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יו"ר המערכת:

הרב יהודה הלױ ױגרטן 
מחבר ועורך ראשי

הרב מרדכי יעקב שװײד
(מח"ס מחת חײם) 

חברי המערכת: 

הרב אברהם עגלעדער

הרב שמחה פרידמאן
(עורך גליון "אהבת שלום המבואר") 

הרב יעקב שרגא לױפער

הרב משה יוסף וסבױם

058-326-8992

הרבים הגאוים שהגיהו את
תוכן הספר מתחילה ועד כלה

העומד בראשם הידוע בבקיאותו
בכל חדרי תורה ובספריו הפלאים

ואיתו עמו

(ראש כולל "בי תורה" צאז)

è −îñ ³¾îðš ³îð−½ì³¾þîõô

íôðší

ì³õò לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו על  עולם, בורא  לפני והודאה  שבח בדברי

בעל  הרה"ק של  הקדושים  דבריו את  ה ' קהל  לפני  להביא  הקדושתהזה,

ומאיריםלוי המתגלים  הנפלאים והאורות  הפורים חג אודות  זי "ע , מברדיטשוב

המחיה ית "ש  הבורא  אור  זיו קרני הם  הלא  ממש , הטבעי הזה  ובעולם – הזה בזמן

התורה אותיות  שהם  העולמות , מציאות  עצמו והוא העולמות  כל  את  ומהווה 

הבא . והעולם  הזה  העולם  נבראו שבה  הקדושה 

ó¼îòë על מורה  המגילה  קריאת  של  מהותה  כל  איך  רבינו מבאר  הק' דבריו 

אלוקית , הנהגה  היא  הטבע שהנהגת  – זו במציאות  האמונה  התחדשות 

של  בלבושים מסותרת  היותה  מלבד  הניסים, מהנהגת  דבר  בשום שונה  שאינה 

ומסודרת  קבועה  .1הנהגה 

ðî½− על בקצרה  הק ' הבעש "ט מתלמידי ספה "ק  וכמה  בכמה  נתבאר  עצמו  זה 

המגילה  את  הקורא ז "ל  המגילהלמפרעמאמרם שקריאת  שחושב היינו ,

אשר מעשה  שהוא  יודע  אינו אבל  ההם בימים  היה  שכבר  מעשה  קריאת  הינו

הזה בזמן  המגילה,2נעשה  קריאת  של  עניינה  עיקר  כל  זה כי חובתו , ידי יצא לא ,

úåøòäå úåôñåä

הנסים 1. ומן  בא: פרשת סוף הרמב "ן  כלשון 

הנסתרים, בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים

בתורת  חלק לאדם שאין  כולה, התורה יסוד  שהם

נסים, כולם ומקרינו  דברינו  שכל  שיאמין  עד  משה

ביחיד , בין  ברבים בין  עולם, של  ממנהגו  בהם  אין 

נעבור  ואם יצליחנו , המצות, נעשה אם אלא

כו '. נענש עליהם,

בסה"ק2. áåèכמובא íù ìòáהתורה (מגלת על 

ח) סימן וכו 'אסתר  למפרע המגלה את הקורא (מגילה .

ע "א ) אמר י"ז ,è"ùòá ìàøùé áøä, עדן נשמתו 

אז  כי  שסובר  פירוש, למפרע, המגילה את הקורא

יצא: לא עתה, ולא הנס דל "ג היה בא  פ ' שלום  (דברי

.ע "ג)

עוד ùîùåועיין  øåàî( תשא כי את (פרשת  הקורא :

המאיר , האור  בו  פירש יצא לא למפרע המגילה

שאז  מעשיות סיפורי  כדרך  המגילה את קורא שאם

ה' אשר  לבו  על  מעלה ואינו  נסים נעשו  למפרע

ודור  דור  בכל  ונפלאות נסים לנו  עושה יתברך 

עכלה"ק. יצא לא הקריאה בזכות

øëùùéוב  éðá( ד מאמר  טבת  כסלו חדשי קבלנו (מאמרי :

המגילה  את הקורא דינא בהך  נפש נוחי  מרבותינו 

רבותינו  לנו  פירשו  יז .], [מגילה יצא לא למפרע

שמספר (ברמז) היינו  למפרע, המגילה את הקורא

שנים, כמה זה למפרע שהיה מעשה רק וקורא

שוב  האור  התגלות היינו  הנס זה אשר  מבין  ואינו 

לדורות  לזכרון  נתקן  כן  על  שנה, בכל  מתגלה

הנרמזין  והאורות השמות כל  אשר  המגילה קריאת

ואינו  זה מבין  שאינו  מי  הנה יתגלו , שוב בה

ידי  יצא לא שהיה, מעשה למפרע קורא רק מאמין ,

חובתו .
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ðíôðší ³îð−½ì³¾þîõô

אותיות  רק  הוא הטבע  כל  אלא כלל , בעולם טבע שום אין כי ולהוודע  להודיע

תת  זו הנהגה ידי שעל  ית "ש  הבורא  כוונת  סדר  לפי המסודרים קדושתו התורה  גלה 

בעולמות . ית '

îíïî גדרי בתוך  מתגלה  ית "ש  הבורא שקדושת  אלו, ימים של  המיוחד  כוחם 

מכירים זה  כל  ועם בו, הכרוך  ההסתר  כל  עם - הטבע  כללי ולפי הטבע ,

טובת  לפי הכל  הטבע  דרכי את  המנהיג ית "ש  הוא  כי תבל  יושבי כל  ויודעים 

פי  על  - עניינה שעיקר  מגילה במקרא הן כרצונו. הצדיקים  תפילת  ולפי ישראל 

וההשכלה ההבנה ולא בדווקא , האותיות  קריאת  הוא בהלכה  וכנפסק  הגמ ' דברי

הטבעי , העולם מתנהג  ידם  שעל  - שהאותיות  - זה מיוחד  כוח מאיר  שבה ,

ברוחניות  לעולם הבהיר  אורו ממשיך  הקב"ה  עבודתם ידי ועל  ישראל  ביד  מסורים

העולם מציאות  כל  רק  בעולם , ית "ש  מאתו נפרדת  מציאות  שום  ואין ובגשמיות ,

העולמות . את  המחיה  התורה  קדושת  הוא

íïî שתי נותן  המצוה  את  המקיים שהאדם – מנות  משלוח  של  המיוחד  הכוח  גם

חסד  - המידות  סוגי שני את  מנהיג  שהקב"ה  מראה  ובזה  אחד , לאדם  מנות 

נפעל  זה ידי ועל  בעבודתם, ומשתעשע  מתפאר  שבהם הצדיקים ידי על  - וגבורה 

ידם שעל  לצדיקים הקב"ה  שנתן הכח  שהוא  לאביונים  מתנות  של  הענין  כן גם

לעולמות . השפע  כל  בא  ידם  ועל  העולם  מתנהג 

ö−−¼ôí יוכל אלו , ימים  אודות  הק ' בספרו לנו חקק  אשר  האלו רבינו בדברי

שזכה לפני אלו ימים דומים  אינן כי והלימוד , העיון  לאחר  בבטחה לומר 

שזוכה לאחר  לו הלומד  שזוכה  להארה קדושתם, אודות  רבינו דברי  את  ללמוד 

התורה לממלכת  וברכה  תודה  להכיר  המקום וכאן בהירותם. לאור  להתוודע 

והדר "העולמית  שברשותם,"עוז המנוקד  לוי בקדושת  להשתמש  רשות  לנו שנתנו

ספרי  לאור  המוציאים  כל  של  וחלקם חלקם, וגדול  ולהאדירה . תורה  להגדיל 

נאמר עליו אשר  הרבים , בזיכוי  זה , ספר  לאור  בהוצאת  והמסייעים  בכלל  חסידות 

א)בגמרא נ, בהם(כתובות שישתמשו ספרים והכותב ומלמדה תורה  הלומד  כי

נאמר  עליהם  ג)אחרים קיב, לעד .(תהילים  עומדת  וצדקתו  בביתו ועושר  הון

í éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

לפורים  קדושות שלש 

‰zÚÂ.ÌÈ¯et ˙M„˜ ׁשל ׁשה�·‡¯ על נחלקים  הּלל ּו הּפּורים ימי  וה ּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

הב ' ה ּמג ּלה. קריאת הא' ט ֹוב . יֹום ּבׁשּום  ּׁשאין  מה חדׁשים , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמצֹות

הרביעית ה ּמצוה וה ּנה לרעה ּו. איׁש מנ ֹות מׁשלֹוח הג ' לאביֹונים . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמ ּתנ ֹות

ּבזה היה  והּנה ט ֹוב. יֹום ּבכל  נ ֹוהגת היא ו ׂשמחה, ה ּמׁשּתה ימי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדהינ ּו

ׁשעׂשה הּנס הּוא א' אחרים, ּבימים  מצינ ּו ׁשּלא  מה מעלֹות ׁשל ׁשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה ּיֹום

ּבפסח , ּכג ֹון אחרים  ּבימים ׁשהיה ואף  ה ּזה, ּבּזמן ההם ּבּימים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָלאב ֹותינ ּו

ּבתֹו ּדפּורים והּנס הּטבעּיים  ּבׁשּנּוי ּפסח ׁשל ה ּנּסים והב 'אּלּו הּטבעּיים. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַ

הּתֹורה פח .)קּבלת ּדין (שבת  ּגזר לקרע ׁשּיכ ֹולין  יׂשראל  ּגד ֹולי ׁשראּו והג ' . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ל ּצלם  ׁשה ׁשּתחו ּו על למעלה  יב .)ׁשּנגזר  ּכמבאר (מגילה  ּבטיט  ׁשּנח ּתם אפס , ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

יג )ּבּמדרׁש ז  ולאב ֹות(אסת"ר  הּׁשל ֹום עליו רּבנ ּו למ ׁשה אלּיה ּו והֹודיע , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּדינם ּגזר קרע ּו צ ֹומ ֹות ודברי ואס ּתר מרּדכי  ּתפ ּלת  ידי  על רק ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,

ונהּפ לרעה טֹוב ׁשהיה  ליֹום ּומאבל ל ׂשמחה  מ ּיג ֹון כב)(לט ֹוב, ט  .אסתר  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

חנ ּכה ּבקדּׁשת ּבארנ ּו וכאׁשר מצ ֹות , ג ' קבע ּו ּדברים  ג ' אּלּו ידי (קדושה ועל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ב) ההארֹות .א  זמן ּבכל יאירּו ההאר ֹות ׁשאּלּו ּפֹועלין  הּמצ ֹות ידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעל

למ ׁשל  י ׂשראל ּׁשּׂשנאּו מה הרׁשעים הע ֹולם ׁשאּמֹות הרביעי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻוההארה 

החריץ ּובעל הּתל  יג :)לבעל ּבתֹו(מגילה  האל ׁשלח אׁשר הם  ,מחׁשב ּתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

מ ּמע ׂשים לט ֹוב  נתהּפכּו רע ֹות ׁשּכל וע ֹוד ט ֹובֹות, יׂשראל עם  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות

ּבפנים נבאר ּכאׁשר טֹוב ֹות ּבעצמם היּו הם המן  ח ׁשב אׁשר (קדושה הרעים  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

קריאתד) ּדהינ ּו מצ ֹות , אר ּבעה  ע ֹוׂשין אנחנ ּו ּדברים אר ּבעה  א ּלּו ועל .ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּבפ ּורּיא , ּובס ּומי ּוׁשת ּיה  מנ ֹות, ּומ ׁשל ֹוח  לאביֹונים , ּומ ּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָה ּמג ּלה ,
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אותיות  רק  הוא הטבע  כל  אלא כלל , בעולם טבע שום אין כי ולהוודע  להודיע

תת  זו הנהגה ידי שעל  ית "ש  הבורא  כוונת  סדר  לפי המסודרים קדושתו התורה  גלה 

בעולמות . ית '

îíïî גדרי בתוך  מתגלה  ית "ש  הבורא שקדושת  אלו, ימים של  המיוחד  כוחם 

מכירים זה  כל  ועם בו, הכרוך  ההסתר  כל  עם - הטבע  כללי ולפי הטבע ,

טובת  לפי הכל  הטבע  דרכי את  המנהיג ית "ש  הוא  כי תבל  יושבי כל  ויודעים 

פי  על  - עניינה שעיקר  מגילה במקרא הן כרצונו. הצדיקים  תפילת  ולפי ישראל 

וההשכלה ההבנה ולא בדווקא , האותיות  קריאת  הוא בהלכה  וכנפסק  הגמ ' דברי

הטבעי , העולם מתנהג  ידם  שעל  - שהאותיות  - זה מיוחד  כוח מאיר  שבה ,

ברוחניות  לעולם הבהיר  אורו ממשיך  הקב"ה  עבודתם ידי ועל  ישראל  ביד  מסורים

העולם מציאות  כל  רק  בעולם , ית "ש  מאתו נפרדת  מציאות  שום  ואין ובגשמיות ,

העולמות . את  המחיה  התורה  קדושת  הוא

íïî שתי נותן  המצוה  את  המקיים שהאדם – מנות  משלוח  של  המיוחד  הכוח  גם

חסד  - המידות  סוגי שני את  מנהיג  שהקב"ה  מראה  ובזה  אחד , לאדם  מנות 

נפעל  זה ידי ועל  בעבודתם, ומשתעשע  מתפאר  שבהם הצדיקים ידי על  - וגבורה 

ידם שעל  לצדיקים הקב"ה  שנתן הכח  שהוא  לאביונים  מתנות  של  הענין  כן גם

לעולמות . השפע  כל  בא  ידם  ועל  העולם  מתנהג 

ö−−¼ôí יוכל אלו , ימים  אודות  הק ' בספרו לנו חקק  אשר  האלו רבינו בדברי

שזכה לפני אלו ימים דומים  אינן כי והלימוד , העיון  לאחר  בבטחה לומר 

שזוכה לאחר  לו הלומד  שזוכה  להארה קדושתם, אודות  רבינו דברי  את  ללמוד 

התורה לממלכת  וברכה  תודה  להכיר  המקום וכאן בהירותם. לאור  להתוודע 

והדר "העולמית  שברשותם,"עוז המנוקד  לוי בקדושת  להשתמש  רשות  לנו שנתנו

ספרי  לאור  המוציאים  כל  של  וחלקם חלקם, וגדול  ולהאדירה . תורה  להגדיל 

נאמר עליו אשר  הרבים , בזיכוי  זה , ספר  לאור  בהוצאת  והמסייעים  בכלל  חסידות 

א)בגמרא נ, בהם(כתובות שישתמשו ספרים והכותב ומלמדה תורה  הלומד  כי

נאמר  עליהם  ג)אחרים קיב, לעד .(תהילים  עומדת  וצדקתו  בביתו ועושר  הון
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לפורים  קדושות שלש 

‰zÚÂ.ÌÈ¯et ˙M„˜ ׁשל ׁשה�·‡¯ על נחלקים  הּלל ּו הּפּורים ימי  וה ּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

הב ' ה ּמג ּלה. קריאת הא' ט ֹוב . יֹום ּבׁשּום  ּׁשאין  מה חדׁשים , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמצֹות

הרביעית ה ּמצוה וה ּנה לרעה ּו. איׁש מנ ֹות מׁשלֹוח הג ' לאביֹונים . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמ ּתנ ֹות

ּבזה היה  והּנה ט ֹוב. יֹום ּבכל  נ ֹוהגת היא ו ׂשמחה, ה ּמׁשּתה ימי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדהינ ּו

ׁשעׂשה הּנס הּוא א' אחרים, ּבימים  מצינ ּו ׁשּלא  מה מעלֹות ׁשל ׁשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה ּיֹום

ּבפסח , ּכג ֹון אחרים  ּבימים ׁשהיה ואף  ה ּזה, ּבּזמן ההם ּבּימים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָלאב ֹותינ ּו

ּבתֹו ּדפּורים והּנס הּטבעּיים  ּבׁשּנּוי ּפסח ׁשל ה ּנּסים והב 'אּלּו הּטבעּיים. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַ

הּתֹורה פח .)קּבלת ּדין (שבת  ּגזר לקרע ׁשּיכ ֹולין  יׂשראל  ּגד ֹולי ׁשראּו והג ' . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ל ּצלם  ׁשה ׁשּתחו ּו על למעלה  יב .)ׁשּנגזר  ּכמבאר (מגילה  ּבטיט  ׁשּנח ּתם אפס , ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

יג )ּבּמדרׁש ז  ולאב ֹות(אסת"ר  הּׁשל ֹום עליו רּבנ ּו למ ׁשה אלּיה ּו והֹודיע , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּדינם ּגזר קרע ּו צ ֹומ ֹות ודברי ואס ּתר מרּדכי  ּתפ ּלת  ידי  על רק ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,

ונהּפ לרעה טֹוב ׁשהיה  ליֹום ּומאבל ל ׂשמחה  מ ּיג ֹון כב)(לט ֹוב, ט  .אסתר  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

חנ ּכה ּבקדּׁשת ּבארנ ּו וכאׁשר מצ ֹות , ג ' קבע ּו ּדברים  ג ' אּלּו ידי (קדושה ועל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ב) ההארֹות .א  זמן ּבכל יאירּו ההאר ֹות ׁשאּלּו ּפֹועלין  הּמצ ֹות ידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעל

למ ׁשל  י ׂשראל ּׁשּׂשנאּו מה הרׁשעים הע ֹולם ׁשאּמֹות הרביעי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻוההארה 

החריץ ּובעל הּתל  יג :)לבעל ּבתֹו(מגילה  האל ׁשלח אׁשר הם  ,מחׁשב ּתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

מ ּמע ׂשים לט ֹוב  נתהּפכּו רע ֹות ׁשּכל וע ֹוד ט ֹובֹות, יׂשראל עם  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות

ּבפנים נבאר ּכאׁשר טֹוב ֹות ּבעצמם היּו הם המן  ח ׁשב אׁשר (קדושה הרעים  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

קריאתד) ּדהינ ּו מצ ֹות , אר ּבעה  ע ֹוׂשין אנחנ ּו ּדברים אר ּבעה  א ּלּו ועל .ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּבפ ּורּיא , ּובס ּומי ּוׁשת ּיה  מנ ֹות, ּומ ׁשל ֹוח  לאביֹונים , ּומ ּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָה ּמג ּלה ,

ּבפנים . קדּׁשֹות ּבארּבעה  ְְְְְֲִִֶַַָָָֻואפרׁשּנּו
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רא ׁשֹונה  ¨¦¨§קד ּוּׁשה

¯‡·�eמג ּלה נקראת לּמה נבאר וגם ה ּמג ּלה'. 'קריאת  מצות ּבתח ּלה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

מג ּלה , לׁשֹון  היא ּומה מג ּלה ' מקרא 'על ּומברכין  'מג ּלה', ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבׁשם 

נ ֹוראים . ענינים  ּכּמה יבאר ְְְִִִַַָָָָֹּובתֹוכם

‰lÁ˙·eּבׁשּבת מאמרם  לׁשֹון (פח .)נבאר  וזה הּתֹוספ ֹות. ק ׁשית ויתרץ  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ההר ּבתח ּתית ו ּיתיּצב ּו ּדׁשּבת , יז )הּגמרא יט  רב(שמות אמר , ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּכפה מלּמד  חמא ּבר ההר אבּדימי  את  עליהם ה ּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתהא ׁשם לאו ואם  מ ּוטב ה ּתֹורה  מק ּבלין אּתם  אם להם ואמר  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכגיגית ,

הּתֹוספ ֹות  ל ׁשֹון  וזה ה ּגמרא. לׁשֹון  ּכאן  עד כפה)קב ּורתכם, ּכפה(ד "ה  , ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָ

הי ּו ׁשּמא לנׁשמע, נע ׂשה  הק ּדימ ּו ׁשּכבר ּפי  על  אף ּכגיגית, ההר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם 

ּבר  אחא  רב אמר נׁשמֹותיהם . ׁשּיצאּו הּגד ֹולה  הא ׁש ּכׁשראּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָח ֹוזרים

ק ּבלּוה הדר  כן ּפי  על  אף רבא אמר לאֹוריתא . רּבה  מ ֹודעא מ ּכאן ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹיעקב

ּדכתיב אח ׁשורֹוׁש כז )ּבימי  ט  ּׁשּקּבלּו(אסתר  מה קּימ ּו הּיהּודים , וק ּבלּו קּימ ּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַ

הּתֹוספ ֹות לׁשֹון  זה רבא)ּכבר . אמר  ּדבמג ּלה(ד "ה  לר "י ּתימא אסּתר (ז .), ּגּבי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הוה התם  הואי אי ׁשמּואל אמר יה ּודה רב  אמר נאמרה הּקד ׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּברּוח 

למעלה קּימ ּו ה ּיה ּודים וק ּבלּו ק ּימ ּו מ ּדידהּו, עדיפא  ּדידי להּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַָָָאמינא

øåàéá

בלי  הטבע  בדרך  התנהג שהעולם היינו

שהקב "ה  בחוש ראו זה כל  ועם גלוי, נס 
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מּדׁשמ ּואל  לבר ּפירכא  לה ּו אית  ּכּלהּו רבא  ואמר למ ּטה , ּׁשּקּבלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמה 

ּגּופי ּה ּדרבא ּפירכא , ליּה אית נּמי  ּדׁשמ ּואל והׁשּתא ּפירכא, לי ּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָּדלית

לׁשֹונם . ּכאן עד  אחריתי, לדרׁשא קרא האי ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמ ֹוקי

‰‡¯�Â האי לׁשמיעה , ע ׂשּיה יׂשראל  ׁשּקדמ ּו מה להבין  צריכין ּכי  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מאמר  על להבין צריכין  ּכי  לי  נראה  אפס  ׁשּׁשֹומעין, קדם ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹעֹוׂשין 

פסח)ה ּגדה ּדּיינּו',(של  הּתֹורה  את לנ ּו נתן  ולא  סיני הר לפני קרבנּו 'אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּתֹורה . ק ּבלת ּבל ּתי סיני הר  לפני ּבקרבנ ּו היה ּטֹובה מה  להבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּוצריכין 

‰‡¯�Âחז"ל כח :)ׁשאמרּו ּכל (יומא ה ּׁשלֹום  עליו אבינּו אברהם  היה קּים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

צריכין  והּנה נ ּתנה, ׁשּלא עד  ּתב ׁשילין ערּובי אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּתֹורה 

אפס נ ּתנה. ׁשּלא  עד ה ּתֹורה הּׁשל ֹום עליו  אבינּו אברהם  ידע מאין  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהבין

הר ּוחנ ּיים אברים  הרמ "ח  ּכנגד ע ׂשה  מצ ֹות הרמ"ח  ּכי ידּוע  (מכות הּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הרּוחנ ּיים כג :) ּגידים ׁשס "ה ּכנגד תע ׂשה  לא מצֹות והּׁשס "ה  קע:), ח "א  ,(זוהר  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

מ ּׂשיג  הּוא  ׁשּלֹו הּגידין ּובר ּוחנ ּיּות  ׁשּלֹו אברים  ּברּוחנּיּות ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּמס ּתּכל 

צריכין  הּגּוף  ׁשאברי ּוכמ ֹו תעׂשה, לא מצ ֹות  ּוׁשס "ה  עׂשה מצ ֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהרמ "ח 

ּכן  ואבר, אבר  לכל הּצריכין ה ּגׁשמּיים ולּדברים  ׁשּלֹו הּגׁשמיּות  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמזֹון 

ׁשאברים ּוכ ׁשם ׁשּלֹו. לּמצֹות ואבר אבר לכל צריכין הרּוחנ ּיים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאברים

צרי  אין  ואבר הּגׁשמ ּיים אבר ּכל ּכן  ׁשּלהם , הּגׁשמ ּיּות אֹותם ללמד  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צרי  אין  ׁשּלהם ,הר ּוחנ ּיים  להּמצ ֹות  מּׂשיגים מעצמם ּכי  אֹותם, ללמד  ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הם ׁשּלהם הח ּיּות הר ּוחנ ּיים האברים  ּכי  ע ׂשה ,וגם הּמצ ֹות  ּבעצמם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
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שמציאותם  מכיון הגשמיים, שהאיברים

מאכל  צריכים הם לכן גשמית היא

זאת  לא הרוחניים, האיברים כך  גשמי,

דהיינו  רוחני מזון צריכים שהם בלבד 

אלא  אליו, המיוחדת המצוה אבר כל 

חיותם  כי – רוחנית היא מציאותם שגם

מצוות  הוא ליש מאין אותם המהווה

"דקות  מכונה זו רוחנית וחיות התורה,

החיות  דהיינו המחשבה", ודקות השכל 

והרגשת  והמחשבה השכל  שבתוך 

זו  וחיות בתוכם, אשר ה' מציאות

המצוות  ידי על  רק  לאדם נמשכת

אותם  ומאירים מחשבותיו את המזככים

ה'. באור
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רא ׁשֹונה  ¨¦¨§קד ּוּׁשה

¯‡·�eמג ּלה נקראת לּמה נבאר וגם ה ּמג ּלה'. 'קריאת  מצות ּבתח ּלה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

מג ּלה , לׁשֹון  היא ּומה מג ּלה ' מקרא 'על ּומברכין  'מג ּלה', ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבׁשם 

נ ֹוראים . ענינים  ּכּמה יבאר ְְְִִִַַָָָָֹּובתֹוכם

‰lÁ˙·eּבׁשּבת מאמרם  לׁשֹון (פח .)נבאר  וזה הּתֹוספ ֹות. ק ׁשית ויתרץ  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ההר ּבתח ּתית ו ּיתיּצב ּו ּדׁשּבת , יז )הּגמרא יט  רב(שמות אמר , ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּכפה מלּמד  חמא ּבר ההר אבּדימי  את  עליהם ה ּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתהא ׁשם לאו ואם  מ ּוטב ה ּתֹורה  מק ּבלין אּתם  אם להם ואמר  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכגיגית ,

הּתֹוספ ֹות  ל ׁשֹון  וזה ה ּגמרא. לׁשֹון  ּכאן  עד כפה)קב ּורתכם, ּכפה(ד "ה  , ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָ

הי ּו ׁשּמא לנׁשמע, נע ׂשה  הק ּדימ ּו ׁשּכבר ּפי  על  אף ּכגיגית, ההר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם 

ּבר  אחא  רב אמר נׁשמֹותיהם . ׁשּיצאּו הּגד ֹולה  הא ׁש ּכׁשראּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָח ֹוזרים

ק ּבלּוה הדר  כן ּפי  על  אף רבא אמר לאֹוריתא . רּבה  מ ֹודעא מ ּכאן ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹיעקב

ּדכתיב אח ׁשורֹוׁש כז )ּבימי  ט  ּׁשּקּבלּו(אסתר  מה קּימ ּו הּיהּודים , וק ּבלּו קּימ ּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַ

הּתֹוספ ֹות לׁשֹון  זה רבא)ּכבר . אמר  ּדבמג ּלה(ד "ה  לר "י ּתימא אסּתר (ז .), ּגּבי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הוה התם  הואי אי ׁשמּואל אמר יה ּודה רב  אמר נאמרה הּקד ׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּברּוח 

למעלה קּימ ּו ה ּיה ּודים וק ּבלּו ק ּימ ּו מ ּדידהּו, עדיפא  ּדידי להּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַָָָאמינא

øåàéá

בלי  הטבע  בדרך  התנהג שהעולם היינו

שהקב "ה  בחוש ראו זה כל  ועם גלוי, נס 

לטובת  הכל  הסיבות כל  מסובב  הוא

אחרים)ישראל  במקומות רבינו בזה שהאריך .(כמו

ג. מאהבה. התורה  קבלת  מיוחד ב . כח 

לטוב ,של  הרע  כוח  דהיינו היפוך

אויבי  שברו אשר הזה שהחודש

נהפך  היהודים כל  את להשמיד  היהודים

המה  היהודים ישלטו אשר הוא

הרעד.בשונאיהם. היפוך  של  זה כח 

נעשה עצמם ,לטוב , הרע  כוחות  ידי  על

ישראל  שונא שהיה שאחשוורוש דהיינו

והמן  שהוא במגילה הגמ ' כמאמר

שרצונם  החריץ  ובעל  התל  לבעל  נמשלו

החריץ לתוך  יכנס  שהתל  – כאחד  שווה

גזר  עצמו הוא ישראל , את לאבד  היינו

וכן  לטוב , הרע  את להפוך  טובות גזירות

הם  הרע , נקודת – המן של  שמחשבותיו

זאת גדולה לטובה גרמו (והעץעצמם

עליו) תלוהו למרדכי  .שהכין

ï éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

מּדׁשמ ּואל  לבר ּפירכא  לה ּו אית  ּכּלהּו רבא  ואמר למ ּטה , ּׁשּקּבלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמה 

ּגּופי ּה ּדרבא ּפירכא , ליּה אית נּמי  ּדׁשמ ּואל והׁשּתא ּפירכא, לי ּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָּדלית

לׁשֹונם . ּכאן עד  אחריתי, לדרׁשא קרא האי ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמ ֹוקי

‰‡¯�Â האי לׁשמיעה , ע ׂשּיה יׂשראל  ׁשּקדמ ּו מה להבין  צריכין ּכי  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מאמר  על להבין צריכין  ּכי  לי  נראה  אפס  ׁשּׁשֹומעין, קדם ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹעֹוׂשין 

פסח)ה ּגדה ּדּיינּו',(של  הּתֹורה  את לנ ּו נתן  ולא  סיני הר לפני קרבנּו 'אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּתֹורה . ק ּבלת ּבל ּתי סיני הר  לפני ּבקרבנ ּו היה ּטֹובה מה  להבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּוצריכין 

‰‡¯�Âחז"ל כח :)ׁשאמרּו ּכל (יומא ה ּׁשלֹום  עליו אבינּו אברהם  היה קּים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

צריכין  והּנה נ ּתנה, ׁשּלא עד  ּתב ׁשילין ערּובי אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּתֹורה 

אפס נ ּתנה. ׁשּלא  עד ה ּתֹורה הּׁשל ֹום עליו  אבינּו אברהם  ידע מאין  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהבין

הר ּוחנ ּיים אברים  הרמ "ח  ּכנגד ע ׂשה  מצ ֹות הרמ"ח  ּכי ידּוע  (מכות הּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הרּוחנ ּיים כג :) ּגידים ׁשס "ה ּכנגד תע ׂשה  לא מצֹות והּׁשס "ה  קע:), ח "א  ,(זוהר  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

מ ּׂשיג  הּוא  ׁשּלֹו הּגידין ּובר ּוחנ ּיּות  ׁשּלֹו אברים  ּברּוחנּיּות ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּמס ּתּכל 

צריכין  הּגּוף  ׁשאברי ּוכמ ֹו תעׂשה, לא מצ ֹות  ּוׁשס "ה  עׂשה מצ ֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהרמ "ח 

ּכן  ואבר, אבר  לכל הּצריכין ה ּגׁשמּיים ולּדברים  ׁשּלֹו הּגׁשמיּות  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמזֹון 

ׁשאברים ּוכ ׁשם ׁשּלֹו. לּמצֹות ואבר אבר לכל צריכין הרּוחנ ּיים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאברים

צרי  אין  ואבר הּגׁשמ ּיים אבר ּכל ּכן  ׁשּלהם , הּגׁשמ ּיּות אֹותם ללמד  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צרי  אין  ׁשּלהם ,הר ּוחנ ּיים  להּמצ ֹות  מּׂשיגים מעצמם ּכי  אֹותם, ללמד  ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הם ׁשּלהם הח ּיּות הר ּוחנ ּיים האברים  ּכי  ע ׂשה ,וגם הּמצ ֹות  ּבעצמם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

øåàéá

úåéçä íéðçåøä íéøáàä éë íâå

.äùò úåöîä íîöòá íä íäìù כמו

שמציאותם  מכיון הגשמיים, שהאיברים

מאכל  צריכים הם לכן גשמית היא

זאת  לא הרוחניים, האיברים כך  גשמי,

דהיינו  רוחני מזון צריכים שהם בלבד 

אלא  אליו, המיוחדת המצוה אבר כל 

חיותם  כי – רוחנית היא מציאותם שגם

מצוות  הוא ליש מאין אותם המהווה

"דקות  מכונה זו רוחנית וחיות התורה,

החיות  דהיינו המחשבה", ודקות השכל 

והרגשת  והמחשבה השכל  שבתוך 

זו  וחיות בתוכם, אשר ה' מציאות

המצוות  ידי על  רק  לאדם נמשכת

אותם  ומאירים מחשבותיו את המזככים

ה'. באור
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הרּוחנ ּיּות ּכי תעׂשה, לא  ׁשס"ה ּבעצמם ׁשּלהם הח ּיּות ּגידין  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּׁשס"ה

רק הּוא  ה ּמח ׁשבֹות והז ּדּככּות  ה ּמח ׁשבה, וד ּקּות  הּׂשכל ּדּקּות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָה ּוא

ְִַהּמצֹות .

‡ˆÓ�מדּבק הּוא סיני הר ּכמעמד  הּגׁשמ ּיּות הת ּפּׁשט ּות לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

האֹור  ּכי  תעׂשה, לא ּובמצֹות עׂשה ּבמצ ֹות  ׁשּלֹו הּׂשכל  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבא ֹור

מ ּמצ ֹות והּפֹונה תע ׂשה, מּלא  ּולה ּזהר ע ׂשה  מצ ֹות  לק ּים רק אינ ֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּׂשכל 

ׁשלמה החכמים ּכל אד ֹון  ּבפי ּכסיל נקרא הּוא תע ׂשה  לא ּומצֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹע ׂשה

ולאה ּמל  עׂשה מצֹות ּבק ּיּום רק אינֹו ה ּׂשכל אֹור ּכי  ה ּׁשלֹום , עליו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ע ׂשה , מצֹות ּולק ּים  תע ׂשה מ ּלא להּזהר רק אינ ֹו ּבעצמ ֹו וה ּׂשכל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹתעׂשה,

רמ"ח  הּתֹורה ּכל להּׂשיג  יכֹולים היּו הּקד ֹוׁשה  ה ּתֹורה ׁשּנּתנה  קדם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולכן 

ה ּתֹורה מ ּׂשיגין  אין  ּׁשאנחנ ּו מה אפס תעׂשה, לא  ּוׁשס "ה  עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמצ ֹות 

מס הּוא אׁשר החמרּיּות מחמת ה ּוא ּומּׂשכלנ ּו, להּׂשיג מעצמנּו ה ּמבּדיל  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

øåàéá

íéé÷ì ÷ø åðéà ìëùä øåàä éë

.äùòú àìî øäæäìå äùò úåöî

של  האמיתית שהקב "ה החיות השכל 

פשוט , ה' אור הוא בעולם, האציל 

ונתלבש  ירד  ההשתלשלות שבסדר

ולאחר  ומחשבה, שכל  של  באופן

נעשה  ההשתלשלות בסדר נוסף  שלב 

הכלים", "שבירת של  שלב  מתוכו

ובלבול  תערובת נתחדש בו אשר

מכיון  אבל  ורע . טוב  של  מחשבות

אור  של  החיות הוא השכל  ששורש

הנקרא  השכל  של  שהאור נמצא ה',

כל  המחשבה" ודקות השכל  "דקות

ולכן  ה', מצוות לקיום רק  הוא מהותו

התפשטות  לו יש האדם כאשר

מתוך  שמסלק  דהיינו - הגשמיות

הבאים  המחשבות ערבובי את שכלו

הגוף , וחושי רגשות ידי על  מלמטה

ומחשבה  שכל  שום בשכלו אין אזי

ה'. רצון לעשות מלבד 

äùåã÷ä äøåúä äðúðù íãå÷ ïëìå

ç"îø äøåúä ìë âéùäì íéìåëé åéä

.äùòú àì ä"ñùå äùò úåöî שהרי

שבעולם  השכלים כל  של  החיות כאמור

נפש  שמציאות ומכיון ה', רצון הוא

כבר  בשכלו שמאירה ונשמתו האדם

ונשמת  תורה, מתן קודם קיימת היתה

ששייכת  כפי ה' רצון עצמה היא האדם

חלקים  תרי"ג בה ויש זה, אדם לשורש

בנפש, ה' רצון מתגלה בו האופן של 

אפשר  היה תורה מתן קודם שגם נמצא

כל  את  האבות  כשסילקו ה' רצון להשיג

כח את המבלבלות הגוף  תאוות

המחשבה.

¬ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

והתּגּברּות הּגׁשמ ּיּות התּפּׁשט ּות לֹו ׁשּיׁש מי אמנם הרּוחנּיּות, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָא ֹור

הרמ"ח  ּכי  הּתֹורה, מעצמ ֹו ׂשכל ֹו ּבעין  לה ּׂשיג  יכ ֹול  הּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהר ּוחנ ּיּות 

מצ ֹות ּבעצמם  ּגידים ּוׁשס"ה ע ׂשה מצ ֹות  ּבעצמם  הם הרּוחנּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאברים 

נז ּדּכ אׁשר  ה ּׁשלֹום  עליו  אבינ ּו אברהם ולכן  תעׂשה. ׁשּלֹו,לא  החמר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכּלּה ה ּתֹורה ּכל ׁשל הרּוחנ ּיּות ׁשּלֹו ּגידיו  ּוׁשס"ה איבריו  מרמ"ח  ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻה ּׂשיג 

נּתנה . ׁשּלא ְִֶַָֹעד

‰ÊÂנ ֹודע הּנה כּו', סיני הר לפני  קרבנ ּו א ּלּו הּגדה ּבעל  י ּסד  אׁשר  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

זהמתן  ּפסקה סיני הר קמו .)ׁשּבמעמד  מ ּתן (שבת  ׁשּבהכנת ּכלֹומר , ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

מ ּנׁשֹותיהן  ימים  ׁשלׁשה  ּובפריׁשתן  סביב , העם ּבהג ּבלת  ּדהינ ּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹּתֹורה

נז ּדּכ י ׂשראל ּבני נערי  ׁשל  ּובּקרּבנֹות למלאכים, ּדֹומין הי ּו החמר אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפסקּו סיני הר ּבמעמד  אמרּו ולכן נּתנה, ׁשּלא עד ה ּתֹורה  וה ּׂשיג ּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּלהם,

ּבעצמ ֹו סיני הר ׁשּבמעמד זהמתן, ּפסקּו ּתֹורה ּבמּתן  אמרּו ולא  ְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻזהמתן,

הּתֹורה , ה ּׂשיג ּו זהמתן  ׁשּפסקּו וכיון זהמתן , נפסקה  ּתֹורה למּתן  ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻוהכנתן

ונדּבק הרּוחנ ּיים , ּגידים ּוׁשס"ה  הרּוחנּיים אברים הרמ "ח  היא ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הר  לפני  קרבנ ּו 'אּלּו וזה  אחד . הּכל ה ּוא ּכי מצ ֹות  ּבא ֹור ה ּׂשכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאֹור

סיני  הר לפני  ׁשּקרבנ ּו ּכיון  ּכלֹומר ּדּיינּו', הּתֹורה  את  לנּו נתן ולא  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹסיני 

אברהם ׁשהּׂשיג  ּכמ ֹו נ ּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה את והּׂשיג ּו זהמתן, ּפסקה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻאז 

וע ּין  ּדּינ ּו, הּתֹורה את  לנ ּו נתן לא אפּלּו ולכן ה ּׁשלֹום , עליו  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹאבינ ּו

הּׁשיריםּבאל ׁשי  ׁשיר על ו )הּקד ֹוׁש האּלה .(ג  ּכּדברים ּכתב ה ּוא אׁשר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

‰p‰Â מ ּיד אז ּברּוחנּיּות, אלהינּו ּתֹורת והּׂשיג ּו זהמתן  נפסקה ּכאׁשר ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻ

האדם מח ׁשבת אז ּכי  ה ּתֹורה , את  לקּבל  היה ּורצֹונם  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחפצם

ואר  חּיינ ּו הּוא אלהינ ּו ה' ׁשּתֹורת מח ׁשבתמאירה  ּכאׁשר  אמנם  ימינּו, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

øåàéá

úà ìá÷ì äéä íðåöøå íöôç ãéî æà

.äøåúä.חלקים שני היו התורה בקבלת

לנפש  השייכת הרוחנית התורה קבלת

הגשמית  התורה וקבלת האלוקית,

הראשון  השלב  הטבעית. לנפש השייכת

לבושי  את להסיר היה התורה בקבלת

להתגלות, הנשמה את המונעים הגוף 

בגלוי  להרגיש הנפש מאיברי ומונעים
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הרּוחנ ּיּות ּכי תעׂשה, לא  ׁשס"ה ּבעצמם ׁשּלהם הח ּיּות ּגידין  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּׁשס"ה

רק הּוא  ה ּמח ׁשבֹות והז ּדּככּות  ה ּמח ׁשבה, וד ּקּות  הּׂשכל ּדּקּות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָה ּוא

ְִַהּמצֹות .

‡ˆÓ�מדּבק הּוא סיני הר ּכמעמד  הּגׁשמ ּיּות הת ּפּׁשט ּות לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

האֹור  ּכי  תעׂשה, לא ּובמצֹות עׂשה ּבמצ ֹות  ׁשּלֹו הּׂשכל  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבא ֹור

מ ּמצ ֹות והּפֹונה תע ׂשה, מּלא  ּולה ּזהר ע ׂשה  מצ ֹות  לק ּים רק אינ ֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּׂשכל 

ׁשלמה החכמים ּכל אד ֹון  ּבפי ּכסיל נקרא הּוא תע ׂשה  לא ּומצֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹע ׂשה

ולאה ּמל  עׂשה מצֹות ּבק ּיּום רק אינֹו ה ּׂשכל אֹור ּכי  ה ּׁשלֹום , עליו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ע ׂשה , מצֹות ּולק ּים  תע ׂשה מ ּלא להּזהר רק אינ ֹו ּבעצמ ֹו וה ּׂשכל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹתעׂשה,

רמ"ח  הּתֹורה ּכל להּׂשיג  יכֹולים היּו הּקד ֹוׁשה  ה ּתֹורה ׁשּנּתנה  קדם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולכן 

ה ּתֹורה מ ּׂשיגין  אין  ּׁשאנחנ ּו מה אפס תעׂשה, לא  ּוׁשס "ה  עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמצ ֹות 

מס הּוא אׁשר החמרּיּות מחמת ה ּוא ּומּׂשכלנ ּו, להּׂשיג מעצמנּו ה ּמבּדיל  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
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של  האמיתית שהקב "ה החיות השכל 

פשוט , ה' אור הוא בעולם, האציל 

ונתלבש  ירד  ההשתלשלות שבסדר

ולאחר  ומחשבה, שכל  של  באופן

נעשה  ההשתלשלות בסדר נוסף  שלב 

הכלים", "שבירת של  שלב  מתוכו

ובלבול  תערובת נתחדש בו אשר

מכיון  אבל  ורע . טוב  של  מחשבות

אור  של  החיות הוא השכל  ששורש

הנקרא  השכל  של  שהאור נמצא ה',

כל  המחשבה" ודקות השכל  "דקות

ולכן  ה', מצוות לקיום רק  הוא מהותו

התפשטות  לו יש האדם כאשר

מתוך  שמסלק  דהיינו - הגשמיות

הבאים  המחשבות ערבובי את שכלו

הגוף , וחושי רגשות ידי על  מלמטה

ומחשבה  שכל  שום בשכלו אין אזי

ה'. רצון לעשות מלבד 

äùåã÷ä äøåúä äðúðù íãå÷ ïëìå

ç"îø äøåúä ìë âéùäì íéìåëé åéä

.äùòú àì ä"ñùå äùò úåöî שהרי

שבעולם  השכלים כל  של  החיות כאמור

נפש  שמציאות ומכיון ה', רצון הוא

כבר  בשכלו שמאירה ונשמתו האדם

ונשמת  תורה, מתן קודם קיימת היתה

ששייכת  כפי ה' רצון עצמה היא האדם

חלקים  תרי"ג בה ויש זה, אדם לשורש

בנפש, ה' רצון מתגלה בו האופן של 

אפשר  היה תורה מתן קודם שגם נמצא

כל  את  האבות  כשסילקו ה' רצון להשיג

כח את המבלבלות הגוף  תאוות

המחשבה.

¬ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

והתּגּברּות הּגׁשמ ּיּות התּפּׁשט ּות לֹו ׁשּיׁש מי אמנם הרּוחנּיּות, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָא ֹור

הרמ"ח  ּכי  הּתֹורה, מעצמ ֹו ׂשכל ֹו ּבעין  לה ּׂשיג  יכ ֹול  הּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהר ּוחנ ּיּות 

מצ ֹות ּבעצמם  ּגידים ּוׁשס"ה ע ׂשה מצ ֹות  ּבעצמם  הם הרּוחנּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאברים 

נז ּדּכ אׁשר  ה ּׁשלֹום  עליו  אבינ ּו אברהם ולכן  תעׂשה. ׁשּלֹו,לא  החמר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכּלּה ה ּתֹורה ּכל ׁשל הרּוחנ ּיּות ׁשּלֹו ּגידיו  ּוׁשס"ה איבריו  מרמ"ח  ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻה ּׂשיג 

נּתנה . ׁשּלא ְִֶַָֹעד

‰ÊÂנ ֹודע הּנה כּו', סיני הר לפני  קרבנ ּו א ּלּו הּגדה ּבעל  י ּסד  אׁשר  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

זהמתן  ּפסקה סיני הר קמו .)ׁשּבמעמד  מ ּתן (שבת  ׁשּבהכנת ּכלֹומר , ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

מ ּנׁשֹותיהן  ימים  ׁשלׁשה  ּובפריׁשתן  סביב , העם ּבהג ּבלת  ּדהינ ּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹּתֹורה

נז ּדּכ י ׂשראל ּבני נערי  ׁשל  ּובּקרּבנֹות למלאכים, ּדֹומין הי ּו החמר אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפסקּו סיני הר ּבמעמד  אמרּו ולכן נּתנה, ׁשּלא עד ה ּתֹורה  וה ּׂשיג ּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּלהם,

ּבעצמ ֹו סיני הר ׁשּבמעמד זהמתן, ּפסקּו ּתֹורה ּבמּתן  אמרּו ולא  ְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻזהמתן,

הּתֹורה , ה ּׂשיג ּו זהמתן  ׁשּפסקּו וכיון זהמתן , נפסקה  ּתֹורה למּתן  ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻוהכנתן

ונדּבק הרּוחנ ּיים , ּגידים ּוׁשס"ה  הרּוחנּיים אברים הרמ "ח  היא ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הר  לפני  קרבנ ּו 'אּלּו וזה  אחד . הּכל ה ּוא ּכי מצ ֹות  ּבא ֹור ה ּׂשכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאֹור

סיני  הר לפני  ׁשּקרבנ ּו ּכיון  ּכלֹומר ּדּיינּו', הּתֹורה  את  לנּו נתן ולא  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹסיני 

אברהם ׁשהּׂשיג  ּכמ ֹו נ ּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה את והּׂשיג ּו זהמתן, ּפסקה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻאז 

וע ּין  ּדּינ ּו, הּתֹורה את  לנ ּו נתן לא אפּלּו ולכן ה ּׁשלֹום , עליו  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹאבינ ּו

הּׁשיריםּבאל ׁשי  ׁשיר על ו )הּקד ֹוׁש האּלה .(ג  ּכּדברים ּכתב ה ּוא אׁשר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

‰p‰Â מ ּיד אז ּברּוחנּיּות, אלהינּו ּתֹורת והּׂשיג ּו זהמתן  נפסקה ּכאׁשר ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻ

האדם מח ׁשבת אז ּכי  ה ּתֹורה , את  לקּבל  היה ּורצֹונם  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחפצם

ואר  חּיינ ּו הּוא אלהינ ּו ה' ׁשּתֹורת מח ׁשבתמאירה  ּכאׁשר  אמנם  ימינּו, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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.äøåúä.חלקים שני היו התורה בקבלת

לנפש  השייכת הרוחנית התורה קבלת

הגשמית  התורה וקבלת האלוקית,

הראשון  השלב  הטבעית. לנפש השייכת

לבושי  את להסיר היה התורה בקבלת

להתגלות, הנשמה את המונעים הגוף 

בגלוי  להרגיש הנפש מאיברי ומונעים
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ּכ ּכל מתא ּוה אינ ֹו אזי ונת ּגּׁשם  נתעּבה עליו האדם וקׁשה ה ' לת ֹורת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּתק ּבלּו אם  ּכגיגית ההר עליהם ׁשּכפה חז "ל  אמר ּו אׁשר  וזה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלקּימם.

הי ּו ההּוא ּבעת  אמנם לנ ׁשמע, נע ׂשה ׁשהקּדימ ּו הגם  מ ּוטב  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּתֹורה

להם והיה הּׁשכינה, עליהם והׁשרה  ּוצלּולים, ּוברּורים זּכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל 

ז  יהי ּו לא  ּכׁשּמח ׁשבֹותם  אבל  ה ּגׁשמּיּות, לאהתּפּׁשט ּות אז  ּוצלּולים , ּכים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

מח ׁשבת להי ֹות אפ ׁשר אי  ּכי נ ֹודע  ּכי  ׁשמים , מלכּות על עליהם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיקּבל ּו

ז "ל  האר"י  ּכתב ּכאׁשר ּונק ּיה , ז ּכה ּתמיד ד)האדם דרוש  לילה  ׁשאי (שעה"כ ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשעֹות . מ ׁשלׁש י ֹותר ּבתפּלה לעמד ְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹאפׁשר

ı¯˙Óeנעׂשה הק ּדימ ּו ּכבר הלא  ההר  עליהם ּכפה  לּמה ּתֹוספֹות ק ׁשית ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּמח ׁשב ּתם ּבעת  ׁשּיקּימ ּו לנ ׁשמע  נעׂשה ׁשהק ּדימ ּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָלנ ׁשמע ,

האי  ׂשכלם ּבעין  רֹואין ויהיּו עליהם , ׁשכינה ּובה ׁשראת צלּולה, יהיה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

היא הר ּוחני והאבר ּבֹו ה ּקב ּועה  ּבּמצוה ׁשּלֹו ח ּיּות ואבר אבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל 

יתּבר  והּׁשם ויעׂשּוהּמצוה, ה ּתֹורה  ׁשּיק ּבלּו ּכגיגית, ההר  עליהם  ּכפה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

את יּׂשיג ּו ולא וג ּסה, עבה למח ׁשבה יׂשראל  ּכׁשּיחזרּו אפּלּו האל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצ ֹות 

לא ואז  עׂשה, מצ ֹות  ּברמ "ח  ׁשּלהם  ח ּיּות  אברים ּורמ "ח  הּתֹורה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמתיק ּות

את יק ּבלּו כן ּפי על ׁשאף  ּכגיגית  ההר  עליהם ּכפה הּתֹורה, לקּים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיתאּוּו

ולא ּגּסה ּבמח ׁשבה ּכׁשּיהיּו אפּלּו ּומצ ֹותיו  ות ֹורתֹו עליהם מלכּותֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל 

øåàéá

ולהתאוות  ית"ש הבורא חיות את

על  זה וחפץ  חשק  אשר רצונו, לעשות

מצוות  תרי"ג הוא חלקיו תרי"ג

התורה  את קיבלו מכן ולאחר הרוחניים.

הגשמי  בעולם שנשמעו הדברות בעשרת

רצון  גילוי את הביאו ובכך  בפועל ,

הרוחניים  איברים מתרי"ג השי"ת

לאחר  ולכן הגשמיים, האיברים לתרי"ג

לאהליכם, לכם שובו נצטוו תורה מתן

מהעולמות  התורה ירדה שעה באותה כי

הגשמי, הזה לעולם הרוחניים העליונים

הגשמי  העולם את לחבר הכח  וניתן

תרי"ג  את לחבר דהיינו הרוחני לעולם

האיברים  לתרי"ג הגשמיים האיברים

הרוחניים.

'âî øúåé äìéôúá ãåîòì øùôà éàù

.úåòù אינו שהאדם לומדים אנו ומכאן

גמורה  דביקות של  במצב  להיות יכול 

לעיתים  הוא יורד  כרחו ובעל  ומוחלטת,

חלילה. וחוזר ושב  וחוזר מהדביקות

ìåò úà åìá÷é ïë éô ìò óàù

.åéúåöîå åúøåúå íäéìò åúåëìî
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אינם ּומצ ֹותיו  הּתֹורה טעמי  ּכי  הּקד ֹוׁשה, ה ּתֹורה מתיק ּות  את ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׂשיג ּו

ּובעביּות העֹולמ ֹות, ּובר ּוחנ ּיּות  הּׂשכל  ּברּוחנ ּיּות רק להּׂשיג  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָיכ ֹולין 

ּבארנ ּו זה ּכל מכּסים, ּופרּוׁשיה  טעמיה  הע ֹולמ ֹות ּובג ׁשמּיּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻה ּׂשכל

ּתֹורה: ּובמ ּתן  ׁשבּועֹות ְְִֵַַָָּבדרּוׁשי

„BÚÂ רצ ֹון עת  ׁשֹונ ֹות, ע ּתים יׁש ה ּנה  ּכי ּׁשּבארנּו. למה קרֹוב והּוא נראה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יתּבר  ה ּׁשם  ּומ ׁשּנהאׁשר הּגדֹול ּבחס ּדֹו עֹולמ ֹו את מנהיג  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכדר ה ׁשּלא ּבהתּגּלּות ט ּובֹו ּומׁשּפיע  יׂשראל ּטבעּיּות , ּבית לע ּמֹו הּטבע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

יתּבר  ה ּׁשם  מתּפאר ּבהם ויׁשאׁשר עלינ ּו, מלכ ּותֹו ּכבֹוד  התּגּלּות  והּוא , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

התּגּלּות ּבעת והּנה ּבטבע. מתנהג  הע ֹולם אׁשר  ו ׁשל ֹום חס ּפנים  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהסּתרת

ע ֹולמ ֹו ּומנהיג  מת ּפאר ּבהם אׁשר י ׂשראל, ּבית עּמֹו על  מלכ ּותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכבֹוד 

ּכדר  ׁשּלא  י ׂשראל ּבני ע ּמֹו קרן  נ ּסיםלרֹומם  ע ּמנ ּו וע ֹוׂשה הּטבע, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

יתלהב האדם ּבני  ּכל לב  ּבוּדאי  אזי ּכל, לעין  מלכּותֹו ונ ּכר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹונפלא ֹות

ּברּו הּבֹורא אלהינ ּו ה' את מלכּותֹו,לעבד  הדר ּכב ֹוד רֹואין  ּכי הּוא, ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ

ּברּו הּבֹורא את לעבד ּכאׁשר ורא ּוי אמנם וׁשּליט , רב ה ּוא ּכי הּוא  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מתלהבין  הּלבבֹות אין  אזי  הּטבע  ּפי על  מתנהג  והעֹולם  מכּסה  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻמלכּותֹו

ֲַָלעב ֹודתֹו.

‰p‰Â,ה ּכב ֹוד וענני והּמן והּבאר וה ּנפלאֹות, הּנּסים ה ּדֹור  ראּו ּבּמד ּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

מל  את לעבד  התלהב ּו ּדּבר אזי  א ׁשר ּכל  ואמרּו וענּו ו ׁשּליט , רב  ְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ונ ׁשמע נעׂשה ז )ה' כד ּבעת(שמות ׁשאפּלּו ּכגיגית , ההר  עליהם וכפה , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
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מיוחד  כח  לישראל  ניתן תורה במתן

במצוות  הזה לעולם ירדה שהתורה

אינו  כשאדם גם זה ידי ועל  מעשיות,

הנפש  איברי חיות את להרגיש מזוכך 

הבורא  רצון לעשות המתאוים הרוחניים

על  לקבל  הוא יכול  מקום מכל  ית"ש,

"כפיית  בדרך  שמים מלכות עול  עצמו

עומדת  שהגיגית כמו -] כגיגית", הר

הר  כך  אותה, רואה ואינו האדם מעל 

האדם  מעל  עומד  התורה כח  דהיינו סיני

זוכה  כשאינו גם "מקיף " בדרך  בו ומאיר

הקב "ה  זה וכח  מעצמו], אותו להשיג

מתוך  התורה קיום כח  לישראל , נתן

רצון  שכן שיודע  מכיון החומר, כפיית

מרגיש  שאינו אע "פ  כך  עושה הקב "ה

המצוות. בעשיית  וחיות טעם שום
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ּכ ּכל מתא ּוה אינ ֹו אזי ונת ּגּׁשם  נתעּבה עליו האדם וקׁשה ה ' לת ֹורת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּתק ּבלּו אם  ּכגיגית ההר עליהם ׁשּכפה חז "ל  אמר ּו אׁשר  וזה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלקּימם.

הי ּו ההּוא ּבעת  אמנם לנ ׁשמע, נע ׂשה ׁשהקּדימ ּו הגם  מ ּוטב  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּתֹורה

להם והיה הּׁשכינה, עליהם והׁשרה  ּוצלּולים, ּוברּורים זּכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל 

ז  יהי ּו לא  ּכׁשּמח ׁשבֹותם  אבל  ה ּגׁשמּיּות, לאהתּפּׁשט ּות אז  ּוצלּולים , ּכים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

מח ׁשבת להי ֹות אפ ׁשר אי  ּכי נ ֹודע  ּכי  ׁשמים , מלכּות על עליהם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיקּבל ּו

ז "ל  האר"י  ּכתב ּכאׁשר ּונק ּיה , ז ּכה ּתמיד ד)האדם דרוש  לילה  ׁשאי (שעה"כ ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשעֹות . מ ׁשלׁש י ֹותר ּבתפּלה לעמד ְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹאפׁשר

ı¯˙Óeנעׂשה הק ּדימ ּו ּכבר הלא  ההר  עליהם ּכפה  לּמה ּתֹוספֹות ק ׁשית ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּמח ׁשב ּתם ּבעת  ׁשּיקּימ ּו לנ ׁשמע  נעׂשה ׁשהק ּדימ ּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָלנ ׁשמע ,

האי  ׂשכלם ּבעין  רֹואין ויהיּו עליהם , ׁשכינה ּובה ׁשראת צלּולה, יהיה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

היא הר ּוחני והאבר ּבֹו ה ּקב ּועה  ּבּמצוה ׁשּלֹו ח ּיּות ואבר אבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל 

יתּבר  והּׁשם ויעׂשּוהּמצוה, ה ּתֹורה  ׁשּיק ּבלּו ּכגיגית, ההר  עליהם  ּכפה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

את יּׂשיג ּו ולא וג ּסה, עבה למח ׁשבה יׂשראל  ּכׁשּיחזרּו אפּלּו האל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצ ֹות 

לא ואז  עׂשה, מצ ֹות  ּברמ "ח  ׁשּלהם  ח ּיּות  אברים ּורמ "ח  הּתֹורה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמתיק ּות

את יק ּבלּו כן ּפי על ׁשאף  ּכגיגית  ההר  עליהם ּכפה הּתֹורה, לקּים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיתאּוּו

ולא ּגּסה ּבמח ׁשבה ּכׁשּיהיּו אפּלּו ּומצ ֹותיו  ות ֹורתֹו עליהם מלכּותֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל 
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ולהתאוות  ית"ש הבורא חיות את

על  זה וחפץ  חשק  אשר רצונו, לעשות

מצוות  תרי"ג הוא חלקיו תרי"ג

התורה  את קיבלו מכן ולאחר הרוחניים.

הגשמי  בעולם שנשמעו הדברות בעשרת

רצון  גילוי את הביאו ובכך  בפועל ,

הרוחניים  איברים מתרי"ג השי"ת

לאחר  ולכן הגשמיים, האיברים לתרי"ג

לאהליכם, לכם שובו נצטוו תורה מתן

מהעולמות  התורה ירדה שעה באותה כי

הגשמי, הזה לעולם הרוחניים העליונים

הגשמי  העולם את לחבר הכח  וניתן

תרי"ג  את לחבר דהיינו הרוחני לעולם

האיברים  לתרי"ג הגשמיים האיברים

הרוחניים.
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.úåòù אינו שהאדם לומדים אנו ומכאן

גמורה  דביקות של  במצב  להיות יכול 

לעיתים  הוא יורד  כרחו ובעל  ומוחלטת,

חלילה. וחוזר ושב  וחוזר מהדביקות
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אינם ּומצ ֹותיו  הּתֹורה טעמי  ּכי  הּקד ֹוׁשה, ה ּתֹורה מתיק ּות  את ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׂשיג ּו

ּובעביּות העֹולמ ֹות, ּובר ּוחנ ּיּות  הּׂשכל  ּברּוחנ ּיּות רק להּׂשיג  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָיכ ֹולין 

ּבארנ ּו זה ּכל מכּסים, ּופרּוׁשיה  טעמיה  הע ֹולמ ֹות ּובג ׁשמּיּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻה ּׂשכל

ּתֹורה: ּובמ ּתן  ׁשבּועֹות ְְִֵַַָָּבדרּוׁשי

„BÚÂ רצ ֹון עת  ׁשֹונ ֹות, ע ּתים יׁש ה ּנה  ּכי ּׁשּבארנּו. למה קרֹוב והּוא נראה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יתּבר  ה ּׁשם  ּומ ׁשּנהאׁשר הּגדֹול ּבחס ּדֹו עֹולמ ֹו את מנהיג  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכדר ה ׁשּלא ּבהתּגּלּות ט ּובֹו ּומׁשּפיע  יׂשראל ּטבעּיּות , ּבית לע ּמֹו הּטבע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

יתּבר  ה ּׁשם  מתּפאר ּבהם ויׁשאׁשר עלינ ּו, מלכ ּותֹו ּכבֹוד  התּגּלּות  והּוא , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

התּגּלּות ּבעת והּנה ּבטבע. מתנהג  הע ֹולם אׁשר  ו ׁשל ֹום חס ּפנים  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהסּתרת

ע ֹולמ ֹו ּומנהיג  מת ּפאר ּבהם אׁשר י ׂשראל, ּבית עּמֹו על  מלכ ּותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכבֹוד 

ּכדר  ׁשּלא  י ׂשראל ּבני ע ּמֹו קרן  נ ּסיםלרֹומם  ע ּמנ ּו וע ֹוׂשה הּטבע, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

יתלהב האדם ּבני  ּכל לב  ּבוּדאי  אזי ּכל, לעין  מלכּותֹו ונ ּכר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹונפלא ֹות

ּברּו הּבֹורא אלהינ ּו ה' את מלכּותֹו,לעבד  הדר ּכב ֹוד רֹואין  ּכי הּוא, ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ

ּברּו הּבֹורא את לעבד ּכאׁשר ורא ּוי אמנם וׁשּליט , רב ה ּוא ּכי הּוא  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מתלהבין  הּלבבֹות אין  אזי  הּטבע  ּפי על  מתנהג  והעֹולם  מכּסה  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻמלכּותֹו

ֲַָלעב ֹודתֹו.

‰p‰Â,ה ּכב ֹוד וענני והּמן והּבאר וה ּנפלאֹות, הּנּסים ה ּדֹור  ראּו ּבּמד ּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

מל  את לעבד  התלהב ּו ּדּבר אזי  א ׁשר ּכל  ואמרּו וענּו ו ׁשּליט , רב  ְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ונ ׁשמע נעׂשה ז )ה' כד ּבעת(שמות ׁשאפּלּו ּכגיגית , ההר  עליהם וכפה , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
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מיוחד  כח  לישראל  ניתן תורה במתן

במצוות  הזה לעולם ירדה שהתורה

אינו  כשאדם גם זה ידי ועל  מעשיות,

הנפש  איברי חיות את להרגיש מזוכך 

הבורא  רצון לעשות המתאוים הרוחניים

על  לקבל  הוא יכול  מקום מכל  ית"ש,

"כפיית  בדרך  שמים מלכות עול  עצמו

עומדת  שהגיגית כמו -] כגיגית", הר

הר  כך  אותה, רואה ואינו האדם מעל 

האדם  מעל  עומד  התורה כח  דהיינו סיני

זוכה  כשאינו גם "מקיף " בדרך  בו ומאיר

הקב "ה  זה וכח  מעצמו], אותו להשיג

מתוך  התורה קיום כח  לישראל , נתן

רצון  שכן שיודע  מכיון החומר, כפיית

מרגיש  שאינו אע "פ  כך  עושה הקב "ה

המצוות. בעשיית  וחיות טעם שום
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וענני  ּומן הּבאר מ ּתנֹות  הּׁשל ׁשה וי ּפסק ּו ה ּטבע  ּפי על  יתנהג  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהע ֹולם

הּמארע ֹות וכל הּטבעּיּות  ׁשּכל יאמינּו אזי  הארץ מעבּור  ויאכלּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּכב ֹוד

יתּבר  מ ּמּנּו הּכל  ּגדֹול ועד  ּוצריכין מ ּקטן מ ׁשלה, ּבּכל  ּומלכּותֹו ׁשמ ֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר  זה ועל ּפנים, ּבהס ּתר מלכ ּותֹו ּכאׁשר אפ ּלּו הּתֹורה את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלקּים

ּתק ּבלּו אם ואמר  ּכגיגית ההר עליהם  ּכפה הּטבע  ּפי על העֹולם  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיתנהג ּו

ּברּו האל ׁשּידע ּולדֹורֹות, מ ּוטב ּפי הּתֹורה  על  הע ֹולם ׁשּיתנהג  הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגיגית . ההר עליהם ּכפה  אז ְֲִִֵֶֶַַָָָָָה ּטבע 

ı¯˙ÈÂ הּתֹוספ ֹות כפה)קׁשית ּכיון (ד"ה ּכגיגית  ההר  עליהם ּכפה ל ּמה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

לדֹורֹות ׁשהּוא יּתכן  ּדברינּו ּולפי לנׁשמע . נעׂשה הק ּדימ ּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכבר

קטן  ּדבר ׁשּום ׁשאין האדם  ׁשּידע הּטבע, ּפי על וה ּמז ֹון  הע ֹולם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּיתנהג ּו

יתּבר  ז ּולת ֹו ּגדֹול ׁשני אֹו ּפי על  ה ּתֹוספֹות קׁשית יתרץ  ונמצא ׁשמ ֹו, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

מ ֹוחין  וית ּגּׁשם ּכׁשּיתע ּבה  אפּלּו לדֹורֹות  ׁשהּוא  הּוא אחד אפן  ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאפנים,

יק ּבלּו ּבטבעּיּות הע ֹולם ׁשּיתנהג ּו אפ ּלּו לד ֹורֹות הּׁשני ואפן  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּמח ׁשבֹות,

øåàéá
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הקודמים, דבריו פי על  לבאר ממשיך 

איברי  למה כשנתבונן חדש. בעומק 

לעשות  תמיד  חפצים הרוחניים הנפש

מכיון  הוא שהטעם נראה ה', רצון

נפש  ורצון קיומם, והוא חיותם שמשם

בשורש  דהיינו בחיים לבחור הוא חי כל 

קיומו  מסיבת בריחוק  ולא קיומו

ית"ש  שהבורא בשעה והנה והויתו.

- כזה באופן העולם את מנהיג

איך  ממש בעין לברואים שמתגלה

לכל  ומנהיג בורא ית"ש שהבורא

של  הטבעי הרצון בוודאי אזי הברואים,

הבורא  את לעבוד  הוא הנבראים כל 

המהוה  החיים לחי להתקרב  כדי ית"ש

העולמות  כל  את עת בכל  ומחדש

זו  הנהגה שאין בשעה אבל  והנבראים,

החיצוני  המחזה לעין ונראה בגלוי,

ככל  בבריאה עושים אדם בני כאילו

הטבעית  לנפש אין אזי ורצונם, חפצם

ית"ש. הבורא את לעבוד  זה רצון

ההר  כפיית של  שפנימיותה ונמצא

דהיינו  עצמו, זה דעת על  היא כגיגית,

שהבורא  שלם בלבב  ויאמינו שידעו

והוא  הברואים כל  את מנהיג ית"ש

יבינו  זה ידי ועל  וקיומם, הוייתם חיותם

ממש  בגלוי רואים הם אין אם שגם

כן  לעשות מוכרחים הם הבורא, הנהגת

הנהגת  שראו בשעה כן  שעשו כשם

בגלוי. ית"ש הבורא

è− éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

יתּבר  הּבֹורא מצֹות ויעׂשּו ּבעֹולםהּתֹורה ׁשּזה אחד הּכל והּוא ׁשמ ֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יצירה ּבספר ּכּיד ּוע ּבּנפ ׁש, ז )וזה פ "ה  ו , נפׁש,(פ"ג  ׁשנה  ּבעֹולם נברא ׁשהּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּברּו הּכל  הּבֹורא את ע ֹובדין  יׂשראל  ּבית אזי ּוכ ׁשעּמֹו ּגב ֹוּה ּבׂשכל הּוא  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מסּפר : אין  עד  ונפלאֹות נ ּסים  עּמנ ּו ועֹוׂשה  ּבע ֹולם, נתּגּלה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמלכּותֹו

‰zÚÂהּׁשנ ּיה ה ּתֹוספֹות קׁשית על  אמר )נבאר ּדלמדּו(ד "ה  ּׁשהקׁשּו מה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ

למדּו ּובּמג ּלה וק ּבלּו, מ ּקּימ ּו אח ׁשור ֹוׁש ּבימי קּבל ּו ּדהדר  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָחז "ל

ּתליא , ּבהא ּדהא  והּנראה נאמרה. ה ּקדׁש ּברּוח ּדאסּתר וק ּבלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ ּקּימּו

ּפרׁש ּדרׁש"י  להבין  צריכין בימי)ּדהּנה  ד "ה  פח . ּבימי (שבת  ק ּבלּו ּדהדר  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

חביב ואס ּתר מרּדכי ׁשל הּנס  זה  היה לּמה הּנס, מאהבת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאח ׁשורֹוׁש

ראּו מצרים ּביציאת והלא לי ׂשראל, להם  ׁשּנע ׂשּו ה ּנּסים מ ּכל ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעליהם 

והּנפלאֹות . הּנּסים וכל מ ּכֹות  ועׂשר סּוף  ים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָקריעת

‰‡¯�Âּבמ ּסכת חז "ל ׁשאמרּו רא ׁשֹונה יצא וזה מאמרים , ּכּמה  ויתּבאר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אפסי (ר "ל)(יא .)מג ּלה  כל ראּו ּפתחא , האי ל ּה ּפתח  י ֹוחנן] [רּבי  ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

אלהינ ּו יׁשּועת את ג )ארץ  צח  יׁשּועת(תהלים  את ארץ אפסי כל  רא ּו אימתי  , ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ואסּתר  מרּדכי ּבימי  ל ּמה קׁשה , ּכאן  וגם ואסּתר . מרּדכי  ּבימי  ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלהינּו,
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.ùôð הצמצום כלומר העולם בריאת

חלקים: לשלשה מתחלק  הבריאה, של 

ונפש .עול  שנה  מצד ם  העולםהצמצום

מצד הוא השנה(והצמצום עמו), הכלול 

שונים  למקומות מתחלק  שהעולם

וזמנים  מקומות יש שונים, וזמנים

מצד  ית"ש, הבורא את לעבוד  שנקל 

ויש  שם, ית"ש הבורא הנהגת גילוי

קשה  פנים ההסתר שמצד  מקומות

וזה  ית"ש הבורא את  שם לעבוד 

אחד ה" והצמצום אופן  רבינו. בדברי "

שהגוףהנפשמצד  נפשות שיש הוא ,

הנשמה, על  כ "כ  מסתיר ואינו זך  שלהם

שמכח הק ' האבות של  גופם כמו

נזדכך  נפש במסירות העצומה עבודתם

אלא  כלל , הנשמה אור על  הסתיר ולא

נפשות  ויש הנשמה, לאור כלי נעשה

על  ומסתיר ומגושם עב  שלהם  שהגוף 

הר  כפיית נצרכת ולכן ביותר, הנשמה

הן  התורה את שיקיימו כדי כגיגית,

הזמן  מצד  לקיימה שקשה במקומות

לקיימה  שקשה במקומות והן והמקום

ה" וזה הנפש, כוחות עביות האופןמצד 

".השני
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וענני  ּומן הּבאר מ ּתנֹות  הּׁשל ׁשה וי ּפסק ּו ה ּטבע  ּפי על  יתנהג  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהע ֹולם

הּמארע ֹות וכל הּטבעּיּות  ׁשּכל יאמינּו אזי  הארץ מעבּור  ויאכלּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּכב ֹוד

יתּבר  מ ּמּנּו הּכל  ּגדֹול ועד  ּוצריכין מ ּקטן מ ׁשלה, ּבּכל  ּומלכּותֹו ׁשמ ֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר  זה ועל ּפנים, ּבהס ּתר מלכ ּותֹו ּכאׁשר אפ ּלּו הּתֹורה את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלקּים

ּתק ּבלּו אם ואמר  ּכגיגית ההר עליהם  ּכפה הּטבע  ּפי על העֹולם  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיתנהג ּו

ּברּו האל ׁשּידע ּולדֹורֹות, מ ּוטב ּפי הּתֹורה  על  הע ֹולם ׁשּיתנהג  הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגיגית . ההר עליהם ּכפה  אז ְֲִִֵֶֶַַָָָָָה ּטבע 

ı¯˙ÈÂ הּתֹוספ ֹות כפה)קׁשית ּכיון (ד"ה ּכגיגית  ההר  עליהם ּכפה ל ּמה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

לדֹורֹות ׁשהּוא יּתכן  ּדברינּו ּולפי לנׁשמע . נעׂשה הק ּדימ ּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכבר

קטן  ּדבר ׁשּום ׁשאין האדם  ׁשּידע הּטבע, ּפי על וה ּמז ֹון  הע ֹולם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּיתנהג ּו

יתּבר  ז ּולת ֹו ּגדֹול ׁשני אֹו ּפי על  ה ּתֹוספֹות קׁשית יתרץ  ונמצא ׁשמ ֹו, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

מ ֹוחין  וית ּגּׁשם ּכׁשּיתע ּבה  אפּלּו לדֹורֹות  ׁשהּוא  הּוא אחד אפן  ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאפנים,

יק ּבלּו ּבטבעּיּות הע ֹולם ׁשּיתנהג ּו אפ ּלּו לד ֹורֹות הּׁשני ואפן  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּמח ׁשבֹות,

øåàéá
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הקודמים, דבריו פי על  לבאר ממשיך 

איברי  למה כשנתבונן חדש. בעומק 

לעשות  תמיד  חפצים הרוחניים הנפש

מכיון  הוא שהטעם נראה ה', רצון

נפש  ורצון קיומם, והוא חיותם שמשם

בשורש  דהיינו בחיים לבחור הוא חי כל 

קיומו  מסיבת בריחוק  ולא קיומו

ית"ש  שהבורא בשעה והנה והויתו.

- כזה באופן העולם את מנהיג

איך  ממש בעין לברואים שמתגלה

לכל  ומנהיג בורא ית"ש שהבורא

של  הטבעי הרצון בוודאי אזי הברואים,

הבורא  את לעבוד  הוא הנבראים כל 

המהוה  החיים לחי להתקרב  כדי ית"ש

העולמות  כל  את עת בכל  ומחדש

זו  הנהגה שאין בשעה אבל  והנבראים,

החיצוני  המחזה לעין ונראה בגלוי,

ככל  בבריאה עושים אדם בני כאילו

הטבעית  לנפש אין אזי ורצונם, חפצם

ית"ש. הבורא את לעבוד  זה רצון

ההר  כפיית של  שפנימיותה ונמצא

דהיינו  עצמו, זה דעת על  היא כגיגית,

שהבורא  שלם בלבב  ויאמינו שידעו

והוא  הברואים כל  את מנהיג ית"ש

יבינו  זה ידי ועל  וקיומם, הוייתם חיותם

ממש  בגלוי רואים הם אין אם שגם

כן  לעשות מוכרחים הם הבורא, הנהגת

הנהגת  שראו בשעה כן  שעשו כשם

בגלוי. ית"ש הבורא

è− éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

יתּבר  הּבֹורא מצֹות ויעׂשּו ּבעֹולםהּתֹורה ׁשּזה אחד הּכל והּוא ׁשמ ֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יצירה ּבספר ּכּיד ּוע ּבּנפ ׁש, ז )וזה פ "ה  ו , נפׁש,(פ"ג  ׁשנה  ּבעֹולם נברא ׁשהּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּברּו הּכל  הּבֹורא את ע ֹובדין  יׂשראל  ּבית אזי ּוכ ׁשעּמֹו ּגב ֹוּה ּבׂשכל הּוא  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מסּפר : אין  עד  ונפלאֹות נ ּסים  עּמנ ּו ועֹוׂשה  ּבע ֹולם, נתּגּלה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמלכּותֹו

‰zÚÂהּׁשנ ּיה ה ּתֹוספֹות קׁשית על  אמר )נבאר ּדלמדּו(ד "ה  ּׁשהקׁשּו מה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ

למדּו ּובּמג ּלה וק ּבלּו, מ ּקּימ ּו אח ׁשור ֹוׁש ּבימי קּבל ּו ּדהדר  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָחז "ל

ּתליא , ּבהא ּדהא  והּנראה נאמרה. ה ּקדׁש ּברּוח ּדאסּתר וק ּבלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ ּקּימּו

ּפרׁש ּדרׁש"י  להבין  צריכין בימי)ּדהּנה  ד "ה  פח . ּבימי (שבת  ק ּבלּו ּדהדר  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

חביב ואס ּתר מרּדכי ׁשל הּנס  זה  היה לּמה הּנס, מאהבת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאח ׁשורֹוׁש

ראּו מצרים ּביציאת והלא לי ׂשראל, להם  ׁשּנע ׂשּו ה ּנּסים מ ּכל ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעליהם 

והּנפלאֹות . הּנּסים וכל מ ּכֹות  ועׂשר סּוף  ים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָקריעת

‰‡¯�Âּבמ ּסכת חז "ל ׁשאמרּו רא ׁשֹונה יצא וזה מאמרים , ּכּמה  ויתּבאר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אפסי (ר "ל)(יא .)מג ּלה  כל ראּו ּפתחא , האי ל ּה ּפתח  י ֹוחנן] [רּבי  ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

אלהינ ּו יׁשּועת את ג )ארץ  צח  יׁשּועת(תהלים  את ארץ אפסי כל  רא ּו אימתי  , ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ואסּתר  מרּדכי ּבימי  ל ּמה קׁשה , ּכאן  וגם ואסּתר . מרּדכי  ּבימי  ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלהינּו,

øåàéá

øôñá òåãéë ,ùôðá äæå ,íìåòá äæù

äðù íìåòá àøáð ìëäù äøéöé

.ùôð הצמצום כלומר העולם בריאת

חלקים: לשלשה מתחלק  הבריאה, של 

ונפש .עול  שנה  מצד ם  העולםהצמצום

מצד הוא השנה(והצמצום עמו), הכלול 

שונים  למקומות מתחלק  שהעולם

וזמנים  מקומות יש שונים, וזמנים

מצד  ית"ש, הבורא את לעבוד  שנקל 

ויש  שם, ית"ש הבורא הנהגת גילוי

קשה  פנים ההסתר שמצד  מקומות

וזה  ית"ש הבורא את  שם לעבוד 

אחד ה" והצמצום אופן  רבינו. בדברי "

שהגוףהנפשמצד  נפשות שיש הוא ,

הנשמה, על  כ "כ  מסתיר ואינו זך  שלהם

שמכח הק ' האבות של  גופם כמו

נזדכך  נפש במסירות העצומה עבודתם

אלא  כלל , הנשמה אור על  הסתיר ולא

נפשות  ויש הנשמה, לאור כלי נעשה

על  ומסתיר ומגושם עב  שלהם  שהגוף 

הר  כפיית נצרכת ולכן ביותר, הנשמה

הן  התורה את שיקיימו כדי כגיגית,

הזמן  מצד  לקיימה שקשה במקומות

לקיימה  שקשה במקומות והן והמקום

ה" וזה הנפש, כוחות עביות האופןמצד 

".השני
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מרּדכי  מימי יֹותר  נ ּסים הי ּו והלא אלהינּו, י ׁשּועת את ארץ אפסי כל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹראּו

ּבימי  ּדֹום וירח  ו ׁשמ ׁש מצרים, ויציאת סּוף ים קריעת  ּכג ֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואס ּתר,

מלא יהיה וזרעֹו וירח , ׁשמ ׁש הקמת  על נאמר  מלא ׁשּמקרא  ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻיהֹוׁשע 

יט .)הּגֹוים מח  חנ ּכה(בראשית  ּבדרּוׁשי ּבארנּו ּכבר  ּכי  נראה אמנם (קדושה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

נ ּסיםחמישית) נסּתרים, נ ּסים  ואחד  נגלים נּסים אחד נּסים, מיני ׁשני  יׁש ְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכי

נ ּסים ּכל  לעין נגלה אׁשר  מצרים , ויציאת ס ּוף  ים קריעת  הּוא  ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָֹנגלים

נ ּס ויׁש הּטבעים, ׁשּנׁשּתּנה  ואסּתר ונפלא ֹות  מרּדכי  ּבימי  ּכמ ֹו נסּתרים ים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתֹו היה הּנס רק  ה ּטבעים  ׁשּנּוי  היה אדמ ֹו"ר ׁשּלא ואמר  הּטבעים. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

'אס ּתר' נקראת ׁשּלכן  זצ"ל ּבערי ׁש ּדב  ור ּבי  מ ֹורי קּדיׁשא  ּבּוצינא  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּגאֹון

ּבתֹו ּבהס ּתר הּנס זלה "ה .ׁשהיה  ורּבי מֹורי  אמר ּכאן  עד הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

øåàéá

ñðä äéäù ,øúñà úàø÷ð ïëìù

.íéòáèä êåúá øúñäá האריך ויותר

מרן ממעזריטש בזה בכתבי המגיד

בגמרא "איתא וזלה"ק : שלו (יומא קודש

השחרכט .) אילת על  א)למנצח  כב , (תהלים

אף הלילה, כל  לסוף  שחר מה אסתר, זה

הא  לתמוה, ויש הניסים. כל  סוף  אסתר

ועוד , אסתר. אחר הוא דחנוכה מעשה

ואומרים מודים אנו מודים)הלא על (תפילת

עת  שבכל  וטובותיך  נפלאותיך  ועל  ניסך 

וצהרים. ובוקר ערב 

נוסח קודם נבאר הביאור, ענין על  ולבא

עמנו  יום שבכל  ניסך  על  אומרים שאנו

כפל  הוא לכאורה דהוא נפלאותיך , ועל 

כך  ואחר  נסיך , על  אמר דמתחלה לשון,

הוא. חד  ותרווייהו נפלאותיך , ועל  אמר

שהוא  צהרים, לאסתר לקרות היה גם

דנסים  כנ"ל  הוא הענין אלא היום. סוף 

כל  לעין שגלוים יום, נקראים הגלוים

מכונים  המוסתרים ונסים היום, כמו

אסתר. כגון לילה, בשם

המוסתרים  ניסים נפלאות יותר ובאמת

כביכול  הבורא כי הטבע , בתוך 

א  לעשות משתלשל  הטבע  בתוך  עצמו ת

שאומרים  מחקרים כמה יש  כי כרצונו,

על  משגיח  הוא ברוך  הקדוש שאין

יתברך , ורוממותו גדלותו לרוב  הטבע ,

אויבך  לך  יכחשו עוזך  ג)ברוב סו, ,(תהלים

אפילו  משגיח  הוא ברוך  הקדוש ובאמת

למטה  שהם מאוד , התחתונות במדריגות

ויותר  גדול , ועד  מקטן הטבע  בתוך 

שמשינוי  הניסים מהגלוים גילוי נפלא

כיון  תעשה, מה לו יאמר מי כי הטבע ,

חידוש  אין שוב  העולם והיה שאמר

לשדד  ויכלתו יתברך  שהוא ופלא

עצמו  זו אך  הטבע , המערכות

עצמו  שצמצם יש הגדולים, מנפלאותיו

הטבעים  דברים בכל  התחתון, בעולם

î¬ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

‰p‰Âמצרים דיציאת מ ּכֹות  עׂשר ּכמ ֹו ה ּטבעים ּבׁשּנּוי ה ּוא אׁשר הּנס ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּטבעים ואס ּתר מר ּדכי  ּדבימי  וה ּנס  ונ ׁשּתּנּו, נתח ּלפּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּטבעים

ידּוע והּנה ּובק ּיּומם, ּבתקּפם  הּטבעים והיּו ונׁשּתּנּו, נתחּלפ ּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹלא

ׁשהּמה וה ּדברים ארץ , ּבׁשם נקראים והּגׁשמ ּיים  הּטבעים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּדברים

חז "ל  ּכמאמר  ׁשמים , ּבׁשם  נקראים מ ּטבעים צא:)למעלה ק ֹורא(סנהדרין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

הּטבעים ה ּדברים ּכי  ה ּגּוף , ז ֹו מ ּתחת ולארץ נׁשמה, ז ֹו מ ּמעל ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָלּׁשמים 

אלהינ ּו, יׁשּועת  את ארץ  אפסי כל רא ּו ּפרּוׁש וזה מכּנים. ארץ  ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּבׁשם

ה ּוא ארץ אפסי כל רא ּו ּפרּוׁש וזה התח ּזקּות , לׁשֹון  הּוא  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ'אפסי'

מ ּכמ ֹות נ ׁשּתּנּו ולא  ּובקּיּומם  ּבתקּפם  הּמה והּטבעים ה ּטבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהתח ּזק ּות 

ּבׁשּנּוי  ה ּנּסים  היה ּוזמן  זמן ּבכל  ּכי  זה, היה  אימתי  חז "ל ואמרּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיּו,

על  מ ֹורה ארץ  אפסי ּכי  ארץ , אפסי היה  ולא מצרים ּביציאת ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹטבע

ואמרּו הּטבעים, על מֹורה וארץ  חזק לׁשֹון  אפסי  ּכי הּטבעים, חזק ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשֹון 

ּבתֹו ׁשהיה ּדפ ּורים ה ּנס זה ואסּתר, מרּדכי ּבימי היה  זה הּטבעיםחז"ל  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

øåàéá

הוא  כן פי על  אף  המוסתרים, והנסים

בענין  הגלוים, בנסים הנס  להכיר קרוב 

מעטים, ביד  רבים שמסר דחנוכה נס 

אסתר  כן שאין מה חלשים, ביד  וגבורים

מאוד  ומלובש כלל , [נס ] נקרא היה לא

הטבע . בתוך 

אסתר  אף  הלילה, כל  סוף  שחר מה וזהו

המדריגות  סוף  פירוש הניסים, כל  סוף 

בתוך  הכל  מלובש שהוא הניסים, כל  של 

עמנו, יום שבכל  ניסך  על  וזהו הטבע .

ועל  הגלוים, ניסים שהם יום מדת דהיינו

שהם  נפלא יותר דהיינו וכו', נפלאותיך 

היא וזו  הטבע . בתוך  קלט :)תמיד  (חולין

דכתיב  מנין, התורה מן יח )אסתר לא, (דברים

שר  ואנכי פירוש פני, אסתיר הסתר ואנכי

הסתרת  הטבע , שהם פני הסתר ומושל ,

עכלה"ק . שם". אנכי כן פי על  אף  פנים,

àìå íîåé÷áå íô÷úá äîä íéòáèäå

.åéäù úåîëî åðúùð של המיוחד  הכח 

ידי  שעל  הוא הטבע , בתוך  אלקות גילוי

במצב גם כי ולדעת, להבין למד  האדם

זה  אין ואיתנו בתוקפו נראה שהטבע 

וכדי  ית"ש, הבורא להנהגת לבוש אלא

אין  בעולם ית"ש הבורא כבוד  שיתגלה

אדרבה  כי הטבע , את לשנות צורך 

ית"ש  הבורא הנהגת עצמו הוא הטבע 

דרכיו  את מבינים תמיד  לא אשר

כל  לעין  הקב "ה וכשמגלה והנהגותיו,

לטובת  הבריאה את מנהיג הוא כי

הכלל  על  ולימד  הפרט  בא אזי ישראל 

גם  זולתו אפס  מלבדו עוד  אין כי כולו

הבריאה. הנהגת בתוך 



ð−äðåùàø äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

מרּדכי  מימי יֹותר  נ ּסים הי ּו והלא אלהינּו, י ׁשּועת את ארץ אפסי כל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹראּו

ּבימי  ּדֹום וירח  ו ׁשמ ׁש מצרים, ויציאת סּוף ים קריעת  ּכג ֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואס ּתר,

מלא יהיה וזרעֹו וירח , ׁשמ ׁש הקמת  על נאמר  מלא ׁשּמקרא  ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻיהֹוׁשע 

יט .)הּגֹוים מח  חנ ּכה(בראשית  ּבדרּוׁשי ּבארנּו ּכבר  ּכי  נראה אמנם (קדושה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

נ ּסיםחמישית) נסּתרים, נ ּסים  ואחד  נגלים נּסים אחד נּסים, מיני ׁשני  יׁש ְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכי

נ ּסים ּכל  לעין נגלה אׁשר  מצרים , ויציאת ס ּוף  ים קריעת  הּוא  ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָֹנגלים

נ ּס ויׁש הּטבעים, ׁשּנׁשּתּנה  ואסּתר ונפלא ֹות  מרּדכי  ּבימי  ּכמ ֹו נסּתרים ים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתֹו היה הּנס רק  ה ּטבעים  ׁשּנּוי  היה אדמ ֹו"ר ׁשּלא ואמר  הּטבעים. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

'אס ּתר' נקראת ׁשּלכן  זצ"ל ּבערי ׁש ּדב  ור ּבי  מ ֹורי קּדיׁשא  ּבּוצינא  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּגאֹון

ּבתֹו ּבהס ּתר הּנס זלה "ה .ׁשהיה  ורּבי מֹורי  אמר ּכאן  עד הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
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ñðä äéäù ,øúñà úàø÷ð ïëìù

.íéòáèä êåúá øúñäá האריך ויותר

מרן ממעזריטש בזה בכתבי המגיד

בגמרא "איתא וזלה"ק : שלו (יומא קודש

השחרכט .) אילת על  א)למנצח  כב , (תהלים

אף הלילה, כל  לסוף  שחר מה אסתר, זה

הא  לתמוה, ויש הניסים. כל  סוף  אסתר

ועוד , אסתר. אחר הוא דחנוכה מעשה

ואומרים מודים אנו מודים)הלא על (תפילת

עת  שבכל  וטובותיך  נפלאותיך  ועל  ניסך 

וצהרים. ובוקר ערב 

נוסח קודם נבאר הביאור, ענין על  ולבא

עמנו  יום שבכל  ניסך  על  אומרים שאנו

כפל  הוא לכאורה דהוא נפלאותיך , ועל 

כך  ואחר  נסיך , על  אמר דמתחלה לשון,

הוא. חד  ותרווייהו נפלאותיך , ועל  אמר

שהוא  צהרים, לאסתר לקרות היה גם

דנסים  כנ"ל  הוא הענין אלא היום. סוף 

כל  לעין שגלוים יום, נקראים הגלוים

מכונים  המוסתרים ונסים היום, כמו

אסתר. כגון לילה, בשם

המוסתרים  ניסים נפלאות יותר ובאמת

כביכול  הבורא כי הטבע , בתוך 

א  לעשות משתלשל  הטבע  בתוך  עצמו ת

שאומרים  מחקרים כמה יש  כי כרצונו,

על  משגיח  הוא ברוך  הקדוש שאין

יתברך , ורוממותו גדלותו לרוב  הטבע ,

אויבך  לך  יכחשו עוזך  ג)ברוב סו, ,(תהלים

אפילו  משגיח  הוא ברוך  הקדוש ובאמת

למטה  שהם מאוד , התחתונות במדריגות

ויותר  גדול , ועד  מקטן הטבע  בתוך 

שמשינוי  הניסים מהגלוים גילוי נפלא

כיון  תעשה, מה לו יאמר מי כי הטבע ,

חידוש  אין שוב  העולם והיה שאמר

לשדד  ויכלתו יתברך  שהוא ופלא

עצמו  זו אך  הטבע , המערכות

עצמו  שצמצם יש הגדולים, מנפלאותיו

הטבעים  דברים בכל  התחתון, בעולם
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‰p‰Âמצרים דיציאת מ ּכֹות  עׂשר ּכמ ֹו ה ּטבעים ּבׁשּנּוי ה ּוא אׁשר הּנס ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּטבעים ואס ּתר מר ּדכי  ּדבימי  וה ּנס  ונ ׁשּתּנּו, נתח ּלפּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּטבעים

ידּוע והּנה ּובק ּיּומם, ּבתקּפם  הּטבעים והיּו ונׁשּתּנּו, נתחּלפ ּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹלא

ׁשהּמה וה ּדברים ארץ , ּבׁשם נקראים והּגׁשמ ּיים  הּטבעים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּדברים

חז "ל  ּכמאמר  ׁשמים , ּבׁשם  נקראים מ ּטבעים צא:)למעלה ק ֹורא(סנהדרין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

הּטבעים ה ּדברים ּכי  ה ּגּוף , ז ֹו מ ּתחת ולארץ נׁשמה, ז ֹו מ ּמעל ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָלּׁשמים 

אלהינ ּו, יׁשּועת  את ארץ  אפסי כל רא ּו ּפרּוׁש וזה מכּנים. ארץ  ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּבׁשם

ה ּוא ארץ אפסי כל רא ּו ּפרּוׁש וזה התח ּזקּות , לׁשֹון  הּוא  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ'אפסי'

מ ּכמ ֹות נ ׁשּתּנּו ולא  ּובקּיּומם  ּבתקּפם  הּמה והּטבעים ה ּטבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהתח ּזק ּות 

ּבׁשּנּוי  ה ּנּסים  היה ּוזמן  זמן ּבכל  ּכי  זה, היה  אימתי  חז "ל ואמרּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיּו,

על  מ ֹורה ארץ  אפסי ּכי  ארץ , אפסי היה  ולא מצרים ּביציאת ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹטבע

ואמרּו הּטבעים, על מֹורה וארץ  חזק לׁשֹון  אפסי  ּכי הּטבעים, חזק ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשֹון 

ּבתֹו ׁשהיה ּדפ ּורים ה ּנס זה ואסּתר, מרּדכי ּבימי היה  זה הּטבעיםחז"ל  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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הוא  כן פי על  אף  המוסתרים, והנסים

בענין  הגלוים, בנסים הנס  להכיר קרוב 

מעטים, ביד  רבים שמסר דחנוכה נס 

אסתר  כן שאין מה חלשים, ביד  וגבורים

מאוד  ומלובש כלל , [נס ] נקרא היה לא

הטבע . בתוך 

אסתר  אף  הלילה, כל  סוף  שחר מה וזהו

המדריגות  סוף  פירוש הניסים, כל  סוף 

בתוך  הכל  מלובש שהוא הניסים, כל  של 

עמנו, יום שבכל  ניסך  על  וזהו הטבע .

ועל  הגלוים, ניסים שהם יום מדת דהיינו

שהם  נפלא יותר דהיינו וכו', נפלאותיך 

היא וזו  הטבע . בתוך  קלט :)תמיד  (חולין

דכתיב  מנין, התורה מן יח )אסתר לא, (דברים

שר  ואנכי פירוש פני, אסתיר הסתר ואנכי

הסתרת  הטבע , שהם פני הסתר ומושל ,

עכלה"ק . שם". אנכי כן פי על  אף  פנים,

àìå íîåé÷áå íô÷úá äîä íéòáèäå

.åéäù úåîëî åðúùð של המיוחד  הכח 

ידי  שעל  הוא הטבע , בתוך  אלקות גילוי

במצב גם כי ולדעת, להבין למד  האדם

זה  אין ואיתנו בתוקפו נראה שהטבע 

וכדי  ית"ש, הבורא להנהגת לבוש אלא

אין  בעולם ית"ש הבורא כבוד  שיתגלה

אדרבה  כי הטבע , את לשנות צורך 

ית"ש  הבורא הנהגת עצמו הוא הטבע 

דרכיו  את מבינים תמיד  לא אשר

כל  לעין  הקב "ה וכשמגלה והנהגותיו,

לטובת  הבריאה את מנהיג הוא כי

הכלל  על  ולימד  הפרט  בא אזי ישראל 

גם  זולתו אפס  מלבדו עוד  אין כי כולו

הבריאה. הנהגת בתוך 
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ּכ ׁשּנּוי, ׁשּום ּבהם היה חז "ל.ולא ּדעת לי נראה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

‰p‰Âמאהבתם אׁשר  ּגד ֹול ה ּנס  היה לכן ּכי  ׁשּפיר, אתי  ּפׁשּוטה ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה אׁשר  ּבּטבעים היה ׁשהּנס  ּכיון הּקדֹוׁשה, הּתֹורה את  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָקּבל ּו

ּדר  ּכי  ּגדֹול. נס הּוא  לכן  מכּסה  למל מלכ ּותֹו הּוא , ּבאמׁשל א ׁשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכ ּכל אין  ה ּמלחמה, את ּומנּצח  ח ּיליו ׁשה ּמל ּברב ּכמ ֹו ּבאּפלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מנּצח  והּוא  עּמֹו אינם וחיל ֹותיו  מלחמ ּתֹו ּכלי ּבלא  יחידי ּבּיער ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹלפעמים

למל  ּדֹומה  ּגם לבּדֹו, ּגד ּלתֹו,ּבגב ּורתֹו ורֹואין  ׁשּלֹו לפלטרין ּכׁשּבאין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אין והאי  מ ּפניו , ּובֹוׁשין מ ּמּנּו ּומפחדין  רצ ֹונֹו עֹוׂשין  ועבדיו  מ ׁשרתיו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכ ׁשה ּמל ּכל  ּכמ ֹו מלכּותח ּדּוׁש ּבלבּוׁשי לבּוׁש ואינּנּו יחידי  ּבּיער ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ה ּדבר  ּכן ּגד ֹול . נפלא  זה מ ּמּנּו, ּומת ּבּיׁשין  ּומפחדים עּמֹו, אינם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוח ּיליו 

ּברּו ּכׁשה ּקדֹוׁש ה ּואהּזה אׁשר  מלכ ּותֹו ונראה ה ּטבעים  מ ׁשּנה הּוא  ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכ ּכל אינֹו צבאם וכל ׁשמים מּׁשמי  יכ ֹול ע ֹוׂשה ׁשּבראם מי ּכי ּפלא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּפי  על ואף ּבהס ּתר, ּומלכ ּותֹו ּבּטבעים נּסים עֹוׂשה  אם אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלׁשּנֹותם,

ּגדלה ולכן  ּגד ֹול , ּפלא הּוא  ואסּתר, מר ּדכי  ּבימי ּכמֹו ּפלאים ע ֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָכן 

ּכ ּכל הּתֹורה .הּנס  את ׁשּקּבלּו עד  י ׂשראל ּבעיני  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

‰‡¯�Â מרּדכי ּבימי מאהבה הּתֹורה את ק ּבלּו ׁשּלכן  הּדבר מ ּפנימּיּות  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

'מג ּלה ' ׁשּנקראת  יּתכן  ּדברינּו לפי ּכי נבאר ּומּקדם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹואס ּתר,

øåàéá

.ìåãâ àìô àåä הבורא של  תפארתו

הטבע ידי על  נעשים כשהניסים ית"ש

שטבע מאשר ערוך  לאין גדול  עצמו

ידי  על  מתנהג והעולם נשתנה העולם

המלאכים  כי בלבד . רוחניים כוחות

מכירים  הם העליונים והעולמות

כמלך  זה והרי המלך , בכבוד  ויודעים

כ "כ  שאין עמו חיילותיו עם שהולך 

העולם  אבל  ממנו. שיראים בכך  חידוש

מלהשיג  רחוקים שכוחותיו התחתון

ית"ש, הבורא כבוד  את ולהרגיש

מחיצות  מיני בכמה עצמו שהסתיר

הנהגת  בו כשמתגלה לכן והסתרים,

העולם  שכוחות ורואים ית"ש, הבורא

ית"ש  הבורא רצון לעשות מוכרחים

עד  ית"ש הבורא כבוד  בכך  נתגלה אזי

ומאירה  יורדת שמלכותו למאוד ,

ובכוחותיו  הזה התחתון בעולם

שום  מבלי שהם, כפי  – השפלים

שינוי.
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יתּבר  הנהגת  ּומכּסה  ּבהסּתר מלכּותֹו הּטבעים ּבּדברים ּכי  מג ּלה, ּבׁשם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

יתּבר  הּׁשם ּכאׁשר אמנם ּבתֹוׁשמ ֹו, ונפלאֹות נ ּסים  הּטבעּייםעֹוׂשה  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

מה וה ּנה  י ׂשראל, ּבני  לע ּמֹו ח ּבת ֹו הּטבעים ּבּדברים ּכל לעין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּומראה

ל ׁשּפ מצּפים  רׁשעים  זרֹוע  והיה הנהג ֹותיו  מכּסה ּפי ּׁשהיה על נקי  ּדם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ה ּכי  ּברּוטבעים , הּבֹורא ּבתֹונהגת  מכּסה על הּוא עכ ׁשו ה ּטבעים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֻ

ּבתֹו ׁשּגם נתּגּלה ואסּתר  מרּדכי ׁשל הּנס  מׁשּבר ּפי  הּוא ה ּטבעים  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

מׁשּבר  הּוא ּבּטבעים  ּגם  ה' חפץ  אם ונגלה רׁשעים, זרֹוע ּומכרית  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומכ ּלה

המן  את הּטבעים ּפי  על ׁשהכרית ּכמֹו ר ׁשעים , זרֹוע ּומג ּדע  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּומכרית

ּבתֹו ּומּפלתן  ּבניו  וע ׂשרת  המן  נתלה ּכאׁשר ונמצא  הּטבעיםהרׁשע, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבתֹו היה הּמּפלה ּבתֹוׁשּזה ׁשּגם נתּגּלה ׁשהיההּטבעים, טבעים  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

והנהג ֹותיו  מלכּות ֹו ית ּגּלה  עכ ׁשו ּובהס ּתר, מכּסה  והנהג ֹותיו  ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמלכּותֹו

ּבתֹו ּׁשהיהאפּלּו מה  מעׂשיו  ׁשּנת ּגּלה  ּכלֹומר 'מג ּלה ' ׁשם  וזה הּטבע. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבתֹו ּכאן עד היה ּומלכ ּותֹו ׁשהנהג ֹותיו מכּסה, ּכאן מכּסהעד הּטבעית ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

מכּסה . ּׁשהיה מה  ׁשּנת ּגּלה  מג ּלה ׁשם וזה מג ּלה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻועכׁשו 
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זאת  כתב  שכבר אחר לשון ככפל  נראה

הלשון  באמת אבל  הקודמת. בשורה

בזה  יש כי מדגיש רבינו אשר מדוייק ,

בזמני  שגם האחד , גילויים: שני

את  מנהיג שהקב "ה שנראה ההסתר

עוסק באמת אזי הטבע  פי על  העולם

המן  כמו רשעים, זרע להכרית הוא

אמה, חמישים גבוה העץ  לו שבנה

צליחה  רשעים יד  כי נראה והיה

הכנה  היה שהכל  נתברר ולבסוף 

חפץ1להכריתו  כשה' שלפעמים והשני ,

ג"כ  ואז לפועל  הנהגתו את מגלה הוא

לגמרי, הרשעים כח  את לגמרי מגדע 

כמו  הצדיקים כוח  בפועל  נתגלה וגם

יא)שכתוב  עה, רׁשעים (תהילים קרני ְְְִֵַָָוכל 

וכאותה  צ ּדיק , קרנֹות ּתרֹוממנה ְְְֲִֵַַַַַָאגּדע 

בלבוש  יצא ומרדכי המן שנתלה שעה

כו'. מלכות

úåøòäå úåôñåä

קודש 1. בכתבי  זי "ע ממעזריטש המגיד  וכלשון 

ונקראת  ספר  נקראת שמגילה מובן  ובזה שלו :

יט.)אגרת אלהיהם (מגילה  הרשעים שחשבו  כלומר  .

כנ "ל  יב )ישן  ז, רבה  חס (אסתר  הוא ברוך  שהבורא ,

חס  הארתו  מאיר  ואינו  בנו  משגיח אינו  ושלום

ושלום] [חס ויכולים הישראלית, באומה ושלום
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ּכ ׁשּנּוי, ׁשּום ּבהם היה חז "ל.ולא ּדעת לי נראה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

‰p‰Âמאהבתם אׁשר  ּגד ֹול ה ּנס  היה לכן ּכי  ׁשּפיר, אתי  ּפׁשּוטה ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה אׁשר  ּבּטבעים היה ׁשהּנס  ּכיון הּקדֹוׁשה, הּתֹורה את  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָקּבל ּו

ּדר  ּכי  ּגדֹול. נס הּוא  לכן  מכּסה  למל מלכ ּותֹו הּוא , ּבאמׁשל א ׁשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכ ּכל אין  ה ּמלחמה, את ּומנּצח  ח ּיליו ׁשה ּמל ּברב ּכמ ֹו ּבאּפלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מנּצח  והּוא  עּמֹו אינם וחיל ֹותיו  מלחמ ּתֹו ּכלי ּבלא  יחידי ּבּיער ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹלפעמים

למל  ּדֹומה  ּגם לבּדֹו, ּגד ּלתֹו,ּבגב ּורתֹו ורֹואין  ׁשּלֹו לפלטרין ּכׁשּבאין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אין והאי  מ ּפניו , ּובֹוׁשין מ ּמּנּו ּומפחדין  רצ ֹונֹו עֹוׂשין  ועבדיו  מ ׁשרתיו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכ ׁשה ּמל ּכל  ּכמ ֹו מלכּותח ּדּוׁש ּבלבּוׁשי לבּוׁש ואינּנּו יחידי  ּבּיער ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ה ּדבר  ּכן ּגד ֹול . נפלא  זה מ ּמּנּו, ּומת ּבּיׁשין  ּומפחדים עּמֹו, אינם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוח ּיליו 

ּברּו ּכׁשה ּקדֹוׁש ה ּואהּזה אׁשר  מלכ ּותֹו ונראה ה ּטבעים  מ ׁשּנה הּוא  ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכ ּכל אינֹו צבאם וכל ׁשמים מּׁשמי  יכ ֹול ע ֹוׂשה ׁשּבראם מי ּכי ּפלא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּפי  על ואף ּבהס ּתר, ּומלכ ּותֹו ּבּטבעים נּסים עֹוׂשה  אם אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלׁשּנֹותם,

ּגדלה ולכן  ּגד ֹול , ּפלא הּוא  ואסּתר, מר ּדכי  ּבימי ּכמֹו ּפלאים ע ֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָכן 

ּכ ּכל הּתֹורה .הּנס  את ׁשּקּבלּו עד  י ׂשראל ּבעיני  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

‰‡¯�Â מרּדכי ּבימי מאהבה הּתֹורה את ק ּבלּו ׁשּלכן  הּדבר מ ּפנימּיּות  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

'מג ּלה ' ׁשּנקראת  יּתכן  ּדברינּו לפי ּכי נבאר ּומּקדם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹואס ּתר,

øåàéá

.ìåãâ àìô àåä הבורא של  תפארתו

הטבע ידי על  נעשים כשהניסים ית"ש

שטבע מאשר ערוך  לאין גדול  עצמו

ידי  על  מתנהג והעולם נשתנה העולם

המלאכים  כי בלבד . רוחניים כוחות

מכירים  הם העליונים והעולמות

כמלך  זה והרי המלך , בכבוד  ויודעים

כ "כ  שאין עמו חיילותיו עם שהולך 

העולם  אבל  ממנו. שיראים בכך  חידוש

מלהשיג  רחוקים שכוחותיו התחתון

ית"ש, הבורא כבוד  את ולהרגיש

מחיצות  מיני בכמה עצמו שהסתיר

הנהגת  בו כשמתגלה לכן והסתרים,

העולם  שכוחות ורואים ית"ש, הבורא

ית"ש  הבורא רצון לעשות מוכרחים

עד  ית"ש הבורא כבוד  בכך  נתגלה אזי

ומאירה  יורדת שמלכותו למאוד ,

ובכוחותיו  הזה התחתון בעולם

שום  מבלי שהם, כפי  – השפלים

שינוי.
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יתּבר  הנהגת  ּומכּסה  ּבהסּתר מלכּותֹו הּטבעים ּבּדברים ּכי  מג ּלה, ּבׁשם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

יתּבר  הּׁשם ּכאׁשר אמנם ּבתֹוׁשמ ֹו, ונפלאֹות נ ּסים  הּטבעּייםעֹוׂשה  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

מה וה ּנה  י ׂשראל, ּבני  לע ּמֹו ח ּבת ֹו הּטבעים ּבּדברים ּכל לעין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּומראה

ל ׁשּפ מצּפים  רׁשעים  זרֹוע  והיה הנהג ֹותיו  מכּסה ּפי ּׁשהיה על נקי  ּדם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ה ּכי  ּברּוטבעים , הּבֹורא ּבתֹונהגת  מכּסה על הּוא עכ ׁשו ה ּטבעים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֻ

ּבתֹו ׁשּגם נתּגּלה ואסּתר  מרּדכי ׁשל הּנס  מׁשּבר ּפי  הּוא ה ּטבעים  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

מׁשּבר  הּוא ּבּטבעים  ּגם  ה' חפץ  אם ונגלה רׁשעים, זרֹוע ּומכרית  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומכ ּלה

המן  את הּטבעים ּפי  על ׁשהכרית ּכמֹו ר ׁשעים , זרֹוע ּומג ּדע  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּומכרית

ּבתֹו ּומּפלתן  ּבניו  וע ׂשרת  המן  נתלה ּכאׁשר ונמצא  הּטבעיםהרׁשע, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבתֹו היה הּמּפלה ּבתֹוׁשּזה ׁשּגם נתּגּלה ׁשהיההּטבעים, טבעים  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

והנהג ֹותיו  מלכּות ֹו ית ּגּלה  עכ ׁשו ּובהס ּתר, מכּסה  והנהג ֹותיו  ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמלכּותֹו

ּבתֹו ּׁשהיהאפּלּו מה  מעׂשיו  ׁשּנת ּגּלה  ּכלֹומר 'מג ּלה ' ׁשם  וזה הּטבע. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבתֹו ּכאן עד היה ּומלכ ּותֹו ׁשהנהג ֹותיו מכּסה, ּכאן מכּסהעד הּטבעית ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

מכּסה . ּׁשהיה מה  ׁשּנת ּגּלה  מג ּלה ׁשם וזה מג ּלה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻועכׁשו 
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זאת  כתב  שכבר אחר לשון ככפל  נראה

הלשון  באמת אבל  הקודמת. בשורה

בזה  יש כי מדגיש רבינו אשר מדוייק ,

בזמני  שגם האחד , גילויים: שני

את  מנהיג שהקב "ה שנראה ההסתר

עוסק באמת אזי הטבע  פי על  העולם

המן  כמו רשעים, זרע להכרית הוא

אמה, חמישים גבוה העץ  לו שבנה

צליחה  רשעים יד  כי נראה והיה

הכנה  היה שהכל  נתברר ולבסוף 

חפץ1להכריתו  כשה' שלפעמים והשני ,

ג"כ  ואז לפועל  הנהגתו את מגלה הוא

לגמרי, הרשעים כח  את לגמרי מגדע 

כמו  הצדיקים כוח  בפועל  נתגלה וגם

יא)שכתוב  עה, רׁשעים (תהילים קרני ְְְִֵַָָוכל 

וכאותה  צ ּדיק , קרנֹות ּתרֹוממנה ְְְֲִֵַַַַַָאגּדע 

בלבוש  יצא ומרדכי המן שנתלה שעה

כו'. מלכות

úåøòäå úåôñåä

קודש 1. בכתבי  זי "ע ממעזריטש המגיד  וכלשון 

ונקראת  ספר  נקראת שמגילה מובן  ובזה שלו :

יט.)אגרת אלהיהם (מגילה  הרשעים שחשבו  כלומר  .

