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מאמרי ותנ"ך על כל המאמר ע"פ ביאורים וחידושים לשון קצרה ב בעזרת השי"ת

  ם התורהללכת ע ' לכל אחדעבודת הבאופן הנוגע ל פרד"סבדרך  חז"ל



 לקוטי מוהר"ן קמא סימן יז
קֹו, ַוִיְראּו ֶאת ְצֹררֹות ַכְסֵּפיֶהם  ֵקיֶהם ְוִהֵנה ִאיׁש ְצרֹור ַכְסּפֹו ְבֹשַ ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ֹשַ
ֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ֹאִתי ִׁשַכְלֶתם, יֹוֵסף ֵאיֶננּו ְוִׁשְמעֹון   אּו. ַוֹיאֶמר לָּ ה ַוֲאִביֶהם ַוִיירָּ ֵהמָּ

ִמן תִ  ה ֵאיֶננּו ְוֶאת ִבְניָּ נָּ יּו ֻכלָּ ַלי הָּ חּו עָּ  :)ְבֵראִׁשית מ"ב(קָּ

 אות א
ה ר א]א[ ִכי ִיְרָאה ְוַאֲהבָּ , ִכי ַהַצִדיק ד, ִכי ִאם ַעל ְיֵדי ַצִדיֵקי ַהדֹורגְלַקֵבל בִאי ֶאְפׁשָּ

ה   והּוא ַהְמַגֶלה ה ַהדֹור ַאֲהבָּ  : זַהִיְרָאה ְוהָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 הצדיק -ההקדמה 

: תחלה באה יראה ואח"כ אהבה כדלקמן, כי דרכו של איש לחזר אחר אשה יראה ואהבה  א
, וכן בקרי"ס ומתן תורה נתגלה יראה ורק אח"כ באו המתנות האהבה שנתן לנו )כמובא בסי' ז'(

ולקמן מבואר שהיראה והאהבה המדוברים כאן הם אור נפלא של התפעלות התורה וא"י.  
 הלב מרוב יופי ההתפארות שדרך המתפעל ביותר שמתמלא יראה ואהבה.

: צריך עיון מנין שצריך לקבל יראה ואהבה, מאי שנא מכל המצוות שיכול כל אי אפשר ב 
הבה שבאים ממילא אחד לקיימם לבדו, אבל ידוע השאלה איך אפשר לצוות על יראה וא

מתוך התפעלות הלב, לכן מוכרח לקבלו ע"י דבר שיעורר את לבו, וכמ"ש הרמב"ם בהלכות 
 יסוה"ת שכדי לבוא לאהבה ויראה מוכרח להתבונן במעשה בראשית ומעשה מרכבה.

: צריך עיון איך יכול אחד לקבל מהשני אהבה ויראה שהוא דבר שבלב, ונראה לקבל ג
בני הדור באופן שמחשבות כולם באים מהם והוא מדת היסוד שהצדיקים משפיעים על 

המשפיע ומחיה את כולם וכל הדור נחשב נוק' לגביה, והטיפה שנותן כלולה מחו"ג שהם 
 אהוי"ר.

)כגון ע"ב : יש הרבה צדיקים בכל דור כידוע וכדכתב רבינו בכמה וכמה מקומות  צדיקי הדור  ד

 ישראל צדיקים. . ובאמת נקראים כלח"ב סי' פג( -צדיקים 

: בהא הידיעה משמע שיש צדיק אחד בכל דור יסוד עולם שהכל ממנו, כי הצדיק הדור ה
שמשפיע לכל הצדיקים והם מקבלים ממנו ומשפיעים לבני הדור. וכן נקודת צדיק שבכל 

 אחד מקבל מהצדיק יסוד עולם.

ם במקומם : מכוסים וצריכים להתגלות, וכתב האר"י שאורות האהוי"ר מכוסיהמגלה ו
ומתגלים למטה ממקומם ע"י יסוד אבא המתגלה ביסוד ז"א, דהיינו הצדיק. כי מקום הלב 

 )איברי האכילה תחת הפרסא( מכוסה ונסתר ורק למטה בכלי המעשה מתגלה, ששם מקום האכילה 
 )כי הלשון בראש כיסוד בגוף(והיסוד וכן הפה והדיבור מגלה את הנעלם במחשבת הלב 

בלימוד מקופיא נראה כפילות, אבל באמת ברור שהכוונה  אה והאהבה:הוא המגלה היר ז
שיש יראה ואהבה הקיימים כבר אצל כל אחד שיש אהוי"ר בין הקב"ה וכל יהודי, וצריך 
 רק להוציאם מהעלם אל הגילוי, וזה ע"י צדיק הדור וע"י נקודת צדיק של כל אחד שמגלה 



ִמיד טֵּפשֹ ְמַבֵקׁש ּוְמחַ  חִכי ַהַצִדיק  ְרצֹונֹות  יאְלַגלֹות יתָּ ַרְך יבהָּ   יד. ִכי ֵיׁש יגֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ
ר בָּ ל דָּ ַרְך  טוְבכָּ ה יז, ֵהן ִבְכַלל ַהְבִריָאהטזְרצֹון ַהֵשם ִיְתבָּ צָּ ַרְך רָּ , ְדַהְינּו ַמה ֶשַהֵשם ִיְתבָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
שבזה פתח  -ד יראה ואהבה חדשים את האור הטמון בלבו, ומזה לומדים שכדי להולי

 זה ג"כ ע"י צדיקים המולידים. -יראה ואהבה בלי ה' הידיעה  -בתחלה 

 חיפוש הרצונות -חלק א 
 זה שמוציא מהעלם אל הגילוי את אהבה ויראה הקיימת :כי הצדיק ח

: הן במקומות גלויים ומאירים הן במקומות חשוכים ואפלים שצריך חיפוש  מבקש ומחפש   ט
 בנרות למצוא איזה נצוץ אור הנעלם בו

: בלי שום הבדל בין זמן ומצב, כי זה החיות של כל הבריאה כולה המתחדשת בכל תמיד י
 יום תמיד ושל כל דור ודור.

ף הצדיק צפנת פענח ס: שמע מינה שהוא מכוסה וצריך לגלותו, וזהו האמור ביו לגלות יא
לית ההעלם מגלה הצדיק, והוא הרצון גם מה שנסתר בתכותרגומו דמטמרין גליין ליה, 

 הנעלם וגנוז למעלה מטעם ודעת.

 : יש כמה רצונות אצל השי"ת, רבים מאד, ויש רעוא דכל רעוין.הרצונות יב 

כל הגלויים הם בשמו, כי עצמותו ית' מופשט אף מבחינת רצון, ורצון גי'  של השם ית': יג
)כמ"ש דות כי הוא ורצונו אחד שמו שהוא תחלת גילוי הראשון. ומאוחד בו בתכלית האח

 .)פדר"א(הוא ושמו אחד  בתניא(

 : כאן מבאר יסוד גדול וחזק באמונהכי יש יד

, ורמז לדיבור כי כל העולם נברא בדיבור שבו  )כידוע צדיק נקרא כל שכולל הכל(: כולל הכל  בכל דבר  טו
 מלובש הרצון.

ולכן יש רצונות רבים אצל השי"ת  -יש רצון פרטי  -: בכל פרט עד פרט האחרון רצון טז
לכל הפרטים כולם, ובזה רואים גדולת הבורא שאי אפשר לבאר עד היכן הרצונות 
הקדושים רבים כ"כ וטמונים בכל הבריאה להחיותה ולקיימה, ואפילו במלך בשר ודם 
נאמר שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר, ק"ו במלך מלכי המלכים הקב"ה לאין  

 ללערוך כ

 : זה נקרא 'דבר כללי' והוא עצם מה שרצה שיהיה בריאה יש מאין הן בכלל הבריאה יז



עֹולָּם ֵטי ַהְבִריָאה יחִלְבֹרא ֶאת הָּ ל, ְוֵכן ִבְפרָּ ט, ֵיׁש ְרצֹון  יטִבְכלָּ ר ִבְפרָּ בָּ ר ְודָּ בָּ ל דָּ , ְבכָּ
ְך: ַבְתמּונָּה ַהֹזאת ּוַבֹכַח  ר ִיְהֶיה כָּ בָּ ה ֶׁשֶזה ַהדָּ צָּ ַרְך רָּ ַרְך, ְדַהְינּו ֶׁשַהֵשם ִיְתבָּ ַהֵשם ִיְתבָּ

ר ַאֵחר ֵיׁש בָּ גָּה   ַהֶזה ּוַבֶטַבע ַהֹזאת, ְודָּ לֹו ְתמּונָּה ַאֶחֶרת ְוֹכַח ַאֵחר ְוֶטַבע ְוַהְנהָּ
 :כַאֶחֶרת

יג ְוֵליַדע  כאְוַהַצִדיק ְמַחֵּפשֹ  ְרצֹונֹות, ְלַהֹשִ ִמיד ַאַחר ֵאלּו הָּ ְרצֹון ַהֵשם  כבּוְמַבֵקׁש תָּ
ֲאִרי ַרְך ֶׁשהָּ יָּה ְרצֹון ַהֵשם ִיְתבָּ ה הָּ ר, ְכגֹון: ִמְּפֵני מָּ בָּ ל דָּ ַרְך ְבכָּ ִיְהֶיה לֹו ֹכַח  כגִיְתבָּ

ֲאִרי; ּוְלֵהֶפְך, ִיתּוׁש  ה ֶׁשֵיׁש לָּ גָּ ה, ּוְבֹזאת ַהֶטַבע ְוַהַהְנהָּ זֹו, ּוְבזֹו ַהְתמּונָּ ה כָּ ן    כדּוְגבּורָּ טָּ קָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: שעלה ברצונו לברוא העולמות, ומבואר בעץ חיים הטעם כדי שיקרא רחום דהיינו וכו'  יח
וחנון וכו' ובספרים מבואר שהטעם האמתי סבה ראשונה אי אפשר להבין כלל כי מתחיל 

ורק אח"כ נתהוו ונשתלשלו כל הטעמים, והוא שאמרו  ברצון פשוט שאין בו שום טעם
 נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים, וזה א"א להבין באמת.

: הוא מה שנברא ביום ראשון ויום שני וכו' שיש בהם פרטים רבים וכן בפרטי הבריאה יט
 מאד.

שהם  : יש מראה וצורה בכל דבר, ויש כוחו, וטבעו והנהגתו, ונראהתמונה, כח, טבע כ
טבע, והם חב"ד חג"ת  -כח, נפש -מראה, רוח -בחינת ג' החלקים נר"ן שבכל דבר: נשמה

 נה"י.

: כבר נעלם הרצון בכל הפרטים ובפרט בטבע שהטבע מעלים את הרצון והצדיק מחפש  כא
, ולכן צריך חיפוש לגלותו, ובקשה לקרוא את הרחוק כמו תעיתי כשה )וכמבואר היטב בח"ב סי' ד'(

בקש עבדך. ]והוא ענין דלקמן להוציא את הטוב שנפל לאפיקורסות עי"ש[. והכלל אובד 
 שהרצונות נתעלמו לגמרי ואין אף אחד יודע אותם.

: מטרת הצדיק הוא שרוצה להתחבר לה', כי ידיעה היא חיבור ורוצה לדעת להשיג ולידע  כב 
שמי שיודע אותו  ולהתחבר לרצונו יתברך, וכתב רבינו בתורה כ"א שאילו ידעתיו הייתיו

 ית' הוא נכלל בו ית', לכן כשיודע הרצונות הוא נכלל ברצונו ית' ונכלל בו ית'.

: בעלי חיים הם מדרגה אחת לפני בני אדם בסדר דצח"מ, וכשאדם מחפש בדצ"ח ארי כג
מתחיל החיפוש בחי, כי אדם ביום שנברא קרא שמות לכל הבעלי חיים, היינו גלוי הרצונות 

יות דבר ה' המקיימים כל חיה וחיה, כי אדם חיפש ומצא את כולם. והארי המלובשים באות
שורש לכל החיות, והוא היורד לאכול  -ראשון לכולם כי הוא חיה ראשונה שבמרכבה 

הקרבנות, המבואר להלן סוד האכילה והמזבח שהאריה הוא ראש האוכלים בבריאה, ולהלן 
 א.יתבאר אי"ה שהאכילה מראה את הרצון של כל נבר

 גם אריה אותיות יראה, שהכל מתחיל ביראה שבה תלויים הרצונות כדלקמן.

: הוא החלש מכולם, ואין לו שום אכילה עד שמוכרח למצוץ מעט דם מאחר, היפך יתוש  כד
 הגמור מאכילת אריה הטורף. ואמרו חז"ל שנאמר לאדם יתוש קדמך, כדי שיבין חסדי ה'  



ִטיּותהּוא ַחלַ  ֵטי ְפרָּ גָּה ַאֶחֶרת. ְוֵכן ִבְפרָּ ה ְוַהְנהָּ , כה ׁש ֹכַח ְמֹאד, ְוֵיׁש לֹו ֶטַבע ּוְתמּונָּ
ְך, ְוֵיׁש לֹו ֹכַח ְוֶטַבע   תֹו כָּ ַאְרֵיה צּורָּ ר ֶׁשל הָּ ֵאיבָּ ה ֶזה הָּ ַאְרֵיה ְבַעְצמֹו: ִמְּפֵני מָּ ְכגֹון ְבהָּ

ה ַא ר ַאֵחר ֵיׁש לֹו צּורָּ ֹזאת, ְוֵאיבָּ ל כָּ גָּה ַאֶחֶרת. ְוֵכן ִבְׁשָאר כָּ ֶטַבע ְוַהְנהָּ ֶחֶרת ְוֹכַח וָּ
ם דֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי עֹולָּ ם ֵיׁש ִׁשנּוִיים ַרִבים ְלֵאין   כוְמַדֵבר ,ַהְברּוִאים ֶׁשבָּ ֶׁשְבֻכלָּ

ר ד ְבַעְצמֹו ֶיׁש בֹו ׁשִ   כזִמְסּפָּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ ד ַלֲחֵברֹו, ְוֵכן ְבכָּ ל ֶאחָּ ֵטי  ֵבין כָּ נּוִיים ַרִבים ִבְפרָּ
ֵטי ַהְבִריָאה,  נֹות ּוְׁשָאר ְּפרָּ ִבים ְוִאילָּ ֶזה ַבֲעֹשָּ ר, ְוַכיֹוֵצא בָּ ר ְוֵאיבָּ ל ֵאיבָּ ִטיּות ֵבין כָּ ְפרָּ
יָּה  גֹוֵתיֶהם; ְוַהֹכל הָּ ם ֵיׁש ִׁשנּוִיים ַרִבים ְמֹאד ִבְתמּונֹוֵתיֶהם ּוְבֹכחֹוֵתיֶהם ְוַהְנהָּ   ֶׁשְבֻכלָּ
ִמיד   ְך. ְוַהַצִדיק ְמַחֵּפֹש תָּ ְך ְוֶזה כָּ ה ֶׁשֶזה ִיְהֶיה כָּ צָּ ַרְך ְׁשמֹו, ֶׁשרָּ ֵמֲחַמת ְרצֹון ַהבֹוֵרא ִיְתבָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 שגם הרצון שביתוש הוא לטובתו.

אריה הוא אכילה כנ"ל, ויתוש שתיה כי הוא אותיות וישת כאמור בשתיה ראשונה  -ועוד 
בתורה שאצל נח, והענין כי אכילה צריכה כח הגוף ומתיש את כל הגוף כידוע, אבל שתיה 

. נמצא בכלליות באכילה יש כח )ובתורה נקרא יין דם ענבים(היא בלי שום כח, וליתוש יש רק שתיה  
שתיה יש כח הרצון הגנוז ביתוש. וראה בסוף התורה נפלאות בענין הרצון הגנוז באריה וב

 זה.

)ולכן יש בו בחינה הוא ההרכבה של החומר והצורה והיסודות של כל הנבראים    פרטי פרטיות:  כה

ולי ונתהוו שסמוך יותר אל הכלליות כי בעצם החומר היסודי כל הנבראים באים משורש אחד וכפירוש הרמב"ן בתחלת התורה איך נברא כח הי
 היסודות ומהם נעשו פרטי חלוקי הנבראים, נמצא הפרטי פרטיות בפנימיותו קרוב יותר לגלות את הכלליות, והבן(

: פירט כל הנבראים שבארץ התחתונה, ולא הזכיר נבראים גבוהים דומם צומח חי מדבר   כו
מאדמה יותר, הטעם כי הקב"ה הלביש כל רצונותיו למטה בארץ כדי שיוכל האדם שנברא  

 וכלול מדצח"מ להשיג כל הרצונות כולם, כי לא בשמים הוא וכו'.

: שורש כל השנויים הם ברצון, כי ידוע לשון רצון הוא "רצה שנויים רבים לאין מספר כז
עושה כך רצה עושה כך" כח הבחירה שבו שורש כל השנויים לעשות כך או כך, כי ברצון 

 מאחדות הפשוט, ודוק. הוא הפלא של פעולות משתנות היוצאים כולם

א.  - צריך עיון, הרי הרצונות הם בתורה, ומדוע צריך לחפש אותם בבריאה, ויש ליישב 
החיפוש אכן הוא בתורה שבתוך התורה מחפש ומבקש ושם מוצא הרצונות ולא שמשוטט  

)כדאמרינן שלא בחוצות. ב. אחר שהשיג את התורה צריך ללמוד על ידה את כל מעשה בראשית  

שנברא כולו בשם אלקים באותיות התורה ובהם נעלם הרצון, והוא  בר גדול ודבר קטן וכו'(הניח ד
כדי להעלות הכל לה' שיתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא, כשיתגלה בעולם שמו ורצונו 

 ית'.

וכן יוסף הצדיק עסק להביא את כל הבריאה אליו כל הדצח"מ כדי לגלות הרצונות שבה, 
 . והכל לצורך אכילה שעי"ז מעלים כל הבריאה כדלקמןכי הוא צפנת פענח כנ"ל



ֲארּות ם ַעל ְיֵדי ַהִהְתּפָּ יג ּומֹוֵצא אֹותָּ ְרצֹונֹות, ּוַמֹשִ ֵאל  כחַאַחר ֵאלּו הָּ רָּ  כטֶׁשמֹוֵצא ְבִיֹשְ
ט ּוִבְפרָּ  ל ּוִבְפרָּ ִטיּות: ִבְכלָּ  ֵטי ְּפרָּ

ֵאל רָּ א ִבְׁשִביל ִיֹשְ א ֶאלָּ ם ֻכלֹו ֹלא ִנְברָּ עֹולָּ ל הָּ , ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו: 'ְבֵראִׁשית ִבְׁשִביל  לִכי כָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ההתפארות -חלק ב 
: ידוע שממדת התפארת של העליון יוצא הכתר של ומוצא אותם ע"י ההתפארות כח

התחתון וממנו נבנה כל בנין התחתון, כך מהתפארת של ישראל נתהוה הרצון שהוא בחינת 
קרה באה רק מהתפארת של היחידה והכתר של הבריאה שהבריאה כולה מתחלתה ועי

ישראל, וכל שכן המחשבה והרצון של ישראל גבוה לגמרי לגמרי מכל התחלת רצון 
 הבריאה.

 -: לכאורה הרי חיפש בבריאה, ואיך מוצא האבידה במקום אחר שמוצא בישראל כט
בישראל שלא חיפש שם, אבל נראה דפשיטא שהצדיק מגלה את היופי והתפארת של 

מוצא את הרצונות כי הת"ת הוא כמו נר המאיר בחשכת הבריאה ישראל, וממילא עי"ז 
למצוא שם את הרצונות. או שע"י החיפוש בלבד מבין ששורש הרצון גנוז בההתפארות, 
והוא באמת פלא אם אפילו את הרצון א"א להשיג בשכל אנושי כלל ק"ו השורש מהיכן 

 בא הרצון, אבל כח הרצון להתחבר לשרשים שלמעלה מהשכל.

ן שמרוב חיבור הצדיק לבני ישראל ואהבתו אותם הוא מעיין תמיד ביופי של ישראל ויתכ
ושם מוצא את הכל כי שם גנוז ומושרש הכל, כי עיקר כל גילוי אלקות הוא באדם באיש 
הישראלי. ובפרט לפי המבואר לקמן שהצדיק הוא העושה צדקה ושלום בין כל ישראל 

בור עמהם מתגלה ומאיר ונמצא הטוב ויוצא ומחתבר באהבה עם ישראל ממילא ע"י החי
 מכסויו. ]וכתב האריז"ל שבתפארת מסתיים המכסה ומתחיל הגלוי[.

: צריך כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל.... ובשביל זה ברא את כל העולם ל
עיון, איך בריאת העולם דצח"מ מועיל בשביל ההתפארות שמקבל מישראל. ונראה כי כמו 
באדם שהתפעלות לבו מדבר מפואר ביותר גורם לו התרחבות הלב לעשות טוב, כך הקב"ה 
רוצה לתת ולהשפיע ע"י שעשועיו כביכול מישראל, וכמבואר לקמן שהמלך נותן מתנות 
ומראה רצונו וכו', ויתבאר יותר ע"פ משל לאב הרוצה להראות לבנו גודל אהבתו לכך נותן 

תפארות שיש לו מבנו, אבל כל מתנה שנותן לו מגלה חלק לו מתנות כדי שיתגלה גודל הה
אהבה ורצון מיוחד מהנאה שקיבל מאיזה מעשה מיוחד שעשה בנו, כגון שבאותה מתנה 
יש גוון הדומה במקצת דמקצת לגוון היופי של הבן. כך ההתפארות שמקבל הקב"ה אפילו  

 הנברא.שהיא גבוה מעל גבוה, הלביש להראותה ולגלותה במקצת ע"י הגוף 

עוד יש לומר חידוש, שכל דבר נברא באמת הוי חציצה והסתרה וגורם ריחוק, כי כשרואה 
מאהבת ה' ויראתו לאהבות ויראות חצוניות, וכדאמרו  -אדם יופי הבריאה נופל מהתורה 

המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה וכו', אך דיקא מזה בלבד נעשה כל ההתפארות 
העולם הזה ופונה לה', עי"ז מברר האהבות ויראות הנפולות  ע"י שמתגבר אפ"ה מתוך 

ומעלה מ"ן בבחינת חזי במה ברא קאתינא לגבך ומביא התפארות למעלה, ששום מלאך 
 וכו' אינו יכול להביא, ולצורך זה ההתפארות שצפה הקב"ה ברא את כל העולם. על כן בכל 



א ֵראִׁשית ֵאל, ֶׁשִנְקרָּ רָּ ה'לא'ִיֹשְ ה ְתִחלָּ בָּ ה ַבַמֲחׁשָּ לָּ ֵאל עָּ רָּ , ְדַהְינּו ֶׁשַהֵשם לב. ִכי 'ִיֹשְ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ז בזה שנפל ונשתלשל לאהבה דבר שרואה אדם יתבונן איזה שורש רצון ואהבה אלקית גנו
חצונית וזה ע"י ההתפארות שיש לה' מישראל שעי"ז יתחזק להתגבר על הגשמיות לשבר 

 הקלי' ולהעלות הטוב הוא הנצוץ הק'.

וכן כל יראה נפולה היא כדי שהאדם יתיירא רק מה' מגודל פלאי התפארותו של ה' שלגודל 
ו אלא יראה שמבטאה את גודל רוממות האהבה העצומה כדרך המתבהל )לא של עצבות וריחוק ח"התלהבות הלב נופל יראה 

, וכך ישבר קלי' היראה המרחיקה ויתקרב ליראה הקדושה, והבן. וכל ומשתומם מדבר נאה ונורא(
שכן העלאת ההתפארות גופא לשרשה לפאר את ה' בבחינת ישראל אשר בך אתפאר. ]ובזה  

קר יופי כל דבר הוא ממה שחלקו חשוך נראה הטעם שהת"ת מקום סיתום וגילוי, כי עי
יותר וחלקו מאיר דהיינו גוונים שונים, ולכן מוכרח להיות שם כסוי וגלוי שכך הוא היופי  

 שהיה מכוסה ומתגלה, ודוק[.

: תחלת התורה הוא ישראל ואח"כ בא כל התורה, וכידוע נעוץ  בראשית בשביל ישראל לא
אשית כי כל הבריאה באה אחר היופי של סופו בתחלתו שאחר לעיני כל ישראל מתחיל בר

ישראל, ואיתא בתנא דבי אליהו שמחשבת ישראל קדמה למחשבת התורה כי כל התורה 
מדברת מישראל שמע מינה שישראל קדם, ולכל המורא הגדול היינו היראה הנופלת ע"י 
התפארות, אשר עשה משה הצדיק, לעיני כל ישראל עין הוא היופי והמראה, כל ישראל 

י יוצא מן הכלל, ואז בראשית עלה במחשבה לברוא את העולם. ואז תהו ובהו כי התחיל בל
העלמה והסתרה, ויאמר אלקים יהי אור הוא אור הצדיק וכו'. ויהי ערב ויהי בקר יראה 

 ואהבה יום אחד יחוד השלם כי יראה ואהבה מביאים לחיבור אחדות אחד.

תחלה, במעשה נברא אדם לבסוף ובמחשבה : סוף מעשה במחשבה  עלה במחשבה תחלה   לב 
 הוא תחלה, כי דוקא המעשים שבעקב וסוף מעלים שעשוע עד הראש בחי' ישראל. 

הנה נודע שכאשר עלה ברצון לברוא העולמות ממרן המגיד הק' זי"ע:      (אות עט) וראה מגיד דבריו ליעקב  
לה ברצונו מה שיהיו ישראל הי' בשביל ישראל, כמ"ש בראשית בשביל ישראל שנק' ראשית. וקודם ע

בעולם, והשעשוע והתענוג שיקבל מהם בהמליכם אותו ית' עליהם. ואח"כ כדי לגמור מחשבה זו ברא 
בבריאות העולמות, שהאדם  ה ועד"ז הי ה...תחל  הבמחשב הכל העולמות בשבילם. ונודע שסוף מעש

לכל העולמות,   ההמחשב וכן עד"ז כיון שהאדם הוא תחלת ..תחלה. השהיה סוף המעשה היה במחשב
א"כ הוא שורש להם, לכן א"א להיות ברצונם אלא מה שברצונו לבד. לכן מצינו אצל ר"ח בן דוסא  

 ... רצונו לפני הש"י והטעם הוא כנ"ל ודו"ק המגל המוריד גשם ומפסיקו ברצונו לבד, שהי השהי

, קב"ה קא חייך ואמר  ולק תוז"ש בן חכם ישמח אב. דאי' בגמרא גבי ר' יהושע שאמר אין משגיחין בב
נצחוני בני, וסיבת הנצחון הי' לפי שהי' צדיק מושל וכו'. וז"ש בן חכם ר"ל שהוא ירא כמש"ל. ישמח 

כנ"ל אצל ר' יהושע קא   האב, פי' שאז יכול לנצח אביו שהוא קדום לכל העולמות כנ"ל, וגורם שמח
ה שכתוב וכ"ל בני"ך, ר"ל מי שהוא על דרך הכל  כי הכל תלוי בידי אדם, א"כ ז  , ונחזור לענין.    חייך וכו'

בן. שיש אדם שלפעמים עובד מאהבה הנקרא בן ולפעמים אפי' עבד אינו. אבל מי שהוא הכל בן, הוא  
 ודו"ק  וסאדן וכר"ח ב הושעי' למודי ה' כביכול, כאלו מלמד להש"י האיך לעשות כר



ה  פָּ ַרְך צָּ ֲארּות ְוַהַשֲעׁשּוִעים  לגִיְתבָּ ֵאל  לדַהִהְתּפָּ רָּ תּוב  לה ֶׁשְיַקֵבל ִמִיֹשְ : )ְיַׁשְעיָּהּו מ"ט(, ְכמֹו ֶׁשכָּ
ם  עֹולָּ ל הָּ א, ֶׁשכָּ ם. ִנְמצָּ עֹולָּ ל הָּ א ֶאת כָּ רָּ ָאר", ּוִבְׁשִביל ֶזה בָּ ֵאל ֲאֶׁשר ְבָך ֶאְתּפָּ רָּ "ִיֹשְ

יָּה ְכַלל ַהְבִריָאה, ְדַהְינּו  כֻ  ֵאל, ְוֶזה הָּ רָּ ֵאר ְבִיֹשְ ֲארּות ֶׁשִיְתּפָּ א ַרק ִבְׁשִביל ַהִהְתּפָּ לֹו ִנְברָּ
ֵאל רָּ ֲארּות ֶׁשְיַקֵבל ִמִיֹשְ יָּה ִבְׁשִביל ְכַלל ַהִהְתּפָּ  : לוֶׁשְכַלל ַהְבִריָאה הָּ

ֵטי ַהְבִריָאה הּוא ִבְׁשִביל ּפְ  ד ְוֵכן ְּפרָּ ל ֶאחָּ ֵאל. ִכי ֵיׁש ְבכָּ רָּ ֲארּות ֶׁשל ִיֹשְ ֵטי ַהִהְתּפָּ רָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

העולמות, צפה לשון צף כי הוא : רומז למש"כ לקמן שישראל קפוי וצף למעלה מכל  צפה  לג
סוד נקודה זאת שהיה קודם לפני הכל, ושם עבר הווה עתיד כולו אחד. ושם סוד ידיעה 

 ובחירה שא"א לחשוב בזה.

: שעשוע אותיות ש"ע אותיות ע"ש עשיה כדאיתא באר"י בכוונת שעשה נסים שעשועים  לד
ר לקמן שהכל תלוי ובעוד מקומות, כי מהעשיה דיקא עולים שעשועים למעלה וכמבוא

בכלי המעשה ואפילו מחשבה העליונה תלוי דוקא בעשיה התחתונה כי סוף מעשה 
במחשבה תחלה. והפסוק ישראל אשר בך אתפאר נאמר ע"י ישעי"ה הנביא שהוא סוד 
שעשועי ישראל להקב"ה, ולקמן אי"ה יתבאר עוד הפסוק. וכן כתוב ועמך כולם צדיקים 

 וכו' מעשה ידי להתפאר.

שע"י  )סי' טו, עג(: שכביכול הקב"ה מקבל וישראל המשפיע, וכדכתב רבינו קבל מישראלשי לה
תפלה נעשה הקב"ה בסוד נקבה תסובב גבר כי ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים, וזה  
ההתפארות הגדול ביותר שלו ית' שנעשים ישראל כדוגמתו כביכול כי כל אב מתפאר 

ה לראשו, בחינת לא זז מחבבה עד שקראה אמי כשהבן דומה אליו, והיינו כשנעשים עטר
 שהוא תכלית המעלה, והוא השורש הראשון שהעיר רצון לברוא העולם.

וזהו "וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו", וכן "ותפלתם באהבה תקבל ברצון", כשהקב"ה 
מקבל התפלה אז נעשה אצלו רצון ע"י ההתפארות הזאת. וזהו האמור בקרבנות שעולים 

 כי הם אשה ריח ניחח לה' שכביכול נעשה בסוד אשה מקבל וזה עולה לרצון.לרצון 

: יש מציאות כלל ישראל שהוא הצבור כולו יחד כמו כלל ההתפארות שיקבל מישראל לו
שיש קרבן צבור וכו'. והתפארות הזאת עולה על הכל כי היא גרמה רצון הראשון של כל 

ברצון הכללי הזה. וזה גודל המעלה הרצונות שהוא הרצון הקדום, והשאר הם פרטים 
בצבור כי ההתפארות הוא דוקא מגוונין סגיאין וכרבוי הגוונים כך גודל התפארת, וזהו  
המבואר לקמן שככל שמרבה בצדקה ושלום ליותר רעים מתגלה יותר יותר אור הצדיק כי 

לם אז ההתפארות גדול יותר. וצדיק נקרא "כל" כנ"ל ונקרא "שלום" שכולל ומחבר כו
 בשלמות.



ד ִטיּות  לזְוֶאחָּ ֵאר ִעמֹו ִבְפרָּ ַרְך ִמְתּפָּ ִטיּות, ֶׁשַהֵשם ִיְתבָּ ֲארּות ִבְפרָּ ֵאל ִהְתּפָּ רָּ , לחִמִיֹשְ
ֵאל רָּ ֵאל, ֲאִפלּו ּפֹוְׁשֵעי ִיֹשְ רָּ חּות ֶׁשְבִיֹשְ ל לטַוֲאִפלּו ַבּפָּ א , כָּ ֵאל ִנְקרָּ רָּ ְזַמן ֶׁשֵשם ִיֹשְ

יו  לָּ ֵאר , מעָּ ַרְך ִמְתּפָּ ִטי, ֶׁשַהֵשם ִיְתבָּ ֲארּות ְּפרָּ ֵאל, ֵיׁש בֹו ִהְתּפָּ רָּ א ּפֹוְׁשֵעי ִיֹשְ ִכי ִנְקרָּ
ִטיּות  ֵטי ְּפרָּ ִטיּות. ְוֵכן ִבְפרָּ ר מב, ִכי ֵיׁש מאִעמֹו ִבְפרָּ ר ְוֵאיבָּ ל ֵאיבָּ ה   מגְבכָּ ל ְתנּועָּ ּוְבכָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: הצדיק אינו מוותר על אף אחד כי כח ה"כל" הוא רק כשאין חסר כי יש בכל אחד ואחד  לז

כלום ורק אז הוא שלם, וכמו כשחסר אות אחת בתורה כולה פסולה, כך כשחסר פרט אחד 
חסר גם בהתפארות הכללית. ולקמן יתבאר שהצדיק אינו מניח לאבד שום טיפה נדחת 

 ר אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.וכו'. ועל כל אחד נאמ

: הפרטיות הוא שהוא בן יחיד אצלו ית', כל אחד בפרט מתפאר עמו בפרטיותשהשי"ת  לח
 היינו השגחה פרטית וקשר פרטי ומיוחד.

: כאן מחדד ההבדל בין ישראל לעמים, ואפילו בפחות שבישראל אפילו פושעי ישראל לט
א התפארותו יתברך וכל המעלות אמורות בו, ושאר גוים יהיה שישראל יהיה מי שיהיה הו

מי שיהיה אין לו חלק כלל בכל מעלות אלו. ]ולקמן ידבר מסוגיית הגרים[. כי התורה ניתנה 
לכל ישראל שמע מינה שהקב"ה מתפאר בגופו, ואדרבה אם לו היה שייך לתורה אין שייך 

גם אליו א"כ ה' מתפאר גם בו וגם לקראותו פושע אלא כל יהודי מאחד שהתורה נאמרה 
 הוא סבה ושורש לרצונות של השי"ת.

: שם ישראל הוא גילוי שמו יתברך כי שמו משותף בשמנו ו'כל ששם ישראל נקרא עליו מ
הנקרא בשמי' כל אחד מישראל שיש לו שם ישראל נקרא בשמי, 'לכבודי בראתיו יצרתיו 

היינו ישראל כדפירש רבינו בסי' צ"ד. ולפי אף עשתיו' כל הבריאה כולה בשבילו, כי כבודי  
הנ"ל שבשם גנוז הרצון נמצא כל שיש לו שם יש לו עדיין רצון. וכן מובא לקמן הפסוק כי 

 שם הוי"ה נקרא עליך.

: כאן נכנס כבר למקום הבחירה שהיא רק בפרטי פרטיות דהיינו וכן בפרטי פרטיות מא
 התנועות וההנהגות של כל אחד.

 כאן יסוד גדול.: מגלה כי יש מב 

: כולל רמ"ח איברים וגם איברים הפנימיים. וידוע שהיסוד צדיק כולל בכל איבר ואיבר מג
, נמצא )והפנימיות הוא מצות אהבה ויראה(כל האיברים. וידוע שרמ"ח מצוות עשה הם רמ"ח איברים 

 כל איבר ואיבר הוא תפארתו של הקב"ה ולכן כשעושה בהם מצוות הוא משעשע להקב"ה.



ה  ֲארּות ַאֵחר מדּוְתנּועָּ ֵאל ִהְתּפָּ רָּ חּותמה ֶׁשל ִיֹשְ ִמים ֶׁשֵאיֶזה ּפָּ ֵאל  מו. ְוֵיׁש ִלְפעָּ רָּ ֶׁשְבִיֹשְ
ה ַנֲענּועַ  דֹול ַגם ִמֶזהמחִעם ַהֵּפָאה ֶׁשלוֹ  מזעֹוֹשֶ ֲארּות גָּ ַרְך ֵיׁש לֹו ִהְתּפָּ  :מט, ְוַהֵשם ִיְתבָּ

ל , עַ נְוַהַצִדיק  ֵאל ִבְכלָּ רָּ ֲארּות ֶׁשֵיׁש ְבִיֹשְ ִמיד, ּומֹוֵצא ַהִהְתּפָּ ל ְיֵדי ֶׁשְמַבֵקׁש ּוְמַחֵּפֹש תָּ
ֵאל רָּ ד ִמִיֹשְ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ ה ֶׁשל כָּ ר ּוְתנּועָּ ל ֵאיבָּ ִטיּות, ְבכָּ ֵטי ְּפרָּ ט ּוִבְפרָּ ַכַנ"ל,  נאּוִבְפרָּ

ְרצוֹ  ל הָּ יג כָּ ַרְךַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵדַע ּוַמֹשִ ל ַהְבִריָאה,  נבנֹות ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ יָּה לֹו ְבכָּ ֶׁשהָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 : משמע אפילו סתם תנועה לא רק של מצוה.ובכל תנועה ותנועה מד

: ישתומם אדם איך בכל תנועה נעשה התפארות שונה למעלה ומחדש התפארות אחר מה
 רצון אצלו ית', והבן עד היכן הדברים מגיעים.

: לקמן כתב "לפעמים יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק", וי"ל איזה פחותש לפעמיםיש  מו
ם האמור כאן, שהפחות נפל לחשכה, והנה על הפאה נאמר קווצותיו תלתלים דהיינו לפעמי

שחורות היינו חושך השחרות שנחשך לו, מזה יש ג"כ התפארות בחינת תלי תלים ותגי 
 וכתרי תורה ותפארת.

 תנועה כפולה וחוזר מיד למקומו בלי שנוי.  -: נע נע נענוע מז

הקל לנוע מכל האיברים אפילו  : נראה דנקט פאה לחדש שאפילו שהואהפאה שלו מח
בתנועה קלה כזאת מתפאר ה' במיוחד. ואפילו שערות בעלמא שהם פסולת יש בהם ג"כ 
התפארות, והא ראיה שיש בהם מצוה בתורה, ע"כ גם שלא בזמן קיום מצוה מהותם הוא 
כבוד ה' כמו כל איברי היהודי. אך הנה יש לו ג"כ מקור בפסוק כי פאה באילן ילפינן 

יב "לא תפאר אחריך" לא תטול תפארתו ממנו, הרי בהדיא שנאמר פאר בפאה. ועוד מדכת
י"ל כי הם מעל הראש במקום הנזר והכתר של ההתפארות. וי"ל ששתי הפאות יוצאים 
משתי השינין דתפלין של ראש כי האריז"ל כתב פאה סוד מצפ"ץ גי' ש'. פאת ראש אותיות 

 תפארת שפר.

 : בחינת גדלות בחינת יתגדל ויתקדש שמיה רבא ולוהש"י יש לו התפארות גד מט

: כאן מתבאר שהצדיק תפקידו רק לגלות את מה שקיים ואינו מחדש עדיין דבר, והצדיק  נ
 וכידוע מדת היסוד אינו מדה בפנ"ע רק כולל שאר המדות ונותן למקבל.

בכל  : וזהו בכל דרכיך דעהו שיהודי עובד את ה'בכל איבר ותנועה של כאו"א מישראל נא
תנועה ובכל דבר שבעולם. ואפילו יושב ואינו עושה כלום יש התפארות מעצם איבריו, 
אבל כשעושה תנועה מתחדש התפארות לה', וכפי עבודתו כך מתקן את מדת התפארת 

 של השי"ת.

: נמצא שכל פרט של יהודי הוא גילוי לרצון ה', יודע ומשיג כל הרצונות של השי"ת נב 
ותיו בתוך בני ישראל בכלל ובפרט ובפר"פ. ויתכן שזה נקרא שהקב"ה הלביש כל רצונ

 ושכנתי בתוכם שרצון הקב"ה שוכן בתוך בני ישראל ממש בכל פרט שוכן רצון מיוחד של 



יָּה ִבְׁשִביל  ל ַהְבִריָאה, ַהֹכל הָּ ְרצֹונֹות ֶׁשל כָּ ל הָּ ִטיּות, ִכי כָּ ֵטי ְּפרָּ ט ּוִבְפרָּ ל ּוִבְפרָּ ִבְכלָּ
א  ר ִנְברָּ בָּ ר ְודָּ בָּ ל דָּ ֵאל ַכַנ"ל, ְוכָּ רָּ ֲארּות ֶׁשל ִיֹשְ ִבְרצֹונֹו, ְבֶזה ַהֹכַח ּוְבֶזה ַהֶטַבע  ַהִהְתּפָּ

ֵאל רָּ ד ִמִיֹשְ ל ֶאחָּ ֲארּות ֶׁשֵיׁש ְבכָּ ה, ְכִפי ַהִהְתּפָּ גָּ א, ְכֶׁשיֹוֵדַע ּומֹוֵצא  נגְוַהְנהָּ . ִנְמצָּ
ְרצ ל הָּ ִטיּות, יֹוֵדַע כָּ ֵטי ְּפרָּ ט ּוִבְפרָּ ל ּוִבְפרָּ ֵאל, ִבְכלָּ רָּ ֲארּות ֶׁשֵיׁש ְבִיֹשְ ֹונֹות ֶׁשֵיׁש ַהִהְתּפָּ

ִטיּות:  ֵטי ְּפרָּ ֵטי ַהְבִריָאה ּוִבְפרָּ  ִבְכַלל ַהְבִריָאה ּוִבְפרָּ

ֵאל הּוא ֹׁשֶרׁש ַהְבִריָאה] רָּ ֵאר ְבִיֹשְ ַרְך ִמְתּפָּ ֲארּות ֶׁשַהֵשם ִיְתבָּ , ַהְינּו:  נדִכי ַהִהְתּפָּ
ֵאל ַמה רָּ ִליּות ִיֹשְ ֲארּות ֶׁשל ְכלָּ ִליּות ַהִהְתּפָּ ֵאר ִעם ְכַלל  ְכלָּ ַרְך ִמְתּפָּ ֶשַהֵשם ִיְתבָּ

ֲארּות, ַמה ֶשַהֵשם  ִטיּות ַהִהְתּפָּ ל; ְוֵכן ְּפרָּ ל ַהְבִריָאה ִבְכלָּ ִליּות כָּ ֵאל, ֶזהּו ֹׁשֶרׁש ְכלָּ רָּ ִיֹשְ
ִטיּות, ֶזהּו ֹׁשֶרׁש ֶׁשל אֹות ֵאל ִבְפרָּ רָּ ד ִמִיֹשְ ל ֶאחָּ ֵאר ִעם כָּ ַרְך ִמְתּפָּ ִטי  ִיְתבָּ ר ַהְּפרָּ בָּ ֹו דָּ

ֲארּות  ִטיּות, ֶׁשַהִהְתּפָּ ֵטי ְּפרָּ ֲארּות; ְוֵכן ִבְפרָּ א ִבְׁשִביל ֶזה ַהִהְתּפָּ ֶׁשל ַהְבִריָאה, ֶׁשִנְברָּ
ֵאל,  רָּ ד ִמִיֹשְ ל ֶאחָּ ה ֶׁשל כָּ ר ּוְתנּועָּ ל ֵאיבָּ ִטיּות ִמכָּ ֵטי ְּפרָּ ַרְך ְמַקֵבל ִבְפרָּ ֶׁשַהֵשם ִיְתבָּ

ִטיּות  ֶזהּו ֹׁשרֶ  ֵטי ְפרָּ ר ִבְפרָּ ר ְוֵאיבָּ ל ֵאיבָּ ִטיּות ֶׁשל ַהְבִריָאה, ְדַהְינּו ֶׁשל כָּ ֵטי ְּפרָּ ׁש ֶׁשל ְּפרָּ
א: א ְוִנְברָּ ל ִנְברָּ  ֶׁשל כָּ

ֵאל, ְוֶזה   רָּ ֵאר ִעם ִיֹשְ ֲארּות ֶׁשִיְתּפָּ יָּה ִבְׁשִביל ַהִהְתּפָּ ל, ִכי ִעַקר ַהְבִריָאה הָּ ְוַהְכלָּ
ֲאר ֵטי ַהִהְתּפָּ ִטיּות ּוִבְפרָּ ִליּות ּוִבְפרָּ ל ַהְבִריָאה ִבְכלָּ ּות הּוא ַהֹשֶרׁש ְוַהִחיּות ֶׁשל כָּ

ֵטי  ט ּוִבְפרָּ ל ּוִבְפרָּ מֹו, ִבְכלָּ ַרְך ִבְבִריַאת עֹולָּ ְרצֹונֹות ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ ל הָּ ִטיּות, ִכי כָּ ְּפרָּ
ֲארּות ׁשֶ  יָּה ְכִפי ַהִהְתּפָּ ִטיּות, הָּ ִטיּותְּפרָּ ֵטי ְּפרָּ ט ּוִבְפרָּ ל ּוִבְפרָּ ֵאל ִבְכלָּ רָּ .  נה ְמַקֵבל ִמִיֹשְ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ה', והבן.

