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µ³îñ¼íë ³¾þõ

íôðší

š"í½íמובהק תלמיד  זי"ע  מדאלינא  שוהם משה רבי  הרה "ק  ידי על  נכתב משה  דברי

נתבארו  ובו זי"ע , מזלאטשוב הק' המגיד  של  ומחותנו הק ' הבעש "ט מרן של 

ענינים מאידך  בו ונתבארו נפש , לכל  שווה  הספר  התורה , בפנימיות  יסודות  הרבה 

בשפה ית ' השם  בעבודת  ענינים  הרבה  בו נתבארו ומאידך  הקבלה, בתורת  מאוד  עמוקים 

החסידות . תורת  של  בדרכה  נפש  לכל  השווה

¼îð− מספרי ובפרט  בהסה "ק ואיתא  הוראה , מלשון היא  התורה  כי הזוה "ק  מאמר 

ולימוד  הוראה וכל  וזמן, עת  בכל  ואחד  אחד  לכל  דרך  מורה  היא  כי החסידות 

עלינו  כי כן , אם  למתבונן , מובן דורות . לדורי  לימוד  היא  מהתורה  ותיבה  תיבה  כל  ואפילו 

ללמוד  ולא  בהתורה , הנרמז  הענין אחר  ולדרוש  לחקור  כזה  באופן התורה  את  ללמוד 

לבא אפשר  ואי  וגלויה, סתומה  היא התורה  כי בלבד , החיצוניים בלבושיה  התורה  את 

התורה . פנימיות  את  לנו  שמפרשים הק' הצדיקים  חכמינו ידי על  אם כי שבה  לאור 

óêîהנסתר מצד  הוא עניינם  שעיקר  בענינים וכמה כמה  אחת  על  כך , כולה  התורה  בכל 

הכ אדום מלכי שבעת  כמו טמוניםשבתורה , בהם  ואשר  וישלח בפרשת  תובים

והחסידות  הנסתר  תורת  כל  אשר  הכלים )ענינים  וכן (שבירת תורה , גופי הם  הם  בהם , תלוים

הם הלא כי זה , במאמר  בהרחבה  מפורשים הם ואשר  מסעי שבפרשת  המסעות  מ "ב

רבי  האלוקי התנא ידי  על  בכח  אנא תפילת  נתקנה  עליו  אשר  מ "ב הקדוש שם  על  מורים 

ולהתקדש להתעלות  התחתונים  יכולים  ידו שעל  הקנה , בן פורחים1נחוניא  זה  שם  ידי ועל  ,

ויום, יום  בכל  זה  בשם  משתמשים  התחתונים  ואף  לעולם , מעולם ומתעלים המלאכים 

בוראם . לפני להתחנן פנימה הקודש  אל  בואם  קודם להתקדש  מנת  על  התפילות , לפני

úåøòäå úåôñåä

האריז "ל 1. שכתב הבו)כמו  מזמור  ענין הכונות  וז "ל ,(שער 

ממדרגתו , למעלה עולה דבר  שום אין  כי  נודע, אבל 

ממנו . למעלה אשר  מ"ב, בן  שם כח ידי  על  לא אם

בדבר , האוחזים הידים בסוד  י "ד , ג "פ סוד  הוא כי 

דיצירה, מ"ב בן  שם כי  ונודע למעלה... אותו  ומעלים

גם  כו '. בכח אנא מר "ת היוצא כו ', אבגית"ץ הוא

עד מחסד  מתחלקים והם שמות, לז ' שמתחלק נודע,

מלכות.
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öî−×ôîבמאמר לנו רבינו מבאר  ישראל  האיש  של  ההתעלות  דרך  כל  מיוסד  זה  שבשם

בששת  שכלולים  המידות  במ "ב לדרגה  מדרגה  וההתעלות  העבודה  סדר  את  זה

המידות  מ "ט  הם והם המלכות , למידת  ישראל  בני מגיעים ידם שעל  נה "י חג"ת  המידות 

באופן  ישראל , בני נסעו אשר  המסעות  ובסוד  העומר . ספירת  ימי מ "ט  מכוונים שכנגדם

ואיך  לדרגה, מדרגה  בהדרגה האלוקים , עבודת  דרך  את  למדים אנו וחנייתם  נסיעתם 

שכינתו  הסתלקות  ידי על  בה , ילכו אשר  הדרך  את  לו להראות  לאדם מדריכו הקב"ה 

לו  ומרמז  ה ' את  העובד  להאיש  קורא  הוא בה אשר  לדרגה , ומדרגה  למקום  ממקום

הסתלקות  ידי על  דווקא  איך  יבין זו, בדרך  ילך  אשר  והאיש  לדרגה , בדרגה  להתעלות 

כראוי  עבודתו השלים איך  משמים  לו מרמזים  עליו הנופלת  והחשיכה  ממנו השכינה 

לדרגה . מדרגה  ויתעלה  שימשיך  וצריך 
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’ê šþõ

ñêþ¾− −òë î¼½ò¾ ³î¼½ô ë"ôí ³î−ô−òõ

þëð−îÌ˙Â‡ ‰˘Ú˙ ‰˘˜Ó ÛÒÎ ˙Â¯ˆÂˆÁ È˙˘ ÍÏ ‰˘Ú ¯Ó‡Ï ‰˘Ó Ï‡ '‰
Ú˜˙Â ˙Â�ÁÓ‰ ˙‡ ÚÒÓÏÂ ‰„Ú‰ ‡¯˜ÓÏ ÍÏ ÂÈ‰ÂÍÈÏ‡ Â„ÚÂ�Â Â

ÂÚÒ�Â ‰ÚÂ¯˙ Ì˙Ú˜˙Â ,'ÂÎÂ ÌÈ‡È˘�‰ ÍÈÏ‡ Â„ÚÂ�Â ÂÚ˜˙È ˙Á‡· Ì‡Â ‰„Ú‰
Ì˙Ú˜˙Â ÌÎ˙‡ ¯¯Âˆ‰ ¯ˆ‰ ÏÚ ÌÎˆ¯‡· ‰ÓÁÏÓ Â‡·˙ ÈÎÂ ,'ÂÎÂ ˙Â�ÁÓ‰

.'ÂÎÂ ÌÎÈ„ÚÂÓ·Â ÌÎ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ·Â ,'ÂÎÂ ˙Â¯ˆÂˆÁ·

íòíîÂ�ÚÈ„Â‰ Í¯Âˆ ‰ÊÈ‡Ó ÂÏ‡‰ ˙˘¯Ù È�˘· Ô�Â·˙‰Ï ·Ï ˙˙Ï ˘È È‡„Â
‰È‰ Ì˙ÂÈ�ÁÂ Ô�Ú‰ ˙ÂÏÚ‰ È„È ÏÚ 'È‰ Ì˙ÚÈÒ� ¯˘‡ ,‰Ï‡ ÏÎ ˙‡ '˙È
‡ˆÂÈ ‰Ó ÈÎÂ ,ÂÚÒ� ‡ÏÂ Â¯Ó˘Â Ô�Ú‰ ÍÈ¯‡‰ ¯˘‡ÎÂ ,Ô�Ú‰ ÔÂÎ˘È ¯˘‡ ÌÂ˜Ó·
˙Â¯ˆÂˆÁ‰ ˙ÂÈ˘Ú ‰Âˆ ÔÈ�Ú· ‰È�˘ ‰˘¯Ù Ì‚ .‰È‰ ¯·Î ‰È‰˘ ‰Ó ‰Ê· Â�Ï
˙ÂˆÓ ˜¯ ‰È‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,‰Ê· Â�˙Â‡ ÚÈ„Â‰ Í¯Âˆ ‰ÊÈ‡Ï Ô·ÂÓ Â�È‡ ÔÎ Ì‚
,ÂÊ�‚� Ê"Á‡Â ‰˘Ó ÈÓÈ· ˜¯ Ì‰· Â˘ÓÈ˘ ‡Ï˘ Ï"ÊÁ È¯·„Ï Ë¯Ù·Â ,‰˙Ú˘Ï

øåàéá

Eì äNò ,øîàì äLî ìà 'ä øaãéåÇÀÇÅÆÆÅÂÅÀ
íúà äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézLÀÅÂÀÉÆÆÄÀÈÇÂÆÉÈ
úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäåÀÈÀÀÄÀÈÈÅÈÀÇÇÆ
ìk Eéìà eãòBðå ïäa eò÷úå .úBðçnäÇÇÂÀÈÀÈÅÀÂÅÆÈ
úçàa íàå .ãòBî ìäà çút ìà äãòäÈÅÈÆÆÇÉÆÅÀÄÀÇÇ
,'åëå íéàéNpä Eéìà eãòBðå eò÷úéÄÀÈÀÂÅÆÇÀÄÄ
íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úeÀÇÀÆÀÈÀÈÀÇÇÂÇÉÄ

íëöøàaקדמה  äîçìî eàáú éëå ,'åëå ְֵָÀÄÈÉÄÀÈÈÀÇÀÀÆ
íúòøäå íëúà øøvä øvä ìòÇÇÇÇÉÅÆÀÆÇÂÅÉÆ
íëúçîN íBéáe ,'åë úøööçaÇÂÉÀÉÀÄÀÇÀÆ

.'åëå ,íëéãòBîáeÀÂÅÆ

éðùá ïðåáúäì áì úúì ùé éàãå äðäå

åðòéãåä êøåö äæéàî ,åìàä úåùøô

äéä íúòéñð øùà ,äìà ìë úà 'úé

äéä íúåéðçå ïðòä úåìòä éãé ìò

øùàëå ,ïðòä ïåëùé øùà íå÷îá

åòñð àìå åøîùå ïðòä êéøàä' כל

יז)הפסוק  ט, מעל (במדבר  הענן העל ֹות ּולפי :ְִֵֵֶַָָָ

ּובמק ֹום  יׂשראל  ּבני יסע ּו כן ואחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹהאהל 

יׂשראל , ּבני יחנּו ׁשם הענן ׁשם יׁשּכן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאׁשר

øáë äéäù äî ,äæá åðì àöåé äî éëå

äéä.