כנ "ל  יב )ישן  ז, רבה  חס (אסתר  הוא ברוך  שהבורא ,

חס  הארתו  מאיר  ואינו  בנו  משגיח אינו  ושלום

ושלום] [חס ויכולים הישראלית, באומה ושלום
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ÏÚÂ,אח ׁשורֹוׁש ּבימי עליהם ק ּבלּו הדר  חז"ל אמרּו ל ּמה יתרץ זה ּפי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

יֹותר  ה ּנס  היה מצרים יציאת הלא וק ׁשה ה ּנס, מאהבת רׁש"י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּופר ׁש

ּכבר  הלא ּכגיגית ההר עליהם  ּכפה  לּמה ּׁשּכתבנ ּו מה  ּכפי אפס ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגדֹולה,

נ ּסים ּבעת הינ ּו לנׁשמע  נעׂשה ׁשהקּדימּו וכתבנ ּו לנ ׁשמע , נע ׂשה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהקּדימ ּו

ּבנס היה  ׁשּלהם הּפרנסה וגם  ס ּוף , ים ּוקריעת  מצרים ּדיציאת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונפלאֹות

ׁשּיתנהג  אחר אפ ּלּו ּכגיגית ההר וכפה ּכב ֹוד, וענני ּומן הּבאר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּדהינ ּו

ּומצֹותיו, ּתֹורתֹו על עליהם מלכּותֹו על את יק ּבלּו ּבטבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹולם

יתּבר  ּבהׁשּגחת ֹו הּכל  ּגדֹול ועד מ ּקטן  ה ּטבעים  ׁשּכל  ׁשמ ֹוּומאמינים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּב ק ּבלּוה  הדר אמר ולכן לעיל, ׁשּכתבנּו זהּכמ ֹו ׁשראּו אח ׁשורֹוׁש, ימי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבתֹו ׁשאפּלּו הרׁשע  המן  מ ּפלת  מ ׁשלהּבח ּוׁש ּבּכל מלכּות ֹו הּטבע ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשהּבֹורא ואס ּתר מרּדכי ּבימי ּבנס הּדבר זה וראּו נתּגּלה, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהנהג ֹותיו

הּתֹורה ,ּברּו את מאהבה עליהם קּבל ּו לכן מ ׁשלה, ּבּכל מלכּותֹו הּוא  ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבתֹו ׁשאפ ּלּו ההר ׁשראּו עליהם ּכפה זה ׁשעל ּבּכל, מֹוׁשל  הּוא  הּטבעים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבתֹו ׁשאפ ּלּו ּבה' ׁשּיאמינּו מ ׁשלה .ּכגיגית  ּבּכל מלכ ּותֹו הּטבע  ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

¯‡·‡Â לחז "ל ּׁשּדרׁשּו מה  ּכי וה ּנראה  ה ּתֹורה. ק ּבלּו לּמה  (מגילה י ֹותר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

øåàéá
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את  קיימו פורים לנס  מקודם שגם הגם

כגיגית, ההר כפיית מתוך  התורה

פנים, הסתר בעת גם בה' שהאמינו

של  זה כח  עצמם על  קיבלו עכשיו אמנם

התורה  קיום של  דהיינו כגיגית הר כפיית

והאהבה  באהבה, – פנים הסתר בעת

נפשם  שהתקשרה דהיינו התקשרות, היא

הסתר  בזמני התורה לקיום בפנימיות

בזמנים  שגם בחוש שראו מכיון פנים,

המציאות  היא ית"ש הבורא הנהגת אלו

קיבלו  ולמפרע  הבריאה. של  היחידה

בעת  שקיבלו זו קבלה את באהבה

כגיגית. הר עליהם שכפה

úåøòäå úåôñåä

בהם  לשלוט בנפשם דימו  אשר  האלה הרשעים

אגרת  נקראת ולזה ושלום. חס לאבדם כרצונם,

ה )מלשון  י, הכל(משלי את ואיגר  שאסף בקיץ, אוגר 

ברוך שהבורא האמת לפי  אבל  בגשמיות. למטה

הפסק, בלי  הקדושה השפעתו  תמיד  בנו  מאיר  הוא

נקראת  ולזה המר , בגלות [פנים] הסתר  בעת אפילו 

תמיד  בנו  הארתו  שמאיר  'ספיר ', מלשון  (כתבי 'ספר '

מט:) .קודש

¬− éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

קריאתז .) מצות ידי  ׁשעל  הינ ּו ּכבר, ּׁשּקּבל ּו מה קּימ ּו וקּבל ּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָקּימ ּו

ּוקרא ּתֹורה, ׁשּקּבלּו זכּו ה ּמג ּלה את  רא ׁשֹונה ּבׁשנה ׁשּקרא ּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָה ּמג ּלה 

הא ּלה ה ּימים ׁשני את ע ׂשים להיֹות כ ּו' הּיהּודים וק ּבלּו קּימ ּו הכי , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּדיקא

כז ) ט  האי (אסתר  ּכן אם ה ּתֹורה  קּבלת  על הּוא וק ּבלּו קּימ ּו ואם ,ׁשּי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ּפּורים הּמצ ֹות וע ׂשּית הּמג ּלה קריאת ידי  ׁשעל א ּלא כּו', ע ֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלהיֹות 

מאהבה . הּתֹורה ְֲִֵַַָָק ּבלּו

‰Ê·e הּמהרׁש"א ּׁשהקׁשה מה  קיימו )יתרץ ד"ה  חא "ג  פח . לי ּה(שבת  ּדהוה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּכ ואחר 'ק ּבלּו' ּבתח ּלה י ּתכן למכ ּתב ּדברינ ּו ּולפי 'וקּימ ּו', ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ

רא ׁשֹונה ּבׁשנה  הּמג ּלה  קריאת ואחר הּמג ּלה, וקראּו קּימ ּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָָּדבתח ּלה

ׁשּנז ּדּככּו וכיון הּטבעים, ׁשּיזּדּככ ּו קריאתּה סג ּלת ּכי  הּתֹורה, את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻק ּבלּו

ה ּגׁש הּוא וכיון ה ּטבעים  ׁשּכתבנּו. ּוכמ ֹו מאהבה  הּתֹורה  את ק ּבלּו מּיּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אנ ׁשי  קבעּו לכן ה ּתֹורה, את מק ּימין הּמג ּלה קריאת ׁשּבזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשראּו

ּכ ואחר ק ּימ ּו לכן  יעבר, ולא  ׁשנה ּבכל ה ּמג ּלה לקרא הּגדֹולה ּכנסת  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

קריאתּה ידי על הּתֹורה ׁשּמק ּבלין  ה ּמג ּלה קריאת  ּכח  ׁשרא ּו וכיון  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹק ּבלּו,

ּבּמג ּלה ּברׁש"י מ ׁשמע וכן  יעבר, ולא חק ה ּקריאה להיֹות  ט ק ּבלּו (אסתר  ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹֹ

מג ּלה כח -כט) שלחה)ּובמ ּסכּתא  ד "ה  ּכ(ז . קרא ּו הראׁשֹונה ּבּׁשנה ׁשּבתח ּלה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

לדֹורֹות . קבעּוה ּו הּׁשנ ּיה ּובּׁשנה  ְְְְִִַַַָָָָָה ּמג ּלה 

‰Óe ׁשאר לּמּוד  ידי  על ולא  הּתֹורה, לק ּבל זכּו הּמג ּלה קריאת ידי ּׁשעל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ל  אבאר ואסּתר , מר ּדכי  ימי  לפני  ּבּתֹורה ׁשּקרא ּו קצתה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

øåàéá
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המג  גילוי באותיות כח  נטמן ילה

ומכיון  הנס , במעשה שנתגלה האלקות

קבלת  נחקקה המגילה שבאותיות

גם  לקיימה מאהבה שקיבלוה התורה

קריאת  סגולת לכן הטבע , הנהגת בתוך 

ית"ש  הבורא את להאיר הוא המגילה

שלא  הטבעים את ולזכך  הטבע , בתוך 

שהאיברים  ידי ועל  ה', פני על  יסתירו

האיברים  על  מסתירים אינם הגשמיים

לעיקרו  הדבר חוזר שוב  אזי הרוחניים,

שהאדם  להיות, צריך  היה שכן הראשון

מכח מאהבה ויקיימנו ה' רצון את ירגיש

הוא  ה' שדבר הרוחניים איבריו הרגשת

וקיומו. חיותו
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ÏÚÂ,אח ׁשורֹוׁש ּבימי עליהם ק ּבלּו הדר  חז"ל אמרּו ל ּמה יתרץ זה ּפי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

יֹותר  ה ּנס  היה מצרים יציאת הלא וק ׁשה ה ּנס, מאהבת רׁש"י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּופר ׁש

ּכבר  הלא ּכגיגית ההר עליהם  ּכפה  לּמה ּׁשּכתבנ ּו מה  ּכפי אפס ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגדֹולה,

נ ּסים ּבעת הינ ּו לנׁשמע  נעׂשה ׁשהקּדימּו וכתבנ ּו לנ ׁשמע , נע ׂשה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהקּדימ ּו

ּבנס היה  ׁשּלהם הּפרנסה וגם  ס ּוף , ים ּוקריעת  מצרים ּדיציאת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונפלאֹות

ׁשּיתנהג  אחר אפ ּלּו ּכגיגית ההר וכפה ּכב ֹוד, וענני ּומן הּבאר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּדהינ ּו

ּומצֹותיו, ּתֹורתֹו על עליהם מלכּותֹו על את יק ּבלּו ּבטבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹולם

יתּבר  ּבהׁשּגחת ֹו הּכל  ּגדֹול ועד מ ּקטן  ה ּטבעים  ׁשּכל  ׁשמ ֹוּומאמינים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּב ק ּבלּוה  הדר אמר ולכן לעיל, ׁשּכתבנּו זהּכמ ֹו ׁשראּו אח ׁשורֹוׁש, ימי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבתֹו ׁשאפּלּו הרׁשע  המן  מ ּפלת  מ ׁשלהּבח ּוׁש ּבּכל מלכּות ֹו הּטבע ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשהּבֹורא ואס ּתר מרּדכי ּבימי ּבנס הּדבר זה וראּו נתּגּלה, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהנהג ֹותיו

הּתֹורה ,ּברּו את מאהבה עליהם קּבל ּו לכן מ ׁשלה, ּבּכל מלכּותֹו הּוא  ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבתֹו ׁשאפ ּלּו ההר ׁשראּו עליהם ּכפה זה ׁשעל ּבּכל, מֹוׁשל  הּוא  הּטבעים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבתֹו ׁשאפ ּלּו ּבה' ׁשּיאמינּו מ ׁשלה .ּכגיגית  ּבּכל מלכ ּותֹו הּטבע  ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

¯‡·‡Â לחז "ל ּׁשּדרׁשּו מה  ּכי וה ּנראה  ה ּתֹורה. ק ּבלּו לּמה  (מגילה י ֹותר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

øåàéá
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את  קיימו פורים לנס  מקודם שגם הגם

כגיגית, ההר כפיית מתוך  התורה

פנים, הסתר בעת גם בה' שהאמינו

של  זה כח  עצמם על  קיבלו עכשיו אמנם

התורה  קיום של  דהיינו כגיגית הר כפיית

והאהבה  באהבה, – פנים הסתר בעת

נפשם  שהתקשרה דהיינו התקשרות, היא

הסתר  בזמני התורה לקיום בפנימיות

בזמנים  שגם בחוש שראו מכיון פנים,

המציאות  היא ית"ש הבורא הנהגת אלו

קיבלו  ולמפרע  הבריאה. של  היחידה

בעת  שקיבלו זו קבלה את באהבה

כגיגית. הר עליהם שכפה

úåøòäå úåôñåä

בהם  לשלוט בנפשם דימו  אשר  האלה הרשעים

אגרת  נקראת ולזה ושלום. חס לאבדם כרצונם,

ה )מלשון  י, הכל(משלי את ואיגר  שאסף בקיץ, אוגר 

ברוך שהבורא האמת לפי  אבל  בגשמיות. למטה

הפסק, בלי  הקדושה השפעתו  תמיד  בנו  מאיר  הוא

נקראת  ולזה המר , בגלות [פנים] הסתר  בעת אפילו 

תמיד  בנו  הארתו  שמאיר  'ספיר ', מלשון  (כתבי 'ספר '

מט:) .קודש

¬− éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

קריאתז .) מצות ידי  ׁשעל  הינ ּו ּכבר, ּׁשּקּבל ּו מה קּימ ּו וקּבל ּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָקּימ ּו

ּוקרא ּתֹורה, ׁשּקּבלּו זכּו ה ּמג ּלה את  רא ׁשֹונה ּבׁשנה ׁשּקרא ּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָה ּמג ּלה 

הא ּלה ה ּימים ׁשני את ע ׂשים להיֹות כ ּו' הּיהּודים וק ּבלּו קּימ ּו הכי , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּדיקא

כז ) ט  האי (אסתר  ּכן אם ה ּתֹורה  קּבלת  על הּוא וק ּבלּו קּימ ּו ואם ,ׁשּי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ּפּורים הּמצ ֹות וע ׂשּית הּמג ּלה קריאת ידי  ׁשעל א ּלא כּו', ע ֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלהיֹות 

מאהבה . הּתֹורה ְֲִֵַַָָק ּבלּו

‰Ê·e הּמהרׁש"א ּׁשהקׁשה מה  קיימו )יתרץ ד"ה  חא "ג  פח . לי ּה(שבת  ּדהוה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּכ ואחר 'ק ּבלּו' ּבתח ּלה י ּתכן למכ ּתב ּדברינ ּו ּולפי 'וקּימ ּו', ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ

רא ׁשֹונה ּבׁשנה  הּמג ּלה  קריאת ואחר הּמג ּלה, וקראּו קּימ ּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָָּדבתח ּלה

ׁשּנז ּדּככּו וכיון הּטבעים, ׁשּיזּדּככ ּו קריאתּה סג ּלת ּכי  הּתֹורה, את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻק ּבלּו

ה ּגׁש הּוא וכיון ה ּטבעים  ׁשּכתבנּו. ּוכמ ֹו מאהבה  הּתֹורה  את ק ּבלּו מּיּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אנ ׁשי  קבעּו לכן ה ּתֹורה, את מק ּימין הּמג ּלה קריאת ׁשּבזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשראּו

ּכ ואחר ק ּימ ּו לכן  יעבר, ולא  ׁשנה ּבכל ה ּמג ּלה לקרא הּגדֹולה ּכנסת  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

קריאתּה ידי על הּתֹורה ׁשּמק ּבלין  ה ּמג ּלה קריאת  ּכח  ׁשרא ּו וכיון  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹק ּבלּו,

ּבּמג ּלה ּברׁש"י מ ׁשמע וכן  יעבר, ולא חק ה ּקריאה להיֹות  ט ק ּבלּו (אסתר  ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹֹ

מג ּלה כח -כט) שלחה)ּובמ ּסכּתא  ד "ה  ּכ(ז . קרא ּו הראׁשֹונה ּבּׁשנה ׁשּבתח ּלה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

לדֹורֹות . קבעּוה ּו הּׁשנ ּיה ּובּׁשנה  ְְְְִִַַַָָָָָה ּמג ּלה 

‰Óe ׁשאר לּמּוד  ידי  על ולא  הּתֹורה, לק ּבל זכּו הּמג ּלה קריאת ידי ּׁשעל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ל  אבאר ואסּתר , מר ּדכי  ימי  לפני  ּבּתֹורה ׁשּקרא ּו קצתה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

øåàéá
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המג  גילוי באותיות כח  נטמן ילה

ומכיון  הנס , במעשה שנתגלה האלקות

קבלת  נחקקה המגילה שבאותיות

גם  לקיימה מאהבה שקיבלוה התורה

קריאת  סגולת לכן הטבע , הנהגת בתוך 

ית"ש  הבורא את להאיר הוא המגילה

שלא  הטבעים את ולזכך  הטבע , בתוך 

שהאיברים  ידי ועל  ה', פני על  יסתירו

האיברים  על  מסתירים אינם הגשמיים

לעיקרו  הדבר חוזר שוב  אזי הרוחניים,

שהאדם  להיות, צריך  היה שכן הראשון

מכח מאהבה ויקיימנו ה' רצון את ירגיש

הוא  ה' שדבר הרוחניים איבריו הרגשת

וקיומו. חיותו
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הּפּור ׁשם על  ּפּורים  נקרא ל ּמה  נבאר וע ּתה כו )ּבאריכּות. ט  ה ּוא(אסתר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ז )הּגֹורל ג  מן (שם  ׁשּלמעלה יד ּוע להוי והּנה הּגֹורל . היה  הּנס עּקר  וכי  , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יתּבר  מלכ ּותֹו רק ׁשם ר ֹואין  ואין אחד ּות הּכל הּוא רקהּטבע ׁשמ ֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

לעׂשֹות ּבחירה ׁשם ויׁש החיצֹונים ׁשליטת  ׁשם  ה ּטבע  ּבעֹולם  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלמ ּטה 

יתּבר  ּדבר רצֹונֹו רק  אין  אם וה ּנה רצ ֹונֹו, לעבֹור וׁשלֹום  חס אֹו ׁשמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

ׁשּי אינ ֹו ׁשּבֹורר אחד מי לזה זה ּדֹומים ּדברים  ׁשני יׁש אם רק ּגֹורל, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּי אחד ּדבר  ּדבריםלֹו מ ּׁשני  אחד  הּבֹורר רק  אינֹו ׁשּגֹורל ּגֹורל , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּי מכ ּסה והנהגתֹו מלכּותֹו אׁשר הּזה ּבעֹולם  לכן  לזה , זה הּדֹומים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

וכ ּו' לה' אחד  ח)ּגֹורל טז  ה ּגֹורל,(ויקרא  עֹולם נקרא הּטבע עֹולם  ונמצא  , ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּׁשם למעלה אבל  וג ֹורלנ ּו, חלקנ ּו מנת ה' יׂשראל  ע ּמֹו אנחנ ּו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָרק 

יתּבר  מלכּותֹו רק  רֹואין ואין נראה ּבחגיגהאחדּותֹו ׁשאמרּו ּכמ ֹו ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

יגר (יב:) לא  מּׁשּום ּבּׁשמים ולא לארץ ּדוד ׁשהֹוריד סערה  ר ּוח  רעעל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ה)כ ּו' ה  ּבתֹו(תהלים  ׁשהיה ּדפּורים  ה ּנס לכן  ,ׁשליטת ׁשּׁשם ה ּטבעים  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּי נ ּתנה, וה ּבחירה עֹולםהחיצ ֹונים  ולכן  ׁשּכתבנ ּו, ּכמ ֹו ּגֹורל ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשהיה הּגֹורל, הּוא  הּפּור ׁשם על ּפּורים נקרא  ה ּגֹורל עֹולם הּוא  ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה ּטבע 

נקראּבתֹו ואס ּתר ּדמר ּדכי  הּנס לכן ה ּבחירה, הּוא  ּגֹורל  ׁשׁשם ה ּטבעים  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

øåàéá
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.úåãçà מעולם חוץ  העולמות כל 

בריאה  הנקראים הם הגשמי, העשיה

ועשיה הרוחני )יצירה של (- עולמות הם

רבינו  בדברי לעיל  נתבאר וכבר שכל ,

מלבד  שבעולם שכל  שום אין כי

פי  על  כנדרש ית"ש הבורא רצון לעשות

פי  ועל  לבוראו, מקושר שהנברא השכל 

מבלעדיו  מציאות שום אין השכל 

בעולם  היינו הטבע  בעולם ורק  ית"ש,

שמכוח הגשמית הראיה ידי על  הגשמי

היא  כאילו העולם הנהגת נראה – הגוף 

הטבע עולם וממילא נפרדת, מציאות

רצון  לעשות האדם את מכריח  אינו

טוב בין בחירה לו ויש ית"ש הבורא

ר"ל . לרע 

.åðéìøåâå åðé÷ìç úðî הזה בעולם

לאדם  בשווה בחירה יש כאילו שנראה

ממילא  ית"ש, הבורא רצון לעשות אם

גורל , בבחינת נקראת בבורא בחירתנו

ושכלו  טעמו ניכר שאין מעשה היינו

דברים  שני שמניח  מי כמי כלל , בו אשר

ונוטל  שוים בחיצוניותם שנראים בגורל 

מהם. אחד 
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נגלים , ונּסים נסּתרים נ ּסים ונפלאֹות, נ ּסים ע ּמנ ּו יע ׂשה  והּוא  ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶַָָָּפּורים,

צאת ּכימי ּבנ ּו נפלאֹותויקּים אראּנּו מצרים  טו )מארץ  ז  .(מיכה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

‰nÏ.Ê‡ ‰¯Bz‰ eÏa˜ מג לקר ֹות ח ּיּוב  ל ּמה להבין צריכין  הּנה  ּלהּכי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ּכ ּכל  אינ ֹו ּבסיני למ ׁשה ׁשּנּתנה  והּתֹורה ּכּלּה, ה ּתֹורה מּכל יֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ואס ּתר, מר ּדכי  ידי  על  הּקד ׁש ּברּוח  נאמרה אׁשר אס ּתר מג ּלת  ּכמ ֹו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹח ּיּוב 

ּבכל  לאמרֹו יכֹול הּתֹורה מן לקרֹות חּיּוב הּוא מצרים  יציאת ּכי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוגם

למפרע , ּכג ֹון  ּבּה, מעּכבין  ּדברים  דכ ּמה הּמג ּלה קריאת כן  ולא  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹלׁשֹון ,

לׁשֹון  ּובכל ותרּגּום , ּפה, על  יז .)ּוקרא ּה ׁשּנּתנה(מגילה הּתֹורה ּובכל , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ּברּו הּבֹורא מצֹות  ּוכתּובֹות ּוברקים, ּכּמהּבק ֹולֹות ּוכתּובֹות הּוא, ְְְְְִִֵַַָָָ

ּברּו ה ּקדֹוׁשים  ּכׁשמ ֹות ּכל אינּנּו וגםה ּוא, מג ּלה , מקרא ּכמ ֹו ח ּיּוב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולילה' יֹומם ּבֹו 'והגית ּכמאמר ּתֹורה ללמד אדם  ח ּיב  ועי 'ּכי  ח , א  (יהושע  ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

צט :) ּתֹורהמנחות  ּדברי  ּובהרהּור ׁשּירצה, ל ׁשֹון ּבכל ל ׁשנֹותֹו יכ ֹול  אמנם  ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

י ֹוצא ס "ד)אדם מז  סי ' או "ח הגר "א  ׁשּכּמה(ביאור  הּמג ּלה  קריאת ח ּיּוב כן  לא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבּה. מע ּכבין ְְְִִַָָּדברים 

‰‡¯p‰Âהע ֹולמ ֹות ׁשּכל יד ּוע הּנה ּכי  אז , הּתֹורה את ק ּבלּו לּמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

וח ּיֹות ה ּׂשרפים  וע ֹולם הּמלאכים ע ֹולם ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה,

וכדמ ּות הרּוחנּיּות, הּתֹורה ּכדמ ּות הרּוחנ ּיּות צ ּורתן הּקדׁש, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואֹופ ּני

ּבּמדרׁש ׁשאיתא ּכמ ֹו ּומצ ֹות , מ ּתֹורה ה ּוא ח ּיּותן וע ּקר הר ּוחנ ּיֹות , ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמצ ֹות 
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לשיטת  גם אבל  הפוסקים, בזה נחלקו

תלמוד  הלכות בשו"ע  התניא בעל  הרב 

תורה  דברי להוציא אדם שחייב  תורה

בשעת  אבל  כשיכול , אלא זה אין מפיו,

ידי  יוצא דבר מתוך  דבר להבין עיון

בהרהור. חובתו
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בריאה  עולמות משלשת עולם בכל 

מלאכים, יש הרוחניים, עשיה יצירה

הם  שרפים ביצירה היינו וחיות בבריאה

בעשיה עלינו ואופנים דרושי  הכוונות (שער 

וצורתם לשבח ) מהותם אשר שכלים והם ,

לאור  והתקשרות והשגת ידיעת הוא

שניתנו  אופן באותו ית"ש, הבורא

לחלק שייך  מלאך  כל  התורה, מצוות

מידתו, לפי ומצוותיה מהתורה אחר

דהיינו  השכלים כל  ששורש מכיון וזאת
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הּפּור ׁשם על  ּפּורים  נקרא ל ּמה  נבאר וע ּתה כו )ּבאריכּות. ט  ה ּוא(אסתר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ז )הּגֹורל ג  מן (שם  ׁשּלמעלה יד ּוע להוי והּנה הּגֹורל . היה  הּנס עּקר  וכי  , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יתּבר  מלכ ּותֹו רק ׁשם ר ֹואין  ואין אחד ּות הּכל הּוא רקהּטבע ׁשמ ֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

לעׂשֹות ּבחירה ׁשם ויׁש החיצֹונים ׁשליטת  ׁשם  ה ּטבע  ּבעֹולם  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלמ ּטה 

יתּבר  ּדבר רצֹונֹו רק  אין  אם וה ּנה רצ ֹונֹו, לעבֹור וׁשלֹום  חס אֹו ׁשמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

ׁשּי אינ ֹו ׁשּבֹורר אחד מי לזה זה ּדֹומים ּדברים  ׁשני יׁש אם רק ּגֹורל, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּי אחד ּדבר  ּדבריםלֹו מ ּׁשני  אחד  הּבֹורר רק  אינֹו ׁשּגֹורל ּגֹורל , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּי מכ ּסה והנהגתֹו מלכּותֹו אׁשר הּזה ּבעֹולם  לכן  לזה , זה הּדֹומים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

וכ ּו' לה' אחד  ח)ּגֹורל טז  ה ּגֹורל,(ויקרא  עֹולם נקרא הּטבע עֹולם  ונמצא  , ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּׁשם למעלה אבל  וג ֹורלנ ּו, חלקנ ּו מנת ה' יׂשראל  ע ּמֹו אנחנ ּו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָרק 

יתּבר  מלכּותֹו רק  רֹואין ואין נראה ּבחגיגהאחדּותֹו ׁשאמרּו ּכמ ֹו ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

יגר (יב:) לא  מּׁשּום ּבּׁשמים ולא לארץ ּדוד ׁשהֹוריד סערה  ר ּוח  רעעל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ה)כ ּו' ה  ּבתֹו(תהלים  ׁשהיה ּדפּורים  ה ּנס לכן  ,ׁשליטת ׁשּׁשם ה ּטבעים  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּי נ ּתנה, וה ּבחירה עֹולםהחיצ ֹונים  ולכן  ׁשּכתבנ ּו, ּכמ ֹו ּגֹורל ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשהיה הּגֹורל, הּוא  הּפּור ׁשם על ּפּורים נקרא  ה ּגֹורל עֹולם הּוא  ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה ּטבע 

נקראּבתֹו ואס ּתר ּדמר ּדכי  הּנס לכן ה ּבחירה, הּוא  ּגֹורל  ׁשׁשם ה ּטבעים  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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.úåãçà מעולם חוץ  העולמות כל 

בריאה  הנקראים הם הגשמי, העשיה

ועשיה הרוחני )יצירה של (- עולמות הם

רבינו  בדברי לעיל  נתבאר וכבר שכל ,

מלבד  שבעולם שכל  שום אין כי

פי  על  כנדרש ית"ש הבורא רצון לעשות

פי  ועל  לבוראו, מקושר שהנברא השכל 

מבלעדיו  מציאות שום אין השכל 

בעולם  היינו הטבע  בעולם ורק  ית"ש,

שמכוח הגשמית הראיה ידי על  הגשמי

היא  כאילו העולם הנהגת נראה – הגוף 

הטבע עולם וממילא נפרדת, מציאות

רצון  לעשות האדם את מכריח  אינו

טוב בין בחירה לו ויש ית"ש הבורא

ר"ל . לרע 

.åðéìøåâå åðé÷ìç úðî הזה בעולם

לאדם  בשווה בחירה יש כאילו שנראה

ממילא  ית"ש, הבורא רצון לעשות אם

גורל , בבחינת נקראת בבורא בחירתנו

ושכלו  טעמו ניכר שאין מעשה היינו

דברים  שני שמניח  מי כמי כלל , בו אשר

ונוטל  שוים בחיצוניותם שנראים בגורל 

מהם. אחד 
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נגלים , ונּסים נסּתרים נ ּסים ונפלאֹות, נ ּסים ע ּמנ ּו יע ׂשה  והּוא  ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶַָָָּפּורים,

צאת ּכימי ּבנ ּו נפלאֹותויקּים אראּנּו מצרים  טו )מארץ  ז  .(מיכה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

‰nÏ.Ê‡ ‰¯Bz‰ eÏa˜ מג לקר ֹות ח ּיּוב  ל ּמה להבין צריכין  הּנה  ּלהּכי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ּכ ּכל  אינ ֹו ּבסיני למ ׁשה ׁשּנּתנה  והּתֹורה ּכּלּה, ה ּתֹורה מּכל יֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ואס ּתר, מר ּדכי  ידי  על  הּקד ׁש ּברּוח  נאמרה אׁשר אס ּתר מג ּלת  ּכמ ֹו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹח ּיּוב 

ּבכל  לאמרֹו יכֹול הּתֹורה מן לקרֹות חּיּוב הּוא מצרים  יציאת ּכי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוגם

למפרע , ּכג ֹון  ּבּה, מעּכבין  ּדברים  דכ ּמה הּמג ּלה קריאת כן  ולא  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹלׁשֹון ,

לׁשֹון  ּובכל ותרּגּום , ּפה, על  יז .)ּוקרא ּה ׁשּנּתנה(מגילה הּתֹורה ּובכל , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ּברּו הּבֹורא מצֹות  ּוכתּובֹות ּוברקים, ּכּמהּבק ֹולֹות ּוכתּובֹות הּוא, ְְְְְִִֵַַָָָ

ּברּו ה ּקדֹוׁשים  ּכׁשמ ֹות ּכל אינּנּו וגםה ּוא, מג ּלה , מקרא ּכמ ֹו ח ּיּוב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולילה' יֹומם ּבֹו 'והגית ּכמאמר ּתֹורה ללמד אדם  ח ּיב  ועי 'ּכי  ח , א  (יהושע  ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

צט :) ּתֹורהמנחות  ּדברי  ּובהרהּור ׁשּירצה, ל ׁשֹון ּבכל ל ׁשנֹותֹו יכ ֹול  אמנם  ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

י ֹוצא ס "ד)אדם מז  סי ' או "ח הגר "א  ׁשּכּמה(ביאור  הּמג ּלה  קריאת ח ּיּוב כן  לא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבּה. מע ּכבין ְְְִִַָָּדברים 

‰‡¯p‰Âהע ֹולמ ֹות ׁשּכל יד ּוע הּנה ּכי  אז , הּתֹורה את ק ּבלּו לּמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

וח ּיֹות ה ּׂשרפים  וע ֹולם הּמלאכים ע ֹולם ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה,

וכדמ ּות הרּוחנּיּות, הּתֹורה ּכדמ ּות הרּוחנ ּיּות צ ּורתן הּקדׁש, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואֹופ ּני

ּבּמדרׁש ׁשאיתא ּכמ ֹו ּומצ ֹות , מ ּתֹורה ה ּוא ח ּיּותן וע ּקר הר ּוחנ ּיֹות , ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמצ ֹות 
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לשיטת  גם אבל  הפוסקים, בזה נחלקו

תלמוד  הלכות בשו"ע  התניא בעל  הרב 

תורה  דברי להוציא אדם שחייב  תורה

בשעת  אבל  כשיכול , אלא זה אין מפיו,

ידי  יוצא דבר מתוך  דבר להבין עיון

בהרהור. חובתו
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בריאה  עולמות משלשת עולם בכל 

מלאכים, יש הרוחניים, עשיה יצירה

הם  שרפים ביצירה היינו וחיות בבריאה

בעשיה עלינו ואופנים דרושי  הכוונות (שער 

וצורתם לשבח ) מהותם אשר שכלים והם ,

לאור  והתקשרות והשגת ידיעת הוא

שניתנו  אופן באותו ית"ש, הבורא

לחלק שייך  מלאך  כל  התורה, מצוות

מידתו, לפי ומצוותיה מהתורה אחר

דהיינו  השכלים כל  ששורש מכיון וזאת
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א) מ  ח (שמו "ר  וגם הכינ ּה ויסּפרּה ראּה אז  כז )קר ּה, כח  ּבּמדרׁש(איוב  וע ּין  (ב "ר , ְְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָָָָָ

א) ּברּוא  הּבֹורא ּבעֹולםׁשראה  ּגם  והּנה  העֹולמ ֹות, ּוברא ּבּתֹורה ה ּוא  ְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ּומצ ֹות מהּתֹורה ּכן ּגם הח ּיּות  ע ּקר הּטבע ע ֹולם ה ּזה  עֹולם  הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָה ּתח ּתֹון 

ּברּו הּבֹורא את ויראה  יתּבר ואהבה  העליֹון הּוא  ּבע ֹולם ּכי אפס ׁשמ ֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשל  ה ּׂשכלּיּות הּוא הח ּיּות  הּקדׁש, ואֹופּני  וח ּיֹות הּׂשרפים עֹולם  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹה ּוא

ּברּו הּבֹורא ה ּטבע ,עב ֹודת עֹולם  הּוא ה ּזה  ּובעֹולם  מג ּלה , הּוא הּוא ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּברּו הּבֹורא ועבדּות והּמצ ֹות , הּתֹורה ׁשה ּוא ׁשּבֹו מכּסה ,החּיּות הּוא  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּבתֹו א ֹור וצפּון  להחיצ ֹונים מדֹור הּוא  .הח ׁשּכי  ְְְִִִֶַַָָֹ

‰p‰Â, הרּוחנים ּבאֹורֹות עצמנּו מח ּברים אנחנּו ּבּתֹורה עסקנּו ידי על  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

נפ ׁש על  מאיר אזי  ּורחימ ּו ּבדחיל ּו לׁשמ ּה ּבּתֹורה הע ֹוסק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָולכן 

ונתמּלא ּבּה, עֹוסק  הּוא  אׁשר ׁשּבּתֹורה  הרּוחנ ּיּות  אֹור ֹות ּבּתֹורה  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהע ֹוסק

ּברּו הּבֹורא ׁשמ ֹו את ויראה  ּבאהבה יתּבר הּנפ ׁש ּובׂשמחתה ּוא ׁשמ ֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

יתּבר  מאהבההאל הּנפׁש נתמ ּלא ּובּמצ ֹות  ּבּתֹורה  הע ֹוסק לכן  ׁשמ ֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יתּבר  ׁשמ ֹו את  ה ּואויראה ּתֹורה  ׁשל  הרּוחנּיּות כן  ּכי  ׂשמחה , ּומלא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אהבה מלאים הּמה  א ׁשר העליֹונים  והיכל ֹות הּמלאכים ׁשמֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצרּופי
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ית"ש  הבורא את שעובדים המלאכים

כל  ולכן ומצוותיה, התורה משכל  הוא

והמצוות. מהתורה הוא חיותם

.íéðåöéçäì øåãî àåä éë בעוד

הוא  מהותם שכל  העליונים שבעולמות

שכל  לעין ניכר ממילא רוחנית חיות

הזה, שבעולם הרי מהתורה, הוא חיותם

על  המסתירות קליפות ריבוי בו שיש

המראה  רק  נראה לעיננו אזי ה', אור

כמציאות  דבר כל  של  הגשמי החיצוני

אותו, המחיה הרוחני הכח  ולא קיימת,

שכל  זאת מציאות ניכר אין וממילא

והמצוות. מהתורה רק  הוא העולם חיות

הזה  שבעולם משום הוא זה לכל  והטעם

שהם  הקליפות דהיינו החיצונים שורים

ה', ידיעת של  השכל  על  מסתירות

אחרי  שהולך  זר בשכל  אותם ומבלבלים

קיימת. כמציאות בו ומכיר הטבע  הנהגת
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מגבולותיו  יוצאים אנו התוה"ק  ידי על 

החיצונים  אחיזת ידי שעל  הטבע  של 

ה', מציאות על  מסתיר הוא בו אשר

שנתלבשה  כפי שהתורה מכיון

פרט בכל  העוסקות וענינה בהלכותיה

בה  אשר לבוש היא בעולם, ופרט 
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ּברּו הּבֹורא את  יתּבר ויראה  ּכמאמר הּוא ה ּׂשמחה ׁשר ׁש ו ׁשם ׁשמֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

כז )הּכתּוב טז  א ' הּמג ּלה(דה "י  ׁשל ׁשמֹות צרּופי  וכן ּבמקמ ֹו', וחדוה  'עז  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

וה ּׂשכל  הח ּיּות היההּוא  ּכי הּטבע , עֹולם ׁשה ּוא הּתחּתֹון ע ֹולם ׁשל ּיּות  ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבתֹו ה ּמג ּלה ,ה ּנס  קריאת ּבעת לכן  הּטבע. ע ֹולם ׁשּנּתּקן  מ ּוכח  הּטבע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

והּׂשכל ּיּות הח ּיּות הּמג ּלה, ה ּקֹורא  הּיׂשראל ּבאיׁש ּומאיר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָמתנ ֹוצץ 

יתּבר  לׁשמ ֹו ויראה עֹולםּברּוואהבה  ה ּוא ה ּזה ּבע ֹולם ּׁשּיׁש מה הּוא, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ֶַַה ּטבע .

ÔÎÏ צריׁשאיתא ּכמ ֹו ּתֹורה, מּדברי  ח ּיּוב יֹותר וה ּוא ה ּמג ּלה, לקרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מג ּלה  ּתֹורה(ג .)ּבמ ּסכת  ּתלמ ּוד מבּטלין  רּבי ּבית ׁשל סמכ ּו מ ּכאן  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּספר  מן לקרֹות  ה ּתֹורה  מן ח ּיּוב  מצינ ּו לא וגם מג ּלה, מקרא  ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלׁשמע

היא אׁשר ה ּמג ּלה  לקרֹות ׁשּמח ּיבין ּכמ ֹו ּכתּקּונּה ּכת ּובה אׁשר  ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֻּתֹורה

ּכל  נז ּדּככ ּו ה ּמג ּלה קריאת ידי ׁשעל ּובדי ֹו, א ּׁשּורית הּספר על  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכתּובה 

ּתֹו ּבֹו הה ֹוגה ּכי ּובדי ֹו,הּטבעּיֹות , הּספר על ּכת ּקּונ ּה הּכתּובה  הּספר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבתֹוכ ּה, הּׁשמ ֹות  והּצרּופי ׁשּבת ֹוכּה והּׁשמ ֹות הא ֹורֹות  ּכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמתנ ֹוצץ 

ׁשּבתֹו והּצרּופים  והּׁשמ ֹות  ׁשל והאֹורֹות והּׂשכלּיּות הח ּיּות ה ּמה הּמג ּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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שמאירים  התורה אורות נתלבשו

עוסקים  אנו וכאשר העליונים, בעולמות

מתחברים  אנו אלקות שכל  שהיא בתורה

מאיר  שהוא כפי התורה לאור בזאת

עולמות  כאמור שהם העליונים בעולמות

של  "השכליות רבינו כלשון שכליים

מסירים  אנו ובזאת הוא", ברוך  הבורא

הנפש, על  המסתירים הגוף  לבושי את

הבורא  בחיות הנפש מתמלאת וממילא

בנפש  מאירה והיא בתורה, אשר ית"ש

העוסק של  הנפש מתמלאת ולכן בגלוי,

בקרבת  ושמחה ויראה באהבה בתורה

ממש. במורגש ית"ש, הבורא

íìåò àåä äæä íìåòá ùéù äî

.òáèäבנס עוסקת שהמגילה מכיון

יש  לכן ממש, הטבע  בתוך  שהיה פורים

בלבד  זאת שלא מיוחד  כוח  למגילה

מעל  האדם שכל  ראיית את מעלה שהיא

לראיית  הטבע , ראיית של  גבולותיו

באהבת  שמלאים העליונים העולמות

גם  שהיא אלא ית"ש, הבורא ויראת

החיות  בכוח  האדם את ממלאת

בתוך  שנתלבש והשכליות האלוקית

מי  זה וכוח  ממש, שאין הטבע  וחד 

התורה. חלקי בשאר

íìåò ìù úåéìëùäå úåéçä äîä
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א) מ  ח (שמו "ר  וגם הכינ ּה ויסּפרּה ראּה אז  כז )קר ּה, כח  ּבּמדרׁש(איוב  וע ּין  (ב "ר , ְְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָָָָָ

א) ּברּוא  הּבֹורא ּבעֹולםׁשראה  ּגם  והּנה  העֹולמ ֹות, ּוברא ּבּתֹורה ה ּוא  ְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ּומצ ֹות מהּתֹורה ּכן ּגם הח ּיּות  ע ּקר הּטבע ע ֹולם ה ּזה  עֹולם  הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָה ּתח ּתֹון 

ּברּו הּבֹורא את ויראה  יתּבר ואהבה  העליֹון הּוא  ּבע ֹולם ּכי אפס ׁשמ ֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשל  ה ּׂשכלּיּות הּוא הח ּיּות  הּקדׁש, ואֹופּני  וח ּיֹות הּׂשרפים עֹולם  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹה ּוא

ּברּו הּבֹורא ה ּטבע ,עב ֹודת עֹולם  הּוא ה ּזה  ּובעֹולם  מג ּלה , הּוא הּוא ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּברּו הּבֹורא ועבדּות והּמצ ֹות , הּתֹורה ׁשה ּוא ׁשּבֹו מכּסה ,החּיּות הּוא  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּבתֹו א ֹור וצפּון  להחיצ ֹונים מדֹור הּוא  .הח ׁשּכי  ְְְִִִֶַַָָֹ

‰p‰Â, הרּוחנים ּבאֹורֹות עצמנּו מח ּברים אנחנּו ּבּתֹורה עסקנּו ידי על  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

נפ ׁש על  מאיר אזי  ּורחימ ּו ּבדחיל ּו לׁשמ ּה ּבּתֹורה הע ֹוסק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָולכן 

ונתמּלא ּבּה, עֹוסק  הּוא  אׁשר ׁשּבּתֹורה  הרּוחנ ּיּות  אֹור ֹות ּבּתֹורה  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהע ֹוסק

ּברּו הּבֹורא ׁשמ ֹו את ויראה  ּבאהבה יתּבר הּנפ ׁש ּובׂשמחתה ּוא ׁשמ ֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

יתּבר  מאהבההאל הּנפׁש נתמ ּלא ּובּמצ ֹות  ּבּתֹורה  הע ֹוסק לכן  ׁשמ ֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יתּבר  ׁשמ ֹו את  ה ּואויראה ּתֹורה  ׁשל  הרּוחנּיּות כן  ּכי  ׂשמחה , ּומלא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אהבה מלאים הּמה  א ׁשר העליֹונים  והיכל ֹות הּמלאכים ׁשמֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצרּופי
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ית"ש  הבורא את שעובדים המלאכים

כל  ולכן ומצוותיה, התורה משכל  הוא

והמצוות. מהתורה הוא חיותם
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הוא  מהותם שכל  העליונים שבעולמות

שכל  לעין ניכר ממילא רוחנית חיות

הזה, שבעולם הרי מהתורה, הוא חיותם

על  המסתירות קליפות ריבוי בו שיש

המראה  רק  נראה לעיננו אזי ה', אור

כמציאות  דבר כל  של  הגשמי החיצוני

אותו, המחיה הרוחני הכח  ולא קיימת,

שכל  זאת מציאות ניכר אין וממילא

והמצוות. מהתורה רק  הוא העולם חיות

הזה  שבעולם משום הוא זה לכל  והטעם

שהם  הקליפות דהיינו החיצונים שורים

ה', ידיעת של  השכל  על  מסתירות

אחרי  שהולך  זר בשכל  אותם ומבלבלים

קיימת. כמציאות בו ומכיר הטבע  הנהגת
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מגבולותיו  יוצאים אנו התוה"ק  ידי על 

החיצונים  אחיזת ידי שעל  הטבע  של 

ה', מציאות על  מסתיר הוא בו אשר

שנתלבשה  כפי שהתורה מכיון

פרט בכל  העוסקות וענינה בהלכותיה

בה  אשר לבוש היא בעולם, ופרט 
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ּברּו הּבֹורא את  יתּבר ויראה  ּכמאמר הּוא ה ּׂשמחה ׁשר ׁש ו ׁשם ׁשמֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

כז )הּכתּוב טז  א ' הּמג ּלה(דה "י  ׁשל ׁשמֹות צרּופי  וכן ּבמקמ ֹו', וחדוה  'עז  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

וה ּׂשכל  הח ּיּות היההּוא  ּכי הּטבע , עֹולם ׁשה ּוא הּתחּתֹון ע ֹולם ׁשל ּיּות  ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבתֹו ה ּמג ּלה ,ה ּנס  קריאת ּבעת לכן  הּטבע. ע ֹולם ׁשּנּתּקן  מ ּוכח  הּטבע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

והּׂשכל ּיּות הח ּיּות הּמג ּלה, ה ּקֹורא  הּיׂשראל ּבאיׁש ּומאיר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָמתנ ֹוצץ 

יתּבר  לׁשמ ֹו ויראה עֹולםּברּוואהבה  ה ּוא ה ּזה ּבע ֹולם ּׁשּיׁש מה הּוא, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ֶַַה ּטבע .

ÔÎÏ צריׁשאיתא ּכמ ֹו ּתֹורה, מּדברי  ח ּיּוב יֹותר וה ּוא ה ּמג ּלה, לקרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מג ּלה  ּתֹורה(ג .)ּבמ ּסכת  ּתלמ ּוד מבּטלין  רּבי ּבית ׁשל סמכ ּו מ ּכאן  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּספר  מן לקרֹות  ה ּתֹורה  מן ח ּיּוב  מצינ ּו לא וגם מג ּלה, מקרא  ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלׁשמע

היא אׁשר ה ּמג ּלה  לקרֹות ׁשּמח ּיבין ּכמ ֹו ּכתּקּונּה ּכת ּובה אׁשר  ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֻּתֹורה

ּכל  נז ּדּככ ּו ה ּמג ּלה קריאת ידי ׁשעל ּובדי ֹו, א ּׁשּורית הּספר על  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכתּובה 

ּתֹו ּבֹו הה ֹוגה ּכי ּובדי ֹו,הּטבעּיֹות , הּספר על ּכת ּקּונ ּה הּכתּובה  הּספר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבתֹוכ ּה, הּׁשמ ֹות  והּצרּופי ׁשּבת ֹוכּה והּׁשמ ֹות הא ֹורֹות  ּכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמתנ ֹוצץ 

ׁשּבתֹו והּצרּופים  והּׁשמ ֹות  ׁשל והאֹורֹות והּׂשכלּיּות הח ּיּות ה ּמה הּמג ּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

øåàéá

שמאירים  התורה אורות נתלבשו

עוסקים  אנו וכאשר העליונים, בעולמות

מתחברים  אנו אלקות שכל  שהיא בתורה

מאיר  שהוא כפי התורה לאור בזאת

עולמות  כאמור שהם העליונים בעולמות

של  "השכליות רבינו כלשון שכליים

מסירים  אנו ובזאת הוא", ברוך  הבורא

הנפש, על  המסתירים הגוף  לבושי את

הבורא  בחיות הנפש מתמלאת וממילא

בנפש  מאירה והיא בתורה, אשר ית"ש

העוסק של  הנפש מתמלאת ולכן בגלוי,

בקרבת  ושמחה ויראה באהבה בתורה

ממש. במורגש ית"ש, הבורא

íìåò àåä äæä íìåòá ùéù äî

.òáèäבנס עוסקת שהמגילה מכיון

יש  לכן ממש, הטבע  בתוך  שהיה פורים

בלבד  זאת שלא מיוחד  כוח  למגילה

מעל  האדם שכל  ראיית את מעלה שהיא

לראיית  הטבע , ראיית של  גבולותיו

באהבת  שמלאים העליונים העולמות

גם  שהיא אלא ית"ש, הבורא ויראת

החיות  בכוח  האדם את ממלאת

בתוך  שנתלבש והשכליות האלוקית

מי  זה וכוח  ממש, שאין הטבע  וחד 

התורה. חלקי בשאר

íìåò ìù úåéìëùäå úåéçä äîä
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ּכדאיתא העֹולמ ֹות, ּכל ׁשל  והּׂשכלּיּות ּכהח ּיּות הּטבע עֹולם  הּזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָע ֹולם

ט)ּבּמדרׁש א קה"ר  לב(ראה ּבארץ י ׁש ּכן  אברים רמ"ח יׁש ׁשּבאדם ׁשּכמ ֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשל  הרּוחנים איברים  והרמ "ח  ׁשם . ע ּין הארץ , ערות הארץ , עין  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהארץ,

לא ׁשס "ה  הּוא  הרּוחנים  ּגידים ּוׁשס "ה ע ׂשה , מצ ֹות רמ "ח  ה ּוא ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹאדם 

לא ּוׁשס "ה עׂשה, מצֹות רמ "ח  הּוא  ׁשּבּה הרּוחנּיּות ּבע ֹולם ּכן  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹתעׂשה,

א ּבני  ׁשּמקּימים  ׁשל תע ׂשה  והאֹור ֹות ׁשמ ֹות ׁשה ּצרּופי ּכיון ולכן דם , ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לא ה ּׁשס "ה ּבו ּדאי הּמה הּטבע  עֹולם ׁשל  והּׂשכלּיּות הח ּיּות  הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹמג ּלה

הח ּיּות הּמה תעׂשה ולא  ע ׂשה  ה ּמצוֹות ּכי  ע ׂשה , מצ ֹות ּורמ "ח  ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹתעׂשה

הרמ"ח  הּמה מג ּלה ׁשל והא ֹור והּׁשמ ֹות  וה ּצרּופים , העֹולמ ֹות ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשל

ּבתֹו היה ּדמג ּלה הּנס כן ּכי  הּטבע , ׁשל  תעׂשה לא ּוׁשס "ה ע ׂשה מצֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּכתבנ ּו. ּכמ ֹו ְְֶֶַַַָה ּטבע 
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.äæä קריאת של  המיוחד  יסודה

המתגלה  הבורא קדושת הוא המגילה

ארבע יש ובתוה"ק  הטבעיות. בתוך 

'נקודות' 'טעמים' שנקראים חלקים

ארבע כנגד  המכוונים 'אותיות', 'תגין'

'יצירה' 'בריאה' 'אצילות' עולמות

עולם  כנגד  הם וה'אותיות' 'עשיה',

להם  יש  שהאותיות מכיון ה'עשיה',

מתגלים  וגם מעשה, שהיא בכתב  צורה

בה' הגיה ידי על  הזה העולם במציאות

וגשמי  גמור מעשה שהוא הפה מוצאות

מעשה) הוי  פיו עקימת - ב  צ , ב"מ  הגמ ' ,(כמאמר 

בתוך  ית' קדושתו התגלות על  מורה וזה

מיוחדת  חובה זו במצוה יש לכן הטבע ,

ידי  יוצאים ואין בדווקא בפה לקרותה

מתוך  לקרותה חובה וכן בהרהור, חובה

המגילה  אותיות ידי ועל  הכתב , אותיות

האורות  כל  את לקבל  אנו זוכים

חיות  ידם שעל  בתוכה הגנוזים והשמות

הטבע .
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.òáèä יש ארץ , הנקרא הטבע  בעולם

גידים, ושס "ה איברים רמ "ח  ג"כ 

ושס "ה  איברים מרמ "ח  חיות המקבלים

המיוחדת  הקדושה קומת של  גידים

והיא  יתברך , שכינתו והיא הטבע לעולם

מגילת  של  באותיותיה ושורה הנמצאת

כמה  רק  יש שבמגילה ואע "פ  אסתר.

באורות  מקום מכל  דרבנן, מצוות

קומת  כל  את ישנם המגילה שבאותיות

רמ "ח הכוללת הטבע , שבעולם הקדושה

ידי  שעל  היינו גידים, ושס "ה איברים

והשכליות  החיות בטבע  מאיר המגילה

בשכל  ומאיר הבורא, מציאות של 

את  מנהיג יתברך  שהבורא הנבראים

בו. אשר וכל  הטבע 
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ÔÎÏ, ה ּטבע ע ֹולם ׁשל  הח ּיּות הּוא מג ּלה, ׁשל  ו ׁשמ ֹות  וה ּצרּופים  האֹורֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היא ה ּזה עֹולם  ׁשל תע ׂשה  לא ּוׁשס "ה עׂשה מצֹות הרמ "ח  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדהינ ּו

ּבתֹו היה ּדפּורים ׁשה ּנס  ּכמ ֹו הּטבע , ע ֹולם ׁשּבארנ ּו,ׁשל ּכמ ֹו הּטבע  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ה ּקֹורא , ׁשל הּגׁשמ ּיּות מז ּדּככין  אזי  הּמג ּלה קֹורין  ׁשּיׂשראל  ּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולכן 

את ּומזּככין  הּמג ּלה, את ּבה ּקֹורא  מאירין  ׁשּבּה ׁשמ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּצר ּופי

ה ּתֹורה קּיּום הּוא  ׁשּבּה הח ּיּות הּגׁשמ ּיּות  ׂשכל ּומאירין  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָה ּגׁשמּיּות

ׂשמחה , הּנפ ׁש נתמ ּלא קריאתּה אחר ּבכ ּונה  ׁשּקראּה ּומי  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמצ ֹות,

ּכל  וגם תעׂשה, לא  ׁשס "ה על לעבר ׁשּלא  ה ּתֹורה מצוֹות לקּים ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּורצֹונּה

ה ּמג ּלה , ה ּקֹורא  ׁשל הּגׁשמ ּיּות  ׁשּנּתּקן  ּומּלבד  נ ּתקנ ּו, ע ֹולם ׁשל  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּטבעים

חז"ל ּכמאמר  ּכּלֹו, העֹולם  ּכל ׁשל  הּטבעים עֹוד  ד)נ ּתּקן  לו  נברא(ויק "ר  לא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

לכף ּכּלֹו הע ֹולם ּכל  את מכריע זכה יׂשראל , ּבׁשביל א ּלא  הע ֹולמ ֹות  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּכל 

מ :)זכ ּות .(קידושין  ְ

ÔÎÏÂ האי ּבע ֹולם ּומאיר ה ּטבע  עֹולם ׁשּנז ּדּככ ּו ה ּמג ּלה  קריאת אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הּמג ּלה את  ק ֹורין  ׁשּיׂשראל וכיון  ּתֹורה , מ ּדברי הּוא קּיּומ ּה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשעּקר 

הח ּי ׁשהּוא  הּמג ּלה ׁשל והּׁשמ ֹות אֹות ּיֹות הּצרּופי ּבהן  עֹולםמאיר  ׁשל ּות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

האי  הּטבע, ע ֹולם ּברּוהּתח ּתֹון  האל  ּבתֹורת  ּובמצֹותיו,ׁשּתלּוים הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּומצ ֹות ּתֹורה על עליהם יׂשראל  מק ּבלין  הּמג ּלה  קריאת  אחר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלכן

ה ּוא סיני  מהר  ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכי הּתֹורה, ׁשאר ּבקריאת כן ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמאהבה ,

רּבא מ ֹודעא להּגׁשמ ּיּות  ׁשחזרּו ּבעת לכן  העלי ֹונים, ע ֹולמ ֹות  על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמ ֹורה
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מיוחד  כוח  יש המגילה שלאותיות מכיון

הקדושה  איברי תרי"ג שהם – כך  כל 

אפילו  שקוראה מי כל  כן על  הטבע , של 

הגשמיות  שמזדכך  זוכה כוונה בלא

שכל  זו הארה בשכלו שמאיר היינו שלו,

הבורא  לחיות לבוש הוא הגשמיות

זוכה  בכוונה שקוראה מי אבל  ית"ש,

והתגלות  שמחה של  יותר גבוהה לדרגה

והמצוות. התורה בקיום ותענוג רצון

מת  העולמות שכל  ידי ומכיון על  נהגים

כן  על  העולם, נברא שבשבילם ישראל 

הקוראה  משפיע  המגילה קריאת ידי על 

הזה. העולם מציאות כל  על  כן גם

.íéðåéìòä úåîìåò ìò äøåî àåä

של  אורות היא בעצמותה התורה
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ּכדאיתא העֹולמ ֹות, ּכל ׁשל  והּׂשכלּיּות ּכהח ּיּות הּטבע עֹולם  הּזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָע ֹולם

ט)ּבּמדרׁש א קה"ר  לב(ראה ּבארץ י ׁש ּכן  אברים רמ"ח יׁש ׁשּבאדם ׁשּכמ ֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשל  הרּוחנים איברים  והרמ "ח  ׁשם . ע ּין הארץ , ערות הארץ , עין  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהארץ,

לא ׁשס "ה  הּוא  הרּוחנים  ּגידים ּוׁשס "ה ע ׂשה , מצ ֹות רמ "ח  ה ּוא ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹאדם 

לא ּוׁשס "ה עׂשה, מצֹות רמ "ח  הּוא  ׁשּבּה הרּוחנּיּות ּבע ֹולם ּכן  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹתעׂשה,

א ּבני  ׁשּמקּימים  ׁשל תע ׂשה  והאֹור ֹות ׁשמ ֹות ׁשה ּצרּופי ּכיון ולכן דם , ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לא ה ּׁשס "ה ּבו ּדאי הּמה הּטבע  עֹולם ׁשל  והּׂשכלּיּות הח ּיּות  הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹמג ּלה

הח ּיּות הּמה תעׂשה ולא  ע ׂשה  ה ּמצוֹות ּכי  ע ׂשה , מצ ֹות ּורמ "ח  ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹתעׂשה

הרמ"ח  הּמה מג ּלה ׁשל והא ֹור והּׁשמ ֹות  וה ּצרּופים , העֹולמ ֹות ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשל

ּבתֹו היה ּדמג ּלה הּנס כן ּכי  הּטבע , ׁשל  תעׂשה לא ּוׁשס "ה ע ׂשה מצֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּכתבנ ּו. ּכמ ֹו ְְֶֶַַַָה ּטבע 

øåàéá

.äæä קריאת של  המיוחד  יסודה

המתגלה  הבורא קדושת הוא המגילה

ארבע יש ובתוה"ק  הטבעיות. בתוך 

'נקודות' 'טעמים' שנקראים חלקים

ארבע כנגד  המכוונים 'אותיות', 'תגין'

'יצירה' 'בריאה' 'אצילות' עולמות

עולם  כנגד  הם וה'אותיות' 'עשיה',

להם  יש  שהאותיות מכיון ה'עשיה',

מתגלים  וגם מעשה, שהיא בכתב  צורה

בה' הגיה ידי על  הזה העולם במציאות

וגשמי  גמור מעשה שהוא הפה מוצאות

מעשה) הוי  פיו עקימת - ב  צ , ב"מ  הגמ ' ,(כמאמר 

בתוך  ית' קדושתו התגלות על  מורה וזה

מיוחדת  חובה זו במצוה יש לכן הטבע ,

ידי  יוצאים ואין בדווקא בפה לקרותה

מתוך  לקרותה חובה וכן בהרהור, חובה

המגילה  אותיות ידי ועל  הכתב , אותיות

האורות  כל  את לקבל  אנו זוכים

חיות  ידם שעל  בתוכה הגנוזים והשמות

הטבע .
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.òáèä יש ארץ , הנקרא הטבע  בעולם

גידים, ושס "ה איברים רמ "ח  ג"כ 

ושס "ה  איברים מרמ "ח  חיות המקבלים

המיוחדת  הקדושה קומת של  גידים

והיא  יתברך , שכינתו והיא הטבע לעולם

מגילת  של  באותיותיה ושורה הנמצאת

כמה  רק  יש שבמגילה ואע "פ  אסתר.

באורות  מקום מכל  דרבנן, מצוות

קומת  כל  את ישנם המגילה שבאותיות

רמ "ח הכוללת הטבע , שבעולם הקדושה

ידי  שעל  היינו גידים, ושס "ה איברים

והשכליות  החיות בטבע  מאיר המגילה

בשכל  ומאיר הבורא, מציאות של 

את  מנהיג יתברך  שהבורא הנבראים

בו. אשר וכל  הטבע 
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ÔÎÏ, ה ּטבע ע ֹולם ׁשל  הח ּיּות הּוא מג ּלה, ׁשל  ו ׁשמ ֹות  וה ּצרּופים  האֹורֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היא ה ּזה עֹולם  ׁשל תע ׂשה  לא ּוׁשס "ה עׂשה מצֹות הרמ "ח  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדהינ ּו

ּבתֹו היה ּדפּורים ׁשה ּנס  ּכמ ֹו הּטבע , ע ֹולם ׁשּבארנ ּו,ׁשל ּכמ ֹו הּטבע  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ה ּקֹורא , ׁשל הּגׁשמ ּיּות מז ּדּככין  אזי  הּמג ּלה קֹורין  ׁשּיׂשראל  ּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולכן 

את ּומזּככין  הּמג ּלה, את ּבה ּקֹורא  מאירין  ׁשּבּה ׁשמ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּצר ּופי

ה ּתֹורה קּיּום הּוא  ׁשּבּה הח ּיּות הּגׁשמ ּיּות  ׂשכל ּומאירין  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָה ּגׁשמּיּות

ׂשמחה , הּנפ ׁש נתמ ּלא קריאתּה אחר ּבכ ּונה  ׁשּקראּה ּומי  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמצ ֹות,

ּכל  וגם תעׂשה, לא  ׁשס "ה על לעבר ׁשּלא  ה ּתֹורה מצוֹות לקּים ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּורצֹונּה

ה ּמג ּלה , ה ּקֹורא  ׁשל הּגׁשמ ּיּות  ׁשּנּתּקן  ּומּלבד  נ ּתקנ ּו, ע ֹולם ׁשל  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּטבעים

חז"ל ּכמאמר  ּכּלֹו, העֹולם  ּכל ׁשל  הּטבעים עֹוד  ד)נ ּתּקן  לו  נברא(ויק "ר  לא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

לכף ּכּלֹו הע ֹולם ּכל  את מכריע זכה יׂשראל , ּבׁשביל א ּלא  הע ֹולמ ֹות  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּכל 

מ :)זכ ּות .(קידושין  ְ

ÔÎÏÂ האי ּבע ֹולם ּומאיר ה ּטבע  עֹולם ׁשּנז ּדּככ ּו ה ּמג ּלה  קריאת אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הּמג ּלה את  ק ֹורין  ׁשּיׂשראל וכיון  ּתֹורה , מ ּדברי הּוא קּיּומ ּה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשעּקר 

הח ּי ׁשהּוא  הּמג ּלה ׁשל והּׁשמ ֹות אֹות ּיֹות הּצרּופי ּבהן  עֹולםמאיר  ׁשל ּות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

האי  הּטבע, ע ֹולם ּברּוהּתח ּתֹון  האל  ּבתֹורת  ּובמצֹותיו,ׁשּתלּוים הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּומצ ֹות ּתֹורה על עליהם יׂשראל  מק ּבלין  הּמג ּלה  קריאת  אחר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלכן

ה ּוא סיני  מהר  ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכי הּתֹורה, ׁשאר ּבקריאת כן ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמאהבה ,

רּבא מ ֹודעא להּגׁשמ ּיּות  ׁשחזרּו ּבעת לכן  העלי ֹונים, ע ֹולמ ֹות  על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמ ֹורה
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מיוחד  כוח  יש המגילה שלאותיות מכיון

הקדושה  איברי תרי"ג שהם – כך  כל 

אפילו  שקוראה מי כל  כן על  הטבע , של 

הגשמיות  שמזדכך  זוכה כוונה בלא

שכל  זו הארה בשכלו שמאיר היינו שלו,

הבורא  לחיות לבוש הוא הגשמיות

זוכה  בכוונה שקוראה מי אבל  ית"ש,

והתגלות  שמחה של  יותר גבוהה לדרגה

והמצוות. התורה בקיום ותענוג רצון

מת  העולמות שכל  ידי ומכיון על  נהגים

כן  על  העולם, נברא שבשבילם ישראל 

הקוראה  משפיע  המגילה קריאת ידי על 

הזה. העולם מציאות כל  על  כן גם
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של  אורות היא בעצמותה התורה
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ּבתֹו היה הּנס ּכי  הּטבע , ע ֹולם ּגם  ׁשּנז ּדּככּו ּכיון ּבּמג ּלה  אבל לא ֹוריתא, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ונז ּדּככּו הּמג ּלה ׁשּקראּו אחר אח ׁשורֹוׁש, ּבימי קּבלה  הדּור לכן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻה ּטבע ,

לעיל. ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו הּטבע ְְְֵֶֶַַַַָעֹולם

‰zÚÓeלא ּכי ּתֹורה , מּדברי יֹותר  הּמג ּלה קריאת ׁשל ח ּיּוב ל ּמה  יתרץ  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבמג ּלה אמרּו וגם זכֹור, ּפרׁשת רק  ּתֹורה  ּבדברי ח ּיּוב ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָמצינ ּו

י ּתכן, ּדעּתי ענּיּות ּולפי מג ּלה, מקרא לׁשמע ּתֹורה ּתלמ ּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹמב ּטלין

ּתֹורה , על  מקּבלין קריאת ּה ידי ׁשעל  ּגֹורמת  הּמג ּלה ׁשּקריאת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּכתבנּו

מרּדכי  נ ׁשמת ּבחינת האדם  על  ׁשמאיר אח ׁשורֹוׁש, (ׁש)ּבימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּוכמ ֹו

ּתֹורה ּתלמ ּוד מב ּטלין  אמרּו וׁשּפיר מאד, עד  ּגד ֹול  ח ּיּוב ּה לכן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואסּתר,

מג ּלה . ּדברי  ְְְִִִֵַָֹלׁשמע

Ì‚‰ ּכתב ּתי ּכבר אמנם ּתֹורה. על  ּומקּבלין  יראה ּבּה ּתֹורה ּבדברי  ׁשּגם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

רּבּה מ ֹודעא ּבג ׁשמ ּיּות ּכׁשּבא  העליֹונים  ּבעֹולמ ֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הּמג ּלה צרּופי סג ּלֹות אבל ּכגיגית, ההר עליהם ּכפה לכן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻלאֹוריתא ,

ּכׁשאדםׁשּמז ּדּכ אפ ּלּו ּתֹורה על ׁשּיק ּבל לה ּקֹורא  ּוסג ּלתּה ה ּטבע , ע ֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבתֹו הּמג ּלה ׁשל  ׁשהּנס ׁשּכׁשם ּבג ׁשמ ּיּות, ּכהּוא ׁשמ ֹותהּטבע צרּופי  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
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שבה  שהאורות אלא העליונים, עולמות

ולכן  הטבע , בלבושי ונתכסו נתלבשו

השייכות  במצוות כן גם עוסקת התוה"ק 

פרשת  כמו והנהגותיו העולם בטבע 

המגילה  אותיות אבל  המשפטים, ואלה

שנאצלה  הקדושה הוא מהותם כל 

יש  ולכן הזה, שבעולם הקדושה לצורך 

עולמות  את לזכך  מיוחד  כוח  להם

בטבע המשוקעים שגם ולגרום הטבע ,

באהבה. התורה את יקבלו
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.àúééøåàì סיני בהר התורה קבלת

דהיינו  העליונים, עולמות מצד  היתה

נעימות  את להרגיש זכו שישראל 

ולכן  העליונים, עולמות בתענוגי התורה

הגשמיות  מצד  אמנם מאהבה, קיבלוה

גוף חומר כי מאהבה, לקבלה זכו לא

של  התענוג את מרגיש אינו האדם

מלובש  אשר העליונים העולמות

כגיגית  הר כפיית הוצרך  ולכן בתורה,

יש  זה ועל  בגשמיות התורה קיום על 

קיבלוה  שלא לאורייתא רבה מודעא

גורמת  המגילה קריאת אמנם מרצון,

גשמי, שהוא כמו הגשמי הגוף  שגם

שמים  מלכות עול  עצמו על  יקבל 

מרצון.
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אפּלּו ה ּקֹורא  לכן והּגׁשמ ּיּות, הּטבעּיּות הז ּדּככ ּות היא  והּקֹוראּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּלּה,

ּתֹורה , מ ּדברי יֹותר  חּיּוב  הּוא ולכן  ּתֹורה, על עליו  מק ּבל ׁשּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹה ּגׁשמּיּות

מג ּלה . מקרא עב ּור לבּטל ּה רּבי ּבית  ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּוסמכּו

ÔÎÏÂ צרי וגם  יצא, לא לׁשֹון  ּובכל  למפרע  ּבספר הּקֹורא לקרֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ה ּכת ּובים הּמצ ֹות  אֹורֹות ּבין ּגד ֹול  הפרׁש יׁש ּכי  ּדע ה ּנה ּכי  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּובדי ֹו.

ּתֹורה ּבספר  ּכי  ּבּמג ּלה, הּכתּובים ה ּמצֹות אֹור ֹות ּובין ּתֹורה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבספר

האי  ה ּדברים  ּכל ּברּוּבאתּגליא  הּבֹורא את מצֹותיו,לעבד ּולק ּים  ה ּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

נרמז ּו מג ּלה ׁשל  וה ּׁשמ ֹות והּצרּופים ׁשּבאֹורֹות ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּובּמג ּלה

מז ּכר  אינּנּו ּבאת ּגליא אבל תעׂשה, לא  והּׁשס"ה  עׂשה  מצֹות ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרמ"ח

ׁשל  החּיים מר ּמז ּובּצר ּופים ּובאֹות ּיֹות ּבא ֹורֹות  אפס  מצוה , ׁשּום ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

ּבתֹו ׁשהיה ה ּנס  ּכמֹו ה ּטבע , הּתֹורה .ע ֹולם מצ ֹות הּמה ה ּטבעים , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ÌÚËÂ,ּכבֹוד ֹו הּׁשמים ועל העלי ֹונים ּבעֹולמ ֹות ׁשהּוא ׁשהּתֹורה הּדבר , ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּברּו הּבֹורא מצֹות ּגם לכן ּבאתּגליא , אלהּותֹו ועבדּותו ׁשם הּוא ְְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָֹ

עֹולם הּזה עֹולם  על  מרּמז ׁשהּוא  ּבּמג ּלה  אבל  ּבאתּגליא , ׁשם  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשּלֹו

ּגם לכן  ּבהס ּתר, ּומלכּותֹו אלהּות ֹו ה ּטבע  עֹולם  הּזה ּובע ֹולם ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה ּטבע ,

ּברּו הּבֹורא  קבעּומצֹות ואֹורֹות צרּופים ידי על רק  ּבהסּתר, ּבתֹוכ ֹו הּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

הּמג ּלה את והּקֹורא ה ּטבע , ׁשּבעֹולם  הּתֹורה ׁשל  האֹורֹות ואס ּתר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמרּדכי

ה ּתֹורה מצֹות לקּים וחמדה ּתאבה נפׁשֹו ואס ּתר, מר ּדכי  ׁשּקבע ּו ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּלׁשֹון
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כפי  הבורא קדושת שורה אסתר

שחיות  ומכיון עצמו, בטבע  שנמצאת

דביקותינו  לכן בטבע , נסתרת הבורא
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מסתתרת  שבה המגילה אותיות את

ידי  על  בטבע , אשר הבורא קדושת

ושמות. אותיות צירופי
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ּבתֹו היה הּנס ּכי  הּטבע , ע ֹולם ּגם  ׁשּנז ּדּככּו ּכיון ּבּמג ּלה  אבל לא ֹוריתא, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ונז ּדּככּו הּמג ּלה ׁשּקראּו אחר אח ׁשורֹוׁש, ּבימי קּבלה  הדּור לכן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻה ּטבע ,

לעיל. ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו הּטבע ְְְֵֶֶַַַַָעֹולם

‰zÚÓeלא ּכי ּתֹורה , מּדברי יֹותר  הּמג ּלה קריאת ׁשל ח ּיּוב ל ּמה  יתרץ  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבמג ּלה אמרּו וגם זכֹור, ּפרׁשת רק  ּתֹורה  ּבדברי ח ּיּוב ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָמצינ ּו

י ּתכן, ּדעּתי ענּיּות ּולפי מג ּלה, מקרא לׁשמע ּתֹורה ּתלמ ּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹמב ּטלין

ּתֹורה , על  מקּבלין קריאת ּה ידי ׁשעל  ּגֹורמת  הּמג ּלה ׁשּקריאת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּכתבנּו

מרּדכי  נ ׁשמת ּבחינת האדם  על  ׁשמאיר אח ׁשורֹוׁש, (ׁש)ּבימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּוכמ ֹו

ּתֹורה ּתלמ ּוד מב ּטלין  אמרּו וׁשּפיר מאד, עד  ּגד ֹול  ח ּיּוב ּה לכן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואסּתר,

מג ּלה . ּדברי  ְְְִִִֵַָֹלׁשמע

Ì‚‰ ּכתב ּתי ּכבר אמנם ּתֹורה. על  ּומקּבלין  יראה ּבּה ּתֹורה ּבדברי  ׁשּגם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

רּבּה מ ֹודעא ּבג ׁשמ ּיּות ּכׁשּבא  העליֹונים  ּבעֹולמ ֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הּמג ּלה צרּופי סג ּלֹות אבל ּכגיגית, ההר עליהם ּכפה לכן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻלאֹוריתא ,

ּכׁשאדםׁשּמז ּדּכ אפ ּלּו ּתֹורה על ׁשּיק ּבל לה ּקֹורא  ּוסג ּלתּה ה ּטבע , ע ֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבתֹו הּמג ּלה ׁשל  ׁשהּנס ׁשּכׁשם ּבג ׁשמ ּיּות, ּכהּוא ׁשמ ֹותהּטבע צרּופי  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
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אפּלּו ה ּקֹורא  לכן והּגׁשמ ּיּות, הּטבעּיּות הז ּדּככ ּות היא  והּקֹוראּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּלּה,

ּתֹורה , מ ּדברי יֹותר  חּיּוב  הּוא ולכן  ּתֹורה, על עליו  מק ּבל ׁשּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹה ּגׁשמּיּות

מג ּלה . מקרא עב ּור לבּטל ּה רּבי ּבית  ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּוסמכּו

ÔÎÏÂ צרי וגם  יצא, לא לׁשֹון  ּובכל  למפרע  ּבספר הּקֹורא לקרֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ה ּכת ּובים הּמצ ֹות  אֹורֹות ּבין ּגד ֹול  הפרׁש יׁש ּכי  ּדע ה ּנה ּכי  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּובדי ֹו.

ּתֹורה ּבספר  ּכי  ּבּמג ּלה, הּכתּובים ה ּמצֹות אֹור ֹות ּובין ּתֹורה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבספר

האי  ה ּדברים  ּכל ּברּוּבאתּגליא  הּבֹורא את מצֹותיו,לעבד ּולק ּים  ה ּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

נרמז ּו מג ּלה ׁשל  וה ּׁשמ ֹות והּצרּופים ׁשּבאֹורֹות ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּובּמג ּלה

מז ּכר  אינּנּו ּבאת ּגליא אבל תעׂשה, לא  והּׁשס"ה  עׂשה  מצֹות ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרמ"ח

ׁשל  החּיים מר ּמז ּובּצר ּופים ּובאֹות ּיֹות ּבא ֹורֹות  אפס  מצוה , ׁשּום ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

ּבתֹו ׁשהיה ה ּנס  ּכמֹו ה ּטבע , הּתֹורה .ע ֹולם מצ ֹות הּמה ה ּטבעים , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ÌÚËÂ,ּכבֹוד ֹו הּׁשמים ועל העלי ֹונים ּבעֹולמ ֹות ׁשהּוא ׁשהּתֹורה הּדבר , ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּברּו הּבֹורא מצֹות ּגם לכן ּבאתּגליא , אלהּותֹו ועבדּותו ׁשם הּוא ְְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָֹ

עֹולם הּזה עֹולם  על  מרּמז ׁשהּוא  ּבּמג ּלה  אבל  ּבאתּגליא , ׁשם  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשּלֹו

ּגם לכן  ּבהס ּתר, ּומלכּותֹו אלהּות ֹו ה ּטבע  עֹולם  הּזה ּובע ֹולם ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה ּטבע ,

ּברּו הּבֹורא  קבעּומצֹות ואֹורֹות צרּופים ידי על רק  ּבהסּתר, ּבתֹוכ ֹו הּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

הּמג ּלה את והּקֹורא ה ּטבע , ׁשּבעֹולם  הּתֹורה ׁשל  האֹורֹות ואס ּתר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמרּדכי

ה ּתֹורה מצֹות לקּים וחמדה ּתאבה נפׁשֹו ואס ּתר, מר ּדכי  ׁשּקבע ּו ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּלׁשֹון
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שחיות  ומכיון עצמו, בטבע  שנמצאת
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מסתתרת  שבה המגילה אותיות את

ידי  על  בטבע , אשר הבורא קדושת

ושמות. אותיות צירופי



ì×äðåùàø äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

קבעּו אׁשר  ואסּתר  מרּדכי ׁשל ּבּׂשכל  נפ ׁשֹו נתק ּׁשרה  ּכי  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה ּקדֹוׁשה,

ׁשאיתאּב ּכמ ֹו רּבֹו ּבלׁשֹון  ל ֹומר אדם  ח ּיב חז"ל  ּבדברי  ּומצינּו ּמג ּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

עדּיֹות מ "ג )ּבמ ּסכת האֹומר (פ "א  ּכי ע "א , ט "ו ּדף  ׁשּבת ּבמ ּסכת ּומ ּובא  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אזי  רּבֹו ּבלׁשֹון  והאֹומר עצמ ֹו, ׂשכל רק  ּבֹו מתנ ֹוצץ  אינֹו עצמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבל ׁשֹון 

ׁשּיתנ ֹוצץ צריכין  ּבכאן לכן רּבֹו, ׁשל ׂשכל  ּבֹו מתנ ֹוצץ  האֹומרֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאדם

ּבֹו וקבעּו ּכתב ּו והם  וקבעּו, ּכתבּו אׁשר ואס ּתר מרּדכי ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה ּׂשכל

האי  ּבהם י ׁש אֹותּיֹות ה ּתֹורהׁשּצר ּופי הּוא ה ּטבע  ע ֹולם ׁשל  ׁשהח ּיּות  ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מרּדכי  ׁשל  הּׂשכל  זה ּבֹו מתנ ֹוצץ  ה ּמג ּלה  את  ׁשּקֹורא וכיון  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּמצ ֹות,

קריאת אחר לכן וה ּמצֹות, הּתֹורה קּיּום  ׁשהּוא ּבּמג ּלה ׁשּקבע ּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואס ּתר

ּבימי  קּבל ּוה הדר חז"ל  ּכמאמר  ּומצֹות, הּתֹורה ׁשל  על  מקּבלין  ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹה ּמג ּלה 

צרי  לכן  מרּדכי אח ׁשורֹוׁש, ׁשּקבעּוה ּבּלׁשֹון ה ּקדׁש ּבלׁשֹון לקרֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

צרי  לכן  ּבּלׁשֹון ואס ּתר, רק למפרע ולא הּקד ׁש ּבלׁשֹון  ה ּמג ּלה לקרֹות  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ה ּׂשכל  אֹות ֹו ה ּקֹוראים  ּביׂשראל  ׁשּיתנ ֹוצץ  ּכדי  ואסּתר , מרּדכי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּקבעּוה
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להקב "ה, המקושר מישראל  אדם לכל 

בו  אשר השכל  ידו שעל  מיוחד  כוח  יש

הדיבור  אותיות ידי על  לפועל  מתגלה

האומר  ולכן נשמתו, שורש כפי היוצאות

לשכל  מתקשר שהוא נמצא עצמו בלשון

גבולות  לפי – קיבלו שהוא כפי התורה

רבו, משכל  קטן שהוא שלו השכל 

שהוא  נמצא רבו, בלשון האומר משא"כ 

ש  כפי התורה לשכל  קיבל .מתקשר רבו

שהוא  המגילה לשון את הקורא ולכן

להתקשר  זוכה ואסתר, מרדכי לשון

ואסתר, מרדכי של  שכל  לאותו

הבורא  קדושת הוא לעיל  שכמבואר

במגילת  דווקא זה וכל  בטבע . אשר

באותיות  הוא קדושתה שעיקר אסתר,

במגילה, שנכתבו והכתיבה הדיבור

אשר  הבורא שקדושת לעיל  וכאמור

משא"כ  בדווקא, באותיות שורה בטבע 

בעולמות  שקדושתה הקדושה התורה

זה  שמטעם לעיל  כמבואר העליונים

בעולמות  כי בה מפורשות מצוותיה

נגלית  הבורא קדושת העליונים

באותיות  קדושתה אין ממילא ומפורשת,

לחכמת  שמתקשר מי כל  אלא לבד ,

אלא  תורה, תלמוד  מצוות מקיים התורה

לאותיות  שמתקשר מי מקום שמכל 

לו, ויתירה נוספת מעלה אזי התורה,

כפי  התורה לקדושת התקשרותו שמלבד 

מתקשר  הוא העליונים, בעולמות שהוא

רבינו משה ללשון התנאים (בתורה)גם או

בו.(במשניות) מעלות ושני ,
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ׁשּכתבנ ּו, ּכמֹו וה ּמצֹות הּתֹורה ק ּיּום ּדהינּו ׁשּקבעּוה ואסּתר  מר ּדכי  ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

אׁשר  הּקד ֹוׁשה  ּבּתֹורה כן  לא רּבֹו, ּבלׁשֹון  לֹומר  אדם ח ּיב הכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּמּׁשּום 

ּכאׁשר  העלי ֹונים ּבע ֹולמ ֹות ׁשהּוא  ּכיון מג ּלים , ועבֹוד ֹותיה  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמצ ֹותיה 

ולילה יֹומם  ּבֹו והגית מצות קּים לׁשֹון ּבכל  הּלֹומד  לכן לעיל , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבארנ ּו

ח) א  עליו (יהושע רּבנּו מ ׁשה ׁשל ּבּלׁשֹון ללמד ה ּמבחר מן מצוה אמנם ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ה ּׂשכל  ּדהינ ּו ּגב ֹוּה, יֹותר ׂשכל  ּבֹו ׁשּיאיר ּכדי ה ּתּנאים , ׁשל  א ֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה ּׁשלֹום 

הּתּנאים . ׁשל  אֹו הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה  ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

‰p‰Â מּׂשכל ּגבֹוּה יֹותר והּוא  עצמ ֹו את  להתח ּבר ּגדֹול ּדבר  עֹוד י ׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מ ּתֹו הּלֹומד והּוא ר ּבֹו, מח ּכימ ֹותׁשל א ֹות ּיֹות ּכי (מגד"ע ה ּספר, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

ה"ט) פ "ד  הר ֹואהאישות ּבּדבר עצמ ֹו את מתח ּבר  הּוא ּדבר ּבאיזה  הרֹואה ּכי ,ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה ּתֹורה ּבא ֹות ּיֹות עצמ ֹו את מח ּבר הּוא ּבאֹותּיֹות  וה ּמּביט  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָא ֹותֹו,

ה ּכת ּובים אֹותּיֹות ודע נח ּתי, קא ּגב ֹוּה מ ּמק ֹום הּתֹורה  וא ֹותּיֹות  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

ּותפירה ּובדיֹו וא ּׁשּורית ה ּספר  על ּכת ּקּונ ּה ונכּתב הע ׂשּויה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה 

אֹותּיֹות ּכי  מ ּמעל, אלהי  חלק  והּוא מעלה, ׁשל  ּבדגמא הּוא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻּבגידין 

ח ּיים ּבעץ ׁשּכתב  ּוכמ ֹו מ ּטה , ׁשל למ ּדֹות ּכלים  ה ּמה פ "ו )הּתֹורה (ש "ה  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

נׁשמ ֹות אׁשר י ׂשראל נ ׁשמ ֹות הּמה ואֹותּיֹות ספירֹות , ּכלי ה ּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשאֹותּיֹות

מ ּתֹו ה ּלֹומד לכן  מּמעל, אלהי  חלק  הּכתּובהיׂשראל  ּתֹורה הּספר ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכי  אלהי , ּבס ֹוד ּבא והּוא אלהים , ּבחלק עצמ ֹו את מדּבק  אזי ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּכתּקּונּה
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אזי  לראותו, בכוונה רואה שהאדם

דהיינו  עמו, מתאחד  הנראה הדבר

במחשבתו  עולה ההוא הדבר שמראית

שהחושב באופן גמור, יחוד  של  באופן

הינם  הנראה הדבר דהיינו והמחשבה

התחברות  יש ראיה בכל  ולכן אחד ,

יש  כי חיים בעץ  שהביא וכמו ויחוד ,

שמביט הבטה ידי על  שמוליד  עוף 

בביצים.

.ìàøùé úåîùð äîä úåéúåàå

ידי  על  שפע  לעולם משפיע  הקב "ה

מאירות  שהם הקדושם, מידותיו

'אורות' של  באופן ישראל  בנשמות

הקב "ה  של  שאורו שכדי היינו ו'כלים',

אמיתי  חיבור ויהיה העולם לתוך  יאיר

שיהיה  נצרך  להקב "ה, העולמות בין
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קבעּו אׁשר  ואסּתר  מרּדכי ׁשל ּבּׂשכל  נפ ׁשֹו נתק ּׁשרה  ּכי  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה ּקדֹוׁשה,

ׁשאיתאּב ּכמ ֹו רּבֹו ּבלׁשֹון  ל ֹומר אדם  ח ּיב חז"ל  ּבדברי  ּומצינּו ּמג ּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

עדּיֹות מ "ג )ּבמ ּסכת האֹומר (פ "א  ּכי ע "א , ט "ו ּדף  ׁשּבת ּבמ ּסכת ּומ ּובא  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אזי  רּבֹו ּבלׁשֹון  והאֹומר עצמ ֹו, ׂשכל רק  ּבֹו מתנ ֹוצץ  אינֹו עצמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבל ׁשֹון 

ׁשּיתנ ֹוצץ צריכין  ּבכאן לכן רּבֹו, ׁשל ׂשכל  ּבֹו מתנ ֹוצץ  האֹומרֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאדם

ּבֹו וקבעּו ּכתב ּו והם  וקבעּו, ּכתבּו אׁשר ואס ּתר מרּדכי ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה ּׂשכל

האי  ּבהם י ׁש אֹותּיֹות ה ּתֹורהׁשּצר ּופי הּוא ה ּטבע  ע ֹולם ׁשל  ׁשהח ּיּות  ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מרּדכי  ׁשל  הּׂשכל  זה ּבֹו מתנ ֹוצץ  ה ּמג ּלה  את  ׁשּקֹורא וכיון  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּמצ ֹות,

קריאת אחר לכן וה ּמצֹות, הּתֹורה קּיּום  ׁשהּוא ּבּמג ּלה ׁשּקבע ּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואס ּתר

ּבימי  קּבל ּוה הדר חז"ל  ּכמאמר  ּומצֹות, הּתֹורה ׁשל  על  מקּבלין  ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹה ּמג ּלה 

צרי  לכן  מרּדכי אח ׁשורֹוׁש, ׁשּקבעּוה ּבּלׁשֹון ה ּקדׁש ּבלׁשֹון לקרֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

צרי  לכן  ּבּלׁשֹון ואס ּתר, רק למפרע ולא הּקד ׁש ּבלׁשֹון  ה ּמג ּלה לקרֹות  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ה ּׂשכל  אֹות ֹו ה ּקֹוראים  ּביׂשראל  ׁשּיתנ ֹוצץ  ּכדי  ואסּתר , מרּדכי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּקבעּוה
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להקב "ה, המקושר מישראל  אדם לכל 

בו  אשר השכל  ידו שעל  מיוחד  כוח  יש

הדיבור  אותיות ידי על  לפועל  מתגלה

האומר  ולכן נשמתו, שורש כפי היוצאות

לשכל  מתקשר שהוא נמצא עצמו בלשון

גבולות  לפי – קיבלו שהוא כפי התורה

רבו, משכל  קטן שהוא שלו השכל 

שהוא  נמצא רבו, בלשון האומר משא"כ 

ש  כפי התורה לשכל  קיבל .מתקשר רבו

שהוא  המגילה לשון את הקורא ולכן

להתקשר  זוכה ואסתר, מרדכי לשון

ואסתר, מרדכי של  שכל  לאותו

הבורא  קדושת הוא לעיל  שכמבואר

במגילת  דווקא זה וכל  בטבע . אשר

באותיות  הוא קדושתה שעיקר אסתר,

במגילה, שנכתבו והכתיבה הדיבור

אשר  הבורא שקדושת לעיל  וכאמור

משא"כ  בדווקא, באותיות שורה בטבע 

בעולמות  שקדושתה הקדושה התורה

זה  שמטעם לעיל  כמבואר העליונים

בעולמות  כי בה מפורשות מצוותיה

נגלית  הבורא קדושת העליונים

באותיות  קדושתה אין ממילא ומפורשת,

לחכמת  שמתקשר מי כל  אלא לבד ,

אלא  תורה, תלמוד  מצוות מקיים התורה

לאותיות  שמתקשר מי מקום שמכל 

לו, ויתירה נוספת מעלה אזי התורה,

כפי  התורה לקדושת התקשרותו שמלבד 

מתקשר  הוא העליונים, בעולמות שהוא

רבינו משה ללשון התנאים (בתורה)גם או

בו.(במשניות) מעלות ושני ,
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ׁשּכתבנ ּו, ּכמֹו וה ּמצֹות הּתֹורה ק ּיּום ּדהינּו ׁשּקבעּוה ואסּתר  מר ּדכי  ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

אׁשר  הּקד ֹוׁשה  ּבּתֹורה כן  לא רּבֹו, ּבלׁשֹון  לֹומר  אדם ח ּיב הכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּמּׁשּום 

ּכאׁשר  העלי ֹונים ּבע ֹולמ ֹות ׁשהּוא  ּכיון מג ּלים , ועבֹוד ֹותיה  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמצ ֹותיה 

ולילה יֹומם  ּבֹו והגית מצות קּים לׁשֹון ּבכל  הּלֹומד  לכן לעיל , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבארנ ּו

ח) א  עליו (יהושע רּבנּו מ ׁשה ׁשל ּבּלׁשֹון ללמד ה ּמבחר מן מצוה אמנם ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ה ּׂשכל  ּדהינ ּו ּגב ֹוּה, יֹותר ׂשכל  ּבֹו ׁשּיאיר ּכדי ה ּתּנאים , ׁשל  א ֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה ּׁשלֹום 

הּתּנאים . ׁשל  אֹו הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה  ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

‰p‰Â מּׂשכל ּגבֹוּה יֹותר והּוא  עצמ ֹו את  להתח ּבר ּגדֹול ּדבר  עֹוד י ׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מ ּתֹו הּלֹומד והּוא ר ּבֹו, מח ּכימ ֹותׁשל א ֹות ּיֹות ּכי (מגד"ע ה ּספר, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

ה"ט) פ "ד  הר ֹואהאישות ּבּדבר עצמ ֹו את מתח ּבר  הּוא ּדבר ּבאיזה  הרֹואה ּכי ,ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה ּתֹורה ּבא ֹות ּיֹות עצמ ֹו את מח ּבר הּוא ּבאֹותּיֹות  וה ּמּביט  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָא ֹותֹו,

ה ּכת ּובים אֹותּיֹות ודע נח ּתי, קא ּגב ֹוּה מ ּמק ֹום הּתֹורה  וא ֹותּיֹות  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

ּותפירה ּובדיֹו וא ּׁשּורית ה ּספר  על ּכת ּקּונ ּה ונכּתב הע ׂשּויה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה 

אֹותּיֹות ּכי  מ ּמעל, אלהי  חלק  והּוא מעלה, ׁשל  ּבדגמא הּוא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻּבגידין 

ח ּיים ּבעץ ׁשּכתב  ּוכמ ֹו מ ּטה , ׁשל למ ּדֹות ּכלים  ה ּמה פ "ו )הּתֹורה (ש "ה  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

נׁשמ ֹות אׁשר י ׂשראל נ ׁשמ ֹות הּמה ואֹותּיֹות ספירֹות , ּכלי ה ּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשאֹותּיֹות

מ ּתֹו ה ּלֹומד לכן  מּמעל, אלהי  חלק  הּכתּובהיׂשראל  ּתֹורה הּספר ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכי  אלהי , ּבס ֹוד ּבא והּוא אלהים , ּבחלק עצמ ֹו את מדּבק  אזי ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּכתּקּונּה
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.åúåà äàåøä øáãá åîöò דבר כל 

אזי  לראותו, בכוונה רואה שהאדם

דהיינו  עמו, מתאחד  הנראה הדבר

במחשבתו  עולה ההוא הדבר שמראית

שהחושב באופן גמור, יחוד  של  באופן

הינם  הנראה הדבר דהיינו והמחשבה

התחברות  יש ראיה בכל  ולכן אחד ,

יש  כי חיים בעץ  שהביא וכמו ויחוד ,

שמביט הבטה ידי על  שמוליד  עוף 

בביצים.

.ìàøùé úåîùð äîä úåéúåàå

ידי  על  שפע  לעולם משפיע  הקב "ה

מאירות  שהם הקדושם, מידותיו

'אורות' של  באופן ישראל  בנשמות

הקב "ה  של  שאורו שכדי היינו ו'כלים',

אמיתי  חיבור ויהיה העולם לתוך  יאיר

שיהיה  נצרך  להקב "ה, העולמות בין
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העליונים , במדת ונתחּבר ּבּה ה ּמּביט  ה ּתֹורה  א ֹותּיֹות  עלינ ּו ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמאיר

הּסֹוד  ּבּמג ּלה לכן ׁשּבהן, ה ּׁשמ ֹות ּובצרּופי ׁשּבּה ּבּסֹוד  נפׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונתחּבר

האי  הּוא  ּבת ֹוכּה ׁשּיׁש והּצרּופים ה ּואׁשּבּה ׁשּבּה הח ּיּות  הּטבע ׁשע ֹולם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבתֹו היה ואסּתר מרּדכי  ׁשל  ה ּנס ּכי והּמצ ֹות, הּתֹורה ּכמ ֹויסֹוד  ה ּטבע  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

צרי  לכן  ּובדי ֹוׁשּכתבנ ּו, ספר על ּכתּקּונ ּה ה ּכת ּובה  ּבמג ּלה לקר ֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ה ּתֹורה על  קריאת ּה אחר ּומק ּבלין  ההּמה  צרּופים  מאיר  ּבגידין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּותפּורה

ְְִַוהּמצֹות .

ÔÎÏÂואֹורֹו ׁשּבצרּופיה רק  מכּסה, הּוא  ה ּמצֹות ׁשּקּיּום  ּכיון  תיהּבּמג ּלה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וה ּוא ׁשּכתבנ ּו, ּכמֹו הּתֹורה ק ּיּום ואס ּתר מרּדכי ּבּה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָקבעּו

צרי  לכן  מג ּלה , ׁשל מ ּתֹוהּפנימ ּיּות ּכתּקּונ ּהלקרֹותּה הּכתּובה  ה ּמג ּלה  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

לכן  ׁשּכתבנּו, ּוכמ ֹו ּבפנימּיּותּה עצמ ֹו את לדּבק  ּכדי ּובדי ֹו, ה ּספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל 

øåàéá

ההארה  ההארה, לקבלת ו'כלי' 'הארה'

שמאיר  כפי הקב "ה של  אורו היא

שיתחברו  מנת על  ישראל  לנשמות

כוח הוא והכלים ית"ש, עמו ויתייחדו

זה  שכח  ישראל , נשמות של  הקיבול 

ש"ממקום  התורה, באותיות נצטמצם

נחתי" קא כאן)גבוה רבינו גם (לשון כי ,

נאצלו  הכלים, שהם התורה אותיות

בהם יש ולכן ית"ש, סוף  אין טבעמאור

כח הוא מהותם שכל  מכיון קיבול ,

מתחילה, היו שבו לשורש ההתחברות

ואמו  אביו ממחשבת שנאצל  בן כמו

ואמו  לאביו להתחבר השתוקקות בו ויש

נמצא  עכ "פ  בתחילה. כלול  היה שבהם

ממש  אלקות המה התורה שאותיות

אלוק חלק  שהם ישראל  נשמות דהיינו

ואליו  נאצלו ממנו אשר ממעל ,

תמיד . מתחברים
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.úåöîäå הם התורה שאותיות מכיון

שמאיר  יתברך  אורו לקבלת הכלים

אותיות  את הקורא כן על  לעולמות,

יתברך  אורו עם עצמו את מחבר התורה

אותיות  שהם ישראל  בנשמות שמאיר

שאותיות  שהמגילה נמצא וא"כ  התורה,

בעולם  שמאיר כפי יתברך  אורו הם

ולכן  זה. באור הוא מתדבק  העשיה,

על  מרובות הלכות יש בדווקא במגילה

כתיבתה עשייתהאופן אופן דהיינו ,

ובדיו) הקלף (אשורית הכנת אופן (לתופרה ,

כתבבגידין) מתוך  דווקא לקרותה וצריך  ,

בעולם  המאיר ה' אור שהוא משום זה,

שבעולם העשיה הגוף  מקבל  ואז ,

וכן  והמצוות. התורה אור את העשיה

הק 'אמר טוב  שם  "כאשר הבעל כי

אל  עצמו ומדבק  הכתב  מתוך  מתפלל 
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עצמ ֹו את מתח ּבר ּבּתֹורה  ה ּקֹורא  ּכי מה ּתֹורה, לקרֹות ח ּיּוב יֹותר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה ּוא

מֹודעא הּגׁשמ ּיּות אל ׁשּבא  ואחר ּומצֹות , ׁשּבּתֹורה העלי ֹונים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאֹור ֹות

ׁשּבתֹו הּזה  ׁשּבעֹולם  הא ֹורֹות  הּוא ּוב ּמג ּלה לא ֹוריתא, ועל רּבּה הּטבע, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לק ּמן  נבאר ועֹוד  ׁשּכתבנ ּו, ּוכמ ֹו מאהבה וקּבל ּוה רּבה מ ֹודעא אין  ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ה ּׁשם . ירצה ְִִֵֶַאם 

‰zÚÓe מ ּכאן רבא ּדאמר הא על ּׁשהק ׁשּו מה ה ּתֹוספ ֹות קׁשית  מתרץ  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וקּבל ּו, ק ּימ ּו ּדכתיב  אח ׁשורֹוׁש, ּבימי ק ּבלּוה  הדר ר ּבה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָמ ֹודעא

ּכׁשמ ּואל  ליּה סבירא רבא  הלא הּתֹוספֹות, והקׁשּו ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹק ּימ ּו

יתּבאר, ּׁשּכתבנ ּו מה ּולפי  נאמרה. ה ּקדׁש ּברּוח  ּדאסּתר וק ּבלּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּדקּימ ּו

ה ּקדׁש ּבר ּוח  ּדאס ּתר ׁשמ ּואל ּדאמר ּדהא אּתמר, חבירּתּה מ ּכלל  ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּדחדא

לקרֹות מח ּיבין  ּבאמת  לּמה ּכתבנ ּו והּנה לקר ֹות, ּדנאמרה  הינּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻנאמרה

עלינ ּו מאיר הּמג ּלה קריאת  ידי ּדעל  ּובארנ ּו ּתֹורה, מ ּספר י ֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה ּמג ּלה

עד  ּגדֹולה הּמג ּלה  קריאת  ח ּיּוב  לכן ּומצו ֹות, ּתֹורה  על  לק ּבל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹההארה

ידי  ּדעל  מ ּוכח  ּכן אם ּומצ ֹות, ּתֹורה על קריאתּה ידי על  ׁשּמק ּבלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמאד 

מ ּמילא ּומ ּוכח ּומצֹות, ּתֹורה על  ק ּבלת הּוא ׁשּבּה ה ּסֹוד  הּמג ּלה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹקריאת 

ּתרּתי, וקּבל ּו מ ּקּימּו מ ּוכח  ּכן  ואם אח ׁשורֹוׁש, ּבימי ק ּבלּוה  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָּדהדּור
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כי  עשייה, בחינת מעלה אזי האותיות
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העליונים , במדת ונתחּבר ּבּה ה ּמּביט  ה ּתֹורה  א ֹותּיֹות  עלינ ּו ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמאיר

הּסֹוד  ּבּמג ּלה לכן ׁשּבהן, ה ּׁשמ ֹות ּובצרּופי ׁשּבּה ּבּסֹוד  נפׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונתחּבר

האי  הּוא  ּבת ֹוכּה ׁשּיׁש והּצרּופים ה ּואׁשּבּה ׁשּבּה הח ּיּות  הּטבע ׁשע ֹולם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבתֹו היה ואסּתר מרּדכי  ׁשל  ה ּנס ּכי והּמצ ֹות, הּתֹורה ּכמ ֹויסֹוד  ה ּטבע  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

צרי  לכן  ּובדי ֹוׁשּכתבנ ּו, ספר על ּכתּקּונ ּה ה ּכת ּובה  ּבמג ּלה לקר ֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ה ּתֹורה על  קריאת ּה אחר ּומק ּבלין  ההּמה  צרּופים  מאיר  ּבגידין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּותפּורה

ְְִַוהּמצֹות .

ÔÎÏÂואֹורֹו ׁשּבצרּופיה רק  מכּסה, הּוא  ה ּמצֹות ׁשּקּיּום  ּכיון  תיהּבּמג ּלה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וה ּוא ׁשּכתבנ ּו, ּכמֹו הּתֹורה ק ּיּום ואס ּתר מרּדכי ּבּה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָקבעּו

צרי  לכן  מג ּלה , ׁשל מ ּתֹוהּפנימ ּיּות ּכתּקּונ ּהלקרֹותּה הּכתּובה  ה ּמג ּלה  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

לכן  ׁשּכתבנּו, ּוכמ ֹו ּבפנימּיּותּה עצמ ֹו את לדּבק  ּכדי ּובדי ֹו, ה ּספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל 
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ההארה  ההארה, לקבלת ו'כלי' 'הארה'

שמאיר  כפי הקב "ה של  אורו היא

שיתחברו  מנת על  ישראל  לנשמות

כוח הוא והכלים ית"ש, עמו ויתייחדו

זה  שכח  ישראל , נשמות של  הקיבול 

ש"ממקום  התורה, באותיות נצטמצם

נחתי" קא כאן)גבוה רבינו גם (לשון כי ,

נאצלו  הכלים, שהם התורה אותיות

בהם יש ולכן ית"ש, סוף  אין טבעמאור

כח הוא מהותם שכל  מכיון קיבול ,

מתחילה, היו שבו לשורש ההתחברות

ואמו  אביו ממחשבת שנאצל  בן כמו

ואמו  לאביו להתחבר השתוקקות בו ויש

נמצא  עכ "פ  בתחילה. כלול  היה שבהם

ממש  אלקות המה התורה שאותיות

אלוק חלק  שהם ישראל  נשמות דהיינו

ואליו  נאצלו ממנו אשר ממעל ,

תמיד . מתחברים
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.úåöîäå הם התורה שאותיות מכיון

שמאיר  יתברך  אורו לקבלת הכלים

אותיות  את הקורא כן על  לעולמות,

יתברך  אורו עם עצמו את מחבר התורה

אותיות  שהם ישראל  בנשמות שמאיר

שאותיות  שהמגילה נמצא וא"כ  התורה,

בעולם  שמאיר כפי יתברך  אורו הם

ולכן  זה. באור הוא מתדבק  העשיה,

על  מרובות הלכות יש בדווקא במגילה

כתיבתה עשייתהאופן אופן דהיינו ,

ובדיו) הקלף (אשורית הכנת אופן (לתופרה ,

כתבבגידין) מתוך  דווקא לקרותה וצריך  ,

בעולם  המאיר ה' אור שהוא משום זה,

שבעולם העשיה הגוף  מקבל  ואז ,

וכן  והמצוות. התורה אור את העשיה

הק 'אמר טוב  שם  "כאשר הבעל כי

אל  עצמו ומדבק  הכתב  מתוך  מתפלל 
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עצמ ֹו את מתח ּבר ּבּתֹורה  ה ּקֹורא  ּכי מה ּתֹורה, לקרֹות ח ּיּוב יֹותר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה ּוא

מֹודעא הּגׁשמ ּיּות אל ׁשּבא  ואחר ּומצֹות , ׁשּבּתֹורה העלי ֹונים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאֹור ֹות

ׁשּבתֹו הּזה  ׁשּבעֹולם  הא ֹורֹות  הּוא ּוב ּמג ּלה לא ֹוריתא, ועל רּבּה הּטבע, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לק ּמן  נבאר ועֹוד  ׁשּכתבנ ּו, ּוכמ ֹו מאהבה וקּבל ּוה רּבה מ ֹודעא אין  ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ה ּׁשם . ירצה ְִִֵֶַאם 

‰zÚÓe מ ּכאן רבא ּדאמר הא על ּׁשהק ׁשּו מה ה ּתֹוספ ֹות קׁשית  מתרץ  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וקּבל ּו, ק ּימ ּו ּדכתיב  אח ׁשורֹוׁש, ּבימי ק ּבלּוה  הדר ר ּבה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָמ ֹודעא

ּכׁשמ ּואל  ליּה סבירא רבא  הלא הּתֹוספֹות, והקׁשּו ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹק ּימ ּו

יתּבאר, ּׁשּכתבנ ּו מה ּולפי  נאמרה. ה ּקדׁש ּברּוח  ּדאסּתר וק ּבלּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּדקּימ ּו

ה ּקדׁש ּבר ּוח  ּדאס ּתר ׁשמ ּואל ּדאמר ּדהא אּתמר, חבירּתּה מ ּכלל  ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּדחדא

לקרֹות מח ּיבין  ּבאמת  לּמה ּכתבנ ּו והּנה לקר ֹות, ּדנאמרה  הינּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻנאמרה

עלינ ּו מאיר הּמג ּלה קריאת  ידי ּדעל  ּובארנ ּו ּתֹורה, מ ּספר י ֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה ּמג ּלה

עד  ּגדֹולה הּמג ּלה  קריאת  ח ּיּוב  לכן ּומצו ֹות, ּתֹורה  על  לק ּבל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹההארה

ידי  ּדעל  מ ּוכח  ּכן אם ּומצ ֹות, ּתֹורה על קריאתּה ידי על  ׁשּמק ּבלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמאד 

מ ּמילא ּומ ּוכח ּומצֹות, ּתֹורה על  ק ּבלת הּוא ׁשּבּה ה ּסֹוד  הּמג ּלה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹקריאת 

ּתרּתי, וקּבל ּו מ ּקּימּו מ ּוכח  ּכן  ואם אח ׁשורֹוׁש, ּבימי ק ּבלּוה  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָּדהדּור
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הּמג ּלה לקרֹות מח ּיבים ּכן ּגלל  אח ׁשורֹוׁש ּבימי  קּבל ּוה ּדהדּור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻּדמ ּטעם

נכֹון : ְָוהּוא

‰zÚÂ, הויה ׁשם ׁשּום  מז ּכר  אינ ֹו ּבּמג ּלה ל ּמה  ּכל אדֹון ּבעזר נבאר  ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

ּובסֹופי  ּתב ֹות  ּבראׁשי  רק ּבפרּוׁש, הּקד ֹוׁשים מ ּׁשמ ֹות ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָוׁשּום

ז"ל האר "י ּבדברי  ּכּמזּכר פ "ו )ּתבֹות שי"ט  ּוכג ֹון (פע"ח  .Èּמל ‰בֹואÂ המן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ד)ּיֹום‰ ה ז (אסתר  וכל הוי "ה, ּתבֹות יג )Èל ‰ׁשו eאינ ּנ‰ראׁשי  פסוק  סֹופי (שם  ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הוי"ה קעד .)ּתבֹות ח "ג  ּבתֹווכן (זוהר  היה  הּנס  ּכי הנהגתֹוּכּלם, הּטבעים ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻ

ידי  על רק  מכּסה  הנהג ֹותיו  ּבטבע  ּכי  ּבּמג ּלה, ׁשם  ׁשּום אין ולכן  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמכּסה ,

ּומרים ע ֹולמ ֹו ה ּמנהיג  העּלֹות  ּכל ע ּלת ׁשּיׁש רֹואין  ואס ּתר ּדמרּדכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה ּנס

מלכ ּותֹו רֹואין אין  אבל רׁשעים , קרני ּומכרית  ּומ ׁשּפיל י ׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתפארת 

המ ׁשֹורר ּכמאמר למעלה , יט)ּכמֹו קג  ולכן (תהלים  ּכסאֹו, הכין  ּבּׁשמים ה ' ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּבחסד  ע ֹולמ ֹו המנהג  העּלֹות  ּכל  עּלת ׁשּיׁש נּכר ה ּנס  ידי ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון 

ׁשמ ֹות ּכּמה י ׁש ּתבֹות  וס ֹופי  ּתבֹות ּבראׁשי לכן ּובמ ׁשּפט, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָּוברחמים

ּבֹו אין  לכן  מלכּות ֹו רֹואין  ׁשאין ּכיון  אפס ז"ל, האר"י ּבדברי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּמז ּכר

ְְְִַָּבאתּגליא .

Ì‚Â צרי והּנס נסּתרים, נ ּסים  ידי  על ׁשר ֹואין  ּדבריםּכיון  מ ּכּמה להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ה ּוא ּתבֹות וס ֹופי  ּתב ֹות מראׁשי  ה ּיֹוצא ׁשם וכל ס ּבֹות , ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָּומּכּמה 

מרּדכי  ּבימי ׁשהיה מהּסּבֹות מלכּות ֹו ׁשרֹואין ּכלֹומר  ּתבֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמ ּכּמה 

וס ּפּור  מע ׂשה, סּפּור מאיזה ה ּוא מרּדכי ּבימי ׁשהיה והּסּבה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואס ּתר,

מ ּכּמה ּתב ֹות וסֹופי ּתב ֹות ּברא ׁשי הּׁשם ּבא  לכן ּתב ֹות, מ ּכּמה ּבא  ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמע ׂשה

עצמ ֹו ּבפני  ּכי מזּכר, אינּנּו מיחדת  ּתבה הּוא  עצמֹו ּבפני ׁשם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּתבֹות ,

ועמק . ּדק  וה ּוא ּבּטבע  אֹותֹו רֹואין ְְִֵֶַַַָֹאין
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דשני  רבינו ומתרץ  למטה. שקיבלו מה

ידי  שעל  דמכיון היינו הם, חד  הדרשות

של  מיוחד  כח  יש המגילה קריאת

קבלת  דהיינו כבר" שקבלו מה "קיימו

למעלה  "קיימו כן על  מאהבה, התורה

המגילה. לקרות למטה" שקיבלו מה

.÷åîòå ÷ã àåäå רבינו מבאר בתחילה

על  מורה בתורה ב "ה השם כתיבת כי

èñ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

Ì‚Â יתּבר הּׁשם ּכי  עלמין,נראה ּבג ֹו והּוא  אחר ֹון  וה ּוא ראׁשֹון  ה ּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשאמר ו )וזה ּו מד  אלהים ,(ישעיה אין  ּומ ּבלעדי אחרֹון ואני ראׁשֹון אני  ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אין  ּומ ּבלעדי ואחרֹון, ראׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹות אחרֹון ואני  ראׁשֹון  ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָאני

על  נתּגּלה ואחר ֹון , ראׁשֹון  וׁשה ּוא עלמין . ּבג ֹו ׁשה ּוא להֹורֹות ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָֹאלהים,

ׁשּמׁשּנה י ׂשראל, ּבית וכרצ ֹון ּכרצ ֹונ ֹו ּבעֹולמֹו ׁשעֹוׂשה  ונפלאֹות נ ּסים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָידי

ואחרֹון. רא ׁשֹון  ׁשה ּוא נ ּכר אז רצ ֹונֹו, לעׂשֹות  עֹולמ ֹות את  וכֹופה ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָא ֹותם 

ּכמ ֹו ּכׁשהעֹולם  הּוא  זה עלמין , ּבג ֹו ׁשהּוא  אלהים , אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּומ ּבלעדיו 

ּבהיר ּותֹו ׁשּכביכ ֹול  עלמין , ּבג ֹו אמרּו ולכן  נ ּסים, ידי על לא  ּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשהק ּבע 

ׁשּלמעלה ּבעֹולמ ֹות וה ּנה עלמין . ּבג ֹו סֹוד  וזהּו ּבעֹולמ ֹות, מתלּבׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואֹורֹו

ּכׁשה ּוא וׁשּגם  אלהים, אין  ּומ ּבלעד ֹו ואחרֹון  ראׁשֹון  ׁשהּוא א ֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹרֹואין

ּבתֹו ּבריאּותן מתלּבׁש ּבתח ּלת ּבהן ׁשהקּבע ּכמ ֹו ּומתנהגין  העֹולמ ֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

עֹוׂשה ּכׁשה ּוא ה ּטבע , ּבע ֹולם אבל עלמין . ּבג ֹו סֹוד  וזה  מלכ ּותֹו, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָרֹואין

ּבעֹולם מתלּבׁש ּכׁשה ּוא אבל ואחרֹון, ראׁשֹון ׁשהּוא רֹואין ונפלאֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָנּסים

ּבתֹו עלמין ּבג ֹו ּתב ֹותוהּוא וראׁשי  נסּתר, מלכ ּותֹו ּכביכ ֹול  הּזה , ע ֹולם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחרֹון  ואני  ראׁשֹון אני ס ֹוד הּוא הּתבֹות ׁשל ּתב ֹות  קלה .)וס ֹופי  ע  תי ' ,(תיקו "ז  ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַ

עצמ ּה. הּתבה סֹוד  ה ּוא עלמין ּבג ֹו ׁשהּוא אלהים  אין  ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּומ ּבלעדי

ÔÎÏÂו ׁשם ּכתבנ ּו, ּכא ׁשר הּטבע עֹולם ׁשּנּתּקן  להֹורֹות ׁשהּוא ּבּמג ּלה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידי  על  אבל נמחקים, ׁשאינם  ׁשמ ֹות ּבֹו אין לכן  נס ּתרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמלכ ּותֹו

ּבראׁשי  ׁשמ ֹות ּבֹו יׁש לכן  ואחר ֹון , רא ׁשֹון  ׁשהּוא נ ּכר ונפלא ֹות  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָנּסים
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בתחתונים  שמו מגלה שהקב "ה כך 

בטבע הנס  שגילוי ומכיון ובעולמות,

ה' שם כתיבת גם לכן גלוי באופן אינו

כמו  – ברמז אלא מפורש, אינו במגילה

כך  ועל  ברמז. היא האלוקית שההנהגה

שעל  מכיון כי יותר, בעומק  רבינו מוסיף 

ית', מלכותו כבוד  נגלה עכ "פ  הנס  ידי

תיבות, וסופי תיבות ראשי צירופי בסדר

סדר  את שמחברים ידי על  היינו

על  דבר דבר הדברים השתלשלות

סיבב שהקב "ה המגילה כמעשה אופנו,

אחד  כל  שבשעת פרטים הרבה

ההנהגה  טעם הובן לא מהמעשים

המעשים  כל  סיום ולאחר שבו, האלוקית

בסיבה  היה שהכל  איך  ראו יחד  וצירופם

ממעל . עליונה
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הּמג ּלה לקרֹות מח ּיבים ּכן ּגלל  אח ׁשורֹוׁש ּבימי  קּבל ּוה ּדהדּור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻּדמ ּטעם

נכֹון : ְָוהּוא

‰zÚÂ, הויה ׁשם ׁשּום  מז ּכר  אינ ֹו ּבּמג ּלה ל ּמה  ּכל אדֹון ּבעזר נבאר  ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

ּובסֹופי  ּתב ֹות  ּבראׁשי  רק ּבפרּוׁש, הּקד ֹוׁשים מ ּׁשמ ֹות ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָוׁשּום

ז"ל האר "י ּבדברי  ּכּמזּכר פ "ו )ּתבֹות שי"ט  ּוכג ֹון (פע"ח  .Èּמל ‰בֹואÂ המן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ד)ּיֹום‰ ה ז (אסתר  וכל הוי "ה, ּתבֹות יג )Èל ‰ׁשו eאינ ּנ‰ראׁשי  פסוק  סֹופי (שם  ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הוי"ה קעד .)ּתבֹות ח "ג  ּבתֹווכן (זוהר  היה  הּנס  ּכי הנהגתֹוּכּלם, הּטבעים ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻ

ידי  על רק  מכּסה  הנהג ֹותיו  ּבטבע  ּכי  ּבּמג ּלה, ׁשם  ׁשּום אין ולכן  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמכּסה ,

ּומרים ע ֹולמ ֹו ה ּמנהיג  העּלֹות  ּכל ע ּלת ׁשּיׁש רֹואין  ואס ּתר ּדמרּדכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה ּנס

מלכ ּותֹו רֹואין אין  אבל רׁשעים , קרני ּומכרית  ּומ ׁשּפיל י ׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתפארת 

המ ׁשֹורר ּכמאמר למעלה , יט)ּכמֹו קג  ולכן (תהלים  ּכסאֹו, הכין  ּבּׁשמים ה ' ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּבחסד  ע ֹולמ ֹו המנהג  העּלֹות  ּכל  עּלת ׁשּיׁש נּכר ה ּנס  ידי ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון 

ׁשמ ֹות ּכּמה י ׁש ּתבֹות  וס ֹופי  ּתבֹות ּבראׁשי לכן ּובמ ׁשּפט, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָּוברחמים

ּבֹו אין  לכן  מלכּות ֹו רֹואין  ׁשאין ּכיון  אפס ז"ל, האר"י ּבדברי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּמז ּכר

ְְְִַָּבאתּגליא .