וכל דבר ודבר נברא ברצונו בזה הכח ובזה הטבע והנהגה כפי ההתפארות שיש בכל אחד   נג
תלויים בישראל שהם בעלי בחירה  : כל הטבע שבבריאה והכוחות שבבריאהמישראל

)נגד דעת עובדי אלילים לשנות הטבע, וכל הכוחות בבריאה והטבעים אין להם שום כח בעצמם 

והם רק ברצונו ית' התלוי בתפארת ישראל בעל הבחירה, ויתכן שמזה נמשך  ומאמיני הטבע(
כי באמת הרצון האלקי המחיה את הכל תלוי  -טעותם של עע"ז כאילו יש כח בחירה 

 בבחירה של ישראל שצפה ה' מראש, והבן.

: התלמיד הוא הכלי לגלות את אורות הרב, וכאן חוזר ושונה את ההוספה של מוהרנ"ת נד
רב כדי להראות עד כמה דבריו עמוקים מאד ויש להבינם היטב, ומוסיף לדייק דברי ה

שההתפארות הוא ממש ה"שורש" של הרצונות, עמו אילן הצומח מהשורש כך מהתנועה 
 של יהודי צמח הרצון האלקי.

: פירוש הלשון "לעשות רצונו כי כל הרצונות... היו לפי ההתפארות שמקבל מישראל נה
רצונך": בפשטות מבינים שהקב"ה רוצה והאדם עושה, אבל בתורה זו עושי  -יתברך 

מתבאר להיפך שהאדם עושה ועי"ז הקב"ה רוצה, כי ממעשי ישראל על ברצונו הבריאה, 
שמהמעשים נתהוה רצוני. כי המעשה עולה למקום גבוה אפילו יותר  -וזהו ונעשה רצוני 

ה, עי' צרור המר פ' יתרו בפסוק מהרצון. וזהו נעשה ונשמע, עיקר התורה תלויה במעש  



ִליּות   גָּה ֶׁשֵיׁש ִלְכלָּ ִליּות ַהְבִריָאה ִנְבֵראת ְבֹזאת ַהְתמּונָּה ּוְבֶזה ַהֵסֶדר ְוַהַהְנהָּ ִכי ְכלָּ
ֲארּות ֶׁשְמַקֵבל ִמְכַלל   ִליּות ַהִהְתּפָּ א ַהְבִריָאה, ְכִפי ְכלָּ ט ִנְברָּ ר ִבְפרָּ בָּ ל דָּ ֵאל; ְוֵכן כָּ רָּ ִיֹשְ

ֵאל  רָּ ד ִמִיֹשְ ל ֶאחָּ ֲארּות ֶׁשְמַקֵבל ִמכָּ ִטיּות ַהִהְתּפָּ ְבֶזה ַהְתמּונָּה ּוְבֶזה ַהֶטַבע, ְכִפי ְּפרָּ
ִטיּות ַכַנ"ל. ְוַעל  ֵטי ְּפרָּ ט ְוֵכן ִבְפרָּ ֲארּות ֶׁשַהֵשם ֵכן ַהַצִדיק, ַעל ְיֵדי ֶׁשמֹוֵצא ַההִ   ִבְפרָּ ְתּפָּ

ִטיּות, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא יֹוֵדַע   ֵטי ְּפרָּ ט ּוִבְפרָּ ל ּוִבְפרָּ ִמיד, ִבְכלָּ ֵאל תָּ רָּ ַרְך ְמַקֵבל ִמִיֹשְ ִיְתבָּ
ל  ט ְוכּו', ִכי כָּ ל ּוִבְפרָּ ל ַהְבִריָאה, ִבְכלָּ ַרְך ְבכָּ יָּה ְלַהֵשם ִיְתבָּ ְרצֹונֹות ֶׁשהָּ ל הָּ ַטַעם כָּ

ְרצ ל ְוכּו'  הָּ ֵאל ִבְכלָּ רָּ ֲארּות ֶׁשְיַקֵבל ִמִיֹשְ יָּה ְכִפי ַהִהְתּפָּ ל ְוכּו' הָּ ֹונֹות ֶׁשל ַהְבִריָאה ִבְכלָּ
 ַכַנ"ל:

ִבין ְגֻדַלת ַהבֹוֵרא  ִרים ֲעֻמִקים ְמֹאד, ּוֵמֶהם תּוַכל ְלהָּ ִרים ֵהיֵטב, ִכי ֵהם ְדבָּ ֵבן ַהְדבָּ ְוהָּ
ַרְך ּוְגֻדַלת יִ  ם, ִיְתבָּ עֹולָּ ֵאל ּוְגֻדַלת ַהַצִדיִקים ֲאִמִתִיים, ֵאיְך ֵהם ִמְסַתְכִלים בָּ רָּ ֹשְ

תֹו  גָּ תֹו ְוֹכחֹו ְוַהְנהָּ ם ַטַעם ְתמּונָּ עֹולָּ א ֶׁשבָּ ל ִנְברָּ ב ְוֵכן ְבכָּ ֵעֹשֶ ב וָּ ל ֵעֹשֶ ֶׁשיֹוְדִעים ְבכָּ
ר ְלֵעיל ַעל ֵכן ֶהֱארַ  ִטיּות, ְוַכִנְזכָּ ֵטי ְּפרָּ ם ִבְפרָּ ִרים, ִמֹגֶדל ַדקּותָּ  נוְכִתי ַלֲחֹזר ַהְדבָּ

ם  :[נזְוַעְמקּותָּ

ֵאל,  רָּ ֵאר ִעם ַעמֹו ִיֹשְ ַרְך ֶׁשִמְתּפָּ ֲארּות ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשַהַצִדיק ְמַגֶלה ַהִהְתּפָּ
ְרצֹונֹות ֶׁשל ַהְבִריָאה ַכנַ  ל הָּ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַגֶלה ַהִיְרָאה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַגִלין כָּ

ֲארּות ִנְתַגֶלה ַהִיְרָאה  ה. ִכי ַעל ְיֵדי ִהְתַגלּות ַהִהְתּפָּ ַאֲהבָּ . ּוְכמֹו ֶׁשַעל ְיֵדי ִהְתַגלּות נחְוהָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"נעשה", ועשיה קודם לכל שהכל תלוי בזה בעשית התורה. ואח"כ בא נשמע הוא השכל, 
 וכן מפורש לקמן שע"י מעשה המצוה בא שמיעה עי"ש.

: דברים דקים היינו שככל שמדברים מהם אי אפשר לבטא את נקודה העמוקה דקותם נו
ומלבא לפומא לא גליא, וכל מה שמבואר לקמן שיש בזה בדקות הנפש בינו לבין קונו 

שהולך ונשמע בכל העולם הכל הוא לצורך קירוב הרחוק אבל נקודת ההתקרבות עצמה 
 היא נקודה דקה שבלב.

: בזה מובן כל עסק האר"י הק' לדבר למעלה מדמות אדם בפרטי פרטיות, כי ועמקותם נז
שקודם לבריאה, ונמצא שקודם כל רצונות הבריאה נמשכים מהתפארות ישראל דהיינו מה  

הבריאה היה רק האיברים והתנועות של ישראל, נמצא דכל איבר ותנועה של ישראל הוא 
שורש אלקי למעלה מהבריאה, במחשבה עליונה. וזה נקרא אצילות כי הבן נאצל והופרש  

 ממש מאביו כך ישראל אצולים מאיתו יתברך, ורק אח"כ התחיל רצון הבריאה, ופשוט.

 היראה -חלק ג 
: הנה ההתפארות היא שורש מדת היראה, והיא קיימת תמיד בכל אחד נתגלה היראה נח

כמו שההתפארות קיימת תמיד כמו שהרצון של הבריאה קיים תמיד, אלא שכל אלו 
נסתרים מאתנו והצדיק מגלה אותם מהעלם אל הגלוי, שיהיה ההתפארות והיראה 

 מתגלה אלינו. בהתגלות לבו ועי"ז גם הרצון העליון של ה'

 אקדים ביאור יראה ששמעתי לפי דרך רבינו ז"ל שכתב בכמה מקומות שיראה היא החיים 



ַרְך ֲאִרים ִעמֹו ִיְתבָּ ֵאל, ֶׁשֵהם ִמְתּפָּ רָּ ֲארּות ֶׁשל ִיֹשְ ִיְרָאה, ִכי  , ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל נטַהִהְתּפָּ
ֵאל הּוא ְבִחיַנת ְתִפִלין  רָּ ֲארּות ֶׁשל ִיֹשְ ִאים ְּפֵאר סַהִהְתּפָּ כֹות יא(, ֶׁשִנְקרָּ ם )ְברָּ , ְוַעל יָּדָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
והיא אריכות ימים להוסיף תמיד יראה והיא חיות הנשמה והתחדשות וכו' כיוצ"ב, מכל 
זה מובן שהיראה אינה כמו שסוברים העולם אלא היא ביטול הבא מתוך תענוג נורא שאין  

רק מתבטא ביראה, כגון המתלהב מאד בלבו מדבר חידוש נורא מרבה  כלי המכיל אותו
בתנועות של יראה, כך החי בהתחדשות שהקב"ה מחדש את עולמו וכו' ומשיג תמיד 
חידושים בגילוי אלקות וקרבת ה', הוא חי תמיד ביראה שהיא סימן על חיות עצום, כי מי  

מתיירא, אבל החי הוא הירא שאין לו התחדשות החיות הוא רגיל למה שיש לו ואינו 
באמת, יראת ה' היא אוצרו כמוצא שלל רב והיא ביטוי ההתקרבות. כי ידוע שאהבה גי' 
אחד כי האוהב דבר היינו שמאוחד עם הדבר, אבל באמת המתיירא הוא יחוד יותר גבוה 

 שאינו מתבטא אלא ביראה, והבן כי עמוק הוא.

הנפש מתפעלת כ"כ מהתפארת שהיהודי והוא המתבאר כאן שההתפארות מביאה יראה, ש
 מפאר את ה' וה' מקבל ממנו, זה מפיל יראה כמשל המלך שכתב.

ועוד י"ל שבראות יהודי איך כל מציאותו הוא מפאר לה' גורם ביטול נפלא שמתבטל לגמרי 
 לה' ונכלל בו וזה נקרא יראה.

ו שעומד לפניו, ועוד, יראה לשון ראיה, כי יראה הוא שרואה ברור בעיניו את הדבר כמ
 משא"כ אהבה הוא יותר גנוז בלב. 

: כל מה שנאמר וכמו שע"י התגלות ההתפארות של ישראל שהם מתפארים עמו יתברך  נט
לעיל איך ה' מתפאר בישראל כמו"כ ישראל מתפאר בה' ובזה עצמו שה' מתפאר בנו 

רתו ית' כדי מתפארים אנחנו בו לגודל רחמיו וכו'. וכל הבריאה כולה היא לגלות שם תפא
שאנחנו נתפאר בו. והתפארות זו היא מכוסה כי יופי אלקותו ית' נסתר בבריאה וצריך 

 לגלותו ואנו מגלים אותו.

: תפלין נקראים פאר כדאמרו חז"ל. כי הם כמו כתר ועטרה. לא תפאר הוא בחינת תפלין  ס
ה' האמירך את ה' האמרת וכו' ו -אחריך תרגומו לא תפלי. ובגמרא ברכות נאמר על כך 

ומי    -שמע ישראל ה' אחד    -אתה אחד ושמך אחד ועמך ישראל גוי אחד,    -וכו', והכל אחד  
 כעמך ישראל גוי אחד, מתפארים ונכללים בחטיבה אחת.

ובתפלין נאמר יציאת מצרים כי אז הוציאנו ה' מחכמת הטבע למקום שלמעלה כי ישראל 
 קודמים לכל הבריאה כנ"ל.



ֵמינּוסאִנְתַגֶלה ִיְרָאה כֹות ו(ז"ל    , ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחכָּ ֵאל)ְברָּ רָּ , סב: 'ִמַנִין ֶׁשַהְתִפִלין ֵהם ֹעז ְלִיֹשְ
" ֶליָך ְויְָּראּו ִמֶמךָּ א עָּ ָאֶרץ ִכי ֵׁשם ה' ִנְקרָּ ל ַעֵמי הָּ אּו כָּ א, ֶׁשַעל סגֶׁשֶנֱאַמר: "ְורָּ '. ִנְמצָּ

ַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל ִיְרָאה ֵאל ִעמֹו ִיְתבָּ רָּ ֲאִרין ִיֹשְ ֲארּות ֶׁשִמְתּפָּ , סדְיֵדי ִהְתַגלּות ַהִהְתּפָּ
ֵאל, ֶׁשֶזה ְכמֹו ֵכן ַעל ְיֵדי ִהְתַגל רָּ ֵאר ְבִיֹשְ ַרְך ֶׁשִמְתּפָּ ֲארּות ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ ּות ַהִהְתּפָּ

ַרְך ה סה ְבִחיַנת ְתִפִלין ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ כָּ ם(, ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו, ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ )ִמַנִין   )ׁשָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: בעצם היה ראוי לכל הנבראים להתיירא מישראל שהם כתר ועל ידם נתגלה יראה סא
המלך, רק שזה נסתר ונעלם ומתגלה ע"י התפלין שאנו נושאים בגלוי את שם ה' כתר על 
ראשינו ומתפארים בו, והוא כתר המלך שהקב"ה מניח תפלין שהם ישראל, זה מגלה 

 היראה.

)כמ"ש תורה לח : הוא עזות דקדושה ולכן הוא על המצח מקום העזות והבושה עוז לישראל  סב 

וכתיב לבש ה' עז התאזר שהעוז הוא לבוש מלכותו ית' ואמרו  אות ה' מהפסוק ומצח וכו' מאנת הכלם(
שהקב"ה נקרא מלך הכבוד לפי שחולק כבוד ליראיו שנאמר ה' עוז לעמו  )פ' וארא(במדרש 

תו לעמו, וכן כתיב תנו עוז לאלהים על ישראל גאותו וכו' הוא יתן שנותן את לבוש מלכו
 נותן עוז ותעצומות לעם, כדלקמן.

ותפלין הם כתנות עור כדאמרו חז"ל שאותם הלביש הקב"ה לאה"ר כשהיה מתבושש ונתן 
לו עזות עי"ז, וכן הם בגדי כהונה כדאיתא בחז"ל שנאמר בהם לכבוד ולתפארת, וכל הכבוד  

 וד המלך שאנו מפארים אותו.שלנו הוא רק כב

: כמו שמסר לבושו לעמו כך מסר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך  סג
שמו לעמו כמשרז"ל ישראל נקראים בשמו של מקום וכן הצדיקים נקראים הוי"ה וכו' וכן 
יעקב נקרא אל וכו' וזה בחינת תפלין שלובש היהודי את שם ה' והרי לבוש הוא שם כי 

לבוש מגלה ומראה מהותו של אדם וכיון שרושם שם ה' עליו מעיד שנקרא בשם ה'. כי ה
שהתפלין נקראים מרכבת ה'. "וראו" הראיה הוא   )בסוף(ישראל מרכבת ה' וכמ"ש בסי' ל"ח 

הגילוי לעינים, אז "ויראו" כי תמיד יראה הוא תוצאה מראיה, ותפלין בחי' ראיה בין עיניך 
, גם ציצית וראיתם אותו הוא ג"כ לבוש כבוד ה'. וגם בו נאמר ענין גרים )וכ"כ תורה ל"ח הנ"ל(

שיאחזו בכנפות כנפי השכינה, היינו שעמי הארץ כולם יכנעו ויבואו לישראל כי יבינו 
 שהבריאה כולה רק בשבילם, ויבינו יקר תפארת מלכות ה' ויתייראו.

ואנוהו, שנתגלה עוזו ותפארתו ובשירת הים נאמר עזי וזמרת י"ה ויהי לי לישועה זה אלי 
 ית', וייראו העם את ה', ומיד כל האומות פחדו שמעו עמים וכו' אז נבהלו וכו'. 

 -: בתפלין יש אותיות נפילה, כמו תפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך נופל יראה סד
 ובברכות שם דרשו זרוע עזך אלו תפלין.

רבינו את התפלין של ה', מיד נאמר "נגד : כשראה משה ע"י התגלות... תפלין של הש"י סה
כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים", כי חידוש הבריאה ע"י 
ההתפארות שיש לו מישראל, "וראה על העם" שנתגלה ונראה "אשר אתה בקרבו" משה 

" הצדיק המגלה את ההתפארות, "את מעשה ה' כי נורא הוא" היראה. "אשר אני עושה עמך   



רּוְך הּוא ַמִניַח ְתִפִלין ְוכּו' דֹוׁש בָּ תּוב  ֶׁשַהקָּ ַרְך כָּ ם, ֶׁשַהְתִפִלין ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ א ׁשָּ . ְוִאיתָּ
ם, ֶׁשְתִפִלין   א ׁשָּ ֵאל, ִכְדִאיתָּ רָּ ֵאר ִעם ַעמֹו ִיֹשְ ַרְך ִמְתּפָּ ֲארּות, ֶׁשהּוא ִיְתבָּ ֶהם ַהִהְתּפָּ בָּ

ֵאל ְוכּו', ִכי ִמי ג רָּ א ְכִתיב ְבהּו: ּוִמי ְכַעְמָך ִיֹשְ ְלמָּ אֵרי עָּ דֹול ְוכּו'(ְדמָּ ַעל ְיֵדי   ֹוי גָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 י"ל עמך בשותפותך כי הצדיקים שותפים כביכול למעשי ה'.



ַרְך יו ִיְתבָּ נָּ ַרְך, ְדַהְינּו ְלִיְרָאה ִמְלפָּ ה ַהִיְרָאה ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ ֲארּות ַהֹזאת ִמְתַגלָּ ,  סוַהִהְתּפָּ
 : סחַׁשַחק סזְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַגֶלה ַהִיְרָאה ֲאִפלּו ַעל ִׁשְנֲאֵני

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כתיב ליראה את השם הנכבד ופירושו יראת הרוממות, ומגלה ליראה מלפניו יתברך  סו

רוממות זו היא הגורמת  -רבינו מה פירושו, שהוא הכבוד והרוממות שיש לו מישראל 
יש להש"י ממנו שהם יראת ה', נמצא כשרוצה לזכות ליראת ה' יגלה את ההתפארות ש

 התפלין העליונים. ]ובפרט בהנחת תפלין הזמן גרמא להתחבר להתפארות ההיא[.

: שנאנים נאמרו בפסוק במתן תורה רכב אלהים רבותים אלפי שנאן אפילו על שנאני סז
אדנ"י בם סיני בקדש, שהשי"ת ירד לגלות ולהראות תפארתו בישראל בסיני, והראה זאת 

מלאכים הרועדים ומתייראים מפניו. ואמרו בפסיקתא:   )וי"א י"ח אלף(אלף    כ"ב  -ע"י אלפי שנאן  
אמר רבי יוסי בי רבי חלפתא אילו שרי אומות   .מהו אלפי שנאן הנאים והמשובחים שבהן"

ור' חייא בר יוסי אמר לכבודם   ,ר' חייא בר רבא לכבודה של תורה  ,ולמה ירדו  ,העולם היו
רדו כ"ב אלף מרכבות וכתות ובכל אחת וכו' ואמרו ". ובילקוט איתא דעה שישל ישראל

וכל זה  ."מילי מליארדין עד שאין פסופיסטוס יכול לחשב ,שאינן ,רבותים אלפי שנאן"
דגלים כנגד דגלים  -מראה קצת כמה נורא תפארתו ית' בישראל. והכל כנגד פרטי ישראל 

 וכו'.

ב כאשר ראם וכו' ואז וישלח וביעקב אבינו שאמר מה נורא כתיב מחנה אלהים ויאמר יעק
יעקב מלאכים וכו' ואז זכה לשם ישראל כי שרית עם אלהים, היינו שהתגבר על המלאכים 
 ונתגלה מדרגת ישראל אשר בך אתפאר, ואמרו במדרש שהמחנה היו אלפי שנאן האמורים.

והנה אמרו חז"ל שמלאכים אלו הם קשרו הכתרים בראש כל אחד, היינו כתרי ההתפארות 
שמפילים היראה על כל העמים. ואח"כ בחטא שנפלו ונכנעו למלאכים כי   )תורה ל"ח(פלין  והת

שנאן ר"ת שור   -לקחו אחד מהם שנאמר פני שור מהשמאל כמ"ש במדרש, ובזוה"ק איתא  
, וזה טעות כי הרי ישראל )ובח"ב קי"ח שהם חיות דסט"א בסדר זה(חיות המרכבה  -נשר אריה אדם 

ורק אנכי הוי"ה אלקיך מתפאר בך. אז ויתנצלו את עדים, וזכה משה למעלה מכל הנבראים  
ונטלם, והם אורות התפלין שזכה כשראה את התפלין העליונים, והוא מאיר תמיד לישראל 
את ההתפארות הזאת כי הוא ראה זאת ועי"ז מחזירם תמיד בתשובה. וזהו וייראו מגשת 

 אליו ע"י אור התפארת.

שהתפלין הם המרכבה מובן דדוקא רכב אלקים רוכב על אלפי שנאן וע"פ מה שנתבאר 
וכן אמרו רוכב על כרוב ושט בח"י אלף עולמות שלו שנאמר רכב אלקים וכו', וכפי רוב  
 ההתפארות מישראל בבחינת רבבות כך נעשה רוב רבותיים וכו' גדולת המרכבה והיראה.

שנאה אם אינו נמתק באהבה  גם שנאן לשון שנאה כי מהשתלשלות היראה יכול להיות
המבואר לקמן. גם סיני לשון שנאה כמשרז"ל כי ירדה שנאה לאומות היפך האהבה שבין 
 ישראל, ומצד זה לא נתגיירו האומות כי יש להם שנאה, כמבואר לקמן איך גרים ע"י אהבה.

הפסוקים )שער    )כ"ב אלף כנגד כ"ב אותיות התורה ושרשם אל"ף וזהו אלפי, ואלף בכפליים רכ"ב

כי ע"י האותיות רוכב וכו'. ועי' מה שכתבו על אלפי שאינן שהם כתר וחכמה  תהלים סח(  



ְבַוַדאי ַהֹכל ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים, ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְביֹום ֻהֶלֶדת   סטִמִלְפֵני ַהֶמֶלְךִכי ֶבֱאֶמת  
אעַהֶמֶלְך ֲארּותעא, ְביֹום ְגנּוְסיָּא ְדַמְלכָּ , ָאז ִנְתַגֶלה ַהִיְרָאה  עב, ֶׁשלֹוֵבׁש ַהֶמֶלְך ִבְגֵדי ִהְתּפָּ

ל ֶזה ִמְתַּפֵעל . ִכי ַאף ַעל  עגיֹוֵתר ְויֹוֵתר יּו יֹוְדִעים ֵמַהֶמֶלְך, ִעם כָּ ִּפי ֶׁשַגם ֹקֶדם ַהֹכל הָּ
רֹוֶאה יֹוֵתר ְויֹוֵתר  , ַכיָּדּוַע: עדֶנֶפׁש הָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 שנעלמים. גם שנאנים שאננים והם מצד החסד(.

: בתורה נזכר פעם אחת "רוכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים" שהקב"ה רוכב על שחק סח
)מקור ישראל ומתפאר בהם כי שמים הם ההתפארות והשחקים הם גילוי גאותו על ישראל.  

 .הלשון שנאני שחק הוא בפזמון לראש השנה ה' מלך וכו'(

מגלת אסתר נזכר : כמ"ש בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'. ]ובהמלך מלפני  סט
הרבה הלשון לפני המלך[. מבאר לקמן כי אין מלך בלא עם ומציאות המלך הוא מתוך 
התפארותו בישראל. וכתיב כי תפארת עוזמו אתה בתרועה של ראש השנה שבו ממליכים 
אותו ית'. בקרן השופר, שהוא לשון שופרא ותפארת, כי גם הוא קרן המאיר במצח כמו 

 כמו במתן תורה שהתפאר בקול שופר, וכמו שאומרים בשופרות. תפלין, ובו מתפאר ה',

. מולד הירח בראש חודש, הוא )כמבואר במדרש פ' וישב גנוסיא(: כאמור בפרעה ביום הולדת המלך  ע
בחינת לידת המלכות, בפרט ר"ח ניסן. גם בשביעי של פסח היה לידת המלכות כי אז אמרו 

)מלבד מולד מלכות מצד שנולד בה אדם הראשון ה' ימלך לעולם ועד. ובראש השנה לידת ה

וכידוע. ולפי האמור שלידת המלכות היא לידת ישראל נמצא אכן כל יציאת מצרים  הירח(
 וכו' הימים של לידת ישראל הוא הוא לידת מלכות ה'.

והמסקנא שהוא יום שממליכים   )ע"ז דף י'(: בפירוש גנוסיא דנו בגמרא  ביום גנוסיא דמלכא  עא
כשמעמידין בן מלך בחיי אביו להחזיקו   -הא דידיה הא דבריה "רש"י מלך, כלשון את בן ה

". ולענייננו י"ל כי בנים אתם לה' אלהיכם והקב"ה במלוכה שמח האב ועושה אותו יום איד
מסר מלכותו לבני ישראל כמ"ש ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וזה במתן תורה אנא נפשי 

)ועי' בשו"ע ו התורה והכתרים הלביש אותנו בלבוש מלכותו כתבית יהבית, בו ביום שנתן לנ

 .או"ח סי' ש"א שמותר לצורך להתעטף בספר תורה כמלבוש כי הוא באמת עור לבושו של הקב"ה ושל ישראל(

 : כמ"ש ה' מלך גאות לבש.שלובש המלך  עב 

: כידוע עוצם היראה בראש השנה. גם לעיל מדובר מאריה נתגלה היראה יותר ויותר עג
הוא הראשון שבשנאני המרכבה ואריה אותיות יראה אריה שאג מי לא ירא וכתיב היתקע ו

 שופר וכו' יחרדו, ויחרד כל העם אשר במחנה, כ"ז מרוב התפעלות התגלות התפארת.

: התפעלות הנפש היא יציאת כוחותיה מן הכח אל מתפעל נפש הרואה יותר ויותר עד
ויוצאים לפועל ע"י הראיה בעינים, ע"י ראית  הפועל, ובכל נפש יש יראה ואהבה גנוזים,

ההתפארות שעיקרו בראיה ואור דוקא ולא בידיעה בשכל, ע"י שהצדיק מראה את 
 החשיבות של ישראל וזה נראה ממש בעינים. אבל הוא פלא בגשמיות איך יכול להראות 



יָּה יֹוֵדַע אֹותֹו  ֵעיַנִים, ִמְתַּפֵעל ַנְפׁשֹו ִמֶזה יֹוֵתר ֵמִאם הָּ ר ֶׁשרֹוִאים בָּ בָּ ל דָּ )ֵּפרּוׁש, ִכי כָּ
ה ְלבַ  ֵעיַנִים ִביִדיעָּ ה בָּ ם עה ד, ְבִלי ְרִאיָּה ְגמּורָּ ִרים. ְכגֹון: ְכֶׁשְמַסְּפִרים ְלָאדָּ א ִבְספָּ , ַכמּובָּ

ל  ִרים ְבֵברּור, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ִמְתַּפֵעל ַנְפׁשֹו כָּ ְגֻדַלת ַהֶמֶלְך, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשיֹוֵדַע ַהְדבָּ
ְך ֵמַהמֶ  ל כָּ ְך ְלִהְתיֵָּרא כָּ ׁש ֶאת ְגֻדַלת ַהֶמֶלְך, ְכֶׁשהּוא כָּ יו ַממָּ ֶלְך ְכמֹו ְבֵעת ֶׁשרֹוֶאה ְבֵעינָּ

יו ִיְרָאה יֹוֵתר, ִכי ַהֶנֶפׁש  לָּ יו ְוכּו', ֶׁשָאז נֹוֵפל עָּ ֲארּותֹו ּוַמְנִהיג ֵחילֹותָּ בּוׁש ְבִבְגֵדי ִהְתּפָּ לָּ
ְרִאיָּה(:   ִמְתַּפֵעל יֹוֵתר ַעל ְיֵדי הָּ

ֵאל, ֶׁשֶזה ְבִחיַנת יֹום  ְוַעל  רָּ ֵאר ְבִיֹשְ ֲארּות ֶׁשִמְתּפָּ ֵכן ַעל ְיֵדי ֶׁשַהַצִדיק ְמַגֶלה ַהִהְתּפָּ
א, ְדַהְינּו ֶׁשנֹוַלד ְבִחיַנת ַהַמְלכּות . ִכי ִעַקר ְבִחיַנת עוֻהֶלֶדת ַהֶמֶלְך, יֹום ְגנּוְסיָּא ְדַמְלכָּ

ֵאל  ַהַמְלכּות הּוא ַרק ַעל ְיֵדי רָּ ם עזִיֹשְ . ְוָאז, עח, ֶׁשְמַקְבִלין ַמְלכּותֹו, ִכי ֵאין ֶמֶלְך ְבֹלא עָּ
ֲארּות ֶׁשל עטְביֹום ֻהֶלֶדת ַהַמְלכּות א, ְדַהְינּו ֶׁשִנְתַגֶלה ַהִהְתּפָּ , יֹום ְגנּוְסיָּא ְדַמְלכָּ

רֹוֶאה, ְוִנְתַגֶלה ְונֹופֵ  ֵאל, ָאז ִמְתַּפֵעל ֶנֶפׁש הָּ רָּ ם, ַוֲאִפלּו ַעל ִׁשְנֲאֵני  ִיֹשְ ל ִיְרָאתֹו ַעל ֻכלָּ
תֹו ְוִתְפַאְרתֹו ַעל )ְתִהִלים ס"ח(ַׁשַחק. ְוֶזה ְבִחיַנת  תֹו" ְכֶׁשִנְגֶלה ַגֲאוָּ ֵאל ַגֲאוָּ רָּ : "ַעל ִיֹשְ

ִקים". 'ֹעז' ֶזה ְבִחיַנת ִיְרָאה ֵאל, ֲאַזי: "ְוֻעזֹו ַבְשחָּ רָּ ר לְ  פִיֹשְ ֵעיל: ִמַנִין ֶׁשַהְתִפִלין  ַכִנְזכָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 דבר כזה עד שתתפעל נפשו, אלא זה כח אור הצדיק המגלה אור התפארת.

: כמ"ש אתה הראת לדעת שהקב"ה רצה להראותינו בעינים ידיעה בלבד וראיה גמורה עה
 .)ופירש רבינו סי' ל"ח שהם העדיים(בהר סיני, ואז נאמר בעבור תהיה יראתו על פניכם 

: ידוע שפרצוף מלכות נולד ויוצא ע"י שהצדיק מגלה ההתפארות... נולד בחינת המלכות  עו
)וגם לידת בני ישראל ע"י צדיק סוד נחש יסוד צדיק העליון הגנוז שם, מתוך פרצוף התפארת, וזה ע"י ה

 .דקדושה הנושך לאילה(

: ולא האומות, כי השי"ת פשוט בתכלית ואין  עיקר בחינת המלכות הוא רק ע"י ישראל  עז
 שייך להמליכו רק מחמת שבחר בישראל שימליכו אותו.

, כי השי"ת פשוט בתכלית ואין : ולא האומותעיקר בחינת המלכות הוא רק ע"י ישראל עח
 שייך להמליכו רק מחמת שבחר בישראל שימליכו אותו.

: יש לומר שבכל יום ויום נולדת המלכות, כי בכל יום מזכירים יום הולדת המלכות עט
יציאת מצרים וקריעת ים סוף וה' ימלוך כיון שבכל יום מוסר הקב"ה מחדש את מלכותו 

ההתפארות החדשה שנתגלתה. כמו בששת ימי לעמו ומניחים תפלין מחדש על שם 
בראשית שהיה בכל יום בריאה אחרת כדי לגלות התפארות אחרת, כך ממשיך תמיד שהרי 

 בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית.

: כי עוז הוא הכח להראות ולגלות את ההתפארות והמלכות, כמו עוז זה בחינת יראה פ 
יראה, כגון יהודי עושה מצוה זה עוז דקדושה לבוש שמתלבש ומראה יפיו, וזה מפיל 

ומראה את המלך בלבושו וזה מפיל יראה, וכן המלך ית' בעצמו מתלבש בישראל שהם 
 כביכול לבוש אליו, וזהו תנו עוז לאלקים לתת לו לבוש, וזה מפיל יראה.



רֹוֶאה  פאֵהם ֹעז ְוכּו', ְדַהְינּו ֶׁשִנְתַגֶלה ִיְרָאתֹו ֲאִפלּו ַעל ִׁשְנֲאֵני ַׁשַחק , ִכי ִמְתַּפֵעל ֶנֶפׁש הָּ
 ַכַנ"ל:

ֲארּות, ֶׁשֶזה ְבִחיַנת ִהְתַגלּות ַהִיְרָאה, ַעל ְיֵדי  ֶזה ִנְתַגֶלה ְוַעל ְיֵדי ִהְתַגלּות ַהִהְתּפָּ
צֹון  רָּ הפבהָּ א, ֶׁשלֹוֵבׁש ִבְגֵדי פג, ֶׁשֶזה ְבִחיַנת ַאֲהבָּ . ִכי ֵכן ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך ְביֹום ְגנּוְסיָּא ְדַמְלכָּ

יו, ֶׁשַאַחר  נָּ ם ְוַהֹכל ֲחֵרִדים ְוזֹוֲחִלים ִמּפָּ ה ַעל ֻכלָּ ֲארּות, ֶׁשָאז נֹוֵפל ִיְרָאה ְגדֹולָּ ִהְתּפָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: נמצא שאפילו היראה בעליונים תלויה בהתפארות יראתו אפילו על שנאני שחק פא
תחתונים. וידוע מאמר הרה"ק ר' אלימלך מהי יראתו יתברך שמתיירא כביכול במעשה ה

שיהודי לא יחטא, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, נמצא שע"י תפלין של ישראל 
כביכול גם השי"ת מתיירא כי מי כמוהו בוחן לבבות ורואה גודל תפארתם של ישראל 

עי"ז כביכול אפילו רוכב שמים בגאותו  תנינא ה'()בחי' תפלין כמ"ש שמתפארים בה' בגאוה קדושה 
שחקים מתיירא שלא יחטא ויפסיד התפארת ]עי' ביאור הלקוטים שהעיר בזה שלא שייך 

 יראה אצלו ית' וע"פ מהרר"א מיושב[.

 האהבה -חלק ד 
: עתה חוזר לבאר איך מוצא עי"ז את רצונותיו יתברך, שכמו בשורש עי"ז נתגלה הרצון פב 

 ת בא הרצון לברוא את העולם, כך כשמגלים את ההתפארות מתגלה הרצון.אחר ההתפארו

: הרצון הוא אהבה, כמ"ש אהבת אותנו ורצית בנו, והוא האהבה שזה בחינת אהבה פג
שאוהב עמו ישראל, ולעיל דבר מהרצון לבריאת העולמות וכאן מדבר מהאהבה לישראל 

וא קודם לכל, כי מהיכן בא שמתפאר בישראל שבאמת בשורש ה  )שאהבה שייך רק לישראל וכמ"ש בבה"ל(
וצפה וכו' הרי הכל מחמת אהבה, וזה נעלם שאי אפשר להשיג והוא מדת טובו יתברך 
שהאציל אהבה לאהוב את ישראל ובשביל זה רצה לברוא כל העולמות, כי בודאי האהבה 
לישראל קודם לרצונות של כל הבריאה. אלא שאח"כ בסדר הבריאה תחלה נתגלו כל 
הנבראים ורק אח"כ לקח את עמו ישראל באהבת עולם ביום גנוסיא דמלכא כשהתחיל 

 הגילוי.

ונמצא שהצדיק המחפש את הרצונות באמת הוא מחפש בעיקר את הרצון של ה' לישראל 
אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו, ולבסוף מוצא ומגלה את האהבה והרצון, והוא התכלית 

בל וכו' שאחר יראה בא אהבה והוא התכלית. שבסדר יראה ואהבה אי אפשר לק  -כדפתח  
 הגלוי בא יראה תחלה כדביאר במשל.



ְך ְמגַ  דכָּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ נֹות  פה , ּוְמַחֵלקפדֶלה ַהֶמֶלְך ְרצֹונֹו ְלכָּ ד  פוְונֹוֵתן ַמתָּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ  פזְלכָּ
ד, ֶׁשֶזהּו ְבִחיַנת פחְלִפי ְכבֹודוֹ  ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ תֹו ֶׁשֵיׁש לֹו ְלכָּ , ְכִפי ְרצֹון ַהֶמֶלְך ְוַאֲהבָּ

ה ֵאר ַהֵשם . ּוְכמֹו ֶׁשַעל ְיֵדי פטַאֲהבָּ ֲארּות ֶׁשְמַגִלין ַהַצִדיִקים, ֶׁשִמְתּפָּ ִהְתַגלּות ַהִהְתּפָּ
ר  בָּ ל דָּ ַרְך ֶׁשֵיׁש ְבכָּ ְרצֹונֹות ֶׁשל ַהֵשם ִיְתבָּ ֵאל, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ְמַגִלין הָּ רָּ ַרְך ִעם ִיֹשְ ִיְתבָּ

א, ׁשֶ  ר ַכַנ"ל, ֵכן ְביֹום ְגנּוְסיָּא ְדַמְלכָּ בָּ ֲארּות, ֲאַזי הּוא  ְודָּ ָאז הּוא ִהְתַגלּות ַהִהְתּפָּ
ַרְך ְך הּוא ְמַגֶלה ְרצֹונוֹ צִהְתַגלּות ְרצֹונֹו ִיְתבָּ ֶהם   צא, ִכי ַאַחר כָּ ד, ְונֹוֵתן לָּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ ְלכָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כמו שהצדיק זוכה לגלות את הרצון זוכה כאו"א מגלה המלך רצונו לכל אחד ואחד פד

שהמלך מגלה לו רצונו, כי בכל דבר יש כלל ופרט ופרטי פרטיות הרצון שבכל איבר ותנועה 
מכל הבריאה, הכל מגלה לנו כי תלוי בנו. כי הוא רוצה בנו  שרוצה בנו, והרצון מה רוצה

שנפארו כמ"ש כי רוצה ה' בעמו יפאר ענוים בישועה וכמ"ש רוצה בעמו ענוים יפאר יושב  
 תהלות בם להתפאר. וה' רוצה גם את הפחות שבישראל וכו'. 

 ונחלה באלקיו. : כי חלק ה' עמו, הקב"ה חולק מכבודו ליראיו, נותן לכל אחד חלק  ומחלק  פה

: ה' נתן לנו את השבת ואת התורה, והם מתנותיו, גלוי אהבתו ורצונו ונותן מתנות פו
 אלינו. ולכן ברכות אהבת עולם או אהבה רבה הם ברכות התורה.

