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È˙‡a"(ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי אּלא לגּני ּכאן ּכתיב אין "לּגן  »ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָלגּני,

ואנֹוׁש קין חטא ידי ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת עץ חטא ידי ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועל

לד', ג' מרקיע נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר וג', לב' א' מרקיע הּׁשכינה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָנסּתּלקה

אמר  – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול את "וּיׁשמע ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹוכדאיתא

עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ואזל קפץ ,מתהּל אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל אּבא, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָרּבי

מרקיע  הּׁשכינה את והֹוריד זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשבעה

הּׁשביעין  (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ּכי עד לה', מו' ויצחק לו', הֹורידֹו1ז' חביבין) ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַָָ

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ּבבית היה אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹלמּטה

יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבתֹוכם",

ׁשהם  לפי מה, מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", לעד ויׁשּכנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָארץ

עד  ׁשֹוכן ּבחינת ממׁשיכים) (הינּו וזהּו2מׁשּכינים למּטה. ּבגּלּוי ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, לגּני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ"ּבאתי

ּדנתאּו העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה הּוא, ּברּווהענין הּקדֹוׁש ה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ

עבֹודת  ידי על למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּוא

הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּתרד ּדנׁשמה ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאדם,

ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור הּנׁשמה ּתפעל זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ויסּתירּו יעלימּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהם

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ּבעֹולם. חלקֹו וגם ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמית,

ּוכמאמר  ואתהּפכא, אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָואחד,

והּנה 3"ּכד  עלמין". ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור מדרגת על הּכּונה עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמה

חּלּוקי  יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ׁשּמאיר עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהינּו

מאיר  העליֹונים ּדבעֹולמֹות ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמדרגֹות,

ּבא  ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ּבגלּוי מאיר אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ּבגלּוי, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהאֹור

אדמו"ר.*) מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים בספר נדפס

ש"ת.1) הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף כן גם ראה - יא. כט, פרשה רבה להעיר 2)ויקרא

דיבור  [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר ובביאורי וארא פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי אלה פקודי.3)המתחיל פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

ב. פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם
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ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש והסּתר, העלם ארץ ּבבחינת יסדה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים", טּפחה ּוברא 4וימיני ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָארץ",

והאֹור  האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ּבבחינת הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּד"ׁשמים"

הם  הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּבבחינת הּוא ׁשאין עצמֹו ׂשמאל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ּכ ּכל ּבגּלּוי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאֹור

ד' ׁשהם עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא "ּכל ּדכתיב ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹעֹולמֹות,

ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – עׂשּיה יצירה ּבריאה אצילּות – ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולמֹות

הּוא  ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה מּלׁשֹון 5ׁשהּוא ואצילּות ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבחינת  היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, הּצלה מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאצלֹו

התחלת  ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעֹולם,

הּוא  ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּמציאּות

ׁשם  ׁשהאֹור וההתּכללּות, הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ׁשּקאי עדין, ּבי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהמיחד

ּובבריאה  עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה  ּדאינֹו הּגּלּוי, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבתכלית

ועֹולם  הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיצירה

ממּלא  ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיצירה

הּסֹובב  אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכל

אמנם  ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו עלמין", ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ּבכּולהּו

ּבבחינת  הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה אֹור להמׁשי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבכדי

ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר סטראֿאחרא", אתּכפיא "ּכד וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאתּכפיא

מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלהיֹות

ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּבגלּוי ּדוקא, מאיר האֹור ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּוא  המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן האֹור ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעד

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבכל

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבבחינת 6ּבכּולהּו המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

וזהּו למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָסֹובב

ּדבחינת  העבֹודה ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ"ועׂשּו

יקרא  ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאתּכפיא

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּדקּודׁשא

ב.4) פה, א. לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי אור 5)ראה תורה זה בכל ראה

ביאור  וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור ל[מאמר] ביאור בראשית פרשת

