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µ³îñ¼íë ³¾þõ

íôðší

¼îð−היא בפרט  עינים  מאור  הקדוש  הספר  ומיסודות  בכלל  החסידות  מיסודות  כי

אלו  בענינים  מאריך  עינים  המאור  ורבינו  לשרשם . המידות  העלאת  תורת 

בקדושה, שורש לה  יש  לקליפות  שנפלה  ומידה  מידה  כל  כי ספור , אין במקומות 

המידות  כל  שורש  כי התבוננות , ידי על  לשרשה  ומידה מידה  כל  להעלות  היא  ועבודתינו

המידות  כל  את  להעלות  אפשר  והתבוננות  מחשבה  ידי ועל  הבינה , בספירת  הוא 

בזה שהאריכו באריכות  הקולמוסים  נשתברו וכבר  לקדושה, הקדושות  והניצוצות 

ה', בעבודת  מרכזי יסוד  אלא  בעלמא, חידוש  לאו זה  יסוד  בהיות  הקדושים הספרים 

וכל  שמו יתברך  מבלעדיו מציאות  כל  שאין החסידות  בדרך  העבודה  של  השורש  עמוד 

בעבודת  ולנשאו  להגביהו ותכלית  במטרה  באות  כולם  באדם ומתעוררות  הבאות  המידות 

ה'.

ó¼ לספירת הקדושות  המידות  בקישור  כן גם  העוסק  זה  מאמר  הוא  שונה  זאת  כל 

התקשרות  של  טוב" ה"עשה בחלק  עוסק שהוא הפנימית , להתבוננות  דהיינו הבינה 

המאור רבינו עוסק  שבו מרע" "סור  ידי על  הבא  טוב" ה"עשה בחלק ולא  לבינה  המידות 

דווקא והתלהבות  קדושה והוספת  בקדושה  המידות  בהעלאת  דהיינו רוב, פי על  עינים

בעבודת  רבינו עוסק הכא משא "כ לטוב, והתקשרותם מהרע  המידות  עקירת  ידי על 

זה כל  ועם ודביקות , התלהבות  מתוך  הקב"ה  את  עובד  האדם שבה  עצמה , השם 

להבינה . מקשרם  אינם  אם שעה , לאחר  המידות , שבעת  שהם  ההרגשים  ממנו מסתלקות 

ðî½−î שבירת כל  כי  הקדוש , בספרו פעמים כמה אומר  עינים המאור  שרבינו הוא  גדול 

אבל  לקליפות , נפלו שהם במידות  רק  ובשכל , בדעת  אינו הגלות  וכל  הכלים 

הק' וכלשונו מצרים, ביציאת  זו מגלות  שיצאו אחר  בגלות  אינו שוב האלוקי הדעת 

שמות) מכל (בפרשת גלות  שיש  אף  מהגלות  הדעת  שהוציאו מצרים יציאת  אחר  והנה  :

אין  העולם לרוב  אבל  במציאות  הכופרים  גמורים  לתועים  אם כי בגלות  הדעת  אין מקום 

שיש יודעים הכל  כי המדות , ואינך  והתפארות  ויראה  אהבה דהיינו המדות  אם  כי  בגלות 
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מתלבשים המדות  אך  בחינתו לפי אחד  כל  דעת  להם ויש  שמו יתברך  האל  מציאת 

כרצון  שלא  בהם  משתמשין המדות  בכל  וכן אחרות  ויראת  אחרות  אהבות  כגון בגלות 

עכלה"ק . שמו  יתברך  לעבודתו רק  המדות  בהם  וחקק טבע  אשר שמו יתברך  הבורא

íòíîמשורשם דהיינו  העליונה  מהבינה  המידות  שנתפרדו הכלים משבירת  כחלק 

קדושים ניצוצות  שנפלו האחד  רעות , שתים  נתהוו  העליון, בשכל  בקודש 

לשורש , מקושר  אינו שבמידות  שהחיות  ענין , עוד  נעשה זאת  ומלבד  לקליפות , מהמידות 

