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אפרים  מחנה א בא דגל

בא

הקדמה 
על במאמר  אלא  אינה בנפש  המתפשטות המידות הולדת אשר הדעת אור מתבאר זה

מידות  שיש  ידוע כי היסוד , למידת הדעת מידות בין הקשר נתבארו  גם מכוחו .

הימין" ב"קו  השמאל (חסד )הנכללות קו  בבחינת הנכללות מידות שהם (גבורה)ויש  והמדות ,

והם: השמאל , לקו  הימין קו  בין מקשרים הם האמצעי", "עמוד  כן גם הנקרא  האמצעי בקו 

והיסוד  בפועל , המידות כל  את שמאחד  התפארת המידות, כל  פעולת את המעורר הדעת

מעשה. לידי כאחד  כולם אותם שממשיך

המידות.ומעלתו לשאר חיות הממשיך שהוא  הוא  במידות, אשר האמצעי קו  של  המיוחדת

ושס "ה  איברים רמ "ח לו  שיש  למי האדם משול  והיסוד  הדעת התעוררות בלי

"נשמת  הנקרא  הדעת, זהו  חיות. בו  אין אבל  שלם, גופו  באפו . חיים רוח אין אך  גידים

מידת  את מעורר שאדם שבשעה בסה"ק  נתבאר כי בהיסוד , המתלבש  והוא  המידות",

הדעת  עד  עולה היסוד  אזי מידותיו , בכל  יתברך להשם לבעור ה' בעבודת שענינה היסוד ,

מן  חיים ממשיך והוא  חיות, מלא  להיות האדם את לעורר כולו  האמצעי קו  מתעורר ואזי

בעליה". תחיה "החכמה בבחינת החכמה

הם,וכאן  אחת המוליד  היסוד  ובחינת המידות את המוליד  הדעת שבחינת רבינו  מבאר

בתענוג  אלא  מוליד  אינו  הדעת כך ושמחה בתענוג  אלא  מוליד  אינו  שהיסוד  וכמו 

מאמר פי על  והוא  הק 'ושמחה. יוסף הבעש"ט יעקב התולדות בעל  בספרי "בשם א המובא 

והערות1 2הוספות

ע"ד.א. די"ט  נח  לר "פ יוסף פורת בן



אפרים  מחנה בא דגל ב 

אלוה אחזה מבשרי כי י "ט )מורי בזווג (איוב  כך ובשמחה, בחשק  אם כי מוליד  אינו  כו ' כמו 

וכו ', מוליד  הוא  אז  ותענוג  בשמחה חי באבר כשהוא  ובתפלה, בתורה הדיבור הוא  הרוחניי

יתברך  להשם רוח נחת לעשות שמים לשם יתברך השם ובעבודת בתורה העוסק  זה כן אם

השם  ובעבודת בתורה ותענוג  ועריבות מתיקות לטעום זוכה אז  שכר, תשלום שום בלי

כן  שאין מה ושמחה, בתענוג  כשהוא  בזווג  כמו  ברוחניי, מוליד  הוא  זה ידי ועל  יתברך,

מוליד . אינו  ותענוג  נחת לו  ואין שמים, לשם שלא  ה' ובעבודת בתורה העוסק 

המגיד וענין  תלמידי בספרי מבואר להביא ב הדעת נכון ומה הענין". רואה "כאילו  שהוא 

הראויה  העבודה את שמתאר ממעזריטש  הק ' המגיד  של  המבהיקים דבריו  בזה

" זה: באופן שמסתכל והנכונה כמי שכלו בעין יתברך בהבורא תמיד  שיראה גדולה מדריגה זה

אחד, אדם  יהיה על  כ"ז  עליו . שמסתכל  א ' אדם כמו  עליו  מסתכל  ג "כ ית' שהבורא  ויחשוב

על  אדון והוא  כבודו  הארץ כל  מלא  יתברך  שהבורא  יחשוב וברורה. זכה במחשבה תמיד 

בו רק  לבטוח לי יפה ואין חפץ, שלבי מה מכל  לי לעשות ויכול  שבעולם, הדברים כל 

שהיא יתברך. השכינה על  בשכלו מסתכל  כן גשמיים  דברים  על  שמסתכל  כמו ויחשוב

אותואצלו, ושומרת אצלו  שהשכינה שלימה באמונה ויאמין ויחשוב בשמחה תמיד  ויהיה

יתברך  והבורא  בו . מסתכל  יתברך והבורא  יתברך בהבורא  מסתכל  והוא  וכוחותיו . אבריו  וכל 

ובורא  אחד  ברגע העולמות כל  מחריב רוצה הוא  אם רוצה. שהוא  מה כל  לעשות יכול 

הדברים  שבכל  בעולם. שיש  הדינים וכל  הטובות כל  מושרשים יתברך ובו  אחד . ברגע אותם

