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ìñ¾ ³¾þõ

íôðší

−þëðëהעבודה אופן הקב"ה, לעבודת  בנוגע  מסמרות  רבינו קובע  רבינו, של  אלו תורה 

דלתתא" "אתערותא  הקבלה בלשון הנקרא למעלה ", "מלמטה  של  באופן

להשפעה הקודמת  לקבל  התחתונים  התעוררות  כלומר  דלעילא ", ל "אתערותא  הקודמת 

מלמעלה . הבאה  עצמה

ó−þëð טוב שם  הבעל  מרן של  הק ' דבריו על  מיוסדים  רבינו של  הפסוק1אלו על 

ב ) יב, פרק בבחינת (ויקרא  היא  ה ' העבודת  אם  כי זכר , וילדה  תזריע  ּכי «««¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒא ּׁשה

לאחריה הבאה  שהאהבה  זכר , יולדת  אזי דלתתא , באתערותא היינו תחילה , מזרעת  אשה 

באתערותא היא העבודה שתחילת  תחילה , מזריע איש  אם  אבל  גדול , ובדעת  בתוקף  היא 

ה'. בעבודת  חזק  דעת  לו שאין היינו קלה, שדעתה  נקבה , יולדת  אזי דלעילא,

îò−ëþ הקדוש טוב  שם  הבעל  של  זה ביסוד  תלמידימעמיק  כל כדרך  בפירוש , מזכירו  שאינו  (הגם

בשמו ) להזכירו  מבלי מהבעש"ט  רבים  יסודות שמזכירים  הק ' נוסף ,הבעש"ט  לפרט  ומרחיבם  ,

והאהבה נקבה, בבחינת  היא  המשפיע  אל  המקבל  ביטול  שענינה שהיראה  ידוע  דהנה 

זכר . בחינת  היא  המקבל , בחינת  שהם  ישראל  בני אל  המשפיע  ה ' אור  התגלות  שהיא

úåøòäå úåôñåä

בסה"ק1. áåèכמובא íù ìòáהתורה תזריע )על  :(פרשת 

ז "ל , חכמינו  אמרו  זכר , וילדה תזריע כי  דל "א אשה (נדה 

מיני ע "א ) שני  דיש כו ', זכר  יולדת תחלה מזרעת אשה

בתשובה  תחלה הוא שמתעורר  הוא א' ענין  התעוררות,

מלמעלה, אותו  מסייעין  כך  ואחר  טוב, ודבר  וכיוצא

ע "ב )כדין  דל "ח אותו ,(יומא  מסייעין  לטהר  הבא

בתשובה, מעצמו  לשוב לב נותן  שאינו  ב' התעוררות

מלמעלה  אותו  שמעוררין  ידי  על  אם כי  טוב, לעשות או 

והנפקותא  תשובה, לעשות למטה מתעורר  אז  תחלה

בסוד זלה"ה ממורי  שמעתי  אלו  התעוררות שני  בין 

והכי  וכו ', רחמים שהוא זכר  יולדת תחלה מזרעת אשה

מיין  שהוא תחלה מלמטה התעוררות אם כך , נמי 

זכר  הוי  דכורין , מיין  מלמעלה בא כך  ואחר  נוקבין ,

דינא: הוי  ובהיפוך  לש"ת רחמים, בדרוש יוסף  פורת  (בן

ע "א ) דק "ז תקכ "ז. לשה "ג ובדרוש ע "ג. דקט"ו :תקכ "א .

קודם éøåîîשמעתי  תחלה להתחזק שצריך  יש כי  ז "ל 

ואז  ודפח"ח, הט"ז  קושיית וסרה וכו ', התפלה

נקרא  בתפלה, להתעורר  תחבולה עושה עצמו  כשהאדם

מעוררין  שלפעמים יש כן  שאין  מה דדכורא, מוחין  זכר ,

זהו  וכיוצא בבכיה נתעורר  שמעצמו  מלמעלה, אותו 

ח"ו  ואז  דנוקבא, מוחין  אשה, ק "ט)נקרא ותפלתו (תהלים 

שלא  בזכרו  האדם שיתחרד  לזה והתקנה לחטאה, תהיה

מלמעלה, תחלה לעוררו  שהוצרך  רק מעצמו  התעורר 

נתהפך ואז  מעצמו , שבאה ראשונה בכייה על  ויבכה

ודפח"ח, זכר  ונעשה דכירין , למיין  נוקבין  פ 'מיין  (תוי"י

ע "א ) דצ "ב  :תזריע 
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ê®ôòהאהבה דרך  על  היא שעבודתו אלא  ה', בעבודת  בעצמו מתחיל  אדם  אם שגם 

המשפיע חלק  את  בנפשו  מעצים  שהוא  נמצא יראה, לה  שיקדם מבלי תחילה

מחמת  שמתעורר  שבנפש  האהבה  שחלק  דהיינו  בו, הנטוע המקבל  חלק  לפני  בו הנטוע 

גם ואז  שבנפש, עול  והקבלת  היראה  חלק  לפני מתעורר  עליו, ה ' חסדי  דהיינו המשפיע 

נחשבת  זו האהבה  אין  ולכן המקבל , מצד  תחילה הכנה  מבלי  השפעה  כאן שיש  נמצא  כן

משפיע אור  בבחינת  היא אלא  ה ', את  העובד  הזה  המקבל  של  קנינו ואינה  שלימה , עבודה 

לקבלה . הכנה  מבלי

óêî אני זוכה  דבר  של  שבסופו כיון לא , או קניני היא  האהבה אם בזה  לי מה  תאמר 

היא ה ' עבודת  כי רבינו, בדברי מבואר  כך  על  ויראה . באהבה  להקב"ה  להתקרב

וכשמתגברת  לאהבה , מביאה  היראה בזה . זה כרוכים  טבעותיה  אשר  ושלשלת  כחבל 

היראה עמה באה מיד  יותר  גדולה אלוקית  הכרה  שהיא  והפנימית  האמיתית  האהבה

אלוקית  הכרה  שהיא  ביראה  וכשמעמיק אלוקית , הכרה  ידי על  ממילא בדרך  הבאה 

דלא ריעין תרין הם  והיראה שהאהבה  היא דבר  של  כללו  האהבה, עמה  באה  מיד 

הכרה שהם פנימיים, ויראה  באהבה  דווקא  זה  וכל  עמו . קם  זה  קם , וכשזה  מתפרשין,

אלוקית .