ועוד. המשפטים הסובב 6)דואלה אור גילוי בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת
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.¯ev˜ ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו הּסֹובב , אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על ונעׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבּתחּתֹונים,

ּבׁשוה. עלמין ְְְְִֶָָּבכּולהּו

אתּכפיא p‰Â‰ב) ּדבחינת הּברּורים, ּבעבֹודת ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ

העבֹודֹות  אחת ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא לבחינת ּומעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמביא

ענין  וזהּו ׁשּבּנפׁש, רּוחנית עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין הּוא ּבּמקּדׁש ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהיה

עבֹודה  ׁשּזהּו הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ּבעבֹודתם והלוּיים הּכהנים ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהׁשּתּתפּות

ּדכתיב  הּוא, האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה הּקרּבן עבֹודת וענין מּכם 7רּוחנית. יקריב ּכי "אדם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּכּו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ּומן" הּבקר מן הּבהמה מן להוי', ּבזה קרּבן נתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ּכ הּנה להוי', קרּבן יקריב ּכי מּכם אדם למימר ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָרק

מּכם" יקריב ּכי "אדם אֹומר מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת מׁשּפט יהיה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכ

ּבנפׁש ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא הּוא ּבזה הּכּונה ידּוע אּלא ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוכּו'.

קרּבן  הּוא מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר האדם יקריב", ּכי "אדם וזהּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹהאדם,

ּדידּוע  הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָלהוי',

להתקרב 8ּדקרּבנֹות  ּבא ּדכאׁשר לבאר, ּבזה ּובא והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ענין הם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אל  אתקרב אי אדם יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו "מּכם", ה ּוא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלאלקּות,

לא  ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי מהּותֹו יֹודע ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאלקּות,

הּוא  זה ועל לאלקּות, אתקרב ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹטֹובים,

לאמר  יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם מּכם, מעׂשי 9אֹומר יּגיעּו מתי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמֹונע  ּדבר ׁשּום ואין ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלמעׂשי

ּבא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּולהּגיע לעלֹות חלילה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומעּכב

ּכדאיתא 10ּבטרּוניא  ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי ואחד אחד ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

רּבה  ׁשל 11ּבמדרׁש הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש "ּוכׁשאני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּיֹותר  לּמדרגה ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח הּנה זה ידי ּדעל ואחד, אחד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכל

ׁשּבכם  "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ּדבכדי יקריב", ּכי "אדם וזהּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנעלית.

הּכּונה  ּדאין להוי', הּקרּבן את ּתקריבּו ּדמּכם להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּדבר

ׁשּבלּבֹו הּבהמה הּבהמה", "מן והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ׁשל הּקרּבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרק

מדרגֹות  הּפרטי הּמה הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן הּבהמית. הּנפ ׁש ׁשהּוא אדם, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשל

שם). עיין ויקהל פרשת סוף אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין לימוד 7)כל קונטרס ראה

ואילך. ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב. פרק ראה 8)החסידות

נסמן. ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור כה.9)[מאמר] פרק רבה אליהו דבי זרה 10)תנא עבודה

בתחלתו. אידיש המאמרים ספר וראה א. ג.11)ג יב, פרשה רבה במדבר
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ּדֹומה ּדאינֹו ּבזה, הענינים וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש אחד ּדיׁשנם ּבכל הּברּורים האפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשהּוא  ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ּובעל נּגח ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָואחד,

ּפנים  ּכל על ּבדּקּות הּוא אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ּבהמה ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹצאן

ּבאריכּות  את 12(וכמבאר "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), הּתפּלה, ּבקנטרס ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

והיה  הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמביאין הּוא הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָקרּבנכם".