úåéùò éååö ïéðòá äéðù äùøô íâ

êøåö äæéàì ïáåî åðéà ïë íâ úåøöåöçä

÷ø äéä àìù ïåéë ,äæá åðúåà òéãåä

ì"æç éøáãì èøôáå ,äúòùì úåöî

éøçàå äùî éîéá ÷ø íäá åùîéù àìù

åæðâð äæ רבי" צו פרשה רבה במדרש כדאי'

שעשה  חצוצרות לוי  ר' בשם דסכנין יהושע 

גנזם  למות שנטה בשעה במדבר, משה
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‡Â‰ ‰Ê˘ Ì‰È„ÚÂÓ·Â ÌÎ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ·Â 'ÂÎÂ ‰ÓÁÏÓÏ Â‡Â·˙ ÈÎÂ ·˙Î˘ Ì‚‰
˙ÂˆÓ Ïˆ‡ Ì·˙ÂÎÏ ÈÂ‡¯‰Ó ÈÎ ÂÓÂ˜Ó Ô‡Î ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˙Â¯Â„Ï Ú‚Â�‰ ¯·„
‰"„· ·˙Î˘ Ï"Ê È"˘¯ È¯·„ Ì‚ ,‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ ÈÎ 'Ú· Â‡ ˙Â„ÚÂÓ‰ ˙Â�·¯˜
ÏÚ 'ÈÚÒÂ� ÂÈ‰ ˙˘Ï˘ ÈÙ ÏÚ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ‡ˆÓ� Ï"ÊÂ ·˙Î ˙Â�ÁÓ‰ ˙‡ ÚÒÓÏÂ
˘"Ó ,„‡Ó Ô·ÂÓ Â�È‡ ÔÎ Ì‚ ,Ï"ÎÚ ˙Â¯ˆÂˆÁ ÈÙ ÏÚÂ ‰˘Ó ÈÙ ÏÚÂ ‰"·˜‰ ÈÙ
˘Ù� ˙·È˘Ó ‰ÓÈÓ˙ ‰˘Â„˜‰ Â�È˙¯Â˙ È‡„Â Ì�Ó‡ ,ÍÎ ¯ÓÂ‡ Ì‡ ‰Ê· ‰Ó
‰ÏÚÓ· ˙ÂÏÚÏÂ ,'˙È Â˙˘Â„˜· ˘„˜˙‰Ï ˘„Â˜‰ Í¯„ ˙Â¯Â‰Ï ÌÈ�ÈÚ ˙¯È‡ÓÂ

øåàéá

תוקע אחר יהא שלא הוא, ברוך  הקדוש
אצלו". באים והן בהן

íëöøàa äîçìî eàáú éëå áúëù íâäÀÄÈÉÄÀÈÈÀÇÀÀÆ
ּבחצצרת והרעתם אתכם הּצרר הּצר åëå'על  ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹ

íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe ּובראׁשי ÀÄÀÇÀÆÀÂÅÆְֵָ
ועל  עלתיכם על  ּבחצצרת ּותקע ּתם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹחד ׁשכם
לפני  לזּכרֹון לכם והיּו ׁשלמיכם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָזבחי

òâåðäאלהיכם  øáã àåä äæù ,'åë ֱֵֶֹ
,úåøåãì בחצוצרות לתקוע  שנצטוו

ברמב "ם  וכנפסק  בפסוק , ככתוב  במועדים
ה"ה) בו והעובדים המקדש  כלי  הלכות מהל' בימי (פ "ג

הכהנים  היו חדשים ובראשי כולם המועדות
והלוים  הקרבן, בשעת בחצוצרות תוקעים
שמחתכם  וביום שנאמר שירה, אומרין
ותקעתם  חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

עכ "ל , ïàëבחצוצרות ïéà íå÷î ìëî

úåöî ìöà íáúåëì éåàøäî éë ,åîå÷î

àöú éë ïéðòá åà ,úåãòåîä úåðáø÷

äîçìîì יש צרה בעת גם כי שם, ככתוב
ברמב "ם  וכנפסק  בחצוצרות תקיעת מצוות

ה"ד) תעניות מהל' התורה (פ "א מן עשה "מצות
צרה  כל  על  בחצוצרות ולהריע  לזעוק 
הצורר  הצר על  שנאמר הצבור. על  שתבא
דבר  כל  כלומר בחצוצרות. והרעותם אתכם

וארבה  ודבר בצורת כגון לכם שייצר
ומדברי  והריעו... עליהן זעקו בהן וכיוצא
על  שתבוא צרה כל  על  להתענות סופרים
ובימי  השמים. מן שירוחמו עד  הצבור
ומתחננים  בתפלות זועקין האלו התעניות
במקדש  היו ואם בלבד . בחצוצרות ומריעין
מקצר  השופר ובשופר. בחצוצרות מריעין
היום  שמצות מאריכות. והחצוצרות

בחצוצרות".

òñîìå ä"ãá áúëù ì"æ é"ùø éøáã íâ

øîåà äúà àöîð ì"æå áúë úåðçîä úà

ä"á÷ä éô ìò 'éòñåð åéä úùìù éô ìò

íâ ,ì"ëò úåøöåöç éô ìòå äùî éô ìòå

íà äæá äî àðù äî ,ãàî ïáåî åðéà ïë

êë øîåà לנו מה ה', פי על  היה דהכל  כיון
נעשית  שהמצוה שנתווסף  זה מיוחד  בדין
ונבואתו, ציוויו ומקיימים משה פי על 
לאחר  שגם הספרי בשם רש"י וכדברי

לנסוע , שצריכים סימן נוסעים שהיה היו לא
ה'. קומה אומר משה שהיה עד 

äîéîú äùåã÷ä åðéúøåú éàãå íðîà

úåøåäì ,íéðéò úøéàîå ùôð úáéùî

,'úé åúùåã÷á ùã÷úäì ùãå÷ä êøã

åúãåáò úåîéìù âéùäì äìòîá úåìòìå
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˙‡ Â· ÍÈ¯„‰ ¯˘‡ Í¯„‰ „ÂÒ '˙È Â�ÚÈ„Â‰Â ,'˙È Â˙„Â·Ú ˙ÂÓÈÏ˘ ‚È˘‰Ï
‰�‰ ÈÎ ,ÂÁÈÏˆÈÂ Â˘ÚÈ ÔÎ˘ Ï‡¯˘È È�· ˙Â¯Â„ ÏÎÏ ÁÂ˙Ù Í¯„ ‡‰È˘ Â�È˙Â·‡
·Â˙Î‰ Ì˙Â‡ ‰�Ó˘ Â�È˙Â·‡ ÂÚÒ� ¯˘‡ ˙ÂÚÒÓ‰ ¯„Ò Ï"Ê Â¯‡È·˘ ‰Ó Ú„Â�
·"Ó Ï˘ ˘„Â˜‰ Ì˘Ï ÌÈ�ÂÂÎÓ Ì‰˘ ˙ÂÚÒÓ ·"Ó ‰Ó‰˘ ÈÚÒÓ ‰Ï‡ ¯„Ò·
˘„Â˜‰ ˙Â‚È¯„Ó ·"Ó ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„ÓÓ ÂÚÒ�˘ ÂÈ‰ ˙ÂÚÒÓ‰ ˘¯Â˘ ÈÎ ÔÈ�Ú‰Â
˙Â„Ó ˘˘‰ ÏÎÓ ÏÂÏÎ ‡"ÎÂ ,˙Â„Ó ‰˘˘ ‰Ó‰ ˙Â„Ó˘ Ú„Â� ‰Ê ‡Ï‰ ÈÎ ‡Â‰Â

øåàéá

'úé באופן ה' עבודת בדרך  לבהירות להגיע 

והשלם, êøãäהראוי ãåñ 'úé åðòéãåäå

êøã àäéù åðéúåáà úà åá êéøãä øùà

çåúôאלא הדור, לאותו רק  ìëìלא

.åçéìöéå åùòé ïëù ìàøùé éðá úåøåã

ì"æ åøàéáù äî òãåð äðä éëבזו"ח

א) עד, 1åòñð(ליקוטים øùà úåòñîä øãñ

øãñá áåúëä íúåà äðîù åðéúåáà

íäù úåòñî á"î äîäù éòñî äìà

á"î ìù ùãå÷ä íùì íéðååëî ידי על 

מעולם  לעלות העולמות עליית הוא זה שם

תיבת  של  בר"ת הנרמז והוא למשנהו, אחד 

למידה  מרמז  זה משם שורה וכל  בכח , אנא

להלן. וכמבואר מידות, מהששה  אחרת

åòñðù åéä úåòñîä ùøåù éë ïéðòäå

úåâéøãî á"î äâéøãîì äâéøãîî

úåãîù òãåð äæ àìä éë àåäå ,ùãå÷ä

úåãî äùù äîä תפארת גבורה חסד  הם

יסוד , הוד  לעצמה נצח מידה אינה מלכות (משא"כ

המידות) כל של כוחן את מקבלת ãçà,אלא ìëå

úåéèøô úåãî ùùä ìëî ìåìë כלומר ,

האורות  חמשת כן גם מאירה מידה שבכל 

úåøòäå úåôñåä

כתב 1. וכן  מסעי . פ' הק' להאר "י  תורה ובליקוטי 

המור  ולהורות )בצרור  ד "ה  מסעי רבותינו (פרשת  אמרו  ח"ל 

לשם  רמז  מסעות וארבעים שנים כאן  שנכתבו  ז "ל 

אבגית"ץ  של  שם הוא וארבעים. שנים של  המפורש

שבעה  והם הימים. במספר  בראשית בפרשת הרמוז 

שנים  עולים אותיות ששה בו  יש אחד  ובבל  תיבות

מיום  אבגית"ץ מיומו . יוצא אחד  וכל  וארבעים.

נברא  שבו  לפי  שני , מיום יוצא שט"ן  קר "ע הראשון .

