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³šì ³¾þõ

íôðší

−þëð לעבוד ה ', ובעבודת  התורה  בפנימיות  רבים  יסודות  כוללים זה  במאמרו רבינו

הדביקות  ועיקר  הקב "ה  של  חותמו היא  האמת  כי האמת , במידת  יתברך  ה ' את 

באמת  רק דבוק  להיות  נפשו מדביק  שאדם  ידי על  נעשה  מהרע  הטוב ובירור  בהקב"ה 

המסתירים שקרים שהם הקליפות  וכל  ברע  ולא בטוב רק  דבוק  הוא  וממילא בשקר  ולא 

און. פועלי כל  ויתפרדו בטלים  יתברך  פניו אור  על 

íòíî מיני לשלשה  כלומר  קוים  לשלשה נחלקים הספירות  כי הקבלה , בתורת  יסוד  יש

– הם  הממוצע  בקו הנכללות  והמידות  הממוצע , וקו גבורה חסד  שהם  הארות ,

משפיע הוא הספירות  לכל  שורש  הכתר  בהיות  כי הממוצע , הקו  שורש  שהוא הכתר 

כולם את  שכולל  השורש  מכח  כי המידות , מיזוג של  בדרך  ה ' אור  את  לקבל  הכוח  את 

והתענוג  הרצון שהיינו בכתר  דבוק להיות  שרוצה  למי כח יש  אזי העולמות  בכל  המאיר 

התפארת  מידת  שבבחינת  בעבודה  דבוק להיות  – כאחד  כולם  את  המחיה  העליון  והחיות 

לגבורה או לחסד  מוגדרת  אינה  זו במידה  בה ' שהדביקות  דהיינו האמת , מידת  שהיא 

התפארת  שמידת  נמצא  ית ', רצונו  שיהיה  כפי דהיינו האמת  שיהיה  כפי  דבר  לכל  אלא 

לעשות  דהיינו הכתר  הארת  הוא  התפארת  מידת  של  ענינה  וכל  אחד  קו הם  הכתר  ומידת 

לגבורה . או לחסד  הלב נטיות  לפי ולא  באמת  ה ' רצון

íòíî עובד שאדם  הוא יותר  הנמוכה  דהדרגה ובחינות , דרגות  שני יש  עצמה  באמת 

מצוות  כל  לקיים  הקדושה בתורה  שנצטווה  וכפי ה', את  שמשיג שכלו כפי ה ' את 

ה' רצון שמכיר  כפי היינו העולמות , שבתוך  האמת  במידת  רק  ה' את  עובד  ואזי ה',

האמת  פנימיות  את  משיג אינו אבל  אמת , תורת  הקדושה  בתורה בתורתו ככתוב במעשה

רצונו  ולהיות  להזדכך  נפשו  זכתה  שלא  היינו לעיל , כמבואר  העליון  הרצון שהיא 

ונמצא ית ', רצונו לעשות  הנפש  וכלות  בהשתוקקות  ה ' רצון אחר  דבקים ומחשבתו 

רצונו  שהוא בפנימיותו  ולא  ומידותיו  מעשיו שהיא  בחיצוניותו רק  בו שורה  שהאמת 

ותענוגו.
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−êðîîëî תורת אותנו שלימדה  כמו בפנימיות , בהקב"ה  דבוק  להיות  היא  העבודה  עיקר 

דבוק ולהיות  ית "ש  לבורא  רוח נחת  לעשות  הוא העבודה עיקר  כי החסידות 

עבודתו  היתה  וזו רצונו , לעשות  תמיד  ומשתדל  שרוצה לאביו כבן  אמיתית , בדביקות  בו

יתברך  ברצונו דהיינו האמת , בשורש  דבוק  להיות  עבודתו היתה  שתמיד  אבינו יעקב של 

את  רק שראה  פנימית  ראיה  העולמות  כל  על  ראייתו והיתה  העולמות , כל  שורש  שהוא 

שבהם . הפנימית  החיות 
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’ê šþõ

³ôêí þîêë šëðíñ êîí íðîë¼í ³−ñ×³

¬îšñ−ë·È˙Î„ ‡‰ ‡Â‰‰ ,'ÂÎ ‰ËÓ‰ ˙‡ Á˜(· ,È˜ ÌÈÏ‰˙)'‰ ÁÏLÈ EfÚ ‰hÓ«≈À¿ƒ¿«
˘"ÓÎ ·˜ÚÈ „È· ‰È‰˘ Ï˜Ó‰ Â‰ÊÂ ,EÈ·È‡ ·¯˜a ‰„¯ ÔBivÓ˙È˘‡¯·) ƒƒ¿≈¿∆∆…¿∆

(È ,·Ï‰Ê ¯‡·Ï ‰‡¯�Â .‡ÏÙ�Â ‰ÂÓ˙ ‡Â‰Â ,‰f‰ Ôc¯i‰ ˙‡ Èz¯·Ú ÈÏ˜Ó· Èkƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆««¿≈«∆
,Ô¯‰‡Â ‰˘Ó Ï˘ ‡ËÁ‰ Â‰Ó ,'‡ Â·¯ ‰Ó‰ ÈÎ ÂÊ ‰˘¯Ù· ÌÈ˜Â„˜È„‰ ÌÈ„˜�Â

ÈÙ ˙‡ Ì˙È¯Ó ¯˘‡ ÔÚÈ ‡¯˜· Â�ÈˆÓ „Á‡ ÌÂ˜Ó·1¯ÓÂ‡ „Á‡ ·Â˙ÎÂ ,'ÂÎ
(·È ,Î ¯·„Ó·)˙‡ e‡È·˙ ‡Ï ÔÎÏ] Ï‡¯NÈ È�a È�ÈÚÏ È�LÈc˜‰Ï Èa Ìz�Ó‡‰ ‡Ï ÔÚÈ««…∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈»≈…»ƒ∆

Ï˘ Ô·¯ ‰˘Ó ÏÚ ÔÎ ¯ÓÂÏ ‰ÏÈÏÁÂ .[Ì‰Ï Èz˙� ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ‰f‰ Ï‰w‰«»»«∆∆»»∆¬∆»«ƒ»∆
.Â"Á ‡Â‰ ÍÂ¯· ‡¯Â·‰ ÔÂˆ¯ Â¯Ó‰ Ì‰˘ ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡Â ÌÈ‡È·�‰ ÏÎ

øåàéá

èå÷ìéá2( ח כ, ähnä(במדבר  úà ç÷ והקהל ÇÆÇÇÆְְֵַ
אל  וד ּברּתם אחי ואהרן אּתה העדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
להם  והֹוצאת מימיו ונתן לעיניהם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּסלע 
ואת  העדה את והׁשקית הּסלע  מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמים

áéúëãּבעירם àä àåää .'åë( ב קי , (תהלים ְִָ
áø÷a äãø ïBivî 'ä çìLé Efò ähîÇÅËÀÄÀÇÄÄÀÅÀÆÆ
åîë ,á÷òé ãéá äéäù ì÷îä åäæå ,EéáéàÉÀÆ

áåúëù( י לב , úà(בראשית ézøáò éì÷îá ékÄÀÇÀÄÈÇÀÄÆ
àåäå ,äfä ïcøiä.àìôðå äåîú ÇÇÀÅÇÆ

íé÷åã÷éãä íéã÷ðå ,äæ øàáì äàøðå

àèçä åäî ,'à .åáø äîä éë åæ äùøôá

ãçà íå÷îá ,ïøäàå äùî ìù(כד כ, (במדבר 

ïòé àø÷á åðéöî3 עלúà íúéøî øLà ַÂÆÀÄÆÆ
øîåà ãçà áåúëå ,'åë äáéøî éîì étÄÀÅÀÄÈ

יב ) כ, éa(במדבר  ízðîàä àì ïòéÇÇÉÆÁÇÀÆÄ
àì ïëì] ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äìÀÇÀÄÅÄÀÅÅÀÅÄÀÈÅÈÅÉ
øLà õøàä ìà äfä ìäwä úà eàéáúÈÄÆÇÈÈÇÆÆÈÈÆÂÆ
äùî ìò ïë øîåì äìéìçå .[íäì ézúðÈÇÄÈÆ
ïäëä ïøäàå íéàéáðä ìë ìù ïáø

êåøá àøåáä ïåöø åøîä íäù ìåãâä

úåøòäå úåôñåä

כד )1. כ , אל(במדבר  יבא לא ּכי  עּמיו  אל  אהרן  ֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹיאסף

ּפי  את מריתם אׁשר  על  י ׂשראל  לבני  נתּתי  אׁשר  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהארץ

וכן  מריבה, יג)למי  כז, אל(במדבר  ונאספּת אתּה וראיתה ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ

מריתם  ּכאׁשר  . אחי אהרן  נאסף ּכאׁשר  אּתה ּגם  ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעּמי

בּמים  להקּדי ׁשני  העדה  ּבמריבת צן  ּבמד ּבר  ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּפי 

ְֵֵֶלעיניהם...

שמעוני 2. תתסט)ילקוט רמז קי, ישלח (תהלים  עוזך  מטה :

כי  שנאמר  יעקב, של  מטה זה מטה, איזה מציון . ה'

ביד שהיה המטה והוא הזה, הירדן  את עברתי  במקלי 

משה  ביד  שהיה המטה והוא בידך , אשר  ומטך  יהודה

אהרן  ביד  שהיה המטה והוא בידו , האלהים ומטה

דוד ביד  שהיה המטה והוא מטהו , את אהרן  וישלך 

כל ביד  שהיה המטה והוא בידו , מקלו  ויקח שנאמר 

לימסר  ועתיד  ונגנז , המקדש בית שחרב עד  ומלך  מלך 

נאמר  לכך  עו "א, את לרדות עתיד  ובו  המשיח מלך  ביד 

פעולות  כל  לוי  רבי  אמר  מציון , ה' ישלח עוזך  מטה

מציו /: ליתן  הקב"ה שעתיד  ונחמות טובות

יען .3. לשון  תפס רבינו  ובל ' "על " איתא בפסוק
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¯·„· ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡Ï ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â�È·¯ ‰˘Ó˘ ‰‡¯� ÌÈ˘¯ÙÓ‰ È¯·„Ï ˙Ó‡·Â
ÔÈ‡Ó ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆÂ .˙ÂÚËÂ ‰‚‚˘ ‰ÊÈ‡ ÂÏ ‰È‰˘ Í‡ ,‰·ÂËÏ ‰˙È‰ Â˙�ÂÂÎÂ
ÔÎ Ì‚ ‰‡¯� ‰ËÓ‰ ˙‡ Á˜ ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡˘ ‰ÓÓ Ì‚ .˙ÂÚËÏ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ
‰ÏÚÓÏ Â�¯ÎÊ˘ ÌÈ˜Â„˜È„ ¯‡˘ Ì‚ ,ÚÏÒ‰ ˙ÂÎ‰Ï ‰È‰ Í¯·˙È Ì˘‰ ˙�ÂÂÎ„

:˘"ÈÈÚ ÍÂÓÒ‰ ¯Ó‡Ó·

þêëñîÌÈ˜ÂÒÙ‰ Í˘Ó‰ Â¯‡·˙È ÔÎÂ˙ÓÂ ˙ˆ˜ ÍÈ¯‡‰Ï È�‡ ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÏÎ
ÌÈ˘ÚÓ‰Â Ì„‡Ï ÔÂÎ�Â ÈÂ‡¯„ ,‡Â‰ ¯·„‰ ˘¯Â˘„ ˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË·
‡Â‰ ‰Ê ÏÎÂ .¯˘È‰Â ˙Ó‡‰ Í¯„Ó ÂÓˆÚ ˙ÂË‰Ï ‡Ï˘ Ì„‡‰ Ï˘ ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎÂ

ˆÓ�‰ ÏÎ˘ Â·ÏÏ Ô˙Â� Ì„‡‰˘Î ˙ÓÁÓ.Â˙Â‡ÈˆÓ ˙Â˙ÈÓ‡Ó Ì‰ ÌÏÂÚ· ÌÈ‡

øåàéá

íéùøôîä éøáãì úîàáå .å"ç àåä

àì íåìùä åéìò åðéáø äùîù äàøð

,äáåèì äúéä åúðååëå øáãá áééç äéä

êéøöå .úåòèå äââù äæéà åì äéäù êà

äîî íâ .úåòèì íå÷î àöî ïéàî úòãì

äàøð ,äèîä úà ç÷ ä"á÷ä åì øîàù

úåëäì äéä êøáúé íùä úðååëã ïë íâ

òìñä.לי למה זה מטה כן דלולי

äìòîì åðøëæù íé÷åã÷éã øàù íâ

,ù"ééò êåîñä øîàîá,שם וזלה"ק 
האמנתם  לא יען פסוק  על  פירש ז"ל  ורש"י
הייתי  הסלע  אל  דברתם שאלו להקדישני בי
אינו  וזה עיי"ש. כו' העדה לעיני מקודש
מן  מים בהוצאת החילוק  מהו כי מובן
להכאה  דיבור בין והקשה היבש הסלע 
שמים  שם נתקדש בהכאה גם ובודאי במטה
חקוק היה המטה על  כי והגם למאוד . עד 
זה  עבור כי הדעת על  ויעלה המפורש  שם
ע "י  המים בהוצאת כ "כ  חידוש עוד  אין
היה  משרע "ה כי ידוע  הלא במטה. הכאה
ובהירים  זכים רק  הק' איבריו וכל  גופו כל 

הוא  כי והטהורים הק ' ושמות ומצוחצחים
דבוק והיה הק ' העליון הדעת סוד  היה
חילוק אין ובודאי מספה"ק . כנודע  באי"ן
עוד  הק '. במטה להכאה הק ' דיבוריו בין
כבר  יש כאלו המובן מימיו, ונתן  לשון מהו
להם  והוצאת ועוד  הטבע . מצד  מים בסלע 
יתר  ושפת לשון כפל  הוא הסלע  מן מים
מימיו. ונתן אמר כבר כי מאחר לכאורה,
צריך  עוד  הסלע . פני אל  לשון מהו עוד 

בש  לישראל  משרע "ה קרא למה ם לדעת
ורואני  לשתות מים כהוגן שאלו והלא מרים
נכתב ולא עליהם בכאן הש"י הקפיד  לא כי

