד מידת מידתו מצד ואור  חסד בחינת

יעקב אבל הגבורה, מידת מידתו מצד חושך בחינת לו

נחשכו  ולמה מזוקן כבדו ישראל ועיני  בו כתיב  למה

כתיב ,עיניו) כבדו  ודאי  הוא  הכי  א "ל

כהו  כבדו ולא  כתיב  לכן הוא, כן באמת לו (אמר 

מזוקן) כהו אלא,ולא מזקנו  ולא  כתיב  מזקן 

די מזקן  כבדומזקן , סטרא  מההוא  צחק 

של  זקן מבחינת  דהיינו מ 'זקנו', ולא מ 'זקן' כתיב  (לכן

שמאל) מצד שהיה לראות,יצחק  יוכל לא 

כהו , לא  אבל חזי  כדקא  (וזה לאסתכלא 

היה  יכול שלא דהיינו לראות, יוכל לא הכוונה גם

לגמרי ) סומא להיות עיניו כהו לא אבל כראוי  ,לראות

ואתעביד  וכל, מכל ודאי  כהו  יצחק  אבל

ליליה ביה  אתאחיד כדין  דהא  חשך,

לילה קרא  ולחשך של ואתקיים  עיניו (אבל

נתאחדו  ובכך וכל , מכל נחשכו כי  כהו, בהם נאמר  יצחק 

לילה) קרא ולחשך נאמר  שעליהם הגבורה כוחות בו

עכ "ל .

גרמו  בזקנותו שיעקב  בזוה"ק  והמבואר

בבחינת  שיהיה היראה של  הגבורות בו

ללכת  רוצה היה לא אבינו ויעקב  חושך ,

הגורמת  ביראה יצחק  של  העבודה בדרך 

היתה  שעבודתו משום חושך , לבחינת

הגבורה  על  החסד  הגברת שהיא תפארת

ועיקרה  התפארת, שהיא רחמים בבחינת

ואור  חיות מתוך  היא התפארת מידת של 

אהבה  צירוף  ידי על  המתעוררת ושמחה

ויראה.

àåä ïå÷éúä ø÷éò éë òåãé äðäå

,úåøåáâ úðéçáá הגבורות תיקון

על  החסד  הגברת ידי על  אינו האמיתי

שורש  ידי על  אלא בעלמא, הגבורות

זה  ושורש אהבה, שהוא עצמם הגבורות

עיקר  ומהם החסד , מאור יותר גדול  הוא

וז"ל , בא בפרשת שכתב  כמו השפע 

היה  העולם שבריאת המפרשים וכתבו

יתברך , כבודו גילוי ידי היהעל  וזה 

בחינת והיה  להתגלות  כביכול צמצום 

חסד  בחינת  היה  הזה  ומהצמצום  דין ,

מדרגא מאמרות  עשרה  ידי  שעל כדי 

גשמי , עולם  להיות  יוכלו  כמו לדרגא 

והלא  במשנה ז"ל  המפרשים שכתבו

אם  ורק  להבראות, יכול  אחד  במאמר

הדקות  בתכלית היה אחד  במאמר היה

בעשרה  ונברא בחירה, היה ולא

וליתן  בחירה להיות שיוכל  כדי מאמרות

וכו' יהיהשכר העולם  כשיתוקן  ובאמת 

שכתוב  כמו  הגבורה , במדת  התנהגות 

נתגלה יהיה  אז  כי  הצדיקים , בספרי 

בגבורה נכלל ושחסד הדקות  ".14תכלית 

úåøòäå úåôñåä

מכוננו . הוצאת וישלח

שבמדת 14. זה פי  על  ואמרתי  דבה"ק: המשך 

על חס שהקב"ה היינו  דלת, חס מרומז  עצמו  החסד 

שעושה  מי  שבערכנו  מבואר  אבל  הנמוכים, מדרגת

î¬ ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô
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לחנוכה  רבינו בחי' עוד  ומבואר

גורמת  הגבורה מידת שעכשיו

האור  לקבל  יכולים אינם שהתחתונים

חושך  בבחינת להם לעתיד 15והוא אבל  ,

תהיה  הגבורה, מידת שתתמתק  לבא

של  גדולה, בהתגברות העבודה

מיכולת  יותר אור לקבל  התגברות

שיתגלה  [היינו כלי, הנקראת הקיבול 

שלמעלה  אור שהוא התורה פנימיות

.16מהעולם]

àåä ãéúòìå, יצחקáåè õéìîä äéäé

חטאיהם  על  לכפר ישראל  פטעל  (שבת

ב )
17,ø÷éòã äìòîì åðîã÷ä øùàëå

åìòúé úåøåáâäù ,ììåëä ïå÷éú

äîä úåøåáâäå ,ïùøùá å÷úîåéå

íéðåëîù íéãñçä ãâð áäæ úðéçáá

.óñëá שהגבורות פועל  בכוחו יצחק 

נתהוו  שמהם הישות כוחות – עצמם

החטאים  כל  שהם הנפש פגמי

שהם  אהבה לבחינת יתהפכו והעבירות,

כוחות  שכל  דהיינו האמיתי, שורשם

של  לכוחות יתהפכו שבנפש הגבורה

ובחינה  להקב "ה, עזים וגעגועים תשוקה

שבבחינת  מאהבה יותר גדולה זו

בכמה  רבינו שמבאר וכמו חסדים,

ועוד)מקומות ויחי  לבא (פרשת דלעתיד 

תחת  ויהיו בשרשם, הגבורות יתעלו

האהבה. גבורות – היראה גבורות

רבינו בדברי מבואר לזה (פרשת וההסבר

בחינת במדבר ) הם שהגבורות ידוע  כי

úåøòäå úåôñåä

זה  וידוע הרחמנות, מצד  היינו  דל , על  וחסד  חסד 

קצרה  שנפשו  המתחסד  באיש צמצום  בחינת

עליו . חס ולזה הדל  בעניות מלראות

øåàעיין 15. äøåú התניא הבעל  במש"כ  נח פרשת

צמצום, הם שהגבורות לומר  טועים שהעולם

שפע  הוא בשרשם שהגבורות היא, להיפך  שהאמת

הוא  התחתונים שלגבי  אלא גדולה בהתגברות

זה. שפע לקבל  יכולים אינם כי  צמצום

íéìåëéזלה"ק:16. åéä àì íéâéñä úîçî úîàáå"

äáåøî êë ìë äéä äùåã÷äå äæä øåàä áåø ìá÷ì

øàåáîå ,äèî äèî ãøéù ãò úåøáâúäá ãøéù

äéä àì øåàä áåøå äðåéìò äùåã÷ ìãåâù ÷"äñá

íéìëäå øåàäì íéìë äùòðù éãò úåìâúäì ìåëé

øåøéáä íìúùé øùàá êà ....úåöîäå äøåúä

úéîéðô äìâúéå ,ïúåîéìùá ùåã÷ä â"ñ íù äìâúé

"ì"ðë ï÷åúî ìëä äéäé éë íéìë ùåáì àìá äøåúä

דכתיב 17. מהו  יונתן  א"ר  נחמני  בר  שמואל  א"ר 

לא  וישראל  ידענו  לא אברהם כי  אבינו  אתה כי 

לעתיד שמך , מעולם גואלנו  אבינו  ה' אתה יכירנו 

אמר  לי , חטאו  בניך  לאברהם הקב"ה לו  יאמר  לבא

אימר  אמר  שמך , קדושת על  ימחו  רבש"ע לפניו 

דבעי  אפשר  בנים, גידול  צער  ליה דהוה ליעקב ליה

לפניו  אמר  חטאו , בניך  ליה אמר  עלייהו , רחמי 

בסבי  לא אמר  שמך , קדושת על  ימחו  רבש"ע

בניך ליצחק לו  אמר  עצה , בדרדקי  ולא טעמא

בשעה  בניך  ולא בני  רבש"ע לפניו  אמר  לי  חטאו 

בני  להם קראת לנשמע נעשה לפניך  שהקדימו 

כמה  חטאו  כמה ועוד  בניך , ולא בני  עכשיו  בכורי ,

ענשת  דלא עשרין  דל  שנה, שבעים אדם של  שנותיו 

להו  פשו  דלילותא כ "ה דל  חמשין  להו  פשו  עלייהו 

ודבית  ומיכל  דצלויי  ופלגא סרי  תרתי  דל  כ "ה,

סובל אתה אם ופלגא, סרי  תרתי  להו  פשו  הכסא
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הם  הגבורות שורש אמנם ודין, צמצום

שהתבונן  דהיינו האהבה, גבורות

אותו  שיעבדו הצדיקים במעשה הקב "ה

את  עוררה כביכול  זו ואהבה מאהבה,

צמצום  של  ענין וזה העולמות, הויית

של  באופן מלהתגלות עצמו שצמצם

נבראים, לגבי התגלות של  לאופן א"ס 

שהוא  האמיתי והגבורות הדין וזה

הקב "ה  שצמצם דהיינו החסדים, שורש

העול  לברוא בכדי א"ס  שהוא האור ם

דין, בחינת נראה שזה גבול  בבחינת

כל  של  החסדים שורש זה אבל 

כל  נתהוו זה דין ידי שעל  העולמות,

.18העולמות 

ãéúòì ïëìå(ג נב  ּכי-כה (ישעיה ִנאמר,

ו  נמ ּכרּתם ח ּנם ה' óñëáאמר àì ְְְִִֶַַָָÉÀÆÆ
,eìàbz,רחמים על  מורה שכסף  כידוע  ÄÈÅ

תהיה  לא שגאולה יתברך  השם ואמר

לזה, יצטרכו שלא מפני ø÷ברחמים

úðéçá àåäù äøåáâå ïéã úðéçáá

,áäæ את ישראל  בני כשיתקנו כי

הרע היצר על  שיתגברו ידי על  הגבורות

אזי  הפנים, והסתר מהגבורות ששורשו

מהחסדים, יותר רחמים יהיו הגבורות

להטיב שהוא הגבורות שורש ויתגלה

העולם, בריאת שורש íåéוהוא àø÷ðå

àøåðäå ìåãâä ïéãä על מורה הגדול 

יראה, על  מורה והנורא חסד  מידת

והגבורות  החסדים יתאחדו לבא שלעתיד 

חסד . יהיה עצמו והדין בשרשם,

úåøòäå úåôñåä

עליך , ופלגא עלי  פלגא לאו  ואם מוטב כולם את

פתחו  קמך , נפשי  קריבית הא עלי  כולם ואת"ל 

שאתם (כי)ואמרו  עד  יצחק להם אמר  אבינו , אתה

הקב"ה  יצחק להו  ומחוי  להקב"ה, קלסו  לי  מקלסין 

אתה  ואומרים למרום עיניהם נשאו  מיד  בעינייהו ,

שמך . מעולם גואלנו  אבינו  במאמרה' רבינו דברי (ולפי

יגלה  שיצחק  בעינייהו", הקב "ה  ליה  "מחוי הגמרא  כוונת  מובן זה 

בחינת  שהוא  עינים  הנקראת  מהבחינה  שיצאו הגבורות  שורש את 

יומתקו  זה  ידי שעל  למרום " עיניהם  נשאו "מיד  ואז אהבה ,

הקליפות  וכל  הניצוצות  כל  ויעלו שלימה  תשובה  ויעשו הגבורות 

השלם . התיקון ויהיה 

éîçøãוז "ל ,18. úåãî â"é úðéçá åæù òåãé äðäå

,"øæåç øåà" úðéçáá äîäå ,ïéãä éùøùî íäù

åãåáëì ìëä íìåòä àøá êøáúé íùäù åðééä

éåìâå ,äìçú äáùçîá äùòî óåñåêøáúé åéðôì

,íäá çîùå íàøáä íøè íâ íé÷éãöä äùòî åîù

,çîùé íé÷éãö øåà áåúë ìò àøîâä øîàîë

äùòîù íâ ïëìå ,íéùåã÷ä íéøôñ ìëá òåãéëå

ïéãä úãîá ìëä àá íøëù íåìùúå íé÷éãöä

(åì ,çñ íéìéäú) áåúëù åîëå אלהים ֱִָֹנ ֹורא

ממקודשיך ", אלא מקדשך  תקרא "אל  , ְִִֶָמּמקּדׁשי

מקום  מכל  דין , בחינת והוא סביביו " כל  על  ו "נורא

ממעשה  חוזר  אור  והוא העולם תכלית הוא הדין  זה

מכפה  וזה כל , יוצר  במחשבת שעלה הצדיקים

קדישא  באדרא זו  מכנה ולכן  תחתונים, דינים

חוזר  אור  נקרא וזה כו ', חוזר  ואור  שערות בבחינת

שמו  יתברך  הבורא שהטיב טוב בחזרה שנותנים

משכן  ממנו  לעשות לעבודתו , אותו  ומחזירים עמנו ,

לעילא, דלעילא חוזר  אור  נתעורר  ולכן  מהשקלים,

עכ "ל . ראש". הנקרא שרשו  אל  הכל  שקרב

ï− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô
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÷çöé éë íéùåã÷ä íéøôñä åáúëå

é"ç õ"÷ úåéúåà19óñåé úðéçá àåäå ,

óñåéá àåä ÷çöé úãîù ,÷éãöä

האריז"ל  בכתבי פרשת מבואר תורה (לקוטי 

אבינו וירא) שאברהם העקידה ידי על  כי ,

על  החסד  במידת הגבורה מידת את כלל 

גבורה שענינו העקידה מעשה (כלות ידי

הנפש ) של הטבעיות המידות כל את הכופה ,הנפש 

בזה, זה והחסדים הגבורות נכללו אזי

כוללת  שהיא היסוד  מידת כח  נולד  ובזה

ח "י, א"ל  נקראת והיא וגבורות, חסדים

החסד  כוחות את ממשיכה שהיא דהיינו

מולידה  ובכך  והעולמות המידות לכל 

כח של  כמהותה בעולמות, חדשה אור

שהחסדים  וכמו ההולדה. שהוא היסוד 

הגבורות  כן ח "י, א"ל  נקרא שביסוד 

'ק "ץ ' דתיבת ח "י, ק "ץ  נקראים שביסוד 

וסוף קץ  דהיינו הגבורות, על  מורה

בשרשם, שמתכללים הנפש לכוחות

והשפעותיבת  החיות על  מורה 'חי '

שממתיקה  היסוד  מידת ידי על  הנשפע 

הגבורות  וכשנכללים הגבורות, את

עם  יחד  הנפש כלות שהיא היסוד  במידת

מצטרפים  להקב "ה, עזה ואהבה שמחה

הצדיק יוסף  והיא ח "י, ק "ץ  תיבות יחדיו

התיקון  לאחר יצחק  של  מידתו שהיא

כן  גם נעשים גבורות שאז בשלימות,

ושמחה  צחוק  .20לשון

÷çöé ìù úìåñôä ïëìååùò àåä

חימה  בעל  שהיה קשות, גבורות שהוא

דמים, ìùושופך  äðá ïá ãéá ìôåð

÷éãöä óñåé àåäù ìçø,ג עג, (ב "ר 

יד) ויחי  היסוד תנחומא מידת ידי על  כי ,

נפרד  ואזי בשרשם, הגבורות נמתקים

ובזה  הקליפות, שהוא הפסולת מהם

יונק שהוא עשיו של  כוחו מתבטלת

עשיו åמהגבורות , של  כוחו מתבטל  כן

ידי éãöä÷על  ïéîéðá על כן שנקרא

úåøòäå úåôñåä

ב19. רנב השמטות בזוה"ק לג)ראה מימינו (דברים 

דאתוון  מסטרא אינון  אתוון  כל  ת"ח למו , דת אש

נטיל איהו  וצדיק בשכינתא, דכלילין  דאורייתא

עלמין  חי  בהיפוך , יצחק  דאיהו  חי  קץ לשמאלא

בשמאלא. קשיר 

תולדות.20. פרשת יוסף יעקב תולדות עיין 
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øåàéá

הם  הגבורות שורש אמנם ודין, צמצום

שהתבונן  דהיינו האהבה, גבורות

אותו  שיעבדו הצדיקים במעשה הקב "ה

את  עוררה כביכול  זו ואהבה מאהבה,

צמצום  של  ענין וזה העולמות, הויית

של  באופן מלהתגלות עצמו שצמצם

נבראים, לגבי התגלות של  לאופן א"ס 

שהוא  האמיתי והגבורות הדין וזה

הקב "ה  שצמצם דהיינו החסדים, שורש

העול  לברוא בכדי א"ס  שהוא האור ם

דין, בחינת נראה שזה גבול  בבחינת

כל  של  החסדים שורש זה אבל 

כל  נתהוו זה דין ידי שעל  העולמות,

.18העולמות 

ãéúòì ïëìå(ג נב  ּכי-כה (ישעיה ִנאמר,

ו  נמ ּכרּתם ח ּנם ה' óñëáאמר àì ְְְִִֶַַָָÉÀÆÆ
,eìàbz,רחמים על  מורה שכסף  כידוע  ÄÈÅ

תהיה  לא שגאולה יתברך  השם ואמר

לזה, יצטרכו שלא מפני ø÷ברחמים

úðéçá àåäù äøåáâå ïéã úðéçáá

,áäæ את ישראל  בני כשיתקנו כי

הרע היצר על  שיתגברו ידי על  הגבורות

אזי  הפנים, והסתר מהגבורות ששורשו

מהחסדים, יותר רחמים יהיו הגבורות

להטיב שהוא הגבורות שורש ויתגלה

העולם, בריאת שורש íåéוהוא àø÷ðå

àøåðäå ìåãâä ïéãä על מורה הגדול 

יראה, על  מורה והנורא חסד  מידת

והגבורות  החסדים יתאחדו לבא שלעתיד 

חסד . יהיה עצמו והדין בשרשם,

úåøòäå úåôñåä

עליך , ופלגא עלי  פלגא לאו  ואם מוטב כולם את

פתחו  קמך , נפשי  קריבית הא עלי  כולם ואת"ל 

שאתם (כי)ואמרו  עד  יצחק להם אמר  אבינו , אתה

הקב"ה  יצחק להו  ומחוי  להקב"ה, קלסו  לי  מקלסין 

אתה  ואומרים למרום עיניהם נשאו  מיד  בעינייהו ,

שמך . מעולם גואלנו  אבינו  במאמרה' רבינו דברי (ולפי

יגלה  שיצחק  בעינייהו", הקב "ה  ליה  "מחוי הגמרא  כוונת  מובן זה 

בחינת  שהוא  עינים  הנקראת  מהבחינה  שיצאו הגבורות  שורש את 

יומתקו  זה  ידי שעל  למרום " עיניהם  נשאו "מיד  ואז אהבה ,

הקליפות  וכל  הניצוצות  כל  ויעלו שלימה  תשובה  ויעשו הגבורות 

השלם . התיקון ויהיה 

éîçøãוז "ל ,18. úåãî â"é úðéçá åæù òåãé äðäå

,"øæåç øåà" úðéçáá äîäå ,ïéãä éùøùî íäù

åãåáëì ìëä íìåòä àøá êøáúé íùäù åðééä

éåìâå ,äìçú äáùçîá äùòî óåñåêøáúé åéðôì

,íäá çîùå íàøáä íøè íâ íé÷éãöä äùòî åîù

,çîùé íé÷éãö øåà áåúë ìò àøîâä øîàîë

äùòîù íâ ïëìå ,íéùåã÷ä íéøôñ ìëá òåãéëå

ïéãä úãîá ìëä àá íøëù íåìùúå íé÷éãöä

(åì ,çñ íéìéäú) áåúëù åîëå אלהים ֱִָֹנ ֹורא

ממקודשיך ", אלא מקדשך  תקרא "אל  , ְִִֶָמּמקּדׁשי

מקום  מכל  דין , בחינת והוא סביביו " כל  על  ו "נורא

ממעשה  חוזר  אור  והוא העולם תכלית הוא הדין  זה

מכפה  וזה כל , יוצר  במחשבת שעלה הצדיקים

קדישא  באדרא זו  מכנה ולכן  תחתונים, דינים

חוזר  אור  נקרא וזה כו ', חוזר  ואור  שערות בבחינת

שמו  יתברך  הבורא שהטיב טוב בחזרה שנותנים

משכן  ממנו  לעשות לעבודתו , אותו  ומחזירים עמנו ,

לעילא, דלעילא חוזר  אור  נתעורר  ולכן  מהשקלים,

עכ "ל . ראש". הנקרא שרשו  אל  הכל  שקרב

ï− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô
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øåàéá

÷çöé éë íéùåã÷ä íéøôñä åáúëå

é"ç õ"÷ úåéúåà19óñåé úðéçá àåäå ,

óñåéá àåä ÷çöé úãîù ,÷éãöä

האריז"ל  בכתבי פרשת מבואר תורה (לקוטי 

אבינו וירא) שאברהם העקידה ידי על  כי ,

על  החסד  במידת הגבורה מידת את כלל 

גבורה שענינו העקידה מעשה (כלות ידי

הנפש ) של הטבעיות המידות כל את הכופה ,הנפש 

בזה, זה והחסדים הגבורות נכללו אזי

כוללת  שהיא היסוד  מידת כח  נולד  ובזה

ח "י, א"ל  נקראת והיא וגבורות, חסדים

החסד  כוחות את ממשיכה שהיא דהיינו

מולידה  ובכך  והעולמות המידות לכל 

כח של  כמהותה בעולמות, חדשה אור

שהחסדים  וכמו ההולדה. שהוא היסוד 

הגבורות  כן ח "י, א"ל  נקרא שביסוד 

'ק "ץ ' דתיבת ח "י, ק "ץ  נקראים שביסוד 

וסוף קץ  דהיינו הגבורות, על  מורה

בשרשם, שמתכללים הנפש לכוחות

והשפעותיבת  החיות על  מורה 'חי '

שממתיקה  היסוד  מידת ידי על  הנשפע 

הגבורות  וכשנכללים הגבורות, את

עם  יחד  הנפש כלות שהיא היסוד  במידת

מצטרפים  להקב "ה, עזה ואהבה שמחה

הצדיק יוסף  והיא ח "י, ק "ץ  תיבות יחדיו

התיקון  לאחר יצחק  של  מידתו שהיא

כן  גם נעשים גבורות שאז בשלימות,

ושמחה  צחוק  .20לשון

÷çöé ìù úìåñôä ïëìååùò àåä

חימה  בעל  שהיה קשות, גבורות שהוא

דמים, ìùושופך  äðá ïá ãéá ìôåð

÷éãöä óñåé àåäù ìçø,ג עג, (ב "ר 

יד) ויחי  היסוד תנחומא מידת ידי על  כי ,

נפרד  ואזי בשרשם, הגבורות נמתקים

ובזה  הקליפות, שהוא הפסולת מהם

יונק שהוא עשיו של  כוחו מתבטלת

עשיו åמהגבורות , של  כוחו מתבטל  כן

ידי éãöä÷על  ïéîéðá על כן שנקרא

úåøòäå úåôñåä

ב19. רנב השמטות בזוה"ק לג)ראה מימינו (דברים 

דאתוון  מסטרא אינון  אתוון  כל  ת"ח למו , דת אש

נטיל איהו  וצדיק בשכינתא, דכלילין  דאורייתא

עלמין  חי  בהיפוך , יצחק  דאיהו  חי  קץ לשמאלא

בשמאלא. קשיר 

תולדות.20. פרשת יוסף יעקב תולדות עיין 
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øåàéá

היסוד  במידת עבודתו שהיתה שם

"צדיק ", במידת ùîéùùהנקראת

àåäùהיסוד  øàåáîë ,óñåé úçú

àúúì ÷éãö àø÷ð הוא בנימין שגם

שהיא  היסוד  שבמידת אלא היסוד , מידת

שני  יש להמקבל  המשפיע  בין התקשרות

שישראל  דלתתא יסוד  האחד  בחינות,

אביהם  עם להתקשר משתוקקים

היה  שזה שלימה בהתקשרות שבשמים

יסוד  והאחד  בנימין, עבודת ידי על 

להשפיע משתוקק  שהקב "ה דלעילא

לנו  מאיר זה שאור ישראל , לעמו

עבודת  ידי על  ושפעו ה' חסדי להרגיש

שלא יוסף הברית שמירת ידי על 

שהקב "ה  גרם ועי"ז לסט "א, להשפיע 

היה  שיוסף  ובעת לתחתונים, רק  ישפיע 

אזי  השבטים, עם יחד  היה ולא במצרים

מידת  עבודת עצמו על  בנימין קיבל 

יוסף במקום .21היסוד 

éë ,úåøåáâä ï÷úîä àåä óñåé éë

,úåøåáâ ùøåù åúãîדהיינוäáäàä,

גמור  חסד  הם בשרשם הגבורות

úåøòäå úåôñåä

תרין 21. אולידת רחל  ב, קנג  בראשית בזוה"ק ראה

צדיקי  תרי  דבין  שמטה הא אתחזי , והכי  צדיקים

דכתיב לעלמין  ל "ז)יתבא ארץ (תהלים  ירשו  צדיקים

נגדן  מיניה לעילא צדיק לתתא, וצדיק לעילא צדיק

מיא  נוקבא נבעא מניה לתתא צדיק עלאין , מיין 

דא  מסטרא צדיק שלים, בתיאובתא דכורא לגבי 

בין  יתיב לעילא דדכורא כמה דא מסטרא וצדיק

תרי  בין  יתבא לתתא נוקבא נמי  הכי  נוקבי , תרי 

נינהו , צדיקין  תרין  ובנימין  יוסף דא ועל  צדיקי 

קיימא, את דנטר  בגין  לעילא צדיק למהוי  זכה יוסף

תרי  בין  שמטה לאתעטרא לתתא צדיק איהו  בנימין 

צדיק  בנימין  וכי  הצדיק, ובנימין  הצדיק יוסף צדיקי 

ואף  קיימא, את בהאי  חטא, לא יומוי  דכל  אין  הוה,

אמאי  הכי  אי  כיוסף, עובדא ליה אזדמן  דלא גב על 

באבלא  הוה דיעקב יומוי  כל  אלא צדיק, אקרי 

אתנטיל דכד  תימא ואי  ערסיה, שמש לא דיוסף

דלא  אמרת ואת נסיב ולא הוה רביא מיעקב יוסף

לא  לבתר  דאזדווג  גב על  אף אלא ערסיה, שמש

ה  ואנן  ערסיה, לשמשא דשאילבעא בשעה תנן  כי 

א"ל אין , א"ל  אינתו  לך  אית ליה אמר  לבנימין  יוסף

שום  על  א"ל  אקרון  והיך  אין , א"ל  בנין  לך  אית

ובכר  בלע בנימין  דכתיב וגו ', ונעמן  גרא וכו ' אחי 

בההיא  דהא אין  א"ל  שמש, דלא אמרת ואת וגו '

ליה הוו  לא הוו שעתא האסורין מבית  דיצא  לבתר  (נ"א 

עאלו ליה ) כד  ובכר  בלע בנימין  ובני  תימא ואי  ,

יעקב  דאתאבל  זמנא דכל  ודאי  הוא הכי  למצרים

בנימין  ואמר  בנין , ואוליד  ערסיה שמש לא יוסף על 

ברית  דהא הוה דאבא קיימא את אחי  יוסף הא

אהא  אנא אתאביד  דאיהו  כיון  איהו  דגופא סיומא

דאחי . אתריה נטיר 

זוה"ק עוד  א )וראה רנט שכינתא (השמטות  והשתא ,

לתתא  הצדיק, יוסף לעילא צדיק צדיקים, תרין  בין 

אושפיזא, והאי  דמטרוניתא, בעלה האי  בנימין ,

כתיב כך  קי"ג)בגין  דא (תהלים  הבית עקרת מושיבי 

עקרת  דאיהי  תתאה שכינתא דא דאתגליא, עלמא

צדיקים  תרין  בין  רחל  עלמא  דהאי  עקרא הבית,

בית  מקדשא בי  אתקרי  כך  בגין  ותתא לעילא

באחסנתיה  האי  עולמים בית של  מזבח עולמים,

דיוסף  באחסנתיה שכינתא שריא כד  אבל  דבנימין ,

הו "ד עולם דהא עולמים בית לה קארי  לא בשילה

¬− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô
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øåàéá

רבינו בדברי לעיל)כמבואר ,(המובאים

ידי  על  נעשה בשרשם הגבורות וחיבור

ההתלהבות  אש היא היסוד  מידת

בתוכה  הכוללת לחוץ , היוצאת הפנימית

צמאון  של  באופן הגבורה מידת את

שזה  אש, כרשפי בגבורה יתברך  להשם

האהבה. גבורות

êLî àåä ÷éãöä óñåé äðäåéìåà åà] ÈÇ
á÷òé ìù åàåä [êùîä øîåì êéøö

המשכה  על  מורה וא"ו האות שצורת

למטה, àåäמלמעלה á÷òéã òåãéë

óñåéå ,ùåã÷ä íù ìù å"àå úðéçá

åàåä êùîå óåñ úðéçá àåä מידת

ומידת  והתפארת הדעת שהיא יעקב 

באות  נרמזים כולם היסוד  שהיא יוסף 

עמודא  הנקראת ואו שהיא אחת

בזוה"ק  כמבואר (רעיא דאמצעיתא,

ב ) רפג, נקרא דמהימנותא הוא האמצעי שקו

"עמוד " בתואר מלמטה ג"כ  בו (שעולים

.למעלה)

úåøåáâä ï÷åúî óñåé éãé ìò äæìå

,ì"ðë á÷òéá øùà ÷çöé ìùיוסף

גילוי  לידי יעקב  של  עבודתו את ממשיך 

שכתוב  כמו ללהבה מאש (עובדיה שיהיה

יח ) יֹוסףא, ּובית אׁש יעקב  בית ְֲֵֵֵֵַָָֹוהיה

גורם  יוסף  ולכן לק ׁש, ע ׂשו ּובית ְֵֵֶַָָָלהבה

הם, חד  ויעקב  יוסף  כי ליעקב , תיקון

באש  הדינים את ממתיק  שיוסף  ידי ועל 

הישות  את הכולל  האלוקי התענוג

לצמאון  אותם ומעלה שבאדם והגבורות

האהבה  נכללים שבה זו ומידה לאלקות,

וגבורה)ויראה של (חסד גבורותיו נמתקים ,

בהתפארת. הכלולים יעקב 

ä"á÷ä åøùá äæìå שהיה בעת ליעקב 

הגבורות  מקום למצרים לירד  צריך 

יותר  יתפשטו שמא וחשש הקשות,

דינים  מהם ויתהוו óñåéù,22מהצורך 

åéðéò ìò åãé úéùé ד)(בר מו אנכי אשית ,ִָ

úåøòäå úåôñåä

ותתא. לעילא הוא

העלאת  בחינת היה דבנימין  שם בזוה"ק והמבואר 

שמירת  ידי  על  לעילא צדיק בחינת היה ויוסף מ"ן ,

הברית.