שהחיות  מכיון זאת  כל  ועם  ויראה באהבה  התלהבות  לאדם  שיהיה  שאפשר  דהיינו 

החכמה דביקות  מתוך  הבאה  והתבוננות  בינה  ידי על  באה  אינה  הזאת  וההתלהבות 

זמן. לאחר  מהאדם ומסתלקת  שבה  היא  אזי האלוקית ,

ñ¼îהעליונה המנורה שהיא  לבינה המידות  את  לקשר  שהיא  עצה ונותן רבינו שב זאת 

ששם העליונה , הבינה  שהיא  העליון בשרשם  תמיד  דבקות  המידות  יהיו  זה ידי ועל 

רבינו  בדרך  כשלשלת  הם  כאן רבינו שדברי ונמצא  פגם , ושם  שבירה שום  היה  לא

המידות . כל  תיקון  שורש  הוא הדעת  כי הקדוש  בספרו 
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’ê šþõ

¼þô ëî¬ þîþ−ë µ−þ® ³îðôë¾ ³î−ìí

îê‰·˘ÁÓ‰ Ì‰·˘ ˙Â¯� ÌÈ‡¯˜� ˙ÂÈ˙Â‡‰ ,'Â‚ ˙Â¯�‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰· ¯Ó‡È
˙ÏÂÒÙ‰ ˜Â¯ÊÏÂ ˙ÂÈ˙Â‡ ·ÈË‰Ï Ì‰ ˙Â¯� ˙·Ë‰Â ,˜"‰ÂÊ· Ú„Â�Î ÔÓ˘ „ÂÒ
ÔÈ„ ÌÈÏÂÙÎ Ì‰˘ ˙"¯ÙÎ „"‚· ˙ÂÈ˙Â‡ ˘È ‰�‰Â .˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ‰ Ì‰˘

øåàéá

,'åâ úøpä úà Eúìòäa øîàé åàÀÇÂÉÀÆÇÅÉ
,'úåøð' íéàø÷ð úåéúåàäמשוםíäáù

÷"äåæá òãåðë ïîù ãåñ äáùçîä

המתלבש  לשכל  כלים הם המחשבה אותיות

"נרות", תיבת למשל  חושב  דכשאדם בהם,

את  לידיעתו כלי היא זו שמחשבה הרי

המחשבה  ולכן נר, הנקרא הכלי מציאות

עם  שבו והשמן שהנר כמו לשכל , כלי היא

ידיהם  על  הבוערת לאור כלי הם ,7הפתילה

÷åøæìå úåéúåà áéèäì íä úåøð úáèäå

úåøæ úåáùçîä íäù úìåñôä כדוגמת

חדשה  פתילה "שנותן שהיא הנרות, הטבת

חדש" .8ושמן

íäù ú"øôë ã"âá úåéúåà ùé äðäå

íéîçøå ïéã íéìåôë יצירה בספר כדאיתא

א  ד, פרק  - הדפוס  בג"ד )(נוסח  כפולות שבע  :

חן  ועושר וחכמה ושלום חיים יסודן כפר"ת

לשונות  בשתי ומתנהגות וממשלה, וזרע 

רך  תבנית ת "ת ר"ר פ "פ  כ "כ  ד "ד  ג"ג ב "ב 

שהן  כפולות וחלש גבור תבנית קשה

שלום  תמורת מות, חיים תמורת תמורות.

עוני, עושר תמורת אולת, חכמה תמורת רע ,

שממה, זרע  תמורת כיעור, חן תמורת

שהשפע הרי עכ "ל , עבדות ממשלה תמורת

לפעמים  פעמים אלו אותיות ידי על  הבא

דין  של  באופן ולפעמים רחמים של  באופן

וצמצום.

פרק - יצירה לספר הרמ "ק  פירוש וראה

זה: ענין אנו רואים כיצד  שפירש ראשון

בג"ד  אותיות שבעה הם - כפולות ושבע 

בדגש  פעמים משמשות שהם כפר"ת

פעמים  לדין פעמים והיינו ברפה פעמים

דל "ת  גימ "ל  יתייחסו הנראה ולפי לרחמים.

דל "ת  החסד , מצד  גמו"ל  דהיינו דלים גמול 

בתרוייהו  דאחיד  תפארת ב ' הגבורה, מצד 

בתיקונים  פירשו זה לענין וקרוב  כנודע .