תלונה: לשון בזה

,úö÷ êéøàäì éðà êéøö äæ ìë øàáìå

áåèá íé÷åñôä êùîä åøàáúé ïëåúîå

éåàøã ,àåä øáãä ùøåùã ,úòãå íòè

ìù íéðéðòä ìëå íéùòîäå íãàì ïåëðå

úîàä êøãî åîöò úåèäì àìù íãàä

íãàäùë úîçî àåä äæ ìëå .øùéäå

íä íìåòá íéàöîðä ìëù åáìì ïúåð

,åúåàéöî úåúéîàî שם שהאדם היינו
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Ì‡Â .ÂÈÏÚ „ÓÂÚ ÌÏÂÚ‰˘ ˜ÊÁ‰ „ÂÓÚ ‡Â‰Â ˙Ó‡‰ È„È ÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÌÂÈ˜ Â‰ÊÂ
¯Â˜ÓÓ ‡·‰ Í¯·˙È ÂÓ˘ Â· ÁÙ� ¯˘‡ ÌÈÈÁ ÁÂ¯ ˙Ó˘� Â· ˘È Ì„‡ ÏÎ˘ ÔÂÈÎ ÔÎ
˙‡ ˜È·„‰Ï ÂÈ�È�Ú ÏÎ· Â˙Ó‚ÓÂ ÂˆÙÁ ÏÎ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ,˙Ó‡‰
„ÈÓ˙ ˜Â·„ ˙ÂÈ‰Ï È„Î ˘¯Â˘‰Ó ÂÓˆÚ ˜ÂÒÙÏ ‡Ï˘Â ,˙Ó‡‰ ˘¯Â˘· Â˙Ó˘�

.˙Ó‡ ÂÏÂÎ ‡Â‰ ¯˘‡ ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â ‡Â‰ ÍÂ¯· ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â˜Ó ˙Â˙ÈÓ‡·

µêÈ�ÈÓ È�˘ ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˙Á‡ ‡Â‰ ˙Ó‡ ˙„ÓÂ ˙�ÈÁ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
¯˘‡ ˙Ó‡ Ï˘ ‰‚‰�‰· ˜Â·„ ˙ÂÈ‰Ï ‡Â‰ „Á‡ ,˙Ó‡ ˙„Ó· ˙Â˜È·„
¯˘ÂÈ‰Â ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ‚‰�˙Ó ÏÎ‰ ˙ÂÈ‰Ï ,Â„È ÏÚ ÌÈ‚‰�˙Ó ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ‰

øåàéá

העולם  של  האמיתית להמציאות רק  לבו

מציאותו  אור ידי  שעל  ה', מציאות שהוא
הפשוט , ברצונו לעולמות המתפשט  יתברך ,

העולמות, כל  ÷íåéמתקיימים åäæå

,úîàä éãé ìò úåîìåòä יש כן ידי על 
המחברת  היא זו שידיעה מפני קיום, לעולם

מציאותו  עם הגשמי העולם מציאות את

המצאו, אמיתות שהיא àåäåהרוחנית

,åéìò ãîåò íìåòäù ÷æçä ãåîò כמאמר

יז)המשנה  א, ּגמליאל (אבות ּבן ׁשמע ֹון ְְִִֵֶַַָרּבן

על  ע ֹומד , הע ֹולם דברים ׁשל ׁשה על  ְְִֵֵַַָָָָאֹומר,
דברים  שלשה הּׁשל ֹום, ועל  האמת ועל  ְְֱִֶַַַַָָהּדין

נחלקות  שבהם קוים  שלשה  כנגד  הם אלו

עולמו, את בהם שברא הקב "ה של  מידותיו
חסד  - הכלליות החלוקות שלשת והם

והעיקרי  האמצעי  והעמוד  תפארת, גבורה

עמוד  הוא עומד  העולם שעליו שבהם

התפארת. קו דהיינו האמת

çåø úîùð åá ùé íãà ìëù ïåéë ïë íàå

àáä êøáúé åîù åá çôð øùà íééç

,úîàä øå÷îî מרגישה מטבעה זו ונשמה
בשקר, מכירה ואינה באמת היא ויודעת

חלק היא כי האמת מאור חצובה שהיא כיון

ממש, ממעל  íãàäìאלוק  éåàø ïë ìò

åéðéðò ìëá åúîâîå åöôç ìë úåéäì

,úîàä ùøåùá åúîùð úà ÷éáãäì

באור  דביקות דיש לקמן, שיבואר וכמו
והיא  יותר עמוקה דביקות ויש האמת,

האמת, שורש åîöòבעצם ÷åñôì àìùå

ùøåùäî שהיא יותר הגבוהה מהדרגה
האמת, ãéîúשורש ÷åáã úåéäì éãë

àåä êåøá óåñ ïéà øå÷î úåúéîàá

,úîà åìåë àåä øùà åîù êåøáå ככל
מהשקר  ומתרחק  באמת יותר דבוק  שאדם

האמת. שהוא בהקב "ה, יותר דבוק  הוא כך 

òà êààåä úîà úãîå úðéçáù éô ì

úå÷éáã éðéî éðù ùé íå÷î ìëî ,úçà

÷åáã úåéäì àåä ãçà ,úîà úãîá

úåîìåòä øùà úîà ìù äâäðäá

,äãé ìò íéâäðúî íéðåéìò הנהגת היא
תפארת הנקראת העולמות בתוך  (או הקב "ה

כל  בפרטות נכללות ושבה אנפין, זעיר  – אחר  בלשון

כו') תפארת גבורה חסד דהיינו ìëä,המידות úåéäì

øùåéäå ïéãä éô ìò âäðúî להמשיך



î³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˘È�Ú‰ÏÂ ˙ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÈÓÈÈ˜ÓÏÂ Í¯·˙È Â�Âˆ¯ È˘ÂÚÏ ·ÂË ÏÂÓ‚Â ¯Î˘ ÌÏ˘Ï
‚‰�˙Ó˘ ÏÂ·‚ ‰Ï ˘È˘ ‰„Ó Â‰ÊÂ .Ì‚Ù‰Â ‰¯È·Ú‰ ˙ÂÎÈ‡ ÈÙÎ Â�Âˆ¯ È¯·ÂÚÏ
·ÂË Ô‰ ‰ËÓÏ Ï‡¯˘È Ú¯Ê ÌÈ‚‰�˙Ó Ì‰ ¯˘‡ ‰„Ó‰ ÈÙÎ Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰ ÌÚ
˜Â·„ ‡Â‰ Ì„‡‰ ¯˘‡ ˙Ó‡ Ï˘ ˙Â˜È·„Â ˙Â‚‰�˙‰ ˘È Ì�Ó‡ .Â"Á Ú¯Ï Ô‰
˙ÂË˘Ù˙‰ ˜¯ ‡Â‰Â .˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰˘ Í¯·˙È Â˙Â‡ÈˆÓ ˙Â˙ÈÓ‡·
·¯ ÚÙ˘ ÚÙ˘� Ì˘Ó ¯˘‡ ÏÂ·‚Â ¯ÂÚÈ˘ ÌÂ˘ ÈÏ· ‰·Á¯Â ‰·ÂË ,·ÂË‰
,ÏÂ·‚Â ¯ÂÚÈ˘Â ‰„Ó ÌÂ˘ ÈÏ· Ï‡¯˘È Ú¯Ê ÂÎ¯ËˆÈ ¯˘‡ ÏÎÎ Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰Ï
.ËÂ˘Ù‰ ˙ÈÏÎ˙· ˙Ó‡‰ ¯Â˜ÓÓ ‡·‰ ‰·Ë‰· ˜¯ Ì„‡‰ ˙Â‚‰�˙‰ ÈÙÎ ‡ÏÂ

øåàéá

בהקב "ה  שדבוק  למי רק  האלוקי השפע 
אתפאר, בך  אשר ישראל  íìùìבבחינת

êøáúé åðåöø éùåòì áåè ìåîâå øëù

úåöîäå äøåúä éîéé÷îìå החסד והוא
דין  שכולל  התפארת שהוא ב 'אמת' שכלול 
שכפי  אמת של  הענין וזהו ורחמים,
עמו  מתנהגים כן בה דבוק  שאדם המידה

ורחמים, חסדים לו ùéðòäìåלתת

äøéáòä úåëéà éôë åðåöø éøáåòì

íâôäå שכלולה הגבורה מידת שהיא
כרשעתו, רשע  לאיש לתת åäæåבאמת

ìåáâ äì ùéù äãî הזה ולגילוי לחסד 
גבול , ìàøùéיש úñðëä íò âäðúîù

òøæ íéâäðúî íä øùà äãîä éôë

,å"ç òøì ïä áåè ïä äèîì ìàøùé

בני  כאשר נפסק  שהוא גבול , לו יש החסד 
ולאורו  לחסדו ח "ו ראויים אינם ישראל 

חוטאים. אם ית"ש

úîà ìù úå÷éáãå úåâäðúä ùé íðîà

úåúéîàá ÷åáã àåä íãàä øùà

ìëî äìòîì àåäù êøáúé åúåàéöî

,úåîìåòä אורו את משיג שאינו היינו

את  ית"ש שמנהיג ההנהגה מתוך  רק  ית"ש

ידי  על  אלא כמפעלו, לאיש לתת העולמות

מתדבק אזי חיותו בעומק  באמת שנדבק 

זה  וענין עצמו, הקב "ה של  באורו גם

את  עובד  כשאדם עבודה ע "ד  נעשה

וממילא  פרס , לקבל  מנת על  שלא הקב "ה

שבעולמות  בהנהגה רק  דבוק  הוא אין

באמיתות  גם אלא כמפעלו לאיש שמשלם

מחמת  הקב "ה את עובד  כי ית"ש, המצאו

שהוא  שנותן השכר מחמת ולא עצמותו

שבעולמות, מהגילוי חלק  ø÷כבר àåäå

éìá äáçøå äáåè áåèä úåèùôúä

,ìåáâå øåòéù íåù תלוי אינו שהרי

המת  החסד  ואור מעצמותו במקבלים, פשט

כמובן, שיעור לו אין íùîיתברך  øùà

ìëë ìàøùé úñðëäì áø òôù òôùð

íåù éìá ìàøùé òøæ åëøèöé øùà

ìåáâå øåòéùå äãî שאהבתו מחמת

כך  כי אלא בדבר תלויה אינה אותנו יתברך 

ית"ש, ברצונו úåâäðúäעלה éôë àìå

úîàä øå÷îî àáä äáèäá ÷ø ,íãàä

.èåùôä úéìëúá



ï ñêþ¾− ëíîê ³îð−½ì³¾þîõô

.˙ÂÓÏÂÚ‰Â ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰˘ „‡Ó ‡˘�Â Ì¯ ‡Â‰ ÂÊ ˙Â˜È·„Â

’ë šþõ

î³ñî¼õó¾þ¾ñ ³îôñî¼í ³ê þ¾−š¾ ëš¼− ñ¾

îíïîÂÈ˘ÚÓ ÏÎÂ ,˙Ó‡‰ Í¯„· ÂÓˆÚ ˙‡ ‚‰�˙Ó ‰È‰ ‡Â‰˘ ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙„Ó
˙Ó‡ Ï˘ Â˜· ˙‚‰�˙Ó‰ ˙Ó‡‰ ˙ÂÈÁ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ¯È‡‰Ï ˜¯ ÂÈ‰

·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ(Î ,Ê ‰ÎÈÓ).·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ô˙˙

ñ¼îÏ"ÊÁ ¯Ó‡Ó Ô·ÂÈ ‰Ê ÈÙ(.ÁÈ˜ ˙·˘)‰ÏÁ� ÂÏ ÔÈ�˙Â� ˙·˘‰ ˙‡ ‚�ÚÓ‰ ÏÎ
¯Ó‡�˘ ,ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ·(„È ,Á� ÁÈÚ˘È)·˜ÚÈ ‰�‰„ .ÍÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ� ÍÈ˙ÏÎ‡‰Â

ÂÏ ‡· ÔÈ‡ÓÂ .˙ÈÏÎ˙Â ÏÂ·‚Â ¯ÂÚÈ˘ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰ÏÁ�Ï ‰ÎÊ ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â�È·‡
˙Â˙ÈÓ‡· ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎÏ ˙Â¯‡Ù˙‰Â ‚Â�Ú˙ Ô˙Â� ‰È‰ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ,ÂÊ ‰ÈÎÊ
ÏÎ· ˙Ó‡‰ ¯Â‡ Ô¯˜ ¯È‡‰ ·Ï ˙ÂÓÈÓ˙· Â˙Â˜È·„ È„È ÏÚ ¯˘‡ ÂÈ˘ÚÓ

øåàéá

àåäù ,ãàî àùðå íø àåä åæ úå÷éáãå

úåîìåòäå úåéúåàä ïî äìòîì שהרי
מחמת  שלא הדביקות היא הזאת הדביקות
באמת  הנשמה הכרת מחמת אלא העולמות
בדרך  שלא - ממעל  אלוק  חלק  בהיותה
רבינו. בדברי לעיל  וכמבואר שכלית השגה

âäðúî äéä àåäù á÷òé ìù åúãî åäæå

åéä åéùòî ìëå ,úîàä êøãá åîöò úà

úîàä úåéç úåîìåòä ìëá øéàäì ÷ø

,úîà ìù å÷á úâäðúîä אבינו יעקב 
שלמעלה  ההנהגה את בעולמות להאיר רצה
וכמו  האמת, שורש דהיינו מהעולמות,

רבינו, בדברי לקמן áåúëùשיבואר åîëå

כ) ז, á÷òéì.(מיכה úîà ïzzÄÅÁÆÀÇÂÉ

ì"æç øîàî ïáåé äæ éô ìòå(. קיח ìë(שבת

éìá äìçð åì ïéðúåð úáùä úà âðòîä

øîàðù íéøöî(יד נח , EézìëàäåÀÇÂÇÀÄ(ישעיח 
åðéáà á÷òé äðäã .Eéáà á÷òé úìçðÇÂÇÇÂÉÈÄ
ìåáâå øåòéù äì ïéàù äìçðì äëæ ä"ò