שנים  בכאן  נכתבו  ולכן  הדרן . זה על  כולם וכן  גיהנם,

וארבעים  שנים של  השם זה כנגד  מסעות, וארבעים

באומרו  באלו הרמוז  שיש לרמוז  בקודש, סיני  בם השם

בימי  התחילה  שהתורה  וכמו  גדול , דבר  המסעות

אלה  בפרשת סיימה כן  ב"ם. ה' שם רמוז  שבם בראשית

של שם כנגד  שהם מסעות וארבעים שנים בספור  מסעי 

כלולה  בולה שהתורה לרמוז  שהזכרנו , וארבעים שנים

ה' ובסוד  אחד  ה' בסוד  אחד , בחותם וחתומה וקשורה

תחלתה  קשורה שהיא אלא וחילוק פירוש בה ואין  בם,

המסעות  באלו  בתב ולכן  בתחלתה. וסופה בסופה

השם, פי  על  למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב

התורה  התחילה ולכן  גדול , דבר  בהם שיש לנו  להורות

ושלשים  שנים לרמוז  ישראל , של  בלמ"ד  וסיימה בבי "ת

במספר  הם המסעות שאלו  ואחר  חכמה, נתיבות

ב"ם, ה' בסוד  וארבעים שנים של  לשם רומזים במשקל ,

כולם  שיקראם אלא הפרשה, בקריאת החזן  להפסיק אין 

וכן  עכ "ל . אחד , המשכן  שיהיה בענין  אחד , אדם עם

אברהם במגן  בסוף הובא ח' קטן סעיף  תכח סימן חיים  (אורח

שבפרשת דבריו) מסעות מ"ב וז "ל  המור , צרור  בשם

עכ "ל . מ"ב שם נגד  שהוא בהם להפסיק אין  מסעי  ואלה
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È¯‰ „ÁÈ ÌÏÂÎ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈË¯Ù ˙Á‡ ‰„Ó ‰„ÓÂ ‰„Ó ÏÎ· ˘È Ì‚Â ,˙ÂÈË¯Ù
ÌÈÏÂÚ ÂÈ‰ ÚÒÓ ÏÎ È„È ÏÚ˘ ˙ÂÚÈÒ� ·"Ó· Ì˙ÚÈÒ� ÂÈ‰ ‰ÊÏÂ ,·"Ó ‰Ó‰ ÌÏÂÎ
ÂÏÁ� Ê‡Â ,˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ Â‚È˘‰Â ·"Ó‰ ÏÎ ÂÓÈÏ˘‰˘ „Ú ,˙Á‡ ‰‚È¯„Ó·

.˘„Â˜Ó‰ ˘„Â˜· ÌÈÊÁ‡� ˙ÂÈ‰Ï ‰˘Â„˜‰ ı¯‡‰ ˙‡

íòíîÌ‚Ù ‰ÊÈ‡ Ì‰· ‰È‰È ‡Ï˘ ˙Â„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ô˜˙Ï ÍÈ¯ˆ ÏÎ‰ Ì„Â˜Ó
ÊÈ‡· ‡·Ï ÏÏÎ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ˙‡Ê ÈÏÂÏ ÈÎ ‰ÏÈÏÁ ÔÂÚ˙ÂÏÚÓÓ ‰ÏÚÓ ‰

È˘Â·Ï ˙¯Ò‰ ¯Á‡ ˜¯ ,‰ÏÈÏÁ ˜˘ ˘Â·Ï· ÍÏÓ‰ Ï‡ ‡·Ï ÔÈ‡ ÈÎ ,˘„Â˜‰
ÌÈ¯„‚· ÂÓˆÚ ˙‡ ¯Â„‚Ï ÍÈ¯ˆ Ì‚Â ,‰‡ÓÂË‰ ˙Â‡ÏÁ ÏÎÓ È˜� ‰È‰ÈÂ ÌÈ‡Âˆ‰

øåàéá

כי  הוא והטעם האחרות, המידות של 

כאשר  הוא מידה כל  של  האמיתי התיקון

אליה, המנגודות המידות לכל  אותה כולל 

המידות  בכל  המאיר א"ס אור ידי על 

בכל  משתמש שהאדם דהיינו אותם, ומאחד 

השם  לעבודת הצורך  לפי ומידה מידה

מבלי  תהיה שלא אותה וממזג יתברך 

למשל  שצריך  במקום אלא חשבון,

ממזג  הוא  חסד  לצורך  בגבורה להשתמש

תמיד  וכן הגבורה עם החסד  ùéאת íâå ,

úçà äãî äãîå äãî ìëá פרטיות

ãçé íìåë úììåëä המידה גוף  דהיינו

עיקר  שהיא שבחסד  חסד  כגון עצמה,

הארת  היא שבחסד  וגבורה המידה, עצמות

גבורה  וכן בחסד , המאירה הגבורה

הגבורה  מידת נקודת עיקר היא שבגבורה

החסד  מידת של  הארה היא שבגבורה וחסד 

בגבורה, á"î.המאירה äîä íìåë éøä

ìòù ,úåòéñð á"îá íúòéñð åéä äæìå

úçà äâéøãîá íéìåò åéä òñî ìë éãé

ונשגבה  רוחנית היתה שנסיעתם וכמובן

נכתבת  היתה לא כן שלולי פנימית בעבודה

á"îäבתורה"ק ìë åîéìùäù ãò ,

úà åìçð æàå ,úåîéìùä úéìëú åâéùäå

äùåã÷ä õøàä המקבלת המלכות מידת
המידות, ùãå÷áמכל  íéæçàð úåéäì

,ùãå÷îä אז המידות כל  את כשמשלימים
שהוא  ית"ש בבורא דבוק  להיות זוכים

הקדושות  המידות כל  .שורש

ìë úà ï÷úì êéøö ìëä íãå÷î äðäå

ïåò íâô äæéà íäá äéäé àìù úåãéîä

äìéìç לדבר יפעלו ולא יתעוררו שלא
רעה  אהבה כגון יתברך  השם רצון שכנגד 

רעה, יראה ììëאו íå÷î ïéà úàæ éìåì éë

éë ,ùãå÷ä úåìòîî äìòî äæéàá àáì

,äìéìç ÷ù ùåáìá êìîä ìà àáì ïéà

נפשו  שבהם האדם, של  לבושיו הם המידות
ולירא  לאהוב  הפועל  אל  מהכח  מתגלית
השם  לפני להתקרב  אפשר ואי ולהתפאר,
והם  קרועים הם האלו הלבושים אם יתברך 

בזוי, שהוא שק  לבוש כמו øçàבזויים ÷ø

ìëî é÷ð äéäéå íéàåöä éùåáì úøñä

úåàìç חולי äàîåèä.מלשון

íéøãâá åîöò úà øåãâì êéøö íâå
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˙‡ ÏÈ‚¯È Ê‡Â ,˙ÂÙÈÏ˜ ¯·„ ÌÂ˘ „ÂÚ ÂÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï˘ ¯Ó˘� ˙ÂÈ‰Ï ,ÌÈ·ÂË
.˘„Â˜‰ ˙ÂÏÚÓ· ˙ÂÏÚÏ ÂÓˆÚ

šþõ’ë

íèþðôñ íèþðôô í−ñ¼í öõîê

íòíîÂ˙ÂÈ¯ÓÂÁ ˙‡ ÍÎÊÈ ¯˘‡ ˙ÂÎ„Ê‰ È„È ÏÚ ˜¯ ‰Ó‰ ÂÏ‡‰ ˙ÂÈÏÚ‰ ÔÈ�Ú
˙„Â·Ú·Â ‰¯Â˙· Â˜ÒÚ È„È ÏÚ ‡Â‰ ˙ÂÎ„Ê‰‰ ÔÈ�ÚÂ ,˙ÂÈÓ˘‚‰ ÏÎÓ
¯Ó‡ÓÎÂ ,˘ÂÁ· ‰‡¯� ¯˘‡Î ‰ÈÂˆ¯ ‰�ÂÂÎ·Â ÏÂ„‚ ˙˜˘Á· '˙È ÂÈ˙ÂˆÓ·Â È"˘‰
‰·ÂË ‰‚‰�‰ ‰ÊÈ‡· ÏÈÁ˙Ó Ì„‡˘Î ‰ÏÁ˙Ó ÈÎ ˙Â˘˜ ˙ÂÏÁ˙‰‰ ÏÎ Ï"ÊÁ

øåàéá

íéáåè מידותיו את שמתקן במה די לא ,
לעצמו  להוסיף  צריך  אלא שעה, באותה
תיקון  תהיה ידם שעל  וגדרים סייגים
יהיו  ואז קיימא של  שיהיה באופן המידות
וראויים  מתוקנים המידות דהיינו לבושיו

המלך  לפני בהם àìùלבוא øîùð úåéäì ,

úåôéì÷ øáã íåù ãåò åéìà áø÷éוכידוע
לאדם, שמירה להיות הוא הלבושים שענין
האדם  על  שומרים שהלבושים בפשטות הן
שמובא  ברוחניות הן ומזוהמא, מצינה
מהחיצונים  שמירה הם שהלבושים מהאר"י

מקיף  אור בהם האדם,ויש על  השומר
השם  בעבודת גם להיות צריך  כן וממילא
טובים  גדרים דהיינו לבושים לאדם שיהיו
מעשים  לידי יבוא שלא עליו שישמרו

úåìòìרעים  åîöò úà ìéâøé æàå ,

.ùãå÷ä úåìòîá

åìàä úåéìòä ïéðò äðäå שעולה
במ "ב המסעות בכל  למדריגה ממדריגה
בלשונו  נקראות לתקן, שצריך  המידות
המדריגות  והם הקודש", "מעלות הקדוש

ה', בעבודת תמיד  עולה ø÷שאדם äîä

åúåéøîåç úà êëæé øùà úåëãæä éãé ìò

úåéîùâä ìëîמשוקע יהיה שלא
הזה  העולם ובעניני ïéðòåבגשמיות ,

äøåúá å÷ñò éãé ìò àåä úåëãæää

'úé åéúåöîáå êøáúé íùä úãåáòáå

,äéåöø äðååëáå ìåãâ ú÷ùçá האדם
עצמו  שירגיל  ואחר פעולותיו, כפי נפעל 
למעשה  הקודמת התבוננות ידי על  תמיד 
שהיא  זו  ממצווה הוא חיותו שכל  איך 

צוותא)התקשרותו החיים,(מלשון למקור
יגרום  ממילא גדול , בחשק  המצוה לעשות
לעשות  תמיד  תרצה הבהמית נפשו שגם
חומרו  ויזדכך  נפשו תתעלה ובזה המצוות
האמיתיים, החיים מטעם לטעום ותתרגל 

,ùåçá äàøð øùàë עושה האדם שכאשר
על  משפיע  זה הרי גדול  בחשק  המצוות

חומרו  .זכות

ì"æç øîàîëå( ב יט , שמות ברש "י  ìë(מובא

úåù÷ úåìçúää,לכם יערב  ואילך  מכאן
äæéàá ìéçúî íãàùë äìçúî éë
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˙ÂÈ‰Ï Â˙·˘ÁÓÂ Â·Ï ˙Â�Ù‰Ï ÂÈÏÚ „·ÎÂÈ „·Î ‡˘ÓÎ Ê‡ ,‰„Â·Ú·Â ‰¯Â˙·
Ï˜ÈÈ ÌÚÙ ÏÎ· Ê‡ ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÓÚ ¯·„‰ „ÈÓ˙È ¯˘‡Î Í‡ ,˙ÂÓÈÏ˘· ˜ÒÂÚ
˜¯ ÂÈÏÚ „·Î ¯˘‡ ˙Â„È·Î‰ ÏÎ ‡Â‰ ÈÎ Â· ˙Á�È ˙Á� ‡·¯„‡Â ,ÂÏˆ‡ ¯·„‰
ÏÈ„·Ó ÍÒÓ ‰È‰˘ ˙Â„ÈÓ‰ ÔÓ Ì‚Ù‰ ¯ÒÂ‰˘Î Ì‚ ÈÎ ,Â˙ÂÈÓ˘‚ ˙ÂÈ¯ÓÂÁ ˙ÓÁÓ
˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯È‰·‰ ·ÎÚÓ˘ ,·˘ÁÈ ÍÒÓÏ ÔÎ Ì‚ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÏÂ„‚
,˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÂÎ„Ê‰ ¯Á‡ Í‡ ,˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ÏÎÏ ÏÂ„‚ ˙˜˘Á· ˜˜Â˙˘Ó
,˙Â¯È‰·‰Â ˙Â˜˘Á‰ ÂÈÏ‡ ·Â˘˙ ÔÎ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÂÎ„Ê‰‰ ¯„Ò ÈÙÎ Ê‡

