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þíë ³¾þõ

íôðší

þôêôë, החסידות בספרי מפורסם יסוד  נתבאר  לשמים  האור  רבינו של  זה 

התורה לקבל  ההשתוקקות  שהיא  הספירה, ימי עבודת  מהות  והיא 

בדברי  וגידים  עורות  מקבל  זה  יסוד  תורה . למתן  ההכנה  עצמה שהיא הקדושה 

בלב  עצמו האור  את  המאירה  היא  שההשתוקקות  איך  ומבאר  שמוסיף  רבינו

מושג  התענוג של  האור  ועוצם שריחה  מכח באה  ההשתוקקות  כי המשתוקק ,

שהיא זו שהארה אלא  מהותה , את  השיג  לא עדיין אבל  הרגש  בדרך  למשתוקק

שעדיין  אחרת  מהארה  כח ששואבת  הארה  כל  כי יניקה, בחינת  היא חיצונית  הארה

כוחות  לו אין ועדיין מאמו כוחו שמקבל  יונק  בבחינת  היא  בעצמה  בו  מאירה  לא 

עצמיים .

þêîëôîהוא אבינו דיעקב ליעקב, משה בין החילוק  זהו  כי  רבינו בדברי עוד 

ישראל  עם  מציאות  היא הקדושה  מציאות  ותחילת  ישראל  עם  יסוד 

אנפין ', 'זעיר  הקבלה  ובלשון ישראל ', 'תפארת  הנקראת  הבחינה  שם על  הנקראים

בדעתם ישראל  בני של  ההשגה כלי לפי בעולמות  ית ' קדושתו גילוי  שהיא

מאבותיהם הדעת  את  מקבלים יעקב בני  היו ובתחילה  ומעשיהם, הרגשותיהם 

ונסתלק קטנות , בבחינת  למצרים אבותינו ירדו ואז  ויעקב, יצחק  אברהם הקדושים 

האמיתי , הדעת  את  לקבל  יגיעו וצעקתם השתוקקותם  ידי  שעל  כדי הדעת , מהם 

הנפש כלות  ידי על  שנבנים העצמיים ההשגה  כלי ידי  על  הבאה דעת  שהיא

נקרא הזה האמיתי והדעת  הם, אחד  משורש  ו'כלות ' 'כלי' כי לקבל , והשתוקקותה

הדעת . על  מורה  שהוא  משה , תואר  בשם

êîíî כי הם , חד  התפארת  וספירת  הדעת  דספירת  בזוה"ק דאי' מה  פי על 

לאהוב  ראוי ואליו השי"ת  היא המציאות  כל  כי ההרגשה היא  התפארת 

הוא והחילוק הכל , מהווה  הקב"ה כי האמיתית  ההכרה  היא  והדעת  ולירא ,

הי  והדעת  בהרגש  היא  מורהשהתפארת  הקב"ה משמות  שם  כל  והנה  בהכרה . א 

מכון
ע"י ֹלאור יוצא

החסיִדות" "יסוִד

הֱקוִדש: 03-7200159 ארץ
ארה"ב: 718-9260874

המערכת: יו"ר

ױגרטן הֹלױ יהוִדה הרב
ראשי עורך

שװײִד יעֱקב מרִדכי הרב
חײם) מחת (מח"ס

המערכת: חברי

  053-3126168שאול יזדי  עימוד:

 ג. לוריא כריכה ושערים:

  (ראש כולל נעימות החיים)

  (הגהה)
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הוא היות  על  המורה  הויה  השם כי נמצא שהיא, בחינה  באותה  ית ' התגלותו על 

ויהיה הוה  היה שהוא זו במציאות  ית ' התגלותו על  מורה  ויהיה הוה היה  ית "ש 

משה . בחינת  בדעת , אלא אינה  בשלימות  זו  והתגלות  שלימה , בדעת 

è ó−ô¾ñ þîê ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

³−šîñê ³¼ð ñëšñ ³îššî³¾í ê−í íþ−õ½í ³ðîë¼

þëð−î¯Ó‡Ï È�ÈÒ ¯‰· ‰˘Ó Ï‡ '‰(‡ ,‰Î)ÔÈ�Ú ‰Ó ,È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ .
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÏ ÌÈ„˜� Ê"Î ¯‡·ÏÂ .È�ÈÒ ¯‰ Ïˆ‡ ‰ËÈÓ˘

‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„ ¯Ó‡˘(‰ ,ÊÓ˜ ÌÈÏ‰˙)¯Ó‡ ·Â˘Â ,ÁÎ ·¯Â Â�È�Â„‡ ÏÂ„‚ÌÈÏ‰˙)

(‚ ‰Ó˜ ,‰ ÁÓ¯È‡‰ÏÂ ÂÓˆÚ Ô˜˙Ï ‰ˆÂ¯‰ Ì„‡‰ ‰�‰„ ,„Â‡Ó ÏÏÂ‰ÓÂ '‰ ÏÂ„‚
Ì„‡ ·ÈÈÁ Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÎÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ „ÈÓ˙ ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ Â˙Ó˘�
ÈÂÏ Ë·˘ ‰È‰ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚· ÂÓÎ ÈÎ ,ÌÂÈ ÏÎ· ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÈÎÊ‰Ï

„Â·Ú˘·(ÊË ,‰ ¯"Ó˘),‰�ÈÎ˘‰ ˙ÂÏ‚Ó ¯Úˆ Ì‰Ï ‰È‰Â Ú„Ó ÈÏÚ· ÂÈ‰ Ì‰ ÈÎ
‰„Â·Ú ˙ÂÈ‰Ï ˙‡Ê ÍÈÈ˘ ÔÈ‡˘ Â�È·‰Â Ï‡¯˘È Ï˘ Ô˙¯ˆ· ÂËÈ·‰Â Â‡¯˘
Ì‚‰ ,˙ÂÈ�ÓÊ ˙Â‡˙· ÌÈÚ˜Â˘ÓÂ ÌÈÎ·ÂÒÓ ÂÈ‰ÈÂ Â˘Â„˜ ÌÚ Ï‡¯˘ÈÏ ‰˘˜

øåàéá

øîàì éðéñ øäa äLî ìà 'ä øaãéåÇÀÇÅÆÆÀÇÄÇÅÉ
א) äèéîù(כה, ïéðò äî ,é"ùø ùøéôå .

íéã÷ð äæ ìë øàáìå .éðéñ øä ìöà

êìîä ãåã øîàù íé÷åñôä ùøôì

ä"ò(ה קמז, áøå(תהלים eðéðBãà ìBãbÈÂÅÀÇ
øîà áåùå ,çk(ג קמה ה, מח  ìBãb(תהלים ÉÇÈ
ãàî ìläîe 'äהחילוק מה להבין ויש , ÀËÈÀÉ