: לכל אחד חלק מיוחד בתורה, כיון שמכל אחד עולה התפארות מיוחד לכל אחד ואחד פז
 הבה שנתעוררה.ממילא כל אחד מקבל מתנה מיוחדת כפי הא

: ה' הוא מלך הכבוד והכבוד שלנו הוא רק מהכבוד שלו שיש לנו חלק בזה, לפי כבודו פח
וכל אחד כפי שמכבד את ה' זוכה לקבל מתנות, ורצונו זהו כבודו שמחפש הרצונות של ה' 
ומחפש ההתפארות, שזה עבודת הצדיק שעובד לחפש כבוד ה' בכל דבר כדי לעטרו ולפארו  

 ת הרבה לגלות ולהמשיך אהבה רבה.וזוכה למתנו

: הוא סדר היחוד, שבתחלה מתבטלים לגמרי מרוב כלות הנפש ליופי יראה ואח"כ אהבה  פט
והחן, וזה שלמות העלאת מ"ן במסירות נפש, ואח"כ מקבלים מתנת האהבה היא בחי'  

 , ופשוט. )כמבואר בתורה י"ג דקבלת התורה היא המ"ד(שפע מ"ד שמקבלים 

: כאן רומז לקושיא, דלעיל משמע רצונות הבריאה ורצונות דישראל - "תהוספת מוהרנ צ
שהתפארות ישראל גבוה מכל הרצונות של הבריאה, וכאן מבואר שהרצון גבוה מהכל 

. אבל התירוץ הוא שבתחלה )"שמתרצה המלך לכאו"א ומקרבם ברצונו"(שהוא ההתקרבות שמקרב אותנו  
את רצונות הבריאה בהתלבשות הנבראים ועדיין כשהיה נעלם היה זמן ריחוק ואז ראו רק  

וכו'  )"התגלות ההתפארות הזאת..."(היו רחוקים מההתקרבות והאהבה, אך אחר שמצא ההתפארות 
אז מתגלה אמתת פנימיות הרצון שהוא התקרבות ודביקות ה' וישראל והוא ענין אחר 

 העיקרי. לגמרי ואז כבר אינו מתעסק ברצונות של דצח"מ כי כבר הגיע לרצון

: אחר שלקח אותנו לעם לעשות לו שם תפארת לכאורה היה יכול גלוי רצון המלך  צא
 להסתיים בזה שמתפאר בנו תמיד ומדוע הוצרך לתת התורה, אבל התורה היא רצונו של  



ד ְכִפי ְרצֹונֹו ַכַנ"ל. ְוֶזה ְבִחיַנת ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ נֹות ּוְמרֹוֵמם ַקְרנָּם, ְלכָּ ִהְתַגלּות  ַמתָּ
ם; ְוַאַחר  ַפל ַּפְחדֹו ְוִיְרָאתֹו ַעל ֻכלָּ ֲארּות, נָּ ה, ְבֵעת ִהְתַגלּות ַהִהְתּפָּ ה, ִכי ִמְתִחלָּ ַאֲהבָּ הָּ
יו   ְרִבים ֵאלָּ ד, ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתקָּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ תֹו ְלכָּ ְך, ְכֶׁשרֹוִאים ְרצֹון ַהֶמֶלְך ְוִקְרבָּ כָּ

 ְואֹוֲהִבים אֹותֹו: 

ֵאל, ַעל ְיֵדי ֶזה   רָּ ֵאר ִעם ִיֹשְ ַרְך ִמְתּפָּ ֲארּות ֶׁשַהֵשם ִיְתבָּ )ֵּפרּוׁש: ְכמֹו ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִהְתּפָּ
ה ֵמִהְתַגלּות  ְרצֹונֹות ֶׁשל ַהְבִריָאה ַכַנ"ל, ְכמֹו ֵכן ַעל ְיֵדי ַהִיְרָאה ֶׁשַנֲעֹשֶ ל הָּ יּו כָּ הָּ

ֲארּות ַהֹזאת ַכַנ"ל, עַ  צֹון, ֶׁשִמְתַרֶצה ַהֶמֶלְך ַאַחר ַהִהְתּפָּ רָּ ְך הָּ ל ְיֵדי ֶזה ִנְתַגֶלה ַאַחר כָּ
א   ה ַכַנ"ל. ִנְמצָּ ם ִבְרצֹונֹו ְוכּו' ַכַנ"ל, ֶׁשֶזה ְבִחיַנת ַאֲהבָּ ְרבָּ ד ּוְמקָּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ ְך ְלכָּ כָּ

ִכין ַעל ְיֵדי ַהַצִדיק, ֶׁשְמַגלֶ  ה ִנְמׁשָּ ל ֶׁשִיְרָאה ְוַאֲהבָּ ֲארּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה מֹוֵצא כָּ ה ַהִהְתּפָּ
ה ִיְרָאה  ל ַהְבִריָאה ְוכּו' ַכַנ"ל, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ ַרְך ְבכָּ יָּה ְלַהֵשם ִיְתבָּ ְרצֹונֹות ֶׁשהָּ הָּ

ה ַכַנ"ל(:  ְוַאֲהבָּ

ה, ּוִבְר )ְתִהִלים פ"ט(ְוֶזה ְבִחיַנת  תָּ מֹו אָּ רּום ַקְרֵננּו": "ִכי ִתְפֶאֶרת ֻעזָּ . "ִתְפֶאֶרת צבצֹוְנָך תָּ
ֲארּות ַכַנ"ל, ִכי ֹעז הּוא   מֹו" ֶזה ְבִחיַנת ַהִיְרָאה, ֶׁשִנְתַגֶלה ַעל ְיֵדי ִהְתַגלּות ַהִהְתּפָּ ֻעזָּ

רּום ַקְרֵננּו", ִכי ְמַגֶלה ְרצֹונֹו, ּומְ  צגְבִחיַנת ִיְרָאה  רֹוֵמם ַקְרנָּם ַכַנ"ל; ַוֲאַזי "ִבְרצֹוְנָך תָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

מלך שבאהבתו מגלה לעמו את רצונו הגנוז וזה המתנה הגדולה ביותר שלא זכה אליה 
 ן העליון ומעשי התחתון מחוברים כדלעיל.שום מלאך ושרף. ומבואר איך רצו

: פתח שהקב"ה הוא התפלין של ישראל וכן כי תפארת עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו  צב 
מסיים תרום קרננו הוא התפלין שלנו. אבל רבינו מפרשו על התפלין של הקב"ה שישראל 

שנעשה כתר להשי"ת הם התפלין שלו עוזו ותפארתו ואז מגלה רצונו ומרומם קרננו, כי ע"י  
 הוא נותן גם לנו כתר. וכנ"ל שאחר שמשה רבינו ראה הכתר של ה' קיבל קרני הוד וכתר.

נשבע ה' בימינו זה תורה ובזרוע עוזו זה  -: בגמרא שם כי עוז הוא בחי' יראה כנ"ל צג
תפלין, זרוע היינו יד שמאל שהיא מדת היראה הבאה מהתפלין, וימינו הוא האהבה שנותן 

. ]ומה שאמרו עוז אלו תפלין שבראש, פירוש כי כתב האריז"ל שתפלין של יד הוא התורה
באמת ג"כ תפלין של ראש להמלכות העומדת תחתיו, כי הכתר וההתפארות של ישראל 
בחי' המלכות הוא בזרוע היראה של הקב"ה, והתפלין של ראש שלמעלה הוא מהזרוע של 

 אה וביטול להעליון המתפאר.מדרגה שלמעלה יותר, כי כל התפארות היא יר



ד ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ א ֶׁשַהַצִדיק ְמַגֶלה    צדֶׁשל כָּ ה ַכַנ"ל ִנְמצָּ ַאֲהבָּ ַכַנ"ל, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִהְתַגלּות הָּ
ה  ַאֲהבָּ  : צה ַהִיְרָאה ְוהָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כל אחד זוכה לקירון אור העדיים כמו במתן תורה. ומרומם קרנם של כל אחד ואחד צד

והנה סדר התפלה הוא כך: אחר על הצדיקים שנתגלה אור הצדיק, נאמר בונה ירושלים 
היא היראה השלמה כי תחלה מתגלה יראה. אח"כ מצמיח קרן ישועה וקרנו תרום בישועתך 

ה מאיר אהבתו וישועתו לרומם קרננו, וכן שומע תפלותנו ונותן בקשותנו ומקבל שהקב"
עבודתנו באהבה וברצון. ואז מודים שהוא טוב כי כל זה נקרא הטוב שאין טוב אלא צדיק 

 .)כדלקמן(, ומסיימים בשלום שהוא עיקר התפשטות אור הצדיק )כדלקמן(

שכתוב במשה כי מצאתי חן בעיניך : יש לומר מה  נמצא שהצדיק מגלה היראה והאהבה  צה
כי מצאת חן בעיני, הוא כי משה חיפש וביקש בתפלותיו ותחנוניו עד שגילה את התפארת 

היראה ואהבה, והוא מציאת החן ועי"ז זכה כי קרן עור פניו והאיר לכל ישראל  -והרצון 
א. את הכתרים. וכל פעם שנחשך האור ע"י חטא התחיל משה לבקש ביותר עד שחזר ומצ

 ועיקר טענתו היה שכבוד ה' בעולם תלוי בישראל, כי הם בגדי התפארותו ומלכותו בעולם.

 תורה ומצוות
כתב בלקוטי הלכות שהאהבה והיראה כוללים כל המצוות כידוע שהיראה כלליות השס"ה 
לאוין והאהבה כלליות רמ"ח מצוות עשה, והם אנכי ולא יהיה לך. כי כל הלאוין הם מתוך 
התפארות ה' ששומר שלא לעכר ולהסתיר ח"ו את תפארת ה' ורצונו, וכל העשין הם מתוך 

 הרצון והאהבה שה' נתן לנו מתנות הוא התורה שנותן לנו בכל יום תמיד.

 בענין מראה יחזקאל וישעיה
יחזקאל ראה השכינה בגלות בבל וישעיה ראה השכינה בביתה   -הצדיקים שגלו ההתפארות  

. והנה יחזקאל ראה בחינת שנאני שחק הם א'ריה ש'ור נ'שר א'דם. בירושלים עיה"ק
וישעיה ראה גלוי מדרגה שמעליהם שהוא ההתפארות של המלך בביתו בלבושיו ויראה 
גדולה יותר של שרפים ואז נופלת היראה גם על שנאני שחק ונכנעים לפני גדולת המלך, 

 לקים וכו'.ואראה את אדנ"י ראיה בעינים והתפעלות, וכן מראות א



 אות ב 
ְך ד צו]ב[ ּוְכֶׁשֶנֱחׁשָּ ה  צזֵאֶצל ֶאחָּ ַאֲהבָּ ַמִים  ()ְיַׁשְעיָּהּו נ, ִבְבִחיַנת צחַהִיְרָאה ְוהָּ : "ַאְלִביׁש ׁשָּ

ם" ים ְכסּותָּ ק ָאֹשִ ַמִים" ֶזה ְבִחיַנת ֵאׁשצטַקְדרּות ְוֹשַ ה,  קאּוַמִים   ק . "ׁשָּ , ַהְינּו ִיְרָאה ְוַאֲהבָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 אות ב 
 החשכת האור -חלק א 

: אמרו רז"ל חושך זה יון, הם החכמות הטבעיות המחשיכים על אור רצונו ית' וכשנחשך   צו
המסתתר בבריאה, כדכתב לקמן שהתגברותם בשכליים ומחשבות, והם היפך מהצדיק 
המחפש רצון ה' המסתתר בטבע הם מחפשים רק את הטבע. ואמרו כתבו לכם על קרן 

ר אין לכם חלק באלקי ישראל, קרן דיקא נגד קירון אור המגלה שהשי"ת רוצה בנו השו
וחולק ונותן לנו מכבודו, השור דוקא כנגד שור שבמרכבה שהוא ראש השנאני"ם וממנו 
נמשכים הנבראים דצד שמאל ויראה, והוא מלך הבהמות וראש לקרבנות, ששם העבודה 

מעלה, והם מתנגדים למזבח כדלקמן להעלות הבהמיות ולקדשה לעשות התפארות ל
ומעוררים החטא של שור כדי להחליש ההתפארות, כי החטא גרם הסרת קרני האור 
והחשכת העור הגשמי והסרת יפיו, כדלעיל. ושור לשון ראיה והסתכלות 'אשורנו' ששם 
אור הצדיק והסתרתו. ויון הם בני יפת לשון יופי והתפארות הגשמיות זה לעומת זה. ]לקח 

 לבוש כבוד[. ונקרא "פר" ובתוספת א' נעשה "פאר". -ת השמלה א

 : שאצל כל אחד יש קרן אור מיוחד כנ"ל.אצל אחד צז

: הקיימים ונטועים בכל אחד מישראל לעולם אבל אינם מאירים היראה והאהבה צח
 בהתגלות.

: לעיל מיירי מהארץ ותולדותיה דומם צומח חי מדבר, וכל שמים היינו יראה ואהבה צט
לו הכל תחת השמים שהם מדות האהוי"ר והתפארות, המשפיעים לרצונות של הבריאה, א

כי הרצונות של כל הבריאה נמשכים מאהבה ויראה הבאים מההתפארות שהוא ג"כ סוד 
תפארת כידוע, והוא בחינת יעקב וישראל כדאיתא במק"א, בחינת אהל ואור  -שמים 

י ארץ לשון רצון כי בה טמונים הרצונות כדאיתא במק"א. ולכן השמים מאירים להארץ, כ
המחיים את כל הנבראים, ורצונות אלו תלויים בהארת השמים המשפיע את הרצונות. 

מלך הוא בחינת רקיע וכו', וכאן מבואר איך המלך לובש בגדי התפארותו   -  )תורה ו'(וכתב עוד  
 מתכסה.ועי"ז מתפעל נפש הרואה, בזה מובן מש"כ שהשמים נחשכים וכו' שהמלך 

האש לא נראתה בתחלת בריאת העולם, כי אש יוצא מההתפארות שמפיל יראה,  :אש ק
וההתפארות תלויה באיברי האדם ותנועותיו שצפה הקב"ה, וצפיה זאת עדיין היתה 

)ועי' פסחים נד שאור גיהנם נברא במעשה בראשית והיא יראה הנפולה שהיתה מיד בתחלה נעלמת, ורק ע"י אדם נתגלה. 

. כגון אחר שנעשה לו תפלין כתנות עור שמהם בא היראה. ועיקר האש גילוי הפאר( קודם
מלמעלה ירדה בהר סיני כי שם עיקר גילוי התפארות שמתפאר מישראל ע"י התורה, שהם 
ממלכת כהנים וגוי קדוש ממליכים אותו ית' בגופם בכל איבר ואיבר, לכן אז נתגלה היראה 

 .אי"ש[ - ]והוא אור הצדיק מאור אש  הגדולה והעצומה מרוב התפארות.
 



ִכים ְך ֶאְצלֹו ַהִיְרָאה   קבִנְתַלְבִׁשים ְבַקְדרּות ְוֶנֱחׁשָּ ק, ְדַהְינּו ֶׁשֶנֱחׁשָּ ְוִנְתַכִסים ְבֹשַ
ְך ֶאְצלֹו אֹור ַהַצִדיק ה ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשֶנֱחׁשָּ ַאֲהבָּ ה  קגְוהָּ , ֶׁשִמֶמנּו ְמַקְבִלין ִיְרָאה ְוַאֲהבָּ

 ַכַנ"ל:

ד אֹור ַהַצִדיק, ְואֵ  ְך ֵאֶצל ֶאחָּ ִמים ֵיׁש ֶׁשֶנֱחׁשָּ ִבין ְוִלְראֹותִכי ִלְפעָּ אֹורֹו  קדינֹו זֹוֶכה ְלהָּ
דֹול; ְוַאף ֶׁשהּוא ֵאֶצל ַהַצִדיק, ֵאינֹו יָּכֹול ִלְטֹעם דֹול  קה ַהגָּ ִבין ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהגָּ ּוְלהָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
והנה אחר שגלה אדם את הרצונות של כל החיות וכו' ולאדם לא מצא עזר שעדיין לא 
נתגלה העיקר שהוא התפארות האדם, כי לא שייך להתפאר עד שיהיה לו במי להתפאר 
והיינו שאין מלך בלא עם, ולכן הוצרך לבנות אשה כעין יום הולדת המלך. ולכן כשמצא 
אשה מיד אמר לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת, לשון אש ואש, הוא אש היראה 

 המתלקח מאור התפארת, והוא חמימות אור הציס"ע.

: מים נתגלו בעולם מיד בתחלת הבריאה, כי מיד כשהתחיל רצון הכללי התחיל ומים קא
ה שהיא בריאת העולם בכלליות, שהוא המים שהם כלליות הבריאה בכלל, ומים סוד האהב

 מהרצון, והיינו אור הצדיק המשפיע אהבה מים חיים אל כלי. ]כי גם מטר נקרא אור באיוב[ 

הם האומות המתייראים  -: כתיב שחורה אני ונאוה בנות ירושלים בקדרות ונחשכים קב 
משם ה' הנקרא עלינו, כאהלי קדר כיריעות שלמה, לבושים נאים לעומת חשוכים. אל 

הטבע המדומה, ובאמת ידוע כי כל חושך  -זפתני השמש אור תראוני שאני שחרחרת שש
 בא מרוב אור כך מרוב אור שמש האהבה נפל כי חפש האור ונפל לחכמות חצוניות.

: שנופל עליו עפרוריות הנחש ואינו נותן לו להאמין בחשיבותו, שנחשך אצלו אור הצדיק  קג
עליונה והוא צדיק, כדי שיחיה אדם כי הצדיק תמיד מגלה לאדם חשיבותו שהוא מרכבה 

במוחין דגדלות קרבת ה', ומצד שני הנחש תמיד מקטרג ומדבר רעות שיזלזל אדם 
 בחשיבותו ובנקודת צדיק שבו.

 : אין שכלו זך להבין וממילא אינו רואה.אינו זוכה להבין ולראות קד

של הדבר.  : כמו מאכל שטועמים אותו, ובטעם נמצא הרצון והאהבהאינו יכול לטעום קה
ועי' לקמן סוף הספר, טעמה כי טוב סחרה תיכף שטועמים מעט אור הצדיק, לא יכבה 
בלילה נרה אפילו שנתרחק לא יכבה, כי הוא סוד טיפה אחת שטועמים והולך ומאיר 
לעולם. והוא שכתב לעיל שהצדיק יודע "טעם כל הרצונות" אע"פ שברצון אין טעם יש בו  

 עום.בחינת טעם עליון שאפשר לט



בֹוא ְלַתְכִלית ַהטֹוב  ִצינּו ַגֵבי ֶעְפרֹון קוֶׁשל ַהַצִדיק, ֶׁשַעל יָּדֹו יּוַכל לָּ , קז. ּוְכמֹו ֶׁשמָּ
ַרתׁשֶ  ה  קחְמקֹום ְמעָּ מֹותקי, ֶׁשהּוא ַׁשַער ַגן ֵעֶדןקטַהַמְכֵּפלָּ ל ַהְנׁשָּ ם עֹוִלין כָּ , קיא, ֶׁשֶדֶרְך ׁשָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כמ"ש וירא אלקים את האור כי טוב, אור זה צדיק שעל ידו יכול לבוא לתכלית הטוב קו

כמ"ש ותרא אותו כי טוב הוא, אמרו צדיק כי טוב, שנתמלא הבית כולו אור וכו', הצדיק 
מאיר למצוא ולראות נקודות טובות בחושך ולטעום מעט טוב ובמעט הטוב ששם אינו 

 כלית הטוב שהוא צדיק, כי על ידו חי כל אחד בבחינת צדיק רשע שם הוא צדיק וזוכה לת

: לשון עפר, הוא נחש עפר לחמו שטועם תמיד רק טעם עפר דהיינו חושך העצבות עפרון  קז
 כדכתב במקום אחר. החתי לשון מחתה יראה ושבירה. אולם רמוז בשמו אותיות תחיה.

גל חמה לרוב יפיו, נחש הקדמוני החשיך אור תפארתו של אדם שהיה עקבו מכהה גל
ובתחלה היו לו בגדי התפארות עליון קרני כתנות אור, והנחש גרם בושה והוצרך מכסה, 
וגרם להשפילו משמים לארץ, לכסות אור אדם ולטמנו בעפר תחת כל הדצח"מ, עד שנראה 
שהוא פחות מכל הבריאה, על אף שבאמת הוא השורש לכל הבריאה. וזה כח התאוות 

ש לעינים שמראה את יופי הבריאה ומחשיך היופי האמתי, כי ע"י והחכמות שגרם הנח
ותפקחנה עיני שניהם נעשו בחינת חכמים להרע ולהיטיב לא ידעו לראות הטוב, כי זה 

 נקרא טוב ורע שבמקום לראות טוב נעשה רע. ורע אותיות עור שמתקן אחר החטא.

עפר, נמצא פאר  -ומהאלף נעשה עין והנה אותיות פאר הוא אפר כאמור פאר תחת אפר, 
נהפך לעפר, ע"י החשכת האור, כי ממאורי אור שהיא יראה מתוך נוראות ההתפארות, 
נעשה מאורי אש שורפת של יראה רעה המכלה ומשפילה עד עפר. ואברהם אמר ואנכי 
עפר ואפר מצד עצמי תכלית גשמיות העשיה התחתונה, אבל הקב"ה לוקח משם דיקא 

 נתו לישני עפר להחיותם ולהקימם לתכלית העליה להיות פארו העליון.ומקיים אמו

: מערה לשון עור ואותיות ערמה, כי הנחש היה ערום בחכמות ועי"ז החשיך מערתמקום    קח
האור והעור ונעשה עיור מלראות ונעשה עור גס, משכא דחיויא של טומאה, צרעת הבאה 

העור ומזככו כמו ר' מאיר שבתורתו על לשון הרע שדיבר, והנה אור הצדיק מאיר את 
כתוב כתנות אור, כי מהעין עושה אלף כי רואה בעינו נפלאות אלופו של עולם, וקלי' 
הנחש הוא ער ערוה דקלי' הנקרא רע היפך טוב זה צדיק, והנה הצדיקים שאין בהם מיתה 

סתרת ותמיד חיים הם אחר מותם נכנסים למערה כמער איש וכו' ודבוקים לה' גם בתוך ה
 חושך חיים בקדושת עור עיר וקדיש ודי למבין.

: זה לפנים מזה, או כפול בזוגות, וראה סוף התורה על יוסף וכסף תועפות המכפלה קט
 שהוא סוד המכפלה ששם גנוז האור.

: אדם הראשון נתגרש מהגן שלא יוכל לטעום ולאכול מעץ החיים, ונתגרש שער גן עדן קי
וב ורע, ועדן הוא עין לא ראתה מרוב אורו, ובגן אוכלים לאדמה שאוכלים שם מעץ הדעת ט

מאכלים המאירים את השכל ואת הגוף בהתפארות נורא ונפלא, ועתה זכה אברהם אבינו 
בזכות המילה והסרת עור הערלה לגלות אור הגוף לחזור למקום הקדושה מקור הנשמה 

השדה וכו' וכל העץ, ביחוד ואהבה עליונה כי הנשמה יוצאת ונולדת מאהבה. ונאמר שם   



ה יָּה ְמקֹום חֶׁשְך ַוֲאֵפלָּ דֹול ְמֹאד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶאְצלֹו הָּ רֹו  קיבְואֹורֹו גָּ , ְוַעל ֵכן ְמכָּ
ם הָּ ה ְלַאְברָּ ה ַרבָּ ְמחָּ א קיגְבֹשִ ה קכ"ח(, ַכמּובָּ רָּ ְך אֹור ַהַצִדיק, )ֹזַהר ַחֵיי ֹשָּ . ּוְכמֹו ֵכן ְכֶׁשֶנֱחׁשָּ

מֹות עֹולָּ ל הָּ ם ַהֶזהקידֶׁשהּוא ֵמִאיר ְבכָּ עֹולָּ ל ֶׁשֵכן בָּ , ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶאְצלֹו ֵאינֹו  קטו, ִמכָּ
א הּוא חֶׁשְך ֶאְצלוֹ  ל, ַאְדַרבָּ יםְוֶזה ֵמֲחַמת  קטזֵמִאיר ְכלָּ ּוְכִסילּות  קיזֲעִכיַרת ַהַמֲעֹשִ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
כי היה שם כח האכילה דקדושה כמו גן עדן. ותחית המתים נמשל לחיטה כי אכילה הוא 

 החייאת אדם ע"י העלאת חלקים ממיתה לחיים כידוע.

 : שיצאו ממחשבה העליונה חוזרים למקורםעולין כל הנשמות קיא

ן אם שכלו : הבעש"ט אמר, במקום שחושב השכל שם כל האדם. לכמקום חושך ואפלה  קיב 
 מאיר נמצא במקום אור, ואם שכלו חשוך נמצא בחשוך, הכל תלוי במחשבה. 

: בכל הפרשה שם מדובר מתורה זאת, אברהם פתח ואמר מכרו בשמחה רבה לאברהם קיג
גר ותושב אנכי, וענין גר מבואר לקמן. תנו לי אחוזת קבר, לתקן המיתה שהביא הנחש 

בתכלית החושך אור גדול, כי הקב"ה מתפאר   ולזכות שם לאור שמאיר אפילו בשעת מיתה
בישראל גם במותו, צדיקים במיתתם קרויים חיים. כי גם בחייהם ממיתים עצמם לכבוד  
ה'. ואז אומר "שמעוני" לשמוע קול הצדיק מרחוק, כי הם היו בחושך גדול והיו צריכים 

כול להשמיע לשמוע, כי ראיה אין להם אך לכל הפחות שמיעה, וזה ע"י אהבת אברהם שי
גם לרחוקים כאלו, כדכתב מורנ"ת שאברהם יש לו חסד וצדקה ואהבה ועשה נפשות וגרים 
הרבה עי"ז. ושקלי הכסף עושה שלום ואהבה כדי שישמע הקול. וכמובן כאן אין המטרה 

 לאהוב את עפרון רק לגרום לכלי המעשה שלו שיכנע אליו.

ארבה עצבונך בעצבון תאכלנה, אע"פ שמדת הנחש עצבות כמ"ש הרבה  -בשמחה רבה 
הועיל קולו של אברהם עד כדי ששמח למכור את שדהו, ובזה התחיל קנין ארץ ישראל 
אדמת קודש קדושת הגוף והאכילה כדלקמן. וכתב החת"ס שרק אחר שמצא אברהם את 
מקום הר המוריה מקום המזבח ע"י שהראה לו הקב"ה את המקום, רק אז התחיל לקנות 

 מבואר שע"י המזבח זכה לארץ ישראל ולמערת המכפלה, ראה לקמן. את ארץ ישראל,

: כדלקמן שנשמות ישראל גבוהים למעלה מכל העולמות, שהוא מאיר בכל העולמות קיד
 וכל העולמות מקבלים מהם. וז"ש שאורו גדול מאד.

 : שנמצא כאן הצדיקים וישראל.וכל שכן בעולם הזה קטו

משמע שהצדיק גופא נראה אצלו חשוך, וזה גורם : אעפ"כ... אדרבה הוא חושך אצלו קטז
לשה"ר ומחלוקת על הצדיק, כמו והביטו אחרי משה שנאמר בו ותמונת ה' יביט, כי אצלם 
אדרבה נדמה לחושך יותר ונדמה לו טוב לרע וכו' וזה בחינת ערב רב שהיו אצל הצדיק 

חד מישראל והם ולא ראו אורו והיו דוברים עליו רעות. שהצדיק רואה התפארות בכל א
 רואים היפך התפארות, וצ"ע. ועל זה נאמר אל תראוני שאני שחרחורת וכו' כפרש"י.

 עכירת המעשים והכסילות -חלק ב 
: עכור היפך מנאה, כי נוי הוא התפארת והיופי שהקב"ה וזה מחמת עכירת המעשים קיז  



ֶכל ְכלֹו ִבְכִסילּותקיחַהֹשֵ ִעים ִנְתַחֵשְך ֹשִ ים רָּ דֹותקיט, ֶׁשַעל ְיֵדי ַמֲעֹשִ  קכ, ְדַהְינּו ֵדעֹות ִנְפסָּ
ְכִריֹות ְכמֹות נָּ תּוב קכאְוחָּ ַרע)ִיְרְמיָּה ד(, ְכמֹו ֶׁשכָּ ה ְלהָּ ִמים ֵהמָּ ּוְלֵהיִטיב ֹלא , קכב: "ֲחכָּ

עּו  ם ְלֵהיִטיב, קכגיָּדָּ ְכלָּ ל ְבֹשִ ִעים ֵאינָּם ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַתֵמׁש ְכלָּ רָּ יֶהם הָּ ", ִכי ַעל ְיֵדי ַמֲעֹשֵ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ין.מתפאר במעשינו, ומעשים עכורים מסתירים את יופי ההתפארות ומחשיכים הע

: מעשים ושכל הם גוף ונשמה, יופי הגוף מאיר את עכירת המעשים וכסילות השכל קיח
הנשמה, כמו כשהצדיק מוצא ההתפארות בגוף ישראל עי"ז מגלה בנשמה את אור היראה 
ואהבה, אבל אם ההתפארות שבגוף נעלמת ממילא גם אור הנשמה נעלם. כמו"כ כשהגוף 

יראה ואהבה ושכלו בחכמה אמתית של תורה,  של כל אחד מואר ביופי אז נשמתו מלאה
ולהיפך להיפך. כי החידוש בתורה כאן הוא שהכל תלוי בגוף הגשמי, שהרי עיקר מתן תורה 

 הוא "נעשה" עשיה גופנית רמ"ח איברים.

: כמו שהמחשבה העליונה דקוב"ה תלויה במעשיהם של ישראל נתחשך שכלו בכסילות  קיט
המעשים גורמים החשכת השכל, כי סוף מעשה שעלה במחשבתו תחלה, כך גם למטה 

במחשבה תחלה. ודע כי נשמות ישראל נמשכים ממחשבה העליונה ושכל עליון, ולכן בכל 
 מקום שמדובר כאן ממחשבה ושכל תדע שהוא משורש ישראל שעלו במחשבה תחלה.

 : דעת וידיעה הוא חיבור שהצדיק יודע ומשיג את רצון ה', והפסד הדעתדעות נפסדות קכ
 הוא שיודע דברים אחרים.

: חכמה הוא מה שמקבלים מלמעלה כגון קבלת התורה חכמת ה', וחכמות נכריות קכא
 ונכריות שמקבלים ממקומות זרים.

: חכמת הצדיק הוא לגלות ולמצוא הטוב, וחכמה להרע כמו הנחש חכמים המה להרע קכב 
 ליו רעות.שמדבר לשון הרע שע"י חכמתו מוצא חסרונות ופגמים בכל דבר ודובר ע

: אין לו דעת לייצר טוב, כח הצדיק והאדם ידע הוא להוציא מציאות ולהיטיב לא ידעו קכג
 טוב מצא אשה מצא טוב, ולהיפך מצורע מוציא רע.

 ברכות יוצר אור ואהבת עולם וק"ש
יוצר אור זה אור הצדיק, ובורא חושך זה החשכת האור ע"י גשמיות הבריאה, עושה שלום 

צדקה נקראת מעשה ועל ידה נעשה שלום וחוזר   -שה הצדקה שלום זה הצדקה והיה מע
 להתגלות אור הצדיק, ובורא את הכל כי עי"ז ברא את כל העולם.

וברכת יוצר המאורות בכלליות היא גלוי ההתפארות והיראה, כנזכר בה כמה פעמים לשון  
ונך בלבב התפארות ויראה. ואז ברכת אהבת עולם היא האהבה, ולכן נזכר בה לעשות רצ

שלם שהקב"ה רוצה בנו, וההתקרבות וקרבתנו מלכנו וכו'. ומזה מגיעים לייחד שמו כי 
 תכלית יראה ואהבה הוא היחוד כי אהבה בגי' אחד. וזה כל ענין הצדיק להביא יחוד השלם.

ובערב מברך המעריב ערבים שנחשך האור ומתערב הראיה והדעת כי תמיד בתחלה הוא 
גם זה הוא בדברו ובחכמה, ושם לא נזכר ענין הפאר והיראה וכו'  חושך ואח"כ מתגלה, ו

 כי עדיין כל האור נסתר, אבל אהבת עולם מברכים כי גם בהעלמה אהבתו אלינו כי נתן 



ִבין אֹור  ֶכל, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאינֹו יָּכֹול ִלְראֹות ּוְלהָּ ַרע, ְוַעל ְיֵדי ְכִסילּות ַהֹשֵ ִכי ִאם ְלהָּ
 ַהַצִדיק: 

 אות ג
ֶכל]ג[ וְ  ֶזה, ְלַהְכִניַע ּוְלַבֵטל ְכִסילּות ַהֹשֵ , ִכי קכה , הּוא ַעל ְיֵדי ְבִחיַנת ִמְזֵבחַ קכדַהִתקּון לָּ

ה קל"ט(ִעַקר ְיִניַקת ַהְכִסילּות, ְדַהְינּו ַהְקִלּפֹות, הּוא ַרק ִמְבִחיַנת ִמְזֵבַח  , ַהְינּו  )ַעֵין ֹזַהר ְתרּומָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)ובבוקר י"א אהבה רבה כי אז הוא  לנו התורה ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים בכל מיני העלמות 

אלא שלא נתגלה כ"כ. ובהם  לם כי מגלים האהבה שקיימת גם בהעלם( בהתגלות ולא בהעלמה וי"א גם אז אהבת עו
גם בלילה. בערב "אוהב" וביום "הבוחר" כי אז נתגלה אור הרצון  -נהגה יומם ולילה 

 ונתברר מהחושך, שה' בוחר ורוצה בנו.

ולכן בערב מדליקים המנורה במקדש, הוא אור הצדיק המאיר בחושך, יחד עם ההקטרה 
הנצוצות מהקלי' בחינת גרים. וזה ענין נר חנוכה שמדליקים הנרות  שהקטורת מוציא

 בלילה אפילו בחוצות. להעלות רגלי דתרמודאי.

 האכילה
ת, שכל של בהמה שכולה רק טבע שהוא בחינת בהמיו להכניע ולבטל כסילות השכל: קכד

 ורחוקה משכל העליון של התורה וישראל.

לחתוך ראשה שהוא הכסילות ומתבטל, ואז מעלה : לזבוח את הבהמה בחינת מזבח קכה
 הדם והחלב לה'. כי כמו שפגם השכל הוא ע"י עכירות המעשה, גם הכנעתו ע"י מעשה.

המאמר נאמר בחנוכה, חנוכת המזבח שחוזרים כל החלקים שנפלו בקלי' בגזירות הגוים 
 וחכמותיהם עתה חוזר הכל ונשלם המזבח.



ה ם, קכוְבִחיַנת ֲאִכילָּ נֹו ֶׁשל ָאדָּ כֹות נ"ה(ְכִמְזֵבַח'  קכחְמַכֵּפר קכזִכי 'ֻׁשְלחָּ ם ִעַקר )ְברָּ , ּוִמשָּ
ם תָּ ֵׁשרקכטְיִניקָּ , ְבֶהְכֵרַח ֶׁשִיְהֶיה לֹו ִבְלבּול קל. ְוַעל ֵכן ֲאִפלּו ַאַחר ֲאִכיַלת ִאיׁש ַהכָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
הרי כל העולם תלוי רק  -לה עולה הקושיא מאליה : בכל מציאות האכיבחינת אכילה קכו

בגוף היהודי, וא"כ איך שייך שהאדם צריך לקבל חיות מהבריאה באכילה. והתירוץ הוא 
דהא גופא התירוץ דכיון שהכל נברא בשבילי לכן אני אוכל אותו כדי שיחזור ויכלל בי כי  

הרי שהאכילה טובת אני שורש המאכל, ולפי זה האכילה היא טובת המאכל, אבל ידוע 
 האדם וקיומו.

אלא צריך לבאר כי האכילה הרי מתחלקת לכל חלקי הגוף והנפש, יש בו חלק גופני ממש 
יש בו פסולת ועשיה וכו', ומפליא לעשות, ויש בו חלק למח ושכל ויש בו נצוץ אלקי מוצא 

ה פי ה', אבל בכלליות חלק המעשה משפיע על חלק הרוחני, כי כך הוא בשורש שמעש
ישראל שבעולם העשיה משפיע על מחשבה העליונה כביכול, לכן גם באדם שהוא המרכבה 

 אכילתו הגשמית משפעת על שכלו. -והתפארת העליונה 

כי אע"פ שמחשבת ההתפארות קודמת לרצונות הבריאה, סוף סוף בפועל יצא ונעשה 
אבל  הבריאה לפני מעשי האדם, אלא שהקב"ה צופה נסתרות קורא הדורות מראש,

ההתפארות יוצאת לפועל ע"י שיש בריאה ובה מסתתר תפארת הקב"ה בלבוש גשמיות 
ושק, והיהודי מחפש את האלקות שבה ומעלה מ"ן, מגלה ההתפארות המכוסה ומוציאה 

שנעשה מהם  )ח"ב סי' טז(מהעלם אל הגלוי, כגון ע"י ברכות שהם אמרי שפר, שכתב רבינו 
נוי עי"ש, וזה עבודת צדיק וכל יהודי הנקרא צדיק, עטרה למלך העליון להיות ביופי ו

שמחפש ומוצא ומגלה את אור המחשבה והרצון הנעלמים וטמונים בזה העולם, כי צדיק 
נשלח לעולם העשיה לעבוד את ה' בגשמיות למטה, וכך מגלה את ההתפארות והיראה 

 ואהבה.

אוכל אותה דהיינו לכן ע"י שלוקח את הבריאה שהיא בחינת העשיה כלפי ערך האדם, ו
שהוא חלק מחשבה העליונה   -שמבררה ומגלה הרצונות שבה, ע"י ההתפארות של היהודי  

בפרט ע"פ התורה שהיא החכמה העליונה, שהקב"ה מתפאר בכל איבר ותנועה שלו  -
ובודאי גם באכילתו, ולוקח המאכלים עם הרצונות שבהם וכוללם בגופו המפואר של 

 ארות הקב"ה מהעלם אל הגלוי, ומעלה שעשוע נפלא.היהודי, בזה מגלה את התפ

וזה עבודת הקרבנות, שלוקח בהמה גשמית ומקריב אותה בעולם העשיה, וזה מעלה 
התפארות עד למעלה עד אין סוף, ומעורר רצונו הפשוט ית' שרוצה ומתרצה אליו, נמצא 

סליק וכו'  שהעשיה התחתונה גורמת הרצון העליון. וכדברי רשב"י "וברזא דקרבנא כד 
סליק ברעותא עלאה וכו' דלא אתידע כלל וכו' לעילא לעילא עד אין סוף" וכו'. ואכילת 

 ישראל היא כמזבח. 

וישע ה' אל הבל שהיה לו שעשוע מקרבן הגשמי, והנה עש ושע אותיות שוות כי מלמטה 
למעלה הוא עוש"ה ואז נעשה מלמעלה למטה הארת פנים ולתפלתם שע"ה, כי ממעשינו 

למעלה שעשוע אלינו. ונראה דשעשוע הוא חיבור העשיה והשעיה יחד בבחינת  נעשה
 פנים בפנים, ולכן בהר סיני היה גילוי פנים בפנים כי שם ענו כל העם יחדיו נעשה ומזה  



ת ה, ְוֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשְיִניקַ   קלאַהַדַעת ְקצָּ ֲאִכילָּ ִריְך   קלבת ַהְכִסילּותַאַחר הָּ ם. ַאְך צָּ הּוא ִמשָּ
ֶׁשֹּלא ִלֵתן ִחיּות ְלַהְקִלּפֹות, ִכי ִאם ְכֵדי ִחיּונֹו ְבִצְמצּום ְוֹלא יֹוֵתר. ְוָאז ְכֶׁשַהִמְזֵבַח  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 השיב הקב"ה שעיה, ונתחברו להיות שעשו"ע.

שיר ולכן הנדיב העושה צדקה נקרא שוע, כי העני משווע לקבל עשיה לחם לאכול, והע
שועה חונן ונותן, וזה מעשה הצדקה, ובמעשה זה מושיע את העני ונעשה יחוד שעשוע. 
ונדבת קרבנות נחשב גם כצדקה כי נותן מממונו ומעשי ידיו ומוסר להקב"ה. וכתב רש"י 

 שהשולחן נקרא מזבח כאשר מפריש ונותן צדקה מלחמו לדל.

שלחן, כי היא אור הצדיק המאיר : שולחן בצפון, ומנורה בדרום נוכח השולחנו של אדם  קכז
 את השכל והחכמה אל השולחן ששם מקבלים האור.

: כפרה היא ריצוי כמ"ש ונרצה לו לכפר עליו, שהקב"ה רוצה אותו ואוהב אותו, מכפר קכח
אע"פ שחטא, כי כח האכילה לפייס ולרצות אע"פ שנתרחק לחזור ולקרב לעורר רצון 

 נה.ואהבה, ולקבל מתנות של תורה חכמה עליו

: כל דבר שבעולם צריך יניקה מהקדושה, וגם שקר צריך לינוק ומשם עיקר יניקתם קכט
מהאמת. ויניקתם מאכילה ומזבח, שצריך לתת גם להם יניקה כידוע בזוה"ק, דכיון שאכילה 
הוא העלאת הגשמי להחיות את המח, כך הם משתמשים בגשמיות לבלבל את המח, 

 ופשוט. 

: וצריך כל אחד לידע שהבלבול הבא אחר אכילה הוא אכילת איש הכשראפילו אחר  קל
מוכרח גם לכשרים, לכן אל יפול כלל בדעתו מזה כי כן צריך להיות, אבל צריך להתחזק 

 שלא ישכח מההתפארות והרצון שה' מתפאר ורוצה בו.   -במיוחד שלא יתחשך אור הצדיק  

רבות לה', כפי : עיקר החיבור הוא הדעת ובזה תלוי עיקר ההתקבלבול הדעת קצת קלא
הדעת כך מציאות האדם, אם יודע מדברי הצדיק הנ"ל הרי הוא מחובר לה' ואם לאו נקרא 

 רחוק, ובלבול הדעת הוא חוסר הבהירות במעלתו.

: יש חכם וכסיל, חכם הוא יצר טוב שהם מחשבות הטובות, וכסיל יצר יניקת הכסילות  קלב 
כילה שמזין את המח כך הרע הם מחשבות רעות, וכמו שהמחשבה טובה נזונת מא

מחשבות רעות נזונים מאכילה, בבחינת יניקה כעין תנוק היונק ושואב כח למח הקטנות 
 שלו והם יצר מחשבות לבו רע מנעוריו.



ה ְבַכְׁשרּות ֲאִכילָּ אּוי קלגְכִתקּונֹו, ַהְינּו ֶׁשהָּ רָּ ִעים ַהְקִלּפֹות קלדכָּ , ַהְינּו  קלה , ֲאַזי ִנְכנָּ
ֶהם ֹכַח ְוִחיּות, ִכי ִאם ְכֵדי ִחיּונֹו ְבִצְמצּום ח קלוַהְכִסילּות, ִכי ֵאינֹו נֹוֵתן לָּ , ֶׁשֶזה ֻמְכרָּ

ֶהם ׁשּום ֹכַח ְוִחיּות יֹוֵתר ל ֵאינֹו נֹוֵתן לָּ ֶהם, ַכיָּדּוַע, ֲאבָּ ם: קלזִלֵתן לָּ  ִמְכֵדי ִחיּותָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 : מאכלים כשרים שרצון ה' הוא שייאכלו, ובזמן הכשר לאכילה.אכילה בכשרות קלג

יהיה בפאר הגוף ולא בבזיון, : היינו בפאר ויופי, כי עיקר העבודה באכילה הוא שכראוי  קלד
דהיינו שווי המזג. ראוי לשון ראיה ומראה. כי עיקר אכילה בעינים כי סומא אינו שבע 
וכמ"ש ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכו'. וזה בחינת ירא"ה מתוך התפארת כנ"ל. 
והכהנים בעבודתם לובשים בגדי כבוד ותפארת כי הם מפארים את ה' בעבודת האכילה. 

 ל בשולחן המלך בדרך כבוד למשחה לגדולה כמשרז"ל.כאוכ

: בכל מאכל יש אוכל ופסולת, שהפסולת הוא מאכל בהמה דהיינו נכנעים הקליפות קלה
כסילות שמחשיך ומעכר את השכל, וצריך להפריש ולהוציא האוכל מתוכו. אבל הוא 

שיתברר אלא ע"י מעורב מאד כי בכל פירור מהלחם יש חלק אוכל ופסולת, ואי אפשר 
אכילה, ואז מתחלק כל חלק למקומו. וכשהקלי' מתגברים היינו שהחצוניות מסתיר את 
הפנימיות וגשמיות הגוף מסתיר את היופי האלקי, אבל כשהטוב מתגבר אז להיפך הגוף 

 משמש לפאר את ה' והכל מתעלה.

לבריאה,   וזהו שמברכים אשר יצר את האדם בחכמה ששורש האדם מחכמה העליונה קודם
  - כולם בחכמה עשית, וברא בו וכו' בבריאה יש אוכל ופסולת, ומסיימים רופא כל בשר 

רופא אותיות פאר, הרפואה הוא פאר הגוף במזג יפה ונאה, כי כשמתברר אוכל מתוך 
פסולת נעשה התפארות נפלא שה' מתפאר כשמעלים את הבריאה אל הקדושה לברכו 

זה  -ר האדם נאה ומכובד לכבוד ה'. ומפליא לעשות ולפארו, בפרט כשנפרד הפסולת נשא
נאמר במנוח כשהקריב מאכל ועלה באש המלאך לשמים שנהפך מהגשמיות לרוחניות, 
והעשיה הגשמית היא פלא איך מתחברת ברוחני, כי העשיה היא מפלא עליון שלמעלה 

 מהכל בבחינת נורא תהלות עושה פלא.

יי האדם ובו כל עבודת הפרנסה וכו' והכל סובב  ועיקר הבחירה הוא באכילה, שבו תלוי ח
על זה ולכן בו היה צווי ראשון לאדם, כי הוא עיקר עבודת הבירורים שצריך לבחור בטוב  

הפלאה והבדלה בין טוב לרע, והוא הבחירה שהיא  -ולהפרישו מתוך הרע, וזה נקרא פלא 
שרוצה, ובאמת הטעם לנברא כח בחירה לעשות מה    -פלא שנתן הבורא ית' שהכל ברצונו  

 כי ה' רוצה להתפאר בנברא שבוחר בו ונעשה דוגמא עליונה.

ולכן המזבח תלוי בבחירה כמ"ש המקום אשר יבחר ה', כי ה' רוצה שמתוך הסתרת עולם 
הזה יבחרו ויגלו את מקום המזבח ואז יבחר בו ה' מתוך כל הבריאה להשרות שכינתו 

 עליו, לרצות בלחם שמקריבים שם.