הלך22. לא זה דמטעם רבינו  ביאר  וישב בפרשת

אחד דהאבות ידוע הנה וז "ל , למצרים אבינו  יצחק

יצחק  אבל  למצרים לארץ לחוץ שהלך  אברהם היה

והנה  לחרן . הלך  ויעקב לו  כדאי  לארץ חוץ היה לא

הטעם  לומר  יש ז "ל  האר "י  מרן  הקדוש דברי  לפי 

כדי  עצמותם לפשוט יכולים אינן  שהגבורות דידוע

ורק  לקליפה, וחלילה חס אחיזה יהא שלא

אז  חכמה ידי  על  בשלימות הגבורות כשנתקנו 

מרן  דברי  תורף כן  להתפשט, הגבורות יוכלו 

על קצת להבין  והוא וירא. פרשת תורה בלקוטי 

שהיא  לנקום או  לכעוס רוצה אדם אם משל  דרך 

טעות  לידי  לבא יוכל  בודאי  גבורה בבחינת

יש  וגם טעות", לכלל  בא כעס לכלל  "בא כמבואר 

יכול הוא בהשכלה מתחלה דעת ישוב בלי  נקמה
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øåàéá

היסוד  במידת עבודתו שהיתה שם

"צדיק ", במידת ùîéùùהנקראת

àåäùהיסוד  øàåáîë ,óñåé úçú

àúúì ÷éãö àø÷ð הוא בנימין שגם

שהיא  היסוד  שבמידת אלא היסוד , מידת

שני  יש להמקבל  המשפיע  בין התקשרות

שישראל  דלתתא יסוד  האחד  בחינות,

אביהם  עם להתקשר משתוקקים

היה  שזה שלימה בהתקשרות שבשמים

יסוד  והאחד  בנימין, עבודת ידי על 

להשפיע משתוקק  שהקב "ה דלעילא

לנו  מאיר זה שאור ישראל , לעמו

עבודת  ידי על  ושפעו ה' חסדי להרגיש

שלא יוסף הברית שמירת ידי על 

שהקב "ה  גרם ועי"ז לסט "א, להשפיע 

היה  שיוסף  ובעת לתחתונים, רק  ישפיע 

אזי  השבטים, עם יחד  היה ולא במצרים

מידת  עבודת עצמו על  בנימין קיבל 

יוסף במקום .21היסוד 

éë ,úåøåáâä ï÷úîä àåä óñåé éë

,úåøåáâ ùøåù åúãîדהיינוäáäàä,

גמור  חסד  הם בשרשם הגבורות

úåøòäå úåôñåä

תרין 21. אולידת רחל  ב, קנג  בראשית בזוה"ק ראה

צדיקי  תרי  דבין  שמטה הא אתחזי , והכי  צדיקים

דכתיב לעלמין  ל "ז)יתבא ארץ (תהלים  ירשו  צדיקים

נגדן  מיניה לעילא צדיק לתתא, וצדיק לעילא צדיק

מיא  נוקבא נבעא מניה לתתא צדיק עלאין , מיין 

דא  מסטרא צדיק שלים, בתיאובתא דכורא לגבי 

בין  יתיב לעילא דדכורא כמה דא מסטרא וצדיק

תרי  בין  יתבא לתתא נוקבא נמי  הכי  נוקבי , תרי 

נינהו , צדיקין  תרין  ובנימין  יוסף דא ועל  צדיקי 

קיימא, את דנטר  בגין  לעילא צדיק למהוי  זכה יוסף

תרי  בין  שמטה לאתעטרא לתתא צדיק איהו  בנימין 

צדיק  בנימין  וכי  הצדיק, ובנימין  הצדיק יוסף צדיקי 

ואף  קיימא, את בהאי  חטא, לא יומוי  דכל  אין  הוה,

אמאי  הכי  אי  כיוסף, עובדא ליה אזדמן  דלא גב על 

באבלא  הוה דיעקב יומוי  כל  אלא צדיק, אקרי 

אתנטיל דכד  תימא ואי  ערסיה, שמש לא דיוסף

דלא  אמרת ואת נסיב ולא הוה רביא מיעקב יוסף

לא  לבתר  דאזדווג  גב על  אף אלא ערסיה, שמש

ה  ואנן  ערסיה, לשמשא דשאילבעא בשעה תנן  כי 

א"ל אין , א"ל  אינתו  לך  אית ליה אמר  לבנימין  יוסף

שום  על  א"ל  אקרון  והיך  אין , א"ל  בנין  לך  אית

ובכר  בלע בנימין  דכתיב וגו ', ונעמן  גרא וכו ' אחי 

בההיא  דהא אין  א"ל  שמש, דלא אמרת ואת וגו '

ליה הוו  לא הוו שעתא האסורין מבית  דיצא  לבתר  (נ"א 

עאלו ליה ) כד  ובכר  בלע בנימין  ובני  תימא ואי  ,

יעקב  דאתאבל  זמנא דכל  ודאי  הוא הכי  למצרים

בנימין  ואמר  בנין , ואוליד  ערסיה שמש לא יוסף על 

ברית  דהא הוה דאבא קיימא את אחי  יוסף הא

אהא  אנא אתאביד  דאיהו  כיון  איהו  דגופא סיומא

דאחי . אתריה נטיר 

זוה"ק עוד  א )וראה רנט שכינתא (השמטות  והשתא ,

לתתא  הצדיק, יוסף לעילא צדיק צדיקים, תרין  בין 

אושפיזא, והאי  דמטרוניתא, בעלה האי  בנימין ,

כתיב כך  קי"ג)בגין  דא (תהלים  הבית עקרת מושיבי 

עקרת  דאיהי  תתאה שכינתא דא דאתגליא, עלמא

צדיקים  תרין  בין  רחל  עלמא  דהאי  עקרא הבית,

בית  מקדשא בי  אתקרי  כך  בגין  ותתא לעילא

באחסנתיה  האי  עולמים בית של  מזבח עולמים,

דיוסף  באחסנתיה שכינתא שריא כד  אבל  דבנימין ,

הו "ד עולם דהא עולמים בית לה קארי  לא בשילה

¬− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô
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øåàéá

רבינו בדברי לעיל)כמבואר ,(המובאים

ידי  על  נעשה בשרשם הגבורות וחיבור

ההתלהבות  אש היא היסוד  מידת

בתוכה  הכוללת לחוץ , היוצאת הפנימית

צמאון  של  באופן הגבורה מידת את

שזה  אש, כרשפי בגבורה יתברך  להשם

האהבה. גבורות

êLî àåä ÷éãöä óñåé äðäåéìåà åà] ÈÇ
á÷òé ìù åàåä [êùîä øîåì êéøö

המשכה  על  מורה וא"ו האות שצורת

למטה, àåäמלמעלה á÷òéã òåãéë

óñåéå ,ùåã÷ä íù ìù å"àå úðéçá

åàåä êùîå óåñ úðéçá àåä מידת

ומידת  והתפארת הדעת שהיא יעקב 

באות  נרמזים כולם היסוד  שהיא יוסף 

עמודא  הנקראת ואו שהיא אחת

בזוה"ק  כמבואר (רעיא דאמצעיתא,

ב ) רפג, נקרא דמהימנותא הוא האמצעי שקו

"עמוד " בתואר מלמטה ג"כ  בו (שעולים

.למעלה)

úåøåáâä ï÷åúî óñåé éãé ìò äæìå

,ì"ðë á÷òéá øùà ÷çöé ìùיוסף

גילוי  לידי יעקב  של  עבודתו את ממשיך 

שכתוב  כמו ללהבה מאש (עובדיה שיהיה

יח ) יֹוסףא, ּובית אׁש יעקב  בית ְֲֵֵֵֵַָָֹוהיה

גורם  יוסף  ולכן לק ׁש, ע ׂשו ּובית ְֵֵֶַָָָלהבה

הם, חד  ויעקב  יוסף  כי ליעקב , תיקון

באש  הדינים את ממתיק  שיוסף  ידי ועל 

הישות  את הכולל  האלוקי התענוג

לצמאון  אותם ומעלה שבאדם והגבורות

האהבה  נכללים שבה זו ומידה לאלקות,

וגבורה)ויראה של (חסד גבורותיו נמתקים ,

בהתפארת. הכלולים יעקב 

ä"á÷ä åøùá äæìå שהיה בעת ליעקב 

הגבורות  מקום למצרים לירד  צריך 

יותר  יתפשטו שמא וחשש הקשות,

דינים  מהם ויתהוו óñåéù,22מהצורך 

åéðéò ìò åãé úéùé ד)(בר מו אנכי אשית ,ִָ

úåøòäå úåôñåä

ותתא. לעילא הוא

העלאת  בחינת היה דבנימין  שם בזוה"ק והמבואר 

שמירת  ידי  על  לעילא צדיק בחינת היה ויוסף מ"ן ,

הברית.

הלך22. לא זה דמטעם רבינו  ביאר  וישב בפרשת

אחד דהאבות ידוע הנה וז "ל , למצרים אבינו  יצחק

יצחק  אבל  למצרים לארץ לחוץ שהלך  אברהם היה

והנה  לחרן . הלך  ויעקב לו  כדאי  לארץ חוץ היה לא

הטעם  לומר  יש ז "ל  האר "י  מרן  הקדוש דברי  לפי 

כדי  עצמותם לפשוט יכולים אינן  שהגבורות דידוע

ורק  לקליפה, וחלילה חס אחיזה יהא שלא

אז  חכמה ידי  על  בשלימות הגבורות כשנתקנו 

מרן  דברי  תורף כן  להתפשט, הגבורות יוכלו 

על קצת להבין  והוא וירא. פרשת תורה בלקוטי 

שהיא  לנקום או  לכעוס רוצה אדם אם משל  דרך 

טעות  לידי  לבא יוכל  בודאי  גבורה בבחינת

יש  וגם טעות", לכלל  בא כעס לכלל  "בא כמבואר 

יכול הוא בהשכלה מתחלה דעת ישוב בלי  נקמה
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גם-עלה   אעל ואנכי מצרימה ע ּמ ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹארד 

שיתקן  כלומר על -עיניך , יד ֹו יׁשית ְִֵֵֶַָָויֹוסף 

כי  עינים, בחינת שהם שלו הגבורות

הסתכלות  הוא הפגמים כל  שורש

הפנימית  הדעת על  המעלימה חיצונית

לשורש  המקושרת 23ùéåהאמיתית ,

æà ï÷éú àåä á÷òéã åðééä øîåì

ì"ðë ïåùàøä íãà ìù ì"÷ä ידי על 

במידת  שאחז בנו יוסף  של  בחינתו

של  מכוחו בשלימות ההתקשרות

êë,24יעקב øçàå שנותיו בי"ז זכה

.íãà ìù áåèä úðéçáì

ì"÷ ç÷ð íàå ,å"ð÷ 'éâá óñåé äðäå

øùà á÷òé äðäå ,å"ë øàùð å"ð÷î

úðéçáá àåäהאות,åàå(ד מו, (בראשית

- Bãé úéLé óñBéå(אותיות)מלשון- ãåé ÀÅÈÄÈ
åðéò ìò שהם הגבורות בחינת דהיינו

ולהמתיקם, לתקנם מהעינים åãéיוצאות

'ë 'éâá יו"ד בחינת שיצטרף  דהיינו

יעקב , שהוא ו' עם יוסף  של  כ ' דהיינו

äéäéå á÷òé ìù ì"÷ä íò óøèöé æàå

ïå÷éúä äéäéå ,óñåé 'éâá ìëä

úåîéìùá אלו שנים שבי"ז ונמצא

התיקון  היה יוסף  עם יחד  יעקב  שהיה

שנה  הק "ל  הצטרפו כי בשלימות,

היסוד  עבודת עם בשלימות יעקב  שתיקן

úåøòäå úåôñåä

האיך כשמשכיל  כו  שאין  מה כך , לאחר  להתחרט

וחכמה  בשכלו  לשקול  דבר  ומעלה ולנקום לכעוס

דבר  שום אין  אזי  נקמה, לעשות או  לכעוס האיך 

על והנה בשלימות. השכיל  כי  רצונו  נגד  בא טעות

והוצרך חסד  בגדר  היה אברהם האבות זה דרך 

שהוא  יצחק אבל  כידוע שם לברר  למצרים לילך 

שהרי  כולם האבות שנתקנו  וטעם גבורה בבחינת

העולם  עדיין  יעקב שקודם רבה במדרש מבואר  כן 

לחוץ  יצחק לצאת יכול  היה לא כן  אם מתמוטט

עכ "ל . ושלום. חס  אחיזה יהא שלא לארץ

הנקרא 23. מאוד  גבוה מעולם הם הגבורות שורש

הנקראת  מבחינה יוצאות הם ושם הנקודים עולם

הק' שהמידות כך  על  מורה שזה "הסתכלות",

שהסתכלות  כמו  כי  צמצום, של  באופן  שם נתגלו 

בחוש  רואים שאנו  וכמו  בחיצוניות, רק היא העינים

ולא  הנבראים חיצוניות את רק רואה הראיה שחוש

שלהם והחיות הנפש שומע את שהאדם  בשמיעה  (משא "כ 

שלו  החיות  שהוא  שומע  אשר  הדיבור  משמעות  את  מיד  ומבין

היוצא  הריח את  מריח הריח חוש וכן ההברה , קול  את  רק  ולא 

פנימיותם ) שהוא  היוצאים מהנבראים  אלו  מידות כל  כך  ,

בתחתונים  יתגלה שלא גורמות העינים מן 

חיצוניות, בחינת שהוא גדול  בצמצום רק הפנימיות

של זו  בחינה אמיתיות את לגלות היא ועבודתינו 

בכל ולראות להסתכל  עבודתינו  ידי  על  הסתכלות,

ידי  על  נהיה וזה החיצוניות, ולא הפנימיות דבר 

בכל יתברך  להשם וההתקשרות היסוד  מידת

ענייננו .

וכאמור 24. האב, מכח רק הבן  של  כוחו  גדול  כי 

בשעת  לו  נראתה אביו  של  דיוקנו  שדמות במדרש

הנסיון .
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הגבורות, את לגמרי המתקנת יוסף  של 

מידת  עם המצטרפת ביו"ד  הנרמזת והיא

בו' הנרמזת יעקב  של  התפארת

בחינת  נשלמה שנה, לק "ל  והצטרפו

היסוד  מידת של  ההשפעה שהיא "יוסף "

באו  שהגבורות השלם, תיקון של  באופן

חסדים. ונעשו תיקון לכלל 

æîøî óñåéã ùøãîá àúéàù åîë

'ã óñåé íù ìò äãéúòä äìåàâì

.'åâå úéðù יא המדרש (ישעיה וז"ל  יא)

ה) א, יׂשראל (שמו"ר  ּבני ׁשמ ֹות (שמות ואּלה ְְְְִֵֵֵֶָ

א) כאן,א, נזכרו ישראל  גאולת שם על 

שנאמר ז)ראובן ג, את (שמות ראיתי ִִֶָָֹראה

הקדוש  שעתיד  שם על  יוסף  כו', ע ּמי ֳִִַעני

ישראל  את ולגאול  להוסיף  הוא ברוך 

אותם  שגאל  כשם הרשעה ממלכות

דכתיב  יא)ממצרים יא, ּבּיֹום (ישעיה ְַָָוהיה

את  לקנֹות יד ֹו ׁשנית אדני [יֹוסיף  ְֲִִִֵֶַָָֹההּוא

ּומ ּמצרים  מאּׁשּור יּׁשאר אׁשר ע ּמֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשאר

נדחי  ואסף  ל ּגֹוים נס  ונ ׂשא הּים. ּומאּיי ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָכו'

מארּבע יק ּבץ  יהּודה ּונפצ ֹות ְְְְְִֵֵֵַַַָָֻיׂשראל 

הארץ עכ "ל .25ּכנפ ֹות הענין וכל  וגו' [ ְֶַָָ

הוא  יוסף  של  שמידתו מפני הוא והטעם

כל  את הממתיקה ההתקשרות כח 

ותיקונם  הגלות כוחות שהם הגבורות

הגאולה  ולכן השלם, התיקון כוח  הוא

יתקשרו  שישראל  ידי על  תבא העתידה

כיסופים  מתוך  בוערה באש יתברך  להשם

לבם, בכל  יתברך  להשם והשתוקקות

בני  לבות את המקרב  יוסף  בן משיח  והוא

דוד . בן למשיח  אותם ומכין 26ישראל 

úðååë äæã øîåì ùé úîàá äðäå

úåøòäå úåôñåä

אחדות 25. ג "כ  מבואר  שם הפסוקים ובהמשך 

וצררי  אפרים קנאת וסרה - ויהודה יוסף ְְְְְִִֵֶַַָָמידות

ויהּודה  את-יהּודה לא-יקּנא אפרים י ּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהּודה

יחּדו  י ּמה ּפל ׁשּתים בכתף ועפּו את-אפרים: ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא-יצר 

ּובני  ידם מׁשל ֹוח ּומֹואב אד ֹום את-ּבני -קדם ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָיבּזּו

מׁשמעּתם: ְְִַַָעּמֹון 

כמו 26. עצמו  אבינו  ביצחק היא זו  המתקה ושורש

חיים בדברי  אבינו  ג')שכתב ליום  בפסוק (לסוכות  :

סה ) סב  כד , רואי (בראשית  לחי  באר  מבוא בא ויצחק

ותקח עד  המתיק וגו ' שיצחק דהיינו  ותתכס. הצעיף

גבורות  אשתו , לרבקה להשפיעם בחסדים הגבורות

במשנת  כמבואר  קודש זרע להוליד  ממותקים

עקדה פרשת מי"ב )חסידים פ "ב  העשיה  תפילת  .(מס '

גבורות ה' וכן  חסדים חמשה יש נשא והנה (זוה "ק 

בזוה "ק  כמבואר  ח"י, ק "ץ  "יצחק ", במדרגת  נכללים  והמה  קמב .

ד ) קז, מזו"ח ויוסף (תיקו"ז יצחק שמדרגת ובכתבים

ויש  חסדים, ה' ונכלל  נתוסף חי  בקץ והנה אחד ,

ראי ", חי  "באר  של  הגימ' וזה חסד . פעמים וי "ו 

כי  "גבורה", פעמים שני  "חסד ", פעמים ששה

ששה  חסדים, נעשה הגבורות יצחק בהמתיק

גמלים  והנה וירא "הושענא". בגימ' "חסד " פעמים

סג)באים שם , מן (בראשית  ונצלו  לטוב  הנגמלים היינו 

בש"ס כדאמרינן  ע "ב )הדין , נו גמל(ברכות  הרואה

ופדאוהו . עליו  נקנס מיתה בחלום
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גם-עלה   אעל ואנכי מצרימה ע ּמ ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹארד 

שיתקן  כלומר על -עיניך , יד ֹו יׁשית ְִֵֵֶַָָויֹוסף 

כי  עינים, בחינת שהם שלו הגבורות

הסתכלות  הוא הפגמים כל  שורש

הפנימית  הדעת על  המעלימה חיצונית

לשורש  המקושרת 23ùéåהאמיתית ,

æà ï÷éú àåä á÷òéã åðééä øîåì

ì"ðë ïåùàøä íãà ìù ì"÷ä ידי על 

במידת  שאחז בנו יוסף  של  בחינתו

של  מכוחו בשלימות ההתקשרות

êë,24יעקב øçàå שנותיו בי"ז זכה

.íãà ìù áåèä úðéçáì

ì"÷ ç÷ð íàå ,å"ð÷ 'éâá óñåé äðäå

øùà á÷òé äðäå ,å"ë øàùð å"ð÷î

úðéçáá àåäהאות,åàå(ד מו, (בראשית

- Bãé úéLé óñBéå(אותיות)מלשון- ãåé ÀÅÈÄÈ
åðéò ìò שהם הגבורות בחינת דהיינו

ולהמתיקם, לתקנם מהעינים åãéיוצאות

'ë 'éâá יו"ד בחינת שיצטרף  דהיינו

יעקב , שהוא ו' עם יוסף  של  כ ' דהיינו

äéäéå á÷òé ìù ì"÷ä íò óøèöé æàå

ïå÷éúä äéäéå ,óñåé 'éâá ìëä

úåîéìùá אלו שנים שבי"ז ונמצא

התיקון  היה יוסף  עם יחד  יעקב  שהיה

שנה  הק "ל  הצטרפו כי בשלימות,

היסוד  עבודת עם בשלימות יעקב  שתיקן

úåøòäå úåôñåä

האיך כשמשכיל  כו  שאין  מה כך , לאחר  להתחרט

וחכמה  בשכלו  לשקול  דבר  ומעלה ולנקום לכעוס

דבר  שום אין  אזי  נקמה, לעשות או  לכעוס האיך 

על והנה בשלימות. השכיל  כי  רצונו  נגד  בא טעות

והוצרך חסד  בגדר  היה אברהם האבות זה דרך 

שהוא  יצחק אבל  כידוע שם לברר  למצרים לילך 

שהרי  כולם האבות שנתקנו  וטעם גבורה בבחינת

העולם  עדיין  יעקב שקודם רבה במדרש מבואר  כן 

לחוץ  יצחק לצאת יכול  היה לא כן  אם מתמוטט

עכ "ל . ושלום. חס  אחיזה יהא שלא לארץ

הנקרא 23. מאוד  גבוה מעולם הם הגבורות שורש

הנקראת  מבחינה יוצאות הם ושם הנקודים עולם

הק' שהמידות כך  על  מורה שזה "הסתכלות",

שהסתכלות  כמו  כי  צמצום, של  באופן  שם נתגלו 

בחוש  רואים שאנו  וכמו  בחיצוניות, רק היא העינים

ולא  הנבראים חיצוניות את רק רואה הראיה שחוש

שלהם והחיות הנפש שומע את שהאדם  בשמיעה  (משא "כ 

שלו  החיות  שהוא  שומע  אשר  הדיבור  משמעות  את  מיד  ומבין

היוצא  הריח את  מריח הריח חוש וכן ההברה , קול  את  רק  ולא 

פנימיותם ) שהוא  היוצאים מהנבראים  אלו  מידות כל  כך  ,

בתחתונים  יתגלה שלא גורמות העינים מן 

חיצוניות, בחינת שהוא גדול  בצמצום רק הפנימיות

של זו  בחינה אמיתיות את לגלות היא ועבודתינו 

בכל ולראות להסתכל  עבודתינו  ידי  על  הסתכלות,

ידי  על  נהיה וזה החיצוניות, ולא הפנימיות דבר 

בכל יתברך  להשם וההתקשרות היסוד  מידת

ענייננו .

וכאמור 24. האב, מכח רק הבן  של  כוחו  גדול  כי 

בשעת  לו  נראתה אביו  של  דיוקנו  שדמות במדרש

הנסיון .
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הגבורות, את לגמרי המתקנת יוסף  של 

מידת  עם המצטרפת ביו"ד  הנרמזת והיא

בו' הנרמזת יעקב  של  התפארת

בחינת  נשלמה שנה, לק "ל  והצטרפו

היסוד  מידת של  ההשפעה שהיא "יוסף "

באו  שהגבורות השלם, תיקון של  באופן

חסדים. ונעשו תיקון לכלל 

æîøî óñåéã ùøãîá àúéàù åîë

'ã óñåé íù ìò äãéúòä äìåàâì

.'åâå úéðù יא המדרש (ישעיה וז"ל  יא)

ה) א, יׂשראל (שמו"ר  ּבני ׁשמ ֹות (שמות ואּלה ְְְְִֵֵֵֶָ

א) כאן,א, נזכרו ישראל  גאולת שם על 

שנאמר ז)ראובן ג, את (שמות ראיתי ִִֶָָֹראה

הקדוש  שעתיד  שם על  יוסף  כו', ע ּמי ֳִִַעני

ישראל  את ולגאול  להוסיף  הוא ברוך 

אותם  שגאל  כשם הרשעה ממלכות

דכתיב  יא)ממצרים יא, ּבּיֹום (ישעיה ְַָָוהיה

את  לקנֹות יד ֹו ׁשנית אדני [יֹוסיף  ְֲִִִֵֶַָָֹההּוא

ּומ ּמצרים  מאּׁשּור יּׁשאר אׁשר ע ּמֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשאר

נדחי  ואסף  ל ּגֹוים נס  ונ ׂשא הּים. ּומאּיי ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָכו'

מארּבע יק ּבץ  יהּודה ּונפצ ֹות ְְְְְִֵֵֵַַַָָֻיׂשראל 

הארץ עכ "ל .25ּכנפ ֹות הענין וכל  וגו' [ ְֶַָָ

הוא  יוסף  של  שמידתו מפני הוא והטעם

כל  את הממתיקה ההתקשרות כח 

ותיקונם  הגלות כוחות שהם הגבורות

הגאולה  ולכן השלם, התיקון כוח  הוא

יתקשרו  שישראל  ידי על  תבא העתידה

כיסופים  מתוך  בוערה באש יתברך  להשם

לבם, בכל  יתברך  להשם והשתוקקות

בני  לבות את המקרב  יוסף  בן משיח  והוא

דוד . בן למשיח  אותם ומכין 26ישראל 

úðååë äæã øîåì ùé úîàá äðäå

úåøòäå úåôñåä

אחדות 25. ג "כ  מבואר  שם הפסוקים ובהמשך 

וצררי  אפרים קנאת וסרה - ויהודה יוסף ְְְְְִִֵֶַַָָמידות

ויהּודה  את-יהּודה לא-יקּנא אפרים י ּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהּודה

יחּדו  י ּמה ּפל ׁשּתים בכתף ועפּו את-אפרים: ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא-יצר 

ּובני  ידם מׁשל ֹוח ּומֹואב אד ֹום את-ּבני -קדם ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָיבּזּו

מׁשמעּתם: ְְִַַָעּמֹון 

כמו 26. עצמו  אבינו  ביצחק היא זו  המתקה ושורש

חיים בדברי  אבינו  ג')שכתב ליום  בפסוק (לסוכות  :

סה ) סב  כד , רואי (בראשית  לחי  באר  מבוא בא ויצחק

ותקח עד  המתיק וגו ' שיצחק דהיינו  ותתכס. הצעיף

גבורות  אשתו , לרבקה להשפיעם בחסדים הגבורות

במשנת  כמבואר  קודש זרע להוליד  ממותקים

עקדה פרשת מי"ב )חסידים פ "ב  העשיה  תפילת  .(מס '

גבורות ה' וכן  חסדים חמשה יש נשא והנה (זוה "ק 

בזוה "ק  כמבואר  ח"י, ק "ץ  "יצחק ", במדרגת  נכללים  והמה  קמב .