Ì‚Â צרי והּנס נסּתרים, נ ּסים  ידי  על ׁשר ֹואין  ּדבריםּכיון  מ ּכּמה להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ה ּוא ּתבֹות וס ֹופי  ּתב ֹות מראׁשי  ה ּיֹוצא ׁשם וכל ס ּבֹות , ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָּומּכּמה 

מרּדכי  ּבימי ׁשהיה מהּסּבֹות מלכּות ֹו ׁשרֹואין ּכלֹומר  ּתבֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמ ּכּמה 

וס ּפּור  מע ׂשה, סּפּור מאיזה ה ּוא מרּדכי ּבימי ׁשהיה והּסּבה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואס ּתר,

מ ּכּמה ּתב ֹות וסֹופי ּתב ֹות ּברא ׁשי הּׁשם ּבא  לכן ּתב ֹות, מ ּכּמה ּבא  ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמע ׂשה

עצמ ֹו ּבפני  ּכי מזּכר, אינּנּו מיחדת  ּתבה הּוא  עצמֹו ּבפני ׁשם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּתבֹות ,

ועמק . ּדק  וה ּוא ּבּטבע  אֹותֹו רֹואין ְְִֵֶַַַָֹאין
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דשני  רבינו ומתרץ  למטה. שקיבלו מה

ידי  שעל  דמכיון היינו הם, חד  הדרשות

של  מיוחד  כח  יש המגילה קריאת

קבלת  דהיינו כבר" שקבלו מה "קיימו

למעלה  "קיימו כן על  מאהבה, התורה

המגילה. לקרות למטה" שקיבלו מה

.÷åîòå ÷ã àåäå רבינו מבאר בתחילה

על  מורה בתורה ב "ה השם כתיבת כי
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Ì‚Â יתּבר הּׁשם ּכי  עלמין,נראה ּבג ֹו והּוא  אחר ֹון  וה ּוא ראׁשֹון  ה ּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשאמר ו )וזה ּו מד  אלהים ,(ישעיה אין  ּומ ּבלעדי אחרֹון ואני ראׁשֹון אני  ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אין  ּומ ּבלעדי ואחרֹון, ראׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹות אחרֹון ואני  ראׁשֹון  ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָאני

על  נתּגּלה ואחר ֹון , ראׁשֹון  וׁשה ּוא עלמין . ּבג ֹו ׁשה ּוא להֹורֹות ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָֹאלהים,

ׁשּמׁשּנה י ׂשראל, ּבית וכרצ ֹון ּכרצ ֹונ ֹו ּבעֹולמֹו ׁשעֹוׂשה  ונפלאֹות נ ּסים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָידי

ואחרֹון. רא ׁשֹון  ׁשה ּוא נ ּכר אז רצ ֹונֹו, לעׂשֹות  עֹולמ ֹות את  וכֹופה ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָא ֹותם 

ּכמ ֹו ּכׁשהעֹולם  הּוא  זה עלמין , ּבג ֹו ׁשהּוא  אלהים , אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּומ ּבלעדיו 

ּבהיר ּותֹו ׁשּכביכ ֹול  עלמין , ּבג ֹו אמרּו ולכן  נ ּסים, ידי על לא  ּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשהק ּבע 

ׁשּלמעלה ּבעֹולמ ֹות וה ּנה עלמין . ּבג ֹו סֹוד  וזהּו ּבעֹולמ ֹות, מתלּבׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואֹורֹו

ּכׁשה ּוא וׁשּגם  אלהים, אין  ּומ ּבלעד ֹו ואחרֹון  ראׁשֹון  ׁשהּוא א ֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹרֹואין

ּבתֹו ּבריאּותן מתלּבׁש ּבתח ּלת ּבהן ׁשהקּבע ּכמ ֹו ּומתנהגין  העֹולמ ֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

עֹוׂשה ּכׁשה ּוא ה ּטבע , ּבע ֹולם אבל עלמין . ּבג ֹו סֹוד  וזה  מלכ ּותֹו, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָרֹואין

ּבעֹולם מתלּבׁש ּכׁשה ּוא אבל ואחרֹון, ראׁשֹון ׁשהּוא רֹואין ונפלאֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָנּסים

ּבתֹו עלמין ּבג ֹו ּתב ֹותוהּוא וראׁשי  נסּתר, מלכ ּותֹו ּכביכ ֹול  הּזה , ע ֹולם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחרֹון  ואני  ראׁשֹון אני ס ֹוד הּוא הּתבֹות ׁשל ּתב ֹות  קלה .)וס ֹופי  ע  תי ' ,(תיקו "ז  ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַ

עצמ ּה. הּתבה סֹוד  ה ּוא עלמין ּבג ֹו ׁשהּוא אלהים  אין  ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּומ ּבלעדי

ÔÎÏÂו ׁשם ּכתבנ ּו, ּכא ׁשר הּטבע עֹולם ׁשּנּתּקן  להֹורֹות ׁשהּוא ּבּמג ּלה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידי  על  אבל נמחקים, ׁשאינם  ׁשמ ֹות ּבֹו אין לכן  נס ּתרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמלכ ּותֹו

ּבראׁשי  ׁשמ ֹות ּבֹו יׁש לכן  ואחר ֹון , רא ׁשֹון  ׁשהּוא נ ּכר ונפלא ֹות  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָנּסים

øåàéá

בתחתונים  שמו מגלה שהקב "ה כך 

בטבע הנס  שגילוי ומכיון ובעולמות,

ה' שם כתיבת גם לכן גלוי באופן אינו

כמו  – ברמז אלא מפורש, אינו במגילה

כך  ועל  ברמז. היא האלוקית שההנהגה

שעל  מכיון כי יותר, בעומק  רבינו מוסיף 

ית', מלכותו כבוד  נגלה עכ "פ  הנס  ידי

תיבות, וסופי תיבות ראשי צירופי בסדר

סדר  את שמחברים ידי על  היינו

על  דבר דבר הדברים השתלשלות

סיבב שהקב "ה המגילה כמעשה אופנו,

אחד  כל  שבשעת פרטים הרבה

ההנהגה  טעם הובן לא מהמעשים

המעשים  כל  סיום ולאחר שבו, האלוקית

בסיבה  היה שהכל  איך  ראו יחד  וצירופם

ממעל . עליונה
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ואנ  ראׁשֹון  אני ׁשה ּוא תב ֹות וס ֹופי  תב ֹות  רא ׁשי ּכי  תבֹות, וס ֹופי י תב ֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ

אלה ּותֹו, נ ּכר  ונפלאֹות  נ ּסים  ידי ועל  ונפלאֹות, נּסים סֹוד  ׁשהּוא  ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאחר ֹון ,

סֹוד  ׁשהּוא עצמה  הּתבה אבל תבֹות, וסֹופי תב ֹות ּבראׁשי  ׁשמ ֹות י ׁש ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלכן

מלכ ּותֹו נּכר אין  הּטבע, ּבע ֹולם עלמין  ּבג ֹו ׁשהּוא אלהים , אין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּומ ּבלעדי

יתּבר  לׁשמ ֹו מיחדת ּתבה ׁשּום ּבּמג ּלה  אין לכן  ׁשּבּמג ּלהואלה ּותֹו, , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ה ּטבע . ע ֹולם על ְֶַַַַָֻמרּמז 

‰zÚÓeהּמג ּלה ּובׁשמעֹו ּבקרא ֹו ויכּון  הּמג ּלה. ּבקראֹו האדם לב יתלהב  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

מה קּימ ּו חז "ל ּכמאמר ּומצֹותיו , ּתֹורתֹו על  מקּבל  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּמעּתה 

אין, ועבר ּׁשחלף מה עצמ ֹו, את יכין  לכן ּבארנ ּו. אׁשר ּוכפי ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּׁשּקּבל ּו

יתּבר  ּומצ ֹותיו ּתֹורתֹו על  עליו מק ּבל ה ּוא  אמרּוּומעּתה לכן  ׁשמ ֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹ

הקד ֹוׁש נז :)ּבז ֹוהר כ תי ' ּכלֹומר (תיקו "ז  ּפּורים, ּכמ ֹו ׁשהּוא ּכּפּורים י ֹום ְְִִִֶַַַַָ

ּׁשחלף מה  ּכּפּורים  ׁשּביֹום  עבּור  ּכ'פּורים', ה ּוא ּכּפּורים  יֹום  ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהארת 

ׁשאמרּו ּכמ ֹו ּולהלאה , מ ּכאן  וחּוׁשּבנא מטהר  הּוא מע ּתה אין, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹועבר

כב)ּבּמדרׁש אמור  הראׁשֹון(תנחומא  ּבּיֹום לכם  מ)ּולקח ּתם  כג  ראׁשֹון (ויקרא  , ְְְִִִֶֶַַַָָָ

לעבד  חד ׁש לב לקנ ֹות הּכּפּורים יֹום  הארת הע ּקר ּכי ע ֹונֹות, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלח ׁשּבֹון 

ׁשּתּקנּו ּכמ ֹו נעילה)אֹותֹו, לעׂשֹות(תפילת ונ ׁשּוב  ידינּו מע ׁשק נח ּדל למען  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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קדושת  על  רומזת שהמגילה מכיון

ומכיון  בטבע , שהוא כפי ית' הבורא

אלקותו  אור נתגלה לא עצמו שבטבע 

לכן  ניסים, הנהגת ידי על  אם כי ית"ש

משא"כ  במגילה, השם נתפרש לא

עליונים  עולמות על  שמורה בתורה

ית"ש  הבורא של  קדושתו ששם

המלאכים  לכל  ונגלית מפורשת

בפירוש. השם בה נכתב  לכן והשרפים,

הגוף שגם היא המגילה שקדושת מכיון

מלכות  עול  עצמו על  מקבל  הגשמי

התשובה  הארת מאירה זה וביום שמים,

ממילא  בנפש, רק  ולא הגשמי בגוף  גם

הוא  ענינו שעיקר הכיפורים שביום כמו

להקדים  עלינו התשובה, הארת

ופשעינו, ועוונותינו מחטאינו בתשובה

תשובה  שהיא הפורים יום לפני כך 

כוחות  הזדככות ידי על  הבאה עמוקה

העבר, על  חרטה להקדים יש הגוף ,

שמים  מלכות עול  עצמו על  ולקבל 

מחדש.
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רצ ֹונ  על ח ּקי  עלינּו מקּבלין  ּומע ּתה אין, ועבר ּׁשחלף  מה ּבפּורים  ּכן  , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

יתּבר  ּומצֹות ׁשּכתבנ ּו.ּתֹורה  ּכמ ֹו ׁשמ ֹו ְְְְְִִֶַַָָָ

Ì‚Âּבארנ ּו ּבפּורים ב)ּכי  הּמג ּלה(קדושה  קריאת ידי על נזּדּככּו ׁשהּטבעים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

רא ׁש ּבׂשמים ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו הּזה, ּבעֹולם כג )ׁשּמאיר  ל מארי (שמות  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

נעׂשה ולכן  הּזה, הע ֹולם נז ּדּככּו הּמג ּלה קריאת ידי על ּובארנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדכיא,

חיצ ֹוניםּבתֹו ׁשּמֹוׁשב  ידּוע  והּנה  ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה וקּימ ּו הּטבעּיים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ידי  על ׁשּנזּדּככ ּו רק חיצ ֹונים, רּבֹו הּוא הּזה ּובע ֹולם ה ּזה ּבעֹולם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻה ּוא

הּטבע עֹולם הּוא הּזה העֹולם ׁשּנז ּדּככּו ּבפ ּורים ונמצא אדם, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמע ׂשה

החיצֹונים , ּכל נז ּדּככּו ּומצֹות, ּתֹורה  על  ּומק ּבלים  הּמג ּלה, קריאת ידי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹעל 

ּפּורים הּוא ּגֹורל ּומטילין החיצֹונים, ּכל ׁשּנז ּדּככ ּו הּכּפּורים  ּבי ֹום ה ּוא ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָּכן 

לעזאזל. ֲִֵַַָָהּׂשעיר

ÔÎÏ עליו לקּבל  עצמֹו את יכין ּוב ׁשמעֹו ה ּמג ּלה, ּבקריאת האדם יתלהב  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּבעל  ויׂשמח ּנעּוריו, ּכּנׁשר ויתח ּדׁש ּומצוֹות , ּתֹורה על יֹום  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמאֹות ֹו

ואפּלּו העֹולמֹות, ּכל  ׁשּיזּדּככ ּו הּמג ּלה  ּבקריאת ויכּון ּתֹורה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָק ּבלת

וי ׂשמח  ה ּמג ּלה , קריאת ידי על יזּדּככ ּו ה ּטבע , עֹולם הּוא  ה ּזה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָהעֹולם

ׁשּכתּוב  מקרא  ויקּים הע ֹולמ ֹות , ּכל  ׁשּיז ּדּככּו לא)מאד קד ה '(תהלים  'יׂשמח  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

וכל  הארה, נברא מג ּלה מּקריאת ׁשּיֹוצא ּדּבּור ׁשּבכל ויכ ּון  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמעׂשיו ',
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בעולם  שמים מלכות עול  שקבלת לעיל 

החיצונים, שליטת בו שיש העשיה

בעולם  ניכר שאין משום גורל  נקראת

ללכת  הבוחר ולכן שמים כבוד  הזה

משני  אחד  כמוציא נראה ה' בדרכי

מבאר  ועתה שוים. ששניהם גורלות

על  שנקרא פורים בשם נוסף  סוד  רבינו

הגורל  כי הפוכה, בדרך  הגורל , שם

החיצונים, כוחות אף הזדככות על  מורה

ונעשים  ה', כבוד  על  מסתירים ואינם

של  שהגורל  וכשם שוים, שניהם כאילו

ושעיר  לה' שעיר בין הכיפורים יום

הכיפורים  שביום כך  על  מורה לעזאזל 

שבסט "א  הקדושה ניצוצות עולים

עולים  הפורים ביום כך  לקדושה,

ובהנהגת  שבחיצונים הקדושה ניצוצות

מאמר  מתקיים ואז לקדושה, הטבע 

ה' "ישמח  שאףבמעשיוהכתוב  – "
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ואנ  ראׁשֹון  אני ׁשה ּוא תב ֹות וס ֹופי  תב ֹות  רא ׁשי ּכי  תבֹות, וס ֹופי י תב ֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ

אלה ּותֹו, נ ּכר  ונפלאֹות  נ ּסים  ידי ועל  ונפלאֹות, נּסים סֹוד  ׁשהּוא  ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאחר ֹון ,

סֹוד  ׁשהּוא עצמה  הּתבה אבל תבֹות, וסֹופי תב ֹות ּבראׁשי  ׁשמ ֹות י ׁש ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלכן

מלכ ּותֹו נּכר אין  הּטבע, ּבע ֹולם עלמין  ּבג ֹו ׁשהּוא אלהים , אין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּומ ּבלעדי

יתּבר  לׁשמ ֹו מיחדת ּתבה ׁשּום ּבּמג ּלה  אין לכן  ׁשּבּמג ּלהואלה ּותֹו, , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ה ּטבע . ע ֹולם על ְֶַַַַָֻמרּמז 

‰zÚÓeהּמג ּלה ּובׁשמעֹו ּבקרא ֹו ויכּון  הּמג ּלה. ּבקראֹו האדם לב יתלהב  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

מה קּימ ּו חז "ל ּכמאמר ּומצֹותיו , ּתֹורתֹו על  מקּבל  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּמעּתה 

אין, ועבר ּׁשחלף מה עצמ ֹו, את יכין  לכן ּבארנ ּו. אׁשר ּוכפי ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּׁשּקּבל ּו

יתּבר  ּומצ ֹותיו ּתֹורתֹו על  עליו מק ּבל ה ּוא  אמרּוּומעּתה לכן  ׁשמ ֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹ

הקד ֹוׁש נז :)ּבז ֹוהר כ תי ' ּכלֹומר (תיקו "ז  ּפּורים, ּכמ ֹו ׁשהּוא ּכּפּורים י ֹום ְְִִִֶַַַַָ

ּׁשחלף מה  ּכּפּורים  ׁשּביֹום  עבּור  ּכ'פּורים', ה ּוא ּכּפּורים  יֹום  ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהארת 

ׁשאמרּו ּכמ ֹו ּולהלאה , מ ּכאן  וחּוׁשּבנא מטהר  הּוא מע ּתה אין, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹועבר

כב)ּבּמדרׁש אמור  הראׁשֹון(תנחומא  ּבּיֹום לכם  מ)ּולקח ּתם  כג  ראׁשֹון (ויקרא  , ְְְִִִֶֶַַַָָָ

לעבד  חד ׁש לב לקנ ֹות הּכּפּורים יֹום  הארת הע ּקר ּכי ע ֹונֹות, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלח ׁשּבֹון 

ׁשּתּקנּו ּכמ ֹו נעילה)אֹותֹו, לעׂשֹות(תפילת ונ ׁשּוב  ידינּו מע ׁשק נח ּדל למען  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

øåàéá
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קדושת  על  רומזת שהמגילה מכיון

ומכיון  בטבע , שהוא כפי ית' הבורא

אלקותו  אור נתגלה לא עצמו שבטבע 

לכן  ניסים, הנהגת ידי על  אם כי ית"ש

משא"כ  במגילה, השם נתפרש לא

עליונים  עולמות על  שמורה בתורה

ית"ש  הבורא של  קדושתו ששם

המלאכים  לכל  ונגלית מפורשת

בפירוש. השם בה נכתב  לכן והשרפים,

הגוף שגם היא המגילה שקדושת מכיון

מלכות  עול  עצמו על  מקבל  הגשמי

התשובה  הארת מאירה זה וביום שמים,

ממילא  בנפש, רק  ולא הגשמי בגוף  גם

הוא  ענינו שעיקר הכיפורים שביום כמו

להקדים  עלינו התשובה, הארת

ופשעינו, ועוונותינו מחטאינו בתשובה

תשובה  שהיא הפורים יום לפני כך 

כוחות  הזדככות ידי על  הבאה עמוקה

העבר, על  חרטה להקדים יש הגוף ,

שמים  מלכות עול  עצמו על  ולקבל 

מחדש.
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רצ ֹונ  על ח ּקי  עלינּו מקּבלין  ּומע ּתה אין, ועבר ּׁשחלף  מה ּבפּורים  ּכן  , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

יתּבר  ּומצֹות ׁשּכתבנ ּו.ּתֹורה  ּכמ ֹו ׁשמ ֹו ְְְְְִִֶַַָָָ

Ì‚Âּבארנ ּו ּבפּורים ב)ּכי  הּמג ּלה(קדושה  קריאת ידי על נזּדּככּו ׁשהּטבעים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

רא ׁש ּבׂשמים ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו הּזה, ּבעֹולם כג )ׁשּמאיר  ל מארי (שמות  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

נעׂשה ולכן  הּזה, הע ֹולם נז ּדּככּו הּמג ּלה קריאת ידי על ּובארנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדכיא,

חיצ ֹוניםּבתֹו ׁשּמֹוׁשב  ידּוע  והּנה  ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה וקּימ ּו הּטבעּיים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ידי  על ׁשּנזּדּככ ּו רק חיצ ֹונים, רּבֹו הּוא הּזה ּובע ֹולם ה ּזה ּבעֹולם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻה ּוא

הּטבע עֹולם הּוא הּזה העֹולם ׁשּנז ּדּככּו ּבפ ּורים ונמצא אדם, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמע ׂשה

החיצֹונים , ּכל נז ּדּככּו ּומצֹות, ּתֹורה  על  ּומק ּבלים  הּמג ּלה, קריאת ידי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹעל 

ּפּורים הּוא ּגֹורל ּומטילין החיצֹונים, ּכל ׁשּנז ּדּככ ּו הּכּפּורים  ּבי ֹום ה ּוא ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָּכן 

לעזאזל. ֲִֵַַָָהּׂשעיר

ÔÎÏ עליו לקּבל  עצמֹו את יכין ּוב ׁשמעֹו ה ּמג ּלה, ּבקריאת האדם יתלהב  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּבעל  ויׂשמח ּנעּוריו, ּכּנׁשר ויתח ּדׁש ּומצוֹות , ּתֹורה על יֹום  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמאֹות ֹו

ואפּלּו העֹולמֹות, ּכל  ׁשּיזּדּככ ּו הּמג ּלה  ּבקריאת ויכּון ּתֹורה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָק ּבלת

וי ׂשמח  ה ּמג ּלה , קריאת ידי על יזּדּככ ּו ה ּטבע , עֹולם הּוא  ה ּזה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָהעֹולם

ׁשּכתּוב  מקרא  ויקּים הע ֹולמ ֹות , ּכל  ׁשּיז ּדּככּו לא)מאד קד ה '(תהלים  'יׂשמח  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

וכל  הארה, נברא מג ּלה מּקריאת ׁשּיֹוצא ּדּבּור ׁשּבכל ויכ ּון  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמעׂשיו ',
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בעולם  שמים מלכות עול  שקבלת לעיל 

החיצונים, שליטת בו שיש העשיה

בעולם  ניכר שאין משום גורל  נקראת

ללכת  הבוחר ולכן שמים כבוד  הזה

משני  אחד  כמוציא נראה ה' בדרכי

מבאר  ועתה שוים. ששניהם גורלות

על  שנקרא פורים בשם נוסף  סוד  רבינו

הגורל  כי הפוכה, בדרך  הגורל , שם

החיצונים, כוחות אף הזדככות על  מורה

ונעשים  ה', כבוד  על  מסתירים ואינם

של  שהגורל  וכשם שוים, שניהם כאילו

ושעיר  לה' שעיר בין הכיפורים יום

הכיפורים  שביום כך  על  מורה לעזאזל 

שבסט "א  הקדושה ניצוצות עולים

עולים  הפורים ביום כך  לקדושה,

ובהנהגת  שבחיצונים הקדושה ניצוצות

מאמר  מתקיים ואז לקדושה, הטבע 

ה' "ישמח  שאףבמעשיוהכתוב  – "
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מלא נברא ׁשּיֹוצא ּכׁשּיעלהּדּבּור  האדם יתלהב ּמאד מה  אחד , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מלא ונברא ּבֹו הּבֹורא ׂשמח  ודּבּור ּדּבּור ׁשּמּכל ּמאד ּבמחׁשב ּתֹו מה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

יתּבר  והּׁשם קדּׁשה, ּבדברי הּוא כן  ּכי  האדם, ּבקריאתיתלהב  ׂשמח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ

ּדּבּור  ּובכל הּנׁשמ ֹות, וכל העֹולמ ֹות ּכל  ונזּדּככ ּו יׂשראל , ּבני  ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמג ּלה

ׁשאמר  מה  ּומק ּים  הּכל , ועֹוׂשה וי ֹוצר לב ֹורא רּוח  נחת עֹוׂשין  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוד ּבּור

לא)הּכתּוב קד אב '(תהלים יׂשּמח חכם 'ּבן ּבמע ׂשיו ', ה ' א)'י ׂשמח  י  זה(משלי  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ּברּו שם)הּואהּקד ֹוׁש ולׁשמר (מדרש  ׁשלם ּבלבב  לעבדֹו ּבלּבנּו יּתן  והאל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹ

ּבמעׂשיו ', ה' 'י ׂשמח  הּפסּוק ׁשאמר ּכמ ֹו ּבנ ּו האל ויעלז ויׂשמח  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמצ ֹותיו,

ּבה '' אׂשיׂש 'ׂשֹוׂש ּבנּו י)ויק ּים סא  ּבׂשמחתֹו(ישעיה אֹותנ ּו האל  ויׂשּמח , ְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ׁשּכת ּוב  טז )ּכמ ֹו ח אמן (אסתר  ויקר', ו ׂשׁשן  וׂשמחה אֹורה היתה  'ל ּיהּודים ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹ

ֶָסלה:
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לקדושה.העשיהעולם עולה
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.ãçà השכל של  הרוחני ההולדה כח 

שכח דהיינו הדיבור, ידי על  הוא

על  לפועל  יוצא בשכל  שנעלם הנשמה

הנפש, חושי בכל  ומתפשט  הדיבור ידי

מהאדם  שיוצא דיבור מכל  כן ועל 

שמות  הצירופי שהם המגילה באותיות

כח נברא העשיה, עולם שבטבע 

שבעולם  ומסויים מיוחד  קדושה

השורה  חיות אותו לפי המיוחד  העשיה

קדושה  וכח  מפיו, שמוציא בתיבה

ידי  על  הנברא המלאך  הוא זה מסויים

האדם. דיבורי
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ׁשנ ּיה  ¨¦§¨§קד ּוּׁשה

‰zÚÂ ּפי על  נבאר ע ֹוד לאביֹונים . מ ּתנ ֹות  מצות ּכל  אד ֹון  ּבעזר נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

חז "ל ּׁשאמרּו מה  ּונבאר מאמרים , ּכּמה י :)זה  'ּתחת(מגילה  ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

יג )הּנעצּוץ' נה  'ּובכל (ישעיה זרה, עב ֹודה עצמ ֹו ׁשעׂשה הרׁשע המן  זה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

יט)הּנעצ ּוצים' ז  ּדכתיב(שם  מר ּדכי  זה בר ֹוׁש' 'יעלה  כג ), ל  קח (שמות 'ואּתה  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָ

'והיתהל  ּדכיא , מארי  ּומתרּגמינן  רא ׁש', לׁשם](להם)ּבׂשמים [לה' ְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

מ ּזרעם ' יס ּוף  לא  'וזכרם  מג ּלה , מקרא  ז ֹו ע ֹולם' כח)לא ֹות ט  הגם(אסתר  . ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

והּצעיר  הּפעֹוט  אנכי אמנם ׁשאמרן , למי  נאה  ּכפׁשּוט ֹו חז "ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּדברי 

למתיק ּותן. ּתבלין  מעט  נ ֹותן  ְְְֲִִִִֵֵַַָהריני 

‰p‰cואי ּתימא ז ּוטרא מר אמר ע"ב  כ"א ּדף  ּדסנהדרין ּבגמרא אמרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּולׁשֹון  עברי ּבכתב ליׂשראל  ּתֹורה נ ּתנה ּבתח ּלה עּוקבא ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָמר 

ונתנו )הּקד ׁש, ולׁשֹון (חזרו  אּׁשּורית ּבכתב עזרא ּבימי  להם  ונ ּתנה] [חזרה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּתניא התם  איתא ותּו עזרא(רמ"א)ארּמי. היה ראּוי אֹומר] יֹוסי  [רּבי  ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ידֹו על  נ ּתנה ׁשּלא ּפי  על  ואף  כּו', לי ׂשראל ידֹו על הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּתּנתן

ׁשם . עּין  [הּכתב], יד ֹו על נׁשּתּנה ְְִֵַַַַַָָָָָהּתֹורה

‰‡¯�Âמה ּדבר ׁשל טעמ ֹו מהלּתן  ּדעּתי לפי נראה ּכי  ׁשּנׁשּתּנה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

זכּו ה ּׁשני  ה ּמקּדׁש ּבית  ׁשּבנין  נראה ּכי ׁשּנׁשּתּנה, עזרא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּזכה 

ּבזכּות ּכן גלל הּנס , מאהבת ה ּתֹורה  את  יׂשראל  ׁשּקּבל ּו עב ּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל 

ּבית לבנין הּנביאים ׁשּנתנּבא ּו הגם ׁשני . ּבית לבנין  זכּו הּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָק ּבלת

זכ ּיֹות ּכׁשּיׁש מ ֹועיל הּנביאים נבּואת לק ּים  ידּוע ּכבר כן ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשני,

הרמ ּב"ן ּכתב וכן  הּנבּואה, נתק ּים  למ ּטה כה)ּותׁשּובה ב ׁשהי ּו(שמות  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּוכתיב ּבמצרים יׂשראל כד)צ ֹועקים ב צעקתם',(שם את אלהים 'ו ּיׁשמע  ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

כ ּו' ּתדע' 'ידע  אבינּו לאברהם הבטיח  ׁשּכבר  ּפי על יג )אף  טו  אף(בראשית  , ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ה ּתֹורה את ׁשּקּבלּו עבּור לכן  ׁשּלמ ּטה. ה ּתׁשּובה היא הע ּקר כן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל 
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מלא נברא ׁשּיֹוצא ּכׁשּיעלהּדּבּור  האדם יתלהב ּמאד מה  אחד , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מלא ונברא ּבֹו הּבֹורא ׂשמח  ודּבּור ּדּבּור ׁשּמּכל ּמאד ּבמחׁשב ּתֹו מה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

יתּבר  והּׁשם קדּׁשה, ּבדברי הּוא כן  ּכי  האדם, ּבקריאתיתלהב  ׂשמח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ

ּדּבּור  ּובכל הּנׁשמ ֹות, וכל העֹולמ ֹות ּכל  ונזּדּככ ּו יׂשראל , ּבני  ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמג ּלה

ׁשאמר  מה  ּומק ּים  הּכל , ועֹוׂשה וי ֹוצר לב ֹורא רּוח  נחת עֹוׂשין  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוד ּבּור

לא)הּכתּוב קד אב '(תהלים יׂשּמח חכם 'ּבן ּבמע ׂשיו ', ה ' א)'י ׂשמח  י  זה(משלי  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ּברּו שם)הּואהּקד ֹוׁש ולׁשמר (מדרש  ׁשלם ּבלבב  לעבדֹו ּבלּבנּו יּתן  והאל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹ

ּבמעׂשיו ', ה' 'י ׂשמח  הּפסּוק ׁשאמר ּכמ ֹו ּבנ ּו האל ויעלז ויׂשמח  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמצ ֹותיו,

ּבה '' אׂשיׂש 'ׂשֹוׂש ּבנּו י)ויק ּים סא  ּבׂשמחתֹו(ישעיה אֹותנ ּו האל  ויׂשּמח , ְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ׁשּכת ּוב  טז )ּכמ ֹו ח אמן (אסתר  ויקר', ו ׂשׁשן  וׂשמחה אֹורה היתה  'ל ּיהּודים ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹ

ֶָסלה:

øåàéá

לקדושה.העשיהעולם עולה

êàìî àøáð àöåéù øåáéã ìëå

.ãçà השכל של  הרוחני ההולדה כח 

שכח דהיינו הדיבור, ידי על  הוא

על  לפועל  יוצא בשכל  שנעלם הנשמה

הנפש, חושי בכל  ומתפשט  הדיבור ידי

מהאדם  שיוצא דיבור מכל  כן ועל 

שמות  הצירופי שהם המגילה באותיות

כח נברא העשיה, עולם שבטבע 

שבעולם  ומסויים מיוחד  קדושה

השורה  חיות אותו לפי המיוחד  העשיה

קדושה  וכח  מפיו, שמוציא בתיבה

ידי  על  הנברא המלאך  הוא זה מסויים

האדם. דיבורי
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ׁשנ ּיה  ¨¦§¨§קד ּוּׁשה

‰zÚÂ ּפי על  נבאר ע ֹוד לאביֹונים . מ ּתנ ֹות  מצות ּכל  אד ֹון  ּבעזר נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

חז "ל ּׁשאמרּו מה  ּונבאר מאמרים , ּכּמה י :)זה  'ּתחת(מגילה  ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

יג )הּנעצּוץ' נה  'ּובכל (ישעיה זרה, עב ֹודה עצמ ֹו ׁשעׂשה הרׁשע המן  זה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

יט)הּנעצ ּוצים' ז  ּדכתיב(שם  מר ּדכי  זה בר ֹוׁש' 'יעלה  כג ), ל  קח (שמות 'ואּתה  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָ

'והיתהל  ּדכיא , מארי  ּומתרּגמינן  רא ׁש', לׁשם](להם)ּבׂשמים [לה' ְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

מ ּזרעם ' יס ּוף  לא  'וזכרם  מג ּלה , מקרא  ז ֹו ע ֹולם' כח)לא ֹות ט  הגם(אסתר  . ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

והּצעיר  הּפעֹוט  אנכי אמנם ׁשאמרן , למי  נאה  ּכפׁשּוט ֹו חז "ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּדברי 

למתיק ּותן. ּתבלין  מעט  נ ֹותן  ְְְֲִִִִֵֵַַָהריני 

‰p‰cואי ּתימא ז ּוטרא מר אמר ע"ב  כ"א ּדף  ּדסנהדרין ּבגמרא אמרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּולׁשֹון  עברי ּבכתב ליׂשראל  ּתֹורה נ ּתנה ּבתח ּלה עּוקבא ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָמר 

ונתנו )הּקד ׁש, ולׁשֹון (חזרו  אּׁשּורית ּבכתב עזרא ּבימי  להם  ונ ּתנה] [חזרה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּתניא התם  איתא ותּו עזרא(רמ"א)ארּמי. היה ראּוי אֹומר] יֹוסי  [רּבי  ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ידֹו על  נ ּתנה ׁשּלא ּפי  על  ואף  כּו', לי ׂשראל ידֹו על הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּתּנתן

ׁשם . עּין  [הּכתב], יד ֹו על נׁשּתּנה ְְִֵַַַַַָָָָָהּתֹורה

‰‡¯�Âמה ּדבר ׁשל טעמ ֹו מהלּתן  ּדעּתי לפי נראה ּכי  ׁשּנׁשּתּנה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

זכּו ה ּׁשני  ה ּמקּדׁש ּבית  ׁשּבנין  נראה ּכי ׁשּנׁשּתּנה, עזרא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּזכה 

ּבזכּות ּכן גלל הּנס , מאהבת ה ּתֹורה  את  יׂשראל  ׁשּקּבל ּו עב ּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל 

ּבית לבנין הּנביאים ׁשּנתנּבא ּו הגם ׁשני . ּבית לבנין  זכּו הּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָק ּבלת

זכ ּיֹות ּכׁשּיׁש מ ֹועיל הּנביאים נבּואת לק ּים  ידּוע ּכבר כן ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשני,

הרמ ּב"ן ּכתב וכן  הּנבּואה, נתק ּים  למ ּטה כה)ּותׁשּובה ב ׁשהי ּו(שמות  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּוכתיב ּבמצרים יׂשראל כד)צ ֹועקים ב צעקתם',(שם את אלהים 'ו ּיׁשמע  ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

כ ּו' ּתדע' 'ידע  אבינּו לאברהם הבטיח  ׁשּכבר  ּפי על יג )אף  טו  אף(בראשית  , ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ה ּתֹורה את ׁשּקּבלּו עבּור לכן  ׁשּלמ ּטה. ה ּתׁשּובה היא הע ּקר כן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל 
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אחת ׁשנה היה ׁשני ּבית ּבנין כן  ּכי ׁשני , לבית זכ ּו לכן ה ּנס  ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָמאהבת

י "ב  ּדף  ּבמג ּלה  וע ּין הּמג ּלה, לקרֹות  עליהם ׁשּקּבל ּו ׁשנה(ע"א)אחר ועֹוד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכ ואחר ּברׁש"י. ׁשם ועּין  והׁשלימ ּה ּדריוׁש ּובא  היה מצאתי אחת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשירים ׁשיר ג )ּבמדרׁש יג  ב ּדפּורים(שהש "ר  והּנס הּמג ּלה קריאת ׁשּבזכּות  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָ

לדעּתם . ׁשּכּונ ּתי ו ׂשׂשּתי ׁשני, ּבית  לבנין  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָזכּו

‰p‰Âהסּכים הׁשני ּדריוׁש היה לכן ונזּדּככ ּו נ ּתּקנּו ׁשהּטבעּיים  עב ּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נס ׁשני  ּבית  הּבנין  והיה  נזּדּככּו, ׁשהּטבעים עב ּור ׁשני  ּבית  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלבנין 

מל ּבתֹו ע ּכב ׁשּלא  סייעה ּטבע ּיים ואדרּבה  לבנ ֹותֹו, הע ֹולם אּמֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּכדר  יׂשראל לבנ ֹותֹו, לט ֹובת אח ׁשורֹוׁש ׁשּצּוה ואס ּתר ּדמרּדכי הּנס  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עֹולם אחרֹונה ה "א  הּוא ׁשני ּבית וכן  המן. את  יתלה  ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוצּוה

עֹולם ראׁשֹונה ה"א רא ׁשֹון  ּובית אז, ׁשּנּתּקנה ה ּטבע  עֹולם  ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָה ּמעׂשה

יד ֹו. על הּתֹורה ׁשּנׁשּתּנה  זכה  ולכן ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָה ּמח ׁשבה ,

Ì�Ó‡ ּברי קּוד ׁשא  ּברא ּדבא ֹוריתא ׁשּיד ּוע הּכתב, נׁשּתּנה  מ ּדּוע נראה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

עלמא ה .)ה ּוא ח "א העֹולמ ֹות(זוהר  ּכל  נבראּו אתון ח"א ּובכ"ב (זוהר  ְְְְְִַָָָָָָ

ּובכתבי רד .) הּתמּונה  ּבספר ּכמז ּכר טעמים א ֹותּיֹות  לתמ ּונת  ׁשּיׁש והּנה  ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

øåàéá
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אינה  לטובה שנבואה שהובטחנו

כשיש  אלא זה אין לעולם, מתבטלת

את  לקבל  הכלים את ישראל  בידי עכ "פ 

טובים, ומעשים בתשובה דהיינו השפע ,

בתשובה) שישובו – הנבואה בכלל עצמו שזה .(ואפשר 

.úåîìåòä ìë åàøáð ïååúà á"ëáå

כי  האותיות, ידי על  נברא העולם

חיות  ידי על  היה העולמות בריאת

עד  לדרגה מדרגה שירדה אלוקית

שהם  הנבראים, השגת לידי שהגיעה

ידי  על  ית' אלקותו להשיג יכולים

הנבראים, כל  נבראו זה ובאופן  שכלם,

ושם  חיותו, שהוא שם לו יש נברא שכל 

ידו  שעל  בו שנמצא השכל  הוא זה

השכל  וגילוי בעולם. הקב "ה מתגלה

כידוע , אותיות ידי על  הוא פועל  לידי

עומק את שמגלות המחשבה אותיות הן

הדיבור  אותיות והן שבנפש, הרצון

והוא  שבנפש, המידות כל  את שמגלות

לחוץ דיבורו את שמגלה חכם דרך  על 

הדיבור. אותיות ידי על 

.íéîòè úåéúåà úðåîúì ùéù íâäå

שבו  האופן על  מורה האותיות צורת
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וכן  אֹותּיֹות, ּתמ ּונת ּגּלה  ט ֹוב  ׁשם  הּבעל ק ּדיׁשא ּבּוצינא ּגם  ז "ל, ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהאר"י

ו ׁשמע ּתי  ז "ל, ּבעריׁש ּדב  הרב מ ֹורנ ּו ק ּדיׁשא  ּבּוצינא  מ ֹורי מ ּפי  ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע ּתי

עליֹונים , אֹורֹות ׁשהּוא אֹות ּיֹות ּתמ ּונת על טעמים ּדי ׁש הא  ז "ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָממֹורי 

ׁשל ׁשהּכ ׁשי "ן  ואֹות התּפּׁשטּות, הּוא  וא "ו  וא ֹות צמצ ּום, הּוא  י ּו"ד ג ֹון ְְְְְְְִִִַָָֹ

ׁשל  ׁשע ֹולמ ֹות  ּפי על  אף  לתּתא , וק ֹוץ  לעּלא ק ֹוץ  אל "ף  ואֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָק ּוין ,

ׁשּי אין  הּמלאכים  ּובעֹולם ה ּׂשכל ּבע ֹולם ולאמעלה  למעלה לא  ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּי ׁשּיהא  ּגבּול  ולא מ ֹורי למ ּטה אמר אמנם הת ּפּׁשט ּות, ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבתֹו עצמן  את מתל ּבׁשין העלי ֹונים והאֹור ֹות ׁשל ּכׁשהע ֹולמ ֹות הּגּוף  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

øåàéá

אחד  כל  בעולם, ית' אלקותו אור נתגלה

שמורה  אל "ף  אות למשל  כך  מידתו. לפי

הלימוד  כח  מקור שהוא כתר על 

ג'ואאלפך ( צורת לה יש חכמה),

ואות  ודעת, בינה חכמה כנגד  אותיות

שהיא  החכמה על  מורה שהוא בי"ת

בית בית של  צורה לה יש – לכתר

שמם  – א"ב  האותיות כל  וכן קיבול ,

ידם  שעל  פעולתם על  מורה וצורתם

בעולם. ה' אור מתגלה

.íåöîö àåä ã"åé על מורה היו"ד 

את  הקב "ה שצמצם הראשון הצמצום

העולמות, להאציל  מנת על  סוף  אין אור

של  באופן האור נעשה זה  ובצמצום

העולמות  השגת תחילת שהוא – חכמה

או  נברא לשום אין שהרי סוף , אין באור

ית', עצמותו את להשיג אפשרות מלאך 

ידי  שעל  החכמה כח  ידי על  ורק 

האור שהעולמות מצטמצם באופן א"ס 

את  להשיג לנבראים כח  יש אותם, ישיגו

הספירות  עשרת ידי על  ית', אורו

בהם. מתגלה àåäשהקב "ה å"àå úåàå

.úåèùôúä התפשטות על  מורה הו'

החכמה  בספירת ישאר שלא ית', אורו

להמשיך  יכולים הנבראים אלא לבדה

באופן  מידותיהם, לתוך  ית' אורו את

או  במחשבתו מתדבק  שכשנברא

הוא  הקב "ה, של  בחסדו מידותיו

החסד  מידת את עצמו על  ממשיך 

עצמו  על  וכשממשיך  והנהגתה,

גבורותיו  גודל  את ומידותיו במחשבתו

עצמו  על  ממשיך  הוא הקב "ה, של 

- עליו הקמים כל  כנגד  ותוקף  גבורה

ברוחניות  והרשע  הסט "א כוחות דהיינו

המידות. שבעת בכל  וכן ובגשמיות

.ïéå÷ 'â ïéù úåàå על מורה ש' האות

הימין  קו היינו שבספירות, הקוין שלשת

ונצח חסד  חכמה את בתוכו הכולל 

את  שכולל  השמאל  קו השפעה, שענינם

על  צמצום שענינם והוד  גבורה בינה

וקו  האור, לקבל  הנבראים שיוכלו מנת

תפארת  דעת מידות על  מורה האמצע 

הבורא  בין החיבור ידם שעל  ויסוד 

לנבראים.
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אחת ׁשנה היה ׁשני ּבית ּבנין כן  ּכי ׁשני , לבית זכ ּו לכן ה ּנס  ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָמאהבת

י "ב  ּדף  ּבמג ּלה  וע ּין הּמג ּלה, לקרֹות  עליהם ׁשּקּבל ּו ׁשנה(ע"א)אחר ועֹוד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכ ואחר ּברׁש"י. ׁשם ועּין  והׁשלימ ּה ּדריוׁש ּובא  היה מצאתי אחת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשירים ׁשיר ג )ּבמדרׁש יג  ב ּדפּורים(שהש "ר  והּנס הּמג ּלה קריאת ׁשּבזכּות  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָ

לדעּתם . ׁשּכּונ ּתי ו ׂשׂשּתי ׁשני, ּבית  לבנין  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָזכּו

‰p‰Âהסּכים הׁשני ּדריוׁש היה לכן ונזּדּככ ּו נ ּתּקנּו ׁשהּטבעּיים  עב ּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נס ׁשני  ּבית  הּבנין  והיה  נזּדּככּו, ׁשהּטבעים עב ּור ׁשני  ּבית  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלבנין 

מל ּבתֹו ע ּכב ׁשּלא  סייעה ּטבע ּיים ואדרּבה  לבנ ֹותֹו, הע ֹולם אּמֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּכדר  יׂשראל לבנ ֹותֹו, לט ֹובת אח ׁשורֹוׁש ׁשּצּוה ואס ּתר ּדמרּדכי הּנס  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עֹולם אחרֹונה ה "א  הּוא ׁשני ּבית וכן  המן. את  יתלה  ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוצּוה

עֹולם ראׁשֹונה ה"א רא ׁשֹון  ּובית אז, ׁשּנּתּקנה ה ּטבע  עֹולם  ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָה ּמעׂשה

יד ֹו. על הּתֹורה ׁשּנׁשּתּנה  זכה  ולכן ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָה ּמח ׁשבה ,

Ì�Ó‡ ּברי קּוד ׁשא  ּברא ּדבא ֹוריתא ׁשּיד ּוע הּכתב, נׁשּתּנה  מ ּדּוע נראה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

עלמא ה .)ה ּוא ח "א העֹולמ ֹות(זוהר  ּכל  נבראּו אתון ח"א ּובכ"ב (זוהר  ְְְְְִַָָָָָָ

ּובכתבי רד .) הּתמּונה  ּבספר ּכמז ּכר טעמים א ֹותּיֹות  לתמ ּונת  ׁשּיׁש והּנה  ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
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אינה  לטובה שנבואה שהובטחנו

כשיש  אלא זה אין לעולם, מתבטלת

את  לקבל  הכלים את ישראל  בידי עכ "פ 

טובים, ומעשים בתשובה דהיינו השפע ,

בתשובה) שישובו – הנבואה בכלל עצמו שזה .(ואפשר 
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כי  האותיות, ידי על  נברא העולם

חיות  ידי על  היה העולמות בריאת

עד  לדרגה מדרגה שירדה אלוקית

שהם  הנבראים, השגת לידי שהגיעה

ידי  על  ית' אלקותו להשיג יכולים

הנבראים, כל  נבראו זה ובאופן  שכלם,

ושם  חיותו, שהוא שם לו יש נברא שכל 

ידו  שעל  בו שנמצא השכל  הוא זה

השכל  וגילוי בעולם. הקב "ה מתגלה

כידוע , אותיות ידי על  הוא פועל  לידי

עומק את שמגלות המחשבה אותיות הן

הדיבור  אותיות והן שבנפש, הרצון

והוא  שבנפש, המידות כל  את שמגלות

לחוץ דיבורו את שמגלה חכם דרך  על 

הדיבור. אותיות ידי על 
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שבו  האופן על  מורה האותיות צורת
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וכן  אֹותּיֹות, ּתמ ּונת ּגּלה  ט ֹוב  ׁשם  הּבעל ק ּדיׁשא ּבּוצינא ּגם  ז "ל, ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהאר"י

ו ׁשמע ּתי  ז "ל, ּבעריׁש ּדב  הרב מ ֹורנ ּו ק ּדיׁשא  ּבּוצינא  מ ֹורי מ ּפי  ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע ּתי

עליֹונים , אֹורֹות ׁשהּוא אֹות ּיֹות ּתמ ּונת על טעמים ּדי ׁש הא  ז "ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָממֹורי 

ׁשל ׁשהּכ ׁשי "ן  ואֹות התּפּׁשטּות, הּוא  וא "ו  וא ֹות צמצ ּום, הּוא  י ּו"ד ג ֹון ְְְְְְְִִִַָָֹ

ׁשל  ׁשע ֹולמ ֹות  ּפי על  אף  לתּתא , וק ֹוץ  לעּלא ק ֹוץ  אל "ף  ואֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָק ּוין ,

ׁשּי אין  הּמלאכים  ּובעֹולם ה ּׂשכל ּבע ֹולם ולאמעלה  למעלה לא  ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּי ׁשּיהא  ּגבּול  ולא מ ֹורי למ ּטה אמר אמנם הת ּפּׁשט ּות, ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבתֹו עצמן  את מתל ּבׁשין העלי ֹונים והאֹור ֹות ׁשל ּכׁשהע ֹולמ ֹות הּגּוף  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
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אחד  כל  בעולם, ית' אלקותו אור נתגלה

שמורה  אל "ף  אות למשל  כך  מידתו. לפי

הלימוד  כח  מקור שהוא כתר על 

ג'ואאלפך ( צורת לה יש חכמה),

ואות  ודעת, בינה חכמה כנגד  אותיות

שהיא  החכמה על  מורה שהוא בי"ת

בית בית של  צורה לה יש – לכתר

שמם  – א"ב  האותיות כל  וכן קיבול ,

ידם  שעל  פעולתם על  מורה וצורתם

בעולם. ה' אור מתגלה

.íåöîö àåä ã"åé על מורה היו"ד 

את  הקב "ה שצמצם הראשון הצמצום

העולמות, להאציל  מנת על  סוף  אין אור

של  באופן האור נעשה זה  ובצמצום

העולמות  השגת תחילת שהוא – חכמה

או  נברא לשום אין שהרי סוף , אין באור

ית', עצמותו את להשיג אפשרות מלאך 

ידי  שעל  החכמה כח  ידי על  ורק 

האור שהעולמות מצטמצם באופן א"ס 

את  להשיג לנבראים כח  יש אותם, ישיגו

הספירות  עשרת ידי על  ית', אורו

בהם. מתגלה àåäשהקב "ה å"àå úåàå

.úåèùôúä התפשטות על  מורה הו'

החכמה  בספירת ישאר שלא ית', אורו

להמשיך  יכולים הנבראים אלא לבדה

באופן  מידותיהם, לתוך  ית' אורו את

או  במחשבתו מתדבק  שכשנברא

הוא  הקב "ה, של  בחסדו מידותיו

החסד  מידת את עצמו על  ממשיך 

עצמו  על  וכשממשיך  והנהגתה,

גבורותיו  גודל  את ומידותיו במחשבתו

עצמו  על  ממשיך  הוא הקב "ה, של 

- עליו הקמים כל  כנגד  ותוקף  גבורה

ברוחניות  והרשע  הסט "א כוחות דהיינו

המידות. שבעת בכל  וכן ובגשמיות

.ïéå÷ 'â ïéù úåàå על מורה ש' האות

הימין  קו היינו שבספירות, הקוין שלשת

ונצח חסד  חכמה את בתוכו הכולל 

את  שכולל  השמאל  קו השפעה, שענינם

על  צמצום שענינם והוד  גבורה בינה

וקו  האור, לקבל  הנבראים שיוכלו מנת

תפארת  דעת מידות על  מורה האמצע 

הבורא  בין החיבור ידם שעל  ויסוד 

לנבראים.



ôäéðù äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּבתֹו נראית אז  ּגׁשמּיּות , ּבלב ּוׁשי  ּומתלּבׁשין הארֹותאדם הּגּוף צּיּורי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכדר  ׂשכל ׁשל  ה ּצמצ ּום ּכג ֹון הא ֹותּיֹות , ּכדמיֹון אתהּׂשכל ׁשּמצמצם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

הת ּפּׁשט ּות , ּתמ ּונת ה ּוא והּוא"ו  יּו"ד, ּכדמּות הּוא ה ּתלמיד ּבׂשכל  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָעצמ ֹו

ּכ ּכּלם , מ ּמֹורי.וכן קּבל ּתי  ְְִִִִֵַָָֻ

‡ˆÓ�Â האי האֹותּיֹות  הארֹותׁשּבתֹוּתמ ּונת יׁש ׁשם והּגׁשמ ּיּות  ה ּגּוף  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

וה ּוא האֹותּיֹות אּלּו ּכצ ּיּור הּוא העלי ֹונים והע ֹולמ ֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּׂשכל 

ּתמ ּונה ׁשּום  ׁשם  אין  הּמלאכים  ועֹולם  העלי ֹונים ּבעֹולמ ֹות אמנם  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעמק.

ה ּׂשכל  ׁשעֹולם  העֹולם  אּמֹות ׁשל  ּכתב ׁשל הא ֹותּיֹות  ּותמ ּונת  ּגׁשם, ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ּכתב לכן ׁשּלנּו ּכמ ֹו הּיׁשר  ׂשכל ואינּנּו ׁשּלהם א ּמֹות  ּבׂשרי  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמתל ּבׁש

ה ּוא האֹותּיֹות ּתמ ּונת נמצא נבאר. ּולק ּמן  ּכׁשּלנ ּו ּתּמה  אינּנה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּלהם

ּבתֹוהאי  ּפע ּלתן  עֹוׂשין  העליֹונים  לבּוׁשׁשהא ֹורֹות  האדם לבּוׁש ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

øåàéá

úåøàä óåâä éøåéö êåúá úéàøð æà

.úåéúåàä ïåéîãë ìëùä הבורא אור

בעולמות  שנצטמצם לאחר אף  ית"ש

מוגבל  אינו הרוחני כי גבול , לו אין

על  לומר אפשר שאי כשם וזמן, במקום

במקום  שמקומה בתוספות סברא איזה

מסויים, בזמן או העולם של  מסויים

המגיד  בדברי הכוונה מה קשה וא"כ 

התפשטות. על  מורה ו' שאות זי"ע 

התפשטות  של  זו צורה כי ומבאר

באופן  רק  היא למטה מלמעלה

כי  ההתפשטות, את משיגים שהנבראים

לו  שיש – כשהאדם רוחני דבר כל 

אותם  מדמה – גשמיות השגות

צורה  לו נותן הוא במחשבתם,

האדם  שבה הצורה וממילא במחשבתו,

צורה  היא לדרגה, מדרגה ירידה משיג

שהיא  למטה מלמעלה המשכה של 

והיות  בגשמיות, הירידה של  צורתה

ידי  על  אותו שנשיג רצה שהקב "ה

לכל  נתן  כן על  הק ' ופעולותיו מידותיו

האותיות, שהוא גשמית צורה רוחני כח 

של  בצורתה מתדבקים שאנו ידי ועל 

אנו  אלינו, שמושגים כפי האותיות

באורות  דהיינו בנמשל  להתדבק  זוכים

שי' הטעם זה וכן עצמם. הרוחניים

נקודה, בדמות הוא צמצום על  שמורה

מאוד  מצומצם שהוא דבר בגשמיות כי

קטנה. נקודה äððéàהוא íäìù áúë

.äîú כתיבה" נקראות התורה אותיות

כי  שלימה, כתיבה שהיא היינו  תמה"

העולמות  שורש הם התורה אותיות

ית' אלקותו אור נתלבש ובהם העליונים,

ובגלוי, ביושר בהם חכם השורה כדרך 

בדיבורו, חכמתו את לאור המוציא

אבל  חכמתו. נגלית דיבורו ובאותיות

êô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּתמּונה . ׁשּום  ּבֹו אין למעלה אבל  ְְְְֲִֵַַַָָָהּגׁשמי,

‰p‰Â המד ּבר לׁשֹון וי ׁש ּבּספר, הּכתּובה האֹותּיֹות ּתמ ּונת ׁשּיׁש ידּוע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּדמ ּות הּוא ּבּספר הּכתּובה  האֹותּיֹות ּותמ ּונת  ּבּספר, ּׁשּכת ּוב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמה

העׂשּי המד ּבר עֹולם  ולׁשֹון  ּותמ ּונה, ּגב ּול להם יׁש ׁשּכן  הּטבע  ע ֹולם ה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נגד  והּוא ּגבּול  ּבֹו ואין  רּוחנ ּיּות הּוא ּבעצמ ֹו הּדּבּור ּבּספר, ּׁשּכת ּוב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמה 

יצירה  ספר על ּובראב "ד ּברמּב"ן  ה ּוא וכן ה ּׂשכל, מ "ט)עֹולם  .(פ "א  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אֹותּיֹות ּתמ ּונת הּוא ס ּפּור ס ֹופר הא ֹורֹות , ּדמּות הּוא ספר ְְִִֵֵֵֶַַָה ּפרּוׁש,

האר"י  ּדברי ּולפי  מלכּות, הּוא ׁשּספר ּוברמ ּב"ן ּברמ ּב"ן  וע ּין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּכתּובים,

øåàéá

אינם  העולם אומות של  הכתב  אותיות

בהם  שורה שאין דהיינו היושר, בשכל 

אומות  שרי כי בגלוי, התורה חכמת

קליפות  הם הסט "א שהם העולם

אין  ולכן ית"ש, אורו על  המסתירות

ממש, ה' דבר אותיות להיות זה כח  בהם

ית'. אלקותו אור על  מורה אינה וצורתם

.ìëùä íìåò ãâð àåäå של כלליו

רק כמציאות לראות היא הטבע , עולם

מציאות  דהיינו לעינים, שנראה דבר

במקום  ומידה גבול  לה שיש גשמית

מציאות  אינה הדיבור אבל  מדוייק ,

גשמי, באוזן נשמע  שהוא אע "פ  גשמית,

בין  ממוצע  הוא שהדיבור מכיון וזהו

בל  בוש  נשמע  שהוא לגשמי, רוחניות

וזהו  גשמית, וצורה במידה גבול  לו אין

השכל , לעולם משתייך  שהדיבור מפני

שמוציא  הוא הדיבור של  מהותו כי

אשר  דיבורו באותיות חכמתו  את לאור

בפיו.

.øåôéñå øôåñ øôñ יצירה בספר מבואר

לידי  החכמה בגילוי חלקים שלשה שיש

שמחכמתו  מי הוא – סופר גילוי.

החכמה דברי את יוצאים הכותב  סופר  (כמו

הכתב ) גבי  על שבשכלו הם חכמתו – סיפור ,

מפיו  שיצאו לאחר עצמם החכמה דברי

את  המקבל  הנייר הוא – וספר בדיבור,

משל  והוא עליו, הנחקקים החכמה דברי

אשר  החכמה דברי את המקבל  לתלמיד 

הנקראת  האחרונה והדרגה בו. נחקקים

המלכות  ספירת של  ענינה היא ספק ,

כח את לגלות הקיבול , כח  היא אשר

וכמו  הטבע , בעולם העליון החכמה

המלכות  ספירת כי הק ' האר"י שאמר

בעולם  שורה האצילות עולם של 

נמשל  העשיה שכח  משום והוא העשיה,

אותיות  הוא שבו הרוחני והכוח  לספר

שכח משום הספר, גבי שעל  הכתב 

מהאותיות  נמשך  הגשמי והמידה הגבול 

וספירת  ומידה. גבול  להם שיש שבתורה

שהוא  האצילות עולם של  התפארת

הגילוי, לכח  החכמה כח  בין הממוצע 

בעולם  השורה היא ה"סופר", כנגד  והוא

היצירה.
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ּבתֹו נראית אז  ּגׁשמּיּות , ּבלב ּוׁשי  ּומתלּבׁשין הארֹותאדם הּגּוף צּיּורי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכדר  ׂשכל ׁשל  ה ּצמצ ּום ּכג ֹון הא ֹותּיֹות , ּכדמיֹון אתהּׂשכל ׁשּמצמצם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

הת ּפּׁשט ּות , ּתמ ּונת ה ּוא והּוא"ו  יּו"ד, ּכדמּות הּוא ה ּתלמיד ּבׂשכל  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָעצמ ֹו

ּכ ּכּלם , מ ּמֹורי.וכן קּבל ּתי  ְְִִִִֵַָָֻ

‡ˆÓ�Â האי האֹותּיֹות  הארֹותׁשּבתֹוּתמ ּונת יׁש ׁשם והּגׁשמ ּיּות  ה ּגּוף  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

וה ּוא האֹותּיֹות אּלּו ּכצ ּיּור הּוא העלי ֹונים והע ֹולמ ֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּׂשכל 

ּתמ ּונה ׁשּום  ׁשם  אין  הּמלאכים  ועֹולם  העלי ֹונים ּבעֹולמ ֹות אמנם  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעמק.

ה ּׂשכל  ׁשעֹולם  העֹולם  אּמֹות ׁשל  ּכתב ׁשל הא ֹותּיֹות  ּותמ ּונת  ּגׁשם, ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ּכתב לכן ׁשּלנּו ּכמ ֹו הּיׁשר  ׂשכל ואינּנּו ׁשּלהם א ּמֹות  ּבׂשרי  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמתל ּבׁש

ה ּוא האֹותּיֹות ּתמ ּונת נמצא נבאר. ּולק ּמן  ּכׁשּלנ ּו ּתּמה  אינּנה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּלהם

ּבתֹוהאי  ּפע ּלתן  עֹוׂשין  העליֹונים  לבּוׁשׁשהא ֹורֹות  האדם לבּוׁש ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

øåàéá

úåøàä óåâä éøåéö êåúá úéàøð æà

.úåéúåàä ïåéîãë ìëùä הבורא אור

בעולמות  שנצטמצם לאחר אף  ית"ש

מוגבל  אינו הרוחני כי גבול , לו אין

על  לומר אפשר שאי כשם וזמן, במקום

במקום  שמקומה בתוספות סברא איזה

מסויים, בזמן או העולם של  מסויים

המגיד  בדברי הכוונה מה קשה וא"כ 

התפשטות. על  מורה ו' שאות זי"ע 

התפשטות  של  זו צורה כי ומבאר

באופן  רק  היא למטה מלמעלה

כי  ההתפשטות, את משיגים שהנבראים

לו  שיש – כשהאדם רוחני דבר כל 

אותם  מדמה – גשמיות השגות

צורה  לו נותן הוא במחשבתם,

האדם  שבה הצורה וממילא במחשבתו,

צורה  היא לדרגה, מדרגה ירידה משיג

שהיא  למטה מלמעלה המשכה של 

והיות  בגשמיות, הירידה של  צורתה

ידי  על  אותו שנשיג רצה שהקב "ה

לכל  נתן  כן על  הק ' ופעולותיו מידותיו

האותיות, שהוא גשמית צורה רוחני כח 

של  בצורתה מתדבקים שאנו ידי ועל 

אנו  אלינו, שמושגים כפי האותיות

באורות  דהיינו בנמשל  להתדבק  זוכים

שי' הטעם זה וכן עצמם. הרוחניים

נקודה, בדמות הוא צמצום על  שמורה

מאוד  מצומצם שהוא דבר בגשמיות כי

קטנה. נקודה äððéàהוא íäìù áúë

.äîú כתיבה" נקראות התורה אותיות

כי  שלימה, כתיבה שהיא היינו  תמה"

העולמות  שורש הם התורה אותיות

ית' אלקותו אור נתלבש ובהם העליונים,

ובגלוי, ביושר בהם חכם השורה כדרך 

בדיבורו, חכמתו את לאור המוציא

אבל  חכמתו. נגלית דיבורו ובאותיות

êô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּתמּונה . ׁשּום  ּבֹו אין למעלה אבל  ְְְְֲִֵַַַָָָהּגׁשמי,

‰p‰Â המד ּבר לׁשֹון וי ׁש ּבּספר, הּכתּובה האֹותּיֹות ּתמ ּונת ׁשּיׁש ידּוע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּדמ ּות הּוא ּבּספר הּכתּובה  האֹותּיֹות ּותמ ּונת  ּבּספר, ּׁשּכת ּוב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמה

העׂשּי המד ּבר עֹולם  ולׁשֹון  ּותמ ּונה, ּגב ּול להם יׁש ׁשּכן  הּטבע  ע ֹולם ה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נגד  והּוא ּגבּול  ּבֹו ואין  רּוחנ ּיּות הּוא ּבעצמ ֹו הּדּבּור ּבּספר, ּׁשּכת ּוב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמה 

יצירה  ספר על ּובראב "ד ּברמּב"ן  ה ּוא וכן ה ּׂשכל, מ "ט)עֹולם  .(פ "א  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אֹותּיֹות ּתמ ּונת הּוא ס ּפּור ס ֹופר הא ֹורֹות , ּדמּות הּוא ספר ְְִִֵֵֵֶַַָה ּפרּוׁש,

האר"י  ּדברי ּולפי  מלכּות, הּוא ׁשּספר ּוברמ ּב"ן ּברמ ּב"ן  וע ּין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּכתּובים,

øåàéá

אינם  העולם אומות של  הכתב  אותיות

בהם  שורה שאין דהיינו היושר, בשכל 

אומות  שרי כי בגלוי, התורה חכמת

קליפות  הם הסט "א שהם העולם

אין  ולכן ית"ש, אורו על  המסתירות

ממש, ה' דבר אותיות להיות זה כח  בהם

ית'. אלקותו אור על  מורה אינה וצורתם

.ìëùä íìåò ãâð àåäå של כלליו

רק כמציאות לראות היא הטבע , עולם

מציאות  דהיינו לעינים, שנראה דבר

במקום  ומידה גבול  לה שיש גשמית

מציאות  אינה הדיבור אבל  מדוייק ,

גשמי, באוזן נשמע  שהוא אע "פ  גשמית,

בין  ממוצע  הוא שהדיבור מכיון וזהו

בל  בוש  נשמע  שהוא לגשמי, רוחניות

וזהו  גשמית, וצורה במידה גבול  לו אין

השכל , לעולם משתייך  שהדיבור מפני

שמוציא  הוא הדיבור של  מהותו כי

אשר  דיבורו באותיות חכמתו  את לאור

בפיו.

.øåôéñå øôåñ øôñ יצירה בספר מבואר

לידי  החכמה בגילוי חלקים שלשה שיש

שמחכמתו  מי הוא – סופר גילוי.

החכמה דברי את יוצאים הכותב  סופר  (כמו

הכתב ) גבי  על שבשכלו הם חכמתו – סיפור ,

מפיו  שיצאו לאחר עצמם החכמה דברי

את  המקבל  הנייר הוא – וספר בדיבור,

משל  והוא עליו, הנחקקים החכמה דברי

אשר  החכמה דברי את המקבל  לתלמיד 

הנקראת  האחרונה והדרגה בו. נחקקים

המלכות  ספירת של  ענינה היא ספק ,

כח את לגלות הקיבול , כח  היא אשר

וכמו  הטבע , בעולם העליון החכמה

המלכות  ספירת כי הק ' האר"י שאמר

בעולם  שורה האצילות עולם של 

נמשל  העשיה שכח  משום והוא העשיה,

אותיות  הוא שבו הרוחני והכוח  לספר

שכח משום הספר, גבי שעל  הכתב 

מהאותיות  נמשך  הגשמי והמידה הגבול 

וספירת  ומידה. גבול  להם שיש שבתורה

שהוא  האצילות עולם של  התפארת

הגילוי, לכח  החכמה כח  בין הממוצע 

בעולם  השורה היא ה"סופר", כנגד  והוא

היצירה.
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ּבעׂשּיה  מקּננת מלכּות  ספ"א)ז "ל ש "ג  המק ּנן (ע"ח  ּתפארת הּוא וסּפּור , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

האי (שם)ּביצירה  הּוא  הא ֹות ּיֹות ּתמ ּונת ונמצא הּמלאכים, ע ֹולם הּוא  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

ּבתֹו העלי ֹונים ה ּטבע .האֹורֹות ע ֹולם הּוא  האדם ּגּוף ְְִֶֶַַַָָָָָ

ÔÎÏÂ,ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו ואס ּתר ּדמרּדכי  הּנס אחר ּתכף  ׁשהיה עזרא  ּבימי ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה ּוא אּׁשּורית ּבכתב להם נ ּתן  לכן ונז ּדּככ ּו, הּטבע  עֹולם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנּתּקן 

ׁשּלנּו ּתֹורה ספר ׁשל עד)ּכתב  ד"ה ח : מגילה  הּטבע(רש "י עֹולם  ׁשּנּתּקן  ׁשּכיון  , ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכרא ּוי  עלי ֹונים א ֹורֹות  העׂשּיה  עֹולם הּוא  ה ּטבע  ּבעֹולם  מאיר  היה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבו ּדאי

ׁשּצריכין  ּכמ ֹו הע ׂשּיה ע ֹולם הּוא הּטבע ּבעֹולם מאירים  ׁשהם וכיון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהן,

ּבדר  ה ּנסלהאיר קדם אבל ׁשּלנּו. האֹות ּיֹות ּכדמּות מאירים הם  הּיׁשר , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

רּבה מ ֹודעא היה ׁשּכן  ה ּטבע , עֹולם נ ּתּקנ ּו לא ּדעדיין  ואס ּתר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּדמרּדכי

ּכתב היה  לא  לכן  ראׁשֹונה, ּבקדּׁשה  לעיל ּבארנ ּו ּכאׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻלאֹוריתא 

ּבתֹו נס  ׁשּנעׂשה ואסּתר מרּדכי  ּבימי  אבל ואחר אּׁשּורית, הּטבעּיים , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

אסּתּכ ׁשּׁשלחה  ׁשנּיה וקּימ ּוּבׁשנה  לדֹורֹות  א ֹותם  לק ּבע  לחכמים ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

לעיל  ּבארנ ּו ּוכבר ו ׁשנה, ׁשנה ּבכל  מג ּלה קריאת לקּבע ה ּיהּודים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹוקּבל ּו

אחר  לכן הּטבע ּיים, נזּדּככ ּו ה ּמג ּלה קריאת  ידי ׁשעל  רא ׁשֹונה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

ּכי ּכ א ּׁשּורית, ּבכתב  עזרא  ידי על הּתֹורה ׁשּנּתנה  זכּו ׁשאחריה  ּבּׁשנה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

האי  הּוא האֹותּיֹות האלהיםּתמ ּונת מאלהי וה ּׁשפע הּׂשכלּיּות ׁשעֹוׂשין  ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבתֹו ּדמג ּלה ּפעּלתן ּברׁש"י  ועּין  והּטבעּיים, וד"ה הּגׁשמ ּיּות  איהו  ד"ה (יא : ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָֻ

ּדכרׁש,באדין ) וה ּפקידה הּׁשני  הּבית לבנ ֹות  התחיל ּו ּדנס הּׁשלי ׁשית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּדׁשנה

רק ראׁשֹונה ּבׁשנה ּכי  מק ֹום, ּבכל הּמג ּלה קבעּו ׁשּלפניו ּבפּורים  ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָּכי 

øåàéá
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.úåéìëùäשכתב שנתבאר לאחר

הת  על  מורה ית'האותיות אלקותו גלות

מיד  למה היטב  מתבאר הטבע , בעולם

עזרא  בימי היינו המגילה, מעשה אחר

צורת  שהוא אשורית, לכתב  ישראל  זכו

בעולמות  שמאירים כפי האותיות

לעיל  שנתבאר כמו העליונים,

בנפש  מאירים עליונים שכשהאורות

צורת  באופן בשכל  מצטיירים הם האדם

ואופן  לשפע  משל  שהם הא"ב  אותיות

לעולם. המשכתו

èô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּבמג ּלה חז "ל ׁשאמרּו ּכמ ֹו הּקריאה  הק ּבע  קבע ּוה(ז .)ּבׁשּוׁשן  ּבתח ּלה ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֻ

ּכ ואחר  קריאתהּבׁשּוׁשן  ידי  על הּמג ּלה ׁשּנקּבע וכיון  ּכּלֹו, העֹולם  ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשני, ּבית לבנֹות זכ ּו ׁשאחריה ּבּׁשנה לכן ה ּטבע ּיים, ונזּדּככּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנּתּקנּו

מלחמ ֹות , ידי על ולא  הּׁשני  ּכרׁש ידי על טבעּיים, ּפי  על נס  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשהּפקידה 

אחר  הּוא  אּׁשּורית ּכתב ׁשל  הא ֹותּיֹות  ׁשּתמ ּונת א ּׁשּורית לכתב  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָוזכּו

עברי  ּבכתב  הּתֹורה  נ ּתנה ּבתחּלה  אמרּו וׁשּפיר  הּטבע. עֹולם  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנּתּקן

ּכ אּׁשּורית .ואחר ּבכתב עזרא ּבימי נׁשּתּנה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

¯LÙ‡Âׁשאמרּו ה ּפרּוׁש כא:)זה חס ּדא(סנהדרין  רב  אמר עברי, ּכתב מאי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

רׁש"י  ל ׁשֹון  וזה ליב ֹונאה, ליבונאה)ּכתב  ּגדֹולֹות(ד"ה א ֹותּיֹות  , ְְְְִִִֶָָָָ

העֹולם קֹוראים הּמלאכים ואֹות ּיֹות ּומז ּוז ֹות. ּבקמיעֹות ׁשּכֹותבין  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּכעין 

ה ּׂשכל, העֹולם  רק נזּדּככּו ולא קּבל ּו לא ׁשּבתח ּלה ּכלֹומר  קמיעֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכתב 

ּבכתב האֹותּיֹות היּו ולכן לּמלאכים , ה ׁשּבעֹות הּוא קמיע ֹות  ּכתב  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּכן 

øåàéá

.íééòáè éô ìò ñð äãé÷ôäù בנין

פקודת  ידי על  הטבע  בדרך  המקדש בית

יותר  נעלה דרגה על  מורה השני כורש

שגם  בעולם, ית' אלקותו התגלות של 

ומנהיג  בורא יש כי מורה הטבע  הנהגת

זכו  זו מיוחדת ולדרגה הברואים, לכל 

בכתיבתה  ולא אסתר, מגילת ידי על  רק 

שהוקבעה  לאחר דווקא אלא לבד ,

לעיל  כמבואר העולם, בכל  קריאתה

יוצא  המגילה של  המיוחד  שכוחה

ועל  בפה, קריאתה ידי על  דווקא לפועל 

הטבע , בתוך  ה' קדושת מאיר זה ידי

שכינה  לגילוי ישראל  זכו זה ומכח 

הטבע . בדרך  בעולם

.íéëàìîä úåéúåàå"גדולות "אותיות

עברי  שכתב  דהיינו המלאכים, כתב  הם

הרוחניים  לעולמות השייך  כתב  הוא

כמבואר  אותם, משיגים שהמלאכים

עלינו לעיל  דרושי  הכוונות ובשער  ראשונה, (קדושה

היינו לשבח ) מלאכים, יש עולם שבכל 

ביצירה  הקודש חיות בבריאה שרפים

בזוה"ק  וכמבואר בעשיה, (ח "בואופנים

ב ) אותיות קפ , הם גדולות" "אותיות כי

אתוון  "דאית וזלה"ק  הבא, עולם של 

אתוון  זעירין, אתוון ואית רברבן,

אינון  זעירין אתוון לעילא, אינון רברבין

זכו  המגילה אור גילוי עד  ולכן לתתא".

כתב ידי על  התורה לגילוי רק  ישראל 

משא"כ  העליונים, שבעולמות עברי

זכו  המגילה וקריאת כתיבת לאחר

שהוא  אשורית כתב  של  נוספת  לדרגה

הטבע . עולם בתוך  שמאירה ית' קדושתו
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ּבעׂשּיה  מקּננת מלכּות  ספ"א)ז "ל ש "ג  המק ּנן (ע"ח  ּתפארת הּוא וסּפּור , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

האי (שם)ּביצירה  הּוא  הא ֹות ּיֹות ּתמ ּונת ונמצא הּמלאכים, ע ֹולם הּוא  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

ּבתֹו העלי ֹונים ה ּטבע .האֹורֹות ע ֹולם הּוא  האדם ּגּוף ְְִֶֶַַַָָָָָ

ÔÎÏÂ,ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו ואס ּתר ּדמרּדכי  הּנס אחר ּתכף  ׁשהיה עזרא  ּבימי ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה ּוא אּׁשּורית ּבכתב להם נ ּתן  לכן ונז ּדּככ ּו, הּטבע  עֹולם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנּתּקן 

ׁשּלנּו ּתֹורה ספר ׁשל עד)ּכתב  ד"ה ח : מגילה  הּטבע(רש "י עֹולם  ׁשּנּתּקן  ׁשּכיון  , ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכרא ּוי  עלי ֹונים א ֹורֹות  העׂשּיה  עֹולם הּוא  ה ּטבע  ּבעֹולם  מאיר  היה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבו ּדאי

ׁשּצריכין  ּכמ ֹו הע ׂשּיה ע ֹולם הּוא הּטבע ּבעֹולם מאירים  ׁשהם וכיון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהן,

ּבדר  ה ּנסלהאיר קדם אבל ׁשּלנּו. האֹות ּיֹות ּכדמּות מאירים הם  הּיׁשר , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

רּבה מ ֹודעא היה ׁשּכן  ה ּטבע , עֹולם נ ּתּקנ ּו לא ּדעדיין  ואס ּתר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּדמרּדכי

ּכתב היה  לא  לכן  ראׁשֹונה, ּבקדּׁשה  לעיל ּבארנ ּו ּכאׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻלאֹוריתא 

ּבתֹו נס  ׁשּנעׂשה ואסּתר מרּדכי  ּבימי  אבל ואחר אּׁשּורית, הּטבעּיים , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

אסּתּכ ׁשּׁשלחה  ׁשנּיה וקּימ ּוּבׁשנה  לדֹורֹות  א ֹותם  לק ּבע  לחכמים ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

לעיל  ּבארנ ּו ּוכבר ו ׁשנה, ׁשנה ּבכל  מג ּלה קריאת לקּבע ה ּיהּודים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹוקּבל ּו

אחר  לכן הּטבע ּיים, נזּדּככ ּו ה ּמג ּלה קריאת  ידי ׁשעל  רא ׁשֹונה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

ּכי ּכ א ּׁשּורית, ּבכתב  עזרא  ידי על הּתֹורה ׁשּנּתנה  זכּו ׁשאחריה  ּבּׁשנה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

האי  הּוא האֹותּיֹות האלהיםּתמ ּונת מאלהי וה ּׁשפע הּׂשכלּיּות ׁשעֹוׂשין  ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבתֹו ּדמג ּלה ּפעּלתן ּברׁש"י  ועּין  והּטבעּיים, וד"ה הּגׁשמ ּיּות  איהו  ד"ה (יא : ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָֻ

ּדכרׁש,באדין ) וה ּפקידה הּׁשני  הּבית לבנ ֹות  התחיל ּו ּדנס הּׁשלי ׁשית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּדׁשנה

רק ראׁשֹונה ּבׁשנה ּכי  מק ֹום, ּבכל הּמג ּלה קבעּו ׁשּלפניו ּבפּורים  ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָּכי 

øåàéá

ïéùåòù êéàä àåä úåéúåàä úðåîú

.úåéìëùäשכתב שנתבאר לאחר

הת  על  מורה ית'האותיות אלקותו גלות

מיד  למה היטב  מתבאר הטבע , בעולם

עזרא  בימי היינו המגילה, מעשה אחר

צורת  שהוא אשורית, לכתב  ישראל  זכו

בעולמות  שמאירים כפי האותיות

לעיל  שנתבאר כמו העליונים,

בנפש  מאירים עליונים שכשהאורות

צורת  באופן בשכל  מצטיירים הם האדם

ואופן  לשפע  משל  שהם הא"ב  אותיות

לעולם. המשכתו

èô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּבמג ּלה חז "ל ׁשאמרּו ּכמ ֹו הּקריאה  הק ּבע  קבע ּוה(ז .)ּבׁשּוׁשן  ּבתח ּלה ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֻ

ּכ ואחר  קריאתהּבׁשּוׁשן  ידי  על הּמג ּלה ׁשּנקּבע וכיון  ּכּלֹו, העֹולם  ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשני, ּבית לבנֹות זכ ּו ׁשאחריה ּבּׁשנה לכן ה ּטבע ּיים, ונזּדּככּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנּתּקנּו

מלחמ ֹות , ידי על ולא  הּׁשני  ּכרׁש ידי על טבעּיים, ּפי  על נס  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשהּפקידה 

אחר  הּוא  אּׁשּורית ּכתב ׁשל  הא ֹותּיֹות  ׁשּתמ ּונת א ּׁשּורית לכתב  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָוזכּו

עברי  ּבכתב  הּתֹורה  נ ּתנה ּבתחּלה  אמרּו וׁשּפיר  הּטבע. עֹולם  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנּתּקן

ּכ אּׁשּורית .ואחר ּבכתב עזרא ּבימי נׁשּתּנה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

¯LÙ‡Âׁשאמרּו ה ּפרּוׁש כא:)זה חס ּדא(סנהדרין  רב  אמר עברי, ּכתב מאי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

רׁש"י  ל ׁשֹון  וזה ליב ֹונאה, ליבונאה)ּכתב  ּגדֹולֹות(ד"ה א ֹותּיֹות  , ְְְְִִִֶָָָָ

העֹולם קֹוראים הּמלאכים ואֹות ּיֹות ּומז ּוז ֹות. ּבקמיעֹות ׁשּכֹותבין  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּכעין 

ה ּׂשכל, העֹולם  רק נזּדּככּו ולא קּבל ּו לא ׁשּבתח ּלה ּכלֹומר  קמיעֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכתב 

ּבכתב האֹותּיֹות היּו ולכן לּמלאכים , ה ׁשּבעֹות הּוא קמיע ֹות  ּכתב  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּכן 

øåàéá

.íééòáè éô ìò ñð äãé÷ôäù בנין

פקודת  ידי על  הטבע  בדרך  המקדש בית

יותר  נעלה דרגה על  מורה השני כורש

שגם  בעולם, ית' אלקותו התגלות של 

ומנהיג  בורא יש כי מורה הטבע  הנהגת

זכו  זו מיוחדת ולדרגה הברואים, לכל 

בכתיבתה  ולא אסתר, מגילת ידי על  רק 

שהוקבעה  לאחר דווקא אלא לבד ,

לעיל  כמבואר העולם, בכל  קריאתה

יוצא  המגילה של  המיוחד  שכוחה

ועל  בפה, קריאתה ידי על  דווקא לפועל 

הטבע , בתוך  ה' קדושת מאיר זה ידי

שכינה  לגילוי ישראל  זכו זה ומכח 

הטבע . בדרך  בעולם

.íéëàìîä úåéúåàå"גדולות "אותיות

עברי  שכתב  דהיינו המלאכים, כתב  הם

הרוחניים  לעולמות השייך  כתב  הוא

כמבואר  אותם, משיגים שהמלאכים

עלינו לעיל  דרושי  הכוונות ובשער  ראשונה, (קדושה

היינו לשבח ) מלאכים, יש עולם שבכל 

ביצירה  הקודש חיות בבריאה שרפים

בזוה"ק  וכמבואר בעשיה, (ח "בואופנים

ב ) אותיות קפ , הם גדולות" "אותיות כי

אתוון  "דאית וזלה"ק  הבא, עולם של 

אתוון  זעירין, אתוון ואית רברבן,

אינון  זעירין אתוון לעילא, אינון רברבין

זכו  המגילה אור גילוי עד  ולכן לתתא".

כתב ידי על  התורה לגילוי רק  ישראל 

משא"כ  העליונים, שבעולמות עברי

זכו  המגילה וקריאת כתיבת לאחר

שהוא  אשורית כתב  של  נוספת  לדרגה

הטבע . עולם בתוך  שמאירה ית' קדושתו
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ּכ ואחר אז, ׁשּנּתּקן ה ּׂשכל ע ֹולם ׁשה ּוא  ּוקמיעֹות עזראמלאכים ּבימי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

רׁש"י ּדעת ּוכפי  א ּׁשּורית עד)ּבכתב  ד "ה  ח : ׁשּלנ ּו,(מגילה  אֹות ּיֹות ּדמ ּות הּוא  ְְְִִִִִֶַַַַַָ

ּבתֹו ואס ּתר ּדמר ּדכי  ה ּנס ּכן ּכי הּטבע, עֹולם ּולפי ׁשּנּתּקן  הּטבע, עֹולם  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

ּׁשּכתבנ ּו. מה נכֹון ה ּוא ׂשכלי ְְִִֶַַַָָקט 

¯LÙ‡Â,הּקדׁש לׁשֹון  ולא אר ּמית  הּלׁשֹון  היה עזרא ידי על ׁשּבתח ּלה  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נכר ּיֹות  ּבנ ׁשים  ׁשחטאּו ט)עבּור ּכ(עזרא ואחר ,עזרא ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ה ּנכרּיֹות ּגרׁשּו ב)ּונחמיה ט  נחמיה  י , פרק ועל (שם  ה ּקדׁש, לל ׁשֹון זכּו ּכן  ּגלל  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לכן  אּׁשּורית, לכתב  זכ ּו ה ּמג ּלה קריאת ידי ועל ואסּתר ּדמרּדכי הּנס ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָידי

קדׁש. ּולׁשֹון א ּׁשּורית  ּכתב ליׂשראל  להן  ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּבררּו

ÏÎÂ ׁשעל אחת ּדעה ׁשּיׁש ּכהגן, ּדברינ ּו ּפי  על ע ֹולה ּדסנהדרין הּמימרא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּידּוע להן . החזירּו להן ׁשחזר ּו וכיון לרֹועץ נתה ּפכה חטא  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָידי 

כן  ולא וׁשלֹום , חס  נענ ׁש עברה הע ֹוׂשה מהּקד ּׁשה  י ֹונק  ׁשאדם ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּכיון 

ׁשּכן  לרֹועץ, נתה ּפכה הּקדׁש לׁשֹון לכן  מ ּטמאה, יניקתֹו ׁשּתח ּלת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמי

האי  ּתמ ּונתֹו הּקדׁש לׁשֹון לתֹואֹות ּיֹות נמ ׁשכה  הּקד ׁש ׁשה ּׁשפע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

להן, החזירּו להן ׁשחזרּו ּכיון  ולכן  לרֹועץ, נתהּפכה לכן  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָה ּטבעים ,

יב)ׁשּנאמר ט  לב ּצרֹון '.(זכריה 'ׁשּובּו ְֱִֶֶַָ

ÏÚÂּתֹוספֹות ׁשּכתב ּו ליבֹונאה ' 'ּכתב ּפר ּוׁש כתב)ּפי ד "ה  כא : ׁשה ּוא(סנהדרין  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

øåàéá

êåúì äëùîð ùãå÷ä òôùäù êéàä

.íéòáèä במעלת לעיל  המבואר מלבד 

בכך  מיוחדת מעלה גם יש אשורית, כתב 

כי  הקודש, בלשון נכתבה שהמגילה

כמו  ארמית, הלשון היה בתחילה

מכיון  ועזרא, דניאל  ספרי בהם שנכתבו

בהתגלות  פגמו וממילא נכריות שנשאו

לעיל  שכמבואר בעולם ית' אלקותו

התורה, אותיות ידי על  בעולם שורה

וזכו  שבו הנכריות, כשגרשו ואח "כ 

שיתגלה  שזכו דהיינו הקודש, ללשון

הא"ב אותיות ידי על  בעולם ית' אלקותו

ואסתר  מרדכי נס  ידי ועל  הנביאים, ביד 

נוספת  להתגלות ית'זכו קדושתו של 

ללשון  המיוחד  לכתב  היינו בעולם,

אשורית, כתב  היינו בעוה"ז הקודש

במגילה  ישנן מעלות ששני נמצא

בעולם. ית' אלקותו התגלות על  המורות

íô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ׁשּידּוע  נראה ׁשם, ע ּין לבן ש "י)ּכתב רימונים  על (פרדס  רמז לבן ׁשּמראה  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

קדם ולכן  הּגׁשמי, עֹולם על רמז  ׁשחר ּומראה ׁשּלמעלה , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהעֹולמ ֹות

עֹולם ׁשה ּוא לבן  ּכתב  הּוא לכן ה ּׂשכל ע ֹולם ׁשּנּתּקן  הּמג ּלה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָקריאת 

ּכ ואחר  עֹולםה ּׂשכל, ה ּגׁשמי  ע ֹולם נ ּתּקן מג ּלה קריאת ידי ׁשעל ּכיון  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ה ּזה עֹולם על  רמז ׁשחר מראה ׁשּכן  ׁשחרים, ׁשּלנ ּו אֹות ּיֹות לכן  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ּטבע 

נכֹון : והּוא הּטבע , ְֶַַַָעֹולם 

‰zÚÂמרּדכי יעלה המן ּתחת ברֹוׁש' יעלה הּנעצ ּוץ 'ּתחת (מגילה נבאר ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

לחיצֹונים ,י :) אחיזה  ׁשּום  אין ּבע ֹולמ ֹות למעלה  ּכי נֹודע הּנה ּכי  .ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ

מעׂשה וכן לחיצ ֹונים, מדֹור ׁשם  הּטבע  ע ֹולם הּוא אׁשר הּזה ּבעֹולם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָרק

ז"ל  האר"י  ּבכתבי  הּוא  וכן  ּבּטבע, הּכל  ׁשּתֹולה  הרע  פ"ה)הּיצר של "ב  (ע "ח  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבׁשּנּוי  היּו ונפלא ֹות הּנּסים  ּכל והּנה לחיצ ֹונים. מדֹור ׁשם  הּזה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם

והע ֹולמ ֹות ׁשּלמעלה, הע ֹולמ ֹות נת ּגּלּו טבעים  ּבׁשּנּוי  ׁשהיּו וכיון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָטבעים,

øåàéá

íìåò äæä íìåò ìò æîø øåçù äàøî

.òáèä שהוא אור על  מורה לבן כתב 

שאינו  היינו הנבראים, מהשגת למעלה

אי  ולכן הזה עולם של  בכלים מוגבל 

כקורא  השגה של  באופן לקבלו אפשר

שחור  וכתב  הספר, גבי על  אותיות

התגלות  על  מורה לעינים שנראה

הזה  העולם גדרי בתוך  ית' אלקותו

שעל  ומכיון לנבראים, המושג ובאופן

הזה  העולם נתקן המגילה קריאת ידי

בבחינת  שהוא אשורית לכתב  זכינו לכן

היינו  ומוגדר, ברור שחור מראה

בתוך  לנבראים המתגלית ית' קדושתו

הזה. עולם וגדרי הנהגת

.íéðåöéçì øåãî íù äæä íìåòáù

רוחניים  עולמות הם העליונים העולמות

הנהגת  השכל  כללי פי ועל  ושכליים,

החיים  ממקור היא והעולמות הבריאה

את  ומאציל  בורא שהוא ב"ה, והשכלים

הזה  בעולם אבל  עת. בכל  העולמות כל 

דמיון  שנותן מיוחד , הסתר כח  שיש

כאילו  ונראה טבע , של  כללים יש כאילו

אותם  לפי מתהווה בעולם המתרחש כל 

לחיצונים  כח  יש קבועים, וסדרים כללים

חיות  הנותן הוא מי מהאדם  להשכיח 

מאין  להתהוות כללים אותם לכל  וכוח 

מציאות  שום להם אין כי רגע , בכל  ליש

מתהווים  הם רגע  בכל  אלא אמיתית,

מלבד  כל  ואין כל , הבורא ברצון מחדש

היחיד . רצונו

.äìòîìù úåîìåòä åìâúð כאשר

שהוא  דבר הטבע  בתוך  בעולם נעשה

הטבע , של  הקבועים הכללים נגד 

קבועה  אינה העולם שהנהגת מתגלה
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ּכ ואחר אז, ׁשּנּתּקן ה ּׂשכל ע ֹולם ׁשה ּוא  ּוקמיעֹות עזראמלאכים ּבימי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

רׁש"י ּדעת ּוכפי  א ּׁשּורית עד)ּבכתב  ד "ה  ח : ׁשּלנ ּו,(מגילה  אֹות ּיֹות ּדמ ּות הּוא  ְְְִִִִִֶַַַַַָ

ּבתֹו ואס ּתר ּדמר ּדכי  ה ּנס ּכן ּכי הּטבע, עֹולם ּולפי ׁשּנּתּקן  הּטבע, עֹולם  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

ּׁשּכתבנ ּו. מה נכֹון ה ּוא ׂשכלי ְְִִֶַַַָָקט 

¯LÙ‡Â,הּקדׁש לׁשֹון  ולא אר ּמית  הּלׁשֹון  היה עזרא ידי על ׁשּבתח ּלה  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נכר ּיֹות  ּבנ ׁשים  ׁשחטאּו ט)עבּור ּכ(עזרא ואחר ,עזרא ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ה ּנכרּיֹות ּגרׁשּו ב)ּונחמיה ט  נחמיה  י , פרק ועל (שם  ה ּקדׁש, לל ׁשֹון זכּו ּכן  ּגלל  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לכן  אּׁשּורית, לכתב  זכ ּו ה ּמג ּלה קריאת ידי ועל ואסּתר ּדמרּדכי הּנס ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָידי

קדׁש. ּולׁשֹון א ּׁשּורית  ּכתב ליׂשראל  להן  ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּבררּו

ÏÎÂ ׁשעל אחת ּדעה ׁשּיׁש ּכהגן, ּדברינ ּו ּפי  על ע ֹולה ּדסנהדרין הּמימרא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּידּוע להן . החזירּו להן ׁשחזר ּו וכיון לרֹועץ נתה ּפכה חטא  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָידי 

כן  ולא וׁשלֹום , חס  נענ ׁש עברה הע ֹוׂשה מהּקד ּׁשה  י ֹונק  ׁשאדם ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּכיון 

ׁשּכן  לרֹועץ, נתה ּפכה הּקדׁש לׁשֹון לכן  מ ּטמאה, יניקתֹו ׁשּתח ּלת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמי

האי  ּתמ ּונתֹו הּקדׁש לׁשֹון לתֹואֹות ּיֹות נמ ׁשכה  הּקד ׁש ׁשה ּׁשפע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

להן, החזירּו להן ׁשחזרּו ּכיון  ולכן  לרֹועץ, נתהּפכה לכן  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָה ּטבעים ,

יב)ׁשּנאמר ט  לב ּצרֹון '.(זכריה 'ׁשּובּו ְֱִֶֶַָ

ÏÚÂּתֹוספֹות ׁשּכתב ּו ליבֹונאה ' 'ּכתב ּפר ּוׁש כתב)ּפי ד "ה  כא : ׁשה ּוא(סנהדרין  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

øåàéá

êåúì äëùîð ùãå÷ä òôùäù êéàä

.íéòáèä במעלת לעיל  המבואר מלבד 

בכך  מיוחדת מעלה גם יש אשורית, כתב 

כי  הקודש, בלשון נכתבה שהמגילה

כמו  ארמית, הלשון היה בתחילה

מכיון  ועזרא, דניאל  ספרי בהם שנכתבו

בהתגלות  פגמו וממילא נכריות שנשאו

לעיל  שכמבואר בעולם ית' אלקותו

התורה, אותיות ידי על  בעולם שורה

וזכו  שבו הנכריות, כשגרשו ואח "כ 

שיתגלה  שזכו דהיינו הקודש, ללשון

הא"ב אותיות ידי על  בעולם ית' אלקותו

ואסתר  מרדכי נס  ידי ועל  הנביאים, ביד 

נוספת  להתגלות ית'זכו קדושתו של 

ללשון  המיוחד  לכתב  היינו בעולם,

אשורית, כתב  היינו בעוה"ז הקודש

במגילה  ישנן מעלות ששני נמצא

בעולם. ית' אלקותו התגלות על  המורות

íô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ׁשּידּוע  נראה ׁשם, ע ּין לבן ש "י)ּכתב רימונים  על (פרדס  רמז לבן ׁשּמראה  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

קדם ולכן  הּגׁשמי, עֹולם על רמז  ׁשחר ּומראה ׁשּלמעלה , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהעֹולמ ֹות

עֹולם ׁשה ּוא לבן  ּכתב  הּוא לכן ה ּׂשכל ע ֹולם ׁשּנּתּקן  הּמג ּלה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָקריאת 

ּכ ואחר  עֹולםה ּׂשכל, ה ּגׁשמי  ע ֹולם נ ּתּקן מג ּלה קריאת ידי ׁשעל ּכיון  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ה ּזה עֹולם על  רמז ׁשחר מראה ׁשּכן  ׁשחרים, ׁשּלנ ּו אֹות ּיֹות לכן  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ּטבע 

נכֹון : והּוא הּטבע , ְֶַַַָעֹולם 

‰zÚÂמרּדכי יעלה המן ּתחת ברֹוׁש' יעלה הּנעצ ּוץ 'ּתחת (מגילה נבאר ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

לחיצֹונים ,י :) אחיזה  ׁשּום  אין ּבע ֹולמ ֹות למעלה  ּכי נֹודע הּנה ּכי  .ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ

מעׂשה וכן לחיצ ֹונים, מדֹור ׁשם  הּטבע  ע ֹולם הּוא אׁשר הּזה ּבעֹולם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָרק

ז"ל  האר"י  ּבכתבי  הּוא  וכן  ּבּטבע, הּכל  ׁשּתֹולה  הרע  פ"ה)הּיצר של "ב  (ע "ח  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבׁשּנּוי  היּו ונפלא ֹות הּנּסים  ּכל והּנה לחיצ ֹונים. מדֹור ׁשם  הּזה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם

והע ֹולמ ֹות ׁשּלמעלה, הע ֹולמ ֹות נת ּגּלּו טבעים  ּבׁשּנּוי  ׁשהיּו וכיון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָטבעים,

øåàéá

íìåò äæä íìåò ìò æîø øåçù äàøî

.òáèä שהוא אור על  מורה לבן כתב 

שאינו  היינו הנבראים, מהשגת למעלה

אי  ולכן הזה עולם של  בכלים מוגבל 

כקורא  השגה של  באופן לקבלו אפשר

שחור  וכתב  הספר, גבי על  אותיות

התגלות  על  מורה לעינים שנראה

הזה  העולם גדרי בתוך  ית' אלקותו

שעל  ומכיון לנבראים, המושג ובאופן

הזה  העולם נתקן המגילה קריאת ידי

בבחינת  שהוא אשורית לכתב  זכינו לכן

היינו  ומוגדר, ברור שחור מראה

בתוך  לנבראים המתגלית ית' קדושתו

הזה. עולם וגדרי הנהגת

.íéðåöéçì øåãî íù äæä íìåòáù

רוחניים  עולמות הם העליונים העולמות

הנהגת  השכל  כללי פי ועל  ושכליים,

החיים  ממקור היא והעולמות הבריאה

את  ומאציל  בורא שהוא ב"ה, והשכלים

הזה  בעולם אבל  עת. בכל  העולמות כל 

דמיון  שנותן מיוחד , הסתר כח  שיש

כאילו  ונראה טבע , של  כללים יש כאילו

אותם  לפי מתהווה בעולם המתרחש כל 

לחיצונים  כח  יש קבועים, וסדרים כללים

חיות  הנותן הוא מי מהאדם  להשכיח 

מאין  להתהוות כללים אותם לכל  וכוח 

מציאות  שום להם אין כי רגע , בכל  ליש

מתהווים  הם רגע  בכל  אלא אמיתית,

מלבד  כל  ואין כל , הבורא ברצון מחדש

היחיד . רצונו

.äìòîìù úåîìåòä åìâúð כאשר

שהוא  דבר הטבע  בתוך  בעולם נעשה

הטבע , של  הקבועים הכללים נגד 

קבועה  אינה העולם שהנהגת מתגלה
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ּבתֹו הּנס ׁשהיה ּבפּורים אבל  לחיצֹונים, אחיזה  אין ׁשם  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּנעצ ּוץ ' 'ּתחת וזה ּו החיצֹונים, מ ֹוׁשב  ּבמק ֹום ה ּנס  היה  ּכן אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָה ּטבעים 

ּכלֹומר  מרּדכי, זה  ברֹוׁש' 'יעלה זרה  עבֹודה  עצמֹו ׁשעׂשה המן  ְְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתחת

מ ֹוׁשב ׁשּׁשם ה ּטבע  ע ֹולם הּזה  ּבע ֹולם ּכלֹומר המן  ּוׁשכ ּונת  ְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ ֹוׁשב

עצמ ֹו את עׂשה לכן החיצֹונים, לקלּפת  מרּמז  ׁשהמן המן , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּוׁשכּונת

ז "ל  האר"י ּכתב  וכן  זרה, שרה)עבֹודה  חיי  - הּנח ׁש(ליקוטים  ׁשרׁש ׁשהמן ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכלֹומר  ּדמרּדכי, נס  נעׂשה ׁשם  מרּדכי , זה ברֹוׁש עלה ׁשם הּס"מ , ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשרׁש

ּבתֹו נס  ׁשּנע ׂשה ח ּדּוׁש ּוׁשליטתן ׁשּזה  החיצ ֹונים  מ ֹוׁשב  ׁשּׁשם הּטבעּיים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתֹו נע ׂשה כן ּפי  על ואף  החיצ ֹונים, לממ ׁשלת להן  מרּכבה המן אׁשר  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבארנ ּו. ּכאׁשר ּבנּסים הּׁשכינה  ונתּגּלה נס  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּטבעים

˙Á˙Â' הרׁשעה וׁשּתי  ּתחת הדס' יעלה  ׁשל (ששפך)ה ּסרּפד ּבנֹו [ּבת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ

מרּכבה ו ׁשּתי אׁשר זהב , ׁשל  רפידתֹו ׁשּׂשרף] הרשע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנבּוכדנצר

לילית  היא טמאה פ "ו )לנ ּוקבא  שי "ט החיצ ֹונים(פע "ח  ּבמק ֹום  ּכלֹומר , ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ּבתֹו ה ּנסׁשהּוא אסּתר, זֹו הדס' 'יעלה החיצ ֹונים , מ ֹוׁשב  ׁשּׁשם ה ּטבע  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
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ואס ּתר. ְְְְְֵֶַָּדמרּדכי 

ÔÂÈÎÂּבתֹו הּנס ידי ׁשּנעׂשה על לכן ה ּטבעים , נׁשּתּנּו ׁשּלא הּטבעּיים  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשהם והּׁשמ ֹות  ה ּקדֹוׁשים אֹות ּיֹות צרּופי  נתע ֹוררּו ה ּמג ּלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָקריאת

ּבארנ ּו, ּכא ׁשר מג ּלה מקרא ידי על וזהּו האלהים, מאלהי ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהׁשּפעתם

ׁשּנׁשּתּנה זכינּו זה ידי  ועל ואסּתר, מר ּדכי  ּבימי אז  הּתֹורה ק ּבלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכן 

אלה ּות הׁשּפעת על מרּמזים האֹותּיֹות ּכי  אּׁשּורית , ּכתב  לאֹות ּיֹות ְְְְְֱִִִִִַַַַַַָָָָֹה ּתֹורה

ּכאׁשר ׁשּבתֹו הּקד ֹוׁשים לאֹותּיֹות זכינ ּו לכן הּטבע , עֹולם הּזה ע ֹולם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

'לא ֹות ּכלֹומר מג ּלה, מקרא זה ּו ע ֹולם' לאֹות להם 'והיה  וזה ּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבארנ ּו.

לא ֹות זכינ ּו מג ּלה  ידי  ׁשעל ּכלֹומר א ֹותּיֹות , לׁשֹון  ה ּוא 'א ֹות ' ּתבת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָע ֹולם'

ּכתב וכן  אּׁשּורית, ּכתב ׁשל  אֹות ּיֹות הּוא הּקדֹוׁשים א ֹות ּיֹות הּמה  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָע ֹולם

וה ּבּטחֹון  עֹולם '(פי "ח)האמ ּונה 'לאֹות  וזהּו א ֹות ּיֹות. לׁשֹון  הּוא ׁשאֹות ְְְְֱִִֶֶַָָָָ
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.úåîùäå שמות יש הטבע  בתוך 

אלקותו  גילוי של  השכל  שהיא קדושים,

מתוך  דווקא לברואים מתגלה אשר ית'

הבורא  כי כל  לעין נגלה וכאשר הטבע ,

בכל  ומחדשו הטבע  את המנהיג הוא ית'

הקדושים  השמות מתחדשים אזי עת,

זוכים  שאנו דהיינו הטבע , שבתוך 

ונשמה, רוח  בנפש ולהתדבק  להתקשר

והרגל) רגש  בשכל - העבודה בקדושת (בל' ,

ממש. הטבע  כללי שבתוך  ית' הבורא

"צירופים", בדרך  הם אלו ושמות

- הטבע  שבתוך  שהשם לעיל  וכמבואר

- שבטבע  ית' אלקותו ידיעת דהיינו

זה  מקרים צירוף  בדרך  לפעמים מאיר

שהבורא  בחוש רואים ידם על  אשר לזה,

כמעשה  הבריאה, את מנהיג ית"ש

על  למדנו דבר של  שבאחריתו המגילה

פרט בכל  ככה, נעשה מה על  תחילתו

ופרט .

øùàë íéùåã÷ä úåéúåàì åðéëæ ïëì

.åðøàéá של המיוחד  הכוח  מלבד 

התגלות  על  שמורות המגילה אותיות

שגם  הרי הטבע , בתוך  הקדושה

יש  בכללותה הקדושה התורה באותיות

ית"ש  אלקותו אור להארת מיוחד  כוח 

אותיות  רק  לא ולכן הטבע , בתוך 

גם  אלא אשורית, לכתב  נשתנו המגילה

אז  עד  נכתבים שהיו התורה אותיות

בכתב מאז החל  נכתבו עברי, בכתב 

הם  שהאותיות משום אשורית,

לטבע , ית' אלקותו אור את הממשיכים

צורה  להם שיש האותיות ידי על  כי

נרמזו  ובהם הטבע  במראית נראית

נשגבים, ולעולמות עליונים לאורות

הטבע . בתוך  ית' אלקותו אור מאיר
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ּבתֹו הּנס ׁשהיה ּבפּורים אבל  לחיצֹונים, אחיזה  אין ׁשם  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּנעצ ּוץ ' 'ּתחת וזה ּו החיצֹונים, מ ֹוׁשב  ּבמק ֹום ה ּנס  היה  ּכן אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָה ּטבעים 

ּכלֹומר  מרּדכי, זה  ברֹוׁש' 'יעלה זרה  עבֹודה  עצמֹו ׁשעׂשה המן  ְְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתחת

מ ֹוׁשב ׁשּׁשם ה ּטבע  ע ֹולם הּזה  ּבע ֹולם ּכלֹומר המן  ּוׁשכ ּונת  ְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ ֹוׁשב

עצמ ֹו את עׂשה לכן החיצֹונים, לקלּפת  מרּמז  ׁשהמן המן , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּוׁשכּונת

ז "ל  האר"י ּכתב  וכן  זרה, שרה)עבֹודה  חיי  - הּנח ׁש(ליקוטים  ׁשרׁש ׁשהמן ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכלֹומר  ּדמרּדכי, נס  נעׂשה ׁשם  מרּדכי , זה ברֹוׁש עלה ׁשם הּס"מ , ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשרׁש

ּבתֹו נס  ׁשּנע ׂשה ח ּדּוׁש ּוׁשליטתן ׁשּזה  החיצ ֹונים  מ ֹוׁשב  ׁשּׁשם הּטבעּיים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתֹו נע ׂשה כן ּפי  על ואף  החיצ ֹונים, לממ ׁשלת להן  מרּכבה המן אׁשר  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבארנ ּו. ּכאׁשר ּבנּסים הּׁשכינה  ונתּגּלה נס  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּטבעים

˙Á˙Â' הרׁשעה וׁשּתי  ּתחת הדס' יעלה  ׁשל (ששפך)ה ּסרּפד ּבנֹו [ּבת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ

מרּכבה ו ׁשּתי אׁשר זהב , ׁשל  רפידתֹו ׁשּׂשרף] הרשע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנבּוכדנצר

לילית  היא טמאה פ "ו )לנ ּוקבא  שי "ט החיצ ֹונים(פע "ח  ּבמק ֹום  ּכלֹומר , ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ּבתֹו ה ּנסׁשהּוא אסּתר, זֹו הדס' 'יעלה החיצ ֹונים , מ ֹוׁשב  ׁשּׁשם ה ּטבע  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
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מי  יש אלא מאליו, הקבוע  בסדר
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יש  שבנס  ובעוד  הבורא, נראה עצמו
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ולפי  ממש, הטבע  בדרך  מקרים כצירוף 

דווקא  הטבע , של  הידועים הכללים כל 
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ואס ּתר. ְְְְְֵֶַָּדמרּדכי 

ÔÂÈÎÂּבתֹו הּנס ידי ׁשּנעׂשה על לכן ה ּטבעים , נׁשּתּנּו ׁשּלא הּטבעּיים  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשהם והּׁשמ ֹות  ה ּקדֹוׁשים אֹות ּיֹות צרּופי  נתע ֹוררּו ה ּמג ּלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָקריאת

ּבארנ ּו, ּכא ׁשר מג ּלה מקרא ידי על וזהּו האלהים, מאלהי ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהׁשּפעתם

ׁשּנׁשּתּנה זכינּו זה ידי  ועל ואסּתר, מר ּדכי  ּבימי אז  הּתֹורה ק ּבלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכן 

אלה ּות הׁשּפעת על מרּמזים האֹותּיֹות ּכי  אּׁשּורית , ּכתב  לאֹות ּיֹות ְְְְְֱִִִִִַַַַַַָָָָֹה ּתֹורה

ּכאׁשר ׁשּבתֹו הּקד ֹוׁשים לאֹותּיֹות זכינ ּו לכן הּטבע , עֹולם הּזה ע ֹולם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

'לא ֹות ּכלֹומר מג ּלה, מקרא זה ּו ע ֹולם' לאֹות להם 'והיה  וזה ּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבארנ ּו.

לא ֹות זכינ ּו מג ּלה  ידי  ׁשעל ּכלֹומר א ֹותּיֹות , לׁשֹון  ה ּוא 'א ֹות ' ּתבת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָע ֹולם'

ּכתב וכן  אּׁשּורית, ּכתב ׁשל  אֹות ּיֹות הּוא הּקדֹוׁשים א ֹות ּיֹות הּמה  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָע ֹולם

וה ּבּטחֹון  עֹולם '(פי "ח)האמ ּונה 'לאֹות  וזהּו א ֹות ּיֹות. לׁשֹון  הּוא ׁשאֹות ְְְְֱִִֶֶַָָָָ

øåàéá

íéùåã÷ä úåéúåà éôåøö åøøåòúð

.úåîùäå שמות יש הטבע  בתוך 

אלקותו  גילוי של  השכל  שהיא קדושים,

מתוך  דווקא לברואים מתגלה אשר ית'

הבורא  כי כל  לעין נגלה וכאשר הטבע ,

בכל  ומחדשו הטבע  את המנהיג הוא ית'

הקדושים  השמות מתחדשים אזי עת,

זוכים  שאנו דהיינו הטבע , שבתוך 

ונשמה, רוח  בנפש ולהתדבק  להתקשר

והרגל) רגש  בשכל - העבודה בקדושת (בל' ,

ממש. הטבע  כללי שבתוך  ית' הבורא

"צירופים", בדרך  הם אלו ושמות

- הטבע  שבתוך  שהשם לעיל  וכמבואר

- שבטבע  ית' אלקותו ידיעת דהיינו

זה  מקרים צירוף  בדרך  לפעמים מאיר

שהבורא  בחוש רואים ידם על  אשר לזה,

כמעשה  הבריאה, את מנהיג ית"ש

על  למדנו דבר של  שבאחריתו המגילה

פרט בכל  ככה, נעשה מה על  תחילתו

ופרט .