úéìëúå האור רק  ולא סופי אין לאור זכה

בעולמות, åæ?שמושג äéëæ åì àá ïéàîå

âåðòú ïúåð äéä àåäù íåùî

úåúéîàá úåîìåòä ìëì úåøàôúäå

úåîéîúá åúå÷éáã éãé ìò øùà ,åéùòî

ìëá úîàä øåà ïø÷ øéàä áì

,úåîìåòä אמיתות את גילה אבינו יעקב 

על  המסתירות הקליפות את והסיר העולם

כי  התפארות, נקרא זה וענין האמת, אור

העצם  על  השורש אור הארת הוא תפארת

של  היופי קרני הוד  בו שמאיר המפואר,

כך  באביו, שמתפאר בן כמו השורש,

אור  בהם כשמאיר מתפארים העולמות



ì³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˙ÂÈÁ ˜·„Ï ‰È‰ ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙Ó‚Ó ÏÎ˘ ‡Ï‡ ,„·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ .˙ÂÓÏÂÚ‰
˙Â˙ÈÓ‡Ó ‰‚‰�‰‰ ‡Â‰ ¯˘‡ ˙Ó‡‰ ˙Â˜È·„· ˙ÂÓÏÂÚ‰ Ï˘ ˙Ó‡‰ ˙Â‚‰�˙‰
¯„‚Ó ‡ˆÈÂ ÂÈ˙ÂÁÎ ÏÎÂ ÂÏÎ˘ ·˜ÚÈ ˜·„ ‰ÏÚÓÏ Ì˘Â .'˙È Â˙ÂÓˆÚ ˙‡ÈˆÓ
·˜ÚÈ ˙ÎÈÏ‰· ‰·¯„‡ ‡Ï‡ ,ÌÓÂ˜Ó· ‰ËÓÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÁÈ�‰˘ ‡ÏÂ .˙ÂÓÏÂÚ‰
˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÂÓÚ Í˘Ó ,ËÂ˘Ù‰ ˙Ó‡· ÂÓˆÚ ˙‡ ˜·„Ï ‰ÏÚÓÏ Â˙Â˜È·„·
˙ÂÈÓˆÚ‰ ˙Ó‡‰ ˙ÂÈÁÂ ÌÚË· ˜Â·„ ˙ÂÓÏÂÚ‰ Ï˘ ˙Ó‡‰ ˙Â‚‰�˙‰ ˙ÂÈ‰Ï
.˙ÂÓÏÂÚ‰ ÍÂ˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÏÂ„‚ ‚Â�Ú˙ Ì¯‚ ‰Ê·Â ,˙Ó‡‰ ˘¯Â˘Â ¯Â˜Ó· ËÂ˘Ù‰
˜Â·„ Ì˙ÂÈÁ Í‡È‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÈ˘È‚¯Ó˘Î ,Ì‰Ï˘ ‚Â�Ú˙Â ‰ÁÓ˘ Â‰Ê ÈÎ
˙Ó‡‰ ¯Â˜ÓÓ ÌÈÚÙ˘� Ì‰ Í‡È‰Â ,ËÂ˘Ù‰ ÛÂÒ ÔÈ‡‰ Ï˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÂÓˆÚ·

øåàéá

ית"ש  יקרו כבוד  הוד  בהם ונתגלה האמת
שהוא  הבריאה של  הפנימית החיות ומתגלה
שכל  איך  ונתגלה ית', אלקותו אור

ית"ש. אורו חיות רק  הם העולמות

ìëù àìà ,ãáìá åæ àìåìù åúîâî

úîàä úåâäðúä úåéç ÷áãì äéä á÷òé

øùà úîàä úå÷éáãá úåîìåòä ìù

åúåîöò úàéöî úåúéîàî äâäðää àåä

,êøáúé ורצה העולמות, ערך  כפי שלא
מציאות  כל  אלא הנהגות שני יהיו שלא
בחסד  האמיתי חיות אחר תמשך  העולם
רצון  התגלות ידי על  ושיעור גבול  בלי

åìëùהעליון, á÷òé ÷áã äìòîì íùå

åéúåçë ìëåרק בדביקותו שימשכו באופן
וגבול , מידה שום מבלי הקב "ה רצון אחר

.úåîìåòä øãâî àöéå

íîå÷îá äèîì úåîìåòä çéðäù àìå

כל  שיעלו אלא הקב "ה רצון בכך  לא דהרי
ויתתקנו, úëéìäáהעולמות äáøãà àìà

åîöò úà ÷áãì äìòîì åúå÷éáãá á÷òé

,úåîìåòä ìë åîò êùî ,èåùôä úîàá

העליון  לרצון בדביקותו יעקב  של  עלייתו

ממציאות  מחשבתו שניתק  ידי על  היה לא

רק דבוק  להיות התחתונים העולמות

דיבק אדרבה, אלא העליונים, בעולמות

בחיות  היינו התחתונים בעולמות גם עצמו

העולמות  כל  את העלה וכך  שבהם הפנימית

ידי  על  אחת אחדות כולם להיות לשרשם

שבהם, úîàäהחיות úåâäðúä úåéäì

úîàä úåéçå íòèá ÷åáã úåîìåòä ìù

ùøåùå øå÷îá èåùôä úåéîöòä

äìòîì ìåãâ âåðòú íøâ äæáå ,úîàä

,úåîìåòä êåúì נדבקים כשהעולמות כי

גדול  ודביקות חיות להם יש שלהם בתענוג

שלו  הבריאה בשורש כשדבק  נברא כל  כמו

באביו, שמתדבק  בן äçîùוכמו åäæ éë

úåîìåòä ïéùéâøîùë ,íäìù âåðòúå

úéúéîàä úåîöòá ÷åáã íúåéç êàéä

èåùôä óåñ ïéàä ìù כשהוא נברא כל  כי

שלו, החיות בשורש דביקותו את מרגיש

כמובן, בשבילו גדולה שמחה זו הרי

ïéàäå úîàä øå÷îî íéòôùð íä êàéäå
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ÂÈ‰ ‰ÊÂ .Í¯ÚÂ ÏÂ·‚Â ¯ÂÚÈ˘ ÌÂ˘ ÈÏ· ÔÎ Ì‚ Â¯Î˘ ‰Ê ¯Â·Ú ¯˘‡ ÛÂÒ ÔÈ‡‰Â
‰ÏÁ� ÏÂÁ�Ï ‰Ê ¯Â·Ú ‰ÎÊ ÍÎÏ ,„ÈÓ˙ ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â�È·‡ ·˜ÚÈ Ï˘ ˙Â„·ÂÚ‰

.ÏÂ·‚Â Í¯ÚÂ ¯ÂÚÈ˘ ÈÏ· ÔÎ Ì‚ Â¯Î˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂ·‚Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ·

’è šþõ

îþ×¾³îôñî¼í ³î³−ôêë îô®¼ šëðôí ñ¾

íòíî‰‚‰�‰‰ ‰˙Â‡ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ .Ï"�‰ ˙Ó‡ ˙Â˜È·„ Ï˘ ˙Â�ÈÁ· È�˘‰ Ô˙Â‡
˘È‡Ï ÌÏ˘Ï ˙Ó‡ Ï˘ Ú·Ë‰ Í¯„ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚‰�˙Ó ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯˘‡
˙Á˙ Ì‰˘ ˙"Â„Â˜� ˙�ÈÁ· Ì˘· ‰�ÂÎÓ Â‰ÊÂ .Â"Á ÍÂÙÈ‰Ï ÔÎÂ .ÂÏÚÙÓÎ „ÒÁ

˙ÂÈ˙Â‡‰˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ÈÎ Ì‰È˙Á˙ ÔÈ„˜�ÓÂ ÌÈ˘ÂÚ ¯˘‡ ‰„Â˜�‰ ÈÙÎ ÌÈ‚‰�˙Ó
ÈÙÏ ‡Â‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ Ï˘ ˙Ó‡‰ ˙‚‰�‰ Î"ÓÎÂ .˙Â‡‰ ˙‡ ‚È‰�Ó ‰„Â˜�‰

øåàéá

éìá ïë íâ åøëù äæ øåáò øùà ,óåñ

ãâðë äãéî êøòå ìåáâå øåòéù íåù

,äãéî לעולמות שמביא ההשפעה כי
סופי, אין הוא החיים למקור äæåבחיבורם

åéìò åðéáà á÷òé ìù úåãáåòä åéä

ìåçðì äæ øåáò äëæ êëì ,ãéîú íåìùä

åøëù úåéäì íéìåáâå íéøöî éìá äìçð

.ìåáâå êøòå øåòéù éìá ïë íâ

úå÷éáã ìù úåðéçá éðùä ïúåà äðäå

äâäðää äúåà øîåì äöåø .ì"ðä úîà

êøã éô ìò íéâäðúî úåîìåòä øùà

úîà ìù òáèä הנהגת שבתוך  האמת הוא
מידת  היינו העולם, נברא שבה המידות

ורחמים, חסד  הכוללת íìùìהתפארת

åìòôîë ãñç ùéàì החסד במידת
להיות  שהיא האמת בהנהגת שכלולה

כמפעלו, מעשיו לפי אחד  כל  ïëåהאמת

å"ç êåôéäì הכלולה הגבורה במידת

האמת, úðéçáבקצוות íùá äðåëî åäæå

úåéúåàä úçú íäù 'úåãå÷ð' וכפי

העקודים)הידוע  שער  חיים הנקודות (אוצרות "כי

שהנקודות  היינו לעולם", דין בחינת הם

נראה  שאין ונסתר, מצומצם שפע  על  מורה

רואה צורתו ואינו נקודה רק  שרואה מרחוק  אדם (כרואה

איבריו) éôë,צורת íéâäðúî úåéúåàäù

,íäéúçú ïéã÷ðîå íéùåò øùà äãå÷ðä

הנקודות  כפי תלוי האותיות שמקרא כמו

את  מנהיגים שהם נמצא שתחתיהם,

úåàäהאותיות, úà âéäðî äãå÷ðä éë,

חסד  בבחינת תתגלה אם או (סגו"ל)לאמור

תפארת(שו"א)גבורה נצח(חול"ם)או או

הוד (חירי "ק ) יסוד (שורו"ק )או ,(מלאפו"ם)או

שלא  האות כח  צמצום היא זו והנהגה

לעקם  אלא רצונו כפי הקורא פה להרחיב 

דין, על  מורה וזה הנקודה תנועת לפי פיו

úåîìåòä ìù úîàä úâäðä ïë åîëå



−³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Ï˘ ‰�ÈÁ· Â˙Â‡ Ï·‡ .˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÓ ÚÙ˘‰ ÌÈ˜�ÂÈ ‰Ê Í¯Ú ÈÙÏ ÌÈ�Â˙Á˙‰
ÌÈÓÚË ˙�ÈÁ· Â‰Ê Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚ ˙È˙ÈÓ‡ ˙ÂË˘Ù˙‰· ‡Â‰ ¯˘‡ ˙Ó‡‰
ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚‰�˙Ó ‰Ó‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰Â ,˙ÂÈ˙Â‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰˘ ˙ÂÈ˙Â‡ È¯˙ÎÂ
ÚÙ˘�‰ ˙ÂÈÁ È„È ÏÚ ÌÈ‚‰�˙Ó ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ¯Ó‡�‰ ÌÚË‰
¯Â‡Â ‚Â�Ú˙ ‡Â‰Â ,‰˜„‰ ÔÓ ‰˜„ ‡Â‰ ¯˘‡ ·ÂË‰Â ˙Ó‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰Ó Ì‰ÈÏÚ
Í¯ÚÂ ¯ÂÚÈ˘ ÌÂ˘ ÈÏ· ÏÂ„‚ ‚Â�Ú˙ ÌÈÈ�ÁÂ¯‰ ˙ÂÓÏÂÚÏ ¯È‡Ó ‡Â‰ ¯˘‡ ÌÏÚ�

øåàéá

íé÷ðåé äæ êøò éôì ,íéðåúçúä éôì àåä

,úåîìåòä ïî òôùä שלפי הטעם וזהו
בחסד  ה' את עובד  כשאדם זו הנהגה
וכשאדם  חסד , עליו ממשיך  הוא ואהבה
ח "ו  עליו ממשיך  הוא בהקב "ה מורד 
מורות  שהנקודות זה ומטעם קשות, גבורות
ידי  שעל  דהיינו העולמות שתחת הנהגת על 
למטה  הם הנקודות רוב  כן על  התנהגותם,

הע שהם מנקודת ולמותמהאותיות (חוץ 

).4החול"ם 

àåä øùà úîàä ìù äðéçá åúåà ìáà

,êøáúé åúåîöò úéúéîà úåèùôúäá

íäù úåéúåà éøúëå 'íéîòè' úðéçá åäæ

úåéúåàä ïî äìòîìרוב שבפועל  כמו
מהאותיות למעלה הם פשטא,הטעמים (כמו

כו') רביעי  למעלה מונח  הם האותיות כתרי וכן ,
התגלות  על  מורים הכתרים כי מהאותיות

באותיות, äîäהרצון úåéúåàäå

äìòîì øîàðä íòèä éô ìò íéâäðúî

,íäî הוא שהטעמים כך  על  מורה שזה
בתוך  מהעולמות שלמעלה אור של  התגלות

שהטעמים  כמו  האותיות, שהם העולמות
מגבילים  הטעמים ואין האותיות, מעל  הם
רק הגייתם צורת ואת האותיות את כלל 
זה  אשר בנגינתם, וטעם חיות להם מוסיפים
הכוונה  עומק  על  מורים הטעמים כי מורה
התענוג  שהוא התורה שבאותיות הפנימית

ìòהעליון, íéâäðúî úåîìåòä ïë åîë

úåèùôúäî íäéìò òôùðä úåéç éãé

ä÷ãä ïî ä÷ã àåä øùà áåèäå úîàä

אפשר  מאשר ונעלם דק  יותר שהוא היינו
מורגש  הוא ולכן בגלוי, בעולמות להתגלות

מאוד , דק  באופן רק  âåðòúבעולמות àåäå

úåîìåòì øéàî àåä øùà íìòð øåàå

øåòéù íåù éìá ìåãâ âåðòú íééðçåøä

ìåáâå êøòå יחוד של  העליון התענוג הוא
העולמות  שורש שהוא ושכינתיה, קוב "ה
בריאתם  העולמות הויית סיבת והוא
והוא  ושעה, שעה בכל  ליש מאין וחידושם
מהתורה  כביכול  ב "ה לבורא שיש התענוג
ותענוג  בעולמות, עומ"ש וקבלת והמצוות
עצמו  והוא העולמות בשורש תמיד  הוא זה

úåøòäå úåôñåä

העולמות 4. מן  שלמעלה האמת אור  על  מורה אשר 

במאמר  רבינו  שמבאר  וכמו  התפארת, בתוך  המאיר 

המאיר  מהעולמות שלמעלה אמת שיש זה

בעולמות.