הם  כפ "ר כ "ד . סימן ראשון בשער לעיל 

עכ "ל . מלכות. ת' יסוד , הוד  נצח 

úåøòäå úåôñåä

א )זוה"ק7. לד , ג פתח(חלק  חייא רבי  בגדים, י)(ש : לו ם 

מקור  עמך  כי  אור , נראה באורך  חיים מקור  עמך  כי 

דשריא  לעלמין , פסיק ולא דנגיד  עלאה שמן  דא חיים,

עמך עמך , כי  דכתיב, הוא הדא דכלא, עלאה חכמה בגו 

דכלא. בחביבותא לעלמין , מנך  מתפרשא ולא שריא,

מ"ט.8. פ"ג  תמיד  מסכת רע"ב
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‰ËÓÏ Â„¯ÈÂ ·Ú ˘Â·Ï· Â˘·Ï˙�˘ ,˘Â·Ï ÔÂ˘Ï „‚· ‡Â‰ Â˘Â¯ÈÙÂ ,ÌÈÓÁ¯Â
È‡‰· ‰È„È È¯ÂÙÎÏ ÈÚ· ÔÂ˘ÏÓ ‰¯ÙÎÂ ÁÂ�È˜ ÍÈ¯ˆ Î"Ú ,ÌÈ„‚Â· „‚· ÌÂ˜Ó·
Ì‰Â ,Ô‰· ‚‰�˙Ó ÌÏÂÚ‰˘ ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'Ê 'ÈÁ· 'Ê Ì‰ ˙Â¯� ‰Ú·˘ ÈÎ ,‡¯·‚
ÌÈÚ˘¯‰Â ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó ÍÙ‰Ó ˜È„ˆ‰Â ,ÌÈÓÁ¯Â ÔÈ„ ˙ÂÏÂÙÎ
ÌÂ˜Ó ,‰¯Â�Ó‰ È�Ù ‡Â‰˘ Ì¯Â˜Ó Ï‡ ÌÏÚ˙‰·Â .˙ÂÏÂÙÎ Ì‰ ‡ˆÓ�Â ,ÍÙÈ‰·

øåàéá

ùåáì ïåùì ãâá àåä åùåøéôå כמו

ידי  על  ולפעמים האדם על  מסתיר שהלבוש

האמיתי, ממהותו אחר באופן נראה הלבוש

äèîì åãøéå áò ùåáìá åùáìúðù

íéãâåá ãâá íå÷îá של האמיתית מהותם

נצח תפארת גבורה חסד  העליונות המדות

ית' אלקותו אור גילוי הם מלכות יסוד  הוד 

ירדו  אלו ומידות אלו, אופנים שבעת בכל 

הכלים' ב 'שבירת ונפרדו בדרגתם שנסתלקו (היינו

מדותיו) ידי  על ית' אלקותו גילוי  שהיא האמיתית ,ממהותם

יש  כביכול  שנראה לכך  גרמה זו וירידה

וניצוח והתפארות ויראה באהבה גם חיות

של  באופן שבעוה"ז, והתקשרות והודיה

שהאור  האמת כפי ולא בהקב "ה בגידה

של  באופן רק  בא והחיות האלוקי

להקב "ה. התקשרות

éòá' ïåùìî ,äøôëå çåðé÷ êéøö ïë ìò

'àøáâ éàäá äéãé éøåôëì' בגמ כמובא

נו:) איש,(גיטין באותו ידיו לקנח  –éë

ïéðáä éîé 'æ 'éçá 'æ íä úåøð äòáù

ïäá âäðúî íìåòäù של ענינם כל  ,

העול  התנהגות לגבי הם דהיינו המידות ם,

ומצמצם  בחסד  העולם את מנהיג שהקב "ה

יתבטל  שלא מנת על  בגבורה השפע  את

התפארת  במידת העולם על  ומרחם העולם

íéîçøåוכו', ïéã úåìåôë íäå מידה שכל 

למשל  כמו  ברחמים הארה אופן לה יש

על  ולהתגבר ישראל  בני עם חסד  לעשות

כמו  ח "ו בדין ויש כו' ולפארם אויביהם

הבאים  קשים ודינים קללה של  גשמים

וכו'. הגבורה ממידת

úãîì ïéãä úãî êôäî ÷éãöäå

íéîçøä' בגמ א)כדאי' יד, רבי (סוכה אמר :

של (אליעזר ) תפלתן נמשלה למה [אלעזר]