הּׁשמים  מן ׁשּנפלה (ּגחלת ּכארי רבּוצה ב) עּמּוד (כא ּביֹומא וכדאיתא ׁשּלמעלה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהאׁש

איתא  ּובּזהר רׁש"י). הּמזּבח, על והיתה ׁשלמה הּנה 13ּבימי קּורּבנין", ּדאכל "אריה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכמֹו

(הּובא  רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהאלקית,

והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבּילקּוט)

אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבטבע

רּבים  מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין ּבטרּדת 14ׁשּלמעלה הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּנה  זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּפרנסה

אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא הּנהרֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּגם

הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין הּמים ּדאין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

,"לבב ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּוא ְְְְְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּגם

ּבא  ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית הּנפׁש ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹואמרּו

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות  ידי הרי על ּדתחּלה אין 15ּבהמית, הּבהמית הּנפׁש ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלֹו

נעׂשה  זה ידי על הּנה להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ּבהתּבֹוננּות ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹּומתּבֹונן

ּבהּנפׁש ּכללית חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהתקרבּות

ּתבּואֹות  "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות ְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהּבהמית

האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבכח

על  כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּוכמֹו

וזהּו לנהֹורא. הּבהמית ּדנפׁש החׁשֹוכא ּומתהּפ מתּברר הרי ּברּוחנּיּות ההקרבה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָידי

ּבבחינת  עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ"ועׂשּו

אסּתלק  סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא לידי הּמביא והעּקר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָאתּכפיא,

סֹובב  ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָיקרא

כּו'. עלמין ְִָָּכל

משכני 12) המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה

תש"א. ועוד.13)(השני) א. יז, ג חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק זוהר ראה

ועוד.14) תרל"ו. רבים מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה מהמשך 15)בארוכה להעיר

ואילך . כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש
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.¯ev˜."קרּבן "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

אהבה  הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאׁש

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה הּבהמית ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדנפׁש

ּבּמׁשּכן Ê·e‰ג) העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכּנ"ל  הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומקּדׁש

ּגּלּוי 16(ּובפרט  האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל הּקטרת), מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשיטה  ּדהּנה ׁשּטים, מעצי היה ולכן ּבעֹולם, ּדהי 17אלקּות נטּיה, ּדבר ּפרּוׁשּה ׁשּיׁש נּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָֹ

ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה אמצעי, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

וההּטיה  הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ּדידיעה והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּדׁשטּות

ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמּזה

ענין  ׁשה ּוא ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט הּׁשטּות 18רׁש"י ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ׁשטּות", רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻּדלעּמת

ונקרא  אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח הּוא ׁשטּות ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָורּוח

אמת  הּוא ּדאלקּות והּגּלּוי, האֹור על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל עלּֿדר ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ"ׁשטּות"

על  מכּסה ׁשטּות והרּוח חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים "והוי' ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֱֱֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוחּיים,

ּכן  הּפרי, על הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם נקרא ולכן אלקית, והחּיּות ְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהאמת

ּׁשאפׁשר  מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי האֹור על ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהרּוח

אׁשר  הּדבר אפׁשר אי ּדלכאֹורה עברה, עֹובר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול האדם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאׁשר

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא עברה, לידי האדם מאלקּות,19יבֹוא נפרד הּוא ׁשּבזה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

החטא  ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָונדמה

ּבׁשּום  רחמנאֿלּצלן העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹועֹון

נפרד  להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ׁשּבטבע לפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאפן,

ּכפירה, ׁשל ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון לידי ּבא ּדכאׁשר והראיה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמאלקּות,

חּייו  מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּדאז

,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ּומֹוסר חסֿוׁשלֹום יּסּורין הּמיני ּכל עליו ּומקּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנגד,

ה  ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה יׂשראל וכן ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ּבקל ּפחּותֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשם למסר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻּדעלּולים

וחסֿוחלילה  חסֿוׁשלֹום להיֹות ּדכזה יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואינֹו

פרשת 16) התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור [מאמר] לריש הגהה תרל"ז 17)תולדות וככה המשך הנ"ל בכל ראה