øùàë íéùåã÷ä úåéúåàì åðéëæ ïëì

.åðøàéá של המיוחד  הכוח  מלבד 

התגלות  על  שמורות המגילה אותיות

שגם  הרי הטבע , בתוך  הקדושה

יש  בכללותה הקדושה התורה באותיות

ית"ש  אלקותו אור להארת מיוחד  כוח 

אותיות  רק  לא ולכן הטבע , בתוך 

גם  אלא אשורית, לכתב  נשתנו המגילה

אז  עד  נכתבים שהיו התורה אותיות

בכתב מאז החל  נכתבו עברי, בכתב 

הם  שהאותיות משום אשורית,

לטבע , ית' אלקותו אור את הממשיכים

צורה  להם שיש האותיות ידי על  כי

נרמזו  ובהם הטבע  במראית נראית

נשגבים, ולעולמות עליונים לאורות

הטבע . בתוך  ית' אלקותו אור מאיר
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א ּׁשּורית ׁשּכתב עד ע ֹולמים , עד ׁשהּוא  אּׁשּורית  ׁשל  הא ֹות ּיֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר

ׁשּבּכתב המאּׁשר כב .)הּוא ׁשה ּתֹורה(סנהדרין  ּוכמ ֹו ל ּתֹורה, המיחדת והיא  , ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ׁשה ּוא א ּׁשּורית ּכתב  עֹולם' 'לא ֹות וזהּו נצח ּיית, ׁשהּוא אֹות ּיֹותיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכן 

אֹותּיֹות ע ֹולם' 'אֹות  נּמי  אי א ֹותּיֹות . ל ׁשֹון  א ֹות ע ֹולם' 'אֹות  וזהּו ְְְִִִִִֵֶַָָנצחי,

ּבספר  נחלקים הּבר ּואים ּכי הּטבע, ּבעֹולם  הּוא ׁשאֹותּיֹות  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָא ּׁשּורית,

מ "ז )יצירה וע ֹולמ ֹות(פ "ה  ע ֹולם, נגד הּוא וה ּטבע  נפׁש, ׁשנה  לע ֹולם ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּנׁשּתּנּו אּׁשּורית  אֹות ּיֹות ע ֹולם לא ֹות וזה ּו ונפׁש, ׁשנה נגד ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

הּמז ּכר  ע ֹולם ּכנגד  מרּמז  הּוא אׁשר ה ּטבע  עֹולם הּוא  עֹולם , ׁשּנּתּקן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאחר 

יצירה: ְְִֵֶָּבספר 

‰zÚÂ י ֹונתן ּדרּבי  מימרא י :)אבאר ּפיתחא(מגילה  להאי  ּפתח  יֹונתן  רּבי . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

ונכד' נין ּוׁשאר  ׁשם לבבל  והכרּתי  וג ֹו' כב)'וקמּתי  יד  ׁשם(ישעיה  , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

øåàéá

àéäù úéøåùà áúë íìåò úåàì åäæå

.ïåçöð שמתגלה אשורית כתב  ידי על 

לנו  מתגלה הטבע , בתוך  ית' אלקותו

שאור  וכמו לעולם, נצחית שהתורה

כן  העליונים בעולמות נצחי התורה

מתגלה  שבהם ית'אותיותיה אלקותו

כתב נקרא ולכן נצחיים, הם הזה בעולם

נצחון, לשון שהוא אשורית בתואר זה

כשמתגלה  הוא שה'נצחון' משום

מלחמה  שיש עת ובכל  ה'נצחיות',

כי  להראות ה'נצח ' מידת מתעוררת

אפשר  אי ולעולם 'נצחי' הוא הלוחם

דקדושה  הנצח  מידת היא וזו לנצחו,

קדושת  כי להראות בפורים שמתעוררת

בכל  הטבע  בתוך  לעולם נמצאת התורה

ומקום זמן והוד נפש בנצח הם ופורים חנוכה (כי 

בזוה"ק ) .כדאיתא

ãâðë æîåøî àåä øùà òáèä íìåò

.íìåò לוי הקדושת למרן קודש בכתבי

ליעקב )זי"ע  דבריו מגיד ספר  בסוף  מוזכר (נדפס 

מרן רבו את ממעזריטשששאל  המגיד

כי  לו והשיב  ונפש, שנה עולם מהו זי"ע 

של  מזו למעלה זה דרגות שלשה הם

בעולמות ית' אלקותו (הנקרא התגלות

מוחין) יניקה עיבור  הקבלה זה בלשון פי ועל  ,

כנגד  מרומז עולם בחינת כי רבינו מבאר

נמצא  'מקום' של  הענין כי הטבע , עולם

ובחינת  הגשמי, העשיה בעולם רק 

כנגד  הם ונפש זמן שהם ו'נפש' 'שנה'

גם  נמצא ה'זמן' כי העליונים, העולמות

התחלקות  וה'נפש' היצירה, בעולם

לנפשות  ישראל  נשמות ריבוא שישים

ולכן  הבריאה. בעולם הוא נפרדות

כי  עולם, אות נקראות אשורית אותיות

הגשמי  העשיה בעולם מתגלות הם

הטבע . עולם הנקרא

¬ô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּכפי  ה ּנה  ּכי  ו ׁשּתי. זה  ונכד הּמלכּות, זה  נין הּלׁשֹון , זה ּוׁשאר ה ּכתב , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

ה ּוא הּטבעים  הע ֹולם מקּבל  אׁשר  ּכפי ּתמ ּונה הּמה הא ֹותּיֹות  ּבארנ ּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא ׁשר

הּזה עֹולם(ועולמות)הע ֹולם הּקדּׁשה עֹולם ה ּוא העליֹונים  [מע ֹולמ ֹות ] ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

נ ׁשמ ֹותינ ּו לכן  האֹותּיֹות, ּתמּונת ּככה האּמֹות מק ּבלים אׁשר ּוכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻה ּׂשכל.

מ ׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּתּמה עבֹודה יג )ׁשה ּוא  יח  ה '(דברים  עם  ּתהיה 'ּתמים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

אבל אלהי  ּתּמה , ּכתיבה ה ּוא ה ּתֹורה  ּול ׁשֹון ה ּתֹורה  הא ֹותּיֹות  לכן  ' ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

יד  מ ּתחת מק ּבלים ה ּמה אׁשר הע ֹולם אינ ֹוהא ּמֹות ו ׂשכלם  מעלה  ׂשרי י  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מ ּדר ּבדר  אינֹו העליֹון מעֹולם והׁשּפעתם  הׁשּפעתםהּיׁשר ּוכפי  ה ּיׁשר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אֹותּיֹות ּתמ ּונת ּכן  האּמֹות אל ּבא ׁשּלהם  ּומּׂשר ׁשּלהם לׂשר העּלֹות  ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמע ּלת 

ׁשּלהם ּכתב  לכן ׁשּלהם . הּלׁשֹון  ּכן  ׂשכלם ּוכפי  העֹולם, אּמֹות ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּלהם

אמנם הּׂשר, ּתחת הּוא  וׂשכלם הׁשּפעתם  ּכי  ּתּמה , אינֹו ׁשּלהם  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָול ׁשֹון

יתּבר  מּמּנּו והׁשּפעתנ ּו האלהים , לאלהי  ה ּוא ועבֹודתנ ּו לאׂשכלנּו ׁשמ ֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּולכ  ה ּקדׁש, לׁשֹון ּול ׁשֹוננ ּו ּתּמה, ּכתיבה  אֹותּיֹותינ ּו לכן  ה ּׂשר, מ ּתחת  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

רגלים)נאמר שלש  ּבזה .(תפילת  נבאר וע ֹוד ה ּלׁשֹונֹות , מ ּכל  ור ֹוממ ּתנּו ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָ

øåàéá

úåîåà ìù íäìù úåéúåà úðåîú êë

,íìåòä,הקליפות כח  ידי על  המקבלים

האמיתי  האור את מסתירים שהם

ידי  על  שהוא לעולם, משפיע  שהקב "ה

באותיות  השורים הקדושה עולמות

חיותם  מקבלים האומות אבל  התוה"ק ,

שהם  השרים, ידי על  תאוותם ידי על 

החיים  של  האמיתי המקור את מסתירים

ומראים  ומצוותיה, התוה"ק  שהוא

בתאווה  שורה והתענוג החיות כאילו

לה, המיוחד  שרה לפי אומה כל  של 

אופן  על  מורה האומות, של  הכתב  ולכן

של  משרה הקליפה חיות המשכת

השורות  הקליפה לנפשות האומה

העולם. באומות

.íäìù ïåùìä ïë íìëù éôëå הלשון

ומכיון  השכל , התגלות על  מורה

החיות  את משיגים אינם שהאומות

החיות  את רק  שבתורה האמיתי

גם  לכן העולם, שבתאוות המדומה

דהיינו  אמת, לשון אינו שלהם הלשון

את  להוציא כוח  יש שבדיבור שאע "פ 

אין  הפועל , אל  מהכח  הפנימי החיות

חיות  שפתם ידי על  ממשיכים האומות

מוציאים  רק  החיים, ממקור אמיתי

הנסתרות  הרעות תאוותיהם את מהכח 

המיתה  כוחות הם – בנפשותיהם

הפועל . אל  - וההעדר
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א ּׁשּורית ׁשּכתב עד ע ֹולמים , עד ׁשהּוא  אּׁשּורית  ׁשל  הא ֹות ּיֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר

ׁשּבּכתב המאּׁשר כב .)הּוא ׁשה ּתֹורה(סנהדרין  ּוכמ ֹו ל ּתֹורה, המיחדת והיא  , ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ׁשה ּוא א ּׁשּורית ּכתב  עֹולם' 'לא ֹות וזהּו נצח ּיית, ׁשהּוא אֹות ּיֹותיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכן 

אֹותּיֹות ע ֹולם' 'אֹות  נּמי  אי א ֹותּיֹות . ל ׁשֹון  א ֹות ע ֹולם' 'אֹות  וזהּו ְְְִִִִִֵֶַָָנצחי,

ּבספר  נחלקים הּבר ּואים ּכי הּטבע, ּבעֹולם  הּוא ׁשאֹותּיֹות  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָא ּׁשּורית,

מ "ז )יצירה וע ֹולמ ֹות(פ "ה  ע ֹולם, נגד הּוא וה ּטבע  נפׁש, ׁשנה  לע ֹולם ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּנׁשּתּנּו אּׁשּורית  אֹות ּיֹות ע ֹולם לא ֹות וזה ּו ונפׁש, ׁשנה נגד ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

הּמז ּכר  ע ֹולם ּכנגד  מרּמז  הּוא אׁשר ה ּטבע  עֹולם הּוא  עֹולם , ׁשּנּתּקן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאחר 

יצירה: ְְִֵֶָּבספר 

‰zÚÂ י ֹונתן ּדרּבי  מימרא י :)אבאר ּפיתחא(מגילה  להאי  ּפתח  יֹונתן  רּבי . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

ונכד' נין ּוׁשאר  ׁשם לבבל  והכרּתי  וג ֹו' כב)'וקמּתי  יד  ׁשם(ישעיה  , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

øåàéá

àéäù úéøåùà áúë íìåò úåàì åäæå

.ïåçöð שמתגלה אשורית כתב  ידי על 

לנו  מתגלה הטבע , בתוך  ית' אלקותו

שאור  וכמו לעולם, נצחית שהתורה

כן  העליונים בעולמות נצחי התורה

מתגלה  שבהם ית'אותיותיה אלקותו

כתב נקרא ולכן נצחיים, הם הזה בעולם

נצחון, לשון שהוא אשורית בתואר זה

כשמתגלה  הוא שה'נצחון' משום

מלחמה  שיש עת ובכל  ה'נצחיות',

כי  להראות ה'נצח ' מידת מתעוררת

אפשר  אי ולעולם 'נצחי' הוא הלוחם

דקדושה  הנצח  מידת היא וזו לנצחו,

קדושת  כי להראות בפורים שמתעוררת

בכל  הטבע  בתוך  לעולם נמצאת התורה

ומקום זמן והוד נפש בנצח הם ופורים חנוכה (כי 

בזוה"ק ) .כדאיתא

ãâðë æîåøî àåä øùà òáèä íìåò

.íìåò לוי הקדושת למרן קודש בכתבי

ליעקב )זי"ע  דבריו מגיד ספר  בסוף  מוזכר (נדפס 

מרן רבו את ממעזריטשששאל  המגיד

כי  לו והשיב  ונפש, שנה עולם מהו זי"ע 

של  מזו למעלה זה דרגות שלשה הם

בעולמות ית' אלקותו (הנקרא התגלות

מוחין) יניקה עיבור  הקבלה זה בלשון פי ועל  ,

כנגד  מרומז עולם בחינת כי רבינו מבאר

נמצא  'מקום' של  הענין כי הטבע , עולם

ובחינת  הגשמי, העשיה בעולם רק 

כנגד  הם ונפש זמן שהם ו'נפש' 'שנה'

גם  נמצא ה'זמן' כי העליונים, העולמות

התחלקות  וה'נפש' היצירה, בעולם

לנפשות  ישראל  נשמות ריבוא שישים

ולכן  הבריאה. בעולם הוא נפרדות

כי  עולם, אות נקראות אשורית אותיות

הגשמי  העשיה בעולם מתגלות הם

הטבע . עולם הנקרא

¬ô éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּכפי  ה ּנה  ּכי  ו ׁשּתי. זה  ונכד הּמלכּות, זה  נין הּלׁשֹון , זה ּוׁשאר ה ּכתב , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

ה ּוא הּטבעים  הע ֹולם מקּבל  אׁשר  ּכפי ּתמ ּונה הּמה הא ֹותּיֹות  ּבארנ ּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא ׁשר

הּזה עֹולם(ועולמות)הע ֹולם הּקדּׁשה עֹולם ה ּוא העליֹונים  [מע ֹולמ ֹות ] ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

נ ׁשמ ֹותינ ּו לכן  האֹותּיֹות, ּתמּונת ּככה האּמֹות מק ּבלים אׁשר ּוכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻה ּׂשכל.

מ ׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּתּמה עבֹודה יג )ׁשה ּוא  יח  ה '(דברים  עם  ּתהיה 'ּתמים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

אבל אלהי  ּתּמה , ּכתיבה ה ּוא ה ּתֹורה  ּול ׁשֹון ה ּתֹורה  הא ֹותּיֹות  לכן  ' ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

יד  מ ּתחת מק ּבלים ה ּמה אׁשר הע ֹולם אינ ֹוהא ּמֹות ו ׂשכלם  מעלה  ׂשרי י  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מ ּדר ּבדר  אינֹו העליֹון מעֹולם והׁשּפעתם  הׁשּפעתםהּיׁשר ּוכפי  ה ּיׁשר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אֹותּיֹות ּתמ ּונת ּכן  האּמֹות אל ּבא ׁשּלהם  ּומּׂשר ׁשּלהם לׂשר העּלֹות  ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמע ּלת 

ׁשּלהם ּכתב  לכן ׁשּלהם . הּלׁשֹון  ּכן  ׂשכלם ּוכפי  העֹולם, אּמֹות ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּלהם

אמנם הּׂשר, ּתחת הּוא  וׂשכלם הׁשּפעתם  ּכי  ּתּמה , אינֹו ׁשּלהם  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָול ׁשֹון

יתּבר  מּמּנּו והׁשּפעתנ ּו האלהים , לאלהי  ה ּוא ועבֹודתנ ּו לאׂשכלנּו ׁשמ ֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּולכ  ה ּקדׁש, לׁשֹון ּול ׁשֹוננ ּו ּתּמה, ּכתיבה  אֹותּיֹותינ ּו לכן  ה ּׂשר, מ ּתחת  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

רגלים)נאמר שלש  ּבזה .(תפילת  נבאר וע ֹוד ה ּלׁשֹונֹות , מ ּכל  ור ֹוממ ּתנּו ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָ

øåàéá

úåîåà ìù íäìù úåéúåà úðåîú êë

,íìåòä,הקליפות כח  ידי על  המקבלים

האמיתי  האור את מסתירים שהם

ידי  על  שהוא לעולם, משפיע  שהקב "ה

באותיות  השורים הקדושה עולמות

חיותם  מקבלים האומות אבל  התוה"ק ,

שהם  השרים, ידי על  תאוותם ידי על 

החיים  של  האמיתי המקור את מסתירים

ומראים  ומצוותיה, התוה"ק  שהוא

בתאווה  שורה והתענוג החיות כאילו

לה, המיוחד  שרה לפי אומה כל  של 

אופן  על  מורה האומות, של  הכתב  ולכן

של  משרה הקליפה חיות המשכת

השורות  הקליפה לנפשות האומה

העולם. באומות

.íäìù ïåùìä ïë íìëù éôëå הלשון

ומכיון  השכל , התגלות על  מורה

החיות  את משיגים אינם שהאומות

החיות  את רק  שבתורה האמיתי

גם  לכן העולם, שבתאוות המדומה

דהיינו  אמת, לשון אינו שלהם הלשון

את  להוציא כוח  יש שבדיבור שאע "פ 

אין  הפועל , אל  מהכח  הפנימי החיות

חיות  שפתם ידי על  ממשיכים האומות

מוציאים  רק  החיים, ממקור אמיתי

הנסתרות  הרעות תאוותיהם את מהכח 

המיתה  כוחות הם – בנפשותיהם

הפועל . אל  - וההעדר



òäéðù äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ÔÎÏÂ ּולפי הׁשּפעתה ּכפי ול ׁשֹון ּכתב ל ּה יׁש ׂשר ל ּה ׁשּיׁש אּמה איזה  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואּמה הּׁשפע , התקּבל ּות ּכפי הּוא אֹותּיֹות ּתמ ּונת ּכי  הּׂשר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׂשכל

ּכמאמר ׁשּלּה ׂשר נפל כא)אׁשר כד  ּבּמרֹום(ישעיה  הּמרֹום צבא  על ה ' 'יפקד ְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הה ּוא ולׁשֹון  ה ּכתב ּכי ולׁשֹון , ּכתב  ל ּה אין  ּבאדמה' האדמה  מלכי  ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָועל

לֹוהאי  יׁש ׁשהּׂשר וכיון  מּׂשר, מק ּבלת והא ּמה הּׁשפע  הּׂשר  ׁשּמקּבל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ

מלכּות ל ּה ׁשאין  אּמה ׁשּכל ויד ּוע ולׁשֹון , ּכתב לּה אין  מ ּמילא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמ ּפלה

לבבל  ּכׁשאמר ולכן ׂשר , לּה אין ׁשּוב עליה ׁשֹולט  אחר מלכּות אם  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכי 

מלכּות  ז ֹו נין' לבבל  שר )'והכרּתי לה אין  שוב מלכות  לה  שאין  ז ֹו(וכיון  ּוׁשאר' 'ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַָָ

אין  ׂשר ל ּה ׁשאין  וכיון  ׂשר , לּה אין  מלכּות ל ּה ׁשאין  ּכיון ולׁשֹון, ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכתב 

לבבל  והכרּתי עליהם 'וקמ ּתי  חז"ל ּדברי  עֹולה ו ׁשּפיר ולׁשֹון. ּכתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

וגם מלכ ּות זֹו ונכד' 'נין הכרּתי ּכי  זה , ולּמה ולׁשֹון , ּכתב  ז ֹו ּוׁשאר' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשם

ל ּה אין  ׂשר לּה ׁשאין וכיון ׂשר, לּה אין  מלכּות  לּה ׁשאין  וכיון ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשּתי ,

ּבזה: נבאר ועֹוד  ולׁשֹון . ְְְְֵֶָָָָּכתב

‰zÚÂׁשאמרּו למה סה .)נבאר ׁשמ ֹו(מנחות  נקרא  ולּמה מרּדכי, זה  ּפתחיה ְְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכי  ודֹורׁשן . לׁשֹון  ּבׁשבעים וי ֹודע  ּבדברים  ּפֹותח  ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּפתחיה 

ׁשּלנ ּו ּכתב הּוא ּתּמה ּכתיבה  ׁשהּוא  אּׁשּורית ּכתב ּׁשּבארנּו, מה לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנה

הּלׁשֹון  וגם מהּׁשכינה, ׁשפע מק ּבלים  ואנחנּו ּתּמה ׁשעבֹודתנּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָעבּור 

øåàéá
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.ïåùìå ואינה מלכות לה שאין אומה

שאין  מורה זה הרי אישיה, על  שולטת

ממשלה  להם אין ולכן למעלה שר להם

אליהם  שמגיע  החיות וממילא בעולם,

על  אלא שלהם, השר ידי על  בא אינו

וממילא  עליה, ששולטת האומה ידי

אותה  ידי על  הוא אליהם שמגיע  החיות

נאבד  שלהם הלשון גם ולכן האומה,

האומה  של  בשפה מדברים ואז מהם

והתאוות  החיות כפי עליהם, השולטת

אותה  של  שר אותו ידי על  שהוא שלהם

אומה.

.äîú åðéúãåáòù øåáò ידי על 

אנו  התורה מצוות בקיום עבודתינו

ששפע היינו לשכינה, מרכבה נעשים

רוחינו  נפשותינו ידי על  נמשך  התורה

שאנו  שלנו הכתב  ולכן ונשמותינו,

כתיבה  היא התוה"ק  בו וקוראים כותבים

של  השפע  יורד  ידו שעל  – תמה

êò éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ׁשל  והּדמּות מהּׁשכינה , הּׁשפע  מק ּבלים  ׁשאנחנּו עב ּור ּתּמה ה ּוא ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּלנ ּו

הֹול  ׁשּלנּו ׁשהּׁשפע  ּכנגד הּוא  הּתב ֹות ׁשל  וה ּצרּופים מע ֹולמ ֹותאֹות ּיֹות ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּתב ֹות וצרּופי  האֹות ּיֹות ׁשּדמ ּות  ה ּקדׁש לׁשֹון נקרא לכן לת ּתא, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעלי ֹונים

ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו למּטה ׁשּמתּפּׁשטת  ה ּקדּׁשה  וע ּין (לעיל)ּכדמ ּות מ ֹורי, ּבׁשם  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

הּמֹורה  פ"ח)ּבספר ח "ג  נבוכים  הּקדׁש,(מורה  לׁשֹון נקרא  לּמה  טעם ׁשּנתן ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּנכֹון. הּוא ְֵַָָּודברנ ּו

‰·È˙Îe האי ּכדמ ּות  ׁשּלהם ולׁשֹון מקּבלין ׁשּלהם  ׁשּלהם הּׂשרים  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכ ּתּמה  אינ ּה ׁשּלהם ׁשעבד ּות ּוכמ ֹו מהּׁשכינה, ּכתבה ּׁשפע ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

א ׁשּלהן ולׁשֹון  נבראּוׁשּלהן  לא  ׁשּנבראּו האּמֹות ׁשּכל ודע  ּתּמה, ינ ֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

מא ּמֹות סּבה איזה על ׁשּלפעמים יׂשראל , לט ֹובת י ׂשראל ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻא ּלא 

איזה היה  ׁשּלא ואּלּולי  מ ּקדּׁשה, ׁשּלהם יניקה זה  ּבעבּור  ליׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻט ֹובה 

ּולהּׂשרים להאּמֹות ׁשּיׁש יניקה ּומ ּזה ּכלל, נבראים הי ּו לא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻט ֹובה 

הם ּומ ּׁשם ׁשּלהם ּופתיחה התחלה הּוא  היניקה  אֹות ֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמ ּקדּׁשת 

ּככה ׁשּלהם  והת ּפּׁשט ּות  מהּקד ּׁשה ׁשּלהם הּיניקה וכדמ ּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמת ּפּׁשטים,

ׁשּלהם . והּלׁשֹון  ׁשּלהם הא ֹות ּיֹות ְְִֶֶֶֶַָָָָּדמ ּות 

Ú„Â צרי א ּמֹות  ׁשל  ו ׂשר ׂשר אלהי ׁשּכל 'ה ּוא  אלהינ ּו את לעבד ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻ
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ÔÎÏÂ ּולפי הׁשּפעתה ּכפי ול ׁשֹון ּכתב ל ּה יׁש ׂשר ל ּה ׁשּיׁש אּמה איזה  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואּמה הּׁשפע , התקּבל ּות ּכפי הּוא אֹותּיֹות ּתמ ּונת ּכי  הּׂשר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׂשכל

ּכמאמר ׁשּלּה ׂשר נפל כא)אׁשר כד  ּבּמרֹום(ישעיה  הּמרֹום צבא  על ה ' 'יפקד ְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הה ּוא ולׁשֹון  ה ּכתב ּכי ולׁשֹון , ּכתב  ל ּה אין  ּבאדמה' האדמה  מלכי  ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָועל

לֹוהאי  יׁש ׁשהּׂשר וכיון  מּׂשר, מק ּבלת והא ּמה הּׁשפע  הּׂשר  ׁשּמקּבל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ

מלכּות ל ּה ׁשאין  אּמה ׁשּכל ויד ּוע ולׁשֹון , ּכתב לּה אין  מ ּמילא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמ ּפלה

לבבל  ּכׁשאמר ולכן ׂשר , לּה אין ׁשּוב עליה ׁשֹולט  אחר מלכּות אם  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכי 

מלכּות  ז ֹו נין' לבבל  שר )'והכרּתי לה אין  שוב מלכות  לה  שאין  ז ֹו(וכיון  ּוׁשאר' 'ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַָָ

אין  ׂשר ל ּה ׁשאין  וכיון  ׂשר , לּה אין  מלכּות ל ּה ׁשאין  ּכיון ולׁשֹון, ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכתב 

לבבל  והכרּתי עליהם 'וקמ ּתי  חז"ל ּדברי  עֹולה ו ׁשּפיר ולׁשֹון. ּכתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

וגם מלכ ּות זֹו ונכד' 'נין הכרּתי ּכי  זה , ולּמה ולׁשֹון , ּכתב  ז ֹו ּוׁשאר' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשם

ל ּה אין  ׂשר לּה ׁשאין וכיון ׂשר, לּה אין  מלכּות  לּה ׁשאין  וכיון ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשּתי ,

ּבזה: נבאר ועֹוד  ולׁשֹון . ְְְְֵֶָָָָּכתב

‰zÚÂׁשאמרּו למה סה .)נבאר ׁשמ ֹו(מנחות  נקרא  ולּמה מרּדכי, זה  ּפתחיה ְְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכי  ודֹורׁשן . לׁשֹון  ּבׁשבעים וי ֹודע  ּבדברים  ּפֹותח  ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּפתחיה 

ׁשּלנ ּו ּכתב הּוא ּתּמה ּכתיבה  ׁשהּוא  אּׁשּורית ּכתב ּׁשּבארנּו, מה לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנה

הּלׁשֹון  וגם מהּׁשכינה, ׁשפע מק ּבלים  ואנחנּו ּתּמה ׁשעבֹודתנּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָעבּור 
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áúë äì ïéà øù äì ïéàù ïåéëå

.ïåùìå ואינה מלכות לה שאין אומה

שאין  מורה זה הרי אישיה, על  שולטת

ממשלה  להם אין ולכן למעלה שר להם

אליהם  שמגיע  החיות וממילא בעולם,

על  אלא שלהם, השר ידי על  בא אינו

וממילא  עליה, ששולטת האומה ידי

אותה  ידי על  הוא אליהם שמגיע  החיות

נאבד  שלהם הלשון גם ולכן האומה,

האומה  של  בשפה מדברים ואז מהם

והתאוות  החיות כפי עליהם, השולטת

אותה  של  שר אותו ידי על  שהוא שלהם

אומה.

.äîú åðéúãåáòù øåáò ידי על 

אנו  התורה מצוות בקיום עבודתינו

ששפע היינו לשכינה, מרכבה נעשים

רוחינו  נפשותינו ידי על  נמשך  התורה

שאנו  שלנו הכתב  ולכן ונשמותינו,

כתיבה  היא התוה"ק  בו וקוראים כותבים

של  השפע  יורד  ידו שעל  – תמה
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ׁשל  והּדמּות מהּׁשכינה , הּׁשפע  מק ּבלים  ׁשאנחנּו עב ּור ּתּמה ה ּוא ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּלנ ּו

הֹול  ׁשּלנּו ׁשהּׁשפע  ּכנגד הּוא  הּתב ֹות ׁשל  וה ּצרּופים מע ֹולמ ֹותאֹות ּיֹות ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּתב ֹות וצרּופי  האֹות ּיֹות ׁשּדמ ּות  ה ּקדׁש לׁשֹון נקרא לכן לת ּתא, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעלי ֹונים

ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו למּטה ׁשּמתּפּׁשטת  ה ּקדּׁשה  וע ּין (לעיל)ּכדמ ּות מ ֹורי, ּבׁשם  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

הּמֹורה  פ"ח)ּבספר ח "ג  נבוכים  הּקדׁש,(מורה  לׁשֹון נקרא  לּמה  טעם ׁשּנתן ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּנכֹון. הּוא ְֵַָָּודברנ ּו

‰·È˙Îe האי ּכדמ ּות  ׁשּלהם ולׁשֹון מקּבלין ׁשּלהם  ׁשּלהם הּׂשרים  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכ ּתּמה  אינ ּה ׁשּלהם ׁשעבד ּות ּוכמ ֹו מהּׁשכינה, ּכתבה ּׁשפע ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

א ׁשּלהן ולׁשֹון  נבראּוׁשּלהן  לא  ׁשּנבראּו האּמֹות ׁשּכל ודע  ּתּמה, ינ ֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

מא ּמֹות סּבה איזה על ׁשּלפעמים יׂשראל , לט ֹובת י ׂשראל ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻא ּלא 

איזה היה  ׁשּלא ואּלּולי  מ ּקדּׁשה, ׁשּלהם יניקה זה  ּבעבּור  ליׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻט ֹובה 

ּולהּׂשרים להאּמֹות ׁשּיׁש יניקה ּומ ּזה ּכלל, נבראים הי ּו לא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻט ֹובה 

הם ּומ ּׁשם ׁשּלהם ּופתיחה התחלה הּוא  היניקה  אֹות ֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמ ּקדּׁשת 

ּככה ׁשּלהם  והת ּפּׁשט ּות  מהּקד ּׁשה ׁשּלהם הּיניקה וכדמ ּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמת ּפּׁשטים,

ׁשּלהם . והּלׁשֹון  ׁשּלהם הא ֹות ּיֹות ְְִֶֶֶֶַָָָָּדמ ּות 
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צרי  אחד  וכל האדֹונים ', ואדֹוני  ּכפי האלהים ׁשּלֹו ׁשירה  לה ּגיד ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

צרי  היה יעקב עם ׁשּנאבק  עׂשו ׁשל  ה ּׂשר ּגם  ּכי ׁשירה ,ּבחינתֹו, להּגיד ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבנ ּצח ֹון, אם  ּביראה אם  ּבאהבה אם  ּבחינת ֹו ּכפי ׁשירה מ ּגיד  אחד ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָָָוכל

מ ׁשּפיע וככה יֹונק ּככה  ׁשירה ּומ ּגיד אלהינּו את  ׁשע ֹובד  ּבחינתֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוכפי 

האּמֹות . ׁשל ולׁשֹון  האּמֹות ׁשל  א ֹותּיֹות  ּדמ ּות וככה ְְְְִֶֶָָָָָָֻֻֻלאּמת ֹו,

Ú„Âיהפ האּמֹות מן  ׁשאחד  רֹוצה אדם  י ׂשראל,אם על  לט ֹוב לבב ֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

האלהים לאלהי  ׁשּלֹו ועבדּות ה ּׁשירה ּבחינה ּבאיזה  י ֹודע  הּוא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאם

הּׂשר  ׁשּמּגיד  הּׁשירה  זאת  אֹומר הּצּדיק אם מ ׁשּבח, הּוא  מ ּדה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹּובאיזה

צרי  אזי ׁשּלֹו, הּׂשר ׁשעֹובד לאלהינּו ה ּבחינה  ּבזאת ועֹובד הּׂשר ׁשּלֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשה ּוא ׁשּלֹו ּבּבחינה האלהים אלהי  את ׁשעֹובד האיׁש זה את ְֱֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאהב

אֹוהב ׁשה ּׂשר וכיון  ה ּׂשר, לזה אליו  המיחד ׁשּלֹו הּׁשירה  ואֹומר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻע ֹובד 

לעׂשֹות א ֹות ֹו ּכֹופה אזי אֹומר  ׁשהּׂשר ה ּׁשירה את ׁשאֹומר הּצּדיק ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאת

צרי  ואין ה ּצּדיק  ּפרקרצֹון  האֹומר ּגד ֹול ולכן מלאכים , ׁשל להׁשּבע ֹות  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לי ֹוסף לּמד וגבריאל  לׁשֹון , ׁשבעים ׁשּיֹודעים  צּדיקים י ׁש ולכן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשירה ,

לׁשֹון לו :)ׁשבעים  האי (סוטה  אֹותֹו מהּקד ּׁשהׁשּלּמד יניקת ֹו וׂשר  ׂשר ּכל  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

האי  ׁשּידע וכיון ׁשּלֹו, והּׁשיר ּבּקד ּׁשה והאי ואחיזתֹו מה ּקדּׁשה  יניקתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּכל  ׁשל ה ּלׁשֹונֹות  ּודמ ּות האּמֹות ּכל  ׁשל הא ֹותּיֹות  ּדמ ּות  וזה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻה ׁשּפעת ֹו,
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כלולה שנפשותיהם  המידות ישראל  מכל 

ממעל  אלוק  חלק  בהיותם הקדושות,

מאצילם  והוא המידות כל  שורש שהוא

העולם  אומות שרי הרי ומקיימם,

אחת  למידה אחד  כל  במהותם שייכים

וכל  כו', תפארת או גבורה חסד  בלבד ,

מידה, באותה הקב "ה את עובד  אחד 

זו, מידה עבודתו ידי על  בעולם ומשפיע 

שר  של  מכוחה היוצאת שבאומה והגם

מידה  כל  כי לקליפה, הכח  יוצא זה

בה  אין מחברתה נפרדת כשהיא

שהיא  השורש לקדושת חיבור אפשרות

הוא  מקום מכל  המידות, מכל  כלולה

ניצוצי  שנופלים בכך  ה' את עובד 

והם  ישראל  לבני אלו ממידות מחשבות

ידי  על  לשרשם המידות את מעלים

והתבוננות. מחשבה
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הוא  שבו בקדושה, שורש לו יש שר
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האי  יֹוסף את ּגבריאל  לּמד  וזה יניקתֹו, ּכדמ ּות ּכל האּמֹות  ׁשל  היניקה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ל ׁשֹון. ׁשבעים ידע ּומּזה ְִִִִֶַַָָָהּׂשרים,

¯·Îeהּׁשרׁש מתחיל  מ ּׁשם  הּׂשר ׁשל  והּׁשירה הּׂשר  ׁשל ׁשהיניקה ּבארנ ּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

עד  האּמֹות ּכל ׁשל  ּופתיחתן רא ׁשיתן וה ּוא  הא ּמה, ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשל

ואס ּתר, ּדמרּדכי  הּנס ּכמ ֹו היה  לא  ה ּנּסים  ּבכל והּנה  למ ּטה . ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתלׁשל 

יתּבר  הּׁשם הּנּסים ּבכל מרּדכי ּכי  ׁשל  ּוב ּנס יׂשראל , את עזר לב ּדֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

צרי  היה אח ׁשור ֹוׁש ּכמ ֹו רׁשע  ׁשּגֹוי  הּנס היה לט ֹובתואס ּתר לע ׂשֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לאח ׁשור ֹוׁש רסן ו ׁשלח  י ׂשראל, ּבצרי  ולנקם המן את לתל ֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל 

ז "ל רּבֹותינ ּו ּכמאמר  לי ׂשראל ׂשֹונא היה יד .)אׁשר ה ּתל (מגילה  לבעל מ ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ה ּנס לזה מר ּדכי  זכה מאין  והּנה לי ׂשראל, טֹובֹות לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהחריץ

יתּבר  ׁשה ּנהׁשהּׁשם לי ׂשראל, ט ֹובֹות לעׂשֹות  אח ׁשורֹוׁש את ּכֹופה יהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ ֹול  היה יא .)ּבּכּפה אח ׁשורֹוׁש ׂשרים ,(מגילה הּׁשבעים  מּכל ׁשפע לֹו והיה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

האי  וידע  ׂשרים , הּׁשבעים ּכל ׁשל היניקֹות ּכל את ידע  יניקתםּומרּדכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

והאי  ׁשּלהם  ׁשירה ידי ּברּועל לה ּבֹורא  ע ֹובדים ּוברּוהם ׁשמ ֹו,הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּברּו להּקדֹוׁש ּומ ׁשּבחים ׁשא ֹומרים ׁשּלהם הּׁשירים מרּדכי ה ּואואמר ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכיון  ּכרצ ֹונ ֹו לע ׂשֹות ה ּׂשרים את  ּכפה ּובזה ּבחינתם, ּכפי האל  את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָועבד 

לעׂשֹות אחׁשור ֹוׁש את  ׂשרים  ה ּׁשבעים ּכפּו זה ּומחמת יניקתם , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּידע 
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משפיע הוא ומשם בוראו, את עובד 

מתפשט שבו והאופן שלו, לאומה

האופן  דהיינו לאומה, דקדושה היניקה

אומה  אותה של  התאווה מתפשטת בו

שאינו  האומה, אותה שפת הוא בעולם,

שלו  השורש כפי היינו – ביושר

שאין  עד  עיוות בדרך  אלא בקדושה,

וחיותם  יניקתם שכל  מכירים האומות

ית"ש. הבורא מאור הוא
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.ìàøùéì של המיוחד  כוחו

יניקה  לו שהיה בכך  הוא אחשוורוש

את  עבד  שמרדכי ובכך  השרים, מכל 

ואמר  המידות בכל  ית"ש הבורא

ית"ש, הבורא לפני השרים כל  שירת

שלמעלה  השרים מוכרחים היו אזי

לעיל , שנתבאר כמו מרדכי את לאהוב 

כל  שליטת שתחת אחשוורוש וממילא

כרצון  לעשות הוא גם הוכרח  השרים

מרדכי.
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צרי  אחד  וכל האדֹונים ', ואדֹוני  ּכפי האלהים ׁשּלֹו ׁשירה  לה ּגיד ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

צרי  היה יעקב עם ׁשּנאבק  עׂשו ׁשל  ה ּׂשר ּגם  ּכי ׁשירה ,ּבחינתֹו, להּגיד ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבנ ּצח ֹון, אם  ּביראה אם  ּבאהבה אם  ּבחינת ֹו ּכפי ׁשירה מ ּגיד  אחד ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָָָוכל

מ ׁשּפיע וככה יֹונק ּככה  ׁשירה ּומ ּגיד אלהינּו את  ׁשע ֹובד  ּבחינתֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוכפי 

האּמֹות . ׁשל ולׁשֹון  האּמֹות ׁשל  א ֹותּיֹות  ּדמ ּות וככה ְְְְִֶֶָָָָָָֻֻֻלאּמת ֹו,

Ú„Âיהפ האּמֹות מן  ׁשאחד  רֹוצה אדם  י ׂשראל,אם על  לט ֹוב לבב ֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

האלהים לאלהי  ׁשּלֹו ועבדּות ה ּׁשירה ּבחינה ּבאיזה  י ֹודע  הּוא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאם

הּׂשר  ׁשּמּגיד  הּׁשירה  זאת  אֹומר הּצּדיק אם מ ׁשּבח, הּוא  מ ּדה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹּובאיזה

צרי  אזי ׁשּלֹו, הּׂשר ׁשעֹובד לאלהינּו ה ּבחינה  ּבזאת ועֹובד הּׂשר ׁשּלֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשה ּוא ׁשּלֹו ּבּבחינה האלהים אלהי  את ׁשעֹובד האיׁש זה את ְֱֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאהב

אֹוהב ׁשה ּׂשר וכיון  ה ּׂשר, לזה אליו  המיחד ׁשּלֹו הּׁשירה  ואֹומר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻע ֹובד 

לעׂשֹות א ֹות ֹו ּכֹופה אזי אֹומר  ׁשהּׂשר ה ּׁשירה את ׁשאֹומר הּצּדיק ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאת

צרי  ואין ה ּצּדיק  ּפרקרצֹון  האֹומר ּגד ֹול ולכן מלאכים , ׁשל להׁשּבע ֹות  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לי ֹוסף לּמד וגבריאל  לׁשֹון , ׁשבעים ׁשּיֹודעים  צּדיקים י ׁש ולכן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשירה ,

לׁשֹון לו :)ׁשבעים  האי (סוטה  אֹותֹו מהּקד ּׁשהׁשּלּמד יניקת ֹו וׂשר  ׂשר ּכל  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

האי  ׁשּידע וכיון ׁשּלֹו, והּׁשיר ּבּקד ּׁשה והאי ואחיזתֹו מה ּקדּׁשה  יניקתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּכל  ׁשל ה ּלׁשֹונֹות  ּודמ ּות האּמֹות ּכל  ׁשל הא ֹותּיֹות  ּדמ ּות  וזה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻה ׁשּפעת ֹו,
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כלולה שנפשותיהם  המידות ישראל  מכל 

ממעל  אלוק  חלק  בהיותם הקדושות,

מאצילם  והוא המידות כל  שורש שהוא

העולם  אומות שרי הרי ומקיימם,

אחת  למידה אחד  כל  במהותם שייכים

וכל  כו', תפארת או גבורה חסד  בלבד ,

מידה, באותה הקב "ה את עובד  אחד 

זו, מידה עבודתו ידי על  בעולם ומשפיע 

שר  של  מכוחה היוצאת שבאומה והגם

מידה  כל  כי לקליפה, הכח  יוצא זה

בה  אין מחברתה נפרדת כשהיא

שהיא  השורש לקדושת חיבור אפשרות

הוא  מקום מכל  המידות, מכל  כלולה

ניצוצי  שנופלים בכך  ה' את עובד 

והם  ישראל  לבני אלו ממידות מחשבות

ידי  על  לשרשם המידות את מעלים

והתבוננות. מחשבה
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האי  יֹוסף את ּגבריאל  לּמד  וזה יניקתֹו, ּכדמ ּות ּכל האּמֹות  ׁשל  היניקה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ל ׁשֹון. ׁשבעים ידע ּומּזה ְִִִִֶַַָָָהּׂשרים,

¯·Îeהּׁשרׁש מתחיל  מ ּׁשם  הּׂשר ׁשל  והּׁשירה הּׂשר  ׁשל ׁשהיניקה ּבארנ ּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

עד  האּמֹות ּכל ׁשל  ּופתיחתן רא ׁשיתן וה ּוא  הא ּמה, ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשל

ואס ּתר, ּדמרּדכי  הּנס ּכמ ֹו היה  לא  ה ּנּסים  ּבכל והּנה  למ ּטה . ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתלׁשל 

יתּבר  הּׁשם הּנּסים ּבכל מרּדכי ּכי  ׁשל  ּוב ּנס יׂשראל , את עזר לב ּדֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

צרי  היה אח ׁשור ֹוׁש ּכמ ֹו רׁשע  ׁשּגֹוי  הּנס היה לט ֹובתואס ּתר לע ׂשֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לאח ׁשור ֹוׁש רסן ו ׁשלח  י ׂשראל, ּבצרי  ולנקם המן את לתל ֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל 

ז "ל רּבֹותינ ּו ּכמאמר  לי ׂשראל ׂשֹונא היה יד .)אׁשר ה ּתל (מגילה  לבעל מ ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ה ּנס לזה מר ּדכי  זכה מאין  והּנה לי ׂשראל, טֹובֹות לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהחריץ

יתּבר  ׁשה ּנהׁשהּׁשם לי ׂשראל, ט ֹובֹות לעׂשֹות  אח ׁשורֹוׁש את ּכֹופה יהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ ֹול  היה יא .)ּבּכּפה אח ׁשורֹוׁש ׂשרים ,(מגילה הּׁשבעים  מּכל ׁשפע לֹו והיה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

האי  וידע  ׂשרים , הּׁשבעים ּכל ׁשל היניקֹות ּכל את ידע  יניקתםּומרּדכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

והאי  ׁשּלהם  ׁשירה ידי ּברּועל לה ּבֹורא  ע ֹובדים ּוברּוהם ׁשמ ֹו,הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּברּו להּקדֹוׁש ּומ ׁשּבחים ׁשא ֹומרים ׁשּלהם הּׁשירים מרּדכי ה ּואואמר ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכיון  ּכרצ ֹונ ֹו לע ׂשֹות ה ּׂשרים את  ּכפה ּובזה ּבחינתם, ּכפי האל  את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָועבד 

לעׂשֹות אחׁשור ֹוׁש את  ׂשרים  ה ּׁשבעים ּכפּו זה ּומחמת יניקתם , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּידע 
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משפיע הוא ומשם בוראו, את עובד 

מתפשט שבו והאופן שלו, לאומה

האופן  דהיינו לאומה, דקדושה היניקה

אומה  אותה של  התאווה מתפשטת בו

שאינו  האומה, אותה שפת הוא בעולם,

שלו  השורש כפי היינו – ביושר

שאין  עד  עיוות בדרך  אלא בקדושה,

וחיותם  יניקתם שכל  מכירים האומות

ית"ש. הבורא מאור הוא
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.ìàøùéì של המיוחד  כוחו

יניקה  לו שהיה בכך  הוא אחשוורוש

את  עבד  שמרדכי ובכך  השרים, מכל 

ואמר  המידות בכל  ית"ש הבורא

ית"ש, הבורא לפני השרים כל  שירת

שלמעלה  השרים מוכרחים היו אזי

לעיל , שנתבאר כמו מרדכי את לאהוב 

כל  שליטת שתחת אחשוורוש וממילא

כרצון  לעשות הוא גם הוכרח  השרים

מרדכי.
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מרּדכי זה אי ׁש יב .)ּכרצ ֹון ׂשׂשֹון (שם  ולגרם ליׂשראל , ט ֹוב ֹות  לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

ידי  על  ונמצא  מרּדכי. את ּולהג ּדיל  ּבאֹויביהם , ולנקם  ליׂשראל , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׂשמחה

וׁשירים והׁשּפעתם מהּקדּׁשה  ׂשרים ה ּׁשבעים ׁשל יניקתם  ׁשּידע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻזה

את ּכפה ועבדּותם , ׁשּלהם ׁשירים אמר והּוא ׁשּלהם, ועבדּות  ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלהם

לי ׂשראל. ט ֹובֹות  לעׂשֹות  ְְְֲֲִֵֵַַָאחׁשורֹוׁש

¯·Îeּדמ ּות הּוא  ּכן  לאּמֹות והׁשּפעתם  מהּקד ּׁשה יניקתם ׁשּכפי  ּכתב ּתי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁשּבארנ ּו וכיון  ואּמה, אּמה ּכל ׁשל  הּלׁשֹון ּודמ ּות ׁשּלהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻא ֹותּיֹות 

האי  ידע חז "ל ׁשּמר ּדכי  אמרּו ולכן  לׁשֹון , מ ּׁשבעים ידע  ּבו ּדאי יניקתם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשהיה חז "ל  ּׁשאמרּו ּומה  ל ׁשֹון. ּבׁשבעים יֹודע ׁשהיה מרּדכי זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפתחיה

הּׂשרים ׁשל ויניקתן וראׁשיתן  ׁשּפתיחתן ּפרּוׁשֹו, נראה ּבדברים, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפֹותח

ּכח  ּגדֹול לכן מק ֹומ ֹות ּבכּמה ּכמבאר  ה ּׂשרים ׁשל  ׁשּלהם  ׁשירה  ידי  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעל 

ועל  הּׂשרים ׁשל ה ּׁשירה אמר ה ּצּדיק  מרּדכי וה ּנה  ׁשירה , ּפרק  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאֹומר 

ואת האּמֹות את  הּׂשרים וכפ ּו ׂשרים, ׁשל הּׁשער הּוא ּפתח  ּכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻידי

ּפֹותח  ׁשהיה מר ּדכי  זה  ּפתחיה וזה ּו מרּדכי. ּכרצֹון  לע ׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאח ׁשורֹוׁש

ּׁשאמר  מה  ׁשּלֹו, ּבּדּבּורים הּׂשרים  ׁשל  הּׁשער ׁשּפתח  ּכל ֹומר ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּבדברים ,

הּמלאכים ׁשל הּׁשירים ּכל  ּכי  הּׂשרים , ׁשל  וה ּׁשירים הּדּבּורים ְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרּדכי

מרּדכי  והיה  ּגיקטליא, יֹוסף לרּבי הח ׁשמ "ל  ּבסֹוד  ועּין  ּבדּבּור , ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָלמעלה

ׁשל  ׁשירים  ׁשל הּדּבּורים מ ּגיד ׁשהיה ּבדברים, ׁשּלהם ה ּׁשערים ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפֹותח 

זה ידי ועל ּבדברים, ּפֹותח  ׁשהיה מרּדכי  זה  ּפתחיה  וזהּו ׂשרים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשבעים 

ּכּנ"ל : לׁשֹון ּבׁשבעים ְְִִַַַָָידע 

Ì‚Âחז"ל ׁשאמר ּו למה קלט :)יתּבאר  מ ּנין,(חולין  הּתֹורה  מן  מר ּדכי  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

כג )ׁשּנאמר ל ל (שמות  ּדכיא'קח מרי ּומתר ּגמינן  ראׁש' ּכי .ּבׂשמים ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

חנ ּכה ּבדרּוׁשי ּבארנ ּו ה)ּכבר ּפסּוק (קדושה כתר )על  אתכם(תפילת ּגאל ּתי  הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אחר ֹונה והּגא ּלה  ּבמי , נתלה מי  אדרּבא הק ׁשינ ּו ו ׁשם ּכבראׁשית , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻאחרית

ּדה ּנה הּפס ּוק , ּכּונת ונראה ראׁשֹונה, מּגאּלה עז  ויתר ׂשאת  ּביתר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּתהיה 

ר ׁש"י  ּכפרּוׁש רא ׁשית, ׁשּנקרא ּו יׂשראל ּבׁשביל  נבראּו הע ֹולמ ֹות  ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדע

א) א יׂשראל (בראשית ׁשּיּבראּו ׁשראה ּכביכֹול, מח ׁשב ּתֹו התחיל ׁשּמהם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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ּבמע ׂשיהם לֹו ויהיה ק ֹונם , רצֹון וׁשּיעׂשּו ּורחימ ּו, ּבדחילּו אֹות ֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיעבדּו

לברא , ּכביכ ֹול  ּברצ ֹונֹו עלה הּמח ׁשבה מ ּזאת ּגדֹולים, ׁשע ׁשּועים ְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹהּטֹובים

ה ּפיטן  ׁשּיסד  ב ')ּכמ ֹו יום  שחרית  לה ׁשּתעׁשע(ר "ה  עבּור ּפּנתֹו אבן וירה הּציב  ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

צרי  ולכן ּברּוּבאי ּמתֹו, ק ֹונֹו את ּכׁשע ֹובד לח ׁשב  אדם מקּבלין ּכל הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

רב , ו ׂשמחה  וׂשׂשֹון ׁשפע הּמלאכים וכל ההיכל ֹות וכל העֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכל

ּכל  ונ ׁשּתלׁשל ּו נבראּו הּמח ׁשבה  ּומ ּזאת ּבֹורא ֹו, את לעבד יתלהב  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּובזה

ׁשּמּמּנה הּמח ׁשבה ראׁשית ּוכׁשּמאיר הּתח ּתֹון. הע ֹולם סֹוף  עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹולמ ֹות

והּמה הא ּמֹות ּכל  מנ ּצחין  אנּו העֹולמֹות, ּבכל העֹולמֹות ּכל ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָָֻנבראּו

אחר ּבמקֹום  ּכתבנּו ּכא ׁשר ּבידינּו, ב)מסּורים קדושה ּבעצמ ֹו(חנוכה  ׁשהארץ  ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על  אף  יׂשראל , ּבׁשביל  א ּלא  ּכּלם  נברא ּו לא ׁשהרי  מלחמ ּתנּו, את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלֹוחם 

מד ּבר, חי  צֹומח  ועליה ּדֹומם , ׁשהיא  ּתחּתֹונה מדרגה  היא ׁשהארץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפי 

ּכּידּוע  אציל ּות [יצירה] ּבריאה פ"ב)ועליהם ש "נ  ל ֹוחמת(ע "ח  כן  ּפי  על  אף , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מלחמּתנ ּו. ְְִֵֶַאת

Ì�Ó‡Âה ּמח ׁשבה ראׁשית  הּמדרג ֹות ּבסֹוף וׁשלֹום  חס  מאיר אינ ֹו אם  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ו ׁשלֹום חס  אזי י ׂשראל, ּבׁשביל נבראּו ׁשהעֹולמ ֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמה

הּמדר  סֹוף אם אבל  ּבגלּות , ראׁשיתהּיׂשראל  ּכמ ֹו מאירים  ג ֹות  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ

וזאת יׂשראל, ּבׁשביל א ּלא  נברא ּו לא הּמח ׁשבה ראׁשית  מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹה ּמח ׁשבה,

יׂשראל  אזי  ּתח ּתֹונה , ּומדרגה אחרֹונה מדרגה  עד  מאיר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָה ּמח ׁשבה

ּגאלּתי  'הן  וזה  מ ּיד . ונגאלין הּמלחמ ֹות  ּכל  ּומנ ּצחין עליֹונה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבמדרגה 
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.úåîìåòä ìë åàøáð כשעובד היינו

ושמחה  בתענוג הוא ברוך  קונו את

כל  ש"מקבלין  כשיודע  והתלהבות,

המלאכים  וכל  ההיכלות וכל  העולמות

כשמאיר  ואז רב ", ושמחה וששון שפע 

כי  המחשבה, ראשית העולמות בכל 

וגופו  העולמות מכל  כלול  שהוא האדם

– הטבע  לעולם אמיץ  בקשר קשור

במחשבתו  דבוק  התחתון, עולם

העולמות  שכל  זו עליונה במחשבה

עובד  ידי ועל  ישראל , בשביל  נבראו

בגלוי  ג"כ  מאיר אזי ית"ש, הבורא את

שישראל  העולמות כל  בהנהגת

לעשות עליהם לטובתם שליטים הכל 

וכרצונם.
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מרּדכי זה אי ׁש יב .)ּכרצ ֹון ׂשׂשֹון (שם  ולגרם ליׂשראל , ט ֹוב ֹות  לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

ידי  על  ונמצא  מרּדכי. את ּולהג ּדיל  ּבאֹויביהם , ולנקם  ליׂשראל , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׂשמחה

וׁשירים והׁשּפעתם מהּקדּׁשה  ׂשרים ה ּׁשבעים ׁשל יניקתם  ׁשּידע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻזה

את ּכפה ועבדּותם , ׁשּלהם ׁשירים אמר והּוא ׁשּלהם, ועבדּות  ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלהם

לי ׂשראל. ט ֹובֹות  לעׂשֹות  ְְְֲֲִֵֵַַָאחׁשורֹוׁש

¯·Îeּדמ ּות הּוא  ּכן  לאּמֹות והׁשּפעתם  מהּקד ּׁשה יניקתם ׁשּכפי  ּכתב ּתי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁשּבארנ ּו וכיון  ואּמה, אּמה ּכל ׁשל  הּלׁשֹון ּודמ ּות ׁשּלהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻא ֹותּיֹות 

האי  ידע חז "ל ׁשּמר ּדכי  אמרּו ולכן  לׁשֹון , מ ּׁשבעים ידע  ּבו ּדאי יניקתם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשהיה חז "ל  ּׁשאמרּו ּומה  ל ׁשֹון. ּבׁשבעים יֹודע ׁשהיה מרּדכי זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפתחיה

הּׂשרים ׁשל ויניקתן וראׁשיתן  ׁשּפתיחתן ּפרּוׁשֹו, נראה ּבדברים, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפֹותח

ּכח  ּגדֹול לכן מק ֹומ ֹות ּבכּמה ּכמבאר  ה ּׂשרים ׁשל  ׁשּלהם  ׁשירה  ידי  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעל 

ועל  הּׂשרים ׁשל ה ּׁשירה אמר ה ּצּדיק  מרּדכי וה ּנה  ׁשירה , ּפרק  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאֹומר 

ואת האּמֹות את  הּׂשרים וכפ ּו ׂשרים, ׁשל הּׁשער הּוא ּפתח  ּכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻידי

ּפֹותח  ׁשהיה מר ּדכי  זה  ּפתחיה וזה ּו מרּדכי. ּכרצֹון  לע ׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאח ׁשורֹוׁש

ּׁשאמר  מה  ׁשּלֹו, ּבּדּבּורים הּׂשרים  ׁשל  הּׁשער ׁשּפתח  ּכל ֹומר ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּבדברים ,

הּמלאכים ׁשל הּׁשירים ּכל  ּכי  הּׂשרים , ׁשל  וה ּׁשירים הּדּבּורים ְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרּדכי

מרּדכי  והיה  ּגיקטליא, יֹוסף לרּבי הח ׁשמ "ל  ּבסֹוד  ועּין  ּבדּבּור , ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָלמעלה

ׁשל  ׁשירים  ׁשל הּדּבּורים מ ּגיד ׁשהיה ּבדברים, ׁשּלהם ה ּׁשערים ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפֹותח 

זה ידי ועל ּבדברים, ּפֹותח  ׁשהיה מרּדכי  זה  ּפתחיה  וזהּו ׂשרים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשבעים 

ּכּנ"ל : לׁשֹון ּבׁשבעים ְְִִַַַָָידע 

Ì‚Âחז"ל ׁשאמר ּו למה קלט :)יתּבאר  מ ּנין,(חולין  הּתֹורה  מן  מר ּדכי  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

כג )ׁשּנאמר ל ל (שמות  ּדכיא'קח מרי ּומתר ּגמינן  ראׁש' ּכי .ּבׂשמים ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

חנ ּכה ּבדרּוׁשי ּבארנ ּו ה)ּכבר ּפסּוק (קדושה כתר )על  אתכם(תפילת ּגאל ּתי  הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אחר ֹונה והּגא ּלה  ּבמי , נתלה מי  אדרּבא הק ׁשינ ּו ו ׁשם ּכבראׁשית , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻאחרית

ּדה ּנה הּפס ּוק , ּכּונת ונראה ראׁשֹונה, מּגאּלה עז  ויתר ׂשאת  ּביתר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּתהיה 

ר ׁש"י  ּכפרּוׁש רא ׁשית, ׁשּנקרא ּו יׂשראל ּבׁשביל  נבראּו הע ֹולמ ֹות  ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדע

א) א יׂשראל (בראשית ׁשּיּבראּו ׁשראה ּכביכֹול, מח ׁשב ּתֹו התחיל ׁשּמהם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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ּבמע ׂשיהם לֹו ויהיה ק ֹונם , רצֹון וׁשּיעׂשּו ּורחימ ּו, ּבדחילּו אֹות ֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיעבדּו

לברא , ּכביכ ֹול  ּברצ ֹונֹו עלה הּמח ׁשבה מ ּזאת ּגדֹולים, ׁשע ׁשּועים ְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹהּטֹובים

ה ּפיטן  ׁשּיסד  ב ')ּכמ ֹו יום  שחרית  לה ׁשּתעׁשע(ר "ה  עבּור ּפּנתֹו אבן וירה הּציב  ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

צרי  ולכן ּברּוּבאי ּמתֹו, ק ֹונֹו את ּכׁשע ֹובד לח ׁשב  אדם מקּבלין ּכל הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

רב , ו ׂשמחה  וׂשׂשֹון ׁשפע הּמלאכים וכל ההיכל ֹות וכל העֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכל

ּכל  ונ ׁשּתלׁשל ּו נבראּו הּמח ׁשבה  ּומ ּזאת ּבֹורא ֹו, את לעבד יתלהב  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּובזה

ׁשּמּמּנה הּמח ׁשבה ראׁשית ּוכׁשּמאיר הּתח ּתֹון. הע ֹולם סֹוף  עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹולמ ֹות

והּמה הא ּמֹות ּכל  מנ ּצחין  אנּו העֹולמֹות, ּבכל העֹולמֹות ּכל ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָָֻנבראּו

אחר ּבמקֹום  ּכתבנּו ּכא ׁשר ּבידינּו, ב)מסּורים קדושה ּבעצמ ֹו(חנוכה  ׁשהארץ  ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על  אף  יׂשראל , ּבׁשביל  א ּלא  ּכּלם  נברא ּו לא ׁשהרי  מלחמ ּתנּו, את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלֹוחם 

מד ּבר, חי  צֹומח  ועליה ּדֹומם , ׁשהיא  ּתחּתֹונה מדרגה  היא ׁשהארץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפי 

ּכּידּוע  אציל ּות [יצירה] ּבריאה פ"ב)ועליהם ש "נ  ל ֹוחמת(ע "ח  כן  ּפי  על  אף , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מלחמּתנ ּו. ְְִֵֶַאת

Ì�Ó‡Âה ּמח ׁשבה ראׁשית  הּמדרג ֹות ּבסֹוף וׁשלֹום  חס  מאיר אינ ֹו אם  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ו ׁשלֹום חס  אזי י ׂשראל, ּבׁשביל נבראּו ׁשהעֹולמ ֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמה

הּמדר  סֹוף אם אבל  ּבגלּות , ראׁשיתהּיׂשראל  ּכמ ֹו מאירים  ג ֹות  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ

וזאת יׂשראל, ּבׁשביל א ּלא  נברא ּו לא הּמח ׁשבה ראׁשית  מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹה ּמח ׁשבה,

יׂשראל  אזי  ּתח ּתֹונה , ּומדרגה אחרֹונה מדרגה  עד  מאיר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָה ּמח ׁשבה

ּגאלּתי  'הן  וזה  מ ּיד . ונגאלין הּמלחמ ֹות  ּכל  ּומנ ּצחין עליֹונה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבמדרגה 
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.úåîìåòä ìë åàøáð כשעובד היינו

ושמחה  בתענוג הוא ברוך  קונו את

כל  ש"מקבלין  כשיודע  והתלהבות,

המלאכים  וכל  ההיכלות וכל  העולמות

כשמאיר  ואז רב ", ושמחה וששון שפע 

כי  המחשבה, ראשית העולמות בכל 

וגופו  העולמות מכל  כלול  שהוא האדם

– הטבע  לעולם אמיץ  בקשר קשור

במחשבתו  דבוק  התחתון, עולם

העולמות  שכל  זו עליונה במחשבה

עובד  ידי ועל  ישראל , בשביל  נבראו

בגלוי  ג"כ  מאיר אזי ית"ש, הבורא את

שישראל  העולמות כל  בהנהגת

לעשות עליהם לטובתם שליטים הכל 

וכרצונם.
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ּכבראׁשית'. אחרית ְְֲִִִֵֶֶַאתכם

ÔÎÏÂּבתֹו נס נע ׂשה  ואס ּתר מרּדכי ס ֹוףּבימי  ה ּוא אׁשר  ה ּטבעים  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכ ה ּבֹורא  את ע ֹובדים יׂשראל ׁשּבני ּכמ ֹו ׁשּידּוע  הּמהה ּמדרג ֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכ ע ֹובדים ׁשהם הּמחׁשבה ּובזֹו ּבע ֹולמ ֹות , ׁשפע הּמהממ ׁשיכים  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבתפארת ואם ּביראה, ואם  חסד, ממ ׁשיכין ּבאהבה  אם  ה ּׁשפע, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמ ּמׁשיכין 

ה ּׁשפע נמ ׁשכה  ּככה י ׂשראל מח ׁשבת ּוכפי  רחמים , ממ ׁשיכים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל 

ע ֹובד  ׁשהיה ּבּמה מר ּדכי  ׁשל  וה ּמח ׁשבֹות העבדּות והּנה הע ֹולמ ֹות , ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבכל

ּברּו הּבֹורא את  הּצּדיק מח ּׁשבמרּדכי ׁשהיה ׁשּלֹו עבדּות  היה ה ּוא, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבראׁשית מס ּתּכל  היה ּבהן  מס ּתּכל  ּכׁשהיה ּבעֹולם  ּׁשהיה מה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשּכל 

ׁשל  הראׁשית  והתחלת העֹולם , ׁשל התחלתן היה מאין  ּכלֹומר  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּלהן ,

ּב אׁשר  'יׂשראל ׁשּיהיה  ּכדי יׂשראל , ּבׁשביל הע ֹולם (ישעיה את ּפאר'ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

ג ) הא ּמֹותמט  וכל א ֹותֹו, ועֹובדין א ֹותֹו ממליכין  ּכאׁשר  האל ׁשּיתּפאר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

י ׂשראל, ּבׁשביל נבראּו ׁשּבע ֹולם הּדברים וכל י ׂשראל, את  ל ׁשּמׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנבראּו

ּברּו ה ּבֹורא  ממליכין  יׂשראל  ׁשּיהיּו ה ּמח ׁשבהּכדי ּבזה ונמצא ה ּוא , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מזּכ הּמההיה אׁשר ליׂשראל מ ׁשעּבדים יהיּו ׁשּכּלם הּזה הע ֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּולכ  עליהן, ה ּבֹורא  ּבתֹוממליכין אפ ּלּו נס נע ׂשה ׁשּבימיו  זכה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּטבע ׁשּנזּדּככּו ל הּטבעים 'קח  ׁשּנאמר  מּנין  ה ּתֹורה מן  מרּדכי וזה ים, ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

עד  העֹולמֹות ּבכל יאיר הראׁשית  ה ּוא ׁשהרא ׁש ּכלֹומר רא ׁש', ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹּבׂשמים 

ּבתֹו נס  נעׂשה ׁשהרי  הּתח ּתֹון, ׁשהּטבעיםע ֹולם ונראה  הּטבעים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

י ׂשראל. ּבית רצ ֹון טבעים ע ֹוׂשין ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָנזּדּככּו
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שהמחשבה  באופן נבראו העולמות

כי  שהוא, שפע  לכל  שורש היא

דעת  בינה מחכמה כלולה המחשבה

הספירות, לכל  ואמהות אבות שהם

ב "ה. הבורא שפע  נמשך  ידם שעל 

בעבודת  אדם של  מחשבתו לפי ולכן

כך  הזה, בעולם ה' את עובד  שהוא ה',

עובד  ואם הזה, לעולם השפע  נמשך 

את  ממשיך  באהבה, ית"ש  הבורא את

שבעת  בכל  וכן לעולם החסד  מידת

המידות.
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ÒÙ‡ מאיר ׁשם  הּמלאכים , ועֹולם  הּׂשכל  ע ֹולם הּוא העלי ֹון  ּבע ֹולם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

והאי  הרא ׁשית, ׁשל יתּבר ה ּׂשכל ל ׁשּמׁשֹו רק  הּכל  נברא  ׁשּלא  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ה ּׂשכל  זה ׁשּמאיר הגם הּתחּתֹון ּבע ֹולם הּזה  ּובעֹולם  מּמׁש, ּבּפעל  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשמ ֹו

רק מאיר אינ ֹו ה ּתֹורה, ׁשּקּבל ּו י ׂשראל ּבׁשביל  ׁשּנבראּו הרא ׁשית ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּדבר  והּנה מ ּמׁש. ּבפעל  ולא  הראׁשית ׁשל הּׂשכל זה ּבּה ׁשּמאיר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארה

ּבּפעל  ׁשהּוא הּטעם וח ּוׁש ה ּמּׁשּוׁש ח ּוׁש ּכמ ֹו הּוא מּמׁש ּבּפעל  ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹׁשּמאיר

ּדר  ּבּה ׁשּמאיר רק מ ּמׁש ּבּפעל ׁשאינֹו ודבר ּדֹומהמ ּמׁש, זה הרי  הארה, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מ ּמׁשֹו. ולא ּבּה ּׁשּיׁש מה  ׁשּמריח  מ ּבׂשמים ה ּבא הריח  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחּוׁש

‰p‰Âרק והּטבעים, הּגׁשמ ּיּות  ר ֹואין  רק מכּסין  ה ּׂשכלּיּות ה ּזה ּבע ֹולם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

ּבּה ׁשּיׁש ה ּׂשכל רֹואה הּוא ּבג ׁשמ ּיּות מס ּתּכל  ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצּדיק

יתּבר  לעבֹודתֹו ה ּכל ׁשּלהן  והראׁשית ׁשּלהן, רקוהּתח ּלה  ואינֹו ׁשמ ֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ה ּבאּדר  הריח  לחּוׁש ּדֹומה זה הרי  ּכן  ואם מ ּמׁש, ּבּפעל ולא הארה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמח ׁשבת ּכל ֹומר ּדכיא, מרי מתרּגמינן  ראׁש ּבׂשמים  וזה ּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמ ּבׂשמים .

ׁשּבּה, ּברא ׁשית מס ּתּכל  היה הּזה ּבע ֹולם מסּתּכל ׁשהיה  מרּדכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָונ ׁשמת

יתּבר  מעב ֹודתֹו היה והתחלתן  התחלתן, מאין הא ּמֹותׁשהּוא וכל מ ֹו, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
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עצם  את מרגיש המישוש בחוש

מרגיש  הטעם ובחוש הדבר, חיצוניות

בחיצוניות, שמלובש התענוג עצם את

התפשטות  של  כח  הוא הריח  חוש אבל 

הזה  שהכוח  היינו למרחוק , הפנימי הכח 

את  מרחוק  להרגיש שיכול  הוא

בעצם  אלא שם נמצאת שאינה המציאות

כך  שמתקרב  שככל  לדבר וראיה הדבר,

את  מריח  שאינו מוכח  ומזה יותר, מריח 

כמו  שלו, התפשטות רק  הדבר עצם

שככל  מהשמש, היוצאת הארה

ההארה  כך  מהשמש שמתרחקים

השמש  מגוף  בה שאין משום מתמעטת,

כוחה. התפשטות רק 
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.ùîî שאנו העשיה עולם של  השכל 

כפי  הגשמית המציאות מתוך  רואין

התפשטות  רק  היא לעין שנראית

שהיא  הראשונה מהמחשבה חיצונית

שכשם  אלא הדבר, של  קיומו עצם

הדבר, של  מהותו לדעת אפשר שמהריח 

אפשר  נברא בכל  שנמצא מהחיות כך 

הראשונה  המחשבה מהות ולדעת ללמוד 

קיומו  ידי על  שיהיה בריאתו, על 

ישראל . בני בעבודת עליונים שעשועים
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ּכבראׁשית'. אחרית ְְֲִִִֵֶֶַאתכם

ÔÎÏÂּבתֹו נס נע ׂשה  ואס ּתר מרּדכי ס ֹוףּבימי  ה ּוא אׁשר  ה ּטבעים  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכ ה ּבֹורא  את ע ֹובדים יׂשראל ׁשּבני ּכמ ֹו ׁשּידּוע  הּמהה ּמדרג ֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכ ע ֹובדים ׁשהם הּמחׁשבה ּובזֹו ּבע ֹולמ ֹות , ׁשפע הּמהממ ׁשיכים  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבתפארת ואם ּביראה, ואם  חסד, ממ ׁשיכין ּבאהבה  אם  ה ּׁשפע, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמ ּמׁשיכין 

ה ּׁשפע נמ ׁשכה  ּככה י ׂשראל מח ׁשבת ּוכפי  רחמים , ממ ׁשיכים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל 

ע ֹובד  ׁשהיה ּבּמה מר ּדכי  ׁשל  וה ּמח ׁשבֹות העבדּות והּנה הע ֹולמ ֹות , ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבכל

ּברּו הּבֹורא את  הּצּדיק מח ּׁשבמרּדכי ׁשהיה ׁשּלֹו עבדּות  היה ה ּוא, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבראׁשית מס ּתּכל  היה ּבהן  מס ּתּכל  ּכׁשהיה ּבעֹולם  ּׁשהיה מה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשּכל 

ׁשל  הראׁשית  והתחלת העֹולם , ׁשל התחלתן היה מאין  ּכלֹומר  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּלהן ,

ּב אׁשר  'יׂשראל ׁשּיהיה  ּכדי יׂשראל , ּבׁשביל הע ֹולם (ישעיה את ּפאר'ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

ג ) הא ּמֹותמט  וכל א ֹותֹו, ועֹובדין א ֹותֹו ממליכין  ּכאׁשר  האל ׁשּיתּפאר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

י ׂשראל, ּבׁשביל נבראּו ׁשּבע ֹולם הּדברים וכל י ׂשראל, את  ל ׁשּמׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנבראּו

ּברּו ה ּבֹורא  ממליכין  יׂשראל  ׁשּיהיּו ה ּמח ׁשבהּכדי ּבזה ונמצא ה ּוא , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מזּכ הּמההיה אׁשר ליׂשראל מ ׁשעּבדים יהיּו ׁשּכּלם הּזה הע ֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּולכ  עליהן, ה ּבֹורא  ּבתֹוממליכין אפ ּלּו נס נע ׂשה ׁשּבימיו  זכה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּטבע ׁשּנזּדּככּו ל הּטבעים 'קח  ׁשּנאמר  מּנין  ה ּתֹורה מן  מרּדכי וזה ים, ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

עד  העֹולמֹות ּבכל יאיר הראׁשית  ה ּוא ׁשהרא ׁש ּכלֹומר רא ׁש', ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹּבׂשמים 

ּבתֹו נס  נעׂשה ׁשהרי  הּתח ּתֹון, ׁשהּטבעיםע ֹולם ונראה  הּטבעים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

י ׂשראל. ּבית רצ ֹון טבעים ע ֹוׂשין ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָנזּדּככּו
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שהמחשבה  באופן נבראו העולמות

כי  שהוא, שפע  לכל  שורש היא

דעת  בינה מחכמה כלולה המחשבה

הספירות, לכל  ואמהות אבות שהם

ב "ה. הבורא שפע  נמשך  ידם שעל 

בעבודת  אדם של  מחשבתו לפי ולכן

כך  הזה, בעולם ה' את עובד  שהוא ה',

עובד  ואם הזה, לעולם השפע  נמשך 

את  ממשיך  באהבה, ית"ש  הבורא את

שבעת  בכל  וכן לעולם החסד  מידת

המידות.
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ÒÙ‡ מאיר ׁשם  הּמלאכים , ועֹולם  הּׂשכל  ע ֹולם הּוא העלי ֹון  ּבע ֹולם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

והאי  הרא ׁשית, ׁשל יתּבר ה ּׂשכל ל ׁשּמׁשֹו רק  הּכל  נברא  ׁשּלא  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ה ּׂשכל  זה ׁשּמאיר הגם הּתחּתֹון ּבע ֹולם הּזה  ּובעֹולם  מּמׁש, ּבּפעל  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשמ ֹו

רק מאיר אינ ֹו ה ּתֹורה, ׁשּקּבל ּו י ׂשראל ּבׁשביל  ׁשּנבראּו הרא ׁשית ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּדבר  והּנה מ ּמׁש. ּבפעל  ולא  הראׁשית ׁשל הּׂשכל זה ּבּה ׁשּמאיר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארה

ּבּפעל  ׁשהּוא הּטעם וח ּוׁש ה ּמּׁשּוׁש ח ּוׁש ּכמ ֹו הּוא מּמׁש ּבּפעל  ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹׁשּמאיר

ּדר  ּבּה ׁשּמאיר רק מ ּמׁש ּבּפעל ׁשאינֹו ודבר ּדֹומהמ ּמׁש, זה הרי  הארה, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מ ּמׁשֹו. ולא ּבּה ּׁשּיׁש מה  ׁשּמריח  מ ּבׂשמים ה ּבא הריח  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחּוׁש

‰p‰Âרק והּטבעים, הּגׁשמ ּיּות  ר ֹואין  רק מכּסין  ה ּׂשכלּיּות ה ּזה ּבע ֹולם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

ּבּה ׁשּיׁש ה ּׂשכל רֹואה הּוא ּבג ׁשמ ּיּות מס ּתּכל  ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצּדיק

יתּבר  לעבֹודתֹו ה ּכל ׁשּלהן  והראׁשית ׁשּלהן, רקוהּתח ּלה  ואינֹו ׁשמ ֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ה ּבאּדר  הריח  לחּוׁש ּדֹומה זה הרי  ּכן  ואם מ ּמׁש, ּבּפעל ולא הארה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמח ׁשבת ּכל ֹומר ּדכיא, מרי מתרּגמינן  ראׁש ּבׂשמים  וזה ּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמ ּבׂשמים .

ׁשּבּה, ּברא ׁשית מס ּתּכל  היה הּזה ּבע ֹולם מסּתּכל ׁשהיה  מרּדכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָונ ׁשמת

יתּבר  מעב ֹודתֹו היה והתחלתן  התחלתן, מאין הא ּמֹותׁשהּוא וכל מ ֹו, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

øåàéá

.úåùîî àìå äá ùéù äî çéøîù כי

עצם  את מרגיש המישוש בחוש

מרגיש  הטעם ובחוש הדבר, חיצוניות

בחיצוניות, שמלובש התענוג עצם את

התפשטות  של  כח  הוא הריח  חוש אבל 

הזה  שהכוח  היינו למרחוק , הפנימי הכח 

את  מרחוק  להרגיש שיכול  הוא

בעצם  אלא שם נמצאת שאינה המציאות

כך  שמתקרב  שככל  לדבר וראיה הדבר,

את  מריח  שאינו מוכח  ומזה יותר, מריח 

כמו  שלו, התפשטות רק  הדבר עצם

שככל  מהשמש, היוצאת הארה

ההארה  כך  מהשמש שמתרחקים

השמש  מגוף  בה שאין משום מתמעטת,

כוחה. התפשטות רק 

ìòåôá àìå äøàä êøã ÷ø åðéàå

.ùîî שאנו העשיה עולם של  השכל 

כפי  הגשמית המציאות מתוך  רואין

התפשטות  רק  היא לעין שנראית

שהיא  הראשונה מהמחשבה חיצונית

שכשם  אלא הדבר, של  קיומו עצם

הדבר, של  מהותו לדעת אפשר שמהריח 

אפשר  נברא בכל  שנמצא מהחיות כך 

הראשונה  המחשבה מהות ולדעת ללמוד 

קיומו  ידי על  שיהיה בריאתו, על 

ישראל . בני בעבודת עליונים שעשועים



ìòäéðù äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

הּבֹורא את ע ֹובדים ׁשהם יׂשראל , ּבׁשביל  רק  נבראּו לא הּזה  העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכל

ׁשהרא ׁשּברּו ּכלֹומר ראׁש ּבׂשמים וזהּו ּומצ ֹותיו . ּתֹורתֹו ּומק ּבלין  הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

העֹולם הּוא הּתחּתֹון עֹולם  עד  העֹולמ ֹות לכל  מאיר הּוא הראׁשית  ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהיא

ּבארנ ּו. ּכא ׁשר ּבׂשמים  ריח  ּכמ ֹו ה ּוא ה ּזה ּבע ֹולם ׂשכל ׁשל והארה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה ּזה,

ּבתֹו ׁשאפ ּלּו זכּו ואס ּתר, מרּדכי ּבימי הּטבעים ׁשּנז ּדּככּו ּכיון  ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

טבע . ׁשּנּוי  ּבֹו נ ּכר ולא ונפלאֹות, נ ּסים היה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹה ּטבעים 

Ú„Â והאי ּבריאתן, התחלת הּוא העֹולמֹות ּכל רא ׁשית הּכל נמ ׁשּכי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

טהרה , נקרא  ואין  ּבאין , מס ּתּכל  הּוא  ּברא ׁשית והּמסּתּכל ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמאין,

חז "ל ּכל ׁשֹון  ּפנּוי, ׁשהּוא ב:)ּכל ֹומר וזהּו(ברכות  יֹומא. טהר וטהר מאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבראׁשית מס ּתּכל  ׁשהיה ּכל ֹומר טהר , לׁשֹון  הּוא ּדכיא ּכי  ּדכיא ', ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'מארי

האי  הע ֹולמ ֹות  הּבריאההתחלת ּבראׁשית הּמס ּתּכל ּכי מאין , נמ ׁשכּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

האי  ּבאין, מס ּתּכל  הּוא  וע ּין הרי מהוית ֹו. מאין  נברא ׁשהעֹולם  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

וע ּין  טהר , לׁשֹון ּדכיא מארי  וזהּו ּבהק ּדמה, יצירה ספר על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבהראב "ד

ר ׁש"י  לׁשֹון  וזה י ֹומא, טהר  וטהר על ע"ב  ב' ּדף ּבברכ ֹות רׁש"י ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפרּוׁש

אידכי) אין.(ד "ה  לׁשֹון  ּדכיא  וזהּו הּׁשמ ׁש, מן הע ֹולם ּומתּפּנה  עבר לׁשֹון  ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

יבין. ְִִֵַָוה ּמבין 

‰p‰Âּכ ּבמח ׁשב ּתֹו הּבֹורא את ע ֹובד  ׁשהּצּדיק  ּבכל ּכפי מ ׁשּפיע ה ּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּכל  ּדב ּוק  מח ׁשבּתֹו היה הּצּדיק ׁשּמרּדכי ּכיון לכן  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהע ֹולמ ֹות,

øåàéá

.äæä íìåò ìëù ìù äøàäå היינו

יש  אשר הבורא חכמת שרואים השכל 

רק הוא ערוך , לאין הנבראים במציאות

שהיא  העליונה מהחכמה התפשטות

אחד  הכל  ובאמת העולמות, לכל  שורש

ישראל  לטובת ית' הבורא מחשבת הוא,

רוח נחת לו ועושין אותו העובדים

עליונים. ושעשועים

.ïéàî ìëä êùîð êéàäå השורש

החיבור  הוא העולמות כל  של  הראשון

המחשבה  היינו ל 'יש', ה'אין' בין

מחשבת  העולמות, כל  את המהווה

"והחכמה  נאמר עליה אשר השעשועים,

מתקשרים  אנו כי תמצא", מאין

איך  מתבוננים כשאנו זו למחשבה

וכשאנו  ליש, מאין נעשו שהעולמות

מקשרים  אנו זו במחשבה מקושרים

הכלולה  החכמה ידי על  ל 'יש' ב 'אין'

¬ò éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

הּטב עֹולם  הּזה  עֹולם  ואפ ּלּו נבראּו, א ׁשר לכבֹודֹוה ּדברים נבראּו עים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּבׁשביל יתּבר  ׁשּנברא ּו הּמחׁשבה הרא ׁשית ׁשהאיר ּפֹועל  היה ׁשמ ֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּגם ולכן  ה ּטבע , עֹולם  הּוא הּמדרג ֹות ס ֹוף  עד ּבאחרית ּתֹורתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּמק ּבלים 

והכניע ה ּפיל  ּבעצמֹו ה ּטבע  והע ֹולם מלחמ ּתנ ּו. את לֹוחם הּטבע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהע ֹולם

המן  ונתלּו אֹות, לטֹובה  ונפלא ֹות נּסים ּבּטבעים ונעׂשה צרינ ּו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָאת

ׁשּבתֹו ּבּנּסים ּבניו ּכמ ֹוועׂשרת ּבאחרית  הרא ׁשית ׁשהאיר ה ּטבע ּיים, ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכ ׁשּבּדֹור הּצּדיק עבדּות  ּכּונת ׁשּכפי  ולכן ׁשּכתבנ ּו הע ֹולמ ֹות, מאירים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבׁשביל  ׁשּנברא ּו ּכברא ׁשית מאירים  והיּו מאד , עד נז ּדּככ ּו הּטבעים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹאז 

ּבתֹו ע ֹוׂשים ׁשּיהי ּו אחר יׂשראל , ׁשּבזמן הגם ליׂשראל , נּסים הּטבע  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

נז ּדּככּו: ואס ּתר מר ּדכי  ּבימי החיצֹונים, מ ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּטבעים

‰zÚÂ ט "ז ּדף  מג ּלה  ּבמ ּסכת חז"ל  ּׁשאמרּו מה ׁשלֹום'ּדברי (ע"ב)נבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ל)ואמת ' ט  וע ּין (אסתר  ּתֹורה. ׁשל ּכאמ ּתּה ׂשרט ּוט  ׁשּצריכה מל ּמד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מנח ֹות  הא)ּבּתֹוספ ֹות ד "ה  ּתֹורה(לב : ׁשל ּכאמ ּתּה ּכתב ּו הּתֹוספ ֹות  והּנה , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

צריכה מז ּוזה רק  ׂשרט ּוט , צריכין  אין  ּותפּלין ּתֹורה ּדספר אמז ּוזה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָקאי

ׁשּכת ּוב ּתֹורה, ׁשל אמ ּתּה מז ּוזה נקראת ּפׁשּוט ֹו ּדלפי  הגם והּנה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׂשרט ּוט ,

על  וק ּבלת ׁשמים מלכ ּות על ק ּבלת ׁשהּוא ׁשמ ֹוע', אם 'והיה 'ׁשמע ' ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבּה

ּברכֹות  ּבמ ּסכת קרחה  ּבן  יה ֹוׁשע רּבי ׁשאמר  ּכמ ֹו ּובּתפ ּלין (יג .)מצו ֹות, , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

יביא ּכי  'והיה וגם  'ק ּדׁש' ּגם ּבּה ּתֹורהנכ ּתב על נכלל  ׁשּׁשם הגם ,' ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אֹותֹו מיחדים אנחנ ּו א ׁשר אלה ּותֹו ונ ֹודע  נת ּפרסם  מצרים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּמיציאת

ועל  ׁשמים מלכּות על ק ּבלת עּקר אמנם ּוב ּמצֹות, ּבּתֹורה אֹותֹו ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָֹֹועֹובדים 

קֹורין  לכן ׁשמ ֹוע, אם והיה ׁשמע ּבפרׁשת ּבפרּוׁש ּכתּובים  מצֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָק ּבלת

øåàéá

משניהם.
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.åðéúîçìî, שבטבע האלוקי הכח  כי

הטבע שבעולם החכמה כח  דהיינו

הטבע , הנהגת לכל  ושורש ראש שהיא

שבו) השכל אחרי  הולך דבר  כל זה (כי  כח  ,

נאצל , שמשם העליונה לחכמה נתקשר

ורק אך  הוא העולמות מציאות שכל 

הבורא  את עובדים שהם ישראל  לטובת

ית"ש.
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הּבֹורא את ע ֹובדים ׁשהם יׂשראל , ּבׁשביל  רק  נבראּו לא הּזה  העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכל

ׁשהרא ׁשּברּו ּכלֹומר ראׁש ּבׂשמים וזהּו ּומצ ֹותיו . ּתֹורתֹו ּומק ּבלין  הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

העֹולם הּוא הּתחּתֹון עֹולם  עד  העֹולמ ֹות לכל  מאיר הּוא הראׁשית  ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהיא

ּבארנ ּו. ּכא ׁשר ּבׂשמים  ריח  ּכמ ֹו ה ּוא ה ּזה ּבע ֹולם ׂשכל ׁשל והארה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה ּזה,

ּבתֹו ׁשאפ ּלּו זכּו ואס ּתר, מרּדכי ּבימי הּטבעים ׁשּנז ּדּככּו ּכיון  ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

טבע . ׁשּנּוי  ּבֹו נ ּכר ולא ונפלאֹות, נ ּסים היה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹה ּטבעים 

Ú„Â והאי ּבריאתן, התחלת הּוא העֹולמֹות ּכל רא ׁשית הּכל נמ ׁשּכי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

טהרה , נקרא  ואין  ּבאין , מס ּתּכל  הּוא  ּברא ׁשית והּמסּתּכל ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמאין,

חז "ל ּכל ׁשֹון  ּפנּוי, ׁשהּוא ב:)ּכל ֹומר וזהּו(ברכות  יֹומא. טהר וטהר מאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבראׁשית מס ּתּכל  ׁשהיה ּכל ֹומר טהר , לׁשֹון  הּוא ּדכיא ּכי  ּדכיא ', ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'מארי

האי  הע ֹולמ ֹות  הּבריאההתחלת ּבראׁשית הּמס ּתּכל ּכי מאין , נמ ׁשכּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

האי  ּבאין, מס ּתּכל  הּוא  וע ּין הרי מהוית ֹו. מאין  נברא ׁשהעֹולם  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

וע ּין  טהר , לׁשֹון ּדכיא מארי  וזהּו ּבהק ּדמה, יצירה ספר על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבהראב "ד

ר ׁש"י  לׁשֹון  וזה י ֹומא, טהר  וטהר על ע"ב  ב' ּדף ּבברכ ֹות רׁש"י ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפרּוׁש

אידכי) אין.(ד "ה  לׁשֹון  ּדכיא  וזהּו הּׁשמ ׁש, מן הע ֹולם ּומתּפּנה  עבר לׁשֹון  ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

יבין. ְִִֵַָוה ּמבין 

‰p‰Âּכ ּבמח ׁשב ּתֹו הּבֹורא את ע ֹובד  ׁשהּצּדיק  ּבכל ּכפי מ ׁשּפיע ה ּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּכל  ּדב ּוק  מח ׁשבּתֹו היה הּצּדיק ׁשּמרּדכי ּכיון לכן  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהע ֹולמ ֹות,
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.äæä íìåò ìëù ìù äøàäå היינו

יש  אשר הבורא חכמת שרואים השכל 

רק הוא ערוך , לאין הנבראים במציאות

שהיא  העליונה מהחכמה התפשטות

אחד  הכל  ובאמת העולמות, לכל  שורש

ישראל  לטובת ית' הבורא מחשבת הוא,

רוח נחת לו ועושין אותו העובדים

עליונים. ושעשועים

.ïéàî ìëä êùîð êéàäå השורש

החיבור  הוא העולמות כל  של  הראשון

המחשבה  היינו ל 'יש', ה'אין' בין

מחשבת  העולמות, כל  את המהווה

"והחכמה  נאמר עליה אשר השעשועים,

מתקשרים  אנו כי תמצא", מאין

איך  מתבוננים כשאנו זו למחשבה

וכשאנו  ליש, מאין נעשו שהעולמות

מקשרים  אנו זו במחשבה מקושרים

הכלולה  החכמה ידי על  ל 'יש' ב 'אין'

¬ò éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

הּטב עֹולם  הּזה  עֹולם  ואפ ּלּו נבראּו, א ׁשר לכבֹודֹוה ּדברים נבראּו עים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּבׁשביל יתּבר  ׁשּנברא ּו הּמחׁשבה הרא ׁשית ׁשהאיר ּפֹועל  היה ׁשמ ֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּגם ולכן  ה ּטבע , עֹולם  הּוא הּמדרג ֹות ס ֹוף  עד ּבאחרית ּתֹורתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּמק ּבלים 

והכניע ה ּפיל  ּבעצמֹו ה ּטבע  והע ֹולם מלחמ ּתנ ּו. את לֹוחם הּטבע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהע ֹולם

המן  ונתלּו אֹות, לטֹובה  ונפלא ֹות נּסים ּבּטבעים ונעׂשה צרינ ּו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָאת

ׁשּבתֹו ּבּנּסים ּבניו ּכמ ֹוועׂשרת ּבאחרית  הרא ׁשית ׁשהאיר ה ּטבע ּיים, ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכ ׁשּבּדֹור הּצּדיק עבדּות  ּכּונת ׁשּכפי  ולכן ׁשּכתבנ ּו הע ֹולמ ֹות, מאירים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבׁשביל  ׁשּנברא ּו ּכברא ׁשית מאירים  והיּו מאד , עד נז ּדּככ ּו הּטבעים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹאז 

ּבתֹו ע ֹוׂשים ׁשּיהי ּו אחר יׂשראל , ׁשּבזמן הגם ליׂשראל , נּסים הּטבע  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

נז ּדּככּו: ואס ּתר מר ּדכי  ּבימי החיצֹונים, מ ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּטבעים

‰zÚÂ ט "ז ּדף  מג ּלה  ּבמ ּסכת חז"ל  ּׁשאמרּו מה ׁשלֹום'ּדברי (ע"ב)נבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ל)ואמת ' ט  וע ּין (אסתר  ּתֹורה. ׁשל ּכאמ ּתּה ׂשרט ּוט  ׁשּצריכה מל ּמד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מנח ֹות  הא)ּבּתֹוספ ֹות ד "ה  ּתֹורה(לב : ׁשל ּכאמ ּתּה ּכתב ּו הּתֹוספ ֹות  והּנה , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

צריכה מז ּוזה רק  ׂשרט ּוט , צריכין  אין  ּותפּלין ּתֹורה ּדספר אמז ּוזה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָקאי

ׁשּכת ּוב ּתֹורה, ׁשל אמ ּתּה מז ּוזה נקראת ּפׁשּוט ֹו ּדלפי  הגם והּנה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׂשרט ּוט ,

על  וק ּבלת ׁשמים מלכ ּות על ק ּבלת ׁשהּוא ׁשמ ֹוע', אם 'והיה 'ׁשמע ' ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבּה

ּברכֹות  ּבמ ּסכת קרחה  ּבן  יה ֹוׁשע רּבי ׁשאמר  ּכמ ֹו ּובּתפ ּלין (יג .)מצו ֹות, , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

יביא ּכי  'והיה וגם  'ק ּדׁש' ּגם ּבּה ּתֹורהנכ ּתב על נכלל  ׁשּׁשם הגם ,' ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אֹותֹו מיחדים אנחנ ּו א ׁשר אלה ּותֹו ונ ֹודע  נת ּפרסם  מצרים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּמיציאת

ועל  ׁשמים מלכּות על ק ּבלת עּקר אמנם ּוב ּמצֹות, ּבּתֹורה אֹותֹו ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָֹֹועֹובדים 

קֹורין  לכן ׁשמ ֹוע, אם והיה ׁשמע ּבפרׁשת ּבפרּוׁש ּכתּובים  מצֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָק ּבלת
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משניהם.
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.åðéúîçìî, שבטבע האלוקי הכח  כי

הטבע שבעולם החכמה כח  דהיינו

הטבע , הנהגת לכל  ושורש ראש שהיא

שבו) השכל אחרי  הולך דבר  כל זה (כי  כח  ,

נאצל , שמשם העליונה לחכמה נתקשר

ורק אך  הוא העולמות מציאות שכל 

הבורא  את עובדים שהם ישראל  לטובת

ית"ש.
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מצ ֹות ועל  ׁשמים מלכ ּות על  ּבפרּוׁש ׁשּכת ּובים וכיון  הּימים. ּבכל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו

ׁשּבּה מז ּוזה נקראת לכן  הּתֹורה, ּכלל ּות היא אׁשר  הּפרׁשּיֹות  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאּלּו

ּפרׁשּיֹות . עֹוד ּבּה י ׁש ּתפ ּלין  אבל לח ּוד , ּתֹורה ׁשל אמ ּתּה ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָָּפרׁשּיֹות 

Ì�Ó‡ולּמה ּתֹורה, ׁשל  אמּתּה מזּוזה נקראת לּמה ע ֹוד לבאר נראה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיהיה ה ּתֹורה  מצֹות ּבכל אין ּכי  ונראה למזּוזה. מג ּלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוק ׁש

ׁשמירה ׁשהיא מז ּוזה , ּכמֹו ה ּגׁשמּיים לּדברים ּומ ֹועילין  ׁשמירה, ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָא ֹותּיֹות 

הּבית ותּנצל ׁשער, יּכת מּׁשא ּיה  ותּנצל  חיצ ֹונים , ּבּבית  י ׁשלט  ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻלּבית

ּדרֹומאי  לג ֹונדא הּגר אּונקלֹוס  ׁשאמר  ּכמֹו ו ׁשדים  יא .)מ ּמּזיקין וזה(ע "ז  . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וזה ד', הלכה ּומז ּוזה ּתֹורה ספר  מהלכֹות  ה' ּבפרק מ ׁשנה ה ּכסף ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלׁשֹון 

ּכתב מ ׁשנה, הּכסף לׁשֹון  וזה כ ּו', ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט  מנהג  הרמּב"ם, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלׁשֹון 

עּכּו"םהרמ " לג ֹונדא(יא .)ּדבמ ּסכת א ּונקלֹוס  ּדאמר ּדהא מ ׁשמע ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ּכי וכ ּו'ּדרֹומאי  מ ּבח ּוץ  יׂשראל  לׁשמר מזּוזה  ע ֹוׂשה הּוא  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

צרי  מז ּוזה ע"ב ל "ג  ּדף הק ֹומץ  הּסמ ּוּובּפרק  ּבּטפח  לרׁשּותלהּניח  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּונה אין  וגם כּו' ּדלינטרי ּה היכי  ּכי טעמיּה מאי הּונא רב אמר  ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהרּבים 

צרי  א ּלא  הּבית, לׁשמר ּברּוּבעׂשית ּה הּקדֹוׁש מצות לק ּים הּוא ,ׁשּיכ ּון  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

נמ ׁש לׁשֹונ ֹו.ּומ ּמילא ּכאן עד הּבית, ׁשּתׁשמר ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

‡ˆÓ�נמ ׁש עֹוׂשין מּמילא הּתֹורה הא ֹותּיֹות  ונמצא הּבית , ׁשּתׁשמר ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

נמ ׁש והּנה ל ּבית , הּביתׁשמירה עד העלי ֹון  מע ֹולם הּׁשמירה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ונמ ׁש לּקרקע , מח ּבר ונמ ׁשׁשהּוא ּדֹומם  ׁשהּוא  ה ּקרקע  עד ׁשמירתּה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

היא הּתֹורה ּכי הּכל מן לעּלא הּוא הּתֹורה והא ֹותּיֹות  ׁשפע . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמא ֹות ּיֹות
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הבית  יושבי על  השמירה שמלבד  לעיל 

הרמ "ק ) בדברי  מיוחדת (כמבו' שמירה גם יש ,

מבואר  אשר עצמו, הבית מציאות על 

א)בגמ' מח , את (סוטה שמזיק שד  שיש

נמצא  הנוגח , כשור עצמו הבית

שמירה  נמשכת התורה שמאותיות

הנחותה  גשמית מציאות על  בפועל 

ביותר  הנחותה דומם שהיא ביותר,

חי  צומח  דומם שהם הדרגות מארבעת

מדבר.
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הּמדרגה היא  וד ֹומם לּקרקע, המחּבר הּבית ׁשה ּוא ּדֹומם עד  מ ּכל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֻלעּלא

ּכי  ּתֹורה, ׁשל  אמּתּה מז ּוזה נקראת ולכן ה ּמדרג ֹות, ׁשּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה ּתח ּתֹונה 

ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשל ׁשח ֹותמ ֹו אמתידּוע  חותמו )ה ּוא ד"ה  וברש "י  נה . עבּור (שבת  ֱֲֶֶֶַַָָָָ

ּתֹו ראׁש הּמה אמת ּתי "ו ׁשאֹותּיֹות ּבאמצע מ "ם ּבראׁש אל "ף  ס ֹוף  ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּברּוּבּס ה ּקדֹוׁש ׁשל  ח ֹותמ ֹו לכן אני ֹוף , על  להֹורֹות ּכּנֹודע , אמת הּוא  ְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

אחרֹון ואני ו )רא ׁשֹון  מד  הּבֹורא(ישעיה  האל  ׁשּמאיר אמת  ונמצא ּכּנֹודע , ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מז ּוזהיתּבר  נקראת  לכן  ה ּמדרג ֹות, סֹוף עד ה ּמדרגה  מרא ׁש ׁשמ ֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

אׁשר  לּקרקע המח ּבר ׁשמירה  מז ּוזה  ּבמצות ׁשּמאיר ּתֹורה, ׁשל  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאמ ּתּה

לכן  אמת, ּכמֹו ס ֹוף  עד  מראׁש האל ּומאיר הּמדרג ֹות, ס ֹוף  ּדֹומם ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהיא

ּתֹורה . ׁשל אמ ּתּה ְֲִִֵֶָָנקראת

‡ˆÓ�Âאמ ּתּה נקראת לכן הּמדרג ֹות, סֹוף עד האל ׁשּמאיר מז ּוזה  מצות  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּמדרג ֹות ס ֹוף  עד האל הארת נת ּגּלה ּבּמג ּלה וכן ּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשל

ידי  ׁשעל ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו העֹולמ ֹות, ּכל סֹוף ׁשהּוא הּטבע ע ֹולם ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

ּבּתֹורה הּוא  ה ּטבע  ׁשּקּיּום ׁשראּו הּתֹורה, ק ּבלּו ה ּמג ּלה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָקריאת 

ּבתֹו נס  ׁשּנע ׂשה ׁשּנתּגּלהּובמצֹותיו , ּכיון  ולכן ׁשּכתבנּו. ּכמ ֹו ה ּטבעים  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבּׁשמים ׁשהּוא  וראּו ּבעֹולם, למ ּטה  עד נתּגּלה מ ּכל  לעּלא ׁשהּוא  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהאל

נתּגּלה ׁשהרי למ ּטה, עד מ ּלמעלה  ונתּגּלה עֹוד, אין  מ ּתחת הארץ  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ּבתֹו הּנס היה ּדפּורים נס ׁשהרי  הּטבע, ע ֹולם עד  ּכמ ֹואלהּותֹו הּטבעים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מז ּוזה ּכמ ֹו והּוא  ה ּמדרג ֹות, ס ֹוף  עד אלהּותֹו נתּגּלה  ונמצא ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּכתבנּו,
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העליונה  הדרגה מאירה המזוזה  ידי על 

התורה  אותיות של  כוחם דהיינו ביותר,

העליונים  העולמות כל  נבראו שבהם

ביותר, התחתונה בדרגה והתחתונים,

שאין  דומם שהוא כפי – עצמו בית שהרי

חיים  רוח  של  תנועה שום בו ניכרת

הצומח , כמו צמיחה כח  לא ואפילו

אותיות  של  הקדושה כוח  את מקבל 

בו  קבועה שהמזוזה בכך  אשר התורה,

התורה  אותיות מתיחדים בו, ומחוברת

ממש, בגלוי הבית של  הגשמית במציאות

האין  לכוחם עצמו הבית מתחבר ובכך 

מכל  מוגן והוא התורה, אותיות של  סופי

וגשמיים. רוחניים שבעולם, המזיקים

äìâúðù åðøàéáù äæåæî åîë àåäå
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מצ ֹות ועל  ׁשמים מלכ ּות על  ּבפרּוׁש ׁשּכת ּובים וכיון  הּימים. ּבכל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו

ׁשּבּה מז ּוזה נקראת לכן  הּתֹורה, ּכלל ּות היא אׁשר  הּפרׁשּיֹות  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאּלּו

ּפרׁשּיֹות . עֹוד ּבּה י ׁש ּתפ ּלין  אבל לח ּוד , ּתֹורה ׁשל אמ ּתּה ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָָּפרׁשּיֹות 

Ì�Ó‡ולּמה ּתֹורה, ׁשל  אמּתּה מזּוזה נקראת לּמה ע ֹוד לבאר נראה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיהיה ה ּתֹורה  מצֹות ּבכל אין ּכי  ונראה למזּוזה. מג ּלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוק ׁש

ׁשמירה ׁשהיא מז ּוזה , ּכמֹו ה ּגׁשמּיים לּדברים ּומ ֹועילין  ׁשמירה, ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָא ֹותּיֹות 

הּבית ותּנצל ׁשער, יּכת מּׁשא ּיה  ותּנצל  חיצ ֹונים , ּבּבית  י ׁשלט  ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻלּבית

ּדרֹומאי  לג ֹונדא הּגר אּונקלֹוס  ׁשאמר  ּכמֹו ו ׁשדים  יא .)מ ּמּזיקין וזה(ע "ז  . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וזה ד', הלכה ּומז ּוזה ּתֹורה ספר  מהלכֹות  ה' ּבפרק מ ׁשנה ה ּכסף ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלׁשֹון 

ּכתב מ ׁשנה, הּכסף לׁשֹון  וזה כ ּו', ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט  מנהג  הרמּב"ם, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלׁשֹון 

עּכּו"םהרמ " לג ֹונדא(יא .)ּדבמ ּסכת א ּונקלֹוס  ּדאמר ּדהא מ ׁשמע ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ּכי וכ ּו'ּדרֹומאי  מ ּבח ּוץ  יׂשראל  לׁשמר מזּוזה  ע ֹוׂשה הּוא  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

צרי  מז ּוזה ע"ב ל "ג  ּדף הק ֹומץ  הּסמ ּוּובּפרק  ּבּטפח  לרׁשּותלהּניח  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּונה אין  וגם כּו' ּדלינטרי ּה היכי  ּכי טעמיּה מאי הּונא רב אמר  ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהרּבים 

צרי  א ּלא  הּבית, לׁשמר ּברּוּבעׂשית ּה הּקדֹוׁש מצות לק ּים הּוא ,ׁשּיכ ּון  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

נמ ׁש לׁשֹונ ֹו.ּומ ּמילא ּכאן עד הּבית, ׁשּתׁשמר ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

‡ˆÓ�נמ ׁש עֹוׂשין מּמילא הּתֹורה הא ֹותּיֹות  ונמצא הּבית , ׁשּתׁשמר ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

נמ ׁש והּנה ל ּבית , הּביתׁשמירה עד העלי ֹון  מע ֹולם הּׁשמירה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ונמ ׁש לּקרקע , מח ּבר ונמ ׁשׁשהּוא ּדֹומם  ׁשהּוא  ה ּקרקע  עד ׁשמירתּה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

היא הּתֹורה ּכי הּכל מן לעּלא הּוא הּתֹורה והא ֹותּיֹות  ׁשפע . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמא ֹות ּיֹות

øåàéá

àåäù ò÷ø÷ä ãò äúøéîù êùîðå

.òôù úåéúåàî êùîðå íîåã כמבואר

הבית  יושבי על  השמירה שמלבד  לעיל 

הרמ "ק ) בדברי  מיוחדת (כמבו' שמירה גם יש ,

מבואר  אשר עצמו, הבית מציאות על 

א)בגמ' מח , את (סוטה שמזיק שד  שיש

נמצא  הנוגח , כשור עצמו הבית

שמירה  נמשכת התורה שמאותיות

הנחותה  גשמית מציאות על  בפועל 

ביותר  הנחותה דומם שהיא ביותר,

חי  צומח  דומם שהם הדרגות מארבעת

מדבר.

ê½ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

הּמדרגה היא  וד ֹומם לּקרקע, המחּבר הּבית ׁשה ּוא ּדֹומם עד  מ ּכל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֻלעּלא

ּכי  ּתֹורה, ׁשל  אמּתּה מז ּוזה נקראת ולכן ה ּמדרג ֹות, ׁשּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה ּתח ּתֹונה 

ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשל ׁשח ֹותמ ֹו אמתידּוע  חותמו )ה ּוא ד"ה  וברש "י  נה . עבּור (שבת  ֱֲֶֶֶַַָָָָ

ּתֹו ראׁש הּמה אמת ּתי "ו ׁשאֹותּיֹות ּבאמצע מ "ם ּבראׁש אל "ף  ס ֹוף  ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּברּוּבּס ה ּקדֹוׁש ׁשל  ח ֹותמ ֹו לכן אני ֹוף , על  להֹורֹות ּכּנֹודע , אמת הּוא  ְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

אחרֹון ואני ו )רא ׁשֹון  מד  הּבֹורא(ישעיה  האל  ׁשּמאיר אמת  ונמצא ּכּנֹודע , ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מז ּוזהיתּבר  נקראת  לכן  ה ּמדרג ֹות, סֹוף עד ה ּמדרגה  מרא ׁש ׁשמ ֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

אׁשר  לּקרקע המח ּבר ׁשמירה  מז ּוזה  ּבמצות ׁשּמאיר ּתֹורה, ׁשל  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאמ ּתּה

לכן  אמת, ּכמֹו ס ֹוף  עד  מראׁש האל ּומאיר הּמדרג ֹות, ס ֹוף  ּדֹומם ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהיא

ּתֹורה . ׁשל אמ ּתּה ְֲִִֵֶָָנקראת

‡ˆÓ�Âאמ ּתּה נקראת לכן הּמדרג ֹות, סֹוף עד האל ׁשּמאיר מז ּוזה  מצות  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּמדרג ֹות ס ֹוף  עד האל הארת נת ּגּלה ּבּמג ּלה וכן ּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשל

ידי  ׁשעל ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו העֹולמ ֹות, ּכל סֹוף ׁשהּוא הּטבע ע ֹולם ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

ּבּתֹורה הּוא  ה ּטבע  ׁשּקּיּום ׁשראּו הּתֹורה, ק ּבלּו ה ּמג ּלה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָקריאת 

ּבתֹו נס  ׁשּנע ׂשה ׁשּנתּגּלהּובמצֹותיו , ּכיון  ולכן ׁשּכתבנּו. ּכמ ֹו ה ּטבעים  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבּׁשמים ׁשהּוא  וראּו ּבעֹולם, למ ּטה  עד נתּגּלה מ ּכל  לעּלא ׁשהּוא  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהאל

נתּגּלה ׁשהרי למ ּטה, עד מ ּלמעלה  ונתּגּלה עֹוד, אין  מ ּתחת הארץ  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ּבתֹו הּנס היה ּדפּורים נס ׁשהרי  הּטבע, ע ֹולם עד  ּכמ ֹואלהּותֹו הּטבעים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מז ּוזה ּכמ ֹו והּוא  ה ּמדרג ֹות, ס ֹוף  עד אלהּותֹו נתּגּלה  ונמצא ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּכתבנּו,

øåàéá

.úåâéøãîä óåñ ãò äâéøãîä ùàøî

העליונה  הדרגה מאירה המזוזה  ידי על 

התורה  אותיות של  כוחם דהיינו ביותר,

העליונים  העולמות כל  נבראו שבהם

ביותר, התחתונה בדרגה והתחתונים,

שאין  דומם שהוא כפי – עצמו בית שהרי

חיים  רוח  של  תנועה שום בו ניכרת

הצומח , כמו צמיחה כח  לא ואפילו

אותיות  של  הקדושה כוח  את מקבל 

בו  קבועה שהמזוזה בכך  אשר התורה,

התורה  אותיות מתיחדים בו, ומחוברת

ממש, בגלוי הבית של  הגשמית במציאות

האין  לכוחם עצמו הבית מתחבר ובכך 

מכל  מוגן והוא התורה, אותיות של  סופי

וגשמיים. רוחניים שבעולם, המזיקים

äìâúðù åðøàéáù äæåæî åîë àåäå
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מג ּלה ה ּוקׁשה לכן  ׁשּכתבנּו, ּכמ ֹו ּדֹומם עד אלהּות ֹו ׁשּנת ּגּלה  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבארנ ּו

על  ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ואמת' ׁשלֹום 'ּדברי  נקרא היא וגם לׂשרט ּוט , ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמזּוזה 

ונקראת למזּוזה, מג ּלה ׁשהּוק ׁשּו יפה חז "ל  ּדברי  ועֹולה  אמת . ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָא ֹותּיֹות 

זה . מ ּטעם  הּמג ּלה ְֱִִֶֶַַַָאמת

‰‡¯�Âּכּידּוע ה ּׂשרט ּוט  סֹוד  ּכי ׂשרט ּוט , צריכה ּומג ּלה ּדמז ּוזה  הא ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ

אח  'ּומּבׂשרי  ּפעמים ּכּמה  ז "ל האר"י אל ֹוּה'ׁשּכתב יט זה (איוב ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

והרצ ֹון כו ) אדם, ׁשל הרצֹון  ּכמ ֹו הּוא  ׁשּבּמצח  הׂשרט ּוטין ס ֹוד ּדע  וה ּנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבׂשרט ּוטי  ידעּו ז "ל  והאר"י  הראׁשֹונים חכמים  לכן ּבּׂשרט ּוטין. ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָנגלה 

ּכמ ֹו והּוא  הרצ ֹון, נגלה  ּבּׂשרט ּוטין ּכי  וע ֹונֹותיו  אדם ׁשל  הּזכּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמצח 

ה ּוא הּׂשרט ּוטים ּכן הר ּוחנ ּיּות , אֹור ֹות ּבדמ ּות  ׁשהּמה ּכתב  ׁשל  ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָא ֹותּיֹות 

רצ ֹון  התּגּלּות  הּוא  ּומג ּלה  מז ּוזה ּתֹורה  ספר ׂשרט ּוטי  וכן הרצ ֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכדמּות

ּברּו הּוא .הּבֹורא ֵַָ

øåàéá

.íîåã ãò åúåäìà והמגילה המזוזה

וזה  בכללות שזה אלא שוה, פעולתם

כך  על  מורה המגילה בפרטות.