: צריך שיהיה קיום למחשבות הזרות, תמיד חיונו בצמצום שזה מוכרח לתן להםכדי  קלו
עד שיהיה תיקון השלם, כי ה' רוצה דוקא שיהיה ירידה שהחיות של אדם יתלבש בקלי' 
 דהיינו בלבול הדעת וכו', כדי שיהיה לו עבודה לחזור בתשובה ולהעלות מדות הנפולות, 



ֶכלְוַעל ֵכן ַעל ְיֵדי ֲאִכילָּ  ע ַהְכִסילּות ְוִנְתרֹוֵמם ַהֹשֵ ִצינּו  קלחה ְבַכְׁשרּות ִנְכנָּ , ְכמֹו ֶׁשמָּ
א   רָּ א עב.(ַבְגמָּ א ַקמָּ בָּ א ָאַמר ֵלּה ְוכּו', ְוַהאי    קלט, ְבַבְעיָּא )בָּ ן ְוכּו', ְלַצְפרָּ א ֵמַרב ַנְחמָּ בָּ א רָּ ִדְבעָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ומצומצם שלא יוריד לשם יותר חיות כדי שלא ובזה יגדל ההתפארות. אבל יהיה מוגבל 

 יפסיד חיותו דקדושה.

: חיים והיפך חיים תלוי באכילה. שלא יהיה ח"ו אינו נותן להם שום כח וחיות יותר קלז
כמוסר את הבריאה לידי הגאוה דסט"א שמפריד את הבריאה מהתפארות מלכות ה' 

ז כדלקמן. והיינו שיכניס להתפארות של גוי וטבע שלוקח להנאתו הכל, שהוא בחי' ע"
אדם כל הנאתו בקדושה ככל שניתן שיחשוב איך הכל עושה נחת רוח לה' ולא יחשוב  
שההנאה הוא בשביל הנאת עצמו ואע"פ שמוכרח קצת ליפול להנאת עצמו לא יתרחק 

 יותר רק ימשיך להעלות הכל לה'.

גשמית וגם  בעולה מקריבים הכל כליל חוץ מהעור שהוא הלבוש שנשאר למטה בעשיה
כי   )מי האהבה(הוא בשולחן גבוה וניתן מגבוה לכהנים. ויש קרב וכרעיים שצריך לרחוץ במים  

שם עיקר האכילה והגשמיות, ויש איברים ופדרים המתאכלים גם בלילה ויש בהם גם חלק 
לכסילות הגובר בלילה כנודע. ואז תפלת יעקב שהוא מדת התפארת שאמר מה נורא, כי 

 תפארת.מכל זה נעשה 

: יש דומם צומח חי מדבר, ומדבר הוא האדם בחינת המחשבה, וע"י ונתרומם השכל קלח
שהעלה המאכל אל אדם הרים את העשיה אל המחשבה ונתרומם שכל אדם ועולה מתוך 
הגשמיות לראות יותר רוחניות, דהיינו ללמוד תורת ה' שהוא השכל האמתי, כי כל שאר 

נגד חכמות התורה שהיא שכל הקדוש האמתי שהיא חכמות חצוניות הם פסולת ועכירות  
המתנה שנתן ה' באהבתו להשיג רצונו שרוצה בנו, והיא לבוש תפארתו ית' ובה מתחבר 

 לה' ביראה ואהבה.

ויש אכילת טהרות ויש חולין על טהרת הקודש  )וגם תרומה נקרא בפסוק קודש(יש אכילת קדשים 
ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה, וכו', ובברכת על המחיה נאמר ונאכל מפריה  

אכילת קדשים הוא שהמח זך וחי במחשבת הקב"ה באכילתו כי מאמין שאכילתו עולה 
לקדושה מופרש ומובדל לגמרי מחצוניות העולם רק כולו קודש לה'. וזה צריך להיות 
בטהרה גדולה שלא יהיה שום אחיזת טומאת מת וכדו' כי המיתה הוא הגוף העכור 

פרוריות שנעשה רמה ותולעה, וצריך להיות אכילת ישראל כולה חיים והתפארות קדוש. וע
וכן אכילת טהרות וזהו שמברכים על האכילה בקדושה וטהרה כי מהאכילה נעשה רק פאר 

כי לחם הוא מוחין ג"ר ויש בו ברכה  -עליון. ]ונאמר רק בשבעת המינים שאינם לחם 
 י' ז' מדות ושם צריך בירור ושם מדובר על גלות[.דאורייתא אבל שאר ז' מינים הם בח

: ידוע שהספקות בתורה הם מחמת שהפסולת מכסה על בבעיא דבעא רבא מרב נחמן קלט
האוכל דהיינו התורה שהוא מזון הנשמה, והסרת הספקות הם הסרת הקלי' ואכילת מה 

והבעלים   שבפנים. וקצת מובן ענין השאלה לכאן כי גנב הוא בחשכת לילה כשנסתר האור
מסיחים דעתם, אז גנב שור, הוא הבהמה המשועבדת לבעליה כמו גשמיות הבריאה 

, )ובפרט גונב שור שכיבד את עצמו ולקח תפארת לעצמו(המשועבד להצדיקים המגלים את הקב"ה הבעלים   



א ְך ְבאּוְרתָּ ִרי לָּ א ֲאמָּ א ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָאַכל,   קמְדלָּ א ְוכּו'. ִנְמצָּ א ְדתֹורָּ רָּ ִלי ִבֹשְ א ֲאכָּ ְדלָּ
ע ַהכְ  ה ִנְכנָּ ֲאִכילָּ ה, ִכי ַעל ְיֵדי הָּ ה ַדְעתֹו ְצלּולָּ ְיתָּ ל ֹלא הָּ ֶכל. ֲאבָּ ִסילּות ְוִנְתַגֵדל ַהֹשֵ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
וטבח ומכר היינו כאכילה והיפך קרבן דקדושה כך עשה ריוח להנאתו מהגניבה, צריך 

סופם שישלמו ארבעה   -רמז שהכסילות היונקים בכל פעם מאכילת ישראל  להשיב ד' וה', ל
וחמשה וירויחו הבעלים מכל מה שגזלו שיתרבו גרים ויתוספו לישראל ויהיה התפארות 
וכבוד גדול לה' מכל זה, מכל הגזירות שגזרו האומות והרחיקו אותנו וכו' לסוף יהפך הכל 

 ויחזור חמשה פעמים.

מהשותפים כגון שנכנע להקב"ה אבל לא נכנע לישראל, שהרי  והשאלה אם הודה לאחד
ישראל שותפים להקב"ה בבריאת העולם כי נמלך וכו' ויש להם שותפות ובעלות בכל 

שנכסי הגוים כולם מותרים לישראל,  )ב"ק לח(הבריאה מאז מתן תורה ולכן אמרו בגמרא 
יה הסברא בלילה, היינו וכיון שהגוי הודה לשותף אחד הוה אמינא שפטור מלשלם, כך ה

בגלות הדומה ללילה, והשיבו רבא מאב ובנו שנחשבים שותפים כי בנים אתם לה' אלקיכם 
שמסר מלכותו ובעלותו לבנו כנ"ל מהגמרא דיום גנוסיא. אבל בבוקר הגאולה נתגלה 

כי אפילו חלק זה יצטרכו להשיב ולשלם ויהיה  קרבן( -)אותיות בוקר שאפילו חמשה חצאי בקר 
ווח גדול, כי לא נפטרו מהקנס עד שיודו לשני השותפים אב ובנו. וזה מלמדנו איך כל ר

האכילות גם מה שהלך לקלי' בזמן קטנות וחשכות השכל של אדם, הכל ישוב לרווח  
 לטובתנו.

ולכן רב נחמן דיקא שהוא מנחם אותנו שלבסוף ישוב ויתהפך הכל לטובה. ]ורבא גילה 
האריז"ל שורש נשמתו מהרכוש שהוציא אברהם אבינו מהקלי' עי"ש[. וטעם שור דוקא 

, ואדם הראשון  )בתו"כ ובסיני(}בגנב ובבשרא דתורא{, נתבאר כבר לעיל, שהוא קרבן הראשון 
יות שופר דראש השנה לשון שופרא ופאר שמעלה את השור הקריב פר, ונקרא שור פר אות

 לראיה אלקית ולהתרוממות קרן ישועתנו.

ומענין לענין, ג' פעמים בש"ס איתא שאמר רב נחמן לתלמידו השואל "לכי תיכול עלה 
כורא דמלחא", ונראה תיכול לשון אכילה וגם כור לשון אכילה כמו ויכרה כירה, ומלח הוא 

להמתיקם על כל קרבנך תקריב מלח הוא ברית צדיק שממתיק את הניתן על קרבנות 
)כמ"ש רבינו שבאכילה הבשר, שהצדיק מאיר את האכילה ומגלה בה טעם טוב כי מוצא הרצון שבה  

ומלח לשון ערבוב כמו מלחי הספינה שמהפכים המים וראה לקמן ענין הטירוף  מאיר הרצון(
שיאכלו לויתן דג המלוח וכורא הוא דג וערבוב באכילה. ועוד רומז לסעודת הצדיקים 

 .)ראה לקמן סוד אכילת לויתן(כדלקמן. ואז ישיגו כל הסודות. 

: ערב נקרא אורתא, ומבואר בסוגיא ריש מס' פסחים שהלילה דלא אמרי לך באורתא קמ
נקרא אור, והוא לשון נקיה, עי"ש. וצפרא האו הארת הדעת. כי כל יום המאיר הוא בחינת 

ת והרצונות של הבריאה שהקב"ה מחדש בטובו ברצונו, וכל ערב הקודם גלוי ההתפארו
אליו הוא תחלת הבריאה כשעדיין צריך לחפש ולבקש את האור, ואז מעור"ב ומבולבל 
הדעת, אבל הצדיק מאיר אותו ע"י נר ה' נשמת אדם, וזה העיקר שרצה ה' שיהיה ערב 

שמגלים אותו מתוך נסיונות וחושך ומשם יחפשו אותו. כידוע שישראל נמשלו ללבנה   



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
עוה"ז הדומה ללילה. וזה טעם בדיקת חמץ כשעדיין בגלות מצרים מאירים הצדיקים נר 
ה' נשמת אדם לחפש כל חדרי בטן את המאכלים שיש בהם אחיזת פסולת דהיינו חמץ 

מצרים, וכך יהיה נקי לפאר את ה' באכילה דקדושה של יציאת   -שמזה יונקים חכמי הטבע  
 מצרים.

כי יציאת מצרים סוד אכילה, כמ"ש קודש ישראל לה' ראשית תבואתו, שהקב"ה בירר 
והעלה את בני ישראל אליו מתוך עבדות העולם, כמו שלוקח מאכל ומעלה אותו מתוך 
הגשמיות אל המח, כך עלו ישראל מתוך גשמיות עד מחשבה העליונה. ]ולמחרת מקריבים 

קן ויתעלה החמץ בשבועות ע"י התורה[. ולכן עומר שעורים לברר הבהמיות ג"כ עד שיתו
הוציא אותנו באכילת לחם מצה ופסח, וזה טעם ברכת המוציא לחם מן הארץ ולא אמרו 
בורא פרי הדגן וכדו' כי אין מברכים על הבריאה רק על יציאת מצרים שהוציא אותנו 

, וכן אמרו מהארציות והעלה אותנו לרוממות השכל, ורוממנו מכל לשון וקדשנו במצוותיו
טעם נוסח המוציא על שם וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם  )ברכות לח.(בגמרא 

. וידוע שאכילת חמץ כל השנה הוא רק מאחר שאכלנו מצה )עי"ש היטב(מתחת סבלות מצרים  
ז' ימים כדברי הזוהר על מיכלא דאסותא. ולכן בחודש האביב הוציא אותנו, חודש מציאת 

 הוצאת לחם מן הארץ.האכילה בעולם 



, ֲאַזי יֹוְנִקים ַהְקִלּפֹות,  קמג, ֶׁשֶזה ְבִחיַנת ְּפַגם ַהִמְזֵבחַ קמבְוסֹוֵבא קמאְכֶׁשאֹוֵכל ְכזֹוֵלל
ל ַעל ְיֵדי   ֶכל; ֲאבָּ אּוי, ַוֲאַזי ִמְתַגֵבר ַהְכִסילּות ַעל ַהֹשֵ רָּ ְדַהְינּו ַהְכִסילּות, יֹוֵתר ֵמהָּ

ִעין אּוי ִנְכנָּ רָּ ה כָּ  ַכַנ"ל:  קמדֲאִכילָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: זולל בשר לשון זלזול היפך יקר וכבוד. במקום להעלות החי למדבר לכבוד כזולל קמא

מזלזל. ולהיפך האוכל בשר בקדושה מעלה הכבוד כגון אכילת קרבנות, כי שפיכות דם הוא 
 א' ונעשה אדם. -זלזול ובקדושה הדם מרצה וכו', הדם מתקדש. ומתחבר דם 

סובא יין לשון הסבה, ומשורש סבוב, ואמרו על נזיר סחור סחור לכרמא לא  וסובא  קמב 
תקרב, וכתיב יחוגו וינועו כשכור, ונתבאר כבר הבדל אכילה ושתיה, שבאכילה האדם חזק  
כטורף, ושתיה היא מתוך חולשה ומקבל כח מהמשקה, כך הסובא נעשה סב לשון זקנה 

צא נופל בתוך הטבע. ובקדושה כל השירות ושיבה מסובב מכל צד ואין לו כח שליטה. נמ
 וברכות ביין כי מעלה שירה מעל כל הבריאה להיות עטרה ולבוש למלך.

: כתיב אבנים שלמות תבנה ואסור להיות פגום וחסר אפילו מעט וכמו פגם המזבח קמג
סכין שחיטה, והנה מזבח הוא אדמה או אבנים כולו גשמיות, ואדם ממקום כפרתו נברא 

, וצריך שלמות כמו אדם שלם כי הוא משלים ומחבר מעלה ומטה כמו אדם מעפר המזבח
המשלים ומחבר עליונים ותחתונים, וממשיך הברכה כמ"ש אבוא אליך וברכתיך וברכת 
כהנים בשעת עבודה, לכן צריך שלמות שתחול הברכה על כלי שלם ואינו חסר כלום, כי 

פגם בחיות ועושה בחינת טריפה  תמיד שפע אלקי אינו חסר כלום, משא"כ אם חסר הוא
שאינה חיה, וכדפירשו כוס חי היינו שלם, כלים שבירתם זוהי מיתתם. כדי שיהיה חיבור  
שלם ושוה בין האדם להבורא, האדם כמו כלי והבורא משפיע בו. וכמו כלי פגום יוצא 

 אדמה שלם להיות כלי לשפע הבורא ית' השלם בכל -השפע לחוץ. לכן צריך להיות אדם 
 מיני שלמות.

: כי אכילה לשון התכללות שנאכל ונכלל לגמרי בקדושה והוא ע"י אכילה כראוי נכנעים  קמד
 שלמות. וזה מעלת הברכה על לחם שלם וקרבן תם בלי מום.



ִחים נ"ג.(ְוֶזה ְבִחיַנת  ַתן)ְתִהִלים קי"א(, ֶזה ְבִחיַנת קמה : 'ִמְזֵבַח ְבֶחְלקֹו ֶׁשל טֹוֵרף')ְזבָּ  קמו: "ֶטֶרף נָּ
ןקמזִליֵרָאיו ה ְבַכְׁשרּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעין ְוטֹוְרִפין אֹותָּ , ַהְינּו ֶאת ", ְבִחיַנת ֲאִכילָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: שנאמר בנימין זאב יטרף, כמו אריה טורף בעלי חיים ואוכל מזבח בחלקו של טורף קמה

רוש שלוקח בהמה ומנתח איבריה וכולם אותם, כך אריה שבקדושה אש המזבח טורף, פי
נטרפים יחד בתוך האש, כמו שהארי חותך בשיניו את האיברים ונשרפים יחד באצטומכא 
שלו וכו'. וידוע שבנימין הוא סוד העלאת מ"ן שלוקח את כל הבריאה ומעלה ממנה 

 התפארות לה' ע"י השתוקקות האש העולה למעלה והעשן.

טורף את המאכל על דרך הנזכר, גם אם לוקח לחם הוא : כל מי שאוכל הוא ןטרף נת קמו
טורף את הלחם. והנה בהמה יש בכל איבר שלה רצון מיוחד שרצה ה' שיהיה זה האיבר 
כך, וה' הכניס גם בבהמה רצון לחיות, והכניס גם באדם רצון לאכול, ורצון האדם גובר 

לחיות ולכן כתיב פותח ומכלה את רצון הבהמה ונכלל בו. וכל אכילה היא רצונו של אדם  
לשון שבע רצון כמו שהקרבן מרצה כך כל אכילה מרצה,  -את ידך ומשביע לכל חי רצון 

וכתיב נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו שהקב"ה בטובו ורצונו נותן מתנות לכל אחד 
לאכול, וזהו טרף נתן, והצומח או החי נמסר וניתן להמדבר לטרפו, וזה מרצה וסועד את 

וע"י שהמית את הצומח או את החי, מחיה את המדבר, מיתת הקטן נהפך לחיי הגדול. לבו.  
 והגדול הוא המזבח היא השכינה האוכלת וטורפת קרבנות.

: כי ע"י שהקב"ה מתפאר בישראל ולובש בגדי מלכותו נופל יראה, ואז מגלה ליראיו קמז
דיקא. וקודם שנתגלה אהבתו ורצונו שרוצה את הנבראים ונותן לנו לאכול, לכן ליראיו 

הפאר לא נתגלה גם הרצון מדוע נברא דבר הזה כך, אבל מאחר שנתגלה הפאר נתגלה 
הטעם ברצון, וזה טעם האכילה שהקב"ה רצה שהנברא הזה יקבל חיותו כך בכל אבריו 
וכו' וכל איברי הבהמה או הפרי מתחלקים לאיברי האדם וכו'. הוא האהבה שבא אחר 

שהשכינה מתייראה שלא יחטא ישראל ושלא יתרחק, אח"כ בא  היראה. גם אחר היראה
 אהבה שמקבלת מתנות מישראל קרבני לחמי, ונעשה כבכיול שבע רצון למעלה.

וידוע שחכמי יון ביזו את המזבח כמובא בסוף מס' סוכה, כי הם לא האמינו ברצון שהקב"ה 
כן היה אצלם נחשב רוצה בעמו ישראל ובשבילם ברא העולם, וכנ"ל ענין חושך הטבע, ל

 .)ועי' תנינא סי' ד' על חיות הטורפות והרצון(לבזיון שהקב"ה רוצה לטרוף את הנבראים. 



ה, ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵתן   ֲאִכילָּ ל ַעל ְיֵדי ְּפַגם ַהִמְזֵבַח, ַהְינּו ְּפַגם הָּ ַהְקִלּפֹות ְוַהְכִסילּות. ֲאבָּ
ה ִמ טֹוֵרף ֵטרּוף ַהַדַעת  ַכַנ"ל: קמט, ֶׁשִמְתַגֵבר ַעל ְיֵדי ֶזה קמחֹכַח ְלַהְכִסילּות, ְוַנֲעֹשֶ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: טורף לשון מערבב כי המאכל נטרף ע"י פגם המזבח... ונעשה מטורף טרוף הדעת קמח

ונתערב בתוך המעים, וכיון שהדבר הנאכל נטרף, גורם גם בדעת האדם טריפה ותערובת. 
לם אז במח האדם נעשה חיים כי נתעלה המאכל, אבל כשפגום וירד האדם וכשהמזבח ש

מתפארתו להיות שפל תחת המאכל הגשמי, כגון הבהמה, נמצא הבהמה שנטרפה משפיעה 
 גם עליו, שהרי מוחו נזון ממנה, אבל באכילת מזבח מתבטלת הבהמה ונכלל הקטן בגדול. 

כי טרף את המאכל וגרם שיטרוף וזה טעם חטא עץ הדעת טוב ורע שגרם טירוף הדעת, 
את מוחו וגרם מיתה, כי טריפה אינה חיה שנעשה פגם בחיותו על כן מות תמות, אבל אם 
האכילה כרצון ה' אז להיפך הוא עץ החיים כי מתחבר גוף ונשמה והאיר גם הגוף ולא  

 הגביר חשכות.

דקדושה כי  וברית מלח הניתן על כל הקרבנות י"ל מלח לשון ערבוב שהוא סוד טריפה 
מלח מוציא את כל הדמים וגם נותן טעם טוב, כי הצדיק עושה ערבוב הדעת דקדושה 

וזה ברית מין במינו  )כי טעם טוב בא מתערובת(לשון ערבות ומתיקות שמעורבים כל מיני טעמים 
 ולא מערב מין בשאינו מינו שאז אחר טורף את השני ואינם מתאחדים ונכללים כראוי.

: הוא מדת הדין המתגבר, כי שור הוא צד הדין וירבעם העמיד על המזבח שמתגבר עי"ז  קמט
עגלים כי במקום אריה של המזבח סבר שהוא מחלק יוסף שנקרא בכור שורו הדר לו וקרני 
ראם קרניו, וסבר שהוא יאכל הקרבן. והוא התגברות היראה שלא כראוי שאינו בא 

ת והחשכות, הסתכלות מגושמת מהתפארות שלמה רק מחסרון התפארת והגברת העכירו
וחצונית במקום לראות טוב כמו הצדיק, והתגברות הבריאה להעלים אור הצדיק הוא 
 הגברת מדת הדין שדנה לפי המעשים ונעלם הטוב והפאר שבישראל שהוא עיקר רחמי ה'. 



 אות ד 
הקנאהּוא ַעל ְיֵדי ֵגִרים קנם ְּפַגם ַהִמְזֵבחַ ]ד[ ּוְלַהְׁשִלי רָּ ה זָּ ֲעבֹודָּ ל הָּ ֶהם  קנב, ִכי כָּ ֵאין לָּ

תּוב  קנגֹכַח ִכי ִאם ִמְּפַגם ַהִמְזֵבחַ  ר ּוֻמגָּׁש ִלְׁשִמי")ַמְלָאִכי א(. ְוֶזה ֶׁשכָּ קֹום ֻמְקטָּ ל מָּ , קנד: "ְבכָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: אמרו במדרש אבנים שלמות תבנה אבנים שמטילות שלום ולהשלים פגם המזבח קנ
)עי' לקו"מ בעולם. המזבח עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים בין הבורא לנבראים. 

והוא משלים את המזבח בסוד קרבן  )כדלקמן(. הצדיק נקרא שלום שהעלאת מ"ן נקרא עושה שלום(
 ז"ל.שלמים העושה שלום בין המזבח והבעלים והכהנים כמשר

: כמו שהדומם צומח חי מתעלה ע"י ישראל בסוד אכילה וקרבנות, כך גם הוא ע"י גרים  קנא
כי המדבר למעלה מהכל, ולכן  -הגוי מתעלה ע"י ישראל, בסוד גרים, וזה העיקר  -המדבר 

בו גם ההסתרה גרועה מהכל כי מסתיר ביותר על אלקותו ית' כי נראה כבעל בחירה עד 
י ישראל, כיון שמגביר בשכלו אפיקורסות, ושם צריך יותר בירור שגוזר גזירות נגד מעש

האכילה להוציא משם נצוה"ק, לגלות שהרצונות של כל הבריאה תלויים בהתפארות 
ישראל, שע"י ישראל דעשיה מתפאר הבורא ית' ועי"ז רצה לברוא את כל הגוים והכל, ועל 

 כן מי לא יראך מלך הגוים.

מות אוכלים כי בכל הבריאה יש מציאות האכילה ובכל מקום אך גם הגוים אוכלים וגם בה
 מוקטר ומוגש לשמי שהכל עולה ומתברר בשביל ישראל.

בני ישראל חיים רק בשביל הקב"ה כי כל מציאותם הוא רק תפארתו   :כי כל העבודה זרה  קנב 
יתברך ושם כבוד מלכותו, אבל עבודה זרה הוא שעובד בשביל עצמו לקבל הנאה 

י נתבלבל דעתו ואינו מבין שכל חייו הוא לפאר את ה' וכל הבריאה כולה והתפארות, כ
בטלה רק לזה. וגם גוים אסורים בע"ז כי צריכים להיות בטלים להבורא ואסור להם לקחת 
כח לעצמם, אבל ישראל שה' נתן להם פאר אין להם חלק כלל בבריאה כי הם למעלה 

יע את כל העולם לעבודת ה' לגלות כי כל מהכל ומיוחדים אליו ית'. וישראל צריכים להכנ
 הבריאה היא רק ברצון ה' ואין שום הנהגת רצון אחר.

הנה אדם הראשון היה שלם כלול מכולם והיה ראוי  : אין להם כח כי אם מפגם המזבח קנג
להקריב במזבח להשלים ולהעלות הכל אל הקדושה, ואחריו נפרדו קין והבל והקריבו  

שלום ולא נשלם פגם המזבח, אח"כ שת יסוד העולם כמו   במזבח, ושם היה פגם היפך 
מזבח הוא התחלת תיקון הבל, אך בנו אנוש התחיל עבודה זרה, היינו שמאיש נעשה אנוש  
ופגם באש המזבח לעשות מקדשים חולין לעבוד לכוחות אמצעים, ומאז והלאה התחילו  

קי המזבח לכל אומות להפרד בני אדם רבים לכל מיני עבודות זרות ובזה נתפזרו כל חל
העולם. וכן נח גלגול שת בנה מזבח, ואחריו בניו נפרדו לשבעים אומות ונפרד המזבח 

 .לחלקים הרבה לשבעים שרים

 התחלת גרים באברהם
והתחיל לגייר גרים ולתקן המזבח כי התחיל לקבץ חלקי המזבח  עד שבא אברהם אבינו 

נו זכה להיות עולה תמימה שלמות שנתפזרו ולעשות מהם מזבח להוי"ה, ואח"כ יצחק ב  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
המזבח במקום העתיד להבחר לעולם, וכן יעקב המשיך השלמת המזבח במקום ההוא. 
אח"כ היה רעב וירדו שבעים נפש בבחינת פגם המזבח כדי לגייר גרים לתקנו, כי לא גלו 
ישראל אלא בשביל גרים. ולכן אמרו לפרעה נלכה נזבחה וכו' ויצאו עם מקנה רב וערב 

 .)וראה לקמן ענין הקרבת פסח(כדי לזבוח לה' גרים ובהמות.  רב

 המזבח אחר יציאת מצרים
ומזבח הראשון נבנה במלחמת עמלק כי עמלק נלחם נגד התקרבות הערב רב ובפרט אחר 
קרי"ס ששמעו עמים ירגזון פחד שיתגיירו לכן בא להלחם, בפרט ע"י שהיה אז מריבה 

)כתיבה מן, ולכן אז כתב זאת זכרון בספר וכו'  -ן ה' שהוא פגם האכילה שזלזלו בלחם שנת

כמבואר להלן שזה עושה גרים, ואכן מיד בא יתרו אחר בנית המזבח הראשון   ראשונה בתורה(
ע"י משה. אח"כ מיד בבוא יתרו היה זבחים כי הגר משלים המזבח, בפרט יתרו שבא מכל 

שהיה הראשון שפגם במזבח, וכאן העבודות זרות בודאי היה תיקון גדול למזבח ]והוא קין  
משה כמ"ש וישאלו איש לרעהו לשלום[, ואז היה מזבח בהר סיני  -עשה שלום עם הבל 

ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים, שלמים של שלום וברית בין הקב"ה וישראל. ואז התגיירו 
כל ישראל כדלמדו חז"ל טבילת הגר וקרבנו מהזאת הדם שם. ובלעם ובלק בנו מזבחות 
כי רצו להמשיך לעצמם ואיתא בגמרא גיטין שבלעם לא רצה שיתגייר אונקלוס עי"ש, כי  
היה נגד גרים, ומשה ממש להיפך כל עבודתו לעשות גרים כמ"ש בתורה רט"ו ]כי מתחיל 

 בבתיה וצפורה וערב רב ויתרו וכו'[.

 המזבח בארץ ישראל
וכן הולך ומתתקן המזבח תחלה באחד בניסן הקמת המשכן שנאסרו הבמות כי מאז יש 
לישראל מזבח אחד שכולם מתאחדים בו. אח"כ בכניסה לארץ מתחיל עסק חדש של גרים 
]רחב, גבעונים[ והותרו הבמות עד שהוקם שילה, אח"כ בימי דוד שוב עסקו להלחם עם 

, ואז נתגלה ם אז גרים הוא מרוב השלמות של הכנעת האומות שהיה אז()ומה שאין מקבליכל הגוים ולעשות גרים 
המקום אשר יבחר המזבח הנצחי, ונתחנך אצל שלמה שעל ידו נאסרו הבמות עד עולם 
ונקרא שלמה לשון שלום ושלמות, שחזרו ונתחברו כל אומות העולם תחתיו לעבוד את 

 ה' במזבח אחד. 

 המזבח והגרים בדוד ושלמה
ו"ר שליט"א דבר נפלא עד מאד, כי מיד שבנה דוד את המזבח בגורן ארנן ושמעתי מאאמ

ִויד ֶזה הּוא ֵבית  "  (י א כב"דה)כתיב:    -מקום האכילה    - ה   אלקיםה  הוי"הַוֹיאֶמר דָּ ְוֶזה ִמְזֵבַח ְלֹעלָּ
ֵאל ֵאל ַויַ :  ְלִיְשרָּ ִויד ִלְכנֹוס ֶאת ַהֵגִרים ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ִיְשרָּ ִזית ַוֹיאֶמר דָּ ֲעֵמד ֹחְצִבים ַלְחצֹוב ַאְבֵני גָּ

אלקים..." הרי מפורש מיד שהוקם המזבח בהר המוריה מיד נתכנסו כל הגרים, ִלְבנֹות ֵבית ה
ְלַהְגִדיל  הוי"הְוַהַבִית ִלְבנֹות לַ ועוד מיד נאמר איך באו הגוים לסייע בבנין בהמ"ק, ועוד "

צֹות ֲארָּ ל הָּ ה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלכָּ " ועוד אמר ששלמה הוא איש שלום וראוי לבנות ְלַמְעלָּ
. ומדובר מצדקה שנדב דוד וישראל כסף וזהב הרבה למקדש, וגם )כמבואר לקמן ענין השלום(הבית 

 שקלים למזבח.

ִׁשים הַ וכן כתיב בשלמה " ֲאנָּ ל הָּ ר ֲאֶׁשר ַוִיְסֹּפר ְׁשֹלֹמה כָּ ֵאל ַאֲחֵרי ַהְספָּ ֵגיִרים ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ִיְשרָּ
ִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות: ַוַיַעש ֵמֶהם ִׁשְבִעים  ְצאּו ֵמָאה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאלָּ ִויד ָאִביו ַוִימָּ ם דָּ רָּ  ְספָּ
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ִפים ְוֵׁשׁש ר ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאלָּ הָּ ל ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף ֹחֵצב בָּ ם:ֶאֶלף ַסבָּ עָּ   ֵמאֹות ְמַנְצִחים ְלַהֲעִביד ֶאת הָּ

ִויד ָאִביהּו ֲאֶׁשר  הוי"הַויֶָּחל ְׁשֹלֹמה ִלְבנֹות ֶאת ֵבית  ם ְבַהר ַהמֹוִריָּה ֲאֶׁשר ִנְרָאה ְלדָּ ַלִ ִבירּוׁשָּ
ן ַהְיבּוִסי ִויד ְבֹגֶרן ָאְרנָּ  ".ֵהִכין ִבְמקֹום דָּ

העביר  )עי"ש שנזכר גרר לשון גר(ה' עליהם  ]גם נאמר באסא אחר ששלל את הגוים ונפל פחד
השקוצים וחידש את המזבח, וקיבץ את כולם עם הגרים עמהם וכו' ושם נקראים ישראל 

 עצמם גרים, היינו עשרת השבטים גרים אצל יהודה ובנימין[.

 סוכות ופסח
ורבוי הקרבנות יותר מכל השנה הוא בחג הסכות, ואז הזמן שיצטרכו כל האומות לעלות 
לחג כאמור בזכריה ובהפטרה, כי שבעים פרים לשבעים אומות וכו'. גם קרבן פסח שעשו 
ישראל במצרים ושעושים בכל שנה הוא כמו גרות, כי אז נמולו וצריך להשחט למולים 
דוקא ומחובר דם פסח לדם מילה, ולכן נאמר בו וכי יגור אתכם גר וכו' ועשה פסח, כי 

 נעשה ע"י גיור.

 בבית שני סדר הקמת המזבח
ויבנו את מזבח אלקי ישראל... ויכינו המזבח על  )עזרא ג(ובבית שני כשבנו המזבח נאמר 

, כי מזבח תלוי בעמים. ונזכר שם )עי"ש במפרשים(מכנותיו כי באימה עליהם מעמי הארצות 
כמה פעמים רק עולות כי זה שייך גם לגוים ועתה היו תחת ממשלת ורשיון הגוים בני 

חג הסכות נזכר שזה שייך לאומות ג"כ, וכן נתנו כסף לגוים להביא עצים  יפת, וכן רק
כאמור שם, וזה היה קודם מעשה פורים. ואז היה הלשנת העמלקים והפסקת העבודה. עד 

)וגם זה בשיתוף אחר נס פורים שנפל פחד היהודים על כל העמים אז חזרה העבודה והמזבח 

ריבו כל מיני קרבנות וגם חטאות על ישראל ואז נאמר איך הק )שם ו(, ואז נאמר האומות דוקא(
דוקא חג הפסח ששייך רק לישראל ולא סוכות, כי אז גברו ישראל על האומות, ושם נזכר 

 ודוק והוא נפלא.  )כפרש"י פסוק כא(שוב גרים 

ותמצא עוד איך בכל החלק של התגברות העמים על ישראל נאמר בלשון ארמי שהוא 
ק של ישראל בלשון הקודש, והוא כמבואר לקמן ענין הספר כלשון הגוים וכל החל

מיד עובר ללשון הקודש לשון הצדיק ואז   -והלשונות, ולכן מיד כשנזכר ככתב ספר משה 
 עלה עזרא הסופר דיקא ללמד תורה.

במלחמת עמלק ויבן משה מזבח, כי עמלק ראשית גוים מונע את הגרים כי מנע את כל 
ת הבריאה משרשה מהרצון, ולכן במפלתו נשלם המזבח, האומות מלהתגייר, מרחיק א

ובזה מובן כשאמר שאול שהביאו מהצאן של עמלק לזבוח לה' אמר שמואל שאין חפץ לה'  
 בזבח כי כל זמן שיש עמלק בעולם אין המזבח שלם ואין שמו שלם.

: נאמר כשפגמו בשלמות וכבוד המזבח להקריב בעלי בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי קנד
ם, אמר להם הרי בכל מקום מוקטר לשמי, וצריך לברר ולהעלות כל ההקטרות מומי

שבעולם ולהשלימם במזבח של מקום הנבחר ע"י ישראל שהם מעלים את כל הבריאה 
 לשרשה.



ה  רָּ ה זָּ א ִמְּפַגם ֶחְלֵקי ַהִמְזֵבַח. ְוַעל ֵכן , קנה ִכי ַאף ֶׁשֵהם עֹוְבֵדי ֲעבֹודָּ ם הּוא בָּ ל ֹכחָּ כָּ
דֹוׁש ֶׁשל ַהִמְזֵבַח   ם הּוא ֵמַהִניצֹוץ ַהקָּ ר ּוֻמגָּׁש ִלְׁשִמי", ִכי ֹכחָּ ַרְך: "ֻמְקטָּ ָאַמר ַהֵשם ִיְתבָּ

ל ֶאחָּ  ם. ְוַעל ְיֵדי ַהֵגִרים, ַעל ְיֵדי ֶׁשכָּ ַפל ְלׁשָּ ה ֶׁשנָּ ד ַמְׁשִליְך ֱאמּונָּתֹו ְוהֹוֵלְך ַאַחר ִדְקֻדשָּ
ֵאל רָּ ה ִמְּפַגם ֶחְלֵקי ַהִמְזֵבַח, קנוֱאמּוַנת ִיֹשְ ה ֶׁשַנֲעֹשָּ רָּ ה זָּ ֲעבֹודָּ , ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניַע הָּ

ם ַהִמְזֵבַח: ם ְוִנְׁשלָּ  ַוֲאַזי חֹוְזִרין ִניצֹוֵצי ֶחְלֵקי ַהִמְזֵבַח ִלְמקֹומָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: אפילו העבודה זרה היא מכח המזבח דקדושה בה"א הידיעה היינו כי אף שהם עע"ז...  קנה

אלהות בא משם, וכשפוגמים ח"ו במזבח ע"י   המזבח דהר המוריה, כי כל המציאות עבודת
עכירות המעשים שמחשיך את ההתפארות של איברי ישראל, אז ניתן יותר כח ותפארת 
בעבודות זרות ח"ו כאילו יש כח בעשיתם, כי נופל ההתפארות דקדושה להתפארות של 

שה של מלכות ה' וכעי"ז בתנינא סי' ה' )כדאיתא בתורה י"א נפל חצינא שהע"ז הם מנפילת הגאוה דקדוהנבראים בעלי גאוה 

. וכתיב בעבודה זרה "כתפארת אדם לשבת בית" כי תפארתם שמהגרים וגאוה דקלי' מתברר הגאוה דקדושה(
כשקם התפארות ה' במעשי  - יונק מנפילת תפארת אדם דקדושה, כי כשזה קם זה נופל 

ישראל גובר תפארת ועבודת ישראל נופל התפארות של הנבראים, וכשנופל תפארת מעשה  
 הנבראים.

עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם, מתפארים במעשה ידים אך מביא להם עצבות, כמ"ש 
ממעשינו ומעצבון ידינו, ולהיפך מעשה ישראל מביא שמחה כמ"ש ישמח ישראל בעושיו  
ישמח ה' במעשיו, ששמח לבו כשיודע התפארות ה' במעשיו. כי העצבות באה מתאוות 

בודה זרה כדכתב בסי' כג, שהעבו"ז כולם נמצאים בממון שכולל את כל ממון שהיא ע
העבודות זרות שבעולם, כי הממון כולל את כל הנבראים והיכולות, כי מי שיש לו ממון  
חושב שיש שם את כל היכולות וכאילו הוא בעל בחירה לעשות כרצונו וזה ממש ע"ז, וזה 

שראל מאמינים בה' ועובדים רק את ה' מביא כל מיני עצבות כי בוטח במעשיו, אבל י
ואוכלים משולחן גבוה, אינם בוטחים בעשרם ומוסרים הכל לקרבנות וכפי תיקון המזבח  

 נכנע כל הממון של העולם שמתפארים בני אדם בכספם וזהבם.

: אמונה הוא במקום שהשכל אינו שכל אחד משליך אמונתו והולך אחר אמונת ישראל קנו
, והוא הרצון הנעלם בבריאה, וישראל מאמינים שהכל ברצון ה' מבין והעין אינו רואה

אפילו שאינם רואים, וגם בך יאמינו לעולם בדברי הצדיקים, והגוי מאמין בדברים אחרים 
כגון בממון, ובכל אמונת ממון או כוכבים ומזלות וכדו' יש נצוץ מהמזבח שעובדים להעלות 

רים את ידיעת האמת ומחשיכים מלראות הכל לרצון לה', ואמונות השקריות האלו מסתי
יופי ישראל יופי מלכות ה', ומחשיכים אהבה ויראה קדושה באהבות ויראות חצוניות. 
וכשמתגייר אחד ובא לאמונת ישראל יוצא הנצוץ משם וחוזר לשרשו בקדושה ונשלם 

 האכילה ועי"ז נשלם השכל לראות אור הצדיק.

ם בירורי חלקי הבריאה, והמזבח הוא מקום עלית והכלל שבירורי הגרים ובירורי האכילה ה
הבריאה להשי"ת, לכן שלמות ישראל תלוי בברורי עולם העשיה של גרים ואכילה. ומזה 

 גופא עולה התפארות וכו' כנ"ל.



ִלים ִיְׁשֶתה קנז: "ֹלא ִיְׁשַכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף)ְבִמְדַבר כ"ג( ְוֶזה ְבִחינֹות  ", ְוַתְרגּומֹו:  קנחְוַדם ֲחלָּ
ת' . 'ֹיאַכל ֶטֶרף' ֶזה ְבִחינֹות ְׁשֵלמּות ַהִמְזֵבַח, ְבִחיַנת 'ִמְזֵבַח קנט'ְוִנְכֵסי ַעְמַמיָּא ֵיירָּ

ת', ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֵגִרים, ְבֶחְלקֹו ֶׁשל טֹוֵרף' ַכַנ"ל,   ה ַעל ְיֵדי 'ְוִנְכֵסי ַעְמַמיָּא ֵיירָּ ְוֶזה ַנֲעֹשֶ
ה   כָּ ֵמינּו, ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ה ְמקֹומֹות(ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחכָּ א מ"ב. נ"ג: קמ"ט. ּוְבַכמָּ א ַבְתרָּ בָּ   : קסְלִעְנַין ְיֻרַשת ַהֵגר  )בָּ

כָּ  ל ַהקֹוֵדם ְבִנְכֵסי ַהֵגר זָּ  ה:כָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: אמר בלעם בשבח ישראל שנמשל לאריה הטורף את הכל, לא ישכב עד יאכל טרף קנז

דם חללים. כי כמו אריה מלך החיות ישראל באכילה וגרים, שטורף את כל האומות, ושותה  
 מלך לכל החיים על האדמה. כי הם מלכות ה'.

נראה שגם נפשותם בעצמם נאכל לישראל וצ"ע בפשט הפסוק הרי  ודם חללים ישתה קנח
אסור לאכול דם, ועוד למדו מכאן שלדם יש דין משקה כמו מים והוא פלא, ונראה 
שהנכסים נקראים דם כי דמים תרתי משמע, כי הם נפש וחיות הגוי כי הם אמונתו וכו'  

של ישראל כמו מאכל וכיון שזוכים בו ישראל הרי נכנס הדם בהם ונעשה חלק נפשם 
הנהפך לדם, כי הממון הוא הנפש כדכתב רבינו בכמה מקומות. והנה נעשה מהדם א'דם. 
וביאור ישתה נראה מלשון שת ושתין של המזבח שיש בו שתית נסכים, כך ירושה הוא 

 כמו שתיה שזוכה בו בלי עמל ויגיעה רק נופל ממילא לתוכו ונעשה דם בקרבו.

לבסוף ישראל יורש את כל הנכסים והממון שבעולם כדי לבטל : שונכסי עממיא יירת קנט
כל הע"ז ולעשות מהכל התפארות לה' ית'. וכתיב והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר 

 אויביו וישראל עושה חיל. נמצא גם כל אכילות הגוים ינתן לבסוף לישראל שיאכל הכל.