מהפך  זה עתר מה לך  לומר כעתר, צדיקים

אף למקום, ממקום בגורן התבואה את

של  דעתו מהפכת צדיקים של  תפלתן

למדת  אכזריות ממדת הוא ברוך  הקדוש

êôéäáרחמנות: íéòùøäå את שמהפכים

רח "ל , לדין מרחמים íäהמידות àöîðå

.úåìåôë

äøåðîä éðô àåäù íøå÷î ìà íìòúäáåÈ
מהבינה, הוא המידות כל  שורש

עם  מתקשרות העליונות וכשהמידות

את  עובדים ישראל  שבני ידי על  הבינה,

ויראה  באהבה במידותיהם הקב "ה

פנימית  דביקות ידי על  כו' והתפארות

בינה, הנקראת æä'שבשכל  ìëù íå÷î

íùî íéìá÷î úåðéçá מידות הז' כמו

כי  הבנים, אם שנקראת לבינה בנים נקראות
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,ÏÏÎ ÈÂ�È˘ ÔÈ‡ Ì˘˘ ,ÌÈÈÁ ÍÏÓ È�Ù ¯Â‡· Ê‡ ,Ì˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ˙Â�ÈÁ· 'Ê‰ ÏÎ˘
.¯ÂÓ‚ ˙Â„Á‡ Ì˘ ÈÎ ,ÏÏÎ ÔÈ„ ˙Â·Â¯Ú˙ ÌÂ˘ ÈÏ· ÌÈËÂ˘Ù ÌÈÓÁ¯ ÏÎ‰ ˜¯

’ë šþõ
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ö×ñî,ÌÈÈÒÓ ‰È‰ ‰·Â ˜ÈÏ„Ó ‰È‰ ‰�ÓÓ ‰·Î ‰È‰ ‡Ï˘ È·¯ÚÓ ¯� È·‚ Â¯Ó‡
‰ÈÈ·Î Ô‰· ˘È ‰ËÓÏ Â„¯ÈÂ Â˘·Ï˙�˘ ˙Â�ÈÁ· 'Ê‰ Ì‰˘ ˙Â¯�‰ ÏÎ ÈÎ
ÈÎ ,ÔÎ Ì‚ ‰·Î� ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÌÈÓÚÙÏ ·‰Ï˙Ó Ì„‡‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÚÙÏ

(„"È ,'‡ Ï‡˜ÊÁÈ),Ï·˜Ï ÏÂÎÈ ÔÈ‡ È„ÈÓ˙ ‚Â�Ú˙ ÈÎ ,˜ÒÙ‰ ˘ÈÂ ·Â˘Â ‡Âˆ¯ ˙ÂÈÁ‰

øåàéá

מהשכל  הם המידות כל  שורש

íééç,וההתבוננות, êìî éðô øåàá æà

íéîçø ìëä ÷ø ,ììë éåðéù ïéà íùù

,ììë ïéã úåáåøòú íåù éìá íéèåùô

øåîâ úåãçà íù éë כזה באופן וממילא

כפולות  בז' הנרמזות המידות שבעת אפילו

אין  ושוב  לגמרי נמתקים ורחמים דין שהם

הדין. למידת להפכם יכולים הרשעים

éáøòî øð éáâ åøîà ïëìå בית שבמנורת

äéäהמקדש äðîî ,äáë äéä àìù

úåøðä ìë éë ,íééñî äéä äáå ÷éìãî

äèîì åãøéå åùáìúðù úåðéçá 'æä íäù

íéîòôì äééáë ïäá ùé שכל דהיינו

ולפאר  ויראה אהבה שהם הקדושות המידות

למטה  שירדו המידות שהם  כו', הקב "ה את

ול  העולם בלבבבריאת מורגשים הם כן

את  עובד  שאדם אע "פ  אזי הטבעית, הנפש

אין  אזי אלו, במידות בקדושה הקב "ה

אצלו, תמידיים כו ' והיראה האהבה

מלבו, ומתעלמים נכבים הם óàולפעמים

íéîòôì áäìúî íãàäù éô ìò באהבה

וכו', ותפארת íâויראה äáëð íå÷î ìëî

ïë,זמן י "ד)éëלאחר א', àBöø(יחזקאל úBiçäÇÇÈ
áBLå קבועה אינה בעולם היורדת החיות , È