תשמור  בשכבך אותך, תנחה בהתהלכך יתברך. ממנו  רק  מתיירא  אני ואין וחיותו . שפעו 

כו '" .ג עליך
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המאמר .ב. בגוף כמובא ועוד ליקו"א

כ"ט .ג . ע' המגיד ובתורת וחסד, חיים בסה"ק מובא



אפרים  מחנה ג בא דגל

א' פרק
הדעת ידי על  להמידות  המוחין התפשטות 

במצרים.ולמען  התעללתי אשר את  בנך  ובן  בנך  באזני תספר

תזכור  למען  מצרים יציאת  בענין  כתיב הלא  נשאלתי כאן 

לימות  גם חכמים ואמרו  חייך , ימי כל  מצרים מארץ  צאתך  יום את 

עניות  לפי לומר ויש  דורות , בג ' רק הסיפור תלה  וכאן  המשיח

מאמרות  בעשרה  איתא  כי חסדיו , וברוב ברחמיו  ה ' חנני אשר דעתי

נקראים  הראשונים תלת  מאמרות  העשרה  כי גלוי וזה  העולם, נברא 

נקרא  והשניים ושורש אבות  בנים, בני נקראים והשלישים בנים ים

כמו וההולדה  הזיווג  בא  הדעת  בסוד בודאי הוא  האבות  ובחינת 

מוליד  אינו  דעת  לכלל  אדם בא  לא  עדיין  ואם חוה , את  ידע  והאדם

הוא  אז דעת  לכלל  שבא  וכשזוכה  האדם, במוח מצומצם והכל 

בתחלה  בו  כיוצא  ותולדתו , אב ונעשה  כנ "ל  והולדה  זיווג  בבחינת 

ונעשה  כנ "ל , הדעת  בסוד גדלות  לכלל  בא  הוא  כך  ואחר קטן  הוא 

ידי  על  כי לעילא  מעילא  הוא  וכן  בנים, לבני אב בחינת  בזה  כן  גם

בו . כיוצא  ומוליד  ואימא  דאבא  מוחין  יורש  הדעת 

ּבמצרים התעּללּתי  א ׁשר  את  ּובן-ּבנ  בנ ּבאזני  ּתסּפר  ב)ּולמען י .(שמות §©©§©¥§¨§¥¦§¤¦§¥£¤¦§©©§¦§¦§©¦
מצרים יציאת בענין כתיב  הלא  נשאלתי  ג )כאן טז, את-י ֹום (דברים ּתז ּכר  ¤§¦©©§למען

חכמים ואמרו  , חּיי ימי  ּכל מצרים מארץ מ "ה)צאת פ"א לימות (ברכות גם ¥§¥¤¤¦§©¦§¥©¤
- לימוֹ ת המשיח להביא  חיּ יךָ " ימי "כּ ל ה זּ ה , הע וֹ לם  חיּ יךָ " "ימי א וֹ מרים , ¦¦¨§¤©¥§¤©¨¨¤©¥§¦§¦¨£©וחכמים 

אשר ה ּמ ׁש יח. דעתי  עניות לפי  לומר  ויש  דורות. בג' רק הסיפור  תלה וכאן ©¨¦©

איתא  כי  חסדיו , וברוב  ברחמיו  ה' מ "א)חנני  פ"ה, מאמרות (אבות בעשרה
מאמרות  העשרה  כי  גלוי  וזה העולם, חסד נברא  ודעת , בינה  חכמה  כנגד שהם 

מלכות , יסוד הוד נצח תפארת , הראשונים גבורה  ודעת ,תלת בינה  נקראים חכמה 
בנים  נקראים והשניים תפארת ,אבות, גבורה  בנים חסד בני  נקראים והשלישים

יסוד  הוד .ד נצח
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שפירש ד. פ"ו) ורביה פריה מצות פקודיך (דרך יששכר  הבני בדברי המובא הקנה, בספר  איתא כן



אפרים  מחנה בא דגל ד 

המולידים  הם  ודעת  ובינה  שהחכמה  שידוע  העבודה , דרך על מובן הדבר והסבר

אדם  שכאשר האמת , ידיעת  היא  שהחכמה  והתפארות . ויראה  אהבה  המידות  את 

מה ", – "כח ה ', במציאות  בחכמה  הוא שחכם מתבונן ומה  הוא  מאין כח כל לדעת 

ואפס הוא  "מה " בעצם  "כח" שכל שיודע  השכל ומתבונן ,ה עד בהרחבת  זו בידיעה 

מרע טוב  ומברר להקב "ה  בטלים  הנבראים  שכל ה ',ו במה  בגדלות  מתבונן וגם  ,

רגשי בלבו מתעוררים  זה  ידי ורגשיאהבה על ית "ש , בו לידבק  ופחד יראה ורצון

ומורא .