ñëê כי ועמוקה , פנימית  אינה  שהאהבה נמצא אזי להיראה, קודמת  האהבה כאשר 

ההכרה כל  שהרי היראה , בלי באמיתיות  כלל  להיות  לאהבה אפשר  אי  בוודאי

לו  שאין וכיון עבדו, ואני המלך  הוא הקב"ה  כי בהכרה  כל  קודם  כרוכה ה' במציאות 

אהבה היא להקב"ה ואהבתו באלוקות , אמיתית  הכרה  כלל  לו שאין נמצא זו, הכרה 

הנפש חכמת  בבחינת  אינה  אבל  האלוקית , הנפש  של  הארה  ידי על  הבאה  חיצונית 

ששורש כיון  היראה, עם  יחד  באה זו אהבה שגם  הגם וממילא בשכלה, והכרתה

הנפש כי יחדיו , כרוכים  והיראה  האהבה  שבה  הפנימית  האלוקית  בנפש  היא  האהבה

שיוצאים והיראה  שהאהבה  מכיון  מקום מכל  בו , ויודעת  הקב"ה  את  מכירה  האלוקית 

הכ מבלי הם  בלבו  גילוי ויראהלידי אהבה  להוליד  כוח  בהם  שאין נמצא  פנימית , רה 

אחרים .

íïהאהבה בחינות  והם  ואמא , אבא  בשם  נקראים  הפנימיים  והיראה  שהאהבה הטעם

החיצוניים והיראה האהבה  משא"כ והבינה , החכמה  הכרת  ידי על  שבאים  והיראה

בהם אין כי ואמא , לאבא  בנים בחינת  והם  וגבורה חסד  נקראים  בלבד  הלב שבהרגש 
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חיצונית  הארה  ידי על  באים הם אלא  נכונה, והכרה  עצמי כוח  שאינם  מכיון ההולדה  כוח

העצמית  עבודתו ואינם  להקב"ה, בן בהיותו מתולדתו אדם של  בלבו  הקיים אחר  אור  של 

שלימה בהכרה  האדם .2של 

úåøòäå úåôñåä

תזריע2. בפרשת הק' הבעש"ט בדברי  (המובאים והנה

קודמת ) בהערה  קדמה לעיל  שאהבתו  למי  העצה מוזכר 

ש  וכנ "ל ,ליראתו , נקבה בבחינת קלה  דעת לו  יש

שהיא  עמוקה יראה בבחינת ויתעורר  עתה שיחזור 

את  גם למפרע ויתקן  יחזור  ואז  עצמית, הכרה בבחינת

בבחינת  להיות עכשיו  היראה עם שתתקשר  האהבה

עצמי . וקנין  הכרה

הק' האר "י  בכוונות המוזכר  המידות הגדלת סוד  וזהו 

ונעשה  מתגדל  שהחסד  שמו "ע, של  ראשונה בברכה

דמכיון  כו ', בינה ונעשית מתגדלת והגבורה חכמה,

והבינה  החכמה בכוחות הם והגבורה החסד  ששורש

מכח  אלא האדם של  העצמי  קנינו  שאינם הגם שבנפש,

ישראל , כבן  מתולדתו  לו  ובא מהשגתו  שלמעלה אור 

וגם  העולמות מכל  הכלולה שבו  האלוקית בנפש

ששרשם  מכיון  מקום מכל  והבינה, החכמה מעולמות

וישתמש  ביותר  בהם יעמיק אם אזי  והבינה, מהחכמה

יתגדלו  אזי  בבורא, הכרתו  להגביר  ויראתו  באהבתו 

והבינה, חכמה בבחינת ויעשו  שבלבו  והיראה האהבה

בעומק  גם יש החיצונית והיראה האהבה בתוך  כי 

הפנימית. והיראה האהבה שהם והבינה החכמה
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’ê šþõ

íëíêí −òõñ íêþ−í ó−ðšíñ

êñîÔÚÓÏ Ì‰È¯Á‡ ÌÈ�ÂÊ Ì˙‡ ¯˘‡ ÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ Â¯Â˙˙
È˙ÂˆÓ ÏÎ ˙‡ Ì˙È˘ÚÂ Â¯ÎÊ˙(Ó-ËÏ ,ÂË),‰Ê· Â�Ï ‰ÊÓ¯ ‰¯Â˙‰˘ ÈÏ ‰‡¯� .