הטבע , בעולם מאירים התורה שאותיות

ישראל  נפשות בהצלת היה שהנס  הגם

מארבעת  ביותר הגבוהה הדרגה שהם –

הוא  מיוחד  אך  עצמו, הטבע  דרגות

אלקותו  התגלות שאופן המגילה מעשה

על  עצמם, הטבע  גדרי בתוך  היה ית'

השתלשלות  רגילות פי כפי ענינים

ית' הנהגתו נתגלה זה כל  ועם הטבע ,

זה. באופן העמים כל  לעיני בפועל 

בכך  מיוחדת המזוזה זאת ולעומת

ית' אלקותו התגלות על  מורה שהיא

ביותר  הנמוכה בדרגה הטבע , בתוך 

שבתוך  הפרטיות הדרגות מארבעת

מדבר, חי צומח  דומם שהם הטבע ,

שניהם  ולכן הבית. שהוא הדומם דהיינו

ידי  על  הוא קדושתם שגילוי בכך  שוים

הנייר. שרטוט 

.ïåöøä äìâð ïéèåèøùá éë במצחו

כידוע , רצונותיו כל  נגלים אדם של 

שמח או כועס  שכשאדם לעין וכנראה

והשרטוטים  במצחו. ניכר הדבר מיד 

של  הפנימי הרצון על  מראים שבמצח 

במצחו  יודעים הצדיקים ולכן האדם,

מצוה  כל  כי ועוונותיו, זכויותיו אדם של 

דבוק שיהיה האדם של  רצונו את מאירה

בפועל  עשיה עד  ית"ש הבורא  לרצון

של  שרצונו גורמת עבירה וכל  ממש,

ח "ו  למרוד  יהיה למעשה הנמשך  אדם

ויוצרו. בבוראו

è½ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ÔÎÏÂלברא היה העליֹון  רצ ֹון ּכי ּובמג ּלה, ּבמזּוזה רק  לׂשרטט  ח ּיּוב אין  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ׂשרפים עלי ֹונים עֹולמֹות ּכּמה ׁשּנבראּו ּפי  על ואף ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהע ֹולמ ֹות ,

ואדם הארץ ׁשּנברא עד העלי ֹון  רצ ֹון  נגמר  לא ּבכּלם הּקד ׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻואֹופּני

רצ ֹון  נגמר אז אֹותֹו, ויׁשּבח  ּוב ּמצ ֹות ּבּתֹורה אלהינ ּו את ׁשּיעבד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעליה

יתּבר  אדםהעלי ֹון  ׁשּיהיה ּכדי  היה העליֹון רצ ֹון העּקר  ּכי  ּכביכֹול, ׁשמ ֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

רצ ֹון  נגלה  אז עליה ואדם  הארץ ׁשּנברא אחר  ּכן ואם קֹונ ֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּיׁשּבח 

ּברּו א ּלאה ּקדֹוׁש נבראּו לא כ ּלם ּכי העֹולמ ֹות, ּכל ׁשּנבראּו לּמה  הּוא  ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

אּתה ּובסדר ּבּפּיּוטים  ּובפרט  ה ּספרים, ּבכל ה ּוא וכן י ׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשביל 

אדם ּבׁשביל  רק העֹולמ ֹות ּכל  נברא ּו ׁשּלא  ּבנעילה, מרא ׁש אנ ֹוׁש ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹהב ּדל ּת

ּבעֹולם רק  רצֹונ ֹו נת ּגּלה  לא העליֹונים  ּובעֹולמֹות קֹונ ֹו. את ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּיעבד 

האי  ס ֹוד ה ּוא  ׁשה ּמג ּלה ּבארנּו ּוכבר הּטבעה ּתח ּתֹון , עֹולם ׁשּנּתּקן  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

øåàéá

äîì àåä êåøá ùåã÷ä ïåöø äìâð æà

.úåîìåòä ìë åàøáðù כל של  תכליתם

מלאכים  בהם שיש העליונים העולמות

המלאכים  מכח  אינם קץ , לאין רבים

כלל , בחירה בעל  אינם שהרי עצמם,

שהמלאכים  אלא בשירתם, יש כבוד  ומה

להביא  נועדו ועולם עולם שבכל 

בדרך  העליונה הקדושה את ולהמשיך 

עולם  של  העליון שהאור דהיינו הדרגה,

שהוא  הבריאה לעולם מאיר האצילות

המשיגים  שבו והמלאכים השכל , עולם

שכל  של  באופן הבורא קדושת את

על  ית"ש הבורא את ומפארים משבחים

שבעולם  והמלאכים זה, שכל  ידי

של  באופן ומפארים משבחים היצירה

אל  המתלהטים ויראה אהבה מידות

עם  והודיה בניצוח  ית"ש הבורא תפארת

שבעולם  והמלאכים שלימה, התקשרות

הזה  והרגש השכל  את גומרים העשיה

את  להשלים לאדם בסייעם עשיה, לידי

מעולם  שמאירים השכל  כוחות כל 

מעולם  שמאירים הרגש וכוחות הבריאה

ועשיה, גמר לידי שיבואו היצירה,

עשיית  וגומר בטוב  בוחר וכשהאדם

גופו  מצד  מושפע  היותו אף  על  המצוה

בו, גוברות שהקליפות העשיה מעולם

לרע טוב  בין בחירה בו שיש די ולא

על  גוברים הרע  כוחות גופו שמצד  אלא

המלך  שלמה כמאמר הטוב  היצר

על  וכסיל  זקן מלך  נקרא הרע  שהיצר

אזי  הגוף , כוחות על  מולך  היותו שם

בכל  למפרע  העליון כבוד  נגמר בזה

טובה  בחירה לידי הביאו אשר העולמות

בתוך  ה' כבוד  ונתגלה הזה, האדם של 

הקליפות  כל  את לבטל  העשיה עולם

הארץ . מן גילולים ולהעביר שבו
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מג ּלה ה ּוקׁשה לכן  ׁשּכתבנּו, ּכמ ֹו ּדֹומם עד אלהּות ֹו ׁשּנת ּגּלה  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבארנ ּו

על  ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ואמת' ׁשלֹום 'ּדברי  נקרא היא וגם לׂשרט ּוט , ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמזּוזה 

ונקראת למזּוזה, מג ּלה ׁשהּוק ׁשּו יפה חז "ל  ּדברי  ועֹולה  אמת . ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָא ֹותּיֹות 

זה . מ ּטעם  הּמג ּלה ְֱִִֶֶַַַָאמת

‰‡¯�Âּכּידּוע ה ּׂשרט ּוט  סֹוד  ּכי ׂשרט ּוט , צריכה ּומג ּלה ּדמז ּוזה  הא ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ

אח  'ּומּבׂשרי  ּפעמים ּכּמה  ז "ל האר"י אל ֹוּה'ׁשּכתב יט זה (איוב ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

והרצ ֹון כו ) אדם, ׁשל הרצֹון  ּכמ ֹו הּוא  ׁשּבּמצח  הׂשרט ּוטין ס ֹוד ּדע  וה ּנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבׂשרט ּוטי  ידעּו ז "ל  והאר"י  הראׁשֹונים חכמים  לכן ּבּׂשרט ּוטין. ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָנגלה 

ּכמ ֹו והּוא  הרצ ֹון, נגלה  ּבּׂשרט ּוטין ּכי  וע ֹונֹותיו  אדם ׁשל  הּזכּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמצח 

ה ּוא הּׂשרט ּוטים ּכן הר ּוחנ ּיּות , אֹור ֹות ּבדמ ּות  ׁשהּמה ּכתב  ׁשל  ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָא ֹותּיֹות 

רצ ֹון  התּגּלּות  הּוא  ּומג ּלה  מז ּוזה ּתֹורה  ספר ׂשרט ּוטי  וכן הרצ ֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכדמּות

ּברּו הּוא .הּבֹורא ֵַָ

øåàéá

.íîåã ãò åúåäìà והמגילה המזוזה

וזה  בכללות שזה אלא שוה, פעולתם

כך  על  מורה המגילה בפרטות.

הטבע , בעולם מאירים התורה שאותיות

ישראל  נפשות בהצלת היה שהנס  הגם

מארבעת  ביותר הגבוהה הדרגה שהם –

הוא  מיוחד  אך  עצמו, הטבע  דרגות

אלקותו  התגלות שאופן המגילה מעשה

על  עצמם, הטבע  גדרי בתוך  היה ית'

השתלשלות  רגילות פי כפי ענינים

ית' הנהגתו נתגלה זה כל  ועם הטבע ,

זה. באופן העמים כל  לעיני בפועל 

בכך  מיוחדת המזוזה זאת ולעומת

ית' אלקותו התגלות על  מורה שהיא

ביותר  הנמוכה בדרגה הטבע , בתוך 

שבתוך  הפרטיות הדרגות מארבעת

מדבר, חי צומח  דומם שהם הטבע ,

שניהם  ולכן הבית. שהוא הדומם דהיינו

ידי  על  הוא קדושתם שגילוי בכך  שוים

הנייר. שרטוט 

.ïåöøä äìâð ïéèåèøùá éë במצחו

כידוע , רצונותיו כל  נגלים אדם של 

שמח או כועס  שכשאדם לעין וכנראה

והשרטוטים  במצחו. ניכר הדבר מיד 

של  הפנימי הרצון על  מראים שבמצח 

במצחו  יודעים הצדיקים ולכן האדם,

מצוה  כל  כי ועוונותיו, זכויותיו אדם של 

דבוק שיהיה האדם של  רצונו את מאירה

בפועל  עשיה עד  ית"ש הבורא  לרצון

של  שרצונו גורמת עבירה וכל  ממש,

ח "ו  למרוד  יהיה למעשה הנמשך  אדם

ויוצרו. בבוראו

è½ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ÔÎÏÂלברא היה העליֹון  רצ ֹון ּכי ּובמג ּלה, ּבמזּוזה רק  לׂשרטט  ח ּיּוב אין  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ׂשרפים עלי ֹונים עֹולמֹות ּכּמה ׁשּנבראּו ּפי  על ואף ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהע ֹולמ ֹות ,

ואדם הארץ ׁשּנברא עד העלי ֹון  רצ ֹון  נגמר  לא ּבכּלם הּקד ׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻואֹופּני

רצ ֹון  נגמר אז אֹותֹו, ויׁשּבח  ּוב ּמצ ֹות ּבּתֹורה אלהינ ּו את ׁשּיעבד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעליה

יתּבר  אדםהעלי ֹון  ׁשּיהיה ּכדי  היה העליֹון רצ ֹון העּקר  ּכי  ּכביכֹול, ׁשמ ֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

רצ ֹון  נגלה  אז עליה ואדם  הארץ ׁשּנברא אחר  ּכן ואם קֹונ ֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּיׁשּבח 

ּברּו א ּלאה ּקדֹוׁש נבראּו לא כ ּלם ּכי העֹולמ ֹות, ּכל ׁשּנבראּו לּמה  הּוא  ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

אּתה ּובסדר ּבּפּיּוטים  ּובפרט  ה ּספרים, ּבכל ה ּוא וכן י ׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשביל 

אדם ּבׁשביל  רק העֹולמ ֹות ּכל  נברא ּו ׁשּלא  ּבנעילה, מרא ׁש אנ ֹוׁש ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹהב ּדל ּת

ּבעֹולם רק  רצֹונ ֹו נת ּגּלה  לא העליֹונים  ּובעֹולמֹות קֹונ ֹו. את ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּיעבד 

האי  ס ֹוד ה ּוא  ׁשה ּמג ּלה ּבארנּו ּוכבר הּטבעה ּתח ּתֹון , עֹולם ׁשּנּתּקן  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

øåàéá
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מלאכים  בהם שיש העליונים העולמות

המלאכים  מכח  אינם קץ , לאין רבים

כלל , בחירה בעל  אינם שהרי עצמם,

שהמלאכים  אלא בשירתם, יש כבוד  ומה

להביא  נועדו ועולם עולם שבכל 

בדרך  העליונה הקדושה את ולהמשיך 

עולם  של  העליון שהאור דהיינו הדרגה,

שהוא  הבריאה לעולם מאיר האצילות

המשיגים  שבו והמלאכים השכל , עולם

שכל  של  באופן הבורא קדושת את

על  ית"ש הבורא את ומפארים משבחים

שבעולם  והמלאכים זה, שכל  ידי

של  באופן ומפארים משבחים היצירה

אל  המתלהטים ויראה אהבה מידות

עם  והודיה בניצוח  ית"ש הבורא תפארת

שבעולם  והמלאכים שלימה, התקשרות

הזה  והרגש השכל  את גומרים העשיה

את  להשלים לאדם בסייעם עשיה, לידי

מעולם  שמאירים השכל  כוחות כל 

מעולם  שמאירים הרגש וכוחות הבריאה

ועשיה, גמר לידי שיבואו היצירה,

עשיית  וגומר בטוב  בוחר וכשהאדם

גופו  מצד  מושפע  היותו אף  על  המצוה

בו, גוברות שהקליפות העשיה מעולם

לרע טוב  בין בחירה בו שיש די ולא

על  גוברים הרע  כוחות גופו שמצד  אלא

המלך  שלמה כמאמר הטוב  היצר

על  וכסיל  זקן מלך  נקרא הרע  שהיצר

אזי  הגוף , כוחות על  מולך  היותו שם

בכל  למפרע  העליון כבוד  נגמר בזה

טובה  בחירה לידי הביאו אשר העולמות

בתוך  ה' כבוד  ונתגלה הזה, האדם של 

הקליפות  כל  את לבטל  העשיה עולם

הארץ . מן גילולים ולהעביר שבו



ð½äéðù äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

יתּבר  רצֹונֹו נת ּגּלה  הּתחּתֹון ּובעֹולם  ה ּתח ּתֹון , ׁשּנבראּוע ֹולם ׁשמ ֹו ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

ה ּוא ׂשרט ּוטין  ּכי  ּבארנ ּו ּכבר ּכי ׂשרט ּוט  צריכה הּמג ּלה ולכן  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָהע ֹולמ ֹות,

העֹולם . ׁשּנברא לּמה רצֹונ ֹו נת ּגּלה  הּתח ּתֹון ּובע ֹולם הרצ ֹון , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהתּגּלּות 

ÔÎÂ ּתפ ּלין ּכי הּתח ּתֹון , לע ֹולם ּתּקּון  ל ּבית , ׁשמירה ׁשהיא ּבארנּו מז ּוזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

להפ אּדרּבה  ּבּקד ּׁשהה ּוא  האדם ׁשּיתק ּׁשר לע ּלא, מ ּתּתא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּברּו מה ּקדֹוׁש ׁשמירה היא ּומז ּוזה הּמצ ֹות, ּכל וכן  ה ּואהעליֹונה, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה ּוא הּתח ּתֹון ׁשע ֹולם ּבארנּו ּוכבר לתּתא, מעּלא והיא ה ּתח ּתֹון , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלעֹולם 

מרּמזת היא  ׁשּגם  ׂשרט ּוט , צריכה מז ּוזה ּגם  לכן  העלי ֹון , רצֹון  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהתּגּלּות

רצ ֹון  התּגּלּות ה ּוא ה ּתח ּתֹון  ועֹולם ׁשּבארנ ּו, ּכמ ֹו הּתח ּתֹון  ע ֹולם ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָעל 

נכֹון. וה ּוא  הּוא, הרצ ֹון התּגּלּות  ו ׂשרטּוט  ְְְְְִִֶַָָָָהעליֹון ,

Èk]לבנה אׁש ּגּבי  על  ׁשח ֹורה אׁש ה ּתֹורה ּכי ה "א ,נ ֹודע פ "ו  שקלים  (ירושלמי  ְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

יח) ג  וא ׁשדב"ר  לבנה, אׁש הּוא  וה ּגויל  ׁשחרים , אׁש הּמה  הא ֹותּיֹות  ּכי ,ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ

ּגון  נקרא הּוא סֹוד  ּכי  העליֹון, הרצֹון  הּוא אׁשר  האין העֹולם  נגד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָלבנה

על  הּוא  הא ֹות ּיֹות  ׂשרט ּוטי  ולכן ּכּיד ּוע, ּגון ּבכלל אינ ֹו לבן  ׁשּגון  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלבן,

וכן  ג ּביהם. על א ֹותּיֹות  ׁשּיכּתב  הכנה ה ּוא ׂשרט ּוטין  והע ֹוׂשה ּגויל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגּבי 

ּבהק ּדמה , יצירה ּבספר  הראב "ד ּכתב  וכן  ּדבר, לכל הכנה הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהאין 

ׁשל  ּוברצֹון  ּובהכנה הראב"ד, ּכתב ּכן ח ּמה  זהרי ּופעל הכין ּבס ֹוד ְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָוהּוא 

ׁשּנּכר  ּכיון  לכן ּבּנפעל, ה ּפֹועל ּכח  מֹורי  אמר וכן הּמעׂשה, ס ֹוף  נ ּכר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדבר

סֹוד  וה ּוא ה ּמעׂשה, ס ֹוף  ּברצ ֹון הּכר  לע ׂשֹות עצמ ֹו את  הכין  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרצ ֹון

לבנה א ׁש הּוא והּגויל אֹותּיֹות, לכּתב  ׁשרֹוצה ּבּגויל  ׁשּנּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּׂשרט ּוטין
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באחדות ש  הנפש עם מתיחד  הרצון

שהוא  שבמצח  השרטוט  כך  אחד ,

על  מורה הגוף  מציאות עם מתיחד 

האדם  של  במעשיו הרצון התגלות

על  מורה שבנייר השרטוט  וכן בפועל ,

שלמעלה  הבריאה של  העליון הרצון

ומתגלה  באותיות, נכתב  ואינו מהשגה

המזוזה  של  הנייר גבי על  לעינים

העליון  הרצון מאיר שבהם והמגילה

ממש. בפועל  הגשמי בעולם

.úåéúåà áåúëì äöåøù ìéåâá øëéðù
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ה ּוא הּמחלט  ואפס  ה ּמחלט , מאפס ּבא  והרצ ֹון ּכתבנ ּו, ּכא ׁשר האין  ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻוהּוא 

ּדל  ריׁשא  אתידע ס ֹוד רפט .-:)א ח "ג  נ ֹודע(זוהר  לא עדין  ה ּמחלט  ּבאפס  ּכי  , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

מה נ ֹודע אז  לרצ ֹון ּכׁשּבא רק  אתידע, לא נקרא ולכן  ּבֹו ּיעׂשה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמה 

ּכתלג  'לב ּוׁשי ּה ס ֹוד והּוא ה ּגויל, ה ּוא הּמחלט  ואפס  ׁשּיע ׂשה, א ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּׁשּיברא

ט)ח ּור ' ז  ר ׁשימ ֹות(דניאל  ּבֹו י ׁש לכן  ׁשּיברא , נֹודע ּכבר ּברצֹון אבל , ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבֹו אין  לכן ּבּפעל , ולא ּבּכח  הּוא ׁשעדין ּכיון אפס הּתֹורה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבׂשרט ּוטי

ּתֹורה . ׁשל ה ּׂשרט ּוטין ּכמ ֹו לבנ ֹות ר ׁשימ ֹות  רק ׁשחרה , אֹותּיֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹגונ ּוני

יבין ]: והּמׂשּכיל מאד עמק ְְְְִִַַָָֹֹוהּוא

‰zÚÂ מג ּלה נבאר ּבמ ּסכת  חז "ל ּׁשאמר ּו לחכמים(ז .)מה  אסּתר ׁשלחה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכתיב ל ּה ׁשלח ּו לדֹור ֹות, כ)קבעּוני כב ל '(משלי  כתבּתי הלא  ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

ּבּספר' זּכרֹון  זאת 'ּכתב  ׁשּכתּוב מקרא ׁשּמצאּו עד  ר ּבעים, ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשלי ׁשים '

יד) יז  '(שמות  מה, 'ז ּכר ֹון ' ּתֹורה, ּובמ ׁשנה ּכאן ּׁשּכת ּוב מה זאת ' ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹּכתב 
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כי  זי"ע  ממעזריטש המגיד  של  חידושו

אע "פ כי מגלה בנפעל " הפועל  "כח 
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יתּבר  רצֹונֹו נת ּגּלה  הּתחּתֹון ּובעֹולם  ה ּתח ּתֹון , ׁשּנבראּוע ֹולם ׁשמ ֹו ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

ה ּוא ׂשרט ּוטין  ּכי  ּבארנ ּו ּכבר ּכי ׂשרט ּוט  צריכה הּמג ּלה ולכן  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָהע ֹולמ ֹות,

העֹולם . ׁשּנברא לּמה רצֹונ ֹו נת ּגּלה  הּתח ּתֹון ּובע ֹולם הרצ ֹון , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהתּגּלּות 

ÔÎÂ ּתפ ּלין ּכי הּתח ּתֹון , לע ֹולם ּתּקּון  ל ּבית , ׁשמירה ׁשהיא ּבארנּו מז ּוזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

להפ אּדרּבה  ּבּקד ּׁשהה ּוא  האדם ׁשּיתק ּׁשר לע ּלא, מ ּתּתא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּברּו מה ּקדֹוׁש ׁשמירה היא ּומז ּוזה הּמצ ֹות, ּכל וכן  ה ּואהעליֹונה, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה ּוא הּתח ּתֹון ׁשע ֹולם ּבארנּו ּוכבר לתּתא, מעּלא והיא ה ּתח ּתֹון , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלעֹולם 

מרּמזת היא  ׁשּגם  ׂשרט ּוט , צריכה מז ּוזה ּגם  לכן  העלי ֹון , רצֹון  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהתּגּלּות

רצ ֹון  התּגּלּות ה ּוא ה ּתח ּתֹון  ועֹולם ׁשּבארנ ּו, ּכמ ֹו הּתח ּתֹון  ע ֹולם ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָעל 

נכֹון. וה ּוא  הּוא, הרצ ֹון התּגּלּות  ו ׂשרטּוט  ְְְְְִִֶַָָָָהעליֹון ,

Èk]לבנה אׁש ּגּבי  על  ׁשח ֹורה אׁש ה ּתֹורה ּכי ה "א ,נ ֹודע פ "ו  שקלים  (ירושלמי  ְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

יח) ג  וא ׁשדב"ר  לבנה, אׁש הּוא  וה ּגויל  ׁשחרים , אׁש הּמה  הא ֹותּיֹות  ּכי ,ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ

ּגון  נקרא הּוא סֹוד  ּכי  העליֹון, הרצֹון  הּוא אׁשר  האין העֹולם  נגד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָלבנה

על  הּוא  הא ֹות ּיֹות  ׂשרט ּוטי  ולכן ּכּיד ּוע, ּגון ּבכלל אינ ֹו לבן  ׁשּגון  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלבן,

וכן  ג ּביהם. על א ֹותּיֹות  ׁשּיכּתב  הכנה ה ּוא ׂשרט ּוטין  והע ֹוׂשה ּגויל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגּבי 

ּבהק ּדמה , יצירה ּבספר  הראב "ד ּכתב  וכן  ּדבר, לכל הכנה הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהאין 

ׁשל  ּוברצֹון  ּובהכנה הראב"ד, ּכתב ּכן ח ּמה  זהרי ּופעל הכין ּבס ֹוד ְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָוהּוא 

ׁשּנּכר  ּכיון  לכן ּבּנפעל, ה ּפֹועל ּכח  מֹורי  אמר וכן הּמעׂשה, ס ֹוף  נ ּכר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדבר

סֹוד  וה ּוא ה ּמעׂשה, ס ֹוף  ּברצ ֹון הּכר  לע ׂשֹות עצמ ֹו את  הכין  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרצ ֹון

לבנה א ׁש הּוא והּגויל אֹותּיֹות, לכּתב  ׁשרֹוצה ּבּגויל  ׁשּנּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּׂשרט ּוטין

øåàéá
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באחדות ש  הנפש עם מתיחד  הרצון

שהוא  שבמצח  השרטוט  כך  אחד ,

על  מורה הגוף  מציאות עם מתיחד 

האדם  של  במעשיו הרצון התגלות

על  מורה שבנייר השרטוט  וכן בפועל ,

שלמעלה  הבריאה של  העליון הרצון

ומתגלה  באותיות, נכתב  ואינו מהשגה

המזוזה  של  הנייר גבי על  לעינים

העליון  הרצון מאיר שבהם והמגילה

ממש. בפועל  הגשמי בעולם
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ה ּוא הּמחלט  ואפס  ה ּמחלט , מאפס ּבא  והרצ ֹון ּכתבנ ּו, ּכא ׁשר האין  ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻוהּוא 

ּדל  ריׁשא  אתידע ס ֹוד רפט .-:)א ח "ג  נ ֹודע(זוהר  לא עדין  ה ּמחלט  ּבאפס  ּכי  , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

מה נ ֹודע אז  לרצ ֹון ּכׁשּבא רק  אתידע, לא נקרא ולכן  ּבֹו ּיעׂשה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמה 

ּכתלג  'לב ּוׁשי ּה ס ֹוד והּוא ה ּגויל, ה ּוא הּמחלט  ואפס  ׁשּיע ׂשה, א ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּׁשּיברא

ט)ח ּור ' ז  ר ׁשימ ֹות(דניאל  ּבֹו י ׁש לכן  ׁשּיברא , נֹודע ּכבר ּברצֹון אבל , ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבֹו אין  לכן ּבּפעל , ולא ּבּכח  הּוא ׁשעדין ּכיון אפס הּתֹורה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבׂשרט ּוטי

ּתֹורה . ׁשל ה ּׂשרט ּוטין ּכמ ֹו לבנ ֹות ר ׁשימ ֹות  רק ׁשחרה , אֹותּיֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹגונ ּוני

יבין ]: והּמׂשּכיל מאד עמק ְְְְִִַַָָֹֹוהּוא

‰zÚÂ מג ּלה נבאר ּבמ ּסכת  חז "ל ּׁשאמר ּו לחכמים(ז .)מה  אסּתר ׁשלחה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכתיב ל ּה ׁשלח ּו לדֹור ֹות, כ)קבעּוני כב ל '(משלי  כתבּתי הלא  ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

ּבּספר' זּכרֹון  זאת 'ּכתב  ׁשּכתּוב מקרא ׁשּמצאּו עד  ר ּבעים, ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשלי ׁשים '

יד) יז  '(שמות  מה, 'ז ּכר ֹון ' ּתֹורה, ּובמ ׁשנה ּכאן ּׁשּכת ּוב מה זאת ' ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹּכתב 
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יׁש לכאֹורה והּנה  ּבּמג ּלה . ּׁשּכתּוב מה 'ּבּספר' ּבׁשמ ּואל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּכתּוב 

ל  כתב ּתי 'הלא והאי להק ׁשֹות הּתֹורה, ּכל על  קאי  נז ּכר ׁשלי ׁשים' ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

עמלק . מח ּית  ְְֲִֵַָָּבכאן 

ÈÙÏeהוי "ה אֹות ּיֹות ארּבע  ּכנגד ע ֹולמ ֹות אר ּבע ׁשּיׁש ׁשּיד ּוע ּדברינ ּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכ ואחר מּדֹות ּכביכ ֹול  אצל ֹו האציל ויצר אׁשר  ה ּכּסא ע ֹולם ּברא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וע ׂשּיה עׂשּיה , יצירה ּבריאה  אצילּות האר"י ּבדברי הּנקרא והּוא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָועׂשה,

הע ׂשי ּה ּובע ֹולם הוי"ה , ׁשם ׁשל  ה"א ּכנגד הּוא אׁשר הרביעי  ע ֹולם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה ּוא

øåàéá
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.äùòå,האצילות שבעולם ית' מידותיו

ומשלו  היחוד , בתכלית עמו מיוחדות

שפועל  לאדם משל  הקבלה חכמי בזה

ביד  בידו חסדו וגבורתו הימנית, ו

אחד  שבו הרצון אבל  כו', השמאלית

כל  כך  בכולם, הפועל  והוא הוא

בטלות  האצילות שבעולם הספירות

מידות  ואין ב "ה, העליון לרצון בתכלית

כלל , ח "ו נפרדת למציאות נחשבות אלו

העליונים  האורות לגילוי  כלים הם רק 

נראות  התחתונים בעולמות ורק  ב "ה,

מזו. זו מחולקות כמציאויות המידות

ותהיה  לנבראים יאירו אלו שמידות וכדי

עולם  הקב "ה ברא לטוב , רע  בין בחירה

משום  הכסא, עולם הנקרא הבריאה

המידות  את לגלות כסא שהוא

עולם  שהוא זה ובעולם לתחתונים,

שבמידות  השכליות מאיר השכל 

ושם  ישראל , נשמות ריבוא בשישים

שם  ולכן למציאות, המידות נחשבות

והתחלקותם  הנשמות בריאת התחילה

משיג  כשהשכל  כי ריבוא, שישים למנין

יחדיו  כולם את משיג אינו המידות, את

נעשות  משם ולכן בנפרד , אחד  כל  אלא

שם  אשר ישראל  נשמות דהיינו המידות

שכל  והמלאכים המידות מכל  שכלולים

'יש' בבחינת להיות אחת, ממידה אחד 

עולם  הוא זה שעולם הגם דקדושה.

המאיר  שבו השכל  שמרוב  היינו הכסא,

הם  לעולמות, ית"ש הבורא גדלות את

כסא  ונעשים להקב "ה לגמרי בטלים

'יש' בבחינת זה הרי אמנם ית', לקדושתו

גמור. 'אין' בבחינת ולא ל 'אין' שבטל 

'יצר' 'יש', בחינת שמתחיל  זה ומעולם

ב 'עולם  והמלאכים הנשמות את הקב "ה

הבחירה  מתחילה שממנו היצירה'

מאיר  אין כי לרע , טוב  בין בשלימותה

בעולם  כמו כ "כ  אלקות השכל  בו

רע , וחציו טוב  חציו ולכן הבריאה,

עולם  את הקב "ה 'עשה' ואח "כ 

הטבע עולם של  החיות שהוא ה'עשיה'

שהוא  החיצוניות רק  מורגש שבו

והחיצונים  הקליפות ולכן העשיה,

מהשכל , ריחוקו לרוב  בו, גוברים

רבינו. בדברי כמבואר

ï½ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

קריאת ועל  מכ ּסה, ׁשם אלהּותֹו והת ּגּלּות מחיצֹונים, רּבֹו הּטבע ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻֻע ֹולם

ּבעֹולם(כתב)מג ּלה  אׁשר  הּטבע , ּבעֹולם  ּגם  ה ' ּתֹורת ׁשּנת ּגּלה  [ּכתבנּו] ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּבעבּור  וכתבנּו מג ּלה , קריאת  ידי  על אלהּותֹו נתּגּלה הּטבע ע ֹולם ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹה ּזה

כתב ּתי  'הלא וזה  ואסּתר, מרּדכי ּבימי הּתֹורה וק ּבלּו מג ּלה, נקראת  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

ל ל  ּכתב ּתי  ּכל ֹומר רּבעים, ולא אלהּותֹוׁשליׁשים' ׁשּית ּגּלה  ׁשליׁשים  ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּבעֹולם ּכל ֹומר ר ּבעים, ולא  יצירה , ּבריאה אצילּות  עֹולמ ֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁש

מכּסה אלהּותֹו היה ה ּטבע , עֹולם  והּוא הרביעי ע ֹולם הּוא  אׁשר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהע ׂשּיה 

ּבּספר' ז ּכרֹון זאת 'ּכתב ׁשּכתּוב  מקרא ׁשּמצאּו עד הת ּגּלּות, ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואין 

האר"י  מ ּדברי נ ֹודע  ּכי מג ּלה, ז ֹו ּבּספר פ "ו )כּו', שכ"ה  ּבס(פע "ח  פר ּומראב"ד  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבעׂשּיה , מקּנן  ּומלכּות  מלכּות, הּוא ׁשּספר ּבפרּוׁשֹו ּומרמּב"ן  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיצירה

עֹולם ה ּוא  הע ׂשּיה עֹולם  ׁשּיתּקן ּכלֹומר מג ּלה , מקרא זֹו 'ּבּספר' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻולכן 

ׁשּכתבנ ּו: ּכמֹו מלכּות ספר ּכי ּבּספר, ּבתבת מר ּמז  הּוא אׁשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻה ּטבע ,

‰zÚÂ חז "ל ׁשאמרּו למה ב)נבאר  ט  משלי  חּוץ(מדרש  ּבטלים ה ּמֹועדים ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ספרים מ ּׁשארי וכן הרמ ּב"ן מ ּדברי  נ ֹודע  הּנה ּכי ּפּורים . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמימי

ּתרעינה ' ודב 'ּופרה הּטבעים ּכל  יּתּקנ ּו הּמׁשיח  ּבימ ֹות ּכי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹה ּקדמ ֹונים ,

ז ) יא  יצטרכּו(ישעיה  ולא  י ׂשראל, ּבני עם רצ ֹון ּדוקא  יע ׂשּו הּטבעים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹוכל

והּטבעים הּמׁשיח לימֹות י ּתּקנּו ה ּטבעים  ּכי טבעים, ּבׁשּנּוי לנ ּסים  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַַָָָָָּכלל 

יתּבר  רצֹונ ֹו לעׂשֹות מכרחים וזהיהי ּו י ׂשראל. ּבית  ע ּמֹו ּורצֹון  ׁשמ ֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

רעה' ח ּיה 'והׁשּבּתי  הּפסּוק על  ּבח ּקתי ּבפרׁשת הרמ ּב"ן  ו )ל ׁשֹון כו  (ויקרא  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

יׂשראל  ארץ ּבהיֹות  ּכי הּנכ ֹון  והּוא ׁשמעֹון  רּבי ּדעת ועל ל ׁשֹונֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזה

הראׁשֹון  אדם חטא  קדם מ ּתח ּלת ֹו הע ֹולם היה  ּכא ׁשר הּמצ ֹות קּיּום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבעת

ע ּין  ּבהם, הּוׂשם אׁשר  הרא ׁשֹון  טבע  על  ויעמד ּו ּבס ֹופ ֹו, ׁשם ועּין  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָכּו',

ׁשהארי  ּבּפסּוק ׁשם הרמ ּב"ן  ּׁשּכתב מה  וע ּין יא). פסוק  מ ׁשּכני (שם  'ונת ּתי  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ְֲֶּבתֹוככם'.

‰p‰Â הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו מצרים, ליציאת זכר  הּמה הּמֹועדים  (דברים ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

יב) טז  יד, ּבּטּורה  רעא)והּובא סי ' 'זכר (או "ח  ּבּקּדּוׁש ּׁשאֹומרים  מה  על  ְְִִֵֶֶַַַַָ

ב ּסּכֹות 'ּכי  סּכֹות  וכן  מצרים, יציאת ה ּוא ּפסח  ּכי מצרים', ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָֻֻליציאת
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יׁש לכאֹורה והּנה  ּבּמג ּלה . ּׁשּכתּוב מה 'ּבּספר' ּבׁשמ ּואל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּכתּוב 

ל  כתב ּתי 'הלא והאי להק ׁשֹות הּתֹורה, ּכל על  קאי  נז ּכר ׁשלי ׁשים' ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

עמלק . מח ּית  ְְֲִֵַָָּבכאן 

ÈÙÏeהוי "ה אֹות ּיֹות ארּבע  ּכנגד ע ֹולמ ֹות אר ּבע ׁשּיׁש ׁשּיד ּוע ּדברינ ּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכ ואחר מּדֹות ּכביכ ֹול  אצל ֹו האציל ויצר אׁשר  ה ּכּסא ע ֹולם ּברא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וע ׂשּיה עׂשּיה , יצירה ּבריאה  אצילּות האר"י ּבדברי הּנקרא והּוא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָועׂשה,

הע ׂשי ּה ּובע ֹולם הוי"ה , ׁשם ׁשל  ה"א ּכנגד הּוא אׁשר הרביעי  ע ֹולם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה ּוא
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.äùòå,האצילות שבעולם ית' מידותיו

ומשלו  היחוד , בתכלית עמו מיוחדות

שפועל  לאדם משל  הקבלה חכמי בזה

ביד  בידו חסדו וגבורתו הימנית, ו

אחד  שבו הרצון אבל  כו', השמאלית

כל  כך  בכולם, הפועל  והוא הוא

בטלות  האצילות שבעולם הספירות

מידות  ואין ב "ה, העליון לרצון בתכלית

כלל , ח "ו נפרדת למציאות נחשבות אלו

העליונים  האורות לגילוי  כלים הם רק 

נראות  התחתונים בעולמות ורק  ב "ה,

מזו. זו מחולקות כמציאויות המידות

ותהיה  לנבראים יאירו אלו שמידות וכדי

עולם  הקב "ה ברא לטוב , רע  בין בחירה

משום  הכסא, עולם הנקרא הבריאה

המידות  את לגלות כסא שהוא

עולם  שהוא זה ובעולם לתחתונים,

שבמידות  השכליות מאיר השכל 

ושם  ישראל , נשמות ריבוא בשישים

שם  ולכן למציאות, המידות נחשבות

והתחלקותם  הנשמות בריאת התחילה

משיג  כשהשכל  כי ריבוא, שישים למנין

יחדיו  כולם את משיג אינו המידות, את

נעשות  משם ולכן בנפרד , אחד  כל  אלא

שם  אשר ישראל  נשמות דהיינו המידות

שכל  והמלאכים המידות מכל  שכלולים

'יש' בבחינת להיות אחת, ממידה אחד 

עולם  הוא זה שעולם הגם דקדושה.

המאיר  שבו השכל  שמרוב  היינו הכסא,

הם  לעולמות, ית"ש הבורא גדלות את

כסא  ונעשים להקב "ה לגמרי בטלים

'יש' בבחינת זה הרי אמנם ית', לקדושתו

גמור. 'אין' בבחינת ולא ל 'אין' שבטל 

'יצר' 'יש', בחינת שמתחיל  זה ומעולם

ב 'עולם  והמלאכים הנשמות את הקב "ה

הבחירה  מתחילה שממנו היצירה'

מאיר  אין כי לרע , טוב  בין בשלימותה

בעולם  כמו כ "כ  אלקות השכל  בו

רע , וחציו טוב  חציו ולכן הבריאה,

עולם  את הקב "ה 'עשה' ואח "כ 

הטבע עולם של  החיות שהוא ה'עשיה'

שהוא  החיצוניות רק  מורגש שבו

והחיצונים  הקליפות ולכן העשיה,

מהשכל , ריחוקו לרוב  בו, גוברים

רבינו. בדברי כמבואר
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קריאת ועל  מכ ּסה, ׁשם אלהּותֹו והת ּגּלּות מחיצֹונים, רּבֹו הּטבע ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻֻע ֹולם

ּבעֹולם(כתב)מג ּלה  אׁשר  הּטבע , ּבעֹולם  ּגם  ה ' ּתֹורת ׁשּנת ּגּלה  [ּכתבנּו] ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּבעבּור  וכתבנּו מג ּלה , קריאת  ידי  על אלהּותֹו נתּגּלה הּטבע ע ֹולם ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹה ּזה

כתב ּתי  'הלא וזה  ואסּתר, מרּדכי ּבימי הּתֹורה וק ּבלּו מג ּלה, נקראת  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

ל ל  ּכתב ּתי  ּכל ֹומר רּבעים, ולא אלהּותֹוׁשליׁשים' ׁשּית ּגּלה  ׁשליׁשים  ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּבעֹולם ּכל ֹומר ר ּבעים, ולא  יצירה , ּבריאה אצילּות  עֹולמ ֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁש

מכּסה אלהּותֹו היה ה ּטבע , עֹולם  והּוא הרביעי ע ֹולם הּוא  אׁשר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהע ׂשּיה 

ּבּספר' ז ּכרֹון זאת 'ּכתב ׁשּכתּוב  מקרא ׁשּמצאּו עד הת ּגּלּות, ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואין 

האר"י  מ ּדברי נ ֹודע  ּכי מג ּלה, ז ֹו ּבּספר פ "ו )כּו', שכ"ה  ּבס(פע "ח  פר ּומראב"ד  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבעׂשּיה , מקּנן  ּומלכּות  מלכּות, הּוא ׁשּספר ּבפרּוׁשֹו ּומרמּב"ן  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיצירה

עֹולם ה ּוא  הע ׂשּיה עֹולם  ׁשּיתּקן ּכלֹומר מג ּלה , מקרא זֹו 'ּבּספר' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻולכן 

ׁשּכתבנ ּו: ּכמֹו מלכּות ספר ּכי ּבּספר, ּבתבת מר ּמז  הּוא אׁשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻה ּטבע ,

‰zÚÂ חז "ל ׁשאמרּו למה ב)נבאר  ט  משלי  חּוץ(מדרש  ּבטלים ה ּמֹועדים ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ספרים מ ּׁשארי וכן הרמ ּב"ן מ ּדברי  נ ֹודע  הּנה ּכי ּפּורים . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמימי

ּתרעינה ' ודב 'ּופרה הּטבעים ּכל  יּתּקנ ּו הּמׁשיח  ּבימ ֹות ּכי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹה ּקדמ ֹונים ,

ז ) יא  יצטרכּו(ישעיה  ולא  י ׂשראל, ּבני עם רצ ֹון ּדוקא  יע ׂשּו הּטבעים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹוכל

והּטבעים הּמׁשיח לימֹות י ּתּקנּו ה ּטבעים  ּכי טבעים, ּבׁשּנּוי לנ ּסים  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַַָָָָָּכלל 

יתּבר  רצֹונ ֹו לעׂשֹות מכרחים וזהיהי ּו י ׂשראל. ּבית  ע ּמֹו ּורצֹון  ׁשמ ֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

רעה' ח ּיה 'והׁשּבּתי  הּפסּוק על  ּבח ּקתי ּבפרׁשת הרמ ּב"ן  ו )ל ׁשֹון כו  (ויקרא  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

יׂשראל  ארץ ּבהיֹות  ּכי הּנכ ֹון  והּוא ׁשמעֹון  רּבי ּדעת ועל ל ׁשֹונֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזה

הראׁשֹון  אדם חטא  קדם מ ּתח ּלת ֹו הע ֹולם היה  ּכא ׁשר הּמצ ֹות קּיּום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבעת

ע ּין  ּבהם, הּוׂשם אׁשר  הרא ׁשֹון  טבע  על  ויעמד ּו ּבס ֹופ ֹו, ׁשם ועּין  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָכּו',

ׁשהארי  ּבּפסּוק ׁשם הרמ ּב"ן  ּׁשּכתב מה  וע ּין יא). פסוק  מ ׁשּכני (שם  'ונת ּתי  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ְֲֶּבתֹוככם'.

‰p‰Â הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו מצרים, ליציאת זכר  הּמה הּמֹועדים  (דברים ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

יב) טז  יד, ּבּטּורה  רעא)והּובא סי ' 'זכר (או "ח  ּבּקּדּוׁש ּׁשאֹומרים  מה  על  ְְִִֵֶֶַַַַָ

ב ּסּכֹות 'ּכי  סּכֹות  וכן  מצרים, יציאת ה ּוא ּפסח  ּכי מצרים', ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָֻֻליציאת
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כ ּו' י ׂשראל' ּבני את מג )הֹוׁשבּתי  כג  אמר (ויקרא ּתֹורה מ ּתן  ּבׁשב ּועֹות וכן , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

יתּבר  אלהי ה ּׁשם ה' 'אנכי ראׁשֹון  הֹוצאתי ּבדּבּור מארץאׁשר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ב)מצרים' כ  ּבׁשּנּוי (שמות  ׁשראּו מצרים ליציאת זכר טֹובים הּימים ּכל  , ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמ ֹו העֹולם  ח ּדּוׁש על  ה ּמֹורה ּומ ֹופתים אֹות ֹות הע ֹולם ח ּדּוׁש ְְְִִִִֶַַַָָָָָה ּטבעים 

הרמ ּב"ן. ְֶַַַָָׁשּכתב

‰p‰Âמכרחים יהיּו הּטבעים ּכל  אׁשר הּמׁשיח לימ ֹות לב ֹוא  לעתיד  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

יּוכל  לא  הּטבעים ּפי על ואפּלּו י ׂשראל ּבית ע ּמֹו ּכרצֹון  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּיע ׂשּו

ּכי  ּבטלים הּמֹועדים ולכן  יׂשראל , מ ּבית אחד לׁשּום רצֹון  נגד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלעׂשֹות

טבעים ּבׁשּנּוי ונפלאֹות  נּסים אז היה אׁשר מצרים יציאת על מ ֹורים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָה ּמה

טבע ל ׁשּנּוי יצטרכּו לא ה ּמׁשיח  לימ ֹות  הּמֹועדיםוהּנה  ּכל לכן ים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

עכ ׁשו  ּגם נת ּגּלה  ט ֹוב  י ֹום קדּׁשת  ידי  על ּכי ה ּמֹועדים טעם ּכי  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֻּבטלים,

אם ע ּתה ּגם יתּגּלה אז ׁשהיה  החסדים ואּלּו אז  ׁשהיה הארה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹזאת

עּמנ ּו יע ׂשה טבעּיּות  ּבׁשּנּוי  ונפלא ֹות  נ ּסים ע ּמנ ּו לע ׂשֹות יׂשראל  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָיצטרכּו

ולימ ֹות רא ׁשֹונה, ּבקדּׁשה  חנ ּכה ּבקדּׁשת ּבאריכּות  ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ע ּתה  ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻֻּגם 

הארה אכן מתּקנים, יהי ּו הּטבעים ּכי טבעים  ל ׁשּנּוי יצטרכּו לא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻה ּמׁשיח 

ּבתֹו נס  ׁשהיה נּתּקנ ּו ׁשה ּטבעים  מֹורה ׁשהּוא  ה ּואּדפּורים הּטבעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ימי  לב ֹוא  לעתיד  ולכן  יתּקנ ּו, ה ּטבעים  ׁשאז הּמׁשיח  לימ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻּדגמא 

נבטלים: לא ְִִִַָֹה ּפּורים

‰zÚÂ חז "ל ׁשאמר ּו טעם אבאר  וגם לאביֹונים . מ ּתנֹות טעם נבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ו' ּדף  מג ּלה  ׁשיכי (ע"ב)ּבמ ּסכת לאבי ֹונים ּומ ּתנ ֹות הּמג ּלה  קריאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבמקרא ּתלּויֹות  ענּיים ׁשל  ׁשעיניהם מּפני ע"ב  ד ' ּדף אמרּו וגם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאהדדי.

ּכבר  ּכי לאביֹונים , מ ּתנ ֹות ׁשל  ענין ואבאר אהדדי. דתליא מׁשמע  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָמג ּלה
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.íéìèáð משום יו"ט  יהיו הפורים ימי 

המשיח ימות הארת נמשכת ידם שעל 

והם  ויותר, יותר שנה בכל  הזה, לעולם

גם  ולכן השלימה, הגאולה ראשית

שלימה, בגאולה כשנגאל  לבא לעתיד 

נמשכה  ידם שעל  הפורים ימי יהיו

טוב . יום ימי גאולתינו,
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חנ ּכה ּבקדּׁשת  ה)ּבארנ ּו הּׁשכינה ,(קדושה  מראֹות מ ּׂשיגים  ע ֹולמ ֹות  יׁש ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ

אמנם נגלים, להּבֹורא וה ּיראה  האהבה  ּובם  העליֹונים, הע ֹולמ ֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָוהּמה

וכל  מכּסה. והנהגת ֹו נסּתרה ּומלכּותֹו ה ּטבע , ע ֹולם הּוא הּזה ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּבעֹולם 

ח ּיים אלהים הּוא  אלהינ ּו ה' את לעבד  וחפצים מ ׁשּתֹוקקים  ְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹהעֹולמ ֹות

וה ּנה הּתח ּתֹון . עֹולם  עד הּכּסא מע ֹולם העֹולמֹות, ּכל  את  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמח ּיה 

הּטבע על  האל  ׁשּיאיר ּתאבים הם ה ּטבע , ׁשּבעֹולם  והרּוחנ ּיּות  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהא ֹות ּיֹות

ּכדר  אֹותֹו, יעבדּו ׁשּכּלם ּומלכּות ֹו ׁשּימּלאהנהגת ֹו לע ׁשיר ּתאב  ׁשהעני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמה מכּסה ּומלכ ּותֹו הנהגתֹו ּבֹו אׁשר ה ּטבע  הע ֹולם ּכן חסרֹונ ֹו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּדי

והנהגתֹו, ּומלכ ּותֹו האלהים  אלהי הּבֹורא הארת  ׁשּיתּגּלה ּותאבים  ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹענ ּיים 

ּבדעת עני ּכמֹו עני  אין מא .)ּכי .(נדרים  ְְִִִֵַַָָ

‰p‰Â, ּבּטבעים ואפּלּו הארֹות נתּגּלּו מג ּלה מקרא ידי  על ּבפ ּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבתֹו אפ ּלּו מ ׁשלה  ּבּכל  ׁשּמלכּות ֹו ּכאׁשר ונתּגּלה ה ּטבעים  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
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.åúåëìîå åúâäðä סוד את מבאר רבינו

בכל  שורה השכינה כי השכינה, גלות

התורה  אותיות כ "ב  ידי על  העולמות

החיות  והנה הכל , ומהוים המחיים

המלאכים  דהיינו העליונים שבעולמות

מקושרים  הם שם, אשר והעולמות

ית' מלכותו מידת – הקדושה לשכינה

ינתק , בל  גלוי בקשר האצילות, שבעולם

גדלות  משיגים הם עת שבכל  דהיינו

מציאותם כל  ואיך  חיות הבורא הוא

לבורא  מקושר עולם וכל  ית"ש, הבורא

ההארה  ולפי דרגתו, לפי ית"ש

שהארת  משום וזאת בו, אשר המיוחדת

ב 'עולם  בגלוי מאיר העליון הדעת

גדול  בן בבחינת הוא ולכן הבריאה'

מיד , אליו ומקושר אביו דעת את המשיג

מידותיו  מאירות שבו היצירה' ו'עולם

על  עומד  שאינו כבן ג"כ  נמשל  ית"ש,

בכל  אליו מקושר אבל  לגמרי אביו דעת

של  החיות אמנם בשלימות, מידותיו

מידת  רק  מאירה שבו העשיה' 'עולם

מכ "ב שיוצא שהוא ית"ש, מלכותו

כבן  הם שם, אשר התורה אותיות

לא  משיגו אינו אבל  אביו את שרואה

תמיד  הוא ולכן במידותיו, ולא בדעתו

אין  כי טובה, מכל  המחוסר עני בבחינת

החיות  כל  שהרי בדעת, אלא עני

כמו  הדעת ידי על  יורד  שבעולמות

הוא  ולכן תחיה, והחכמה שנאמר

בינה  אביו אותו שילמד  תמיד  משתוקק 

בעולם  יגלה שהקב "ה היינו ודעת,

כל  וידעו הדעת הארת את בגלוי העשיה

דבר. ה' פי כי יחדיו בשר
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כ ּו' י ׂשראל' ּבני את מג )הֹוׁשבּתי  כג  אמר (ויקרא ּתֹורה מ ּתן  ּבׁשב ּועֹות וכן , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

יתּבר  אלהי ה ּׁשם ה' 'אנכי ראׁשֹון  הֹוצאתי ּבדּבּור מארץאׁשר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ב)מצרים' כ  ּבׁשּנּוי (שמות  ׁשראּו מצרים ליציאת זכר טֹובים הּימים ּכל  , ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמ ֹו העֹולם  ח ּדּוׁש על  ה ּמֹורה ּומ ֹופתים אֹות ֹות הע ֹולם ח ּדּוׁש ְְְִִִִֶַַַָָָָָה ּטבעים 

הרמ ּב"ן. ְֶַַַָָׁשּכתב

‰p‰Âמכרחים יהיּו הּטבעים ּכל  אׁשר הּמׁשיח לימ ֹות לב ֹוא  לעתיד  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

יּוכל  לא  הּטבעים ּפי על ואפּלּו י ׂשראל ּבית ע ּמֹו ּכרצֹון  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּיע ׂשּו

ּכי  ּבטלים הּמֹועדים ולכן  יׂשראל , מ ּבית אחד לׁשּום רצֹון  נגד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלעׂשֹות

טבעים ּבׁשּנּוי ונפלאֹות  נּסים אז היה אׁשר מצרים יציאת על מ ֹורים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָה ּמה

טבע ל ׁשּנּוי יצטרכּו לא ה ּמׁשיח  לימ ֹות  הּמֹועדיםוהּנה  ּכל לכן ים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

עכ ׁשו  ּגם נת ּגּלה  ט ֹוב  י ֹום קדּׁשת  ידי  על ּכי ה ּמֹועדים טעם ּכי  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֻּבטלים,

אם ע ּתה ּגם יתּגּלה אז ׁשהיה  החסדים ואּלּו אז  ׁשהיה הארה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹזאת

עּמנ ּו יע ׂשה טבעּיּות  ּבׁשּנּוי  ונפלא ֹות  נ ּסים ע ּמנ ּו לע ׂשֹות יׂשראל  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָיצטרכּו

ולימ ֹות רא ׁשֹונה, ּבקדּׁשה  חנ ּכה ּבקדּׁשת ּבאריכּות  ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ע ּתה  ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻֻּגם 

הארה אכן מתּקנים, יהי ּו הּטבעים ּכי טבעים  ל ׁשּנּוי יצטרכּו לא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻה ּמׁשיח 

ּבתֹו נס  ׁשהיה נּתּקנ ּו ׁשה ּטבעים  מֹורה ׁשהּוא  ה ּואּדפּורים הּטבעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ימי  לב ֹוא  לעתיד  ולכן  יתּקנ ּו, ה ּטבעים  ׁשאז הּמׁשיח  לימ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻּדגמא 

נבטלים: לא ְִִִַָֹה ּפּורים

‰zÚÂ חז "ל ׁשאמר ּו טעם אבאר  וגם לאביֹונים . מ ּתנֹות טעם נבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ו' ּדף  מג ּלה  ׁשיכי (ע"ב)ּבמ ּסכת לאבי ֹונים ּומ ּתנ ֹות הּמג ּלה  קריאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבמקרא ּתלּויֹות  ענּיים ׁשל  ׁשעיניהם מּפני ע"ב  ד ' ּדף אמרּו וגם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאהדדי.

ּכבר  ּכי לאביֹונים , מ ּתנ ֹות ׁשל  ענין ואבאר אהדדי. דתליא מׁשמע  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָמג ּלה
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.íéìèáð משום יו"ט  יהיו הפורים ימי 

המשיח ימות הארת נמשכת ידם שעל 

והם  ויותר, יותר שנה בכל  הזה, לעולם

גם  ולכן השלימה, הגאולה ראשית

שלימה, בגאולה כשנגאל  לבא לעתיד 

נמשכה  ידם שעל  הפורים ימי יהיו

טוב . יום ימי גאולתינו,
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חנ ּכה ּבקדּׁשת  ה)ּבארנ ּו הּׁשכינה ,(קדושה  מראֹות מ ּׂשיגים  ע ֹולמ ֹות  יׁש ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ

אמנם נגלים, להּבֹורא וה ּיראה  האהבה  ּובם  העליֹונים, הע ֹולמ ֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָוהּמה

וכל  מכּסה. והנהגת ֹו נסּתרה ּומלכּותֹו ה ּטבע , ע ֹולם הּוא הּזה ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּבעֹולם 

ח ּיים אלהים הּוא  אלהינ ּו ה' את לעבד  וחפצים מ ׁשּתֹוקקים  ְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹהעֹולמ ֹות

וה ּנה הּתח ּתֹון . עֹולם  עד הּכּסא מע ֹולם העֹולמֹות, ּכל  את  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמח ּיה 

הּטבע על  האל  ׁשּיאיר ּתאבים הם ה ּטבע , ׁשּבעֹולם  והרּוחנ ּיּות  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהא ֹות ּיֹות

ּכדר  אֹותֹו, יעבדּו ׁשּכּלם ּומלכּות ֹו ׁשּימּלאהנהגת ֹו לע ׁשיר ּתאב  ׁשהעני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמה מכּסה ּומלכ ּותֹו הנהגתֹו ּבֹו אׁשר ה ּטבע  הע ֹולם ּכן חסרֹונ ֹו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּדי

והנהגתֹו, ּומלכ ּותֹו האלהים  אלהי הּבֹורא הארת  ׁשּיתּגּלה ּותאבים  ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹענ ּיים 

ּבדעת עני ּכמֹו עני  אין מא .)ּכי .(נדרים  ְְִִִֵַַָָ

‰p‰Â, ּבּטבעים ואפּלּו הארֹות נתּגּלּו מג ּלה מקרא ידי  על ּבפ ּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבתֹו אפ ּלּו מ ׁשלה  ּבּכל  ׁשּמלכּות ֹו ּכאׁשר ונתּגּלה ה ּטבעים  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
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.åúåëìîå åúâäðä סוד את מבאר רבינו

בכל  שורה השכינה כי השכינה, גלות

התורה  אותיות כ "ב  ידי על  העולמות

החיות  והנה הכל , ומהוים המחיים

המלאכים  דהיינו העליונים שבעולמות

מקושרים  הם שם, אשר והעולמות

ית' מלכותו מידת – הקדושה לשכינה

ינתק , בל  גלוי בקשר האצילות, שבעולם

גדלות  משיגים הם עת שבכל  דהיינו

מציאותם כל  ואיך  חיות הבורא הוא

לבורא  מקושר עולם וכל  ית"ש, הבורא

ההארה  ולפי דרגתו, לפי ית"ש

שהארת  משום וזאת בו, אשר המיוחדת

ב 'עולם  בגלוי מאיר העליון הדעת

גדול  בן בבחינת הוא ולכן הבריאה'

מיד , אליו ומקושר אביו דעת את המשיג

מידותיו  מאירות שבו היצירה' ו'עולם

על  עומד  שאינו כבן ג"כ  נמשל  ית"ש,

בכל  אליו מקושר אבל  לגמרי אביו דעת

של  החיות אמנם בשלימות, מידותיו

מידת  רק  מאירה שבו העשיה' 'עולם

מכ "ב שיוצא שהוא ית"ש, מלכותו

כבן  הם שם, אשר התורה אותיות

לא  משיגו אינו אבל  אביו את שרואה

תמיד  הוא ולכן במידותיו, ולא בדעתו

אין  כי טובה, מכל  המחוסר עני בבחינת

החיות  כל  שהרי בדעת, אלא עני

כמו  הדעת ידי על  יורד  שבעולמות

הוא  ולכן תחיה, והחכמה שנאמר

בינה  אביו אותו שילמד  תמיד  משתוקק 

בעולם  יגלה שהקב "ה היינו ודעת,

כל  וידעו הדעת הארת את בגלוי העשיה

דבר. ה' פי כי יחדיו בשר
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הּמה לאבי ֹונים ׁשּנֹותן ּכל ֹומר לאביֹונים, מּתנ ֹות זהּו לכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארנ ּו,

ּומלכ ּותֹו האל הנהג ֹות  ׁשּית ּגּלה ּותאבים ענּיים הּמה א ׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה ּטבעים 

מלכּות ׁשּנתּגּלה מ ּתנה להּטבעים נֹותן ּבפ ּורים  עכׁשו  ּבתֹוכם , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוממ ׁשל ּתֹו

ּבתֹו האל והנהג ֹות האל ׁשהיהּוממלכת ּדפּורים ה ּנס  ידי על הּטבעים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבתֹו ׁשל ה ּנס  הרּוחנ ּיּות הזּדּככ ּות ּכי  ּבארנּו ּכבר אמנם הטבעּיים . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

על  רק ח ּיּות ׁשּום  ׁשאין  רֹואין  אנ ּו ּבּטבע אפ ּלּו עד ׁשּנז ּדּככ ּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה ּטבעים 

ּכאׁשר  מג ּלה קריאת  ידי  על הּפעּלה נעׂשה הארה זאת ּומצ ֹות , ּתֹורה  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻידי

ּתליא מג ּלה ּוקריאת לאביֹונים  מּתנ ֹות לכן ראׁשֹונה , ּבקדּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּבארנ ּו

למקרא נ ׂשּואים ענּיים ׁשל ׁשעיניהם מּפני  ּׁשאמר ּו מה  וזהּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאהדדי,

מכּסה , הנהגתֹו ׁשּבם הּטבעים ה ּמה ענּיים' ׁשל  'עיניהם ּפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמג ּלה ,

ׁשהח ּיּות ּפרּוׁש 'נׂשּואים' ּבדעת , אּלא  עני ׁשאין  ענּיים נקראת  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולכן 

ׁשל ׁשּבתֹו ׁשהחּיּות הּטבעים ׁשרֹואין  עלּיֹות, להם וי ׁש נג ּבהין הּטבעים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ידי  ׁשעל ּכלֹומר  מג ּלה' 'למקרא ּומצֹות, ּתֹורה ידי על  ה ּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָה ּטבעים 

הּטב נזּדּככּו מג ּלה  ּכלֹומר מקרא נ ׂשּואים , לׁשֹון וזה ּו ּבארנ ּו, ּכאׁשר עים  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבארנ ּו: ּכאׁשר מג ּלה  מקרא ידי  על על ּיֹות  להם  י ׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּטבעים

¨¨©ה ּגה "ה 

‰p‰Â חנּכה ׁשל ּבקדּׁשה  ה)ּבארנּו להּבֹורא(קדושה עֹובדים  ׁשם  ׁשּבּטבעים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ

ּדר ּברּו והּיֹוצר הּוא  הּבֹורא ׁשה ּוא  מאמינים ׁשאנ ּו אמ ּונה , ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

רק מה ּבֹורא  התּגּלּות  ּבּטבעים ואין ּבחס ּדֹו, ה ּכל את  ּומנהיג  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹוהע ֹוׂשה
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הטבע , בעולם המאירה הדעת הארת

הקדושה  ניצוצות משתוקקים שאליה

פי  על  להיות מוכרח  הטבע , שבעולם

של  כללים באותם דווקא השי"ת רצון

יורה  עצמו שהטבע  דהיינו הטבע , עולם

כל  את  המנהיג  ית' אלקותו מציאות על 

בעולם  ההארה אין כן ולולי הברואים,

הרוחניים  בעולמות אלא הטבע 
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ּברּו ּבהּבֹורא והֹודהאמ ּונה נצח נקראים והאמ ּונה  רצז .)הּוא, ח "ג  (זוהר  ְְְֱֱִִֵֶַַָָָָָָָ

הּׁשם ּבעזרת ּבאריכּות  חנ ּכה ּבקד ּׁשת [ּבארנּו] ּכאׁשר  ה ּקדּׁשה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻֻרגלי 

ׁשהנהג ֹותיתּבר  הארה, ּבם ׁשאין אבי ֹונים, נקראים וה ֹוד נצח  ולכן  , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּברּו ה ּבֹורא  הארת ּבם ׁשּיתּגּלה וחפצים מכּסה  ּבהם וכיון ה ּבֹורא  הּוא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּדר  ודר ׁשּבּטבעים מכּסה הּבֹורא הנהג ֹות להםלהיֹות  נּתן  מ ּתנה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּברּו ּבתֹומה ּבֹורא  נּסים ונעׂשה העליֹונים , הע ֹולמ ֹות ּבהם ׁשּמאיר הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּברּו הּבֹורא הנהג ֹות  ׁשּמאיר  מ ּתנה .ה ּטבעים  לׁשֹון  מ ּתנֹות  וזהּו הּוא, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

¯LÙ‡Âּכּנֹודע [הּתח ּתֹונה ], הּמדרגה ּבּה ׁשהּתח ּתֹון ׁשּמאיר ח ּיים מעץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ה ּתח ּתֹונה וה ּמדרגה  הּתח ּתֹון, לע ֹולם מאיר העליֹון ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם

øåàéá
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חנוכה)וזלה"ק  חמישית מה (קדושה "הנה ,

מאין  יש נבראו העולמות שכל 

שכל  מאין, לעולם הבא והשפעתן

תמיד  דבוקים הנשמות וכל  העולמות

שנאמר כמו ו)באין, קנ, הנשמה (תהלים כל 

ונשימה  נשימה כל  על  הללויה, יה תהלל 

רגע , בכל  אותם מחדש והוא יה, תהלל 

ודביקתו  מאין יש הוצאתם שעה ובכל 

כל  נפתחין שמאין ראש נקרא באין

והתנהגות  'ראש'. נקרא לכן העולמות.

פי  על  בהעולמות הוא ברוך  הבורא

מכוסה  שבה הזה העולם והוא הטבע ,

והנהגות  הוא, ברוך  הבורא של  הנהגות

הוא ברוך  נקרא הבורא בהסתר בה

וגם  האדם סוף  הוא שרגלים 'רגלים',

המדריגות  סוף  הוא הטבע  הנהגת

הוא  לשרשם וכפיפתם והשתוקקתם

כנפיהם  מתחת אדם וידי בסוד  הידים,

ח ) א, מגביהם (יחזקאל השתוקקותם ומכח 

ומכח - ה'אין' לשרשם העליון המאציל 

כי  הטבעיים, בשינוי נסים נעשה זה

הוא  מאין יש בהוצאת התחברותם

בא  שמשם רק  בהם, שהוקבעו בשורש

עמוק ". והוא הברכה,

.úåðúî åäæå שעולם לעיל  מבואר

משום  'רגלים', בבחינת הוא הטבע 

מהראש  חיות מקבלים שהרגלים שכמו

חיותם, שורש ניכר אין עצמם בהם אבל 

שמקבלים  החיות בהם ניכר וכשאין

מעוטי  בבחינת כביכול  הם אזי מהראש,

בכל  מתהווה שבטבע  החיות כך  חיות,

וכאשר  ית"ש, הבורא מקדושת ורגע  עת

הנצח אזי חיותו מקור בטבע  ניכר אין

הם  כאילו שנראה אביונים, הם והוד 

אמנם  וטובה, חיות מכל  מדולדלים

בחינת  שהם העליונים כשהעולמות

בחוש  ורואים בהם, מאירים 'ראש'
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הּמה לאבי ֹונים ׁשּנֹותן ּכל ֹומר לאביֹונים, מּתנ ֹות זהּו לכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארנ ּו,

ּומלכ ּותֹו האל הנהג ֹות  ׁשּית ּגּלה ּותאבים ענּיים הּמה א ׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה ּטבעים 

מלכּות ׁשּנתּגּלה מ ּתנה להּטבעים נֹותן ּבפ ּורים  עכׁשו  ּבתֹוכם , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוממ ׁשל ּתֹו

ּבתֹו האל והנהג ֹות האל ׁשהיהּוממלכת ּדפּורים ה ּנס  ידי על הּטבעים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבתֹו ׁשל ה ּנס  הרּוחנ ּיּות הזּדּככ ּות ּכי  ּבארנּו ּכבר אמנם הטבעּיים . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

על  רק ח ּיּות ׁשּום  ׁשאין  רֹואין  אנ ּו ּבּטבע אפ ּלּו עד ׁשּנז ּדּככ ּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה ּטבעים 

ּכאׁשר  מג ּלה קריאת  ידי  על הּפעּלה נעׂשה הארה זאת ּומצ ֹות , ּתֹורה  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻידי

ּתליא מג ּלה ּוקריאת לאביֹונים  מּתנ ֹות לכן ראׁשֹונה , ּבקדּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּבארנ ּו

למקרא נ ׂשּואים ענּיים ׁשל ׁשעיניהם מּפני  ּׁשאמר ּו מה  וזהּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאהדדי,

מכּסה , הנהגתֹו ׁשּבם הּטבעים ה ּמה ענּיים' ׁשל  'עיניהם ּפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמג ּלה ,

ׁשהח ּיּות ּפרּוׁש 'נׂשּואים' ּבדעת , אּלא  עני ׁשאין  ענּיים נקראת  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולכן 

ׁשל ׁשּבתֹו ׁשהחּיּות הּטבעים ׁשרֹואין  עלּיֹות, להם וי ׁש נג ּבהין הּטבעים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ידי  ׁשעל ּכלֹומר  מג ּלה' 'למקרא ּומצֹות, ּתֹורה ידי על  ה ּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָה ּטבעים 

הּטב נזּדּככּו מג ּלה  ּכלֹומר מקרא נ ׂשּואים , לׁשֹון וזה ּו ּבארנ ּו, ּכאׁשר עים  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבארנ ּו: ּכאׁשר מג ּלה  מקרא ידי  על על ּיֹות  להם  י ׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּטבעים

¨¨©ה ּגה "ה 

‰p‰Â חנּכה ׁשל ּבקדּׁשה  ה)ּבארנּו להּבֹורא(קדושה עֹובדים  ׁשם  ׁשּבּטבעים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ

ּדר ּברּו והּיֹוצר הּוא  הּבֹורא ׁשה ּוא  מאמינים ׁשאנ ּו אמ ּונה , ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

רק מה ּבֹורא  התּגּלּות  ּבּטבעים ואין ּבחס ּדֹו, ה ּכל את  ּומנהיג  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹוהע ֹוׂשה

øåàéá
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הטבע , בעולם המאירה הדעת הארת

הקדושה  ניצוצות משתוקקים שאליה

פי  על  להיות מוכרח  הטבע , שבעולם

של  כללים באותם דווקא השי"ת רצון

יורה  עצמו שהטבע  דהיינו הטבע , עולם

כל  את  המנהיג  ית' אלקותו מציאות על 

בעולם  ההארה אין כן ולולי הברואים,

הרוחניים  בעולמות אלא הטבע 
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ּברּו ּבהּבֹורא והֹודהאמ ּונה נצח נקראים והאמ ּונה  רצז .)הּוא, ח "ג  (זוהר  ְְְֱֱִִֵֶַַָָָָָָָ

הּׁשם ּבעזרת ּבאריכּות  חנ ּכה ּבקד ּׁשת [ּבארנּו] ּכאׁשר  ה ּקדּׁשה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻֻרגלי 

ׁשהנהג ֹותיתּבר  הארה, ּבם ׁשאין אבי ֹונים, נקראים וה ֹוד נצח  ולכן  , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּברּו ה ּבֹורא  הארת ּבם ׁשּיתּגּלה וחפצים מכּסה  ּבהם וכיון ה ּבֹורא  הּוא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּדר  ודר ׁשּבּטבעים מכּסה הּבֹורא הנהג ֹות להםלהיֹות  נּתן  מ ּתנה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּברּו ּבתֹומה ּבֹורא  נּסים ונעׂשה העליֹונים , הע ֹולמ ֹות ּבהם ׁשּמאיר הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּברּו הּבֹורא הנהג ֹות  ׁשּמאיר  מ ּתנה .ה ּטבעים  לׁשֹון  מ ּתנֹות  וזהּו הּוא, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

¯LÙ‡Âּכּנֹודע [הּתח ּתֹונה ], הּמדרגה ּבּה ׁשהּתח ּתֹון ׁשּמאיר ח ּיים מעץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ה ּתח ּתֹונה וה ּמדרגה  הּתח ּתֹון, לע ֹולם מאיר העליֹון ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם
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חנוכה)וזלה"ק  חמישית מה (קדושה "הנה ,

מאין  יש נבראו העולמות שכל 

שכל  מאין, לעולם הבא והשפעתן

תמיד  דבוקים הנשמות וכל  העולמות

שנאמר כמו ו)באין, קנ, הנשמה (תהלים כל 

ונשימה  נשימה כל  על  הללויה, יה תהלל 

רגע , בכל  אותם מחדש והוא יה, תהלל 

ודביקתו  מאין יש הוצאתם שעה ובכל 

כל  נפתחין שמאין ראש נקרא באין

והתנהגות  'ראש'. נקרא לכן העולמות.

פי  על  בהעולמות הוא ברוך  הבורא

מכוסה  שבה הזה העולם והוא הטבע ,

והנהגות  הוא, ברוך  הבורא של  הנהגות

הוא ברוך  נקרא הבורא בהסתר בה

וגם  האדם סוף  הוא שרגלים 'רגלים',

המדריגות  סוף  הוא הטבע  הנהגת

הוא  לשרשם וכפיפתם והשתוקקתם

כנפיהם  מתחת אדם וידי בסוד  הידים,

ח ) א, מגביהם (יחזקאל השתוקקותם ומכח 

ומכח - ה'אין' לשרשם העליון המאציל 

כי  הטבעיים, בשינוי נסים נעשה זה

הוא  מאין יש בהוצאת התחברותם

בא  שמשם רק  בהם, שהוקבעו בשורש

עמוק ". והוא הברכה,

.úåðúî åäæå שעולם לעיל  מבואר

משום  'רגלים', בבחינת הוא הטבע 

מהראש  חיות מקבלים שהרגלים שכמו

חיותם, שורש ניכר אין עצמם בהם אבל 

שמקבלים  החיות בהם ניכר וכשאין

מעוטי  בבחינת כביכול  הם אזי מהראש,

בכל  מתהווה שבטבע  החיות כך  חיות,

וכאשר  ית"ש, הבורא מקדושת ורגע  עת

הנצח אזי חיותו מקור בטבע  ניכר אין

הם  כאילו שנראה אביונים, הם והוד 

אמנם  וטובה, חיות מכל  מדולדלים

בחינת  שהם העליונים כשהעולמות

בחוש  ורואים בהם, מאירים 'ראש'
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כ "ב היא הּקד ּׁשה ׁשל  הארֹות ּכי ּתי"ו , א ֹות  הּוא העלי ֹונה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּבּקדּׁשה 

מ"ב)אתון  פ "א  יצירה יׁש(ספר  לכן  ּתי "ו, ה ּוא א"ב ׁשל  ׁשּבאֹות ּיֹות ואחר ֹון  , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

'מ  ּבתבת  יתרה יתרהzּתי "ו וה ּתי "ו 'מנֹות ', ל ֹומר היה ּכי לאבי ֹונים, נ ֹות' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּומה לאביֹונים . ּבמ ּתנֹות  הּיֹום ּבזה להרּבֹות  יׁש לכן  ּׁשּכתבנּו, למה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרמז

מנֹות ׁשני לרעה ּו אי ׁש מנֹות  ּומׁשלֹוח אביֹונים , ל ׁשני מ ּתנ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּׁשׁשּתי

לק ּמן  נבאר אחד, ג )לאיׁש יתּבר (קדושה  הּׁשם ּבעזרת הּׁשם ירצה  .אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ÔÎÏ, רּבה ּובׂשמחה ּבחדוה לאבי ֹונים ּבמ ּתנ ֹות  הּיֹום ּבזה להר ּבֹות  יׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

צדקה ּבנתינת להר ּבֹות  יׁש י ֹום ּובכל עת ּובכל  זמן ׁשּבכל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהגם

מ ּתנֹות ּכׁשּמק ּימין מאד עד  לׂשמח  י ׁש ּפּורים ּביֹום  הּיֹום רּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבׂשמחה

את ּומתלּבׁש לעני , צדקה ה ּיׂשראלי  האיׁש ׁשּנֹותן ּכמ ֹו ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאבי ֹונים,

יתּבר  ׁשה ּׁשם  ּגֹורם ּכן העני , עם ּומתח ּסד  החסד ּבמ ּדת מתל ּבׁשעצמ ֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ה ּׂשרפים לכל  העֹולמ ֹות לכל  ּבחסּדֹו ּומׁשּפיע  החסד , ּבמ ּדת עצמ ֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת

ׁשפע ההיכלֹות, ּולכל ה ּנׁשמ ֹות  ּולכל הע ֹולמ ֹות  לכל  הּקד ׁש, אֹופּני  ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולכל 

חז "ל  ׁשאמר ּו ּכמ ֹו הּתח ּתֹון, ולע ֹולם הע ֹולמ ֹות  לכל ו ׂשמחה  וׂשׂשֹון  ְְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָרב 

קנא:) ּוכמ ֹו(שבת הּׁשמים, מן עליו  מרחמין ה ּברּיֹות על  המרחם ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּכל 

הּז ּבע ֹולם עצמן  את מנהיגין למעלה ,ׁשּיׂשראל  הּמּדֹות מעֹוררין  ּכן  ה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מע ֹוררים ּככה  חבריהם, עם ורחמנ ּות חבריהם עם חסד  ע ֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאם

הע ֹולמ ֹות . ּכל על למעלה  למעלה ורחמים ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָחסדים 

e‰ÊÂּוכמ ֹו מעלה, ׁשל  ּבפמליא  ּכח  מ ֹוסיפין י ׂשראל ּבּגמרא ׁשאמרּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מ ּמעז ּבּוז, ט ֹוב ׁשם ּבעל י ׂשראל מהור"ר קּדי ׁשא ּבֹוצינא  ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר

צ ּל 'ה ' ּבּמדרׁש, הּוא ה)'וכן קכא ּכ(תהלים  עֹוׂשה ׁשאדם ּכמ ֹו ה ּצל מה , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מנהיג  ּכביכֹול ּכן עצמ ֹו את מנהיג  ׁשאדם ּכמ ֹו ּכביכ ֹול  ּכן  עֹוׂשה , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה ּצל
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ּוברחמים ּבחסד  אם  ה ּמּדֹות, ּבאּלּו הע ֹוׂשה האדם ואת העֹולמ ֹות ּכל  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאת 

יתּבר  הּׁשם ּכן ול ּמצ ֹות  ל ּתֹורה ו ׂשמחה  ּכל ּובׂשׂשֹון את מנהיג  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ורחמים . חסד ו ׂשמחה ׂשׂשֹון  העֹוׂשה  האדם ואת ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

È¯L‡Âּברּו הּבֹורא  את ּובחסד העֹובד ׁשּנֹותן , ּבּצדקה  וג ֹורם הּוא  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּובניו, ואׁשּתֹו העני את ׁשּמׂשּמח  ּוב ּׂשמחה העני , עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמתח ּסד 

רבב ֹות רּבֹוא הע ֹולמ ֹות  לכל ורחמים  חסד  ו ׂשמחה  ׂשׂשֹון ּגֹורם ה ּוא  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכן 

ה ּקדׁש ואֹופ ּני ח ּיֹות  ּולכל הּקד ׁש ׂשרפי  ּולכל  קץ , אין  עד  ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹע ֹולמ ֹות 

ּכל  ּומלאים ה ּתח ּתֹון , והע ֹולם והּנׁשמ ֹות וההיכל ה ּקדׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּומלאכי

ו ׂשמחה ּבׂשׂשֹון הּזה ועֹולם וההיכלֹות  והּנׁשמ ֹות ּומלאכים ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָהעֹולמ ֹות

עֹולה ּכׁשּנׁשמתֹו ּדי, ולא ּולנ ׁשמתֹו. לֹו ואׁשרי ורחמים, וחסדים ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוצהלה

ּומנ ּׁשקין  מח ּבקין  ה ּנׁשמ ֹות  וכל  הע ֹולמ ֹות  וכל הּמלאכים ּכל ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

ּולכל  הע ֹולמ ֹות לכל וצהלה והּׂשׂשֹון הּׂשמחה ּגֹורם ׁשּנׁשמת ֹו עבּור ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָָָא ֹותֹו

לרּבֹוא והּׁשפע  וה ּצהלה וה ּׂשמחה ה ּׂשׂשֹון ּגֹורם ׁשּנׁשמתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה ּמלאכים,

וח ּיֹות ּוׂשרפים  מלאכים אלפים רבבֹות ּולרּבֹוא ע ֹולמ ֹות , אלפים ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָרבב ֹות 

יקר  הבּו לפניו מכריזין  הּמלאכים  וכל העֹולמ ֹות וכל  הּקד ׁש, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹואֹופ ּני

לאביֹונים . מ ּתנ ֹות  ּבנתינת  ּדמארי ּה רע ּותא  ּדעביד ּדפלניא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלדיֹוקנא
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המידות  שהנהגת הוא הק ', הבעש"ט 

פעולותיו  ידי שעל  באופן היא בעולם

למעלה, הכל  נעשה עצמו האדם של 

עושה  שהאדם מה עושה שהצל  כמו

כך  ממש, ידו על  נעשה כאילו זה והרי

סדר  בדרך  נעשה העולמות הנהגת

עושה  שהאדם מה שכל  ההשתלשלות,

כוח נותן מיד  ית', שמו כבוד  למען

זה  ענין הם שיעשו העליונים בעולמות

ערוך , לאין יותר ורוחני נעלה באופן

העליונים  בעולמות כן מעוררים והם

מעוררין  ישראל  וכך  מהם, למעלה יותר

ידי  ועל  העולמות, כל  את בעצמם

מנהיג  יתברך  השם ישראל  בני פעולות

העולמות. כל  את

.åéðáå åúùàå יש כי העני. של 

ובבחינת  נוקבא, בבחינת שהם עולמות

בממונו  שמשמח  ידי ועל  קטנות,

העני  של  ובניו אשתו את ובסעודתו

מיוחד  שפע  שיבא גורם עמו, יחד 

אש  בבחינת שהם בבחינת לעולמות תו
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כ "ב היא הּקד ּׁשה ׁשל  הארֹות ּכי ּתי"ו , א ֹות  הּוא העלי ֹונה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּבּקדּׁשה 

מ"ב)אתון  פ "א  יצירה יׁש(ספר  לכן  ּתי "ו, ה ּוא א"ב ׁשל  ׁשּבאֹות ּיֹות ואחר ֹון  , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

'מ  ּבתבת  יתרה יתרהzּתי "ו וה ּתי "ו 'מנֹות ', ל ֹומר היה ּכי לאבי ֹונים, נ ֹות' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּומה לאביֹונים . ּבמ ּתנֹות  הּיֹום ּבזה להרּבֹות  יׁש לכן  ּׁשּכתבנּו, למה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרמז

מנֹות ׁשני לרעה ּו אי ׁש מנֹות  ּומׁשלֹוח אביֹונים , ל ׁשני מ ּתנ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּׁשׁשּתי

לק ּמן  נבאר אחד, ג )לאיׁש יתּבר (קדושה  הּׁשם ּבעזרת הּׁשם ירצה  .אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ÔÎÏ, רּבה ּובׂשמחה ּבחדוה לאבי ֹונים ּבמ ּתנ ֹות  הּיֹום ּבזה להר ּבֹות  יׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

צדקה ּבנתינת להר ּבֹות  יׁש י ֹום ּובכל עת ּובכל  זמן ׁשּבכל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהגם

מ ּתנֹות ּכׁשּמק ּימין מאד עד  לׂשמח  י ׁש ּפּורים ּביֹום  הּיֹום רּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבׂשמחה

את ּומתלּבׁש לעני , צדקה ה ּיׂשראלי  האיׁש ׁשּנֹותן ּכמ ֹו ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאבי ֹונים,

יתּבר  ׁשה ּׁשם  ּגֹורם ּכן העני , עם ּומתח ּסד  החסד ּבמ ּדת מתל ּבׁשעצמ ֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ה ּׂשרפים לכל  העֹולמ ֹות לכל  ּבחסּדֹו ּומׁשּפיע  החסד , ּבמ ּדת עצמ ֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת

ׁשפע ההיכלֹות, ּולכל ה ּנׁשמ ֹות  ּולכל הע ֹולמ ֹות  לכל  הּקד ׁש, אֹופּני  ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולכל 

חז "ל  ׁשאמר ּו ּכמ ֹו הּתח ּתֹון, ולע ֹולם הע ֹולמ ֹות  לכל ו ׂשמחה  וׂשׂשֹון  ְְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָרב 

קנא:) ּוכמ ֹו(שבת הּׁשמים, מן עליו  מרחמין ה ּברּיֹות על  המרחם ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּכל 

הּז ּבע ֹולם עצמן  את מנהיגין למעלה ,ׁשּיׂשראל  הּמּדֹות מעֹוררין  ּכן  ה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מע ֹוררים ּככה  חבריהם, עם ורחמנ ּות חבריהם עם חסד  ע ֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאם

הע ֹולמ ֹות . ּכל על למעלה  למעלה ורחמים ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָחסדים 

e‰ÊÂּוכמ ֹו מעלה, ׁשל  ּבפמליא  ּכח  מ ֹוסיפין י ׂשראל ּבּגמרא ׁשאמרּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מ ּמעז ּבּוז, ט ֹוב ׁשם ּבעל י ׂשראל מהור"ר קּדי ׁשא ּבֹוצינא  ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר

צ ּל 'ה ' ּבּמדרׁש, הּוא ה)'וכן קכא ּכ(תהלים  עֹוׂשה ׁשאדם ּכמ ֹו ה ּצל מה , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מנהיג  ּכביכֹול ּכן עצמ ֹו את מנהיג  ׁשאדם ּכמ ֹו ּכביכ ֹול  ּכן  עֹוׂשה , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה ּצל
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לאביונים". "מתנות ïåøçàåבבחינת
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של  החיות שורש עולם, של  אלופו הוא

וג' אחד , כיסוי הוא וב ' העולמות, כל 

אות  כל  של  מספרו וכן כיסויין, שני הוא

אות  עד  שבו, הכיסויים מנין על  מורה

כיסויין מאות ד ' בה שיש יעקבת' (תולדות
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ּוברחמים ּבחסד  אם  ה ּמּדֹות, ּבאּלּו הע ֹוׂשה האדם ואת העֹולמ ֹות ּכל  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאת 

יתּבר  הּׁשם ּכן ול ּמצ ֹות  ל ּתֹורה ו ׂשמחה  ּכל ּובׂשׂשֹון את מנהיג  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ורחמים . חסד ו ׂשמחה ׂשׂשֹון  העֹוׂשה  האדם ואת ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

È¯L‡Âּברּו הּבֹורא  את ּובחסד העֹובד ׁשּנֹותן , ּבּצדקה  וג ֹורם הּוא  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּובניו, ואׁשּתֹו העני את ׁשּמׂשּמח  ּוב ּׂשמחה העני , עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמתח ּסד 

רבב ֹות רּבֹוא הע ֹולמ ֹות  לכל ורחמים  חסד  ו ׂשמחה  ׂשׂשֹון ּגֹורם ה ּוא  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכן 

ה ּקדׁש ואֹופ ּני ח ּיֹות  ּולכל הּקד ׁש ׂשרפי  ּולכל  קץ , אין  עד  ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹע ֹולמ ֹות 

ּכל  ּומלאים ה ּתח ּתֹון , והע ֹולם והּנׁשמ ֹות וההיכל ה ּקדׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּומלאכי

ו ׂשמחה ּבׂשׂשֹון הּזה ועֹולם וההיכלֹות  והּנׁשמ ֹות ּומלאכים ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָהעֹולמ ֹות

עֹולה ּכׁשּנׁשמתֹו ּדי, ולא ּולנ ׁשמתֹו. לֹו ואׁשרי ורחמים, וחסדים ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוצהלה

ּומנ ּׁשקין  מח ּבקין  ה ּנׁשמ ֹות  וכל  הע ֹולמ ֹות  וכל הּמלאכים ּכל ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

ּולכל  הע ֹולמ ֹות לכל וצהלה והּׂשׂשֹון הּׂשמחה ּגֹורם ׁשּנׁשמת ֹו עבּור ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָָָא ֹותֹו

לרּבֹוא והּׁשפע  וה ּצהלה וה ּׂשמחה ה ּׂשׂשֹון ּגֹורם ׁשּנׁשמתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה ּמלאכים,

וח ּיֹות ּוׂשרפים  מלאכים אלפים רבבֹות ּולרּבֹוא ע ֹולמ ֹות , אלפים ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָרבב ֹות 

יקר  הבּו לפניו מכריזין  הּמלאכים  וכל העֹולמ ֹות וכל  הּקד ׁש, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹואֹופ ּני

לאביֹונים . מ ּתנ ֹות  ּבנתינת  ּדמארי ּה רע ּותא  ּדעביד ּדפלניא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלדיֹוקנא
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הק ') הבעש "ט  בשם בראשית .פ '
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.úåîìåòä של המיוחד  חידושו

המידות  שהנהגת הוא הק ', הבעש"ט 

פעולותיו  ידי שעל  באופן היא בעולם

למעלה, הכל  נעשה עצמו האדם של 

עושה  שהאדם מה עושה שהצל  כמו

כך  ממש, ידו על  נעשה כאילו זה והרי

סדר  בדרך  נעשה העולמות הנהגת

עושה  שהאדם מה שכל  ההשתלשלות,

כוח נותן מיד  ית', שמו כבוד  למען

זה  ענין הם שיעשו העליונים בעולמות

ערוך , לאין יותר ורוחני נעלה באופן

העליונים  בעולמות כן מעוררים והם

מעוררין  ישראל  וכך  מהם, למעלה יותר

ידי  ועל  העולמות, כל  את בעצמם

מנהיג  יתברך  השם ישראל  בני פעולות

העולמות. כל  את

.åéðáå åúùàå יש כי העני. של 

ובבחינת  נוקבא, בבחינת שהם עולמות

בממונו  שמשמח  ידי ועל  קטנות,

העני  של  ובניו אשתו את ובסעודתו

מיוחד  שפע  שיבא גורם עמו, יחד 

אש  בבחינת שהם בבחינת לעולמות תו
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ÛÒB�מ ּתנֹות המקּימין יׂשראל  ּבני  עם  לנׁשמת הּוא  יתרה  וח ּבה  לזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

א ּלא העֹולמ ֹות, ּבכל ׁשפע  ׁשּגֹורם  ּדי לא ה ּמצֹות, וכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאביֹונים 

ּברּו הּבֹורא את להּבֹוראׁשּמׂשּמח נחת  וע ֹוׂשה הע ּלֹות, ּכל  ע ּלת ה ּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבזבחים ׁשאיתא ּכמ ֹו הּכל , וע ֹוׂשה הּזבח (ב:)ויֹוצר  ּדברים  ׁשּׁשה ל ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

רׁש"י  ּופרׁש ניח ֹוח , ל ׁשם מניה ּו וחדא ניחוח)נזּבח , לשם רּוח (ד"ה נחת  ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ

להּבֹורא רּוח  נחת ׁשע ֹוׂשה למי  ואׁשרי רצֹונֹו, ונע ׂשה  ׁשאמר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלהּבֹורא

ּברּו והאל וה ּנההּכל, ּבבנ ֹו, ׁשּמׁשּתע ׁשע  אב ּכמ ֹו ּבֹו מ ׁשּתע ׁשע  הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

רצֹונ ֹו ׁשּנע ׂשה  ׁשּמׁשּתעׁשע  אחד אפנים, ּבׁשני הּכל  ליֹוצר רּוח  ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה ּנחת 

אחר ּבמק ֹום  נבאר [ועֹוד  רׁש"י  ׁשּכתב ג )ּכמ ֹו להּקֹונה(קדושה  י ׁש והּׁשני  ,[ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לאביֹונים מ ּתנֹות  ידי על ּובפרט  י ׂשראל מצ ֹות ידי ׁשעל רּוח נחת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה ּכל

יתּבר  והּׁשם העֹולמ ֹות, ּבכל  ו ׁשפע  ו ׂשמחה  ׂשׂשֹון  מׁשּפיע  הּכל  הּבֹורא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּתמיד  ּכי  הּנׁשמֹות, ּובכל  העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע ּכׁשּמׁשּפיע  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׂשמח 

ׁשאמ  ּכמֹו מהמק ּבל, ּכׁשּמׁשּפיע ּתענּוג  י ֹותר לֹו י ׁש חז "ל הּמׁשּפיע  רּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָ

קיב .) להניק .(פסחים  רֹוצה ּפרה  לינק  רֹוצה ּׁשהעגל מ ּמה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיֹותר

ÔÎÏמצות ידי על ּובפרט  הּבֹורא, מצֹות ׁשּמק ּימים ידי  ׁשעל  הֹואיל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל  רב ׁשפע  יׁשּפיע  ׁשהאל ּגֹורמים  לאבי ֹונים, ּומ ּתנ ֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצדקה 

רּוח  נחת  עֹוׂשה  א ׁשר האי ׁש א ׁשרי לכן  ּׁשּבארנ ּו, מה ּכפי  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהעֹולמ ֹות

ה ּצדקה מצות על  ּובפרט  הּמצֹות , ּכל על  מאד ׂשמח ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹליֹוצרֹו

חס לּבֹו אל  יׂשים ואל  רּבה ּובחדוה ּבׂשמחה ויעׂשה לאבי ֹונים, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומ ּתנֹות

ׁשּנֹותן  ּבעת מע ֹותיו  ל ֹו יחסר ּכי  עין  צרת איזה אֹו צער איזה  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוׁשלֹום
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היינו  – הקטנים בניו ובבחינת נוקבא,

מאור  וריחוק  דקטנות מוחין בבחינת

הדעת.
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.ìàøùé את לשמח  זה מיוחד  כח 

כי  ישראל , לבני רק  ניתן ית"ש הבורא

ידם  ועל  ותקוותה הבריאה תכלית הם

העליונים  השעשועים מתעוררים

עולמו  את הקב "ה ברא שבשבילם

בשביל  – בראשית המדרש כמאמר

המלאכים  אבל  ראשית, שנקראו ישראל 

את  משפיעים הם אלא זה, כוח  להם אין

ישראל  של  מכוחם שנתעורר השפע 

שגורמים. והשעשועים
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ּברּו ה ּבֹורא  מחסדי אזי העֹולמ ֹות ּבכל  חסד  ׁשּגֹורם  ּכיון  ּכי לענ ּיים , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ויבר  ּפעמים אלף  ּככה האל  ל ֹו יֹוסיף ּכיון הּוא  לנּו ּדּבר  ּכאׁשר  אֹותנ ּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ידי  על ׁשּגֹורמין  ּבארנ ּו א ׁשר ּובפרט  ה ּזאת , ּבּמצוה חסד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגֹורמים

נקראים הּמה  אׁשר הּזה ּבע ֹולם ה ּטבע  ּבעֹולם  רב ׁשפע לאביֹונים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמ ּתנ ֹות

ּבו ּדאי  הּזה  ּבע ֹולם רב  ׁשפע  ׁשּיּתֹוסף  ּכיון לכן  ׁשּכתבנ ּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאביֹונים

ּולת ֹורתֹו. ליראת ֹו לעב ֹודתֹו וכב ֹוד עׁשירּות לה ּנֹותן  ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָיּתֹוסף

‰È‰ÈÂלענ ּיים ׁשּיּתנ ּום ּביתֹו לבני יצּוה ולא הּזאת ּבּמצוה מאד ׂשמח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

מ ׁשּלח  הּוא אׁשר  לה ּׁשליח  לבב ּובט ּוב  יפה ּבעין ימסר ה ּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹרק 

ּבניו  ידי  על  לאביֹונים  מ ּתנֹות  ׁשּיׁשלח ּטֹוב ּומה לאבי ֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמ ּתנ ֹות

אבי  היה קטן  ּכׁשהייתי אני  וזכּור ּבמצֹות , לחּנכן  ּכדי ה ּקט ּנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּובנֹותיו 

ּכדי  מ ׁשרת  ידי על  ׁשלח  ולא  ענ ּיים לאיזה ידי על  מ ׁשּלח  ה ּׁשלֹום  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו 

יבֹוׁשלח ּנ ׁשּלא ּובצנעא לבב  ּובט ּוב  ּבׂשמחה  והּכל ּבּמצוה , אֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ִֶָהעני.

Ï‡‰Âלאביֹונים מ ּתנֹות  ידי על ּובפרט  ה ּצדקה , מעׂשה ידי  ׁשעל לנ ּו י ּתן  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

עד  העֹולמ ֹות לכל  וׂשמחה ו ׂשׂשֹון  חסד  רב י ׁשּפיע  ה ּיֹום, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבזה

ׁשל ֹום' הּצדקה מעׂשה 'והיה ׁשּכתבנּו, ּכמ ֹו הּטבע ע ֹולם ה ּזה  (ישעיה עֹולם  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יז ) הּגאּלהלב  את ׁשּמקרבת צדקה ּוגדֹולה י .), ּולכל (ב "ב  לנּו ּתהיה ּוצדקה  , ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

סלה: אמן ו ׁשלֹום ח ּיים ְְִִֵֵֶַָָָָיׂשראל
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ÛÒB�מ ּתנֹות המקּימין יׂשראל  ּבני  עם  לנׁשמת הּוא  יתרה  וח ּבה  לזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

א ּלא העֹולמ ֹות, ּבכל ׁשפע  ׁשּגֹורם  ּדי לא ה ּמצֹות, וכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאביֹונים 

ּברּו הּבֹורא את להּבֹוראׁשּמׂשּמח נחת  וע ֹוׂשה הע ּלֹות, ּכל  ע ּלת ה ּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבזבחים ׁשאיתא ּכמ ֹו הּכל , וע ֹוׂשה הּזבח (ב:)ויֹוצר  ּדברים  ׁשּׁשה ל ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

רׁש"י  ּופרׁש ניח ֹוח , ל ׁשם מניה ּו וחדא ניחוח)נזּבח , לשם רּוח (ד"ה נחת  ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ

להּבֹורא רּוח  נחת ׁשע ֹוׂשה למי  ואׁשרי רצֹונֹו, ונע ׂשה  ׁשאמר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלהּבֹורא

ּברּו והאל וה ּנההּכל, ּבבנ ֹו, ׁשּמׁשּתע ׁשע  אב ּכמ ֹו ּבֹו מ ׁשּתע ׁשע  הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

רצֹונ ֹו ׁשּנע ׂשה  ׁשּמׁשּתעׁשע  אחד אפנים, ּבׁשני הּכל  ליֹוצר רּוח  ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה ּנחת 

אחר ּבמק ֹום  נבאר [ועֹוד  רׁש"י  ׁשּכתב ג )ּכמ ֹו להּקֹונה(קדושה  י ׁש והּׁשני  ,[ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לאביֹונים מ ּתנֹות  ידי על ּובפרט  י ׂשראל מצ ֹות ידי ׁשעל רּוח נחת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה ּכל

יתּבר  והּׁשם העֹולמ ֹות, ּבכל  ו ׁשפע  ו ׂשמחה  ׂשׂשֹון  מׁשּפיע  הּכל  הּבֹורא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּתמיד  ּכי  הּנׁשמֹות, ּובכל  העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע ּכׁשּמׁשּפיע  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׂשמח 

ׁשאמ  ּכמֹו מהמק ּבל, ּכׁשּמׁשּפיע ּתענּוג  י ֹותר לֹו י ׁש חז "ל הּמׁשּפיע  רּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָ

קיב .) להניק .(פסחים  רֹוצה ּפרה  לינק  רֹוצה ּׁשהעגל מ ּמה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיֹותר

ÔÎÏמצות ידי על ּובפרט  הּבֹורא, מצֹות ׁשּמק ּימים ידי  ׁשעל  הֹואיל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל  רב ׁשפע  יׁשּפיע  ׁשהאל ּגֹורמים  לאבי ֹונים, ּומ ּתנ ֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצדקה 

רּוח  נחת  עֹוׂשה  א ׁשר האי ׁש א ׁשרי לכן  ּׁשּבארנ ּו, מה ּכפי  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהעֹולמ ֹות

ה ּצדקה מצות על  ּובפרט  הּמצֹות , ּכל על  מאד ׂשמח ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹליֹוצרֹו

חס לּבֹו אל  יׂשים ואל  רּבה ּובחדוה ּבׂשמחה ויעׂשה לאבי ֹונים, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומ ּתנֹות

ׁשּנֹותן  ּבעת מע ֹותיו  ל ֹו יחסר ּכי  עין  צרת איזה אֹו צער איזה  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוׁשלֹום
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היינו  – הקטנים בניו ובבחינת נוקבא,

מאור  וריחוק  דקטנות מוחין בבחינת

הדעת.
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.ìàøùé את לשמח  זה מיוחד  כח 

כי  ישראל , לבני רק  ניתן ית"ש הבורא

ידם  ועל  ותקוותה הבריאה תכלית הם

העליונים  השעשועים מתעוררים

עולמו  את הקב "ה ברא שבשבילם

בשביל  – בראשית המדרש כמאמר

המלאכים  אבל  ראשית, שנקראו ישראל 

את  משפיעים הם אלא זה, כוח  להם אין

ישראל  של  מכוחם שנתעורר השפע 

שגורמים. והשעשועים
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ּברּו ה ּבֹורא  מחסדי אזי העֹולמ ֹות ּבכל  חסד  ׁשּגֹורם  ּכיון  ּכי לענ ּיים , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ויבר  ּפעמים אלף  ּככה האל  ל ֹו יֹוסיף ּכיון הּוא  לנּו ּדּבר  ּכאׁשר  אֹותנ ּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ידי  על ׁשּגֹורמין  ּבארנ ּו א ׁשר ּובפרט  ה ּזאת , ּבּמצוה חסד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגֹורמים

נקראים הּמה  אׁשר הּזה ּבע ֹולם ה ּטבע  ּבעֹולם  רב ׁשפע לאביֹונים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמ ּתנ ֹות

ּבו ּדאי  הּזה  ּבע ֹולם רב  ׁשפע  ׁשּיּתֹוסף  ּכיון לכן  ׁשּכתבנ ּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאביֹונים

ּולת ֹורתֹו. ליראת ֹו לעב ֹודתֹו וכב ֹוד עׁשירּות לה ּנֹותן  ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָיּתֹוסף

‰È‰ÈÂלענ ּיים ׁשּיּתנ ּום ּביתֹו לבני יצּוה ולא הּזאת ּבּמצוה מאד ׂשמח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

מ ׁשּלח  הּוא אׁשר  לה ּׁשליח  לבב ּובט ּוב  יפה ּבעין ימסר ה ּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹרק 

ּבניו  ידי  על  לאביֹונים  מ ּתנֹות  ׁשּיׁשלח ּטֹוב ּומה לאבי ֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמ ּתנ ֹות

אבי  היה קטן  ּכׁשהייתי אני  וזכּור ּבמצֹות , לחּנכן  ּכדי ה ּקט ּנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּובנֹותיו 

ּכדי  מ ׁשרת  ידי על  ׁשלח  ולא  ענ ּיים לאיזה ידי על  מ ׁשּלח  ה ּׁשלֹום  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו 

יבֹוׁשלח ּנ ׁשּלא ּובצנעא לבב  ּובט ּוב  ּבׂשמחה  והּכל ּבּמצוה , אֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ִֶָהעני.

Ï‡‰Âלאביֹונים מ ּתנֹות  ידי על ּובפרט  ה ּצדקה , מעׂשה ידי  ׁשעל לנ ּו י ּתן  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

עד  העֹולמ ֹות לכל  וׂשמחה ו ׂשׂשֹון  חסד  רב י ׁשּפיע  ה ּיֹום, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבזה

ׁשל ֹום' הּצדקה מעׂשה 'והיה ׁשּכתבנּו, ּכמ ֹו הּטבע ע ֹולם ה ּזה  (ישעיה עֹולם  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יז ) הּגאּלהלב  את ׁשּמקרבת צדקה ּוגדֹולה י .), ּולכל (ב "ב  לנּו ּתהיה ּוצדקה  , ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

סלה: אמן ו ׁשלֹום ח ּיים ְְִִֵֵֶַָָָָיׂשראל
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ׁשלי ׁשית  ¦¦§¨§קד ּוּׁשה

‰zÚ'לרעהּו אי ׁש מנֹות 'מ ׁשל ֹוח  ׁשל הּסֹוד כב)נבאר ט  ּובתחּלה(אסתר  . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּמג ּלה רּבה  ּבמדרׁש חז"ל ּׁשאמרּו מה יב)נבאר  ז  ּפס ּוק(אסת"ר  על ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ח) ג  ה ּוא(אסתר  המן  ּדברי ׁשּכל  הגם הּוא, יׁשן אלהיהם אחד ' עם ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ'י ׁשנֹו

והאי  ׁשט ּות  ּכּלֹו זה  אמנם וריק, ּבּמג ּלה .להבל  ּכתבּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

‰‡¯p‰Â חז "ל ׁשאמרּו רא ׁשֹונה, יצא  וזה חז "ל , מאמרי  ּכּמה יבאר  ּוב ֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבי ּה ּדאית מאן ּבׁשמ ּתא  ע "א ה ' ּדף  ראׁשֹון ּפרק  סֹוטה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבמּסכת

חז "ל ואמרּו ּבי ּה, ּדלית מאן  שם)ּובׁשמ ּתא צרי (סוטה  ׁשּבּׁשמינית ׁשמינית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבריאת עּקר ּכי  והּנראה ׁשם. ע ּין כ"ז ּדף יעקב  ּבעין  ועּין  גאוה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹלהיֹות

את וע ֹובד  ול ֹומד מתּפּלל ּכׁשאדם ּכי  ּבאי ּמת ֹו, לׁשעׁשע עב ּור ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהעֹולם

ּברּו ּוברּוהּבֹורא ּברּוהּוא  לה ּקדֹוׁש י ׁש אזי  ּוב ּמצ ֹות, ּבּתֹורה ׁשמ ֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

זבחים ּבמ ּסכת חז"ל  ׁשאמרּו ּכמ ֹו מ ּזֹו, ּגד ֹולה  ׂשמחה  ל ׁשם(ב:)הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ר ׁש"י  ּופרׁש ניח ֹוח , לׁשם  ריח  ל ׁשם ואמר ּו נז ּבח , הּזבח  ּדברים (ד"ה ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לתתלשם) עב ֹודתנּו עּקר ּובזה  רצ ֹונ ֹו, ונעׂשה ׁשאמר  לפניו  רּוח  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנחת 

ּברּו להּבֹורא רּוח ּובכל נחת  ּתּמה, ּבעבֹודתנ ּו ּולב ֹוראנּו לי ֹוצרנ ּו ה ּוא ְְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

והּנעׂשים , והיצ ּורים הּברּואים ּבכל רב ׁשפע ממ ׁשיכין  אנחנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַָה ּדּבּורים 

י ּגיד  וככה  ּבקרּבֹו, לבבֹו יתלהב אזי  אי ׁש לבב  ּבּמח ׁשבת זה  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּוכ ׁשּיעלה

יעלה ותֹולעה, רּמה ואחריתֹו סרּוחה מ ּטּפה נ ֹוצר א ׁשר איׁש ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמח ׁשבּתֹו,

ׁשּיּוכל  ּבמע ׂשיו  ּפרי ויע ׂשה  הּנעימים, מע ׂשיו ידי  על  למעלה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּככה

ּברּו ה ּבֹורא  ּבֹו ויב ֹואל ׂשּמח  קד ֹוׁשים, ּומ ׁשרתיו  קדֹוׁש ה ּוא א ׁשר הּוא , ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּקד ֹוׁש והאל הּנׁשמֹות, ּובכל הּמלאכים ּובכל  העֹולמ ֹות ּבכל  רב ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשפע 

ּבֹו. ְִַי ׂשמח 

‰ÊÂ ה ּפס ּוק ּפרּוׁש י)הּוא סא  ׂשמח (ישעיה  ׁשאדם ּכל ֹומר ּבה '', אׂשי ׂש 'ׂשֹוׂש ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּברּו להּקדֹוׁש ּׁשּמביא הּפר ּוׁשּבמה  וזה ּבמע ׂשיו, ׂשמחה ה ּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ּגֹורם ׁשאני ּבה'', 'אׂשיׂש ּׁשאני  ּבמה ו ׂשמח , ׂשׂש ׁשאנכי  ּכלֹומר  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׂשֹוׂש'

ּברּו ּבהּבֹורא  ׂשמחה מביא  ׁשאני מביאׁשאׂשי ׂש, אני ּכביכֹול הּוא , ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּגם אמר זלה "ה ּבעריׁש ּדב מ ֹוהר"ר  ק ּדי ׁשא ּבֹוצינא  ואדמ ֹו"ר ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹׂשמחה ,

ּׁשאני  מה  ׂשׂש ׁשאני  ּבה'', אׂשי ׂש 'ׂשֹוׂש ה ּפס ּוק זה  על הּסגנ ֹון  ּבזה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכן 

ּברּו הּבֹורא ּבּמצֹות ּׁשאני מ ׂשּמח  מה  ׂשׂש ׁשאני  ּדברינ ּו אמנם  הּוא. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּברּו ּבה ּבֹורא  ׂשמחה ׂשמחהּגֹורם ל ֹו ׁשּיהיה  אדם ּכל  על ח ּיּוב וזה  ה ּוא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

יהיה אדם אם והּנה ּבעב ֹודתֹו, ּומ ׁשע ׁשע ּבֹו מׂשּמח הּקדֹוׁש ּׁשהאל  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבמה

ּברּו לה ּבֹורא  ׂשמחה  ׁשאגרם ח ּיי ּומה אני  מה  ויאמר יבין ענו אזי  הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הּבֹורא ּומ ּנפלא ֹותיו  ה' מחסדי אחת הּוא  ּבאמת ּבלבב ֹו ויאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבלבבֹו

ּבאלהי ּברּו וחדוה ותענּוג  ׂשמחה יגרם  מחמר קרּוץ ׁשאדם ה ּוא , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
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שמעתי  ויחי: פרשת לוי בקדושת איתא

מורינו הצדיק  ורבי בערממורי דוב 

הפסוק  פירוש י )זצ "ל  סא, שוש (ישעיה

שמחה  לי ויש שש דאני בה', אשיש

ה' בנועם  לחזות שזכיתי ממה ותענוג

לי  יש עצמו ומזה בעבודתו ולהתענג

יתברך  להשם להתקרב  שזכיתי שמחה

שוש  וזהו כל . מרוב  מעבודתו ולהתענג

ממה  ותענוג שמחה לי  שיש אשיש,

מעבודתו  ואתענג בה' שאשיש שזכיתי

שמנה  מאשר וזהו דבריו. כאן עד  יתברך 

מזה  התענוג עולם הוא מאשר לחמו,

יתברך , השם מעבודת תענוג לנו שיש

שזכינו  ותענוג שמחה לנו יש עצמו מזה

שמנה  וזהו יתברך . מעבודתו להתענג

עצמו  מזה תענוג נקרא שלחם לחמו,

יש  עצמו מזה מעבודתו להתענג שזכינו

לזה: שזכינו תענוג לנו

.áåéç äæå מראה שמח  אינו שאם משום

שאינם  אמונה ממחוסרי שהוא בעצמו

ומתענג  שמח  שהקב "ה בזה מאמינים

לקמן  רבינו אומר זה ועל  מעבודתם,

שאין  ואומר עצמו את מתיאש "אם

אין  בתחתונים, נחת הוא ברוך  להקדוש

הוא  אדרבה ברך , ושפל  עניו נקרא זה

למינות". קצת נוטה
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.àåä êåøá גופא הא דבאמת היינו

ותענוג  שמחה לו יש ית"ש  שהבורא

שהקב "ה  ה', מחסדי הוא מעבודתינו,

ההנהגה, תהיה שכן ובחר בנו רצה

רוח נחת לו יגרמו ישראל  בני שמעשי

לנחלה  ה' בחר בהם כי ותענוג, ושמחה

דאין  עצמו, מחמת מוכרח  זה ואין לו,

וכלשון  כמובן, להקב "ה מכריח  שום

העליון  המאציל  רצון כן "כי לקמן רבינו

מצות". עושין שישראל  בזה שמח  שיהיה
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ׁשלי ׁשית  ¦¦§¨§קד ּוּׁשה

‰zÚ'לרעהּו אי ׁש מנֹות 'מ ׁשל ֹוח  ׁשל הּסֹוד כב)נבאר ט  ּובתחּלה(אסתר  . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּמג ּלה רּבה  ּבמדרׁש חז"ל ּׁשאמרּו מה יב)נבאר  ז  ּפס ּוק(אסת"ר  על ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ח) ג  ה ּוא(אסתר  המן  ּדברי ׁשּכל  הגם הּוא, יׁשן אלהיהם אחד ' עם ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ'י ׁשנֹו

והאי  ׁשט ּות  ּכּלֹו זה  אמנם וריק, ּבּמג ּלה .להבל  ּכתבּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

‰‡¯p‰Â חז "ל ׁשאמרּו רא ׁשֹונה, יצא  וזה חז "ל , מאמרי  ּכּמה יבאר  ּוב ֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבי ּה ּדאית מאן ּבׁשמ ּתא  ע "א ה ' ּדף  ראׁשֹון ּפרק  סֹוטה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבמּסכת

חז "ל ואמרּו ּבי ּה, ּדלית מאן  שם)ּובׁשמ ּתא צרי (סוטה  ׁשּבּׁשמינית ׁשמינית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבריאת עּקר ּכי  והּנראה ׁשם. ע ּין כ"ז ּדף יעקב  ּבעין  ועּין  גאוה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹלהיֹות

את וע ֹובד  ול ֹומד מתּפּלל ּכׁשאדם ּכי  ּבאי ּמת ֹו, לׁשעׁשע עב ּור ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהעֹולם

ּברּו ּוברּוהּבֹורא ּברּוהּוא  לה ּקדֹוׁש י ׁש אזי  ּוב ּמצ ֹות, ּבּתֹורה ׁשמ ֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

זבחים ּבמ ּסכת חז"ל  ׁשאמרּו ּכמ ֹו מ ּזֹו, ּגד ֹולה  ׂשמחה  ל ׁשם(ב:)הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ר ׁש"י  ּופרׁש ניח ֹוח , לׁשם  ריח  ל ׁשם ואמר ּו נז ּבח , הּזבח  ּדברים (ד"ה ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לתתלשם) עב ֹודתנּו עּקר ּובזה  רצ ֹונ ֹו, ונעׂשה ׁשאמר  לפניו  רּוח  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנחת 

ּברּו להּבֹורא רּוח ּובכל נחת  ּתּמה, ּבעבֹודתנ ּו ּולב ֹוראנּו לי ֹוצרנ ּו ה ּוא ְְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

והּנעׂשים , והיצ ּורים הּברּואים ּבכל רב ׁשפע ממ ׁשיכין  אנחנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַָה ּדּבּורים 

י ּגיד  וככה  ּבקרּבֹו, לבבֹו יתלהב אזי  אי ׁש לבב  ּבּמח ׁשבת זה  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּוכ ׁשּיעלה

יעלה ותֹולעה, רּמה ואחריתֹו סרּוחה מ ּטּפה נ ֹוצר א ׁשר איׁש ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמח ׁשבּתֹו,

ׁשּיּוכל  ּבמע ׂשיו  ּפרי ויע ׂשה  הּנעימים, מע ׂשיו ידי  על  למעלה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּככה

ּברּו ה ּבֹורא  ּבֹו ויב ֹואל ׂשּמח  קד ֹוׁשים, ּומ ׁשרתיו  קדֹוׁש ה ּוא א ׁשר הּוא , ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּקד ֹוׁש והאל הּנׁשמֹות, ּובכל הּמלאכים ּובכל  העֹולמ ֹות ּבכל  רב ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשפע 

ּבֹו. ְִַי ׂשמח 

‰ÊÂ ה ּפס ּוק ּפרּוׁש י)הּוא סא  ׂשמח (ישעיה  ׁשאדם ּכל ֹומר ּבה '', אׂשי ׂש 'ׂשֹוׂש ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּברּו להּקדֹוׁש ּׁשּמביא הּפר ּוׁשּבמה  וזה ּבמע ׂשיו, ׂשמחה ה ּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ּגֹורם ׁשאני ּבה'', 'אׂשיׂש ּׁשאני  ּבמה ו ׂשמח , ׂשׂש ׁשאנכי  ּכלֹומר  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׂשֹוׂש'

ּברּו ּבהּבֹורא  ׂשמחה מביא  ׁשאני מביאׁשאׂשי ׂש, אני ּכביכֹול הּוא , ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּגם אמר זלה "ה ּבעריׁש ּדב מ ֹוהר"ר  ק ּדי ׁשא ּבֹוצינא  ואדמ ֹו"ר ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹׂשמחה ,

ּׁשאני  מה  ׂשׂש ׁשאני  ּבה'', אׂשי ׂש 'ׂשֹוׂש ה ּפס ּוק זה  על הּסגנ ֹון  ּבזה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכן 

ּברּו הּבֹורא ּבּמצֹות ּׁשאני מ ׂשּמח  מה  ׂשׂש ׁשאני  ּדברינ ּו אמנם  הּוא. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּברּו ּבה ּבֹורא  ׂשמחה ׂשמחהּגֹורם ל ֹו ׁשּיהיה  אדם ּכל  על ח ּיּוב וזה  ה ּוא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

יהיה אדם אם והּנה ּבעב ֹודתֹו, ּומ ׁשע ׁשע ּבֹו מׂשּמח הּקדֹוׁש ּׁשהאל  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבמה

ּברּו לה ּבֹורא  ׂשמחה  ׁשאגרם ח ּיי ּומה אני  מה  ויאמר יבין ענו אזי  הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הּבֹורא ּומ ּנפלא ֹותיו  ה' מחסדי אחת הּוא  ּבאמת ּבלבב ֹו ויאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבלבבֹו

ּבאלהי ּברּו וחדוה ותענּוג  ׂשמחה יגרם  מחמר קרּוץ ׁשאדם ה ּוא , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
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לקמן  רבינו אומר זה ועל  מעבודתם,

שאין  ואומר עצמו את מתיאש "אם

אין  בתחתונים, נחת הוא ברוך  להקדוש

הוא  אדרבה ברך , ושפל  עניו נקרא זה

למינות". קצת נוטה

àøåáä åéúåàìôðîå 'ä éãñçî úçà

.àåä êåøá גופא הא דבאמת היינו

ותענוג  שמחה לו יש ית"ש  שהבורא

שהקב "ה  ה', מחסדי הוא מעבודתינו,

ההנהגה, תהיה שכן ובחר בנו רצה

רוח נחת לו יגרמו ישראל  בני שמעשי

לנחלה  ה' בחר בהם כי ותענוג, ושמחה

דאין  עצמו, מחמת מוכרח  זה ואין לו,

וכלשון  כמובן, להקב "ה מכריח  שום

העליון  המאציל  רצון כן "כי לקמן רבינו

מצות". עושין שישראל  בזה שמח  שיהיה
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ּכל  על ורם ּגבֹוהים ּכל  על ּגבֹוּה הּוא אׁשר האדֹונים, ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלהים 

המ ׁשֹורר ׁשאמר  ּכמ ֹו לא)רמים, קד ּו'במעׂשיו'(תהלים  ּבמעׂשיו', ה ' 'יׂשמח  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּברּו להּבֹורא נחת עֹוׂשה  הּוא ה ּתח ּתֹון , עֹולם  העׂשּיה ע ֹולם הּוא ,ה ּוא ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּברּו להאל  ׁשּיׁש מ ּזרעּומחמת ה ּמה אׁשר אדם  מ ּבני רּוח  נחת ה ּוא  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה ּנבראים לכל ׁשפע מביא ה ּוא הּׁשע ׁשּועים מּגדל עבּדֹו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיׂשראל 

הּפיטן  ּכתב  וכן וה ּנעׂשים. השנה)והיצּורים דראש  ב ' ליום  שחרית  'הּציב(תפילת  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

ּבאי ּמת ֹו'. לׁשעׁשע עב ּור ּפּנתֹו אבן  ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻוירה

‰ÊÂּברּו להּבֹורא רּוח  נחת  לע ׂשֹות עב ּור האדם עב ֹודת עּקר  הּוא ,הּוא ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּברּו להּקד ֹוׁש ׁשאין  וא ֹומר עצמ ֹו את מתיא ׁש אם נחתאמנם ה ּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבר  ּוׁשפל  ענו  ׁשה ּוא ס ֹובר ׁשּיהיה  הגם ּבמעׂשיו , אתרּוח מתיאׁש אם , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּברּו להּקדֹוׁש ׁשאין  ואֹומר זהעצמֹו אין  ּבּתח ּתֹונים , ר ּוח  נחת ה ּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּבר  ּוׁשפל  ענו ּוׁשפל נקרא ענו  זה  ואין  למינּות, קצת נֹוטה  הּוא אּדרּבה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּברּוּבר  להּקדֹוׁש רּוח  נחת אין  ּכי האדם ּבני לב על ה ּואהע ֹולה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּדר  זה  רק  רצֹונ ֹו, ּומק ּיםמהע ֹוׂשין  ל ֹומד  אׁשר  ּבעת  מתע ּנג  ׁשאדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהאלהי  ּבלבבם עסקם ּבעת  י ׂשראל ּבני  ׁשל ר ּוח  הּנחת וע ּקר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמצ ֹותיו,

ּבמעׂשינ ּו ו ׂשמח  ּכביכ ֹול  רּוח נחת ל ֹו יׁש האד ֹונים ואד ֹוני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹהאלהים 

ּבעריׁש ּדב ר' הרב  מ ֹורנּו ק ּדיׁשא ּבֹוצינא אדומו "ר אמר וכן ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה ּטֹובים ,

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּובתֹורתנ ּוזלה"ה ּובמצֹותינּו ּבמע ׂשינ ּו ׂשמח  ה ּוא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּכתּוב א)ּכמאמר  י  ּבנים(משלי נקראים ואנחנ ּו אב ', יׂשּמח חכם  'ּבן  ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

יׂשראל  ּפעמים ּכּמה ה ּמז ּכר ּפירּוש  ׁשּזה אדומו"ר  ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלּמק ֹום.