'בן' שם  תואר כי הוא  הדבר וטעם  ובינה . החכמה  של 'בנים ' נקראים  והחג "ת 

ידי  על הוא  לבן מהאב  הרוחני והיחס  אותו, המוליד אב  לו שיש  שם  על מתייחס 

הבן  במוח ההולדה  לאחר מקושר וגם  מוליד האב  משום ז שמוח לו דומה  והוא  ,

המוחין, מכח נולדים  המידות  וכן פועל. לידי האב  של השכל כח את  ממשיך שהוא 

בשכלו  מכיר שהאדם  ידי על ההרגש , לידי השכל של המשכה  הוא  האהבה  שהרגש 

וכששכל  הטוב , כל ומקור החיים  מקור והוא  היות  בהקב "ה  לידבק  ונכון שראוי בכך

לאדם  שמאיר מהשכל נמשך היראה  והרגש  אהבה , בלב  נולד ההרגש  לתוך חודר זה 
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הראשונה  ברכה על האריז"ל בכוונות  ועי' בפנים. שהבאנו וכמו נה"י חג "ת לחב"ד דהכוונה

על  קאי בניהם" לבני גואל "ומביא תפארת, גבורה חסד על קאי אבות" חסדי ד"זוכר  דשמו"ע

יסוד. הוד נצח 

של ה. הכלל והנה ש"ט ) עמ ' מונקאטש במהדו' קט "ו, עמ ' (הוספות, טוב ועשה  מרע סור  ראה

כלם  בנמצאים להסתכל החכמה ושרש עשית, בחכמה כלם כאמור  חכמה ראשית שרשו הדעת

יראה. אין חכמה אין אם אמרו וע"ז נמצא, בכל אשר  הקודש בהררי ויסודתם נתיסדו ומה ואיך

זו. שנה מכוננו הוצאת לחנוכה חיים דברי בארוכה ראה "מה" שם ובענין

את ו. ששוללת בחכמה הוא הבירור  גמר  אבל בבינה, הוא לרע טוב בין שהבירור  בסה"ק איתא

ענינה  שהבינה מפני הוא והטעם כולא". איתבררו "במחשבה שכתוב וכמו בעצמו, הרע

מרע, טוב מברר  זה ידי ועל שבהם ה' מציאות את ורואה בנבראים שמתבונן מה ה' בעבודת

החכמה  אבל ית', לאלקותו בטלים הנבראים וכל אפס שהוא ויודע החיצוניות, – הרע ומשליך

לרע. מקום כלל אין ובזה ה' מציאות האמת ידיעת היא

רגליו ז. צפרני שאפילו האב ממוח  הנמשך הבן כמשל וז"ל, (פ"ב) אמרים בליקוטי שכתב כמו

למדרגה  ממדרגה וירדה האם בבטן חדשים תשעה שהייתה ידי על ממש זו מטפה נתהוו

ועצום  נפלא ביחוד ומיוחדת קשורה עודנה זה כל ועם צפרנים, ממנה ולהתהוות להשתנות

וחיותם  הצפרנים יניקת בבן עכשיו וגם האב, מוח  טפת שהיתה הראשון ועצמותה במהותה

וצפרנים. ועצמות גידים שממנו לובן שם] [נדה בגמ ' כדאיתא שבראש מהמוח  נמשכת



אפרים  מחנה ה בא דגל

והרגש יראה , בלבו נולד באדם  מתפשט זה  שכששכל אלקינו, כה ' נורא  שאין

חג "ת  המידות  הולדת  בדרך הוא  וכן אלו. הרגשים  שני מצירוף  נמשך ההתפארות 

נה "י מידות  בו)את  כיוצא ותולדתו ד"ה סופ"א  לקמן .(ראה

כמוושו וההולדה, הזיווג בא  הדעת  בסוד בודאי  הוא  האבות ובחינת רש 
א) ד, א ׁשּתֹו,(בראשית את-חּוה ידע דווקא והאדם בא  פועל לידי השכל המשכת  §¨¨¨¨©¤©¨¦§

דהיינו הדעת , ידי על יחדיו והבינה  החכמה  צירוף  ידי שׂ כל שהחכמה על ¤¥עניינה 

שמבהיק אור ידי על שבא  האמת  ידיעת  עצם  שהוא  המבריק , ברק  בבחינת  פשוט

להאדם  בעולם ח הקב "ה  ה ' מציאות  שיש  גדולה  בהירות  שהוא  מעלה  לו יש  זה  ואור ,