„·ÂÚ˘ ÈÓÂ ,ÌÈÓ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰·‰‡Â ,˘‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰‡¯È‰˘ ÚÂ„È ‰�‰„
‡Ï„ ÔÈÚÈ¯ ÔÈ¯˙ ‰·‰‡Â ‰‡¯È‰ ÈÊ‡ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ‰·‰‡Â ‰‡¯È· ‰"·˜‰Ï

øåàéá

íëéðéò éøçàå íëááì éøçà eøeúú àìåÀÉÈÇÂÅÀÇÀÆÀÇÂÅÅÅÆ
eøkæz ïòîì .íäéøçà íéðæ ízà øLàÂÆÇÆÉÄÇÂÅÆÀÇÇÄÀÀ

éúBöî ìk úà íúéNòå( לט -מ äàøð(טו, . ÇÂÄÆÆÈÄÀÈ
òåãé äðäã ,äæá åðì äæîø äøåúäù éì

ùà úðéçá àåä äàøéäù מתגברת שהיא

העליון, לשרשה למעלה למעלה לעלות

לקבלת  הנפש הכנת היא שהיראה כמו

העליון, íéîהאור úðéçá àåä äáäàå

נמוך , למקום גבוה ממקום יורדים שהם

החסד  אור ידי על  באה שהאהבה כמו

לתחתונים  גבוה ממקום היורד  והאהבה

ית', äàøéáבחסדיו ä"á÷äì ãáåòù éîå

úåéîéðôä äáäàå מחשבה ידי על 

פנימיים, שהם äàøéäוהתבוננות éæà

ïéùøôúî àìã ïéòéø ïéøú äáäàå3 כי .

הפנימית  ואהבה הרוממות יראת בחינות הם

úåøòäå úåôñåä

כזה 3. וידבר : ד "ה תזריע פרשת החכמה מעין  עיין 

שתבוא  רעה המחשבה כזאת 'כזה', פירוש וקדש, ראה

עצמו  לדבק כנ "ל , שכנגדו  בקדושה וקדש', 'ראה לך ,

דביקות  ידי  ועל  המדריגות, לכל  השער  שהוא ביראה

תרין  שהן  הפנימיות האהבה אל  יבא הפנימיות ביראה

האהבה, אל  שער  היא והיראה מתפרשין , דלא ריעין 

שכתוב יז)כמו  כח, אין (בראשית  הזה המקום נורא מה

'וזה', היראה, בחינת שהוא אלהים' 'בית אם כי  זה

בחינת  שהוא השמים', 'שער  יראה, בחינת היינו 

אמר  ע"ה המלך  דוד  וגם יט)האהבה. קיח, פתחו (תהלים 

לה' השער  זה היראה, בחינת שהוא צדק' 'שערי  לי 

צדק  לחבר  צדיק לבחינת שבאים בו , יבואו  צדיקים

תדע  וזאת הפנימיות. ואהבה יראה בחינת שהם  וצדיק,

שיבא  שאפשר  לבד , ח"ו  היראה בבחינת תשאר  שלא

שכתוב כמו  הפירוד , י)לעולם ב , יפרד(בראשית  ומשם

יראה  דביקות ידי  ועל  האהבה, אל  שיבא רק וכו ',

הקטרוג  שהיא רעה המחשבה לשבר  יכול  ואהבה

עליו . שנתעורר 

לנקודות  נמשלה  שהיראה  מה בענין  וגם זה, ובענין 

החכמה  מעין  גם עי ' רבינו , בדברי  בהמשך  כמובא

אל מזה לבא יכול  כן  שעושה ואדם בשלח... פרשת

מתפרשין  דלא ריעין  תרין  פנימיות ואהבה (זוה "ק יראה

יא :) אליו ח"ג ז "ל  כמאמרם יראה, על  רומזת שהנקודה ,

ידי  על  ה' איו  תמיד  חושב שאדם מחמת אי "ו , על  נקוד 

נמצא  עצמו , מצד  כנקודה מצומצם האדם נעשה זה

כן  גם ורומזת כנ "ל , היראה על  רומזת היא שהנקודה

וקרן  למעלה קוץ  בה יש נקודה שצורת האהבה, על 

כזה אמצעי  וקו  גימטריא é'למטה זה ידי  שעל  נמצא ,

שהיא  שמו  וברוך  הוא ברוך  הוי "ה שם מספר  כ "ו 

ונעשה  מתפשטת וכשנתגלה אהבה, על  רומזת

ג "כ  צורתה א' שצורת א', צורת àכזהé'å'é'מהנקודה

אלהי "ם  שם על  ג "כ  ורומזת אהבה, על  רמז  א' ואות ,

שיראה  נמצא היראה, על  רומזים שהם אדנ "י  ושם

מתפרשין . דלא ריעין  תרין  הם ואהבה
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‰‡¯È‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù ‰·‰‡·Â ,‰· ‰ÏÂÏÎ ‰·‰‡ Ì‚ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ‰‡¯È·„ ,ÔÈ˘¯Ù˙Ó
'ÂÈÓÂ¯Ó·' ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ Â‰ÊÂ .‰Ê· ‰Ê ÌÈÏÂÏÎ Ì‰˘ ÌÈÓÂ ˘‡ ÂÓÎ ,‰· ‰ÏÂÏÎ

(· ,‰Î ·ÂÈ‡)‰‡¯È· ‰"·˜‰Ï „·ÂÚ˘ Â�ÈÈ‰ ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÓÂ¯· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ÈÓ ˘Â¯ÈÙ ,
.˙ÂÈÓÈ�Ù ‰·‰‡Â ‰‡¯È Ô‰˘ ÌÈÓÂ ˘‡ ÔÈ· 'ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ' ‡Â‰ ,˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ‰·‰‡Â
Â· „ÏÂ� ‰‡¯È‰ Ï‡ ‡·˘Î ÛÎÈ˙Â ,‰ÏÁ˙ ‰‡¯È· ÂÓˆÚ ˜·„Ï Ì„‡ ÍÈ¯ˆ˘ ˜¯