øåàéá

æà ,äãåáòáå äøåúá äáåè äâäðä

åáì úåðôäì åéìò ãáëåé ãáë àùîë

,úåîéìùá ÷ñåò úåéäì åúáùçîå וכל

את  מושך  הגשמיות כח  כי כאמור זאת

קשה  בגשמיות שמשוקע  ומי אליו, האדם

המצוות  לעשות ברוחניות משוקע  להיות לו

íîòבחשק , øáãä ãéîúé øùàë êà

íòô øçàחומרו יזדכך  זה ידי æàועל 

àáøãàå ,åìöà øáãä ì÷éé íòô ìëá

åá úçðé úçð ושמחה נחת בו ימצא

המצוות, úåãéáëäבעשיית ìë àåä éë

úåéøîåç úîçî ÷ø åéìò ãáë øùà

,åúåéîùâ למצוא הגשמית הנפש טבע 

בשפע ולא גשמי בשפע  ושמחה חיות

מסתירה  הגשמית הנפש ולכן רוחני,

ה'. שבעבודת והשמחה החיות את מהאדם

äéäù úåãéîä ïî íâôä øñåäùë íâ éë

,ìåãâ ìéãáî êñî אם כי לעיל  וכאמור

בה  להשתמש ממידותיו באחת פגום

אל  לבא אין "כי נאמר עליו הרי להנאתו,

שק ", בלבוש המלך  íå÷îשער ìëî

,áùçé êñîì ïë íâ úåéîùâäרק לא

מפריעות  רעות למידות האדם של  נטייתו

שגופו  מה גם אלא בהשי"ת, להדבק  לו

ומוחו  בגשמיות להתעסק  תמיד  ונוטה רגיל 

גדולה  מניעה כן גם זה אחריהם, נוטה ולבו

יתברך  השם úåøéäáäבעבודת áëòîù ,

המצווה של  והחיות האור לו úåéäìמסתיר

úãåáò ìëì ìåãâ ú÷ùçá ÷÷åúùî

úåéîùâä úåëãæä øçà êà ,ùãå÷ä

המצוות  עשיית עם øãñשבא éôë æà ,

åéìà áåùú ïë úåéîùâä úåëãæää

úåøéäáäå úå÷ùçä לבו יבער מאליו ואז

ית' השם מצוות .לקיים

רבינו שכתב  מה עוד  בחוקותי )וראה והנה (פ ' ,

את  שיזכך  הוא הצדיק  שלימות כי נודע 

במה  די ואין זיכוך , אחר בזיכוך  עצמו

חטאת  מבחינת עצמו את לזכך  שצריך 

הרבה, בזיכוכיס  להוסיף  צריך  רק  האדם,

והוא  מקומות, בכמה בזה הארכנו כאשר

גדול  בהתלהבות ובמצות בתורה שיעסוק 

יבא  בהם שירבה מה וכל  גדול , ובחשקות

בעשיתם  שירגיש והוא יותר, זיכוך  לידי

יורד  עי"ז חקר, אין עד  גדול  תענוג

והנה  עליונים. מעולמות טובות השפעות

בבני  יש  ודאי חוקים שהם המצות באותן



¬ í¾ô −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

˙Â˜˘Á‰ ˙ÂÓÈÏ˘· ‡Â‰ Â˙„Â·ÚÂ ,˙ÂÎ„Ê‰‰ ˙ÂÓÈÏ˘· ÌÈÏ˘Ó ¯˘‡ÎÂ
‰Ê·Â ,‰�ÓÓ ‰ÏÂ„‚‰ ‰È¯Á‡˘ ‰‚È¯„Ó‰Ï ˙‡Ê‰ ‰‚È¯„ÓÓ ‰ÏÚÈ Ê‡ ˙Â¯È‰·‰Â
È�ÙÏ ÂËÁÂ˘Â Ú¯‰ ¯ˆÈÏ ‰"·˜‰ Â‡È·Ó ‡·Ï „È˙ÚÏ Â¯Ó‡˘ Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó Ô·ÂÈ
Ì‰Ï ‰Ó„� ÌÈÚ˘¯ ‰Â·‚ ¯‰Î Ì‰Ï ‰Ó„� ÌÈ˜È„ˆ ÌÈÚ˘¯‰ È�Ù·Â ÌÈ˜È„ˆ‰
˙‡ ˘Â·ÎÏ Â�ÏÂÎÈ ÍÈ‡ ÌÈÎÂ· ÌÈ˜È„ˆ ÌÈÎÂ· ÂÏÏ‰Â ÌÈÎÂ· ÂÏÏ‰ ‰¯Ú˘‰ ËÂÁÎ
‰¯Ú˘‰ ËÂÁ‰ ˙‡ ˘Â·ÎÏ Â�ÏÂÎÈ ‡Ï ÍÈ‡‰ ÌÈÎÂ· ÌÈÚ˘¯‰Â ‰Â·‚‰ ‰Ê‰ ¯‰‰
Ì‚ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÈÎ· ÔÈ�Ó ˘¯ÙÏ ÌÈ�ÂÓ„˜‰ ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÌÓˆÚ Â˜Á„Â ,'ÂÎÂ ‰Ê‰

ÂÈÓ„· ‰�˙˘Ó˘ ‰Ó ÔÈ�Ú‰ ÔÈ·‰Ï ˘ÈÌ�Ó‡ ,‰¯Ú˘‰ ËÂÁÏÂ ‰Â·‚ ¯‰Ï Â�

øåàéá

בני  שאר  אך  כבד ... כמשא שהמה אדם

אנשים  כמצות  רק  אותן עושים שאינם אדם

והעיקר  ה', בחר לא בזה אף  מלומדה

גדול  ובהתלהבות בחשקות אותם שיעשה

ממדריגה  במעלה יעלה עי"ז ואז כנ"ל ,

חוקים  שאינם המצות חלק  אך  למדריגה,

בזה  גופני, תענוג בהם שיש אותן ובפרט 

שילך  ויותר יותר והתלהבות בהירות צריך 

הרוחני  תענוג רק  גשמיות הנאה שום מאתו

דהע "ה  של  קדשו דברי יובן ובזה לבד ,

מז)מרשא  קיט  במצותיך (תהלים ואשתעשע 

אהבתי". אשר

,úåëãæää úåîéìùá íéìùî øùàëå

úå÷ùçä úåîéìùá àåä åúãåáòå

úåøéäáäå,העבודה תכלית היא שזו

שלימות  של  באופן נעשים יהיו שהמצוות

על  המעשה שילוב  דהינו הנפש, כוחות

שהיא  הרוח  ידי על  והחשקות הנפש, ידי

ידי  על  והבהירות הפנימיו, המידות

וחיות  בהירות את משיגה שהיא הנשמה

úàæäהמצוה, äâéøãîî äìòé æà

äðîî äìåãâä äéøçàù äâéøãîäì

הוא  כי להסביר, שייך  לא זאת עליה וענין
קרבת  ותענוג בנעימות יותר גבוהה דרגה
יותר  גבוה לעולם עליה בבחינת .אלוקים

ì"æç øîàî ïáåé äæáå(.נ"ג åøîàù(סוכה

òøä øöéì ä"á÷ä åàéáî àáì ãéúòì

,íéòùøä éðôáå íé÷éãöä éðôì åèçåùå

íéòùø äåáâ øäë íäì äîãð íé÷éãö

íéëåá åììä ,äøòùä èåçë íäì äîãð

åðìåëé êéà íéëåá íé÷éãö ,íéëåá åììäå

íéòùøäå ,äåáâä äæä øää úà ùåáëì

úà ùåáëì åðìåëé àì êéàä íéëåá

íîöò å÷çãå ,'åëå äæä äøòùä èåçä

úåéëá ïéðî ùøôì íéðåîã÷ä íéùøôîä

íé÷éãöä כיון לבכות , להם מה דלכאורה
אלא  להם אין הרע , היצר את כבשו דסוכ "ס 

בה' ולגיל  ïéðòäלשמוח  ïéáäì ùé íâ ,

èåçìå äåáâ øäì åðåéîãá äðúùîù äî

äøòùä הוא אמת אם נפשך , ממה שקשה
השערה  חוט  שהוא לרשעים, שנדמה כמו
וכן  גבוה כהר לצדיקים נראה למה א"כ 

.להיפך 

éðù éë áèéä ïáåé åðéøáãì íðîà
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˙Â·¯˜˙‰ ˙ÏÁ˙‰· ÈÎ Â· „ÈÓ˙ ‰Ó‰ ÂÏ‡‰ ˙Â�ÂÈÓ„ È�˘ ÈÎ ·ËÈ‰ Ô·ÂÈ Â�È¯·„Ï
Â˜ÒÂÚ ˙„Ó˙‰ ÌÚÙ ÏÎ· Í‡ ,‰Â·‚ ¯‰Î ÂÈÏÚ ‰˘˜ Ê‡ '˙È Â˙„Â·ÚÏ Ì„‡‰
˙ÂÈÎ· ·ËÈ‰ Ô·ÂÈÂ ,‰¯Ú˘‰ ËÂÁÎ ˜¯ ‡Â‰ ‰Ê È¯Á‡˘ „Ú ËËÂÓ˙Ó ‡Â‰
‰‚È¯„ÓÓ ˘„˜‰ ˙ÏÚÓ· ˙ÂÏÚÏ „ÈÓ˙ ˜˜Â˙˘Ó ‡Â‰ ˜È„ˆ ÏÎ ÈÎ ,ÌÈ˜È„ˆ‰
ÈÏÂÏÂ ,¯ÓÂ˘ ÌÈ‰Â·‚ ÏÚÓ ‰Â·‚ ÈÎ ı˜Â ¯ÂÚÈ˘ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯·„ ‡Â‰Â ‰‚È¯„ÓÏ
ÔÓÊ ˙ÈÈ‰˘ ‡Ï·Â Ï˜�· Ê‡ Ú„Â�Î ÈÓ˘‚‰ ¯ÓÂÁ‰ ‡Â‰˘ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ·ÂÎÈÚ
¯"‰ˆÈ‰ ·ÂÎÈÚ ˙ÓÁÓ Í‡ ,ÍÂÎÈÊ‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ï ÚÈ‚‰Ï ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„ÓÓ ˙ÂÏÚÏ
ÌÈ�ÓÊ ÂÏ ‡ˆÂÈÂ ,Ï"�Î ¯ÓÂÁ‰ ÍÂÎÈÊ ÔÈ�Ú· ‰‚È¯„Ó ÏÎ· ·ÎÚ˙‰Ï ‰Ê ¯Â·Ú ÍÈ¯ˆ