ומעין. קונטרס ואילך. טל בלק.18)פרק פרשת סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי, א. קו, סנהדרין

ואילך.19) ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה
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ּבׁשארי  הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל מאלקי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנפרד

מאחדּותֹו נפרד זה ידי על ׁשּנעׂשה מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו הרי רחמנאֿלּצלן, ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעברֹות

ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד הּוא ּכי לֹו ונדמה ,ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּבר

לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּדסטראֿאחרא

החמּדה  ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, העּדר ּגֹורם 20להאדם הּבהמית ּדנפׁש והחמימּות ּבּתאוה ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

אּון  צּוגעּבּונדקייט ּדיא ּפרּוׁש הרּוחנּיים, ּבענינים ההרּגׁש והעּדר הּקרירּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו

אּון  ּדערהער (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ותאוה חּמּדה עניני אין ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָצעקאכטקייט

ּורצֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני איּבערּגעגעּבען פיל אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָגעפיל)

ההעלם  ּבתכלית אים ּבא איז הרּגׁש רּוחנית'דיקער ּדער אז והּגׁשמּיים, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהחמרּיים

והּטֹוב  והערבּות להּנעם מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה והינּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹוההסּתר,

ידי  על ׁשּנעׂשה מאלקּות ּברחּוקֹו הּפחיתּות מר ּגיׁש אינֹו וכן הּמצוֹות, ּבקּיּום ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהעּלּוי

ּדהּנה  האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹחטא

ׁשּבֹו הּניצֹוץ ּובפרט מהּותֹו, ּבעצם אלקּות הּוא האלקית ּפרטי 21הּנפׁש הּניצֹוץ (הּוא ְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּומרּגיׁש האלקּיים, הענינים ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), הּפרטי ּגּופֹו אל ְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשּי

ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו ּדדבר והינּו לאלקּות, מנּגד ׁשהּוא ּבּדבר ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻמאד

ּבד  הּבֹורח ּובפרט ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

יֹותר  קׁשה הּוא רחמנאֿלּצלן רּוחנית ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּמות,

לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּמיתה

ּומעלים  ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ּגּסּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוכל

ׁשהּוא  (עֹולם וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

מּמה  מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו אלקי, הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעלם)

יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת העליֹונה ּכּונה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּׁשהיתה

ּדוקא  זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדירה

האמת, אֹור על אצלֹו מסּתיר ׁשהעֹולם חסֿוׁשלֹום, להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּולבררֹו

ּבענינים  פילען) (הּנקרא מההרּגׁש חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָונתעּבה

וזהּו העֹולם, ּבעניני ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהרּוחנּיים,

ּגיׁשמאק, ּגר ֹויסען א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכל

יג.20) יב פרק סג) (קונטרס תש"ט משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] הכוונה 21)להעיר אולי

[מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה

הניצוץ  וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל דיבור

לניצוץ  כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש

דרך  ה. פרק ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא

ה. פרק העבודה קונטרס ח. פרק חיים



dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשֹולל  הּוא ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשר

עצם  ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת

מֹוכיח  ּדׁשמֹו מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים אין ׁשּלֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָקאלטקייט

ּב רק הּוא והרּגׁשתֹו חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש רֹואין עליו ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

יׁשרֹות  ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם זאת לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמּוחׁש,

מענינים  רחמנאֿלּצלן ּומלעיגים ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנה

ודֹורסת  ההֹולכת מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהרּוחנּיים

ּדבהמה  ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּבלי

הּתֹורה  על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרי

רֹוצים  אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוֹות

זה  אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל והּדֹומה, כּו'), ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלקּימּה

ּדסטרא  ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ּׁשאדם מה והּגֹורם הּסּבה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּוא

ׁשּנעׂשה  עד האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ׁשהם הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרא

ּכלי  ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ׁשּנברא העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיפ

ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלאלקּות,

ׁשּמכּסה  ׁשטּות הרּוח וזהּו האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתּברר

האמת. ֱֶַָעל

.¯ev˜ האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש העּדר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹוגֹורמים

ׁשטּות,‡Ì�Óד) הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

איז  וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ּומעלים ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמכּסה

ּדנפׁש העצמּות על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק הּוא אלקּות, אֹויף ְְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמעלים

נ  חבל "יעקב ּכתיב ּדהּנה חבל האלקית. הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות 22חלתֹו", ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

החבל  הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, הּנׁשמה הּוא ּדהחבל נימין, מּתרי"ג ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּׁשזּור

ׁשל  ּב'ספר וכדאיתא נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהמקּׁשרֹו

רז"ל  ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבינֹונים'

הּוא  ּדעֹולם העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ(סנהדרין

ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּלׁשֹון

ּבמסּפר  ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבכדי

הרי  ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ּדלכן ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּתרי"ג,

מתקּׁשר  הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ּתרי"ג ּכן ּגם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹיׁש

ו.22) ה, פרק התשובה אגרת ראה
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הרי  למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור אחד ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּבאלקּות,

ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ההתקׁשר ּות נעׂשה זה ידי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ּתּתאה ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא למעלה, קׁשּור האחד ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשראׁשֹו

להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת והּוא למּטה, קׁשּור אחד ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוראׁשֹו

ידי  על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ּבּמדרגֹות ּדגם נחלתֹו", חבל "יעקב ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹוזהּו

ׁשל  נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ׁשהם וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחבל

לּצלן  רחמנא הּכפירה ענין והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית קׁשּורים הם זה ידי ועל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמעלה,

ּבכללּות  הינּו ההתקּׁשרּות, לעצם נֹוגעים הם הלא חסֿוׁשלֹום, ּבכרת ׁשהיא עברה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו

עצ  ׁשהם היּוההתקּׁשרּות, עֹונתיכם "ּכי ּדכתיב ועלּֿדר הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

האלקּות  והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם ְְְְֱֱֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמבּדלים

וידּוע  ההתקּׁשרּות, ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים עצם 23ׁשּבּנׁשמה, ּדעל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּנֹוגע  ּדבר איזה ּבא ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנׁשמה

וכּנ"ל  חסֿוׁשלֹום, מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ׁשּיכֹול נפׁשֹו, התקּׁשרּות ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבכללּות

נרּגׁש ולכן מאלקּות להּפרד חסֿוׁשלֹום יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּדאיׁש

ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאצלֹו

צּוה  אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ּדבעברֹו והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָולכן

לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹותן

הּפרט  ׁשל העצמּות ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרי

נימין  רק להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּזה),

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפרטּיים

והחּיּות  האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימים

אחרא  ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו רחמנאֿלּצלן, עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,

יֹורד  הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, אֹור על ּומעלים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמכּסה

מּצד  והּוא רחמנאֿלּצלן, אּסּור ּדבר לעׂשֹות ׁשּבא עד ּדחי אל מּדחי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרחמנאֿלּצלן

ּכּנ"ל. ׁשטּות ְַַַָהרּוח

.¯ev˜עצמּותּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ההתקּׁשרּות. ְְְִֶֶַַועצם

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש הּנה ּכׁשם ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה יׁשנֹו כן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכמֹו

א) עּמּוד יז (ּכתּבֹות רז"ל אמרּו ׁשהיה ּדהּנה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(ׁשלש  אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה לפני ּומרּקד הדס ׁשל ּבד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹנֹוטל

ה.23) פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה
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(ׁשּמזלזל  סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר רׁש"י), אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבּדין,

עּמּודא  אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ראׁש קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹּבכבֹוד

ׁשל  (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא רּבי אמר וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּדנּורא

ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה לסבא ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהדס

היא  הרי זֹו ּדׁשטּות רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָרׁש"י),

זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ׁשהּוא הּדעת, מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹלמעלה

הרי  אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ואּׁשה  י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

ּבׁשביל  לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָהם

ּבגּלּוי  אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר נעלים לגּלּויים זכה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי אֹורֿאיןֿסֹוף ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור כּו'. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָמּמׁש

הּׂשגה  ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, מּגדר למעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהּוא

ׁשּיּתפ  אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר ּׁשאינֹו מה אבל ּפנים, ּכל ּכלל,על ּבהּׂשגה ס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

מן  למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי יח, ּפרק ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכדאיתא

ּכדכתיב  ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים הּכל ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׂשכל

ׁשאני  ׁשּבזה ּכלֹומר וגֹו', "עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ"ואני

הרצֹון  ּבּטּול ידי על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּבער

מה  ּכן ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבעת  ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּׁשהּנביא

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה הּנבּואה הּׂשכל 24התּגּלּות הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

הפׁשטת  ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ּבבחינת ולהיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָוהּמּדֹות,

את  הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת וּיתנּבא",25הּלבּוׁשים ּבגדיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ערּוּמים  ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם הּדעת, עץ חטא מּצד ּבאים הם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹּדהּלבּוׁשים

ּדעּקר  וידּוע הּלבּוׁשים, ענין נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ועל יתּבׁשׁשּו", ולא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָֹֹכּו'

ּבהם  ׁשּנתחּדׁש הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהחטא

ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹההרּגׁש

הפׁשטת  להיֹות צרי היה הּנבּואה ּבעת ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּובׁשרׁשֹו

ּבּטּול  ּבבחינת להיֹות והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּלבּוׁשים

לידע  הּדת "מיסֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֹהּכחֹות

פרשת 24) מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי שכתוב מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

שולחן  צח. סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק זוהר וראה משפטים.

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו תיבת 25)ערוך ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כו  (מאמר ומעין ב[קונטרס] כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים אבל "את".

א). פרק



i"yz'd ,hay c"ei `a zyxt zay

ואין  יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא יתּבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהאֿל

ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ולכן ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום עליו מתּגּבר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻיצרֹו

הּוא  ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת מן למעלה ההּטיה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּזהּו

יהיה  זה ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלאהפכא

ּדקדּׁשה, ׁשטּות הּדעת ּבבחינת מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן היה לכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמתּברר

לאהפכא  ׁשּפֹועל ׁשּלֹו, הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ואחד, אחד ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל

מּזה  ׁשּיהיה וועלט), (פּון ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחׁשֹוכא

טּוט  אזֹוי וויילע ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם הּדעת, מן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָלמעלה

הּוא  ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ׁשּבלּתי חק ּכמֹו הם האּלה והּדברים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹוועלט,

אל  להפכֹו צריכים זה את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהנהגת

מּצד  הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת מן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּלמעלה

ּומּכל  ּומּתן, ּבמּׂשא להתעּסק ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים קבּועים הם העֹולם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהרּגׁש

ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי  הרב ּפי על האּלּו זמּנים הּנה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמקֹום

חסֿוׁשלֹום  נּדחים ׁשהם ויׁש קבע, להם ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקביעּות

ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר האדם הּנה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלגמרי,

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא המּתינּו26ּדמי לֹומר ׁשּליט אדם "אין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

ׁשאין  ּדבר על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלי

לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

ׁשטּות  להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהּוא

ׁשּיאיר  ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּנה ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹזה

להפ ׁשּפֹועל ידי ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלֹו

הּתֹורה  ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט פּון קא ּדעם אּון הּבהמית ּדנפׁש הּׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאת

אֹור  ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא אסּתלק אז ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּמצוֹות,

עלמין. ּכל ְִֵַָָהּסֹובב

.¯ev˜ הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

זה  ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמּדֹות

ואחד. אחד ּכל ּבעבֹודת זה ּדר ועל ּדקדּׁשה. ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלׁשטּות

•

ג.26) ט, פרשה רבה דברים