øåàéá

השגה  שהם ובינה, חכמה בחינות שהם

עם  ויחד  הלב  הרחבת מתוך  ה' בגדלות

אלו  בחינות ושני עמוקה, התבוננות

המביאות  השגות הם ובינה חכמה הנקראות

על  הנולדות ואהבה ליראה ממילא בדרך 

תרין  נקראים ובינה וחכמה ההתבוננות, ידי

אחת  שכל  כלומר מתפרשין, דלא ריעין

הכרה  כל  שהרי חברתה, את כוללת מהם

חסדי  כלומר אהבה מצד  הן הבורא בגדלות

מביאות  גבורותיו כלומר יראה מצד  והן ה'

אתה  הן מכלל  השניה, להשגה בהכרח 

הן. שומע  אתה לאו ומכלל  לאו שומע 

äìåìë äáäà íâ úåéîéðôä äàøéáã

äìåìë äàøéä úåéîéðô äáäàáå ,äá

,äæá äæ íéìåìë íäù íéîå ùà åîë ,äá

לזה, זה מתנגדים והמים האש דבגשמיות

לזה, זה מתנגדים חיצונית ואהבה יראה וכן

והיראה  האהבה ובשורש ברוחניות משא"כ 

האהבה  דהיינו והבינה, החכמה שהם

לזה, זה מתנגדים אינם הפנימיים, והיראה

הרוממות  יראת בין סתירה כל  אין שהרי

הקב "ה, íåìLלאהבת äNåò åäæåÆÈ
'åéîåøîa'( ב כה, àåäù(איוב  éî ùåøéô , ÄÀÈ

íìåò ìù åîåøá ãîåò הספירות בשורש

חכמה  הנקראות העליונות הספירות הם

äàøéáובינה, ä"á÷äì ãáåòù åðééä

'íåìù äùåò' àåä ,úåéîéðôä äáäàå

äáäàå äàøé ïäù íéîå ùà ïéá

.úåéîéðô

äàøéá åîöò ÷áãì íãà êéøöù ÷ø

ãìåð äàøéä ìà àáùë óëéúå ,äìçú

äáäà åá4 כלי היא שהיראה משום  .

úåøòäå úåôñåä

אדם  צריך  וגם וז "ל : ויגש, פר ' ריש לעיל  עיין  עוד 

כלולה  ויראה מיראה, כלולה היא שאהבה לידע

במקום  והוא מתפלל  או  לומד  כשאדם נמצא מאהבה.

בלא  לבדה זה במקום כאן  שהיראה יאמר  לא יראה

ג "כ כאן  יש שאהבה לידע צריך  אלא ח"ו , אהבה

וכן  היראה, התגלות שכאן  אלא באתכסיא, בה כלולה

מרמז  זה ועל  מתפרשין . דלא ריעין  תרין  הם כי  להיפך ,

כזה  כשתכתוב מזה זה כלולים שהם גופה האותיות

אהבה ) - באהבה (יראה  הם יראה של  א"ה אותיות

ביראה  הם  אהבה של  א"ה ואותיות באתכסיא,

למטה  ממעלה יהיה זה תחת זה וכשתכתוב באתכסיא,

שלפניך . בציור  לעין  כנראה אהבה' 'יראה

פקודי :4. פרשת רבינו  בדברי  לעיל  מובא הדבר  הסבר 

אזי  לבד  ביראה דבוק שכשאדם ראשון , לענין  ונחזור 

הוא  אזי  האהבה אל  כשבא אבל  הצמצום, בבחינת הוא

באמת  כי  להתפשט, היראה ויוכל  היראה את מעלה

בא  ממילא הוא  אזי  הפנימיות יראה שורש אל  כשבא

האהבה  עם תמיד  היא הפנימיות היראה כי  לאהבה,



îìñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰‡¯È Â· „ÏÂ� ÛÎÈ˙ ÔÎ ÏÚ ,Ï"�Î ‰‡¯È‰ Ì‚ ÏÂÏÎ ‰·‰‡·Â ,‰·‰‡
.‰¯È˙È ‰·‰‡Â ‰‡¯ÈÏ ÌÚÙÂ ÌÚÙ ÏÎ· ‡·Ï ÏÂÎÈ ‰Ê·Â ,˙ÂÓ„Â˜‰ ÔÓ

îíïî¯ÎÊ ‰„ÏÈ ‰ÏÁ˙ ˙Ú¯ÊÓ ‰˘‡(.Ò ˙ÂÎ¯·)¯Ó‡ÓÎ ,‰‡¯È‰ ˙‡¯˜� ‰˘‡ ,
·Â˙Î‰(Ï ,‡Ï ÈÏ˘Ó)'‰ ˙‡¯È ‰˘‡(.Â ¯‰ÂÊ È�Â˜È˙)‰‡¯È· ÂÓˆÚ ˜·„Ó˘Î Â�ÈÈ‰ ,

˘ÈÂ ,¯ÎÊ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ‰·¯ ‰·‰‡ „ÈÏÂÓ˘ ,¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÈÊ‡ ‰ÏÁ˙

øåàéá

הקב "ה, אור את לקבל  בנפש ההכנה

לגבי  מקבל  בחינת עצמו עושה וכשאדם

שיודע הוא המקבל  של  שענינו הקב "ה,

הוא  חיותו וכל  כלום, בעצמו כח  לו שאין

אזי  הקב "ה, דהיינו מהמשפיע  שמקבל  מה

וחסדיו  והשפעתו ה' אור את מקבל  ממילא

אהבה  מרגיש וממילא האהבה, אור שהיא

להקב "ה. íâגדולה ìåìë äáäàáå

äàøé åá ãìåð óëéú ïë ìò ,ì"ðë äàøéä

ìåëé äæáå ,úåîãå÷ä ïî äìåãâ øúåé

äáäàå äàøéì íòôå íòô ìëá àáì

.äøéúé

øëæ äãìé äìçú úòøæî äùà åäæå ברכות)