øåàéá
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שישראל  בכך  הוא הדברים דיסוד  ר"ל 

סברא  אין ובאמת למקום, בנים נקראים

הא  את ישמח  חכם שבן בכך לכך  ב 

שלמעלה  המציאות כן אלא חכם, שהוא

נאמר שעליה ודעת טו)מטעם כג בני (משלי 

כי  - אני, גם ליבי ישמח  לבך  חכם אם

מציאות  הוא לאב  הבן חיבור

עד  האב  ממוח  הבן מוח  השתלשלות

עצום ביחוד  יחדיו מקושרים (עי 'שהם

פ "ב ) אמרים ליקוטי  – הוא תניא שהבן ומכיון ,

כוחותיו  שכל  מהאב  יוצאת מציאות רק 

יקר  הן הבן מעלות כל  כן על  ממנו, הוא

לאביו. ותפארת
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ׁשּבּׁשמים לאביהם ז :)מפרנסין ח "ג  ּתענ ּוג .(זוהר  לׁשֹון הּוא ּפרנסה  ּכי ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ

‡ˆÓ�Â צרי אדם  ּבר ׁשּכל ּוׁשפל ענו ּדבר להי ֹות ׁשּיׁשּבכל  ּבזה אפס  , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

ּברּו ּׁשה ּקדֹוׁש ּבמה ּתענּוג  ּובת ֹורתֹו,לאדם ּבמצֹותיו ׂשמח  הּוא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבר  ׁשפל להי ֹות להאדם  אין  הּזה להּבֹוראלּדבר ׁשאׂשּמח  אני  מה  לאמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיׂשראל ּברּו ּבזה ׂשמח  ׁשּיהיה  העליֹון  ה ּמאציל רצֹון  כן  ּכי  ה ּוא, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ה ּכת ּוב  ּכמאמר  מצ ֹות , ג )עֹוׂשין  מט  ּב(ישעיה  א ׁשר אתּפאר','יׂשראל  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשל  ורחמיו  חס ּדֹו מרב וזה ּבהם, ו ׂשמח  ּביׂשראל ׁשּמתּפאר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכביכֹול

ּברּו ה ּפּיט הּבֹורא ׁשּכתב  ּוכמ ֹו הכיפורים)ה ּוא, ליום מוסף  תפילת  הש "ץ  אׁשר (חזרת  ְֲֵֶֶַַַַָָָ

ּתה ּלתאימת והיא  ּדעת מחּסרי  כּו' ּגּוׁש מגל ּומי ׁשבח  ורצית  ,כּו' ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

צרי  ׂשמחהנמצא ל ֹו ׁשּיהיה ּדהינּו מ ּׂשמחה , ׂשמחה  מ ּתענּוג , ּתענ ּוג  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּברּו להּבֹורא ּׁשּיׁש אין ּבמה ּובזה  ּכביכֹול, מ ּמעׂשיו  ׂשמחה ה ּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבר  ּוׁשפל ענו  להיֹות  ּברּולהאדם להּבֹורא ׁשאׂשּמח  אני מה לאמר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבמעׂשי  ׂשמח  ׁשהּוא רחמנ ּותֹו ּוברב חסּדֹו ּברב ּבה' יבטח ה ּוא  רק  ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹה ּוא,

הּבֹורא מ ּׂשמחת וׂשמחה מ ּתענ ּוג  ּתענּוג  ל ֹו יהיה ּוכׁשאדם  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה ּתח ּתֹונים,

הּטֹובּברּו האל  את  ויעבד  ויעלז  ויׂשמח  ּבקרּבֹו לבבֹו יתלהב  ה ּוא, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

לבב . ּובט ּוב  ְְְִֵָָּבׂשמחה

‰p‰Âיצירה ּבספר ׁשּכת ּוב  ּכמֹו ׁשמינית  מ ּדה נקרא הענג  ׁשעֹולם  יד ּוע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מ "ז ) הענג ,(פ "ב  ע ֹולם נקרא הּבנים  אם ּבינה כן  ּכי מענג . מעלה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין 
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המידות  כל  של  אמם היא הבינה

ידי  שעל  משום ממנה, הנולדים

אורו  ורוממות ה' במציאות ההתבוננות

חסד  במידותיו אדם מוליד  ית"ש,

ויראה  אהבה דהיינו כו', תפארת גבורה

משום  הוא הדבר וטעם להקב "ה,

באופן  השכל  התבוננות היא שהבינה

שמאירה  הנשמה כוחות התחברות של 

שבשכל , הפנימי לתענוג - בשכל 

ואינה  המידות, כל  נולדים שממנו

התקשרות  אלא בעלמא, מחשבה

ידי  על  הנעשית הדבר, לפנימיות

עד  הענין בפרטי מעמיקה התבונננות

שהוא  ואמיתותו לעומקו שחודר

התקשרות  וזה שבו, והחיות התענוג

שמינית  הנקרא בתענוג תענוג

שבשמינית.



ì¼úéùéìù äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּכל  על ורם ּגבֹוהים ּכל  על ּגבֹוּה הּוא אׁשר האדֹונים, ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלהים 

המ ׁשֹורר ׁשאמר  ּכמ ֹו לא)רמים, קד ּו'במעׂשיו'(תהלים  ּבמעׂשיו', ה ' 'יׂשמח  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּברּו להּבֹורא נחת עֹוׂשה  הּוא ה ּתח ּתֹון , עֹולם  העׂשּיה ע ֹולם הּוא ,ה ּוא ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּברּו להאל  ׁשּיׁש מ ּזרעּומחמת ה ּמה אׁשר אדם  מ ּבני רּוח  נחת ה ּוא  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה ּנבראים לכל ׁשפע מביא ה ּוא הּׁשע ׁשּועים מּגדל עבּדֹו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיׂשראל 

הּפיטן  ּכתב  וכן וה ּנעׂשים. השנה)והיצּורים דראש  ב ' ליום  שחרית  'הּציב(תפילת  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

ּבאי ּמת ֹו'. לׁשעׁשע עב ּור ּפּנתֹו אבן  ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻוירה

‰ÊÂּברּו להּבֹורא רּוח  נחת  לע ׂשֹות עב ּור האדם עב ֹודת עּקר  הּוא ,הּוא ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּברּו להּקד ֹוׁש ׁשאין  וא ֹומר עצמ ֹו את מתיא ׁש אם נחתאמנם ה ּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבר  ּוׁשפל  ענו  ׁשה ּוא ס ֹובר ׁשּיהיה  הגם ּבמעׂשיו , אתרּוח מתיאׁש אם , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּברּו להּקדֹוׁש ׁשאין  ואֹומר זהעצמֹו אין  ּבּתח ּתֹונים , ר ּוח  נחת ה ּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּבר  ּוׁשפל  ענו ּוׁשפל נקרא ענו  זה  ואין  למינּות, קצת נֹוטה  הּוא אּדרּבה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּברּוּבר  להּקדֹוׁש רּוח  נחת אין  ּכי האדם ּבני לב על ה ּואהע ֹולה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּדר  זה  רק  רצֹונ ֹו, ּומק ּיםמהע ֹוׂשין  ל ֹומד  אׁשר  ּבעת  מתע ּנג  ׁשאדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהאלהי  ּבלבבם עסקם ּבעת  י ׂשראל ּבני  ׁשל ר ּוח  הּנחת וע ּקר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמצ ֹותיו,

ּבמעׂשינ ּו ו ׂשמח  ּכביכ ֹול  רּוח נחת ל ֹו יׁש האד ֹונים ואד ֹוני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹהאלהים 

ּבעריׁש ּדב ר' הרב  מ ֹורנּו ק ּדיׁשא ּבֹוצינא אדומו "ר אמר וכן ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה ּטֹובים ,

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּובתֹורתנ ּוזלה"ה ּובמצֹותינּו ּבמע ׂשינ ּו ׂשמח  ה ּוא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּכתּוב א)ּכמאמר  י  ּבנים(משלי נקראים ואנחנ ּו אב ', יׂשּמח חכם  'ּבן  ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

יׂשראל  ּפעמים ּכּמה ה ּמז ּכר ּפירּוש  ׁשּזה אדומו"ר  ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלּמק ֹום.

øåàéá
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שישראל  בכך  הוא הדברים דיסוד  ר"ל 

סברא  אין ובאמת למקום, בנים נקראים

הא  את ישמח  חכם שבן בכך לכך  ב 

שלמעלה  המציאות כן אלא חכם, שהוא

נאמר שעליה ודעת טו)מטעם כג בני (משלי 

כי  - אני, גם ליבי ישמח  לבך  חכם אם

מציאות  הוא לאב  הבן חיבור

עד  האב  ממוח  הבן מוח  השתלשלות

עצום ביחוד  יחדיו מקושרים (עי 'שהם

פ "ב ) אמרים ליקוטי  – הוא תניא שהבן ומכיון ,

כוחותיו  שכל  מהאב  יוצאת מציאות רק 

יקר  הן הבן מעלות כל  כן על  ממנו, הוא

לאביו. ותפארת
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ׁשּבּׁשמים לאביהם ז :)מפרנסין ח "ג  ּתענ ּוג .(זוהר  לׁשֹון הּוא ּפרנסה  ּכי ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ

‡ˆÓ�Â צרי אדם  ּבר ׁשּכל ּוׁשפל ענו ּדבר להי ֹות ׁשּיׁשּבכל  ּבזה אפס  , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

ּברּו ּׁשה ּקדֹוׁש ּבמה ּתענּוג  ּובת ֹורתֹו,לאדם ּבמצֹותיו ׂשמח  הּוא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבר  ׁשפל להי ֹות להאדם  אין  הּזה להּבֹוראלּדבר ׁשאׂשּמח  אני  מה  לאמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיׂשראל ּברּו ּבזה ׂשמח  ׁשּיהיה  העליֹון  ה ּמאציל רצֹון  כן  ּכי  ה ּוא, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ה ּכת ּוב  ּכמאמר  מצ ֹות , ג )עֹוׂשין  מט  ּב(ישעיה  א ׁשר אתּפאר','יׂשראל  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשל  ורחמיו  חס ּדֹו מרב וזה ּבהם, ו ׂשמח  ּביׂשראל ׁשּמתּפאר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכביכֹול

ּברּו ה ּפּיט הּבֹורא ׁשּכתב  ּוכמ ֹו הכיפורים)ה ּוא, ליום מוסף  תפילת  הש "ץ  אׁשר (חזרת  ְֲֵֶֶַַַַָָָ

ּתה ּלתאימת והיא  ּדעת מחּסרי  כּו' ּגּוׁש מגל ּומי ׁשבח  ורצית  ,כּו' ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

צרי  ׂשמחהנמצא ל ֹו ׁשּיהיה ּדהינּו מ ּׂשמחה , ׂשמחה  מ ּתענּוג , ּתענ ּוג  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּברּו להּבֹורא ּׁשּיׁש אין ּבמה ּובזה  ּכביכֹול, מ ּמעׂשיו  ׂשמחה ה ּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבר  ּוׁשפל ענו  להיֹות  ּברּולהאדם להּבֹורא ׁשאׂשּמח  אני מה לאמר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבמעׂשי  ׂשמח  ׁשהּוא רחמנ ּותֹו ּוברב חסּדֹו ּברב ּבה' יבטח ה ּוא  רק  ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹה ּוא,

הּבֹורא מ ּׂשמחת וׂשמחה מ ּתענ ּוג  ּתענּוג  ל ֹו יהיה ּוכׁשאדם  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה ּתח ּתֹונים,

הּטֹובּברּו האל  את  ויעבד  ויעלז  ויׂשמח  ּבקרּבֹו לבבֹו יתלהב  ה ּוא, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

לבב . ּובט ּוב  ְְְִֵָָּבׂשמחה

‰p‰Âיצירה ּבספר ׁשּכת ּוב  ּכמֹו ׁשמינית  מ ּדה נקרא הענג  ׁשעֹולם  יד ּוע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מ "ז ) הענג ,(פ "ב  ע ֹולם נקרא הּבנים  אם ּבינה כן  ּכי מענג . מעלה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין 
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המידות  כל  של  אמם היא הבינה

ידי  שעל  משום ממנה, הנולדים

אורו  ורוממות ה' במציאות ההתבוננות

חסד  במידותיו אדם מוליד  ית"ש,

ויראה  אהבה דהיינו כו', תפארת גבורה

משום  הוא הדבר וטעם להקב "ה,

באופן  השכל  התבוננות היא שהבינה

שמאירה  הנשמה כוחות התחברות של 

שבשכל , הפנימי לתענוג - בשכל 

ואינה  המידות, כל  נולדים שממנו

התקשרות  אלא בעלמא, מחשבה

ידי  על  הנעשית הדבר, לפנימיות

עד  הענין בפרטי מעמיקה התבונננות

שהוא  ואמיתותו לעומקו שחודר

התקשרות  וזה שבו, והחיות התענוג

שמינית  הנקרא בתענוג תענוג

שבשמינית.



õúéùéìù äùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

הּׁשמינית ' על  'למנּצח  נקרא  א)ּובינה יב  ה ּׁשמינית(תהלים רכג :,מ ּדה ח "ג  (זוהר  ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָ

לד:) חדש  ׂשמחה'זוהר  הּבנים 'אם ונקראת ט), קיג  צרי (תהלים  ונמצא ,להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

צרי  יׂשראל  ּדהינ ּוׁשּבני  מ ּתענּוג , ותענ ּוג  מ ּׂשמחה  ׂשמחה להם להיֹות  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּברּו ּׁשהּקד ֹוׁש ּבמה  ׂשמחה לֹו ה ּטֹוביםׁשּיהיה  ּבמע ׂשיהם  ׂשמח  הּוא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׂשמחה הּבנים אם נקראת  ה ּׁשמינית ׁשּמּדה ּכתב ּתי ּוכבר י ׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּבסֹוד  הענג  כו :)מ ּדת ח "א  מעדן'(זוהר  יֹוצא י)'ונהר ב ּכׁשּיׁש(בראשית  ונמצא . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אין  ּובזֹו ׁשּבּׁשמינית, ׁשמיני  נקרא  מ ּתענ ּוג  ותענ ּוג  מּׂשמחה ׂשמחה  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָלֹו

ּבר  ּוׁשפל  ענו  האי להיֹות  אתולֹומר מ ׂשּמח  ׁשאני ול ֹומר ׂשמח , אני  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּברּו וא ֹופ ּני הּבֹורא וחּיֹות ׂשרפים לֹו אׁשר  ּובמצֹותי ּבמע ׂשי הּוא  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

ּבר  ּוׁשפל ענו להיֹות  אין ּבזה ּכי מחמר , קרּוץ  א ֹותֹו יׂשּמח ,הּקדׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יתּבר  ּׁשהּׁשם ּבמה  וי ׂשמח יתע ּנג  ׁשל א ּדרּבה הּטֹובים ּבמעׂשיהם ׂשמח  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ְִֵָי ׂשראל.

e‰ÊÂּובׁשמ ּתא ּביּה ּדאית מאן  ּבׁשמ ּתא ה ּגאוה  מ ּדת על חז "ל  ׁשאמרּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשּצרי  ּכל ֹומר ׁשּבּׁשמינית, ׁשמיני  ּכּמה חז "ל ואמרּו ּבי ּה, ּדלית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבר  ּוׁשפל ענו להי ֹות ּבתׁשּלא ׁשּבּׁשמינית, ׁשמיני ׁשּבתענ ּוג ּבמ ּדה ענ ּוג  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבאדם הּמה  הּמּדֹות  ׁשּכל ויד ּוע ׁשמינית, מ ּדה נקרא  הענג  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹולם

ּבצלמנּו' אדם 'נע ׂשה  ּבסֹוד  כו )הּתח ּתֹון  א  אלֹוּה'(בראשית  אחזה  'ּומ ּבׂשרי , ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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.åðéîìöá íãà äùòð התחתון האדם

ית' קדושתו להתגלות מרכבה הוא

האדם  של  מידותיו אור ידי על  בעולם,

סוף אין אור שורה שעליהם כלים שהם

מתכללים  הם אלו מידות וכל  ב "ה,

את  הכוללת הפנימית בנקודה ביחד 

שעל  התפארת, מידת אור שהוא כולם

ישראל , בני בנפשות מתגלה הקב "ה ידם

הקבלה  בלשון הנקרא הוא זה ואור

הכתוב  ובלשון אנפין", א,"זעיר (יחזקאל

שפעו כו) משפיע  שהקב "ה היינו "אדם",

וכפי  אדם, בני במידות לעולם

עמהם  מתנהג כן במידותיו שמתנהגין

לו  משפיע בחסד  המתנהג במידה, מידה

טובים  מעשים בגבורת המתנהג חסד ,

וכן  להכניעם שונאיו נגד  עמו מתגבר

על  האדם שנפש ומכיון המידות, בכל 

לאורות  כלי היא מידותיה חלקי כל 

נפש  נקראת לכן העליונים, המידות
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כו ) יט  אהבה (איוב  ׁשּנקרא חסד  ּבגין  י :), הת ּגּברּות ,(תיקו "ז  ׁשּנקרא ּוגב ּורה , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּדב ֹורה ּבתמר ּכמבאר הּנּצח ֹון  ּומּדת  ותפארת  ה ּטֹובים  ה-ח)ּומע ׂשינּו ,(פרק  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּברּו לה ּבֹורא  ׁשּיׁש ו ׂשמחה  מ ּתענ ּוג  וׂשמחה ּתענּוג  יׂשראל  לבני  ׁשּיהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבר  ּוׁשפל  ענו  ּבזה יהיה ואל ה ּטֹובים , מ ּמעׂשינ ּו אדםהּוא ׁשאין  ול ֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לכ  ׁשמיני רא ּוי וזה ּכּלן, העֹולמ ֹות ּכל נברא ּו י ׂשראל ּבני  ּבׁשביל רק  , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

ּברּו הּבֹורא ׁשל ו ׂשמחה  מ ּתענ ּוג  וׂשמחה ּתענ ּוג  ּכלֹומר ׁשּבּׁשמינית , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּוברּו אׁשר הּוא ׂשמחה , הּבנים  אם הּבינה עֹולם  ּכי  ׁשּמבאר ּכמ ֹו ׁשמ ֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכמבאר. הענג  ע ֹולם נקראת לעּלא מ ּתּתא ׁשמינית  מּדה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהיא

‰aÁ אׁשר הת ּפארּות מ ּגדל  ּדי לא יׂשראל, ּבית  עּמֹו לנ ּו נֹודעת  יתרה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּברּו הּכתּוב האל  ּכמאמר ּבמע ׂשינ ּו מתּפאר ג )ה ּוא מט  (ישעיה  ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ּב אׁשר מ ּמעׂשינ ּו'י ׂשראל ּכביכ ֹול  רּוח  נחת לֹו ויׁש וׂשמח  אתּפאר', ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו א)הּטֹובים י  יתלהב(משלי  זה ידי ועל אב ', יׂשּמח  חכם 'ּבן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לכל  רב  ׁשפע  מביא ּבמצֹותיו והּוא ּוב ּמצֹות, ּבּתֹורה ּבעסקֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאדם 

לנ ּו נ ֹודעת יתרה ח ּבה  ע ֹוד והּמלאכים. והּנׁשמ ֹות וההיכלֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהעֹולמ ֹות

ׁשאמרּו ּכמ ֹו ּגזר ֹותיו , לב ּטל יכ ֹולין  ּבתפ ּלתנ ּו יׂשראל ּכנסת  אנחנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

טז :)חז "ל  ה''(מו "ק  ּביראת  מ ֹוׁשל  ג )'צ ּדיק כג  ב' צּדיק ,(שמואל  ּבי מ ֹוׁשל מי ְְֲִִִִִֵֵַַַַ

ּברּו הּקד ֹוׁשה ּקדֹוׁש ׁשל ׁשע ׁשּועיו וזה  מב ּטלּה, וצּדיק ּגזרה ּגֹוזר הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבּברּו אׁשר 'י ׂשראל ּכאמ ּור יׂשראל  ּבע ּמֹו ּומתּפאר אתּפאר',הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו  מהּפכין  הּטֹובים ּובמע ׂשינ ּו ליֹוםׁשּבצדק ֹותינּו מאבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּגזרֹותיו. ּכל  ּומב ּטלין לח ּיים  ּומ ּמות ְְְְִִִֵֶַַָָָט ֹוב

øåàéá

עליונים. לאורות "צלם" האדם 

åðéùòî úåøáâúä àø÷ðù äøåáâå

.íéáåèä הגבורה מידת דיסוד  היינו

בלבד  בחסד  לא בדין, לשפע  שנזכה היא

ידי  על  שנזכה אלא אהבה, מחמת שהיא

את  יקבל  אחד  וכל  הטובים, מעשינו

מעשיו. לפי השפע 

íåéì ìáàî êøáúé åéúåøæâ ïéëôäî

.áåèב עינים כמבואר (השמטות מאור 

ידי בהעלותך) על  הדינים המתקת דרך  ,

"כי  וזלה"ק : לטובה הצירופים היפוך 

שרצונו  הוא חסד  חפץ  הקב "ה באמת

מהפכין  שהרשעים אלא טוב  רק  אינו

נתן  כן כי הדין, למדת הרחמים מדת
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הּׁשמינית ' על  'למנּצח  נקרא  א)ּובינה יב  ה ּׁשמינית(תהלים רכג :,מ ּדה ח "ג  (זוהר  ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָ

לד:) חדש  ׂשמחה'זוהר  הּבנים 'אם ונקראת ט), קיג  צרי (תהלים  ונמצא ,להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

צרי  יׂשראל  ּדהינ ּוׁשּבני  מ ּתענּוג , ותענ ּוג  מ ּׂשמחה  ׂשמחה להם להיֹות  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּברּו ּׁשהּקד ֹוׁש ּבמה  ׂשמחה לֹו ה ּטֹוביםׁשּיהיה  ּבמע ׂשיהם  ׂשמח  הּוא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׂשמחה הּבנים אם נקראת  ה ּׁשמינית ׁשּמּדה ּכתב ּתי ּוכבר י ׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּבסֹוד  הענג  כו :)מ ּדת ח "א  מעדן'(זוהר  יֹוצא י)'ונהר ב ּכׁשּיׁש(בראשית  ונמצא . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אין  ּובזֹו ׁשּבּׁשמינית, ׁשמיני  נקרא  מ ּתענ ּוג  ותענ ּוג  מּׂשמחה ׂשמחה  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָלֹו

ּבר  ּוׁשפל  ענו  האי להיֹות  אתולֹומר מ ׂשּמח  ׁשאני ול ֹומר ׂשמח , אני  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּברּו וא ֹופ ּני הּבֹורא וחּיֹות ׂשרפים לֹו אׁשר  ּובמצֹותי ּבמע ׂשי הּוא  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

ּבר  ּוׁשפל ענו להיֹות  אין ּבזה ּכי מחמר , קרּוץ  א ֹותֹו יׂשּמח ,הּקדׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יתּבר  ּׁשהּׁשם ּבמה  וי ׂשמח יתע ּנג  ׁשל א ּדרּבה הּטֹובים ּבמעׂשיהם ׂשמח  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ְִֵָי ׂשראל.

e‰ÊÂּובׁשמ ּתא ּביּה ּדאית מאן  ּבׁשמ ּתא ה ּגאוה  מ ּדת על חז "ל  ׁשאמרּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשּצרי  ּכל ֹומר ׁשּבּׁשמינית, ׁשמיני  ּכּמה חז "ל ואמרּו ּבי ּה, ּדלית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבר  ּוׁשפל ענו להי ֹות ּבתׁשּלא ׁשּבּׁשמינית, ׁשמיני ׁשּבתענ ּוג ּבמ ּדה ענ ּוג  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבאדם הּמה  הּמּדֹות  ׁשּכל ויד ּוע ׁשמינית, מ ּדה נקרא  הענג  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹולם

ּבצלמנּו' אדם 'נע ׂשה  ּבסֹוד  כו )הּתח ּתֹון  א  אלֹוּה'(בראשית  אחזה  'ּומ ּבׂשרי , ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

øåàéá

ãåñá ïåúçúä íãàá äîä úåãîä

.åðéîìöá íãà äùòð התחתון האדם

ית' קדושתו להתגלות מרכבה הוא

האדם  של  מידותיו אור ידי על  בעולם,

סוף אין אור שורה שעליהם כלים שהם

מתכללים  הם אלו מידות וכל  ב "ה,

את  הכוללת הפנימית בנקודה ביחד 

שעל  התפארת, מידת אור שהוא כולם

ישראל , בני בנפשות מתגלה הקב "ה ידם

הקבלה  בלשון הנקרא הוא זה ואור

הכתוב  ובלשון אנפין", א,"זעיר (יחזקאל

שפעו כו) משפיע  שהקב "ה היינו "אדם",

וכפי  אדם, בני במידות לעולם

עמהם  מתנהג כן במידותיו שמתנהגין

לו  משפיע בחסד  המתנהג במידה, מידה

טובים  מעשים בגבורת המתנהג חסד ,

וכן  להכניעם שונאיו נגד  עמו מתגבר

על  האדם שנפש ומכיון המידות, בכל 

לאורות  כלי היא מידותיה חלקי כל 

נפש  נקראת לכן העליונים, המידות

êõ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

כו ) יט  אהבה (איוב  ׁשּנקרא חסד  ּבגין  י :), הת ּגּברּות ,(תיקו "ז  ׁשּנקרא ּוגב ּורה , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּדב ֹורה ּבתמר ּכמבאר הּנּצח ֹון  ּומּדת  ותפארת  ה ּטֹובים  ה-ח)ּומע ׂשינּו ,(פרק  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּברּו לה ּבֹורא  ׁשּיׁש ו ׂשמחה  מ ּתענ ּוג  וׂשמחה ּתענּוג  יׂשראל  לבני  ׁשּיהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבר  ּוׁשפל  ענו  ּבזה יהיה ואל ה ּטֹובים , מ ּמעׂשינ ּו אדםהּוא ׁשאין  ול ֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לכ  ׁשמיני רא ּוי וזה ּכּלן, העֹולמ ֹות ּכל נברא ּו י ׂשראל ּבני  ּבׁשביל רק  , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

ּברּו הּבֹורא ׁשל ו ׂשמחה  מ ּתענ ּוג  וׂשמחה ּתענ ּוג  ּכלֹומר ׁשּבּׁשמינית , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּוברּו אׁשר הּוא ׂשמחה , הּבנים  אם הּבינה עֹולם  ּכי  ׁשּמבאר ּכמ ֹו ׁשמ ֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכמבאר. הענג  ע ֹולם נקראת לעּלא מ ּתּתא ׁשמינית  מּדה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהיא

‰aÁ אׁשר הת ּפארּות מ ּגדל  ּדי לא יׂשראל, ּבית  עּמֹו לנ ּו נֹודעת  יתרה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּברּו הּכתּוב האל  ּכמאמר ּבמע ׂשינ ּו מתּפאר ג )ה ּוא מט  (ישעיה  ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ּב אׁשר מ ּמעׂשינ ּו'י ׂשראל ּכביכ ֹול  רּוח  נחת לֹו ויׁש וׂשמח  אתּפאר', ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו א)הּטֹובים י  יתלהב(משלי  זה ידי ועל אב ', יׂשּמח  חכם 'ּבן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לכל  רב  ׁשפע  מביא ּבמצֹותיו והּוא ּוב ּמצֹות, ּבּתֹורה ּבעסקֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאדם 

לנ ּו נ ֹודעת יתרה ח ּבה  ע ֹוד והּמלאכים. והּנׁשמ ֹות וההיכלֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהעֹולמ ֹות

ׁשאמרּו ּכמ ֹו ּגזר ֹותיו , לב ּטל יכ ֹולין  ּבתפ ּלתנ ּו יׂשראל ּכנסת  אנחנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

טז :)חז "ל  ה''(מו "ק  ּביראת  מ ֹוׁשל  ג )'צ ּדיק כג  ב' צּדיק ,(שמואל  ּבי מ ֹוׁשל מי ְְֲִִִִִֵֵַַַַ

ּברּו הּקד ֹוׁשה ּקדֹוׁש ׁשל ׁשע ׁשּועיו וזה  מב ּטלּה, וצּדיק ּגזרה ּגֹוזר הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבּברּו אׁשר 'י ׂשראל ּכאמ ּור יׂשראל  ּבע ּמֹו ּומתּפאר אתּפאר',הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו  מהּפכין  הּטֹובים ּובמע ׂשינ ּו ליֹוםׁשּבצדק ֹותינּו מאבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּגזרֹותיו. ּכל  ּומב ּטלין לח ּיים  ּומ ּמות ְְְְִִִֵֶַַָָָט ֹוב

øåàéá

עליונים. לאורות "צלם" האדם 

åðéùòî úåøáâúä àø÷ðù äøåáâå

.íéáåèä הגבורה מידת דיסוד  היינו

בלבד  בחסד  לא בדין, לשפע  שנזכה היא

ידי  על  שנזכה אלא אהבה, מחמת שהיא

את  יקבל  אחד  וכל  הטובים, מעשינו

מעשיו. לפי השפע 

íåéì ìáàî êøáúé åéúåøæâ ïéëôäî

.áåèב עינים כמבואר (השמטות מאור 

ידי בהעלותך) על  הדינים המתקת דרך  ,

"כי  וזלה"ק : לטובה הצירופים היפוך 

שרצונו  הוא חסד  חפץ  הקב "ה באמת

מהפכין  שהרשעים אלא טוב  רק  אינו

נתן  כן כי הדין, למדת הרחמים מדת
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ÏÚÂ סנהדרין ּבמ ּסכת  ה ּגמרא ּדברי להבין  יכֹולין  זה ּבּקׁש(צב:)ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּדוד  ׁשל  ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות  ׁשּיג ּנּו ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות  לֹומר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָנבּוכדנ ּצר 

מלאה ּמל  ּבא  הּׁשל ֹום, הבנהעליו  לֹו אין  ולכא ֹורה ּפיו . על ּוסטר ֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

היא ׁשירֹותוכי לה ּגיד יכֹול יהיה נבּוכדנ ּצר  זה ׁשרׁשע  ּדעת על  עלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה ּמל  ּדוד ׁשל ו ׁשיר ֹות זמירֹות  ׁשּיג ּנה וכי ות ׁשּבח ֹות ועֹוד  הּׁשלֹום, עליו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ה ּמל  מ ּדוד  י ֹותר ותׁשּבח ֹות  ׁשירֹות  לה ּגיד רצה  וכי על אם הּׁשל ֹום, יו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ה ּמל  ּדוד ׁשל  ותׁשּבח ֹות ה ּׁשירֹות יהיה  ּכן  מג ּנה ,ּבׁשביל  הּׁשל ֹום עליו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

מג ּנה . חברֹו ׁשל  ה ּׁשירֹות יהיה  מחברֹו יֹותר  ׁשירֹות  מ ּגיד  אחד אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻוכי

ּברּו ׁשהּבֹורא ּבזמן  ּכי לי נראה יׂשראל אפס ּבית  עּמֹו ּכנסת  אֹוהב הּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּגזרֹות לב ּטל ּכח  ּביׂשראל יׁש אז הּמעל ֹות, ּברּום ה ּמה יׂשראל  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכנסת 

ּברּו ה ּקדֹוׁש אם  ה ּנה הּגזרהרעֹות , לב ּטל ּבידם יׁש ּגזרה ּגֹוזר ה ּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

לח ֹוני  ׁשטח  ּבן ׁשמע ֹון  ׁשאמר ּכמ ֹו אלהים, ּביראת  מ ֹוׁשל צּדיק  ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּכמאמר

רצֹונֹו ועֹוׂשה אביו על הּמתח ּטא  ּכבן יט .)המעּגל ּגדל (תענית מחמת והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אנחנ ּו ּכן  ּבנ ֹו, רצֹון  מ ּפני  רצ ֹונֹו מבּטל ּבבנֹו מ ׁשּתעׁשע  ׁשהאב ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשעׁשּועים
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הרשעים  ונמצא אדם בני בידי הקב "ה

עליון  מפי אבל  ח "ו רעה הגורמים הם

חפץ שאינו לומר רצה הרעות, תצא לא

להיפוך  והגורמים העושים הם אלא בזה

בחפצו  שלא נעשה הדבר וכאלו

שמהפכין  ידי על  והוא כביכו"ל ,

אותיות  כל  צרופה ה' אמרת כי הצרופים

צירופים, הוא הכל  נברא שבהם התורה

דינים  מבחי' צירופים עושים והרשעים

לטובה  הצירופים ומהפך  הצדיק  ובא

לטובה, מתהפכין בעצמם הנ"ל  אותיות

הבורא  ורצון בחפץ  עושה הצדיק  נמצא

הם  והרשעים הוא חסד  שחפץ  ב "ה

למדת  שהפכו ורצונו חפצו היפך  שגרמו

מי  וזהו דמאריה, קטרוגא היו והם הדין

מביא  מי לומר רצה צדיק , בי מושל 

עשו  הרשעים כי הצדיק , בי הממשלה

הממשלה  אין כאלו ודעתו רצונו היפך 

מהפכים  הצדיקים אבל  ח "ו, בידו

ברצון  גנוזה שהיא כמו האותיות,

וזהו  כן, ונעשה הוא חסד  חפץ  שרצונו

שמנהיג  ב "ה הבורא של  הממשלה

עכלה"ק . כרצונו" העולם

.íéòåùòù ìãåâ úîçî àåäå מבואר

שעל  הוא, הענין סוד  כי הרמח "ל  בכתבי

הפנימי  הרצון מתגלה השעשועים ידי

בשורש  כאחד  המתיחדים והבן האב  של 

האב ולכן באב , כלול  שהבן הראשון

בנו  רצון כי בנו, רצון מפני רצונו מבטל 

המחשבה  מעומק  האמיתי רצונו הוא
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לּמקֹום ּבנים  מי "ד)נקראים  פ "ד אבות  א, יד ׁשעׁשּועים(דברים  ּגדל  מחמת  , ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

יתּבר  האל  וזהׁשּמׁשּתע ׁשע י ׂשראל, רצ ֹון מ ּפני  ּגזרֹותיו מב ּטל עּמנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יתּבר  עליו חביבים ׁשאנחנ ּו ּבזמן  הסּתרתה ּוא ּבזמן ו ׁשלֹום חס כן  לא , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ִָּפנים .

‰p‰Âאמר הרׁשע לב)נב ּוכדנּצר ד  ודירי (דניאל  ׁשמ ּיא  ּבחיל עבד  'ּוכמצּבי ּה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּברּו הּקד ֹוׁש לפני  אהּובים ה ּמה ׁשּיׂשראל ּבזמן והּנה  ארעא', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ארעא , ודירי  ׁשמ ּיא ּבחיל עבד ׁשּכמצּבי ּה הּוא כן לא ּכביכֹול, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹה ּוא

ּברּו האל  ׁשּמתּפאר ּובעבּור  ּגזרֹותיו , לב ּטל  יכֹולין  הּצּדיקים ה ּואׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יכ ֹולין  הּמה ּבי ׂשראל ו ׁשעׁשּועיו  ּתפארּתֹו ּגדל  מחמת יׂשראל  ע ּמֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעם

ּברּו הּקדֹוׁש ּכביכֹול ּכן אם  ּגזר ֹותיו , עֹוׂשהלבּטל ּכמצּבי ּה לאו ה ּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכביכֹול,ּבחיל ּגזרֹותיו לבּטל יכ ֹולין  הּצּדיקים  ׁשהרי ארעא , ודירי  ׁשמּיא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו לב ּטל יכֹולין  ׁשהּצּדיקים ּכן  רצה לא הרׁשע נב ּוכדנּצר רק  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּבית להחריב  רֹוצה היה הּוא  ּכי ל ׂשמחה, ּומ ּיג ֹון לט ֹוב  מרע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכביכֹול

הּבית ויּבנה ּגזרֹותיו יב ּטל ּו ׁשּבּדֹור צ ּדיקים אּולי מתירא והיה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה ּמקּדׁש

להמ ׁשי  הרׁשע  נבּוכדנ ּצר  רצה לכן  ותׁשּבח ֹותה ּמקּדׁש, ּבׁשירֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּברּו יׂשראל ׁשהּקד ֹוׁש ּבני  עּמֹו רצ ֹון  ידי  על  עֹולמֹו את  ינהג  לא הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

יתּבר  ׁשהּׁשם והת ּפאר ּות הּׁשעׁשּועים  ּגדל  ּבני מחמת ּבעּמֹו מת ּפאר ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

יתּבר  האל  יגזר ּכא ׁשר רק  ולאי ׂשראל, יקּום ּכן  לרעה אפּלּו יק ּום ּכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבחיל  עבד  'ּכמצּבי ּה אמר ולכן ּגזרֹותיו, לבּטל  יׂשראל  ּבני ע ּמֹו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָיּוכלּו

ׁשּיב ּטל  מי  יהיה ׁשּלא  הרׁשע נבּוכדנ ּצר  ׁשרצה  ארעא', ודירי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמ ּיא
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הבן. להויית שקדמו שבשעשועים

åàì àåä êåøá ùåã÷ä ìåëéáë ïë íà
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.àòøà התחתונים שבעולמות היינו

שהוא  הרצון שורש נראה אין ששם

ומכח תחילה, במחשבה שעלה ישראל 

עם  משתעשע  שהקב "ה אלו שעשועים

וכאן  רצונם, לעשות רצונו ישראל  בני

היצירה  עולמות – התחתונים בעולמות

הר  רק  נראה בפועל , כפי והעשיה צון

המלכות  מידת פי על  למעשה שנגזר

בעולם  כאן כן על  דין, בבחי' שהיא

מפני  רצונו מבטל  הקב "ה כאילו נראה

ית"ש. רצונו הוא שבאמת הצדיק , רצון
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ÏÚÂ סנהדרין ּבמ ּסכת  ה ּגמרא ּדברי להבין  יכֹולין  זה ּבּקׁש(צב:)ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּדוד  ׁשל  ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות  ׁשּיג ּנּו ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות  לֹומר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָנבּוכדנ ּצר 

מלאה ּמל  ּבא  הּׁשל ֹום, הבנהעליו  לֹו אין  ולכא ֹורה ּפיו . על ּוסטר ֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

היא ׁשירֹותוכי לה ּגיד יכֹול יהיה נבּוכדנ ּצר  זה ׁשרׁשע  ּדעת על  עלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה ּמל  ּדוד ׁשל ו ׁשיר ֹות זמירֹות  ׁשּיג ּנה וכי ות ׁשּבח ֹות ועֹוד  הּׁשלֹום, עליו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ה ּמל  מ ּדוד  י ֹותר ותׁשּבח ֹות  ׁשירֹות  לה ּגיד רצה  וכי על אם הּׁשל ֹום, יו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ה ּמל  ּדוד ׁשל  ותׁשּבח ֹות ה ּׁשירֹות יהיה  ּכן  מג ּנה ,ּבׁשביל  הּׁשל ֹום עליו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

מג ּנה . חברֹו ׁשל  ה ּׁשירֹות יהיה  מחברֹו יֹותר  ׁשירֹות  מ ּגיד  אחד אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻוכי

ּברּו ׁשהּבֹורא ּבזמן  ּכי לי נראה יׂשראל אפס ּבית  עּמֹו ּכנסת  אֹוהב הּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּגזרֹות לב ּטל ּכח  ּביׂשראל יׁש אז הּמעל ֹות, ּברּום ה ּמה יׂשראל  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכנסת 

ּברּו ה ּקדֹוׁש אם  ה ּנה הּגזרהרעֹות , לב ּטל ּבידם יׁש ּגזרה ּגֹוזר ה ּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

לח ֹוני  ׁשטח  ּבן ׁשמע ֹון  ׁשאמר ּכמ ֹו אלהים, ּביראת  מ ֹוׁשל צּדיק  ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּכמאמר

רצֹונֹו ועֹוׂשה אביו על הּמתח ּטא  ּכבן יט .)המעּגל ּגדל (תענית מחמת והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אנחנ ּו ּכן  ּבנ ֹו, רצֹון  מ ּפני  רצ ֹונֹו מבּטל ּבבנֹו מ ׁשּתעׁשע  ׁשהאב ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשעׁשּועים
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הרשעים  ונמצא אדם בני בידי הקב "ה

עליון  מפי אבל  ח "ו רעה הגורמים הם

חפץ שאינו לומר רצה הרעות, תצא לא

להיפוך  והגורמים העושים הם אלא בזה

בחפצו  שלא נעשה הדבר וכאלו

שמהפכין  ידי על  והוא כביכו"ל ,

אותיות  כל  צרופה ה' אמרת כי הצרופים

צירופים, הוא הכל  נברא שבהם התורה

דינים  מבחי' צירופים עושים והרשעים

לטובה  הצירופים ומהפך  הצדיק  ובא

לטובה, מתהפכין בעצמם הנ"ל  אותיות

הבורא  ורצון בחפץ  עושה הצדיק  נמצא

הם  והרשעים הוא חסד  שחפץ  ב "ה

למדת  שהפכו ורצונו חפצו היפך  שגרמו

מי  וזהו דמאריה, קטרוגא היו והם הדין

מביא  מי לומר רצה צדיק , בי מושל 

עשו  הרשעים כי הצדיק , בי הממשלה

הממשלה  אין כאלו ודעתו רצונו היפך 

מהפכים  הצדיקים אבל  ח "ו, בידו

ברצון  גנוזה שהיא כמו האותיות,

וזהו  כן, ונעשה הוא חסד  חפץ  שרצונו

שמנהיג  ב "ה הבורא של  הממשלה

עכלה"ק . כרצונו" העולם

.íéòåùòù ìãåâ úîçî àåäå מבואר

שעל  הוא, הענין סוד  כי הרמח "ל  בכתבי

הפנימי  הרצון מתגלה השעשועים ידי

בשורש  כאחד  המתיחדים והבן האב  של 

האב ולכן באב , כלול  שהבן הראשון

בנו  רצון כי בנו, רצון מפני רצונו מבטל 

המחשבה  מעומק  האמיתי רצונו הוא

èõ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

לּמקֹום ּבנים  מי "ד)נקראים  פ "ד אבות  א, יד ׁשעׁשּועים(דברים  ּגדל  מחמת  , ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

יתּבר  האל  וזהׁשּמׁשּתע ׁשע י ׂשראל, רצ ֹון מ ּפני  ּגזרֹותיו מב ּטל עּמנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יתּבר  עליו חביבים ׁשאנחנ ּו ּבזמן  הסּתרתה ּוא ּבזמן ו ׁשלֹום חס כן  לא , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ִָּפנים .

‰p‰Âאמר הרׁשע לב)נב ּוכדנּצר ד  ודירי (דניאל  ׁשמ ּיא  ּבחיל עבד  'ּוכמצּבי ּה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּברּו הּקד ֹוׁש לפני  אהּובים ה ּמה ׁשּיׂשראל ּבזמן והּנה  ארעא', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ארעא , ודירי  ׁשמ ּיא ּבחיל עבד ׁשּכמצּבי ּה הּוא כן לא ּכביכֹול, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹה ּוא

ּברּו האל  ׁשּמתּפאר ּובעבּור  ּגזרֹותיו , לב ּטל  יכֹולין  הּצּדיקים ה ּואׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יכ ֹולין  הּמה ּבי ׂשראל ו ׁשעׁשּועיו  ּתפארּתֹו ּגדל  מחמת יׂשראל  ע ּמֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעם

ּברּו הּקדֹוׁש ּכביכֹול ּכן אם  ּגזר ֹותיו , עֹוׂשהלבּטל ּכמצּבי ּה לאו ה ּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכביכֹול,ּבחיל ּגזרֹותיו לבּטל יכ ֹולין  הּצּדיקים  ׁשהרי ארעא , ודירי  ׁשמּיא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו לב ּטל יכֹולין  ׁשהּצּדיקים ּכן  רצה לא הרׁשע נב ּוכדנּצר רק  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּבית להחריב  רֹוצה היה הּוא  ּכי ל ׂשמחה, ּומ ּיג ֹון לט ֹוב  מרע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכביכֹול

הּבית ויּבנה ּגזרֹותיו יב ּטל ּו ׁשּבּדֹור צ ּדיקים אּולי מתירא והיה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה ּמקּדׁש

להמ ׁשי  הרׁשע  נבּוכדנ ּצר  רצה לכן  ותׁשּבח ֹותה ּמקּדׁש, ּבׁשירֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּברּו יׂשראל ׁשהּקד ֹוׁש ּבני  עּמֹו רצ ֹון  ידי  על  עֹולמֹו את  ינהג  לא הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

יתּבר  ׁשהּׁשם והת ּפאר ּות הּׁשעׁשּועים  ּגדל  ּבני מחמת ּבעּמֹו מת ּפאר ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

יתּבר  האל  יגזר ּכא ׁשר רק  ולאי ׂשראל, יקּום ּכן  לרעה אפּלּו יק ּום ּכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבחיל  עבד  'ּכמצּבי ּה אמר ולכן ּגזרֹותיו, לבּטל  יׂשראל  ּבני ע ּמֹו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָיּוכלּו

ׁשּיב ּטל  מי  יהיה ׁשּלא  הרׁשע נבּוכדנ ּצר  ׁשרצה  ארעא', ודירי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמ ּיא

øåàéá

הבן. להויית שקדמו שבשעשועים

åàì àåä êåøá ùåã÷ä ìåëéáë ïë íà

éøééãå àéîù ìéçá äùåò äéáöîë

.àòøà התחתונים שבעולמות היינו

שהוא  הרצון שורש נראה אין ששם

ומכח תחילה, במחשבה שעלה ישראל 

עם  משתעשע  שהקב "ה אלו שעשועים

וכאן  רצונם, לעשות רצונו ישראל  בני

היצירה  עולמות – התחתונים בעולמות

הר  רק  נראה בפועל , כפי והעשיה צון

המלכות  מידת פי על  למעשה שנגזר

בעולם  כאן כן על  דין, בבחי' שהיא

מפני  רצונו מבטל  הקב "ה כאילו נראה

ית"ש. רצונו הוא שבאמת הצדיק , רצון
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ה ּמל  ּדוד  ּכּונת כן  ולא ׁשהאל ּגזרֹותיו. ּדוקא ׁשרצה ה ּׁשלֹום  עליו  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יהי ּויתּבר  יׂשראל  ּבני ּבע ּמֹו וׁשע ׁשּועים הת ּפארּות ּומ ּגדל ּבנּו יתּפאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ה ּמל  ּדוד  ׁשל ּתהּלֹותיו  וכל  ּגזרֹותיו, לב ּטל מלאיכֹולין הּׁשלֹום עליו  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יתּבר  ׁשהאל ׁשועתםּבזה  ואת יעׂשה יראיו 'רצ ֹון ּכג ֹון  רצֹוננ ּו, ע ֹוׂשה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

יט)יׁשמע' קמה  ּבע ּמֹו'(תהלים  ה' 'רֹוצה ּוכג ֹון  ד), קמט  ה '(שם אל 'ק ֹולי  ּוכג ֹון , ְְְְִִֶֶַַ

כּו' ה)אקרא' ג  ו )(שם  קלה  (שם ה ּכת ּוב  ׁשאמר  ח (הגם  א ׁשר ּבּׁשמים'ּכל ע ׂשה ה' פץ  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּדרים ּכי ארעא ', על 'ּבדירי לא אבל ּובארץ ּבּׁשמים הינ ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּובארץ ',

לה ֹורֹות ּבתהּלים נאמרּו ּפסּוקים וכּמה ּגזרֹותיו ), לבּטל יכֹולין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ

ּברּו האל  ּגזרֹות לב ּטל  יכֹולין  י ׂשראל ּבני  הּוא .ׁשע ּמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

‰p‰Â ה ּמל ׁשּדוד  ּפעל ידּוע  ות ׁשּבח ֹות  ׁשירֹות  ידי על ה ּׁשלֹום  עליו  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יתּבר  ּכל נמ ׁשׁשהאל  על 'ורחמיו ּכג ֹון  ׁשאמר, ה ּׁשירים  ּבאּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ט)מעׂשיו ' קמה  יתּבר (שם  ׁשהאל ּפע ּלה ודּבּורֹו ּבׁשירֹות נמ ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻ

לּכל ' ה' 'ט ֹוב המ ׁשֹורר ּוכׁשאמר הרחמנ ּיּות , ׁשהאל (שם)ּבמ ּדת  ּפעל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יפּתח נמ ׁשיתּבר  אל  לכן  רׁשם, ּבד ּבּורֹו ע ֹוׂשה ׁשּצּדיק  הּטֹוב, ּבמ ּדת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

øåàéá

.õøàáå íéîùá åðééä בנבראים

המלאכים  – שמים שבבחי' העליונים

שבבחי' ובנבראים והאופנים, השרפים

נשמה, בהם שאין הגשמיים, – ארץ 

ולא  שמים בבחי' אינם ישראל  אבל 

וארץ שמים מחברים אלא ארץ , בבחי'

בזוה"ק  א)כדאי' לא, כי (ח "א הפסוק  על 

צדיק , דא כל  "כי ובארץ , בשמים כל 

כנסת  דא ובארץ  תפארת, דא בשמים

בשמיא  אחיד  די כתרגומו ישראל ,

וארץ שמים מחבר שהצדיק  ובארעא"

שבו, לנשמה הגוף  את שמחבר ידי על 

– ארעא" על  "דירי נקראים ישראל  לכן

כדלקמן. הארץ , על  דרים

.íùåø åøåáéãá äùåò ÷éãöùהצדיק

וארעא בשמיא ומחבר (כדלעיל)שאחיד  ,

מיוחד  כוח  גם לו יש וארץ , שמים

ידי  על  לעולם ית' אלקותו את להמשיך 

משבח שהוא אופן ובאותו דיבורו,

בכך  מגלה וממילא הקב "ה את ומהלל 

נפשו  ובתוך  בכלל  בעולם ית' כבודו את

הנהגת  נמשכת ממש האופן בזה בפרטו,

טעמא  ומהאי לעולם, ית' מלכותו

בכל  כי רושם, עושה הצדיק  של  דיבורו

ית' באלקותו דבוק  הוא ודיבור דיבור

את  ממשיך  הוא דיבור ובכל  בתכלית,

שדיבר, האופן בזה לעולם ית' אלקותו

ב )ולכן צ , חכם (סנהדרין קללת רב  אמר
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לּׂשטן  יט .)ּפיו ר ׁשם(ברכות ּבדּבּורֹו לע ׂשֹות ּבּקׁש הרׁשע נב ּוכדנ ּצר  ולכן , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ארעא', ודירי ׁשמ ּיא  ּבחיל עבד  'ּוכמצּבי ּה ּׁשאמר ּבמה למעלה ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻּופע ּלה 

י ּבנה ׁשּלא  ּכדי ּגזרֹותיו , לבּטל  יׂשראל  לבני  ּכח  ו ׁשל ֹום חס  יהיה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

ה ּמל  ּדוד  רצה כן ולא הּמק ּדׁש. ותׁשּבח ֹותהּבית  ּבׁשירֹות הּׁשל ֹום עליו  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

יׂשראל  ּכנסת  יבּטלּו יׂשראל  ּובתפארת  ׁשּבּׁשעׁשּועים  אּדרּבה רק  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו,

ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות  לה ּגיד הר ׁשע  נבּוכדנ ּצר  ּבּקׁש וזה רע ֹות , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה ּגזרֹות 

ה ּמל  ּדוד  ׁשל  ות ׁשּבח ֹות ׁשירֹות  ׁשרצהׁשּיג ּנה  ּכלֹומר הּׁשלֹום, עליו ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה ּמל להּפ ּדוד ׁשל ה ּמל ּדּבּורֹו ׁשּדוד הּׁשלֹום, ּבד ּבּורֹועליו רצה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו  ויבּטל ּו יׂשראל ּכנסת ׁשועת י ׁשמע  אמר ׁשהאל וה ּוא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הּמלאּולהפ ּובא  ארעא , ודירי  ׁשמ ּיא ּבחיל עבד על כמצ ּביּה ּוסטרֹו ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ה ּצּדיקים . ּותפּלת י ׂשראל ּכנסת ּפי על יתנהג  ׁשה ּכל רק ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּפיו

Èkאם ּכי ּבעלי ֹונים, א ֹו ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ס ֹוד ה ּוא ּׁשּכתבנ ּו מה  הּנה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

יתּבר  האל ּגזרֹות  מבּטלין  ׁשּבתפּלתן  ּבּדֹור צ ּדיקים יׁשי ׁש אזי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו  לב ּטל  יכ ֹולין  ה ּתח ּתֹונים ּכי  ּבּתח ּתֹונים , וזהׁשכינה  ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ה ּמל  ּדוד  אמר נאאׁשר א ּיה  ה ּגֹוים יאמרּו 'ל ּמה  המ ׁשֹוררים  רא ׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ע ׂשה ' חפץ א ׁשר ּכל  בּׁשמים ואלהינ ּו ב -ג )אלהיהם  קטו  ּכלֹומר (תהלים  , ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

חפץ א ׁשר ּכל  ּבארץ  ּכביכֹול כן  לא עׂשה', חפץ  אׁשר  ּכל  ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁש'ּבּׁשמים

יתּבר  ּגזרֹותיו לב ּטל יכֹולין  צּדיקים ּבארץ ּכי  אחתע ׂשה , וזה ׁשמ ֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּברּו הּבֹורא ׁשּמב ּטלין מּׁשע ׁשּועי צּדיקים  נ ׁשמ ֹות ּבריאֹות ׁשּברא  ה ּוא  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכדר  ּוכמ ֹוּגזר ֹותיו , האב , את ּבן ּכׁשּמנּצח  ּבנ ֹו, עם  ה ּמׁשּתעׁשע האב  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

øåàéá

היא  כי באה, היא חנם על  אפילו

לעולם. שנמשכת גמורה מציאות

.åéô ìò åøèñå êàìîä àáå כמבואר

שהצדיק כביכול  שנראה שמה לעיל 

עשה, כמצביה ולאו המלך , גזירת מבטל 

העולמות  ראיית מתוך  אלא זה אין

שרצון  היא האמת אבל  התחתונים,

הצדיקים, רצון דווקא לעשות הקב "ה

ותענוגים  שעשועים גורמים שהם

בא  ולכן פיהו, פצה והבל  למעלה,

פיו. על  וסטרו מלאך 

,åðá íò òùòúùîä áàä êøãë

.áàä úà ïá çöðîùë הרצון פנימיות

נקרא  לכל , הקודמת האב , של 
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ה ּמל  ּדוד  ּכּונת כן  ולא ׁשהאל ּגזרֹותיו. ּדוקא ׁשרצה ה ּׁשלֹום  עליו  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יהי ּויתּבר  יׂשראל  ּבני ּבע ּמֹו וׁשע ׁשּועים הת ּפארּות ּומ ּגדל ּבנּו יתּפאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ה ּמל  ּדוד  ׁשל ּתהּלֹותיו  וכל  ּגזרֹותיו, לב ּטל מלאיכֹולין הּׁשלֹום עליו  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יתּבר  ׁשהאל ׁשועתםּבזה  ואת יעׂשה יראיו 'רצ ֹון ּכג ֹון  רצֹוננ ּו, ע ֹוׂשה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

יט)יׁשמע' קמה  ּבע ּמֹו'(תהלים  ה' 'רֹוצה ּוכג ֹון  ד), קמט  ה '(שם אל 'ק ֹולי  ּוכג ֹון , ְְְְִִֶֶַַ

כּו' ה)אקרא' ג  ו )(שם  קלה  (שם ה ּכת ּוב  ׁשאמר  ח (הגם  א ׁשר ּבּׁשמים'ּכל ע ׂשה ה' פץ  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּדרים ּכי ארעא ', על 'ּבדירי לא אבל ּובארץ ּבּׁשמים הינ ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּובארץ ',

לה ֹורֹות ּבתהּלים נאמרּו ּפסּוקים וכּמה ּגזרֹותיו ), לבּטל יכֹולין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ

ּברּו האל  ּגזרֹות לב ּטל  יכֹולין  י ׂשראל ּבני  הּוא .ׁשע ּמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

‰p‰Â ה ּמל ׁשּדוד  ּפעל ידּוע  ות ׁשּבח ֹות  ׁשירֹות  ידי על ה ּׁשלֹום  עליו  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יתּבר  ּכל נמ ׁשׁשהאל  על 'ורחמיו ּכג ֹון  ׁשאמר, ה ּׁשירים  ּבאּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ט)מעׂשיו ' קמה  יתּבר (שם  ׁשהאל ּפע ּלה ודּבּורֹו ּבׁשירֹות נמ ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻ

לּכל ' ה' 'ט ֹוב המ ׁשֹורר ּוכׁשאמר הרחמנ ּיּות , ׁשהאל (שם)ּבמ ּדת  ּפעל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יפּתח נמ ׁשיתּבר  אל  לכן  רׁשם, ּבד ּבּורֹו ע ֹוׂשה ׁשּצּדיק  הּטֹוב, ּבמ ּדת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

øåàéá

.õøàáå íéîùá åðééä בנבראים

המלאכים  – שמים שבבחי' העליונים

שבבחי' ובנבראים והאופנים, השרפים

נשמה, בהם שאין הגשמיים, – ארץ 

ולא  שמים בבחי' אינם ישראל  אבל 

וארץ שמים מחברים אלא ארץ , בבחי'

בזוה"ק  א)כדאי' לא, כי (ח "א הפסוק  על 

צדיק , דא כל  "כי ובארץ , בשמים כל 

כנסת  דא ובארץ  תפארת, דא בשמים

בשמיא  אחיד  די כתרגומו ישראל ,

וארץ שמים מחבר שהצדיק  ובארעא"

שבו, לנשמה הגוף  את שמחבר ידי על 

– ארעא" על  "דירי נקראים ישראל  לכן

כדלקמן. הארץ , על  דרים

.íùåø åøåáéãá äùåò ÷éãöùהצדיק

וארעא בשמיא ומחבר (כדלעיל)שאחיד  ,

מיוחד  כוח  גם לו יש וארץ , שמים

ידי  על  לעולם ית' אלקותו את להמשיך 

משבח שהוא אופן ובאותו דיבורו,

בכך  מגלה וממילא הקב "ה את ומהלל 

נפשו  ובתוך  בכלל  בעולם ית' כבודו את

הנהגת  נמשכת ממש האופן בזה בפרטו,

טעמא  ומהאי לעולם, ית' מלכותו

בכל  כי רושם, עושה הצדיק  של  דיבורו

ית' באלקותו דבוק  הוא ודיבור דיבור

את  ממשיך  הוא דיבור ובכל  בתכלית,

שדיבר, האופן בזה לעולם ית' אלקותו

ב )ולכן צ , חכם (סנהדרין קללת רב  אמר

íõ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

לּׂשטן  יט .)ּפיו ר ׁשם(ברכות ּבדּבּורֹו לע ׂשֹות ּבּקׁש הרׁשע נב ּוכדנ ּצר  ולכן , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ארעא', ודירי ׁשמ ּיא  ּבחיל עבד  'ּוכמצּבי ּה ּׁשאמר ּבמה למעלה ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻּופע ּלה 

י ּבנה ׁשּלא  ּכדי ּגזרֹותיו , לבּטל  יׂשראל  לבני  ּכח  ו ׁשל ֹום חס  יהיה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

ה ּמל  ּדוד  רצה כן ולא הּמק ּדׁש. ותׁשּבח ֹותהּבית  ּבׁשירֹות הּׁשל ֹום עליו  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

יׂשראל  ּכנסת  יבּטלּו יׂשראל  ּובתפארת  ׁשּבּׁשעׁשּועים  אּדרּבה רק  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו,

ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות  לה ּגיד הר ׁשע  נבּוכדנ ּצר  ּבּקׁש וזה רע ֹות , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה ּגזרֹות 

ה ּמל  ּדוד  ׁשל  ות ׁשּבח ֹות ׁשירֹות  ׁשרצהׁשּיג ּנה  ּכלֹומר הּׁשלֹום, עליו ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה ּמל להּפ ּדוד ׁשל ה ּמל ּדּבּורֹו ׁשּדוד הּׁשלֹום, ּבד ּבּורֹועליו רצה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו  ויבּטל ּו יׂשראל ּכנסת ׁשועת י ׁשמע  אמר ׁשהאל וה ּוא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הּמלאּולהפ ּובא  ארעא , ודירי  ׁשמ ּיא ּבחיל עבד על כמצ ּביּה ּוסטרֹו ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ה ּצּדיקים . ּותפּלת י ׂשראל ּכנסת ּפי על יתנהג  ׁשה ּכל רק ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּפיו

Èkאם ּכי ּבעלי ֹונים, א ֹו ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ס ֹוד ה ּוא ּׁשּכתבנ ּו מה  הּנה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

יתּבר  האל ּגזרֹות  מבּטלין  ׁשּבתפּלתן  ּבּדֹור צ ּדיקים יׁשי ׁש אזי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

יתּבר  ּגזרֹותיו  לב ּטל  יכ ֹולין  ה ּתח ּתֹונים ּכי  ּבּתח ּתֹונים , וזהׁשכינה  ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ה ּמל  ּדוד  אמר נאאׁשר א ּיה  ה ּגֹוים יאמרּו 'ל ּמה  המ ׁשֹוררים  רא ׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ע ׂשה ' חפץ א ׁשר ּכל  בּׁשמים ואלהינ ּו ב -ג )אלהיהם  קטו  ּכלֹומר (תהלים  , ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

חפץ א ׁשר ּכל  ּבארץ  ּכביכֹול כן  לא עׂשה', חפץ  אׁשר  ּכל  ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁש'ּבּׁשמים

יתּבר  ּגזרֹותיו לב ּטל יכֹולין  צּדיקים ּבארץ ּכי  אחתע ׂשה , וזה ׁשמ ֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּברּו הּבֹורא ׁשּמב ּטלין מּׁשע ׁשּועי צּדיקים  נ ׁשמ ֹות ּבריאֹות ׁשּברא  ה ּוא  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכדר  ּוכמ ֹוּגזר ֹותיו , האב , את ּבן ּכׁשּמנּצח  ּבנ ֹו, עם  ה ּמׁשּתעׁשע האב  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

øåàéá

היא  כי באה, היא חנם על  אפילו

לעולם. שנמשכת גמורה מציאות

.åéô ìò åøèñå êàìîä àáå כמבואר

שהצדיק כביכול  שנראה שמה לעיל 

עשה, כמצביה ולאו המלך , גזירת מבטל 

העולמות  ראיית מתוך  אלא זה אין

שרצון  היא האמת אבל  התחתונים,

הצדיקים, רצון דווקא לעשות הקב "ה

ותענוגים  שעשועים גורמים שהם

בא  ולכן פיהו, פצה והבל  למעלה,

פיו. על  וסטרו מלאך 

,åðá íò òùòúùîä áàä êøãë

.áàä úà ïá çöðîùë הרצון פנימיות

נקרא  לכל , הקודמת האב , של 
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הּזהב ּפרק ּבׁשלהי נט :)ׁשאיתא  ּברי (ב "מ  קּוד ׁשא עביד  חיי מאי קא  ה ּוא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מק ֹום ׁשל  רצֹונ ֹו עֹוׂשין  יׂשראל ּכׁשאין  ו ׁשל ֹום ּוכׁשחס  ּבני , נצחּוני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר

ּבעליֹונים . ׁשכינה  וזה  ּגזרֹותיו  לב ּטל ּבּתח ּתֹונים אין  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנמצא

ÏÚÂׁשּבתהּלים הּפס ּוק  על אחר ּבאפן  ל ֹומר י ׁש זה נא(שם)ּפי 'אּיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּכ עׂשה', חפץ  אׁשר  ּכל  בּׁשמים ואלהינ ּו ּדוד אלהיהם ּבּקׁש ֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

לׁשמ ה ּמל  ּכי  לנּו לא  ה' לנּו 'לא עלינּו יגן  זכּות ֹו הּׁשל ֹום ּתן עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

חס ּד על כּו'ּכבֹוד  נא' אּיה הּגֹוים יאמרּו לּמה א -ג )כּו' קטו  לא(שם והם , ְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹ

ּבּׁשמים אלהים  ואז מקֹום  ׁשל רצֹונ ֹו עֹוׂשין  י ׂשראל ׁשאין  ּבזמן  ּכי  ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידע ּו

ׁשהּׁשכינה ּבזמן  ּכי ע ׂשה ', חפץ אׁשר 'ּכל ואז  ּבעליֹונים , ׁשכינת ֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכי 

ה ' חפץ אׁשר 'ּכל  אז  ּגזרֹותיו לב ּטל  ּכח  וׁשל ֹום חס ּבנּו ואין  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבעלי ֹונים

ּגזרֹותיו  לבּטל  ּכח  ּבנּו ויהיה  ּתׁשּובה, ׁשּנע ׂשה אנחנּו מצ ּפים אבל ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹע ׂשה '.

להּפ ּבּתח ּתֹונים ,הרעים , ׁשכינה יהיה  ואז  לׂשמחה מ ּיג ֹון לענג  מ ּנגע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

עֹוד . נבאר ְְֵַָָּולק ּמן 

øåàéá

במחשבתו  שמשתעשע  שעשועים,

כדאי' להיות, שעתידה הבן בנשמת

שהשעשועים  המלך  עמק  בסה"ק 

הם  העולמות, כל  נאצלו שמהם עליונים

הצדיקים  נשמות עם הקב "ה שהשתעשע 

ולכן שנאצלו, את לפני בן כשמנצח 

שהם  אלו שעשועים מגלה הוא האב 

לכל  שקודם – ביותר הפנימי הרצון

דרעוין)הרצונות רעווא שרצון (ונקרא והוא ,

זהו  אשר ממש, אחד  הם הבן ורצון האב 

ידי  על  שדווקא – בתחתונים שכינה סוד 

ית"ש  רצונו מתגלה הצדיק  רצון

רצון  על  לומר ראוי ולכן בתחתונים,

הקב "ה  – חפץ  בארץ  אשר "כל  הצדיק 

עשה". -

.âðòì òâðî êôäì לבוש היא צרה כל 

שהוא  – שלה התכלית על  המסתיר

ותענוג  ה' רצון של  חדש חיות להמשיך 

להפך  היא ועבודתינו לעולם, אלוקי

יצירה  בספר כדאיתא לטובה, הצירופים

ד') משנה ענג.(מועד אותיות הוא נגע  כי

אפרים וכמובא  מחנה  אמור,בדגל ר"פ 

ידוע  זקיניוז"ל , אבי  זללה"ה מאדוני 

פסוק על  תמיד  בפומיה מרגלא והיה

ט "ז) חכם (משלי  ואיש וכו' מלך  חמת

בק "ק שהיה מעשה על  ואמר יכפרנה,

עד  גדול , פחד  שם שהיה יצ "ו זסלב 

דוד  מו"ה המנוח  הרב  כבוד  שברח 

מאוסטרהא, בק "קואא "ז אב "ד  היה ז"ל 

קשה, פחד  שם שיהיה אמר קאמינקא,

ïõ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

‰p‰Âּכ הּללּואחר ּכּדברים ּכן ּגם ׁשּכתב חסידים ּבספר ּגם מצאתי  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ודירי  ׁשמ ּיא ּבחיל  עבד 'ּוכמצּביה  ה ּׁשבח  זה  אדם ׁשּום אמר ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

חסידים ספר לׁשֹון  וזה החרּבן, ּבעת הרׁשע נב ּוכדנ ּצר  רק (סי 'ארעא ' ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשהחליףתתשנו ) לפי ׁשמ ּיא ', ּבחיל  עבד  'ּוכמצ ּביּה נב ּוכדנ ּצר  ידע ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָל ּמה 

ה ּספר  לׁשֹון  ּכאן  עד להׁשּביען , י ּוכלּו ׁשּלא  ה ּבית ּבחר ּבן  מעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׂשרי 

הּׁשבח  ׁשּזה  הּגד ֹול  לדעת הּזה ּבּדבר ׁשּכּונ ּתי  ו ׂשמח ּתי  ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָחסידים.

אחר. ּבאפן  הּוא ּׁשּכתבנ ּו מה הגם החרּבן, ּבעת רק עבד' ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ּוכמצ ּביּה

‰Ê·eּכ הרׁשע לזה  ארע לּמה נ ׁשא'אבאר מ ּבני לי ּה ד 'ּדטרדין (דניאל  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ּדנ ּיאלכב) אמר וגם מדר (שם), להוי  ּברא חיות וע ׂשּבא'ועם  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ל  ּכנגד כת ֹורין מ ּדה  ל ֹו ׁשּלם  ׁשהאל יתּבאר ּׁשּכתבנ ּו מה  ּולפי  יטעמ ּון'. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

יתּבר  האל ּכי  ה ּמל מ ּדה, הּוא אׁשר ׁשמ ֹו ּברּיֹותיו  לכל  והּמטיב ה ּטֹוב  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשה ּוא ּבחינ ֹות מיני ׁשני  יׁש אמנם ּורצֹונם , מ ׁשאלֹותם ּוממ ּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּברא,

ׁשאם ּפנימ ּיּות  ּבחינת הּוא א ' ה ּתח ּתֹונים, ׁשל רצֹונם ּוממ ּלא להם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמטיב 

יתּבר  ּגזרת ֹו לב ּטל  ויכֹולין  רצ ֹונם ממ ּלא ּבּדֹור צּדיק  ּובחינהי ׁש ׁשמֹו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

חיצ ֹונ ּיּות . ּבחינת הּוא  ְְִִִִַַָהּׁשנ ּיה

øåàéá

הנ"ל , הפסוק  פירוש זה על  ואמר

ברוך  הקדוש מפי כי הדברים ושורש

העולם, להנהגת אותיות יוצאין הוא

האותיות  מצטרפין לעולמות וכשבא

והן  לטב  הן המקבלים בחינת לפי

חכם, שהוא צדיק  וכשיש ח "ו, להיפוך 

מפי  שיצאו האותיות ויודע  בעולם,

שהם  פי על  אף  הוא ברוך  הקדוש

יוכל  לטובה, שלא חלילה מצטרפים

חכמתו  ידי על  הצירופים להפוך 

ïîåותפלתו, ,íú ,úî ïî êåôäì åîë

âðò òâð הגזר של  האותיות לפי הכל  ,

שראה  בזסלב , עשה שכן וסיפר  דין,

מהן  ועשה טובים, לא צירופים שיצאו

פחד , רשימתן ונשאר אחרים, צירופים

ובס ' עכ "ל . גדול , כלל  זהו כי זה והבן

המאיר וירא)אור  ושמעתי (פ ' וז"ל , כתב 

שפעם  זללה"ה טוב  שם הבעל  בשם

כל  ויחרדו בעיר, גדול  רעש היה אחת

ואמר  הרעש, מן במחנה אשר העם

זאת  ירע  אל  זללה"ה הבעש"ט  להם

כי יצוה הרעשבעיניכם, שהאדון הוא

ונמצא ערשליקח  הוה, וכן לחפציו,

אמיתי, וחכם המשכיל  ביד  כח  שיש

ער"ש  לצירוף  רע "ש צירוף  להפוך 

עכ "ל .
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הּזהב ּפרק ּבׁשלהי נט :)ׁשאיתא  ּברי (ב "מ  קּוד ׁשא עביד  חיי מאי קא  ה ּוא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מק ֹום ׁשל  רצֹונ ֹו עֹוׂשין  יׂשראל ּכׁשאין  ו ׁשל ֹום ּוכׁשחס  ּבני , נצחּוני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר

ּבעליֹונים . ׁשכינה  וזה  ּגזרֹותיו  לב ּטל ּבּתח ּתֹונים אין  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנמצא

ÏÚÂׁשּבתהּלים הּפס ּוק  על אחר ּבאפן  ל ֹומר י ׁש זה נא(שם)ּפי 'אּיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּכ עׂשה', חפץ  אׁשר  ּכל  בּׁשמים ואלהינ ּו ּדוד אלהיהם ּבּקׁש ֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

לׁשמ ה ּמל  ּכי  לנּו לא  ה' לנּו 'לא עלינּו יגן  זכּות ֹו הּׁשל ֹום ּתן עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

חס ּד על כּו'ּכבֹוד  נא' אּיה הּגֹוים יאמרּו לּמה א -ג )כּו' קטו  לא(שם והם , ְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹ

ּבּׁשמים אלהים  ואז מקֹום  ׁשל רצֹונ ֹו עֹוׂשין  י ׂשראל ׁשאין  ּבזמן  ּכי  ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידע ּו

ׁשהּׁשכינה ּבזמן  ּכי ע ׂשה ', חפץ אׁשר 'ּכל ואז  ּבעליֹונים , ׁשכינת ֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכי 

ה ' חפץ אׁשר 'ּכל  אז  ּגזרֹותיו לב ּטל  ּכח  וׁשל ֹום חס ּבנּו ואין  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבעלי ֹונים

ּגזרֹותיו  לבּטל  ּכח  ּבנּו ויהיה  ּתׁשּובה, ׁשּנע ׂשה אנחנּו מצ ּפים אבל ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹע ׂשה '.

להּפ ּבּתח ּתֹונים ,הרעים , ׁשכינה יהיה  ואז  לׂשמחה מ ּיג ֹון לענג  מ ּנגע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

עֹוד . נבאר ְְֵַָָּולק ּמן 

øåàéá

במחשבתו  שמשתעשע  שעשועים,

כדאי' להיות, שעתידה הבן בנשמת

שהשעשועים  המלך  עמק  בסה"ק 

הם  העולמות, כל  נאצלו שמהם עליונים

הצדיקים  נשמות עם הקב "ה שהשתעשע 

ולכן שנאצלו, את לפני בן כשמנצח 

שהם  אלו שעשועים מגלה הוא האב 

לכל  שקודם – ביותר הפנימי הרצון

דרעוין)הרצונות רעווא שרצון (ונקרא והוא ,

זהו  אשר ממש, אחד  הם הבן ורצון האב 

ידי  על  שדווקא – בתחתונים שכינה סוד 

ית"ש  רצונו מתגלה הצדיק  רצון

רצון  על  לומר ראוי ולכן בתחתונים,

הקב "ה  – חפץ  בארץ  אשר "כל  הצדיק 

עשה". -

.âðòì òâðî êôäì לבוש היא צרה כל 

שהוא  – שלה התכלית על  המסתיר

ותענוג  ה' רצון של  חדש חיות להמשיך 

להפך  היא ועבודתינו לעולם, אלוקי

יצירה  בספר כדאיתא לטובה, הצירופים

ד') משנה ענג.(מועד אותיות הוא נגע  כי

אפרים וכמובא  מחנה  אמור,בדגל ר"פ 

ידוע  זקיניוז"ל , אבי  זללה"ה מאדוני 

פסוק על  תמיד  בפומיה מרגלא והיה

ט "ז) חכם (משלי  ואיש וכו' מלך  חמת

בק "ק שהיה מעשה על  ואמר יכפרנה,

עד  גדול , פחד  שם שהיה יצ "ו זסלב 

דוד  מו"ה המנוח  הרב  כבוד  שברח 

מאוסטרהא, בק "קואא "ז אב "ד  היה ז"ל 

קשה, פחד  שם שיהיה אמר קאמינקא,

ïõ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

‰p‰Âּכ הּללּואחר ּכּדברים ּכן ּגם ׁשּכתב חסידים ּבספר ּגם מצאתי  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ודירי  ׁשמ ּיא ּבחיל  עבד 'ּוכמצּביה  ה ּׁשבח  זה  אדם ׁשּום אמר ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

חסידים ספר לׁשֹון  וזה החרּבן, ּבעת הרׁשע נב ּוכדנ ּצר  רק (סי 'ארעא ' ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשהחליףתתשנו ) לפי ׁשמ ּיא ', ּבחיל  עבד  'ּוכמצ ּביּה נב ּוכדנ ּצר  ידע ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָל ּמה 

ה ּספר  לׁשֹון  ּכאן  עד להׁשּביען , י ּוכלּו ׁשּלא  ה ּבית ּבחר ּבן  מעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׂשרי 

הּׁשבח  ׁשּזה  הּגד ֹול  לדעת הּזה ּבּדבר ׁשּכּונ ּתי  ו ׂשמח ּתי  ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָחסידים.

אחר. ּבאפן  הּוא ּׁשּכתבנ ּו מה הגם החרּבן, ּבעת רק עבד' ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ּוכמצ ּביּה

‰Ê·eּכ הרׁשע לזה  ארע לּמה נ ׁשא'אבאר מ ּבני לי ּה ד 'ּדטרדין (דניאל  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ּדנ ּיאלכב) אמר וגם מדר (שם), להוי  ּברא חיות וע ׂשּבא'ועם  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ל  ּכנגד כת ֹורין מ ּדה  ל ֹו ׁשּלם  ׁשהאל יתּבאר ּׁשּכתבנ ּו מה  ּולפי  יטעמ ּון'. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

יתּבר  האל ּכי  ה ּמל מ ּדה, הּוא אׁשר ׁשמ ֹו ּברּיֹותיו  לכל  והּמטיב ה ּטֹוב  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשה ּוא ּבחינ ֹות מיני ׁשני  יׁש אמנם ּורצֹונם , מ ׁשאלֹותם ּוממ ּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּברא,

ׁשאם ּפנימ ּיּות  ּבחינת הּוא א ' ה ּתח ּתֹונים, ׁשל רצֹונם ּוממ ּלא להם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמטיב 

יתּבר  ּגזרת ֹו לב ּטל  ויכֹולין  רצ ֹונם ממ ּלא ּבּדֹור צּדיק  ּובחינהי ׁש ׁשמֹו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

חיצ ֹונ ּיּות . ּבחינת הּוא  ְְִִִִַַָהּׁשנ ּיה
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הנ"ל , הפסוק  פירוש זה על  ואמר

ברוך  הקדוש מפי כי הדברים ושורש

העולם, להנהגת אותיות יוצאין הוא

האותיות  מצטרפין לעולמות וכשבא

והן  לטב  הן המקבלים בחינת לפי

חכם, שהוא צדיק  וכשיש ח "ו, להיפוך 

מפי  שיצאו האותיות ויודע  בעולם,

שהם  פי על  אף  הוא ברוך  הקדוש

יוכל  לטובה, שלא חלילה מצטרפים

חכמתו  ידי על  הצירופים להפוך 

ïîåותפלתו, ,íú ,úî ïî êåôäì åîë

âðò òâð הגזר של  האותיות לפי הכל  ,

שראה  בזסלב , עשה שכן וסיפר  דין,

מהן  ועשה טובים, לא צירופים שיצאו

פחד , רשימתן ונשאר אחרים, צירופים

ובס ' עכ "ל . גדול , כלל  זהו כי זה והבן

המאיר וירא)אור  ושמעתי (פ ' וז"ל , כתב 

שפעם  זללה"ה טוב  שם הבעל  בשם

כל  ויחרדו בעיר, גדול  רעש היה אחת

ואמר  הרעש, מן במחנה אשר העם

זאת  ירע  אל  זללה"ה הבעש"ט  להם

כי יצוה הרעשבעיניכם, שהאדון הוא

ונמצא ערשליקח  הוה, וכן לחפציו,

אמיתי, וחכם המשכיל  ביד  כח  שיש

ער"ש  לצירוף  רע "ש צירוף  להפוך 

עכ "ל .
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Èk יתּבר ׁשהאל  מאמינים ׁשאנחנּו ּדע  יׁשה ּנה עֹולמֹו את  ּברא ׁשמֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יתּבר  האל ּכן אֹותֹו, וחּדׁש א ֹותֹו המציא והּוא לנצח מאין  ׁשמ ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹום ּבכל הּנה ּכי  ׁשעה, ּובכל  עת ּובכל יֹום ּבכל הע ֹולמ ֹות  ּכל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָמחּדׁש

יתּבר  ׁשהּׁשם רֹואין אליו אנ ּו נ ׁשמ ֹותינּו ׁשּמפקידין  עֹולמֹו את  מח ּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ו )ּכמאמר  לא ׁשאנ ּו'ּביד (תהלים  ּכמ ֹו מח ּדׁש הּוא י ֹום ּובכל רּוחי', אפקיד ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

אֹותֹו אור )מ ׁשּבחין יוצר  מעׂשה(בברכת  ּתמיד יֹום  ּבכל  ּבט ּוב ֹו המח ּדׁש ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ּבכל  ע ֹולמ ֹו את  מח ּדׁש ׁשהאל להאמין  צריכין  מ ּזֹו ּוגדֹולה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָבראׁשית,

חז"ל  ׁשּדרׁשּו ּכמ ֹו ט)רגע , יד י ּה(ב "ר  ּתהּלל  הּנׁשמה ו )''ּכל קנ  ּכל (תהלים  על ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנׁשמה הֹולכת ּונ ׁשימה נ ׁשימה ׁשּבכל ּכלֹומר י ּה, ּתהּלל  ּונ ׁשימה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנׁשימה

יתּבר  יתּבר אליו  ׁשהּׁשם רק מהּגּוף, לצאת  ּורצ ֹונּה א ֹותּה,ׁשמ ֹו מחזיר  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

וׁשֹוב' רצ ֹוא  'והחּיֹות ּבסֹוד  יד)והּוא  א  הע ֹולמ ֹות(יחזקאל ּכל  ׁשל  ׁשהח ּיּות , ְְְֶֶַַַַָָָָָ

יתּבר  אליו וכֹוספת הֹולכת ה ּתח ּתֹון  והע ֹולם עתהעלי ֹונים ּבכל  ׁשמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יתּבר  והּׁשם רגע , ּובארנ ּוּובכל רגע . ּובכל עת ּבכל אֹותם מח ּדׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

'ּבאין ', ּתמיד עצמ ֹו את מדּבק  ׁשהיה הּלל מ ּדת היה ׁשּזה אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבמקֹום

האׁש מאֹורי  ּבֹורא  הּלל ּבית נא:)וסברי  ּבֹורא(ברכות  רגע ׁשּבכל  ּכלֹומר  , ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבּמדרׁש ׁשאמר ּו זהּו וגם ּדברים , ּכּמה ּובארנּו העֹולמֹות, ּכל כא את (ב "ר  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה ּׁשנהו ) ראׁש ּבמ ּסכת ׁשאמרּו וזהּו ּתׁשּובה. אּלא ועּתה  נתן (טז .)אין רּבי ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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úëìåä äîéùðå äîéùð ìëáù

.ù"úé åéìà äîùðä יש האדם נשמת

דרגה  שכל  קץ  לאין רבות דרגות בה

העליונה  הדרגה על  מכסה התחתונה

בנשמה  ביותר הגבוהה והדרגה שבה,

א"ס מאור הנמשך  הזך  השורש שהיא

א"ק )ב "ה אין (הנקרא אור המשכת הוא ,

שהחיות  מטי", ולא "מטי בבחינת סוף 

אליו  ורגע  רגע  כל  כלה הנשמה של 

מלך  בגזירת לשרשו וחוזר ושב  ית"ש,

מאין  ולקיימם העולמות להחיות שרוצה

בעולם  גם נשתלשל  זה וענין ליש,

העולם  ובצורת בטבע  שהוא הגשמי

בכל  לנשום צריך  האדם ולכן הרוחני,

שבו  שהחיות נמצא מחדש , ורגע  רגע 

לזמן  אינו עת בכל  שלו מהנשימה

חוזר  שלו החיות ועת עת ובכל  מועט ,

ידי  על  לגופו ונמשך  וחוזר לשרשו

הנשימה.
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.äáåùú מחדש שהקב "ה בכך  ההכרה

הוא  זה, ברגע  עכשיו העולם בריאת את

¬õ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ׁשּנאמר  רגע ּבכל נ ּדֹון אדם יח)אֹומר ז  ר ּבי (איוב  רק  ּתבחנ ּנּו', 'לרגעים  ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אנ ּו יֹום ׁשּבכל  ה ּׁשנה. ּברא ׁש ׁשם עּין  י ֹום, ּבכל נּדֹון  אדם  ס ֹובר  ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹיֹוסי 

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבח ּוׁש אנ ּורֹואין  [אין] רגע  ּובכל  א ֹותנ ּו, מח ּדׁש הּוא  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכ הּוא  האמת כן  ּפי על אף רק ּבח ּוׁש, ּברּורֹואין  ה ּואׁשהּקד ֹוׁש ְֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ו ׁשֹוב'. רצֹוא 'והח ּיֹות ּבסֹוד  העֹולמֹות נ ּדֹון ּובּה עֹולמ ֹו, רגע  ּבכל ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמחּדׁש

‰p‰Âּונׁשימה נ ׁשימה ׁשּבכל  מאחר הּנה אחת , חקירה נבאר ע ּתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּברּו ּבח ּוׁשהּקדֹוׁש רֹואין אנּו יֹום  ּובכל  ע ֹולמ ֹו, מח ּדׁש ה ּוא ְְְִֵַַָָָָָ

ּבּפיט  ׁשּקבעּו ּכמ ֹו יו "כ)העין , ליל  מעריב  ּכן (תפילת הּיֹוצר  ּביד ּכחמר ה ּנה 'ּכי  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּביד  לּמהאנחנּו רגע , ּבכל אֹותם מח ּדׁש והּוא ּבידֹו, ּכן  העֹולם  וכל ,' ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּיתהּפ ארע  לחּיהלא  מ ּבהמה אֹו לאדם, מ ּבהמה א ֹו לבהמה מאדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכ הּוא הענין  אפס ּבזֹו. ּכּיֹוצא ּבראׁשיתוכן מעׂשה ׁשּבתח ּלת ּכמ ֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

י "א ּדף  ה ּׁשנה ּברא ׁש ׁשאיתא ּכמֹו נבראּו, ּובצביֹונם ּולדע ּתן  ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבדמּותן

חפצים הם  אם ׁשאלם  לׁשֹונֹו, וזה  לדע ּתן ד"ה ּבר ׁש"י ׁשם ועּין  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָע "א,

ּבריאה ּכל ּבו ּדאי ּתמיד ּכן  רׁש"י . לׁשֹון  ּכאן  עד הן, ואמר ּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָלהּבראֹות 

ּכ להּׁשאר רצֹונֹו מ ּבריאתֹו,ּובריאה לה ׁשּתּנֹות ולא  מ ּקדם , ׁשּנבראּו ּכמ ֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ּברּו ׁשה ּקדֹוׁש הגם ׁשרצ ֹון לכן ּכיון עת , ּבכל ע ֹולמ ֹו מח ּדׁש ה ּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכ ׁשּיּׁשאר  הּוא  ׁשּנברא וכל הּבריאה  חסּדֹו מחּדׁש הּוא  ּכי  נׁשאר, הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אֹותֹו מׁשּבחים זה ועל  ׁשּנבראּו, ּכמ ֹו ׁשּיהיּו רצֹונם ממ ּלא לברּואיו  ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָרגע 

י "ח) בתפילת מודים חסדי (בברכת תּמּו לא ּכי  המנהג והמרחם עֹוד  וא ֹומרים  , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּבחס ּדֹו נשמת)ע ֹולמ ֹו עֹולם(תפילת  אפּלּו הע ֹולמ ֹות ּכל ׁשל ׁשהח ּיּות והגם , ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

øåàéá

התחדשות  היא שענינה התשובה, יסוד 

שהאדם  ידי על  שבנפש, הקדושה כוחות

נשמתו  במקור מחשבתו את מדבק 

בכלות  בהקב "ה מחדש עת בכל  הדבוקה

הישנות  היפך  ושוב , ברצוא הנפש

התרחקות  ידי על  הנגרם והרגילות

זאת. מדביקות

.úåîìåòä ïåãéð äáå שבכל מכיון

שהם  לעולמות, מחדש יורד  החיות עת

עת  בכל  יש לכן ומידה, גבול  בעלי

בכוח יש האם למדוד  ומשפט  דין

של  קדושה כח  מספיק  העולמות

אור  את לקבל  כדי עומ "ש קבלת

הקב "ה.
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Èk יתּבר ׁשהאל  מאמינים ׁשאנחנּו ּדע  יׁשה ּנה עֹולמֹו את  ּברא ׁשמֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יתּבר  האל ּכן אֹותֹו, וחּדׁש א ֹותֹו המציא והּוא לנצח מאין  ׁשמ ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹום ּבכל הּנה ּכי  ׁשעה, ּובכל  עת ּובכל יֹום ּבכל הע ֹולמ ֹות  ּכל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָמחּדׁש

יתּבר  ׁשהּׁשם רֹואין אליו אנ ּו נ ׁשמ ֹותינּו ׁשּמפקידין  עֹולמֹו את  מח ּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ו )ּכמאמר  לא ׁשאנ ּו'ּביד (תהלים  ּכמ ֹו מח ּדׁש הּוא י ֹום ּובכל רּוחי', אפקיד ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

אֹותֹו אור )מ ׁשּבחין יוצר  מעׂשה(בברכת  ּתמיד יֹום  ּבכל  ּבט ּוב ֹו המח ּדׁש ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ּבכל  ע ֹולמ ֹו את  מח ּדׁש ׁשהאל להאמין  צריכין  מ ּזֹו ּוגדֹולה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָבראׁשית,

חז"ל  ׁשּדרׁשּו ּכמ ֹו ט)רגע , יד י ּה(ב "ר  ּתהּלל  הּנׁשמה ו )''ּכל קנ  ּכל (תהלים  על ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנׁשמה הֹולכת ּונ ׁשימה נ ׁשימה ׁשּבכל ּכלֹומר י ּה, ּתהּלל  ּונ ׁשימה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנׁשימה

יתּבר  יתּבר אליו  ׁשהּׁשם רק מהּגּוף, לצאת  ּורצ ֹונּה א ֹותּה,ׁשמ ֹו מחזיר  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

וׁשֹוב' רצ ֹוא  'והחּיֹות ּבסֹוד  יד)והּוא  א  הע ֹולמ ֹות(יחזקאל ּכל  ׁשל  ׁשהח ּיּות , ְְְֶֶַַַַָָָָָ

יתּבר  אליו וכֹוספת הֹולכת ה ּתח ּתֹון  והע ֹולם עתהעלי ֹונים ּבכל  ׁשמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יתּבר  והּׁשם רגע , ּובארנ ּוּובכל רגע . ּובכל עת ּבכל אֹותם מח ּדׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

'ּבאין ', ּתמיד עצמ ֹו את מדּבק  ׁשהיה הּלל מ ּדת היה ׁשּזה אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבמקֹום

האׁש מאֹורי  ּבֹורא  הּלל ּבית נא:)וסברי  ּבֹורא(ברכות  רגע ׁשּבכל  ּכלֹומר  , ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבּמדרׁש ׁשאמר ּו זהּו וגם ּדברים , ּכּמה ּובארנּו העֹולמֹות, ּכל כא את (ב "ר  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה ּׁשנהו ) ראׁש ּבמ ּסכת ׁשאמרּו וזהּו ּתׁשּובה. אּלא ועּתה  נתן (טז .)אין רּבי ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

øåàéá

úëìåä äîéùðå äîéùð ìëáù

.ù"úé åéìà äîùðä יש האדם נשמת

דרגה  שכל  קץ  לאין רבות דרגות בה

העליונה  הדרגה על  מכסה התחתונה

בנשמה  ביותר הגבוהה והדרגה שבה,

א"ס מאור הנמשך  הזך  השורש שהיא

א"ק )ב "ה אין (הנקרא אור המשכת הוא ,

שהחיות  מטי", ולא "מטי בבחינת סוף 

אליו  ורגע  רגע  כל  כלה הנשמה של 

מלך  בגזירת לשרשו וחוזר ושב  ית"ש,

מאין  ולקיימם העולמות להחיות שרוצה

בעולם  גם נשתלשל  זה וענין ליש,

העולם  ובצורת בטבע  שהוא הגשמי

בכל  לנשום צריך  האדם ולכן הרוחני,

שבו  שהחיות נמצא מחדש , ורגע  רגע 

לזמן  אינו עת בכל  שלו מהנשימה

חוזר  שלו החיות ועת עת ובכל  מועט ,

ידי  על  לגופו ונמשך  וחוזר לשרשו

הנשימה.

àìà äúòå ïéà åøîàù åäæ íâå

.äáåùú מחדש שהקב "ה בכך  ההכרה

הוא  זה, ברגע  עכשיו העולם בריאת את

¬õ éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ׁשּנאמר  רגע ּבכל נ ּדֹון אדם יח)אֹומר ז  ר ּבי (איוב  רק  ּתבחנ ּנּו', 'לרגעים  ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אנ ּו יֹום ׁשּבכל  ה ּׁשנה. ּברא ׁש ׁשם עּין  י ֹום, ּבכל נּדֹון  אדם  ס ֹובר  ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹיֹוסי 

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבח ּוׁש אנ ּורֹואין  [אין] רגע  ּובכל  א ֹותנ ּו, מח ּדׁש הּוא  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכ הּוא  האמת כן  ּפי על אף רק ּבח ּוׁש, ּברּורֹואין  ה ּואׁשהּקד ֹוׁש ְֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ו ׁשֹוב'. רצֹוא 'והח ּיֹות ּבסֹוד  העֹולמֹות נ ּדֹון ּובּה עֹולמ ֹו, רגע  ּבכל ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמחּדׁש

‰p‰Âּונׁשימה נ ׁשימה ׁשּבכל  מאחר הּנה אחת , חקירה נבאר ע ּתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּברּו ּבח ּוׁשהּקדֹוׁש רֹואין אנּו יֹום  ּובכל  ע ֹולמ ֹו, מח ּדׁש ה ּוא ְְְִֵַַָָָָָ

ּבּפיט  ׁשּקבעּו ּכמ ֹו יו "כ)העין , ליל  מעריב  ּכן (תפילת הּיֹוצר  ּביד ּכחמר ה ּנה 'ּכי  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּביד  לּמהאנחנּו רגע , ּבכל אֹותם מח ּדׁש והּוא ּבידֹו, ּכן  העֹולם  וכל ,' ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּיתהּפ ארע  לחּיהלא  מ ּבהמה אֹו לאדם, מ ּבהמה א ֹו לבהמה מאדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכ הּוא הענין  אפס ּבזֹו. ּכּיֹוצא ּבראׁשיתוכן מעׂשה ׁשּבתח ּלת ּכמ ֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

י "א ּדף  ה ּׁשנה ּברא ׁש ׁשאיתא ּכמֹו נבראּו, ּובצביֹונם ּולדע ּתן  ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבדמּותן

חפצים הם  אם ׁשאלם  לׁשֹונֹו, וזה  לדע ּתן ד"ה ּבר ׁש"י ׁשם ועּין  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָע "א,

ּבריאה ּכל ּבו ּדאי ּתמיד ּכן  רׁש"י . לׁשֹון  ּכאן  עד הן, ואמר ּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָלהּבראֹות 

ּכ להּׁשאר רצֹונֹו מ ּבריאתֹו,ּובריאה לה ׁשּתּנֹות ולא  מ ּקדם , ׁשּנבראּו ּכמ ֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ּברּו ׁשה ּקדֹוׁש הגם ׁשרצ ֹון לכן ּכיון עת , ּבכל ע ֹולמ ֹו מח ּדׁש ה ּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכ ׁשּיּׁשאר  הּוא  ׁשּנברא וכל הּבריאה  חסּדֹו מחּדׁש הּוא  ּכי  נׁשאר, הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אֹותֹו מׁשּבחים זה ועל  ׁשּנבראּו, ּכמ ֹו ׁשּיהיּו רצֹונם ממ ּלא לברּואיו  ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָרגע 

י "ח) בתפילת מודים חסדי (בברכת תּמּו לא ּכי  המנהג והמרחם עֹוד  וא ֹומרים  , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּבחס ּדֹו נשמת)ע ֹולמ ֹו עֹולם(תפילת  אפּלּו הע ֹולמ ֹות ּכל ׁשל ׁשהח ּיּות והגם , ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

øåàéá

התחדשות  היא שענינה התשובה, יסוד 

שהאדם  ידי על  שבנפש, הקדושה כוחות

נשמתו  במקור מחשבתו את מדבק 

בכלות  בהקב "ה מחדש עת בכל  הדבוקה

הישנות  היפך  ושוב , ברצוא הנפש

התרחקות  ידי על  הנגרם והרגילות

זאת. מדביקות

.úåîìåòä ïåãéð äáå שבכל מכיון

שהם  לעולמות, מחדש יורד  החיות עת

עת  בכל  יש לכן ומידה, גבול  בעלי

בכוח יש האם למדוד  ומשפט  דין

של  קדושה כח  מספיק  העולמות

אור  את לקבל  כדי עומ "ש קבלת

הקב "ה.
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ּוממּלא ּבחסד ע ֹולמ ֹו מנהג  ו ׁשֹוב', 'רצֹוא ּבסֹוד ּתמיד הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָה ּתח ּתֹון 

סֹוד  וזה ּו אחרת, לברּיה מ ּברּיה יׁשּתּנה  ולא ׁשּנברא ּו ּכמ ֹו ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹרצ ֹונם 

ּכ הּמּטה  ׁשעל  ׁשמע ּבקריאת ּכלי ע ֹוׂשין ז "ל.ׁשאנ ּו האר"י מ ּדברי  ּידּוע ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

‡ˆÓ�Âּברּו ׁשה ּקדֹוׁש ּבחינ ֹות ׁשּתי א 'יׁש ּתח ּתֹונים. רצ ֹון ממ ּלא הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לב ּטל  ויכֹולין רצֹונם  ממ ּלא צ ּדיקים הם  ׁשּבאם ּפנימ ּיּות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָּבסֹוד

חיצ ֹונ ּיּות , ּבס ֹוד הּוא  ׁשנ ּיה והּבחינה ּפנימּיּות. ּבסֹוד  וה ּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָּגזרֹותיו ,

ּברּו ׁשפע ,ׁשהּקדֹוׁש לקּבל  ׁשרצ ֹוננ ּו ח ּיּותם , ּדי  ׁשפע לע ֹולם נ ֹותן  הּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיהי ּו ׁשחפצם ׁשּכיון לברּיה , מּברּיה נׁשּתּנה  לא יד ֹו על ּׁשּנברא מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוגם

øåàéá

úàéø÷á éìë ïéùåò åðàù ãåñ åäæå

.äèéîä ìòù òîù ויום יום בכל 

אנו  למעלה, נשמותינו מפקידים כשאנו

השכינה  של  הכלי את כן גם מחדשים

ולכל  מהקב "ה, השפע  את מקבלת שבו

שהיא  בשכינה פרטי חלק  יש אחד 

לקבל  הרצון הוא זה וכלי ישראל , כנסת

שבו  באופן עומ "ש עצמינו על 

משור  נאצלו נשמות נשמותינו ש

השפע לקבלת הכלי והוא ישראל ,

כאן  כמבואר ממש, אופן באותו

ולפי  עת בכל  עולמו מחדש שהקב "ה

ידי  ועל  זה, ברצון שנברא הבריאה רצון

בלילה  תתחלף  שהנשמה חשש  אין זה

אחרת בכוונת בנשמה הק ' האר "י  שכתב  (כמו

נתחלפה  לא שהנשמה כך על שמברכים גוי , עשני  שלא

גוי ) .בנשמת

ãåñá àéä äéðùä äðéçáäå

.úåéðåöéç' הק האר"י בכתבי נתבאר

ידם  שעל  ואמא" "אבא עולמות שיש

בחינות  שני יש והנה העולם, הנהגת

פנימי" "יחוד  בחינת יש זה. בשפע 

עבודת  ידי על  רק  שהוא ואמא באבא

"יחוד  ויש נפש, במסירות הצדיקים

לקיום  והוא תמידי שהוא חיצוני"

תמיד  להיות שמוכרח  וחידושו העולם

כאן, ומבאר העולם. יבטל  שלא מנת על 

בחינות  שני על  מורים אלו יחודים דשני

התחתונים, רצון את ממלא שהקב "ה

למקבל , משפיע  שפע  הוא יחוד  דכל 

ידי  על  דווקא שמתחדש הפנימי" ו"יחוד 

כח לו יש מאליו, ולא הצדיקים עבודת

לפי  שיהיה העולם הנהגת את לשנות

גילוי  הוא שכוחו כיון הצדיקים, רצון

העולם  בריאת שביסוד  הפנימי הרצון

הצדיקים  בעבדיו הקב "ה רצון שהוא

החיצוני" ו"יחוד  עמהם, שמשתעשע 

היינו  מאליו הנעשה הוא תמידי שהוא

לפי  הברואים את מחדש שהקב "ה

מטבע בהם הקבוע  התמידי הרצון

ואינו  הברואים לכל  שווה והוא בריאתם,

במעשיהם. תלוי

ê® éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּכ לדע ּתן ׁשּנבראּו ׁשהּקד ֹוׁשּכמ ֹו הגם ׁשּנברא ּו, ּכמ ֹו נׁשארּו ּתמיד הם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכמ ֹוּברּו ׁשּיהיּו הּנבראים ׁשל ׁשרצֹונם ּכיון  ּתמיד, עֹולמֹו מח ּדׁש ה ּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ח ּצֹונ ּיּות ּבס ֹוד ׁשנ ּיה ּבחינה  והּנה ממּלאׁשּנבראּו. הּוא  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רצה הּמקּדׁש הּבית  ׁשהחריב  ּכיון  הר ׁשע  נבּוכדנ ּצר והּנה ּתח ּתֹונים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרצ ֹון 

יתּבר  ּגזר ֹותיו  לבּטל יכֹולין יהיּו לא ׁשהאל ׁשה ּתח ּתֹונים ורצה ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפנימיּות , ּבבחינה ׁשּבארנּו הראׁשֹונה ּבּבחינה הּתח ּתֹונים רצ ֹון  ימּלא  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא

האל  ימּלא לא חיצֹונּיית ּבבחינה ׁשאפ ּלּו מ ּדה , ּכנגד מ ּדה ׁשּלם ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלכן 

ׁשהּקד ֹוׁש ּכיון  נ ׁשא, מּבני אֹותֹו וטרדּו מאדם  ונ ׁשּתּנה ּורצ ֹונ ֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחפצֹו

ּבני ּברּו ּבדין  נבּוכדנ ּצר עם האל נהג  רגע ּבכל  עֹולמֹו מח ּדׁש הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכמ ֹו אדם ׁשּיהיה רצה ׁשּבו ּדאי הגם  נ ׁשא, מ ּבני אֹות ֹו וטרדּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָח ּלּוף

רא ׁשֹונה ּבבחינה ׁשּבארנ ּו ּפנימי ּות ּבבחינת  ׁשּכפר ּכיון  אמנם  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנברא

יתּבר  ּגזרֹותיו  ׁשּיבּטלּו ּתח ּתֹונים וחפץ מ ׁשאלֹות  ימ ּלא לא ׁשמ ֹו,ׁשהאל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מּדה ּכנגד  מ ּדה לֹו ׁשּלם  הּמק ּדׁש, הּבית  ׁשּיחרב  נביאים ידי על  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנגזר

ׁשּנברא , ּכמ ֹו ׁשּיהיה  ׁשרצה רצֹונ ֹו האל מּלא  לא חיצ ֹונית ּבבחינה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאף 

ּברּו ׁשה ּקדֹוׁש ּכיון מאדםלכן  נ ׁשּתּנה רגע ּבכל ע ֹולמ ֹו מח ּדׁש הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּברא . ְֵַָָלחיות 

‰zÚÂ י ׁשן אלהיהם הרׁשע המן  ּׁשאמר מה נבאר האּלה הּדברים ּפי  על  ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יב)הּוא ז  אין (אסת"ר  הוי"ה  ּכג ֹון נמחקים  ׁשאינם ׁשמֹות ּבכל  הּנה ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

'אלהי  ּכג ֹון  ל ּה, ׁשּטפלים א ֹותּיֹות  ּבֹו יׁש אלהים  ּבׁשם רק  טפל , אֹוּבֹו ' ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

'ׁשמע ּפסּוק על  הרמ ּב"ן  ל ׁשֹון וזה אֹותם. ּונבאר 'אלהינ ּו', אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ'אלהיכם '

ד)יׂשראל' ו  צרי (דברים  ואּתה , לֹומר ּבכאן הּכתּוב ׁשּנה ּכי  ּבזה , להתּבֹונן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אלהי  אמר  ולא  אּתהאלהינּו יׂשראל  'ׁשמע  מק ֹום , ּבכל ׁשאמר ּכמ ֹו ְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

כּו' אלהיכם' ה ' ּכי  הּיֹום  א)עבר ט  הּיֹום(דברים קרבים  אּתם  י ׂשראל 'ׁשמע , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

'ה ' יזּכר  יׂשראל  עם ׁשּדּבר ה ּפרׁשּיֹות ּבכל וכן כּו', אלהיכם' ה' ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּכי

אלהי  'ה' א ֹו אלהי אלהיכם' ה' את  'ואהבּת אמר ּבכאן וגם  ,'' ו (שם  ְְְְֱֱֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ואתה) ה ּגד ֹול ֹות את מ ׁשה עם  עׂשה  ּכי אלהינ ּו' 'ה ' ּביח ּוד  הזּכיר אבל ,ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּדברי  ּובו ּדאי הרמּב"ן . לׁשֹון  ּכאן  עד ּתפארת ׁשם לֹו לעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּנֹורא ֹות
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ּוממּלא ּבחסד ע ֹולמ ֹו מנהג  ו ׁשֹוב', 'רצֹוא ּבסֹוד ּתמיד הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָה ּתח ּתֹון 

סֹוד  וזה ּו אחרת, לברּיה מ ּברּיה יׁשּתּנה  ולא ׁשּנברא ּו ּכמ ֹו ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹרצ ֹונם 

ּכ הּמּטה  ׁשעל  ׁשמע ּבקריאת ּכלי ע ֹוׂשין ז "ל.ׁשאנ ּו האר"י מ ּדברי  ּידּוע ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

‡ˆÓ�Âּברּו ׁשה ּקדֹוׁש ּבחינ ֹות ׁשּתי א 'יׁש ּתח ּתֹונים. רצ ֹון ממ ּלא הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לב ּטל  ויכֹולין רצֹונם  ממ ּלא צ ּדיקים הם  ׁשּבאם ּפנימ ּיּות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָּבסֹוד

חיצ ֹונ ּיּות , ּבס ֹוד הּוא  ׁשנ ּיה והּבחינה ּפנימּיּות. ּבסֹוד  וה ּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָּגזרֹותיו ,

ּברּו ׁשפע ,ׁשהּקדֹוׁש לקּבל  ׁשרצ ֹוננ ּו ח ּיּותם , ּדי  ׁשפע לע ֹולם נ ֹותן  הּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיהי ּו ׁשחפצם ׁשּכיון לברּיה , מּברּיה נׁשּתּנה  לא יד ֹו על ּׁשּנברא מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוגם

øåàéá

úàéø÷á éìë ïéùåò åðàù ãåñ åäæå

.äèéîä ìòù òîù ויום יום בכל 

אנו  למעלה, נשמותינו מפקידים כשאנו

השכינה  של  הכלי את כן גם מחדשים

ולכל  מהקב "ה, השפע  את מקבלת שבו

שהיא  בשכינה פרטי חלק  יש אחד 

לקבל  הרצון הוא זה וכלי ישראל , כנסת

שבו  באופן עומ "ש עצמינו על 

משור  נאצלו נשמות נשמותינו ש

השפע לקבלת הכלי והוא ישראל ,

כאן  כמבואר ממש, אופן באותו

ולפי  עת בכל  עולמו מחדש שהקב "ה

ידי  ועל  זה, ברצון שנברא הבריאה רצון

בלילה  תתחלף  שהנשמה חשש  אין זה

אחרת בכוונת בנשמה הק ' האר "י  שכתב  (כמו

נתחלפה  לא שהנשמה כך על שמברכים גוי , עשני  שלא

גוי ) .בנשמת

ãåñá àéä äéðùä äðéçáäå

.úåéðåöéç' הק האר"י בכתבי נתבאר

ידם  שעל  ואמא" "אבא עולמות שיש

בחינות  שני יש והנה העולם, הנהגת

פנימי" "יחוד  בחינת יש זה. בשפע 

עבודת  ידי על  רק  שהוא ואמא באבא

"יחוד  ויש נפש, במסירות הצדיקים

לקיום  והוא תמידי שהוא חיצוני"

תמיד  להיות שמוכרח  וחידושו העולם

כאן, ומבאר העולם. יבטל  שלא מנת על 

בחינות  שני על  מורים אלו יחודים דשני

התחתונים, רצון את ממלא שהקב "ה

למקבל , משפיע  שפע  הוא יחוד  דכל 

ידי  על  דווקא שמתחדש הפנימי" ו"יחוד 

כח לו יש מאליו, ולא הצדיקים עבודת

לפי  שיהיה העולם הנהגת את לשנות

גילוי  הוא שכוחו כיון הצדיקים, רצון

העולם  בריאת שביסוד  הפנימי הרצון

הצדיקים  בעבדיו הקב "ה רצון שהוא

החיצוני" ו"יחוד  עמהם, שמשתעשע 

היינו  מאליו הנעשה הוא תמידי שהוא

לפי  הברואים את מחדש שהקב "ה

מטבע בהם הקבוע  התמידי הרצון

ואינו  הברואים לכל  שווה והוא בריאתם,

במעשיהם. תלוי
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ּכ לדע ּתן ׁשּנבראּו ׁשהּקד ֹוׁשּכמ ֹו הגם ׁשּנברא ּו, ּכמ ֹו נׁשארּו ּתמיד הם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכמ ֹוּברּו ׁשּיהיּו הּנבראים ׁשל ׁשרצֹונם ּכיון  ּתמיד, עֹולמֹו מח ּדׁש ה ּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ח ּצֹונ ּיּות ּבס ֹוד ׁשנ ּיה ּבחינה  והּנה ממּלאׁשּנבראּו. הּוא  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רצה הּמקּדׁש הּבית  ׁשהחריב  ּכיון  הר ׁשע  נבּוכדנ ּצר והּנה ּתח ּתֹונים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרצ ֹון 

יתּבר  ּגזר ֹותיו  לבּטל יכֹולין יהיּו לא ׁשהאל ׁשה ּתח ּתֹונים ורצה ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפנימיּות , ּבבחינה ׁשּבארנּו הראׁשֹונה ּבּבחינה הּתח ּתֹונים רצ ֹון  ימּלא  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא

האל  ימּלא לא חיצֹונּיית ּבבחינה ׁשאפ ּלּו מ ּדה , ּכנגד מ ּדה ׁשּלם ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלכן 

ׁשהּקד ֹוׁש ּכיון  נ ׁשא, מּבני אֹותֹו וטרדּו מאדם  ונ ׁשּתּנה ּורצ ֹונ ֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחפצֹו

ּבני ּברּו ּבדין  נבּוכדנ ּצר עם האל נהג  רגע ּבכל  עֹולמֹו מח ּדׁש הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכמ ֹו אדם ׁשּיהיה רצה ׁשּבו ּדאי הגם  נ ׁשא, מ ּבני אֹות ֹו וטרדּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָח ּלּוף

רא ׁשֹונה ּבבחינה ׁשּבארנ ּו ּפנימי ּות ּבבחינת  ׁשּכפר ּכיון  אמנם  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנברא

יתּבר  ּגזרֹותיו  ׁשּיבּטלּו ּתח ּתֹונים וחפץ מ ׁשאלֹות  ימ ּלא לא ׁשמ ֹו,ׁשהאל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מּדה ּכנגד  מ ּדה לֹו ׁשּלם  הּמק ּדׁש, הּבית  ׁשּיחרב  נביאים ידי על  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנגזר

ׁשּנברא , ּכמ ֹו ׁשּיהיה  ׁשרצה רצֹונ ֹו האל מּלא  לא חיצ ֹונית ּבבחינה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאף 

ּברּו ׁשה ּקדֹוׁש ּכיון מאדםלכן  נ ׁשּתּנה רגע ּבכל ע ֹולמ ֹו מח ּדׁש הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּברא . ְֵַָָלחיות 

‰zÚÂ י ׁשן אלהיהם הרׁשע המן  ּׁשאמר מה נבאר האּלה הּדברים ּפי  על  ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יב)הּוא ז  אין (אסת"ר  הוי"ה  ּכג ֹון נמחקים  ׁשאינם ׁשמֹות ּבכל  הּנה ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

'אלהי  ּכג ֹון  ל ּה, ׁשּטפלים א ֹותּיֹות  ּבֹו יׁש אלהים  ּבׁשם רק  טפל , אֹוּבֹו ' ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

'ׁשמע ּפסּוק על  הרמ ּב"ן  ל ׁשֹון וזה אֹותם. ּונבאר 'אלהינ ּו', אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ'אלהיכם '

ד)יׂשראל' ו  צרי (דברים  ואּתה , לֹומר ּבכאן הּכתּוב ׁשּנה ּכי  ּבזה , להתּבֹונן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אלהי  אמר  ולא  אּתהאלהינּו יׂשראל  'ׁשמע  מק ֹום , ּבכל ׁשאמר ּכמ ֹו ְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

כּו' אלהיכם' ה ' ּכי  הּיֹום  א)עבר ט  הּיֹום(דברים קרבים  אּתם  י ׂשראל 'ׁשמע , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

'ה ' יזּכר  יׂשראל  עם ׁשּדּבר ה ּפרׁשּיֹות ּבכל וכן כּו', אלהיכם' ה' ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּכי

אלהי  'ה' א ֹו אלהי אלהיכם' ה' את  'ואהבּת אמר ּבכאן וגם  ,'' ו (שם  ְְְְֱֱֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ואתה) ה ּגד ֹול ֹות את מ ׁשה עם  עׂשה  ּכי אלהינ ּו' 'ה ' ּביח ּוד  הזּכיר אבל ,ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּדברי  ּובו ּדאי הרמּב"ן . לׁשֹון  ּכאן  עד ּתפארת ׁשם לֹו לעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּנֹורא ֹות
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להּׂשיגם , ּבינה ּכמ ֹוני  ּדעת חלּוׁשי לנּו ואין מח ׁשבֹותיו , עמקּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהרמּב"ן 

ׂשכל ֹו. ּכפי לדֹורׁשן  אדם לכל  ּתֹורה ּבדברי נתּונה  רׁשּות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָאפס 

‰‡¯�Âה ׁשם  ּכי  ּדע ּכי י ׂשראל', 'ׁשמע ׁשל  העצםהּפר ּוׁש ׁשם הּוא וי "ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּברּו ה ּבֹורא  'אלהים 'ׁשל  וכ ּנּוי ּכּנּויים, הּמה הּׁשמ ֹות וכל  הּוא, ְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מחּיבים ּכּלם א ׁשר  אל  ו ׁשהּוא יכלת, ּובעל ּתּקיף וׁשה ּוא צדק ׁשֹופט  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻעל 

ּגם ולכן  ה ּכּנּויים , ּכל וכן צבאֹות , ּכל את  ּברא ׁשהּוא ּו'צבאֹות ' ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלעבד ֹו,

יתּבר  הּבֹורא והּנה ׁשֹופט , ׁשהּוא ׁשם על  אלהים נקרא נקראהּדּין  ׁשמ ֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אלהינ ּו, נקרא  ז ּכאים ּתחּתֹונים  מע ׂשה  ואם  ׁשֹופט, ׁשה ּוא ׁשם על ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹאלהים

למּדת ה ּדין  מּמּדת  מה ּפכין ׁשאנחנ ּו ׁשּלנ ּו, ּכביכֹול  ׁשהנהג ֹותיו  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה ּפרּוׁש

יתּבר  והּׁשם לעמד הרחמים מעׂשיהם ּבכח  וה ּצּדיקים  ּתפּלתנ ּו, ׁשֹומע  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

יתּבר  ה ּׁשם  ׁשּמׁשּתעׁשע והּׁשעׁשּועים התּפארּות  ּגדל ּומחמת  ּבּפרץ, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ע ֹולמ ֹו ּומנהיג  רצֹונם ממ ּלא ה ּוא הּצּדיקים, ּובנ ׁשמ ֹות יׂשראל  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּבנ ׁשמ ֹות

נקרא ולזה  הּצּדיקים. רצֹון ּכפי ע ֹולמ ֹו ו ׁשֹופט  הּצּדיק, רצֹון  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּכפי

רצ ֹון  ּכפי עֹולמֹו את ׁשּׁשֹופט  ׁשֹופט ה ּוא אלהים ּכל ֹומר ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ'אלהיכם '

ּבכּנּוי  ולכן  ּגזר ֹותיו , לבּטל  יכ ֹולין  אנחנּו ּובתפ ּלתנ ּו ּובתׁשּובתנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל ,

אֹו אלהיכם נאמר לפעמים צדק ׁשֹופט  ׁשהאל ה ּוא ׁשּכּנּויֹו ְֱֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאלהים

הּתח ּתֹונים ,אלהי  ּבמע ׂשה ּתלּוי הּוא מׁשּפטיו  ׁשּכביכ ֹול  אלהינ ּו, א ֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

להּפ יכֹולין ּגזרֹותיו ׁשאנחנּו ְְְְֲִֵֵֶַַָ

e‰ÊÂרׁש"י ד)ּכּונת  ו  אלהינ ּו(דברים ׁשה ּוא ה' אלהינּו', 'ה' לׁשֹונ ֹו, וזה  ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

לׁשֹון  ּכאן  עד  אחד', 'ה' להיֹות עתיד  ה ּוא  הא ּמֹות  אלהי  ולא  ְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻע ּתה

ה ' יׂשראל  ׁשמע לֹומר להּכתּוב היה ּכי  להבין , צריכין ולכאֹורה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָרׁש"י .