ד ) קז, מזו"ח ויוסף (תיקו"ז יצחק שמדרגת ובכתבים

ויש  חסדים, ה' ונכלל  נתוסף חי  בקץ והנה אחד ,

ראי ", חי  "באר  של  הגימ' וזה חסד . פעמים וי "ו 

כי  "גבורה", פעמים שני  "חסד ", פעמים ששה

ששה  חסדים, נעשה הגבורות יצחק בהמתיק

גמלים  והנה וירא "הושענא". בגימ' "חסד " פעמים

סג)באים שם , מן (בראשית  ונצלו  לטוב  הנגמלים היינו 

בש"ס כדאמרינן  ע "ב )הדין , נו גמל(ברכות  הרואה

ופדאוהו . עליו  נקנס מיתה בחלום
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íôðší

½þ¬òîšë של בתורתו יסודי ענין רבינו  מבאר  טוב,זה  שם  בלשונו הבעל אשר 

ובכל  ואות  אות  שבכל  זה  ענין אלקות ". נשמות  "עולמות  מכונה  הק'

רבינו  שקיבל  לתורה  המיוחד  העבודה  דרך  הוא אלו, דרגות  שלשה  נמצאים  תיבה 

העליונים בעולמות  הק ' טוב שם  הק')הבעל  באגרתו  שכותב בריבוי (כמו  ומבוארת  ,

זי"ע . מקאמארנא הק ' רבינו בספרי מקומות 

−ð×כידוע שנברא  – העולם במציאות  להתבונן עלינו אלו , בחינות  שלשה  להבין 

את  המקיפות  כלליות , בחינות  שלשה ישנם בעולם  התורה . אותיות  ידי על 

א ) סופה. עד  מראשה  ההשתלשלות  סדר  עצמם,העולמותכל  הנבראים  מציאות  –

בחינה נקראת  בה האצילות  מעולם יורדת  זו ובחינה ה ', אור  את  המקבלים  שהם

ב) ומגושם . עכור  בגוף  הגשמיים  הנבראים  נבראו שבו הזה  עולם  עד  "כלים", זו

זו הנשמות ובחינה העולמות , את  ולהעלות  לתקן כדי משפיע  שהקב"ה האורות  –

הידוע בשם בעיקר  זו בחינה נקראת  בעוה "ז  אבל  "אורות ", בשם  באצילות  נקראת 

ה', מציאות  את  מרגישים העולמות  שבו האור  והוא "נשמות ", בסה "ק  יותר 

הנפש רגשות  גם נשתלשלו שממנו שבו המחשבה  חלק – באדם  ובפרטות 

ג ) והברואים,אלקותומאוויה. והנשמות  העולמות  בכל  הנמצא ה' יחוד  הוא  –

האלקות  יחוד  של  לדרגה  להגיע  כדי הוא  העולמות  עם הנשמות  שילוב ותכלית 

מתבטל  הוא  שבה להשגה  מגיע הנברא  כאשר  מתגלית  והיא כולם , את  שכולל 

מציאות  היא  והאמיתית  היחידה  שהמציאות  ויודע  באלקות , לגמרי ומתכלל 

מלבדו. עוד  ואין הקב"ה,

öî−×ôîעצמם שבאותיות  זה  מטעם  נמצא  אותיות , ידי על  נבראה  שהבריאה

התורה אותיות  את  מפיו מוציא אדם  כאשר  אלו. כוחות  כל  קיימים 

הוגה הוא  שבו כביכול , האותיות  של  הגשמי החלק  את  באותיות  יש  והתפילה ,

העולמות . את  שמחיה החלק  הוא  מוחש  להיותו זה וחלק  מפיו, ומוציאם  אותם 

ידי  על  שבא ה "אור " הנשמות , – שבו הפנימית  לדרגה  חזק  בקשר  מקושר  והוא
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לומד  כשהוא  האדם  על  שבאות  בהשגות  וביטוי גילוי לידי שבאה  לעולם , האותיות 

באותה בו  ומתגלים  החופפים  וההבנה  וההשכלה  המילות  בפירוש  דהיינו  ומתפלל ,

שלמעלה הדביקות  אור  אלקות , – יותר  הגבוהה  לדרגה המביאים והם  שעה ,

כולם . האותיות  כל  שורש  והוא  וההבנה מההשגה

óòôêîשמוציא שבאותיות  בשלימות , האותיות  את  להמשיך  יזכה  שהאדם  כדי

מיוחדים, כוחות  האדם צריך  אלקות ", נשמות  "עולמות  יהיו אכן מפיו

של  הרוחני הכוח  את  מפיו שמוציא אותיות  ידי על  להמשיך  יזכה  ידיהם שעל 

דומיה" "נאלמתי בבחינת  יהיו שהאותיות  ולא אלקות ", נשמות  (כדברי"עולמות 

זה ) במאמרו  .רבינו 

ñ¼האדם מקבל  אלו מיוחדים כוחות  כי ואומר , כאן בדבריו רבינו  מאיר  כך 

את  שואבים  הם  ומשם שורשם , עם הנבראים כל  מתחברים  שבה  בשבת ,

וממילא אלקות , שכולו יום  בבחינת  היא שבת  השבוע . ימות  לכל  הקדושה  כוחות 

הוא והתפילה , התורה ואותיות  תיבות  את  דקדושה  בחיות  מפיו מוציא  כשהאדם 

שבתוך  אלקות " נשמות  ה "עולמות  כוחות  את  הפועל  אל  מהכח ממשיך 

גופאה "א .1לקות "

úåøòäå úåôñåä

הוא 1. אלקות נשמות עולמות הקבלה, ובל '

שהם  רבינו  בדברי  כידוע כלים, ניצוצין  אורות

עוסק  שהיה הק' האר "י  מרן  של  שונים לשונות

"אורות  הנביא אליהו  מרבו  שקיבל  בלשונות

היה  הק' טוב שם הבעל  ומרן  כלים", ניצוצין 

השילוני  אחיה מרבו  שקיבל  בלשונות מדבר 

העולמות  בשבת והנה אלקות". נשמות "עולמות

והכלים  האורות באמת הם אלקות נשמות

עוסקים  אנו  אין  שבשבת וכידוע שבאצילות,

וממילא  האצילות, עולם מלבד  מציאות בשום

מעולם  – שבת של  אלקות נשמות העולמות

נשמות  ה"עולמות של  השורש הם – האצילות

שבעולמות יצירה אלקות" בריאה  עולמות  באמת  הם  (אשר 

.ועשיה )
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שבע בהם יש אשר פסוקים שלשה

השביעי  יום על  מורה ש'שבע ' תיבות,

לפניה  ימים שלשה ויש קודש, שבת

'והוא' ותיבת לאחריה, ימים ושלשה

והם  האמצעית, נקודה שהוא באמצע ,

øLàî יּתן והּוא לחמ ֹו ׁשמנה ÅÈÅְְְִֵֵַָ

כ , מט בראשית , מעד ּני-מלáéãðå ֲֵֶֶַַÀÈÄ

יק ּום, על -נדיב ֹות והּוא יעץ  ְְְִִַָָָנדיב ֹות

á"ì äéòùé, חïéáä íéäì-àּדרּכּה ÁÉÄÅÄְַָ

- את-מק ֹומ ּה ידע  ç"ëוהּוא áåéà.כ "ג ְְֶַָָ

על  מורה אלו פסוקים ïéðòושלשה

úéòöîà äãå÷ð ùãå÷ úáù התואר

לנקודת  כינוי הוא אמצעית" "נקודה

"נקודה  הוא השבת דיום החיות

המעשה  ימי לששת שתיבת 1אמצעית" ,

על  שמורה נסתר, לשון שהוא 'הוא'

úåøòäå úåôñåä

חכמה1. ב )ראשית פרק  הקדושה  הענין (שער  ויסוד  .

את  מקומות בכמה רבינו  מביא אמצעית, דנקודה

רשב"י  מאמרי  בשער  הק' האר "י  ספרא דברי  (פירוש

א ) פרק  ר 'דצניעותא  תני  וז "ל  י "א בפ' רבה במדרש :

רבש"ע  הקב"ה לפני  שבת אמרה יוחאי  בן  שמעון 

הקב"ה  לה אמר  זוג , בן  אין  ולי  זוג  בן  יש לכולם

כל כי  היא הכונה כו '. זוגך  בן  היא ישראל  כנסת

הזכר  באברי  יש כנגדם העליונה הנקבה אברי 

בזכר  זוג  בן  לה שאין  ציון  נקודת זולתי  העליון ,

ציון  נקודת שהיא שבת אמרה ולפיכך  כנגדה,

זוג  בן  נתת לכל  בינה שהוא הקב"ה לפני  שבנקבה

בנקודת  מש"כ  בזכר  הם כנגדם אברי  שאר  כל  כי 

נתת  לא ולי  מ"ש וזהו  זוג , בן  בזכר  לה שאין  ציון 

והכונה  זוגך , בן  היא ישראל  כנסת והשיבה זוג  בן 

שלם  זווג  היה לא עדין  העולם בבריאת הנה כי  היא

כנודע באחור  אחור  אם ששי (ע "ד )כי  יום עד  כי 

למעלה, נתקנו  לא למטה באפין  אפין  דאהדרו 

בסוד לבד , החיבוק בסוד  אלא נברא לא והעולם

בראש  בדין  נברא ולפיכך  לראשי  תחת שמאלו 

נועדו  שאז  שבת יום עד  נעשה לא והזווג  השנה.

כאשר  והכלה קדש. ברית ידי  על  והכלה המלך  יחד 

זה  אבר  עם אבר  לבד  חיבוק סוד  אלא ראתה לא

לה  ידעה לא כי  אמצעית נקודה על  שאלה זה כנגד 

זוג  בן  אין  כי  לה והשיב האברים שאר  כענין  זוג  בן 

לבד . זה עם זה להדבק אלא שאינו  זוג  בן  כשאר  זה

ומכניס  ולויות, איש כמער  זה לתוך  נכנס זה אלא

המוח  בסוד  העליונה מהמחשבה הזרעית הטיפה

ומוריד הדעת בסוד  במחשבה עלה ישראל  ובסוד 

בן  היא ישראל  כנסת וזמ"ש ציון , לנקודת הטיפה

ולא  זוג  הבן  הוא הקדוש האבר  שהכנסת לומר  זוגך 

האברים. כשאר  לבד  דיבוק

íäøáàìוראה ãñç העבודה יסוד  )íéðàìñî(לבעל 

נגד שהוא בשבת כן  לא וזלה"ק א' ל "ט דף פי "ד 

מכל מאורות המקבלת והיא התכלית המלכות מדת
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úìú ïéìî òáù ïî íé÷åñô úìú

òöîàá àåäå àëî úìúå àëî יש

שבע בהם יש אשר פסוקים שלשה

השביעי  יום על  מורה ש'שבע ' תיבות,

לפניה  ימים שלשה ויש קודש, שבת

'והוא' ותיבת לאחריה, ימים ושלשה

והם  האמצעית, נקודה שהוא באמצע ,

øLàî יּתן והּוא לחמ ֹו ׁשמנה ÅÈÅְְְִֵֵַָ

כ , מט בראשית , מעד ּני-מלáéãðå ֲֵֶֶַַÀÈÄ

יק ּום, על -נדיב ֹות והּוא יעץ  ְְְִִַָָָנדיב ֹות

á"ì äéòùé, חïéáä íéäì-àּדרּכּה ÁÉÄÅÄְַָ

- את-מק ֹומ ּה ידע  ç"ëוהּוא áåéà.כ "ג ְְֶַָָ

על  מורה אלו פסוקים ïéðòושלשה

úéòöîà äãå÷ð ùãå÷ úáù התואר

לנקודת  כינוי הוא אמצעית" "נקודה

"נקודה  הוא השבת דיום החיות

המעשה  ימי לששת שתיבת 1אמצעית" ,

על  שמורה נסתר, לשון שהוא 'הוא'

úåøòäå úåôñåä

חכמה1. ב )ראשית פרק  הקדושה  הענין (שער  ויסוד  .

את  מקומות בכמה רבינו  מביא אמצעית, דנקודה

רשב"י  מאמרי  בשער  הק' האר "י  ספרא דברי  (פירוש

א ) פרק  ר 'דצניעותא  תני  וז "ל  י "א בפ' רבה במדרש :

רבש"ע  הקב"ה לפני  שבת אמרה יוחאי  בן  שמעון 

הקב"ה  לה אמר  זוג , בן  אין  ולי  זוג  בן  יש לכולם

כל כי  היא הכונה כו '. זוגך  בן  היא ישראל  כנסת

הזכר  באברי  יש כנגדם העליונה הנקבה אברי 

בזכר  זוג  בן  לה שאין  ציון  נקודת זולתי  העליון ,

ציון  נקודת שהיא שבת אמרה ולפיכך  כנגדה,

זוג  בן  נתת לכל  בינה שהוא הקב"ה לפני  שבנקבה

בנקודת  מש"כ  בזכר  הם כנגדם אברי  שאר  כל  כי 

נתת  לא ולי  מ"ש וזהו  זוג , בן  בזכר  לה שאין  ציון 

והכונה  זוגך , בן  היא ישראל  כנסת והשיבה זוג  בן 

שלם  זווג  היה לא עדין  העולם בבריאת הנה כי  היא

כנודע באחור  אחור  אם ששי (ע "ד )כי  יום עד  כי 

למעלה, נתקנו  לא למטה באפין  אפין  דאהדרו 

בסוד לבד , החיבוק בסוד  אלא נברא לא והעולם

בראש  בדין  נברא ולפיכך  לראשי  תחת שמאלו 

נועדו  שאז  שבת יום עד  נעשה לא והזווג  השנה.

כאשר  והכלה קדש. ברית ידי  על  והכלה המלך  יחד 

זה  אבר  עם אבר  לבד  חיבוק סוד  אלא ראתה לא

לה  ידעה לא כי  אמצעית נקודה על  שאלה זה כנגד 

זוג  בן  אין  כי  לה והשיב האברים שאר  כענין  זוג  בן 

לבד . זה עם זה להדבק אלא שאינו  זוג  בן  כשאר  זה

ומכניס  ולויות, איש כמער  זה לתוך  נכנס זה אלא

המוח  בסוד  העליונה מהמחשבה הזרעית הטיפה

ומוריד הדעת בסוד  במחשבה עלה ישראל  ובסוד 

בן  היא ישראל  כנסת וזמ"ש ציון , לנקודת הטיפה

ולא  זוג  הבן  הוא הקדוש האבר  שהכנסת לומר  זוגך 

האברים. כשאר  לבד  דיבוק

íäøáàìוראה ãñç העבודה יסוד  )íéðàìñî(לבעל 

נגד שהוא בשבת כן  לא וזלה"ק א' ל "ט דף פי "ד 

מכל מאורות המקבלת והיא התכלית המלכות מדת
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בנסתר, שהוא החיות äùìùנקודת ùéå

åéðôì íéîé בשבת ושישי חמישי רביעי

שהם  השבת, שלפני השבוע  של 

ונשמה, רוח  בנפש להשבת המכינים

åéøçàì íéîé äùìù ùéå דהיינו

שאחר  בשבוע  ושלישי ושני ראשון

ונפש, רוח  נשמה כנגד  שהם השבת,

השבת  קדושת את ממשיכים שבהם

ושלא  תמיד  באדם להיות החול  לימות

לחשוב שאין ומבואר ממנו. יסתלקו

הפירוד  עולם בבחינת הם החול  שימות

אלא  הקדושה, עולם היא השבת ועבודת

את  להמשיך  היא עבודתינו עיקר אדרבה

להיות  השבוע , ימות לכל  השבת קדושת

בהקב "ה  השבוע  ימות בכל  דבוקים

כן  ידי ועל  ומעשה, דיבור במחשבה

כל  של  האמצעית נקודת השבת נעשית

החול . ימות

úåãåòñ äùìù úáùá ùéå כנגד שהם

ושלאחריה, השבת שלפני ימים שלשה

היאהסעו  הראשונה ì÷çדה úåðéçá

ïéçåôúבחינת דהיינו úåëìîשהיא

של  פניה את מקבלים אנו  שבלילה

נתגלתה  אשר הקדושה השכינה הכלה

מידת  היא הקדושה השכינה בהדרה.

שפע המשפיעה שהמידה המלכות,

היא  לתחתונים  ובגשמיות ברוחניות

מלכותו  מגלה שהקב "ה - זו מידה

זו  התגלות ושיעור עלינו, וקדושתו

מקבלים  שאנו כפי במעשינו תלויה

שמים  מלכות עול  בקבלת ית' מלכותו

המלכות  השבוע  ימות ובכל  ביראה,

והסתרים  בלבושים מתגלית והיא נסתרת

בשבת  אמנם התחתונים, בעולמות רבים

בעולם  במקומה נתגלית המלכות

האצילות.

ידי  על  לנו מתגלים השבוע  ימות ובכל 

נצח תפארת גבורה חסד  מידות המלכות

שהם  אלו ומידות מלכות, יסוד  הוד 

והודיה  וניצוח  והתפארות ויראה אהבה

úåøòäå úåôñåä

הבריאה  תכלית רק בירור  בה אין  ע"כ  המדות

ה  מלכות בחי ' המנוחה שיתגלה שהיא שי "ת,

התכלית, ג "כ  שהם ישראל  מעמו  והעיקר  והעונג 

התאחדות  שהוא עונג  בחי ' בו  שיהיה ראוי  ולזה

הנפש, קיבוץ בחי ' וזהו  והשלמתה, בעילתה העולה

בו  אין  ואז  מלחמה ענין  שהוא בירור  בו  אין  ולכן 

מתעטרין  ישראל  ובני  המנוחה על  צוה לכן  תענוג ,

המדמה  מן  רחוקים והם חדתין , בנשמתין 

והוא  המדות מן  למעלה שהוא בחינה אל  ומתקרבין 

אינו  בירור  כי  בירור , שייך  לא שם ואשר  אין  בחי '

שום  בו  אין  זו  בבחי ' אבל  מדה בתואר  רק שייך 

ולזה  בעילתה, העילה והתקשרות ביטול  רק מדה,

בחר  זו  בחי ' תמיד  לו  היה שהוא רבינו  משה

למנוחה, א' יום שצריך  אמר  ולפרעה שבת, במצות

אבל התפשטות, בהם שייך  קצוות ששה הענין 

א"כ יתפשט ואם התפשטות בה אין  אמצעית נקודה

היא  והנקודה שבעה ג "כ  הימים ולכן  נקודה, אינו 

שביעי . יום המנוחה
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האמת  בהם נתגלה אין והתקשרות

ממש  המוחלט  ביטול  שהיא שבמהותם

כביטול  לשורשו בטל  שהעולם לאלקות,

בהם  יש ולכן השמש, בתוך  השמש זיו

- התחתונים שבעולמות אלו במידות –

שנדמה  מה כל  שורש והם  קליפות,

את  לו עשה ידו ועוצם שכוחו לאדם

בגשמיות, והן ברוחניות הן הזה החיל 

רצון  כנגד  שהם המידות כל  כח  והם

יתברך . השם

הקב "ה  המלכות ידי על  בש"ק  אמנם

המיוחדים  הקדושים במידותיו בנו מאיר

ומאיר  האצילות, עולם מידות והם בו,

כוחותיו  "שכל  ואחד  אחד  לכל 

חושים  וחמשה ותנועותיו ומחשבותיו

ממך  "כי דרך  על  מה', הכל  שבאדם

שפעו  ומבלעדי לך ", נתנו ומידך  הכל 

יכול  אינו הוא ברוך  הבורא וחיות כח 

שופע ובש"ק  תנועה, שום לעשות

ישראל , ללבות עליון אור קדושת ומאיר

בהדרגות  בחינתו לפי ואחד  אחד  וכל 

עד  קודש השבת קדושת מרגיש שונות

ראש" .2למעלה

הויכולו  אומרים כשאנו ובתחילה

דליל  ערבית תפילת בשעת הראשון

"נה"י" מידות מתגלים יסוד)שבת הוד (נצח 

נקראת  המלכות ואז המלכות, ידי על 

מאירים  השני בויכולו ואח "כ  "חקל ",

להיות  תפארת גבורה חסד  מידות ג"כ 

אהבה  במידות אלקותו אור נתגלה

נקראת  ואז שלנו, והתפארות ויראה

תפוחין" דקדוש 3"חקל  בויכולו ואח "כ  ,

úåøòäå úåôñåä

נודע 2. הנה וז "ל , ויקהל  פרשת ישראל  ישמח ראה

ש"ק  קדושת מנועם מופלא אור  ביקרו  יופיע כאשר 

כנודע  אמת, קדושת אור  בעולם ומאיר  מתנוצץ

הזוה"ק כמו "ש דאתי  עלמא מעין  היא (מקץ )ש"ק

המעשה  ימי  ובששת לאמת, יותר  נתקרב וממילא

החיל לו  עשה ידו  ועוצם שכחו  בנפשו  האדם דימה

ואף  רוחניות, בעניני  והן  גשמיות בעניני  הן  הזה

ה' ברוממות ומתבוננים היודעים ה' עם שרידי 

ובאמת  מהבוב"ה, וסיוע בעזר  שהיא להם דימה

ותנועותיו  ומחשבותיו  כוחותיו  שכל  לדעת צריך 

ממך כי  ע"ד  מד ' היא הכל  שבאדם חושים וחמשה

וחיות  כח שפעו  ומבלעדי  לך , נתנו  ומידך  הכל 

שופע  ובש"ק תנועה, שום לעשות יכול  לא הבוב"ה

וכאו "א  ישראל , ללבות עליון  אור  קדושת ומאיר 

הש"ק  קדושת מרגיש שונות בהדרגות בחינתו  לפי 

בזכרונו  ונחקק אמתי  לדעת וזוכה ראש. למעלה עד 

ברוממות  ומאמין  הגדול  מחסדו  היא הכל  כי  באמת

נכנע  מזה ונעשה הויות כל  המהוה הוא כי  ה'

ושפל .

וכמו 3. בתחתונים, ית' מידותיו  נתגלים זו  ובשעה

פ "ח.)שאיתא מ"ד(שבת  חנינא ברבי  חמא א"ר 

למה  וגו ' הבנים] בין  דודי  [כן  היער  בעצי  כתפוח

פריו  זה תפוח מה לך  לומר  לתפוח ישראל  נמשלו 

לנשמע  נעשה הקדימו  ישראל  אף לעליו  קודם

התוספות והקשה פריו)עכ "ל , שמביא (ד "ה  "תימה

נמשלו  לא קרא דבהאי  היער , בעצי  כתפוח קרא

לתפו  בין ישראל  דודי  כן  כדכתיב הקב"ה, אלא ח

כתפוחים אפך  דריח וקרא ז)הבנים ליה (שיר  הוה

הסה"ק וביארו  טפי ", באורלאתויי  צדק  הצמח (הרה "ק 

ל "ב ) ע ' ג, ב , השירים  שיר  על  ליקוטים  היא תורה  דהכוונה

ישראל בכנסת שמאירים הקב"ה של  למידותיו 

וכנ "ל .
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בנסתר, שהוא החיות äùìùנקודת ùéå

åéðôì íéîé בשבת ושישי חמישי רביעי

שהם  השבת, שלפני השבוע  של 

ונשמה, רוח  בנפש להשבת המכינים

åéøçàì íéîé äùìù ùéå דהיינו

שאחר  בשבוע  ושלישי ושני ראשון

ונפש, רוח  נשמה כנגד  שהם השבת,

השבת  קדושת את ממשיכים שבהם

ושלא  תמיד  באדם להיות החול  לימות

לחשוב שאין ומבואר ממנו. יסתלקו

הפירוד  עולם בבחינת הם החול  שימות

אלא  הקדושה, עולם היא השבת ועבודת

את  להמשיך  היא עבודתינו עיקר אדרבה

להיות  השבוע , ימות לכל  השבת קדושת

בהקב "ה  השבוע  ימות בכל  דבוקים

כן  ידי ועל  ומעשה, דיבור במחשבה

כל  של  האמצעית נקודת השבת נעשית

החול . ימות

úåãåòñ äùìù úáùá ùéå כנגד שהם

ושלאחריה, השבת שלפני ימים שלשה

היאהסעו  הראשונה ì÷çדה úåðéçá

ïéçåôúבחינת דהיינו úåëìîשהיא

של  פניה את מקבלים אנו  שבלילה

נתגלתה  אשר הקדושה השכינה הכלה

מידת  היא הקדושה השכינה בהדרה.

שפע המשפיעה שהמידה המלכות,

היא  לתחתונים  ובגשמיות ברוחניות

מלכותו  מגלה שהקב "ה - זו מידה

זו  התגלות ושיעור עלינו, וקדושתו

מקבלים  שאנו כפי במעשינו תלויה

שמים  מלכות עול  בקבלת ית' מלכותו

המלכות  השבוע  ימות ובכל  ביראה,

והסתרים  בלבושים מתגלית והיא נסתרת

בשבת  אמנם התחתונים, בעולמות רבים

בעולם  במקומה נתגלית המלכות

האצילות.

ידי  על  לנו מתגלים השבוע  ימות ובכל 

נצח תפארת גבורה חסד  מידות המלכות

שהם  אלו ומידות מלכות, יסוד  הוד 

והודיה  וניצוח  והתפארות ויראה אהבה

úåøòäå úåôñåä

הבריאה  תכלית רק בירור  בה אין  ע"כ  המדות

ה  מלכות בחי ' המנוחה שיתגלה שהיא שי "ת,

התכלית, ג "כ  שהם ישראל  מעמו  והעיקר  והעונג 

התאחדות  שהוא עונג  בחי ' בו  שיהיה ראוי  ולזה

הנפש, קיבוץ בחי ' וזהו  והשלמתה, בעילתה העולה

בו  אין  ואז  מלחמה ענין  שהוא בירור  בו  אין  ולכן 

מתעטרין  ישראל  ובני  המנוחה על  צוה לכן  תענוג ,

המדמה  מן  רחוקים והם חדתין , בנשמתין 

והוא  המדות מן  למעלה שהוא בחינה אל  ומתקרבין 

אינו  בירור  כי  בירור , שייך  לא שם ואשר  אין  בחי '

שום  בו  אין  זו  בבחי ' אבל  מדה בתואר  רק שייך 

ולזה  בעילתה, העילה והתקשרות ביטול  רק מדה,

בחר  זו  בחי ' תמיד  לו  היה שהוא רבינו  משה

למנוחה, א' יום שצריך  אמר  ולפרעה שבת, במצות

אבל התפשטות, בהם שייך  קצוות ששה הענין 

א"כ יתפשט ואם התפשטות בה אין  אמצעית נקודה

היא  והנקודה שבעה ג "כ  הימים ולכן  נקודה, אינו 

שביעי . יום המנוחה
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האמת  בהם נתגלה אין והתקשרות

ממש  המוחלט  ביטול  שהיא שבמהותם

כביטול  לשורשו בטל  שהעולם לאלקות,

בהם  יש ולכן השמש, בתוך  השמש זיו

- התחתונים שבעולמות אלו במידות –

שנדמה  מה כל  שורש והם  קליפות,

את  לו עשה ידו ועוצם שכוחו לאדם

בגשמיות, והן ברוחניות הן הזה החיל 

רצון  כנגד  שהם המידות כל  כח  והם

יתברך . השם

הקב "ה  המלכות ידי על  בש"ק  אמנם

המיוחדים  הקדושים במידותיו בנו מאיר

ומאיר  האצילות, עולם מידות והם בו,

כוחותיו  "שכל  ואחד  אחד  לכל 

חושים  וחמשה ותנועותיו ומחשבותיו

ממך  "כי דרך  על  מה', הכל  שבאדם

שפעו  ומבלעדי לך ", נתנו ומידך  הכל 

יכול  אינו הוא ברוך  הבורא וחיות כח 

שופע ובש"ק  תנועה, שום לעשות

ישראל , ללבות עליון אור קדושת ומאיר

בהדרגות  בחינתו לפי ואחד  אחד  וכל 

עד  קודש השבת קדושת מרגיש שונות

ראש" .2למעלה

הויכולו  אומרים כשאנו ובתחילה

דליל  ערבית תפילת בשעת הראשון

"נה"י" מידות מתגלים יסוד)שבת הוד (נצח 

נקראת  המלכות ואז המלכות, ידי על 

מאירים  השני בויכולו ואח "כ  "חקל ",

להיות  תפארת גבורה חסד  מידות ג"כ 

אהבה  במידות אלקותו אור נתגלה

נקראת  ואז שלנו, והתפארות ויראה

תפוחין" דקדוש 3"חקל  בויכולו ואח "כ  ,

úåøòäå úåôñåä

נודע 2. הנה וז "ל , ויקהל  פרשת ישראל  ישמח ראה

ש"ק  קדושת מנועם מופלא אור  ביקרו  יופיע כאשר 

כנודע  אמת, קדושת אור  בעולם ומאיר  מתנוצץ

הזוה"ק כמו "ש דאתי  עלמא מעין  היא (מקץ )ש"ק

המעשה  ימי  ובששת לאמת, יותר  נתקרב וממילא

החיל לו  עשה ידו  ועוצם שכחו  בנפשו  האדם דימה

ואף  רוחניות, בעניני  והן  גשמיות בעניני  הן  הזה

ה' ברוממות ומתבוננים היודעים ה' עם שרידי 

ובאמת  מהבוב"ה, וסיוע בעזר  שהיא להם דימה

ותנועותיו  ומחשבותיו  כוחותיו  שכל  לדעת צריך 

ממך כי  ע"ד  מד ' היא הכל  שבאדם חושים וחמשה

וחיות  כח שפעו  ומבלעדי  לך , נתנו  ומידך  הכל 

שופע  ובש"ק תנועה, שום לעשות יכול  לא הבוב"ה

וכאו "א  ישראל , ללבות עליון  אור  קדושת ומאיר 

הש"ק  קדושת מרגיש שונות בהדרגות בחינתו  לפי 

בזכרונו  ונחקק אמתי  לדעת וזוכה ראש. למעלה עד 

ברוממות  ומאמין  הגדול  מחסדו  היא הכל  כי  באמת

נכנע  מזה ונעשה הויות כל  המהוה הוא כי  ה'

ושפל .