ברכושו. וצ"ע הרי כפשוטו : גר שמת ואין לו יורשים ישראלים זכה ישראל ירושת הגר קס
יורשים נכסי האומות ע"י מלחמות ומדוע צריך גרים שימותו, אך נראה כי כל פעם שישראל 
הורגים את האומות הוא סוד גר שמת כי ברגע שנכנע הגוי אפילו בעל כרחו חזר הנצוץ 
הקדוש שהיה בו והרי אין לו יורש ישראלי א"כ מיד זכו בו ישראל מדינא ונעשה שלהם 

 הוי ממש כמו האוכל בהמה שממית אותה ואוכלה, וכמו הקוצר תבואה טוחן ואוכל. ו



 אות ה
ר ַלֲעֹשֹות ֵגִרים ֵאלקסא]ה[ ַאְך ֵאיְך ֶאְפׁשָּ רָּ , קסב, ַוֲהֹלא ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ִמְקֻדַשת ִיֹשְ

ֶהם ַעל ַהַדַעת קסגּוֵמַאִין  א ֹזאת ֶׁשיָּבֹוא לָּ ה קסה ֶׁשִיְתַגְירּו  קסדבָּ   קסו? ַאְך ַדע, ֶׁשֶזה ַנֲעֹשֶ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: מעולם העשיה לקחת גוי ולהפכו לקדושת ישראל אך איך אפשר לעשות גרים קסא
הקודמים לכל העולמות והם תפארתו ית' וקודמים לכל הרצונות, הוא דבר נפלא מאד, 

, ובפרט שבעוה"ז הרי הרצון הייתכן לקחת דבר גשמי ולהעלותו למקום גבוה כזה
וההתפארות דקדושה מכוסים ורק הצדיק מוצא אותם ואיך ימצא אותם גוי מגושם, הרי 
מעלת ישראל נסתר לגמרי מהעולם כי הוא במחשבה שקדמה לעולם. ולכן בהכרח שזה 
ע"י מעשה ישראל עצמם עי"ז באים גרים, וכידוע ע"י זווגי הצדיקים במחשבה עם מעשה 

 ות גרים כמ"ש ואת הנפש אשר עשו בחרן.נעשים נפש

: כי קדושת ישראל הוא במחשבה עליונה וכתר והלא הם רחוקים מאד מקדושת ישראל  קסב 
עליון דקוב"ה וקודם לכל הבריאה ולכל העולמות, ולהיפך הגוי הוא בתכלית הגשמיות של 

 כל העולמות והוא חלק הקלי' והפסולת.

ח"ב סי' ז' מי שיודע קדושת ישראל מאין הם : יתכן כי כמו שכתב בומאין בא זאת קסג
לקוחים וכו' שרומז דכיון שישראל למעלה מכל העולמות הם מבחינת אין, ולכן תחלת 
התהוות קדושת ישראל הוא ממקום נעלם מאד שאינו נודע כלל בחינת אין וד"ל, ולכן כדי 

 ה מאין תמצא.לגייר גר ולהכניסו לקדושת ישראל מוכרח לבוא מבחינת אין. וזהו והחכמ

: כנ"ל שגשמיות המעשים גורם כסילות ודעתם חשוכה מלדעת שיבוא להם על הדעת קסד
 רצון ה' וכו'.

: גר לשון יראה וכידוע ויגר יצחק בגרר מדת יראה, והיראה באה מהמלך שיתגיירו קסה
הלובש בגדי תפארתו וכידוע שורש הגרים מלבושים כנפי השכינה ולבושיו באים מזווגי 

כדלקמן, והיינו כבודו יתברך הנקרא לבושו המתגדל ע"י גרים בחי' וראו כל עמי הצדיקים  
 הארץ כנ"ל. כי התפשטות שם ה' על הנבראים בא רק ע"י יראה כי האהבה היא רק לישראל. 

 : מגלה ומאיר ידיעה חדשה בהנעשה בעשיה הגשמיתאך דע שזה נעשה קסו



ה ֶׁשנֹוֵתן  קסטֵרִעים ַרִבים קסחֹיִסיף  קסז"הֹון  )ִמְׁשֵלי י"ט(ַעל ְיֵדי ְבִחינֹות  קָּ ", ַהְינּו ַעל ְיֵדי ְצדָּ
ם כָּ ֵאלקעְלַתְלִמיד חָּ רָּ ה ַנְפׁשֹות ִיֹשְ לּול ִמַכמָּ ר קעא, ֶׁשהּוא כָּ . ִכי ֶבֱאֶמת ֵאיְך ֶאְפׁשָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 גרים רק ע"י ממון

אבל באל"ף הוא על שם  )כגון הושע יב ח(: הון נקרא רבוי הממון, ונקרא גם און באל"ף הון קסז
הכח ובה"א על שם הריבוי. כי העושר והממון יש לו כח להשפיע על רחוקים להתגייר, כי 
מצד אחד כל העבודות זרות שרשם בממון שהוא תכלית גשמיות הקלי' של עולם העשיה 

ות דקלי' שאדם מתפאר בממונו כאילו הרצון בידו לעשות כרצונו , והוא ההתפאר)עי' תורה כג(
וכו' זה לעומת זה, אבל דוקא בו יש כח להעלות הקלי' הנמוכה ביותר ולהפכה אל הקדושה, 

 שזה תכלית התיקון שישראל יעלו מעמקי הקלי' לעטרה לכבוד מלכותו ית'.

וכתב עוד   י' תורה נח על הון דוקא()עוכתב רבינו במק"א שהממון שורש הנפש כי בשרשו גבוה מאד  
וכתב עוד שהגרים הם בסוד הכבוד שורש  )סז, תנינא ח ועוד(במק"א שהכבוד הוא שורש הנפש 

. נמצא כבודו ית' העולה מהממון הוא שורש נפשות ישראל, כי שרשו  )תנינא ח'(נפשות ישראל  
 וכו'.בקדושה הוא הרצון וההתפארות של ה' ומלכותו ית' שנמלך 

והאוחז ממון אוחז את חלקי הבריאה בידו כי הממון מחבר כל חלקי הבריאה, ולכן בכח 
הצדקה למשוך את כל העולם לעבודת ה' ולהחזיר כל הרחוקים בתשובה. ובו נעשה כל 

 עבודת הבירורים להעלות נצוצות ממקומות נפולים ולהביאם לפרנסת ואכילת ישראל.

הרויח ולעשות פירות ורווחים, וזה כח יוסף כח הצדיק : בהון יש כח התוספת ליוסיף קסח
יסוד עולם המפרה ומרבה ומוסיף להוליד נשמות ישראל עוד ועוד ונשמות גרים ומרבה 

 כבוד ה'.

: בממון יש כח חיבור ורעות שכולם תאבים לממון ובו נכלל הכל, וכן רואים רעים רבים  קסט
בו כח שלום ורעות לחבר כל הבריאה. שהדומם צומח חי מדבר הכל נקנה בממון, כי טמון  

והטעם כי חיות כל הבריאה הוא הרצונות של השי"ת והרצון הוא מדת אהבה כנ"ל לכן גם 
למטה נתלבש שיש ממון שבו טמונים כל הרצונות של העולם ובו טמון האהבה אלא 

 .)וכדכתב בתורה כ"ה(שמכוסה ומונח בחושך ומאיר רק ע"י צדקה 

 ריע כנגד רע
יפך מהרוע של מעשים רעים ומחשבות רעות שמורידים את המחשבה ומעכרים והנה לה

אותו מרחיקים אותו מהתפארות הקדוש ומורידים אותו לקלי' שזה נקרא רע בעיני ה', 
 )עי סי' קס"ה שפירש "לרעך" לשון רע וכן סי' ל"ו על "מרעים"(ההיפך הוא רעות דקדושה של רעים האהובים 

נשואין אהבה אחוה שלום ורעות, והוא מדת הצדיק כמו שמח וכמו שמסיימים בברכת ה
ויברך אותם וכו' פרו ורבו וידגו   -תשמח רעים האהובים, וזהו רבים דיקא כח הרבוי דיוסף  

 לרוב בקרב הארץ.

צדקה שנותן: צדקה היא מדת צדיק, וצדיק חונן ונותן, וכתיב זרעו לכם לצדקה שהצדיק 
רע יורד בתוך האדמה אך חוזר לעלות ולצמוח לגובה משפיע צדקה כמו זריעה וכמו שהז

 גדול, כך הצדקה היא למטה בגשמיות הממון אך על ידו צומח גרים וכו' כי כל המאכלים 



ֵאל, ַוֲהֹלא רָּ בֹוא ֶלֱאמּוַנת ִיֹשְ ר  ְלַעכּו"ם לָּ ֵאל? ְוֵאיְך ֶאְפׁשָּ רָּ ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ִמִיֹשְ
ֶהם ֶׁשִיְׁשְמעּו חֹוק ְמֹאד  קעבְלַדֵבר לָּ ד רָּ ה? ַאְך ְכמֹו ְכֶׁשֶאחָּ ֱאמּונָּה ַהְקדֹוׁשָּ ְויָּבֹואּו ְלהָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
הצומחים הם כמו גרים כי הם בירורים חדשים שע"י האכילה מוציאים הנצוצות ומחזירים 

 אותם לקדושה.

נותן מתנות באהבתו לישראל, ולכן ובמצות "נתן תתן" נעשה מרכבה להקב"ה הנותן, ש
 ממשיך אהבה ורצון בין ישראל.

 הכסף מתוך העפר עולה לכתר מעל הכל
והנה איתא בספרים הק' שכסף וזהב הוא דומם היוצא מעומק מעבה האדמה אבל הוא 
נעשה תכשיטי פאר לאדם וממנו נעשו כלי הקודש ובגדי כהונה וכו', נמצא רואים בממון  

העשיה שכנגד יסוד העפר והדומם מתעלה להיות פאר וכתר מעל  איך מגשמיות תוקף
המדבר שהוא המעולה מכולם, לכן בו נמצא הכח שעולה מעולם העשיה לפאר את הקב"ה 
כביכול ועולה מעל המחשבה העליונה. והוא הרצון שמעל המחשבה כי מעורר רצון ואהבת 

 נת כתר ההתפארות של ה'.ה' כמו שבתחלה רצון ה' לברוא העולם נעלם מהכל והוא בחי

התלמיד חכם העוסק בתורה אוחז במחשבה ורצון של הקב"ה שהוא  :לתלמיד חכם קע
התורה שנתן לנו היא חכמתו ית' והוא לומד חכמת ה' ומאיר בשרשי נשמות ישראל שעלו 

לכן בנתינת ממון   במחשבה תחלה כמ"ש רבינו בתורה י"ד שזה צורת תלמיד חכם עי"ש.
עשיה והרצונות של הבריאה ומקשרם אל המחשבה העליונה שמשם לת"ח מעלה את ה

נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, כבן הנמשך ממח האב, ושם כולם מאוחדים ואהובים כי 
 .)עי' תורה לג אות ה(כשהבנים במח אביהם הם כלולים באהבה גמורה באחדות גמור 

רה והת"ח אוחז : כנ"ל שישראל כלול בחכמת התושהוא כלול מכמה נפשות ישראל קעא
בשורש הנפשות. והת"ח הוא עני כי הממון נפל ונחשך בבריאה וצריך לחפש את השורש 
הנעלם בהם והצדיק העוסק בתורה מוצא את השרשים והרצונות של הבריאה, אבל העשיר 
זוכה שהוא מעלה את העשיה אל הרצון והוא מעלה שעשועים והתפארות כנ"ל. כי על ידו 

 ארתו של הקב"ה, ועושה בזה תיקון נפלא עד מאד.נתגלה בעולם הזה תפ

ולכן בשבט זבולן נאמר "עמים הר יקראו כי שם יזבחו זבחי צדק", כי הם הנותנים לת"ח 
 שהוא יששכר, והם עושים גרים ומשלימים את המזבח.

: האומות לא רק שאינם רואים כדאמרו חז"ל שהם ואיך אפשר לדבר להם שישמעו... קעב 
כבוד ה' ואינם מתגיירים, אלא אפילו אינם שומעים את קול הקדושה,  אבירי לב שרואים

אע"פ שנאמר שמעו עמים וכו' לא נתגיירו ואדרבה בא עמלק להלחם ועוד נתמלאו שנאה 
 על ישראל וכו', ולא נאריך במדרשי חז"ל בקרי"ס ובסיני וכו' והמבין יבין.

ל התורה, כי הוא מונח בגשמיות והטעם כי השכל הגס אינו יכול להבין דבורים השכליים ש
 באפיקורסות של הטבע ואינו יכול לשמוע דבר רוחני.



יו ר ְלַדֵבר ֵאלָּ ב קעגֵמֲחֵברֹו, ְוִאי ֶאְפׁשָּ ִריְך ִלְכֹתב לֹו ְכתָּ ִר  קעדֶׁשִיְׁשַמע, צָּ יְך ִלְׁשֹלַח ֵכן צָּ
ֶהם ב לָּ ה קעו, ַעד ֶׁשיּוְכלּו ִלְׁשֹמַע ַאף ֶׁשֵהם ְרחֹוִקיםקעה ְבִחיַנת ְכתָּ , ִכי ִעַקר חּוׁש ַהְשִמיעָּ

ֲאִויר ִקים בָּ ֶזה קעזהּוא ֵמֲחַמת ֶׁשאֹוִתיֹות ַהִדבּור ֶנְחקָּ ֲאִויִרים ַמִכים ֶזה בָּ ַעד  קעח, ְוהָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: כל אדם משפיע רק למה שקרוב אליו, כשאחד רחוק מאד מחבירו וא"א לדבר אליו קעג
ולכן הדבור רק ע"י קרבה, וישראל ששמעו קול ה' הוא רק מחמת שהם קרובים אליו ית' 

מוע קול אלקי, רק מחמת וקרבתנו מלכנו לשמך כי בלא זה לא שייך לבריה גשמית לש
 הגדול.

: כח הכתב הוא שהדבר יוצא מגדר מדבר לגדר דומם, שיורד ונעשה צריך לכתוב לו כתב  קעד
חלק מגשמיות העולם הנראה בעין גשמית ממש, והוא כח נפלא לקחת דבר שכלי ולצייר 

את הכוונה והמחשבה  אותו בסימני אותיות בציור גשמי שמתוך הציור הזה יבין כל אחד
של הכותב. הרי זה אמצעות לקחת שכליי ולהלבישו במעשיי. ובשביל זה א"צ שום קרבה. 

 וכן א"צ זכרון כי הוא קיים לימים רבים כי נעשה חלק מהארץ הזאת.

: דהיינו לקחת רוחניות מחשבותינו ודבורנו שהוא אויר רוחני לשלוח בחינת כתב להם  קעה
גלוי חכמה העליונה של הקב"ה, לצמצמו ולהורידו בעולם המעשה ושכלי והוא התורה הק'  

המוחשי וחצוני, ושם ימצא הגוי המגושם את הסוד ויוכל להתקרב. וזה העצה הכללית 
 בכל מה שרוצים שהרוחני יקרב את הגשמי הוא רק ע"י בחינת כתב בלבד.

ייר בתוך : כי מאחר שהשכל הרוחני הנעלם נצטעד שיוכלו לשמוע אף שהם רחוקים קעו
 הטבע זה יכול כבר להשמע בשכל המגושם.

: כמו שהאוזן חקוקה והיא כלי מוכן להכנס בה ההבלים שאותיות הדבור נחקקים באויר  קעז
 והאוירים, כך באויר עצמו יש כמו אזנים שנחקקים בתוכם ההבלים.

 : האויר עצמו אינו זז ממקומו אלא מכה בהאויר הסמוך אצלו והאוירים מכים זה בזה קעח
וחוקק בו את מה שקיבל, וכך כל חלק אויר מכה בחלק הסמוך אצלו. נמצא השמיעה ע"י 

 חיבור ויחוד חלקי האויר זה לזה.

ושמיעה ראשונה בתורה דכתיב "וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן לרוח היום, לרוח 
כי רוח   דיקא כי הרוח מוליך את הקול להשמע. וז"ש תמיד רוח נבואה רוח ה' דבר בי וכו',

הקודש באה ומתחברת ברוחו של האדם ע"י חיבורי חלקי האויר הקדוש הרוחני, וכך מכים 
 החלקים זה בזה רוח בנפש עד שבא ונחקק במוחו של הנביא. 



א ְלֹאֶזן ַהשֹוֵמַע. ְועַ  ֲאִויר נָּח ֶׁשבָּ לּול   קעטל ֵכן ְכֶׁשהָּ ד ֶׁשיָּכֹול קפְוַזְך ְוצָּ , ֲאַזי ְכֶׁשְמַדֵבר ֶאחָּ
ה רָּ ל ְכֶׁשֵיׁש רּוַח ְסעָּ חֹוק, ְכמֹו ֶׁשרֹוִאין ְבחּוׁש; ֲאבָּ ע ַהִדבּור ְלֵמרָּ , קפאְלַדֵבר, ֲאַזי ִנְׁשמָּ

ר ַלֲחֵברֹו ִלְׁשֹמַע, ִכי   רּוַח ְמַבְלֵבלֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָּ ֲאִויִרים ְוִנְתַּפְזִרים,   קפבהָּ ּוַמְפִריד ֶחְלֵקי הָּ
ל ֶׁשֵכן ַהִדבּור ְבַעְצמוֹ  ר ַלֲחֵברֹו ִלְׁשֹמַע ֲאִפלּו ַהקֹול, ִמכָּ  : קפגַעד ֶׁשִאי ֶאְפׁשָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כדי שיהיה חיבור בין חלקי האויר צריכים מנוחה לנוח כל אחד על מקומו כשהאויר נח  קעט

לום, דוקא כשכל אחד מונח במקום שלו שעי"ז יכולים להתחבר. וכמ"ש בתפלה מנוחת ש
חניה ומנוחה  -יש לו שלום עם חבריו ויכול להיות חיבור ודבור. וזהו ויחן שם ישראל 

 עי"ז יכלו לשמוע קול ה'. ובשבת דוקא יום המנוחה. -אחד הוא 

נקי, כי אם הוא עכור בפסולת המעורב באויר, הפסולת מפסיק ומפריד בין   -:  וצלול  וזך   קפ 
 החלקים.

: שאינה נותנת לאוירים לנוח במקומם, ומרחקת ומבלבלת את האוירים רוח סערה קפא
 לברוח ולנוע ולהתפזר למקום אחר, וכן אינו צלול כי הרוח מערבת פסולת בהאויר.

: בולל כאמור בדור הפלגה שלא יכלו לשמוע איש שפת רעהו כי היה הרוח מבלבל קפב 
 מעורב ומבולבל הסדר.בלבול שלא היה מונח כל אחד במקום שלו רק 

: יש שאפילו קול אינו נשמע מרוב פירוד הרוח ואי אפילו הקול מכל שכן הדבור עצמו קפג
אפשר להתחבר אפילו חיבור מועט כזה, ויש ששומע קול כי יש קצת חיבור אבל לא עד 

 כדי לשמוע הדבורים כי אינו מתחבר עד כדי כך במוחו.

שהלבבות צריכים להתחבר ממש כחיבור  וכל אלו הדברים הם גם במח האדם ולבו, 
 האוירים ועי"ז שומע אחד את חברו וכו'. 



ׁשֹות ה הּוא לֹוֵקַח ְנפָּ קָּ . ְכמֹו  קפה , ִכי לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו ֵרִעים ְואֹוֲהִבים קפדְוַעל ְיֵדי ְצדָּ
א יא( קפוֶׁשָאַמר מּוְנַבז א ַבְתרָּ בָּ ל ַמה )בָּ א, ֶׁשכָּ ׁשֹות'. ִנְמצָּ ַנְזִתי ְנפָּ מֹון, ַוֲאִני גָּ ְנזּו מָּ : 'ֲאבֹוַתי גָּ

ִׁשים ה ְליֹוֵתר ֲאנָּ קָּ ְיֵדי ֹזאת  , ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא קֹוֶנה לֹו ֵרִעים יֹוֵתר, ְוַעלקפזֶשנֹוֵתן ְצדָּ
ל ַמה ֶשנֹוְתִנים ְליֹוֵתר  ֲאִויר; ְוכָּ ה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזַדֵכְך הָּ קָּ ה ֶׁשקֹוֶנה ַעל ְיֵדי ַהְצדָּ ַאֲהבָּ הָּ
ֲאִויר ַהנָּח  ִׁשים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַרֶבה יֹוֵתר הָּ ה ִעם יֹוֵתר ֲאנָּ ה, ְוקֹוֶנה ַאֲהבָּ קָּ ִׁשים ְצדָּ ֲאנָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כמו שבממון קונים כל הדברים הממשיים, כך בצדקה שהיא השפעת לוקח נפשות קפד

בחינת צדיק שורש הנפשות, קונה נפשות, כנראה בחוש שהעשיר מושך לעצמו נפשות 
בחינת הרצון שהוא שורש הנפש. וז"ש . כי הממון שורש הנפשות כי הוא )כמ"ש תורה נ"ח(

באברהם ואת רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, שע"י רכוש דוקא עשה נפשות 
וגרים. ועי' תורה י"ג על פסוק ולוקח נפשות חכם שע"י צדקה לוקח החכם את הנפשות 

 והרצונות וכו'.

ם משום תאות : כמו שבחצוניות העולם נמשכים אוהבילוקח לעצמו רעים ואוהבים קפה
ממון, לעומת זה בצד הקדושה הצדקה גורמת אהבת אמת, כי יש באמת בממון דבר אמת, 
רק שהוא מונח בחושך אבל ע"י מדת צדיק וצדקה המגלה את היופי והתפארות של ישראל 
ומשתמש בממונו לפאר את ישראל ולהאכילם שהאכילה מעלה את הגשמיות לרוחניות 

ם אהבה נפולה של רצונות הטבע נעשה אהבה קדושה של בזה נתגלה אהבה קדושה במקו
 רצון ה' הרוצה בעמו ישראל ואז מתרצים זה לזה וכו'.

והוא כמו קרבן שעולה לרצון, שמתוך הקרבת הממון והגשמיות נעשה רצון ואהבה 
מלמעלה, ושלום בין ישראל לאביהם שבשמים, כך ע"י הקרבת צדקה זה לזה נעשה רצון 

ם, וכמשרז"ל שהצדקה נחשב כקרבן, צדקה על שולחנו וכו' וזה מקדש ואהבה ופיוס ושלו
 את אכילתו להיות אכילה קדושה של קרבנות, כי הנותן צדקה נחשב כנותן להקב"ה.

וכבר נתבאר שהגרים הוא אכילה ממש, כי מאי שנא בהמה הנכללת באדם לגוי הנכלל 
הצדקה עושה גרים שהם  בישראל, לכן כמו שהצדקה מעלה את האכילה להיות קרבן, כך

 כקרבנות זבחי צדק.

: בן גרים, אבותיו לקחו החצוניות של הממון, והוא לקח הנפשות הטמונים מונבז קפו
בממון. ובשמו רמוז ממו"ן בזב"ז, שבזה את הממון כבוד שוא וכבד את ה' בהתקרבות גרים 

יש בממון   בהעלאת הגשמיות אל הקדושה. וכן במגלה נאמר ובבזה לא שלחו את ידם, כי
 בזבוז.  -ענין כבוד ובזיון 

: דע כי כל הריחוקים הפירודים והשנאות שבין אנשים... רשכל מה שנותן צדקה ליות קפז
הנבראים הוא מתוך העלמת הרצונות של הקב"ה בבריאה, כי אם היה מתגלה רצון ה' 

רצונו ואהבתו שבכל דבר, שהוא מההתפארות שבישראל, היה הכל מאוחד בשלמות, כי 
ית' מאוחד בתכלית האחדות, וכן התפארת הוא דוקא רבוי הגוונים ביחד וככל שמתרבים 
הגוונים גדל ההתפארות, והיה הכל מלא אהבה. ונמצא שהצדיק המגלה זאת הוא העושה 

 שלום בעולם, וכידוע מדת צדיק הוא המשים שלום בין הפכים.



ה   אְוַהַזְך, ִכי ַאֲהבָּ א ְברּוחָּ ב, קפחהּוא ִאְתַדְבקּות רּוחָּ אֹוֵהב ְברּוַח ַהֶנֱאהָּ , ְדַהְינּו רּוַח הָּ
ְנָאה,  ה, ֶׁשהּוא ֹשִ עָּ ִחים ֶזה ִמֶזה, ִכי ֵאין רּוַח רָּ ם נָּ ֶׁשֶזה ְבִחיַנת ֲאִויר ַהנָּח, ֶׁשרּוחָּ

ְנָאה ִהיא ְבִחיַנת רּוַח רָּ קפטֶׁשַיְפִריד ֵביֵניֶהם  תּוב , ִכי ַהֹשִ ה, ְכמֹו ֶׁשכָּ ם )ׁשֹוְפִטים ט(עָּ ֹשֶ : "ַויָּ
ה ֵבין ֲאִביֶמֶלְך ּוֵבין ַאְנֵׁשי ְׁשֶכם" עָּ ְנָאה  קצה' רּוַח רָּ א ֶׁשֹשִ ְנָאה'. ִנְמצָּ , ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י: 'ֹשִ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
שיקין, שהוא זווג הרוחני, חיבור : כידוע סוד הנכי אהבה הוא אתדבקות רוחא ברוחא קפח

והתכללות הרוחות, כי באדם יש רוח חיים המחיה אותו ועיקר רוח חיים מתגלה בפה 
בדבור, כמ"ש וברוח פיו וכו', ובחיבור הדבורים זה בזה מתחברים רוחותיהם, וזה  

 כשמחוברים ושומע כל אחד את דבורי חבירו נעשה חיבור הנשיקין.

 -: הוא כמו רוח סערה הנ"ל שהרוח חיים שבו יפריד ביניהםרוח רעה שהוא שנאה ש קפט
שאינו נח, אין לו מנוחה במקומו בדבורו וצריך לדבר על   -סוער    -שמתגלה בעיקר בדיבור  

השני לשון הרע ורכילות כיון שאין רוחו מוצא מנוח אצלו ומכה בשני לא הכאה של חיבור  
אה של פירוד מהשני. ובזה מובן  לשמוע את הטוב של השני את הדעת של השני אלא הכ
)כי דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום מש"כ בתורה ל"ח שהרוח סערה הוא המדבר לשון הרע. 

 .אחר(

: בשכם היה שנאה הראשונה של מכירת יוסף רוח רעה בין אבימלך ובין אנשי שכם קצ
נתעלם הטוב של שאמר "שמעו נא" ולא שמעו אותו ונאמר "ולא יכלו דברו לשלום", ו

הצדיק ונעשה גלות מצרים, כמו"כ בשכם היה המחלוקת של אבימלך שהוא הרוצה למלוך 
לקחת המלוכה לעצמו ולהפרד מאחרים כי הרג את כל אחיו שרצה לקחת הכל לעצמו, 
היפך ממדת ישראל שרוצה לתת להשני מלכותו כי כוונתו למלכות ה' שמקבל מכל אחד  

 ל אחד יש חלק בכתר מלכותו ית'.אפילו מהפחות שבפחותים לכ

 עניני שכם
וכן שם התחיל מחלוקת רחבעם וירבעם ע"י שלא שמע עצת הזקנים וכו'. והכל מחמת 
כבוד ורצון למלוך, וגם במכירת יוסף נאמר המלך תמלך עלינו שעיקר הקנאה היה על 

 המלוכה.

מזבח הראשון, והנה בשכם בא תחלה יעקב אבינו וגם אברהם אבינו לארץ ישראל ובנה ה
כי שם מתחיל תיקון המזבחו אחר שביררו בחוץ לארץ כל הגרים חוזרים לארץ ועושים 
מזבח, ושם מקום הגרים כמ"ש אז אהפוך אל עמים שפה ברורה וכו' לעבדו שכם אחד, 
שיתאחדו כל העמים לעבודת ה', בכח יוסף הצדיק יסוד עולם המאיר את כל הבריאה 

'. ותחלת הנפילה היה במעשה דינה, ששם היתה אהבה נפולה לעבודת ה' לעשות רצונו ית
אהבה של רחימותא ודבקות רוחא, ומשם לומדים אהבה וחשק וכו' בין הקב"ה וישראל 
אבל היה נפול עדיין בתוך הגוים טומאת הערלה, ושמעון ולוי שבהם היה עיקר השנאה 

ואה וכמובא להלן סוף על יוסף שרצו להרגו, ובכלל שורש שמעון הוא כי שמע ה' כי שנ
התורה ששמעון הוא שורש השמיעה, שתלוי באהבה ושנאה. והיה צריך שדינה תגייר 

 אפילו את עשו השונא הגדול כדאמרו חז"ל.
 



ֲאִויר ה, ִבְלבּול הָּ עָּ ִדבּור;  , ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ְיכֹוִלין ִלְׁשֹמַע הַ קצאהּוא ְבִחיַנת רּוַח רָּ
ה ְוֵרעּות הּוא ְבִחיַנת ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך  ע ַהִדבּור קצבּוְלֵהֶפְך, ַאֲהבָּ , ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְׁשמָּ

ה  קָּ ה ַעל ְיֵדי ְצדָּ חֹוק. ְוֶזה ַנֲעֹשֶ , ְבִחיַנת "הֹון ֹיִסיף ֵרִעים ַרִבים", ֶׁשַעל ְיֵדי  קצגְלֵמרָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ואמרו לכל אנשי שכם למול עצמם דהיינו להתגייר שהוא תיקון והעלאת האהבה, אבל 
נין הגרים שהיה אויר הנח היה במרמה כי הרגו אותם ועל זה הקפיד יעקב כ"כ כי נפגם ע

והזך להעלות הכל אל הקדושה ועכשיו נעשה הסתרה ושנאה נגדם. וכל זה נתתקן ע"י 
יוסף כי ידוע מהמדרש שיוסף נשא את בת דינה ושכם והוא העלה הכל. וז"ש ואני נתתי 
לך שכם אחד על אחיך וכו' ושם מונחים לעולם עצמות יוסף בחלקת השדה אשר קנה 

י יוסף הוא הצדיק העושה צדקה ושלום ומקרב כל העולם כולו וז"ש והקול יעקב וכו'. כ
 נשמע בית פרעה באו אחי יוסף ע"י אחדות האחים נשמע הקול וכו'.

 וראה לקמן שבשכם כתבו את התורה בשבעים לשון על המזבח.

 : כנ"ל שהוא בבל שבו נעשה פירוד שבעים אומות שאינם שומעים זא"ז.בלבול האויר קצא

: כי אהבה היא רוח טובה רוח של חיבור. כי הצדיק ה ורעות בחינת אויר הנח והזך אהב  קצב 
 איש אשר רוח בו מלשון ולא קמה עוד רוח הוא המחבר ועושה אהבה ורעות.

: משפיע פרוטה לעני נעשה יחוד אהבה ושלום, בפרט על דרך וזה נעשה ע"י צדקה קצג
ה בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב, צריך ליתן הצדק" (רמט)יו"ד המבואר בשולחן ערוך: 

ומתאונן עם העני בצערו ומדבר לו דברי תנחומין. ואם נתנה בפנים זועפות ורעות, הפסיד 
אם שאל לו העני ואין לו מה יתן לו, לא יגער בו ויגביה קולו עליו, אלא יפייסנו . זכותו

ואסור להחזיר העני   -  בדברים ויראה לבו הטוב שרצונו ליתן לו אלא שאין ידו משגת: הגה
אם יכול : השואל ריקם, אפילו אין נותן לו רק גרוגרת אחת, שנאמר אל ישוב דך נכלם

 ן".לעשות לאחרים שיתנו, שכרו גדול משכר הנות

פחות מזה, שיתן לו פחות מהראוי, בסבר פנים יפות: פחות " -עוד כתב בסדר המדרגות 
יתפאר האדם בצדקה שנותן. ואם מתפאר, ועל כל פנים לא  -מזה, שיתן לו בעצב: הגה 

ומ"מ מי שמקדיש דבר לצדקה,   .לא די שאינו מקבל שכר, אלא אפילו מענישין אותו עליה
 ".מותר לו שיכתוב שמו עליו שיהא לו לזכרון, וראוי לעשות כן

היינו שלא יקח התפארות לעצמו, אבל יש ענין כתיבת זכרון כענין כתיבת הספר לצורך 
 . והעיקר שידע שהוא כבוד ה', וכמו אכילה כנ"ל.)עי' תורה נח(נפשות וגרים בשם טוב 

והנה לכאורה מדוע השלום הוא במעשה הצדקה בפועל הרי יכול להיות במחשבה או דבור  
שהמחשבה תלויה בהמעשה דוקא ע"י שיעלה חלק המעשי   בלבד, התירוץ הוא כמו האכילה

ויכללו ג"כ בשלום להתאחד עם ישראל, לא רק בחלק הרוחני, כי העיקר תלוי במעשה 
שגורם השנאה והאהבה כמבואר כאן שהכל תלוי בתיקון המעשים, כמו שהקרבנות דוקא 

יאה מוכרח במעשה אע"פ שהעיקר תפלה בדבור אין זה בשלמות כי כדי להעלות את הבר
 להעלות העשיה דוקא.

 אבל כשאי אפשר להקריב קרבנות אז ונשלמה פרים שפתינו, וגם בזמן בית המקדש צריך 



ה הּוא לֹוֵקַח לֹו ֵרִעים ְואוֹ  קָּ ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך  ְצדָּ ה ְבִחיַנת הָּ ֲהִבים, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ
 ַכַנ"ל:

ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך,  ִׁשים, ִנְתַרֶבה ְביֹוֵתר ְבִחיַנת הָּ ה ְליֹוֵתר ֲאנָּ קָּ ל ַמה ֶשַמְרֶבה ִלֵתן ְצדָּ ְוכָּ
א ֶׁשקוֹ  ד, ִנְמצָּ ה ְלִאיׁש ֶאחָּ קָּ ד, ַוֲאַזי ִנְתַדֵבק רּוחֹו  ִכי ְכֶׁשנֹוֵתן ְצדָּ ֶנה לֹו אֹוֵהב ֶאחָּ

ן ֶׁשל ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך טָּ ה ֶׁשַטח קָּ ִׁשים, קצדְברּוחֹו ְוַנֲעֹשֶ ה ִלְׁשֵני ֲאנָּ קָּ ; ּוְכֶׁשנֹוֵתן ְצדָּ
דֹול ה ֶׁשַטח יֹוֵתר גָּ ל ַמה ֶשַמְרֶבה ִלֵתן קצה ַנֲעֹשֶ ְליֹוֵתר  ֶׁשל ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך. ְוֵכן כָּ

ִׁשים, ְוקֹוֶנה לֹו ֵרִעים ְואֹוֲהִבים יֹוֵתר, ִבְבִחיַנת "הֹון ֹיִסיף ֵרִעים ַרִבים", ִנְתַגֵדל  ֲאנָּ
ה  קָּ ר ִלֵתן ְצדָּ ִעקָּ ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך. ְוַעל ֵכן הָּ ְוִנְתַרֶבה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַהֶשַטח ֶׁשל הָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
תפלה יחד עם הקרבנות ולא שייך זבח בלבד וכמו שאמר דוד המלך, וכמו"כ בין אדם 
לחברו ודאי מוכרח דבורים טובים ולא סגי במעשה לבד, וכנפסק בשו"ע, ועוד שהעיקר 

בלשון כידוע שהחורבן כולו בא מלשה"ר כי הולך מיד ונחקק באויר ועושה שנאה  תלוי
וכו' ההיפך ממש מדבוריו הטובים של הצדיק, כי הלשון כמו חץ ממש יורה באויר והולך 
למרחקים, בפרט מלשני בסתר רעהו מכה רעהו בסתר עושה פגם גדול כי מחשיך גם אהבה 

לעשות צדקה בפועל יעשה צדקה בדבור כדברי המסותרת ודוק. וכן מי שאי אפשר לו 
 השו"ע.

: וכל חיבור של שני חלקי אויר נתדבק רוחו ברוחו ונעשה שטח קטן של אויר הנח והזך   קצד
הוא סוד אתדבקות רוחא ברוחא דנשיקין, ונעשה ע"י צדקה, וגם כיון שמשפיע לחם לדל 

 נמצא החיבור הוא באכילה והוא בפה מקום הנשיקין.

האויר והרוח נברא בעיקר בשביל האדם להיות לו רוח חיים,   שטח יותר גדול...:נעשה    קצה
וחיבורי האוירים והרוחות כפי חיבורי האנשים. ועיקר הרוח רק בישראל כי רק להם יש 

 רוח דקדושה רוח אלקים.

והרוח של כל הבריאה תלוי ברוחם של ישראל כי הם שורש הרצון של כל הבריאה, וככל 
ה בישראל כך נעשה אויר טוב בבריאה ורוח טובה גם בין האומות בחצוניות, שיש רוח טוב

כי הרי הממון הוא ג"כ דבר השוה עם כל האומות עובר לסוחר ולכן כשעושה שלום ע"י 
 הממון נעשה שלום גם בעולם החצוני.

כי שבעים נפשות ישראל כנגד שבעים אומות, כפי הצדקה והשלום ואהבה בין ישראל כך 
יבור בין שבעים אומות לגייר גרים להעלות כל הנצוצין בבחינת מזבח ואכילה נעשה ח

להשלים ההתפארות הקדוש שבינו ובין בני ישראל ותיקון העולם העלאת כל האהבות 
והיראות הנפולות. וזה עיקר העבודה בגלות שנעשה פיזור בין ישראל, שכפי שיחזיקו 

גלו אלא שיתוספו גרים, ובזכות הצדקה עצמם בשלום כך יבררו הבירורים מהגוים שלא 
והשלום וביטול שנאת חנם תבוא הגאולה ויבנה בהמ"ק במהרה שבו הקרבנות ובו הפאר 

 והיראה ותוכו רצוף אהבה.



ֶזה הּוא  קצוים ֲהגּוִניםְלַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ְוַלֲעִניִ  ֵאל, ִכי בָּ רָּ ה ַנְפׁשֹות ִיֹשְ , ֶׁשְכלּוִלים ִמַכמָּ
ֶהם ְלַבד הּוא   ה ֶׁשנֹוֵתן לָּ קָּ ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך ַכַנ"ל, ִכי ִבְצדָּ ַמְגִדיל ְמֹאד ַהֶשַטח ֶׁשל הָּ

ׁשֹותקֹוֶנה לֹו ֵרִעים ַרִבים ְמֹאד, ִכי ֵהם ְכלּוִלים ֵמַהְרֵבה  , ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַרֶבה  קצזְנפָּ
ֲאִויר ַהנָּח ְוַהַזְך ַכַנ"ל:   ְביֹוֵתר ְבִחיַנת הָּ

ְרֵאִלי ַזְך, ֲאַזי ְכֶׁשְמַדֵבר ֶזה ֶׁשיָּכֹול ְלַדֵבר ִדבּור ַהִיֹשְ ֲאִויר נָּח וָּ , ַהְינּו ִדבּור קצחַוֲאַזי ְכֶׁשהָּ
דֹוׁש, ֲאַזי ֶזה ַהִדבּור ֲאִויר  ַהקָּ ק ְבהָּ ב ְוֶנְחקָּ : "ְלׁשֹוִני ֵעט )ְתִהִלים מ"ה(, ִבְבִחיַנת קצטִנְכתָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: צדקה וצדיק ענין אחד כנ"ל וידוע העיקר ליתן צדקה לצדיקים אמתיים ולעניים הגונים  קצו

עולם הזה הוא סובל עוני ויסורים כי  שהעני הוא מדת צדיק יסוד עולם הנקרא עני כי ב
כבוד ה' בשפלות, כי עבודתו לחבר תפארת ומלכות דהיינו לברר כל הבירורים של הבריאה 
שנפל מלכותו ית' בגלות והוא יורד ומעלה את הכל כשמחפש הטוב בכל מקומות הנמוכים 

לה וחשוכים ומעלה ומחבר אותם אל התפארת של הקב"ה שמתפאר בישראל והולך ומתג
בסוד גלוי מלכותו. לכן הוא עני שצריכים העשירים תמיד לתת לו צדקה להעלות העשיה 
אל הצדיק והוא מעלה אותו עד מחשבה העליונה ורצון העליון וממשיך תורה חכמת ה' 

 ואהבת ה'.

: כמה שהוא יותר מדת צדיק הוא כולל יותר נפשות כי כי הם כלולים מהרבה נפשות קצז
שות והוא שרשם, ולכן הוא ממשיך מהמחשבה העליונה והתורה הצדיק משפיע לכל הנפ

את הנשמות עד למטה שמגלה ההתפארות בגופם ומאיר לישראל, וככל שהוא יותר משפיע 
 לרבים הוא עושה שטח גדול יותר

והנה אין גודל השלום תלוי ברבוי הממון שנותן אלא ברבוי המקבלים, כי עיקר המשפיע 
הברכה, כמו קרבן שהעיקר הוא מקבל הקרבן, וכפי רבוי   שלום הוא העני שממנו באה

וכגון איש כללי שרצונו כולל הרבה רצונות, כך נעשה  -הרצונות המתרצים מהקרבן הזה 
 גם באויר העולם רבוי שטח אויר זך, אויר של חיבור רצון ואהבה.

ן הכל, כתיב והיה מעשה הצדקה שלום, הוא מדת צדיק יסוד עולם העושה שלום וחיבור בי
והוא משלים את המזבח בסוד שלום מעלה ומטה שלום נשמה וגוף וכו', והעיקר שלום 
בין הקב"ה והנבראים משני הצדדים שמלמד זכות לפני ה' ומעורר גם את ישראל לדעת 

 יקר מעלתם וכך עושה שלום כאהרן הכהן בעבודתו.

 הכתב -חלק ב 
, רק אדם יכול לדבר כי יש לו דעת : הדיבור הוא חכמהזה שיכול לדבר דבור הישראלי קצח

להרכיב אותיות ולהלביש בהם כוונה, ולכן בערכין דבור אמתי נחשב רק מי שיש לו חכמה 
 ודעת אמתי בתורה, רק ישראל יש לו חלק במחשבה ואתם קרויים אדם.

: כי כל דבור נשאר בעולם מציאות קיימת אלא שנעלם ומתגלה נכתב ונחקק בהאויר קצט
או בכתב. וכשיש כלים ראויים לקבל את הדבור דהיינו שהאוירים רק אצל השומע 

מחוברים ומוכנים כל אחד לקבל הכאת חבירו אז נעשה כתיבה וחקיקה. כתיבה נדבק 
 מבחוץ וחקיקה עושה רושם בגופו ממש. ואמרו רז"ל בלוחות הברית שכל דיבור שיצא 



ִהיר  רסֹוֵפר חֹוק, ִבְבִחיַנת ראמָּ ע ְלֵמרָּ ְמעֹו הֹוֵלְך )ֶאְסֵתר ט(", ַוֲאַזי הֹוֵלְך ַהִדבּור ְוִנְׁשמָּ : "ְוׁשָּ
ל ַהְמִדינֹות ח רבְבכָּ ֲאִויר נָּ חֹוק, ַוֲאַזי ֶזה  ", ִכי ֵמֲחַמת ֶׁשהָּ ְוַזְך, ְיכֹוִלים ִלְׁשֹמַע ְלֵמרָּ

ּה בָּ ה ִכְכתָּ ַעכּו"ם, ְמִדינָּה ּוְמִדינָּ ב ְבִסְפֵריֶהם ֶׁשל הָּ , ַוֲאַזי מֹוְצִאים  רגַהִדבּור ִנְכתָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 מפי הגבורה נחקק בלוחות.

בדבור ובלבוש, הוא שמו ותפארתו, ויש עוד אופן  : האופן שאדם מתפאר הוא ספרים ר
ויש בו חסרון שהוא רחוק יותר מהאדם אבל מצד שני   )עי' ח"ב לב(שהוא ספר שנקרא ג"כ שם  

יש בו מעלה שאפשר למצוא תפארתו גם מרחוק, וכו'. כי כל מלכות פרס באה ע"י כתב 
 רי המגלה.כי שם נעשה חידוש ספ -שיצאה יד וכתבה וכו'. פרס אותיות ספר 

: הלשון הוא עט הכותב ספרים במהירות, אלא שאצל אומות לשוני עט סופר מהיר רא
העולם אין נעשה כלום מדבורם כי אינו נחשב דבור. רק אצל ישראל שדבריהם הוא דבר 

 ה', נעשה מציאות בעולם, וכפי זכות ומנוחת האויר כך מתפשט יותר בעולם.