ראיה  הכח והבינה ,ט בבחינת  שהוא  מהמשפיע , המקבלת  נוקבא  בבחינת  היא 

ה ' מציאות  ולרוחב  לאורך השכל בעומק  שיחדור עד זה  אור ולהרחיב  להתבונן

גילוי  לידי הענין שיבא  וכדי התבוננות , ידי על רק  בא  זה  שכח העולמות , בכל

בלב לאמונה  בשכל מהאמונה  המרחק  כי בלבד, שכלית  בהתבוננות  די אין במידות 

לארץ שמים  בין מהמרחק  יותר אורי גדול את  צריך ולכן באדם הדעת , שפעולתו ,

הבינה  ידי על בלבו שנתעורר הזה  הרחב  השכלי בכח בחזקה  דעתו שתוקע  היא 

שיצטרך  בלי פשוט כמושכל הדבר את  קובע  שהוא  החכמה  של הבהירות  בצירוף 

בו  המתבונן יא להרהר של בקרבו נקבע  זה  גדול בהרגש  ה ' מציאות  כאשר ואז ,

שראה  ידי על אותם  שיודע  הדברים  כל כמו אלא  בה , להתבונן צריך שאין כמציאות 

מתעוררים  ויראה  האהבה  כי ויראה , אהבה  בו לעורר ללבו חודר הענין אזי שמע , או

הדעת . ידי על ונקבע  שנחקק  מהדבר רק 
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מניקלשבורג ח . להרר "ש שמואל בדברי עי' משמים, שנותנים אור  היא שהחכמה בסה"ק איתא כן

כמ "פ. בליקוטים עינים מאור  בסה"ק מבואר  וכן מכוננו), ע"י לאור  (יצא לך לך פרשת זי"ע

הק'.ט . מהאר "י איתא כן שמיעה, בבחינת והבינה ראיה בבחינת היא החכמה

ממעזריטש י. המגיד תלמיד מדוקאר  לייב רבי הרה"ק בשם כ"ה) (מכתב העבודה ביסוד כ"כ

זי"ע. מויטבסק רמ "מ  והרה"ק

והוא יא. חוה" את ידע "והאדם מלשון הוא והדעת פ"ג , תניא אמרים בליקוטי שאיתא כמו

בחוזק  מחשבתו ויתקע מאוד וחזק אמיץ בקשר  דעתו שמקשר  והתחברות התקשרות לשון

אם  הנה ב"ה, א"ס בגדולת ונבון חכם שהוא מי אף כי דעתו מסיח  ואינו ב"ה סוף אין בגדולת

כי  אמיתית ואהבה יראה בנפשו יוליד לא ובהתמדה בחוזק מחשבתו ויתקע דעתו יקשר  לא

והוא  וחיותן המדות קיום הוא הדעת כן ועל שוא, דמיונות אם

וענפיה. ויראה וענפיה אהבה פירוש וגבורה חסד כולל
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האדם  במוח מצומצם והכל מוליד , אינו  דעת לכלל אדם בא  לא  עדיין ואם
הדעת  אליהם  שתצטרף  עד השכל הרחבת  ידי על המידות  את  להוליד אפשר אי

להיות  משולים  והתפארת  והגבורה  והחסד והבינה . החכמה  את  מיחדת  היא  אשר

ולכן  למקומו, חוץ  שמתרחב  עד האילן את  כשמשקים  שמתפשטים  האילן כענפי

להשכל. כענפים  שהם  האדם  בזרועות  משולים  הם 

את  להמשיך דעת  לו אין אבל חכמה , דבר בכל ולהרהר לחשב  יכול קטן גם  ולכן

הכרעה  כח אין לקטן זה  ומטעם  למידות , והבינה  להכריעיב החכמה  ההכרעה  כח כי ,

ענין  באותו בחזקה  דעתו שתקע  הענין מבהירות  נמשך וכך, כך בדווקא  שרוצה 

האמת  הוא  שכן לבטח יכולים יג ויודע  ההכרעה  כח שהוא  הדעת  בצירוף  ורק  ,

הגמרא  וכמאמר המידות  ולהוליד "גדול" בבחינת  להיות  והבינה  צ:)החכמה  (חולין

ימין. של שהוא  מכרעת  והדעת 

אב , ונעשה כנ "ל והולדה זיווג בבחינת הוא  אז  דעת לכלל שבא  וכשזוכה
הבן,ותולדתו שהוא  האב , בושל בנים כיוצא  בני שהם  בנים  בחינת  יש  בהבן גם  ,