5øîàîëס .) ,äàøéä úàø÷ð äùà ,

áåúëä(ל לא, ä'(משלי  úàøé äLà תיקוני) ÄÈÄÀÇ
ו.) äàøéáזוהר  åîöò ÷áãîùë åðééä ,

,øîåì äöø ,øëæ äãìé éæà äìçú

øëæ úðéçá àåäù äáø äáäà ãéìåîù

האהבה  כך  חזק , דעת לו שיש זכר כמו

להכרה  הפתח  שהיא היראה לאחר הבאה

úåøòäå úåôñåä

כנודע. לזה מורה בה אה אה יר  צירוף כי  ביחד ,

לשונה על  חסד  ותורת בחכמה  פתחה פיה לא ,וזה (משלי

'פתחה'כו) היראה, על  שמרמז  הדיבור  היינו  'פיה' ,

ארץ יסד  בחכמה כי  'בחכמה', היא, שלה (משלי הפתיחה

יט) לשון ג, היא תורה חסד ', 'ותורת יראה, והארץ ,

שהשם  ידי  על  תורה, נקראת דרך  שמורה שם על  מורה,

נתגלה  זה ידי  על  אהבה היינו  חסד  איזה לו  מורה יתברך 

נופל לשון  לשונה', 'על  חסד  ותורת וזהו  כן , גם היראה

על קדשו  ברוח ז "ל  רש"י  שפירוש כמו  הלשון , על 

כג)הכתוב ב , לקחה (בראשית  מאיש כי  אשה יקרא לזאת

לבחינת  הלשון  על  נופל  לשון  ז "ל  רש"י  ופירוש זאת,

בחינת ז  שהוא איש מבחינת מאיש' 'כי  אשה, יקרא את

נבראו  פרצופים דו  מתחילה כי  'זאת', לקחה אהבה,

מאד . הוא עמוק כי  והבן  חן , ליודעי  כנודע

אחותי  לי  פתחי  דופק דודי  קול  הכתוב כוונת וזהו 

רסיסי  קווצתי  טל  נמלא שראשי  תמתי  יונתי  רעיתי 

'אחותי ' לי  פתחי  דופק האהבה, שהיא דודי ' 'קול  לילה.

אחת  בחינה הם תמתי ' יונתי  'רעיתי  וגם היראה, שהיא

ותתעלה  פתח לי  תפתח חן , ליודעי  כנודע אחותי  עם

וימינו  לראשי  תחת שמאלו  כמו  'שראשי ' כנ "ל , היראה

ו)תחבקני  ב , השירים  'תחת'(שיר  לראשי , תחת שמאלו  ,

קטנה לנו  אחות ח)לשון  ח, היראה (שם  שהוא שמאלו  ,

האהבה, שהיא  'וימינו ' אבל  כנ "ל , לראשי  תחת

היינו  'שראשי ' וזה והעלאה, התדבקות לי  יש 'תחבקני '

כן  כמו  טל ' 'נמלא היראה, להעלות שרוצה כמה כל 

שהוא  'קווצתי ' האהבה, שהיא בטל  אותה למלאות

מאד והבן  לילה, בבחינת יטפטף לילה' 'רסיסי  האהבה,

דבר . של  לעומקו  שתבוא עד 

ולגבי 5. זכר ', 'וילדה תזריע כי  אשה הכתוב כמאמר 

נקבה', 'יולדת תחילה מזריע איש בחז "ל  מצינו  איש

איש  אצל  כי  מבאשה, באיש הלשון  שינוי  מדייק ורבינו 

'יולדת'. כתב ובאשה 'ילדה' לשון  נזכר 



ï íô×ìí ö−−¼ô ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÚÙ ÏÎ· ‡· ‡Â‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰‡¯È‰ Ï‡ ‰�ÓÓ ‡·Ï ‰·‰‡ ‰˙Â‡· ÁÎ
,‰ÏÁ˙ ÚÈ¯ÊÓ ˘È‡ Ì‡ Ï·‡ .¯˙ÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙· ÂÓ˘ Í¯·˙È Â˙·‰‡Â Â˙‡¯ÈÏ
È"ÙÚ‡˘ ˘Â¯ÈÙ ,‰·˜� ˙„ÏÂÈ ,‰ÏÁ˙ ‰·‰‡‰ Ï‡ ÂÓˆÚ ˜·„Ó Ì„‡˘Î ˘Â¯ÈÙ
‰˙Â‡· ÁÎ ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‰· ‰ÏÂÏÎ È¯‰˘ ,‰‡¯È ÏÏÎÏ ‰·‰‡ ‰˙Â‡Ó ‡·˘
˙Â„ÏÂÓ ‰·‰‡ ‰˙Â‡˘ ˘Â¯ÈÙ '˙„ÏÂÈ' Â‰ÊÂ ,‰¯È˙È ‰·‰‡ „ÈÏÂ‰Ï ‰‡¯È‰

.‰·˜� ÂÓÎ ‰‡¯È‰ ÁÎ ˘˙˘ ‡Ï‡ ,‰‡¯È

’ë šþõ

³îšñêí ì×ô ðîþ−õë èò¼³íñ êñ¾ ê−í íêþ− ³ò−ìë

íïîÌ„‡˘ ‡Ï‡ ,˙ÂÈ˙Â‡ ‡Ï‡ ÌÈÓÚË ‡ÏÂ ˙Â„Â˜� Â· ÔÈ‡ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ·˘ ÚÂ„È
,˘"˙È Â˙·‰‡Â Â˙‡¯È ‰Ê˘ ÌÈÓÚËÂ ˙Â„Â˜� ˙ÂÈ˙Â‡· ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ

øåàéá

ופנימית  עמוקה אהבה היא הפנימית,

זכר  כמו חזק  בדעת הנפש בעומק  שנטועה

חזקה, äáäàשדעתו äúåàá çë ùéå

äàøéä ìà äðîî àáì זו שאהבה משום

לעיל , כנזכר הנפש של  עצמי קנין ìòåהיא

åúàøéì íòô ìëá àá àåä äæ éãé

.øúåé úåôñåúá åîù êøáúé åúáäàå

ùåøéô ,äìçú òéøæî ùéà íà ìáà

,äìçú äáäàä ìà åîöò ÷áãî íãàùë

àáù éô ìò óàù ùåøéô ,äá÷ð úãìåé

éøäù ,äàøé ììëì äáäà äúåàî

î ,äá äìåìëäúåàá çë ïéà íå÷î ìë

äøéúé äáäà ãéìåäì äàøéä זו יראה כי

בדרך  לו באה אלא שלו, עצמי קנין אינה

והאהבה  האהבה, השגת ידי על  ממילא

בבחינת  להיות להכינה בנפש כלי אינה

ההכנעה  שהיא היראה דווקא אלא מקבל ,

האור  לקיבול  הכלי הם הישות וביטול 

שאור  משום הוא הדבר וטעם האלוקי,

עצמו, האלוקי האור בבחינת היא האהבה

שתקדם  מבלי בהאהבה שהתדבק  ומכיון

קנינו, אינה שהאהבה נמצא היראה, לה

קנין  אינו  ידה על  הבאה היראה גם וממילא

להכין  זו היראה בכוח  אין וממילא הנפש,

יתירה  אהבה להוליד  בנפש åäæåמקום ,

úåãìåî äáäà äúåàù ùåøéô 'úãìåé'

åîë äàøéä çë ùúù àìà ,äàøé

.äá÷ð

úåãå÷ð åá ïéà äøåú øôñáù òåãé äæå

íãàù àìà ,úåéúåà àìà íéîòè àìå

úåéúåàá êéùîäì êéøö,הקריאה ידי על 

איש  כל  של  ה' לעבודת משל  שהיא

שמכוונים  ישראל  נשמות ריבוא משישים

וצריך  התורה, אותיות ריבוא שישים כנגד 

האותיות  שהם  ישראל  בנשמת להביא

íéîòèåהארת úåãå÷ð,åúàøé äæù
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Ï"Ê Ì¯Ó‡ÓÎ ,Â˙‡¯È ÏÚ ‰ÊÓ¯ ‰„Â˜�‰˘(ÂË ,ÁÓ ¯"·)ÏÎ·˘ Â�ÈÈ‰ ,Â"È‡ ÏÚ „Â˜�
ÈÓ˘‚ ‚Â�Ú˙ ÌÂ˘ ÈÓˆÚÏ ÏËÂ� È�‡ ÍÈ‡ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,‰"·˜‰ 'ÂÈ‡' ÏÎ˙Ò˙ ¯·„
ÌÈÓÚË‰Â .‰„Â˜� ˙�ÈÁ·· ÂÓˆÚ ÌˆÓˆÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,˙È˜Ï‡ ÁÎ ˘È‚¯Ó Â�È‡Â
.‰·‰Â‡ ‡Â‰ ÈÊ‡ ¯·„· ·ÂË ÌÚË ˘È‚¯Ó Ì„‡˘Î˘ ÈÙÏ ,‰·‰‡ Ï‡ ÌÈÊÓÂ¯

íïîÏ"Ê Ì¯Ó‡Ó ÚÂ„È(‰"‰ ‡"Ù ˙ÂÎ¯· ÈÓÏ˘Â¯È),‰‡ËÁ„ ‡¯ÂÒ¯ÈÒ È¯˙ ‡·ÏÂ ‡�ÈÚ
„ÓÂÁ ·Ï‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ ‰‡Â¯ ÔÈÚ(· ,È ¯"·„Ó· ‰‡¯)‰"·˜‰˘ ÚÂ„È ‰Ê Ì‚Â .

¯"‰ˆÈ‰˘ ˜¯ ,ÔÂÈÏÚ ‚Â�Ú˙ Ï‡ Ô˙ÂÏÚ‰Ï È„Î ÈÓ˘‚ ¯·„ ÏÎ· ‚Â�Ú˙ ÍÈ˘Ó‰
Â�˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,˙Â˜Ï‡ Ï‡ ¯·„ ÏÎ ˙ÂÏÚ‰Ï ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÁÈ�Ó Â�È‡