איך הדבורים נמצאים באויר העולם ונשמעים ונראים ובדור הזה שנתגלה בעולם הגשמי 
בזמן אחד מסוף העולם ועד סופו, מובן מאד איך כל דבור מתפשט בכל העולם, אבל צריך 
אויר זך כדי שיכנס הרוחני וילך עד מקום הגשמי ויתלבש אצלו כדי שיקבל את הדברים 

 ויתקרב אל הקדושה.

לעניננו, כגון אומר אני מעשי למלך מעשה ועי"ש בפסוק בתהלים איך כל המזמור מכוון 
ישראל נאמר למלך עליון ותחתון לגלות תפארתו ומלכותו בעולם, וזהו יפיפית יופי ישראל 
וכן הודך והדרך וכו' וכן חציך שנונים חצי דבורי הצדיק עמים תחתיך יפלו שפול כל הרע 

ך וכו' מגלה להבת היא ע"י דבורי הצדיק שמגלה היופי וההדר של ישראל, ויתאו המלך יפי
 כנס"י יופיה, וכן מדבר אל גרים ומעורר הטוב שבהם, עד על כן עמים יהודוך לעולם ועד.

ברית לשון הוא בחינת צדיק, וכח הלשון הוא לגלות ולפאר שם ה' בכל מקום כי הוא הכלי 
 שבו מתפשט הצדיק, וז"ש משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו.

: ע"י מרדכי הצדיק נתפרסם התפארות ישראל בכל העולם ינותושמעו הולך בכל המד רב 
 ונפל פחדם על כל העמים ועמי הארץ מתיהדים.

ומדינות לשון מדנים כל המריבות ושנאות שבין העמים, בכולם נשמע הקול ונעשה שלום 
עם ישראל כי הצדיק דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. וכן מדין לשון שנאה ומדון 

 ע יתרו וכו'.משם וישמ

והצדיק נקרא כל יש לו כח לכלול כל המדינות כל סוגי חלקי העולם לגלות תפארת ישראל 
 הגנוז בכולם כי ישראל שורש הבריאה כנ"ל באריכות.

: כי מטרת הכתיבה כדי שיתלבש לעיניהם המגושמים של הגוים מדינה ומדינה ככתבה רג
יך כלל שלום ואהבה בין הגוים כי הם כל אחד לפי גשמיותו הנפרדת כנ"ל. ובאמת אין שי

במהותם נפרדים כל אחד להנאתו, רק בישראל שייך שלום כי מאוחדים בנפשותם. לכן 
 אצל הגוים מוכרח להתפרד לשבעים לשון וכתב שונה.



ם ַעכּו"ם ְבִסְפֵריֶהם ֵהֶפְך ֱאמּונָּתָּ ה ֵגִרים רדהָּ ִצינּו ַכמָּ ֶׁשִנְתַגְירּו ֵמֲחַמת ֶזה, , ְכמֹו ֶׁשמָּ
ה ַמה ֶשהּוא   א ֹזאת, ֶׁשִיְמְצאּו ַעתָּ ם. ּוֵמַאִין בָּ ְצאּו ְבִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּונָּתָּ ֵמֲחַמת ֶׁשמָּ
ֲאִויר,  ב ְבהָּ ק ְוִנְכתָּ א ַעל ְיֵדי ַהִדבּור ֶׁשל ַהַצִדיק, ֶׁשֶנְחקָּ ם? ַאְך ֶזה בָּ תָּ ִמְתַנֵגד ֶלֱאמּונָּ

נָּח ַעל ְיֵדי ְבִחיַנת "הֹון ֹיִסיף ִבבְ  יָּה ַזְך וָּ ֲאִויר הָּ ִהיר", ְוהָּ ִחיַנת "ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר מָּ
ל ַהְמִדינֹות", ְוֶנְחַקק   ְמעֹו הֹוֵלְך ְבכָּ ַלְך ַהִדבּור, ִבְבִחיַנת "ְוׁשָּ ֵרִעים ַרִבים", ַעד ֶׁשהָּ

ם ְבִסְפֵריֶהם, ְוַעל ְיֵדי ְבִחי ם ְוַעל ְיֵדי  ְוִנְכַתב ׁשָּ ְצאּו ְבִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּונָּתָּ ה ֹזאת מָּ נָּ
ְצאּו   ה ֵגִרים ֶׁשִנְתַגְירּו ַעל ְיֵדי ֶזה, ַעל ְיֵדי ֶׁשמָּ ֶזה ִנְתַגְירּו, ְכמֹו ֶׁשְמַסְּפִרין ִמַכמָּ

ה ַהַנ"ל ַכַנ" ְך ִמְבִחינָּ ל ֶזה ִנְמׁשָּ ם, ְוכָּ  ל: ְבִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּונָּתָּ

ה )ֶאְסֵתר ו(ְוֶזה ְבִחיַנת  ַכי' הּוא ְבִחיַנת ַהְכִפירָּ ְרדֳּ ַכי" 'מָּ ְרדֳּ תּוב ֲאֶׁשר ִהִגיד מָּ ֵצא כָּ : "ַוִימָּ
תּוב: "ִאיׁש ְיהּוִדי"  ה, ְכמֹו ֶׁשכָּ רָּ ה זָּ ה  רה ַבֲעבֹודָּ כָּ , ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו, ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ

ה י"ג(  ל ַהכ)ְמִגלָּ א ְיהּוִדי: כָּ ַכי, ֶׁשֵהם רוֹוֵפר ְבַעכּו"ם ִנְקרָּ ְרדֳּ . ַהְינּו ֶׁשַהִדבּוִרים ֶׁשִהִגיד מָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: אמונות הגוים הם המעלימים את האמת, הם היפך מוצאים בספריהם היפך אמונתם רד
ת מגלה חכמה האמתית וסותר את אמונותיהם החכמה האמתית, וישראל מדבר רק אמ

הטפלות. ודע שלכל האומות יש אמונה כי במקום שהשכל מסתיים מתחיל האמונה וכיון  
שיש גבול לשכל האנושי על כן משם ולהלן יש להם אמונות כוזבות ומסתיר השורש 
האמתי שלהם. והנה אמונה הוא במקום שאדם אינו רואה בעיניו, והנה לשמוע אמונת 
ישראל אינם יכולים כי אינם רואים בעיניהם, אבל כיון שנכתב בספר הוא נראה ממש לעין 

 ונמצא לגביהם מעלה שנתעלה משמיעה לראיה.

אבל הוא רחוק לגמרי מהראיה האמתית של אור הצדיק שמגלה לעינים את אור תפארת 
ית עצם הדבר ומלכות אהבה ויראה, כי כאן נתלבש בראיה נמוכה מאד. כי כל ספר אינו רא

רק ראית אותיות המסמנים על העצם, אבל מצד אחד הוא עדיף אפילו משמיעה כיון  
שמתלבש בראיה ולכן מועיל לאומות שרואים ומוצאים מה שנעלם מהשכל של הגוי, לא 
שמוצאים בספריהם תורה אלא מוצאים איזה דבר שסותר את האמונה ומראה שקרים 

שקר, ואז מבינים שיש איזה אמת שאינם יודעים  וסתירות מניה וביה, ומבינים שהוא
 ובאים ומתגיירים.

: המן עשה עצמו עבודה זרה והוא תאות ממון כי נמכרנו אני ועמי לעבו"ז איש יהודי רה
של ממון דיקא, ונגד זה איש יהודי כופר בע"ז ומאמין רק בה' שהכל ברצונו ותפארתו לבד 

ת'. והוא מגלה שם הוי"ה כי אותיות יהודי הוא וכו'. לשון הוד שנותן הוד והדר למלכותו י 
 שם הוי"ה כי ד' י' הם ה' ביחד. כי כל העולמות נתהוו ע"י ישראל לכן הוא שורש ההויה.

ומרדכי היה מדבר דבורי אמונה כי הגיד להם אשר הוא יהודי שזה אמונה שיהודי אינו 
די שרבים מעמי הארץ משתחוה לגוי, ודבורים אלו נתפשטו בעולם ועשו גרים הרבה עד כ

 מתיהדים מודים לאמונה הק' ועוזבים ע"ז לקרוא בשם ה'.

: כתיב יהודי ולא ישראל, ישראל הוא בגלוי ההתפארות בדרך שררה אלקית, אבל יהודי רו
 כשנעלם מלכות ה' בעולם וגובר מלכות הגוים מדובר עכ"פ משם יהודי שהוא מודה ומאמין 



תּוב ְבִסְפֵריֶהם ַכַנ"ל.  א כָּ ֲאִויר, ַעד ֶׁשִנְמצָּ ִבים ְבהָּ ִדבּוִרים ֶׁשל ְכִפיַרת ַעכּו"ם, ֵהם ִנְכתָּ
ְר  תּוב ֲאֶׁשר ִהִגיד מָּ ֵצא כָּ ַכי ְוֶזהּו: "ַוִימָּ ַכירזדֳּ ְרדֳּ , ֶׁשֵהם רח", ֶׁשַהִדבּוִרים ֲאֶׁשר ִהִגיד מָּ

תּוב ְבִסְפֵריֶהם, ִכי ַהִדבּור ֶׁשל ַהַצִדיק  א כָּ ֱאֶמת, ִנְמצָּ  רטִדבּוֵרי ֱאמּונָּה ֶׁשל ַהַצִדיק הָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .ג את ההתפארותיג בדעתו שזה מדרגת ישראל שמשימודים מכלל דפליגי אע"פ שאינו מש

: י"ל קצת דכל המעשה במגלה היה סתירת אמונתם כי היו סתירות בין וימצא כתוב רז
 האגרות וזה גרם הכנעת דעת המן, וכן בדברי המן נמצאו סתירות וזה גרם מפלתו.

שכתבו והנה כל הפסקת בנין בית המקדש וביטול עבודת הקרבנות היה ע"י כתב שטנה 
בני המן שקרים נגד ישראל ואמונות כוזבות, כי לשון הרע הוא מדת המן ממש נגד לשון  
טוב של הצדיק, וממש על זה סובב כל ענין מגלת אסתר על כתיבה וספר וכו' בין ישראל 
לעמים וכו'. ובמגלת אסתר אין מבואר כלל איך נבנה המזבח ולא שום דבר של עבודת ה' 

', וכתבו המפרשים הטעם שנכתב בדתי פרס ומדי, כי כל מגלת ואפילו לא נזכר שם ה
אסתר הוא סוד הכתב הנכתב בספרי הגוים היפך אמונתם, כי כל נס פורים היה היפך 
האמונה שראה המן במזלות ואצטגננות שמזלו גובר לאבד את ישראל ונהפך ונשדד מערכת 

 המזלות לטובת ישראל.

ההסתרה כשהיו כלל ישראל כבושים בין הגוים מפוזרים כי מגלת אסתר הוא לגלות 
ומפורדים בלי אחדות עד שכמעט נכבש הטוב לגמרי בין הגוים בתוך עולם הגשמי, כי כל 
ההתפארות והיקר נפל לקלי' ואפילו כלי המקדש נפלו לגמרי וכו' ונהנו מסעודתו וכו' הכל 

ו' עבודות זרות כולם כלולים נפל ]והשתחוו לצלם שכולל מלכויות האומות כסף וזהב וכ
בזה[, לכן הוצרך התיקון של הכתב שיכתב בתוך ספרי הגוים ושם דוקא בתוך ההעלם 
וההסתר יתגלה מעלת ישראל שקדמו למחשבה תחלה וכו' כדלקמן, ומגלה איך זר כל 
הכבוד והיקר לישראל אשר המלך חפץ ביקרו, ובזה הלבישו מרדכי ואסתר כל סודות היקר 

של הקב"ה המלך וכל אור האהבה והיראה הכל מלובש כאילו מדובר מהמלך והתפארת 
 הגוי וכך נתלבש הכל למטה ועי"ז מתעורר הטוב וחוזר וכו'. 

: אשר דבר טוב על המלך כאילו עושה שלום בין הגוים כי הרי מלך אשר הגיד מרדכי רח
של הקב"ה עושה שלום בין המדינות, ובאמת דבר טוב על המלך העליון כי גלה הטוב 

האוהב עמו ישראל גם בגודל שפלותם. כי זעק זעקה וכו' שעדיין יש תקוה וכו' לעורר 
 מהשינה.

החידוש   )מנחות סה.(ואמרו במגילה שמרדכי היה יודע כל שבעים לשון, אבל הוסיפו בגמרא 
של מרדכי שהיה בולל לשונות ודורש היינו שלקח כל פירודי הלשונות של בבל דור הפלגה 

את כולם כמו שהיה לו כח של דובר שלום לכל זרעו בישראל. וזה התיקון לכל גלות ובלל  
בבל שמרדכי גלה עם יכניה למקום שנבללו כל האומות ע"י נבוכדנאצר וכו' עכשיו ע"י 

 מרדכי נעשו הבירורים מכל זה לחכמת התורה הק' שיש בה שבעים פנים וכו'.

את האמת, ובמקום שנעלם האמת צריך : הצדיק מגלה דבורי אמונה של הצדיק האמת רט
 אמונה, והרי אין יודעים במה להאמין, אבל הצדיק מודיע ומאיר את האמת במה להאמין, 



ם ְבִסְפֵריֶהם, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה   חֹוק ַעד ֶׁשִנְכַתב ְוֶנְחַקק ׁשָּ ַלְך ְלֵמרָּ א ְבִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך  הָּ ִנְמצָּ
ַכי, ֶׁשהּוא ְבִחיַנת   ְרדֳּ א ְבִסְפֵריֶהם ַהִדבּוִרים ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ִהִגיד מָּ ם, ִכי ִנְמצָּ ֱאמּונָּתָּ

תּוב ֲאׁשֶ  ֵצא כָּ ִאים ֵאלּו ַהַצִדיק ַכַנ"ל, ְוֶזהּו: "ַוִימָּ ַכי" ַכַנ"ל. ַוֲאַזי ְכֶׁשבָּ ְרדֳּ ר ִהִגיד מָּ
ים ֵגִרים, ִבְבִחיַנת  ריַעכּו"ם ּומֹוְצִאים הָּ  ם, ִמֶזה ַנֲעֹשִ ם ֶהֶפְך ֱאמּונָּתָּ : "ְוַרִבים  )ֶאְסֵתר ח(ׁשָּ

ָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים":   ֵמַעֵמי הָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ועיקר האמונה בין אומות העולם, כי ישראל יש להם כבר התורה כי כבר מצאו את 
הרצונות של הבריאה ומצאו שהם השרשים, אבל בין האומות עדיין הוא נעלם וצריך 

 .)עי' תורה ז' שלקבל אמת ואמונה הוא רק מהצדיק(ה. אמונ

: נמצא שכדי לקרב את האומות מוכרח כתיבה דוקא, כשבאים אלו העכו"ם וכו' ומוצאים  רי
וכן רואים שבמתן תורה לא נתקרבו האומות אבל בכניסה לא"י צוה ה' לבנות מזבח  

ללמוד, וראה שבכתיבה זו דיקא ולכתוב עליו התורה בשבעים לשון כדי שיוכלו האומות 
נעשה תיקון המזבח ומיד יכלו להקריב והנה ראה זה פלא בדיוק בשכם מקום המזבח  
הראשון של אברהם ויעקב ומקום המחלוקת ומקום יוסף, שם הר גרזים והר עיבל ושם 

 צריכים לבוא כל האומות לעבדו שכם אחד.

 התורה שבכתב ובע"פ
"פ, כי צריך שמיעה וקריאה, וחלק התורה שבשמיעה ה' נתן התורה לישראל בכתב ובע

תלוי בשלום ואהבה בין ישראל, כי בזה תלוי התשבע"פ, ותלוי בצדקה בפרט לת"ח 
וצדיקים. ותורה שבכתב הוא בחינת ראיה ששם נתגלה ונראה ממש אור הצדיק, והלוחות 

ורו ואינו מגולה גנוזים בארון בקה"ק ואינם נראים כי תמיד הוא מכוסה ורק הצדיק מגלה א
תמיד כי דרכו שמתגלה ומתכסה ולכן רק בהוצאת ספר תורה מתגלה אבל אצל המלך גלוי 
תמיד כי צריך ספר תורה עמו בכל מצב כיון שהוא מלך צריך לראות תמיד מלכות ה' שלא 
יתגאה רק ידע שהוא מרכבה למלכותו ית'. וכן גם המלך עצמו אינו מתראה תמיד להעם 

 נים כמו יום גנוסיא, כמו ספר תורה שאינו מתגלה תמיד.רק לעתים מזומ

אבל תושבע"פ נמצא תמיד כי גם כשאין ראית האור בפועל יש עכ"פ שמיעת האוזן  
ומחשבה ודבור. ומטרת הראיה כדי שיתגלה גם בחוץ בגוף בבחינת התפארות. וגם התורה 

 דוקא.שבכתב מחבר את כל ישראל כי כל אחד אות בתורה ומוכרח כולם יחד 

וכתוב על עור בהמה, כי צריך לרדת להתלבש בלבוש גשמי לבוש בהמיות, וזה ההבדל בין 
דבור לכתיבה, דבור הוא ברוחניות בשכל אבל כתיבה יורד אל הגוף בחינת הבהמיות, עור 
ולבוש, כידוע אור ועור. וכדנתבאר בשופר שהוא קרן בהמה שדרכו ניתנה תורה. והכתב 

כי האותיות כמו בחינת המעשה והלבן כמו בחינת המחשבה  הוא שחור על גבי לבן
והמעשה עולה ומצטייר במחשבה העליונה. ומגלת אסתר צריך כתיבה כספר תורה כי בא 

 להאיר האור ולגלותו בתוך ההסתר, לעורר ולהזכיר הטוב.

בה מתחבר דיבור וכתי )וכל הלכות קריה"ת נאמרו במס' מגלה(ובקריאת התורה או קריאת המגלה 
 ומתפשט אור הצדיק להחקק בכל אחד.



 אות ו
א  אריא]ו[ ַאְך ֵמַאִין בָּ ם ְוַיְחְזרּו ְוַיִכירּו   ריב, ֶׁשֵאלּו ַדְיקָּ ִיְמְצאּו ְבִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּונָּתָּ

ֲאֵחִרים ֵאל, ְוהָּ רָּ ל ריגֱאמּוַנת ִיֹשְ ם. ַאְך ַדע,  רידֵאינָּם מֹוְצִאים ְכלָּ ְוִנְׁשָאִרים ֶבֱאמּונָּתָּ
ם בּוׁש ַתַחת יָּדָּ ֵאל, ַהְינּו ְבִחיַנת ֶחְלֵקי  רטוֶׁשֶזה ֵמֲחַמת ְבִחיַנת ַהטֹוב ַהכָּ רָּ   רטזִנְׁשמֹות ִיֹשְ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: דכיון שנפל פחדם על כל העמים מדוע לא נתגיירו כולם מחמת הפחד, אך מאין בא... ריא

והנה לעיל מבואר שבגלוי ההתפארות נופל פחד על כולם, ואח"כ המלך מראה אהבתו 
על ונותן מתנות, ונתבאר שהאהבה היא רק לישראל. והנה היראה נופלת על כל הגוים ו

כל הברואים, אבל האהבה אינה נתנת אלא למי ששרשו בקדושת ישראל שיש לו חלק 
בהיחוד והאהבה, אלא שגם בין הגוים יש נצוצות מקדושת ישראל, והם מתקרבים ובאים 

 ומשלימים המזבח.

: יש סבה מיוחדת בכל גר שנתגייר מדוע זכה הוא להכלל בהתפארות של שאלו דיקא ריב 
 ה'.

: לעיל אמר שהצדיק מחפש ומוצא ההתפארות הפך.... והאחרים... ימצאו בספריהם ריג
והרצונות וכאן הגוים מוצאים ג"כ, אבל האחרים אינם מוצאים ונשאר מכוסה אצלם 

 והאמת נעדרת ועובדים אלהים אחרים עדיין עד לעתיד לבוא במהרה אמן.

יהם נגד אע"פ שהיה אויר הנח והזך אינם מוצאים כלום בספר :אינם מוצאים כלל ריד
כי רק מי שיש בו נקודת צדיק יכול למצוא האמת, אבל בלי נקודת צדיק נשאר אמונתם, 

חשוך ואינו רואה בשום אופן את האמת, וכ"ש שאינו שומע. ורק כשיתגלה מלכות ה' 
בפועל בעולם אז יוכרח לעזוב אמונתו כי אז יראו האמת בעין, אבל כל זמן שהאמת אינה 

)וכמבואר בתורה ן דבר מתוך דבר אי אפשר לבוא לזה אלא ע"י כח צדיק  נראית בעין וצריך להבי

 .ז' שא"א לבוא לאמת ואמונה אלא ע"י עצות הצדיקים בלבד בחינת זרע אמת(

: שמכוסה אצל הגוים טוב, ואין טוב אלא צדיק כמ"ש אמרו צדיק הטוב הכבוש אצלם רטו
ודת ישראל והוא בלבד מוצא כי טוב, ועמך כולם צדיקים, שיש אצלם בהעלם גדול חלק נק

האמת, וכדנתבאר שלא שייך לגוי בעולם העשיה בקלי' למצוא דעת אלקים חכמה שלמעלה 
מכל הבריאה ואי אפשר להשיגה בשכל אנושי, רק חלק ישראל שבו יכול להשיג כי הוא 
בא ונמשך משם. ויוצא עתה שבאמת כל מה שנתבאר לעיל הוא לחלקי ישראל שנפלו בין 

 א לגוים עצמם.הגוים ול

: יש להעיר, דלעיל נאמר לוקח נפשות, ואמר התדבקות הרוחות, חלקי נשמות ישראל  רטז
וכאן אומר חלקי נשמות, והם ג' מדרגות נר"ן. וי"ל פשוט, שלגבי ממון מדבר מהנפש כי  
הממון הוא מדרגה הפחותה בחינת נוק' ונפש, ולגבי אהבה מדבר מהרוח שהוא מדת דכורא 

ור, ולגבי שכל והבנה שרואה בספר ושומע דברי הצדיק הזכיר נשמה מדת אהבה וחיב
 שהוא בינה. והוא נפלא עד היכן מדויק לשונו הק'. וההתפארות היא בכל החלקים שבאדם.



ֵאל רָּ ל ַהטֹוב הּוא ַרק ְבִחיַנת ִנְׁשמֹות ִיֹשְ ם, ִכי כָּ בּוׁש ֶאְצלָּ , ַהְינּו ְכֶׁשִמְתַגְבִרים  ריזַהכָּ
ֵאל ַלֲעֹשֹות ִמְצוֹות רָּ ַעכּו"ם ְוֵאינָּם ַמִניִחים ְלִיֹשְ ְזרּו ֶׁשֹּלא ריחהָּ א ֶׁשגָּ יָּה ִנְמצָּ , ְכמֹו ֶׁשהָּ

ת  יָּמּולּו ֶאת ה י"ז(  ריטְבֵניֶהם ְוֶׁשְיַחְללּו ֶאת ַהַשבָּ א ס. ְמִעילָּ א ַבְתרָּ בָּ ה י"ט. בָּ נָּ א, ֶׁשַהטֹוב )ַעֵין ֹראׁש ַהשָּ . ִנְמצָּ
ֵאל ְצִריִכין ַלֲעֹשֹות רָּ יּו ִיֹשְ בּוׁש רכֶׁשהָּ ֵאל  רכאהּוא כָּ רָּ ם. ְוֵכן ְכֶׁשמֹוְנִעין ֶאת ִיֹשְ ַתַחת יָּדָּ

א ֶׁשגֹוְרִמין, ַעל ְיֵדי ַהִמִסים ְוַאְרנֹוִניֹות  ֵמֲעבֹוַדת ַהֵשם מָּ ַרְך ַעל ְיֵדי ְגרָּ ֶׁשַמִטיִלין   רכבִיְתבָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

כל המציאות טוב הוא אלקות, וזה נמצא רק : כל הטוב הוא רק בחינת נשמות ישראל ריז
בנשמות ישראל שנאמר ויפח באפיו נשמת חיים חלק אלקות. וטוב נאמר בבריאת האור 
בתחלת הבריאה שהתחיל להתגלות היופי וההארה, ומסתיים והנה טוב מאד לרבות אפילו 

כנע אל צד שכנגד הוא ג"כ טוב, היינו אומות העולם שהם אדם הבליעל סופו ותכליתו שי
הקדושה והוא ג"כ טוב, כי רע נתהפך לריע ע"י הצדקה שמתקן והופך הכל לטוב בגיור 

ועוד נאמר לא טוב היות וכו' שהטוב האמתי הוא רק בחיבור אחוה ורעות, כי זה  גרים, 
מדת צדיק גלוי והשפעת האור לזולתו, ולכן ברא ה' את העולם כי רצה להשפיע לישראל 

 בלא עם שלא טוב היות לבדו בלי עם כי אז אינו נקרא מלך.טוב וזה נקרא אין מלך 

: במדת גבורה ויראה כשמתגברים העכו"ם ואינם מניחים לישראל לעשות מצוות ריח
מגבירים גשמיות העולם, ומונעים מרצון ה' ואהבתו שהוא מדת צדיק המגלה אהבה ועושה 

 מצוות צדקה וכו'.

מצוות, ויש שהתגברות המח גורם ממילא ויש ב' מיני גזירות, יש שגוזרים בכח לבטל 
לבטל, ולכן כל הירידות של ישראל הם רק מחמת האומות שגברו במחשבתם, כגון שראו 

 התפארות הגוים וחכמתם וכדו'.

מילה הוא ברית שלום צדיק, שהוא  :שגזרו שלא ימולו את בניהם ושיחללו את השבת ריט
בריאה והעלמת הרצון המנהיג את עיקר קדושת הגוף, וחילול שבת הוא הגברת פירוד ה

 הבריאה, והם עיקר הברית בינו ובין בני ישראל ומתקנאים בזה האומות.

: עשית טוב במעשה בפועל כי בעולם העשיה נמצא שהטוב שהיו ישראל צריכין לעשות  רכ
גנוז כל הטוב כי ה' נתן את התורה לקיימה דוקא למטה בעולם הזה ונמצא שבכל דבר 

ם בו מצוה יש חלק טוב, וכיון שמנעו נמצא ממש כבשו חלק טוב  מעשי שאפשר לקיי
 בעולם הזה שלא ימצאו הטוב שבו רק להיפך יהיה נאבד.

: י"ל רמז שבכבש עולים אל המזבח, שבו מעלים את הבריאה בסוד גרים, והכבש כבוש  רכא
הוא הדרך הכבושה לפני שבאים ומתגיירים. עוד י"ל שבהקרבת הכבשים מוציאים את 

הכבוש וכדדרשו כבשים ללבושך דברים שהם כבשונו של עולם וכו'. וכבש לשון   הטוב
כיבוס בגדים כי הצמר שבו מתכבס ונעשה לבוש כך מתנקה הלבוש העכור של הגוף 

 מלכלוכיו ומתעלה להיות לבוש מלכות למעלה. ]או כשב אותיות כס'ב לשון כסוי[. 

: ידוע משארז"ל סים וארנוניותכשמונעין את ישראל מעבודת הש"י ע"י גרמא... מ רכב 
 ונוגשיך צדקה, שגם זה נחשב לנו לצדקה, כי בזמן שהטוב מגולה וישראל במקומם אז 



ֵאל רָּ ׁש ַהטֹוב ַתַחת רכגֲעֵליֶהם, ְוֵכן ַעל ְיֵדי ֶׁשמֹוְנִעין טֹובֹות ִמִיֹשְ ל ֶזה ִנְכבָּ , ֶׁשַעל ְיֵדי כָּ
רָּ  ם, ְדַהְינּו ֶחְלֵקי ִנְׁשמֹות ִיֹשְ  ֵאל:יָּדָּ

ם זֹוֵכר בּוׁש ֶאְצלָּ ה ֶזה ַהטֹוב ַהכָּ דֹוׁש ְוֶעְליֹון ְמֹאד  רכדּוִבְתִחלָּ קֹום קָּ א ִממָּ , ַאְך  רכה ֶׁשבָּ
ר  ס ְוִנְקׁשָּ ם, ַעד ֶׁשִנְתּפָּ ְך ֵהם ִמְתַגְבִרין ַעל ֶזה ַהטֹוב ְוכֹוְבִׁשים אֹותֹו ַתַחת יָּדָּ ַאַחר כָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ודאי הם נותנים לנו ואנו נותנים לתלמידי חכמים שבינינו כהנים ולויים, עד שכולם 
נותנים לכהן גדול וכך מתעלה העשיה למקור הטוב, אבל בזמן גלות שהטוב והפאר נפל 

בש ביניהם צריך לתת להם מסים וכך ינתן להטוב הכבוש ביניהם ולבסוף ישוב הכל ונכ
אל הקדושה בכפלי כפליים רווחים כי ממון ישראל בחי' צדקת צדיק עושה פירות הרבה 

 וישובו ויעלו עי"ז נצוצות רבים וכבוד גדול לשם ה' באחרית הימים.

עבדי אחשורוש והטוב כבוש שם וז"ש וישם המלך אחשורוש מס על הארץ, דכיון דאכתי 
כי המגלה נכתבה בספריהם הוצרכו להעלות מסים אליהם. ]ואח"כ נאמר בבנין בית שני 

 שנפטרו ממס[.

: כי כל הנבראים חייבים לסייע לישראל עם ה' ובזה וכן ע"י שמונעין טובות מישראל רכג
יבו בהמ"ק שמונעים טובות הם ממש כובשים חלקי נצוצי קדושה אצלם. וכל שכן כשהחר

הרי כבשו את כל הטוב של כל הקרבנות שהיינו יכולים להקריב כל הימים, ונכבשו אצלם 
שגרם לפזר  )כלשון הירושלמי(טובות הרבה עד מאד, וכל זה מחמת שנאת חנם ואהבת ממון 

ולהפריד הרוחות הק' של ישראל ועי"ז גברו האומות ונתפזר הטוב לגמרי ונכבש אצלם. 
וקרב פזורנו שלבסוף יוכרחו לשלם הכל שבעתיים וכו' כי סוף סוף יושלם ועל זה מתפללים  

 ההתפארות ויתעלה עד מאד.

: הטוב הוא חלק נשמה ונשמה היא מח כנ"ל, ובתחלה זוכרת ובתחלה זה הטוב זוכר רכד
המחשבות כי עדיין רשום אצלה ובמשך הזמן נשכח כי אינו כתוב בספר להיות זכרון 

 לתמיד.

: כי כל חלק נשמה מישראל יהיה איזה שיהיה ויהיה מי ממקום קדוש ועליון מאדשבא    רכה
שיהיה כל חלק של איזה מצוה ונקודה של עבודת ה', בא מהקב"ה מלמעלה למעלה 
כדלקמן. וכולל כל בני ישראל וחלקי נשמותיהם שנפלו בכל מיני נפילות, שהנפילות כולם 

שמחשיכים את אור הצדיק שבו אור ההתפארות רק מחמת התגברות הגוים אומות העולם  
 וכו' עד ששוכח מעלתו ונופל לרצונות גשמיים ודעות ושכליות רעים וכו'.



תוֹ   , ַעד ֶׁשַהטֹוב ְבַעְצמוֹ רכוֶאְצלָּם ְרֵאִלי, ֶׁשיֹוֵצא רכזׁשֹוֵכַח ַמֲעלָּ  רכח. ְוַעל ְיֵדי ַהִדבּור ַהִיֹשְ
ם מֹוֵצא אֹותֹו ְבִסְפֵריֶהם, ְדַהְינּו   בּוׁש ׁשָּ ב ְבִסְפֵריֶהם ַכַנ"ל, ֲאַזי ֶזה ַהטֹוב ַהכָּ ְוִנְכתָּ

ם ם ֶהֶפְך ֱאמּונָּתָּ קֹום רכטֶׁשמֹוֵצא ׁשָּ א ִממָּ תֹו, ֵאיְך ֶׁשבָּ ר ֶזה ַהטֹוב ֶאת ַמֲעלָּ , ַוֲאַזי ִנְזכָּ
מֹות ִנְבְראּו  , ְדַהְינּו ֶׁשהּוא ֶחלְ רלֶעְליֹון ְמֹאד  עֹולָּ ל הָּ ֵאל, ֶׁשכָּ רָּ ֵקי ִנְׁשמֹות ִיֹשְ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 : כמו יוסף הצדיק שנמכר לעבד וענו בכבל רגלו בתפיסה.עד שנתפס ונקשר אצלם רכו

: לא רק שהגוים אינם יודעים מעלתו, ועכ"פ שכחו זה עד שהטוב בעצמו שוכח מעלתו רכז
כמו פרעה אשר לא ידע את יוסף שיש מפרשים שעשה עצמו כלא ידע, אלא אפילו   מכבר

נשמות ישראל עצמם שוכחים מעלתם. וזה גלות נורא שחלק אלקי ממעל שוכח מעלתו 
ומזלזל בעצמו ח"ו וזה נקרא שהקב"ה יורד ביחד עם ישראל בגלות כמבואר בהושענות 

החטאים והנפילות, וסבת כל המחלוקות   כהושעת אלים בלוד עמך וכו' עי"ש. וזה סבת כל
 ולשה"ר כיון ששכח גודל מעלת ישראל.

: דבור יש בו כח להזכיר לישראל מי הוא וזהו דבור ישראלי וע"י הדבור הישראלי שיוצא  רכח
שמגלה מהות "ישראל" לי ראש וכו' שנקרא בשמו של הקב"ה וכו'. אך תמיד היה כבוש בין 

 צא הדבור ומגיע למקומות נמוכים בזכות הצדקה.העמים ולא שמע אותו, ועכשיו יו

: היינו בתוך ספורי דברים של הגוים ושל הרחוקים ואז מוצא בספריהם היפך אמונתם רכט
מהקדושה מוצא היפך אמונתם שהוא בנקודה שהשכל אינו מבין כנ"ל ושם רק נשמת 

יר לנשמה ישראל יכול להשיג והוא נקודת מחשבה עליונה שקודם לבריאה לגמרי וזה מזכ
 - גודל מעלתה כי אע"פ ששכלו הגשמי אינו מרגיש זאת רק סתם רואה שקר באמונתם 

הנשמה האלקית שבתוכו נזכרת, כי מתוך השקר וסתירת האמונה הכזבית מתחיל 
 להתעורר לעומת זה צד הטוב כי כשזה קם זה נופל.

ל ראשו" כתיב במגילה: "אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים ע
 ולדברי רבינו מובן שבתוך הספר ראה היפך אמונתו דהיינו היפך מחשבתו הרעה.

ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם : כמ"ש "מעלתו... עליון מאד רל
", אחר הפסוק את ה' האמרת היום וה' אלהיך כאשר דבר  ה'ש לוולתפארת ולהיתך עם קד

והוא נאמר על התפלין של הקב"ה. שצריך בכל יום האמירך היום להיות לו לעם סגולה, 
כל אחד לדעת מחדש שהיום בחר בו ה' להיות לו אוצר חביב ותפלין לזכרון בין עיניו 

 כביכול.



ִעים ִעם ַהֶמֶלְך ִבְמַלאְכתֹו"רלאִבְׁשִבילָּם ה ַהיֹוְצִרים יְׁשֵבי ְנטָּ , 'ִכי )ִדְבֵרי ַהיִָּמים א', ד(  רלב, ְו"ֵהמָּ
ֵאל רָּ רּוְך הּוא ִנְמַלְך ִעם ִנְׁשמֹות ִיֹשְ דֹוׁש בָּ עוֹ  רלגַהקָּ ם' ִלְבֹרא ֶאת הָּ ׁש רּות לָּ )ְבֵראִׁשית פ"ח; ִמְדרָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כנ"ל ולא רק עולם הבריאה כדכתב לעיל אלא כל שכל העולמות נבראו בשבילם רלא

 העולמות העליונים שהם אלפים ורבבות לאין קץ כמבואר בעץ חיים.

)כדלקמן והטעם שנזכר דוקא כאן מעלה העצומה של מדרגת יחידה שלמעלה מכל המדרגות 

, ששם הוא יחוד הגמור בתכלית היחוד, כי כשנפל למקום גרוע כזה שלמעלה מארבעה עולמות(
והתגברו מעשים רעים ומחשבת הרע בכל הכח לבלוע את מעט הטוב שנשאר בו, אי אפשר 

הנקודה העליונה ביותר שאין בה שום אחיזת חטא כלל  להתעורר אלא ע"י שיעוררו את
ורק עי"ז נתעורר הטוב אפילו במקום הגרוע ביותר. וכדכתב הרה"ק אלימלך שבעולם א"ק 

 אין אחיזת חטא ושם ישראל כולם שלמים ומשם הכח לכל אחד להתקרב לה' מכל מצב.

רו מחלון וכליון : זה נאמר אחר שנזכהמה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו רלב 
בשם יואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם ששבה רות לבית לחם והוצרכו לבוא 
בגלגול וכו', ומסיים והדברים עתיקים, המה היוצרים וכו'. עי' מדרש רות איך דרשו כל  
הפסוק על רות, ועי' ב"ב צא. שסיימו דברים אלו עתיק יומין אמרן, ופרש"י מאתו יצאו 

כי הם נפלו לגלות ונכבשו במואב, והמטרה כדי להוציא הטוב הכבוש ברות כבושים. מובן  
המואביה שמתחיל כבר בסדום ולוט וכו', והטוב כבר שכח לגמרי מעלתו ונתייאש, וכאן 

 הזכיר אותם מחדש מעלתם.

שיש להם כח יצירה ונטיעה של כל העולמות, יחד עם המלך במלאכתו, מלאכת תחלת 
להמלך יתברך ויתעלה. כיושבים ממש עמו, ודברים אלו יצאו הבריאה, כי הם שותפים 

כבושים מאתו היינו כבשי דרחמנא סודות של טוב הכבוש שהוא טוב גבוה מאד מאד 
וכבוש במקום נמוך מאד מאד ודבר זה נעתק מאיתנו שא"א להבין ולהשיג כלל. ]וכעין זה  

כסאות אצל עתיק יומין כי שם נזכר בדניאל ותרין כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב שיש שני  
 בחינת שותפות ישראל ביצירה כמ"ש כאן[.

: נמצא שהקב"ה הוא כביכול עושה עצמו בחינת מקבל הקב"ה נמלך עם נשמות ישראל  רלג
שצריך אותנו ואינו רוצה לברא העולם בלעדי רצוננו. ולכן כל הבריאה היא רק עצת נשמת 

תענוג המחשבה העליונה שהיה השי"ת  ישראל וא"כ ודאי הכל בטל ומבוטל לפני גודל
משתעשע בנו ונמלך בנו, וענין נמלך הוא בחינת אין מלך בלא עם שהמלך צריך יועצים 

 ועל ידינו נעשה מלך.

בהעלמת הטוב אצל אחשורוש רואים שנמלך בחכמים יודע העתים, והקרוב אליו כרשנא 
 ונים ואמר ונעשה רצונו.וכו' רומז לקרבנות שהם סוד נמלך שהקב"ה מקבל קרבנות התחת



ֶזה   רלד, ַוֲאַזי ַמְתִחיל ֶזה ַהטֹוב ְלִהְצַטֵער ּוְלִהְתַגְעֵגעַ פ"ב( בֹוַּה כָּ קֹום גָּ ַפל ִממָּ  רלה ַעל ֲאֶׁשר נָּ
יֹון ְוֶהְפֵסד לֹום, ְלִכלָּ ם, ְויָּבֹוא, ַחס ְוׁשָּ ה ְביָּדָּ ה ִהיא ְכבּוׁשָּ , ְורֹוֶצה ְלַהְמִׁשיְך  רלוְוַעתָּ

ִרים, רלזְוַלֲחֹזר ִלְמקֹומוֹ  ם ְבִקְׁשֵרי ְקׁשָּ ס ְמֹאד ַהטֹוב ֶאְצלָּ ר ְוִנְתּפָּ ר ִנְקׁשָּ . ּוֵמֲחַמת ֶׁשְכבָּ
ֶהםַעל ֵכן ְכֶׁשַמְתִחיל ַהטֹוב ַלֲחזֹ  ַרע ֶׁשלָּ , ְוֶזה  רלחר, ֲאַזי מֹוֵׁשְך ְותֹוֵלׁש ִעמֹו עֹוד ֵמהָּ

ׁש ֵמֶהם ִעם ַהטֹוב,   ע ֶׁשִנְתלָּ רָּ ִאים ְלִהְתַגֵיר, ֶׁשֵהם ְבִחיַנת הָּ הּוא ְבִחיַנת ַהֵגִרים ֶׁשבָּ
ר ְלַהטֹוב ַלֲחֹזר ְבַעְצמ ַזר ַהטֹוב ִלְמקֹומֹו, ִכי ִאי ֶאְפׁשָּ ֹו, ֵמֲחַמת ֹגֶדל ַעל ְיֵדי ֶׁשחָּ

ם ְמֹאד ע, ְוֶזה הּוא  רלטַהִהְתַקְשרּות ֶׁשִנְתַקֵשר ְוִנְתַהֵדק ׁשָּ רָּ , ּוְבֶהְכֵרַח ֶׁשִיְתלׁש ִעמֹו ֵמהָּ
 ְבִחיַנת ַהֵגִרים: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: מרגיש צר וצעיר לו המקום במקום טמא כזה מתחיל זה הטוב להצטער ולהתגעגע רלד

 ומתגעגע כבן אל אביו לשוב למקורו הראשון.

: כגודל הנפילה כך גודל הכאב, אבל ברור אצלו שאין שום יאוש נפל ממקום גבוה כזה רלה
הקשרים שנקשר בחטא ולעלות בתכלית ולעולם יכול לחזור בכל מצב ולהתגבר על כל 

 העליה ותכלית הקדושה.

 : היינו אם ישאר שם הרי זה כליון לגודל קדושת מעלתו.ויבוא ח"ו לכליון והפסד רלו

: כח הרצון בו תלוי הכל כי שם נקודת הבחירה ועכשיו ורוצה להמשיך ולחזור למקומו רלז
מהכל לרצון העליון, אבל יש לו מניעות, לחזור למקורו למעלה    )הנמשך מ'עלה ברצונו' ית'(  רצונו

אבל כיון שנזכר במעלתו ובמקום שחושב בשכל שם כל האדם נמצא כבר הגיע ונדבק 
במעלה עליונה ההיא ע"כ מיד נמשך כחץ לחזור לשם ואין דבר יכול למנוע כי לכלום יחשב  

יא לפי גודל המעלה, וכמבואר באקדמות שאומרים הגוים יקרא ויאה את וכו' אבל ה
משיבה בחכמתא וכו' רבותכון מה חשיבא קבל ההיא שבחתא וכו' עי"ש, וכאן מבואר איך 
עצם מציאות ישראל הוא תמיד במקום גבוה הזה, אבל זה אי אפשר לבאר כלל לגוים כי  
לא ישמעו כלל כנ"ל רק בסוף כשיראו בעיניהם. אבל לעיל אמר עדב יקר אחסנתיה חביבין 

 מו וכו'.וכו', הייינו כי חלק ה' ע

: שגם הרע נהפך לטוב דכיון שנתקשר הרע עם אזי מושך ותולש עמו עוד מהרע שלהם  רלח
הטוב יוצא עכשיו מעלה שהטוב מושך גם את הרע, כי סוף סוף כל הטוב שנפל לתהום 
יחזור וימשוך את הרע והכל יתהפך לטובה, ע"י דבורי הצדיק שיתפשטו בעולם ע"י אהבת 

כפשוטו דכיון שישראל אוהבים זא"ז מתחברים אליהם גם ואחדות ישראל. ומובן גם 
החלקים הכבושים כי הם ג"כ חלקי ישראל והם ג"כ באים, ומיד שנעשים בעלי תשובות 
נעשים גם גרים שהם הרע הנמשך יחד עמהם, וזה פי' לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו  

 גרים.