שם  הזכיר שבראשון הפסוקים שני בין

בבחינת  בה' הכרה על  המורה אדנות

שהוא  הוי"ה שם ובשני ואדנות, מלכות

שמתגלה  גדלות בבחינת בה' הכרה

דהיינו  בעולמות ספירותיו ואור הויתו

ישראל . בני בלבות

åîöò ï÷úì äöåøä íãàä äðäã

ãéîú øåëæì êéøö åúîùð øéàäìå

,íéøöî úàéöé בזמן העבודה תחילת 

אל  מהחושך  היציאה וראשית הגלות

כי  האור, זכירת ידי על  היא האור

של  באופן רוחנית המשכת היא הזכירה

האור  את הממשיכה בהארה התדבקות

החושך , áééçלתוך  ì"æç øîàîëå

,íåé ìëá íéøöî úàéöé øéëæäì íãà

èáù åéä àì íéøöî úåìâá åîë éë

ãåáòùá éåì(טז ה, åéä(שמ "ר  íä éë

úåìâî øòö íäì äéäå òãî éìòá

ìù ïúøöá åèéáäå åàøù ,äðéëùä

ìàøùéרש"י יא)כמאמר ב  שמות על (על

בסבלותם  וירא לוי, משבט  רבינו משה

מיצר (ב "ר )- להיות ולבו עיניו נתן

úåéäìעליהם. úàæ êééù ïéàù åðéáäå

åùåã÷ íò ìàøùéì äù÷ äãåáò

- ברוחניות כידוע  היה השעבוד  ועיקר

úåàúá íéò÷åùîå íéëáåñî åéäéå

úåéðîæ כל שהם טומאה, שערי במ "ט 
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Â�È·‰˘ ‰ÊÓ ¯Úˆ Ì‰Ï ‰È‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙Â„·Ú‰ Ïˆ‡ ÔÈÈ„Ú ÂÈ‰ ‡Ï˘
ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÈË¯Ù ‰ÏÂ‡‚ Ì˘Ù�Ï Â‚È˘‰ ‰ÊÏÂ ,˙Â„·ÚÓ ÌÈ˜ÂÁ¯ Ì‰˘
ÔÈÈ„Ú ˜ÂÁ¯ ‡Â‰˘ Ì‚‰ ÈË¯Ù‰ Ì„‡‰ ÔÎ ÂÓÎ ,ÌÈ¯ˆÓÏ ÌÈ„·ÚÂ˘Ó
‰Ê ÏÚ ¯ÚËˆÓÂ ‚‡Â„Â ‰Ê ¯·„ ÂÓˆÚ· ˘È‚¯Ó ‡Â‰˘Î Î"ÈÙÚ‡ ˙Â„·Ú‰Ó

:Â˘Ù�Ï ‰ÏÂ‡‚ ÔÎ Ì‚ ‚È˘Ó

³"−¾íîÁÒÙ· ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· ¯ÙÒÏ Â�Ï ‰ÂÈˆ(Á ,‚È ˙ÂÓ˘)¯¯ÂÚÏ È„Î ,
ÌÈ¯ˆÓÓ Ì‡ÈˆÂ‰· Ï‡¯˘È ÏÚ ÚÈÙÂ‰ ¯˘‡ ˘Â„˜‰ ¯Â‡‰
˙�ÈÁ· ˙‡¯˜� ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÂ .‰ÏÂ‡‚ Î"‚ ‚È˘�Â Â�È�ÚÓÏ ‰˙Ú ¯¯ÂÚ˙È

øåàéá

שבוי  בהם הנופל  אשר רעות תאוות מיני

כעבד , ìöàבהם ïééãò åéä àìù íâä

úåãáòä עדי הגיעו שלא ין אע "פ 

ה', עבדות של  השלימה ë"éôòàלדרגה

íäù åðéáäù äæî øòö íäì äéä

úåãáòî íé÷åçø נקראו זו ובבחינה

דעת  עכ "פ  להם שהיה מדע ", "בעלי

אינה  נמצאים שהם שהדרגה להבין

זו  בחינה וגם אליה, ששיכים הדרגה

מדרגתם. ערך  לפי 'דעת' נקראת

,éèøô äìåàâ íùôðì åâéùä äæìå

,íéøöîì íéãáòåùî åéä àìù ידי על 

השולטות  הרעות שהתאוות שהבינו

מלך  בני לישראל  ראויים אינם עליהם

יצאו  בפועל  שגם גרמו עולם, של  מלכו

מהשעבוד  שיצאו וכיון האלו, מהתאוות

ישתעבדו  לא שג"כ  בזה גרמו הרוחני,

הוא  בגשמי ענין כל  כי הגשמי, בשעבוד 

הרוחנית. מהמציאות יוצא פועל 

àåäù íâä éèøôä íãàä ïë åîë

ïë éô ìò óà ,úåãáòäî ïééãò ÷åçø

âàåãå äæ øáã åîöòá ùéâøî àåäùë

äìåàâ ïë íâ âéùî ,äæ ìò øòèöîå

åùôðì על ומצטער דואג האדם כאשר .

אזי  ה', בעבודת הפחות מצבו

נפשו  את מנתק  הוא זו בהצטערות

כי  בו, שאוחזים והס "א הטומאה מחבלי

הטומאה  על  ודואג מצטער שהוא מכיון

מתרחקת  נפשו אזי משוקע , הוא שבה

טבע שהרי הס "א, ממוסרי ומתנתקת

השנוא  מדבר להתרחק  הוא הנפש

השנאה  שתגדל  וככל  עליה, ומתועב 

נפשו  תתנתק  כן לרע  בנפשו והתיעוב 

ממוסרותיה.

úàéöéá øôñì åðì äåéö ú"éùäå

çñôá íéøöî( ח יג, øøåòì(שמות éãë ,

ìàøùé ìò òéôåä øùà ùåã÷ä øåàä

íéøöîî íàéöåäáממ "ט בצאתם

טומאה, åðéðòîìשערי äúò øøåòúé

äìåàâ ë"â âéùðå יציאת הסיפור ידי על 

גילוי  לידי באדם יוצא שבו מצרים,

הרוחנית  הגלות במיאוס  השכל  הכרת

שמקומו  וההכרה טומאה, בשערי

בעבדות  הוא ישראל  איש של  האמיתי

í ó−ô¾ñ þîê ³îð−½ì³¾þîõô

‰„ÈÏ(‰"Ù ¯ÙÂ˘‰ '˘ Á"ÚÙ 'Ú)ÈÓÈ ÏÚ ÊÓÂ¯˘ ˙Â˙·˘ Ú·˘ ÌÈ¯ÙÂÒ Â�‡ ‰ÊÏÂ ,
‰˜È�È(‡"Ù Ú"‰ÈÙÒ '˘ Á"ÚÙ),Â˙¯Ó˘Ó ÂÓ‡ - ÂÓ‡ È„˘Ó ˜�ÂÈ ˜Â�È˙‰ ÂÓÎ ÈÎ ,