כדוגמת  עת בכל  מתחדשת היא אלא בעולם

נשימה  נושם רגע  שבכל  האדם של  הנשימה

ñôä÷חדשה, ùéå היורד חדש אור כל  בין

כדוגמת  הפסק  יש הקודש לאור לעולם

הפסק יש ונשימה נשימה כל  שבין הנשימה

ושרשו, למקורו שב  שהחיות "שוב " הנקרא

באופן  החיות את משפיע  שהקב "ה והטעם

יהיה  העליון והתענוג החיות באופן ולא כזה

שינוי, מבלי במידות éãéîúקבוע  âåðòú éë

ìá÷ì ìåëé ïéà את לקבל  האדם ביד  אין

עת  שבכל  מפני בתמידות, העליון התענוג

להבין  לקבל  מחודשת הכנה צריך  האדם

ממנו, למעלה שהוא התענוג את ולהשיג

האדם אז תמידי הוא יכול וכשהתענוג אינו
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Ì˘˘ È·¯ÚÓ ¯� ‡¯˜�Â ,ÔÈ·Î ÔÈ‡ Ì˘ Ô˙Â„Á‡ ‡Â‰˘ Â¯Â˜Ó· ‰ÏÚÓÏ Ï·‡
„Á‡˙‰Ï Ì˘¯˘· ÔÈ·¯Ú˙ÓÂ ÌÈ¯ÊÂÁ Ì˘ „Ú ˙Â�ÈÁ·‰ ÏÎ ÈÎ ,ÏÎ‰ ·¯Ú˙Ó
,Ì„‡‰ Ï‡ ‡Âˆ¯ ÂÓ˘ Í¯·˙È Â�ÓÓ ˙ÂÈÁ‰ ÈÎ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Â�ÓÓÂ ,Â˙Â„Á‡·
‡Âˆ¯ ˙ÂÈÁ‰˘ ¯Á‡ ÈÎ ,ÌÈÈ˙ÒÓÂ ‰˜ÒÙ‰ ˘È ‰ËÓÏ ÚÈ‚Ó˘Î˘ Ï"¯ ÌÈÈÒÓ ‰·Â
.È„ÈÓ˙ ‚Â�Ú˙ ‡‰È Ï·Ï ,Í¯·˙È ÂÈÏ‡ ·Â˘ ÍÎ ¯Á‡ Ì„‡‰ Ï‡ Í¯·˙È Â�ÓÓ

øåàéá

התענוג  את ולהשיג  äìòîì,9להבין ìáà

åøå÷îá מקושר שאליה הבינה בספירת

פנימית  ודביקות התבוננות ידי על  האדם

ïúåãçàבהקב "ה, àåäù מקור הוא שם

הכנה  צריך  אין וממילא עצמו התענוג

מחדש, עת בכל  מיוחדת ïéàוהמשכה íù

ïéáë לתענוג זוכה זו בבחינה והדבוק 

תמידי.

àø÷ðåהבינהáøòúî íùù ,'éáøòî øð'

íù ãò úåðéçáä ìë éë ,ìëä דהינו

מלמטה  הבחינות כל  שהם המידות שבעת

הבינה, ספירת עד  íéøæåçלמעלה

åúåãçàá ãçàúäì íùøùá ïéáøòúîå

בספירת מת  ומתאחדים ושבים קשרים

שבה  ובתענוג באורה כוללת שהיא הבינה

ויראה  באהבה שיש ההתקשרויות כל  את

כו'. והתפארות

úåéçä éë ,"÷éìãäì ïéëéøö åðîîå"