רות הטוב עם הרע, גורם : ויוצא דבר נורא שגודל התקשגודל ההתקשרות שנתקשר שם  רלט
לבסוף שהרע יחזור להכנע אל הטוב, ולכן כל התגברות האומות בגלות גורם יותר התיקון 

 לבסוף.
 



ה דֹו ַלה'", ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: 'ֵאלּו ַבֲעֵלי ְתׁשּו: "ֶזה ִיְכֹתב יָּ )ְיַׁשְעיָּהּו מ"ד(ְוֶזה ְבִחיַנת  ', ַהְינּו  רמבָּ
ב ה ַעל ְיֵדי ְבִחיַנת ְכתָּ ב ְוחֹוֵזר ִלְמקֹומֹו, ְוֶזה ַנֲעֹשֶ ַכַנ"ל, ְבִחיַנת  רמאְבִחיַנת ַהטֹוב ֶׁששָּ

ֵאל ְיַכֶנה"  רָּ ַכי" ַכַנ"ל. "ּוְבֵׁשם ִיֹשְ ְרדֳּ תּוב ֲאֶׁשר ִהִגיד מָּ ֵצא כָּ ם("ַוִימָּ ֵאלּו ַהֵגִרים, ִכי   )ׁשָּ
ה ֵגִרים ַכַנ"ל: ַעל ְיֵדי ב ְוחֹוֵזר ַהטֹוב, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ  ֶׁששָּ

ֵאל ֹלא יָֹּבאּו"   רָּ ֵתבּו ְוֶאל ַאְדַמת ִיֹשְ ֵאל ֹלא ִיכָּ רָּ ב ִיֹשְ , ַהְינּו ְכֶׁשֵאין  )ְיֶחְזֵקאל י"ג(ְוֶזהּו: "ִבְכתָּ
ין ֵגִרים ַכנַ  ֵאל, ֶׁשַעל יָּדֹו ַנֲעֹשִ רָּ ֵאלְבִחיַנת ְכַתב ִיֹשְ רָּ  רמב"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה: "ְוֶאל ַאְדַמת ִיֹשְ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
וכן רואים בגאולה ראשונה, דכיון שבמצרים היו ישראל כ"כ מקושרים עמהם עד שרובם 

עמהם כל ומתו בחושך ולא אור, לכן ברגע שיצאו נמשכו  )כי תלוי ברצון כנ"ל(לא רצו לצאת 
הערב רב, וזהו שנאמר ושאלה איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה, דמתוך שהיו מקושרים 

 עמהם נהפך עתה כל הרע לריע ויצא הכל אל הקדושה.

 כי הם הרע שנתלש ביחד עם הטוב בהכרח. )האריז"ל(ולכן נקרא האספסוף רע כדאיתא 

למקומו האמתי העליון, והנה : תשובה הוא לשוב לשרשו, שיהודי ישוב בעלי תשובה רמ
קירוב וריחוק עיקרו במח כידוע מהבעש"ט במקום שחושב השכל שם כל האדם וכמובא  
בדברי רבינו ז"ל, שכאשר במחשבתו נדמה לו שהוא רחוק זה נקרא ריחוק, והתשובה היא 
במחשבה לדעת שהוא קרוב וזהו התקרבות. ולכן תמיד הסט"א רוצה לתפוס מחשבתו של 

 יקר הבחירה.אדם ושם ע

ועתה שמע : הכתב מחזיר אותו למקומו, והנה לשון הכתוב בישעיה "ע"י בחינת כתב רמא
עשך ויצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב  ה'כה אמר  .יעקב עבדי וישראל בחרתי בו

ובשם ישראל   ה'אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתב ידו ל  ה'זה יאמר ל....  וישרון בחרתי בו
" צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהיםה'  מלך ישראל וגאלו    ה'  כה אמר  .יכנה

אלו קטנים בני  -אלו צדיקים גמורים. וזה יקרא בשם יעקב  -זה יאמר לה' אני ופרש"י "
האומות. אלו הגרים מ -אלו בעלי תשובה. ובשם ישראל יכנה  -רשעים. זה יכתוב ידו לה' 

א שמכל חלקי ישראל צדיקים ורשעים יחד עם גרים, ". נמצכך שנויה באבות דרבי נתן
 בכולם בחר ה' ורצה בהם ומכולם יהיה מלכות ה' מלך ישראל וגואלו.

ויונתן תרגם יכתוב ידו יקריב קרבנין, מבואר שהכתב סוד קרבנות, וצ"ב. וי"ל כי סדר 
שבתו הכתב הוא שהדבר כתוב בדיו על ניר, והקורא אותו יודע כוונת הכותב ומתחבר במח

אליו באמצעות סימנים אלו, ונמצא עשיה זאת עולה אל המחשבה, והוה כמו אכילה וקרבן 
 שעולה המעשה אל המחשבה. וכן גוי העולה לכנות בשם ישראל שעלה במחשבה תחלה.

: האדמה תלויה בכתב, כי כמו שהאותיות נדבקים אל העור כתב ישראל ואדמת ישראל  רמב 
, כך בני ישראל ורה יח שהכתב הוא חיבור סוף מעשה במחשבה תחלה()עי' תומתחבר המחשבה אל המעשה 

היושבים באדמתם הם כאותיות היושבים בעור בתוך גשמיות, והוא התכלית חיבור  
 מחשבה ומעשה.

כי רק בארץ ישראל יש כל המצוות של זריעה וקצירה וכל המאכלים שמתוך הארץ דוקא 
בארץ ישראל מקום המזבח לעולם להעלות נעשה אכילה ועולה לקדושת המחשבה, וכן רק    



ה' מָּ א 'ִמְזַבח ֲאדָּ )ְׁשמֹות כ', ְוַעֵין  רמגֹלא יָֹּבאּו", ַהְינּו ֶׁשֵאין זֹוִכים ִלְׁשֵלמּות ַהִמְזֵבַח, ֶׁשִנְקרָּ

ה י"ד( ׁשָּ רָּ ה ּפָּ  , ֶׁשְשֵלמּותֹו ַעל ְיֵדי ֵגִרים ַכַנ"ל:ְבֵראִׁשית ַרבָּ

ִכיל"ְוֶזהּו: " ַלי ִהֹשְ ב ִמַיד ה' עָּ ֶכל הּוא ַעל )ִדְבֵרי ַהיִָּמים א' כ"ח( רמדַהֹכל ִבְכתָּ , ִכי ְׁשֵלמּות ַהֹשֵ
ב  ַכי  רמה ְיֵדי ְכתָּ ְרדֳּ תּוב ֲאֶׁשר ִהִגיד מָּ ֵצא כָּ ב ַהַנ"ל, ְבִחיַנת "ַוִימָּ " רמוַכַנ"ל, ִכי ַעל ְיֵדי ְכתָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 כל הגשמיות לה', כמו"כ שם עיקר מקום הגרים.

כל ארץ ישראל הוי כמו מזבח כללי כי הוא שולחן : אדמת ישראל בחינת מזבח אדמה רמג
 עומר ושתי הלחם וכל המצוות התלויות בארץ הגדול שעליו אוכלים ישראל, ולכן רק בו 

מיד בקבלת התורה אמר ה' מזבח אדמה . ופאה פרט עוללות מעשר עני()לקט שכחה  ובכללם מתנות עניים  
וכן כלל  ,בונים מזבחותותעשה לי רמז שיכנסו לאדמת ישראל. והאבות נכנסים לא"י 

כדכתב הר המוריה, בבפרט ישראל בימי יהושע לקחו מיד אבנים מהירדן ועשו מזבח, 
אהו הקב"ה את המקום שאל הארץ אשר אראך הכוונה לארץ המוריה ששם הרחת"ס ה

 ואז ידע שהיא הארץ הנבחרת.

כי אז באים למזבח להקריב עולה ושלמים,   ,אביב קציר אסיף  ,כל שלש רגלים לפי האכילהו
יראה   ושם  שלום,ועושה  מחלק מתנות  שעולה בחינת יראה וביטול, שלמים בחינת אהבה  

יראה שזוכים לראות אור הצדיק יופי מלכותו ית' בעינים  -כל זכורך ולא יראו פני ריקם 
 .בירושלים  ואחדות שלוםאיש כמתנת ידו לעני ולגר ליתום ולאלמנה,  ממש, ורק ע"י צדקה  

 : זה אמר דוד על צורת בית המקדש.הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל רמד

ששלמות המזבח ע"י גרים כך שלמות השכל היינו   : כמוכי שלמות השכל הוא ע"י כתב  רמה
התורה וישראל, הוא ע"י כתב, כי הכתב משלים את התורה וגם התפלין שהם מוחין הם 
דוקא ע"י כתב, ובהמ"ק הוא השכל כדכתב רבינו בכמה מקומות ממאחז"ל כל דור שיש בו  

כי זה בהמ"ק   דעה וכו', ובא דוקא ע"י כתב שמעלה כל עולם העשיה הגשמי אל המחשבה,
שמקשר מעלה ומטה. וגם י"ל כי בהמ"ק הוא כמו כתב המצייר למטה דוגמת עולמות 
העליונים בחינת מחשבה העליונה, כי בהמ"ק מגלה למטה בעולם העשיה את האהבה 

 הקדומה שה' אוהב עמו ישראל ורצה לשכון בהם שנתאוה להיות לו דירה ביניהם.

סוד תיקון הכתב, פאר בית אחשורוש הוא לעומת ולפ"ז מה שמבואר במגלת אסתר שהוא  
כתב צורת המקדש יש כתב צורת ההתפארות בהתלבשותה למטה, ובבית שני עשו צורת 

 שושן הבירה על השער לזכור מהיכן באו, היינו שההתפארות עלתה ממקום גרוע כזה.

כי : המלך מצא בספר הזכרונות שלו את הטוב של מרד וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי רמו
שנשכח, כי מניעת הטובה שהיה לו להטיב למרדכי, היה כבוש טוב זה אצל אחשורוש, 
והטוב הזה נתעורר עכשיו ומצא בספר הזכרון ונזכר מעלתו, הטוב שבאחשורוש, וזה גרם 
כל הכבוד והיקר שחזר אל הקדושה, שנתן כתר מלכות בראשו כי הוא באמת כתר מלכותו 

דיק היינו כללות ישראל. אשר המלך חפץ ביקרו. ונמצא של הקב"ה ונתגלה גודל מעלת הצ
מה שבתחלה נשכח היה בסוף לטובה. וגם מה שבקשו הסריסים לשלוח יד הוא כעין 
 כתיבה שהיד שולחת שליחות למרחוק. וכן היה אמירת דבר בשם אומרו כמו הכאת 



י ם ַהִמְזֵבַח, ְוַעל ְיֵדי ְׁשֵלמּות ַהִמְזֵבַח  ַכַנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשִ ן ֵגִרים, ְוַעל ְיֵדי ֵגִרים ִנְׁשלָּ
ֶכל. ְוֶזהּו: "ַהֹכל  ם ַהֹשֵ ב ַהַנ"ל ִנְׁשלָּ א ֶׁשַעל ְיֵדי ְבִחיַנת ַהְכתָּ ֶכל ַכַנ"ל; ִנְמצָּ ם ַהֹשֵ ִנְׁשלָּ

ִכיל" ַכַנ"ל: ַלי ִהֹשְ ב ִמַיד ה' עָּ  ִבְכתָּ

ם ְבַמְלכּות ַׁשַדיְוֶזה ר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך רמזּו: "ְלַתֵקן עֹולָּ ֹשָּ ל ְבֵני בָּ " ֶזה ְבִחיַנת  רמחְוכָּ
ה, ֶׁשחֹוֵזר ַהטֹוב ִלְמקֹומֹו ַכַנ"ל ה ,ְתׁשּובָּ ב רמטִכי ַׁשַדי הּוא ְבִחיַנת ְתׁשּובָּ , ֶׁששָּ

ה, ִכי  רָּ ה זָּ ה ַעל ְּפַגם ֲעבֹודָּ ל ְבִריָּהִבְתׁשּובָּ , רנַׁשַדי הּוא ְבִחיַנת ֶׁשֵיׁש ַדי ֶבֱאֹלקּוִתי ְלכָּ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 הדבורים זה לזה עד שהגיע אל המקום שצריך ובבוא העת נתעורר.

במלכות שד"י: תפלת מלכות ראש השנה יום המלוכה תיקון העולם להמליך   לתקן עולם  רמז
 ה' ע"י אדם, ונתקן ע"י עכן כידוע, שחזר בתשובה והתודה. וז"ש "זה בחי' תשובה".

: בני בשר מגושמים יקראו בשם ה' ויגלו אותו, וזה סוד וכל בני בשר יקראו בשמך  רמח
י בשר כולם יחזרו ויכללו בשמו וכמו אכילה וקרבנות. וכל התכלית בעולם הוא שכל בנ

שאדה"ר ביום ר"ה קרא השמות לכל מיני בשר, התכלית שיקראו כולם בשם ה' לעבדו  
שכם אחד, להיות אדם הבליעל נכנע ובטל לגמרי לאדם דקדושה ישראל, ויתגלה והנה 

 טוב מאד שנכלל גם סט"א בטוב.

ומתפשט ונתרבה היש יותר  : כי בבריאת העולם היה העולם הולך שדי בחינת תשובה רמט
ויותר שהוא בחינת העלמה על אלקות עד שאמר לעולמי די ועשה לו גבול, כך בעולם הזה 
הנבראים הולכים ונתרחקים עד שאומר די ואז חוזרים. ועוד כי הוא שדי וזורק ושב  
למקומו. וגם בשין שמאלתי שדי השדה שלי, העולם נקרא שדה וכשחוזר להקב"ה מתגלה 

 יא שלי שהוא הבעלים.שהשדה ה

: שד"י ביסוד זה מדת הצדיק, שיש די סיפוק לכל בריה כי שדי הוא בחינת תשובה רנ
שמשפיע השפע הנצרך לכל הנבראים שירגישו מסופקים ומלאים, והעיקר שמשפיע 
לישראל שירגישו מסופקים ושבעים באלקות, כשידעו ההתפארות שה' מתפאר בהם עד 

י טוב להם ויש די להם באלקות וא"צ עבודה אחרת, והבן שלא יצטרכו שום דבר אחר כ
 היטב.

וזה תיקון מלכותו ית' שיהיו כולם עבדים לה' לקבל מלכותו ברצון וירצו באמת רק אותו 
 ולא דבר אחר, כי באמת אין מציאות דבר אחר, וכל הטובות כלולים בעבודת ה'.

מהשדים, והצדיק חוזר   והעבודות זרות שדדו השפע לעצמם וזה לשון שדים השודדים
 ומוציא מהם כל נצוצות הטוב שבלעו ושדי אותם למקומם הנכון למעלתם.



ל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ה ַאֶחֶרת. "ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך כָּ ִריְך ְלׁשּום ֲעבֹודָּ " ֶזה ְבִחיַנת ַהֵגִרים. רנאְוֵאין צָּ
ה ַעל ְיֵדי ֶזה ַכַנ"ל:   רנב"ַיִכירּו ְוֵיְדעּו  ל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל" ֶזה ְבִחיַנת ְׁשֵלמּות ַהַדַעת ֶׁשַנֲעֹשֶ  כָּ

ְך"   פֹות לָּ ֶריָך ְוֶכֶסף תֹועָּ יָּה ַׁשַדי ְבצָּ פֹות)ִאיֹוב כ"ב(ְוֶזה: "ְוהָּ , רנג, ֶׁשַעל ְיֵדי ְבִחיַנת ֶכֶסף תֹועָּ
ה ֲאִויר ְמעֹוֵפף ַהְינּו ְבִחיַנת "הֹון ֹיִסיף ֵרִעים ַרבִ  , ֶׁשִנְזַדֵכְך רנדים", ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ

ה ְוֵגִרים, ִכי ַׁשַדי הּוא ְבִחיַנת   ה ְבִחיַנת ַׁשַדי, ַהְינּו ְתׁשּובָּ ֲאִויר ַכַנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ הָּ
ה ַכַנ"ל:  ְתׁשּובָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: אפילו הרע כולו יחזור, כי באמת בכל מקום יש נצוצי טוב להפנות אליך כל רשעי ארץ  רנא

כי כל שורש יניקת הרע הוא רק מהטוב, וברגע שהטוב כולו יחזור למקומו מיד יחזור גם 
 ות אליך וכו'.כל הרע יחד להפנ

: תחת אשר בתחלה היו להם דעות זרות כאילו יש טבע וכו' וכפרו באמונת יכירו וידעו  רנב 
ישראל, עכשיו ידעו את האמת כי לך תכרע וכו'. וזה ידיעת הגוים, וידיעת ישראל אין 

. והדעת אינה יכולה להתרומם לדעת את ה' רק כשיחזרו כל הרחוקים )עי' סוף תורה כא(לשער 
זמן שיש התפארות בבריאה שלא חזרה אל ה' העכירות גורמת שא"א לדעת ולהבין  כי כל

 את האמת.

: לשון כפילות שהכסף נכפל פי שנים, וכתב רבינו בסי' נ"ח שיוסף השפיע כסף תועפות  רנג
כסף משנה בחינת יום הששי הנותן לחם משנה לשבת, כי יוסף הוא כח יוסף ה' לי בן אחר 

ולכפול את השפע ]ועיקר המטרה שמחבר שנים להיות אחד[, כך כופל  להוליד מאחד שנים  
את הכסף ומרבה שפע ומוסיף רעים והופך רע לטוב, וכן רואים שהשפיע יוסף צדקה לבית 
ישראל ולכל העולם כולו נתן אכילה, וכך הרבה כל הכסף הכל לצורך ישראל שיוציאוהו  

 ממצרים.

ות, כי הצדיק הוא עוף דאחיד בשמיא וארעא : יוסף גי' עוף לשון תועפאויר מעופף רנד
מחבר שמים וארץ רוחני וגשמי. העוף מקפל כנפיו ופותח תמיד ועל שם זה נקרא קיפול  
עפיפה כמו מגלה עפה, וזה פירוש עפעפים שנכפלים על העין, כי יוסף נקרא עולי עין 

סים מהעין, זה שהעין מכוסה כי הברכה סמויה מן העין כמו דגים שפרים ורבים כיון שמכו
כח פורת יוסף, כך משפיע ומזווג האוירים ומתפשט הטוב בשטח גדול מאד כי כל חלק 
אויר משפיע לחברו, וזה ע"י צדקה וצדיק שעושה שלום ומייחד הכל, ומוסיף נשמות הרבה 
וגרים, כי יוסף גייר את כל דורו כדאיתא, וגרם שכולם יקבלו די ספוקם בחינת שד"י, שדי 

ע לכל העולם שיעופף ויגיע לכל מקום ויחזיר כל הטוב אל הקדושה. כי היה ויורה השפ
 צדיק מושל על העולם בתוך הגלות ועי"ז עשה כל הבירורים כדי שיצאו בגאולה.



 אות ז
ע רֹואֶ  רָּ ִמים, ְכֶׁשהָּ ַלֲחֹזר  רנה ה ֶׁשַהטֹוב ִמְׁשתֹוֵקק ּוַמְמִׁשיְך ַעְצמֹו ְורֹוֶצה ]ז[ ְוַדע ֶׁשִלְפעָּ

ה ה ְיֵתרָּ מָּ , רנוִלְמקֹומֹו, ֲאַזי ֵהם ִמְתַגְבִרים ַעל ַהטֹוב ְביֹוֵתר ּוְמִביִאים אֹותֹו ְלתֹוְך ַהֲעלָּ
ם ַמְתִחיִלים ַלֲחֹׁשב  , ְדַהְינּו ׁשֶ רנזְדַהְינּו ֶׁשְמִביִאים אֹותֹו ְלתֹוְך ְּפִניִמיּות ַמֲחַׁשְבתָּ

בֹות ַעל ֶזה ַהטֹוב, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִסים ֶאת ַהטֹוב ְבתֹוְך ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵתר יֹוֵתר,  ַמֲחׁשָּ
ה  דָּ ם, ַוֲאַזי יֹוֵצא ַהטֹוב ַעל ְיֵדי הֹולָּ ֶׁשמֹוִליִדים, ִכי ַהטֹוב הּוא   רנחִבְפִניִמיּות ַמֲחַׁשְבתָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: הרצון של הטוב הנמשך לשרשו לבחינת היחידה שלמעלה שהטוב משתוקק ורוצה רנה

חשבות לבו ר'ק ר'ע כ'ל היו'ם מכל העולמות, והרע הוא קלי' עמלק שהוא ס"ת וכל יצר מ
מתנגד לרצון הטוב ורוצה לקלקלו, כדי שיהיה אפס תקותו לעלות וילך לכליון וישאר ככל 
הגוים ח"ו ולא יהיה ממנו כלום. ויודע שכל כוחו רק ע"י הרצון לכן מנסה ע"י חכמות 

פוגמים   ושם  )שיחה ל"ב(לעקור את הרצון הטוב כי הרצון הוא למעלה מהמח בנקודת האמונה  
 ע"י חכמות שנגד האמונה.

: להעלים יותר ויותר את מעלתו וזה ע"י הגברת מציאות ה"עולם" לתוך העלמה יתרה רנו
הזה שמעלים על הרצון הנסתר. וגורם לאדם שאפילו לא יחפש את הרצון. ואע"פ שכבר 

וכבר נתבאר שבהכרח יש מקום שנסתיים שם שכל אנושי  -מצא בספר היפך אמונתם 
לכל אחד אמונה באיזה דבר, אפ"ה מגביר השכל הרע עד השורש שלא יוכל לחשוב    ושם יש

 יותר.

: כובשים את הטוב בתוך פנימיות המחשבה שמביאים אותו לתוך פנימיות מחשבתם רנז
שלהם, הוא האמור מחשבת המן האגגי אשר חשב על היהודי לאבדם, שכבש את הטוב  

ויהיה אפס תקותם ח"ו, והיה לו כח עצה דהיינו ישראל במחשבתו כ"כ עד שחשב לאבדם  
ופנימיות המחשבה, וזהו ראשית גוים עמלק, כי כל הגוים מתגברים בחצוניות אבל המן 

 מתגבר גם בפנימיות בבחינת בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית עד שם מתגבר.

ולכן יצאה הגזירה בחודש ניסן שהוא זמן ראשית מחשבת ישראל שנמשכו תחלה ראשית 
בואתו, גם שם בקש לבלעם והגורל עלה לחודש אדר סוף חדשי ישראל בחינת סוף מעשה ת

במחשבה תחלה, והקב"ה הפר עצתו וקלקל מחשבתו מיד בחודש ניסן. ע"י עומר שהוא 
 ראשית תבואת הארץ ראשית האכילה של כל השנה.

וטה ועמלק הוא המבזה את המעשים הפשוטים ואומר שלא יתכן שהמצוות הם בעשיה פש
 שבזה רוצה ה', וזהו חותך מילות וזורקן, כמבואר ח"ב סי' יט. והיא כפירה נוראה וד"ל.

: הנה מאז חטא אדה"ר נתערב טוב ורע בכל הנשמות, ואזי יוצא הטוב ע"י הולדה... רנח
והתערובת היא בדעת ומח שנפגם ע"י האכילה. והדרך הוא שתחלה יוצאים חלקי הרע 

הכתוב תחלה שבעים אומות ואח"כ אברהם, ותחלה תולדות   ואח"כ יוצא הטוב, כמו שמנה
ישמעאל ובני קטורה ואח"כ יצחק, ותחלה תולדות עשו ומסיימם ואח"כ תולדות יעקב 
יוסף, כך מתברר הטוב מהרע, והנה יש שהבירור נעשה באדם עצמו שמזדכך ומתתקן מוחו, 

הקב"ה מברר את האוכל אבל יש שהמח אינו יכול להתתקן בעצמו אלא ע"י הולדה, כי אז    



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 מתוך הפסולת כפרש"י על ארחי ורבעי זרית.

כי ההולדה היא מדת הצדיק יסוד עולם והוא המברר ומגלה ומוציא תעלומות הטוב לאור, 
ולוקח המעט טוב שהיה גנוז ונעלם ומגלה אותו ומפריש אותו מהרע. ולעומת פגם היסוד 

 רע ע"י תקון היסוד והשלום.שנפל טוב בתוך רע כך התיקון שיוצא טוב מתוך ה

וכמו באכילה שפגם האכילה גרמה התגברות הכסילות במח לחפות על חלק הזך שבמח, 
והתיקון ע"י צדקה שמתקן את האכילה ומשלים פגם המזבח להיות שלם לברר ולהוציא 
הטוב שבמאכל, כך ממש בהולדה שהוא ג"כ חלק המעשה כמו שהפגם גרם התגברות הרע 

בה להעלים על הטוב הוא נקודת צדיק, כך התיקון ע"י צדיק הזורע צדקות בפנימיות המחש
 ומוציא מברר ומגלה הטוב הגנוז.

כי הטוב הוא גנוז ונעלם בפנימיות מחשבתם ומוחם ומשם ההולדה: פירוש, כל הולדה 
יוצאת מפנימיות מוח האב, וכן נשמות ישראל יוצאים מפנימיות מחשבת הקב"ה, ומשם 

ה של בני בכורי ישראל שנולד בפסח, וכנ"ל ענין הולדת המלכות שמסר ההולדה העליונ
מלכותו לבנו, הולדה זו באה מפנימיות המחשבה בחי' פנימיות התורה. ]ועי' תורה י"ד 
מפני מה אין בניהם ת"ח וכו' שצריך להמשיך הולדת הבנים מהתורה מחשבה עליונה וגם 

 הולדת נשמות גרים ובעלי תשובה[.

פורים שהתגבר מחשבת המן לגמרי על הטוב, היה בחינת לידה חדשה של  ונראה שבנס
נשמות ישראל, כי היה גזירת כליה גם למעלה במחשבה העליונה, והיה בחירה חדשה שה' 
בחר בישראל, והמשיך מחדש הולדת נשמותיהם. ונולדו מחדש מתוך המקום הגרוע שהיו  

ששם התגבר המן ושם נהפך הפור   שקועים שם. והכל בסוד גורל, שהוא הרצון הנעלם,
לפורנו להמשיך בני ישראל משורש העליון, ולשון פוריא פרי לשון הולדה כי פורים הוא 

 הולדה פרו ורבו, והוא פירוש אמת.

וכן יוה"כ זמן הגורל, כי בחטא היה גזירת ואכלם כליון, וכשבטלה הגזירה נעשה לידה 
ה"ק פנימיות המחשבה. וזה ענין שני שעירים חדשה במתן לוחות שניות, ולכן בו נכנסים לק

עשו לעזאזל ויעקב לקדושת  -חלק הרע לכליון וחלק הטוב לקה"ק, כמו לידת יעקב ועשו 
ה' להקרא ישראל שעליו גאותו ותפארתו ית'. ולכן הוא כ'מו פורים כי עדיין אינו מגיע 

החיבור יסוד    למעלת הגורל שנתהפך ממש ונעשה לידה מחדש קימו וקבלו מאהבה אהבת
 .)עי' תורה לא דהיינו כסופי הזווג והולדת הנפשות(צדיק נקודות הכסף 

וכן יל"פ שאמר פרעה הבה נתחכמה ועיקר הגזירה הקשה היה מחשבתו הרעה של להמית 
כל הבן הילוד, כי ידע ששם יוצא ומתברר הטוב, ולכן עיקר שבח הנשים במצרים הוא 

ולגלות הטוב, ע"י דגים ומראות וכו' כמבואר בחז"ל. ואז לידת ההולדה שעי"ז זכו להוציא  
 ומיד נתגיירה בתיה. -משה שנאמר בו כי טוב הוא שהתחיל לצאת הטוב לאור 

וז"ש בתפלין של הקב"ה "או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי" וכו' ואמרו במדרש 
ר פטר רחם שהקב"ה הבחין כעובר היוצא ממעי אמו. וכן בתפלין שלנו כתוב קדושת בכו

בין בכור לשאינו בכור והפריש בכורי ישראל, כי בהולדה מתברר הטוב ויוצא. כי הקשה 
 פרעה שהתגבר עד שלא יכל הטוב לצאת, במחשבה כי שורש בכור ראשית המחשבה.



ם בִ  נּוז ְוֶנְעלָּ ה, ְוַעל ֵכן יֹוֵצא ַהטֹוב  גָּ דָּ ם ַההֹולָּ ם ַכַנ"ל, ּוִמשָּ ם ּוֹמחָּ ְפִניִמיּות ַמֲחַׁשְבתָּ
ם, רנטְבֶזַרע ַהִילּוִדים ע ֶׁשל ַהִילּוִדים ְלִהְתַגֵבר ַעל ַהטֹוב ֶׁשְבתֹוכָּ רָּ , ַוֲאַזי ֵאין ֹכַח ְבהָּ

 : רסַנֲעֹשּו ֵגִריםַהטֹוב ַעל ְיֵדי ַהִילּוִדים וְ  ַוֲאַזי יֹוֵצא 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: ידוע שמזווגי הצדיקים נולדים נשמות גרים, והנה צדיק הילודים בזרעיוצא הטוב  רנט

דקה, וצדקה נקראת זריעה, כי הצדיק זורע את ישראל. וכל צדקה והרבות נקרא העושה צ
שלום ורעות הוא בעיקר בבית פנימה איש וביתו ששם סוד קה"ק פנימיות הנסתר והנעלם, 
לעשות שלום ואהבה ורעות וכו' רוחא ברוחא ככל המבואר לעיל, שעי"ז מתגלה אור 

העיקר תלוי במעשה התחתון כמבואר הצדיק גם במעשה גופא כי לא די רוחא ברוחא כי 
לעיל כמה פעמים, ועי"ז יוצא ומתגלה הטוב דהיינו אהבה ויראה שהיתה מכוסה ונעלמת 

 בבריאה.

דהנה ישראל מרכבה עליונה, ושורש התהוות טיפת ישראל נעלם מאד, כי שרשו למעלה 
חפש אפילו מהרצון העליון, על כן נעלם בתכלית ההעלם, ומתגלה רק ע"י הצדיק שמ

ומבחש ובוחש להמשיכו, אך עדיין עצם האור נסתר ונעלם מהיכן נמשכים בני ישראל 
ומהיכן בא תפארתם ויפיים, כי הצדיק באמת גנוז תמיד וכו', וכל מה שמגלה הוא רק 
התוצאות אהבה יראה התפארות אבל עצם השורש במחשבה נשאר גנוז וסתום. ושם 

וב ע"י יוסף במקום שאין שולטת בו שום עין נברא בגניזה זאת הוא כח הריבוי של וידגו לר
 ושום עין השכל.

כי כל סדר קדושין וחופה הוא ע"י שוה פרוטה   -אך סדר ההמשכה הוא ע"י שנותנים צדקה  
וכתובה שהיא צדקה רבה, כי אם הילל גמל חסד לנפשו באכילה ק"ו באכילת ביתו, והצדקה 

ם בחלק המעשה נותן עי"ז נעשה אהבה עושה אהבה שלום ורעות, ע"י שהמקבל רואה שג
והאויר נח וזך, ואז שומעת דבורי שבח התפארות ורצוי, ומתעוררת לעלות ולצאת 
מירידתה שירדה במחשכים בכסוי שק בחינת מלכות בבי"ע בתוך הבריאה, ומאיר לה אור 

פי הצדיק, ויוצאת ועולה להתפארות לפני הוי"ה, בגדי לבוש מלכות, ומתגלה יראה מרוב יו
הפאר, ואז נותן אהבה הם המתנות שנותן ברצון, ומשם נתהוה הכל, כי הוא בחינת מתן 

 תורה מתן שתי הלחם טיפת המח.

 ודי למבין להוציא מתורה זאת דרכי החיים בבית בדברי שבח והתפארות וכו'.

וזהו סדר התקרבות ישראל לאביהם שבשמים: תחלה הקב"ה נותן לנו צדקה ומתנת חנם 
ביציאת מצרים הקב"ה נתן לנו רכוש גדול וזן ומפרנס אותנו בחסדו, ואז נעשה אהבה כגון  

שלום ורעות כמ"ש אהבת כללותיך, ואז נשמעים דברי התפארות שאומר הקב"ה ואשא 
אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי וכו' והייתם לי סגולה וכו', ואז חוזר להאיר אור 

ומתגלה ההתפארות העצום שהקב"ה מתפאר בנו, הצדיק ולהתעורר הטוב של ישראל, 
ולובש בגדי מלכותו, ונופל יראה גדולה כמו בסיני, ואז מת להראות אהבתו ונותן תורה 
שהיא טיפת רמ"ח איברים שכל איבר ואיבר הוא התפארות נפלא לה', ומאז כל מציאות 

 ותנועה של ישראל הוא כולו המשכה מהדביקות הזאת תפארת עליון.

ר זה הוא מישראל להקב"ה, תחלה ישראל נותנים תרומה ונדבה שקלים וזהב כסף וכן סד  



ה". "ִבְכתֹוב" ֶזה ְבִחינֹות )ְתִהִלים פ"ז(ְוֶזה ְבִחיַנת   ם ֶסלָּ : "ה' ִיְסֹּפר ִבְכתֹוב ַעִמים, ֶזה יַֻלד ׁשָּ
ה",   ם ֶסלָּ ב ַכַנ"ל. ְוֶזהּו: "ֶזה יַֻלד ׁשָּ ֶׁשִנְתַלֵבׁש ַהטֹוב,  ַהטֹוב ֶׁשיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ְבִחיַנת ַהְכתָּ

ֵאל  רָּ ם", ֶׁשֵהם ִיֹשְ ם ַכַנ"ל. ְוֶזה ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: "ֶזה יַֻלד ׁשָּ ְבַהִילֹוִדים ְויֹוֵצא ַעל יָּדָּ
ַעכּו"ם  ם, ֶׁשהּוא ְבִחיַנת ֶחְלֵקי ִנְׁשמֹות רסאֶׁשִנְטְמעּו בָּ בּוׁש ֶאְצלָּ , ַהְינּו ְבִחיַנת ַהטֹוב ַהכָּ

ֵאל  רָּ  ַכַנ"ל:ִיֹשְ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
וכו' צדקה וקרבנות ועשו לי מקדש ומעשה הקרבנות, ונעשה אהבה ושלום ורעות כמו 
שלמים שעושים שלום וכו' ונרצה לו שהקב"ה מתרצה בנו ושוכן בתוכנו, ומפארים שמו 

מעים בעירך, והקול נשמע למעלה וחפץ בזמירות שירות ותשבחות שירי דוד עבדך הנש
להגדיל את ישראל להלבישם בגדי מלכות דוד ולהפיל יראתם על כל העולם ומשפיעים 
באהבה ברכות וטובות לכול, וכן ע"י העבודה נשמע הקול דברי ההתפארות שה' חפץ 
ומתפאר במעשינו, כגון מה ששמע משה קול ה' מקה"ק שאומר איך מתפאר במעשינו, ואז  

ירידת האש שהוא גילוי היראה מבגדי ההתפארות של כבוד מלכותו שיורד לשכון   בא
 ולהתגלות, ואז בא אהבה ונותן מתנות לישראל ושפע לכל הבריאה.

: כי כח הצדיק לא רק להוציא הטוב אלא גם להפוך את הרע לטוב, אע"פ ונעשו גרים רס
הצדיק משפיע בעולם שאי אפשר להתגבר על הרע הזה כי בהכרח יש הסתרה ובחירה, 

מציאות של הולדות חדשות של טוב מתוך רע, בבחינת "מי יתן טהור מטמא לא אחד" 
כגון  )איוב יד(זאת חקת התורה זש"ה מי יתן טהור מטמא לא אחד " - ]מדרש ריש פ' חוקת

אברהם מתרח חזקיה מאחז יאשיה מאמון מרדכי משמעי ישראל מאומות העולם העה"ב 
תמן תנינן כל ... כן מי גזר כן מי צוה כן לא אחד לא יחידו של עולםמן העה"ז מי עשה 

העוסקין בפרה מתחלה ועד סוף מטמאין בגדים היא גופה מטהרת בגדים אלא אמר הקב"ה 
 "[.חקה חקקתי גזרה גזרתי ואין אתה רשאי לעבור על גזרתי

בכתוב עמים   ה' יספור: ראה לשון רש"י הנורא: "זה ילד שם סלה  ה' יספר בכתב עמים  רסא
ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם  ,לדראון גויםלעתיד כשיכתוב הקב"ה ה, כלומר, סלה

 .ויאמר זה יולד מאותם של ציון ויברור אותם לו ,ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם
מן הגוים המביאים אותם מנחה   ,וגם מהם אקח לכהנים וללוים  )ישעיה ס"ו(וזה שאמר ישעיה  

ולפני גלוים הם אמר ה',  ,בתוכם ויהיה בהם כהני' ולוים שאינם נכרים אקח הנבלעים
 "הנסתרות לה' אלהינו )דברים כ"ט(והיכן אמר 

פירוש שיהיו גוים שיביאו את ישראל מנחה בביאת משיח, ויקח ה' חלק מהגוים האלו 
היכן ויאמר הם כהנים ולוים אלא שנטמעו בין האומות כי היו אנוסים וכו'. וזה מגלה עד 

מעלת גופם של ישראל, שמי שנולד מזרע ישראל יהיה איך שיהיה אפילו אם כבר מאה 
דורות אינו יודע מיהדותו סוף סוף יגלה אותו הקב"ה שנאמר הנסתרות לה' אלקינו ויחזור  
 למעלה הגדולה של ישראל והיה לו חלק בגאולה, והוא מנסתרות הנהגת ה' בגורל העליון. 

ות לבלתי ידח ממנו נדח, ממש נגד מחשבת המן האגגי שחשב  וזהו שנאמר וחשב מחשב
לאבד מי שהוא מזרע ישראל, כי רצה איך הטוב רוצה ומשתוקק לשרשו לכן הסתירו 
 בפנימיות מחשבתו עד שאפילו הכתב לא יועיל לו ושום עצה לא תועיל רק הנסתרות לה' 



ִלים  ְוֶזה ְבִחיַנת: "ֹלא ִיְׁשַכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף" ֶזה ְבִחיַנת ְׁשֵלמּות ַהִמְזֵבַח ַכַנ"ל; "ְוַדם ֲחלָּ
ת', ַהְינּו ְבִחיַנת ֵגִרים ַהַנ"ל. ְוֶזה: 'ְוִנְכֵסי  ִיְׁשֶתה", ְוַתְרגּומֹו: 'ְוִנְכֵסי ַעְמַמיָּא ֵיירָּ

ַעכּו"ם, ֶׁשֵהִביאּו אֹותֹו ְבֶהְעֵלם , ַהְינּורסבַעְמַמיָּא' ה ֵאֶצל הָּ  ְבִחיַנת ַהטֹוב ֶׁשִנְתַכסָּ
ין ֵגִרים, ְוַעל   ם ַכַנ"ל, ֶׁשיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ֶזַרע ַהִילּוִדים ְוַנֲעֹשִ ְוֶהְסֵתר ִבְפִניִמיּות ַמֲחַׁשְבתָּ

ם ַהִמְזֵבַח ַכַנ"ל:  ְיֵדי ֶזה ִנְׁשלָּ

 אות ח
ֵעי]ח[   א ִמְׁשתָּ א רסגְוֶזה ֵּפרּוׁש: ַרב ַסְפרָּ ַאְזִלינָּא ִבְסִפיְנתָּ ה קָּ א ֲהוָּ , ַוֲחִזיַנן  רסד: ִזְמנָּא ֲחדָּ

ה  ִקיק ֲעֵליהּו: ֲאנָּא ְבִריָּה ַקלָּ א ִמַמיָּא, ְוִאית ֵלּה ַקְרֵני, ְוחָּ א ְדַאִּפיק ֵריׁשָּ ַההּוא ַכְורָּ
ה, ְוַא א ֶׁשַביָּם. ַוֲהִוינָּא ִׁשין ַּפְרסָּ א ְדַימָּ ֵׁשי: ַההּוא ִעזָּ ן. ָאַמר ַרב אָּ א ְדִלְויָּתָּ ְזִלינָּא ְלֻפמָּ

א, ְוִאית ֵלּה ַקְרֵני   א ע"ד(ֲהֵוי, ִדְבִחיׁשָּ א ַבְתרָּ בָּ  :)בָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 דיק כנלע"ד.אלקינו מאתערותא דלעילא, והאתעדל"ת לזה הוא מדת היסוד כח הצ

אך הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובה בספר 
 והנשמעת מפי הצדיקים וזה מעורר תמיד את הטוב של כל אחד ומאיר אותו.

: פירש נכסים לשון כסוי והסתרה, ומובן שנכסים הם השייכם לאדם ונכסי עממיא רסב 
 ל עד כדי שנראה כנכס שלו ח"ו.ומכוסים מאחרים וכך בגלות כובש את ישרא

וי"ל עוד רמז ללשון שחיטה, כי המזבח הוא ג"כ כליון חיות הבהמה שהיה הנצוץ נעלם 
לגמרי בה, ונולד הטוב שבו כי נעשה מציאות חדש של קדשי ה', ממש כמו שלוקח גוי 
ועושה ממנו ישראל כך לוקח בהמה ועושה ממנה קודש, והבן. וזה ענין מחשבת פגול 

יחה צריכה להיות במחשבת אוכלין כראוי כי במחשבתו מוליד המציאות החדש של שהזב
קדשים הנולד מתוך מציאות הבהמה וכמבואר טובא לעיל שהמחשבה תלויה במעשה 
כמו"כ במעשה הקרבן צריך להתלוות המחשבה הכשרה, וכיון שהשכל תלוי באכילה לכן 

א שהביא הגמרא בחולין ל"ז ודברי כל פיגול דוקא סביב אכילה. וראיתי לאאמו"ר שליט"
 החת"ס שם שהחכם המורה איסור על מאכל הוי כמחשבת פיגול הפוסלת את המאכל.

: סופר המספר בבבחינת לשוני עט סופר וכו'. ורב ספרא קרא לרבנן רב ספרא משתעי רסג
גלה מעלת צדיקי כל דור ויופי תפארתם. ולכן גלה גם מעלת דגים  -משה שפיר קאמרת 

ולכן  )מכות כד(הם בחי' הצדיקים. גם עליו נאמר "דובר אמת בלבבו" כאמור בגמרא שבים ש
 יש גלוי אמת מיוחד בספורו.

: כל גלויי הסודות הם בים כי שם אין ישוב בני אדם ושם מתגלים סודות בספינתא רסד
ושם עיקר נפלאות  עולם הנשמות, והסודות של הישוב כי כל מה שיש ביבשה יש בים.

 הבורא כדכתב בשיר נעים בתחלת הספר.