ÌÈ¯ÙÂÒ Â�‡ ÔÎ ÂÓÎ ,Â¯Ó˘Ï ÂÓ‡ ÍÈ¯ˆ ˙Ú„ ÔÈÈ„Ú Â· ÔÈ‡˘ ˙ÓÁÓ ÈÎ
,Ì„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â„Ó Ô"ÈÈÊ ˙‡ ¯È‡‰Ï ÊÓÂ¯˘ ˙Â˙·˘ Ú·˘ ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ
ÏÂ„‚˘ Ú„�˘ Â�ÈÈ‰„ ,˙ÂÏ„‚„ ÔÈÁÂÓ ‚È˘‰Ï ÏÎÂ� ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á· Î"Á‡Â

.„Â‡Ó ÏÏÂ‰ÓÂ '‰

’ë šþõ

³îò¬ší þìê êšîîð íêëí ³îñðè ñ¾ íò−ìëí

íïî‚È˘Ó Ï‡¯˘È ˙"˙˘ Â�ÈÈ‰„ ,‰"ÈÂ‰ ÏÂ„‚ ‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„ ¯Ó‡˘

øåàéá

זו  הכרה ידי על  הבאה וההשתוקקות ה',

שיתבאר. וכמו

äãéì úðéçá úàø÷ð íéøöî úàéöéå

פ "ה) השופר  ש ' פע "ח  äæìå(ע ' שאחרי , מכיון

היניקה, ימי באים íéøôåñהלידה åðà

ä÷éðé éîé ìò æîåøù úåúáù òáù

פ "א) ספיה"ע  ש ' ðåé÷(פע "ח  ÷åðéúä åîë éë ,

åîà - åîà éãùîåúøîùî לו ואין

מהמזיקים, עצמו לשמור דעת

היניקה  עצם היא השמירה וברוחניות

לאמו, היונק  התקשרות éëשהיא

åîà êéøö úòã ïééãò åá ïéàù úîçî

éîé íéøôåñ åðà ïë åîë ,åøîùì

æîåøù úåúáù òáù äøéôñä מספר

íãàז' ìù åéúåãî ï"ééæ úà øéàäì

וגעגועים  השתוקקות שהם והמידות

מוחין  בבחינת הם הקדושה לאור

כמי  אלא עצמיים, מוחין שאינם דיניקה

אחר. מדבר חיות שיונק 

âéùäì ìëåð úåòåáùä âçá ë"çàå

ìåãâù òãðù åðééäã ,úåìãâã ïéçåî

ãåàî ììåäîå ä"éåä חכמה בבחינת

דהיינו  שלימים, מוחין שהם ודעת בינה

כל  גילוי שהוא הוי"ה השם שמתגלה

חיצוניים  הרגשים ולא הספירות, עשרת

מלכות. בבחינת שהוא בלבד  אדנות של 

ענין  "מה רש"י דברי נתבארים ובזה

שהיא  דהשמיטה סיני", להר שמיטה

על  מורה היא שנים שבע  לאחר באה

שבעת  ידי על  בהדרגה הבאה הארה

שהיא  סיני הר בא ואח "כ  המידות,

בשבועות  אנו שמקבלים ההארה

גדלות. בבחינת

בענין  רבינו שטבע  זה יסוד  לפי ועתה,

לתואר  'גדול ' ותואר שם בין החילוק 

הארה  מחמת מוחין ששואב  'קטן'

רבינו  מבאר קיבל , לא שעדיין אחרת

ä"ò êìîä ãåã øîàù äæå,קמה (תהילים



ðþíë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Â�È·‰˘ ‰ÊÓ ¯Úˆ Ì‰Ï ‰È‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙Â„·Ú‰ Ïˆ‡ ÔÈÈ„Ú ÂÈ‰ ‡Ï˘
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‰Ê ÏÚ ¯ÚËˆÓÂ ‚‡Â„Â ‰Ê ¯·„ ÂÓˆÚ· ˘È‚¯Ó ‡Â‰˘Î Î"ÈÙÚ‡ ˙Â„·Ú‰Ó

:Â˘Ù�Ï ‰ÏÂ‡‚ ÔÎ Ì‚ ‚È˘Ó
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ממוסרותיה.