הראשון, הדעת להאב  בסוד גדלות לכלל בא  הוא  כך ואחר  קטן הוא  בתחלה
בזה  כן גם ונעשה בנים הראשוןכנ "ל, לבני  אב  בהמידות בחינת גם  כלומר

נצח  בחינות  את  מולידים  שהם  דהיינו הולדה , בחינת  יש  ותפארת  גבורה  חסד שהם 

והוד  נצח מידות  נולדות  התפארת  ידי על וגבורה  חסד שילוב  ידי שעל יסוד, הוד

על  וגבורה  חסד שילוב  היא  שהנצח  והגבורה , החסד שילוב  היא  מהם  אחת  שכל

ואהבה , החסד ומכח לצורך הוא  אבל גבורה , שענינו הניצוח בעבודת ידי (ולמשל,

ית') להבורא אהבתו מכח  יצרו את לנצח  הוא ה' אבל ואהבה , חסד ענינו ההוד, וכן ,

נפשו  בתגבורת  ורוצה  לה ', נפשו וכלתה  היות  דהיינו גבורה , המשכת  לצורך
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השכל.יב. הפך הם אלא מהשכל נמשכים שאינם תאוותיו בעניני רק לו יש בחזקה והרצון

פעמים יג . כמה הביא במדרש) ד"ה שלח  בפרשת וכן מכוננו הוצאת (לסוכות, חיים דברי בסה"ק

לכל  המתפשט  דעת  ויש ובינה, חכמה בין המכריע שבשכל דעת יש דעת, מיני כמה שיש

וז"ל  שכתב להאר "י כסף שקל מאות ארבע בסה"ק המכריע דעת בענין קדוש ומקורו המידות,

אלו  כי  להיות אמנם  תחתון. ודעת עטרין ב' יש מהם ולמטה עליון, חב"ד לעולם כי ונמצא

בין  המכריע דעת בשם נקראים שלשתם לכן עליונים, המוחין תחת הם ודעת עיטרין התרין

שני  בחינת מזכירין שאנו מה עיקר  כי ונמצא היטב. זה והבן עליונים, מוחין ובינה חכמה

עטרין, תרין בין מכריע הוא התחתון והדעת ח "ב, מוחי בין המכריע העליון בדעת הם דעות,

וי"ח . י"ז כלל ב' דרוש כ"ה שער  בע"ל וע"ע זה. והבן ה' דעות אל כי רמז ועליהם
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כל  על לה ' מודה  הוא  כן על אליו, להתקרב  - הגבורה  מידת  ענין שזה  - האלוקית 