ê− ñêþ¾− ëíîê ³îð−½ì³¾þîõô

.ËÂ˘Ù‰ ÔÂˆ¯Â ·ÂË ˜¯ Â�È‡ Ì˘Â ,ÏÂ·‚Â

óðê¾×î˜Â·„ ˙ÂÈ‰Ï ˙Ó‡‰ ¯Â˜Ó· ÔÂÈÏÚ ˙Â˜È·„· ÂÓˆÚ ˙‡ ˜·„Ó
˘"·Â‰· ‡¯Â·‰ ˙·ÂË Ï˘ ‰‚˘‰ È„ÈÏ ‡· ‡Â‰ Ê‡ ÔÂÈÏÚ ÌÚË·

‰"ÚÓ‰„ ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .·ÈËÓÂ ·ÂË ‡Â‰˘ ÍÈ‡(Ë ,„Ï ÌÈÏ‰˙)'‰ ·BË Èk e‡¯e eÓÚË«¬¿ƒ
¯„‚Ó ‡ˆÂÈ ˙ÂÈ‰Ï Ì"ÈÓÚË Ï˘ ˙Â˜È·„ ˙�ÈÁ·Ï Â‡Â·˙˘Î ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯
˙ÂË˘Ù˙‰Â ·ÂË‰ ÌˆÚ ‡Â‰ ˘"˙È ‡Â‰ ÈÎ ,'‰ ·ÂË ÈÎ Â‡¯˙ Ê‡ ,˙ÂÓÏÂÚ‰
¯„‚ ÔÓ ‡ˆÂÈ ‰È‰ ¯˘‡ ·˜ÚÈ ˙�ÈÁ· ‰È‰ ‰ÊÂ .ÏÂ·‚ ÌÂ˘ ÈÏ· È˙ÈÓ‡‰ ·ÂË‰
ÔÈ˘È‚¯Ó Ì˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙Â‚‰�˙‰ Ï˘ ˙Ó‡‰ ˙ÂÈÁ ˜È·„‰Â ˙ÂÓÏÂÚ‰
˙�ÈÁ·· ˜Â·„ ‰È‰ ‡Â‰Â .ÌÂˆÓˆ ÌÂ˘ ÈÏ· ËÂ˘Ù‰ ÔÂÈÏÚ‰ ˙Ó‡‰ ÌÚÂ� ÌÚË·
‰ˆ˜‰ ÔÓ ÁÈ¯·Ó‰ ÔÂÎÈ˙‰ ÁÈ¯·‰ ‰È‰ ‡Â‰Â ˘"·Â ‰"· ‰"ÈÂ‰ Ì˘ Ï˘ Â"‡Â‰

øåàéá

ושיעור, גבול  לו áåèאין ÷ø åðéà íùå

.èåùôä ïåöøå

úå÷éáãá åîöò úà ÷áãî íãàùëå

íòèá ÷åáã úåéäì úîàä øå÷îá ïåéìò

úáåè ìù äâùä éãéì àá àåä æà ,ïåéìò

àåäù êéà åîù êåøáå àåä êåøá àøåáä

,áéèîå áåè החיות שבאמת משום
שיעור  בלי הוא לעולמות משפיע  שהקב "ה
רחמיו  כלו לא כי הטוב  ית"ש הוא כי וקץ ,

לע מונעוחסדיו לפעמים האדם ורק  ולם
החסד , עול  קבלת את הרעים במעשיו
בתכלית  במחשבתו תמיד  נדבק  כשהאדם
מתוכה  להבין זוכה הוא אז הבריאה כוונת

גבול , לו שאין ית"ש הגדול  טובו åäæåאת

ä"ò êìîä ãåã øîàù( ט לד, eîòèÇÂ(תהלים
åàåáúùë øîåì äöåø .'ä áåè ék eàøeÀÄ

í"éîòè ìù úå÷éáã úðéçáì לתענוג
והחיות הטעם øãâîשהוא àöåé úåéäì

úåîìåòä על שמעלימים התחתונים
האלוקי, והרצון והחיות åàøúהתענוג æà

áåèä íöò àåä ù"úé àåä éë ,'ä áåè éë

íåù éìá éúéîàä áåèä úåèùôúäå

.ìåáâ

ïî àöåé äéä øùà á÷òé úðéçá äéä äæå

,úåîìåòä øãâ אחר נמשך  מעשיו בכל 
בשורש  דבוק  שהיתה מחשבתו עומק 
המחיה  ית"ש הבורא ובחיות העולמות

ìùאותם, úîàä úåéç ÷éáãäå

ïéùéâøî íúåéäì úåîìåòä úåâäðúä

éìá èåùôä ïåéìòä úîàä íòåð íòèá

íåöîö íåù הקדושים שבמעשיו בכך 
חיצוניות  בין וחיבר אבינו יעקב  קישר
תהיה  שכן גרם לפנימיותם, העולמות

בפועל , העולמות כל  של  àåäåההנהגה

ä"éåä íù ìù å"àåä úðéçáá ÷åáã äéä

ù"áå ä"á הנמשך קו צורת על  מורה שהוא
האמת  מידת על  ורומז למטה, מלמעלה
החיות  מקור – הבא העולם בין המחברת

התחתונים, çéøáäלעולמות äéä àåäå

äö÷ä ìà äö÷ä ïî çéøáîä ïåëéúä מן



ë−³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Ï"˘ÓÎ ÛÂÒ ÔÈ‡‰ Ï˘ ˙Ó‡‰ ˘¯Â˘Ï ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˜È·„‰ ‡Â‰Â .‰ˆ˜‰ Ï‡
:ÔÂÎÈ˙‰ ÁÈ¯· ˙�ÈÁ· ˙Â˜È·„Â ˙Â¯·Á˙‰ ÏÚ Â"‡Â‰ ÊÓ¯ Â‰ÊÂ

ï"õ¼îÂ¯Ó‡˘ Ì˙Â„ÈÁÂ Ï"ÊÁ È¯·„ Â�·ÂÈ(.Ê� ÔÈ·Â¯ÈÚ)‡˙Ó‡ ÚÂ·È¯· ‡˙Ó‡ ÏÎ
Â"‡Â‰ Â˜ ˙�ÈÁ· ‰„Ó ‡Â‰ ‰Ó‡ ‰�‰„ .‡�ÂÒÎÏ‡· È˘ÓÂÁ È¯˙Â
'„· ÌÈ¯È‡Ó ‰Ó‰ ¯˘‡ ˘"·Â‰· ‰"ÈÂ‰ ˙ÂÈ˙Â‡ '„ Ï˘ ÚÂ·È¯· ‡ˆÓ�‰
,‰‡È¯·‰ ÌÏÂÚ Ï‡ ‰�ÂÈÏÚ '‰Â ,˙ÂÏÈˆ‡ ÌÏÂÚ Ï‡ ÊÓÂ¯ „"ÂÈ„ .Ú"È·‡ ˙ÂÓÏÂÚ‰
ÏÂÏÎ ‰„ÓÂ ÌÏÂÚ ÏÎÂ .‰È˘Ú‰ ÌÏÂÚÏ ‰�Â¯Á‡ '‰Â ,‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏÂÚÏ Â"‡Â‰Â
.˘"·Â‰· ‰"ÈÂ‰ Ì˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ '„ Ï˘ ‰¯‡‰ ˘È ÌÏÂÚ ÏÎ· ÔÎ Ì‡ Â¯È·ÁÓ

Â"‡Â‰ ‡Â‰„ ·˜ÚÈÂ˜È·„‰˘Î Î"ÚÂ .„Á‡ ˙ÂÈ‰Ï Ï‰‡‰ ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚˆÂÓÓ‰
¯Â˜Ó· ˘"˙È Â˙ÂÓˆÚ ˙È˙ÈÓ‡· ˜Â·„ ˙ÂÈ‰Ï ÔÂÈÏÚ ÌÂ˜Ó Ï‡ ÂÓˆÚ ˙‡ ·˜ÚÈ
˙ÂÏÚÓ‰ ÌÂ¯ Ï‡ ıÂÁ ˙‡ˆÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„‚Ó ÂÓˆÚ ˙‡ ‰ËÂ� ‰È‰Â ,˙Ó‡‰

øåàéá

החיות, המשכת לקצה החיות שורש קצה

ùøåùì úåîìåòä ìë ÷éáãä àåäå

øàáúðù åîë óåñ ïéàä ìù úîàä

úåøáçúä ìò å"àåä æîø åäæå ,ìéòì

:ïåëéúä çéøá úðéçá úå÷éáãå

íúåãéçå ì"æç éøáã åðáåé äæ éô ìòå

åøîàù(.נז òåáéøá(עירובין àúîà ìë

äðäã .àðåñëìàá éùîåç éøúå àúîà

àöîðä å"àåä å÷ úðéçá äãî àåä äîà

ù"áåäá ä"éåä úåéúåà 'ã ìù òåáéøá

úåîìåòä 'ãá íéøéàî äîä øùà

úåìéöà íìåò ìà æîåø ã"åéã .ò"éáà

של  י' באות הנרמזת חכמה בחינת שהוא

נעלמה, נקודה כאור שהיא הוי"ה äå'שם

äàéøáä íìåò ìà äðåéìò שורה שבו

שם  של  ה' באות נרמזת שהיא הבינה ספירת

באורכה  הרחבה השגה על  המורה הוי"ה

הלב äøéöéäורוחב  íìåòì å"àåäå שבו ,

ששת  שהם אנפין הזעיר אור בעיקר מתגלה

äéùòä,המידות  íìåòì äðåøçà 'äå שבו

המלכות  ספירת בעיקר íìåòמתגלה ìëå ,

åøéáçî ìåìë äãîå יש עולם שבכל  כידוע 

ומלכות  אנפין וזעיר בינה חכמה בחינות

עשיה, יצירה בריאה אצילות כנגד  íàשהם

úåéúåà 'ã ìù äøàä ùé íìåò ìëá ïë

.ù"áåäá ä"éåä íùä

úà øáçîä òöåîîä å"àåä àåäã á÷òéå

ãçà úåéäì ìäàä בין ומיחד  המחבר הוא

הספירות, כל  ובין העולמות ïëכל  ìòå

íå÷î ìà åîöò úà á÷òé ÷éáãäùë

åúåîöò úéúéîàá ÷åáã úåéäì ïåéìò

úîàä øå÷îá ù"úé שלמעלה

שלמעלה  הכתר היינו מהעולמות,

מהשם  יו "ד  של  בקוצו הנרמז מהעולמות

øãâîהוי"ה, åîöò úà äèåð äéäå

úåìòîä íåø ìà õåç úàöì úåîìåòä
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·˜ÚÈ ÏÚÙ Ê‡ .ÔÂÒÎÏ‡ Í¯„ ¯˘ÂÈ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ ‡Â‰ ¯˘‡ ÔÂÒÎÏ‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘
ÌÚ Â�ÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÌÏÂÚ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ¯·ÁÏ Â"‡Â‰ È„È ÏÚ ÂÊ Ì˘Â¯Â ‰‡ÈˆÈ·
‰�Â˙Á˙ '‰ ¯Â·ÈÁÂ ˙Â˜È·„ Â‰ÊÂ .Â˙ÏÁ˙· ÂÙÂÒ ıÂÚ� ˙ÂÈ‰Ï ,ÔÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚ
Â‰ÊÂ .‰ÁÓ˘ ÌÈ�·‰ Ì‡ ˙ÂÈ‰Ï ¯Â˜Ó‰Â ˘¯Â˘‰ ‡Â‰ ,‰�ÂÈÏÚ '‰„ ‰�ÂÈÏÚ '‰Ï
,È˘ÓÂÁ È¯˙Â ‡˙Ó‡ ˙ÂÈ‰Ï ÏÚÙ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„‚Ó ·˜ÚÈ ˙‡ÈˆÈ·„ ‡¯Ó‚‰ ˙�ÂÂÎ

øåàéá

ïåñëìà úðéçá àåäù שנקרא והטעם

ומידה, קו בגדר שאינו מפני הוא אלכסון

השונות  המידות בין ומפריד  המחבר והוא

שלשת  בחלוקת מזו, זו שונה שמהותם

- שאמר וזהו תפארת,, גבורה חסד  הקום

,ïåñëìà êøã øùåéä ïî àöåé àåä øùà

בתפארת  כי  הקבלה בספרי ידוע  זה וענין

ששת  בין המחברים אלכסון, קוי י"ב  יש

ההארה  ידי על  ביניהם ומיחדים המידות

בתפארת. המאירה מהעולמות æàשלמעלה

éãé ìò åæ íùåøå äàéöéá á÷òé ìòô

íìåò úåîìåòä ìë øáçì ,å"àåä

ïåúçúä íìåò íò åðîî äìòîìù

åúìçúá åôåñ õåòð úåéäì דכמו

מידת  ידי על  נעשה הספירות בין שהחיבור

העולמות  בכללות נעשה כך  התפארת,

יעקב של  ומידתו הספירות כנגד  שמכוונות

והתפארת  האמת מידת דהיינו אבינו

כולם. בין מחברת

äðåúçú 'ä øåáéçå úå÷éáã åäæå שהיא

äðåéìò,(עשיה)מלכות 'äì הבינה שהיא

øå÷îäå,(בריאה) ùøåùä àåä äðåéìò 'äã

התחתונים עיקר לעולמות שהם ועשיה (יצירה

ועשיה  מורגשות מידות הוא היצירה עולם כי  אלינו, הגילוי 

המעשה) כח  שורש  íéðáä,הוא íà úåéäì

äçîù אם" היינו "אמא" נקראת הבינה

למידות  ושורש אם היא כי הבנים",

שמכח רואים שאנו וכמו והמעשה,

עולם  נקראת שהיא – וההתבוננת המחשבה

בלב המורגשות המידות מתעוררים עליון,

– הפועל  אל  מהכח  להוציאם המעשה וכח 

כולם  ושורש התחתון, עולם הנהגת שהם

הנהגה  שהיא הזאת העליונה בבינה הוא

ומכיון  העליונים, שבעולמות רוחנית

כהתכללות  בבינה הוא כולם ששורש

כשהעולמות  ולכן אמם, בבטן הבנים

היא  שמחה בבינה, נכללים התחתונים

שחוזרים  בבניה השמחה כאם לבינה

לביתה.

á÷òé úàéöéáã ,àøîâä úðååë åäæå

éøúå àúîà úåéäì ìòô úåîìåòä øãâî

éùîåç אמה שכל  היא הכוונה פשוטו לפי ,

בו  יש באלכסון קו בו כשמותחים ריבוע 

כדאיתא חומשים ושתי באמה ח ,יותר (סוכה

שכשהבנים א) היא הכוונה רבינו  דרך  ולפי ,

זה  מתכללים התחתונים העולמות דהיינו

אזי  כלולים, הם ששם לשרשם וחוזרים בזה

יחד  הבינה דהיינו האמא "אמתא" נעשה



ð−³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Â�ÈÈ‰ ÔÂÒÎÏ‡ ˙�ÈÁ· Â‰ÊÂ .Â"‡Â‰ È„È ÏÚ Â¯·Á˙�˘ Ô"È‰‰ '· ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯
˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÓÏÂÚ‰ Ï˘ ˙Ó‡‰Â ¯˘ÂÈ‰ ˙Â‚‰�˙‰Ó ÂÓˆÚ ˙‡ ·˜ÚÈ ‰Ë‰˘Î

:ÔÂÈÏÚ‰ ÌÚÂ�‰Â ÌÚË‰ ˘È‚¯Ó

’ð šþõ

ó−ò−ðí ñ× ó−š−³ôô ¾þî¾ë ³îš−ëð −ð− ñ¼

îíïî‰ˆÂ¯ .ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ· ‰ÏÁ� ÂÏ ÔÈ�˙Â� ˙·˘‰ ˙‡ ‚�ÚÓ‰ ÏÎ Ï"ÊÁ ˙�ÂÂÎ
‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ Â"‡Â Ï˘ ‰„Â˜�‰ ‡Â‰Â ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ ‡Â‰ ˙·˘„ ¯ÓÂÏ
˙ÂÈÁ‰ ‰Ê ‚�ÚÓ Ì„‡‰˘ÎÂ .˙ÂÓÏÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÈÁ ÏÚ ÊÓÂ¯ ‡Â‰˘

øåàéá

חומשי" "תרי שהם בניה שני äöåø,5עם

,å"àåä éãé ìò åøáçúðù ï"éää 'á øîåì

חומשים, שני עליו המוסיף  בקו נמשל  וזה

המוסיף והתפארת האמת קו על  ללמד 

ההי"ן שני בין כמספר ומחבר ב"חומש " (הנרמזות

äèäùë,הה') åðééä ,ïåñëìà úðéçá åäæå

øùåéä úåâäðúäî åîöò úà á÷òé

ùéâøî úåéäì úåîìåòä ìù úîàäå

ïåéìòä íòåðäå íòèäיעקב של  דהנהגתו ,

כפי  רק  להקב "ה נתחבר שלא היה אבינו

במעשה, ה' מצוות לקיים החיצונית הנהגה

פנימית  בדביקות להדבק הוסיף  אלא

של  החיות בשורש דבוק  להיות ועמוקה

יחוד  הוא זה שענין ופנימי העולמות אמיתי

החיות  דבוק להיות עזה, ודביקות באהבה

אור  שהוא העולמות של  בחיות האדם של 

הקב "ה.