ה ּכת ּוב ׁשאמר ּכמ ֹו אחד , ט)יהיה יד  וכּו',(זכריה אחד' ה' יהיה ההּוא  'ּבּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

להבין  צריכין וגם  מיּתר, 'אלהינ ּו' ׁשה ּואותבת ׁשה ' ּפׁשּוט ֹו ּכפי ּדה ּנה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

ניחא , ּׁשּכתבנּו מה ּולפי  הּספר. מן חסר העּקר  האּמֹות אלהי  ולא ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻאלהינ ּו

נבראּו לא הע ֹולמ ֹות ׁשּכל נ ֹודע  ה ּנה ּכי אלהינּו, על קאי  'אחד ' ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹדתבת

נמצא ּומצ ֹותיו , ּתֹורתֹו על  קּבלנּו ׁשאנחנ ּו ּבעב ּור י ׂשראל, ּבׁשביל  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹא ּלא 

ׁשהם ּכמ ֹו יׂשראל, ּתפארת  ּפי על  יתנהג  העֹולמ ֹות ׁשּכל ונכ ֹון  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָראּוי 
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ּבמח ׁשבה ׁשהםקדמּו יתנהג , ּככה לאל  ּומעּתירים  ּומתּפּללים  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמב ּקׁשים

ּולהכרית , ּולׁשּבר לכּלֹות ראּוי ליׂשראל  ה ּמצר וכל הע ֹולם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבבריאת

אמני  מלכים  'והי ּו לבֹוא, לעתיד יהיה כג )'וככה מט  אלי (ישעיה  'והלכּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מע ּני  ּבני  יד)'ׁשח ֹוח  ס  העֹולם(שם א ּמֹות  ׁשּמק ּבלין ּבּגלּות  עּתה כן  ולא  , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

לכן  ׁשפע , מק ּבלים יׂשראל  את ה ּמצרים אפ ּלּו ידינ ּו, על ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשפע

ׁשה ּוא ה' י ׂשראל 'ׁשמע ואֹומרים יֹום, ּבכל ׁשמים מלכּות על  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹמקּבלים

יׂשראל  ּבכנסת ּתלּוי ה ּוא ּומׁשּפטיו  ׁשהנהג ֹותיו ּכל ֹומר אלהינ ּו', ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹע ּתה

יתּבר  ׁשה ּׁשם  'אלהינּו' וזה ׁשּיׂשראל ּתפארּתֹו, ּכמֹו העֹולמ ֹות מנהיג  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשאנחנ ּו ּוכמ ֹו לק ֹולנ ּו, ׁשֹומע  ּכביכ ֹול  ׁשהּוא 'אלהינ ּו' וזה ּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹרֹוצין ,

ּכ יתּבר אֹומרים  ׁשהּוא 'אלהינ ּו' וזה ּו מק ּים, ּכביכֹול ּכמ ֹוה ּוא ׁשּלנ ּו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכ ּגֹוזר  ר ׁשעיםׁשּצּדיק קרני  ואת לרֹומם  יׂשראל קרני  את  מק ּים  הּוא  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידינ ּו, על ׁשּלא  ׁשפע  מק ּבלין  הע ֹולם הא ּמֹות  ּבּגל ּות ּכעת אמנם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻלג ּדע.

ׁשּכל  וית ּגּלה וי ֹוד ּו יראּו ׁשּבח ּוׁשם  ּכלֹומר אלהינּו ה' לבֹוא ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹולעתיד 

נמ ׁש מבּקהּׁשפע  ּׁשהם מה וכל ּתפאר ּתֹו, יׂשראל ּכנסת ידי  ׁשיםעל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

יתּבר  ּכלֹומר הּׁשם אלהינּו, הּוא  ׁשה' מ ֹודים האּמֹות ּכל ויהי ּו מק ּימם , ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
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.íåé,זו אמונה עצמינו על  מקבלין ואנו

בשביל  העולמות כל  את מנהיג שהקב "ה

אע "פ הגלות בזמן עכשיו גם ישראל ,

ואנו  העמים, לעיני נראה זה שאין

זו  הנהגה תתגלה לבא שלעתיד  מאמינים

וכדלקמן. העמים כל  לעיני
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בזכות  רק  לעולם יורד  השפע  שכל 

ועל  העולם נברא שבשבילם ישראל ,

השפע אין עת, בכל  מתחדש החיות ידם

ידי  על  בא שהוא העשיה בעולם נראה

האומות  ידי על  שבא נראה אלא ישראל ,

ובזוה"ק  ב )ומעשיהם, קנ"ב , איתא (ח "ב 

לעבד  שפע  שנותן למלך  משל  זה שהרי

אינו  והעבד  אצלו, השבוי בנו לצורך 

לצורך  רק  הוא השפע  תכלית שכל  יודע 

השפע את זה ידי על  שמקבל  הבן

יהיה  לבא לעתיד  אבל  אליו, המגיע 

בגלוי  לישראל  יבא השפע  שכל  איפכא,

כל  ידינו , על  יקבלו והאומות ובחוש,

מה  לפי אליו המגיע  חלקו כפי אחד 

לחסידי  הקצוב  ושכרו לישראל  שמשמש

שפע הנותן המלך  כמשל  העולם, אומות

רוצה  שהוא כמה לעבד  נותן והבן לבנו

שמשמשו. מה לפי
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להּׂשיגם , ּבינה ּכמ ֹוני  ּדעת חלּוׁשי לנּו ואין מח ׁשבֹותיו , עמקּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהרמּב"ן 

ׂשכל ֹו. ּכפי לדֹורׁשן  אדם לכל  ּתֹורה ּבדברי נתּונה  רׁשּות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָאפס 

‰‡¯�Âה ׁשם  ּכי  ּדע ּכי י ׂשראל', 'ׁשמע ׁשל  העצםהּפר ּוׁש ׁשם הּוא וי "ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּברּו ה ּבֹורא  'אלהים 'ׁשל  וכ ּנּוי ּכּנּויים, הּמה הּׁשמ ֹות וכל  הּוא, ְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מחּיבים ּכּלם א ׁשר  אל  ו ׁשהּוא יכלת, ּובעל ּתּקיף וׁשה ּוא צדק ׁשֹופט  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻעל 

ּגם ולכן  ה ּכּנּויים , ּכל וכן צבאֹות , ּכל את  ּברא ׁשהּוא ּו'צבאֹות ' ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלעבד ֹו,

יתּבר  הּבֹורא והּנה ׁשֹופט , ׁשהּוא ׁשם על  אלהים נקרא נקראהּדּין  ׁשמ ֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אלהינ ּו, נקרא  ז ּכאים ּתחּתֹונים  מע ׂשה  ואם  ׁשֹופט, ׁשה ּוא ׁשם על ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹאלהים

למּדת ה ּדין  מּמּדת  מה ּפכין ׁשאנחנ ּו ׁשּלנ ּו, ּכביכֹול  ׁשהנהג ֹותיו  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה ּפרּוׁש

יתּבר  והּׁשם לעמד הרחמים מעׂשיהם ּבכח  וה ּצּדיקים  ּתפּלתנ ּו, ׁשֹומע  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

יתּבר  ה ּׁשם  ׁשּמׁשּתעׁשע והּׁשעׁשּועים התּפארּות  ּגדל ּומחמת  ּבּפרץ, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ע ֹולמ ֹו ּומנהיג  רצֹונם ממ ּלא ה ּוא הּצּדיקים, ּובנ ׁשמ ֹות יׂשראל  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּבנ ׁשמ ֹות

נקרא ולזה  הּצּדיקים. רצֹון ּכפי ע ֹולמ ֹו ו ׁשֹופט  הּצּדיק, רצֹון  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּכפי

רצ ֹון  ּכפי עֹולמֹו את ׁשּׁשֹופט  ׁשֹופט ה ּוא אלהים ּכל ֹומר ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ'אלהיכם '

ּבכּנּוי  ולכן  ּגזר ֹותיו , לבּטל  יכ ֹולין  אנחנּו ּובתפ ּלתנ ּו ּובתׁשּובתנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל ,

אֹו אלהיכם נאמר לפעמים צדק ׁשֹופט  ׁשהאל ה ּוא ׁשּכּנּויֹו ְֱֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאלהים

הּתח ּתֹונים ,אלהי  ּבמע ׂשה ּתלּוי הּוא מׁשּפטיו  ׁשּכביכ ֹול  אלהינ ּו, א ֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

להּפ יכֹולין ּגזרֹותיו ׁשאנחנּו ְְְְֲִֵֵֶַַָ

e‰ÊÂרׁש"י ד)ּכּונת  ו  אלהינ ּו(דברים ׁשה ּוא ה' אלהינּו', 'ה' לׁשֹונ ֹו, וזה  ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

לׁשֹון  ּכאן  עד  אחד', 'ה' להיֹות עתיד  ה ּוא  הא ּמֹות  אלהי  ולא  ְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻע ּתה

ה ' יׂשראל  ׁשמע לֹומר להּכתּוב היה ּכי  להבין , צריכין ולכאֹורה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָרׁש"י .

ה ּכת ּוב ׁשאמר ּכמ ֹו אחד , ט)יהיה יד  וכּו',(זכריה אחד' ה' יהיה ההּוא  'ּבּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

להבין  צריכין וגם  מיּתר, 'אלהינ ּו' ׁשה ּואותבת ׁשה ' ּפׁשּוט ֹו ּכפי ּדה ּנה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

ניחא , ּׁשּכתבנּו מה ּולפי  הּספר. מן חסר העּקר  האּמֹות אלהי  ולא ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻאלהינ ּו

נבראּו לא הע ֹולמ ֹות ׁשּכל נ ֹודע  ה ּנה ּכי אלהינּו, על קאי  'אחד ' ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹדתבת

נמצא ּומצ ֹותיו , ּתֹורתֹו על  קּבלנּו ׁשאנחנ ּו ּבעב ּור י ׂשראל, ּבׁשביל  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹא ּלא 

ׁשהם ּכמ ֹו יׂשראל, ּתפארת  ּפי על  יתנהג  העֹולמ ֹות ׁשּכל ונכ ֹון  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָראּוי 
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ּבמח ׁשבה ׁשהםקדמּו יתנהג , ּככה לאל  ּומעּתירים  ּומתּפּללים  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמב ּקׁשים

ּולהכרית , ּולׁשּבר לכּלֹות ראּוי ליׂשראל  ה ּמצר וכל הע ֹולם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבבריאת

אמני  מלכים  'והי ּו לבֹוא, לעתיד יהיה כג )'וככה מט  אלי (ישעיה  'והלכּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מע ּני  ּבני  יד)'ׁשח ֹוח  ס  העֹולם(שם א ּמֹות  ׁשּמק ּבלין ּבּגלּות  עּתה כן  ולא  , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

לכן  ׁשפע , מק ּבלים יׂשראל  את ה ּמצרים אפ ּלּו ידינ ּו, על ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשפע

ׁשה ּוא ה' י ׂשראל 'ׁשמע ואֹומרים יֹום, ּבכל ׁשמים מלכּות על  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹמקּבלים

יׂשראל  ּבכנסת ּתלּוי ה ּוא ּומׁשּפטיו  ׁשהנהג ֹותיו ּכל ֹומר אלהינ ּו', ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹע ּתה

יתּבר  ׁשה ּׁשם  'אלהינּו' וזה ׁשּיׂשראל ּתפארּתֹו, ּכמֹו העֹולמ ֹות מנהיג  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשאנחנ ּו ּוכמ ֹו לק ֹולנ ּו, ׁשֹומע  ּכביכ ֹול  ׁשהּוא 'אלהינ ּו' וזה ּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹרֹוצין ,

ּכ יתּבר אֹומרים  ׁשהּוא 'אלהינ ּו' וזה ּו מק ּים, ּכביכֹול ּכמ ֹוה ּוא ׁשּלנ ּו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכ ּגֹוזר  ר ׁשעיםׁשּצּדיק קרני  ואת לרֹומם  יׂשראל קרני  את  מק ּים  הּוא  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידינ ּו, על ׁשּלא  ׁשפע  מק ּבלין  הע ֹולם הא ּמֹות  ּבּגל ּות ּכעת אמנם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻלג ּדע.

ׁשּכל  וית ּגּלה וי ֹוד ּו יראּו ׁשּבח ּוׁשם  ּכלֹומר אלהינּו ה' לבֹוא ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹולעתיד 

נמ ׁש מבּקהּׁשפע  ּׁשהם מה וכל ּתפאר ּתֹו, יׂשראל ּכנסת ידי  ׁשיםעל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

יתּבר  ּכלֹומר הּׁשם אלהינּו, הּוא  ׁשה' מ ֹודים האּמֹות ּכל ויהי ּו מק ּימם , ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
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.íåé,זו אמונה עצמינו על  מקבלין ואנו

בשביל  העולמות כל  את מנהיג שהקב "ה

אע "פ הגלות בזמן עכשיו גם ישראל ,

ואנו  העמים, לעיני נראה זה שאין

זו  הנהגה תתגלה לבא שלעתיד  מאמינים

וכדלקמן. העמים כל  לעיני
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בזכות  רק  לעולם יורד  השפע  שכל 

ועל  העולם נברא שבשבילם ישראל ,

השפע אין עת, בכל  מתחדש החיות ידם

ידי  על  בא שהוא העשיה בעולם נראה

האומות  ידי על  שבא נראה אלא ישראל ,

ובזוה"ק  ב )ומעשיהם, קנ"ב , איתא (ח "ב 

לעבד  שפע  שנותן למלך  משל  זה שהרי

אינו  והעבד  אצלו, השבוי בנו לצורך 

לצורך  רק  הוא השפע  תכלית שכל  יודע 

השפע את זה ידי על  שמקבל  הבן

יהיה  לבא לעתיד  אבל  אליו, המגיע 

בגלוי  לישראל  יבא השפע  שכל  איפכא,

כל  ידינו , על  יקבלו והאומות ובחוש,

מה  לפי אליו המגיע  חלקו כפי אחד 

לחסידי  הקצוב  ושכרו לישראל  שמשמש

שפע הנותן המלך  כמשל  העולם, אומות

רוצה  שהוא כמה לעבד  נותן והבן לבנו

שמשמשו. מה לפי
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נמ ׁש ׁשּכל ׁשהנהג ֹותיו  אחד ', 'ה ' להיֹות  עתיד וזה  י ׂשראל, רצֹון  ידי על  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

'אלהינּו', על קאי אחד' 'ה' ונמצא אלהינ ּו, ה ּוא ׁשה ' י ֹוד ּו ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻהאּמֹות

יתּבר  ׁשהנהג ֹותיו ּופרּוׁשֹו ׁשּכּנּויֹו 'אלהינ ּו' ׁשּתפארתׁשּיתיחד  ּכמ ֹו ׁשמ ֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבתפ ּלתם , ּכח  להם  י ׁש ׁשּיׂשראל  ּבע ֹולם זה  יתיחד  לעתיד ר ֹוצים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹיׂשראל 

ּׁשהק ׁשינ ּו. מה  ויתרץ  א'אלהינ ּו', 'אחד' ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוקאי 

ÔBÎ�Âׁשּלֹו העצם  ׁשם ׁשהּוא ׁשהויה 'אחד ', ּתבת ׁשל  ה ּפרּוׁש לֹומר עֹוד ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּפר ּוׁשיתּבר  ה ּוא אלהינ ּו ׁשּתבת  ּבאלהינ ּו, ּומח ּבר מתאחד הּוא  ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻ

נמ ׁש יתּבר ׁשהּׁשפע  מ ּמּנּו וה ּׁשפע ידינ ּו, ׁשאנחנ ּועל ּכמ ֹו ׁשּלנּו ה ּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּתמיד  ּומח ּבר מתאחד  ה ּוא ׁשהויה 'אחד' ׁשל ה ּפרּוׁש וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻרֹוצים,

לעתיד  יהיה ׁשּזה ר ׁש"י ּכּונת  ׁשּזה  להיֹות יכֹול וזה  עמק . והּוא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאלהינּו,

רֹוצים ׁשאנחנ ּו ּכמ ֹו לנּו הּׁשפע  ויהיה י ׂשראל קרן  יתרֹומם ׁשאז ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלבֹוא,

ּדעביד  מה  ּכל ּכי י ׂשראל, ּבׁשביל הּכל ּכן  ּגם ׁשּבּגלּות הגם  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבאתּגליא,

עביד לטב  ס:)רחמנא אחר (ברכות  ּובמקֹום זה, יתּגּלה לבֹוא לעתיד אמנם  , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

י ֹותר. ְִֵֵָית ּבאר 

‰Ê·eהאלהים הּוא 'ה' ואמר ּו ּפניהם  על  נפלּו אלּיה ּו ּׁשּבימי מה יתּבאר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

האלהים ' הּוא לט)ה' יח  א ' אלהים(מלכים  ׁשּנאמר מקֹום  ּבכל  ּכי  , ְֱֱֱִִִֶֶַָָָֹֹ

ידי  על האל ּכׁשּמתנהג  הּוא אלהיכם, אלהינ ּו ּכג ֹון  א ֹותּיֹות  לֹו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹונט ּפל 
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הנהגת  כפי האחד  בזה. פירושים

תפארת  בכללות הנקראים המידות

במידה ישראל  כולם הנכללים המידות שבעת (הם

תפארת) שהיא ההנהגה אמצעית ובהם ,

לפי  בפועל  העולם את מנהיג שהקב "ה

לו  ועושים בהם מתפאר שהוא ישראל 

המוזכרת  היא זו והנהגה שעשועים,

עושה  אינו כביכול  שהקב "ה לעיל 

אבל  הצדיקים, כרצון אלא כרצונו

הכל  חיות כי מבין יותר בעומק  המתבונן

אור  מציאות שהוא הכתר, מעולם הוא

אנו  ובו העולמות, לכל  שמאיר ב "ה א"ס 

בני  נשמות ושורש הקב "ה שרצון רואים

ישראל  באמת כי הוא, חד  ישראל 

נמצא  ממש, חד  היא בריך  וקודשא

– ואלקינו ית', רצונו – הוי"ה ששם

התענוג  אור שהוא ישראל  נשמות שורש

בהקב "ה  ישראל  בני של  והרצון הפנימי

הם. חד  – ובעבודתו

í® éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּו ל ּׁשמים. עלתה וזעקתם  ז ּכאים  ּכׁשּתח ּתֹונים ּתח ּתֹונים מהמעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

אלהי  'ה' את ּכג ֹון יחיד  לׁשֹון  יג )ּתירא'ּׁשּנאמר  ו  ה '(דברים  ּכי 'וידעּת , ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ט)'אלהי  ז  ּכׁשּיהיה(שם  הּוא  ׁשמים, יראת  לידי לאדם ּׁשּמביא מה ׁשע ּקר , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבאמרם חז "ל ּכדברי  ּבמע ׂשיו , ּתל ּוי  הע ֹולם ׁשּכל  מח ׁשבּתֹו (סנהדרין ּתמיד ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלּולז .) אדם יראה ּולעֹולם  העֹולם , נברא ּבׁשבילי  לֹומר  אדם ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָח ּיב

זכּות לכף  העֹולם  ּכל את הכריע  זכה  כ ּו' ז ּכאי  מ :)חציֹו ונמצא(קידושין  , ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

נברא ּובׁשבילֹו ּבמע ׂשיו  ּבֹו ּתלּוי  הע ֹולם ׁשּכל ּבמח ׁשב ּתֹו זה ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשעֹולה

ׁשּיביא ּכדי ּולתֹורתֹו, ה ' למצֹות ויתלהב  חטאיו על יתמרמר אזי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהע ֹולם,

הּתחּתֹון, ולע ֹולם הּנׁשמ ֹות  ּולכל הּמלאכים  ּולכל העֹולמ ֹות לכל ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשפע 

לצר  אחת  רגע אפּלּו יאּבד  להתע ּסקולא  ּלי מה יאמר ּכי  ה ּזה, עֹולם  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹ

ּבּתֹורה ואעסק מעׂשי  אתּקן מ ּוטב מ ּועט , רוח  ּבּה א ׁשר ה ּזה  עֹולם  ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבעניני 

ּביֹום להרויח  ׁשּיכֹול למי  ּדֹומה  זה  והרי  לּכל, ׁשפע  אביא ואז  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּובּמצ ֹות 

והֹול  זמּנֹו את  ּומאּבד אלפים אלפי ּפרּוטה ,אלף להרויח  ּכדי ה ּיֹום ּבזה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכ ּפרּוטה . ּבׁשביל אלפים אלפי ׁשּמפסיד ּגד ֹול  ׁשט ּות ּבּתֹורהוזה האדם  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

אם העֹולמ ֹות, ּבכל  ׁשפע  וג ֹורם  הע ֹולמ ֹות  ּבכל מ ׁשּפיע האל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובמצ ֹות 

ּכי  ונמצא  הּזה , ע ֹולם ּתענּוגי ּבׁשביל זמ ּנֹו את ּכׁשּמאּבד  ּכסיל נקרא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכן 

ּבמחׁשב ּתֹו יאמר ּכא ׁשר ׁשמים, יראת לידי האדם את מביא הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹזה

העֹול  ּכל ּתלּוים ּכמאמר ׁשעליו  הּנׁשמ ֹות, וכל הּמלאכים  וכל מ ֹות  ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

אלהי  'ה ' וזה הע ֹולם. נברא ׁשּיהיהּבׁשבילי  ּכל ֹומר יחיד, ל ׁשֹון ' ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

'את וזה ּו הע ֹולמ ֹות, ּכל וע ֹומדין ּתל ּוין לבּדֹו ׁשעליו  אדם ׁשל  ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבמח ׁשבּתֹו

אלהי  ׁשעליו ה ' האדם מח ׁשבת  על ּכׁשּיעלה ּכל ֹומר יחיד , ל ׁשֹון  ּתירא' ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
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עוה"ז, בענייני רווח  שיש הסתכלותו

בענייני  דכשעוסק  שוטה, הוא הרי

מסויים  רווח  אותו רק  מרויח  עוה"ז

העוסק אבל  שעה, באותו שמרוויח 

וגדול  עצום שפע  מביא ובמצוות בתורה

ועשיה, יצירה בריאה העולמות, לכל 

על  הולך  והכל  הברואים לכל  ומשפיע 

ערוך  לאין ועצום גדול  זה ושפע  ידו,

– העולמות בכל  הוא כי ואיכות, בכמות

ולכל  הגשמי, העשיה עולם רק  לא

הברואים.
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נמ ׁש ׁשּכל ׁשהנהג ֹותיו  אחד ', 'ה ' להיֹות  עתיד וזה  י ׂשראל, רצֹון  ידי על  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

'אלהינּו', על קאי אחד' 'ה' ונמצא אלהינ ּו, ה ּוא ׁשה ' י ֹוד ּו ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻהאּמֹות

יתּבר  ׁשהנהג ֹותיו ּופרּוׁשֹו ׁשּכּנּויֹו 'אלהינ ּו' ׁשּתפארתׁשּיתיחד  ּכמ ֹו ׁשמ ֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבתפ ּלתם , ּכח  להם  י ׁש ׁשּיׂשראל  ּבע ֹולם זה  יתיחד  לעתיד ר ֹוצים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹיׂשראל 

ּׁשהק ׁשינ ּו. מה  ויתרץ  א'אלהינ ּו', 'אחד' ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוקאי 

ÔBÎ�Âׁשּלֹו העצם  ׁשם ׁשהּוא ׁשהויה 'אחד ', ּתבת ׁשל  ה ּפרּוׁש לֹומר עֹוד ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּפר ּוׁשיתּבר  ה ּוא אלהינ ּו ׁשּתבת  ּבאלהינ ּו, ּומח ּבר מתאחד הּוא  ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻ

נמ ׁש יתּבר ׁשהּׁשפע  מ ּמּנּו וה ּׁשפע ידינ ּו, ׁשאנחנ ּועל ּכמ ֹו ׁשּלנּו ה ּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּתמיד  ּומח ּבר מתאחד  ה ּוא ׁשהויה 'אחד' ׁשל ה ּפרּוׁש וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻרֹוצים,

לעתיד  יהיה ׁשּזה ר ׁש"י ּכּונת  ׁשּזה  להיֹות יכֹול וזה  עמק . והּוא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאלהינּו,

רֹוצים ׁשאנחנ ּו ּכמ ֹו לנּו הּׁשפע  ויהיה י ׂשראל קרן  יתרֹומם ׁשאז ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלבֹוא,

ּדעביד  מה  ּכל ּכי י ׂשראל, ּבׁשביל הּכל ּכן  ּגם ׁשּבּגלּות הגם  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבאתּגליא,

עביד לטב  ס:)רחמנא אחר (ברכות  ּובמקֹום זה, יתּגּלה לבֹוא לעתיד אמנם  , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

י ֹותר. ְִֵֵָית ּבאר 

‰Ê·eהאלהים הּוא 'ה' ואמר ּו ּפניהם  על  נפלּו אלּיה ּו ּׁשּבימי מה יתּבאר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

האלהים ' הּוא לט)ה' יח  א ' אלהים(מלכים  ׁשּנאמר מקֹום  ּבכל  ּכי  , ְֱֱֱִִִֶֶַָָָֹֹ

ידי  על האל ּכׁשּמתנהג  הּוא אלהיכם, אלהינ ּו ּכג ֹון  א ֹותּיֹות  לֹו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹונט ּפל 
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במידה ישראל  כולם הנכללים המידות שבעת (הם

תפארת) שהיא ההנהגה אמצעית ובהם ,

לפי  בפועל  העולם את מנהיג שהקב "ה

לו  ועושים בהם מתפאר שהוא ישראל 

המוזכרת  היא זו והנהגה שעשועים,

עושה  אינו כביכול  שהקב "ה לעיל 

אבל  הצדיקים, כרצון אלא כרצונו

הכל  חיות כי מבין יותר בעומק  המתבונן

אור  מציאות שהוא הכתר, מעולם הוא

אנו  ובו העולמות, לכל  שמאיר ב "ה א"ס 

בני  נשמות ושורש הקב "ה שרצון רואים

ישראל  באמת כי הוא, חד  ישראל 

נמצא  ממש, חד  היא בריך  וקודשא

– ואלקינו ית', רצונו – הוי"ה ששם

התענוג  אור שהוא ישראל  נשמות שורש

בהקב "ה  ישראל  בני של  והרצון הפנימי

הם. חד  – ובעבודתו
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ּו ל ּׁשמים. עלתה וזעקתם  ז ּכאים  ּכׁשּתח ּתֹונים ּתח ּתֹונים מהמעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

אלהי  'ה' את ּכג ֹון יחיד  לׁשֹון  יג )ּתירא'ּׁשּנאמר  ו  ה '(דברים  ּכי 'וידעּת , ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ט)'אלהי  ז  ּכׁשּיהיה(שם  הּוא  ׁשמים, יראת  לידי לאדם ּׁשּמביא מה ׁשע ּקר , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבאמרם חז "ל ּכדברי  ּבמע ׂשיו , ּתל ּוי  הע ֹולם ׁשּכל  מח ׁשבּתֹו (סנהדרין ּתמיד ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלּולז .) אדם יראה ּולעֹולם  העֹולם , נברא ּבׁשבילי  לֹומר  אדם ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָח ּיב

זכּות לכף  העֹולם  ּכל את הכריע  זכה  כ ּו' ז ּכאי  מ :)חציֹו ונמצא(קידושין  , ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

נברא ּובׁשבילֹו ּבמע ׂשיו  ּבֹו ּתלּוי  הע ֹולם ׁשּכל ּבמח ׁשב ּתֹו זה ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשעֹולה

ׁשּיביא ּכדי ּולתֹורתֹו, ה ' למצֹות ויתלהב  חטאיו על יתמרמר אזי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהע ֹולם,

הּתחּתֹון, ולע ֹולם הּנׁשמ ֹות  ּולכל הּמלאכים  ּולכל העֹולמ ֹות לכל ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשפע 

לצר  אחת  רגע אפּלּו יאּבד  להתע ּסקולא  ּלי מה יאמר ּכי  ה ּזה, עֹולם  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹ

ּבּתֹורה ואעסק מעׂשי  אתּקן מ ּוטב מ ּועט , רוח  ּבּה א ׁשר ה ּזה  עֹולם  ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבעניני 

ּביֹום להרויח  ׁשּיכֹול למי  ּדֹומה  זה  והרי  לּכל, ׁשפע  אביא ואז  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּובּמצ ֹות 

והֹול  זמּנֹו את  ּומאּבד אלפים אלפי ּפרּוטה ,אלף להרויח  ּכדי ה ּיֹום ּבזה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכ ּפרּוטה . ּבׁשביל אלפים אלפי ׁשּמפסיד ּגד ֹול  ׁשט ּות ּבּתֹורהוזה האדם  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

אם העֹולמ ֹות, ּבכל  ׁשפע  וג ֹורם  הע ֹולמ ֹות  ּבכל מ ׁשּפיע האל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובמצ ֹות 

ּכי  ונמצא  הּזה , ע ֹולם ּתענּוגי ּבׁשביל זמ ּנֹו את ּכׁשּמאּבד  ּכסיל נקרא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכן 

ּבמחׁשב ּתֹו יאמר ּכא ׁשר ׁשמים, יראת לידי האדם את מביא הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹזה

העֹול  ּכל ּתלּוים ּכמאמר ׁשעליו  הּנׁשמ ֹות, וכל הּמלאכים  וכל מ ֹות  ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

אלהי  'ה ' וזה הע ֹולם. נברא ׁשּיהיהּבׁשבילי  ּכל ֹומר יחיד, ל ׁשֹון ' ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

'את וזה ּו הע ֹולמ ֹות, ּכל וע ֹומדין ּתל ּוין לבּדֹו ׁשעליו  אדם ׁשל  ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבמח ׁשבּתֹו

אלהי  ׁשעליו ה ' האדם מח ׁשבת  על ּכׁשּיעלה ּכל ֹומר יחיד , ל ׁשֹון  ּתירא' ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

øåàéá

.ìëì òôù àéáà æàå לפי דאפילו היינו

עוה"ז, בענייני רווח  שיש הסתכלותו

בענייני  דכשעוסק  שוטה, הוא הרי

מסויים  רווח  אותו רק  מרויח  עוה"ז

העוסק אבל  שעה, באותו שמרוויח 

וגדול  עצום שפע  מביא ובמצוות בתורה

ועשיה, יצירה בריאה העולמות, לכל 

על  הולך  והכל  הברואים לכל  ומשפיע 

ערוך  לאין ועצום גדול  זה ושפע  ידו,

– העולמות בכל  הוא כי ואיכות, בכמות

ולכל  הגשמי, העשיה עולם רק  לא

הברואים.
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עלי  יּפל ּתירא אז  הע ֹולמ ֹות , ּכל ועֹומדין ּתלּויים  ואהבהלב ּדֹו יראה  ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹ

ה ' את  'ואהב ּת יחיד ל ׁשֹון ׁשמע  קריאת ּבפרׁשת נאמר לכן ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּגדֹולה.

ּבמח ׁשבּתאלהי  ׁשּיעלה ּכלֹומר ,'. הע ֹולמ ֹות ּכל ועֹומדין ּתלּוים עלי ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשהּׁשם טפל ּבלא לב ּדֹו 'אלהים' רק  טפל ּבלא  'אלהים' ּׁשּנאמר  ְְְְֱֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹּומה

ּגזרֹותיויתּבר  לבּטל ּכח  ּתח ּתֹונים ּבמעׂשה ואין  ע ֹולמ ֹו את  (ולכן מנהיג  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ה .) ח "ג  (זוהר  ּגב ּורה  ה ּוא  ה ּתענּוג 'אלהים ' ע ֹולם ׁשהּוא ּבינה ה ּוא (זוהר ו 'אלהינ ּו' ְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ

סט :) תיקו "ז  רנז . צד : ּברּוח "ג  להּקד ֹוׁש ׁשהּמהׁשּיׁש מע ֹולמ ֹו ר ּוח  נחת הּוא ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּפרץ). ולעמד ּגדר לגדר ּבמע ׂשיהם  וכח  וצּדיקים  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹזּכאין

‰p‰Â יתּבר והּׁשם ז ּכאין , הי ּו לא אחאב  ׁשל  נ ּסיםּבד ֹור ֹו עׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

העצים על האׁש נפלה ּכאׁשר ז "ל, אלּיהּו ידי  על (מלכים ונפלאֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

לח) יח  הרמ ּב"ן א ' מ ּדברי  ויד ּוע ז "ל. אל ּיהּו ידי על ונפלא ֹות נּסים ויתר ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

על  ּברמ ּב"ן וע ּין ונפלא ֹות , נ ּסים  האל  ע ֹוׂשה ההוי"ה  ׁשם ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשעל 

הוי "ה ּוׁשמי ׁשּדי  ּבאל יעקב ואל יצחק  אל אברהם אל 'וארא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה ּפס ּוק

ה ּואלא ה' ו ּיאמרּו ּפניהם על 'וּיּפלּו ה ּפרּוׁש וזה ּו להם'. נ ֹודע ּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּכׁשה ּוא אפּלּו ונפלאֹות נּסים עֹוׂשה ה ּוא הוי "ה  ּכלֹומר  ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַָָָָֹהאלהים ',

ּברּו והּקדֹוׁש ּבּדֹור, צּדיקים  ּכׁשאין ואין אלהים, עֹולמ ֹו את  מנהיג  ה ּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבתׁשּובה . להחזירם ּכדי ונפלא ֹות נ ּסים עֹוׂשה  הּוא ּגזרֹותיו, ׁשּיבּטל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

אלּיהּו ּדבי  ּבתּנא  הּוא  פי "ז )וכן  אחאב(רבה  ׁשל ּדֹורֹו הּנס  זה ידי ׁשעל  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אל ּיהּו, ידי  על  ׁשהיה והגם  האלהים ', הּוא 'ה' וזהּו ּבתׁשּובה, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחזרּו

ּבּדֹור  אבל  להרג ֹו, הּמרׁשעת  איזבל  רצתה ּכי  האמינ ּו, לא הּדֹור  ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמנם

øåàéá

.âåðòúä íìåò àåäù äðéá àåä הוא

שעל  ישראל , נשמות שורש של  התענוג

אורו  את משפיע  הקב "ה זה תענוג ידי

לקמן  רבינו שכתב  וכמו ישראל , לנשמות

התענוג  עולם על  שלישית קדושה בסוף 

שם". דרך  עוברים הנשמות כל  "כי

.åðéîàä àì øåãä íðîà מבואר

הצדיק של  המיוחד  כוחו כי בדבה"ק 

כשעל  הוא מקיים, והקב "ה גוזר שהוא

בעולם, ית' אלקותו ידיעת נמשכת ידו

המחיה  הוא ית' אלקותו שאור ומכיון

מוכרחומנהי  ממילא העולמות, את ג

אבל  העולם, הנהגת ידו על  שתהיה

אלקותו  ידיעת להמשיך  זוכה כשאינו

ï® éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

מ ּדתן  ח ּוץ הּדֹור ּכל מאמינים והיּו ּבּדֹור, צּדיקים היּו מצרים יציאת ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשל

ּכמאמר לא)ואבירם , ד ּכמאמר(שמות  ה ' אל צעקּו וגם העם', (שם 'ו ּיאמן ְְְֲֲֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ

כג ) נאמרב  לכן  כ ּו', האלהים' אל ׁשועתם ו ּתעל במדבר 'וּיזעק ּו לו , יט  (ויקרא  ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מא) ּבלׁשֹון טו  מצרים ', מארץ  אתכם  הֹוצאתי  אׁשר  אלהיכם ה' ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ'אני

והיציאה וה ּנפלא ֹות הּנּסים ּגרמ ּו הּתח ּתֹונים ׁשּמע ׂשי ּכלֹומר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ'אלהיכם ',

ה ּנס רק ז ּכאין , הי ּו ׁשּלא  אחאב  ׁשל ּבדֹורֹו כן לא  'אלהיכם', נאמר ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלכן

ואלהים ּתה ּו מעׂשה אלילים  הּוא ׁשהּבעל וידעּו ׁשמ ֹו, ׁשּיתק ּדׁש ּכדי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהיה

נאמר  ה ּתח ּתֹונים ּבזכּות  היה לא ׁשה ּנס  ּכיון  ולכן  עלי ֹון , אל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה ּוא

ּבזה . עֹוד  נבאר ּולקּמן אלהיכם , נאמר ולא  ְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ'אלהים'

‰zÚÂ י ׁשן 'אלהיהם  המן הר ׁשע  זה ּׁשאמר מה  ּכל  אדֹון ּבעזר נבאר ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

יב)ה ּוא' ז  מ "ד (אסת "ר  ּבתהּלים ּכת ּוב ׁשה ּנה כד). לּמה(פסוק  'ע ּורה ְִִִִֵֶָָָָ

ּכ וה ּכּונה 'אדני'. ּבל ׁשֹון נאמר אדני ', מ ּדֹותתיׁשן ּבֹו י ׁש ּכׁשאחד  ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׂשמחה , מלא  ּתמיד והּוא ּברׁשעים, ונֹוקם צ ּדיקים, ׁשאֹוהב ּכג ֹון  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׁשרֹות,

ּגּבי  נאמר לכן  יׁשנים, הּמּדֹות נקראים הּמּדֹות ּבא ּלּו מ ׁשּמׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּוכ ׁשאינ ֹו

ּכדאיתא מ ּתרּדמתכם  עּורּו ּכלֹומר (ּבּטּור )ׁשֹופר ׁשֹופר, ּגּבי [ּברמ ּב"ם] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ּדמי ּכי ׁשן ּבטל  יֹוׁשב אמרּו וכן י ׁשרֹות , ּבמ ּדֹות תקפג ׁשּתע ֹוררּו סי ' (מג "א  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

מ ׁשּמׁשסק "ו ) ׁשאינ ֹו מי  וכן ּבטל, הּיֹוׁשב ּכן מח ׁשבה לֹו אין  הּיׁשן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכמ ֹו

ׁשם ּכי  ּב'אדני ' ונכ ּתב אדני ', תיׁשן  לּמה 'עּורה וזה ּו הי ׁשרים . ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבמ ּדֹותיו 

אינ ֹו הּכל  אדֹון  ׁשה ּוא הּמּדה ׁשּזה ּכל ֹומר ה ּכל, אדֹון  ׁשהּוא  מ ֹורה  ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ'אדני'

הּוא , י ׁשן  אלהיהם וזהּו טבחה . ּכצאן  נח ׁשבנּו ׁשהרי ּכלּום, ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמ ׁשּמׁש
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לו  אין מאמינים, הדור ואין לעולם ית'

זה. כח 
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מתגלים  אינם אך  במציאות קיימות
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עלי  יּפל ּתירא אז  הע ֹולמ ֹות , ּכל ועֹומדין ּתלּויים  ואהבהלב ּדֹו יראה  ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹ

ה ' את  'ואהב ּת יחיד ל ׁשֹון ׁשמע  קריאת ּבפרׁשת נאמר לכן ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּגדֹולה.

ּבמח ׁשבּתאלהי  ׁשּיעלה ּכלֹומר ,'. הע ֹולמ ֹות ּכל ועֹומדין ּתלּוים עלי ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשהּׁשם טפל ּבלא לב ּדֹו 'אלהים' רק  טפל ּבלא  'אלהים' ּׁשּנאמר  ְְְְֱֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹּומה

ּגזרֹותיויתּבר  לבּטל ּכח  ּתח ּתֹונים ּבמעׂשה ואין  ע ֹולמ ֹו את  (ולכן מנהיג  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ה .) ח "ג  (זוהר  ּגב ּורה  ה ּוא  ה ּתענּוג 'אלהים ' ע ֹולם ׁשהּוא ּבינה ה ּוא (זוהר ו 'אלהינ ּו' ְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ

סט :) תיקו "ז  רנז . צד : ּברּוח "ג  להּקד ֹוׁש ׁשהּמהׁשּיׁש מע ֹולמ ֹו ר ּוח  נחת הּוא ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּפרץ). ולעמד ּגדר לגדר ּבמע ׂשיהם  וכח  וצּדיקים  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹזּכאין

‰p‰Â יתּבר והּׁשם ז ּכאין , הי ּו לא אחאב  ׁשל  נ ּסיםּבד ֹור ֹו עׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

העצים על האׁש נפלה ּכאׁשר ז "ל, אלּיהּו ידי  על (מלכים ונפלאֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

לח) יח  הרמ ּב"ן א ' מ ּדברי  ויד ּוע ז "ל. אל ּיהּו ידי על ונפלא ֹות נּסים ויתר ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

על  ּברמ ּב"ן וע ּין ונפלא ֹות , נ ּסים  האל  ע ֹוׂשה ההוי"ה  ׁשם ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשעל 

הוי "ה ּוׁשמי ׁשּדי  ּבאל יעקב ואל יצחק  אל אברהם אל 'וארא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה ּפס ּוק

ה ּואלא ה' ו ּיאמרּו ּפניהם על 'וּיּפלּו ה ּפרּוׁש וזה ּו להם'. נ ֹודע ּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּכׁשה ּוא אפּלּו ונפלאֹות נּסים עֹוׂשה ה ּוא הוי "ה  ּכלֹומר  ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַָָָָֹהאלהים ',

ּברּו והּקדֹוׁש ּבּדֹור, צּדיקים  ּכׁשאין ואין אלהים, עֹולמ ֹו את  מנהיג  ה ּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבתׁשּובה . להחזירם ּכדי ונפלא ֹות נ ּסים עֹוׂשה  הּוא ּגזרֹותיו, ׁשּיבּטל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

אלּיהּו ּדבי  ּבתּנא  הּוא  פי "ז )וכן  אחאב(רבה  ׁשל ּדֹורֹו הּנס  זה ידי ׁשעל  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אל ּיהּו, ידי  על  ׁשהיה והגם  האלהים ', הּוא 'ה' וזהּו ּבתׁשּובה, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחזרּו

ּבּדֹור  אבל  להרג ֹו, הּמרׁשעת  איזבל  רצתה ּכי  האמינ ּו, לא הּדֹור  ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמנם

øåàéá
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המחיה  הוא ית' אלקותו שאור ומכיון

מוכרחומנהי  ממילא העולמות, את ג

אבל  העולם, הנהגת ידו על  שתהיה

אלקותו  ידיעת להמשיך  זוכה כשאינו
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מ ּדתן  ח ּוץ הּדֹור ּכל מאמינים והיּו ּבּדֹור, צּדיקים היּו מצרים יציאת ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשל

ּכמאמר לא)ואבירם , ד ּכמאמר(שמות  ה ' אל צעקּו וגם העם', (שם 'ו ּיאמן ְְְֲֲֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ

כג ) נאמרב  לכן  כ ּו', האלהים' אל ׁשועתם ו ּתעל במדבר 'וּיזעק ּו לו , יט  (ויקרא  ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מא) ּבלׁשֹון טו  מצרים ', מארץ  אתכם  הֹוצאתי  אׁשר  אלהיכם ה' ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ'אני

והיציאה וה ּנפלא ֹות הּנּסים ּגרמ ּו הּתח ּתֹונים ׁשּמע ׂשי ּכלֹומר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ'אלהיכם ',

ה ּנס רק ז ּכאין , הי ּו ׁשּלא  אחאב  ׁשל ּבדֹורֹו כן לא  'אלהיכם', נאמר ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלכן

ואלהים ּתה ּו מעׂשה אלילים  הּוא ׁשהּבעל וידעּו ׁשמ ֹו, ׁשּיתק ּדׁש ּכדי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהיה

נאמר  ה ּתח ּתֹונים ּבזכּות  היה לא ׁשה ּנס  ּכיון  ולכן  עלי ֹון , אל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה ּוא

ּבזה . עֹוד  נבאר ּולקּמן אלהיכם , נאמר ולא  ְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ'אלהים'

‰zÚÂ י ׁשן 'אלהיהם  המן הר ׁשע  זה ּׁשאמר מה  ּכל  אדֹון ּבעזר נבאר ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

יב)ה ּוא' ז  מ "ד (אסת "ר  ּבתהּלים ּכת ּוב ׁשה ּנה כד). לּמה(פסוק  'ע ּורה ְִִִִֵֶָָָָ

ּכ וה ּכּונה 'אדני'. ּבל ׁשֹון נאמר אדני ', מ ּדֹותתיׁשן ּבֹו י ׁש ּכׁשאחד  ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׂשמחה , מלא  ּתמיד והּוא ּברׁשעים, ונֹוקם צ ּדיקים, ׁשאֹוהב ּכג ֹון  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׁשרֹות,

ּגּבי  נאמר לכן  יׁשנים, הּמּדֹות נקראים הּמּדֹות ּבא ּלּו מ ׁשּמׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּוכ ׁשאינ ֹו

ּכדאיתא מ ּתרּדמתכם  עּורּו ּכלֹומר (ּבּטּור )ׁשֹופר ׁשֹופר, ּגּבי [ּברמ ּב"ם] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ּדמי ּכי ׁשן ּבטל  יֹוׁשב אמרּו וכן י ׁשרֹות , ּבמ ּדֹות תקפג ׁשּתע ֹוררּו סי ' (מג "א  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

מ ׁשּמׁשסק "ו ) ׁשאינ ֹו מי  וכן ּבטל, הּיֹוׁשב ּכן מח ׁשבה לֹו אין  הּיׁשן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכמ ֹו

ׁשם ּכי  ּב'אדני ' ונכ ּתב אדני ', תיׁשן  לּמה 'עּורה וזה ּו הי ׁשרים . ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבמ ּדֹותיו 

אינ ֹו הּכל  אדֹון  ׁשה ּוא הּמּדה ׁשּזה ּכל ֹומר ה ּכל, אדֹון  ׁשהּוא  מ ֹורה  ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ'אדני'

הּוא , י ׁשן  אלהיהם וזהּו טבחה . ּכצאן  נח ׁשבנּו ׁשהרי ּכלּום, ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמ ׁשּמׁש
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ה ּתענ ּוג  ּגדל  [ׁש]מחמת ּבּזמן נקרא אלהיכם  אֹו אלהינ ּו ׁשל ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּמּדה

ּברּו ּבתפארתׁשה ּקדֹוׁש ּומתּפאר ּומ ׁשּתעׁשע  ּבּצּדיקים מתעּנג  הּוא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יראיו, וכרצֹון יׂשראל  ּבית ּכל ּכרצֹון  העֹולמ ֹות ּכל מנהיג  אזי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָיׂשראל ,

ּכלֹומר  ה ּוא, ׁשּיׁשן  הּמּדה זאת  על ואמר אלהינ ּו, נקרא הּמּדה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹוזאת 

ה ּמּד ּבזאת מׁשּמׁש אינֹו ּגזרֹותיו ׁשּכביכֹול  ׁשּיבּטל  ּביׂשראל  ׁשּיתּפאר  ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

אלהינ ּו. הּנקראת יׂשראל ּבתפארת ו ׂשמחת ֹו יׂשראל  ׁשע ׁשּוע  רב ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמחמת

ואינ ֹו אלהים ּכביכֹול רק ּבּה מ ׁשּמׁש ׁשאינ ּה הּמּדה ּבזאת ׁשּיׁשן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹואמר

הּוא . י ׁשן  אלהיהם וזהּו אלהינ ּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶָָֹֹנקרא 

‰zÚÂ'לרעהּו אי ׁש מנֹות 'מ ׁשל ֹוח  טעם כב)נבאר ט  מרּדכי (אסתר  הּנה  ּכי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבּמדרׁש ּכמבאר לרעה, ׁשהיה  ּדין ּגזר  קרע ּו ואס ּתר (אסת "ר ה ּצּדיק  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יג ) רׁשע ,ז  אֹותֹו ׁשל  מ ּסע ּודתֹו ׁשּנהנּו ּבעבּור ה ּׁשמים מן  ּגזרה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

כּו' ו )'להׁשמיד' ג  מּדה(אסתר  ות ּקנ ּו ּבתפּלתם , ּבּטלּו ואסּתר ׁשּמרּדכי  רק , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה ּפיטן  ׁשּיּסד  ּכמ ֹו האל  ׁשּיתעֹורר ּדהינ ּו אלהינ ּו, חצות)ׁשל נא(תיקון  עּורה  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יתּבר  להּבֹורא ׁשּיהיה ּבמח ׁשבתכ ּו', ויהיה י ׂשראל, ּבכנסת  ּתענ ּוג  ׁשמֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּדין, ּגזר  נקרע זה ידי ועל ּובתפ ּלתם, ּביׂשראל להתּפאר ּכביכֹול ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה ּיֹוצר

ּבי ׂשראל, ּבהם יתּפאר חרב  הּמק ּדׁש ׁשּבית  ּבּגלּות  אפּלּו ּתּקן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּובצדקתם

ּבּמדרׁש ּׁשּנאמר מה  הּדברים הן  והן י ׂשראל. מ ּתפּלת רּוח  נחת לֹו ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָויהיה

ה) נב הּבהיר(שמו "ר  מל (סג )[ּו]ּבספר לבת מ ׁשל , עד מח ּבב ּה זז  לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אלהים ּוכבֹוד  זה. על מרּמז הּוא א ּמי, ׁשּקראּה עד זז  לא אח ֹותי ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשּקרא ּה

ּדבר. ְֵַָָהסּתר

‰Óeּבּגמרא ה"א)ּׁשאמרּו פ"ט  ברכות  ורעים(ירושלמי  אחים נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ח)ל ּמק ֹום  קכב  הלא(תהלים  כּו', אדּברה' ורעי  אחי 'למען  ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָֹ
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שישראל  בעלה", עטרת חיל  "אשת

שהקב "ה  עד  למעלה רוח  נחת עושים

זו  ודרגה ישראל , בכנסת כביכול  מתפאר

בעולמות  חקר אין עד  נעלה היא

השגתינו, מכל  העליונים השעשועים

הסתר  אלקים "כבוד  רבינו אומר זה ועל 

דבר".
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לב ּטל  ּבתפ ּלֹותיהם ּכח  להם יׁש ּכׁשּיׂשראל נקראים הּזאת ּבחינה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל 

יתּבר  ּבּמדר ׁשּגזר ֹותיו  ׁשאיתא ּוכמ ֹו א)ׁשמֹו, עז  הּקדֹוׁש(ב "ר  ּוב ּזהר  (ח"א , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הּפס ּוק י .) ז )על י  ּכמ ֹו(ירמיה מאין מלכּותם  ּובכל הּגֹוים  חכמי  בכל  ','ּכי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּברּו ה ּקדֹוׁש מה  יׁש, ּבי ׂשראל היהאבל  אל ּיהּו ּגם  מתים מח ּיה הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּברּו וה ּקדֹוׁש מתים, ּגׁשם ,מח ּיה  עצר ואלּיהּו הּגׁשם הֹוריד הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכ עקר ֹות, ּפֹוקדים יׂשראל וצ ּדיקים נקראּו לכן ּוב ּזהר . ּבּמדרׁש ּדרׁשּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

ּבד ּבּורם ּכח ׁשּיהיה רעים, לי ׂשראל ע ׂשאן  החביב ּות  ּגדל ׁשּמחמת  ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹרעים

יתּבר  ּכמ ֹוה ּו והּזהר.ּובתפּלתם  הּמדר ׁש ּבׁשם ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

‰p‰Âמ ּתנה ׁשה ּוא רק  ה ּכח, להם  ואין  ודם  ּבׂשר הם ּבעצמם  ה ּצּדיקים  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יתּבר  ה ּמקֹום ּׁשּגֹוזריםמאת מה ׁשּכל  ה ּכח, זה להם ׁשּיהיה ׁשמ ֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּמדר ׁש נ ֹודע  וה ּנה  יקּים. א)ה ּצּדיקים  בהר  ּפסּוק(תנחומא כט)על כה  (ויקרא  ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻ

הּקד ֹוׁש זה 'ואיׁש' ּבּמדרׁש ּדרׁשּו ח ֹומה', עיר מ ֹוׁשב ּבית  ימ ּכר ּכי  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ'ואי ׁש

ׁשּנאמר ּברּו ג )הּוא טו  ּוביתֹו(שמות 'איׁש ּפס ּוק  על ּגם מלחמה', איׁש 'ה' ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָ

א)ּבא ּו' א ּבּזהר(שם  ד .)ּדרׁשּו ח "ב  א)ּובּבחיי(עי ' א הּקד ֹוׁש(שמות  זה 'איׁש' ְְְִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשאפּלּוּברּו ּתּקנּו ואס ּתר ׁשּמרּדכי ּכתבנּו ּכבר וה ּנה  ׁשם . וע ּין ה ּוא, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּופעלּו ׁשּכתבנ ּו, ּוכמֹו ידינ ּו על יתנהג  אלהינ ּו ּכביכ ֹול  יהיה הּגל ּות ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעת

ה ּׁשמים מן ׁשהרי ורעֹות , קׁשֹות  ּגזר ֹות ּכל  ּבתפּלתם יבּטלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצּדיקים

ּבּמדרׁש ּכדאיתא לה ׁשמיד יג )נגזר ז  הל (אסת "ר  אלּיהּו רק  , מרּדכי אצל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

המן  ּדברי ּובטל ּבּׁשמים, ׁשּנחּתם הּגזרה ּוב ּטלּו ואס ּתר למרּדכי  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהֹודיע

וזאת ׁשּכתבנ ּו, ּוכמֹו הּוא  יׁשן  אלהיהם  ה ּמקּדׁש ּבית  ׁשחרב  ּכיון  ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשח ׁשב
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הק ' לפורים)האר"י הכוונות המן (שער  כי

בכשופיו  וראה גדול  מכשף  היה הרשע 

ית' במידותיו שינה של  זו הנהגת

אנפין) זעיר  הנהגה (הנקראים שתשאר ורצה ,

את  שיחטיא ידי על  ולתמיד  לנצח  זו

אינה  שהשינה ידע  לא אבל  כו', ישראל 

זמנית  הנהגה אלא אמיתית מציאות

זה  בזמן כי להיחוד  הכנה שהיא בלבד ,

החושך  שבתוך  שמים מלכות נבנית

היא  האמיתית והמציאות וההעלם,
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ה ּתענ ּוג  ּגדל  [ׁש]מחמת ּבּזמן נקרא אלהיכם  אֹו אלהינ ּו ׁשל ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּמּדה

ּברּו ּבתפארתׁשה ּקדֹוׁש ּומתּפאר ּומ ׁשּתעׁשע  ּבּצּדיקים מתעּנג  הּוא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יראיו, וכרצֹון יׂשראל  ּבית ּכל ּכרצֹון  העֹולמ ֹות ּכל מנהיג  אזי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָיׂשראל ,

ּכלֹומר  ה ּוא, ׁשּיׁשן  הּמּדה זאת  על ואמר אלהינ ּו, נקרא הּמּדה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹוזאת 

ה ּמּד ּבזאת מׁשּמׁש אינֹו ּגזרֹותיו ׁשּכביכֹול  ׁשּיבּטל  ּביׂשראל  ׁשּיתּפאר  ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

אלהינ ּו. הּנקראת יׂשראל ּבתפארת ו ׂשמחת ֹו יׂשראל  ׁשע ׁשּוע  רב ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמחמת

ואינ ֹו אלהים ּכביכֹול רק ּבּה מ ׁשּמׁש ׁשאינ ּה הּמּדה ּבזאת ׁשּיׁשן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹואמר

הּוא . י ׁשן  אלהיהם וזהּו אלהינ ּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶָָֹֹנקרא 

‰zÚÂ'לרעהּו אי ׁש מנֹות 'מ ׁשל ֹוח  טעם כב)נבאר ט  מרּדכי (אסתר  הּנה  ּכי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבּמדרׁש ּכמבאר לרעה, ׁשהיה  ּדין ּגזר  קרע ּו ואס ּתר (אסת "ר ה ּצּדיק  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יג ) רׁשע ,ז  אֹותֹו ׁשל  מ ּסע ּודתֹו ׁשּנהנּו ּבעבּור ה ּׁשמים מן  ּגזרה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

כּו' ו )'להׁשמיד' ג  מּדה(אסתר  ות ּקנ ּו ּבתפּלתם , ּבּטלּו ואסּתר ׁשּמרּדכי  רק , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה ּפיטן  ׁשּיּסד  ּכמ ֹו האל  ׁשּיתעֹורר ּדהינ ּו אלהינ ּו, חצות)ׁשל נא(תיקון  עּורה  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יתּבר  להּבֹורא ׁשּיהיה ּבמח ׁשבתכ ּו', ויהיה י ׂשראל, ּבכנסת  ּתענ ּוג  ׁשמֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּדין, ּגזר  נקרע זה ידי ועל ּובתפ ּלתם, ּביׂשראל להתּפאר ּכביכֹול ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה ּיֹוצר

ּבי ׂשראל, ּבהם יתּפאר חרב  הּמק ּדׁש ׁשּבית  ּבּגלּות  אפּלּו ּתּקן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּובצדקתם

ּבּמדרׁש ּׁשּנאמר מה  הּדברים הן  והן י ׂשראל. מ ּתפּלת רּוח  נחת לֹו ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָויהיה

ה) נב הּבהיר(שמו "ר  מל (סג )[ּו]ּבספר לבת מ ׁשל , עד מח ּבב ּה זז  לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אלהים ּוכבֹוד  זה. על מרּמז הּוא א ּמי, ׁשּקראּה עד זז  לא אח ֹותי ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשּקרא ּה

ּדבר. ְֵַָָהסּתר

‰Óeּבּגמרא ה"א)ּׁשאמרּו פ"ט  ברכות  ורעים(ירושלמי  אחים נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ח)ל ּמק ֹום  קכב  הלא(תהלים  כּו', אדּברה' ורעי  אחי 'למען  ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָֹ
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שישראל  בעלה", עטרת חיל  "אשת

שהקב "ה  עד  למעלה רוח  נחת עושים

זו  ודרגה ישראל , בכנסת כביכול  מתפאר

בעולמות  חקר אין עד  נעלה היא

השגתינו, מכל  העליונים השעשועים

הסתר  אלקים "כבוד  רבינו אומר זה ועל 

דבר".
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לב ּטל  ּבתפ ּלֹותיהם ּכח  להם יׁש ּכׁשּיׂשראל נקראים הּזאת ּבחינה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל 

יתּבר  ּבּמדר ׁשּגזר ֹותיו  ׁשאיתא ּוכמ ֹו א)ׁשמֹו, עז  הּקדֹוׁש(ב "ר  ּוב ּזהר  (ח"א , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הּפס ּוק י .) ז )על י  ּכמ ֹו(ירמיה מאין מלכּותם  ּובכל הּגֹוים  חכמי  בכל  ','ּכי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּברּו ה ּקדֹוׁש מה  יׁש, ּבי ׂשראל היהאבל  אל ּיהּו ּגם  מתים מח ּיה הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּברּו וה ּקדֹוׁש מתים, ּגׁשם ,מח ּיה  עצר ואלּיהּו הּגׁשם הֹוריד הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכ עקר ֹות, ּפֹוקדים יׂשראל וצ ּדיקים נקראּו לכן ּוב ּזהר . ּבּמדרׁש ּדרׁשּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

ּבד ּבּורם ּכח ׁשּיהיה רעים, לי ׂשראל ע ׂשאן  החביב ּות  ּגדל ׁשּמחמת  ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹרעים

יתּבר  ּכמ ֹוה ּו והּזהר.ּובתפּלתם  הּמדר ׁש ּבׁשם ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ׁשמ ֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

‰p‰Âמ ּתנה ׁשה ּוא רק  ה ּכח, להם  ואין  ודם  ּבׂשר הם ּבעצמם  ה ּצּדיקים  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יתּבר  ה ּמקֹום ּׁשּגֹוזריםמאת מה ׁשּכל  ה ּכח, זה להם ׁשּיהיה ׁשמ ֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּמדר ׁש נ ֹודע  וה ּנה  יקּים. א)ה ּצּדיקים  בהר  ּפסּוק(תנחומא כט)על כה  (ויקרא  ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻ

הּקד ֹוׁש זה 'ואיׁש' ּבּמדרׁש ּדרׁשּו ח ֹומה', עיר מ ֹוׁשב ּבית  ימ ּכר ּכי  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ'ואי ׁש

ׁשּנאמר ּברּו ג )הּוא טו  ּוביתֹו(שמות 'איׁש ּפס ּוק  על ּגם מלחמה', איׁש 'ה' ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָ

א)ּבא ּו' א ּבּזהר(שם  ד .)ּדרׁשּו ח "ב  א)ּובּבחיי(עי ' א הּקד ֹוׁש(שמות  זה 'איׁש' ְְְִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשאפּלּוּברּו ּתּקנּו ואס ּתר ׁשּמרּדכי ּכתבנּו ּכבר וה ּנה  ׁשם . וע ּין ה ּוא, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּופעלּו ׁשּכתבנ ּו, ּוכמֹו ידינ ּו על יתנהג  אלהינ ּו ּכביכ ֹול  יהיה הּגל ּות ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעת

ה ּׁשמים מן ׁשהרי ורעֹות , קׁשֹות  ּגזר ֹות ּכל  ּבתפּלתם יבּטלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצּדיקים

ּבּמדרׁש ּכדאיתא לה ׁשמיד יג )נגזר ז  הל (אסת "ר  אלּיהּו רק  , מרּדכי אצל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

המן  ּדברי ּובטל ּבּׁשמים, ׁשּנחּתם הּגזרה ּוב ּטלּו ואס ּתר למרּדכי  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהֹודיע

וזאת ׁשּכתבנ ּו, ּוכמֹו הּוא  יׁשן  אלהיהם  ה ּמקּדׁש ּבית  ׁשחרב  ּכיון  ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשח ׁשב
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.àåä ïùé íäéäìà בכתבי מבואר

הק ' לפורים)האר"י הכוונות המן (שער  כי

בכשופיו  וראה גדול  מכשף  היה הרשע 

ית' במידותיו שינה של  זו הנהגת

אנפין) זעיר  הנהגה (הנקראים שתשאר ורצה ,

את  שיחטיא ידי על  ולתמיד  לנצח  זו

אינה  שהשינה ידע  לא אבל  כו', ישראל 

זמנית  הנהגה אלא אמיתית מציאות

זה  בזמן כי להיחוד  הכנה שהיא בלבד ,

החושך  שבתוך  שמים מלכות נבנית

היא  האמיתית והמציאות וההעלם,
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יׂשראל  נקראּו ּכן ׁשּבעב ּור ּבארנ ּו ר ׁשם עֹוׂשה ּתפּלה ׁשּיהיה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה ּבחינה 

ּברּו והּקדֹוׁש לעיל, ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ׁשּיהיה'רעים' וזאת 'אי ׁש', נקרא הּוא  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּבֹורא מאת  נתּונה מ ּתנה ה ּוא רעֹות  הּגזרֹות הּצּדיקים ׁשּיבּטלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּכח 

ּברּויתּבר  ה ּקדֹוׁש זה 'אי ׁש' לרעה ּו', איׁש מנ ֹות 'מ ׁשל ֹוח  וזה ּו ׁשמ ֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

יס ֹודי  לצ ּדיקים 'לרעה ּו' מלחמה ', איׁש 'ה' ּבּמדרׁש ׁשּדרׁשּו ּכמ ֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָה ּוא

ּברּו ה ּקדֹוׁש מאת  מ ּתנה נ ׁשּתּלחה ּכביכ ֹול עֹולם  ּכמ ֹוהּו ׁשּיהי ּו ה ּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּכן  ּפּורים , הארת וזהּו 'רעהּו', ּבחינת וה ּוא ק ּימת , ּגזרתם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה 

לה ׁשמיד, ּבּטיט  ׁשּנח ּתם ה ּׁשמים מן ּגזרה  הּזה ּבּזמן  ּבּטלּו ואס ּתר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָמרּדכי

ׁשאמר  הרׁשע המן  מח ׁשבת להפר אלהינ ּו מ ּדת ות ּקנ ּו ּבתפּלתם ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהפכּו

ּתפ ּלתנ ּו. ּומק ּבל אלהינּו ה ּוא ׁשהאל ונתּגּלה  הּוא, יׁשן ְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאלהיהם 

Ìb חז "ל ׁשאמרּו ּפי על אף ּכי ּבבר ּור. יֹותר  מנֹות מ ׁשל ֹוח  על עֹוד  נראה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

טז :) אלהים '(מו "ק  ּביראת מ ֹוׁשל ג )'צ ּדיק  כג  ב ' צּדיק ,(שמואל  ּבי  מ ֹוׁשל  מי  , ְְֱִִִִִִֵֵַַַֹ

ּברּו ה ּואהּקדֹוׁש ׁשה ּכל ידּוע  להוי  מב ּטלּה, והּצּדיק  ּגזרה ּגֹוזר ה ּוא ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּברּו הּבֹורא לתֹומאת ּכׁשּבא  ּכי ואין ה ּוא, ׁשּית ּפּלל , הּצּדיק  מח ׁשבת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

יתּבר ל  ז ּולתֹו לאדם ּבא  ׁשהיא ּומח ׁשבה כל מחׁשבה ּכי ׁשמ ֹו, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָ

יתּבר  מאּתֹו לאדם  הּבא קד ֹוׁשֹות יתּבר מח ׁשב ֹות  ה ּׁשם  ּכי ה ּואׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

אדם ּבני לבב ֹות ּכל את  צרי המע ֹורר לכן ּבֹוׁשלט ֹוב, להיֹות  לאדם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

יתּבר  מאּתֹו ּבא  הּמח ׁשב ֹות ׁשּכל ּכיון  ּכי זרה, מח ׁשבה ׁשמ ֹו,לח ׁשב ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבמק ֹום ּבארנ ּו אפס  זרֹות. ּבמח ׁשבֹות לח ׁשב  ּוכל ּמה וחרּפה ּבּוׁשה ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה ּוא
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ומשתעשע בישראל  חפץ  שהקב "ה

לטובה, הרעה עצתו הפך  והקב"ה בהם,

ישראל . את באהבתו

.ù"úé àøåáä úàî äðåúð äðúî

איש  בתואר הקב "ה מכונה כן דעל  היינו

דבאמת  מכיון לרעהו", "רע  בתואר ֵַולא

הכוחות  בעל  דהיינו איש הוא הקב "ה

מלחמה)כולם בעל מלחמה" "איש  אלא (כמו ,

ישראל  לבני נתן הטוב  ברצונו דהוא

שוים  כביכול  "רעהו" שיקראו הכוח 

נתן  גופא זו ומתנה גזירותיו. לבטל  אליו

שנה  מדי ומחדש אסתר למרדכי  הקב "ה

בפורים. ישראל  לבני הזאת נתינתו ושנה

.äîéìëå äôøçå äùåá àåä משום

בכח שמקושר – המחשבה כח  שנוטל 

כל  מקור שהיא העליונה החכמה
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ּולכל  הע ֹולמ ֹות  לכל  נגלה  הּוא  ה ּׁשמים, מן ט ֹובה ּגזרה נגזר אם  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָאחר

ּדר  וי ֹורד ליׂשראל , ט ֹובה הּגזרה הע ֹולמ ֹותהיכלֹות  הׁשּתלׁשלּות  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

חס נגזר אם אמנם  הּתח ּתֹון, ּבעֹולם  ׁשּדרים ליׂשראל  והּברכֹות  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה ּטֹוב ֹות

יתּבר  ה ּׁשם  ׁשּׁשֹולח הּמחׁשבה אזי  רעה, ּגזרה ׁשּית ּפּלל וׁשלֹום  ל ּצּדיק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבאריכּות ּובארנ ּו העֹולמ ֹות, מן ּובהס ּתר ּבח ׁשאי  ה ּוא ּדין הּגזר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּקרע

אחר. ְֵַָּבמקֹום

¯Ó‡Âּכמ ֹו לזה מ ׁשל  זצללה"ה ּבער  ּדב מ ֹורנ ּו קּדי ׁשא ּבֹוצינא אדֹומ ֹו"ר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ה ּתרּוץ , א ֹו הּקׁשיא ּבעצמ ֹו יּגיד ׁשּבנ ֹו ור ֹוצה  ּבנ ֹו עם ׁשּמל ּמד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאב

ּבמה ה ּבן ׁשּיׂשמח ּכדי  הּתרּוץ, א ֹו הּקׁשיא ּבנֹו ׁשם על נקרא ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻוגם

לה ּׂשיג ֹו הּבן ּבכח  ׁשאין עמק  ּדבר הּוא אפ ּלּו ּתרּוץ , אֹו קׁשיא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּׁשּיֹודע

וי ּגיד  להּׂשיג ֹו ה ּבן ּבכח  ׁשּיהיה ּכדי העמקּות , ׁשל  ּפנימ ּיּות לֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמס ּביר

רק ּכלּום , ה ּבן ידע לא  ׁשּבאמת ּפי על אף  הּתר ּוץ, א ֹו הּקׁשיא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻמעצמֹו

נחת לה ּבן יׁש כן  ּפי  על  אף להלכה , אביו  ׁשל  ּפנים  הסּברת מחמת  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכל

ה ּדבר  ּכן ּבנ ֹו. ׁשם על  נקרא וגם הּתרּוץ, אֹו הּקׁשיא אֹומר ׁשה ּוא  ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיון 

יתּבר  הּגזרֹות מבּטל  ּׁשהּצּדיק מה ׁשּזה ּפי  על אף  ה ּמח ׁשבתהּזה , ׁשמ ֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

יתּבר  מאּתֹו ּבא  הּוא ׁשּית ּפּלל  ׁשּבאהּצּדיק ּכיון  כן  ּפי על אף  ׁשמ ֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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א"ס אור עם מיוחדת והיא המחשבות,

זה  בכח  ומשתמש בה, השורה ב "ה

כתב התניא ובספר הסט "א, לכוחות
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יׂשראל  נקראּו ּכן ׁשּבעב ּור ּבארנ ּו ר ׁשם עֹוׂשה ּתפּלה ׁשּיהיה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה ּבחינה 

ּברּו והּקדֹוׁש לעיל, ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ׁשּיהיה'רעים' וזאת 'אי ׁש', נקרא הּוא  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּבֹורא מאת  נתּונה מ ּתנה ה ּוא רעֹות  הּגזרֹות הּצּדיקים ׁשּיבּטלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּכח 

ּברּויתּבר  ה ּקדֹוׁש זה 'אי ׁש' לרעה ּו', איׁש מנ ֹות 'מ ׁשל ֹוח  וזה ּו ׁשמ ֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

יס ֹודי  לצ ּדיקים 'לרעה ּו' מלחמה ', איׁש 'ה' ּבּמדרׁש ׁשּדרׁשּו ּכמ ֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָה ּוא

ּברּו ה ּקדֹוׁש מאת  מ ּתנה נ ׁשּתּלחה ּכביכ ֹול עֹולם  ּכמ ֹוהּו ׁשּיהי ּו ה ּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּכן  ּפּורים , הארת וזהּו 'רעהּו', ּבחינת וה ּוא ק ּימת , ּגזרתם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה 

לה ׁשמיד, ּבּטיט  ׁשּנח ּתם ה ּׁשמים מן ּגזרה  הּזה ּבּזמן  ּבּטלּו ואס ּתר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָמרּדכי

ׁשאמר  הרׁשע המן  מח ׁשבת להפר אלהינ ּו מ ּדת ות ּקנ ּו ּבתפּלתם ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהפכּו

ּתפ ּלתנ ּו. ּומק ּבל אלהינּו ה ּוא ׁשהאל ונתּגּלה  הּוא, יׁשן ְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאלהיהם 

Ìb חז "ל ׁשאמרּו ּפי על אף ּכי ּבבר ּור. יֹותר  מנֹות מ ׁשל ֹוח  על עֹוד  נראה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

טז :) אלהים '(מו "ק  ּביראת מ ֹוׁשל ג )'צ ּדיק  כג  ב ' צּדיק ,(שמואל  ּבי  מ ֹוׁשל  מי  , ְְֱִִִִִִֵֵַַַֹ

ּברּו ה ּואהּקדֹוׁש ׁשה ּכל ידּוע  להוי  מב ּטלּה, והּצּדיק  ּגזרה ּגֹוזר ה ּוא ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּברּו הּבֹורא לתֹומאת ּכׁשּבא  ּכי ואין ה ּוא, ׁשּית ּפּלל , הּצּדיק  מח ׁשבת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

יתּבר ל  ז ּולתֹו לאדם ּבא  ׁשהיא ּומח ׁשבה כל מחׁשבה ּכי ׁשמ ֹו, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָ

יתּבר  מאּתֹו לאדם  הּבא קד ֹוׁשֹות יתּבר מח ׁשב ֹות  ה ּׁשם  ּכי ה ּואׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

אדם ּבני לבב ֹות ּכל את  צרי המע ֹורר לכן ּבֹוׁשלט ֹוב, להיֹות  לאדם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

יתּבר  מאּתֹו ּבא  הּמח ׁשב ֹות ׁשּכל ּכיון  ּכי זרה, מח ׁשבה ׁשמ ֹו,לח ׁשב ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבמק ֹום ּבארנ ּו אפס  זרֹות. ּבמח ׁשבֹות לח ׁשב  ּוכל ּמה וחרּפה ּבּוׁשה ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה ּוא
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ומשתעשע בישראל  חפץ  שהקב "ה
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מלחמה)כולם בעל מלחמה" "איש  אלא (כמו ,

ישראל  לבני נתן הטוב  ברצונו דהוא

שוים  כביכול  "רעהו" שיקראו הכוח 

נתן  גופא זו ומתנה גזירותיו. לבטל  אליו

שנה  מדי ומחדש אסתר למרדכי  הקב "ה

בפורים. ישראל  לבני הזאת נתינתו ושנה

.äîéìëå äôøçå äùåá àåä משום

בכח שמקושר – המחשבה כח  שנוטל 

כל  מקור שהיא העליונה החכמה
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ּולכל  הע ֹולמ ֹות  לכל  נגלה  הּוא  ה ּׁשמים, מן ט ֹובה ּגזרה נגזר אם  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָאחר

ּדר  וי ֹורד ליׂשראל , ט ֹובה הּגזרה הע ֹולמ ֹותהיכלֹות  הׁשּתלׁשלּות  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

חס נגזר אם אמנם  הּתח ּתֹון, ּבעֹולם  ׁשּדרים ליׂשראל  והּברכֹות  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה ּטֹוב ֹות

יתּבר  ה ּׁשם  ׁשּׁשֹולח הּמחׁשבה אזי  רעה, ּגזרה ׁשּית ּפּלל וׁשלֹום  ל ּצּדיק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבאריכּות ּובארנ ּו העֹולמ ֹות, מן ּובהס ּתר ּבח ׁשאי  ה ּוא ּדין הּגזר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּקרע

אחר. ְֵַָּבמקֹום

¯Ó‡Âּכמ ֹו לזה מ ׁשל  זצללה"ה ּבער  ּדב מ ֹורנ ּו קּדי ׁשא ּבֹוצינא אדֹומ ֹו"ר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ה ּתרּוץ , א ֹו הּקׁשיא ּבעצמ ֹו יּגיד ׁשּבנ ֹו ור ֹוצה  ּבנ ֹו עם ׁשּמל ּמד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאב

ּבמה ה ּבן ׁשּיׂשמח ּכדי  הּתרּוץ, א ֹו הּקׁשיא ּבנֹו ׁשם על נקרא ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻוגם

לה ּׂשיג ֹו הּבן ּבכח  ׁשאין עמק  ּדבר הּוא אפ ּלּו ּתרּוץ , אֹו קׁשיא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּׁשּיֹודע

וי ּגיד  להּׂשיג ֹו ה ּבן ּבכח  ׁשּיהיה ּכדי העמקּות , ׁשל  ּפנימ ּיּות לֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמס ּביר

רק ּכלּום , ה ּבן ידע לא  ׁשּבאמת ּפי על אף  הּתר ּוץ, א ֹו הּקׁשיא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻמעצמֹו

נחת לה ּבן יׁש כן  ּפי  על  אף להלכה , אביו  ׁשל  ּפנים  הסּברת מחמת  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכל

ה ּדבר  ּכן ּבנ ֹו. ׁשם על  נקרא וגם הּתרּוץ, אֹו הּקׁשיא אֹומר ׁשה ּוא  ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיון 

יתּבר  הּגזרֹות מבּטל  ּׁשהּצּדיק מה ׁשּזה ּפי  על אף  ה ּמח ׁשבתהּזה , ׁשמ ֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

יתּבר  מאּתֹו ּבא  הּוא ׁשּית ּפּלל  ׁשּבאהּצּדיק ּכיון  כן  ּפי על אף  ׁשמ ֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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ה ּבּטּול  נקראת ּתפּלֹותיו , התאּמצ ּות  ּובכח  ה ּצּדיק , ׁשל ּדּבּורים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹֹמ ּכח 

נ ׁשּתּלחה והּדּבּורים ׁשּמח ׁשב ּתֹו ּפי על אף  הּצּדיק , ׁשל  ׁשמ ֹו על ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָה ּגזרה

יתּבר  ודבר מאּתֹו ורּבי מ ֹורי ּדברי  ּכאן עד  ּוׂשפתיםׁשמ ֹו, חן חכם  ּפי י  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ִַיּׁשק .

‡ˆÓ� יתּבר מאּתֹו נ ׁשּתּלחה  מבּטל ּה, והּצּדיק ּגזרה לתֹוּכׁשּנגזר ׁשמ ֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּגדל  מחמת וה ּוא זה, על  רחמים ׁשּיבּקׁש הּצּדיק ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּמח ׁשבת

ּבח ׁשאי  ּבמח ׁשב ּתם ׁשֹולח ה ּוא  ּבם , להתּפאר ורֹוצה יׂשראל  ׁשל  ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעׁשּוע

ה ּצּדיק . ׁשם  על ׁשּיּקרא ּכדי הּגזרה  ׁשּיבּטל י ׂשראל על  להתּפּלל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובהס ּתר

ּברּו ּכׁשהּקד ֹוׁש ּכי  ידּוע  להוי  מחמתוגם ט ֹוב יׂשראל על ּגֹוזר  ה ּוא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ו ׁשלֹום חס אם  אבל  ט ֹוב, ׂשכר  להם ׁשּמּגיע ּבדין הּוא  אזי יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָצדקת

יתּבר  מאּתֹו ונ ׁשּתּלחה רעה, ּגזרה נגזר ע ֹונ ֹותינ ּו לתֹומחמת  ׁשמ ֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ליׂשראל  ויהפכה הּגזרה ויב ּטל  יׂשראל  על ׁשּיתּפּלל  הּצּדיק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמחׁשבת

יתּבר  מא ּתֹו ׁשּנׁשּתּלחה הּמח ׁשבה זה אזי להּצּדיקלטֹובה, ׁשמ ֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּגזרה , לבּטל  רא ּויים  אינם הלא  ּכי מ ּתנה, נקראת לאל ּבעדם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיעתיר

ּׁשּנׁשּתּלחה מה  מ ּתנה לנ ּו נ ֹותן  חסדיו ּוברב  האל רחמי  מרב  ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאמנם 

י ׂשראל. על  רחמים ׁשּיבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָלהּצּדיק

‰p‰Â החרּבן ּבעת  [ׁש]אפּלּו ואסּתר  מר ּדכי  ׁשּתּקנ ּו ּבארנ ּו ּפּורים האר ֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּבטיט  ונח ּתם  ה ּׁשמים מן ׁשּנגזרה  הּגזרֹות לב ּטל הּצּדיקים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיכ ֹולין 

'איׁש' ּכלֹומר לרעהּו, איׁש מנ ֹות מׁשלֹוח וזה ּו ׁשּכתבנּו, ּכמ ֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהׁשמיד 

ּברּו הּקדֹוׁש ּברּוזה הּקדֹוׁש ׁשֹולח  הּמדרׁש, ּבׁשם  ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו הּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו ע ֹולם, יס ֹוד צ ּדיק זהּו 'לרעהּו' מ ּתנה, ה ּוא מנ ֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָה ּוא

ּבתֹו מ ּתנה ׁשֹולח  ורעי, אחי  י ׂשראל נקראּו הּמדרגה מחׁשב ּתֹוׁשּלזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
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היינו  בחשאי, שהוא לשמן נמשלה

באה  הצדיק  לשכל  הנשלחת שהמחשבה

המבריק , ברק  הנקראת הארה של  באופן

בה  ניכר אין ההארה התנוצצות ובשעת

ידה, על  שיצא והפועל  המחשבה כוונת

הצדיק ידי על  שיתגלה המחודש והאור

הפועל . אל  בינתו בכח  אותה כשיוציא
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מ ּתנה הּוא  ׁשּזה ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ק ׁשֹות, ּגזרֹות ׁשּיתּבּטל ּו הּדֹור על  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּית ּפּלל

ּגזרֹות ּומבּטל  ּדֹורֹו על ׁשּיתּפּלל ּבמח ׁשבּתֹו להּצּדיק האל ּׁשּׁשֹולח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָמה 

טֹוב ליֹום  ּומאבל לׂשמחה 'מ ּיג ֹון ּומהּפכם  איׁשרעֹות, מנ ֹות ּומ ׁשלֹוח  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

יתּבר  מאּתֹו ׁשּנׁשּתּלחה  ה ּמּתנה וזאת ּכתבנ ּולרעה ּו', ּכאׁשר ׁשמ ֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּברּו הּקד ֹוׁש זה  ׁשּכתבנ ּו'אי ׁש' ּכמ ֹו מלחמה' איׁש 'ה ' ׁשּכתּוב ּכמ ֹו הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עֹולם  יס ֹוד למח ׁשבת  'לרעהּו' הּמדרׁש, ה ּקדֹוׁשּבׁשם זה 'אי ׁש' ּבּמדר ׁש ּׁשּכת ּוב (מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּנֹודע) ּתפארת  ׁשל מ ּדה  על הּוא  ה ּוא , וׁשרֹוצהּבר ּו הּׁשעׁשּועים , ּגדל מחמת ה ּוא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבמע ׂשינ ּו. ּולהׁשּתע ׁשע ּבנ ּו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָלהתּפאר

¯LÙ‡Â ּכי הּתפארת , מ ּדת על קאי הּוא  י ׁשן אלהיהם ּׁשאמר  מה  לֹומר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּכאׁשר  רעֹות , ּגזרֹות מב ּטל ּבתפּלתֹו ׁשהּצּדיק  ׁשּכתבנ ּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהלא

ׁשּיׁש והּתענּוג  הּׁשע ׁשּוע ּגדל ׁשּמחמת הּבֹורא, רצ ֹון  הּוא ׁשהּכל  ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֹּבארנ ּו

חז "ל ׁשאמר ּו ּכמ ֹו ּובמעׂשיו, הּצּדיק  ּבתפּלת ס:)לאל  חולין  סד ., (יבמות  ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ּברּו יתּבר ה ּקדֹוׁש הּׁשם ׁשּכביכֹול צ ּדיקים, ׁשל  לתפּלתן מתאּוה ה ּוא  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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התפארת  מידת כי הק ' האר"י בכתבי
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בני  יוכלו הכיסוי שמכח  מנת על  מכוסה,

שמים  מלכות בנין את להשלים ישראל 

ית' קדושתו אור שהיא הק ', השכינה –

הגלות  כיסויי בתוך  דווקא המאיר

מלכותו כי הוא ומגלה וכן משלה, בכל 
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נפשות  שבתוך  ית' אלקותו הארת על 

ז"א. הנקרא ישראל 

שבזמן  הגלות בשנות היה וכן

השכינה  נשלמה שאז אחשוורוש

המקדש  בית בנין לקראת בקישוטיה

גדול  מכשף  היה הרשע  המן והנה השני,

שינה  של  זו הנהגת בכשופיו וראה
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ידי  על  ולתמיד  לנצח  זו הנהגה שתשאר
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ה ּבּטּול  נקראת ּתפּלֹותיו , התאּמצ ּות  ּובכח  ה ּצּדיק , ׁשל ּדּבּורים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹֹמ ּכח 

נ ׁשּתּלחה והּדּבּורים ׁשּמח ׁשב ּתֹו ּפי על אף  הּצּדיק , ׁשל  ׁשמ ֹו על ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָה ּגזרה

יתּבר  ודבר מאּתֹו ורּבי מ ֹורי ּדברי  ּכאן עד  ּוׂשפתיםׁשמ ֹו, חן חכם  ּפי י  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ִַיּׁשק .

‡ˆÓ� יתּבר מאּתֹו נ ׁשּתּלחה  מבּטל ּה, והּצּדיק ּגזרה לתֹוּכׁשּנגזר ׁשמ ֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּגדל  מחמת וה ּוא זה, על  רחמים ׁשּיבּקׁש הּצּדיק ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּמח ׁשבת

ּבח ׁשאי  ּבמח ׁשב ּתם ׁשֹולח ה ּוא  ּבם , להתּפאר ורֹוצה יׂשראל  ׁשל  ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעׁשּוע

ה ּצּדיק . ׁשם  על ׁשּיּקרא ּכדי הּגזרה  ׁשּיבּטל י ׂשראל על  להתּפּלל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובהס ּתר

ּברּו ּכׁשהּקד ֹוׁש ּכי  ידּוע  להוי  מחמתוגם ט ֹוב יׂשראל על ּגֹוזר  ה ּוא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ו ׁשלֹום חס אם  אבל  ט ֹוב, ׂשכר  להם ׁשּמּגיע ּבדין הּוא  אזי יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָצדקת

יתּבר  מאּתֹו ונ ׁשּתּלחה רעה, ּגזרה נגזר ע ֹונ ֹותינ ּו לתֹומחמת  ׁשמ ֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ליׂשראל  ויהפכה הּגזרה ויב ּטל  יׂשראל  על ׁשּיתּפּלל  הּצּדיק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמחׁשבת

יתּבר  מא ּתֹו ׁשּנׁשּתּלחה הּמח ׁשבה זה אזי להּצּדיקלטֹובה, ׁשמ ֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּגזרה , לבּטל  רא ּויים  אינם הלא  ּכי מ ּתנה, נקראת לאל ּבעדם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיעתיר

ּׁשּנׁשּתּלחה מה  מ ּתנה לנ ּו נ ֹותן  חסדיו ּוברב  האל רחמי  מרב  ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאמנם 

י ׂשראל. על  רחמים ׁשּיבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָלהּצּדיק

‰p‰Â החרּבן ּבעת  [ׁש]אפּלּו ואסּתר  מר ּדכי  ׁשּתּקנ ּו ּבארנ ּו ּפּורים האר ֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּבטיט  ונח ּתם  ה ּׁשמים מן ׁשּנגזרה  הּגזרֹות לב ּטל הּצּדיקים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיכ ֹולין 

'איׁש' ּכלֹומר לרעהּו, איׁש מנ ֹות מׁשלֹוח וזה ּו ׁשּכתבנּו, ּכמ ֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהׁשמיד 

ּברּו הּקדֹוׁש ּברּוזה הּקדֹוׁש ׁשֹולח  הּמדרׁש, ּבׁשם  ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו הּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּכתבנ ּו ּכמ ֹו ע ֹולם, יס ֹוד צ ּדיק זהּו 'לרעהּו' מ ּתנה, ה ּוא מנ ֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָה ּוא

ּבתֹו מ ּתנה ׁשֹולח  ורעי, אחי  י ׂשראל נקראּו הּמדרגה מחׁשב ּתֹוׁשּלזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
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היינו  בחשאי, שהוא לשמן נמשלה

באה  הצדיק  לשכל  הנשלחת שהמחשבה

המבריק , ברק  הנקראת הארה של  באופן

בה  ניכר אין ההארה התנוצצות ובשעת

ידה, על  שיצא והפועל  המחשבה כוונת

הצדיק ידי על  שיתגלה המחודש והאור

הפועל . אל  בינתו בכח  אותה כשיוציא
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מ ּתנה הּוא  ׁשּזה ׁשּכתבנּו ּכמ ֹו ק ׁשֹות, ּגזרֹות ׁשּיתּבּטל ּו הּדֹור על  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּית ּפּלל

ּגזרֹות ּומבּטל  ּדֹורֹו על ׁשּיתּפּלל ּבמח ׁשבּתֹו להּצּדיק האל ּׁשּׁשֹולח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָמה 

טֹוב ליֹום  ּומאבל לׂשמחה 'מ ּיג ֹון ּומהּפכם  איׁשרעֹות, מנ ֹות ּומ ׁשלֹוח  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

יתּבר  מאּתֹו ׁשּנׁשּתּלחה  ה ּמּתנה וזאת ּכתבנ ּולרעה ּו', ּכאׁשר ׁשמ ֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּברּו הּקד ֹוׁש זה  ׁשּכתבנ ּו'אי ׁש' ּכמ ֹו מלחמה' איׁש 'ה ' ׁשּכתּוב ּכמ ֹו הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עֹולם  יס ֹוד למח ׁשבת  'לרעהּו' הּמדרׁש, ה ּקדֹוׁשּבׁשם זה 'אי ׁש' ּבּמדר ׁש ּׁשּכת ּוב (מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּנֹודע) ּתפארת  ׁשל מ ּדה  על הּוא  ה ּוא , וׁשרֹוצהּבר ּו הּׁשעׁשּועים , ּגדל מחמת ה ּוא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבמע ׂשינ ּו. ּולהׁשּתע ׁשע ּבנ ּו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָלהתּפאר

¯LÙ‡Â ּכי הּתפארת , מ ּדת על קאי הּוא  י ׁשן אלהיהם ּׁשאמר  מה  לֹומר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּכאׁשר  רעֹות , ּגזרֹות מב ּטל ּבתפּלתֹו ׁשהּצּדיק  ׁשּכתבנ ּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהלא

ׁשּיׁש והּתענּוג  הּׁשע ׁשּוע ּגדל ׁשּמחמת הּבֹורא, רצ ֹון  הּוא ׁשהּכל  ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֹּבארנ ּו

חז "ל ׁשאמר ּו ּכמ ֹו ּובמעׂשיו, הּצּדיק  ּבתפּלת ס:)לאל  חולין  סד ., (יבמות  ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ּברּו יתּבר ה ּקדֹוׁש הּׁשם ׁשּכביכֹול צ ּדיקים, ׁשל  לתפּלתן מתאּוה ה ּוא  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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התפארת  מידת כי הק ' האר"י בכתבי

כינוי  היא ובזוה"ק  הק ' בתורה המוזכרת

שמתגלים  ית' מידותיו לששת כללי

אנפין)בעולמות זעיר  – גם נקרא הזוה"ק  כי (ובל' ,

האור  כלומר – המידות כל  של  ה'נשמה'

על  המתגלית  וההשפעה שבהם הפנימי

אור  ממשיך  שהקב "ה הוא ידיהם

מנת  על  ישראל  בני לנשמות ית' קדושתו

אשר  "ישראל  עליהם ויקרא שיעבדוהו

זו  שהנהגה זמנים ויש אתפאר", בך 

בני  יוכלו הכיסוי שמכח  מנת על  מכוסה,

שמים  מלכות בנין את להשלים ישראל 

ית' קדושתו אור שהיא הק ', השכינה –

הגלות  כיסויי בתוך  דווקא המאיר

מלכותו כי הוא ומגלה וכן משלה, בכל 

שבה  – השנה בראש ושנה שנה בכל 

שמים  מלכות ישראל  משלימים

זו  והנהגה  ותקיעותיהם, בתפילותיהם

תקיעותינו  ידי על  ומתעוררת שבה

היינו  מתרדמתכם עורה נאמר שעליהם

נפשות  שבתוך  ית' אלקותו הארת על 

ז"א. הנקרא ישראל 

שבזמן  הגלות בשנות היה וכן

השכינה  נשלמה שאז אחשוורוש

המקדש  בית בנין לקראת בקישוטיה

גדול  מכשף  היה הרשע  המן והנה השני,

שינה  של  זו הנהגת בכשופיו וראה

ית' אנפין)במידותיו זעיר  ורצה (הנקראים ,

ידי  על  ולתמיד  לנצח  זו הנהגה שתשאר
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ּב אׁשר 'י ׂשראל ּכמאמר ּבע ּמֹו ג )אתּפאר 'מת ּפאר  מט  מחמת(ישעיה  , ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ותענ ּוג  ו ׂשמחה  רּוח  נחת ל ֹו י ׁש ּכביכ ֹול  ּבע ּמֹו ׁשּמת ּפאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה ּתפארת 

ּבתֹו ׁשֹולח  הּתענּוג  ּומחמת  זּכין מהּתפארת, מ ֹוחין הּצּדיק  מח ׁשב ֹות  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ

הּוא , יׁשן ׁשאלהיהם וא ֹומר ּגזרֹות. ּולב ּטל  להת ּפּלל  ׁשּיּוכל  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּוצלּולין,

ּברּו מעּמֹו,ׁשה ּקדֹוׁש ּכביכֹול רּוח נחת ל ֹו ואין  ּבע ּמֹו מת ּפאר אין  ה ּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

את ּולבּטל  אֹותֹו ולעבד  להתּפּלל ּוצל ּולין זּכין  מ ֹוחין להם ׁשֹולח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹואין 

ׁשעל  מ ּתר ּדמתכם , עּורה ּבּׁשֹופר  נאמר זה ועל ּבהם, להתּפאר ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגזרֹותיו 

ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשֹופר מעֹולמ ֹו,ידי רּוח  נחת  לֹו וי ׁש ּבנּו מתּפאר ה ּוא ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבמע ׂשיו' ה ' 'י ׂשמח  ּבנ ּו ויקּים ּוצל ּולין ז ּכין מ ֹוחין  לנ ּו קד וׁשֹולח  (תהלים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻ

יׂשראל 'לא) יׂשמח  יעקב ז )'יגל יד סלה:(תהלים  אמן , ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

‰zÚ'ז ּדף  ּבמג ּלה ּדאיתא מה 'מ ּתנֹות(ע"א)נבאר  ל ּמה י ֹוסף רב ּתני ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

מ ּתנֹות ׁשּתי מנ ֹות ּומ ׁשלֹוח אביֹונים, ל ׁשני מ ּתנֹות  ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלאביֹונים'

ּבאמרם חז"ל ּכּונ ּו ׁשּכתבנּו לּדבר ּכי ידּוע  להוי  הּנה ּכי  אחד. ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלאיׁש

ה .) ּברּו(כתובות הּקד ֹוׁש ידי מ ּמע ׂשי צּדיקים  ידי  מעׂשי  ּדאּלּוּגד ֹולים ה ּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּברּו הּקד ֹוׁש יסדהמע ׂשי ידי  אף ׁשמים טּפחה  'וימיני  אחד ּביד  ה ּוא  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

יג )ארץ' מח  ׁשּנאמר(ישעיה ידים ּבׁשּתי  הּצּדיקים מע ׂשי וא ּלּו יז ), טו  (שמות ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ידי  ּכֹוננ ּו אדני  ה ּבחינה ,'מ ּקדׁש זאת  על נאמר  צּדיקים  מע ׂשי ּכי ,' ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

לב ּטל  ּבתפּלתם ּכח  להם  יׁש ּולהפכםׁשה ּצּדיקים  ׁשּלמעלה  רע ֹות ּגזר ֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּברּו הּקד ֹוׁש ידי ּומעׂשי  לט ֹוב .לט ֹובה, למעלה  נגזר אם הּוא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

‰p‰Â חמיׁשית ּבקדּׁשה חנ ּכה ּבקדּׁשת ז "ל)ּבארנּו חכמינו  שאמרו  מה  וזה  ,(ד "ה  ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָֻֻֻ

øåàéá

כו'. ישראל  את שיחטיא

.äáåèì íëôäìå החסד מידות

שני  הקבלה בלשון נקראות והגבורה

להפך  כוח  להם יש והצדיקים ידים,

הדין, הנהגת – הגבורה מידת את אפילו

מקשרים  שהם ידי על  לטובה ולהפכה

המידות כל  בשורש זו הבינה מידה (ספירת

בבחי ' התשובה בעולם אלוקי  תענוג המשכת ידי  על –

לו) ורפא ושב  יבין שבשורש ולבבו ומכיון ,

בשורש  המידות כל  כלולים – הכל 

עצמה  הגבורה מידת גם אזי הרחמים,

לטובה. נמתקת
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לכ  ּכי  לאהבּובארנ ּו ּכׁשהתע ֹורר ּדהּנה ידים , ּבׁשּתי  צ ּדיקים ידי  מע ׂשי  ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ה ּׂשנאה נ ֹולד מ ּמּנּו אזי הּצּדיקים, מעׂשה ידי על  העֹולמ ֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאת

ה ּׂשנאה ּבא  עצמה מאהבה אזי יׂשראל , את  והּמצרים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלהּמעיקים 

מעׂשה ז ּולת  העליֹון  מהתע ֹוררּות ּבא ּוכ ׁשהּׁשפע  אֹותם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהּצרים

ׁשּום יצמח  לא האהבה ּומ ּזאת אהבה , רק ּבא  אינ ֹו אזי ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹה ּתח ּתֹונים

ּכ ּכל אינּה האהבה ּכי עּזה .ׂשנאה , ְֲִִֵַַָָָָָָָ

Úe„ÈÂ יד הּוא העֹולם לאּמֹות  וה ּׂשנאה ימין, יד הּוא ליׂשראל  ׁשאהבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

קא .)ׂשמאל סט  תיקון  תיקו "ז  לז . ח "ג  כ ּו'(זוהר  הּצּדיקים מע ׂשי ּגד ֹולים וזה  , ְְְֲִִִֵֶַַַֹ

ּברּו הּקד ֹוׁש ידי  מ ּמע ׂשי  הּצּדיקים, ידי  על ה ּבא הּׁשפע  הּוא ,ּפרּוׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ה ּצּדיקים , ידי  מעׂשה זּולת לבּדֹו העליֹון מהתע ֹוררּות  הּבא אהבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּׁשפע

ימין  יד אהבה ּכל ֹומר ידים, ּבׁשּתי  הּצּדיקים מעׂשה ידי על הּׁשפע  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּכי 

מעׂשי  ואּלּו ׂשמאל , יד הע ֹולם לא ּמֹות  וׂשנאה ל ּמצרים  ונג ֹוף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻלי ׂשראל

ּברּו הּקדֹוׁש ה ּואידי לבד  העליֹון  מהתע ֹוררּות ה ּוא הּׁשפע ּכלֹומר הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לבד. לע ֹולמ ֹות  רב ו ׁשפע  אהבה ּכלֹומר  אחת , ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָּביד 

‡ˆÓ�מ ּגזרה מה ּפכים  ׁשהּצּדיקים ּבחינה על ׁשהּוא  צּדיקים ידי מ ּמע ׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּדהינ ּו מ ּדֹות, ׁשּתי  ּבא  אחת  מ ּמּדה ּולׂשמחה, ל ׂשׂשֹון לטֹוב ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָרעה 

øåàéá

ïåéìòä úåøøåòúäî àá òôùäùëå

.íéðåúçúä äùòî úìåæ מידה

כאשר  אלא אינה אחרת, מידה המולדת

ויש  במידותיה, וחזקה שלימה המידה

יכולה  ואזי עצמה, מחמת קיום לה

דומה? הדבר למה משל  להתפשט .