ע את  מבטל הוא  ובזה  ודבר הגבורה .דבר מכח שנמשך הביטול שזה  צמו,

הנפש בעומק  נחקק  ויראה  האהבה  שילוב  ידי שעל הוא  המידות  השרשת  ואופן

של שכל כל ההתקשרות  שמרגיש  היא  זה  הרגש  ועומק  דבר, לאותו ומהותו האדם 

ואז  השלימויות , כל כלולים  בו אשר המפואר ההוא  הענין אחר נמשכים  מהותו

היא  אלא  יראה  או אהבה  של מסויים  למין ומוגבלת  מסויימת  אינה  כבר המשיכה 

ליראה . אהבה  בין המיחד והוא  תפארת , קרוי זה  והרגש  כללית ,

אפילו  שנשרשת  חזקה  התקשרות  האדם  בקרב  נולד זו עצמית  התקשרות  ומכח

של  בזמנים  מורגש  זו והרגש  והוד, הנצח מידות  שהם  שלו ה "רגלים " בבחינת 

דגדלות  המוחין פי על פעולותיו להכריע  לאדם  אפשר אי שבהם  המוחין, קטנות 

דקטנות  מוחין פי על אפילו או - הענין אמיתות  בשכלו ונותן ששוקל באופן שלו

שעה  באותה  ויראה  אהבה  כ"כ מרגיש  אינו כי להקב "ה , ויראה  אהבה  הרגש  פי על

הקרוים  ההרגשים  רק  פועלין ואז בהעלם , אצלו והוד והוא  גסנצח הרגש  והוא  ,

הניצוח  תאות  של באופן מתעורר הוא  ולפעמים  ועכור, גס  בלב  אפילו המתעורר

ירגיז  "לעולם  חז"ל כמאמר הענין ולגמור לנצח  וחייב  ה ' מעבודת  שחיותו שמרגיש 

כבודו  על או חייו על במלחמה  שנלחם  כאדם  והוא  הרע ", יצר על טוב  יצר אדם 

עד  וממונו ונפשו כבודו את  להקריב  מוכן זה  שעל הניצוח תאוות  בו ומתעורר

ודבר", דבר כל על לו "מודה  בבחינת  הגמור הביטול שהוא  והפכו נפש , מסירות 

שעה  באותה  גם  הקב "ה  את  הוא  עובד אזי להקב "ה  מקושרים  אלו הרגשים  ואם 

קרבת  מרגיש  אינו אם  גם  שיהיה , מה  שיהיה  פשוטה  באמונה  המוחין, קטנות  של

יעשה  אזי משתנה , אינה  אשר האמת  הוא  שכן הוא  שיודע  כיון זמן, באיזה  אלקות 

הגוף . את  מוליכות  רגלים  בבחינת  גם  כן

לעילא  מעילא  הוא  ומוליד וכן ואימא  דאבא  מוחין יורש  הדעת ידי  על כי 
בו התחתונים כיוצא  בעולמות  אלינו אלקותו שהתגלות  להקדים  יש  זה  דיבור להבין

בעולמות  אלוקית  התגלות  כל כי  ספירות , עשרה  יש  זו ובבחינה  אנפין, זעיר נקרא 

פרצוף) בשם ספירות ,(הנקרא עשרה  לה  כו')יש  ואמא אבא אריך עתיק, פרצופי ,(כגון

זו, התגלות  מקור שהם  ואמא  אבא  הנקרא  השפעה  מקור יש  עצמה  זו ולהתגלות 

ישראל  בנשמות  המתגלית  זו התגלות  שתהיה  הארה  זו להתגלות  משפיעות  והם 

אנפין  זעיר הנקראת  זו בחינה  של שהמוחין דהגם  ונמצא  דגדלות . מוחין בבחינת 

עד  להתעלות , מקום  יש  ממנו שלמעלה  הבחינה  לגבי מקום  מכל אב , בחינת  הוא 

הלזו. הגבוהה  ההשגה  בערך דקטנות  ומוחין בן בבחינת  הקודמת  הבחינה  שתהיה 
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זוכה  כן אחרי אבל דגדלות , ומוחין בהשגות  ה ' את  שעובד למי משול, זה  והרי

שעובד  קטן כמו קטנות  בבחינת  היה  עכשיו עד שעבד מה  אזי יותר, גדולות  להשגות 

אתמול  יום  לגבי גדול בבחינת  הוא  עכשיו שעובד ומה  דעת , .יד בלי

ב ' פרק
הדעת התגלות  הוא מצרים יציאת 

הגלות וידוע היה  וזה  הדעת  סוד חסר היה  כי היה  מצרים דגלות 

כלולין  והיו בקטנותם במוחין  מצומצם הכל  היה  לכן  ממש 

הדעת  והתפשטות  התגלות  היה  הוא  מצרים יציאת  וסוד וכו ',

הבחינות  בכל  היה  וזה  בנים, ובני ובנים אבות  בחינת  מזה  ונעשה 

פ"ה  ס "ח פ"ה  וזהו  הוא , אחד והכל  ואלהות  ונשמות  בעולמות 

מזה  ונעשה  חיים מספר הוא  וס "ח יסוד בחינת  שהוא  מילה  מספר

בעליה  את  תחיה  החכמה  כי והולדה  יב)יחוד ז, האב (קהלת והוא 

לומר  יש  וזה  חס "ד, בסוד אבהן  תלת  נכללו  בו  אשר הראשון 
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מןיד. "שמעתי אם) (ד"ה יתרו בפרשת רבינו זללה"ה וכמ "ש הק'] [הבעש "ט אחד אא"ז שפעם

אחד איש אליו כי בא ל) ב, (מלאכי  הפסוק מזה לו והשיב תורה, לו שיאמר  מאתו וביקש

חז"ל  ודרשו כאן, עד הוא צבאות ה' מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי

כאן, עד לאו, לאו ואם מפיהו יבקשו תורה צבאות ה' למלאך דומה הרב אם יז.) קטן (מועד

יבקשו  תיבת להבין צריך גם צבאות, ה' למלאך דומה שיהיה בדור  כזה רב ימצא איך והקשה

דומה  הרב אם הפירוש הוא שכך ז"ל הוא ואמר  מפיהו, ישמעו לומר  נכון היה כי  מפיהו

במדריגה  תמיד עומד הוא כך אחת  במדריגה תמיד העומד מלאך כמו היינו צבאות ה' למלאך

לו  שיש היינו למלאך, דומה הרב אם שאמר  והוא גדלות ובחינת קטנות בחינת יש והנה אחת,

נופל  כי אחת, מדריגה על תמיד לעמוד אפשר  אי שזה פי על אף מלאך כמו עומד בחינת

בחינת  נגד רק אחר  לאדם כן גם גדלות  הוא שלו קטנות גם מקום מכל הקטנות, אל לפעמים

מאוד  ולקטנות לשפלות נופל שאינו היינו "עומד", נקרא זו ולבחינה קטנות, הוא שלו גדלות