ì"æç úðååë åäæå(א קיח , âðòîä(שבת ìë

.íéøöî éìá äìçð åì ïéðúåð úáùä úà

úáùã øîåì äöåø ספירת כנגד  שהיא

מהעולמות שלמעלה úåéçהבינה àåä

éîé å"àå ìù äãå÷ðä àåäå ,úåîìåòä

äùòîä ששת כל  של  הפנימית הנקודה

היוצאים  המידות ששת כנגד  שהם הימים

הבינה, úåéçמספירת ìò æîåø àåäù

úåîìåòä ìù úéîéðôä התענוג שהוא

המידות, כל  של  הפנימיות שהוא והנועם

קולמוס הם המידות פרטי שבאדם וכמו

הם  בלב  המורגשות המידות כל  כי הנפש,

כיצד  בהם משתמשת שהנפש מידות

ידי  על  הפועל  אל  מכח  חיותה להוציא

מדבר  ולירא לה המועיל  לדבר אהבה

המידות  שנשמת  נמצא כו ', לה המזיק 

שאדם  מידה כל  כי התענוג, הוא ושרשם

úåøòäå úåôñåä

אנפין 5. זעיר  ואמא, אבא אנפין , אריך  שהם הפרצופים, חמשת מתוך  חומשי  תרי  שהם ומלכות, אנפין  זעיר  היינו 

ומלכות.



î¬ ñêþ¾− ëíîê ³îð−½ì³¾þîõô

ÂÓÎ Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚ ˙È˙ÈÓ‡ Ï˘ È�ÁÂ¯‰ ÌÚË· ˙ÂÈÁ‰ ‰Ê ˜È·„Ó ˙ÂÈ‰Ï
ÛÂÒ ÔÈ‡‰ ˙ÂÈÁ· ÌÈ˜·„�Â ÌÈÚÙ˘� Ì‰ Í‡È‰ ÔÈ˘È‚¯Ó Ì‰Â .ÏÈÚÏ Â�Î¯‡‰˘

.Ì‰Ï˘ ‚Â�Ú˙‰ Â‰ÊÂ ,ÌÎÂ˙Ï ÚÙÂ˘˘ ¯Â˜Ó‰ Ï˘

óðêî˙ÂÈ‰Ï ˙·˘ Ì˘· ‰�ÂÎÓ‰ Ï"�‰ ˙ÂÈÁ ˙‡ ‚�ÚÓÂ ‚Â�Ú˙‰ ‰Ê ¯¯ÂÚÓ˘
Ê‡ .ÏÂ·‚Â ¯ÂÚÈ˘ ÈÏ· ‡Â‰˘ Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚ ˙È˙ÈÓ‡ ¯Â‡ ÂÈÊÓ ÔÈ�‰�
˙„Ó ‰È‰ ‰Ê ÈÎ .ÏÂ·‚Â ¯ˆÈÓ ÈÏ· ‡Â‰˘ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ� ÏÂÁ�Ï ‰ÎÂÊ ‰Ê ¯Â·Ú

˙·˘ ˙ÎÒÓ· Ï"ÊÁ‡ÓÎ ·˜ÚÈ(:ÁÈ˜)Â· ·Â˙Î˘ Ì‰¯·‡Î ‡Ï(ÊÈ .‚È ˙È˘‡¯·)ÌÂ˜
Â· ·Â˙Î˘ ˜ÁˆÈÎ ‡ÏÂ 'ÂÎÂ ‰Î¯‡Ï ı¯‡· ÍÏ‰˙‰(‚ .ÂÎ Ì˘)˙‡ Ô˙‡ ÍÚ¯ÊÏÂ ÍÏ

Â· ·Â˙Î˘ ·˜ÚÈÎ ‡Ï‡ .Ï‡‰ ˙Âˆ¯‡‰ ÏÎ(„È ,‰Î Ì˘)'ÂÎ ‰Ó„˜Â ‰ÓÈ ˙ˆ¯ÙÂ
'„‰ ÏÎ ¯·ÈÁ˘ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ‚Â�Ú˙ ‰˘ÚÂ ÏÚÙ ·˜ÚÈ„ .Ï"�‰ Â�È¯·„Î ‡Â‰Â

:ÏÂ·‚ ÈÏ· ‡Â‰ ¯˘‡ Â�ÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ‚Â�Ú˙‰Ï ˙ÂÓÏÂÚ

îíïî·˜ÚÈ ¯Ó‡˘(È ,·Ï ˙È˘‡¯·)ÈÎ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ .Ô„¯È‰ ˙‡ È˙¯·Ú ÈÏ˜Ó· ÈÎ

øåàéá

התענוג  את להוציא כדי זה הרי בה הולך 
הפועל , אל  äæשבנפשו âðòî íãàäùëå

úåéçä äæ ÷éáãî úåéäì úåéçä של
בפרטות  אדם בכל  המורגש העולמות

מידותיו ìùבששת éðçåøä íòèá

åîë êøáúé åúåîöò úéúéîà

êàéä ïéùéâøî íäå .ìéòì åðëøàäù

óåñ ïéàä úåéçá íé÷áãðå íéòôùð íä

åäæå ,íëåúì òôåùù øå÷îä ìù

.íäìù âåðòúä

úà âðòîå âåðòúä äæ øøåòîù íãàå

úáù íùá äðåëîä ì"ðä úåéç כדאיתא
שבת, בבחינת הוא חכם úåéäìדתלמיד 

êøáúé åúåîöò úéúéîà øåà åéæî ïéðäð

äæ øåáò æà .ìåáâå øåòéù éìá àåäù

éìá àåäù á÷òé úìçð ìåçðì äëåæ

á÷òé úãî äéä äæ éë .ìåáâå øöéî

úáù úëñîá ì"æçàîë(: קיח)àì

åá áåúëù íäøáàë(יז יג. ÷íe(בראשית

õøàa Cläúäּולרח ּבּה àìåלארּכּה ,'åëå ÄÀÇÅÈÈÆְְְְָָָָ
åá áåúëù ÷çöéë(ג כו, Eòøæìe(שם EìÀÀÇÀÂ

á÷òéë àìà ,ìàä úöøàä ìk úà ïzàÆÅÆÈÈÂÈÉÈÅ
åá áåúëù(יד כה, äîã÷å(שם äné zöøôeÈÇÀÈÈÈÈÅÀÈ

ונגּבה  ì"ðä.וצפנה åðéøáãë àåäå ,'åë ְְֶָָָָֹ
,úåîìåòä ìëá âåðòú äùòå ìòô á÷òéã

âåðòúäì úåîìåò 'ãä ìë øáéçù

ìåáâ éìá àåä øùà åðîî äìòîìù וזה ,
על  הרומז כו' "ופרצת" בהפסוק  מרומז
כל  משורש הקדושה, גבולי והגדלת הרחבת

קדמון)העולמות  אדם הקבלה לארבע(הל' ,
עשיה, יצירה בריאה אצילות שהם עולמות

סוף . אין האור יתגלה בהם שגם

á÷òé øîàù åäæå( י לב , éì÷îá(בראשית ékÄÀÇÀÄ
éë øîåì äöåø ,äfä ïcøiä úà ézøáòÈÇÀÄÆÇÇÀÅÇÆ



ï¬³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˜È·„‰˘ Â˙Â˜È·„ È„È ÏÚ ¯˘‡ .Ï"�‰ Â"‡Â ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ·˜ÚÈ Ï˘ ‰ËÓ‰Â Ï˜Ó‰
¯˘‡ Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚ ˙Â˙ÈÓ‡ ˙Â˜È·„ Ï‡ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‚‰�‰ Ï˘ ˙Ó‡‰ ˙ÂÈÁ
Ì˘ ÈÎ .˙ÈÏÂ·‚ ˘�ÂÚÂ ¯Î˘ ˙�ÈÁ·· Â�È‡ Ì˘Â ·ÂË‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˜¯ ‡Â‰
ÔÈ‡ Ì˘Â Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰Ï ˙Â·ÂË ˙ÂÚÙ˘‰ È�ÈÓ ÏÎ ÔÂ·‡˘È Â�ÓÓ ¯˘‡ ¯Â˜Ó‰
ÔÈ�È„‰ ÏÎ ˙‡ ·˜ÚÈ ¯È·Ú‰ ‰Ê·Â .Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰ ÏÚ ‚Â¯ËÈ˜ ÔÈ‡Â ÔÈËÒÓ
ÌÈÓ ¯‡·‰Ó ¯Â˜Ó‰Ó ÍÈ˘Ó‰ ¯˘‡ ·ÂË‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ È„È ÏÚ ‰ËÓÏ ÌÈ„¯ÂÈ‰
‰ˆÂ¯ ,ÈÏ˜Ó· ÈÎ ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .ÔÂÈÏÚ‰ ÌÚÂ�· ÂÏÎ˘ ˙Â˜È·„· ¯ÙÁ ¯˘‡ ÌÈÈÁ
˙Â˜È·„ Ï‡ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„‚Ï ıÂÁ ÂÓˆÚ ˙‡ ‰Ë�˘ ‰Ó· Â�ÈÈ‰ Ï"�‰ ‰ËÓ· ¯ÓÂÏ
ÔÈ�È„‰ ÏÎ Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰Ó È˙¯·Ú‰ ,Ô„¯È‰ ˙‡ È˙¯·Ú ‰Ê È„È ÏÚ .ÔÂÈÏÚ‰

‰"ÚÓ‰„ ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .Ô"È„ „"¯È ,Ô"„¯È ˙·È˙· ÊÓÂ¯Ó˘ ‰ËÓÏ ÌÈ„¯ÂÈ‰ÌÈÏ‰˙)

(· ,È˜‰ÏÚÓ Ï˘ ˙Â¯Â·‚‰Â ÊÂÚ‰ ˙ÂË‰Ï ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ,ÔÂÈˆÓ '‰ ÁÏ˘È ÍÊÂÚ ‰ËÓ

øåàéá

å"àå úðéçá àåä á÷òé ìù äèîäå ì÷îä

ì"ðä האמת מידת על  מורה וא"ו צורת כי

מלמעלה  שממשיכה אבינו יעקב  של 

שהיא  שבו' הקו בצורת כנרמז למטה,

למטה, מלמעלה הממשיך  מקל  כצורת

úåéç ÷éáãäù åúå÷éáã éãé ìò øùà

úå÷éáã ìà úåîìåòä úâäðä ìù úîàä

÷ø àåä øùà êøáúé åúåîöò úåúéîà

úðéçáá åðéà íùå ,áåèä úåèùôúä

øùà øå÷îä íù éë .úéìåáâ ùðåòå øëù

úåáåè úåòôùä éðéî ìë ïåáàùé åðîî

ïéàå ïéèñî ïéà íùå ,ìàøùé úñðëäì

.ìàøùé úñðëä ìò âåøèé÷

ïéðéãä ìë úà á÷òé øéáòä äæáå

áåèä úåèùôúä éãé ìò äèîì íéãøåéä

íéî øàáäî øå÷îäî êéùîä øùà

íòåðá åìëù úå÷éáãá øôç øùà íééç

,ïåéìòä,הצמצום ידי על  הם הדינים דכל 

ודביקות  יותר, מוסתר ית' שמציאותו דככל 

הדינים  גוברים כך  פחותה, התחתונים

וממילא  ומזוני. חיי בבני שפעם וחסרון

הברואים  כל  דהיינו העולמות כשדבקים

למעלה  להקב "ה ולבם ועינם לשורשם,

ההשגה  שלפי המצומצמת מההסתכלות

הדינים. כל  מתבטלים שבעולמות, השכלית

øîåì äöåø ,éì÷îá ék øîàù åäæåÄÀÇÀÄ
åîöò úà äèðù äîá åðééä ì"ðä äèîá

.ïåéìòä úå÷éáã ìà úåîìåòä øãâì õåç

éúøáòä ,ïcøiä úà ézøáò äæ éãé ìòÈÇÀÄÆÇÇÀÅ
íéãøåéä ïéðéãä ìë ìàøùé úñðëäî

ã"øé ,ï"ãøé úáéúá æîåøîù äèîì

.ï"éã

íåìùä åéìò êìîä ãåã øîàù åäæå

ב ) קי , ïBivî,(תהלים 'ä çìLé Efò ähîÇÅËÀÄÀÇÄÄ
ìù úåøåáâäå æåòä úåèäì øîåì äöåø

'ä çìùé äæ .íé÷úîð íúåéäì ,äìòî



ï− ñêþ¾− ëíîê ³îð−½ì³¾þîõô

Ô"ÂÈˆ Ì˘· ‰�ÂÎÓ‰ ˜È„ˆ‰Ó ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ,Ô"ÂÈˆÓ '‰ ÁÏ˘È ‰Ê .ÌÈ˜˙Ó� Ì˙ÂÈ‰Ï
˙Ó‡‰ ÔÂÈÏÚ‰ ÌÚÂ� ˙Â˜È·„· ˜È„ˆ‰ ˙Â˜È·„ È„È ÏÚ ¯ÓÂÏÎ .[ÛÒÂÈ ‡È¯ËÓÈ‚]
ÏË·ÓÂ Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰ ÔÓ ˙Â¯Â·‚‰Â ÊÂÚ‰ ˜È˙ÓÓÂ Û‡ ‰ÙÎÈ ÂÊ ‰ÈË‰· È�ÁÂ¯‰
ÍÙÂ˘ ‰"·˜‰ ˙ÂÈ‰Ï ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‡˙ÎÂ„ Ì‰Ï Ú·Â˜Â .Ì‰ÈÏÚÓ ÌÈ�È„‰ ÏÎ

¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ ,ÂÈ‡�Â˘ ÏÚ Â˙ÓÁ(Ì˘)ÏÂ˘ÓÈ˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ,ÍÈ·ÈÂ‡ ·¯˜· ‰„¯
Í˘Ó� Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰ ÏÚ Ï·‡ .Ï‡¯˘È È‡�Â˘ ÍÈ·ÈÂ‡ ·¯˜· ˙Â¯Â·‚‰Â Ë·˘‰
ÚÙ˘� ˙ÂÈ‰Ï ÂÎÊ ÌÈÈÁ ‰ÈÓÚÂË .Ì"ÈÓÚË ˙�ÈÁ·Ó ‚Â�Ú˙‰ ¯Â˜ÓÓ ÔÂˆ¯ ÚÙ˘

:‰Î¯·Â ‰·ÂË ÚÙ˘ È�ÈÓ ÏÎ ÔÂÈÏÚ‰ ÌÚÂ�‰Ó Ì‰ÈÏÚ

øåàéá

äðåëîä ÷éãöäî øîåì äöåø ,ï"åéöî

,[óñåé àéøèîéâ] ï"åéö íùá'ציון' תיבת
התקשרות  שהיא היסוד , מידת על  מרמז
באופן  התענוג, בשורש הנפש של  פנימית
בכל  למטה העליון התענוג את שממשיך 
הם  ותורתו מצוותיו כל  ותמיד  מעשיו,
כי  גבול , בלי ותענוג דביקות מתוך 
מקום  אחר נמשכת היסוד  התקשרות
שם, הם האדם של  ולבו שמחשבתו
÷éãöä úå÷éáã éãé ìò øîåìë

,éðçåøä úîàä ïåéìòä íòåð úå÷éáãá

æåòä ÷éúîîå óà äôëé åæ äéèäá

ìë ìèáîå ìàøùé úñðëä ïî úåøåáâäå

àúëåã íäì òáå÷å .íäéìòî íéðéãä

êôåù ä"á÷ä úåéäì øçà íå÷îá

åéàðåù ìò åúîç האמיתית המציאות ,
ותכלית  הבריאה בשורש הגבורה מידת של 

וגילוי  שמים, כבוד  לגלות היא יסודתה
הוא  הגבורה במידת שמים כבוד 

שהם  ישראל  משונאי נוקם כשהקב "ה
שונאיו.