íãàä ìà àåöø åîù êøáúé åðîî

החיות  את  הבינה מספירת משפיע  הקב "ה

בעולם  שמורגשות התחתונות המדות אל 

" לאדם, òéâîùëùהזה ì"ø ,"íééñî äáå

äèîìהאדם ללב  ä÷ñôäלעוה"ז ùé

åðîî àåöø úåéçäù øçà éë ,íééúñîå

åéìà áåù êë øçà íãàä ìà êøáúé

êøáúé שהיא שבאדם האלוקי החיות

אינו  הבורא מציאות והרגשת וידיעת השגת

עת  בכל  מתחדש הוא ותמיד  בו, קבוע 

שנושם מחדש האדם בנשימת בגשמיות שרואים (כמו

ממנו) ומוציאו éãéîú,אויר  âåðòú àäé ìáì

התענוג  ידי על  באדם נשרש הבורא השגת

ומכיון  הקב "ה, אל  בהתקשרות לו שיש

מוכרח לכן תמידי, אינו תמידי שתענוג

כדי  עת בכל  ממנו ולצאת לחזור התענוג

התענוג  אל  ההשתוקקות בו שיתחדש

התענוג. בו להתחדש יוכל  גם וממילא

úåøòäå úåôñåä

אי 9. בגלות מות: אחרי  לפרשת השמטות עינים מאור 

היא  היראה כי  תמידיות שיהיה היראה לקבל  אפשר 

שלם  אינו  שהדעת ומפני  לחיים, ה' יראת גדול  תענוג 

מסתלק, אלא תמידי  תענוג  לקבל  שלימים המוחין  אין 

למשיך הכנותיו  בטוב עצמו  ומעורר  מתחזק וכשהאדם

בכדי  מסתלק זה ובשביל  עליו , ממשיכין  היראה עליו 

למיעוט  תענוג  אינו  תמידי  תענוג  כי  התענוג  שיובן 

את  דעה הארץ ומלאה לעתיד  אמנם ושכלינו . דעתינו 

ט')ה' י"א , הרחבת (ישעיה  יהיה וגדול  שלם דעת שיהיה

ולכן  הפסק, שום בלי  תמיד  הגדול  תענוג  לקבל  הדעת

לומר  רוצה אחד , ושמו  אחד  ה' ההוא ביום יהיה

ההתקשרות  תמיד  אלא הפסק בלי  אחדות שיהיה

לקבל הדעת קטנות מפני  אפשר  אי  עתה אבל  והתענוג 

תמידי .
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îíïî‡‰ Ì‰ ˙Â¯�‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰·˙È Í˙Â˜Ï„‡· ÒÂÏ˜�Â‡ ÌÂ‚¯˙Â ,˙ÂÈ˙Â
Ê‡Â ,‰¯Â�Ó‰ È�Ù ÏÂÓ Ï‡ Ì˙Â‡ ‰ÏÚ˙ Ê‡ ,Í˙Â·‰Ï˙‰· ‡Â‰˘ ‡È�ÈˆÂ·
Â¯È‡È Ê‡Â ,Í˘ÂÁ ‡ÏÂ ¯Â‡ ‰È‰È „ÈÓ˙Â ÌÈÈÁ ÍÏÓ È�Ù ¯Â‡· ÈÎ ,ÔÈ·Î ÂÈ‰È ‡Ï
,‰�È˘ ‡Ï˘ Ô¯‰‡ Ï˘ ÂÁ·˘ „È‚‰Ï Â‰ÊÂ ‰È·Î ÌÂ˘ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙Â¯�‰ ˙Ú·˘
˘¯„Ó‰ ˙�ÂÂÎ Â‰ÊÂ ,ÌÈÓÁ¯Â ÔÈ„ ÈÂ�È˘ ÔÈ‡ Ì˘˘ ˙Â„Á‡‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÏÚ‰˘ Ï"¯
,‰ÓÂ˜Ó ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ,‰ËÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÈ�ÓÈÒ Ì‰Ï ‰˘Ú ÔÂ¯‡‰ ÚÂÒ�· È‰ÈÂ
Ì‰ ÔÂ¯‡‰ ÈÎ ‡Â‰Â ,'ÂÎÂ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î Ô‡Î ‰·˙Î ‰ÓÏÂ .ÌÈÏ‚„· ‰ÓÂ˜Ó ÔÎÈ‰Â
,ÁÂÏ ‡¯˜� ‰·˘ÁÓÂ ˙ÂÁÂÏ‰ Â·˘ ÔÂ¯‡‰ ÔÂÈÓ„Î ,‰·˘ÁÓ‰ Ì‰·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰

('‚ ,'‚ ÈÏ˘Ó)ÈÂ�È˘Â ÏÙ˘‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ËÓÏ Â„¯È ˙ÂÈ˙Â‡‰Â ,Í·Ï ÁÂÏ ÏÚ Ì·˙Î