øåàéá

ìò äæîø äãå÷ðäù ,ù"úé åúáäàå

åúàøéהוא לזה וראיה íøîàîëיתברך ,

ì"æ(טו מח , ìëáù(ב "ר  åðééä ,å"éà ìò ãå÷ð

ä"á÷ä 'åéà' ìëúñú øáã אנו ומכאן

להביט הוא הנקודה של  שמהותה לומדים

דבר, שבכל  האלוקית נקודה אל  äöøתמיד 

âåðòú íåù éîöòì ìèåð éðà êéà øîåì

,úé÷ìà çë ùéâøî åðéàå éîùâ לו דאסור

ברכה, בלא מהעוה"ז ליהנות לאדם

לו  שאסור היא הפנימיות פי על  שהכוונה

האלוקות  הרגשת מכפי יותר ליהנות לאדם

רק הוא המותר דהתענוג בדבר, לו שיש

האכילה  בשעת הבא השכלי התענוג

כי  אלוקית, ולדביקות לקרבת והמביא

דבר, שבכל  הקדוש הניצוץ  הוא זה תענוג

úðéçáá åîöò íöîöî äæ éãé ìòå

äãå÷ð אלוקות מהנקודת רק  נהנה להיות

כוחות  בהתפשטות ליהנות ולא דבר, שבכל 

דבר. באותו לו שיש זו  מהשגה יותר הנפש

éôì ,äáäà ìà íéæîåø íéîòèäå

éæà øáãá áåè íòè ùéâøî íãàùëù

äáäåà àåä,לאהבה מביא דהתענוג נמצא

ע מרמז המביא (וזה והוא  תענוג , בחינת שהוא הכתר  אור  ל

אהבה) בחינת שהוא íøîàî,לחכמה òåãé äæå

ì"æ(ה"ה פ "א ברכות éøú(ירושלמי  àáìå àðéò

äàèçã àøåñøéñ הם אדם של  והלב  העין

שעובדים  החטא של  שלוחים בבחינת

לראות  מעצמם פונים שתמיד  בשותפות,

ליהנות, להם אפשר היכן דבר ïéòבכל 

ãîåç áìä äæ éãé ìòå äàåø, י במדב "ר  (ראה

.ב )

âåðòú êéùîä ä"á÷äù òåãé äæ íâå

âåðòú ìà ïúåìòäì éãë éîùâ øáã ìëá

ïåéìò נהנה אדם של  שגופו היא ההעלאה

לבו  אלא גופו להנאת לבו אין מהתענוג

תחתון  תענוג ידי על  להתקשר למעלה

הוא  התחתון תענוג כי העליון, לתענוג

הניצוץ ידי ועל  העליון, לתענוג משל 

אפשר  התחתון שבתענוג האלוקי הקדוש

העליון, להתענוג òøäלהגיע  øöéäù ÷ø

øáã ìë úåìòäì ïë úåùòì çéðî åðéà

åðúéîäì õôç àåäù àìà ,úå÷ìà ìà
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ÈÂ·¯ ‡Â‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ì‚˘ ,'Ì‚' ‡¯˜� ‰ÊÂ ,ÈÓ˘‚ ‚Â�Ú˙·(‰"‰ Ë"Ù ˙ÂÎ¯· ÈÓÏ˘Â¯È),
,ÛÒÎ ‡¯˜� ‚Â�Ú˙‰Â ,‚Â�Ú˙ ÔÎ Ì‚ ‰Ê˘ ¯ÓÂ‡Â ÈÓ˘‚‰ ‚Â�Ú˙‰ Â�Ï ‰·¯Ó˘

˙ÙÒÎ� ÛÒÎ� ÔÂ˘Ï(Ï ,‡Ï ˙È˘‡¯·).

íïî‡Ï˘ ‰"·˜‰ Â�Ï ¯È‰Ê‰˘ ˘Â¯ÈÙ ,ÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ Â¯Â˙˙ ‡ÏÂ
Â�ÈÈ‰ ,'ÌÎ··Ï È¯Á‡' ÊÓ¯� Â‰ÊÂ ,ÔÈÚ ˙„ÓÁ ¯Á‡Â ·Ï ‚Â�Ú˙ ¯Á‡ ¯Â˙Ï
‰˘Ú�Â ,Ï"ÓÈ‚ ˙Â‡ ‡Â‰ ˙"È· ¯Á‡Â ,Ì"Ó ‡Â‰ „"ÓÏ ¯Á‡ ,'·Ï' ¯Á‡˘ ˙ÂÈ˙Â‡
¯Á‡Â ,'Ù ‡Â‰ 'Ú ¯Á‡ ,Ô"ÈÚ ¯Á‡˘ ˙ÂÈ˙Â‡ Â�ÈÈ‰ ,'ÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡Â' ,'Ì‚' ÛÂ¯Èˆ
ÂÎÏ˙ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰ ,'ÛÒÎ' ÛÂ¯Èˆ ‰˘Ú�Â ,Í"ÓÒ ˙Â‡ '� ¯Á‡Â ,'Î ‡Â‰ „"ÂÈ ˙Â‡
,Ì‰È¯Á‡ ÌÈ�ÂÊ Ì˙‡ ¯˘‡ Â‰ÊÂ ,ÌÈ‚Â�Ú˙‰ ˙„ÓÁ ÍÏ ‰·¯Ó˘ ¯"‰ˆÈ È¯Á‡
.˙È˜Ï‡ Ï‡ ÌÈ‚Â�Ú˙‰ ÏÎ ˙ÂÏÚ‰Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,Ï"Á¯ ÛÂ‡È�Î ˘ÓÓ ‰Ê˘

øåàéá

éîùâ âåðòúá והחכמה הדביקות העדר

בחכמה, ולא ימותו שנאמר כמו מיתה נחשב 

éåáø àåä íå÷î ìëá íâù ,'íâ' àø÷ð äæå

ה"ה) פ "ט  ברכות âåðòúä(ירושלמי  åðì äáøîù ,

,âåðòú ïë íâ äæù øîåàå éîùâä היפך

תענוג, נחשב  אינו הגשמי שהתענוג האמת

מכח נמשך  תענוג בו שיש שנראה והדמיון

הניצוץ ומכח  הרוחני לתענוג משל  היותו

באמת  אבל  בו, הגנוז הטעם שהוא השכלי

התענוג  את כשמעלים הוא האמיתי התענוג

óñëðלשרשן  ïåùì ,óñë àø÷ð âåðòúäåÄÀ
zôñëð(ל לא, .(בראשית ÄÀÇÀÈ

éøçàå íëááì éøçà eøeúú àìå äæåÀÉÈÇÂÅÀÇÀÆÀÇÂÅ
ä"á÷ä åðì øéäæäù ùåøéô ,íëéðéòÅÅÆ
úãîç øçàå áì âåðòú øçà øåúì àìù