øîàù åäæå(שם),Eéáéà áø÷a äãø לשון ÀÅÀÆÆÉÀÆ
האויבים, והכנעת øîåìרידוי äöåø

êéáéåà áø÷á úåøåáâäå èáùä ìåùîéù

ìàøùé úñðëä ìò ìáà .ìàøùé éàðåù

âåðòúä øå÷îî ïåöø òôù êùîð

,í"éîòè úðéçáî בשורש דבאמת
כלל  אין מציאותם, עיקר שהיא הספירות
שיעור  כל  אין שהרי ישראל , על  דינים
ולכן  ישראל , את הקב "ה לאהבת וגבול 
את  התקשרותו ידי על  מגלה כשהצדיק 
ישראל  על  ממשיך  הוא העולמות, שורש

גבול , בלי åëæרצון íééç äéîòåè התענוג
וחיים, שפע  מיני כל  שורש הוא הזה
ìë ïåéìòä íòåðäî íäéìò òôùð úåéäì

äëøáå äáåè òôù éðéî לטעום שיזכו
ידי  על  גבול , בלי העליון התענוג מתיקות

ית"ש. אליו התקשרותם
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’í šþõ

³îôñî¼íô íñ¼ôñ ñêþ¾− ëñ í¬− í¾ô¾ í"ëší öî®þ

í³¼ôî˙‡ Á˜ ‰˘ÓÏ ¯Ó‡ ˙"È˘‰ .Ï"�‰ ‰˘¯Ù‰ È¯·„ ¯Â‡È· Ï‡ ‡Â·�«∆
·˜ÚÈ ˜"‰ÂÊ· ‡˙È‡„Î ·˜ÚÈ ˙�ÈÁ· ÏÚ ÔÎ Ì‚ ‰È‰ ‡Â‰˘ ‰hn‰««∆
‡Â‰Â ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰È‰ ‰˘Ó„ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ .Â‡‚ÏÓ ‰˘Ó ¯·ÏÓ
˙ÂÈÁ Ï‡ ÂÏÎ˘· „ÈÓ˙ ˜Â·„ ‰È‰Â ,Ô¯Â˜ÓÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ˙Ú„‰
‡Â‰ ¯˘‡ ‰‚‰�‰‰ ‡Â‰ ¯˘‡ ,Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚ· ËÂ˘Ù‰ ÛÂÒ ÔÈ‡‰ Ï˘ ˙Ó‡‰
¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .˙ÂÓÏÂÚ‰ Í¯„· ÌÈ‚‰�˙Ó˘ ˙Ó‡‰ ˙ÂÈÁ Ï˘ ‰‚‰�‰‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ
Â˙Ú„· ÚÈ¯ÎÓ ‡Â‰ ¯˘‡ ‰Ú¯Î‰‰ ÂÊ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ,‰ËÓ‰ ˙‡ Á˜ ˙"È˘‰ ÂÏ

øåàéá

äúòîåäùøôä éøáã øåàéá ìà àåáð

úà ç÷ äùîì øîà ú"éùä .ì"ðäÇÆ
úðéçá ìò ïë íâ äéä àåäù ,ähnäÇÇÆ

,á÷òéיעקב של  בחינה אותה על  כלומר
הדעת, ספירת äåæá"÷דהיינו àúéàãë

åàâìî äùî øáìî á÷òéויעקב דמשה ,
את  שכולל  האמת בקו היא אחת עבודתם
רבינו  שמשה אלא והדעת, התפארת מידות
שהוא  כפי האמת בקו היה עבודתו
הדעת, שהוא העולמות בפנימיות
של  באופן באמת דביקות היא דהתפארת
שהיא  כפי עצמה האמת היא והדעת הרגשה
היה  עבודתו אבינו ויעקב  מהשגה, למעלה
בחיצוניות  האמת קו חיצוניות את להמשיך 
במידת  והוא שבעולמות במידות דהיינו

äéäהתפארת, äùîã øîåì äöåø

úåîìåòä ìë ìù úéîéðôä החיות דהיינו
ובכל  הספירות בכל  המתפשט  הפנימי

úàהעולמות, øáçîä úòãä àåäå

ïøå÷îì úåîìåòä הדעת דספירת כידוע 

החיות ממקור המתפשטת החיות (הכתר היא

שיודעהעליון) הדעת והוא המידות, בכל 
מידותיו, בכל  הקב "ה אל  בדעתו ומקושר
את  ומחבר ממשיך  זו  דעה ידי שעל  עד 

להקב "ה, ãéîúמידותיו ÷åáã äéäå

åìëùá דבוקים היו ומחשבתו שכלו
בחוזק  ìùומקושרים úîàä úåéç ìà

êøáúé åúåîöòá èåùôä óåñ ïéàä בכל
החיות  אל  מקושרת מחשבתו היה דבר
שבו, האלוקי האור שהוא שבו הפנימי
ïî äìòîì àåä øùà äâäðää àåä øùà

íéâäðúîù úîàä úåéç ìù äâäðää

.úåîìåòä êøãá

,ähnä úà ç÷ ú"éùä åì øîàù åäæåÇÆÇÇÆ
מרכבה  היה שמשה הדעת ספירת על  קאי

àåäאליה, øùà äòøëää åæ øîåì äöåø

åîöò úà úåèäì åúòãá òéøëî ללכת
הנבראים  כל  של  הטבעית מהנטיה ולנטות
ולא  בעצמם בעולמות קשורים להיות

הפנימית, øãâìבחיותם õåç úàöìå
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.˙ÂÈÏÂ·‚‰ ˙‚‰�‰Ó ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„‚Ï ıÂÁ ˙‡ˆÏÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ˙ÂË‰Ï
Ú·Ë‰ ÈÙÎ ‡ÏÂ Â�Âˆ¯Â ÂˆÙÁ ÈÙÎ ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‡ ‚È‰�‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰Â
Ì˘ ÂÈÏÚ ˜Â˜Á ‰È‰ ¯˘‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰ËÓÏ ‰˘Ó ‰ÎÊ ÍÎÏ .Ì‰· Ú·ËÂ‰˘
˙�ÈÁ· ‡Â‰ ¯˘‡ Ú·Ë‰ Í¯„Ó ıÂÁ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˙ÂË‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰˘ ,˘¯ÂÙÓ‰
‰Ê ‰ËÓ Ï˘ Â˙�ÈÁ· Á˜È˘ ˙"È˘‰ ÂÏ ‰Âˆ˘ Â‰ÊÂ .Ú"·Ë‰ ‡È¯ËÓÈ‚ Ì"È‰Ï‡
‡Â‰ ¯˘‡ ‰�ÂÈÏÚ ‰ÚÙ˘‰ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ˘ Ì˙Â‡ ·¯˜ÏÂ ‰„Ú‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰ÏÂ
ËÂ˘Ù‰ Â˙ÂÓˆÚ Ï˘ ‰‚‰�‰‰ Ï‡ ÌÈ˜·„� ÂÈ‰È˘Â ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ
ÏÎÂ ,ÂÎÙ‰Ï ÈÚ·Ë ¯·„ ÏÎ ˙Â�˙˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ ˘È Ì˘ ¯˘‡ ,Í¯·˙È È˙ÈÓ‡‰

.˜È„ˆ‰ ÔÂˆ¯Â ıÙÁ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó‰ ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ÌÏÂÚ·˘ ÌÈ¯·„‰

øåàéá

,úåéìåáâä úâäðäî äìòîì úåîìåòä כי
שמסתכלים  המצומצמת מהראיה בא הגבול 
הבט מבלי בעולמות המלובש החיות על 
בעולמות, מוגבל  בלתי שהוא שורשו אל 
úåîìåòä úà âéäðäì ìåëé àåäå

éôë àìå åðåöøå åöôç éôë íéðåéìòä

äùî äëæ êëì .íäá òáèåäù òáèä

íù åéìò ÷å÷ç äéä øùà íéäìà äèîì

ùøåôîä הגשמי שהמטה היא והכוונה
הדעת  שהוא הרוחני למטה לבוש היה

אליה, מרכבה úåèäìשהיה ìåëé äéäù

øùà òáèä êøãî õåç úåîìåòä ìë

ò"áèä àéøèîéâ í"éäìà úðéçá àåä

היינו  אלהי"ם", "מטה בתיבת הכוונה וזה
מסור  היה אלקים בגי' שהוא שהטבע 

ופעולותיו. ברצונו היינו ב "ידו"

ú"éùä åì äåöù åäæå הּמּטה את ֶֶַַַקח 
,אחי ואהרן אּתה העדה את ç÷éùוהקהל  ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹ

äãòä úà ìéä÷äìå äæ äèî ìù åúðéçá

הדעת שהוא זו מטה ידי דעה)על  אותיות (עדה

ישראל  בני  כל  את ומקהיל  המקרב  שהוא

ישראל , נשמות כל  שורש שהוא מפני

íúåà áø÷ìå באופן האלוקי, לדעת

àåä øùà äðåéìò äòôùä ìá÷ì åìëåéù

úåîìåòä ìëî äìòîì שתהיה ידי על 

מקושרים  שיהיו דהיינו בדעת, עבודתם

למעלה  שהוא סוף  האין חיות אל  בדעתם

העולמות, כל  ìàמן íé÷áãð åéäéùå

éúéîàä èåùôä åúåîöò ìù äâäðää

úåðúùäì úìåëé ùé íù øùà êøáúé

,åëôäì éòáè øáã ìë מקושרים כשיהיו

רק לא בעצמו, בהקב "ה בדעתם ודבקים

ניכר  שהוא כפי המצומצמת בהסתכלות

בהארת  אלא שברא, מהעולמות לנו וידוע 

והיא  ישראל  בנשמות ששורה רבינו משה

ממילא  אזי  ית', עצמותו את הנשמה הכרת

הטבע , שינוי של  זו הנהגה לקבל  יוכלו

כל  את המחיה סוף  אין האור שלגבי  מפני

לנברא, נברא בין חילוק  כלל  אין הנבראים

äîä íéãáòåùî íìåòáù íéøáãä ìëå

÷éãöä ïåöøå õôç úåùòì שבני לאחר ,

שלמעלה  זו להנהגה מקושרים ישראל 
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îíïîÏ‡ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ,Ì‰È�ÈÚÏ ÚÏÒ‰ Ï‡ Ì˙¯·„Â Í¯·˙È Ì˘‰ ÂÏ ¯Ó‡˘
¯˘‡ Ú"ÏÒ ˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰ ÚÏÒ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ‰Â ˘¯Â˘‰ ‰�‰„ .ÔÂÈÏÚ‰ ÚÏÒ‰
¯˘‡Î ‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒ· ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ¯ÙÒ '‚‰Ó ¯"ÙÒ ˙�ÈÁ· Â‰ÊÂ .˙ÂÈ�ÁÂ¯· ‰Ó‰
‰˘Ó Ú·˜È ¯˘‡ ‰˘Ó Ï˘ Â¯Â·ÈÁ È„È ÏÚ˘ ‰"·˜‰ ‰ˆ¯Â .ÔÓ˜Ï ‰"È‡ ¯‡Â·È
Ì‰Ï ‰Ï‚È Ê‡ ˘Â„˜‰ ÂÈÙ Ï˘ ˙Â‡ˆÂÓ '‰· Ú"ÏÒ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ˙‡ ‰"Ú·¯
˙ÂÈ˙Â‡‰ Ï˘ ¯Â˜Ó‰ ˙‡ Â¯Â·È„ ˙Ú· ÂÏ ‰È‰È ¯˘‡ ÔÂÈÏÚ‰ ˙Â˜È·„ È„È ÏÚ
‡Â‰Â Ï"�‰ ÌÈ¯ÙÒ '‚‰Ó ¯"ÙÒ Ï˘ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,Ì‰È�ÈÚÏ ÚÏq‰ Ï‡ Ìz¯a„Â¿ƒ«¿∆∆«∆«¿≈≈∆
¯Â˜Ó‰ ˙ÂÈÁÓ ÚÏÒ‰ ‡ÏÓ˙È˘Î Ê‡Â .Ú"ÏÒ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰Ó ÌÏÚ�‰ ˙ÂÈÁÂ ÁÎ

øåàéá

שהוא  הצדיק  ביד  כוח  יש אזי מהעולמות,
הנבראים  טבע  את לשנות רבינו משה בחינת
של  זו שבהנהגה מפני ישראל , בני צורך  כפי
הנבראים  שכל  איך  מתגלה סוף  אין האור
וממילא  נבראו שבשבילו בצדיק  תלוים
הנבראים  טבע  את בקל  לשנות יכול  הצדיק 

שמים. כבוד  למען שנצרך  כפי

øaãå êøáúé íùä åì øîàù åäæåìà íz ÀÄÇÀÆÆ
òìñä ìà øîåì äöåø ,íäéðéòì òìqäÇÆÇÀÅÅÆ

ïåéìòä כפי הקדושה השכינה על  המרמז
העשיה  בעולם ùøåùä,6שנמצאת äðäã

ò"ìñ úåéúåà íä òìñä ìù úåéçäå

úåéðçåøá äîä øùàמאמר הבעל כידוע 

הקדוש טוב  דברך שם  ה' "לעולם הפסוק  על 
כל  של  ואותיות תיבות כי בשמים", נצב 
המחיים  הם הקודש בלשון שנקרא כפי נברא
ורגע , רגע  בכל  אותו ומנהיגים ומהויים
ואפס אין להיות חוזר היה אלו אותיות ולולי