ן ֶׁשֹיאְכֵלִני ַהיֹום: ִעזָּ  ַרְׁשַב"ם: ה ִמְבִריֹות ְקַטנֹות ֶׁשַביָּם: ְלֻפֵמּה ְדִלְויָּתָּ ל ְבִריָּה ַקלָּ א ֶׁשכָּ א ְדַימָּ
א חֹוֶפֶרת ַביָּם ְבַקְרֶני ה; ִבְׁשִחיַטת ֻחִלין: ִדְבִחיׁשָּ ה ֵיׁש ַביָּם, חּוץ ִמן ַהֻחְלדָּ ׁשָּ הָּ ַמה ֶשֵיׁש ַבַיבָּ

 :  ְלַבֵקׁש ַאַחר ְמזֹונֹוֶתיהָּ

א ֶזה בְ  א ִמַמיָּא ְוכּו'. ַכְורָּ א ְדַאִּפיק ֵריׁשָּ ִחיַנת ַהטֹוב, ֶׁשֵהם ֶחְלֵקי  ֲחִזינָּא ַהאי ַכְורָּ
ן ן ִהוא ְמַטַהְרתָּ תָּ ִגים, ֲאִסיפָּ ֵאל ִעם ַהֵגִרים ַהַנ"ל; ִכי דָּ רָּ ֶזה  )ַעֵין ֻחִלין כ"ז:( רסה ִנְׁשמֹות ִיֹשְ

מֹות, ְבִחיַנת   יו ֶיֱאֹסף")ִאיֹוב ל"ד(ְבִחיַנת ֶחְלֵקי ַהְנׁשָּ תֹו ֵאלָּ , ּוְבִחיַנת ֵגִרים, רסו: "רּוחֹו ְוִנְׁשמָּ
ִאים "ַבֲעֵלי  )ְתִהִלים מ"ז(ִבְבִחיַנת  ִמים ִנְקרָּ פּו", ְוַעל ֵׁשם ֶזה ַהֲחכָּ : "ְנִדיֵבי ַעִמים ֶנֱאסָּ
, ֶׁשֵהם ְמַאְסִפים ַהטֹוב ִעם ַהֵגִרים. ְוֶזה ַהטֹוב ִעם ַהֵגִרים ַאִּפיק  )ֹקֶהֶלת י"ב( רסזֲאֻספֹות"

ֶכל ִמְשִטיַפת ַהַמִים ַהֵזידֹוִנים, ֶׁשהּוא , רסחֵריֵׁשּה ִמַמיָּא ַהְינּו ֶׁשמֹוִציא ֶאת ַהֹשֵ
ֶכל, ַכַנ"ל:  ַהְכִסילּות ַהשֹוֵטף ַעל ַהֹשֵ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: אסיפה הוא מדת יוסף, הון יוסיף רעים רבים, כי יוסף הוא דגים אסיפתן היא מטהרתן  רסה

סוד הדגים וידגו לרוב, אוסף ומחבר הרוחות יחד ומאסף חלקי הטוב של ישראל גם 
הלידה  הרחוקים ביותר, כי אסיפתן היא מטהרתן, שא"צ שחיטה וכו' כי כח 'הצדיק' שע"י

 בעצמה ממילא יוצא הטוב כנ"ל ונעשים גרים טהור מטמא כנ"ל.

: הפסוק נאמר באיוב לגבי סוד הגלגול, ובזוה"ק מפורש לגבי רוחו ונשמתו אליו יאסוף  רסו
סוד היבום שימשיך הרוח והנשמה להתגלגל בבן הנולד, היינו תיקון זרע הילודים המבואר 

כדי לגנוב הנשמה מתוך עמקי הקלי' להוציא  כאן, כי ידוע שנשמת משיח יצא ע"י יבום
הטוב משם במרמה ויבום נקרא גאולה "אם יגאלך טוב" זה צדיק, הגואל ממות ופודה 

. ועוד מתפרש כפשוטו שהקב"ה אוסף אליו  )וכן אמרו בנות ישראל מקוה טהרה הן(משחת את נפש המת  
 את הרוח והנשמה שעולה לצרור החיים מקור הטהרה.

עשות ספרים הרבה אין קץ, כח הצדיק  -: שם מדובר מחידושי התורה תבעלי אספו רסז
להוסיף ולחדש בחכמת התורה, כי כמו שאוסף ומזווג ומוליד נשמות ישראל כך אוסף  

 אותיות התורה ומחברם ומוליד חידושים ונעשים ספרים וכו' כי ישראל ואורייתא חד.

כמים לים מכסים, מי הדעת, : כתיב כי מלאה הארץ דעה את ה' אפיק רישיה ממיא רסח
ולעומת זה הדעת של כסילות העולם שמסתיר על הראש האמתי מחשבה הקדושה שורש 
נשמות ישראל גודל מעלתם שהם גוי קדוש עליון קדוש הוא חכמה מוח עליון מופרש 

 ונשגב מכל העולמות.

ומת וכל נשמה יהודית בעולם דומה לדג במים שמוציא הראש לרגע ממים הזדונים, ולע
זה להיפך אין מים אלא תורה ואי אפשר לחיות כלל מחוץ למים. אבל לפי דבריו ז"ל לקמן 
מובן שעיקר הקיום במים היינו בתוך העולמות וברגע שיוצא בטל במציאות באור הא"ס 
אבל יש סוד שמוציא הראש והקרן למעלה מהעולמות ואעפ"כ אינו בטל וזה באמת הפלא 

 וך העולם מאחר שמציאותם גבוה מהעולם.של ישראל איך מתקיימים בת



ה ֶׁשַביָּם, ַוֲהִוינָּא ִׁשין ַּפְרֵסי, ְוַאְזִלינָּא   ִקיק ַעֵליהּו: ֲאנָּא ְבִריָּה ַקלָּ ַוֲהֵוי ֵלּה ַקְרֵני, ְוחָּ
א דְ  הְלֻפמָּ קָּ ן. ַקְרנָּא ֶזה ְבִחיַנת ְצדָּ , ֶׁשהּוא ְבִחיַנת "הֹון ֹיִסיף ֵרִעים" ַהַנ"ל, רסטִלְויָּתָּ

א, ְכַמֲאַמר מּוְנַבז  ם ַהבָּ עֹולָּ א י"א(ֶׁשהּוא ִעַקר ַהֶקֶרן ַהַקֶיֶמת לָּ א ַבְתרָּ בָּ  : )בָּ

ה ַנְזִתי ְלַמְעלָּ ה ַוֲאִני גָּ ְנזּו ְלַמטָּ קִ רעֲאבֹוַתי גָּ ה  . ְוחָּ ה ַנֲעֹשֶ קָּ יק ֲעֵליהּו, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהְצדָּ
ה  ל ַהְמִדינֹות", ְלַהטֹוב   רעאֲחִקיקָּ ְמעֹו הֹוֵלְך ְבכָּ ב ַהַנ"ל, ַכַנ"ל, ִבְבִחיַנת "ְוׁשָּ ְבִחיַנת ַהְכתָּ

ְרׁשֹו, ִכי ַהטֹוב זוֹ  ׁשּוב ְלׁשָּ ה לָּ ַעכּו"ם, ּוְמעֹוְררֹו ִבְתׁשּובָּ בּוׁש ֵבין הָּ ֵכר ֶאת ַעְצמֹו. ַהכָּ
מֹות. יָּם ַהְינּו: ַהֵמם הּוא   עֹולָּ ל הָּ ה ִמכָּ ה ֶׁשַביָּם, ַהְינּו, ֶׁשֲאִני ְלַמְעלָּ ֲאנָּא ְבִריָּה ַקלָּ

ה  ְכמָּ מֹות, יּוד הּוא ְבִחיַנת ַהחָּ תּוב  רעבַאְרַבע עֹולָּ מֹות, ְכמֹו ֶׁשכָּ עֹולָּ ל הָּ ֶׁשִמְתַּפֵשט ְבכָּ
": : "ֻכלָּ )ְתִהִלים ק"ד( יתָּ ֹשִ ה עָּ ְכמָּ  ם ְבחָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: במעשים טובים יש קרן ופירות, קרנא זה בחי' צדקה שהיא עיקר הקרן קיימת לעוה"ב  רסט

וכמו קרן שהוא החוזק   הקרן הוא שפע עוה"ב ע"י עשית רצון ה' במעשים טובים בעוה"ז,
א הרצון שה' העליון של כל הגוף כך עשית רצון ה', והנה לעיל באות א' מבאר שהקרן הו

רוצה בנו ומרומם קרננו, ונתבאר שהוא כתר התפלין וכו', וכאן פירשו על צדקה, אבל 
פשוט כי הנותן צדקה חשיב כנותן להקב"ה והוא גודל השבח שהקב"ה מקבל שעשוע 
ממעשה ישראל ונעשה קרן קיימת לגלות הטוב להחזיר בעלי תשובה וגרים להעלות את 

ל תלוי בצדקה. והפירות וההולדות בעולם העשיה הזה הוא ישראל להאיר אור הצדיק, הכ
צ"ע מה שייך קרן לדג, הא יותר  ג"כ רק לצורך לתת עוד צדקה להיות עוד קרנים לעוה"ב.

 שייך לפרה קרן ופרות.

: מעלת כל נפש מישראל גנוז במחשבה העליונה. ובזה מובן גם ואני גנזתי למעלה רע
 אל להחיות נפשו הרי זה מגיע עד מחשבה עליונה.כפשוטו מעלת הנותן צדקה לעני מישר

)ובו  : כתיב כי שם חלקת מחקק ספון, זה משה כותב התורה עשה חקיקהנצדקה ע"י ה רעא

)עי' סי' המגייר גרים בקברו בארץ מואב, כדאיתא  בלבד נאמר כתיבה בתורה והראשון כתב זאת זכרון בספר(

משה עושה צדקה עם השי"ת וכולל כל , ויתא ראשי עם צדקת ה' עשה, צדקתו של רטו(
 ראשי העם לכן יש בו כח לגייר כל העולם.

: הארבעה הם , ים היינו המם ד' עולמות, י' הוא בחי' חכמהלמעלה מכל העולמות רעב 
אבי"ע, ובכל עולם יש י' ספירות לכך הם ד' פעמים י' = מ', ואצילות היא עולם מחשבה 

מדבר, חי כנגד הבריאה, ומדבר כנגד האצילות העליונה, וארבעתם כנגד דומם צומח חי 
כנגד השכל והמחשבה. והחכמה שבה היא סוד אות י' המתפשטת ומחיה את כולם. כי גם 
סוף מעשה במחשבה תחלה. אבל ישראל למעלה אפילו מזה, והוא נקרא עולם א"ק, שהוא 

ליונה ישראל בשרשם למעלה מד' עולמות, וזהו אד"ם א' קודם לד"ם, שאפילו חכמה ע
 מקבלת מישראל שהם היועצים של הכל.



ר ַהַקל בָּ ה ֶׁשַביָּם, ַהְינּו ֶׁשְכמֹו ֶׁשַהדָּ ף  רעגְוֶזהּו ְבִריָּה ַקלָּ ה,   רעדהּוא צָּ מָּ ה, ֵכן ַהְנׁשָּ ְלַמְעלָּ
ה מֹות. ַוֲהִוינָּא ִׁשין ַּפְרסָּ עֹולָּ ל הָּ ה ִמכָּ ה רעה ֶׁשהּוא ַהטֹוב, הּוא ְלַמְעלָּ מָּ , ְדַהְינּו ֶׁשַהְנׁשָּ

רּוְך הּוא ִנְמַלְך ִנְזכֶ  דֹוׁש בָּ ה', ְוַהקָּ ה ְתִחלָּ בָּ ה ְבַמֲחׁשָּ לָּ ֵאל עָּ רָּ ה ִבְבִחיַנת 'ִיֹשְ ְיתָּ ֶרת ֶׁשהָּ
ִעים ִעם ַהֶמֶלְך ִבְמַלאְכתֹו",  ה ַהיֹוְצִרים יְׁשֵבי ְנטָּ ם, ִבְבִחיַנת "ֵהמָּ עֹולָּ ּה ִבְבִריַאת הָּ בָּ

ה ֶׁשִנְמַלְך ְבִנְׁשמֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִישְֹ  ְיתָּ ם, ְדַהְינּו ֶׁשִהיא ִנְזֶכֶרת ֶׁשהָּ עֹולָּ ֵאל ִבְׁשַעת ְבִריַאת הָּ רָּ
לֹום. ִׁשין ֶזה   יֹון ְוֶהְפֵסד, ַחס ְוׁשָּ ה ִהיא הֹוֶלֶכת ְלִכלָּ זֹו ַכַנ"ל, ְוַעתָּ ה כָּ ה ְגדֹולָּ ְבַמֲעלָּ

אִׁשים: לׁש רָּ ה, ֶׁשֶנֱחֶלֶקת ְלׁשָּ בָּ  ְבִחיַנת ַהַמֲחׁשָּ

בוֹ  ה ְבִחיַנת ֶרֶגל, ַהְינּו  ַמֲחׁשָּ יֹות. ַּפְרסָּ ה ַמֲעֹשִ בָּ בֹות ִמדֹוִתיֹות, ַמֲחׁשָּ ְכִליֹות, ַמֲחׁשָּ ת ֹשִ
ה, ְכמֹו   ה )ְׁשמֹות י"א(ֵעצָּ מָּ ֶתָך, ַהְינּו ֶׁשַהְנׁשָּ ִכים ַאַחר ֲעצָּ ם ֲאֶׁשר ְבַרְגֶליָך" ַהִנְמׁשָּ עָּ ל הָּ : "ְוכָּ

ה ְבמַ  ה ְתִחלָּ ְיתָּ מֹו: ִנְזֶכֶרת ֶׁשהָּ ֵעץ ִבְבִריַאת עֹולָּ ּה ִנְמַלְך ְוִנְתיָּ ה, ּובָּ בָּ  ֲחׁשָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: יסוד העפר מטיל כבדות להמשך למטה, ולהיפך המח שהדבר הקל הוא צף למעלה רעג

למעלה מכל האדם, ויש מלחמה בין החומר המושך למטה להצורה הצפה למעלה, וכאן 
 מבאר שכל העולמות הם כחומר לגבי ישראל שהם כצורה.

לעיל שהקב"ה צפה שיהיו בני ישראל שיעשו לו תענוג ועי"ז : לשון צפה, הוא מש"כ  צף  רעד
חשב לברוא העולם, נמצא הבחינה שמעל כולם היא בחינת הצפיה. ואולי זה סוד צפית 
לישועה, היינו קרן ישועה הוא קרנא העולה מעל הכל ועושה שעשועים למעלה שצפה 

רו חז"ל. וצריך הקב"ה השעשוע שיעלה מתוך עולם העשיה וכבר השתעשע בתחלה כדאמ
 אדם לצפות בזה ולצפות שיתגלה גלוי הזה של הצדיק. וכן י"ל גם צפית במרכבה שלי וכו'. 

: נראה לפרש שהאצילות שהיא המחשבה מתחלקת לג' סוגים והם חב"ד שין פרסא רעה
)וכנגד הנהגה כח צורה חג"ת נה"י כידוע שהם כלי פנימי אמצעי חצון, והם שרשי נשמה רוח נפש,  

אותיות הו"ה, ובתוכם החיה היא החכמה בחינת י'. וכל זה מלביש לרגלים של עולם  ,הנ"ל(
שלמעלה מהם הוא רגלי א"ק, שכביכול מחשבת הקב"ה הולך אחר עצת ישראל הקודם, 

 כמו 'העם ההולכים אחר עצתך'.

וישראל שהם הכתר הצף מעל העולמות הם בחינת המלכות לגבי מה שלמעלה יותר, כי 
מלכות, שאין מלך בלא עם וצריך להימלך כדי למלוך, וזהו המה היוצרים נמלך בחינת 

יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, כי כל העולמות נחשבים בערך עשיה ומלכות לגבי 
ישראל שהם היוצרים וכו'. ולכן במתן תורה אין אנו עולים לעולם המחשבה בלבד אלא 

כי אנו שותפים עם המלך במלאכתו למעלה מזה ולכן אנו יכולים לחדש בתורה כרצוננו 
 לייצר את המחשבה העליונה. וזהו עץ החיים עצות לייעץ את ה'.

ושין הזה הוא סוד שין של תפלין שהוא הקרן, שמגלה שורש ישראל בפנימיות ושורש 
המחשבה. ופשטות שין פרסה בא להפליג גדלו העצום של הדג, שבא להפליג גדלות ישראל 

חריהם תמיד הן במעשים הן במדות הן במחשבות הכל תלוי שכביכול הקב"ה מהלך א
 במעשה ישראל התחתונים.



יֹון ְוֶהְפֵסד ן, ַהְינּו ְלִכלָּ א ְדִלְויָּתָּ א ַאְזִלינָּא ְלֻפמָּ , ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַרֶחֶמת ַעל ח"ו  רעוְוַהְׁשתָּ
ּה  ין ַבֲעֵלי ְתׁש רעזַעְצמָּ ּה ַכַנ"ל, ְוַנֲעֹשִ ְרׁשָּ ׁשּוב ְלׁשָּ ה ְוֵגִרים ַכַנ"ל. ָאַמר ְוִנְתעֹוֶרֶרת לָּ ּובָּ

א ֶזה ְבִחיַנת ֹעז, ַהְינּו ִיְרָאה  ּה ַקְרֵני. ִעזָּ א ְוִאית לָּ א ִדְבִחיׁשָּ א ְדַימָּ ֵׁשי: ַהאי ִעזָּ , רעחַרב אָּ
א, ַהְינּו ְבִחיַנת ַהַצִדיק, ֶׁשְמַחֵּפֹש  ה" ַהַנ"ל. ִדְבִחיׁשָּ תָּ מֹו אָּ ְבִחיַנת "ִכי ִתְפֶאֶרת ֻעזָּ

ּה ַקְרנָּא, ַהְינּו ְבִחיַנת תָּ  ֵאל ַכַנ"ל. ְוִאית לָּ רָּ ד ִמִיֹשְ ל ֶאחָּ ֲארּות ֶׁשְבכָּ ִמיד ַאַחר ַהִהְתּפָּ
רּום ַקְרֵננּו" ה רעט"ּוִבְרצֹוְנָך תָּ ַאֲהבָּ ֶׁשִנְתַגֶלה ַעל ְיֵדי ַהַצִדיק ַכַנ"ל, ִכי ַעל ְיֵדי    רפ, ַהְינּו הָּ

ה ַכַנ"ל: ל ְבִחינֹות ַהַנ"ל ִנְתַגֶלה אֹור ַהַצִדיק, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלִיְרָאה ְוַאֲהבָּ  כָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כי כל הגדלות הזה יורד ונמשך בתוך עולם הבחירה שיש סכנה שלא לכליון והפסד ח"ו  רעו

להבלע בפי הנחש שהוא פי הלויתן נחש בריח ונחש עקלתון, ורבינו למד שהוא לשון  
אני גדול כ"כ! כי זה לעומת זה עשה אלקים כפי תמיהה ואזילנא לפומא דלויתן?! הרי 

גודל ישראל כך גודל ההעלמה בבריאה ושליטת הנחש אדם הבליעל, שנאמר בו לא טוב  
 היות לבדו כי בת זוגו מתה ונמלחה להיפך מהדג הנקרא טוב.

והיינו שהטוב הגדול תלוי באכילה התחתונה שאם יאכל באופן כליון ח"ו נפסד אבל 
מאכיל אותנו קרבנות וקדשים לכלול ולהעלות הכל לטוב ע"י אכילה, ואז    אשרינו שהצדיק

נקרא לויתן כעבודת שבט לוי הפעם ילוה אישי אלי חיבור דקדושה. ופה הלויתן רמז גם 
לדבור שיהיה דבור ישראלי הקדוש ולא דבור הנחש. כי יש "מחשבה, דבור, מעשה". וזה 

 הדגים בשבת, שהכל חוזר לטוב. ענין סעודת לויתן שיהיה בסוף וכן אכילת 

: כיון שקבלה דעת מי היא יש לה רחמנות, התלוי בדעת כדכתב בכמה מרחמת על עצמה  רעז
 מקומות, ועי"ז מתעורר הרצון הטוב שהוא רחמים.

: יראת הרוממות מרוב עוצם גדלות תפארת מעלתה. והיא יראה עזה וחזקה עוז ויראה  רעח
 וראה של מלכות. ויראת קרני ההוד דסיני ומשה.באמת. והיא בחינת כתר מלוכה בחינת מ

: במזבח יש קרנות המזבח, כי הקרבנות עולים שם לרצון, וכן הדם וברצונך תרום קרננו  רעט
ניתן שם לרצות כי הרצאה בדם, ובפרט דם חטאת שצריך יותר הרצאה הוא על הקרנות 

 אחד ברצונו כנ"ל.ממש, ולכן נקרא נתינת הדם "מתנות" כי אז המלך נותן מתנות לכל 

: וכבר נתבאר שהצדקה עושה ג"כ אהבה, כי ע"י אהבה בין ישראל קרנא היינו האהבה רפ 
יזכה להשיג אהבה הנסתרת בבריאה ויצא מהעלם אל הגלוי בבחינת צמיחת קרן, והיא 

 אהבה האין סופית שאוהב עמו ישראל.



 אות ט
ֵקיֶהם : " רפא]ט[ ְוֶזה ְבׁשּורפבַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ֹשַ ק  ", ַהְינּו ְבִחיַנת "לָּ ַמִים ַקְדרּות ְוֹשַ ׁשָּ

ק ְוַהחֶׁשְך ִמן   ה ַכַנ"ל; ּוְכֶׁשֵהם ְמִריִקים ֶאת ַהֹשַ ַמִים' ַהְינּו ִיְרָאה ְוַאֲהבָּ ְוכּו'". 'ׁשָּ
קוֹ  ה ְוִהֵנה ִאיׁש ְצרֹור ַכְסּפֹו ְבֹשַ ַאֲהבָּ . ְצרֹור ַכְסּפֹו ֶזה ְבִחיַנת ַהַצִדיק, רפגַהִיְרָאה ְוהָּ

ַקח ְביָּדֹו" ֵלי ז( )ִמְׁש ְבִחיַנת  ם. רפד: "ְצרֹור ַהֶכֶסף לָּ , ֶׁשֵהם ַהַצִדיִקים, ְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ׁשָּ
ק, ַהְינּו ֶׁשַמְרִגיִׁשים  ה ְבַקְדרּות ְוֹשַ קֹו, ַהְינּו ֶׁשאֹור ַהַצִדיק ִנְתַחֵשְך ְוִנְתַלֵבׁש ְוִנְתַכסָּ  ְבֹשַ

ק  ֶהם  רפה ְוַהחֶׁשְךֶׁשַהֹשַ ק ְוחֶׁשְך, ֶׁשֶנֱחַׁשְך לָּ ה, ֶזה ֵמֲחַמת ֹשַ ַאֲהבָּ יָּה ַעל ַהִיְרָאה ְוהָּ ֶׁשהָּ
 אֹור ַהַצִדיק ַכַנ"ל: 

אּו ְוִהִכירּו, ֶׁשְצרֹורֹות ַכְסֵּפיֶהם  ה ַוֲאִביֶהם, ַהְינּו ֶׁשרָּ ַוִיְראּו ֶאת ְצֹררֹות ַכְסֵּפיֶהם ֵהמָּ
לּוי ְבַהֹחֶמר  ה, תָּ ה ֶזה ַהֹחֶמר, ֶׁשֵהם ְכֵלי ַהַמֲעֹשֶ ה ַוֲאִביֶהם. ֵהמָּ א ֵהמָּ ה, ֶׁשִנְקרָּ ְוַהצּורָּ

ה, ַהְינּו ַכַנ"ל, ֶׁשִהְתַגלּות אֹור   ְכמָּ א ָאב, ְבִחיַנת ָאב ְבחָּ ֶכל ֶׁשִנְקרָּ ַוֲאִביֶהם הּוא ַהֹשֵ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

הבירורים כל הטוב   יוסף עשה צדקה עם כל העולם להשפיע אכילה להעלות כל  :...וזה  רפא
והגרים, והשפיע לאחיו כסף תועפות כסף משנה כדי להרבות אהבה ורעות, אבל עדיין היה 

 האור נסתר כי לא ידעו שהוא יוסף אחיהם, וכשאור הצדיק נסתר האהבה נסתרת.

: הבר הוא התבואה היה מכוסה בשק, כי האכילה מלובשת בגשמיות. מריקים שקיהם רפב 
שים כדלקמן, כי הצדיק עושה מעשה גשמי ומייחד למעלה עד ויוסף הוא תיקון המע

 מחשבה העליונה. וזה אורו שמגלה מתוך לבוש שק הגשמיות מעלת תפארת ישראל.

: הכסף היה מכוסה כי לא ידעו שנותן להם, ובא לרמז שסוד והנה איש צרור כספו בשקו  רפג
וכו', ואפילו אצל  הצדיק וצדקה וכסף תועפות הוא מכוסה אצלם כמו שהשליכוהו בבור

אביהם הוא מכוסה כי גם מיעקב נעלם אור יוסף הצדיק. היינו גם מהחכמה האב והשורש 
של כל בני ישראל, כי גם מחשבה העליונה והתורה הכל תלוי במעשים של הצדיק אע"פ 
שהוא עסק בגשמיות בו תלוי כל הרוחניות והתורה של יעקב. כי דוקא יוסף נקרא חכם 

 .רה ל"ו()עי' תוונבון 

: כסף כסופין ואהבה ודבקות של הצדיק מוחא חוורא ככספא. צרור הכסף לקח בידו רפד
ובפסוק מדובר מהסתלקות הצדיקים והעלמתם והצדיק הוא 'נתעלסה באהבים' דקדושה 
וכשנסתלק נאחז לעומת זה באהבות הנפולות הקלי' המדומות, אך ליום הכסא יבוא וישוב  

על כסא כבודו המתגלה מתוך מכסה, אז יגלה יראתו ויבטל  היינו כשיתגלה מלכותו וישב
 הכל, אבל עכשיו עדיין אור היראה והמלכות נעלם ומתגברים אהבות ורצונות של הבריאה.

: י"ל פרפרת ידוע שהשק הוא נוצת עזים, ובהם נאמר ברישא חשוכא כי השק והחושך  רפה
 היראה הנפולה עושה חושך.העזים שחורים, ולעיל אמר שהעז בחינת יראה, לפ"ז גבורת 



ִבין ְוִלְטעֹ   רפוַהַצִדיק, ֶׁשִיְזכּו ְלַהִכירוֹ  לּוי ִבְׁשֵלמּות   רפזם ּוְלהָּ דֹול, הּוא תָּ ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהגָּ
ֶכל, ֶׁשמֹוִכיַח   ֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם, ַהְינּו תֹוְכחֹות ַהֹשֵ ֶכל. ַוֹיאֶמר לָּ ים ּוְבַזכּות ַהֹשֵ ַהַמֲעֹשִ

ה, ֶׁשהּוא תֹוֶלה ַהִסְרחֹון ִבְכֵלי ַהמַ  ִרים, ֶׁשֵהם ְכֵלי ַהַמֲעֹשֶ מָּ ה: ֶאת ֶהחֳּ  ֲעֹשֶ

ֶכל. רפחְוֶזה: ֹאִתי ִׁשַכְלֶתם יֹון ְוֶהְפֵסד ְלַהֹשֵ ֲעכּוִרים גֹוְרִמים ִכלָּ ים הָּ , ֶׁשַעל ְיֵדי ַהַמֲעֹשִ
ֶזה ְבִחיַנת  רפטיֹוֵסף ֵאיֶננּו ֶזה ְבִחיַנת "הֹון ֹיִסיף ֵרִעים ַרִבים" ַהַנ"ל, ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶננּו 

ל ְמעֹו הֹוֵלְך ְבכָּ ִמן   "ְוׁשָּ ה ַעל ְיֵדי ְבִחיַנת "הֹון ֹיִסיף" ַכַנ"ל, ְוֶאת ִבְניָּ ַהְמִדינֹות", ַהַנֲעֹשֶ
חּו ֶכל  רצִתקָּ ִמין, ֶׁשִעַקר ְׁשֵלמּות ַהֹשֵ ֶזה ְבִחיַנת ִמְזֵבַח ְבֶחְלקֹו ֶׁשל טֹוֵרף, ֶׁשהּוא ִבְניָּ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: כמ"ש ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו. וכן ויתנכר עליהם שסברו נכרי להכירו רפו

 הוא

 : כטועם מאכל טוב וכו' ומבין ורואה בעיניו וכו'. ולהבין ולראות ולטעום אורו הגדול רפז

תם : ישראל הם בני המחשבה דקוב"ה, וכביכול הקב"ה מוכיחם אותי שכלאותי שכלתם  רפח
פגם ילדי המחשבה העליונה בנים אתם לה' אלקיכם. ופירש שכול לשון כליון, היפך הצדיק 

 הנקרא כל שבמקום לכלות הוא כולל, והבן.

: יוסף הוא בחינת כלי המעשה בחינת צדקה, ושמעון בחינת יוסף איננו ושמעון איננו רפט
וא הקדמת נעשה שמיעה, הרי הם נעשה ונשמע. והקדמת יוסף לשמעון ה -כלי המחשבה 

לנשמע, אע"פ שלפי סדר לידתם היה שמעון קודם, כי השכל קודם בסדר ההשתלשלות 
להעשיה, אבל בשורש הנעלם עולה העשיה עד למעלה בראשית המחשבה, כי הכל התחיל 
ע"י שצפה ה' את ישראל התחתונים במעשיהם, ועי"ז בא השמיעה, וכן מעשיו של יוסף  

שמע דבורים הישראליים בכל מקום ויבינו הנשמות שזה גורמים שלום שעי"ז יכול לה
וי"ל שנעשו שבטו סופרים   )כדפירש בתורה י' שהוא מוכיח(בחינת שמעון שמוכיח את הנשמות שנפלו  

ומלמדי תנוקות היינו סוד הכותב בספר להשמיע והמלמד את זרע הילודים.  ולכן דוקא 
ה של הכאת האוירים כח השמיעה אצלו היה נסיון השנאה ותקונו כיון שהוא במקום ז

הרוחנית, ולכן נעשו עניים שמוכרחים לקבל צדקה מיוסף אבל הם הת"ח מפיצים תורה. 
וכיון ששמעון רצה רק נשמע ולא נעשה לכן בקש לעקור את יוסף, ולבסוף השתחוה 

 הנשמע לנעשה.

הגשמית, ובנימין : הוא ג"כ כלי המעשה כי מקום המקדש הוא עשיה ואת בנימין תקחו רצ
היחיד שנולד באדמת ישראל לכן אצלו המזבח אדמת ישראל. אצלו האכילה דקדושה. אלא 
שתלוי ביוסף הנותן צדקה ומאיר את האכילה. וכידוע בנימין הוא הכלי המקבל השפע 
מיוסף הגנוז בו. ועלי היו כולנה על יעקב אביהם, והכל סובב בעיקר על ירידת בנימין אל 

יה התיקון כי הוא המזבח ובא כל הלחם דיוסף ונתחבר עם בחי' מקום המזבח יוסף שזה ה
הטורף דקדושה, ונתקיים ותחי רוח יעקב ונקרא ישראל כי נתגלה ההתפארות ויראה 
ואהבה. כי בתחלת גלוי יוסף נבהלו מפניו אבל אח"כ קירב אותם לאהבת ה' שהכל מאיתו 

 ית' לטובתם.
 



ֶכל מֹוִכיחַ  ֶזה ַכַנ"ל; ְדַהְינּו ֶׁשַהֹשֵ לּוי בָּ רֹון ֶׁשִנְתַעֵכר ַהֹמַח הּוא  תָּ  ְואֹוֵמר, ֶׁשִעַקר ַהִחסָּ
ה, ְבִחיַנת   לּוי ְבַמֲעֹשֶ ה, ֶׁשִהיא תָּ קָּ ה, ְדַהְינּו ְצדָּ לּוי ַרק ִבְכֵלי ַהַמֲעֹשֶ יָּה  )ְיַׁשְעיָּהּו ל"ב(תָּ : "ְוהָּ

ֶכל ַכַנ"ל, ִכי כְ  ם ַהֹשֵ ּה ִנְׁשלָּ ה", ֶׁשַעל יָּדָּ קָּ ה ַהְצדָּ ין  ַמֲעֹשֵ ה, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשִ קָּ ֶׁשנֹוְתִנין ְצדָּ
ם, ְדַהְינּו ֶׁשזֹוִכין   נֹו ֶׁשל ָאדָּ ם ַהִמְזֵבַח, ֶׁשהּוא ְבִחיַנת ֻׁשְלחָּ ֵגִרים ַכַנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְׁשלָּ

ֶכל, ַוֲאַזי זֹוִכין ִלְראֹות אֹור ַהַצדִ  ם ַהֹשֵ ה, ַוֲאַזי ִנְׁשלָּ יק, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ֶלֱאֹכל ִבְקֻדשָּ
ה ַכַנ"ל:  ְמַקְבִלין ִמֶמנּו ִיְרָאה ְוַאֲהבָּ

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 פרפרת בענין תושיה ושתיה

התורה אומרת שנמלך ונתייעץ בי בתחלת הבריאה, התורה היא  -לי עצה תושיה  כתיב
העצה אסתכל באורייתא וברא עלמא, ונקראת תושיה, וכתיב בראשית ברא תיש. ולאדם 
נאמר יתוש קדמך שאתה מאוחר אפילו להחלש ביותר וא"כ איך יש לך כח לתת עצה קודם 

ץ ה'. גם ושתי אותיות יתוש קדמה לאסתר, הכל. ורומז למעליותא תושיה קדמך בך נתייע
ממלכות חם נבוכדנאצר שחטא בערוה  רשנות ןועשתה משתה נשים ויש"ת, והיא האחרו

)ומעשה ושתי היה הקדמת רפואה    בשתית יין הראשון, וכאן בשתית יין גם היא נענשה בערוה

 . ם(עוד קודם מחשבת הגזירה כמו בחי' עצה שקדמה ונמלך וכן המלך נמלך בחכמי
אע"פ שמראה חולשה גמורה אבל הם בעצה תחלה בסוד גורל פורים וישראל בשתית יין 

, כי שתיה לשון כי שת לי אלקים זרע אחר היינו מדת יסוד כמו אבן שלמעלה מהשכל
ונכסי עממיא יירת   -וזהו ודם חללים ישתה    .שתיה מוציא לידה חדשה ויוצא הטוב מחדש

 מוצץ נצוץ הטוב מהעמים. -

מרדכי ואסתר הם משבט בנימין, וכל המעשה דבנימין ויוסף הוא עם גביע המיועד  והנה
 לשתית היין, ביום שנשתכרו עם יוסף, כי בנימין הוא סוד הכלי המקבל את השתיה.

הראשונים פירשו תושיה משורש יש, ולפעמים הוא חלשות ותשות כח, ]ומנחם חברו עם 
לשון מניעה[, ונראה כי שורש היש הוא באמת כחלשות, שהקב"ה מתייעץ  -ישה והשה 

דתושיה היא הוצאת העצה   )איוב ה יב(להוציא מאין ליש בחי' ממחשבה למעשה, עי' מלבי"ם  

 . המפיל גורל מורה על חולשת חכמתו לגבי זה ושם תחלת הבחירה והתהוות יש()וכן גורל נקרא חלש כי למעשה, 



 

 הכנה לפורים 
בפורים מתגלה הארת מרדכי הוא אור הצדיק ומתגלה יראה ואהבה גדולה, כמבואר במגלה 
איך נפל פחד מרדכי ופחד היהודים ומבואר בחז"ל דהדר קבלוה מאהבה. ולכן נאמר ויקר 

 המלך חפץ ביקרו הוא ההתפארות שמתגלה שה' מתפאר בישראל.זה תפלין אשר 

 קריאת המגלה
כל יהודי קורא או שומע ספר מגלת אסתר כדי לגלות הטוב של כל יהודי הנסתר ונעלם 
בבריאה ובטבע, ומתגלה ע"י האותיות הכתובות במגלה שבאו ממקום עליון ממחשבת 

בוש גשמי מאד בדוגמת ספור  אבינו שבשמים ששם שורש נשמות ישראל, ונתלבשו בל
בדיו על עור בהמה. וכך מעורר אדם השקוע בעומק החומר   הגויימעשה שהיה בזה העולם  

ובלבולי המחשבות, ומראה לגוף איך נהפכו דברים בעולם ותוך כדי כך מזכיר לנשמה את 
 עוצם מעלתה.

 -ובקצרה ממש סדר המגלה 

שרואים הצלחת מלכות הגוי המלכות ויקר תפארתה. מלכות ה' נסתרת ומכוסה כ .א
בעל גאוה המתפאר בעושרו. וכל פרטי גדולתו הוא גדולת תפארת מלכות ה' 

 המתפאר בעמו ישראל כמ"ש על ישראל גאותו, ומכוסה בגדולת הגוי.

הענשת ושתי היא קלי' השתיה שלוקחת לעצמה תאוות והנאות בלי גבול, ונכרת  .ב
 בודו בכל העולם.זרע נבוכדנאצר חם שהחריב עיר ה' וחלל שם כ

אהבת הנשים שבו מלובש יופי התפארות הקב"ה בכנסת ישראל מה יפית ומה נעמת  .ג
 וכו' ולקיחת אסתר היא כנס"י שנסתר ונעלם יפיה בגלות הגוף וגשמיות העולם.

העלמת עמה ומולדתה, כי כן צוה מרדכי, הצדיק מלמד ליהודי איך נעלם מעלתו הן  .א
מלך בלא עם שמלכות ה' תלוי בו, וכן "מולדת" בהיותו "עם" נמוך ובאמת אין 

 שנראה מגושם ובאמת בא ממחשבה קדושה של הקב"ה ממקום קדוש סוד צדיק.

הגדת מרדכי להצלת המלך, וגנוז בו בסתר איך יהודי מדבר טוב ועושה נחת נפלא  .ב
להקב"ה עד שנכתב למעלה בספר הזכרונות. ועוד, ע"י דבור טוב מתחילים לעורר 

השקוע בהתפארות גשמית ומלכות דקלי' כאחשורוש מתחיל לעוררו  את היהודי
 בהעלם ובלא יודעין כשבספר הזכרונות הגשמי שלו כתוב מעלת הטוב.

דעת טוב   -גדולת הרע הנאחז באכילה פגומה שמערבת את המח ברע }המן העץ  .ג
ורע{ מתגבר במחשבותיו וחכמותיו להרע ומפיל את כל האמונה בה' עד שנראה 

וטבעת המלך  כח אחר ח"ו בעולם, כח הבחירה של כל גוי לעשות כרצונו. ח"ו יש
 הוא הטבע נמסר להכופר כאילו שיש לו כח בטבע ומזל.

ואז  צדיק אינו נכנע ומתחזק באמונת ה' בקדושת יהדותו שמגלה שם ה'. -היהודי  .ד
ישראל בעומק מחשבתו שלא יוכלו  -הרע מתגבר במחשבתו עד שיעלים את טוב 

 ם כלל בקדושת אמונתם ומחשבתם האלקית, כי יהדקם לגמרי בשכליותיו.להתקיי



להראות שאין שום חשיבות ח"ו בזרע ישראל,   -וכך חושב לאבד את מציאות היהודי   .ה
רק חשיבות למחשבותיו שנגד רצון ה' הנעלם. ומשתמש בפירוד בין ישראל. ואכן 

 הטוב מוכן לכליון ח"ו.

הודי שצריך לזעוק על נפילתו ולא לתת להרע הצדיק זועק ומעורר גדול מעלת הי .ו
לגבור עליו ח"ו, כי יהודי חלק אלקי. ומלמד איך להתחיל מחדש ברצון טוב לעורר 
מחדש ומעיקרא רצון ה' שבחר בנו ורוממנו בתכלית המעלה העליונה. ופועל לאחד  

 את העם כולו מחדש, כי כולו עם אחד ושורש אחד מאת ה'.

ה את הטוב להנשמה שנפלה מאד, וחוזר ומתעורר להזכר מתגלה דברי הצדיק המגל .ז
מעלת היהודי אצל ה'. ומגלה שה' חפץ בכבודו ויקרו ושלובש כתרו של ה' התפלין 

 שמפאר את ה'.

ע"י שתיה מקבל הרע את חולשתו ככוס התרעלה, כיתוש במעשה בראשית. והצדיק  .ח
ומפיל את הרע.  ומוציא את נצוץ הטוב )שת( להיפך מקבל נוסד מחדש בכח השתיה 

שם נפל. וכל רבוי השפע הגשמי חוזר אל  )עץ(מאותו מקום שהתחיל הרע להתגבר 
 היהודי ומתעלה כקרבן ניחח לה'.

וה' ברצונו ברחמיו הופך מחשבת הרע למחשבתו הקדושה שרוצה ובוחר בעמו   .ט
 והטבע מסור ביד הצדיק מנהיג היהודים. ישראל מחדש ואדרבה נוקם בשונאינו.

לוי חדש בתורה כספר תורה חדשה גלוי חכמה ורצון העליון ושורש נשמת ונעשה ג .י
 ישראל בגוון חדש של גלוי התפארות יראה ואהבה.

וכל זה מגלה הצדיק מתוך העלם והסתר הגלות וגם מתוך פיזור דובר שלום שכל  .יא
 יהודי שמזרע ישראל הוא טוב.

בהתלבשות הטבע, אבל דע כי נזכר ידוע שבמגלה לא נזכר שם הוי"ה, כי הוא בהסתרה 
 יהודי והוא שם הוי"ה כי י' בתוך ד' הוא ה', כי יהודי הוא תפארת שמו ורצונו יתברך.

 מתנות לאביונים
בממון כסף וזהב בוטחים כל הגוים ומתגאים, והוא העבודה זרה של עולם הזה שבממון  

כל הדברים בעולם וכולם נראה כאילו הכל ביד אדם והכל ברצונו. והממון מחבר וכולל את  
 .תאבים ואוהבים לבעל הממון

 כח הצדיק המשפיע,  אבל ישראל לוקחים הממון וזוכים לכח הקדושה העליונה הגנוזה בו,
דהנה כשנותנים צדקה בפועל נעשה אהבה ושלום וחיבור בין ישראל, שמתאחדים דוקא 

לת היהודי ואיש הישראלי בממון, וכך מטהר את העולם הגשמי והקלי' שיתגלה בו מע   )אפילו(
שהוא תפארתו של ה', ומתעלים כל נצוציו הנפולים ונקודות טובות של יהודים וכל מיני 

 רחוקים מתקרבים ואפילו גוים מתגיירים.

והצדקה עולה ונגנזת במקום עליון ביותר כקרבן העולה לשמים ומתקבל לנחת רוח לרצון 
חוזר  רר רצון העליון ומחשבה הגנוזה ית"ש ומעולה' ]נגד הרצון המדומה של הגוי בכספו[ ו 

קשר ואחדות  -אהבה ותורה מתנות הבתו וכספו ורצונו שרוצה ביהודי ונותן לו מגלה או
 שהקב"ה משתף אותנו במחשבותיו כביכול ולמעלה למעלה ביחוד גמור.



 משלוח מנות
ל יהודי האכילה היא חיבור הגוף עם הנשמה, ובמקום שתגשם ותעכר את הגוף, אדרבה אצ

היא כמו קרבן שמעלה את הגשמיות שלמטה עד למעלה לרצון העליון של הקב"ה, כך 
קדושת האכילה, כשהיא באחוה ורעות, הרי מאיר בה אור הצדיק שיהיה כקרבן שלמים 

 העושה שלום בין ישראל ובין הקב"ה בבחינת אכלו רעים, בחינת רעים האהובים.

 שמחה
ששש ומתפאר בגוונים שלו, כך הקב"ה שש  -גונא ששון הוא לשון תפארת, כאמור סס

ומתפאר בגוונים של ישראל. ושמחה היא פנימיות הלב של ההתפארות, ששמח ה' במעשיו  
)וכמו חקיקת שמות בני ישראל מפוארים על  ושמח ישראל בעושיו, כי יודעים כמה טוב לב המלך ביהודי.

 .לב אהרן(

 משתה ויום טוב
את המח והיא כקרבן וקדשים, כך שתיה יורדת ומבסמת כמו שאכילה עולה ומזינה 

ומחזקת את כל המקומות החלשים, וכך מתחדש הטוב שבכל אחד שהיה שקוע בעומק 
מחשבות רעות, ויוצא משם הטוב שלו ומוציא את כל חלקי הטוב שנפלו מאד, וכמו נולד 

ית' שבידו  מחדש יוצא הטוב בדרך פלא ובלא יודעין רק בדרך נסתרת הידועה רק לה' 
 ישראל".נשמת להפוך הכל לטובה. ונמצא איך כל היום מגלה את ה"טוב" הנעלם שהוא "