.Ô·‰Â ˘„Â˜‰ ˙ÂÏÚÓ ÍÎ ÏÎ ˙ÂÏÚÏ ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ‰Ê· Â˙ÂÈÁ È�˘Ó ‰·¯‰

šþõ’è

³î−ô¾èí µî×−ï ðî¼ µ−þ® íñî¼¾ íè−þðô ñ×ñ

þîïìòîÍÂÎÈÊ· È„ Â�È‡Â ¯Á‡ ÍÂÎÈÊ ÍÈ¯ˆ ‰‚È¯„ÓÂ ‰‚È¯„Ó ÏÎ· ÈÎ ,Â�È�È�ÚÏ

øåàéá

åá ãéîú äîä åìàä úåðåéîã אחד בכל 
ית' ה' את העובד  úìçúäáואחד  éë ,

äù÷ æà 'úé åúãåáòì íãàä úåáø÷úä

äåáâ øäë åéìò והחומריות הגשמיות כי
לחומריות  אותו íòôמושכים ìëá êà ,

ãò ,èèåîúî àåä å÷ñåò úãîúä

äøòùä èåçë ÷ø àåä äæ øçàù על כי
ב ה' את שעובד  החשקות גודל  עשית ידי

כי  הרע  היצר של  כוחו מתמוטט  המצוות
לחומר  גם ומטעים מראה שבמצוה המאור

אלוקים  קרבת ונחמד  נעים כמה .עד 

ìë éë ,íé÷éãöä úåéëá áèéä ïáåéå

úåìòì ãéîú ÷÷åúùî àåä ÷éãö

àåäå äâéøãîì äâéøãîî ùã÷ä úìòîá

ìòî dáâ ék õ÷å øåòéù åì ïéàù øáãÄÈÉÇÅÇ
ּו ׁשמר ז)עליהםíéäáâּגב ּה ה, כלומר (קהלת , ֵַָֹֹÀÉÄֲֵֶ

סוף אין כך  א"ס  הוא יתברך  שהשם כמו

ה'. קרבת של  לדרגות וגבול 

øîåçä àåäù òøä øöéä áåëéò éìåìå

òãåðë éîùâä, לרע תמיד  נוטה æàשהוא

äâéøãîî úåìòì ïîæ úéäù àìáå ì÷ðá

êà ,êåëéæä úåîéìùì òéâäì äâéøãîì

äæ øåáò êéøö ,ø"äöéä áåëéò úîçî

êåëéæ ïéðòá äâéøãî ìëá áëòúäì

ì"ðë øîåçä עבודה צריך  פעם בכל  כי ,
שישתרש  עד  החשקות את בקרבו להגביר
מדריגה  בכל  וכן שני לטבע  ויהפך  בקרבו

מחדש  äáøäומדריגה íéðîæ åì àöåéå ,

ìë úåìòì ìåëé ïéàù äæá åúåéç éðùî

ùãå÷ä úåìòî êë כל לשים במקום כי
הוא  עסוק  מעלה, מעלה להתעלות כוחותיו

היצר, ומלחמת החומרית .ïáäåבהכנעת

äâéøãî ìëá éë ,åðéðéðòì øåæçðå

éã åðéàå ,øçà êåëéæ êéøö äâéøãîå
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˙‚˘‰Ï ÌÂÏÎÏ ·˘Á� Â�È‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÍÂÎÈÊ‰ ÈÎ ,˙Ó„Â˜‰ ‰‚È¯„Ó‰Ï ÍÎ„Ê‰˘
Ï·Ë ÂÏÈ‡ ‰ÓÂ¯˙Ï ¯Â‰ËÂ Ï·Ë Ï"Ê Ì¯ÓÂ‡ „"Ú ‡Â‰Â ,ÂÈ¯Á‡˘ ‰‚È¯„Ó‰
˙ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚÓ ÏÎ· ‡Â‰ ÔÎ ˙‡ËÁÏ Ò¯„Ó ˘„Â˜ ÏÎÂ‡ È„‚· ÔÎÂ ,˘„Â˜Ï

.ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ ÏÂ„‚Â ¯Á‡ ÍÂÎÈÊ ÌÚÙ ÏÎ· ÍÈ¯ˆ˘ ‰˘Â„˜‰

íòíî˙ÂÈÏÚÏ ‡·Ï ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ¯˘Ù‡ È‡ ˙Á‡ ‰‚È¯„Ó ˙ÓÏ˘‰ Ì„Â˜
ÍÂÎÈÊ‰ ÔÈ�Ú· ÛÈÒÂ‰Ï ‰ˆ¯È Ì‡ Ì‚ ,‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ‰ ˙¯Á‡‰ ‰‚È¯„Ó‰
ÚÈ‚‰ Ê‡Â ,˙ÂÏÚÏ ÏÂÎÈ Ê‡ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ï ÂÚÈ‚‰ ¯Á‡ „Ú ˜¯ ,ÔÂ˘‡¯‰
˙˜˘Á· ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú „Â·ÚÏ „ÈÓ˙ ÍÈ¯ˆ ˙‡ÊÏ ,Ì„Â˜Ó ‡ÏÂ Â˙ÈÏÚ ÔÓÊ‰
˙‡Ê‰ ‰‚È¯„Ó‰ ˙ÂÓÈÏ˘· ÌÈ˘È˘ÎÂ ,Ì˘ ‡Â‰ ¯˘‡ ‰‚È¯„Ó‰· ˙Â¯È‰··Â ÏÂ„‚

øåàéá

,úîãå÷ä äâéøãîäì êëãæäù êåëéæá

íåìëì áùçð åðéà ïåùàøä êåëéæä éë

åéøçàù äâéøãîä úâùäì החשקות כי
אינה  הראשונה בדרגה שעושה והחיות
המדרגה  של  הקדושה גודל  בערך  נחשבת
וחשקות  חיות צריך  שבערכה - הגבוהה
החשקות  ואילו ויותר, יותר פנימית
בערך  לחיצוניות נחשבת הראשונה

החדשה  ì"æהמדריגה íøîåà ã"ò àåäå ,

ב ) יח , ìáè(חגיגה åðéà äîåøúì øåäèå ìáè

ùãå÷ì לשם רק  בטבילתו שהתכוין מי
כי  בקדשים, לאכול  לו אסור תרומה טהרת
טבילה  נחשבת אינה קדשים קדושת בערך 
לשם  בה שכיון אע "פ  טהרה טבילת זו

÷ùãåתרומה  ìëåà éãâá ïëå ,ñøãî

úàèçì כלומר קדשים אוכלי של  בגדיהם
מדרס בטומאת כטמאים נחשבים קרבנות,
שלענין  משום אדומה, פרה טהרת לענין
קדושת  נחשבת אין אדומה פרה קדושת

כקדושה, קדשים ìëáסתם àåä ïë

ìëá êéøöù äùåã÷ä úåéìò úåìòî

ïåùàøä ïî ìåãâå øçà êåëéæ íòô

לקדשים  מתרומה מחודשת טהרה .בבחינת

éà úçà äâéøãî úîìùä íãå÷ äðäå

úåéìòì àáì ïôåà íåùá øùôà

íà íâ ,äìåãâ øúåéä úøçàä äâéøãîä

ïåùàøä êåëéæä ïéðòá óéñåäì äöøé גם
הראשונה  במדריגה וחיות חשקות יוסיף  אם
השניה, לדרגה מתוכה להגיע  יוכל  לא
הדרגה  בבחינת שחשקות לעיל  וכאמור
פנימית  כעבודה נחשבת אינה הראשונה

ממנה, הגבוהה הדרגה øçàלגבי ãò ÷ø

ìåëé æà äðåùàøä úåîéìùì åòéâä

úåìòì הראשונה העליה שלימות מתוך 
השניה לעליה לבא ïîæäיוכל  òéâä æàå

ãéîú êéøö úàæì ,íãå÷î àìå åúéìò

ìåãâ ú÷ùçá ùãå÷ä úãåáò ãåáòì

íù àåä øùà äâéøãîäá úåøéäááå

בחשק תמיד  להוסיף  היא והעבודה
בחיות  שיעשה המצוה, של  ובבהירות
במדריגות  ללכת ולא יותר גדולה ושמחה

יותר, úåîéìùáגבוהות íééñéùëå
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¯‡Â·Ó ‰�‰ ÈÎ ÂÈÏ‡ ¯·„‰ Ú„Â˙È ÂÓˆÚÓÂ Ï"�Î ‰ÈÏÚ‰ ÔÓÊ Ï˘ Â˙ÚÈ‚‰ ‡Â‰ Ê‡
„ÈÓ˙Ó ¯˘‡ ˜È„ˆ ˘È ÈÎ ‡Â‰Â ,‰ÈÏÚ Í¯Âˆ ‡È‰˘ ‰„È¯È ˘È ÈÎ ÌÈ�ÂÓ„˜ È¯ÙÒ·
˙Â¯È‰· Â˙‡Ó ˜ÒÙ� ÌÂ‡˙ÙÂ ÏÂ„‚ ˙Â¯È‰··Â ˙Â˜˘Á· '‰ ˙„Â·Ú· „‡Ó
‰‚¯„Ó ˙ÂÓÈÏ˘· ÌÏ˘Î ˜È„ˆ‰ ‰Ê ÈÎ Â�¯·„ ¯˘‡ ¯·„‰ ‡Â‰ ‡Â‰Â ,Â˙Â˜˘Á
.‰Ê‰ ˙Â¯È‰·‰ Â�ÓÓ ˜ÒÙ� ‰ÊÏ ¯˙ÂÈ ‰ÏÚÓ· ‰ÏÚÈ˘ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰Â Â· ‡È‰ ¯˘‡

íòíîÂÓˆÚ ˙‡ ¯È·‚Ó ‡Â‰ Ê‡ ,'˙È Â˙„Â·ÚÏ ¯ÂÊÁÏ ˜È„ˆ‰ ˙˜Â˘˙ Ï„Â‚Ï
ÔÎ Ì‚Â ,ÂÏ ˙�ÎÂÓ‰ ‰‚È¯¯ÓÏ ÚÈ‚Ó ‡Â‰ Ê"ÈÚÂ ·¯ ÍÂÎÈÊ·Â ÏÂ„‚ ÁÎ·
‡Â‰ ÔÎÂ Ï"�Î ÂÈÏÚ ÏÈ˜È ËÚÓ ËÚÓ ‰Ê ¯Á‡Â ,È˘Â˜· ËÚÓ Â˙ÏÁ˙‰· ‡Â‰
‰�Â˘‡¯‰ ‰˘¯Ù· ÌÈ·Â˙Î‰ È¯·„· Í¯·˙È Â�ÚÈ„Â‰ ˙‡Ê ÏÎ ‰�‰Â ,„ÈÓ˙
˜ÒÙ� Ê‡ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ· Ï‡¯˘È‰ ÂÏ˘Î� ¯˘‡Î ÈÙÏ ÈÎ Ú„Â� ‰�‰ ÈÎ ,˙‡Ê‰

øåàéá

ïîæ ìù åúòéâä àåä æà úàæä äâéøãîä

åéìà øáãä òãåúé åîöòîå ,ì"ðë 'éìòä2.