יבקשו  מפיהו, יבקשו תורה אז בחינתו, לפי אחד כל שלו הגדלות בחינת נגד לקטנות נחשב רק

כעת  הוא שמא לחשוב צריך אינו כי תורה, שיאמר  ממנו ולבקש לשאול שמותר  היינו דייקא,

הוא  שלזה כזה, קטנות לבחינת נפל לא בודאי כי תורה, לומר  כעת יכול ואינו קטנות בבחינת

כאן". עד שלו ומדריגה בחינה לפי הוא הקטנות רק עומד בחינת
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יציאת  ידי על  והיינו  כספיר בהירות  לשון  תספר ולמען  הפירוש 

היינו בנך  ובן  בנך  באזני הדעת , ידי על  ובהירות  אור יבא  מצרים

ממש  וזהו  והזיווג , הדעת  בסוד להם יולדו  בנים ובני ובנים באבות 

ממש  וזהו  מאמרות , בעשרה  מצרים ידי על  שנעשה  העולם חידוש 

מן  קבלה  זה  כי המשיח לימות  וגם העולם, ימי כל  חייך  ימי כל 

ודא  דא  נמצא  משיח, ביאת  בחינת  ממש  הוא  זה  כי זללה "ה  אא "ז

יבין . והמשכיל  וגו ' חייך  וימי וגו ' בנך  באזני הוא  אחת 

הדעת  סוד חסר  היה כי  היה מצרים דגלות ממש טו וידוע הגלות היה וזה ,
לפרש יש  וזה  וז"ל, בפרשייתנו רבינו וכמ"ש  הדעת . יונקים  היו והסט"א  שהקליפות 

חושך  כי אחד, כל נטל ומדיליה  דיליה  דרגא  לפום  אחד לכל היה  חשך במכת  כן גם 

הוא  'חשך' ואותיות  שכחה  בסוד מצרים  גלות  היה  זה  אשר השכחה  בחינת  הוא 

הגלות  היה  וזה  ו'פרעה ', 'עורף ' הנקרא  אחוריים  מבחינת  והוא  ליצלן, רחמנא  'שכח'

להתנוצץ כשהתחיל אבל אחוריים , בסוד ועורף  שכחה  לבחינת  שנפלו ישראל של

הקדוש עמו עיני האיר והשם  בו, דבוקים  היו אשר כבראשונה  לאורם  ושבו הגאולה 

שכתוב  כמו והקדוש , הזך ה)באורו ו, פנים (שמות בחינת  שהם  בריתי", את  "ואזכור

"ו  וזהו מוחין, בחינת  שהם  "זכור " בחינת  אל השכחה  מן אותם  זכור",א שהוציא 

חושך  כשהוא  בלילה  כמו משל דרך המאיר, הדעת  סוד שהוא  וא ' זכו"ר סוד הם  כי
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בחסדים טו. באים הם הנשמות כל ואמנם פ"א, המצות חג  שער  חיים עץ בפרי האר "י לשון

ולכן  חוה, את אדם וידע בסוד הזיווג , מציאת תלוי שם אשר  הדעת, מסוד הם אשר  וגבורות,

כנודע, משה של דורו ההוא הדור  כל כי וגם נמשכת, הזיווג  של הטפה משם כי דעת , נקרא

רק  אצלינו, כמבואר  ג "כ, הדעת מבחינת ההוא הדור  וגם הדעת, מבחי' הוא משה והנה

באו  ולכן ההם, נשמות לצרף רק היה, לא ענינה כל מצרים, גלות אמנם הקליפות. אל שנמשכו

והלבנים  החומר  כנגד ובלבנים, בחומר  קשה בעבודה חייהם את ומררו הגדול, הגלות באותו

כנ"ל, הדעת בסוד אלא היה לא חטאם כי בהיות אמנם זאת. והבן הפלגה, בדור  עושין שהיו

משם. כן גם נמשך היה הזה הגלות כי משה, ידע לכן אלו, הנשמות של הניצוצין יצאו משם כי

וספירות  ושלום חס מדה באיזה פגם ועושין למטה, פוגמים כשישראל לעולם כי והענין,

מצרים  יניקת כי מצרים, גלות סוד וזה כולם, יתאחזו ובו משם, יונקים החיצונים הנה עליונים,

כנגד  הוא ומצרים פרעה כי שהודעתיך במה ובפרט  שלהם, הדעת מצד היה שלהם והטומאה

היה, ההוא גלות כי ודאי, והנה בזה. ודי העליון הדעת של באחוריים שהוא העליון, העורף

משועבדים  הדור  שבאותו ישראל היו ולכן ומצרים, פרעה אותו יונקים היו הדעת, שפע שכל

אליו.
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של  או נר של אור איזה  לו שבא  עד בעיניו כלל רואה  אינו פתוחות  שעיניו אף 