úàéöéá øôñì åðì äåéö ú"éùäå

çñôá íéøöî( ח יג, øøåòì(שמות éãë ,

ìàøùé ìò òéôåä øùà ùåã÷ä øåàä

íéøöîî íàéöåäáממ "ט בצאתם

טומאה, åðéðòîìשערי äúò øøåòúé

äìåàâ ë"â âéùðå יציאת הסיפור ידי על 
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הרוחנית  הגלות במיאוס  השכל  הכרת

שמקומו  וההכרה טומאה, בשערי
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כל  גילוי שהוא הוי"ה השם שמתגלה

חיצוניים  הרגשים ולא הספירות, עשרת

מלכות. בבחינת שהוא בלבד  אדנות של 

ענין  "מה רש"י דברי נתבארים ובזה

שהיא  דהשמיטה סיני", להר שמיטה

על  מורה היא שנים שבע  לאחר באה
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גדלות. בבחינת
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îþíë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Ì„‡ Ì˘· ‰�ÂÎÓÂ ˙ÂÏ„‚„ ÔÈÁÂÓ(.Â ‰Ó„˜‰ Ê"˙)‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ ,
(Ê ,ÊË ˙ÂÓ˘)·˜ÚÈÂ Â‡‚ÏÓ ‰˘Ó ,'‡ ‰�ÈÁ· Ì‰ ·˜ÚÈÂ ‰˘Ó ÈÎ ,‰Ó Â�Á�‡Â
¯·ÏÓ(.ËÎ ‚È '˙ Ê"˙)‰Ó ÈÎ ,Ì„‡ ,˙"˙ Â�ÈÈ‰„ ,‰Ó Â�Á�‡Â ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ ,

Ì„‡ ‡È¯ËÓÈ‚·(Ì˘ Á"ÚÙ ,.ÊÎ¯ ‚"ÁÊ)˙Ú„‰ „ÂÒ ‡Â‰ ‰˘Ó ÈÎ ,(.‡Î¯ ·"ÁÊ),
:‰"Ó Â�Á�‡Â ‰ÊÂ ,˙ÂÏ„‚· ‡Â‰ Ê‡ ˙Ú„‰ ‚È˘Ó ‡"Ê„ Ì„‡˘ÎÂ

øåàéá

ä"éåäג) ìåãâ המורה הוי "ה שם והזכיר È
היה  שהוא גדלות בבחינת בה' הכרה על 

ויהיה, ìàøùéהוה úøàôúù åðééäã

íùá äðåëîå úåìãâã ïéçåî âéùî

íãà(.ו הקדמה שם (ת"ז שתואר וכידוע 

שלימה  דעת בו שיש למי אלא אינו אדם

שדומה  לעליון, אדמה ע "ש אדם  ומכונה

העליונות, לספירות ומידותיו שכלו בכל 

השם  מתגלה דכאשר המלך  דוד  ואומר

ישראל  בני בלבות שמאיר דהיינו הוי"ה,

המציאות  ית' שהוא בשלימות הדעת

"גדול " אזי הכל , את המהוה היחידה

שם  שעל  דגדלות מוחין בחינת היא

גדול . בתואר אנפין זעיר נקרא

"ò åðéáø äùî øîàù äæåä בחינה על 

גדלות, הנקראת ז)זו טז, eðçðàåÀÇÀ(שמות
,úçà äðéçá íä á÷òéå äùî éë ,äîÈ

øáìî á÷òéå åàâìî äùî(. כט יג ת' (ת"ז

שהוא  הדעת בחינת כנגד  הוא משה

שהוא  תפארת כנגד  ויעקב  פנימי ענין

המאירה  הדעת של  החיצונית הארה

חזקה בהמידות התקשרות הוא התפארת ענין (שהרי 

כאחד  והחסד אהבה את הכולל ההרגשים שורש  של

המידות) שורש  שהוא הדעת øîà,וזה äæìå

åðééäãמשה ,äî eðçðå קאי נחנו תיבת ÀÇÀÈ
ספירת מרכבה úøàôúעל  היה שמשה

אדם,íãàאליה, נקראת זו ספירה

- הוא ä"îהטעם éë הוי"ה שם דהיינו 

כנגד  המכוון ה"א וא"ו ה"א יו"ד 

והדעת  íãàהתפארת àéøèîéâá זח "ג)