וכמו 3. בתחתונים, ית' מידותיו  נתגלים זו  ובשעה

פ "ח.)שאיתא מ"ד(שבת  חנינא ברבי  חמא א"ר 

למה  וגו ' הבנים] בין  דודי  [כן  היער  בעצי  כתפוח

פריו  זה תפוח מה לך  לומר  לתפוח ישראל  נמשלו 

לנשמע  נעשה הקדימו  ישראל  אף לעליו  קודם

התוספות והקשה פריו)עכ "ל , שמביא (ד "ה  "תימה

נמשלו  לא קרא דבהאי  היער , בעצי  כתפוח קרא

לתפו  בין ישראל  דודי  כן  כדכתיב הקב"ה, אלא ח

כתפוחים אפך  דריח וקרא ז)הבנים ליה (שיר  הוה

הסה"ק וביארו  טפי ", באורלאתויי  צדק  הצמח (הרה "ק 

ל "ב ) ע ' ג, ב , השירים  שיר  על  ליקוטים  היא תורה  דהכוונה

ישראל בכנסת שמאירים הקב"ה של  למידותיו 

וכנ "ל .
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הנקראים  ודעת בינה חכמה גם מאירים

בשכלי  נגלה להיות בהירות "קודש", נו

ושמיעה  ראיה של  באופן האמונה

"4ממש  נקראת ואז תפוחין, חקל

.5"קדישין

ïéôðà øéòæ úåðéçáå השניה בסעודה

בבחינת  אלינו ית' התגלותו מאירה

בדרגה  היא אנפין זעיר הנקרא מידותיו

הדעת  בחינת מאיר כי יותר גדולה

הפנימית.

àùéã÷ à÷éúò úåðéçáå בסעודה

עבודה  וע "ד  עתיק  בחינת מאיר שלישית

ושורש  בלבנו, ית' רצונו התגלות היינו

זו  שבחינה היהודי של  הפנימית הנקודה

י"ג  ומאירים זה, נשגב  בזמן מאירה

בעולמות. רחמים של  מידות

הסעודות, ששלשה רבינו מבאר ועתה

הם  השבת ואחר שלפני הימים ושלשה

מאירים  הסעודות ששלשה דהיינו חד ,

והשבת. ואחרי שלפני הימים שלשת על 

øåáã äáùçî ãåñá ïéøéàî íäå

úáùä øçàìå úáùä éðôì äùòîå

.òãåðëהאר"י ויהי וז"ל  ענין הכוונות (שער 

ויהי,נועם) בענין  למעלה  נתבאר  הנה 

תוספת להמשיך היא  כוונתינו  כי  נועם 

סוד  והוא  כו ' הבאים  החול ימי  אל שבת 

בארנו גם  שבת . היא  הבינה  כי  השבת 

היא זו  קדושה  תוספת  המשך כי  לעיל

הנשמה כי  נשמה , רוח  נפש  חלקי  בג '

יום סוף  עד והרוח  א ' יום  עד מתקיימת 

הימים וג ' ג ', יום  סוף  עד והנפש  ב '

להמשיך  תכוין  וו ' וה ' ד' שהם  האחרים 

חלקים הג ' בסוד הבאה  השבת  לתוך

נר "ן . שהם 

זכור בספרי  שאיתא  מה  סוד זה  והנה 

ימי בו  למנות  היא  מצוה  השבת  יום  את 

וכו ', בשבת  ב ' בשבת  אחד לומר  השבת 

התורה על בחידושיו  הרמב "ן  כתב  וכן 

החול  ימי  כל כי  להורות  הוא  והענין 

השבת מיום  ונמשכים  ונקשרים  תלוים 

היטב  וכור  הארתם  להם  נמשכת  ומשם 

עשה מצות  רמ "ח  מכלל הוא  כי  זה  ענין 

בשבת א ' זה  דרך על החול ימי  למנות 

כו '. בשבת  ב '

צריכין זו  הקדמה  ענין  שנתבאר  וכיון 

שיכין ההכנה  היא  מה  להודיעך אנו 

קדושה תוספת  עליו  שימשיך כדי  האדם 

א ' ביום  הנה  החול. ימי  בו ' הנזכר 

בבחינת תהיה  עסקיך כל בשבת 

מכל  ונקיה  פנויה  שתהיה  מחשבה 

úåøòäå úåôñåä

ושמיעה.4. ראיה כנגד  הם ובינה חכמה

זה 5. וכל  הקידוש, ענין  הכונות בשער  הק' האר "י 

ב' פן  שרה חיי  פ' יוסף פורת בבן  כן  גם מובא

זה. על  שפירש עיי "ש
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באותו בו  תתקיים  כן  ידי  שעל לכלוך

בשבת ב ' וביום  כו ' הנשמה  תוספת  יום 

לכוונת והכל בתורה  בדיבור  תעסוק 

ויום הרוח , בבחינת  שבת  תוספת  קבלת 

שהם מעשיות  במצות  תעסוק  בשבת  ג '

הנעשות במצות  ובפרט  הנפש  חלק  כנגד

וביקור המת  הלוית  כמו  הרגלים  ידי  על

זה דרך על וכן  בזה , וכיוצא  חולים 

הד' והם  האחרונים , ימים  בג ' יעשה 

ידי על התורה  בעסק  וה ' במעשה 

ימים כונת  אמנם  במחשבה , וה' הדיבור 

שבת תוספת  לקבל להכין  הם  אלו 

קודש שבת  ערב  ביום  נר "ן  בבחינת 

פניה אל יהיו  ועסקך כונתיך וכל הבאה ,

נר "ן בבחינת  שבת  תוספת  לקבל זו 

האדם לקבל גדולה  תועלת  זה  ודבר 

שבת  קדושת  עכ "ל .תוספת 

úåäìà úåîùð úåîìåò ãåñ ïä ïäå

úáù úåðéçáá ùéù בחינה בכל 

זו  דרגות שלשה יש ברוחניות, ובחינה

עצמו  העולם בחינת את מזו, למעלה

בחינת  וזה לתחתונים שנתגלה כפי

בגוף ונעשה בהתגלות שהוא "מעשה"

מינים, ארבעת לנענע  למשל  העולם,

שהיא  הבחינה ויש ותפילין, טלית הנחת

"אלקות" נקראת והיא העולמות שורש

כל  את המחיה ית' אלקותו  והוא

שבכל  והחיות הדבקות והוא העולמות,

בבחינת  הממוצע  את ויש העולמות,

המחשבה  בין ממוצע  שהוא "דיבור",

הנקראות  המידות מתגלים ובה למעשה

בין  הממוצע  והוא "רגש", בלשוננו

ממשיכים  ידו ועל  למעשה, המחשבה

המחשבה  מבחינת ית' אלקותו חיות את

המעשה. לבחינת

העולמות  בכל  יש זה שלשה 6ובדוגמת ,

עולמות  הנקראים גילויים של  בחינות

התחתונים  שבעולמות אלקות, נשמות

אלקותו  המשכת הם אלו בחינות שלשה

לבחינת  גמור אלקות מבחינת ית'

על  המעלימים עולמות שהם עולמות

שהוא  האצילות בעולם אבל  ית', אורו

שהם  השלשה כל  אזי אלקות, עצמו

הם  ומעשה, דיבור מחשבה בחינות

מזה, למעלה זה באלקות דרגות שלשה

ית' אלקותו קדושת שהיא השבת וכן

בשלושה  לתחתונים מתגלית היא

שהם  ומעשה דיבור מחשבה בחינות,

אלקות  נשמות עולמות ושלשה 7כנגד  .

העולמות  כל  על  משפיעים אלו  בחינות

úåøòäå úåôñåä

"ק 6. ס"ז  ע' נח פרשת הברכה היכל  מלא åז "ל  מתה

הק'] [הבעש"ט מרן  מדברי  המבואר  והענין  ואו ,

יתברך אלהותו  נשמות עולמות דבור  בכל  שיש

כי  עשיה תחתיות עד  א"ק מראש זה ענין  ובאמת

אלהות  הוא והמאציל  עולמות בחינות הוא הנאצל 

הממוצע". הוא לזה ובין 

ע'7. שופטים פרשת הברכה בהיכל  באריכות עיין 

קיב. קיא
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א ' ביום  הנה  החול. ימי  בו ' הנזכר 

בבחינת תהיה  עסקיך כל בשבת 

מכל  ונקיה  פנויה  שתהיה  מחשבה 

úåøòäå úåôñåä

ושמיעה.4. ראיה כנגד  הם ובינה חכמה

זה 5. וכל  הקידוש, ענין  הכונות בשער  הק' האר "י 

ב' פן  שרה חיי  פ' יוסף פורת בבן  כן  גם מובא

זה. על  שפירש עיי "ש
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באותו בו  תתקיים  כן  ידי  שעל לכלוך

בשבת ב ' וביום  כו ' הנשמה  תוספת  יום 

לכוונת והכל בתורה  בדיבור  תעסוק 

ויום הרוח , בבחינת  שבת  תוספת  קבלת 

שהם מעשיות  במצות  תעסוק  בשבת  ג '

הנעשות במצות  ובפרט  הנפש  חלק  כנגד

וביקור המת  הלוית  כמו  הרגלים  ידי  על

זה דרך על וכן  בזה , וכיוצא  חולים 

הד' והם  האחרונים , ימים  בג ' יעשה 

ידי על התורה  בעסק  וה ' במעשה 

ימים כונת  אמנם  במחשבה , וה' הדיבור 

שבת תוספת  לקבל להכין  הם  אלו 

קודש שבת  ערב  ביום  נר "ן  בבחינת 

פניה אל יהיו  ועסקך כונתיך וכל הבאה ,

נר "ן בבחינת  שבת  תוספת  לקבל זו 

האדם לקבל גדולה  תועלת  זה  ודבר 

שבת  קדושת  עכ "ל .תוספת 

úåäìà úåîùð úåîìåò ãåñ ïä ïäå

úáù úåðéçáá ùéù בחינה בכל 

זו  דרגות שלשה יש ברוחניות, ובחינה

עצמו  העולם בחינת את מזו, למעלה

בחינת  וזה לתחתונים שנתגלה כפי

בגוף ונעשה בהתגלות שהוא "מעשה"

מינים, ארבעת לנענע  למשל  העולם,

שהיא  הבחינה ויש ותפילין, טלית הנחת

"אלקות" נקראת והיא העולמות שורש

כל  את המחיה ית' אלקותו  והוא

שבכל  והחיות הדבקות והוא העולמות,

בבחינת  הממוצע  את ויש העולמות,

המחשבה  בין ממוצע  שהוא "דיבור",

הנקראות  המידות מתגלים ובה למעשה

בין  הממוצע  והוא "רגש", בלשוננו

ממשיכים  ידו ועל  למעשה, המחשבה

המחשבה  מבחינת ית' אלקותו חיות את

המעשה. לבחינת

העולמות  בכל  יש זה שלשה 6ובדוגמת ,

עולמות  הנקראים גילויים של  בחינות

התחתונים  שבעולמות אלקות, נשמות

אלקותו  המשכת הם אלו בחינות שלשה

לבחינת  גמור אלקות מבחינת ית'

על  המעלימים עולמות שהם עולמות

שהוא  האצילות בעולם אבל  ית', אורו

שהם  השלשה כל  אזי אלקות, עצמו

הם  ומעשה, דיבור מחשבה בחינות

מזה, למעלה זה באלקות דרגות שלשה
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העולמות  כל  על  משפיעים אלו  בחינות

úåøòäå úåôñåä

"ק 6. ס"ז  ע' נח פרשת הברכה היכל  מלא åז "ל  מתה

הק'] [הבעש"ט מרן  מדברי  המבואר  והענין  ואו ,

יתברך אלהותו  נשמות עולמות דבור  בכל  שיש

כי  עשיה תחתיות עד  א"ק מראש זה ענין  ובאמת

אלהות  הוא והמאציל  עולמות בחינות הוא הנאצל 

הממוצע". הוא לזה ובין 

ע'7. שופטים פרשת הברכה בהיכל  באריכות עיין 

קיב. קיא
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יש בהם שגם עולמות התחתונים  בחינות

אלקות. נשמות

אלקות  נשמות עולמות של  זו והמשכה

בש"ק הדיבור ידי על  היא בדיבור,

תשיב "אם של  באופן ותפילה בתורה

כו' רגליך  øáãùמשבת ,øáã øaãåÇÅÈÈÈÈ
øaãé וגדר בבחינת יהיה שהדיבור ÀÇÅ

הפועל  אל  מהכח  ידו על  שיוצא דיבור

הפנימיות, שהוא äéäé"דבר" àìå

úåðéçáá(ג לט , äiîeã,(תהילים ézîìàðÆÁÇÀÄÄÈ
מפיו  להוציא יכול  אינו האדם לפעמים

החיות  גילוי שהוא אמיתי דיבור

מידות  כל  את הכוללת – הפנימית

זה  הרי ואז לחוץ , – הנפש וכוחות

גדר  כי מלדבר, שדומם אלם הוא כאילו

נשמות  עולמות בו שיש הוא הדיבור

מתוך  יוצא שהדיבור דהיינו אלקות

שאינו  ודיבור פנימית, ודביקות חיות

דיבור. בגדר אינו כזה

ìëá øåáãä øéàî úáù çëáå

òåáùä אפרים מחנה הדגל  וכמאמר

תעשה  צוהר הפסוק  על  הבעש"ט  בשם

דהיינו  התיבה את להאיר לתיבה,

א"ס , אור בתיבה äîשיתגלה ìë

äìéôúáå äøåúá ïéøáãî åðçðàù

úåîùð úåîìåò úåðéçáá äéäé

,úå÷éáãå úåéçá úåäìàåéäéùå

[íé]øùå÷î äùòî øåáã äáùçî

,úáù úåëæá äæ ìë ,ñ"à øåàá דכשם

רוח שנפש הק ' האר"י בדברי שמצינו

המשכה  הם השבוע  ימות כל  של  נשמה

נשמות  עולמות בחינות כך  מש"ק ,

ש"מיניה  משבת, ג"כ  הם אלקות

יומין". שתא כל  מתברכין

,éðåæîå ééç éðá úáù úåëæá êùîðå

'ïéçåôú ì÷ç'î éðåæî בחינת ידי שעל 

כל  נשפע  שבת בליל  שהיא המלכות

ידי  על  דהיינו בגשמיות, פרנסה השפע 

מלכותו  עול  עצמו על  מקבל  שאדם

לקמן, רבינו שכתב  וכמו ית"ש

המלכות  על  הנאמר חיל " שב "אשת

מזוני, היינו לביתה" טרף  "ותתן נאמר

ê− í×þëí ñ×−í ³îð−½ì³¾þîõô
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ééç האדם נשמת שהוא ימים אריכות

÷àùéãוחיותו à÷éúòî,הרצון שהוא

העולמות, כל  של  והחיות החיים מקור

éðá הנקרא מהבחינה בא - זש"ק  –

ïéùéã÷ ïéôðà øéòæ עבודה ידי על 

ממשיכים  שהם ויראה אהבה במידות

זוכה  גילוי, לידי מ "עתיק " החיות

חיות  גילוי שבהם ה"בנים" לברכת

דאבוה. כרעא ברא בבחינת האדם,

נשמות  עולמות איך  לבאר חוזר ועתה

בחינת  שלשת בבחינת הוא אלקות

השבת:

à÷éúò המתגלית הבחינה שהיא

שלישית, היא úåäìàבסעודה זו בחינה

אור  היא העולמות, כל  של  החיות שורש

אשר  העולמות מכל  שלמעלה אלוקי

את  מחיה והיא להם, ומקור שורש היא

שלישית  בסעודת מאירה והיא כולם,

הזמן. הארת מכח 

ïéôðà øéòæ ביום המתגלית הבחינה

הבחינה úåîùðהשבת שהוא

החיות  את הממשיכה הממוצעת

ידי  על  למלכות, מ 'עתיקא' האלוקית

תוספת  שהיא הנשמה, של  בחינתה

אלוקית. והבנה השגה

ïéçåôú ì÷çïéùéã÷ בליל המתגלית

שעליה úåîìåòשבת, המלכות דהיינו

אומרים  שאנו חיל " "אשת  בזמר נאמר

– ש"ק  טו)בליל  לא óøè(משלי  ïzzåÇÄÅÆÆ
,äúéáì,"מזוני" בחינת על  מרמז והוא ÀÅÈ

לעולמות  היורד  השפע  כל  על  דהיינו

"בית" שהיא המלכות מכח  בגשמיות,

ה' אשתו לאור זו ביתו המשנה מאמר  (ע "ד
8

כי ) ,

את  להמשיך  שמים, מלכות כח  היא זו

ולהביאו  "נשמות" של  הרוחני האור

עצמינו  על  אנו מקבלים שבו הזה לעולם

ועל  זרח , עלינו ה' וכבוד  יתברך  מלכותו

למלכות  ומעון בית נעשים אנו זה ידי

שמים.

יסוד  לומדים אנו איך  לבאר חוזר ועתה

אלקות" נשמות ה"עולמות ששורש זה,

ענין  אשר מהשבת, בשלשת הוא נרמז זה

תיבות: שבעה בהם שיש הפסוקים

éòöîà äãå÷ð úáùå הכל את המחיה

שהוא  האצילות עולם בבחינת והוא

דיבור  מחשבה של  הבחינות לכל  שורש

ãåñומעשה, àåäתיבת"àåä"å שהוא

ראשי  על  מרמז וטמיר, נעלם לשון

מכיון  אלו, בחינות שלשה של  תיבות

שלהם  השורש à÷éúò,9שהוא - óìà

úåøòäå úåôñåä

א.8. ב, יומא

שלו .9. השורש על  מורה תיבה כל  של  תיבות הראשי 
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8
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úåøòäå úåôñåä

א.8. ב, יומא

שלו .9. השורש על  מורה תיבה כל  של  תיבות הראשי 
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øåàéá

úåäìà של אלופו מלשון אלף  הנקרא

-עולם, à"ä ,íéðá ïéôðà øéòæ - å"àå

ãç åìåëå ,ïéçåôú ì÷ç úåëìî הגם

זו  בחינות בכמה אלינו מתגלה שהקב "ה

מזה, זה להפריד  ח "ו אין מזו, למעלה

מכל  ומיוחד  יחיד  אחד  הוא הקב "ה כי

הנהגות  רק  הם אלו בחינות וכל  צדדים

שונים, íìòìוגילויים äéîù êéøá

ïéîìò"ה"נשמות הבחינות

ומלכות, אנפין זעיר שהם וה"עולמות"

שמו  "מבורך  של  הנהגות בבחינות הם

שממשיך  עולמים", ולעולמי לעולם

אורו  וכולם העולמות, לכל  אלקותו

ומיוחד . יחיד  שהוא שמו יתברך 

øLàî åäæå,לחמו בחינת ׁשמנה שהוא ÅÈÅְְֵַָ

,äðéá נשמות "עולמות בחינת שמתוך 

הוא  שספירת úåäìàאלקות" כידוע 

הודך " תנה "אשר בתיבות נרמזת הבינה

שפע משפעת היא כי השמים, על 

בבחינות  הנתגלות הקדושות למידות

ג"כ  והנקראת ז"א הנקראת הקדושה

מ "עולמות  הראשון חלק  והוא שמים,

אלקות" אותיות äðîL,10נשמות ÀÅÈ
äîùð מ "עולמות השני חלק  שהוא

אלקות", Bîçì–åòúåîìנשמות ÇÀ
השכינה  היא הנ"ל  השלישית שבחינה

כמו  בעולמות, המתלבשת הקדושה

ו)שנאמר לט  פרק  íçlä(בראשית íà ékÄÄÇÆÆ
על  מרמז אֹוכל , הּוא ïéçåôúאׁשר ì÷ç ֲֵֶ

בחינת  שהיא הקדושה השכינה שהיא

בפסוק  הנרמזת והיחוד  לט ,הזיווג (בראשית

אוכל ,ו) הוא אשר הלחם אם àeäåÀכי
ùãå÷ úáùî ÷ðåé קאי שעליה והשבת

ההארה  מתגלה בה כי והּוא, ְתיבת

הכל , שורש שהיא ïzéÄÅהנעלמת
Cìî-épãòî11 יש סעודותיה שבשלשה ÇÂÇÅÆÆ

úåøòäå úåôñåä

ראשונות 10. לג ' אלא לבינה דווקא הכוונה אין 

שהיא  הבינה שם על  הנקראות ובינה חכמה כתר 

בארוכה  וראה אותם, ומגלה שבהם התחתונה

תרומה לפרשת יוסף ועשו)באמרי  שהאריך(ד "ה 

מבינה  ומזוני  מחכמה חיי  אם בזה סתירות להביא

הב ') מערכת  אור  במאורי שכותב  איפכא(כמו שכתב או  (כמו

תולדות ) פ ' תורה  מחכמה,בלקוטי המזוני  דמקור  והסיק ,

דחכמה  בחסד  ונתלבש נמשך  דבינה הראש כי 

תלה  כאן  ואמנם עיי "ש, וחיי  בני  שניהם סוד  ומשם

ועיי "ש  במלכות. ומזוני  ראשונות, בג ' חיי  רבינו 

רבו  בשם שמות בפרשת רבינו  דברי  שהביא עוד 

ומזוני . חיי  בני  בענין  הק'

אני 11. זאת "אך  הידועה: באגרתו  הבעש"ט כדברי 

ואל דרכך  ד ' לנכח בעזרך , יהיה והשם מודיעך ,

תפלתך בעת הקדושה, בארץ ובפרט יעליזו ,

תכוין  שפתיך  ומוצא ודיבור  דיבור  וכל  ולמודך 

ונשמות  עולמות יש ואות אות בכל  כי : ׁשם, ָלייחד 

זה. עם זה ומתייחדים ומתקשרים ועולים ואלקות,

ונעשים  האותיות ומתיחדים מתקשרים כך  ואחר  -

ותכלול באלהות. אמתי  יחוד  ומתייחדים תיבה

è− í×þëí ñ×−í ³îð−½ì³¾þîõô

Ï˜Á ˙Â¯‡‰‰Ó ‡ˆÈ˘ ˙ÂÓÏÂÚ ÔÂÊÓ ÚÙ˘‰ ÏÚ ‰Ê ˜ÂÒÙ ˙ÂÏÏÎÂ ,ÍÏÓ
.·È‰È ‡˜ ÈÈ�·ÏÂ ·È‰È˜ ÈÈÁÏ ‡Ú·˘ ‡�ÓÁ¯ ·È‰È ÈÎ ,ÏÎ‰ ÏÏÂÎÂ ,ÔÈÁÂÙ˙

øåàéá

ומזוני. חיי בני של  ההשפעות כל  את

הג' כל  נותן שבת הרי קשה, ולכאורה

בחינת  רק  הכתוב  מציין ולמה בחינות

מיישב ע "ז מלך "? "מעדני בתיבת מזוני

äæרבינו: ÷åñô úåìëå יּתן ְִֵוהּוא

קאי  מעד ּני-מלïåæî òôùä ìò ֲֵֶֶַַ

ì÷ç úåøàääî àöéù úåîìåò

ïéçåôú," מלך "מעדני בתיבות הנרמז

מהמלכות, שבאים ìëä,המזונות ììåëå

áéäé÷ ééçì àòáù àðîçø áéäé éë

áéäé à÷ ééðáìå בגמרא שאיתא וכמו

ח :) נחמני (תענית בר שמואל  רבי בימי

נעביד  היכי אמרי ומותנא, כפנא הוה

אלא  אפשר, לא אתרתי רחמי ניבעי

ניסבול , וכפנא אמותנא רחמי ליבעי

ניבעי  נחמני בר שמואל  ר' להו אמר

שובעא  רחמנא יהיב  דכי אכפנא, רחמי

ידך  את פותח  דכתיב  דיהיב , הוא לחיי

והיוצא  עכ "ל . רצון חי לכל  ומשביע 

בני  בתוכו כולל  הפרנסה ששפע  מזה

די  ולבניו לו שיהיה הוא השפע  כי וחיי,

שיהיה  מוכרח  זה ומתוך  ופרנסה, מזון

שפע כל  ובאמת בנים. לו ויהיו חיים לו

ידי  על  אלא אינו בעולם שיש ושפע 

היא  "מזוני", בחינת שהיא המלכות

את  ומפרנסת שמנהיגה הק ' השכינה

רק נשלם שמים מלכות גילוי כי העולם,

יחדיו, הבחינות שלשת הצטרף  ידי על 

ידי  על  לעולם אלקות המשכת דהיינו

וגילוי  אלוקית, השגה – הנשמה בחינת

והכ  ידי הנשמות על  בעולם האלוקי ח

בפועל . ומזוני בני חיי שפע 

úåøòäå úåôñåä

מהנ "ל , ובחינה בחינה בכל  עמהם נשמתך 

ונעשים  ועולים כאחד  העולמות כל  ומתיחדים

בשמחת  בהבינך  שיעור , לאין  גדול  ותענוג  שמחה

במעלה  שכן  וכל  וגשמיות בקטנות וכלה חתן 

אשר  ובכל  בעזרך  יהיה ד ' ובוודאי  כזאת, העליונה

וכל עוד ". ויחכם לחכם תן  ותשכיל , תצליח תפנה

תבא  כי  הברכה בהיכל  המבואר  פי  על  הוא זה

שם.
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במעלה  שכן  וכל  וגשמיות בקטנות וכלה חתן 

אשר  ובכל  בעזרך  יהיה ד ' ובוודאי  כזאת, העליונה

וכל עוד ". ויחכם לחכם תן  ותשכיל , תצליח תפנה

תבא  כי  הברכה בהיכל  המבואר  פי  על  הוא זה

שם.
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íôðší

þôêôëהוא הבריאה  תכלית  כי  והוא החסידות , מתורת  נפלא  ענין מבואר  זה

כל  ממלא אלקותו אור  ולהיות  בתחתונים , אלקותו  התגלות  להיות 

הגשמי. הזה  התחתון עולם  עד  עלמין

íòíîבאור כולו העולם  כל  את  החסידות  שהאירה  לפני אשר  שבתקופה ידוע 

מהעולם פרושים  שהיו ה ', עובדי כמה  של  העבודה  דרך  היתה  יקרות ,

אבל  לטובה , היתה  וכוונתם  ב"ה , הבורא  בדבקות  רק  דבר  בשום עסקו ולא  לגמרי,

החושך , את  האירה  הק ' הבעש "ט  הימים שבע  אור  ידי שעל  החסידות  תורת 

שהוא חוזר ", "אור  נקרא זה דענין בשלימות , ה ' חפץ נשלם  בזאת  לא  כי וגילתה 

לשרשו  לחזור  נברא כל  של  הטבעית  ההשתוקקות  ית ', מעבודתו נכבד  חלק  אמנם 

נר מיד  החומרי, הגוף  על  ומתגברת  מתחזקת  נשמתו אשר  ובעת  נאצל , שמשם

אלקים פני ואראה אבא  מתי  לאמר  מאליה  העולה  כשלהבת  בוערת  נשמתו

העליון. עדן בגן כנפיו תחת  לחסות  דמלכא  בגופא לאשתאבא

óòôê כל שתעשה עד  בתחתונים, אורו בהגלות  אלא  בלבד , ה ' חפץ בזאת  לא 

ופינה ופינה ומקום מקום בכל  כי  ניכר להיות  להבה , אש  כמדורת  הגולה 

העולם זה  על  דעתם תהיה  שהצדיקים  ידי  על  וזה  נמצא , עולם  של  אלופו שם 

ממש בפועל  מלכותו  בגילוי גדול  ושפע  ברוחניות  אלקותו אור  לו להמשיך  תמיד 

וזה ישראל , ידי על  כולו העולם  כל  ויתנהג רחומיו לבניו שפע  מלא שיהיה  עד 

ה'. חפץ ובזאת  ישר  אור  נקרא

¬þõëîרבי הרה "ק  זה יסוד  לפרסם  זי "ע ,האריך  מליז 'ענסק  כאמוראלימלך 

בעל  מרן ובראשם הקדושים תלמידיו ישראלבספרי  שאנו העבודת  וכמו

בספה "ק  וכן בשמו, זה  ענין שהביא  זה במאמר  ושמש רואים  נכפל מאור  וביותר  ,

של  בספריו ספור  אין  זה  מלובלין יסוד  לשמים,החוזה האור  בעל  תלמידו ואחריו

בתחתונים . אלקותו אור  להשפיע  תמיד  להיות  צריכה  הצדיק  כוונת  עיקר  כי



 