ובשעה  החסד , במידת המתנהג למלך 

הבאים  לכל  קל  החסד  במידת שהנהגתו

כיון  חסדו, מידת ממנו לקבל  לפניו

כשמתנהג  וכן זאת. במידה שהנהגתו

שרוצה  מי לכל  הוא קל  הגבורה, במידת

לעורר  בשונאיו, המלך  נקמת לעורר

כי  אפשר, אי להיפך  אבל  עליו. נקמתו

מידת  היא שעה באותה שהמידה מכיון

אבל  להפכה, אפשר אי גבורה או חסד 

החסד , מידת בו מעורר המלך  כשאוהב 

נמצא  רבה, באהבה אליו עבודתו מחמת

אלא  עצמה מחמת אהבה המידה שאין

עצמה  סיבה אותה כן על  האוהב , מחמת

עבודת  דהיינו האהבה מידת המעוררת

נקמת  לעורר טעם עצמה היא האוהב ,

אוהבו. ושונאי שונאיו אל  המלך 
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ּב אׁשר 'י ׂשראל ּכמאמר ּבע ּמֹו ג )אתּפאר 'מת ּפאר  מט  מחמת(ישעיה  , ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ותענ ּוג  ו ׂשמחה  רּוח  נחת ל ֹו י ׁש ּכביכ ֹול  ּבע ּמֹו ׁשּמת ּפאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה ּתפארת 

ּבתֹו ׁשֹולח  הּתענּוג  ּומחמת  זּכין מהּתפארת, מ ֹוחין הּצּדיק  מח ׁשב ֹות  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ

הּוא , יׁשן ׁשאלהיהם וא ֹומר ּגזרֹות. ּולב ּטל  להת ּפּלל  ׁשּיּוכל  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּוצלּולין,

ּברּו מעּמֹו,ׁשה ּקדֹוׁש ּכביכֹול רּוח נחת ל ֹו ואין  ּבע ּמֹו מת ּפאר אין  ה ּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

את ּולבּטל  אֹותֹו ולעבד  להתּפּלל ּוצל ּולין זּכין  מ ֹוחין להם ׁשֹולח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹואין 

ׁשעל  מ ּתר ּדמתכם , עּורה ּבּׁשֹופר  נאמר זה ועל ּבהם, להתּפאר ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגזרֹותיו 

ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשֹופר מעֹולמ ֹו,ידי רּוח  נחת  לֹו וי ׁש ּבנּו מתּפאר ה ּוא ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבמע ׂשיו' ה ' 'י ׂשמח  ּבנ ּו ויקּים ּוצל ּולין ז ּכין מ ֹוחין  לנ ּו קד וׁשֹולח  (תהלים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻ

יׂשראל 'לא) יׂשמח  יעקב ז )'יגל יד סלה:(תהלים  אמן , ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

‰zÚ'ז ּדף  ּבמג ּלה ּדאיתא מה 'מ ּתנֹות(ע"א)נבאר  ל ּמה י ֹוסף רב ּתני ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

מ ּתנֹות ׁשּתי מנ ֹות ּומ ׁשלֹוח אביֹונים, ל ׁשני מ ּתנֹות  ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלאביֹונים'

ּבאמרם חז"ל ּכּונ ּו ׁשּכתבנּו לּדבר ּכי ידּוע  להוי  הּנה ּכי  אחד. ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלאיׁש

ה .) ּברּו(כתובות הּקד ֹוׁש ידי מ ּמע ׂשי צּדיקים  ידי  מעׂשי  ּדאּלּוּגד ֹולים ה ּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּברּו הּקד ֹוׁש יסדהמע ׂשי ידי  אף ׁשמים טּפחה  'וימיני  אחד ּביד  ה ּוא  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

יג )ארץ' מח  ׁשּנאמר(ישעיה ידים ּבׁשּתי  הּצּדיקים מע ׂשי וא ּלּו יז ), טו  (שמות ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ידי  ּכֹוננ ּו אדני  ה ּבחינה ,'מ ּקדׁש זאת  על נאמר  צּדיקים  מע ׂשי ּכי ,' ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

לב ּטל  ּבתפּלתם ּכח  להם  יׁש ּולהפכםׁשה ּצּדיקים  ׁשּלמעלה  רע ֹות ּגזר ֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּברּו הּקד ֹוׁש ידי ּומעׂשי  לט ֹוב .לט ֹובה, למעלה  נגזר אם הּוא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

‰p‰Â חמיׁשית ּבקדּׁשה חנ ּכה ּבקדּׁשת ז "ל)ּבארנּו חכמינו  שאמרו  מה  וזה  ,(ד "ה  ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָֻֻֻ
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כו'. ישראל  את שיחטיא

.äáåèì íëôäìå החסד מידות

שני  הקבלה בלשון נקראות והגבורה

להפך  כוח  להם יש והצדיקים ידים,

הדין, הנהגת – הגבורה מידת את אפילו

מקשרים  שהם ידי על  לטובה ולהפכה

המידות כל  בשורש זו הבינה מידה (ספירת

בבחי ' התשובה בעולם אלוקי  תענוג המשכת ידי  על –

לו) ורפא ושב  יבין שבשורש ולבבו ומכיון ,

בשורש  המידות כל  כלולים – הכל 

עצמה  הגבורה מידת גם אזי הרחמים,

לטובה. נמתקת
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לכ  ּכי  לאהבּובארנ ּו ּכׁשהתע ֹורר ּדהּנה ידים , ּבׁשּתי  צ ּדיקים ידי  מע ׂשי  ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ה ּׂשנאה נ ֹולד מ ּמּנּו אזי הּצּדיקים, מעׂשה ידי על  העֹולמ ֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאת

ה ּׂשנאה ּבא  עצמה מאהבה אזי יׂשראל , את  והּמצרים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלהּמעיקים 

מעׂשה ז ּולת  העליֹון  מהתע ֹוררּות ּבא ּוכ ׁשהּׁשפע  אֹותם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהּצרים

ׁשּום יצמח  לא האהבה ּומ ּזאת אהבה , רק ּבא  אינ ֹו אזי ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹה ּתח ּתֹונים

ּכ ּכל אינּה האהבה ּכי עּזה .ׂשנאה , ְֲִִֵַַָָָָָָָ

Úe„ÈÂ יד הּוא העֹולם לאּמֹות  וה ּׂשנאה ימין, יד הּוא ליׂשראל  ׁשאהבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

קא .)ׂשמאל סט  תיקון  תיקו "ז  לז . ח "ג  כ ּו'(זוהר  הּצּדיקים מע ׂשי ּגד ֹולים וזה  , ְְְֲִִִֵֶַַַֹ

ּברּו הּקד ֹוׁש ידי  מ ּמע ׂשי  הּצּדיקים, ידי  על ה ּבא הּׁשפע  הּוא ,ּפרּוׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ה ּצּדיקים , ידי  מעׂשה זּולת לבּדֹו העליֹון מהתע ֹוררּות  הּבא אהבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּׁשפע

ימין  יד אהבה ּכל ֹומר ידים, ּבׁשּתי  הּצּדיקים מעׂשה ידי על הּׁשפע  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּכי 

מעׂשי  ואּלּו ׂשמאל , יד הע ֹולם לא ּמֹות  וׂשנאה ל ּמצרים  ונג ֹוף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻלי ׂשראל

ּברּו הּקדֹוׁש ה ּואידי לבד  העליֹון  מהתע ֹוררּות ה ּוא הּׁשפע ּכלֹומר הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לבד. לע ֹולמ ֹות  רב ו ׁשפע  אהבה ּכלֹומר  אחת , ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָּביד 

‡ˆÓ�מ ּגזרה מה ּפכים  ׁשהּצּדיקים ּבחינה על ׁשהּוא  צּדיקים ידי מ ּמע ׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּדהינ ּו מ ּדֹות, ׁשּתי  ּבא  אחת  מ ּמּדה ּולׂשמחה, ל ׂשׂשֹון לטֹוב ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָרעה 
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כאשר  אלא אינה אחרת, מידה המולדת

ויש  במידותיה, וחזקה שלימה המידה

יכולה  ואזי עצמה, מחמת קיום לה

דומה? הדבר למה משל  להתפשט .

ובשעה  החסד , במידת המתנהג למלך 

הבאים  לכל  קל  החסד  במידת שהנהגתו

כיון  חסדו, מידת ממנו לקבל  לפניו

כשמתנהג  וכן זאת. במידה שהנהגתו

שרוצה  מי לכל  הוא קל  הגבורה, במידת

לעורר  בשונאיו, המלך  נקמת לעורר

כי  אפשר, אי להיפך  אבל  עליו. נקמתו

מידת  היא שעה באותה שהמידה מכיון

אבל  להפכה, אפשר אי גבורה או חסד 

החסד , מידת בו מעורר המלך  כשאוהב 

נמצא  רבה, באהבה אליו עבודתו מחמת

אלא  עצמה מחמת אהבה המידה שאין

עצמה  סיבה אותה כן על  האוהב , מחמת

עבודת  דהיינו האהבה מידת המעוררת

נקמת  לעורר טעם עצמה היא האוהב ,

אוהבו. ושונאי שונאיו אל  המלך 
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נמצא אֹותם. ּומצרים להּמעיקים ׂשנאה ּבא ליׂשראל  אהבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ ּמּדת 

מּדה ק ׁשּורה לי ׂשראל ּבאהבה ּדהינ ּו ׁשנ ּיה, מ ּדה  ק ׁשּורה אחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָּבמ ּדה

מ ּדֹות ׁשני נ ּכר ּבאתּגליא  אבל אֹותם, והּמצרים לה ּמעיקים ׂשנאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשנ ּיה

ׁשּקׁשּורה ּפי  על אף  א ֹותם , והּמצרים  להּמעיקים ו ׂשנאה  ליׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאהבה 

מ ּדֹות . ׁשּתי נּכר ּבאתּגליא  למ ּטה  כן  ּפי על  אף  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָּכאחת 

ÔÎÏÂ, ה ּבחינה זה על ׁשה ּוא ּבארנּו לרעהּו איׁש מנ ֹות ׁשּמׁשלֹוח  ּכיון  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנתח ּיבּו ה ּׁשמים מן  ּגזרה הפכּו ה ּדֹור  ׁשּבאֹותֹו ּׁשה ּצּדיקים  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמה 

ויׂשראל  ואס ּתר ׁשּמרּדכי רק ּבּטיט , ונח ּתם  ּכליה י ׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשֹונאיהם

אהבה ּכאחד מ ּדֹות ׁשני  התעֹורר ּו ולכן לט ֹוב, הפכּו וזעקתם  ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבּצֹומ ֹות 

ּכאׁשר  הע ֹולם, לא ּמֹות ׂשנאה הּׁשנ ּיה מּדה  התע ֹוררה ּומּזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻליׂשראל,

אחד, לאי ׁש מנ ֹות ׁשּתי  ולכן  ידים , ּבׁשּתי ה ּוא צּדיקים  ׁשּמע ׂשי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבארנ ּו

ליׂשראל  אהבה  ׁשּמּמּדת  מ ּדֹות , ׁשּתי נתעֹורר אחד  ׁשּמּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר

מנֹות ׁשּתי ּכנג ּדֹו לכן  העֹולם, לאּמֹות  ׂשנאה  ׁשנּיה מ ּדה עֹוד  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻנתע ֹורר

אחד  לה ּמעיקים ,לאי ׁש ו ׂשנאה  לי ׂשראל  אהבה  מ ּדֹות ׁשּתי ק ׁשּורים  עֹולם יסֹודי  צּדיקים  ּבמע ׂשי  (לכן  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּוגבּורה) חסד  סֹוד  ּבחינת.וה ּוא  על לא  ּגּופא, ה ּנס  על ה ּוא לאביֹונים  מ ּתנֹות  אבל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּופא הּנס על  רק לׂשמחה, מ ּיג ֹון  ּבתפ ּלתם יׂשראל  ׁשהפכ ּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהתהּפכ ּות

ּבתֹו ּובתֹוׁשהיה  ׁשּבארנּו, ּכמ ֹו מ ּדֹותהּטבעים ׁשּתי  נ ּכר היה הּנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכאׁשר  ולכן ּבא ֹויביהם. ּונקמה לּיהּודים ׂשמחה ּדהינּו אנׁשים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשני

øåàéá

.ãçà ùéàì úåðî éúù åãâðë ïëì

על  מורה לאביונים, מתנות דמצות היינו

מצד  שהן כפי והגבורה החסד  מידות

מידות  שני שהן הקב "ה, המשפיע 

אהבת  – אחד  משורש המתעוררות

מוסיף כך  ועל  החסד . מידת ישראל ,

מורה  ומצוה מצוה דכל  בסוגריים, רבינו

הולכין  ישראל  בני שאנו כך  על 

לעורר  כוח  לנו ויש ית' במידותיו

אף זה ובאופן בעולם, הק ' מידותיו

כך  על  מורה מנות משלוח  מצות

מרכבה  שהם עולם יסודי שצדיקי

הם  אף  במידותיו, והולכים לקב "ה,

אלו. מידות שני לעורר "צדיקכוחם (לשון

שהיא  היסוד במידת ההולך צדיק  על מורה עולם" 'יסוד'

המידות, כל את הכוללת ושרשית פנימית התקשרות

כיון  כאחד, המידות כל את לעורר  יכול הוא זה ומכוח 

הקדושה) בעבודתו לזה זה כולם את מקשר  .שהוא

ïš éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

ּבפס ּוק  לדק ּדק  ּׁשּיׁש מה יתרץ כב)ּבארנּו ט  איׁש(אסתר  מנ ֹות 'מ ׁשלֹוח  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מצוה יֹותר לאבי ֹונים מ ּתנ ֹות  ּדהלא  לאביֹונים ', ּומ ּתנֹות  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלרעהּו

'מ ּתנֹות להק ּדים לי ּה הוה ּכן  ואם לרעהּו', אי ׁש מנֹות  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמ 'ּמׁשלֹוח 

מנ ֹות ' 'ּומ ׁשלֹוח  יתּבאר ּׁשּכתבנ ּו מה  ּולפי מנ ֹות'. 'למׁשלֹוח  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלאבי ֹונים'

ה ּנס נגד ה ּוא לאבי ֹונים' 'ּומ ּתנ ֹות להּנס , ׁשּגרמ ּו הּצּדיק ּתפּלת נגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה ּוא

ּבתֹו ׁשהיה  'מׁשלֹוח ּבעצמֹו הּכתּוב הק ּדים ולכן  ׁשּבארנ ּו, ּכמֹו הּטבעים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

להּנס . קדמה  צּדיקים  ׁשּתפּלת לאבי ֹונים', ל 'מ ּתנ ֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמנ ֹות '

ÏÚÂ, לאביֹונים ל ּמּתנ ֹות מנֹות  מ ׁשל ֹוח  הקּדים ּדלהכי  נראה  ּפׁשּוט ֹו ּפי  ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

מנֹות ּדמ ׁשל ֹוח  מנ ֹות, מ ׁשלֹוח יק ּדים מנֹות ׁשּתי לֹו אין אם ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכי 

עּמּוד  ז ' ּדף  ּבמג ּלה ּכדאיתא  ּדמי , ׁשּפיר סעּודתיה ּו מח ּלפי  ּדאם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּפסקינן 

ּוכׁשּיּקח  ּבהדדי , סעּודתיה ּו מח ּלפי אבין  ּבר חנינא ורב אבין  ּבר אּביי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָב '

לא אז  לאביֹונים  ּתח ּלה ּכׁשּיׁשלח  אבל  לאביֹונים, י ׁשלח ּה מחברֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹה ּמנה

נכֹון. וה ּוא  מנ ֹות, מ ׁשלֹוח  לק ּים  ְְְִֵַַַָָיּוכל 

‰zÚÓe הּיׂשראלי ׁשאיׁש ּבראֹותֹו מנ ֹות, מׁשלֹוח ּבמצות אדם  יתלהב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

יתּבר  הּבֹורא ּגזר ֹות לבּטל  ּכח  ל ֹו האדםי ׁש יח ׁשב ואם , ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכ ּכל עֹוׂשין  ידיו ולעׂשֹותׁשּמעׂשי לעב ֹודתֹו יתלהב  אזי למעלה , ּפעּלה ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ

נ ּסים ע ּמנּו יע ׂשה  והאל אחרת , ּפנ ּיה לׁשם  ולא ליֹוצרנּו רּוח  נחת  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה ּכל

'ו ּיהפ ּבנ ּו ויק ּים  א ֹותֹות, לטֹובה אלהי ונפלא ֹות הּקללהּלה' את  ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ו )לברכה' כג  מיג ֹונם '(דברים  ו ׂשּמח ּתים ונחמ ּתים לׂשׂשֹון  אבלם  'והפכּתי  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

יב) לא  סלה:(ירמיה  אמן ,ֵֶָָ

‰p‰Âאחרֹונים הּנביאים  היּו ׁשעדין ׁשני  ּבית  ּבהתחלת  ּׁשּזכ ּו מה  נראה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבא ּבפרק  ׁשאיתא ּכמ ֹו אלילים, ּדעב ֹודת יצרא את להרג  ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹקּימים 

סט :)ל ֹו ּכנגד (יומא  מ ּדה והיה ּדפ ּורים, ּבנס  ה ּמג ּלה  קריאת ּבזכ ּות היה זה ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיה נׁשא' מ ּבני  לי ּה 'ּדטרדי  מה  נב ּוכדנ ּצר ּגּבי ׁשּכתבנ ּו ּוכמ ֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמ ּדה,

להפ ּכאן היה מ ּדה, ּכנגד מּדתמּדה מר ּבּה ּכי  לטֹובה, מּדה  ּכנגד  מ ּדה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ּפרענ ּיּות מ ּמּדת  עו .)ט ֹובה ל (יומא ואבאר ,הרע ליצר ּׁשהרג ּו מה ּכי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
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נמצא אֹותם. ּומצרים להּמעיקים ׂשנאה ּבא ליׂשראל  אהבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ ּמּדת 

מּדה ק ׁשּורה לי ׂשראל ּבאהבה ּדהינ ּו ׁשנ ּיה, מ ּדה  ק ׁשּורה אחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָּבמ ּדה

מ ּדֹות ׁשני נ ּכר ּבאתּגליא  אבל אֹותם, והּמצרים לה ּמעיקים ׂשנאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשנ ּיה

ׁשּקׁשּורה ּפי  על אף  א ֹותם , והּמצרים  להּמעיקים ו ׂשנאה  ליׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאהבה 

מ ּדֹות . ׁשּתי נּכר ּבאתּגליא  למ ּטה  כן  ּפי על  אף  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָּכאחת 

ÔÎÏÂ, ה ּבחינה זה על ׁשה ּוא ּבארנּו לרעהּו איׁש מנ ֹות ׁשּמׁשלֹוח  ּכיון  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנתח ּיבּו ה ּׁשמים מן  ּגזרה הפכּו ה ּדֹור  ׁשּבאֹותֹו ּׁשה ּצּדיקים  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמה 

ויׂשראל  ואס ּתר ׁשּמרּדכי רק ּבּטיט , ונח ּתם  ּכליה י ׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשֹונאיהם

אהבה ּכאחד מ ּדֹות ׁשני  התעֹורר ּו ולכן לט ֹוב, הפכּו וזעקתם  ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבּצֹומ ֹות 

ּכאׁשר  הע ֹולם, לא ּמֹות ׂשנאה הּׁשנ ּיה מּדה  התע ֹוררה ּומּזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻליׂשראל,

אחד, לאי ׁש מנ ֹות ׁשּתי  ולכן  ידים , ּבׁשּתי ה ּוא צּדיקים  ׁשּמע ׂשי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבארנ ּו

ליׂשראל  אהבה  ׁשּמּמּדת  מ ּדֹות , ׁשּתי נתעֹורר אחד  ׁשּמּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר

מנֹות ׁשּתי ּכנג ּדֹו לכן  העֹולם, לאּמֹות  ׂשנאה  ׁשנּיה מ ּדה עֹוד  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻנתע ֹורר

אחד  לה ּמעיקים ,לאי ׁש ו ׂשנאה  לי ׂשראל  אהבה  מ ּדֹות ׁשּתי ק ׁשּורים  עֹולם יסֹודי  צּדיקים  ּבמע ׂשי  (לכן  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּוגבּורה) חסד  סֹוד  ּבחינת.וה ּוא  על לא  ּגּופא, ה ּנס  על ה ּוא לאביֹונים  מ ּתנֹות  אבל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּופא הּנס על  רק לׂשמחה, מ ּיג ֹון  ּבתפ ּלתם יׂשראל  ׁשהפכ ּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהתהּפכ ּות

ּבתֹו ּובתֹוׁשהיה  ׁשּבארנּו, ּכמ ֹו מ ּדֹותהּטבעים ׁשּתי  נ ּכר היה הּנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכאׁשר  ולכן ּבא ֹויביהם. ּונקמה לּיהּודים ׂשמחה ּדהינּו אנׁשים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשני
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ּבפס ּוק  לדק ּדק  ּׁשּיׁש מה יתרץ כב)ּבארנּו ט  איׁש(אסתר  מנ ֹות 'מ ׁשלֹוח  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מצוה יֹותר לאבי ֹונים מ ּתנ ֹות  ּדהלא  לאביֹונים ', ּומ ּתנֹות  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלרעהּו

'מ ּתנֹות להק ּדים לי ּה הוה ּכן  ואם לרעהּו', אי ׁש מנֹות  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמ 'ּמׁשלֹוח 

מנ ֹות ' 'ּומ ׁשלֹוח  יתּבאר ּׁשּכתבנ ּו מה  ּולפי מנ ֹות'. 'למׁשלֹוח  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלאבי ֹונים'

ה ּנס נגד ה ּוא לאבי ֹונים' 'ּומ ּתנ ֹות להּנס , ׁשּגרמ ּו הּצּדיק ּתפּלת נגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה ּוא

ּבתֹו ׁשהיה  'מׁשלֹוח ּבעצמֹו הּכתּוב הק ּדים ולכן  ׁשּבארנ ּו, ּכמֹו הּטבעים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

להּנס . קדמה  צּדיקים  ׁשּתפּלת לאבי ֹונים', ל 'מ ּתנ ֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמנ ֹות '

ÏÚÂ, לאביֹונים ל ּמּתנ ֹות מנֹות  מ ׁשל ֹוח  הקּדים ּדלהכי  נראה  ּפׁשּוט ֹו ּפי  ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

מנֹות ּדמ ׁשל ֹוח  מנ ֹות, מ ׁשלֹוח יק ּדים מנֹות ׁשּתי לֹו אין אם ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכי 

עּמּוד  ז ' ּדף  ּבמג ּלה ּכדאיתא  ּדמי , ׁשּפיר סעּודתיה ּו מח ּלפי  ּדאם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּפסקינן 

ּוכׁשּיּקח  ּבהדדי , סעּודתיה ּו מח ּלפי אבין  ּבר חנינא ורב אבין  ּבר אּביי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָב '

לא אז  לאביֹונים  ּתח ּלה ּכׁשּיׁשלח  אבל  לאביֹונים, י ׁשלח ּה מחברֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹה ּמנה

נכֹון. וה ּוא  מנ ֹות, מ ׁשלֹוח  לק ּים  ְְְִֵַַַָָיּוכל 

‰zÚÓe הּיׂשראלי ׁשאיׁש ּבראֹותֹו מנ ֹות, מׁשלֹוח ּבמצות אדם  יתלהב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

יתּבר  הּבֹורא ּגזר ֹות לבּטל  ּכח  ל ֹו האדםי ׁש יח ׁשב ואם , ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכ ּכל עֹוׂשין  ידיו ולעׂשֹותׁשּמעׂשי לעב ֹודתֹו יתלהב  אזי למעלה , ּפעּלה ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ

נ ּסים ע ּמנּו יע ׂשה  והאל אחרת , ּפנ ּיה לׁשם  ולא ליֹוצרנּו רּוח  נחת  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה ּכל

'ו ּיהפ ּבנ ּו ויק ּים  א ֹותֹות, לטֹובה אלהי ונפלא ֹות הּקללהּלה' את  ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ו )לברכה' כג  מיג ֹונם '(דברים  ו ׂשּמח ּתים ונחמ ּתים לׂשׂשֹון  אבלם  'והפכּתי  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

יב) לא  סלה:(ירמיה  אמן ,ֵֶָָ

‰p‰Âאחרֹונים הּנביאים  היּו ׁשעדין ׁשני  ּבית  ּבהתחלת  ּׁשּזכ ּו מה  נראה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבא ּבפרק  ׁשאיתא ּכמ ֹו אלילים, ּדעב ֹודת יצרא את להרג  ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹקּימים 

סט :)ל ֹו ּכנגד (יומא  מ ּדה והיה ּדפ ּורים, ּבנס  ה ּמג ּלה  קריאת ּבזכ ּות היה זה ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיה נׁשא' מ ּבני  לי ּה 'ּדטרדי  מה  נב ּוכדנ ּצר ּגּבי ׁשּכתבנ ּו ּוכמ ֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמ ּדה,

להפ ּכאן היה מ ּדה, ּכנגד מּדתמּדה מר ּבּה ּכי  לטֹובה, מּדה  ּכנגד  מ ּדה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ּפרענ ּיּות מ ּמּדת  עו .)ט ֹובה ל (יומא ואבאר ,הרע ליצר ּׁשהרג ּו מה ּכי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
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לרב מנּׁשה ּדאמר ב' ע ּמּוד  ק "ב  ּדף ּבסנהדרין איתא ּכי אלילים  ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָּדעב ֹודת

וזה אבתראי, ּורהיטת ּגלּמא ּבׁשּפּולי נקיטנא הוית התם  הוית אי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָא ׁשי

רׁש"י  הוית)ל ׁשֹון  ּדעבֹודת(ד"ה  יצרא מ ּפני לׁשם  רץ  והיית כ ּו' מג ּבי ּה היית ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

ּבימי  ׁשהיה  רׁש"י מ ּדברי מ ׁשמע לׁשֹונֹו. ּכאן  עד ׁשֹולט , ׁשהיה ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאלילים

והרג ּו הרע , יצר  ׁשל ּוׁשט ּות  סכלּות  מ ּמעׂשי  מעב ֹודֹות ּתענ ּוג  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמנּׁשה

אלילים . ּבעבֹודת לּכסילים ׁשהיה הּתענ ּוג  זה את הּגדֹולה ּכנסת  ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאנ ׁשי 

ÔÈ�Ú‰Âּכ ה ּפס ּוקהּוא זה על הּׁשירים ּבׁשיר ּכתב  ׁשרׁש"י  ה), 'הסּבי (ו  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהםעיני  ּוכרּובים  וכּפרת  ארֹון לכם לה ׁשיב אפ ׁשר אי כּו' ' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכאן  עד ּבי, ׁשּמעלּתם  עד יתרה  ח ּבה  להרא ֹותכם ראׁשֹון  ּבבית  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרהיבני

צרי  והּנה  האי לׁשֹונ ֹו, יתּבר להבין  ּבהׁשם ׁשּמעל ּו זה מח ּבהיצא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לב' מ ׂשּמחי יׁשרים ה' 'ּפּקּודי  נֹודע ּכי אפס ט)יתרה , יט כל (תהלים ּכי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

יתּבר  מ ּמּנּו הּוא ורגע  רגע  ּבכל לע ֹולם ׁשּבא  אל ּיהּוחּיּות ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּדכּלא  נביעּו הּוא  יז .)ואנ ּת הקדמה  ּבקרא (תיקו "ז  ונאמר כג ), ג  'חדׁשים(איכה ְְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָֹ

מ ּמּנּו הּוא ּבּתֹורה ׁשע ֹוסקין  ה ּׂשכל  אזי ּבּתֹורה ּוכ ׁשע ֹוסק  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּבקרים ',

יתּבר יתּבר  מ ּמּנּו ונברא  נאצל וה ּׂשכל ׁשּנבראׁשמ ֹו, ואחר  ליׁש, מאין  ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ה ּתענ ּוג  ּבעֹולם הּׂשכל זה  עֹובר אחר לי ׁש, מאין  ּבּתֹורה ׁשע ֹוסק ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָה ּׂשכל

øåàéá

ïéàî åîù êøáúé åðîî ìöàð ìëùäå

.ùéì ירידת סדר את כאן מבאר רבינו

בינה, חכמה כתר בדרך  לעולם , החיות

וכרובים וכפורת בארון (כמבואר הנרמזים

פ "ד) מ "ו שער  חיים שהקב "ה בעץ  ההנהגה .

ושורש  חיותו, משפיע  הטוב  ברצונו

הספירות, וכל  העולמות כל  של  החיות

והרצון, החיים עולם שהוא "כתר" נקרא

נאצל  "והשכל  רבינו שכתב  מה וזה

היינו  ליש", מאין שמו יתברך  ממנו

החיות  כלול  שבו ית"ש החיות משורש

"אין" בבחינת והוא הנבראים כל  של 

אין  החיים במקור וכלול  דבוק  בהיותו

החכמה, ספירת – ל "יש " ב "ה, סוף 

להיות  סוף  מאין החיות ירידת שהוא

במוח שנתפסת שכלית הארה – "יש"

חיות  שכלו בעין ומרגיש המשיג האדם,

לימוד  ידי על  נעשה זה ומעבר אלוקית,

– ב "חכמתו" עוסק  האדם שבה התורה,

שהוא  יתברך  ה' לרצון בה להתקשר

התורה  בשכל  שמאיר ה"כתר", עולם

התורה  אותיות ידי על  מאיר אשר

התורה. דיני וחכמת שבכתב 
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ה ּבינה) ע ֹולם ּדר (ה ּוא עֹוברים  הּנׁשמֹות ּכל ּכי ,מלא הּׂשכל נתמּלא ולכן  ׁשם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

האדם מח ׁשבת ּכל  וה ּנה ה ּׁשם , ּבתֹורת ּכׁשע ֹוסקים ׂשמחה מלא  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּתענּוג 

יתּבר  מ ּמּנּו והּבחירהנבראת אדם , ׁשל  הח ּיּות  הּוא  ה ּמח ׁשבה  ּכי  ׁשמ ֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יתּבר  מ ּמּנּו להפנּתנה אֹו ּובּמחׁשבה ּבח ּיּות  להׁשּתּמׁש אֹו הּכל ׁשמ ֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

יתּבר  אלהים'מ ּמּנּו ּברא זה לעּמת 'זה  ּכי לרע, אֹו לט ֹוב יד)ׁשמ ֹו ז  .(קהלת  ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ

‰p‰Âהיה ּוכרּובים , וכ ּפרת אר ֹון  עם ק ּים היה הּמקּדׁש ׁשּבית  ּבזמן  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכ ּכל יׂשראל ּולמחׁשבת מח ּׁשבלח ּיּות ּכׁשהיה אפ ּלּו ּכח  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּדר  ע ֹוברת  היתה  רעה  להּתענ ּוג ,ּבמח ׁשבה  ּוממ ׁשיכין ה ּתענ ּוג  ע ֹולם ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לעבֹודה ּתענּוג  ממ ׁשיכין  לכן הרעה, ּבמחׁשב ּתן אפּלּו ה ּתענּוג  ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָוהיה

אלילים ּדעבֹודת יצרא מ ּפני  ל ׁשם רץ  ׁשהיית מנּׁשה  אמר ולכן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָזרה,

וכּפרת אר ֹון  מחמת לי ׂשראל להם היה  הּזה וה ּכח  ׁשֹולט, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהיה

ּכח  לי ׂשראל יהיה ׁשּלא אלילים ּדעב ֹודת הרע ה ּיצר את והרג ּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוכרּובים ,

חכמהלהמ ׁשי  יּתן  ה ' 'ּכי ה', ּבת ֹורת ּכׁשע ֹוסקים רק וׂשמחה ּתענ ּוג  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

ו )מ ּפיו' ב  ּבמקמ ֹו'(משלי  וחדוה 'ועז כז ), טז  א' הימים ּכׁשעֹוסקים(דברי  אבל  , ְְְְְְֲִִִִֶֶָָֹֹ

לּמעׂשה ּתענ ּוג  ממ ׁשיכין אין  אלילים, ולעב ֹודת וסכלּות ׁשט ּות ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַּבדברי 

סכלּות ׁשּמּדברי ּומיחד , יחיד  אחד העֹולם  מנהיג  ׁשּיׁש ּבזה ונ ּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻההּוא ,

øåàéá

האדם  בשכל  נתפס  האלוקי שהאור אחר

תענוג  כן גם בו מאיר אזי  חכמה, הנקרא

באור  ושמחה מתענגת נפשו אשר אלוקי

תענוג  ידי ועל  התורה, אור – החכמה

מאיר  זה ידי ועל  בינתו כח  מתרחב  זה

ומידותיו. הרגשותיו חלקי בכל  ה' אור

íù êøã íéøáåò úåîùðä ìë éë.

השוכן  ה' לאור כינוי הוא  ה"נשמה"

ישראל , איש של  ורוחו נפשו בתוך 

שהאו  כפי הזה נתרחבבאופן כבר ר

ועל  הבינה, עולם שהוא התענוג בעולם

בתוך  גם להאיר יכול  הוא כן ידי

והרוח הנפש שהם התחתונות הדרגות

– מידותיו דהיינו ישראל , האיש של 

האיש  של  ותפארתו ויראתו אהבתו

שהם  הטבעיות מידותיו וכן ישראל ,

והגילוי  וההתקשרות וההודיה הניצוח 

לפועל .

úîçî ìàøùéì íäì äéä äæä çëäå

.'åëå ïåøà והכפורת הארון של  דהכוח

ובינה  חכמה כתר כנגד  שהם והכרובים

ע "ח ) בשם לעיל שיורד (עי ' השפע  שכל  הוא ,
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לרב מנּׁשה ּדאמר ב' ע ּמּוד  ק "ב  ּדף ּבסנהדרין איתא ּכי אלילים  ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָּדעב ֹודת

וזה אבתראי, ּורהיטת ּגלּמא ּבׁשּפּולי נקיטנא הוית התם  הוית אי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָא ׁשי

רׁש"י  הוית)ל ׁשֹון  ּדעבֹודת(ד"ה  יצרא מ ּפני לׁשם  רץ  והיית כ ּו' מג ּבי ּה היית ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

ּבימי  ׁשהיה  רׁש"י מ ּדברי מ ׁשמע לׁשֹונֹו. ּכאן  עד ׁשֹולט , ׁשהיה ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאלילים

והרג ּו הרע , יצר  ׁשל ּוׁשט ּות  סכלּות  מ ּמעׂשי  מעב ֹודֹות ּתענ ּוג  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמנּׁשה

אלילים . ּבעבֹודת לּכסילים ׁשהיה הּתענ ּוג  זה את הּגדֹולה ּכנסת  ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאנ ׁשי 

ÔÈ�Ú‰Âּכ ה ּפס ּוקהּוא זה על הּׁשירים ּבׁשיר ּכתב  ׁשרׁש"י  ה), 'הסּבי (ו  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהםעיני  ּוכרּובים  וכּפרת  ארֹון לכם לה ׁשיב אפ ׁשר אי כּו' ' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכאן  עד ּבי, ׁשּמעלּתם  עד יתרה  ח ּבה  להרא ֹותכם ראׁשֹון  ּבבית  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרהיבני

צרי  והּנה  האי לׁשֹונ ֹו, יתּבר להבין  ּבהׁשם ׁשּמעל ּו זה מח ּבהיצא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לב' מ ׂשּמחי יׁשרים ה' 'ּפּקּודי  נֹודע ּכי אפס ט)יתרה , יט כל (תהלים ּכי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

יתּבר  מ ּמּנּו הּוא ורגע  רגע  ּבכל לע ֹולם ׁשּבא  אל ּיהּוחּיּות ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּדכּלא  נביעּו הּוא  יז .)ואנ ּת הקדמה  ּבקרא (תיקו "ז  ונאמר כג ), ג  'חדׁשים(איכה ְְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָֹ

מ ּמּנּו הּוא ּבּתֹורה ׁשע ֹוסקין  ה ּׂשכל  אזי ּבּתֹורה ּוכ ׁשע ֹוסק  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּבקרים ',

יתּבר יתּבר  מ ּמּנּו ונברא  נאצל וה ּׂשכל ׁשּנבראׁשמ ֹו, ואחר  ליׁש, מאין  ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ה ּתענ ּוג  ּבעֹולם הּׂשכל זה  עֹובר אחר לי ׁש, מאין  ּבּתֹורה ׁשע ֹוסק ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָה ּׂשכל
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.ùéì ירידת סדר את כאן מבאר רבינו

בינה, חכמה כתר בדרך  לעולם , החיות

וכרובים וכפורת בארון (כמבואר הנרמזים

פ "ד) מ "ו שער  חיים שהקב "ה בעץ  ההנהגה .

ושורש  חיותו, משפיע  הטוב  ברצונו

הספירות, וכל  העולמות כל  של  החיות

והרצון, החיים עולם שהוא "כתר" נקרא

נאצל  "והשכל  רבינו שכתב  מה וזה

היינו  ליש", מאין שמו יתברך  ממנו

החיות  כלול  שבו ית"ש החיות משורש

"אין" בבחינת והוא הנבראים כל  של 

אין  החיים במקור וכלול  דבוק  בהיותו

החכמה, ספירת – ל "יש " ב "ה, סוף 

להיות  סוף  מאין החיות ירידת שהוא

במוח שנתפסת שכלית הארה – "יש"

חיות  שכלו בעין ומרגיש המשיג האדם,

לימוד  ידי על  נעשה זה ומעבר אלוקית,

– ב "חכמתו" עוסק  האדם שבה התורה,

שהוא  יתברך  ה' לרצון בה להתקשר

התורה  בשכל  שמאיר ה"כתר", עולם

התורה  אותיות ידי על  מאיר אשר

התורה. דיני וחכמת שבכתב 
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ה ּבינה) ע ֹולם ּדר (ה ּוא עֹוברים  הּנׁשמֹות ּכל ּכי ,מלא הּׂשכל נתמּלא ולכן  ׁשם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

האדם מח ׁשבת ּכל  וה ּנה ה ּׁשם , ּבתֹורת ּכׁשע ֹוסקים ׂשמחה מלא  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּתענּוג 

יתּבר  מ ּמּנּו והּבחירהנבראת אדם , ׁשל  הח ּיּות  הּוא  ה ּמח ׁשבה  ּכי  ׁשמ ֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יתּבר  מ ּמּנּו להפנּתנה אֹו ּובּמחׁשבה ּבח ּיּות  להׁשּתּמׁש אֹו הּכל ׁשמ ֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

יתּבר  אלהים'מ ּמּנּו ּברא זה לעּמת 'זה  ּכי לרע, אֹו לט ֹוב יד)ׁשמ ֹו ז  .(קהלת  ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ

‰p‰Âהיה ּוכרּובים , וכ ּפרת אר ֹון  עם ק ּים היה הּמקּדׁש ׁשּבית  ּבזמן  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכ ּכל יׂשראל ּולמחׁשבת מח ּׁשבלח ּיּות ּכׁשהיה אפ ּלּו ּכח  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּדר  ע ֹוברת  היתה  רעה  להּתענ ּוג ,ּבמח ׁשבה  ּוממ ׁשיכין ה ּתענ ּוג  ע ֹולם ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לעבֹודה ּתענּוג  ממ ׁשיכין  לכן הרעה, ּבמחׁשב ּתן אפּלּו ה ּתענּוג  ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָוהיה

אלילים ּדעבֹודת יצרא מ ּפני  ל ׁשם רץ  ׁשהיית מנּׁשה  אמר ולכן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָזרה,

וכּפרת אר ֹון  מחמת לי ׂשראל להם היה  הּזה וה ּכח  ׁשֹולט, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהיה

ּכח  לי ׂשראל יהיה ׁשּלא אלילים ּדעב ֹודת הרע ה ּיצר את והרג ּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוכרּובים ,

חכמהלהמ ׁשי  יּתן  ה ' 'ּכי ה', ּבת ֹורת ּכׁשע ֹוסקים רק וׂשמחה ּתענ ּוג  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

ו )מ ּפיו' ב  ּבמקמ ֹו'(משלי  וחדוה 'ועז כז ), טז  א' הימים ּכׁשעֹוסקים(דברי  אבל  , ְְְְְְֲִִִִֶֶָָֹֹ

לּמעׂשה ּתענ ּוג  ממ ׁשיכין אין  אלילים, ולעב ֹודת וסכלּות ׁשט ּות ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַּבדברי 

סכלּות ׁשּמּדברי ּומיחד , יחיד  אחד העֹולם  מנהיג  ׁשּיׁש ּבזה ונ ּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻההּוא ,
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האדם  בשכל  נתפס  האלוקי שהאור אחר

תענוג  כן גם בו מאיר אזי  חכמה, הנקרא

באור  ושמחה מתענגת נפשו אשר אלוקי

תענוג  ידי ועל  התורה, אור – החכמה

מאיר  זה ידי ועל  בינתו כח  מתרחב  זה

ומידותיו. הרגשותיו חלקי בכל  ה' אור

íù êøã íéøáåò úåîùðä ìë éë.

השוכן  ה' לאור כינוי הוא  ה"נשמה"

ישראל , איש של  ורוחו נפשו בתוך 

שהאו  כפי הזה נתרחבבאופן כבר ר

ועל  הבינה, עולם שהוא התענוג בעולם

בתוך  גם להאיר יכול  הוא כן ידי

והרוח הנפש שהם התחתונות הדרגות

– מידותיו דהיינו ישראל , האיש של 

האיש  של  ותפארתו ויראתו אהבתו

שהם  הטבעיות מידותיו וכן ישראל ,

והגילוי  וההתקשרות וההודיה הניצוח 

לפועל .
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ו ׂשמח  הח ּיּות  רק  ח ּיּות, ׁשּום אין אלהינ ּו.ּוׁשט ּות ּבעבֹודת  ה  ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָֹ

‰p‰Â ּכיון הּוא י ׁשן  אלהיהם אמר ׁשהמן  ואס ּתר, מר ּדכי  ּבזכּות  זה היה  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

רע ֹות ּגזר ֹות לב ּטל ליׂשראל  להם אין הּמק ּדׁש ּבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחרב 

ּברּו הּקד ֹוׁש וע ׂשה  לט ֹוב , יׂשראל ּולהפכם  ּולתפארת לנ ּו ׁשּיׁש נס  ה ּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגדֹול, ּכח  לנּו ויׁש ורעים, ק ׁשים ּגזר ֹות לבּטל ּובמע ׂשינּו ּבתפּלתנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּכח 

ּכ אחר  אפּלּו הּזה ל ּדבר  לזהאבל  כן ּפי על  אף  ה ּׁשני  הּבית  ׁשּנבנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבארנ ּו ּכבר ּכי ּוׁשט ּות , סכלּות למע ׁשה  ּתענּוג  להביא לי ׂשראל להם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין 

שניה) ּוכמ ֹו(קדושה הּׁשני הּבית  נבנה ואסּתר מרּדכי ּדנס  זכּות ידי  על ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכי 

הּׁשירים ּדׁשיר  ּבמדר ׁש מבאר וכן לעיל , יג )ׁשּכתבנ ּו זמן (ב ּבאֹות ֹו ולכן , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתבנ ּו. ּכמ ֹו ּתענ ּוג  יהא  ׁשּלא ּדהינּו אלילים ּדעב ֹודת הרע  יצר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרג ּו

Ú„Â יתּבר ׁשּמּמּנּו הּסֹוד ּכל ׁשּזה ׁשל הח ּיּות ּכל רא ׁשית מתחיל ׁשמ ֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּוכמ ֹו מרּדכי , נׁשמת  סֹוד  הּוא הח ּיים ּכל  מקֹור  והּוא  ְְְְְְִִַַַַָָָָהע ֹולמ ֹות ,

הא על  לעיל קלט :)ׁשּכתבנ ּו 'קח (חולין  ׁשּנאמר מ ּנין  ה ּתֹורה מן  ּדמר ּדכי  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּומתרּגמינןל  ראׁש' אונקלוס)ּבׂשמים  ּבקד ּׁשה(תרגום  ועּין  כּו', ּדכיא' 'מארי  ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֻ

ׁשהיה(רא ׁשֹונה) ראׁש', 'ּבׂשמים מרּדכי ּדמ ּקרי הא ׁשּכתב ּתי  [ׁשנ ּיה] ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יתּבר  ׁשהּׁשם ּדב ּוק ּכל מחׁשב ּתֹו ׁשל  ה ּתח ּלה ּומ ּמּנּו ּכל ראׁשית  הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה ּתענ ּוג ) ע ֹולם  היא הּטבעים(ואס ּתר  הכרח ּו ׁשּלכן  ח ּיּות , ׁשּום אין  ּומּבלעדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבתֹו ּדפּורים ה ּנס  והיה י ׂשראל, ּבית  ּכרצֹון  היהלע ׂשֹות ולכן  הּטבעים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

ט ֹוב  י ֹום הּתֹוספ ֹות ׁשּכתב  ּכמ ֹו ׁשני  ּבית ּבזמן  חי מ"א)מרּדכי פ "ה  (שקלים  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

הממ ּנין  א ּלּו ּבפרק ׁשקלים  ּבמ ּסכת  ּדאמרּו הא  זה(שם)על ּפתחיה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יתּבר  ׁשה ּוא מאיר היה  ׁשה ּוא ּכל מרּדכי, ּבא ּומ ּמּנּו ה ּכל רא ׁשית ׁשמ ֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להמ ׁשי  אפ ׁשר ואי  ו ׂשמחה, ח ּיּות  אין  וז ּולתֹו ותענ ּוג הח ּיּות  ׂשמחה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

øåàéá

.éëãøî úîùð ãåñ àåä בלשון

"יסוד  מרדכי נשמת נקראת הקבלה

הקב "ה  שממנו עולם שהוא אבא",

הכתר  את התחתונים לעולמות משפיע 

מקורות  שהם שלהם ובינה חכמה

כולם, הספירות כל  של  החיות וצינורות

הוא  יתברך  שהשם ההכרה הוא זה וכח 

כו'. כל  של  התחלה וממנו כל  ראשית

ê−š éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

זמן  וכל אלילים , עבֹודת ׁשל וסכלּות  ׁשט ּות והּוא  עברֹות , ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָּבמעׂשה

יתּבר  ׁשּזּולתֹו ּובצדק ֹותיו  ּבמעׂשיו  מר ּדכי  זה מאיר היה חי ׁשמ ֹוׁשהיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכאׁשר  ּבאין  הּכל מד ּבק היה  הּצּדיק  מר ּדכי  ּכי ׂשמחה , ׁשּום  היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלא

יתּבר  ׁשּזּולתֹו מרּדכי ונׁשמת וכל ּבארנּו, חּיּות ׁשּום  ּבֹו יהיה לא  ׁשמ ֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לׁשֹונ ֹו, זה מ"ד פ"ד אדר ּבמ ּסכת  חסידים ּבמ ׁשנת ּומבאר ׂשמחה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכן 

ּכל ּולפיכ  ולכאֹורה כ ּו', ּבפנים ּפנים  רחל ּבבֹוא  ׁשאפ ּלּו נס  נע ׂשה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

צרי  זצלה "ה  האר "י ׁשּכתב אֹוה ּכּונ ֹות הּזה  ּבעֹולם  מלּבּוׁש להי ֹות ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

הּזה . ּבעֹולם מלּבּוׁש לֹו אין  האר"י  ׁשּכתב  ה ּנס  ּולזה ּבנס, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמצוה

אלילים ּדעב ֹודת הרע יצר ּבהריגת הּנס היה ׁשּזה י ּתכן ּדע ּתי ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּולפי 

ּׁש מה התלּבׁשּות  והּוא ה ּזה:ׁשּכתבנ ּו, ּבע ֹולם ּנּכר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

øåàéá

úãåáò ìù úåìëñå úåèù àåäå

.íéìéìà יש תענוג, מיני שני דיש היינו

שממשיך  לו שנדמה שטות, של  תענוג

באפשרות  כי מתענג, הוא ולכן חיות,

אלא  שווא, מדמיונות גם להתענג האדם

תענוג  כי אמיתי, תענוג אינו זה שתענוג

לנפש, חדש חיות המשכת הוא אמיתי

שממשיך  לו שנדמה הוא דמיוני ותענוג

והאיר  מרדכי וכשבא לנפשו. חיות

ושמחה  חיות שום שאין בעולם

יכולין  היו לא שוב  ית"ש, מבלעדיו

הכוזב , בדמיונם להתענג אלילים עובדי

זה. שקר של  דמיון מרדכי שסילק  כיון

.íéðôá íéðô ìçø àåáá åìéôàù

הק ' האר"י בכתבי הכוונות מבואר (שער 

פ "א) פניםלפורים הסתר של  (ובל'שבזמנים

באחור ) אחור  נקרא "יסוד הקבלה גילוי יש ,

תמיד  שישאר ביקש והמן ביותר, אבא"

פנים באחור )הסתר הוא (אחור  ונהפוך  ,

מאיר  זה ותחת מחשבתו, הקב "ה שהפך 

"י  גילוי בזמנים הקב "ה גם אבא" סוד 

בפנים. פנים של 
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ו ׂשמח  הח ּיּות  רק  ח ּיּות, ׁשּום אין אלהינ ּו.ּוׁשט ּות ּבעבֹודת  ה  ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָֹ

‰p‰Â ּכיון הּוא י ׁשן  אלהיהם אמר ׁשהמן  ואס ּתר, מר ּדכי  ּבזכּות  זה היה  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

רע ֹות ּגזר ֹות לב ּטל ליׂשראל  להם אין הּמק ּדׁש ּבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחרב 

ּברּו הּקד ֹוׁש וע ׂשה  לט ֹוב , יׂשראל ּולהפכם  ּולתפארת לנ ּו ׁשּיׁש נס  ה ּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגדֹול, ּכח  לנּו ויׁש ורעים, ק ׁשים ּגזר ֹות לבּטל ּובמע ׂשינּו ּבתפּלתנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּכח 

ּכ אחר  אפּלּו הּזה ל ּדבר  לזהאבל  כן ּפי על  אף  ה ּׁשני  הּבית  ׁשּנבנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבארנ ּו ּכבר ּכי ּוׁשט ּות , סכלּות למע ׁשה  ּתענּוג  להביא לי ׂשראל להם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין 

שניה) ּוכמ ֹו(קדושה הּׁשני הּבית  נבנה ואסּתר מרּדכי ּדנס  זכּות ידי  על ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכי 

הּׁשירים ּדׁשיר  ּבמדר ׁש מבאר וכן לעיל , יג )ׁשּכתבנ ּו זמן (ב ּבאֹות ֹו ולכן , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתבנ ּו. ּכמ ֹו ּתענ ּוג  יהא  ׁשּלא ּדהינּו אלילים ּדעב ֹודת הרע  יצר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרג ּו

Ú„Â יתּבר ׁשּמּמּנּו הּסֹוד ּכל ׁשּזה ׁשל הח ּיּות ּכל רא ׁשית מתחיל ׁשמ ֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּוכמ ֹו מרּדכי , נׁשמת  סֹוד  הּוא הח ּיים ּכל  מקֹור  והּוא  ְְְְְְִִַַַַָָָָהע ֹולמ ֹות ,

הא על  לעיל קלט :)ׁשּכתבנ ּו 'קח (חולין  ׁשּנאמר מ ּנין  ה ּתֹורה מן  ּדמר ּדכי  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּומתרּגמינןל  ראׁש' אונקלוס)ּבׂשמים  ּבקד ּׁשה(תרגום  ועּין  כּו', ּדכיא' 'מארי  ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֻ

ׁשהיה(רא ׁשֹונה) ראׁש', 'ּבׂשמים מרּדכי ּדמ ּקרי הא ׁשּכתב ּתי  [ׁשנ ּיה] ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יתּבר  ׁשהּׁשם ּדב ּוק ּכל מחׁשב ּתֹו ׁשל  ה ּתח ּלה ּומ ּמּנּו ּכל ראׁשית  הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה ּתענ ּוג ) ע ֹולם  היא הּטבעים(ואס ּתר  הכרח ּו ׁשּלכן  ח ּיּות , ׁשּום אין  ּומּבלעדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבתֹו ּדפּורים ה ּנס  והיה י ׂשראל, ּבית  ּכרצֹון  היהלע ׂשֹות ולכן  הּטבעים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

ט ֹוב  י ֹום הּתֹוספ ֹות ׁשּכתב  ּכמ ֹו ׁשני  ּבית ּבזמן  חי מ"א)מרּדכי פ "ה  (שקלים  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

הממ ּנין  א ּלּו ּבפרק ׁשקלים  ּבמ ּסכת  ּדאמרּו הא  זה(שם)על ּפתחיה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יתּבר  ׁשה ּוא מאיר היה  ׁשה ּוא ּכל מרּדכי, ּבא ּומ ּמּנּו ה ּכל רא ׁשית ׁשמ ֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להמ ׁשי  אפ ׁשר ואי  ו ׂשמחה, ח ּיּות  אין  וז ּולתֹו ותענ ּוג הח ּיּות  ׂשמחה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

øåàéá

.éëãøî úîùð ãåñ àåä בלשון

"יסוד  מרדכי נשמת נקראת הקבלה

הקב "ה  שממנו עולם שהוא אבא",

הכתר  את התחתונים לעולמות משפיע 

מקורות  שהם שלהם ובינה חכמה

כולם, הספירות כל  של  החיות וצינורות

הוא  יתברך  שהשם ההכרה הוא זה וכח 

כו'. כל  של  התחלה וממנו כל  ראשית

ê−š éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

זמן  וכל אלילים , עבֹודת ׁשל וסכלּות  ׁשט ּות והּוא  עברֹות , ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָּבמעׂשה

יתּבר  ׁשּזּולתֹו ּובצדק ֹותיו  ּבמעׂשיו  מר ּדכי  זה מאיר היה חי ׁשמ ֹוׁשהיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכאׁשר  ּבאין  הּכל מד ּבק היה  הּצּדיק  מר ּדכי  ּכי ׂשמחה , ׁשּום  היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלא

יתּבר  ׁשּזּולתֹו מרּדכי ונׁשמת וכל ּבארנּו, חּיּות ׁשּום  ּבֹו יהיה לא  ׁשמ ֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לׁשֹונ ֹו, זה מ"ד פ"ד אדר ּבמ ּסכת  חסידים ּבמ ׁשנת ּומבאר ׂשמחה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכן 

ּכל ּולפיכ  ולכאֹורה כ ּו', ּבפנים ּפנים  רחל ּבבֹוא  ׁשאפ ּלּו נס  נע ׂשה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

צרי  זצלה "ה  האר "י ׁשּכתב אֹוה ּכּונ ֹות הּזה  ּבעֹולם  מלּבּוׁש להי ֹות ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

הּזה . ּבעֹולם מלּבּוׁש לֹו אין  האר"י  ׁשּכתב  ה ּנס  ּולזה ּבנס, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמצוה

אלילים ּדעב ֹודת הרע יצר ּבהריגת הּנס היה ׁשּזה י ּתכן ּדע ּתי ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּולפי 

ּׁש מה התלּבׁשּות  והּוא ה ּזה:ׁשּכתבנ ּו, ּבע ֹולם ּנּכר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

øåàéá
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.íéìéìà יש תענוג, מיני שני דיש היינו

שממשיך  לו שנדמה שטות, של  תענוג

באפשרות  כי מתענג, הוא ולכן חיות,

אלא  שווא, מדמיונות גם להתענג האדם

תענוג  כי אמיתי, תענוג אינו זה שתענוג

לנפש, חדש חיות המשכת הוא אמיתי

שממשיך  לו שנדמה הוא דמיוני ותענוג

והאיר  מרדכי וכשבא לנפשו. חיות

ושמחה  חיות שום שאין בעולם

יכולין  היו לא שוב  ית"ש, מבלעדיו

הכוזב , בדמיונם להתענג אלילים עובדי

זה. שקר של  דמיון מרדכי שסילק  כיון

.íéðôá íéðô ìçø àåáá åìéôàù

הק ' האר"י בכתבי הכוונות מבואר (שער 

פ "א) פניםלפורים הסתר של  (ובל'שבזמנים

באחור ) אחור  נקרא "יסוד הקבלה גילוי יש ,

תמיד  שישאר ביקש והמן ביותר, אבא"

פנים באחור )הסתר הוא (אחור  ונהפוך  ,

מאיר  זה ותחת מחשבתו, הקב "ה שהפך 

"י  גילוי בזמנים הקב "ה גם אבא" סוד 

בפנים. פנים של 
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רביעית  ¦¦§¨§קד ּוּׁשה

‰zÚÂ' ו ׂשמחה מ ׁשּתה  'ימי ּפּורים ימי  נקראים  לּמה  כב)נבאר ט  ,(אסתר  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

עּמּוד  ס "ח  ּדף ּבפסחים ׁשאיתא ּכמ ֹו עצרת , ּכמ ֹו ּבתענית  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָואס ּור

ּופּורים מעצרת ּבר ׁשּתא ּכלא ּבתעניתא  יתיב הוה  ּדרבינא  ּבריּה מר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹב '

ר ׁש"י ׁשּפרׁש עצרת ּדכמֹו ּדבר ׁשל  הּטעם נראה דבעינן )וכ ּו'. ּדבעינן (ד "ה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זה י ֹום ּומקּבל ׁשּנח  להראֹות ּובמ ׁשּתה  ּבמאכל  ּבֹו ׁשּיׂשמח  לכם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻנּמי 

צרי  ּבפּורים ּכן  רׁש"י. ל ׁשֹון ּכאן  עד ּבֹו. ּתֹורה  ׁשּנּתנה ׁשּיׂשמח לי ׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבימי  ׁשּקּבל ּוה ליׂשראל  נח  זה ׁשּיֹום  להראֹות ּוׁשתּיה  ּבאכילה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו

הּנס מאהבת  בימי)אחׁשור ֹוׁש ד "ה  שם  וברש "י  פח . .(שבת  ְֲֲֵֵֵַַַַ

BÓÎe ּׁשאיתא מה  ז :)ׁשּבארנ ּו ּבפּורּיא(מגילה  לבסּומי אדם ּדלאח ּיב עד  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לברּו המן  אר ּור ּבין  ּונבאר ידע  אפנים ּבכּמה ּבארנ ּו מרּדכי, ְְְְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

אחד  ּבאפן  נבאר  ּכעת אמנם  אֹותם . לדּפס יז ּכנ ּו ה' אם  הּבאים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּבחלקים

ּולפּורים לחנ ּכה נּסים לאּלּו ּׁשּקבעּו מה ּכי ּדע  הּנה ּכי  ּפׁשּוט , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻה ּיֹותר

ּדסנחריב נ ּסים יתר ּדרב הגם אחרים, לנּסים ולא  ט ֹוב י ֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹּולפסח

נ ּסים . ע ֹוד היה  ּבוּדאי  אפס ּבפסח , ּכּלם היה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּודגדע ֹון

‰‡¯�Âׁשהּׁשם אחד  ּבחינֹות . לׁשל ׁשה נחלק והּתׁשּוע ֹות  הּנּסים ּכי  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

היהיתּבר  וזה  טבע ּיים, ּבׁשּנּוי  ונפלאֹות ּבנ ּסים לנ ּו הֹוׁשיע  ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָָ

יתּבר  ׁשה ּׁשם  והּׁשני  ּביתּבפסח . ּכרצ ֹון יעׂשּו ׁשהר ׁשעים  נס ע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

יתּבר  וה ּׁשם  י ׂשראל, את לא ּבד ׁשרצֹונם הגם  ׁשלח יׂשראל , ּכרחם ּבעל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נפלאּבתֹו ח ּדּוׁש ה ּוא וזה ּוברכ ֹות, ט ֹובֹות עּמנּו לע ׂשֹות מח ׁשב ֹותם  ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

יתּבר  ׁשה ּׁשם  ּדפּורים ה ּנס היה  וזה יׂשראל , עם ט ֹוב ֹות  יעׂשה ׁשר ׁשע  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבתֹו ּדבעל ׁשלח  ּכּמאמר מהמן רׁשע י ֹותר ׁשהיה אח ׁשורֹוׁש מחׁשבת ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

øåàéá

.ïîäî òùø øúåé äéäù כדאיתא

מגילה א)בגמרא התל (יד, בעל  ממשל 

שמביא  אחר ובמדרש החריץ , ובעל 

אחשורוש  היה "כך  מסיים: המדרש

è−š éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

החריץ ּובעל  יד .)הּתל ׂשֹונאיהם .(מגילה  את ויׁשּפיל  ליׂשראל  ט ֹוב ֹות יעׂשה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּדר (והּׁשני) יעׂשה ואּלּו[וה ּׁשליׁשי] מעּטים, ּביד רּבים למסר מלחמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אּלּו ועל ּדחנ ּכה. ה ּנס  היה וזה הרּבים, יד  ּתחת  ּכב ּוׁשים  היה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּקדֹוׁשים 

ׁשּיעזר  טבעים  ּבׁשּנּוי נּסים אֹו הּתׁשּועֹות, ּכל  ס ֹובבים וה ּתׁשּוע ֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹנּסים

ּדר  נ ּסים  אֹו ּבפסח , ּכמ ֹו ׁשהר ׁשעיםלנ ּו א ֹו ּבחנ ּכה, ּכמ ֹו מלחמה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

צריכין  זה  ואת ּדפ ּורים, הּנס היה  וזה יׂשראל  עם ט ֹוב ֹות  לע ׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיצטרכּו

ל  עלינּו הא ּמֹות  לב את לה ּטֹות  מאד , עד  הּמר ט ֹובֹות .ּבּגל ּות עּמנּו עׂשֹות  ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

¯·Îeנכּתב ּכאׁשר  ּתמיד לנ ּו מאיר הּנס זה  אז נס , ׁשּכׁשּמס ּפרים  ּבארנ ּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חנּכה  ראשונה)ּבקד ּׁשת ולכן (קדושה  הּזה . ּבּזמן ההם  ּבּימים  ּפרּוׁש על  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻ

ׁשני  ּבית ּבזמן  וכן  הּזה , ּבּגל ּות ּדפּורים  הּנס  ּכמֹו צריכין  ׁשאנחנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיון 

לכן  ט ֹובֹות , הא ּמֹות  ע ּמנ ּו ׁשּיע ׂשּו האּמֹות, ממ ׁשלת ּתחת  י ׂשראל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשהיּו

ניסא ּבפרס ּומי הּנס ג :)מסּפרים  .(מגילה  ְְְְִִִֵֵַַָ

øåàéá

מאד, לישראל המן שונא  דבר וכששמע 

לו  אמר כסף  ככר אלפים עשרת שיתן

לך  נתון שם)הכסף  ויקראו (מגילה מיד 

אחשוורוש  דשנאת היינו המלך ". סופרי

כך  וכל  השורה, את מקלקלת  היתה

על  כסף  לקבל  הסכים שלא עד  שנאם

בלי  דווקא שיהיה וביקש הריגתם,

כסף . תמורת

.äëåðç úùåã÷á áúëð øùàë

÷"äìæå(הטעם מברכין :(ד"ה שאנו "הטעם

ואין  וכו' ניסים שעשה ובפורים בחנוכה

כן  גם בו שנעשה בפסח  זו ברכה מברכין

ופורים  חנוכה של  הנס  דהנה ונראה, נס .

דהנה  ונראה אשה. ידי על  נעשים

מן  למעלה נס  עושה הוא ברוך  הקדוש

שהכה  במצרים שעשה כמו הטבע 

את  וקרע  באח "ב  עד "ש בדצ "ך  מצרים

עושה  הוא ברוך  שהקדוש נס  ויש הים

חלב לו שנתנה בחנוכה כמו בהטבע 

אהב שמתחלה באסתר וכן והרגתו, וישן

ונמצא  אסתר, את  אהב  כך  ואחר המן את

וזהו  הטבע . שהוא בהזמן נעשה הנס 

ההם  בימים לאבותינו ניסים שעשה

הנס שנעשה בחנוכה וזהו הזה. בזמן

שנעשה  בפסח  אבל  הטבע , שהוא בהזמן

מברכין  אין ולכך  הזמן, מן למעלה הנס 

מהטבע למעלה הנס  שנעשה זו ברכה

זה  כי אשה, ידי  על  הנס  נעשה ולכך 

השם  כי מקבל , בבחינת הוא העולם

הוא  והעולם המשפיע  הוא יתברך 

בזה  נעשה שהנס  כתבנו וכבר המקבל .

בבחינת  הוא העולם וזה בהטבע  העולם

אשה  ידי על  הנס  נעשה ולכך  מקבל 

מקבל ". בבחינת שהיא
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רביעית  ¦¦§¨§קד ּוּׁשה

‰zÚÂ' ו ׂשמחה מ ׁשּתה  'ימי ּפּורים ימי  נקראים  לּמה  כב)נבאר ט  ,(אסתר  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

עּמּוד  ס "ח  ּדף ּבפסחים ׁשאיתא ּכמ ֹו עצרת , ּכמ ֹו ּבתענית  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָואס ּור

ּופּורים מעצרת ּבר ׁשּתא ּכלא ּבתעניתא  יתיב הוה  ּדרבינא  ּבריּה מר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹב '

ר ׁש"י ׁשּפרׁש עצרת ּדכמֹו ּדבר ׁשל  הּטעם נראה דבעינן )וכ ּו'. ּדבעינן (ד "ה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זה י ֹום ּומקּבל ׁשּנח  להראֹות ּובמ ׁשּתה  ּבמאכל  ּבֹו ׁשּיׂשמח  לכם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻנּמי 

צרי  ּבפּורים ּכן  רׁש"י. ל ׁשֹון ּכאן  עד ּבֹו. ּתֹורה  ׁשּנּתנה ׁשּיׂשמח לי ׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבימי  ׁשּקּבל ּוה ליׂשראל  נח  זה ׁשּיֹום  להראֹות ּוׁשתּיה  ּבאכילה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו

הּנס מאהבת  בימי)אחׁשור ֹוׁש ד "ה  שם  וברש "י  פח . .(שבת  ְֲֲֵֵֵַַַַ

BÓÎe ּׁשאיתא מה  ז :)ׁשּבארנ ּו ּבפּורּיא(מגילה  לבסּומי אדם ּדלאח ּיב עד  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לברּו המן  אר ּור ּבין  ּונבאר ידע  אפנים ּבכּמה ּבארנ ּו מרּדכי, ְְְְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

אחד  ּבאפן  נבאר  ּכעת אמנם  אֹותם . לדּפס יז ּכנ ּו ה' אם  הּבאים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּבחלקים

ּולפּורים לחנ ּכה נּסים לאּלּו ּׁשּקבעּו מה ּכי ּדע  הּנה ּכי  ּפׁשּוט , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻה ּיֹותר

ּדסנחריב נ ּסים יתר ּדרב הגם אחרים, לנּסים ולא  ט ֹוב י ֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹּולפסח

נ ּסים . ע ֹוד היה  ּבוּדאי  אפס ּבפסח , ּכּלם היה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּודגדע ֹון

‰‡¯�Âׁשהּׁשם אחד  ּבחינֹות . לׁשל ׁשה נחלק והּתׁשּוע ֹות  הּנּסים ּכי  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

היהיתּבר  וזה  טבע ּיים, ּבׁשּנּוי  ונפלאֹות ּבנ ּסים לנ ּו הֹוׁשיע  ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָָ

יתּבר  ׁשה ּׁשם  והּׁשני  ּביתּבפסח . ּכרצ ֹון יעׂשּו ׁשהר ׁשעים  נס ע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

יתּבר  וה ּׁשם  י ׂשראל, את לא ּבד ׁשרצֹונם הגם  ׁשלח יׂשראל , ּכרחם ּבעל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נפלאּבתֹו ח ּדּוׁש ה ּוא וזה ּוברכ ֹות, ט ֹובֹות עּמנּו לע ׂשֹות מח ׁשב ֹותם  ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

יתּבר  ׁשה ּׁשם  ּדפּורים ה ּנס היה  וזה יׂשראל , עם ט ֹוב ֹות  יעׂשה ׁשר ׁשע  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבתֹו ּדבעל ׁשלח  ּכּמאמר מהמן רׁשע י ֹותר ׁשהיה אח ׁשורֹוׁש מחׁשבת ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
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מגילה א)בגמרא התל (יד, בעל  ממשל 

שמביא  אחר ובמדרש החריץ , ובעל 

אחשורוש  היה "כך  מסיים: המדרש
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החריץ ּובעל  יד .)הּתל ׂשֹונאיהם .(מגילה  את ויׁשּפיל  ליׂשראל  ט ֹוב ֹות יעׂשה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּדר (והּׁשני) יעׂשה ואּלּו[וה ּׁשליׁשי] מעּטים, ּביד רּבים למסר מלחמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אּלּו ועל ּדחנ ּכה. ה ּנס  היה וזה הרּבים, יד  ּתחת  ּכב ּוׁשים  היה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּקדֹוׁשים 

ׁשּיעזר  טבעים  ּבׁשּנּוי נּסים אֹו הּתׁשּועֹות, ּכל  ס ֹובבים וה ּתׁשּוע ֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹנּסים

ּדר  נ ּסים  אֹו ּבפסח , ּכמ ֹו ׁשהר ׁשעיםלנ ּו א ֹו ּבחנ ּכה, ּכמ ֹו מלחמה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

צריכין  זה  ואת ּדפ ּורים, הּנס היה  וזה יׂשראל  עם ט ֹוב ֹות  לע ׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיצטרכּו

ל  עלינּו הא ּמֹות  לב את לה ּטֹות  מאד , עד  הּמר ט ֹובֹות .ּבּגל ּות עּמנּו עׂשֹות  ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

¯·Îeנכּתב ּכאׁשר  ּתמיד לנ ּו מאיר הּנס זה  אז נס , ׁשּכׁשּמס ּפרים  ּבארנ ּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חנּכה  ראשונה)ּבקד ּׁשת ולכן (קדושה  הּזה . ּבּזמן ההם  ּבּימים  ּפרּוׁש על  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻ

ׁשני  ּבית ּבזמן  וכן  הּזה , ּבּגל ּות ּדפּורים  הּנס  ּכמֹו צריכין  ׁשאנחנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיון 

לכן  ט ֹובֹות , הא ּמֹות  ע ּמנ ּו ׁשּיע ׂשּו האּמֹות, ממ ׁשלת ּתחת  י ׂשראל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשהיּו

ניסא ּבפרס ּומי הּנס ג :)מסּפרים  .(מגילה  ְְְְִִִֵֵַַָ
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מאד, לישראל המן שונא  דבר וכששמע 

לו  אמר כסף  ככר אלפים עשרת שיתן

לך  נתון שם)הכסף  ויקראו (מגילה מיד 

אחשוורוש  דשנאת היינו המלך ". סופרי

כך  וכל  השורה, את מקלקלת  היתה

על  כסף  לקבל  הסכים שלא עד  שנאם

בלי  דווקא שיהיה וביקש הריגתם,

כסף . תמורת

.äëåðç úùåã÷á áúëð øùàë

÷"äìæå(הטעם מברכין :(ד"ה שאנו "הטעם

ואין  וכו' ניסים שעשה ובפורים בחנוכה

כן  גם בו שנעשה בפסח  זו ברכה מברכין

ופורים  חנוכה של  הנס  דהנה ונראה, נס .

דהנה  ונראה אשה. ידי על  נעשים

מן  למעלה נס  עושה הוא ברוך  הקדוש

שהכה  במצרים שעשה כמו הטבע 

את  וקרע  באח "ב  עד "ש בדצ "ך  מצרים

עושה  הוא ברוך  שהקדוש נס  ויש הים

חלב לו שנתנה בחנוכה כמו בהטבע 

אהב שמתחלה באסתר וכן והרגתו, וישן

ונמצא  אסתר, את  אהב  כך  ואחר המן את

וזהו  הטבע . שהוא בהזמן נעשה הנס 

ההם  בימים לאבותינו ניסים שעשה

הנס שנעשה בחנוכה וזהו הזה. בזמן

שנעשה  בפסח  אבל  הטבע , שהוא בהזמן

מברכין  אין ולכך  הזמן, מן למעלה הנס 

מהטבע למעלה הנס  שנעשה זו ברכה

זה  כי אשה, ידי  על  הנס  נעשה ולכך 

השם  כי מקבל , בבחינת הוא העולם

הוא  והעולם המשפיע  הוא יתברך 

בזה  נעשה שהנס  כתבנו וכבר המקבל .

בבחינת  הוא העולם וזה בהטבע  העולם

אשה  ידי על  הנס  נעשה ולכך  מקבל 

מקבל ". בבחינת שהיא
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„BÚÂלרעת היה וכּונתֹו המן  ׁשע ׂשה ה ּדברים ׁשּכל ּדפ ּורים , הּנס ּגדלה  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לתלֹות , העץ  עׂשה אׁשר יׂשראל , לט ֹובת  הּכל היה והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹי ׂשראל,

ּכמ ֹו ּולמ ּפלתֹו, י ׂשראל לטֹובת  ה ּכל היה וזהּו ו ׁשּתי, את להרג  יעץ  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואׁשר 

אלּיה ּו ּדבי ּבּתנא  פי "ט)ׁשאיתא  מ ּזה(רבא  ּפרתי', רגל  נ ׁשּברה 'לטֹובתי  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

לטֹובה , ה ּוא  ׁשהּכל  ל ֹו יח ׁשב רעה איזה לאדם יב ֹוא ׁשּבאם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹיח ׁשב

ּברּוׁשּצרי  הּבֹורא מן ּבא  הּמארע ֹות  ׁשּכל  לח ׁשב ּכן האדם  ואם הּוא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ה ּמל  ה ּוא ּכי ט ֹובה, ה ּוא מ ּמּנּוּבוּדאי  רעה ׁשּום יבֹוא לא ּובו ּדאי ה ּטֹוב  ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אחר  ּובמקֹום  טֹובֹות, ּבא המן ׁשל  הרע ֹות ׁשּמּכל ּפּורים. הארת הּוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזה

ּבאר  זה ה ּמל נבאר והּוא מהּבֹורא ׁשה ּכל ׁשּידע ּו ּגרם זה ה ּטֹוב .והּנה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנהּפ טעם נז ּדּככ ּו.וע ֹוד הּטבעים ׁשּכל לפּורנ ּו' המן  'ּפּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

‡ˆÓ�ּכמ ֹו לט ֹוב ֹות יהפכּו רעֹות ׁשּכל ּבמח ׁשבּתֹו יעמיק  ׁשאדם אחר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נתהּפ ואסּתר  מר ּדכי  ּבימי ׁשּמרעתֹו מזּכהמן ּבזהלט ֹוב , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נראין  ּברגע אׁשר הּדברים וכל  רעה, ׁשּום עליו  יב ֹוא ׁשּלא  ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה ּמח ׁשבה

יתהּפ לטֹובה  ז ֹו ּגם ויאמר  ּבּה ּכׁשּיׂשמח  רע יפחד לדבר ולא  לטֹוב, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ּדבר ז )מ ּׁשּום קיב  ה ּוא(תהלים  וזה יירא', לא רעה 'מ ּׁשמ ּועה ְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ

מרּדכי  ּבימי ׁשהיה ּכמֹו לט ֹובה, ׁשה ּכל והאמירה  הּמח ׁשבה  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבזכּות 

לטֹובה . היה ׁשה ּכל ְְְֵֶֶַָָָֹואסּתר

e‰ÊÂ'כּו עד  ּבפ ּורּיא  לבס ּומי אינׁש ז :)ח ּיב  ּבהארת(מגילה  להתעּנג  מחּיב  , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

רעים הּדברים  ׁשּבין  רעה , ׁשּום ּכלל  ּבע ֹולם ׁשאינֹו ׁשּיאמר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפּורים

'ּברּו ּבכלל  ׁשהּוא ה ּטֹובים  ה ּדברים ּובין המן ', 'אר ּור ּבכלל ׁשהּוא  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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.'åë úåòø úåáùçîä בימי גם כי

ידי  על  זו התהפכות היתה ואסתר מרדכי

ודביקותו  מרדכי של  השלימה אמונתו

לעיל  רבינו שכתב  כמו הכל , בשורש

מחשבתו  "שהיה שלישית בקדושה

כל  ראשית הוא יתברך  שהשם דבוק 

כל  של  התחילה עולם וממנו היא (ואסתר 

וכל התענוג) חיות... שום אין ומבלעדו

מרדכי  זה מאיר היה חי שהיה זמן

ובצדקותיו". במעשיו
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ידע ּדלא  עד וזהּו ּבעֹולם , ּכלל רעה ׁשּום ואין  טֹוב, ה ּכל הּוא ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָֹמרּדכי '

ואין  ט ֹוב , רק הּכּונה אין רע, ׁשּנראין ּפי  על אף  ה ּדברים  ׁשּכל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכלֹומר

ּברּו מהּבֹורא הּכל ּכי רע ה ּמל ׁשּום  ּבין הּוא ידע  ּדלא  עד וזה הּטֹוב, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

לברּו המן ׁשּוםארּור יׁש ולא  ליׂשראל, ט ֹובֹות הּמה  ׁשּכּלם מרּדכי, ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻ

ר  הּמח ׁשב ֹות ׁשּמּכל  ואס ּתר מרּדכי ּבימי ּכמ ֹו רע, נתהּפּדבר הּכל ע ֹות  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לנ ּו י ּתן  ה ּטֹוב  והאל ּבאריכ ּות, זה  ּכל נבאר אחרים ּובחלקים  ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלט ֹוב,

סלה: אמן והּמטיב , ְִֵֵֶַַָָהּטֹוב

‰zÚÂ מ ּובן אינ ֹו ׁשּלכא ֹורה ּבפּור ּיא', לבס ּומי אינׁש ּׁש'ח ּיב  מה  נבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכ ה ּוא ה ּגמרא ּכּונת  ּדה ּנה מאד. עד מג ּנה מ ּדה אׁשר ׁשהיא ּכפי  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

העץ ּׁשע ׂשה  ּומה י ׂשראל, לט ֹובת הּכל היה  המן ּפעּלת ּדכל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּכתבנ ּו

לאח ׁשור ֹוׁש ּׁשאמר מה וכן  ּבניו, וע ׂשרת הּוא עליו נתלה לס ֹוף  ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלמרּדכי,

ה ּמל  אׁשר ולאיׁש וׁשּתי , את  היהלהרג  ּוגדּלה, יקר לעׂשֹות  ּביקרֹו חפץ ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

לט ֹובתם היה  ליׂשראל  ועׂשה ׁשחׁשב  הרע ֹות וכל י ׂשראל, לט ֹובת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹה ּכל

יתּבר  הּׁשם אמנם לי ׂשראל, לרעה המן וכ ּונת ּדעת  ּכי אפס יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

והּפ הּפעּלֹותעׂשה לרעה  היה ּדעּתֹו ּכי המן, מ ּדעת  ׁשּלא  לט ֹובה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

יתּבר  והּׁשם הּכל ׁשעׂשה, רק  מח ׁשבֹותיו  אדם ּבני ּכמח ׁשבת לא ּכי ידע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הע ׂשּיה מ ּזה רע  ל ֹו לע ׂשֹות רֹוצה אדם ׁשּבאם האדם ידע  וכן  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלט ֹובה,

יתהּפ הּכל ּבעצמ ּה רק לרעה  ׁשח ֹוׁשב  הרׁשע  ּדעת ּכפי  ׁשּלא לט ֹוב, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הרֹוצה האדם ּובין  ט ֹובה לחברֹו לעׂשֹות הר ֹוצה  האדם ּובין  ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלט ֹובה,

יתּבר  הּׁשם רעה לע ׂשֹות הח ֹוׁשב ּכי  אפס  לט ֹובה, ה ּכל רעה ל ֹו לע ׂשֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הח ֹוׁשב . מ ּדעת ׁשּלא לט ֹוב ְְְִֵֶַַַַָֹמהּפכּה

‰p‰, ּדעת ּבלי הּוא ּדבריו  וכל  ּדעת, ּבלי ה ּוא עצמ ֹו את המב ּסם  האדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

לברּו המן  אר ּור ּבין ידע ׁשּלא עד  ּבפּורּיא לבסּומי אינ ׁש ח ּיב וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבין  ח ּלּוק  אין מב ּסם, איׁש ּכמ ֹו ּדעת ּבלּתי  ׁשהּוא ּבב ּסּום ּכל ֹומר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻמרּדכי,

ּובין  לחברֹו, לעׂשֹות  ורֹוצה לרעה עצמ ֹו את הּמכּון ׁשהּוא המן  ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאר ּור

רקּברּו ׁשּכתבנּו, ּוכמ ֹו ט ֹוב הּוא ה ּכל ט ֹובה, לעׂשֹות  הרֹוצה מרּדכי  ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבלּתי  ּדהינּו מב ּסם, איׁש ּכמ ֹו מ ּמּנּו הּבא  ה ּטֹובה רעה לעׂשֹות  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהר ֹוצה 
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„BÚÂלרעת היה וכּונתֹו המן  ׁשע ׂשה ה ּדברים ׁשּכל ּדפ ּורים , הּנס ּגדלה  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לתלֹות , העץ  עׂשה אׁשר יׂשראל , לט ֹובת  הּכל היה והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹי ׂשראל,

ּכמ ֹו ּולמ ּפלתֹו, י ׂשראל לטֹובת  ה ּכל היה וזהּו ו ׁשּתי, את להרג  יעץ  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואׁשר 

אלּיה ּו ּדבי ּבּתנא  פי "ט)ׁשאיתא  מ ּזה(רבא  ּפרתי', רגל  נ ׁשּברה 'לטֹובתי  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

לטֹובה , ה ּוא  ׁשהּכל  ל ֹו יח ׁשב רעה איזה לאדם יב ֹוא ׁשּבאם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹיח ׁשב

ּברּוׁשּצרי  הּבֹורא מן ּבא  הּמארע ֹות  ׁשּכל  לח ׁשב ּכן האדם  ואם הּוא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ה ּמל  ה ּוא ּכי ט ֹובה, ה ּוא מ ּמּנּוּבוּדאי  רעה ׁשּום יבֹוא לא ּובו ּדאי ה ּטֹוב  ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אחר  ּובמקֹום  טֹובֹות, ּבא המן ׁשל  הרע ֹות ׁשּמּכל ּפּורים. הארת הּוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזה

ּבאר  זה ה ּמל נבאר והּוא מהּבֹורא ׁשה ּכל ׁשּידע ּו ּגרם זה ה ּטֹוב .והּנה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנהּפ טעם נז ּדּככ ּו.וע ֹוד הּטבעים ׁשּכל לפּורנ ּו' המן  'ּפּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

‡ˆÓ�ּכמ ֹו לט ֹוב ֹות יהפכּו רעֹות ׁשּכל ּבמח ׁשבּתֹו יעמיק  ׁשאדם אחר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נתהּפ ואסּתר  מר ּדכי  ּבימי ׁשּמרעתֹו מזּכהמן ּבזהלט ֹוב , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נראין  ּברגע אׁשר הּדברים וכל  רעה, ׁשּום עליו  יב ֹוא ׁשּלא  ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה ּמח ׁשבה

יתהּפ לטֹובה  ז ֹו ּגם ויאמר  ּבּה ּכׁשּיׂשמח  רע יפחד לדבר ולא  לטֹוב, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ּדבר ז )מ ּׁשּום קיב  ה ּוא(תהלים  וזה יירא', לא רעה 'מ ּׁשמ ּועה ְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ

מרּדכי  ּבימי ׁשהיה ּכמֹו לט ֹובה, ׁשה ּכל והאמירה  הּמח ׁשבה  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבזכּות 

לטֹובה . היה ׁשה ּכל ְְְֵֶֶַָָָֹואסּתר

e‰ÊÂ'כּו עד  ּבפ ּורּיא  לבס ּומי אינׁש ז :)ח ּיב  ּבהארת(מגילה  להתעּנג  מחּיב  , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

רעים הּדברים  ׁשּבין  רעה , ׁשּום ּכלל  ּבע ֹולם ׁשאינֹו ׁשּיאמר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפּורים

'ּברּו ּבכלל  ׁשהּוא ה ּטֹובים  ה ּדברים ּובין המן ', 'אר ּור ּבכלל ׁשהּוא  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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ידי  על  זו התהפכות היתה ואסתר מרדכי

ודביקותו  מרדכי של  השלימה אמונתו

לעיל  רבינו שכתב  כמו הכל , בשורש

מחשבתו  "שהיה שלישית בקדושה
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ידע ּדלא  עד וזהּו ּבעֹולם , ּכלל רעה ׁשּום ואין  טֹוב, ה ּכל הּוא ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָֹמרּדכי '

ואין  ט ֹוב , רק הּכּונה אין רע, ׁשּנראין ּפי  על אף  ה ּדברים  ׁשּכל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכלֹומר

ּברּו מהּבֹורא הּכל ּכי רע ה ּמל ׁשּום  ּבין הּוא ידע  ּדלא  עד וזה הּטֹוב, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

לברּו המן ׁשּוםארּור יׁש ולא  ליׂשראל, ט ֹובֹות הּמה  ׁשּכּלם מרּדכי, ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻ

ר  הּמח ׁשב ֹות ׁשּמּכל  ואס ּתר מרּדכי ּבימי ּכמ ֹו רע, נתהּפּדבר הּכל ע ֹות  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לנ ּו י ּתן  ה ּטֹוב  והאל ּבאריכ ּות, זה  ּכל נבאר אחרים ּובחלקים  ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלט ֹוב,

סלה: אמן והּמטיב , ְִֵֵֶַַָָהּטֹוב

‰zÚÂ מ ּובן אינ ֹו ׁשּלכא ֹורה ּבפּור ּיא', לבס ּומי אינׁש ּׁש'ח ּיב  מה  נבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכ ה ּוא ה ּגמרא ּכּונת  ּדה ּנה מאד. עד מג ּנה מ ּדה אׁשר ׁשהיא ּכפי  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

העץ ּׁשע ׂשה  ּומה י ׂשראל, לט ֹובת הּכל היה  המן ּפעּלת ּדכל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּכתבנ ּו

לאח ׁשור ֹוׁש ּׁשאמר מה וכן  ּבניו, וע ׂשרת הּוא עליו נתלה לס ֹוף  ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלמרּדכי,

ה ּמל  אׁשר ולאיׁש וׁשּתי , את  היהלהרג  ּוגדּלה, יקר לעׂשֹות  ּביקרֹו חפץ ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

לט ֹובתם היה  ליׂשראל  ועׂשה ׁשחׁשב  הרע ֹות וכל י ׂשראל, לט ֹובת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹה ּכל

יתּבר  הּׁשם אמנם לי ׂשראל, לרעה המן וכ ּונת ּדעת  ּכי אפס יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

והּפ הּפעּלֹותעׂשה לרעה  היה ּדעּתֹו ּכי המן, מ ּדעת  ׁשּלא  לט ֹובה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

יתּבר  והּׁשם הּכל ׁשעׂשה, רק  מח ׁשבֹותיו  אדם ּבני ּכמח ׁשבת לא ּכי ידע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הע ׂשּיה מ ּזה רע  ל ֹו לע ׂשֹות רֹוצה אדם ׁשּבאם האדם ידע  וכן  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלט ֹובה,

יתהּפ הּכל ּבעצמ ּה רק לרעה  ׁשח ֹוׁשב  הרׁשע  ּדעת ּכפי  ׁשּלא לט ֹוב, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הרֹוצה האדם ּובין  ט ֹובה לחברֹו לעׂשֹות הר ֹוצה  האדם ּובין  ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלט ֹובה,

יתּבר  הּׁשם רעה לע ׂשֹות הח ֹוׁשב ּכי  אפס  לט ֹובה, ה ּכל רעה ל ֹו לע ׂשֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הח ֹוׁשב . מ ּדעת ׁשּלא לט ֹוב ְְְִֵֶַַַַָֹמהּפכּה

‰p‰, ּדעת ּבלי הּוא ּדבריו  וכל  ּדעת, ּבלי ה ּוא עצמ ֹו את המב ּסם  האדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

לברּו המן  אר ּור ּבין ידע ׁשּלא עד  ּבפּורּיא לבסּומי אינ ׁש ח ּיב וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבין  ח ּלּוק  אין מב ּסם, איׁש ּכמ ֹו ּדעת ּבלּתי  ׁשהּוא ּבב ּסּום ּכל ֹומר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻמרּדכי,

ּובין  לחברֹו, לעׂשֹות  ורֹוצה לרעה עצמ ֹו את הּמכּון ׁשהּוא המן  ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאר ּור

רקּברּו ׁשּכתבנּו, ּוכמ ֹו ט ֹוב הּוא ה ּכל ט ֹובה, לעׂשֹות  הרֹוצה מרּדכי  ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבלּתי  ּדהינּו מב ּסם, איׁש ּכמ ֹו מ ּמּנּו הּבא  ה ּטֹובה רעה לעׂשֹות  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהר ֹוצה 
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מעֹוׂשה הּנצמח  הּטֹובה ּכן ּדעת , ּבלי ׁשהּוא ט ֹובה מּמּנּו ּבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדעּתֹו

ׁשּנראין  אפּלּו מ ּלמעלה הּבאים  הּדברים  ּכל  וכן  ּדע ּתֹו, ּבלּתי הּוא  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָרע 

י ֹודעים אנּו אין  הרע  ׁשהּוא  ׁשּנראה ּבעת רק  לט ֹובה, הּוא  רע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכמ ֹו

לפי  ּכי ּדעּתנ ּו, ּבלּתי הּוא  הרע מ ּזה ׁשּבא והּטֹוב  מ ּמּנּו, ׁשּיב ֹוא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּטֹוב 

אינ ֹו אׁשר מבּסם  איׁש ּכמ ֹו ה ּוא וזה רע, הּוא ודם  ּבׂשר  עיני  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻראֹות

ְְַּבדעּתֹו.

‰p‰Â חנּכה ּבקד ּׁשת ּבארנ ּו ראשונה)ּכבר ההם(קדושה  ּבּימים  על הּפרּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻֻ

אּלּו ּוב ׂשמחת מג ּלה, ּובקריאת חנ ּכה, נר  ׁשּבהדלקת הּזה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּבּזמן 

ּבעת לכן ה ּיֹום, ּגם  יתּגּלה והחסדים הּנּסים א ּלּו ׁשּכל ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה ּימים,

ׁשּיּמׁש יכ ּון  אינׁש, ח ּיב ּׁשאמרּו מה ּוׁשת ּיה ּתמיד האכילה החסדים  אל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

העֹולם , האּמֹות ּבין ׁשאנחנּו הּמר ּבּגלּות אֹותֹות  יע ׂשה  ׁשהאל  הּיֹום, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּגם 

אח ׁשור ֹוׁש ידי  על אז ׁשהיה ּכמ ֹו ט ֹובֹות, עּמנ ּו יע ׂשּו הע ֹולם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאּמֹות

ט ֹובה מ ּזה  יצמח  רעה  עּמנ ּו לעׂשֹות  ׁשּירצה  מי  וכל ליׂשראל , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָט ֹובֹות

ְָּגד ֹולה .

¯wÚ‰Âּכמ ֹו מג ּלה  מקרא ידי על  ה ּתֹורה ּׁשּמק ּבלין מה  היה  הּׂשמחה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

והּו ּוכמ ֹוׁשּכתבנ ּו, להתע ּנֹות ׁשאסּור עצרת ּכמ ֹו ּדֹומה א ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָ

ּבמג ּלה  חז "ל  ּׁשאמרּו מה  לבאר  יׁש ּומע ּתה רבא(ז :)ׁשּכתבנּו. אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר חֹובתֹו ידי יצא לא  ּבּלילה  ׁשע ׂשאּה ּפּורים  כב)סע ּודת ט  'ימי (אסתר  ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

פ "ו  ּדף  ּבׁשּבת אמר ּו ּדבּגמרא  וׂשמחה', ה ּתֹורה(ע"ב)מ ׁשּתה וליקּבל ּו ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

ּדּברּתי ' ּבּסתר  מראׁש 'לא  הּגמרא  ּומ ׁשּני טז )ּבּלילה, מח  עּקר (ישעיה  נמצא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

צרי  הּתֹורה ה ּואק ּבלת ּפּורים  ׂשמחת ּבארנּו ּוכבר ּדוקא, ּבּיֹום  להי ֹות ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ה ּתֹורה  עלינ ּו מקּבלין  ּׁשאנחנ ּו מה לנּו ועּקר (ואהבת)ׁשּנח  הּנס , [מאהבת] ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

יצא לא ּבּלילה  ׁשע ׂשא ּה ּפּורים סע ּודת ולכן ּדוקא , ּבּיֹום  ה ּתֹורה  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹק ּבלת

ח ֹובתֹו. ְֵָידי

‰zÚÓe על יק ּבל רק  ּבה ֹולל ּות, יר ּבה לא ּבפ ּורים  ו ׁשֹותה ּכׁשאֹוכל ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

עּקר  יהיה ּובזה ואסּתר, מר ּדכי  ּבימי ּכמֹו מצֹות ועל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתֹורה 

ּבה'' אׂשי ׂש 'ׂשֹוׂש ויקּים י)ׂשמחתֹו, סא  ׁשאֹוכל (ישעיה וכ ּזית  ּכּזית ּובכל  , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
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י ׂשמח  וגם הּתֹורה, ּבק ּבלת ויעלז  וי ׂשמח  ּומצֹות , ּתֹורה ּבעל ׁשּׂשמח ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹיכ ּון 

ט ֹובֹות , עּמנּו יע ׂשּו הע ֹולם הא ּמֹות ׁשּכל  ּוׁשת ּיה  ּבאכילה  ויכּון  ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻויעלז

ו ּיהפ ּבלעם אל ׁשמע 'ולא ּבנ ּו ויקּים לט ֹוב, יתה ּפכּו הרעֹות ה 'וכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לברכה'אלהי  הּקללה ו )את כג  ועד :(דברים  נצח  סלה אמן  , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

‰zÚÂ, ּומתּקים נעימים  ּבדברים ּבפּורים, מצוה יין  ּׁשּׁשת ּית מה נבאר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ט ֹובים . ימים ּבׁשאר ּכן  ּׁשאין מה  ּבפּורּיא  לבסּומי ח ּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָויֹותר

ּבית לבנֹות ּבנ ֹו יזּכה  אח ׁשורֹוׁש ּכמ ֹו רׁשע  ׁשּבן  מה ּכי נראה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאפס 

מאביו  טמא כן ּפי על  אף  מא ּמֹו טהֹור ּדריוׁש ׁשהיה  ּפי על  אף  ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש,

ּבניו, ועׂשרת המן  נתלה  אח ׁשורֹוׁש ּגזרֹות  ּפי ׁשעל ּבעב ּור לי  ונראה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה,

לזה אֹותֹו הכריח  ׁשהאל  ּפי על אף הּדברים, ויתר  מאֹויבינּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונ ּקם

ניצ ֹוצ ֹות ּבוּדאי  ּבאחׁשור ֹוׁש היה והּנה ׁשני, ּבית לבנֹות ּבנ ֹו זכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּגזרה,

ז "ל האר"י  מ ּדברי ּכּנֹודע מח)הּקד ּׁשה, תהלים הליקוטים  יׁש(שער  ּדבר ּבכל ּכי  ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ

וצרי  קדּׁשה  ויקאּנּו'ניצֹוצֹות ּבלע 'חיל ּבסֹוד  מ ּקלּפֹות  כ להעלֹות  (איוב  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻ

ּתׁשּועהטו ) ונע ׂשה ּבניו  ועׂשרת המן  את  לתלֹות אח ׁשורֹוׁש ׁשּצּוה ּובזה ,ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

היה  זה ידי (ו )על יד ֹו, על  ׁשּבתֹוּגדֹולה קדּׁשה  לניצ ֹוצ ֹות על ּיֹות  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ

הגם המן מע ׂשה ידי  על  וכן  הּמק ּדׁש, ּבית  לבנֹות ּבנֹו וזכה  ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאח ׁשורֹוׁש

øåàéá
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חלקים  הוא ואדם אדם שבכל  הניצוצות

נשמת  ממשיך  בן וכשמוליד  מנשמתו,

שורש  בחינת כפי אליו קרוב  היותר בנו

נח )נשמתו סו"פ  רשב "י  מאמרי  ולפעמים (שער  ,

מניצוצות  חלק  אדם של  בבנו נתברר

שהיה  זה קדושה וניצוץ  נשמתו,

מלכות  נתגלה ידו שעל  באחשוורוש,

רצון  בלי מעשה בבחינת כי אם שמים,

בדריווש  לגאולה יצא כלל , ומחשבה

ומחשבה  ברצון המקדש בית לבנות בנו

רבינו  בדברי וכמבואר גמורה, ובחירה

בנין  של  זה שנס  שניה, בקדושה לעיל 

הראשון  הנס  מכח  נעשה המקדש בית

בנס ישראל  לטובת הטבעים שינוי של 

עבור  "והנה וזלה"ק  ואסתר, מרדכי

היה  לכן ונזדככו נתקנו שהטבעים

עבור  שני בית לבנין הסכים השני דריוש

שני  בית הבנין והיה נזדככו. שהטבעים

אומות  מלך  עכב  שלא הטבעים בתוך  נס 

לבנותו  סייע  ואדרבה לבנותו, העולם

שצוה  ואסתר דמרדכי הנס  כדרך 

שמרדכי  וצוה ישראל  לטובת אחשורוש

המן". את יתלה
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מעֹוׂשה הּנצמח  הּטֹובה ּכן ּדעת , ּבלי ׁשהּוא ט ֹובה מּמּנּו ּבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדעּתֹו

ׁשּנראין  אפּלּו מ ּלמעלה הּבאים  הּדברים  ּכל  וכן  ּדע ּתֹו, ּבלּתי הּוא  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָרע 

י ֹודעים אנּו אין  הרע  ׁשהּוא  ׁשּנראה ּבעת רק  לט ֹובה, הּוא  רע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכמ ֹו

לפי  ּכי ּדעּתנ ּו, ּבלּתי הּוא  הרע מ ּזה ׁשּבא והּטֹוב  מ ּמּנּו, ׁשּיב ֹוא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּטֹוב 

אינ ֹו אׁשר מבּסם  איׁש ּכמ ֹו ה ּוא וזה רע, הּוא ודם  ּבׂשר  עיני  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻראֹות

ְְַּבדעּתֹו.

‰p‰Â חנּכה ּבקד ּׁשת ּבארנ ּו ראשונה)ּכבר ההם(קדושה  ּבּימים  על הּפרּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻֻ

אּלּו ּוב ׂשמחת מג ּלה, ּובקריאת חנ ּכה, נר  ׁשּבהדלקת הּזה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּבּזמן 

ּבעת לכן ה ּיֹום, ּגם  יתּגּלה והחסדים הּנּסים א ּלּו ׁשּכל ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה ּימים,

ׁשּיּמׁש יכ ּון  אינׁש, ח ּיב ּׁשאמרּו מה ּוׁשת ּיה ּתמיד האכילה החסדים  אל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

העֹולם , האּמֹות ּבין ׁשאנחנּו הּמר ּבּגלּות אֹותֹות  יע ׂשה  ׁשהאל  הּיֹום, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּגם 

אח ׁשור ֹוׁש ידי  על אז ׁשהיה ּכמ ֹו ט ֹובֹות, עּמנ ּו יע ׂשּו הע ֹולם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאּמֹות

ט ֹובה מ ּזה  יצמח  רעה  עּמנ ּו לעׂשֹות  ׁשּירצה  מי  וכל ליׂשראל , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָט ֹובֹות

ְָּגד ֹולה .

¯wÚ‰Âּכמ ֹו מג ּלה  מקרא ידי על  ה ּתֹורה ּׁשּמק ּבלין מה  היה  הּׂשמחה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

והּו ּוכמ ֹוׁשּכתבנ ּו, להתע ּנֹות ׁשאסּור עצרת ּכמ ֹו ּדֹומה א ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָ

ּבמג ּלה  חז "ל  ּׁשאמרּו מה  לבאר  יׁש ּומע ּתה רבא(ז :)ׁשּכתבנּו. אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר חֹובתֹו ידי יצא לא  ּבּלילה  ׁשע ׂשאּה ּפּורים  כב)סע ּודת ט  'ימי (אסתר  ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

פ "ו  ּדף  ּבׁשּבת אמר ּו ּדבּגמרא  וׂשמחה', ה ּתֹורה(ע"ב)מ ׁשּתה וליקּבל ּו ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

ּדּברּתי ' ּבּסתר  מראׁש 'לא  הּגמרא  ּומ ׁשּני טז )ּבּלילה, מח  עּקר (ישעיה  נמצא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

צרי  הּתֹורה ה ּואק ּבלת ּפּורים  ׂשמחת ּבארנּו ּוכבר ּדוקא, ּבּיֹום  להי ֹות ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ה ּתֹורה  עלינ ּו מקּבלין  ּׁשאנחנ ּו מה לנּו ועּקר (ואהבת)ׁשּנח  הּנס , [מאהבת] ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

יצא לא ּבּלילה  ׁשע ׂשא ּה ּפּורים סע ּודת ולכן ּדוקא , ּבּיֹום  ה ּתֹורה  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹק ּבלת

ח ֹובתֹו. ְֵָידי

‰zÚÓe על יק ּבל רק  ּבה ֹולל ּות, יר ּבה לא ּבפ ּורים  ו ׁשֹותה ּכׁשאֹוכל ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

עּקר  יהיה ּובזה ואסּתר, מר ּדכי  ּבימי ּכמֹו מצֹות ועל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתֹורה 

ּבה'' אׂשי ׂש 'ׂשֹוׂש ויקּים י)ׂשמחתֹו, סא  ׁשאֹוכל (ישעיה וכ ּזית  ּכּזית ּובכל  , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
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י ׂשמח  וגם הּתֹורה, ּבק ּבלת ויעלז  וי ׂשמח  ּומצֹות , ּתֹורה ּבעל ׁשּׂשמח ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹיכ ּון 

ט ֹובֹות , עּמנּו יע ׂשּו הע ֹולם הא ּמֹות ׁשּכל  ּוׁשת ּיה  ּבאכילה  ויכּון  ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻויעלז

ו ּיהפ ּבלעם אל ׁשמע 'ולא ּבנ ּו ויקּים לט ֹוב, יתה ּפכּו הרעֹות ה 'וכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לברכה'אלהי  הּקללה ו )את כג  ועד :(דברים  נצח  סלה אמן  , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

‰zÚÂ, ּומתּקים נעימים  ּבדברים ּבפּורים, מצוה יין  ּׁשּׁשת ּית מה נבאר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ט ֹובים . ימים ּבׁשאר ּכן  ּׁשאין מה  ּבפּורּיא  לבסּומי ח ּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָויֹותר

ּבית לבנֹות ּבנ ֹו יזּכה  אח ׁשורֹוׁש ּכמ ֹו רׁשע  ׁשּבן  מה ּכי נראה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאפס 

מאביו  טמא כן ּפי על  אף  מא ּמֹו טהֹור ּדריוׁש ׁשהיה  ּפי על  אף  ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש,

ּבניו, ועׂשרת המן  נתלה  אח ׁשורֹוׁש ּגזרֹות  ּפי ׁשעל ּבעב ּור לי  ונראה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה,

לזה אֹותֹו הכריח  ׁשהאל  ּפי על אף הּדברים, ויתר  מאֹויבינּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונ ּקם

ניצ ֹוצ ֹות ּבוּדאי  ּבאחׁשור ֹוׁש היה והּנה ׁשני, ּבית לבנֹות ּבנ ֹו זכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּגזרה,

ז "ל האר"י  מ ּדברי ּכּנֹודע מח)הּקד ּׁשה, תהלים הליקוטים  יׁש(שער  ּדבר ּבכל ּכי  ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ

וצרי  קדּׁשה  ויקאּנּו'ניצֹוצֹות ּבלע 'חיל ּבסֹוד  מ ּקלּפֹות  כ להעלֹות  (איוב  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻ

ּתׁשּועהטו ) ונע ׂשה ּבניו  ועׂשרת המן  את  לתלֹות אח ׁשורֹוׁש ׁשּצּוה ּובזה ,ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

היה  זה ידי (ו )על יד ֹו, על  ׁשּבתֹוּגדֹולה קדּׁשה  לניצ ֹוצ ֹות על ּיֹות  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ

הגם המן מע ׂשה ידי  על  וכן  הּמק ּדׁש, ּבית  לבנֹות ּבנֹו וזכה  ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאח ׁשורֹוׁש

øåàéá
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חלקים  הוא ואדם אדם שבכל  הניצוצות

נשמת  ממשיך  בן וכשמוליד  מנשמתו,

שורש  בחינת כפי אליו קרוב  היותר בנו

נח )נשמתו סו"פ  רשב "י  מאמרי  ולפעמים (שער  ,

מניצוצות  חלק  אדם של  בבנו נתברר

שהיה  זה קדושה וניצוץ  נשמתו,

מלכות  נתגלה ידו שעל  באחשוורוש,

רצון  בלי מעשה בבחינת כי אם שמים,

בדריווש  לגאולה יצא כלל , ומחשבה

ומחשבה  ברצון המקדש בית לבנות בנו

רבינו  בדברי וכמבואר גמורה, ובחירה

בנין  של  זה שנס  שניה, בקדושה לעיל 

הראשון  הנס  מכח  נעשה המקדש בית

בנס ישראל  לטובת הטבעים שינוי של 

עבור  "והנה וזלה"ק  ואסתר, מרדכי

היה  לכן ונזדככו נתקנו שהטבעים

עבור  שני בית לבנין הסכים השני דריוש

שני  בית הבנין והיה נזדככו. שהטבעים

אומות  מלך  עכב  שלא הטבעים בתוך  נס 

לבנותו  סייע  ואדרבה לבנותו, העולם

שצוה  ואסתר דמרדכי הנס  כדרך 

שמרדכי  וצוה ישראל  לטובת אחשורוש

המן". את יתלה
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הכין  ה ּוא ּכי  ה ּתׁשּועה, היה מעׂשיו ידי  ׁשעל  רק לרעה, היה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּכּונת ֹו

הגם ו ׁשּתי את  להרג  ּׁשאמר מה וכן ּבניו , ואת אֹותֹו לתל ֹות העץ  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבעצמ ֹו

נמצא ּבי ׂשראל, ּגד ֹולה  ה ּתׁשּועה  היה  זה  ידי  על ּבּתֹו, את ׁשּיּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּכּונת ֹו

ׁשּבתֹו הּקדּׁשה לניצ ֹוצֹות למדּוהיה ּבניו  ּבני זה ידי ועל  על ּיֹות , המן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּברק  ּבני ּומּנּו ּברּבים נז :)ּתֹורה לניצ ֹוצ ֹות(גיטין  על ּיֹות  ׁשהיה ונמצא  , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּבתֹו ואח ׁשורֹוׁש.קד ּׁשה המן  ְְְֲֵֶַַָָָֻ

ÏÏk‰Â יכ ֹולין אין ּגמ ּורים צ ּדיקים ע ֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי  מקֹום ּגד ֹול  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לד:)לעמד ׁשּבתֹו(ברכות  ה ּניצֹוצֹות  מעל ּיֹות  ּתענּוג  יֹותר ּכי , ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַֹ

אביו, אצל  ּבׁשנה אחד  ּפעם  ׁשה ּוא  לבן  למ ׁשל עצמן , מ ּצּדיקים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָה ּקלּפֹות

ּבתמידּות , אביו אצל מ ּכׁשהּוא י ֹותר ּגדֹול ה ּתענ ּוג  רחֹוק, מ ּמק ֹום ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא

ׁשה ּוא מ ּצּדיק  יֹותר ּגדֹול הּתענ ּוג  רח ֹוק  מ ּמק ֹום  ׁשּבא ּתׁשּובה ּבעל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלכן 

אביו. ִֵֶָאצל

ÔÎÏÂּבתֹו האל ּׁשּׁשלח  ּבמה  הּתׁשּועה ׁשה ּוא מחׁשב ֹותּבפּורים ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבתֹו ל ּניצ ֹוצ ֹות והיה  יׂשראל, ּכרצֹון לעׂשֹות אח ׁשורֹוׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

נהּפ המן  ּומע ׂשה הּמק ּדׁש, הּבית ּבנה  ׁשּבנֹו ּגדֹול עלּיֹות אח ׁשורֹוׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ל ּניצ ֹוצ ֹות ׁשהיה  וכיון ּברּבים, ּתֹורה  למד ּו ּבניו ּבני ולכן  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלי ׁשּועה,

ּכמ ֹוׁשּבתֹו ׁשהּוא ּכתבנ ּו ּכאׁשר ּגדֹולה, ׂשמחה היה על ּיֹות הּקל ּפֹות  ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ׂשמחה סֹוד ה ּוא  ׁשּיין  ויד ּוע ּבׂשמחה , להרּבֹות י ׁש לכן ּתׁשּובה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבעל

ׁשבעים על  מרּמז  יין  ּכי יין , ּבׁשתּית  זה  ּבי ֹום להר ּבֹות  י ׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָלכן 

זה ּבי ֹום להרּבֹות  י ׁש לכן  הענג , ּבע ֹולם ׁשהּמה ּגדֹולה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסנהדרי

יין : ְִִִַַּבׁשת ּית
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.âðåòä עולם שהוא הבינה אור כי

שכל  המידות בשבעת מתפשט  התענוג,

פרטים מעשרה כלול  (עשרת אחד 

שהשכילו הספירות) הסנהדרין סוד  וזה ,

בבינתם  התורה חוקי את להבין

הגדולה דעת והרחבת (הרמ "קהיתירה

רמונים) .בפרדס 
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„BÚÂאם הּׁשם ירצה  אם ויבאר ּופּורים, חנ ּכה ּבעניני מ ּלין לאל ּה י ׁש ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ

ירצה אם יתּבאר ו ׁשם להדּפיסם, ה ּבאים ּבחלקים האל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיזּכני 

וההּגדֹות ז "ל חכמינ ּו מימרֹות ועל  אס ּתר, מג ּלת  על ענינים  הרּבה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּׁשם 

ּודפּורים: ְֲִַָֻּדחנ ּכה
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הכין  ה ּוא ּכי  ה ּתׁשּועה, היה מעׂשיו ידי  ׁשעל  רק לרעה, היה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּכּונת ֹו

הגם ו ׁשּתי את  להרג  ּׁשאמר מה וכן ּבניו , ואת אֹותֹו לתל ֹות העץ  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבעצמ ֹו

נמצא ּבי ׂשראל, ּגד ֹולה  ה ּתׁשּועה  היה  זה  ידי  על ּבּתֹו, את ׁשּיּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּכּונת ֹו

ׁשּבתֹו הּקדּׁשה לניצ ֹוצֹות למדּוהיה ּבניו  ּבני זה ידי ועל  על ּיֹות , המן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּברק  ּבני ּומּנּו ּברּבים נז :)ּתֹורה לניצ ֹוצ ֹות(גיטין  על ּיֹות  ׁשהיה ונמצא  , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּבתֹו ואח ׁשורֹוׁש.קד ּׁשה המן  ְְְֲֵֶַַָָָֻ

ÏÏk‰Â יכ ֹולין אין ּגמ ּורים צ ּדיקים ע ֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי  מקֹום ּגד ֹול  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לד:)לעמד ׁשּבתֹו(ברכות  ה ּניצֹוצֹות  מעל ּיֹות  ּתענּוג  יֹותר ּכי , ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַֹ

אביו, אצל  ּבׁשנה אחד  ּפעם  ׁשה ּוא  לבן  למ ׁשל עצמן , מ ּצּדיקים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָה ּקלּפֹות

ּבתמידּות , אביו אצל מ ּכׁשהּוא י ֹותר ּגדֹול ה ּתענ ּוג  רחֹוק, מ ּמק ֹום ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא

ׁשה ּוא מ ּצּדיק  יֹותר ּגדֹול הּתענ ּוג  רח ֹוק  מ ּמק ֹום  ׁשּבא ּתׁשּובה ּבעל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלכן 

אביו. ִֵֶָאצל

ÔÎÏÂּבתֹו האל ּׁשּׁשלח  ּבמה  הּתׁשּועה ׁשה ּוא מחׁשב ֹותּבפּורים ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבתֹו ל ּניצ ֹוצ ֹות והיה  יׂשראל, ּכרצֹון לעׂשֹות אח ׁשורֹוׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

נהּפ המן  ּומע ׂשה הּמק ּדׁש, הּבית ּבנה  ׁשּבנֹו ּגדֹול עלּיֹות אח ׁשורֹוׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ל ּניצ ֹוצ ֹות ׁשהיה  וכיון ּברּבים, ּתֹורה  למד ּו ּבניו ּבני ולכן  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלי ׁשּועה,

ּכמ ֹוׁשּבתֹו ׁשהּוא ּכתבנ ּו ּכאׁשר ּגדֹולה, ׂשמחה היה על ּיֹות הּקל ּפֹות  ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ׂשמחה סֹוד ה ּוא  ׁשּיין  ויד ּוע ּבׂשמחה , להרּבֹות י ׁש לכן ּתׁשּובה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבעל

ׁשבעים על  מרּמז  יין  ּכי יין , ּבׁשתּית  זה  ּבי ֹום להר ּבֹות  י ׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָלכן 

זה ּבי ֹום להרּבֹות  י ׁש לכן  הענג , ּבע ֹולם ׁשהּמה ּגדֹולה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסנהדרי

יין : ְִִִַַּבׁשת ּית

øåàéá

íìåòá äîäù äìåãâ éøãäðñ

.âðåòä עולם שהוא הבינה אור כי

שכל  המידות בשבעת מתפשט  התענוג,

פרטים מעשרה כלול  (עשרת אחד 

שהשכילו הספירות) הסנהדרין סוד  וזה ,

בבינתם  התורה חוקי את להבין

הגדולה דעת והרחבת (הרמ "קהיתירה

רמונים) .בפרדס 

¬−š éåì úùåã÷ ³îð−½ì³¾þîõô

„BÚÂאם הּׁשם ירצה  אם ויבאר ּופּורים, חנ ּכה ּבעניני מ ּלין לאל ּה י ׁש ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ

ירצה אם יתּבאר ו ׁשם להדּפיסם, ה ּבאים ּבחלקים האל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיזּכני 

וההּגדֹות ז "ל חכמינ ּו מימרֹות ועל  אס ּתר, מג ּלת  על ענינים  הרּבה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּׁשם 

ּודפּורים: ְֲִַָֻּדחנ ּכה
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