שם) פע "ח  הוא רכז., כן אמירתו וטעם

úòãäמשום  ãåñ àåä äùî éëזח "ב)

בגדלות,רכא.) כשהוא התפארת שהוא ,

שהוא  התפארת פנימיות נתגלה שאז

המבין  כגדול  בבירור האלוקי הדעת

הכל  מאליו øéòæãומשיג íãàùëå ,

,úåìãâá àåä æà úòãä âéùî ïéôðà

בכללות  ישראל  לנשמות הנשפע  האור
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òìvä úà על קאי זה פסוק  אשר ÆÇÅÈ

ישראל  לכנסת משל  שהיא חוה, בריאת

אשה, המכונה מקבל  בבחינת ãçשהיא
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.éâéìô àìå àãç øîå

ãîåòä ìåãâ øùì ïéðòä ìåùîðå

êìîäî åúàøé úîçîå ,êìîä ìëéäá

äãå÷ð åîë íöîåöî àåä דהיינו ,

אין  אז עצמו שמקטין גדול  דבר שכמו

כמו  שלא כלומר שבו, הפרטים ניכרים

'קו' בבחינת שהוא אדם צורת

כתוצאה  הרבה פרטים ממנו שמסתעפים

בהשתלשלות  בקו שיש הרבות מהדרגות

בבחינת  הוא רק  למטה, מלמעלה

ומטה  ומעלה - פרטים בה שאין 'נקודה'

בה, êìîäשוים çìåù íéîòôìå

äçãðù øùäì äîãðå åúéáì åúåà

êìîäî å"ç' בל נקראת זו ובחינה

הנסירה  דהיינו "נסירה", התורה פנימיות

פרצוף , בחינת להיות חוה שננסרה
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גדול , כאדם úîàáשלימים ìáà

øùä úà ìãâì åúáåèì êìîä úðååë
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ידי  על  נעשית זו רוחנית וגדולה מאמו,

השר  מוכרח  זה ידי שעל  פנים, ההסתר

בהמלך  התקשרותו את וליסד  להעמיד 

תלויה  שאינה שלימה הכרה שתהיה

ועת  עת בכל  אליו המלך  בהשפעת

אליו, פניו óëéúלהראות çìåùå

êéà øùäì úåàøäì åúãå÷ô åéøçà

ãáëé àåäù אליו השייך  עצמי בכבוד 

המלך . את

ìéçúä úåîìåò úãìåää ïë åîë

äàìéò à"äî אמא הנקראת הבינה היא
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.ÛÂˆ¯Ù ˙�ÈÁ· ‡¯˜� Ê‡Â ,ÌÏÂÚ

øåàéá

הוולד  את ומניקה המולידה אם בבחינת

הנקראת  הבחינה ישראל , תפארת שהוא

המידות  כל  שורש שהרי אנפין, זעיר

בעומק ה' בגדלות ההתבוננות היא

ההרגשים, כל  את שמעורר äæìåוברוחב 

øîàã ïàîù ,àøîâä øîàî å÷ãöåé

úåéäá éøééî áðæ המלכות ספירת

êìîä ìëéäá ïééãò העליונה במחשבה

לפועל ,(הבינה) שיצאה ø÷לפני äéäå

äãå÷ð åîëהש "ס לקוטי  פ "ב , של"ו ע "ח  (ע '

éøééîברכות) óåöøô øîàã ïàîå .

,äèîì íúåìùìúùäá כשספירת

יצירה  בריאה לעולמות יורדת המלכות

מעולם  למטה עולמות שהם עשיה

של  שלימה מציאות היא ואז האצילות,

בני  של  העבודה שהיא ספירות, עשר

בשכל  התחתונים בעולמות ישראל 

ומעשה, äéäהרגש ïåöøä ìòá úðååëå

æàå ,íìåò ïå÷éú äéäéù ìéáùá

óåöøô úðéçá àø÷ð כינוי הוא דפרצוף 

פרטיו, בכל  המאיר שלם לגילוי

שורש  שהיא המלכות וכשנקודת

יש  התחתונים לעולמות יורד  העבודה

הנקודה  את להוציא ישראל  לבני כח 

עד  בלבותם גילוי לידי האלוקית

העולמות. בכל  שמים מלכות שתתגלה