 
             

   

 
                 

0583268992

מערכת הגהה:

è ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô

−ì−î ³¾þõ

íôðší

þôêôëהוא הבריאה  תכלית  כי  והוא החסידות , מתורת  נפלא  ענין מבואר  זה

כל  ממלא אלקותו אור  ולהיות  בתחתונים , אלקותו  התגלות  להיות 

הגשמי. הזה  התחתון עולם  עד  עלמין

íòíîבאור כולו העולם  כל  את  החסידות  שהאירה  לפני אשר  שבתקופה ידוע 

מהעולם פרושים  שהיו ה ', עובדי כמה  של  העבודה  דרך  היתה  יקרות ,

אבל  לטובה , היתה  וכוונתם  ב"ה , הבורא  בדבקות  רק  דבר  בשום עסקו ולא  לגמרי,

החושך , את  האירה  הק ' הבעש "ט  הימים שבע  אור  ידי שעל  החסידות  תורת 

שהוא חוזר ", "אור  נקרא זה דענין בשלימות , ה ' חפץ נשלם  בזאת  לא  כי וגילתה 

לשרשו  לחזור  נברא כל  של  הטבעית  ההשתוקקות  ית ', מעבודתו נכבד  חלק  אמנם 

נר מיד  החומרי, הגוף  על  ומתגברת  מתחזקת  נשמתו אשר  ובעת  נאצל , שמשם

אלקים פני ואראה אבא  מתי  לאמר  מאליה  העולה  כשלהבת  בוערת  נשמתו

העליון. עדן בגן כנפיו תחת  לחסות  דמלכא  בגופא לאשתאבא

óòôê כל שתעשה עד  בתחתונים, אורו בהגלות  אלא  בלבד , ה ' חפץ בזאת  לא 

ופינה ופינה ומקום מקום בכל  כי  ניכר להיות  להבה , אש  כמדורת  הגולה 

העולם זה  על  דעתם תהיה  שהצדיקים  ידי  על  וזה  נמצא , עולם  של  אלופו שם 

ממש בפועל  מלכותו  בגילוי גדול  ושפע  ברוחניות  אלקותו אור  לו להמשיך  תמיד 

וזה ישראל , ידי על  כולו העולם  כל  ויתנהג רחומיו לבניו שפע  מלא שיהיה  עד 

ה'. חפץ ובזאת  ישר  אור  נקרא

¬þõëîרבי הרה "ק  זה יסוד  לפרסם  זי "ע ,האריך  מליז 'ענסק  כאמוראלימלך 

בעל  מרן ובראשם הקדושים תלמידיו ישראלבספרי  שאנו העבודת  וכמו

בספה "ק  וכן בשמו, זה  ענין שהביא  זה במאמר  ושמש רואים  נכפל מאור  וביותר  ,

של  בספריו ספור  אין  זה  מלובלין יסוד  לשמים,החוזה האור  בעל  תלמידו ואחריו

בתחתונים . אלקותו אור  להשפיע  תמיד  להיות  צריכה  הצדיק  כוונת  עיקר  כי
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îò−ëþî כן היתה  עולם  של  בריאתו בראשית  כבר  דבאמת  דבריו במתק  מבאר 

מגילוי  פנוי  מקום  נעשה  כאילו שנראית  הבריאה , כל  תכלית  והיא הכוונה 

הקודש רוח בעלי בספרי מבואר  הבריאה תכלית  כל  באמת  אבל  ית ', אלקותו  אור 

הקב"ה שנשתעשע עליונים שעשועים  ידי על  שנעשו הק ', האר "י תלמידי הם הלא 

הענין  יצא  אלו  ומשעשועים  הגשמי, העולם  בזה  שיעבדוהו  הצדיקים  במעשי

העולם כל  שורש  ומשם  הקב"ה , של  מחשבתו שהם העליונים  בעולמות  ונתגלה 

בטובו. ועת  עת  בכל  המתחדש 

öî−×ôî, בשלימות אביו רצון לעשות  רק  עצמו  להנאת  תמיד  כוונתו אין שהבן

נטייתו  את  - לאב בן באהבת  הקב"ה  את  שעובד  - הצדיק  ומניח עוזב

אור ית ' אלקותו  באור  ולהכלל  גדול  ובכח  בגבורה  לשרשו לחזור  הטבעית 

אור אליו  להמשיך  תמיד  שמתפלל  ידי על  העולם  את  תמיד  ומקיים  האצילות ,

לראש . לכל  והמתנשא הממלכה ה ' לך  כי תבל  יושבי כל  וידעו יכירו עדי  אלקותו

í ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô
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ó−þõê˙ÂÈ˙Â‡ ‰˘�ÓÂ „ÒÁ· Ô·Â‡¯Î ÌÈ¯Ù‡ ,ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯Î ‰˘�ÓÂ
ÂÈ Á˜Ï ÔÎÏÂ '‰· ÛÏÁ˙Ó Ô"ÈÚ‰Â ÔÂÚÓ˘,Â�ÈÓÈ· ÌÈ¯Ù‡ ÛÒ

‰˘�Ó ÈÎ Â¯ÙÒ· Â"Ó ˘"Ó ÈÙÏ .‰Î¯·Ï ÔÓÂÊÓ ‰˘�Ó ‰È‰È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
‡Ï‡ ÌÏÂÚ‰ ‰Ê· ÁÎ˘˘ ‰˘�Ó Ì˘ ÔÎ Ì‡Â ,‡¯Â·‰Ï ÏÎ‰ Â˜„ˆ· ÍÏ‰

øåàéá

,ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôàÆÀÇÄÀÇÆÄÀÅÀÄÀ
ה) מח , ãñçá(בראשית ïáåàøë íéøôà

ï"éòäå ïåòîù úåéúåà äùðîå

íéøôà óñåé ç÷ì ïëìå ,'äá óìçúî

åðéîéá בכל חסד  על  רומזת ימין כי

ïîåæîמקום, äùðî äéäé íå÷î ìëîå

äëøáì, צדיק היה הוא äîדגם éôì

åøôñá éáøå éøåî áúëù נועם
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çëùù äùðî íL ïë íàå ,àøåáäìÈ
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בסה"ק1. êìîéìàוזלה"ק íòåð(ויחי) יוסף ויקח :

ישראל מימין  כו ' בימינו  אפרים את שניהם את

מנשה  כי  ידיו  את שכל  כו ' הצעיר  והוא כו ' וישלח

הוא  הכתוב כוונת עיקר  הלא לדקדק ויש הבכור .

והצעיר  ישראל  מימין  היה שהבכור  לפרש

אך מיותר , הוא יוסף של  ושמאל  וימין  משמאלו ,

היה  השלום עליו  אבינו  יעקב מחשבת שעיקר  נראה

השפעות  הימים כל  אחריו  לישראל  להמשיך 

ורצה  תמיד , קיימים להיותם כולם והברכות

ומנשה, אפרים הללו  צדיקים ב' ידי  על  להמשיך 

וכמנשה", כאפרים כו ' ישראל  יברך  "בך  כאומרו 

היות  הצדיקים, אלו  ידי  על  דוקא למה והטעם

הוא  האחד  צדיקים, מיני  לב' תמיד  צריך  שהעולם

וביחודים  העליונים בעולמות תמיד  שיחשוב

לחשוב  ואחד  למעלה, למעלה תמיד  אור  להוסיף

וברכה  פרנסה צריכין  שעולם מה עולם בצורכי 

הללו  צדיקים מיני  ובב' הצטרכותם. ושאר  וחיים

זאת  ולפעול  להמשיך  רצה ולזה העולם, קיום הוא

לעלות  במדרגותו  היה הבכור  מנשה כי  ידם. על 

בעניני  לחשוב ולא למדריגה ממדריגה תמיד 

בעבודה, ממנו  צעיר  היה ואפרים כלל . הזה העולם

תמיד חושב שהיה  אם כי  הולך  כך  כל  היה שלא

בעיני  חשוב היה וזה ישראל . על  השפעה המשכת

טוב  למשוך  היה מגמתו  עיקר  כי  יותר  אבינו  ישראל 

ישראל . על 

חשוב  שמנשה סבר  שהיה היפך , היה יוסף וכוונת

אפרים  את לקח ולזה ועלייתו , כוונתו  רוב מחמת

ישראל בשביל  כן  גם היה כוונתו  כי  עצמו , לימין 

אך הללו . הצדיקים ב ' ידי  על  הברכות להמשיך 

לימין  שהעמידו  במה ימינו  כח לאפרים שדי  שסבר 

וכנ "ל , לישראל  הברכות לפעול  די  יהיה בזה עצמו ,

במדרגות  עובד  שהיה לפי  מנשה אצלו  היה ועיקר 

דעת  היה כן  ולא אביו . לימין  העמידו  ולכך  גדולות

שהיה  לפי  להיפך  אדרבה השלום, עליו  אבינו  יעקב

כי  בימין , לברכו  ידיו  את שכל  לכך  הצעיר  אפרים

לדורותיו  אחריו  להטיב יעקב פעולת עיקר  היה זה

היה  וזה ורחמים השפעה טוב כל  מזומנים שיהיו 

אפרים. מדרגת



ð−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

îò−ëþî כן היתה  עולם  של  בריאתו בראשית  כבר  דבאמת  דבריו במתק  מבאר 

מגילוי  פנוי  מקום  נעשה  כאילו שנראית  הבריאה , כל  תכלית  והיא הכוונה 

הקודש רוח בעלי בספרי מבואר  הבריאה תכלית  כל  באמת  אבל  ית ', אלקותו  אור 

הקב"ה שנשתעשע עליונים שעשועים  ידי על  שנעשו הק ', האר "י תלמידי הם הלא 

הענין  יצא  אלו  ומשעשועים  הגשמי, העולם  בזה  שיעבדוהו  הצדיקים  במעשי

העולם כל  שורש  ומשם  הקב"ה , של  מחשבתו שהם העליונים  בעולמות  ונתגלה 

בטובו. ועת  עת  בכל  המתחדש 

öî−×ôî, בשלימות אביו רצון לעשות  רק  עצמו  להנאת  תמיד  כוונתו אין שהבן

נטייתו  את  - לאב בן באהבת  הקב"ה  את  שעובד  - הצדיק  ומניח עוזב

אור ית ' אלקותו  באור  ולהכלל  גדול  ובכח  בגבורה  לשרשו לחזור  הטבעית 

אור אליו  להמשיך  תמיד  שמתפלל  ידי על  העולם  את  תמיד  ומקיים  האצילות ,

לראש . לכל  והמתנשא הממלכה ה ' לך  כי תבל  יושבי כל  וידעו יכירו עדי  אלקותו

í ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

þïîì þîêñ þ¾− þîê ö−ë šîñ−ìí

ó−þõê˙ÂÈ˙Â‡ ‰˘�ÓÂ „ÒÁ· Ô·Â‡¯Î ÌÈ¯Ù‡ ,ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯Î ‰˘�ÓÂ
ÂÈ Á˜Ï ÔÎÏÂ '‰· ÛÏÁ˙Ó Ô"ÈÚ‰Â ÔÂÚÓ˘,Â�ÈÓÈ· ÌÈ¯Ù‡ ÛÒ

‰˘�Ó ÈÎ Â¯ÙÒ· Â"Ó ˘"Ó ÈÙÏ .‰Î¯·Ï ÔÓÂÊÓ ‰˘�Ó ‰È‰È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
‡Ï‡ ÌÏÂÚ‰ ‰Ê· ÁÎ˘˘ ‰˘�Ó Ì˘ ÔÎ Ì‡Â ,‡¯Â·‰Ï ÏÎ‰ Â˜„ˆ· ÍÏ‰

øåàéá

,ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôàÆÀÇÄÀÇÆÄÀÅÀÄÀ
ה) מח , ãñçá(בראשית ïáåàøë íéøôà

ï"éòäå ïåòîù úåéúåà äùðîå

íéøôà óñåé ç÷ì ïëìå ,'äá óìçúî

åðéîéá בכל חסד  על  רומזת ימין כי

ïîåæîמקום, äùðî äéäé íå÷î ìëîå

äëøáì, צדיק היה הוא äîדגם éôì

åøôñá éáøå éøåî áúëù נועם

1ìëäאלימלך  å÷ãöá êìä äùðî éë

çëùù äùðî íL ïë íàå ,àøåáäìÈ

úåøòäå úåôñåä

בסה"ק1. êìîéìàוזלה"ק íòåð(ויחי) יוסף ויקח :

ישראל מימין  כו ' בימינו  אפרים את שניהם את

מנשה  כי  ידיו  את שכל  כו ' הצעיר  והוא כו ' וישלח

הוא  הכתוב כוונת עיקר  הלא לדקדק ויש הבכור .

והצעיר  ישראל  מימין  היה שהבכור  לפרש

אך מיותר , הוא יוסף של  ושמאל  וימין  משמאלו ,

היה  השלום עליו  אבינו  יעקב מחשבת שעיקר  נראה

השפעות  הימים כל  אחריו  לישראל  להמשיך 

ורצה  תמיד , קיימים להיותם כולם והברכות

ומנשה, אפרים הללו  צדיקים ב' ידי  על  להמשיך 

וכמנשה", כאפרים כו ' ישראל  יברך  "בך  כאומרו 

היות  הצדיקים, אלו  ידי  על  דוקא למה והטעם

הוא  האחד  צדיקים, מיני  לב' תמיד  צריך  שהעולם

וביחודים  העליונים בעולמות תמיד  שיחשוב

לחשוב  ואחד  למעלה, למעלה תמיד  אור  להוסיף

וברכה  פרנסה צריכין  שעולם מה עולם בצורכי 

הללו  צדיקים מיני  ובב' הצטרכותם. ושאר  וחיים

זאת  ולפעול  להמשיך  רצה ולזה העולם, קיום הוא

לעלות  במדרגותו  היה הבכור  מנשה כי  ידם. על 

בעניני  לחשוב ולא למדריגה ממדריגה תמיד 

בעבודה, ממנו  צעיר  היה ואפרים כלל . הזה העולם

תמיד חושב שהיה  אם כי  הולך  כך  כל  היה שלא

בעיני  חשוב היה וזה ישראל . על  השפעה המשכת

טוב  למשוך  היה מגמתו  עיקר  כי  יותר  אבינו  ישראל 

ישראל . על 

חשוב  שמנשה סבר  שהיה היפך , היה יוסף וכוונת

אפרים  את לקח ולזה ועלייתו , כוונתו  רוב מחמת

ישראל בשביל  כן  גם היה כוונתו  כי  עצמו , לימין 

אך הללו . הצדיקים ב ' ידי  על  הברכות להמשיך 

לימין  שהעמידו  במה ימינו  כח לאפרים שדי  שסבר 

וכנ "ל , לישראל  הברכות לפעול  די  יהיה בזה עצמו ,

במדרגות  עובד  שהיה לפי  מנשה אצלו  היה ועיקר 

דעת  היה כן  ולא אביו . לימין  העמידו  ולכך  גדולות

שהיה  לפי  להיפך  אדרבה השלום, עליו  אבינו  יעקב

כי  בימין , לברכו  ידיו  את שכל  לכך  הצעיר  אפרים

לדורותיו  אחריו  להטיב יעקב פעולת עיקר  היה זה

היה  וזה ורחמים השפעה טוב כל  מזומנים שיהיו 

אפרים. מדרגת
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úåøåáâ çë àåäù àúéàù åîë
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קדושה) שהתחתונים (כוחות האחד  בעולם,

שהקב "ה  בכך  מהקב "ה חיות מקבלים

אליהם  ופונה אור אליהם משפיע 

בנו, אל  האב  כאהבת אליהם להשפיע 

הוא  והשני החסד , אור והוא

ורוצים  לעליונים פונים שהתחתונים

ואז  בו, ולהכלל  הקב "ה לאור להבטל 

בעולמות  למעלה גם מעוררים הם

העליונות  הספירות שכל  העליונים,

למעלה  אשר העולם של  באור נכללים

עד  מהם העליונים בעולמות וכן מהם

ברוך  סוף  באין העולמות כל  שנכללים

הוא.

מפני  חוזר' 'אור נקרא זה ואור

האלוקית  שהחיות הוא שמציאותו

של  התנועה ידי על  לנבראים נמשכת

המקשרת  שהיא להקב "ה הנפש כלות

של  הרצון כשכל  כי להבורא, אותם

נחצב , שממנה לשורש לחזור הוא הנפש

ואז  לשם, מקושרת מהותה כל  נעשית

מהותו  וגם חוזר', 'אור האור נקרא

ובוערת  העולה כשלהבת להיות משתנית

ישר' ה'אור משא"כ  למעלה, מלמטה

אור  את להשפיע  הרצון הוא אשר

להיות  ורצונו דעתו להעוה"ז, אלקותו

מציאותו  גם וממילא בעוה"ז, כאן

משפיע הוא ששם במקום היא האמיתית

שכותב כמו התחתונים, בעולמות –

הק ' שהוא האר "י  כמעט  ישר "שאור

ולהשפיע לרדת כדי ממקומו נפרד 

עצמו 2לתחתונים" שהאור כלומר –

כה'אור  דלא ממש, בתחתונים מתגלה

שם  שהרי למעלה, עולה שמהותו חוזר'

לתחתונים  מאיר והוא להיות, רצונו

במקום  שנמצא כמי ודוחק , מועט  בדרך 

שאינו  אחר למקום השפע  ומשליך  אחד 

שם. נמצא

øåëá äéä äæå זה אור נקרא לכן כלומר

úåøòäå úåôñåä

שאמר  פירוש ידעתי ", בני  "ידעתי  יעקב שאמר  וזהו 

שמנשה  כן  גם מזה ידעתי  בני  של  הידיעה ליוסף

במדרגתו . גדול  היותר  הקטן הוא אחיו  "ואולם

הגוים", מלא יהיה וזרעו  ממנו  יגדל  במדרגתו 

ולכך וטובו  מהשפעותיו  מלא העולם כל  שיהיה

לפני  אפרים את וישם לזה יותר  בעיני  חביב הוא

להודיעם", ובריתו  ליראיו  ה' "סוד  וזהו  מנשה.

השפעות  הממשיכים הצדיקים הם היראים פירוש

שלא  הקטרוג  מפני  בהסתר  בסוד  לעשות צריכין 

המתנהג  הצדיק הוא ובריתו  ההוא. הטוב על  יקטרג 

זאת  שיודיע פירוש להודיעם, והתורה הברית ע"פ

ההוא: הטוב הדרך ממנו  שילמדו  אדם לבני 

פ "ח)זלה"ק2. ש"ו חיים  שהוא (עץ  כמעט ישר  שאור  :

לכן  לתחתונים, ולהשפיע לרדת כדי  ממקומו  נפרד 

הויו "ת  הם כולם ומלאים פשוטות שלהם הויו "ת

הוא  החוזר  אור  אמנם מזו . זו  נפרדות באותיות

ï ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô
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מפני  "בכור", בתואר מנשה שנקרא

שהבן  כמו המחשבה ראשית שהוא

של  המחשבה מראשית יוצא הבכור

'øåàהאב , äéä äàéøá àöéù ø÷éòù

éà óåñ éìá çëá ïë àì íàù ,'øæåç

.äàøåáì øùôà אופן הוא חוזר' ד 'אור

באור  מאיר המשפיע  אין שבו ההשפעה

מה  לפי רק  העצמית, מהותו כל  את

לפי  דהיינו לקבל , יכולים שהתחתונים

הם  ומכך  שלהם ההשתוקקות כוח 

תכלית  וזהו חיותם, שורש  את מקבלים

שורש  היא זו הגבלה כי הרחמים,

משפיע הקב "ה היה אם שהרי הבריאה,

היה  לא וודאי סופי האין האור כל  את

ולכן  נבראים, של  מציאות שיהיה שייך 

כח כפי רק  האור את הקב "ה השפיע 

והנבראים. הנאצלים

מכל  אז, נבראים עדיין היו שלא ואע "פ 

רבינו בספרי מבואר ישראל)מקום (העבודת

רבו  ממעזריטש(ובספרו )המגיד

בספרי בקודש סרוגולמעלה מהר "י 

ותלמידיו  הק ' האר"י בריאת 3תלמיד  כי ,

שנקראת  בחינה ידי על  היה העולם

העלה  שכביכול  דהיינו "שעשועים",

והתענוג  השמחה את במחשבתו הקב "ה

ברוב הצדיקים כשיעבדוהו לפניו שיהיה

ומסירות  הנפש וכלות וחיבה אהבה

– לפניו שעלה זה ובשמחה הנפש,

מכח רק  שהוא מפני דין הנקרא

העולם. נברא – הנבראים

,ìcâé àeä íâ øîàù äæå גם כלומר ÇÄÀÈ
לבריאת  נצרכת מנשה של  בחינתו

הוא  העולמות מציאות כל  כי העולמות,

חוזר. ואור ישר אור ידי על 

úåøòäå úåôñåä

שתמיד אלהי "ם אלה"י  אל "ה א"ל  א' כזה רבוע

עולין  שהם להורות מחוברים, הם האותיות

שרשם  עם שמתחברין  עד  בזו  זו  ומחוברים

התחתונים. מן  להסתלק רצונם כי  ומאצילם,

ס'3. êìîäז "ל  ÷îò נקרא לכך  לומר , נוכל  או  :

לעשות  למעלה האור  שהעלה בזמן  כי  מעשיו , כח

עדיין  נוקבין  מיין  היו  לא להעולמות, פנוי  מקום

נוקבין , מיין  בלא עלייה לשום אפשר  ואי  בעולם,

בעולם, צדיקים היו  לא ועדיין  דתתאי , אתערותא

כמו  בצדיקים. שחשב יתברך , מחשבתו  לו  והספיק

תוספות  [זוהר  במחשבה' עלו  'ישראל  רז "ל , שאמרו 

צדיקים  של  'בנפשותיהן  אמרו , וגם ב'], ש"ו 

את  וברא ז '], ח' רבה [בראשית נמלך ' הקב"ה

סוף  כי  הצדיקים, במחשבתו  שעלו  וירצה העולם,

שמח  והיה אצלו , המחשבה תחלת הוא המעשה

כח  סוד , וזהו  קדוש. עם לו  יהיה איך  במחשבתו 

יצאו  ולא בכח, שהיו  בזמן  הצדיקים, שהם מעשיו 

וזה  במחשבתו , עלה הגנוז  וכוחם לפועל , עדיין 

של המחשבה ידי  ועל  נוקבין , מיין  במקום היה

הזאת. העלייה היתה הצדיקים
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עד  מהם העליונים בעולמות וכן מהם
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הוא.
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האלוקית  שהחיות הוא שמציאותו

של  התנועה ידי על  לנבראים נמשכת

המקשרת  שהיא להקב "ה הנפש כלות

של  הרצון כשכל  כי להבורא, אותם

נחצב , שממנה לשורש לחזור הוא הנפש

ואז  לשם, מקושרת מהותה כל  נעשית

מהותו  וגם חוזר', 'אור האור נקרא

ובוערת  העולה כשלהבת להיות משתנית

ישר' ה'אור משא"כ  למעלה, מלמטה

אור  את להשפיע  הרצון הוא אשר

להיות  ורצונו דעתו להעוה"ז, אלקותו

מציאותו  גם וממילא בעוה"ז, כאן

משפיע הוא ששם במקום היא האמיתית

שכותב כמו התחתונים, בעולמות –
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להודיעם", ובריתו  ליראיו  ה' "סוד  וזהו  מנשה.

השפעות  הממשיכים הצדיקים הם היראים פירוש

שלא  הקטרוג  מפני  בהסתר  בסוד  לעשות צריכין 

המתנהג  הצדיק הוא ובריתו  ההוא. הטוב על  יקטרג 

זאת  שיודיע פירוש להודיעם, והתורה הברית ע"פ

ההוא: הטוב הדרך ממנו  שילמדו  אדם לבני 
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שורש  היא זו הגבלה כי הרחמים,

משפיע הקב "ה היה אם שהרי הבריאה,

היה  לא וודאי סופי האין האור כל  את

ולכן  נבראים, של  מציאות שיהיה שייך 

כח כפי רק  האור את הקב "ה השפיע 

והנבראים. הנאצלים

מכל  אז, נבראים עדיין היו שלא ואע "פ 

רבינו בספרי מבואר ישראל)מקום (העבודת

רבו  ממעזריטש(ובספרו )המגיד

בספרי בקודש סרוגולמעלה מהר "י 

ותלמידיו  הק ' האר"י בריאת 3תלמיד  כי ,

שנקראת  בחינה ידי על  היה העולם

העלה  שכביכול  דהיינו "שעשועים",

והתענוג  השמחה את במחשבתו הקב "ה

ברוב הצדיקים כשיעבדוהו לפניו שיהיה

ומסירות  הנפש וכלות וחיבה אהבה

– לפניו שעלה זה ובשמחה הנפש,

מכח רק  שהוא מפני דין הנקרא

העולם. נברא – הנבראים

,ìcâé àeä íâ øîàù äæå גם כלומר ÇÄÀÈ
לבריאת  נצרכת מנשה של  בחינתו

הוא  העולמות מציאות כל  כי העולמות,

חוזר. ואור ישר אור ידי על 

úåøòäå úåôñåä

שתמיד אלהי "ם אלה"י  אל "ה א"ל  א' כזה רבוע

עולין  שהם להורות מחוברים, הם האותיות

שרשם  עם שמתחברין  עד  בזו  זו  ומחוברים

התחתונים. מן  להסתלק רצונם כי  ומאצילם,

ס'3. êìîäז "ל  ÷îò נקרא לכך  לומר , נוכל  או  :

לעשות  למעלה האור  שהעלה בזמן  כי  מעשיו , כח

עדיין  נוקבין  מיין  היו  לא להעולמות, פנוי  מקום

נוקבין , מיין  בלא עלייה לשום אפשר  ואי  בעולם,

בעולם, צדיקים היו  לא ועדיין  דתתאי , אתערותא

כמו  בצדיקים. שחשב יתברך , מחשבתו  לו  והספיק

תוספות  [זוהר  במחשבה' עלו  'ישראל  רז "ל , שאמרו 

צדיקים  של  'בנפשותיהן  אמרו , וגם ב'], ש"ו 

את  וברא ז '], ח' רבה [בראשית נמלך ' הקב"ה

סוף  כי  הצדיקים, במחשבתו  שעלו  וירצה העולם,

שמח  והיה אצלו , המחשבה תחלת הוא המעשה

כח  סוד , וזהו  קדוש. עם לו  יהיה איך  במחשבתו 

יצאו  ולא בכח, שהיו  בזמן  הצדיקים, שהם מעשיו 

וזה  במחשבתו , עלה הגנוז  וכוחם לפועל , עדיין 

של המחשבה ידי  ועל  נוקבין , מיין  במקום היה

הזאת. העלייה היתה הצדיקים



ì−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ë šþõ

þ¾− þîê êîí íê−þëíî óñî¼í ³−ñ×³

óñîêÁÈ‚˘‰Ï ÌÚÙ ÏÎ· ÍÈ¯ˆ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ˜È„ˆ‰ ÈÎ ,ÔË˜‰ ÂÈÁ‡
˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ,Â�ÓÓ Ï„‚È ‡Â‰Â ,ÔË˜˙‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ÌÏÂÚ‰ ÏÚ
ÈÂÏ Â"Ó ¯Ó‡Â .ÂÈ„È ÏÎ˘ ·˜ÚÈÂ ¯˘·‰ ˙˜ÁÂ„ ‰·‰‡ ÔÎ Ì‚ ‰‡È¯·‰

øåàéá

ïèwä åéçà íìeà דהיינו ממנּו], [יגדל  ÈÈÄÇÈÉְִִֶָ

הצדיק ידי על  נשפע  השפע  שעיקר

בכלות  ולא הרחמים, במידת שהולך 

אלא  äöåøùהנפש  ÷éãöä éë

ôùäììò çéâùäì íòô ìëá êéøö òé

íìåòä בכדי הנבראים על  דעתו ולהיות

אור  ימשיך  בהם מחשבתו ידי שעל 

נמשך  ית"ש אורו כי לעולם, אלקותו

מרכבה  שהם הצדיקים ידי על  לעולם

ידי  על  נעשים היחודים וכל  לשכינה

ועבודתם, ïè÷úäìפעולותיהם êéøöå

כ "כ  גבוהה במדריגה לילך  שלא כלומר

בצמצום  להיות אלא מהעולם, לשכוח 

גשמיות  של  בעניינים ולהתעסק  ג"כ ,

ישראל . בית עמך  צרכי שהם וקטנות

,åðîî ìãâé àåäå תהיה זאת במדרגה

ואע "פ באמת, העולם הנהגת עיקר

שורש  הוא שהצמצום כביכול  שנראה

הבריאה, מציאות שורש והוא הבריאה

השורש  הוא החסד  אלא כן אינו האמת

הבריאה, של  úìéçúáהאמיתי éë

øùáä ú÷çåã äáäà ïë íâ äàéøáä

שפעו  היה העולם שנברא שמקודם

עלה  וכאשר גבול , בלי מתפשט  יתברך 

כביכול  העולם לברא הפשוט  ברצונו

מלהשפיע שצמצם דהיינו עצמו צמצם

הבריאה  עיקר כי לנבראים, יתברך  אורו

לו  ויהיה  שיעבדוהו ישראל  בשביל  היה

זו  ואהבה בזה, ונשתעשע  מזה תענוג

הביא  זה במחשבה כשעלו לישראל 

וממנו  מוגבלת הבלתי באור לצמצום

האמיתי  ששורש נמצא העולמות, נתהוו

דין  ולא חסד  הוא הבריאה á÷òéå,4של 

ìkN את,åéãé שמאל כלל  אבינו יעקב  ÄÅֶÈÈ

úåøòäå úåôñåä

רבי 4. הגה"צ של  ïîôåàביאורו  íøîò שליט"א

עוד וראה ישראל . נר  על  הנר  פתילת בחיבור 

חסד הוא ובאמת ואתחנן : פרשת - ישראל  עבודת

זה  ענין  להשיג  בריה לשום אפשר  שאי  מה נפלא

סוף  שאין  יצוייר  איך  כי  הרעיונות. כל  בו  ונבוכו 

ודמיון  ציור  לו  ואין  מכל  מובדל  נעלם שהוא ב"ה

עצמו  ויגביל  כך  כל  שיצמצם כלל  וענין  אות בשום

ישראל בני  בתהלות ולהתפאר  במדות .להתלבש

להשיג  בכדי  המדות לבושי  לעצמו  תיקן  כן  וגלל 

ערום אותו  רואין  אין  מלך  כי  מאורו , (סנהדרין קצת

¬ ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô
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על  שלו ימין יד  את ששם בכך  בימין

שמאל  ויד  שמאלו בצד  אפרים ראש

היא  וזו ימינו, בצד  מנשה ראש על  שלו

ברחמים. דין התכללות של  וזו ההמתקה

שכל  ברחמים, הדין התכללות היא

שיש  אחרי רק  שייך  הדין  מציאות

רחמים.