øåàéá

úåéúåàä íä úøpä úà Eúìòäa åäæåÀÇÂÉÀÆÇÅÉ
המידות  שבעת כל  של  למחשבות כלי שהם

לפתילה, כלי שהוא נר íåâøúåכמו

àåäù àéðéöåá úé êúå÷ìãàá ñåì÷ðåà

ìeî ìà íúåà äìòú æà ,êúåáäìúäáÆ
äøåðîä éðt עת בכל  באה כשההתלהבות ÀÅÇÀÈ

דביקות  שהיא המחשבה דביקות מתוך 

ואינה  המידות , כל  שורש שמשם הפנימית

- אזי בלבד , חיצונית ויראה  æàåבאהבה

ïéáë åéäé àì של דביקות היא הדביקות ,

שהמחשבה  משום מסתלקת ואינה קיימא,

האלוקי, התענוג עצמה והיא באדם קבועה

זמן  כל  לעולם נשכחת אינה והמחשבה

וההרגשים  כהמידות שלא בה דבוק  שאדם

זמן, לאחר טו)éëשמסתלקות טז, (משלי 

å íéiç Cìî éðt øBàa שהדביקות מפני ÀÀÅÆÆÇÄ
עצמה  היא ית"ש אליו והקרבה להקב "ה

שהאדם  עוד  וכל  והחיים, התענוג סיבת

ודביקות, וחיות תענוג לו יש בהקב "ה דבק 

ה  מקום הוא שם äéäéתענוג,כי ãéîúå

úåøðä úòáù åøéàé æàå ,êùåç àìå øåà

åçáù ãéâäì åäæå ,äéáë íåù äéäé àìå

äðéù àìù ïøäà ìù שבחו היינו

שהם  הנרות בשבעת אהרן של  ופעולתו

"שינה", בהם יהיה שלא שגרם הוא מידות,

שינוי, íå÷îìמלשון äìòäù ì"ø

.íéîçøå ïéã éåðéù ïéà íùù úåãçàä

ïåøàä òåñðá éäéå" ùøãîä úðååë åäæå

,"äèîìå äìòîì úåéðîéñ íäì äùò -

שם ב )פרש"י קטו, סימניות (שבת לה עשה :

הסמוכות  מן להבדילה - ומלמטה מלמעלה

ויהי  ובסוף  בתחלה - ולמטה למעלה לה:

הארון  äîå÷î,בנסוע  äæ ïéàù øîåì"

ïàë äáúë äîìå .íéìâãá äîå÷î ïëéäå

íä ïåøàä éë àåäå ,'åëå "÷éñôäì éãë

äáùçîä íäáù úåéúåàä האותיות

שמתלבשת  המחשבה לאור כלים נקראות

úåçåìä,בתוכם  åáù ïåøàä ïåéîãë

,çåì àø÷ð äáùçîå('ג ג', ìò(משלי  íáúkÈÀÅÇ
å Eaì çeì ויהי דפסוק  הגמ ' כוונת זה ÇÄÆ

שאין  לומר סימניות לו  עשה הארון בנסוע 

על  היא הכוונה 'הארון' כלומר מקומו, כאן

úåéúåàä למידות וכלי ארון שהם

ìôùäהעליונות, íå÷îì äèîì åãøé
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,ÌÂ˜ÓÏ Ì˙ÂÏÚ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ÂÓÂ˜Ó ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ÍÙÈ‰· ÔÎÂ ,ÌÈÓÁ¯Ï ÔÈ„Ó
Ï‚„ ÔÂ˘ÏÓ ÏÎ‰ ÛÒ‡� Ì˘˘ ÌÂ˜Ó ,ÌÈÏ‚„· ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ï˘ ÔÓÂ˜Ó ÔÎÈ‰Â
È„ÈÓ˙ ‚Â�Ú˙˘ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î Ô‡Î ‰·˙Î ‰ÓÏÂ ,‰"· ÛÂÒ ÔÈ‡ ‡Â‰Â ‰ÙÈÒ‡Â

:Ô·‰Â ‚Â�Ú˙ Â�È‡

øåàéá

íéîçøì ïéãî éåðéùå,êôéäá ïëå

לדין. מרחמים

"åîå÷î äæ ïéàù øîåì,הארון של  - "

הזה  לעולם שירדו האותיות דהיינו כלומר

זה  אין – בעולם הנרגשות המידות בשבעת

נגלית  אין שבו הזה בעולם האמיתי מקומם

המורגשות  המידות רק  הבינה ספירת

íå÷îìבלבד , íúåìòäì êéøö àìà

הבינה, ìùלספירת ïîå÷î ïëéäå

óñàð íùù íå÷î ,íéìâãá úåéúåàä

óåñ ïéà àåäå äôéñàå ìâã ïåùìî ìëä

ä"á הוא המידות של  ושרשם מקורם

שבהם לגלות  מדותיו ידי על  ית' אורו את

העולמות, את מנהיג äáúëהוא äîìå

åðéà éãéîú âåðòúù ÷éñôäì éãë ïàë

:ïáäå âåðòú