בריאתו  âäî',7כקודם ø"ôñ úðéçá åäæå

äøéöé øôñá íéøëæðä íéøôñ סופר ספר
ïî÷ì.וסיפור, ä"éà øàåáé øùàë

,äùî ìù åøåáéç éãé ìòù ä"á÷ä äöøå

úà ä"ò åðéáø äùî òá÷é øùà

åéô ìù úåàöåî 'äá ò"ìñ ìù úåéúåàä

ùåã÷ä'ה דהיינו משה, של  דיבורו ידי על 
בתכלית  המקושרים שבפיו הפה מוצאות
בבחינת  העליון, לשרשם ההתקשרות
"סיפור" הנקרא הדיבור מתקשר "סופר",

"ספר", הנקרא ומקורו שורשו äìâéאל  æà

äéäé øùà ïåéìòä úå÷éáã éãé ìò íäì

ìù øå÷îä úà åøåáéã úòá åì

,úåéúåàä לעיניהם הּסלע  אל  ,וד ּברּתם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַ
íéøôñ 'âäî ø"ôñ ìù úðéçá àåäù

úåéúåàäî íìòðä úåéçå çë àåäå ,ì"ðä

.ò"ìñ ìù

ìù øå÷îä úåéçî òìñä àìîúéùë æàå

úåøòäå úåôñåä

יעקב6. מס )קהלת מלכות (ערך  דתמן  שבעשייה סלעים :

סוד וזה סלע, אקרי  כן  על  סלע, אקרי  דאיהו  מקננא,

ומשבר  הרים מפרק כנ "ל  ו "ה מס חיבור  ידי  שעל  מסוה

והבן . ועשייה דיצירה אחרא שבסטרא סלעים

זי "ע 7. התניא לבעל  והאמונה היחוד  שער  עיין 

פ"א.
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˙·È˙ Ï˘ ÈÂÏÈÓ‰ ÈÎ .Ì"ÈÓ ‡ˆÓ˙ Ê‡ ·ÂË‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ‰"· ÛÂÒ ÔÈ‡‰ Ï˘
‡· ÈÂÏÈÓ‰ Â‰ÊÂ .Ì"ÈÓ Ì‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙ÂÈ˙Â‡ .Ô"ÈÚ „"ÓÏ Í"ÓÒ ‰ÊÎ Ú"ÏÒ
˜È„ˆ‰ Ï˘ ¯Â·È„‰ È„È ÏÚ .ÔÂÈÏÚ‰ ˙ÂÈÁ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰Ó ‡ÏÓ˙�˘ ‰ÓÓ
Ú"ÏÒ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ�ÙÓ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ÂÈÓÈÓ Ô˙�Â ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ˙Â˜È·„·¿»«≈»
‰ÈÙÂ‚ ÚÏÒ‰ ÔÓ ÌÈÓ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ¯Â˜Ó ÁÂ˙ÙÏ ‰‡¯˙˘ ¯ÓÂÏÎ .ÌÈÓ ‡ÈˆÂ˙
‡ÏÓ˙� ¯˘‡ ¯Â˜Ó‰ ˙ÂÏ‚˙‰ È„È ÏÚ ,ÌÈÓ ˙¯˘Á ÔÂˆ¯ ‡ÏÓ Â· ÚÙ˘� ¯˘‡

.˙ÂÓÏÂÚ‰Â ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰ ¯˘‡ ‰�ÂÈÏÚ ‰·Ë‰· ‰·È˙‰

óêîÏÂ„‚ '‰ ˘Â„È˜ ÂÊÓ ‡ˆÂÈ ‰È‰ ˙"È˘‰ Â‰Âˆ ¯˘‡Î ‰Ê· ‰˘Ó ‰˘ÂÚ ‰È‰
ÏÚ ¯˘‡ ,'˜‰ Â¯Â·È„Â ˜È„ˆ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï„Â‚ Ï‡¯˘È ÏÎ Ê‡ ÔÈ‡Â¯ ÂÈ‰˘
˙‡ ˜È„ˆ‰ ÈÙÓ ‡ˆÂÈ˘ ‰·È˙‰Â ¯Â·È„‰ ÍÂ˙Ï ‰Ï‚Ó ‰È‰ ‰˘Â„˜· Â¯Â·È„ È„È

øåàéá

æà áåèä úåèùôúä ä"á óåñ ïéàä

í"éî àöîú יש הסלע  של  בשורשו כי

תכלית  – המים ושם והיפכו, דבר

אינם  היובש תכלית – וסלע  ההשפעה

העליון  שהשורש ודלעיל  לזה, זה סותרים

כאחד , והיפכו דבר ìùכולל  éåìéîä éë

.ï"éò ã"îì ê"îñ - äæë ò"ìñ úáéú

åäæå .í"éî íä íéòöîàä úåéúåà

äòôùäî àìîúðù äîî àá éåìéîä

ïåéìòä úåéç ìù כך על  מורה דהמילוי

מהאותיות  גילוי לידי  יוצא שהשפע 

התיבה, של  השורש שהם ìòהראשונות

úå÷éáãá ÷éãöä ìù øåáéãä éãé

.ïåéìòä

åéîéî ïúðå øîàù åäæåשהסלע משמע  ÀÈÇÅÈ
כבר, בו יש מאשר הנותן øîåìהוא äöåø

.íéî àéöåú ò"ìñä ìù úåéîéðôî

äòôùää øå÷î çåúôì äàøúù øîåìë

åá òôùð øùà ,äéôåâ òìñä ïî íéî ìù

íéî úøùç ïåöø àìî דבעולמות ,

יש  ית', מלכותו שורה ששם התחתונים

הרצון  שהוא המלכות שורש את בפנימיותם

ההשפעות, כל  שורש ממנו אשר העליון

לבני  הגן את להשקות מים יוצאים וממנו

øå÷îäישראל , úåìâúä éãé ìò הרצון

שלמעלה  ההנהגה שהוא העליון

äáèäáמהעולמות, äáéúä àìîúð øùà

úåéúåàä ïî äìòîì àåä øùà äðåéìò

.úåîìåòäå

åäåö øùàë äæá äùî äùåò äéä íàå

,ìåãâ 'ä ùåãé÷ åæî àöåé äéä ú"éùä

úåìåòô ìãåâ ìàøùé ìë æà ïéàåø åéäù

'÷ä åøåáéãå ÷éãöä לומדים היו ומכך  ,

העליונים  העולמות את מקשר שהצדיק  איך 

בעולם  צדיק  ענין שורש שזהו והתחתונים,

וארעא", בשמיא "דאחיד  –éãé ìò øùà

êåúì äìâî äéä äùåã÷á åøåáéã

úà ÷éãöä éôî àöåéù äáéúäå øåáéãä



ë×³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˙ÂÈÁ‰ ÍÂ˙· ÌÏÚ� ¯˘‡ ·ÂË‰ ˙ÂË˘Ù˙‰Ó ÂÎÂ˙Ï ÚÈÙ˘Ó ‰È‰Â ,ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â˜Ó
Ú·Ë‰ ˙Â�˘Ï Û‡ Â¯Â·È„· ÏÂÚÙÏ ˜È„ˆ‰ ÏÎÂÈ ‰Ê·Â .ÌÈ¯Â·È„‰Â ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ï˘
·˘Á Â˙˜„ˆ Ï„Â‚Ï ‰"Ú¯˘Ó Ì�Ó‡ .‰·Ë‰ È�ÈÓ ÏÎ Ï‡¯˘È Ú¯ÊÏ ÚÈÙ˘‰ÏÂ
ÔÂÈÏÚ ÌÂ˜Ó· Â˙Â‡ ¯Â˘˜ÏÂ ¯·„Ï ˜È„ˆ‰ ÏÎÂÈ Ê‡˘ „ÈÁÈ Ï˘ Ò�· ˜¯ Â�È‡ ‰Ê˘
Ò� ‰ÊÈ‡ ˙Â˘ÚÏ Û‡ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÏÎ ÏÚÂÙ Ì˘Â Â˘¯Â˘Â Â¯Â˜Ó·
ÈÙ ÏÚ ˜¯ Â‰Ê ˙ÂÓÏÂÚ‰· ‚‰�˙Ó ¯˘‡ ·ÂË‰ Í¯„ ‡·˘ ‰Ó ÈÎ .ÏÂ„‚ ‡ÏÙÂ
¯„‚Ó ıÂÁ ‡Â‰ ¯˘‡ ·ÂË‰ Ï˘ Â˙ÂÓˆÚ ¯Â˜ÓÓ ‡·˘ ‰Ó Ï·‡ ,Ú·Ë‰ Í¯„

Í¯„ ÏÚ .‰Â·‚ ÌÂ˜ÓÏ ‰Ó¯‰ ÔÂ˘Ï Ò� È¯˜ÈÓ Â‰Ê ˙ÂÓÏÂÚ‰(È ,·Ò ‰ÈÚ˘È)ÈÓÈ¯‰
˙Â··Ï ˙ÂË‰Ï È¯˘Ù‡‰ ÁÎ· ÔÈ‡ ÈÎ ,„Â‡Ó ‰˘˜ ÌÈ·¯„ ‡ÒÈ� ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .Ò�
¯„‚Ï ıÂÁ ÌÓÚ ˙‡ˆÏÂ ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ ‰ÏÚÓÏ ÌÏÂÎ ÌÈ˜Â·„ Ì˙ÂÈ‰Ï ÌÏÂÎ Ï˘
ÔÈ·‰Â ‰‡¯Â Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰· ÏÎ˙Ò‰ ‰˘ÓÂ .Ì¯Â·Ú Ú·Ë‰ ˙Â�˘ÏÂ ˙ÂÓÏÂÚ‰

øåàéá

ïåéìòä øå÷î היוצא הצדיק  דיבור ידי על 

למעלה  המקושרת הקדושה כוונתו מתוך 

העולמות, åëåúìמן òéôùî äéäå

êåúá íìòð øùà áåèä úåèùôúäî

äæáå .íéøåáéãäå úåéúåàä ìù úåéçä

úåðùì óà åøåáéãá ìåòôì ÷éãöä ìëåé

éðéî ìë ìàøùé òøæì òéôùäìå òáèä

.äáèä

,áùç åú÷ãö ìãåâì ä"òøùî íðîà

ãéçé ìù ñðá ÷ø åðéà äæù שעושה בנס 

ליחיד , øáãìהצדיק  ÷éãöä ìëåé æàù

åøå÷îá ïåéìò íå÷îá åúåà øåù÷ìå

àåäù íééåðéùä ìë ìòåô íùå ,åùøåùå

äöåø נעשים אלו שינויים כל  זה דבאופן

התחתונים  התעלות ידי על  כלומר למעלה,

העליונים  המשכת ידי על  ולא למעלה

ìåãâ.למטה, àìôå ñð äæéà úåùòì óà

âäðúî øùà áåèä êøã àáù äî éë

,òáèä êøã éô ìò ÷ø åäæ úåîìåòäá

áåèä ìù åúåîöò øå÷îî àáù äî ìáà

åäæ ,úåîìåòä øãâî õåç àåä øùà

äåáâ íå÷îì äîøä ïåùì ñð éø÷éî

שמצומצמת  העולמות מהנהגת שלמעלה

הטבע , כללי êøãלפי ìò( י סב , (ישעיה

.ñð eîéøäÈÄÅ

ïë ìò øùà ד משה , íéáøãחשב  àñéð

úåèäì éøùôàä çëá ïéà éë ãåàî äù÷

íìåë íé÷åáã íúåéäì íìåë ìù úåááì

íå÷îä ìà äìòîì,הקב "ה úàöìåאל 

òáèä úåðùìå úåîìåòä øãâì õåç íîò

íøåáò כל את כולל  ישראל  כלל  שהרי

וגם  וכו' וידים ראש בחינת הנשמות,

רגלים, בבחינת יותר נמוכים äùîåנשמות

ïéáäå äàøå ìàøùé úñðëäá ìëúñä

åæ äðéçáî íé÷åçø ïééãò íäù וסבר

ולשרשם  למקורם אותם לקשר יוכל  שלא



è× ñêþ¾− ëíîê ³îð−½ì³¾þîõô

Â�ÈÈ‰ ,ÚÏÒ‰ È�Ù Ï‡ Ì˙Â‡ ÂÏÈ‰˜ÈÂ ·È˙Î ÍÎÏ ÂÊ ˙�ÈÁ·Ó ÌÈ˜ÂÁ¯ ÔÈÈ„Ú Ì‰˘
˙Â‡ ·¯˜Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï˘˙ÂÈ˙Â‡‰ ‡Â‰„ Ú"ÏÒ‰ Ï˘ ˙ÂÏ‚˙‰ ˙�ÈÁ· Ï‡ ˜¯ Ì

˙Â�˘ÏÂ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„‚Ï ıÂÁ Ì˙‡ ˙‡ˆÏ ‡ÏÂ .¯"ÙÒ ˙�ÈÁ· Ú"ÏÒ Ï˘ ÌÓˆÚ
‰Ê ¯·„ ‰˘˜ ‰È‰Â .ÔÂÈÏÚ ¯Â˜ÓÓ ‡·‰ ‰ÚÙ˘‰ Ï˘ ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ È„È ÏÚ Ú·Ë‰
ÂÚÓ˘ ¯Ó‡Â Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎ ÍÎÏ .Â"Á ¯·„· '‰ ÏÂÏÈÁ ‰È‰È ‡Ï˘ „Â‡Ó ‰˘ÓÏ
,ÌÈÓ ÌÎÏ ‡ÈˆÂ� ‰Ê‰ ÚÏÒ‰ ÔÓ‰ .ÍÂÓÒ· ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ¯‡Â·ÓÎ 'ÂÎ ÌÈ¯ÂÓ‰ ‡�
Û‡ Â�ÈÈ‰ ÔÂ˙Á˙‰ ÚÏÒ‰ Ï˘ ˙ÂÏ‚˙‰ ˙�ÈÁ·Ó˘ ÌÈ¯Â·Ò Ì˙‡ ÈÎÂ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯
‡Â‰ ¯˘‡ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‚‰�‰ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ ‰Ê ÚÏÒ ˙�ÈÁ·· ÌÈ˜Â·„ Ì˙‡˘
ÔÂÈÏÚ‰ ˙Â˜È·„ ‡Ï· ÏÎÂ‡ ÈÎÂ Ú�Ó�‰ ÔÓ Â‰Ê ,ÌÈÓ ÌÎÏ ‡ÈˆÂ� ÈÚ·Ë Í¯„·
ÏÏÎÏ ‡·˘ ˙ÓÁÓ ‰ÊÏÂ .¯Âˆ ˘ÈÓÏÁÓ ÌÈÓ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÌÎ¯Â·Ú Ú·Ë‰ ˙Â�˘Ï

¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .˙ÂÚË ÏÏÎÏ ‡· ÒÚÎ(‡È Î ¯·„Ó·)ÚÏq‰ ˙‡ CiÂ B„È ˙‡ ‰LÓ Ì¯iÂ«»∆∆∆»««∆«∆«

øåàéá

למים, מסלע  השינויים שם êëìלעשות

ìà ìäwä úà ïøäàå äLî eìä÷iå áéúëÇÇÀÄÆÀÇÂÉÆÇÈÈÆ
òìqä éðt,áø÷ì ìåëé äéä àìù åðééä ÀÅÇÈÇ

ò"ìñä ìù úåìâúä úðéçá ìà ÷ø íúåà

úðéçá ò"ìñ ìù íîöò úåéúåàä àåäã

,ø"ôñהשפע על  מורה עצמם דהאותיות
רבינו  ומשה בעולמות, מתגלה שהוא כפי
בני  לבות את להקהיל  יכול  שאינו הרגיש
פנימיות  אל  ולבם נפשם לשים ישראל 

øãâìהעולמות, õåç íúà úàöì àìå

éãé ìò òáèä úåðùìå úåîìåòä

øå÷îî àáä äòôùä ìù íéàåìéîä

.ïåéìò

àìù ãåàî äùîì äæ øáã äù÷ äéäå

ñòë êëì .å"ç øáãá 'ä ìåìéç äéäé

íäéìò הנעלה למדריגה הגיעו שלא על 
מהעולמות, למעלה בחיותש דביקות של 
äæ øàåáîë 'åë íéønä àð eòîL øîàåÄÀÈÇÉÄ
àéöBð äfä òìqä ïîä .êåîñá äìòîìÂÄÇÆÇÇÆÄ

íéøåáñ íúà éëå øîåì äöåø ,íéî íëìÈÆÈÄ
ïåúçúä òìñä ìù úåìâúä úðéçáîù

הזה" "הסלע  באמרו משה רמז וזה הגשמי,
במוחש  שמתגלה כפי הענין על  מורה זה –

íé÷åáãובחיצוניות, íúàù óà åðééä

úâäðä úðéçá åðééä äæ òìñ úðéçáá

àéöåð éòáè êøãá àåä øùà úåîìåòä

íéî íëìבסלע רואים ישראל  שבני דכיון ,
להם  יפעול  שמשה שייך  לא גשמי ענין
כפי  מהעולמות, שלמעלה רוחני ענין בסלע 

זו, בהנהגה דבוקים אינם עצמם åäæשהם

÷éáã àìá ìëåà éëå ,òðîðä ïîúå

àéöåäìå íëøåáò òáèä úåðùì ïåéìòä

øåö ùéîìçî íéî הדרך דבוודאי ,
הוא  מהעולמות שלמעלה חיות להשפיע 
של  בשורש דביקות ידי על  דווקא

זו. בדרגה היו לא ישראל  ובני העולמות,

ììëì àá ñòë ììëì àáù úîçî äæìå

øîàù åäæå .úåòè(יא כ äLî(במדבר  íøiåÇÈÆÆ



ð×³šì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˘¯ÂÙÓ‰ Ì˘ ÂÈÏÚ ˜Â˜Á ‰È‰˘ ‰ËÓ‰ È„È ÏÚ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ,ÌÈÓÚt e‰hÓa¿«≈«¬»ƒ
Ú"ÏÒ ˙·È˙Ó ÌÈ„„ˆ È�˘‰ ¯ÈÒ‰Â ‰Î‰˘ Â�ÈÈ‰ ÌÈÓÚÙ ÚÏÒ‰ ˙‡ ‰Î‰
.Ô"„Î Ì‰˘ ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙Â‡Â Ú"ÏÒ ˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰˘ ˙Â�Â˘‡¯ ˙ÂÈ˙Â‡ .Â‡ÂÏÈÓ·
.ÌÈa¯ ÌÈÓ e‡ˆiÂ ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .Ï"�ÎÂ Ì"ÈÓ Ì‰˘ ÌÈÈÚˆÓ‡ ˙ÂÈ˙Â‡ Â¯‡˘� Ê‡Â«≈¿«ƒ«ƒ

îíïîÈ�˘È„˜‰Ï È· Ì˙�Ó‡‰ ‡Ï ÔÚÈ ¯Ó‡Â ‡ËÁÏ Í¯·˙È Ì˘‰ Ì‰Ï ·˘Á˘
È„È ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÏÂÚÙÈ ÂÓˆÚ· ‰˘Ó˘ ‰ˆ¯ ‰"·˜‰˘ .Ï‡¯˘È È�· È�ÈÚÏ
˙È˙ÈÓ‡ Ï‡ ÌÂˆÚ ˙Â˜È·„· ÚÏÒ‰ Ï‡ ¯·„È˘ È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰ „·Ï Â¯Â·È„
˙ÂÈÁÓ ÚÙ˘�‰ ÚÏÒ ˙·È˙ Ï˘ ÈÂÏÈÓ‰ Ì‰Ï ‰Ï‚ÈÂ ,Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚ ˙Â‡ÈˆÓ
˘Â„˜‰ Â¯Â·È„ È„È ÏÚ Â�Âˆ¯Î Ú·Ë‰ ˙Â�˘Ï ˜È„ˆ‰ ÏÎÂÈ ¯˘‡ ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â˜Ó

øåàéá

,íéîòt eähîa òìqä úà Ciå Bãé úàÆÈÇÇÆÇÆÇÀÇÅÇÂÈÄ
÷å÷ç äéäù äèîä éãé ìò øîåì äöåø

òìñä úà äëä ùøåôîä íù åéìò

éðùä øéñäå äëäù åðééä ,íéîòô

åàåìéîá ò"ìñ úáéúî íéããö היינו
עי"ן, למ "ד  úåðåùàøסמ "ך  úåéúåà

úåðåøçà úåéúåàå ò"ìñ úåéúåà íäù

äùîù êë ìò äøåî äæå ï"ãë íäù

,åðéáø ההתגלות את והפריד  הסיר
מתגלה  שהוא כפי הסלע  של  החיצונית
שמקושר  פנימיותו  את רק  וגילה בעולמות,

סוף , íééòöîàלאין úåéúåà åøàùð æàå

eàöiå øîàù åäæå .ì"ðëå í"éî íäùÇÅÀ
.íéaø íéîÇÄÇÄ

,àèçì êøáúé íùä íäì áùçù åäæå

éðLéc÷äì éa ízðîàä àì ïòé øîàåÇÇÉÆÁÇÀÆÄÀÇÀÄÅÄ
äùîù äöø ä"á÷äù .ìàøNé éða éðéòìÀÅÅÀÅÄÀÈÅ
åøåáéã éãé ìò äæ íäì ìåòôé åîöòá

òìñä ìà øáãéù éãé ìò åðééä ,ãáì

úåàéöî úéúéîà ìà íåöò úå÷éáãá

,êøáúé åúåîöòהפשוט הדיבור כי

יוצא  הוא באמת אמיתית בדביקות כשהוא

עצמותו  אל  המדברת הנשמה, עצמות מתוך 

עמו, מקושרת שהיא íäìיתברך  äìâéå

úåéçî òôùðä òìñ úáéú ìù éåìéîä

úåðùì ÷éãöä ìëåé øùà ,ïåéìòä øå÷î

,ùåã÷ä åøåáéã éãé ìò åðåöøë òáèä על

הנשמה, מעצם היוצאת פשוטה אמונה ידי

רבי הרה"ק  רבינו תלמיד  יצחק וכהסבר

מקאמארנא יחיאל יהודה  עת אייזיק  היה :

שלה  מ "נ כל  עם המלכות שיתעלה רצון

יהיה  לא  זה אבל  החיים, עץ  למדריגות

אלא  יחודים פרטות ידי על  באפשריות

מרן  משם שאמרו כמו גדולה, באמונה

אלקי נפשנו טוב חיות ראה הריב "ש  אמר ,

אמונה  ידי ועל  עץ , של  הוא זה שלחן

בקעה זהב  לחזור יוכל  מלאי גדולה בקעה

הניסטיר  שעבר מרן שעשה וכמו דינרין,

גדולה  באמונה  שלו חגורה על  גדול  נהר

שם שום חוקת)בלי הברכה .(היכל



í× ñêþ¾− ëíîê ³îð−½ì³¾þîõô

˙Â·È˘ÁÂ ˙ÏÚÓ Ï„Â‚ Ê‡ ÌÈ‡Â¯ ÂÈ‰˘ .¯˙ÂÈ· Í¯·˙È ÂÓ˘ ˘„˜˙� ‰È‰ Ê‡Â
Â‡¯È Â�ÓÓÂ .Í¯·˙È Ì˘‰ È�ÈÚ· „Â‡Ó ¯˜È ‡Â‰ ¯˘‡ ˜È„ˆ‰ Ï˘ Â¯Â·È„ ˙ÏÂÚÙ
˘È‡ ÏÎ˘ ÍÈ‡ ÌÓˆÚÏ ÏÂ„‚ ¯ÒÂÓ ÌÈÁ˜ÂÏ ÂÈ‰Â ,Ï‡¯˘È ˙Ò�Î‰ Â˘ÚÈ ÔÎÂ
ÌÈ¯Â‰Ë ‰Ù‰ ˙Â‡ˆÂÓ '‰‰ ÏÎ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈ¯Â·È„ ÏÎÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ˘„˜È Ï‡¯˘È
Ì‡ ÂÊ ‰�ÈÁ·Ï ‡Â·Ï ÏÎÂÈ „Á‡ ÏÎÂ .˙Ó‡‰ ¯Â˜Ó· ˜Â·„ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÈ˘Â„˜Â

Ù˘ ¯ÂÓ˘ÈÂÓˆÚ ˙‡ ˜·„ÈÂ ,Â"Á Ì˙Â‡ ÌÂ‚ÙÏÓ ˙Â‡ˆÂÓ‰ ¯‡˘Â Â�Â˘ÏÂ ÂÈ˙
˙ÂÓ˘ ˙ÂÏÂÚÙ È„È ÏÚ ‰Ê ‰˘Ó ‰˘Ú˘Î ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó .˙Ó‡‰ ¯Â˜Ó Ï‡
Ì·Ï· Â¯Ó‡ Ê‡ ,˘¯ÂÙÓ‰ Ì˘ ÂÈÏÚ ˜Â˜Á ‰È‰˘ ‰ËÓ‰ È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰ ,ÌÈ˘Â„˜‰
È�· ¯‡˘ Ï·‡ .‰ˆÂ¯˘ ‰Ó ÏÎ Â„È ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏÂÎÈ ÍÎÏ ‰ËÓ‰ ‰ÊÏ ‰ÎÊ ‰˘Ó
˙Â�˘ÏÂ ÏÂÚÙÏ ˙ÏÂÎÈ‰ Ì‰Ï ‰È‰È ÔÈ‡Ó ÌÈ‰Ï‡ ‰ËÓ Â‚È˘È ‡Ï ¯˘‡ Ì„‡

øåàéá

.øúåéá êøáúé åîù ùã÷úð äéä æàå

úåáéùçå úìòî ìãåâ æà íéàåø åéäù

ø÷é àåä øùà ÷éãöä ìù åøåáéã úìåòô

,êøáúé íùä éðéòá ãåàî שהדיבור כיון
ידי  על  וממילא פגם, מכל  ונקי זך  הזה
לשורש  נפשו את מקשר הצדיק  הדיבור
ונצורות, גדולות לפעול  ויכול  העליון
,ìàøùé úñðëä åùòé ïëå åàøé åðîîå

êéà íîöòì ìåãâ øñåî íéç÷åì åéäå

ìëå ,åîöò úà ùã÷é ìàøùé ùéà ìëù

äôä úåàöåî 'ää ìë úåéäì åéøåáéã

íéùåã÷å íéøåäè,øå÷îá ÷åáã úåéäìå

,úîàä דיבורו את מקדש שאדם ידי על 
ואז  באמת, דבוק  יהיה שדיבורו זוכה הוא
אמת  הוא להקב "ה שמדבר דיבור כל 
עצמותו  אל  בדיבורו להתקשר וזוכה לגמרי,

åæית"ש  äðéçáì àåáì ìëåé ãçà ìëå .

øàùå åðåùìå åéúôù øåîùé íà

úà ÷áãéå ,å"ç íúåà íåâôìî úåàöåîä

.úîàä øå÷î ìà åîöò

éãé ìò äæ äùî äùòùë ïë ïéàù äî

éãé ìò åðééä ,íéùåã÷ä úåîù úåìåòô

ùøåôîä íù åéìò ÷å÷ç äéäù äèîä

זה  שם ידי על  שפעולתו לעיל  וכמבואר
של  החיצוניות אותיות את להפריד  היה

מפנימיותם, סלע  -תיבת íáìá åøîà æà

äèîä äæì äëæ äùî הוא שכוחו שחשבו
ההתקשרות  ידי על  שהוא ידעו ולא סגולי,

העולמות, åãéלמקור ìò ìåòôì ìåëé êëì

íãà éðá øàù ìáà .äöåøù äî ìë

íéäìà äèî åâéùé àì øùà לנטות
הטבע , מדרך  למעלה ïéàîולהתעלות

úåðùìå ìåòôì úìåëéä íäì äéäé

òáèä הוא המטה שאמיתות ידעו ולא
רוצה  - המטה את "קח  לעיל , רבינו כדברי
בדעתו  מכריע הוא אשר ההכרעה זו לומר
לגדר  חוץ  ולצאת עצמו את להטות
והוא  הגבוליות. מהנהגת למעלה העולמות
כפי  העליונים העולמות את להנהיג יכול 
שהוטבע הטבע  כפי ולא ורצונו חפצו
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øåàéá

ביד  אלא סגולי כח  זה שאין נמצא בהם",
שמירת  ידי על  זאת לעשות ואחד  אחד  כל 
וכל ' האמת למקור ודביקות ולשונו פיו

כאן, äðåîàäרבינו èòîúð äæ éãé ìòå

äéä øùà êøáúé åîù ùåãé÷å íááìá

.äùî ìù øåáéãä íìåò éãé ìò ùã÷úð

úà íúéøî øLà ïòé áåúëä øîàù åäæåÂÆÀÄÆÆ

,äáéøî éîì 'ét'לכח העליון, לפה כוונתו ÄÀÅÀÄÈ
האלוקי, åîâôùהדיבור øîåì äöåø

ìãåâá äùî íðîà .øåáéãä íìåòá

íéîù íùì ïéåëúð éàãåá åú÷ãö

ישראל , כל  לב  להטות יוכל  שלא שחשש

וכדליל , וכו' ה' חילול  יהיו íëçìואז ïúå

.áèéä äæ ìë ïáäå .ãåò íëçéå