÷çöé éåì éáøå éøåî øîàå

זי"ע , íå÷îמברדיטשוב  ìëá úåéäì

äàåôø àøáéù ãò äëî äéäé àì

äìçú מבואר בפרשייתנו לוי בקדושת

ביוזלה"ק: ויברכם ההואבפסוק  ום 

וכמנשה כאפרים  אלהים  ישימך לאמור 

קודם מנשה . לפני  אפרים  את  וישם 

במסכת ז "ל חכמינו  מאמר  לבאר  נבוא 

כמדת(טו.)מגילה שלא  וראה  "בוא 

בשר ודם , בשר  מדת  הוא  ברוך הקדוש 

נותן כך ואחר  הקדירה  את  שופת  ודם 

הוא ברוך הקדוש  ומדת  מים  לתוכה 

הקדירה ". את  שופת  כך ואחר  מים  נותן 

בפסוק  פרשנו  כו)דכבר  טו, ָּכל (שמות

א ׂשים לא  במצרים  ׂשמ ּתי  א ׁשר  ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹה ּמחלה 

מאמר דידוע  , רפא ה ' אני  ּכי   ְֲִִֶֶָֹעלי

ז "ל ע "ב )חכמינו  יג יתברך (מגילה השם 

רק  בהצרה  וכונתו  למכה , רפואה  מקדים 

וזהו כך. אחר  שישלח  הישועה  בשביל

כלומר פעולה , לשון  ה ּמחלה  ֲַַָָּכל

ׂשמ ּתי א ׁשר  החולי  והכוונת  ְֲִֶַהפעולה 

כוונת אצלך כי   עלי א ׂשים  לא  ְְִִִֶַָָֹבמצרים 

הרפואה בשביל רק  , רפא ה ' אני  ְֲִִֶֹּכי 

איש בצרת  וזהו  כך. שאחר  והישועה 

כי קודם , החסדים  ושלום חס  ישראל

רק  שמקודם  החסדים  על בהצרה  כוונתו 

לקבל  כלי  נעשה  האדם  החולי  ידי  על

לעשות כשרוצין  אדם  בני  כדרך השפע ,

כן שבירה , צריכה  גדול כלי  קטן  מכלי 

להשפיע  רוצה  הוא  ברוך יתברך השם 

שיהיה ביכולתו  שיהא  וצריך להאדם ,

או צרה  לו  שלח  כן  גלל  גדול, יותר 

הכלי שבירת  שזהו  ושלום , חס  חולי 

וזה גדול, יותר  יהיה  כך שאחר  קטן 

חכמינו מאמר  וזה  קדירה . נקרא  החולי 

כך  ואחר  הקדירה  את  שופת  "אדם  ז "ל

הוא ברוך והקדוש  לתוכה  מים  נותן 

החסדים פירוש  מים ", נותן  בתחלה 

על  שכוונתו  חסד על מרומז  דמים 

הקדירה ", את  שופת  כך "ואחר  חסדים .

מתקן לחסדים  כוונתו  ידי  על פירוש 

הצרה , לו  שבא  האדם  היינו  הקדירה ,

שיהיה גדול כלי  יהיה  זה  ידי  שעל

הכל  וכוונתו  השפע  לקבל ביכולתו 

להבין . וקל לטובה 

דמכיון  לוי, הקדושת מרן מדברי היוצא

הרפואה  הוא והחולי הדין כל  ששורש

úåøòäå úåôñåä

אותו כב .) רואין  אין  כן  גם רז "ל  אמרו  ולזה כנ "ל .

מרצונו  כביכול  ה'. יראת  אשה זו  בביתו , אלא

הגבלה  לידי  בא אדם בני  בתענוגות להתענג 

הבשר . דוחקת אהבה וזהו  וצימצום.



ì−ì−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ë šþõ

þ¾− þîê êîí íê−þëíî óñî¼í ³−ñ×³

óñîêÁÈ‚˘‰Ï ÌÚÙ ÏÎ· ÍÈ¯ˆ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ˜È„ˆ‰ ÈÎ ,ÔË˜‰ ÂÈÁ‡
˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ,Â�ÓÓ Ï„‚È ‡Â‰Â ,ÔË˜˙‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ÌÏÂÚ‰ ÏÚ
ÈÂÏ Â"Ó ¯Ó‡Â .ÂÈ„È ÏÎ˘ ·˜ÚÈÂ ¯˘·‰ ˙˜ÁÂ„ ‰·‰‡ ÔÎ Ì‚ ‰‡È¯·‰

øåàéá

ïèwä åéçà íìeà דהיינו ממנּו], [יגדל  ÈÈÄÇÈÉְִִֶָ

הצדיק ידי על  נשפע  השפע  שעיקר

בכלות  ולא הרחמים, במידת שהולך 

אלא  äöåøùהנפש  ÷éãöä éë

ôùäììò çéâùäì íòô ìëá êéøö òé

íìåòä בכדי הנבראים על  דעתו ולהיות

אור  ימשיך  בהם מחשבתו ידי שעל 

נמשך  ית"ש אורו כי לעולם, אלקותו

מרכבה  שהם הצדיקים ידי על  לעולם

ידי  על  נעשים היחודים וכל  לשכינה

ועבודתם, ïè÷úäìפעולותיהם êéøöå

כ "כ  גבוהה במדריגה לילך  שלא כלומר

בצמצום  להיות אלא מהעולם, לשכוח 

גשמיות  של  בעניינים ולהתעסק  ג"כ ,

ישראל . בית עמך  צרכי שהם וקטנות

,åðîî ìãâé àåäå תהיה זאת במדרגה

ואע "פ באמת, העולם הנהגת עיקר

שורש  הוא שהצמצום כביכול  שנראה

הבריאה, מציאות שורש והוא הבריאה

השורש  הוא החסד  אלא כן אינו האמת

הבריאה, של  úìéçúáהאמיתי éë

øùáä ú÷çåã äáäà ïë íâ äàéøáä

שפעו  היה העולם שנברא שמקודם

עלה  וכאשר גבול , בלי מתפשט  יתברך 

כביכול  העולם לברא הפשוט  ברצונו

מלהשפיע שצמצם דהיינו עצמו צמצם

הבריאה  עיקר כי לנבראים, יתברך  אורו

לו  ויהיה  שיעבדוהו ישראל  בשביל  היה

זו  ואהבה בזה, ונשתעשע  מזה תענוג

הביא  זה במחשבה כשעלו לישראל 

וממנו  מוגבלת הבלתי באור לצמצום

האמיתי  ששורש נמצא העולמות, נתהוו

דין  ולא חסד  הוא הבריאה á÷òéå,4של 

ìkN את,åéãé שמאל כלל  אבינו יעקב  ÄÅֶÈÈ

úåøòäå úåôñåä

רבי 4. הגה"צ של  ïîôåàביאורו  íøîò שליט"א

עוד וראה ישראל . נר  על  הנר  פתילת בחיבור 

חסד הוא ובאמת ואתחנן : פרשת - ישראל  עבודת

זה  ענין  להשיג  בריה לשום אפשר  שאי  מה נפלא

סוף  שאין  יצוייר  איך  כי  הרעיונות. כל  בו  ונבוכו 

ודמיון  ציור  לו  ואין  מכל  מובדל  נעלם שהוא ב"ה

עצמו  ויגביל  כך  כל  שיצמצם כלל  וענין  אות בשום

ישראל בני  בתהלות ולהתפאר  במדות .להתלבש

להשיג  בכדי  המדות לבושי  לעצמו  תיקן  כן  וגלל 

ערום אותו  רואין  אין  מלך  כי  מאורו , (סנהדרין קצת

¬ ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô

.‰ÏÁ˙ ‰‡ÂÙ¯ ‡¯·È˘ „Ú ‰ÎÓ ‰È‰È ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙ÂÈ‰Ï ˜ÁˆÈ

øåàéá

על  שלו ימין יד  את ששם בכך  בימין

שמאל  ויד  שמאלו בצד  אפרים ראש
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נותן כך ואחר  הקדירה  את  שופת  ודם 

הוא ברוך הקדוש  ומדת  מים  לתוכה 

הקדירה ". את  שופת  כך ואחר  מים  נותן 

בפסוק  פרשנו  כו)דכבר  טו, ָּכל (שמות
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לקבל  כלי  נעשה  האדם  החולי  ידי  על

לעשות כשרוצין  אדם  בני  כדרך השפע ,

כן שבירה , צריכה  גדול כלי  קטן  מכלי 

להשפיע  רוצה  הוא  ברוך יתברך השם 

שיהיה ביכולתו  שיהא  וצריך להאדם ,

או צרה  לו  שלח  כן  גלל  גדול, יותר 

הכלי שבירת  שזהו  ושלום , חס  חולי 

וזה גדול, יותר  יהיה  כך שאחר  קטן 

חכמינו מאמר  וזה  קדירה . נקרא  החולי 

כך  ואחר  הקדירה  את  שופת  "אדם  ז "ל

הוא ברוך והקדוש  לתוכה  מים  נותן 

החסדים פירוש  מים ", נותן  בתחלה 

על  שכוונתו  חסד על מרומז  דמים 

הקדירה ", את  שופת  כך "ואחר  חסדים .

מתקן לחסדים  כוונתו  ידי  על פירוש 

הצרה , לו  שבא  האדם  היינו  הקדירה ,

שיהיה גדול כלי  יהיה  זה  ידי  שעל

הכל  וכוונתו  השפע  לקבל ביכולתו 

להבין . וקל לטובה 

דמכיון  לוי, הקדושת מרן מדברי היוצא

הרפואה  הוא והחולי הדין כל  ששורש

úåøòäå úåôñåä

אותו כב .) רואין  אין  כן  גם רז "ל  אמרו  ולזה כנ "ל .

מרצונו  כביכול  ה'. יראת  אשה זו  בביתו , אלא

הגבלה  לידי  בא אדם בני  בתענוגות להתענג 

הבשר . דוחקת אהבה וזהו  וצימצום.
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כלל  מקום לדין אין כך , אחר שבא

רק הוא הדין תכלית כל  שהרי לחול ,

ודם  בשר כמעשה ודלא הרפואה,

רק הוא והרפואה המכה הוא שהתכלית

הצמצום  זה דרך  ועל  למכה, ומזור רטיה

ומהותו  תכליתו שכל  העולם, שבבריאת

כמו  הקו, שהוא שבתוכו הגילוי רק  הוא

במחשבה  עלו "ישראל  במדרש שאיתא

שורש שהם דהיינו המחשבה תחילה",

כח אין ולכן ממש, לכל  הקודמת

מעט אלא האור, נגד  להתגבר לצמצום

כי  החושך , מן הרבה דוחה האור מן

ומקורו. שרשו הוא

,òùåäéì ïå÷éúì äùò øùôàå

êòéùåäé ä-é øåîàë5, יכשל שלא

ידי  על  נתהווה זה ותיקון מרגלים, בעצת

בתיבת  הנרמז ברחמים, הדין התכללות

"יושיעך " הדין מידת דהיינו "י-ה"

שהם  הכל  השורש את לך  ימשיך 

"ש"ע הנקראים הגמורים החסדים

מהחטא  יהושע  את הציל  ובכך  נהורין",

מקורו  בעולם חטא כל  כי המרגלים, של 

שמסתיר  העולם בריאת של  מהצמצום

לטועה  מקום נותן ובכך  ית' כבודו על 

שבמרידה  מבין ואינו ולחטא, לטעות

עצמו  את ממית כביכול  הוא הקב "ה נגד 

דבר  שום לקבל  לאדם אפשר ואי ממש,

ית'. השם רצון כנגד 

íéøôà ïá çéùî úàéá ãò øùôàå

íéîçøá äìåàâä àäéå úåîé àìù

הדינים  המתקת ידי על  נעשה וזה

הקו  את כשמקשרים לשרש, והעלאתם

גבורות  שהוא לבינה כולו השמאל 

è"ñ.,6ממותקות  ïå÷éúá ïééòå

úùøô ùéø àðîéäî àéòøá ïééòå

àöéå(א רס "ז, çúô,(ח "א øîàîá íùå

úåøòäå úåôñåä

עליו 5. משה בקש כבר  יהושע ב: לד , סוטה

יהושע  נון  בן  להושע משה ויקרא שנאמר  רחמים,

מרגלים. מעצת יושיעך  י -ה

ח"ג 6. בזוה"ק ב )כמובא חסד(קנג, חכמה ויהון  :

דוד  אמר  דבגינייהו  לימין , טו)נצח קיח ימין (תהלים 

יהו "ה  ימין  רוממה, יהו "ה ימין  חיל , עושה יהו "ה

חיל , àãçë,עושה ïåøù÷úé àìàîùî úìúå

,ãåä äøåáâ äðéá ïåðéàã דאמצעיתא דרגין  ותלת

ושמאלא... בימינא דאחידן  יסוד , תפארת כתר 

ïá çéùî ïäá ãéçàã ïéìàîù úìú ìéá÷ì

,íéøôààì ,äøåáâ àìàîù ãçã àøèñî øîà

,êìéã ãåäã àìàîùã àøèñî äéçà éë ,úåîà

êá áéäééúà ,äùîì ãåää ïúðå äéá øîúàã

äðéáã àøèñî ויבש חרב אנת הוית דביה בגין  ,

באורייתך , אפרים, בן  משיח בגין  בכלא,

יסורין , מיני  כמה דסבילת בגופך , עליה, בנביאותך 

אתמר  עליה, רחמי  ובעית הוא, ימות דלא בגין 

אמות  לא דא ובגין  דבינה, מסטרא אחיה, כי  ביה

אילנא  דבינה מסטרא אחיה כי  דגבורה, מסטרא

דחיי ...
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øåàéá

àåäù í"â éàäá øîàã ïåòîù éáø

àáà משום ג"ם נקראת החכמה ספירת ,

אורות, ג"ם מהכתר ã"åéשמקבלת

היא  כי יו"ד , שנקראת אבא ספירת

קטנה, נקודה שהיא הי ' כצורת נעלמת

היסוד  למידת אלו אורות נותנת

óñåé ïá çéùî éáâì ä"îø àîìùàì

ù"éò úåîé àìù7.

,àáàî íééç CLî óñåé éë למידת ÉÆ
מיוחד  כח  יש יוסף , לה שזכה היסוד 

כי  העליונה, מהחכמה כח  להמשיך 

וחשקו  מהותו בכל  מתקשר כשאדם

שכל  אמיתית בהתקשרות להקב "ה

באה  זו התקשרות בה, כלולים המידות

מכח ה' את שיודע  הגמור היחוד  מכח 

חלק שהיא נשמתו בשורש כלול  היותו

של  מחכמתו ושנמשכת ממעל  אלוק 

זו  והתקשרות "אבא", הנקראת הקב "ה

בגלוי, הנפש לכוחות אותה ממשיכה

àø÷ð ïëìå היסוד"ìéëùî" כלומר

úåøòäå úåôñåä

רבי 7. פתח סלם והנה ויחלום הזוה"ק: לשון 

ורזא  ק"ל  ואיהו  סל "ם דא סינ "י  ואמר  שמעון 

ה"י  יו "ד  דא ע"ב ק"ל , ע"ב על  רוכב יי ' הנה דמלה

ה"א  וא"ו  ה"א יו "ד  ה"א. יו "ד  יו "ד  ועוד  ה"י  וי "ו 

דאינון  אתוון  לע"ב. סלקין  קדמאן  אתוון  ק"ל . דא

ותרין  מאתן  ק"ל  ע"ב ק"ל . סלקין  דלהון  תולדין 

עלך מהימנא. רעיא בר . הוא אנת ב"ר  כחשבן 

לת  רב דישראל  רבן  הוא אנת בר  נשקו  תא אתמר 

דקב"ה  ברא לעילא ב"ר  השרת דמלאכי  רבן 

אתמר  עלייהו  רמ"ה, לאשלמא ג "ם חסר  ושכינתא

לא  חטאתך  העביר  ידוד  גם יוסף בן  משיח לגבי 

שיעורא  איהו  והאי  דוד אתכפר  ג "ם בהאי  תמות,

רמיז  ביצה חומש ותוספת ביצים מ"ג  דחלה

עליו . יוסף וחמישיתו 

חיים עץ ראה הדברים פ "ב )וביאור  טו והנה (שער  :

נמשך מהיכן  או "א ענין  א"א בדרוש בארנו  כבר 

ב' איך  אדר "ז  בביאור  ואמרנו  הזווג , כח בהם

דרישא  חוורתא ח' שהם דיודין  דהוי "ה שמות

פנים ב' דרך  נמשכין  הם כצ "ל )(דאו"א )דא"א ,(דא "א 

ומילוי  ומלא דפשוט אותיות מ"ב בה יש הוי "ה וכל 

כנ "ל ב' מ"ב יש הב' ובפן  מ"ב יש א' ובפן  דמילוי 

של ראשון  שער  לוקח והכתר  י "ס כולל  ופן  פן  וכל 

הנשארים  המ"א אמנם המ"ב, כל  כולל  והוא מ"ב

מ"א  כל  כולל  הט' מן  ספי ' וכל  לט"ס מתחלקין 

הכולל לבדו  והכתר  הכולל , עם ש"ע גימטריא והם

א' כל  ט"ס יש א' בפן  כי  נמצא ש"ע, הוא כולם

ש"ע  הב' בפן  וכן  נהורין  ש"ע הם המ"א מן  כלולה

כנ "ל ... הב' הוי "ה אותיות ממ "א נהורין 

שלהם  הכתרים ב' או "א כי  דע עניינם עתה ונבאר 

והם  במקומו , כמבואר  אנפין  דאריך  בגרון  הם

אחע"ה  סוד  שהם שם אשר  ואהי "ה מס"ג  נמשכין 

שם  שעד  לעיל  נתבאר  דא"א בגרון  והנה הנ "ל ,

הויו "ת  ב' של  פעמים ב' מ"ב שהם החוורתי  מגיעין 

גניז  שאבא להיות כי  ואמרנו  אחע"ה, שם ונעשו 

דאבא, בכתר  כלול  דאמא הכתר  לכן  יתיר , וטמיר 

גם  סוד  וזהו  באימא, וא"ם באבא ג "ם כי  נמצא

בחי ' שהוא ג "ם לו  יש אבא כי  בית, מצאה צפור 

בחי ' הוא היתירה והו ' צפור  כמנין  נהורין  הש"ע

וזהו  א"ם, רק לה אין  אמא אבל  דא"א עצמו  הפנים

הוא  והענין  מקומות. בכמה אם בינה שנקרא הטעם

והם  דא"א ת"ד  בי "ג  שם שיש מזלות ב' הנה כי 

מזל שהוא י "ג  ותיקון  העליון  מזל  שהוא ח' תיקון 
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כלל  מקום לדין אין כך , אחר שבא

רק הוא הדין תכלית כל  שהרי לחול ,

ודם  בשר כמעשה ודלא הרפואה,

רק הוא והרפואה המכה הוא שהתכלית

הצמצום  זה דרך  ועל  למכה, ומזור רטיה

ומהותו  תכליתו שכל  העולם, שבבריאת

כמו  הקו, שהוא שבתוכו הגילוי רק  הוא

במחשבה  עלו "ישראל  במדרש שאיתא

שורש שהם דהיינו המחשבה תחילה",

כח אין ולכן ממש, לכל  הקודמת

מעט אלא האור, נגד  להתגבר לצמצום

כי  החושך , מן הרבה דוחה האור מן

ומקורו. שרשו הוא

,òùåäéì ïå÷éúì äùò øùôàå

êòéùåäé ä-é øåîàë5, יכשל שלא

ידי  על  נתהווה זה ותיקון מרגלים, בעצת

בתיבת  הנרמז ברחמים, הדין התכללות

"יושיעך " הדין מידת דהיינו "י-ה"

שהם  הכל  השורש את לך  ימשיך 

"ש"ע הנקראים הגמורים החסדים

מהחטא  יהושע  את הציל  ובכך  נהורין",

מקורו  בעולם חטא כל  כי המרגלים, של 

שמסתיר  העולם בריאת של  מהצמצום

לטועה  מקום נותן ובכך  ית' כבודו על 

שבמרידה  מבין ואינו ולחטא, לטעות

עצמו  את ממית כביכול  הוא הקב "ה נגד 

דבר  שום לקבל  לאדם אפשר ואי ממש,

ית'. השם רצון כנגד 

íéøôà ïá çéùî úàéá ãò øùôàå

íéîçøá äìåàâä àäéå úåîé àìù

הדינים  המתקת ידי על  נעשה וזה

הקו  את כשמקשרים לשרש, והעלאתם

גבורות  שהוא לבינה כולו השמאל 

è"ñ.,6ממותקות  ïå÷éúá ïééòå

úùøô ùéø àðîéäî àéòøá ïééòå

àöéå(א רס "ז, çúô,(ח "א øîàîá íùå

úåøòäå úåôñåä

עליו 5. משה בקש כבר  יהושע ב: לד , סוטה

יהושע  נון  בן  להושע משה ויקרא שנאמר  רחמים,

מרגלים. מעצת יושיעך  י -ה

ח"ג 6. בזוה"ק ב )כמובא חסד(קנג, חכמה ויהון  :

דוד  אמר  דבגינייהו  לימין , טו)נצח קיח ימין (תהלים 

יהו "ה  ימין  רוממה, יהו "ה ימין  חיל , עושה יהו "ה

חיל , àãçë,עושה ïåøù÷úé àìàîùî úìúå

,ãåä äøåáâ äðéá ïåðéàã דאמצעיתא דרגין  ותלת

ושמאלא... בימינא דאחידן  יסוד , תפארת כתר 

ïá çéùî ïäá ãéçàã ïéìàîù úìú ìéá÷ì

,íéøôààì ,äøåáâ àìàîù ãçã àøèñî øîà

,êìéã ãåäã àìàîùã àøèñî äéçà éë ,úåîà

êá áéäééúà ,äùîì ãåää ïúðå äéá øîúàã

äðéáã àøèñî ויבש חרב אנת הוית דביה בגין  ,

באורייתך , אפרים, בן  משיח בגין  בכלא,

יסורין , מיני  כמה דסבילת בגופך , עליה, בנביאותך 

אתמר  עליה, רחמי  ובעית הוא, ימות דלא בגין 

אמות  לא דא ובגין  דבינה, מסטרא אחיה, כי  ביה

אילנא  דבינה מסטרא אחיה כי  דגבורה, מסטרא

דחיי ...
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øåàéá

àåäù í"â éàäá øîàã ïåòîù éáø

àáà משום ג"ם נקראת החכמה ספירת ,

אורות, ג"ם מהכתר ã"åéשמקבלת

היא  כי יו"ד , שנקראת אבא ספירת

קטנה, נקודה שהיא הי ' כצורת נעלמת

היסוד  למידת אלו אורות נותנת

óñåé ïá çéùî éáâì ä"îø àîìùàì

ù"éò úåîé àìù7.

,àáàî íééç CLî óñåé éë למידת ÉÆ
מיוחד  כח  יש יוסף , לה שזכה היסוד 

כי  העליונה, מהחכמה כח  להמשיך 

וחשקו  מהותו בכל  מתקשר כשאדם

שכל  אמיתית בהתקשרות להקב "ה

באה  זו התקשרות בה, כלולים המידות

מכח ה' את שיודע  הגמור היחוד  מכח 

חלק שהיא נשמתו בשורש כלול  היותו

של  מחכמתו ושנמשכת ממעל  אלוק 

זו  והתקשרות "אבא", הנקראת הקב "ה

בגלוי, הנפש לכוחות אותה ממשיכה

àø÷ð ïëìå היסוד"ìéëùî" כלומר

úåøòäå úåôñåä

רבי 7. פתח סלם והנה ויחלום הזוה"ק: לשון 

ורזא  ק"ל  ואיהו  סל "ם דא סינ "י  ואמר  שמעון 

ה"י  יו "ד  דא ע"ב ק"ל , ע"ב על  רוכב יי ' הנה דמלה

ה"א  וא"ו  ה"א יו "ד  ה"א. יו "ד  יו "ד  ועוד  ה"י  וי "ו 

דאינון  אתוון  לע"ב. סלקין  קדמאן  אתוון  ק"ל . דא

ותרין  מאתן  ק"ל  ע"ב ק"ל . סלקין  דלהון  תולדין 

עלך מהימנא. רעיא בר . הוא אנת ב"ר  כחשבן 

לת  רב דישראל  רבן  הוא אנת בר  נשקו  תא אתמר 

דקב"ה  ברא לעילא ב"ר  השרת דמלאכי  רבן 

אתמר  עלייהו  רמ"ה, לאשלמא ג "ם חסר  ושכינתא

לא  חטאתך  העביר  ידוד  גם יוסף בן  משיח לגבי 

שיעורא  איהו  והאי  דוד אתכפר  ג "ם בהאי  תמות,

רמיז  ביצה חומש ותוספת ביצים מ"ג  דחלה

עליו . יוסף וחמישיתו 

חיים עץ ראה הדברים פ "ב )וביאור  טו והנה (שער  :

נמשך מהיכן  או "א ענין  א"א בדרוש בארנו  כבר 

ב' איך  אדר "ז  בביאור  ואמרנו  הזווג , כח בהם

דרישא  חוורתא ח' שהם דיודין  דהוי "ה שמות

פנים ב' דרך  נמשכין  הם כצ "ל )(דאו"א )דא"א ,(דא "א 

ומילוי  ומלא דפשוט אותיות מ"ב בה יש הוי "ה וכל 

כנ "ל ב' מ"ב יש הב' ובפן  מ"ב יש א' ובפן  דמילוי 

של ראשון  שער  לוקח והכתר  י "ס כולל  ופן  פן  וכל 

הנשארים  המ"א אמנם המ"ב, כל  כולל  והוא מ"ב

מ"א  כל  כולל  הט' מן  ספי ' וכל  לט"ס מתחלקין 

הכולל לבדו  והכתר  הכולל , עם ש"ע גימטריא והם

א' כל  ט"ס יש א' בפן  כי  נמצא ש"ע, הוא כולם

ש"ע  הב' בפן  וכן  נהורין  ש"ע הם המ"א מן  כלולה

כנ "ל ... הב' הוי "ה אותיות ממ "א נהורין 

שלהם  הכתרים ב' או "א כי  דע עניינם עתה ונבאר 

והם  במקומו , כמבואר  אנפין  דאריך  בגרון  הם

אחע"ה  סוד  שהם שם אשר  ואהי "ה מס"ג  נמשכין 

שם  שעד  לעיל  נתבאר  דא"א בגרון  והנה הנ "ל ,

הויו "ת  ב' של  פעמים ב' מ"ב שהם החוורתי  מגיעין 

גניז  שאבא להיות כי  ואמרנו  אחע"ה, שם ונעשו 

דאבא, בכתר  כלול  דאמא הכתר  לכן  יתיר , וטמיר 

גם  סוד  וזהו  באימא, וא"ם באבא ג "ם כי  נמצא

בחי ' שהוא ג "ם לו  יש אבא כי  בית, מצאה צפור 

בחי ' הוא היתירה והו ' צפור  כמנין  נהורין  הש"ע

וזהו  א"ם, רק לה אין  אמא אבל  דא"א עצמו  הפנים

הוא  והענין  מקומות. בכמה אם בינה שנקרא הטעם

והם  דא"א ת"ד  בי "ג  שם שיש מזלות ב' הנה כי 

מזל שהוא י "ג  ותיקון  העליון  מזל  שהוא ח' תיקון 
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החכמה  שכל  את íùîå,8ממשיך 

ãåãì íééç êùåî שהוא להמלכות

כל  היסוד  שמידת וכידוע  המעשה,

ההשתוקקות  כח  הוא ומהותה עניינה

ובתענוג  בכח  שטמון הענין את להביא

המתגלה  תענוג לידי בלב  האצור

במעשה.