ומבאר שממשיך  øàåáîוכמו äðä éë

àéäù äãéøé ùé éë íéðåîã÷ éøôñá

øùà ÷éãö ùé éë àåäå ,äéìò êøåö

úå÷ùçá 'ä úãåáòá ãàî ãéîúî

åúàî ÷ñôð íåàúôå ,ìåãâ úåøéäááå

,åúå÷ùç úåøéäá חיות מרגיש שאינו
השי"ת, øùàבעבודת øáãä àåä àåäå

úåîéìùá íìùä ÷éãöä äæ éë ,åðøáã

ïîæä òéâäå ,åá àéä øùà äâøãî

øúåé äìòîá äìòéù יותר שיתקרב  כדי
äæä.להשי"ת, úåøéäáä åðîî ÷ñôð äæì

øåæçì ÷éãöä ú÷åùú ìãåâì äðäå

úà øéáâî àåä æà ,'úé åúãåáòìåîöò

,áø êåëéæáå ìåãâ çëá יכול היה שלא מה

בעודו  כ "כ  גדולה חשקות לו להיות
הראשונה, òéâîבמדריגה àåä æ"éòå

àåä ïë íâå ,åì úðëåîä äâéøãîì

åúìçúäá במדריגה עבודתו בתחילת
éùå÷áהחדשה èòî גילה לא עדיין כי

שהיא  החדשה במדריגה ית' שמו כבוד 
את  לעבוד  צריך  ולכן חדש, עולם בבחינת
ובהירות  מדריגה באותה יתברך  השם
גופו  את להרגיל  כדי גדול  בחשק 

הזה, הגדול  èòîלהבהירות äæ øçàå

.ãéîú àåä ïëå ì"ðë åéìò ìé÷é èòî

éøáãá êøáúé åðòéãåä úàæ ìë äðäå

éë ,úàæä äðåùàøä äùøôá íéáåúëä

ìàøùéä åìùëð øùàë éôì éë òãåð äðä

ìâòä àèçá הגשמיות לזוהמת חזרו שאז
סיני, הר במעמד  מהם ñôð÷שפסקה æà

úåøòäå úåôñåä

שאי 2. נודע שכתב: וישלח פרשת משה בדברי  גם ראה

להיות  מקודם שצריך  רק גדולה, מדריגה להשיג  אפשר 

לבא  יוכל  ואז  הקטנה ממדריגה השלימות בתכלית שלם

ג "כ . וזה גדולה יותר  למדריגה
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Ì˙‡Ó ‰˘Â„˜‰ ˜ÒÙ� Ê‡ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ· Ï‡¯˘È‰ „‡Ó ÂÓ‚Ù�Â Ì˙‡Ó ‰˘Â„˜‰
Ì˙Â‡ ‰ÂÈˆ Ê‡ ,È"˘‰ Ì‰Ï ‰ˆ¯˙� ¯˘‡Î ‰ÊÏÂ Ì¯Â·Á „¯Ù˙�Â „‡Ó ÂÓ‚Ù�Â
˙Â�ÁÓ‰ ÏÚ ,˙ÂÈ�Á ¯„ÒÂ Â·Ï ˙Â·„� ÈÙÎ „Á‡ ÏÎ ˙˙ÏÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙ÂÈ˘Ú ÏÚ
ÈÏÂÏÂ .˘„Â˜· ‡·Ï Ì¯·ÁÏÂ „ÁÈ ÌÈ¯˘˜� ˙ÂÈ‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ È„Î ,ÌÈÏ‚„‰ ÏÚÂ
ÂÈ‰Â Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Ì‡È·Ó 'È‰ ÈÎ ,‰Ê ÏÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ‡Ï ‰Ê‰ Ì‚Ù‰Â ‡ËÁ‰
˙Ó‡· ÂÓÎ ÌÈÓÏÂÚ ˙È·‰ ÛÎÈ˙ Ì‰Ï ‰�·� ‰È‰Â .Â˙˘Â¯È ÏÂ·‚ ÏÚ „Á‡ ÏÎ
‡Ï Î"‚ ‰ÏÈ˘ ÔÎ˘Ó Ì‚ ,ÏÏÎ ˙Â�ÁÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ‡Ï Ê‡ ı¯‡Ï Â‡· ¯˘‡Î
‰ËÓÏÓ ÌÈ�·‡ ÔÈ�· ‰È‰˘ Ï"ÊÁ È¯·„· ¯‡Â·ÓÎ ,‰Ê‰ ÔÎ˘Ó‰ Í¯„ ÏÚ ‰È‰
.‰Ï‡ ÏÎÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ Ê‡ Ï"�‰ ¯Â·Ú Ì˙‡È· ·ÎÚ˙�˘ ‰˙Ú ˜¯ ‰ÏÚÓÏÓ ˙ÂÚÈ¯ÈÂ

øåàéá

ãøôúðå ãàî åîâôðå íúàî äùåã÷ä

íøåáç,להקב "ה ישראל  בני בין החיבור ,
כנסת  שהיא נשמתם שורש  ידי על  בא
כשישראל  רק  הוא זה ושורש ישראל ,
והמצוות, התורה ידי על  בשרשם דבוקים
חיבורם  עד  החטא שנגע  העגל  בחטא ולכן
האמונה, בשורשי החטא היה כי בשורש
שזכו  המדרגות  כל  את ישראל  אבדו

סיני. הר במעמד 

,êøáúé íùä íäì äöøúð øùàë äæìå

ïëùîä úåéùò ìò íúåà äåéö æà

בין  השכינה השראת חזרת על  שמורה
åáìישראל , úåáãð éôë ãçà ìë úúìå

וחיות, חשקות מתוך  העבודה על  שמורה
íéìâãä ìòå úåðçîä ìò ,úåéðç øãñå

סדר  כי יחדיו, ישראל  עם חיבור על  המורה
מאמצע וזה משמאל  וזה מימין זה המחנות
שלם  אחד  גוף  ישראל  עם היות על  מורה

איברים  מכמה úåéäìåמורכב  øåæçì éãë ,

.ùãå÷á àáì íøáçìå ãçé íéøù÷ð

åéä àì äæä íâôäå àèçä éìåìå

õøàì íàéáî äéä éë ,äæ ìëì íéëéøö

ìàøùé השכינה – המלכות שהיא

ìåáâהקדושה, ìò ãçà ìë åéäå

úéáä óëéú íäì äðáð äéäå .åúùåøé

íéîìåò שהיה כהמשכן ולא יחרב  שלא

הראשון  מקדשות וכהבתי ליבטל  עתיד 

ליחרב , עתידים שהיו  úîàáוהשני åîë

àëíéëéøö åéä àì æà õøàì åàá øù

ììë úåðçîäì במציאות נתגלה אז כי

ממש, אחת מהות äìéùשהם ïëùî íâ

äæä ïëùîä êøã ìò äéä àì ïë íâ

ולבית  ישראל  לארץ  כהכנה רק  שנוסד 

אלא  ì"æçעולמים, éøáãá øàåáîë זבחים)

א) äèîìîקיח , íéðáà ïéðá äéäù

äìòîìî úåòéøéåקבוע שהיה היינו

משכן  בבחינת ולא המקדש בית בבחינת

עולמים, לבית לבד  הכנה äúòשהיה ÷ø

åëøöåä æà ì"ðä øåáò íúàéá áëòúðù

.äìà ìëì



ð−µ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ð šþõ

ñêþ¾− −òë ñ¼ ¹−šô þîê ³ò−ìë î−í ó−òò¼í

íòíîÚÂ„È ÔÎ Ì‚ ‰ÊÂ ,ÛÈ˜Ó ¯Â‡ ˙�ÈÁ· ‰Ó‰ ÌÈ��Ú‰ ˙�ÈÁ· ÈÎ ÔÎ Ì‚ Ú„Â�
Â˜�È ‡Ï˘ ˙ÂÙÈÏ˜Ó ¯ÂÓ˘ÏÂ ÔÈ‚‰Ï ‡Â‰ 'ÛÈ˜Ó ¯Â‡' ÔÈ�Ú ˘¯Â˘ ÈÎ
˙ÂÓÈÏ˘· ÂÈ‰È˘ ,ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,‰˘Â„˜‰Ó ‰ÏÈÏÁ¿»ƒ∆«ƒ¿»
.‰˘Â„˜‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ï ÚÈ‚‰Ï Â˙¯Â˙·Â '˙È Â˙„Â·Ú „Â·ÚÏ ‰·ÂË ‰¯ÈÓ˘·Â

µê,˙Â‚È¯„Ó ·"Ó‰ ÏÎ· ÌÈÏ˘‰Ï ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„ÓÓ „ÂÚ ˙ÂÏÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÈÙÏ
¯˘‡ ÔÓÊ‰ ˙Ú‚‰ Ú„ÈÏ ‰ÊÏÂ ,ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î ˙ÂÚÈÒ� ·"Ó‰ ÔÈ�Ú ‰È‰ ‡Â‰Â
‰‚È¯„Ó „‚�Î˘ ˙¯Á‡ ‰È�ÁÏ Ì˙ÚÈÒ� ÔÓÊ ‡Â‰Â ,˙‡Ê‰ ‰‚È¯„Ó· ÂÓÏ˘�

øåàéá

íéððòä úðéçá éë ïë íâ òãåð äðäå

óé÷î øåà úðéçá äîä שבגשמיות כמו ,

לישר  ישראל  בני את מקיפים העננים היו

ברוחניות  כך  מאויביהם, ולשמרם דרך  להם

מהשגתו  יותר שגבוה אור הוא מקיף ' ה'אור

לו  מועיל  הוא זה כל  ועם המקבל , של 

לו  ומועיל  מקיף  באופן מבחוץ  לו ומאיר

שמירה  הוא מקיף  האור וכן לזככו,

מבחינת  והוא שיתבאר, וכמו מהחיצונים

כאם  והיא אמא, נקראת שהיא בינה

בניה. על  הסוככת

øåà' ïéðò ùøåù éë òåãé ïë íâ äæå

úåôéì÷î øåîùìå ïéâäì àåä 'óé÷î

äùåã÷äî äìéìç å÷ðé àìùמקיף האור ,

כאם  האדם על  השומר מלבוש בבחינת הוא

מאויביהם, ומשמרתם בניה על  המסוככת

האור  ריבוי ידי שעל  ברוחניות הוא וכן

השכינה  על  העליונים מעולמות מלמעלה

בני  על  לשלוט  לחיצונים כח  אין הקדושה,

היה  וזה ולהכשילם, להחטיאם ישראל 

שלא  ישראל  על  ששמר כבוד  הענני בבחינת
הקב "ה  של  יקרו הוד  ידי על  וזה יחטיאום,

מקיף . אור בבחינת עליהם שחפף 

áåúëù åäæå(טו úà(ט , íé÷ä íBéáeÀÈÄÆ
ïkLnä לאהל הּמׁשּכן את הענן ּכּסה ÇÄÀÈְְִִֶֶֶַָָָָֹ

לשמרם ,העדת  ישראל  בני את כסה הענן ֵָֻ
äøéîùáåמהקלי', úåîéìùá åéäéù

åúøåúáå 'úé åúãåáò ãåáòì äáåè

,äùåã÷ä úåîéìùì òéâäì כאשר כלומר
וזוכה  ה' בעבודת שלימות לאיזה בא האדם
בבחינת  ית', תפארתו  יקר זיו עליו שישרה
פורש  הקב "ה אזי לבו, בתוך  המשכן הקמת
כדי  מהחיצונים לשמרו כבודו ענן עליו
ולהגיע דקדושה טעם להרגיש לסייעו
דשמיא. בסייעתא בשלימות הזאת למדריגה

äâéøãîî ãåò úåìòì êéøöù éôì êà

,úåâéøãî á"îä ìëá íéìùäì äâéøãîì

äæìå ì"æðë úåòéñð á"îä ïéðò äéä àåäå

äâéøãîá åîìùð øùà ïîæä úòâä òãéì

úøçà äéðçì íúòéñð ïîæ àåäå ,úàæä



î¬ í¾ô −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

ÏÚÓ Ô�Ú‰ ˙BÏÚ‰ ÈÙÏe ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,Ô�Ú‰ È„È ÏÚ Ì‰Ï Ú„Â˙� ‰Ê ,˙¯Á‡‰¿ƒ≈»∆»»≈«
,Ï‡¯NÈ È�a e�ÁÈ ÌL ,'ÂÎ ÔkLÈ ¯L‡ ÌB˜Ó·e Ï‡¯NÈ È�a eÚÒÈ ÔÎ È¯Á‡Â Ï‰‡‰»…∆¿«¬≈≈ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬∆ƒ¿»»«¬¿≈ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,Ï"�Î ÛÈ˜Ó ¯Â‡‰ ˙¯ÈÓ˘ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ê‡ Ô�Ú‰ ˜Ï˙Ò‰· ÈÎ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯
‰¯ÂÓ‰ ÌÂ˜ÓÏ ÂÚÒ�Â ,¯·„‰ Â�È·‰ Ê‡ ,Ì˙„Â·Ú ˙ÂÓÈÏ˘· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰
Â˜ÒÙ ‡Ï ‰�‰Â ,Ô�Ú‰ Ì˘ ÔÂÎ˘È ¯˘‡ ÌÂ˜Ó ‡Â‰Â ,˙¯Á‡‰ ‰‚È¯„Ó ÏÚ
Â�ÈÓ‡‰ ˜¯ ,‰ÏÚÓ· ÛÎÈ˙ ÂÏÚÈÂ Â�ÓÏ˘‰ ¯·Î ¯Ó‡Ï ˙Á‡ ‰‚È¯„Ó· Ì˙„Â·ÚÓ

,'Â�ÚÏ ,ÌÚÈ„ÂÈ ÂÓˆÚÓ ˙‡Ê‰ ‰ÓÈÏ˘ ÂÓÈÏ˘È ¯˘‡Î '˙È '‰·‡Ó˙ÒÓ ‰˙Ú ÈÎ
CÈ¯‡‰·e ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,˙‡Ê‰ ‰‚È¯„Ó‰ Â�ÓÏ˘‰ ‡Ï È‡„Â· Â�ÚÈ„Â‰ ‡Ï ¯˘‡Î¿«¬ƒ
.eÚqÈ ‡ÏÂ '‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�· e¯ÓLÂ ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ÔkLn‰ ÏÚ Ô�Ú‰∆»»««ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆∆¿…ƒ»

¹−½îíîÈ„Î· Ï"�‰ ˙ÂÎ„Ê‰Ï ÚÂ·˜ ÔÓÊ ÔÈ‡ ÈÎ Â�ÚÈ„Â‰Ï ‰"· Í¯·˙È Ì˘‰
·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,ÂÏ ‰ÎÁÈ ‰Ó‰Ó˙È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,‰È�˘ ‰ÈÏÚÏ ‡·È˘

øåàéá

íäì òãåúð äæ ,úøçàä äâéøãî ãâðëù

úBìòä éôìe áåúëù åäæå ,ïðòä éãé ìòÀÄÅÈ
éða eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòäÆÈÈÅÇÈÉÆÀÇÂÅÅÄÀÀÅ

ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé הענן åë',ׁשם ÄÀÈÅÄÀÂÆÄÀÈֶָָָ

÷ìúñäá éë ì"ø ,ìàøNé éða eðçé íLÈÇÂÀÅÄÀÈÅ
øåàä úøéîù íäì äéä àì æà ïðòä

,ì"ðë óé÷î לא הענן שהסתלקות וכמובן

ברוחניות  גם אלא בגשמיות רק  היה

היה  ולא ה', בעבודת נפילה שהרגישו

הגדלות, בזמני כמו כ "כ  האור àìåעליהם

,íúãåáò úåîéìùá úåéäì íéìåëé åéä

äøåîä íå÷îì åòñðå ,øáãä åðéáä æà

øùà íå÷î àåäå ,úøçàä äâéøãî ìò

ïðòä íù ïåëùé כאשר לאדם לימוד  וזה ,

והאור  המוחין ממנו שנסתלקו מרגיש

שעליו  מהקב "ה, שנתרחק  לו ונראה מקיף ,

יותר. ולהתעלות חדשה במדרגה לעלות

äðäå,הענן נסתלק  שלא עוד  å÷ñôכל  àì

øáë øîàì úçà äâéøãîá íúãåáòî

äìòîá óëéú åìòéå åðîìùä והוסיפו ,

בחשקות  ועוד  עוד  מדריגה באותה לעסוק 

ויותר  ויותר חומריותם לזכך  כדי גדול 

לעיל , øùàëוכאמור 'úé 'äá åðéîàä ÷ø

,íòéãåé åîöòî úàæä äîéìù åîéìùé

'åðòì[לענוותנותם àîúñî(אוצ "ל äúò éë ,

åðòéãåä àì øùàë הענן בהסתלקות

,úàæä äâéøãîä åðîìùä àì éàãåá

ïkLnä ìò ïðòä Céøàäáe áåúëù åäæåÀÇÂÄÆÈÈÇÇÄÀÈ
úà ìàøNé éðá eøîLå íéaø íéîéÈÄÇÄÀÈÀÀÅÄÀÈÅÆ

.eòqé àìå 'ä úøîLîÄÀÆÆÀÉÄÈ

éë åðòéãåäì ä"á êøáúé íùä óéñåäå

éãëá ì"ðä úåëãæäì òåá÷ ïîæ ïéà

éô ìò óàå ,äéðù äéìòì àáéù

åì äëçé äîäîúéù יתייאש לא וממילא ,

את  יעבוד  ותמיד  תקוותו, שפסקה מלחשוב 

ית', רצונו כפי בתמימות áåúëùה' åäæå



ï¬µ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

·¯ÚÓ Ô�Ú‰ ‰È‰È ¯L‡ LÈÂ ,'ÂÎÂ ÔkLn‰ ÏÚ ¯tÒÓ ÌÈÓÈ Ô�Ú‰ ‰È‰È ¯L‡ LÈÂ¿≈¬∆ƒ¿∆∆»»»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿≈¬∆ƒ¿∆∆»»≈∆∆
˘‡È˙È ‡Ï˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ 'Â‡' ,'ÂÎÂ ÌÈÓÈ B‡ L„Á B‡ ÌÈÓÈ B‡ 'ÂÎ ¯˜a „Ú«…∆…«ƒ…∆»ƒ
Â˘Ú ¯˘‡ÎÂ ,'˙È Â· ÁË·È Í¯·˙È Ì˘‰· ˜¯ ,È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ È˙Ú‚‰ ¯·Î ¯Ó‡ÈÂ

.‰˘ÚÈ ÔÎ Â�È˙Â·‡

íïî,eÚqÈ ‡ÏÂ e�ÁÈ 'ÂÎÂ ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ÔkLn‰ ÏÚ Ô�Ú‰ CÈ¯‡‰·e ·Â˙Î˘¿«¬ƒ∆»»««ƒ¿»»ƒ«ƒ«¬¿…ƒ»
eÚÒÈ '‰ Èt ÏÚÂ e�ÁÈ '‰ Èt ÏÚ ,'˙È Â˙‡Ó ÏÎ‰ ÈÎ ,'ÂÎÂ eÚÒÈ B˙ÏÚ‰·e¿≈»…ƒ»«ƒ«¬¿«ƒƒ»
Ì˙ÚÈÒ� ˙Ú· ‰˘Ó Ï˘ Â¯Ó‡Ó ÔÈ�Ú Ì‚ ,˙Â¯ˆÂˆÁ‰ È�˘ ÔÈ�Ú ÔÎ Ì‚ Ô·ÂÈÂ ,'ÂÎÂ
˙B··¯ '‰ ‰·eL Ì˙Â�Á ˙Ú·Â ,EÈ�tÓ EÈ‡�NÓ eÒ�ÈÂ EÈ·È‡ eˆÙÈÂ '‰ ‰Óe˜»¿»À…¿∆¿»À¿«¿∆ƒ»∆»ƒ¬
„ÂÓÚ ÌÈ�˘ ÂÈ‰ ,Ï"�Î ÛÈ˜Ó ¯Â‡Ï Ì‰Ï ‰È‰ ¯˘‡ ÌÈ��Ú ‰�‰ ÈÎ ,Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈
˙Â�ÈÁ· È�˘· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰˘ ‡Â‰Â ,‰ÏÈÏÏ ˘‡ „ÂÓÚÂ ÌÂÈÏ Ô�Ú