ïéò על להתבונן טבע  לה יש שהעין

אין  אם הפנימיות, על  ולא החיצוניות

הפ למחשבה מוחמקשרה שהיא נימית

להתרגש  טבע  לו יש הלב  וכן החכמה,

אם  הפנימי מהתענוג ולא החיצוני מהתענוג

מוח שהיא הפנימית להתבוננות מקשרו אין

åðééäהבינה, ,'íëááì éøçà' æîøð åäæåÇÂÅÀÇÀÆ
àåä ã"îì øçà ,'áì' øçàù úåéúåà

,ì"îéâ úåà àåä ú"éá øçàå ,í"î

,'íëéðéò éøçàå' ,'íâ' óåøéö äùòðå

àåä 'ò øçà ,ï"éò øçàù úåéúåà åðééä

úåà 'ð øçàå ,'ë àåä ã"åé úåà øçàå ,'ô

'óñë' óåøéö äùòðå ,ê"îñ מלשון

לתענוג, והשתוקקות àìùכיסופין åðééä

úãîç êì äáøîù ø"äöé éøçà åëìú

íéðåæ ízà øLà åäæå ,íéâåðòúäÂÆÇÆÄ
ì"çø óåàéðë ùîî äæù ,íäéøçà כל כי ÇÂÅÆ

המטרה  שאין באופן דבר, מאיזה הנאה

שבו, האלוקי באור הדבר, בשורש להתחבר

שתכליתו  מעשה של  פגם שהוא כזנות הוא

שבו  המחשבה לפנימיות ולא ,לחיצוניות

íéâåðòúä ìë úåìòäì íãàä êéøö àìà

.úé÷ìà ìà



−ìñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‰·‰‡Â ‰‡¯È· ‰"·˜‰Ï „·ÂÚ˘Î ,‰‚È¯„Ó‰ ‰ÊÏ ‡Â·Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ È˙ÓÈ‡Â
‰Ê È„È ÏÚÂ ‰‡¯È‰ Ï‡ ‰ÏÈÁ˙ ÂÓˆÚ ˜·„Ó˘Î Â�ÈÈ‰ ,Ï"�‰ Í¯„ ÏÚ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰

Ï"�Î ¯ÎÊ ˙�ÈÁ· ‰·‰‡ Ï‡ ‡· ‡Â‰6'˙‡ Ì˙È˘ÚÂ' ‰Ê È„È ÏÚÂ ,7‡Ï˘ Â�ÈÈ‰ ,
˙„Â˜� Ì‰· ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰È‰˙˘ ‡Ï‡ ,„·Ï ˙ÂÈ˙Â‡ ˙�ÈÁ·· ÂÎÏ˙
È˙·‰‡Â È˙‡¯È ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÎÏ È˙ÈÂˆ È�‡˘ ÂÓÎ 'È˙ÂˆÓ ÏÎ' Â‰ÊÂ ,Ï"�Î ÌÈÓÚËÂ

.Ô·‰Â ˜"Â„Â ,˙ÂÈ˙Â‡ ÏÎ·

øåàéá

,äâéøãîä äæì àåáì ìåëé àåä éúîéàå

äáäàå äàøéá ä"á÷äì ãáåòùë

÷áãîùë åðééä ,ì"ðä êøã ìò úåéîéðôä

àåä äæ éãé ìòå äàøéä ìà äìéçú åîöò

,ì"ðë øëæ úðéçá äáäà ìà àá והיינו

דדוקא  זכר. בבחינת שתהיו תזכרו' 'למען

פנימיות, הם ואהבה היראה זאת בדרך 

היראה  אליה שתקדם בלא אהבה משא"כ 

שמוליד  חכמתו בכח באדם שרשית אינה

חיצונית, אהבה היא אלא המידות, את

בנפש. חדש כוח  להוליד  יכול  שאינו הרגש

,'úà íúéNòå' äæ éãé ìòå על מרמז את ÇÂÄÆÆ
כמו  תיקון לשון הוא ועשיתם האותיות,

צפרניה' את יב )'ועשתה כא, והיינו (דברים

נקודות  לו שעושה ע "י ה'אות' שמתקן

úðéçááוטעמים, åëìú àìù åðééä

ãáì úåéúåà שבמעשה עבודה בבחינת

רק שמקיים ושמחה, תענוג בלי בלבד 

לעשות  הכתובים באותיותה בתורה הכתוב 

וטעמים  נקודות בחינת לצרף  מבלי וכך , כך 

ואהבה, יראה íéìåëéשהם äéäúù àìà

ì"ðë íéîòèå úãå÷ð íäá êéùîäì

היראה  שלאחר שהאהבה לעיל  כאמור

חדשים, ויראה אהבה להוליד  åäæåיכולה

íëì éúéåö éðàù åîë 'éúåöî ìë'

úåéúåà ìëá éúáäàå éúàøé êéùîäì

ויראה, אהבה כלול  שיהיה ר"ל  'כל ' והיינו

שצויתי, כפי ר"ל  ïáäå.'מצותי' ÷"åãå

úåøòäå úåôñåä

זכר .6. בבחינת שתהיו  תזכרו ' 'למען  והיינו 

צפרניה'7. את 'ועשתה כמו  תיקון  לשון  הוא ועשיתם

יב ) כא , לו (דברים  שעושה ע"י  ה'אות' שמתקן  והיינו 

וטעמים. נקודות