,àúøá ãñé áàëå רנ"חבזוה"ק דף  (ח "ג

יסד ע "א) בחכמה ה' הפסוק  על  אמרו

החכמה  כלומר ברתא, יסד  אבא – ארץ 

המלכות  את יסדה 'אבא' הנקראת

זו  שהמשכה רבינו ומבאר 'בת', הנקראת

שמצד  ה'יסוד ', מידת ידי על  נעשית

להמשיך  כ "כ  נורא כוח  לו יש אחד 

ומצד  הספירות, ראשית שהיא מהחכמה

להמלכות  שפע  להשפיע  תכליתו כל  שני

המעשה  עד  התענוג את לפועל  ולהוציא

השלימה, הגאולה סוד  וזה ממש,

שבעולמות  העליון התענוג שיתגלה

יחוד  וזה התחתון, בעולם גם העליונים

יוסף  בן דוד (יסוד)משיח  בן ומשיח 

.(מלכות)

úåøòäå úåôñåä

במזל ואמא העליון  במזל  נאחז  אבא והנה תחתון ,

בשוה, טבורא עד  בשקולא נחתי  ותרווייהו  תחתון 

גבוה  שרשו  הח' המזל  למעלה בראשיהם אמנם

הפרש  ואותו  הי "ג , המזל  מן  יותר  בדיקנא למעלה

יותר  אבא שלקח הא' זה הוא אבא שלקח מועט

א"ם. אמא ג "ם אבא ונקרא מאמא

øéàîäעי '8. øåà(קרח)נודע הק "ש : שער  פע "ח (ר '

בקבלו פ "ז) אם כי  בזו "נ , זווג  להיות יכול  שאינו 

שכתוב וכמו  מבינה, מוחין  ב )תחלה מא , (תהילים 

מושכל משכיל  בחינות ג ' ויש דל , אל  משכיל  אשרי 

להמושכל , השכל  המסביר  הוא משכיל  שכל ,

בחינת  נקרא השכל  ועצם מושכל , נקרא והמקבל 

בחינת  לבינה כינוי  אשרי  הכתוב, ורומז  שכל ,

ד "ל  הנקרא לשכינה כנוי  דל  אל  ח"ג משכיל , (זוה "ק 

א ) מבינה,רכג, מוחין  מקבל  אנפין  הזעיר  והיינו  ,

דל . הנקרא לנוקבא להשפיע



פר'  ויחי



התוכן

ספרי המגיד ממעזריטש, המגיד מזלאטשוב, תולדות יעקב יוסף )רבי יעקב יוסף 

מפולנאה(, דגל מחנה אפרים )רבי משה חיים אפרים מסאדילקוב(, מאור עינים )רבי מנחם נחום 

מטשערנאביל(, אור חכמים )רבי צבי אריה מאליק(, אור המאיר )רבי זאב וואלף מזיאטמיר(, דברי 

שמואל )רבי שמעלקא מניקלשבורג(, דברי משה )רבי משה מדאלינא(, חיים וחסד )רבי חייקא 

מאמדור(, חסד לאברהם )ר"א המלאך(, דברת שלמה )רבי שלמה מלויצק(, מעיין החכמה )רבי 

אשר צבי מאוסטרהא(, אורח לחיים )רבי אברהם חיים מזלאטשוב(, פרי הארץ )רבי מנחם מנדל 

מויטעבסק(, קדושת לוי )רבי לוי יצחק מבארדיטשוב(, פנים יפות )רבי פנחס בעל ההפלאה(, לקוטי 

תורה )רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל(, זאת זכרון )רבי יעקב יצחק מלובלין(, מאור ושמש )רבי 

קלונימוס קלמן אפשטיין(, אוהב ישראל )רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא(, עבודת ישראל )רבי 

ישראל המגיד מקוז'ניץ(, תולדות אהרן )רבי אהרן מזיטאמיר(, זרע קודש )רבי נפתלי צבי 

מראפשיץ.

יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון

להשיג מדי שבוע
לתרומות, הערות והארות

ארץ הקודש: 03-7200159 

ארה"ב: 718-9260874 

9260874@GMAIL.COM

לשמיעת השיעורים בטלפון:
0732951385

בארה"ב )קול הלשון(: 7183952440/3/1/2/9

תרל"א: הטעם שרצה יעקב אבינו לגלות את הקץ ........................................................................... עמ' ג
..............................................................................................  עמ' ט  תרמ"ב: החילוק בין אסיפה לקיבוץ 
..............................................................................................  עמ' יב  ענין "כל" שזכו לה האבות 

ברכתו של יעקב ............................................................................................................  עמ' טו
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הטעם שרצה יעקב אבינו לגלות את הקץ

ויחי אא"ז  הגיד  זצלה"ה  מו"ר 
יעקב בארץ מצרים כי על 
ידי בחינת אמת יכולין לחיות גם 
אמת  תתן  וכתיב  מצרים,  בארץ 
יעקב  ויהי  רק  לומר  ליה  הוה  לא  דהנה  עכ"ד.  ליעקב 
בארץ מצרים, ומשמע דעיקר הרבותא מה שהיה בבחינת 
חיים גם בארץ מצרים, ופירוש חיים הוא דביקות בשורש 
ויגש  וכן כתב בזוה"ק  ומקור שמשם נמשך תמיד חיות. 
על פסוק ותחי רוח יעקב. ונראה לומר שהוא מלשון מים 
חיים, שעל ידי שמחת הנפש מעורר מקור החיים וניתוסף 
חיות. ]ונראה לומר שזהו שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, 
פירוש נפש – הרצון, על ידי פנימיות הנפש נמשך חיות 
תמידית[, והגם שהיה בארץ מצרים, ידע שכל המצרים 
השם  חיות  הוא  הפנימיות  אבל  והסתר,  קליפה  רק  הם 
נקראים  בחייהם  הרשעים  כי  חז"ל  אמרו  ולכן  יתברך. 

מתים, שנפרשים ממקור החיות כנ"ל. 

במדרש גרים אנחנו כו' כי כל בריאת אדם בעולם וכתיב 
רק  הזה,  בעולם  ח"ו  להדבק  כדי  היה  לא  הזה 
ידי דביקות האדם בעיקר החיות מתמשך  להיפוך שעל 
גם עניני עולם הזה להשם יתברך, וגר לשון המשכה כמו 
מעלה גרה, שגם מה שנקרא גר מי שמגייר עצמו גם כן 
על שם זה, שמוציא נקודה קדושה שהיה נטבע באומות, 
וכן ענין גלות מצרים שכתוב )בראשית טו י"ג( גר יהיה 
זרעך כו' גם כן הפירוש להוציא ניצוצות קדושים שנטבעו 
יצאו  כך  ואחר  י"ד(  טו  )בראשית  וזהו שנאמר  במצרים. 

גר רק מהופך,  ג'דול ראשי תיבות  ]ר'כוש  גדול,  ברכוש 

שזה הענין הוא מלמטה למעלה כמובן[.

ז"ל ביקש לגלות הקץ. פירוש שרצה וזהו  שכתב רש"י 
רק  הוא  פנימי  והכח  הסתר  רק  זה שהגלות  לברר 

מהשם יתברך. רק אם היה נגלה זה לא היה גלות כלל. 

ונסתם. ומכל מקום כתב בזוה"ק שגילה מה שרצה לגלות 

יכולין למצוא  ידי אמונה  והפירוש על  רק בדרך הסתר. 

האמת להתברר שהוא רק הסתר כנ"ל. ולכך ויחי יעקב 

סתום. שזה מקור החיות להיות נמצא גם בארץ מצרים. 

לי  וכמדומה  נקרא שהתחיל השעבוד[.  ]ולכך  נסתם  זה 

שאא"ז ז"ל הגיד בשם הרב מפרשיסחא ז"ל שהקשה מה 

רצה לגלות הקץ. ותירץ שכשנודע הקץ. הגלות בנקל, עד 

כאן אני זוכר. ונראה כנ"ל שפירוש גילוי הקץ לידע שיש 

קץ להגלות, והוא על ידי שהוא רק הסתר ואינו כח בפני 

עצמו ח"ו, כי הפנימיות שהוא אמת אין לו קץ וההסתר 

כלל,  גלות  היה  ולא  נגלה  זה  שיהיה  ורצה  קץ  לו  יש 

ונשאר סתום שצריכין יגיעה למצוא זה. וזה בחי' דהמע"ה 

דלית לי' מגרמי' כו'. ומשיג האמת רק ע"י הביטול. וזה 

ההפרש שבין אמת לאמונה. וכ"כ אא"ז מו"ר זצלה"ה על 

יעקב אבינו לא מת. מקרא אני דורש כו'. שכשאדם דורש 

הארה  למצוא  יכול  תושבע"פ.  בחי'  שזה  עצמו  ומייגע 

מחיות יעקב אבינו גם בתוך ההסתר. וגם בשבת מתעורר 

בחי' יעקב כמ"ש והאכלתיך נחלת יעקב ע"י הביטול כו' 

מתעברין מינה כו'.

ויחי 
תרל"א

ֶאֶרץ ִמְצַרִים, כי על ידי בחינת אמת יכולין  אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד )בראשית מז, כח( ַוְיִחי ַיֲעקֹב בְּ

נותן תמיד  שהקב"ה  וכתיב תתן אמת ליעקב  רוחנית,  וחיות  חיות פנימית  גם בארץ מצרים,  לחיות 

ליעקב כי מכיון שמידתו אמת הוא ממשיך אמת בכל הבחינות. עכ"ד.

דהנה לא הוה ליה לומר רק "ויהי יעקב בארץ מצרים", ומשמע דעיקר הרבותא מה שהיה 

בבחינת חיים גם בארץ מצרים, ולכן לא כתיב ויהי יעקב אלא ויחי יעקב, ופירוש חיים הוא דביקות 

בשורש ומקור שמשם נמשך תמיד חיות בבחי' ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, כי החיים 

הם הדביקות בה' יתברך שהוא חי החיים ומקור החיים, ואפילו כשנמצאים בארץ מצרים, ולכן אין ראוי תואר חי 

לשום בר אנוש, אלא כאשר הוא דבוק במקור החיים, משא"כ רשעים אפילו בחייהם קרויים מתים, ולכן מי שהוא 

החיות הוא 

בדביקות 

בהשי"ת
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אפילו רק מהרהר בעבירה, נקרא הוא באותה שעה רשע גמור ואי אפשר שיקרא "חי", ומי שנקרא בתואר זה על 

כרחך הוא רק מי שהוא דבוק תמיד בשורשו במקור החיים, דביקות תמידית בלא הפסק. 

וכן כתב בזוה"ק ויגש על פסוק ותחי רוח יעקב אביהם שהיא בחי' חיות תמידית הנ"ל, שכתב שם 

שכעין זה הוא ענין דוד המלך חי וקיים ע"ד הנ"ל. ונראה לומר שהוא מלשון מים חיים, שעל ידי שמחת 

הנפש מעורר מקור החיים וניתוסף חיות. שמחה זו שעליה נאמר )תהילים לב, יא( "שמחו צדיקים בה'" אין 

יכול לזכות אליה רק מי שהוא צדיק, ושמחה זו מוסיפה וממשכת לשמח עוד חיים ממקור החיים, הוא נהיה דבוק 

במקור שורש החיות. חיים הוא בינה, ששם מקור החיים של שבעת המידות, )תהילים קיג, ט( "אם הבנים שמחה", 

היא ספירת הבינה, אמם של כל המידות חג"ת נהי"ם. כשאדם מבין את גדלות ה' וחייו מתנהלים בהבנה זו, הוא 

זוכה שתשרה עליו שמחה תמידית, והוא דבוק בשורש המידות שהיא הבינה הנחשבת כתר להמידות, כמבואר 

בהמשך דבריו.

כמ"ש  ַחיָּה, פירוש נפש – הרצון,  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  )בראשית ב, ז(   ]ונראה לומר שזהו שכתוב 

על ידי  על ידי פנימיות הנפש נמשך חיות תמידית.  )בראשית כג, ח( אם יש את נפשכם, דהיינו רצונכם, 

שדבוק במקור החיות הרי הוא כאדם השותה ממעיין הנובע מים באופן תמידי שהוא דבוק למקור החיות שלו.[

והגם שהיו בארץ מצרים, ואם תאמר איך יתכן שקליפה גדולה, שבמקום השראתה ומציאותה היה יעקב 

אבינו, לא השפיעה עליו כלל, ידע שכל הְמָצִרים הם רק קליפה והסתר, אבל הפנימיות הוא חיות 

השם יתברך. על האדם לדעת שכל הקליפות הם רק חיצוניות אבל אין להם שום כח ושליטה לעצמם, ולכן 

כוחות  - שהם הקליפות  לְמָצִרים  אין  זאת  וכשיודע  ואפס ממש כפשוטו,  לאין  תיכף הם מתבטלים  ה'  ברצון 

הסט"א - שום שליטה. אם אין לאדם שום אמונה בהם, ואפילו בשעה שיש להם הצלחה גדולה ונראה כאילו יש 

להם שליטה גדולה, כמו באותה שעה שמצרים שלטו על כל העולם, הרי האדם יודע שכל זה הוא חיצוניות והם 

אפס ואין, ורק בגלל שכן הוא רצון השי"ת כן הוא שיש כח לקליפות וברצונו תלוי הכל ולכשעצמם אין להם 

שום חיות ולכן אמרו חז"ל )ברכות כח:(, כי הרשעים בחייהם נקראים מתים, שנפרשים ממקור החיות 

כנ"ל. שמו של האדם מורה על פנימיותו, על כן לא ניתן לקרות לרשעים בשם התואר "חיים" משום שבפנימיות 

נפשם אין להם שום חיות ורק "מתים" הם, כי הם נפרשים ונבדלים ממקור החיים. 

וכתיב במדרש )תנחומא ויחי א'( גרים אנחנו כו' וז"ל ויקרבו ימי ישראל למות זה שאמר הכתוב )דברי הימים א 

כט, כו( "כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו, כצל ימינו על הארץ ואין מקוה", "כצל ימינו" הלואי כצילו 

של כותל או כצל האילן אלא כצלו של עוף, כעוף הפורח שנאמר ימינו כצל עובר, "ואין מקוה" אין מי יקוה 

שלא ימות אלא הכל יודעין ואומרים בפיהם שהם מתים, אברהם אומר אנוכי הולך ערירי, יצחק בעבור תברכך 

נפשי בטרם אמות יעקב ושכבתי עם אבותי, אימתי בשעה שנטה למות, כך כתיב ויקרבו ימי ישראל למות עכ"ל, 

ומפרש השפ"א מה אמרו באומרם גרים אנחנו היינו שאנו אורחים בעולם והעולם הזה הוא כצל עובר.

שמחה פנימית 

מעוררת חיות

התגברות על 

הקליפות על ידי 

הידיעה כי הם 
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להמשיך העוה"ז 

להשי"ת
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כי כל בריאת אדם בעולם הזה לא היה כדי להדבק ח"ו בעולם הזה, רק להיפוך, שעל ידי 

דביקות האדם בעיקר החיות מתמשך גם עניני עולם הזה להשם יתברך, במקום שהעולם ימשוך 

אותו – ימשוך הוא את העולם להשם יתברך, כי בשעה שאדם דבוק בהשם יתברך, הוא ממשיך נקודה פרטית 

שלו שבכל העולם להשי"ת, וזאת מפני שכל אדם יש לו חלק מיוחד בעולם, והרי חלק זה קשור גם לכללות 

העולם, וכן כל יהודי יש לו בבחינה מסויימת גם את כל העולם כולו וכמ"ש במדרש ואת העולם נתן בלבם, ועל 

כן כל אדם הוא עולם הקטן, כי בבחינה מסויימת יש את כל העולם כולו בלבו וממילא אם אדם מיחד את כל 

כוחותיו הפנימיים רק להשם יתברך הרי הוא ממשיך את כל העולם להשם יתברך.

וגר לשון המשכה כמו )ויקרא יא, ד( ַמֲעֵלה ֵגָרה, וזה מה שאמרו גרים אנחנו, היינו שאנו בבחינה זו שאנו 

מעלים את כל העולם להשי"ת, והטעם הוא כי ככל שהאדם עושה עצמו גר בעניני עולם הזה שכל עסקיו הם 

רק בעבודת השם בתורה ועבודה שהם למעלה מן השמש, אז הוא באמת זוכה שלא רק שלא ימשך אחרי העולם 

אלא שהעולם ימשך אחריו להשם יתברך, שגם מה שנקרא גר מי שמגייר עצמו, גם כן על שם זה, 

שמוציא נקודה קדושה שהיה נטבע באומות, היינו שנוטל נקודה זו שבו שהיתה בבחינת "גר" באומות, 

היינו שבעצמותה לא היתה שייכת לאומות כי היא נקודה קדושה, ורק נטבעה באומות – וע"ד שאיתא בסה"ק 

שעל כן נקרא הטבע בשם זה מל' “טובעו בים סוף" כי האלקות מוסתר ומוטבע בלבושי הטבע, וזהו לשון גר 

משום שהוא ממשיך ומעלה נקודה זו שהיתה נטבעה באומות.

י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך כו' גם כן הפירוש להוציא ניצוצות  וכן ענין גלות מצרים שכתוב )בראשית טו י"ג( כִּ

בארץ  להם,  לא  בארץ  שנמצאים  הקדושים  הניצוצות  את  ישראל  בני  שיעלו  במצרים  שנטבעו  קדושים 

רק  גר  תיבות  ראשי  ג'דול  ]ר'כוש  דוֹל,  גָּ ְרֻכׁש  בִּ ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  י"ד(  )שם  שנאמר  וזהו  מצרים. 

מהופך, שזה הענין הוא מלמטה למעלה כמובן שזה ענין העלאת הניצוצות שיש בו שני אופנים, יש אופן 

שממשיכים קדושה מלמעלה, יש אתערותא דלעילא שבאה על ידי אתערותא דלתתא, ויש באתערותא דלעילא 

לבד, הבחינה הראשונה היא מלמטה למעלה והיא להעלות את הניצוץ ממקום שנמצא ונטבע בקליפה ולהעלות 

אותו לשורשו שהוא השם יתברך והבחינה השניה היא שנמשך אור מלמעלה שיורד על הניצוץ הקדוש, ובכך 

מתעלה ומתחבר הניצוץ לשרשו, ועל ידי זה נהפך גם הרע לטוב[.

וזהו שכתב רש"י ז"ל "ביקש לגלות הקץ". פירוש שרצה לברר זה שהגלות רק הסתר והכח 

פנימי הוא רק מהשם יתברך. רק אם היה נגלה זה לא היה גלות כלל. ונסתם הימנו, וזה הטעם 

שנסתם ממנו כי כנ"ל אם היה מתגלה אזי לא היתה גלות כלל. ובזה יתורץ למה באמת רצה יעקב אבינו לגלות 

את הקץ ומה התועלת בזה, אם סוף כל סוף יצטרכו להיות בגלות, והתי' הוא כנ"ל דלגלות את הקץ הכוונה 

לגלות את כח השם יתברך שנמצא בגלות, ועל ידי שמגלים אותו ומבררים אותו מאיר האור בהחושך, דהיינו 

שכל אחד מגלה את כח הנקודה הפנימית שלו שהוא נקודת החיבור להש"י שחי עמה, ובה אין גלות, ומזה הטעם 

גלות מצרים 

היתה להעלות 

הניצוצות הק'

יעקב אבינו רצה 

לבטל הגלות על 

ידי שיגלה כי 

הכל הוא אלקותו 

ית"ש
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עצמו יעקב אבינו עצמו לא היה בו בחינת גלות כלל כמו שכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים, וזה מפני שאצלו היתה 

הנקודה הזאת תמיד בהתגלות. והוא רצה להמשיך ולגלות זאת גם לכלל ישראל.

וכמו שאומר הבעל שם טוב הק' על הפסוק "קרבה אל נפשי גאלה" – "קרבת הנפש לגאולה מהיצר הרע", 

ִלי ָדַעת, דהיינו שהגלות היא  י ִמבְּ ָלה ַעמִּ וממשיך הבעל שם טוב הק' ומסביר שכל ענין הגלות היא )ישעיה ה, יג( גָּ

החוסר ידיעה שהכל הוא הש"י, וכל התכלית של הסתר הוא למצוא את השם יתברך בתוך ההסתר, וזהו "גלה 

עמי בלא דעת", שהיה חסר להם דעת זו מל' התקשרות, דע את אלקי אביך, אבל בשעה שממשיכים את האל"ף 

שהוא אלופו של עולם לתוך ה"גלה", נעשה מה"גלה" "גאולה", כי עיקר שורשו של הגלה הוא הגאלה, שהרי 

הגאלה מוטבעת ומוסתרת בגלות, וזה עצמו הגלות מה שאין חיים )מ'לעבט נישט מיט דעם( שהכל הוא חיות השם 

יתברך, ולכן ממילא כשמגלים זאת נעשה מהגלה גאולה. 

ומכל מקום כתב בזוה"ק שגילה מה שרצה לגלות, רק בדרך הסתר. והפירוש על ידי אמונה 

יכולין למצוא האמת להתברר שהוא רק הסתר כנ"ל. דהיינו שאפילו אנו בני ישראל, מה שייך שיעקב 

אבינו ימשיך לנו את הדרגה שלו והרי אין אנו שייכים אליה, אלא הכונה היא שיעקב אבינו מאיר בנו את נקודת 

האמונה שהכל מהשם יתברך, ועל ידי אמונה יכולה גם כן האמת להתברר, והיא שהכל רק הסתר, כמו שאומרים 

חז"ל )ברכות יב, א( אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא 

יצא ידי חובתו שנאמר להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות, כי יש שני מיני אמת, יש בחינת אמת ויציב שהאמת 

ברורה ובהירה ורואים אותה בבירור, בחינת חסד א-ל כל היום והם החסדים הגלויים, אבל יש עוד בחינת אמת 

והיא אמת ואמונה ערבית, והיא בשעה שהיא חושך, ערבית, "תשת חושך ויהי לילה בו תרמוש כל חיותו יער", 

אבל אם יש אמונה כראוי, אז על ידי האמונה באים לאמת, כי מבררים ומגלים על ידה את האמת, וזאת רצה 

יעקב אבינו להאיר בקרבנו. 

נסתם  זה   - מצרים  בארץ  גם  נמצא  להיות  החיות  מקור   - שזה  סתום.  יעקב"  "ויחי  ולכך 

ועבודתינו היא לברר את האמונה גם בארץ מצרים על ידי אמונה פשוטה, ]ולכך נקרא שהתחיל השעבוד[. 

כי נסתם ממנו נקודה זו שיוכל להאיר בקרבנו שהכל מהשם יתברך, וזה היה נחשב לתחילת השעבוד אע"פ 

שבפועל עדיין לא השתעבדו בהם מצרים, וכמו שאיתא בבראשית רבה )צ"ו, א( ויחי יעקב בארץ מצרים למה 

פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה, אלא כיון שנפטר אבינו יעקב התחילה שעבוד מצרים על ישראל, ד"א 

למה היא סתומה מפני שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו עכ"ל, ושני הפירושים של המדרש תלוים 

הא בהא, שמכיון שנסתם ממנו בחינה זו שרצה לגלות את הקץ ולהאיר בבני ישראל שהכל חיות השם יתברך 

ונסתם זאת ממנו, מציאות זו עצמה נחשבה להתחלת השעבוד ועל ידי זה התחיל השעבוד עיי"ש.

לעשות מה"גלה" 
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וכמדומה לי שאא"ז ז"ל הגיד בשם הרב הרבי ר' בונם מפרשיסחא ז"ל שהקשה מה רצה לגלות 

הקץ. אם קץ גלות מצרים ואם קץ הגלות הכללית מכיון שסוף כל סוף כבר נגזרה גזירה שיהיו בגלות, ותירץ 

שכשנודע הקץ הגלות בנקל, 'סאיז אסאך לייכטער צו דורעך גיין די גלות, ווען מיר וייסן אז סאיז פאראנדן 

א קץ', הרבה יותר קל לעבור את הגלות כאשר יודעים שקיים קץ, עד כאן אני זוכר. 

ידי  והוא על  מל' דעת והתקשרות שיש קץ להגלות,  'גילוי הקץ' לידע  ונראה כנ"ל שפירוש 

שהוא רק הסתר ואינו כח בפני עצמו ח"ו, כי קושטא קאי והשקר אין לו רגלים, ומכיון שהחיצוניות של 

הגלות היא רק שקר שמסתיר על אלקותו ית"ש, והמראה החיצוני שנראה למציאות אמיתית הוא באמת שקר, 

א"כ אין לו רגליים, ולכן סוף ההסתר וההעלם להגלות, כי הפנימיות שהוא אמת אין לו קץ, וההסתר יש 

לו קץ, ורצה שיהיה זה נגלה ולא היה גלות כלל, ונשאר סתום.

ומכל מקום אע"פ שנטלו מיעקב אבינו את הכח להאיר בנו אמונה זו, שיאיר בנו בחי' אמת ויציב שחרית, 

שתאיר בתוך האמת ואמונה ערבית, אבל על ידי אמונה שמאמינים זה בני ישראל שאין שום כח בלתי 

השם יתברך רק כל זה רק הסתר, אף שאין רואין זה בעין, וגם לא בעיני השכל – שזה מה שרצה יעקב 

אבינו, מכל מקום על ידי אמונה גם כן יכולין לראות האמת, האמונה מסירה את כל ההסתרות ומגלה 

את האמת, רק יעקב אבינו עליו השלום רצה שלא נוכל לטעות כלל, שמלכתחילה לא יראה הגלות 

באופן שיצטרכו להשתמש בכח האמונה, וכבר מלכתחילה לא תהיה שום טעות שיחשבו שהגלות היא מציאות 

לעצמה, ועכשיו שלא זכינו אז נשאר סתום שצריכין יגיעה למצוא זה. 

וזה בחינת דוד המלך עליו השלום דלית ליה מגרמיה כו' כלום )זוה"ק ח"א ק"מ.(, וכמו שכתוב )שמואל 

א יז, יד( ודוד הוא הקטן, היינו שהיה בבחינת הלבנה שלית ליה מגרמיה כלום, לכן עבר כל אותם צרות ויסורים 

שהיו בבחינת הסתר המלכות, אבל תמיד היתה כל נפשו עצמות אמונה, ועל ידי אמונתו הסיר את כל ההסתרות 

ומסר לנו ג"כ כח זה עד סוף כל הדורות, וכשאנו מוציאים בפה ולב את פסוקי התהילים של דוד המלך אנו 

כי היה בבחינת מלכות  יסורים,  ואע"פ שהוא עבר את ההסתר עם כל כך  מסירים מאתנו את כל ההסתרות, 

דלית לה מגרמה כלום, שאינו מקבל כלום רק על ידי יגיעה )מ'טיילט נישט סתם אזוי מתנות, נאר מ'דארף ארווען(, אבל 

אחר היגיעה של דוד המלך עליו השלום גרם להיפך, שעד סוף כל הדורות יוכלו לגלות ולהפך ההסתר ולהביא 

את כוחו של דוד המלך מהכח אל הפועל, לראות שהכל טוב כו'. ולכן דוד המלך משיג האמת רק על ידי 

הביטול. וזה ההפרש שבין אמת לאמונה. שאמת רואין ואמונה צריכין לעבוד. 

וכן כתב אא"ז מו"ר זצלה"ה על יעקב אבינו לא מת )תענית ה:( והקשו שם וכי בחינם ספדו ספדייהו 

וחנטו חנטיהו כו', והשיב לו מקרא אני דורש כו', ומבאר ביאור תיבת "דורש", שכשאדם דורש ומייגע 

עצמו שזה בחינת תורה שבעל פה, יכול למצוא הארה מחיות יעקב אבינו גם בתוך ההסתר, 

כי זה כח תורה שבעל פה אריין-גראבן לחפור ולחקור ולגלות את שורש ומקור החיים שהיא התורה שבכתב, 

מה תועלת 

ליעקב בגילוי 

הקץ

ענינו של דוד 

המלך היא שאין 

באה האמונה 

אלא על ידי 

יגיעה

תורה שבעל פה 

מגלה את האור 

האמת של תורה 

שבכתב
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ולהוציא משם מהכח אל הפועל, להרחיב את התורה, שהיא כמעיין הנובע בחינת תפארת בחינת אמת כמ"ש תתן 

אמת ליעקב, ולהרחיבה לבחינת תורה שבעל פה שהיא בחי' מלכות בחי' אמונה כמ"ש מלכות פה", בחינת דוד 

המלך ע"ה, ועל ידי ה"דורש" כלומר על ידי כח הדרשות שנתנו לנו חז"ל למצוא את כח התורה שבכתב, אפשר 

למצוא חיות יעקב אבינו גם בתוך ההסתר. 

יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך, על ידי  וגם בשבת מתעורר בחינת יעקב כמו שכתוב  )ישעיה נח, יד( ְוַהֲאַכְלתִּ

הביטול כו' ומתעברין מינה כו' שבתחילת כניסת השבת מסתלקין כל הקליפות, והטעם היא מפני שהשבת 

היא בחינת יעקב אבינו כמו שמאיר בבחי' דוד המלך שהיא בחינת השבת שהיא כנגד ספירת המלכות כידוע "כי 

בו שבת", כי בשבת צריכין לשבות ולהאמין שדווקא על ידי שביתה זו ממשיכים את החיות לכל ימות השבוע. 

יעזור השי"ת שנזכה לגלות את החיות בתוך ההסתר, וממילא יהפכו ימים אלה )צום עשרה בטבת( לששון ולשמחה 

על ידי הגאולה שלימה ובנין בית המקדש בב"א.

גם בשבת 

מתעורר בחינה זו



ט

ְמעּו  ֵני ַיֲעקֹב ְושִׁ ְמעּו בְּ ְבצּו ְושִׁ ַאֲחִרית ַהיִָּמים )בראשית מט, א( ִהקָּ ר ִיְקָרא ֶאְתֶכם בְּ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאשֶׁ ֵהָאְספּו ְוַאגִּ

מיני  ב'  להקבצו, שיש  בין האספו  הלשונות  שני  שינוי  מהו  השפת אמת מסביר  ב(  )שם  ֲאִביֶכם.  ָרֵאל  ִישְׂ ֶאל 

אסיפות:

יָדה" -  לעורר כח השפעה בעודו אצל המשפיע, והוא בחינת יוסף הצדיק, כח  - א' "ֵהָאְספּו ְוַאגִּ

המעורר את כח המקבל כפי שהוא נמצא במקורו אצל המשפיע, והיא ספירת היסוד שמאספת את כל הכוחות 

שבספירות שמעליו - הם חג"ת נהי"ם, ומשפיע אותם הלאה, וכנראה שזה נתקיים בהם, ולכן היה מוכן 

לגלות להם, היינו שיעקב אבינו שהרגיש שכל השבטים מוכנים ומזומנים לקבל ממנו ו]בזה עוררו את כח 

המשפיע אצל המקבל ו[לכן היה מוכן לגלות להם.

ְמעּו" הוא בחינת בנימין הצדיק, כח הקיבוץ להיות מוכנים לקבל, היינו שיהיה  ְבצּו ְושִׁ - ]ב'[ "ִהקָּ

כלי מוכן מצד המקבל לקבל על ידי עצם הקיבוץ יחדיו, ובחינה זו לא היתה מתוקנת עדיין, כי הרי זה 

ענין בנימין הצדיק שמקומו הוא בית המקדש, שהוא מוכן לקבל את כח הקדושה מכל העולם ]והרי אז עוד לא 

היה עדיין זמן בניין בית המקדש[, ולכן נסתם ממנו, כי היה התחלת הגלות, היא הפירוד בין בני ישראל, 

בין איש לרעהו, כי מהות הגלות היא "ומפני חטאינו גלינו מארצינו", והחטא הוא הגורם לפירוד בין איש לרעהו 

כי לולי כן היה לב כולם מיוחד לה' לבדו.

ענינו של יוסף 

לעורר כח 

ההשפעה

ענינו של בנימין 

להיות קיבוץ 

לבות בני ישראל 

כאחד אינו מוכן

החילוק בין אסיפה לקיבוץ

ושמעו האספו  הקבצו  ואגידה 
אסיפות,  מיני  ב'  שיש 
והוא  השפעה  כח  לעורר  א' 
בחינת יוסף הצדיק, וכנראה שזה 
נתקיים בהם, ולכן היה מוכן לגלות להם, והקבצו ושמעו 
מוכנים  להיות  הקיבוץ  כח  הצדיק,  בנימין  בחינת  הוא 
נסתם  לכן  עדיין,  מתוקנת  היתה  לא  זו  ובחינה  לקבל, 
הוא שאינו  ועיקר הגלות  הגלות,  היה התחלת  כי  ממנו, 
זה מבקשין  ועל  ישראל כאחד  בני  יכול להתאסף לבות 
התעוררות  יש  כו'  דמתאחדין  בש"ק  לכן  נדחינו,  קבץ 
ויחי יעקב בארץ מצרים הוא שהקדים הקב"ה  הגאולה, 
שיהיה  התועלת  ע"ה  אבינו  יעקב  וראה  למכה,  רפואה 
בגאולת מצרים, כמו שכתוב ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, 

ושם נעשו לגוי גדול כמו שהמשילום חז"ל לעובר הנולד, 

וזה הסוד של  עיי"ש מה שאמרו על פסוק מכור הברזל 

הקץ שראה להראות להם, 

כמו וכמו  אליו  בדברם  יוסף  ויבך  ולכן  ליוסף  נגלה  כן 
הרגישו  שהם  מזה,  הקודמים  בשנים  שכתבתי 

ירידה  ח"ו  שגרמו  וחששו  יעקב,  והסתלקות  הגלות 

לאביהם, כנראה מלשון הפסוק ויראו כו' כי מת אביהם, 

)כאילו( ]כי[ היו סבורים שיעקב אע"ה יתקן שיהיה בלע 

המוות,  מלאך  בו  ישלוט  שלא  שכן  ומכל  לנצח  המוות 

כאשר באמת חכמים הגידו כי יעקב אבינו לא מת, ויוסף 

לתוך  החיות  הארת  המשיך  יעקב  אדרבה  כי  להם  אמר 

מצרים להחיות עם רב. 

ויחי 
תרמ"ב
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ועיקר הגלות הוא שאינו יכול להתאסף לבות בני ישראל כאחד, ועל זה מבקשין קבץ נדחינו, 

שהכוונה היא לא רק לקבץ את ישראל מארבע כנפות הארץ הגשמית, אלא גם לקבץ לב יהודי אל רעהו, לכן 

ומטעם  יש התעוררות הגאולה,  וע"ב(  )כדאי' בזוה"ק ח"ב קלא ע"א  בשבת קודש דמתאחדין ברזא דאחד 

זה הנהיגו תלמידי הבעש"ט הק' להתאסף יחד בש"ק בלילה, לא רק אסיפת המידות בלבד אלא גם אסיפת בני 

ישראל כפשוטו, כי שבת הוא זמן של התאספות והתאחדות.

ֶאֶרץ ִמְצַרִים" חוזר כאן לפסוק ראשון, הוא שהקדים הקב"ה רפואה למכה, וראה  "ַוְיִחי ַיֲעקֹב בְּ

ְרֻכׁש  יעקב אבינו ע"ה התועלת שיהיה בגאולת מצרים, כמו שכתוב )בראשית טו, טו( ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ

דוֹל, ומבואר בכתבי האר"י הק' שהרכוש גדול שקבלו בני ישראל הוא גם ברוחניות, היינו שקיבצו כל הניצוצות  גָּ

הקדושים הנידחים שהיו בארץ מצרים, וזהו מה שאמרו חז"ל "ויחי יעקב בארץ מצרים", כלומר שיעקב אבינו חי 

בעצמו וגם הכניס חיות באחרים אפילו בארץ מצרים, )והיינו בהניצוצות הקדושים שחיה והעלה אותם(, וכמו שאיתא )פסחים 

פז, ב(, "אמר רבי אלעזר לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים", 

והם חלקי הנשמה שבגלות, כי כלל ישראל בגלות מצרים היה בבחינת עיבור, והגאולה היתה בבחינת לידה, 

ויעקב אבינו שראה את התועלת המרובה בגלות מצרים, כיון שהוא עצמו העלה את כל הניצוצות הקדושים שהיו 

שם בשעתו שזהו ענין התאחדת ברזא דאחד וענין התאספות.

מה  ו'(  אות  ב'  )בשלח  במכילתא  עיי"ש  הנולד,  לעובר  חז"ל  כמו שהמשילו  גדול  לגוי  נעשו  ושם 

שאמרו על פסוק "מכור הברזל"  ]וז"ל ברוך ה' שלא נתננו טרף וכו', כאדם שהוא שומט את העובר ממעי 

הפרה שנאמר או הנסה אלהים לבא לקחת לו מקרב גוי, שאין תלמוד לומר גוי מקרב גוי, אלא כאדם שהוא שומט 

את העובר ממעי הפרה, ואומר ואתכם לקח ה' ויוציא  אתכם מכור הברזל וגו' עכ"ל, וידוע מה שאמר האריז"ל 

על מאמרם חז"ל שעשאוה כמצודה שאין בה דגים, היינו שהוציאו משם כל הניצוצות הקדושות[, וזה הסוד 

של הקץ שרצה להראות להם, רצה להראות להם איך הוא מכנס הניצוצות בארץ מצרים להעלותם עד 

שמתהפכים לבריאה חדשה ממש, ובזה יש גם את הסוד של הקץ והגאולה הכללית לאסף הניצוצות יחד, ולאסף 

יהודים יחד. ]וזהו בבחינת 'רפואה למכה', כי על ידי שיודעים תכלית הגלות שהיא בעצם הגאולה, סוף מעשה 

במחשבה תחילה, על ידי זה מתבטל ההסתר שבגלות, ומאיר אור הגאולה, וכמבואר לעיל בשפ"א תרל"א[.

ָרם ֵאָליו, כמו שכתבתי בשנים הקודמים  ַדבְּ וכמו כן נגלה ליוסף, ולכן )בראשית נ, יז( ַויְֵּבךְּ יוֵֹסף בְּ

   (, ושם כותב שכח החיות של יעקב אבינו להכניס חיות אפילו בארץ מצרים, הוא 
מזה, )בעיקר בתרל"ה ד"ה במדרש

בגלל שיעקב אבינו היה ההפך מגלות הנפש, והוא היה חיות נצחי, שכל הנפשות מתאחדים בו, וכל מציאות 

    וז"ל, ובזה פרשנו הפסוק ויראו אחי יוסף כו׳ מת אביהם כו׳ לו ישטמנו והשב כו׳ הרעה אשר גמלנו כו׳ ויבך יוסף 

כו׳ אתם חשבתם כו׳ להחיות עם רב כו׳ והוא שהשבטים הרגישו מיד בהגלות. וז"ש שראו כי מת אביהם כי לא מצאו 

חמתו של יעקב כנ"ל. ויוסף ירש מקום אביו. והם סברו שע״י מכירתם את יוסף גרמו גלות מצרים. וז"ש הרעה אשר 

ההתאספות 

בש"ק הוא סוד 

הגאולה

יעקב אבינו רצה 

להמשיך חיות 

בגלות ולגלות 

להם את אור 

הגאולה שבתוך 

הגלות

ישראל נעשו 

לגוי גדול על ידי 

שהעלו ממצרים 

כל הניצוצות הק'

הטעם שבכה 

יוסף כי ידע 

האמת שאין גלות 

ורק החסרון 

במקבלים שעל 

ידם גלות
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הגלות שנסתמו עיניהם ולבם של ישראל נהיה דוקא על ידי שנסתם חיותו של יעקב אבינו עליו השלום, ולכן 

הגלות  הרגישו  שהם  בגלות,  מיד  הרגישו  כי  כו'  יוסף  ישטמנו  אולי  מיתתו חששו השבטים חששו  לאחר 

והסתלקות יעקב, שחשבו שענין זה של חיות יעקב אבינו נסתם במיתתו, ולא ידעו שכח זה נמסר ליוסף שהיה 

במדריגת יעקב - דבוק בגאולה, וזהו הכוונה 'ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו', שנסתם ממנו נקודה זו שבתוך 

הגלות עצמו יש את אור הגאולה ולא עוד אלא ששורש הגלות הוא הגאולה, וכמ"ש בשם הבעש"ט הק' קרבה אל 

נפשי גאלה, שכל ענין הגלות הוא שחסר אלופו של עולם אבל עיקר הגלות הוא ה"גאלה", וחששו שגרמו ח"ו 

י ֵמת ֲאִביֶהם כו', )כאילו(  ְראּו כו' ֲאֵחי יוֵֹסף כִּ ירידה לאביהם, כנראה מלשון הפסוק )בראשית נ, טו( ַויִּ

]כי[ היו סבורים שיעקב אבינו ע"ה יתקן שיהיה בלע המוות לנצח ומכל שכן שלא ישלוט בו 

מלאך המוות, כאשר באמת חכמים הגידו )תענית ה:( כי יעקב אבינו לא מת, ויוסף אמר להם כי 

ּיוֹם ַהזֶּה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב. אדרבה יעקב המשיך הארת החיות לתוך מצרים )בראשית נ, כ( ְלַמַען ֲעׂשה כַּ

גמלנו. ויוסף שהי׳ במדריגת יעקב והי׳ דבוק בגאולה ידע והכיר כי הכל לטובה כי שורש הגלות הוא הגאולה. וז"ש 

ביקש לגלות הקץ ונסתם ממנו. אם הפי׳ על זמן ביאת משיח לא ידענו מה סוד עמוק הוא זה. וגם מה נ"מ כידיעה 

זו. רק עיקר הפי׳ שרצה לברר להם שורש הגלות והגאולה. כי באמת אין רע יורד משמים וימי הרעה נעשים רק ע"י 

חסרון המקבלים שנהפך להם לרע. והוא רק הסתר כו'. וחשבו שח״ו נסתר דרכם מה׳. אבל אלקים חשבה לטובה 

להחיות עם רב שהוא תיקון הראוי שבא ע"י הגלות. כי יוסף הי׳ דבוק בהגאולה ולא הרגיש הגלות. ולכן ויבך יוסף 

בדברם אליו כי ראה שהם התחילו מיד להרגיש הגלות עכ"ל.



יב

פרנסה  הקיש  אותי",  "הגואל   – אִֹתי  ָהרֶֹעה  טו(  מח,  )בראשית  פסוק  על  ט'(  ב'  רבה  )בראשית  במדרש 

לגאולה, מה פרנסה בכל יום כן גאולה, ומה גאולה פלאים כן פרנסה פלאים.

כנראה שזה יסוד הגאולה לידע כי יש התחדשות בכל יום גם תוך הטבע  [, כמו שאומרים 

"המחדש בכל יום מעשה בראשית". עבודת הגלות היא להמשיך את השכל בתוך הטבע כמ"ש הבעש"ט 

ֶכת כו',  ְתַהפֶּ ֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמִּ ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהכְּ ן ִמקֶּ כֵּ הק' על הפסוק )בראשית ג, כד( ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַויַּשְׁ

שאופן הגירושין היה על ידי שהניחו בדאגות הפרנסה, ומי שיש לו דאגות מעניני עוה"ז, אזי גם אם יהיה בגן עדן 

התחתון, למעשה נחשב כאילו אינו בגן עדן, נמצא שכשאדם יום ויודע ומאמין בהקב"ה גם בעודו בחיי היום יום, 

ובכל מהותו 'חי' עם ידיעה זו, שיש התחדשות תמידית והיא שהשי"ת מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, 

ידיעה זו היא הגאולה הנמשכת בזמן הגלות גופא.

    וכנבואת הגאולה )ישעיה סו ב(, כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה כו' על דרך הנ"ל שזהו 

סוד הגאולה שיתברר התחדשות בתוך הטבע )המגיה(.

יסוד הגאולה 

היא הדעת בכח 

האלקי המחדש 

את העולם 

ענין "כל" שזכו לה האבות

על פסוק הרועה אותי במדרש 
הקיש  אותי  הגואל 
פרנסה  מה  לגאולה,  פרנסה 
גאולה  ומה  גאולה,  כן  יום  בכל 
פלאים כן פרנסה פלאים, כנראה שזה יסוד הגאולה לידע 
שכתוב  כמו  הטבע,  תוך  גם  יום  בכל  התחדשות  יש  כי 
הפרנסה שאדם  וגם  בראשית,  יום מעשה  בכל  המחדש 
טורח ומוציא, הכל פלאים, רק שיש נפלאות מגולים ויש 
נסתרים בתוך הטבע, והמשכיל יתבונן שכמו שבכל יום 
מחדש הקב"ה הטבע כן מתגלין בכל יום גאולות בלבות 
בני ישראל עובדי השי"ת, וכשיש הארת זאת ההתחדשות 
אין גלות בעולם, ועל ענין זה יסדו חז"ל ב' ברכות בכל 
יום קודם קריאת שמע ערב ובוקר, על בריאת אור וחושך 
שהוא התחדשות בבחינת הטבע בחינת עשרה מאמרות, 
בחינת  פנימיות  התחדשות  שהוא  ומצוות  תורה  ועל 
גאולה שבכל יום כנ"ל בחינת עשרת הדברות. וזה הדרך 

המיוחד רק לבני ישראל. ואחר ב' אלו ההתחדשות באין 

וזה הרמז יברך את הנערים.  לאחדות של קריאת שמע, 

מלשון התעוררות ב' אלו ההתחדשות בכל יום, ואפרים 

בראשית,  מעשה  התחדשות  בחינת  ומנשה  הפנימיות, 

לתקן  צריכין  מתחילה  כי  הגם  לאפרים,  הקדים  לכן 

צריכין  אבל  לאהבה,  יוצר  ברכת  הקדימו  ולכן  הטבע. 

מה  ]ועיין  התורה.  שהוא  העיקר  אל  הכל  ולבטל  לידע 

שכתבתי רמז בפרשת מקץ וליוסף יולד שני בנים וכו', כי 

התחדשות של יוסף עצמו הוא עיקר האחדות, רק אחר 

כך מתפשט לשני בחינות הנ"ל, ומזה יפרד אחר כך לכמה 

מינים עד שיוכל להיות גם כן שני הרעב, וכמו כן נתקיים 

יוסף.  שנתעלה  עד  מצרים  גלות  התחיל  שלא  הרמז  זה 

ומנשה ואפרים עמדו במקומו ואחר כך התחילו להרגיש 

וב' בחינות אלו הם בחינות חומר וצורה בכלל  הגלות[, 

הבריאה שנמשכו מן ההויה הראשונה.

ויחי 
תרמ"ב
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וגם הפרנסה שאדם טורח ומוציא, הכל פלאים, כי הקב"ה ממציא לכל אחד שעל ידי שיגע בזיעת 

אפיו יגיע אליו מה ששייך לו ובדיוק במידה השייכת לו, רק שיש נפלאות מגולים ויש נסתרים בתוך 

גאולות  יום  כן מתגלין בכל  יום הקב"ה מחדש הטבע  יתבונן שכמו שבכל  והמשכיל  הטבע, 

בלבות בני ישראל עובדי השי"ת, היינו שכמו שהקב"ה מחדש בכל יום הטבע מחדש, על אחת כמה וכמה 

שמגלה ומחדש בכל יום את הקדושה, אהבת ה' ואהבת תורה שקיימת בלבות ישראל, וכשיש הארת זאת 

ההתחדשות אין גלות בעולם, כי הגלות כל עניינה הוא ההסתר וההתנתקות מאור פני מלך חיים, וכשחיים 

עם ה' יתברך בטל ענין הגלות לגמרי.

ועל ענין זה יסדו חז"ל ב' ברכות בכל יום קודם קריאת שמע ערב ובוקר, על בריאת אור 

וחושך שהוא התחדשות בבחינת הטבע בחינת עשרה מאמרות, היינו ברכת יוצר אור ובורא חושך 

פנימיות  ומצוות שהוא התחדשות  תורה  ועל  יום תמיד מעשה בראשית,  בכל  בה המחדש  שאומרים 

בחינת גאולה שבכל יום כנ"ל בחינת עשרת הדברות היא ברכת אהבת עולם. וזה הדרך המיוחד רק 

לבני ישראל. ואחר ב' אלו ההתחדשות באין לאחדות של קריאת שמע, שנאמר בה "שמע ישראל" 

כי שמע הוא לשון אסיפה, והע' שבתיבת שמע מרמז על ע' כוחות הנפש המאוספים יחד להרבש"ע, ואנו אומרים 

ה' אחד אחדות השלם, כי כל מציאות החי"ת והדלי"ת הוא האל"ף, שאע"פ שיש ח' והדלי"ת המרומז על העולם 

]ד' מרומז על ד' רוחות השמים, עי' ברכות כג:[ אין להם מציאות עצמית אלא על ידי האל"ף שהוא אלופו של 

עולם, 

יום,  ָעִרים. מלשון התעוררות ב' אלו ההתחדשות בכל  ַהנְּ ְיָבֵרְך ֶאת  )בראשית מח, טז(  וזה הרמז 

ואפשר שזהו  החיצונית של מעשה בראשית,  הבחינה הפנימיות ומנשה בחינת התחדשות  ואפרים 

כי מציאות  הזה,  העולם  על  תיבת עמלי מרמז  כל עמלי",  את  אלוקים  נשני  "כי  נא(  מא,  )בראשית  בפסוק  הרמז 

העולם ומקריו הם תמיד עמל וכעס, וההתחדשות מוציאה את האדם לחירות מעמל וכעס העוה"ז, אמנם "הפרני 

אלוקים בארץ עניי" רומז על הנקודה הפנימית שפרה ורבה, והיא ההתחדשות שמכח התורה, וכמו שאמר דוד 

המלך "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי", כי הפרני אלוקים בארץ עניי, לכן הקדים לאפרים, הגם כי 

מתחילה צריכין לתקן הטבע. ולכן הקדימו ברכת יוצר לאהבה, אבל צריכין לידע ולבטל הכל 

אל העיקר שהוא התורה. 

]ועיין מה שכתבתי רמז בפרשת מקץ תרמ"ב וליוסף יולד שני בנים וכו', ד"ה במדרש קץ שם 

לחושך וז"ל, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, כנראה מלשון הפסוק שאינו מספר מהעבר, רק 

שבא לסדר סידור ביאת שנות הרעב כי מפני הרעה נאסף הצדיק. וכמו שמצינו אח"כ בהתחלת השעבוד ויקם 

מלך כו' אשר לא ידע את יוסף. כי הצדיק מקשר הכל להקדושה, שזהו ענין שני הבנים אפרים ומנשה, עיי"ש 

דבריו הקדושים והעמוקים. כי התחדשות של יוסף עצמו הוא עיקר האחדות, כי הוא מאחד כל בחינות 

בכל יום מתחדש 

החיות האלוקי 

בגשמיות וגם 

ברוחניות

טעם בתקנת שני 

ברכות שלפני 

ק"ש

רמז ההתחדשות 

בברכת יעקב
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המשפיעים יחד, רק אחר כך מתפשט לשני בחינות הנ"ל, ומזה יפרד אחר כך לכמה מינים עד 

שיוכל להיות גם כן שני הרעב, כי בשעה שמתחיל להתפשט ולהפרד ממקור החיות, על ידי זה בא הרעב, 

וכמו כן נתקיים זה הרמז שלא התחיל גלות מצרים עד שנתעלה יוסף. ומנשה ואפרים עמדו 

כי בשעה  במקומו וממילא התפשטו שניהם לשני דרכים נפרדים. ואחר כך התחילו להרגיש הגלות[, 

שהיה חיות יוסף שהיא חיות של יעקב המאחד הכל אין מקום לגלות.

וב' בחינות אלו הם בחינות חומר וצורה בכלל הבריאה שנמשכו מן ההויה הראשונה, והם 

דברים עמוקים מאוד, ששני הבחינות האלו התחדשות הטבע ומעשה בראשית, היינו שהתחדשות החומר נמשכת 

מההויה הראשונה שהיא כח ההיולי, בחינת החכמה שהיא כח הכולל את החומר והצורה כאחד, ובהמשך סדר 

ההשתלשלות מבינה ואילך התחיל התפרדות דשני בחינות שהם חומר וצורה, ואח"כ התפשט בגילוי יותר לשני 

בחינות הנראות נפרדות לגמרי כביכול, והם זעיר אנפין ומלכות, שמלכות היא שורש הגוף וזעיר אנפין הוא 

שורש הנשמה, והצורה היינו התהוות הנשמה שיסודה בחכמה, אמנם בעומק הענין שני בחינות אלו מקושרות 

ומיוחדות זו בזו בתכלית היחוד, כי התהוות החומר שמהויה הראשונה – בעודה בספירת החכמה, היא מזוככת 

בתכלית ואין ניכר בה שום עביות וגשמיות אלא אור אלוקי, אלא שמכל מקום מכיון וזו היא העבודה המוטלת 

עלינו, למצוא את מקור החומר בעודה מיוחדת ומזוככת בתכלית דהיינו בעודה כלולה בהויה הראשונה, מה 

שאין כן הצורה נותרה עדיין משועבדת לפנימיות שבכל דבר שמשועבד לנקודה הראשונה וניכר בה כח החכמה 

תמיד, וכשמגלים את שורש החומר אז מתיחדים הצורה והחומר, והשם הטוב יכפר.



טו

ברכתו של יעקב

להם בפסוק  דבר  אשר  וזאת 
אשר  איש  כו'  אביהם 
כברכתו ברך אותם כי צורתו של 
הכבוד  כסא  תחת  חקוקה  יעקב 
למטה  וצורתו  בעולמו,  השי"ת  שברא  האדם  שהוא 
כצורתו למעלה שנמשך אחר השורש והיה הכולל של כל 
ישראל לכך קרא שמו ישראל, וזה רמז איש אשר כברכתו 

למעלה,  שלו  השרש  כמו  למטה  איש  שהיה  יעקב  על 
והעיד הכתוב שהיה יכול לברך אותם, כי עיקר הברכה 
אחד  לכל  ונתן  שלמטה,  הצורה  אל  השורש  מן  למשוך 
מקומו והראה להם מקום אחיזתם בו, כמ"ש אשר דיבר 
להם אביהם שהמשיך אותם אחריו שהוא השורש שלהם 
ושל כל בני ישראל כנ"ל, כי דיבור הוא הנהגה כמו ידבר 

עמים.

ויחי 
תרמ"ב

ַרך אוָֹתם,  ִבְרָכָתם בֵּ ר כְּ ר ָלֶהם ֲאִביֶהם כו' ַוְיָבֶרְך אוָֹתם ִאיׁש ֲאשֶׁ בֶּ ר דִּ בפסוק )בראשית מט, כח( ְוזֹאת ֲאשֶׁ

כי צורתו של יעקב חקוקה תחת כסא הכבוד, וכדאיתא במדרש איכה רבה )ב, ב( ובתיקוני זוהר )סה, ב( 

שברא השי"ת בעולמו, וצורתו למטה  שהוא האדם יעקב הוא האדם בה"א הידיעה, תכלית הבריאה 

כצורתו למעלה שנמשך אחר השורש, יעקב אבינו לא נפרד בהיותו בזה העולם משורשו בעולם העליון, 

אלא היתה צורתו למטה מיוחדת ומכוונת במעשיה לשורש נשמתו שתחת כסא הכבוד ולא קלקל כלום, והיה 

הכולל של כל ישראל, לכך קרא שמו ישראל, כי כאשר כל כוחות נשמות ישראל מיוחדים בשרשם, וכן 

כשישראל הם באחדות אחת ומתקרבים התקרבות הפרטים שעל ידו יש להם כח הרבים, עי"ז יש להם כח שררה 

ואין הקליפות יכולים לשלוט בהם.

וזה רמז "איש אשר כברכתו", על יעקב שהיה איש למטה כמו השרש שלו למעלה, ]וזהו "איש 

והעיד  – אשר כברכתו", שה"אי"ש"  בחינתו למטה בעולם הזה היה "כברכתו" שהוא השורש שלו למעלה[, 

הכתוב שהיה יכול לברך אותם, ]שלפי זה הכוונה היא גם "איש אשר כברכתו", שבירך כל אחד מבניו 

כברכתו[, הלשון "ברכתו" כל אחד ממקורו ושורשו ]לשון "הברכה"   [, כי עיקר הברכה למשוך מן השורש 

אל הצורה שלמטה, ונתן לכל אחד מקומו והראה להם מקום אחיזתם בו, כמו שכתוב "אשר 

דיבר להם אביהם" שהמשיך אותם אחריו, שהוא השורש שלהם ושל כל בני ישראל כנ"ל, כי 

ים. ה' יתברך יעזור שנזכה להמשך אחר אבותינו הקדושים  ר ַעמִּ דיבור הוא הנהגה כמו )תהילים מז, ד( ַיְדבֵּ

בפרט אחר יעקב אבינו ונזכה לאחדות השלימה והגאולה השלימה בב"א.

    ראה שביעית פרק ב משנה וברע"ב שם: מבריכין - כופפים זמורת הגפן בארץ ומכסים אותה בעפר.

יעקב אבינו 

מחובר ונמשך 

תמיד לשורשו

יעקב אבינו 

המשיך את 

כל השבטים 

לשורשם
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