øåàéá

ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà LéåÀÅÂÆÄÀÆÆÈÈÈÄÄÀÈÇ
áøòî ïðòä äéäé øLàLéå ,'åëå ïkLnäÇÄÀÈÀÅÂÆÄÀÆÆÈÈÅÆÆ

íéîé Bà 'åë ø÷a ãò3íéîé Bà Lãç Bà ÇÉÆÉÇÄÉÆÈÄ
øáë øîàéå ùàéúé àìù ì"ø åà 'åëå

,éúàöî àìå éúòâä את לעורר כשמנסה
ובתענוג  בחשק  פנימית עבודה לעבוד  עצמו
ועכ "ז  עצמו, מעורר ותמיד  בידו עלתה ולא
זה  כל  עם כראוי חיות בלי עבודתו נשארת

יתייאש, åáלא çèáé êøáúé íùäá ÷ø

.äùòé ïë åðéúåáà åùò øùàëå ,'úé

ïkLnä ìò ïðòä Céøàäáe áåúëù äæåÀÇÂÄÆÈÈÇÇÄÀÈ
íéaø íéîé מ ׁשמרת את יׂשראל  בני וׁשמרּו ÈÄÇÄְְְְְִִֵֵֶֶֶָָ

eòñéה' åúìòäae ,.eòqé àìå eðçé 'åëåÇÂÀÉÄÈÀÅÈÄÈ
éë ,'åëå העליות שכל  שיודעים מכיון
eðçéוהירידות 'ä ét ìò ,'úé åúàî ìëäÇÄÇÂ

'åëå eòñé 'ä ét ìòå להם אין ממילא ÀÇÄÄÈ
להגיע יכולים שאין רואים אם להתייאש

עליהם  שנגזר אפשר כי בשלימות, למדריגה
ה' את יעבדו כמה מסויים זמן מלמעלה
יתעלו  אח "כ  ורק  המדרגה, באותה

האחרת. למדריגה

íâ ,úåøöåöçä éðù ïéðò ïë íâ ïáåéå

íúòéñð úòá äùî ìù åøîàî ïéðò

לה) י, øîàiå(במדבר ïøàä òñða éäéåÇÀÄÄÀÉÇÈÈÉÇÉÆ
eñðéå Eéáéà eöôéå 'ä äîe÷ äLîÆÈÀÈËÉÀÆÀÈË
'ä äáeL íúåðç úòáå ,Eéðtî EéàðNîÀÇÀÆÄÈÆÈ
íéððò äðä éë ìàøNé éôìà úBááøÄÂÇÀÅÄÀÈÅ
åéä ,ì"ðë óé÷î øåàì íäì äéä øùà

,äìéìì ùà ãåîòå íåéì ïðò ãåîò íéðù

ג"כ  כמובן היה זה פרט  גם כי רבינו מבאר
חסד  על  מרמז יום שבחינת ברוחניות,

רומ מוסתר האור שבו לילה על ובחינת ז
החסד , את ומצמצם שמסתיר àåäåגבורה

éðùá íäéìò ïéâäì íéëéøö äéäù

úåøòäå úåôñåä

ולילה".3. "יומם איתא הנדפס משה דברי  הספר  בלשון 
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„ˆÓ ˘‡ Ô�ÚÂ „ÒÁ‰ „ˆÓ ÌÂÈ Ô�Ú ,ÌÈ��Ú '· ‰È‰ ‰ÊÏ ,˙Â¯Â·‚·Â ÌÈ„ÒÁ·
.˙Â¯Â·‚‰

íòíî¯¯ÂÚÏÂ ÌÈ‚È¯Ë˜Ó‰ ˜È˙˘‰Ï ‡Â‰ ˙Â¯ˆÂˆÁ·Â ˙Â¯ÙÂ˘· ‰ÚÈ˜˙ ÔÈ�Ú
'ÂÎÂ ‰ÓÁÏÓ e‡·˙ ÈÎÂ ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙ÂÙÈÏ˜‰ ˙È¯Î‰ÏÂ ÌÈÓÁ¯¿ƒ»…ƒ¿»»

.ÌÎÈ·È‡Ó ÌzÚLB�Â ÌÎÈ‰Ï-‡ '‰ È�ÙÏ Ìz¯kÊ�Â ˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â«¬≈…∆«¬…¿…¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿«¿∆≈…¿≈∆

ê³¾íîÊ‡ ˙¯Á‡ ‰‚È¯„Ó ˙ÏÚÓ· ˙ÂÏÚÏ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ ¯˘‡Î ‰�‰ ,Ô·ÂÈ
‡Ï˘ ,ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î ‰„È¯È ˙ˆ˜ Ï‡¯˘È‰Ï ÂÈ‰ Ê‡Â ÌÈ��Ú‰ Â˜Ï˙Ò�
˙¯ÈÓ˘ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ,˙ÂÓÈÏ˘· ‰„Â·Ú·Â ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ „ÂÚ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰
‰ÂÈˆ ‰ÊÏ ,‰ÏÈÏÁ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÈÙ� ‰ÊÈ‡Ï Â‡Â·È ‡Ï˘ ‰ÏÈÏÁÂ ,Ï"�Î ÛÈ˜Ó ¯Â‡‰
ÏÚ˘ ,‰¯Â·‚Â „ÒÁ ˙Â�ÈÁ· È�˘ „‚� Î"‚ ˙Â¯ˆÂˆÁ '· Ì‰Ï ˙Â˘ÚÏ '˙È Ì‰Ï

øåàéá

úåøåáâáå íéãñçá úåðéçá דהיינו

רק שיהיה שלהם החסד  מידת על  לשמור

הגבורה  מידת על  לשמור וגם בקדושה,

בקדושה, רק  íéððò,שיהיה 'á äéä äæì

ãöî ùà ïðòå ãñçä ãöî íåé ïðò

.úåøåáâä

úåøöåöçáå úåøôåùá äòé÷ú ïéðò äðäå

øøåòìå íéâéøè÷îä ÷éúùäì àåä

áåúëù åîë ,úåôéì÷ä úéøëäìå íéîçø

ט ) åëå'(י , äîçìî eàáú éëå על ּבארצכם ÀÄÈÉÄÀÈÈְְְֶַַ

אתכם הּצרר úøööçaהּצר íúòøäå ְֵֶֶַַַֹÇÂÅÉÆÇÂÉÀÉ
ízòLBðå íëéäì-à 'ä éðôì ízøkæðåÀÄÀÇÀÆÄÀÅÁÉÅÆÀÇÀÆ

.íëéáéàî הבל יוצא החצוצרות ידי על  ÅÉÀÅÆ
בספרי  ואיתא והמריע , התוקע  מפי

מקיף , אור על  מורה הבל  כל  כי האריז"ל 

או  המדבר מפי יוצא שההבל  כמו כי

מקיף האור כך  סביבותיו ומתפשט  התוקע 

שמקיפו  מי סביב  .4מתפשט 

ïîæä òéâä øùàë äðä ,ïáåé àúùäå

æà úøçà äâéøãî úìòîá úåìòì

íéððòä å÷ìúñð זיו הוד  על  שמורות

השומרת  כאם עליהם שחופף  ית' שכינתו

בניה, äãéøéעל  úö÷ ìàøùéäì åéä æàå

ãåò íéìåëé åéä àìù ,ìéòì øëæðë

éë ,úåîéìùá äãåáòáå äøåúá ÷åñòì

,ì"ðë óé÷î øåàä úøéîù íäì äéä àì

äìåãâ äìéôð äæéàì åàåáé àìù äìéìçå

íäì úåùòì 'úé íäì äåéö äæì ,äìéìç

ãñç ,úåðéçá éðù ãâð ë"â úåøöåöç 'á

äøåáâå עננים ב ' צריכים היו שבעננים כמו

עליהם  להגין צריכים "שהיה רבינו וכלשון

ובגבורות", בחסדים בחינות æ"éòùבשני

úåøòäå úåôñåä

פ"ב.4. השופר  שער  פע"ח



ì−µ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó Ì‚Â ,Ì‰· ‰ÏÈÏÁ ˜·„˙‰Ï ‡Ï˘ ˙ÂÙÈÏ˜‰ Â˘¯‚˙È ‰Ê È„È
Ì‚Â ‰ÏÈÙ� ‰ÊÈ‡ ‰ÏÈÏÁ Ì‰Ï Ì¯‚ÂÈ ‡Ï˘ ,'ÂÎÂ '‰ ‰ÓÂ˜ Ì¯Â·Ú ÔÎ Ò‚ ÏÏÙ˙‰
˜ÒÙ� ˙ˆ˜˘ ÔÂÈÎ ÈÎ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯Â ,'ÂÎÂ '‰ ‰·e˘ ÏÏÙ˙‰Â ¯ÊÁ ·ËÈ‰ Ì˙ÈÈ�Á·»
.‰ÏÒ ÔÓ‡ ,Ì˙„Â·ÚÏ Ì˙˘Â„˜Ï ÛÎÈ˙ Â¯ÊÁÂÈ˘ ÏÏÙ˙‰ ‰ÊÏ ,Ì˙‡Ó ‰˘Â„˜‰

øåàéá

÷áãúäì àìù úåôéì÷ä åùøâúé

íäá äìéìç של שבזמנים מזה היוצא

ואחר  שקודם הירידה המוחין, קטנות

שלא  ביותר שמירה האדם צריך  העליה,

ולזה  הקליפות, בו יתדבקו ולא יפול 

שישמרהו  ית' מה' להתפלל  צריך 

מהחיצונים.

ïë ñâ ììôúä ä"ò åðéáø äùî íâå

íäì íøâåé àìù ,'åëå 'ä äîå÷ íøåáò

áèéä íúééðçá íâå äìéôð äæéà äìéìç

'ä äáeù ììôúäå øæçאויביך ויפוצו È
מפניך  משנאיך  åëå,ïåéë'וינוסו éë ì"øå

äæì ,íúàî äùåã÷ä ÷ñôð úö÷ù

íúùåã÷ì óëéú åøæçåéù ììôúä

äìñ ïîà ,íúãåáòì.

רבינו, שהקשה הקושיא מתורץ  ובזה

פי  ועל  ה' פי על  המדרש דברי בביאור

מיני  דשלשה חצוצרות, פי ועל  משה

כבוד  ענני הא' אלו, במסעות היו שמירות

כשהסתלקו  והב ' המוחין, גדלות בזמני

לשמירה, חצוצרות להם היה כבוד  ענני

בעבורם, שהתפלל  רבינו משה תפילת וגם

הדורות, כל  סוף  עד  ישראל  כל  ובעבור

ירידה. בזמני החיצונים בהם ישלטו לבל 