הקדוש באור עיניהם  האירו כן וכמו ומסתכל, ומביט ורואה  עיניו האירו ואז אבוקה 

וזהו עליהם  שהופיע  השי"ת  י)של לו, עכ"ל.(תהלים והבן אור, נראה  באורך

בקטנותם  במוחין מצומצם הכל היה מצומצמים לכן שלו שהמוחין כקטן

המידות  לקשר המוח גדלות  לו אין זה  ובמצב  דקטנות , מוחין נקרא  וזה  בהמידות ,

דעת , ומתוך המוחין גדלות  מתוך ופעולותיהם  המידות  שיהיו המידות והיולהשכל

תלת כלולין  גו שלשה)תלת  בתוך אלא וכו ',(שלשה כקטן, שהיה  די שלא  כלומר

הוד  בנצח כלולים  והם  בהעלם , הם  שלו ותפארת  גבורה  החסד שאפילו כעובר היה 

אינו  ולכן וכלל כלל דעת  לו שאין זה  כעובר דעיבור", "מוחין נקראים  שהם  יסוד

שבעולם . פעולה  שום  לעשות  התגלות יכול היה הוא  מצרים יציאת וסוד
הדעת. והתפשטות

בעולמות  הבחינות בכל היה וזה בנים, ובני  ובנים אבות בחינת מזה ונעשה
הוא  אחד והכל ואלהות "עולמות ונשמות הקדוש  טוב  שם  הבעל לשון ידוע 

עשיה " יצירה  "בריאה  כנגד שהם  אלקות " המוחין,טז נשמות  דהיינו "בינה ", וכנגד

ממידות  יונקת  שהיא  ומלכות  ותפארת , גבורה  חסד המידות  כלומר אנפין" "זעיר

העולמות . בכל היה  הדעת  התפשטות  של זה  שענין רבינו ומבאר יסוד". הוד "נצח

שנרמזת  מצרים  יציאת  סיפור למצוות  מצרים  גאולת  בין השייכות  רבינו מבאר ועתה 

שהדעת  שידוע  להקדים  יש  רבינו דברי ולהבין סח", "פה  מלשון הפסח בקרבן

החכמה  בין מאחד שהדעת  אלא  אחת , מידה  כולם  בשרשם  הם  והיסוד והתפארת 

והיסוד  להגבורה , החסד בין ומאחד להמידות  כשיורד הדעת  הוא  והתפארת  להבינה ,

היסוד  ולכן לההוד, הנצח בין מאחד הוא  ואז לנה "י עד מתפשט כשהדעת  הוא 

בזוה "ק ונקראים  הם  אחת  כולם  יסוד תפארת  דעת  מידות  כי הדעת , עד לעלות  יכול

היא  הדעת  שהיא  היסוד, מידת  של שענינה  רבינו מבאר וכאן דאמצעיתא ", "עמודא 

את  וממשיך הדעת  עד עולה  שהיסוד דהיינו להיסוד, עד מהחכמה  דעת  להמשיך

בשרשם . המידות  כל את  המאחד ב "ה  בא "ס  התקשרות  ידי על למטה , הדעת  אור
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מכוננו.טז. הוצאת ויחי פרשת (קאמרנא) הברכה היכל בקונטרס  בארוכה שנתבאר  כמו
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יסוד  בחינת שהוא  מילה מספר  פ "ה ס"ח פ "ה וברית וזהו  הלשון שברית  וכידוע 

זה  כנגד זה  מכוונים  ומלכות "יז המעור יסוד "יחוד בבחינת  הוא  שהדיבור משום  ,

להשי"ת  והתלהבותה  הנפש  חמימות  לפועל יוצא  שבו - שהקול בסה "ק  וכמבואר

מעשה , לידי המידות  בכל האיברים  כח כל את  שמוציא  יסוד בבחינת  הוא  -

זה  ומטעם  מלכות , בחינת  הם  - והיראה  האהבה  בפועל מתגלה  שבהם  – והאותיות 

בא  ובתפילה  בתורה  ה ' את  לעבוד אנו והמהרהר צריכים  דווקא , הדיבור ותיות 

האדם  של החיות  מתעוררים  הדיבור שבשעת  משום  לברך, צריך אינו תורה  בדברי

הדעת  להמשיך היסוד מידת  של  כוחו זה  כי להמידות , מתקשרים  שלו המוחין וכל

המידות . אל

חיים  מספר  הוא  ובשעה וס"ח מהמוחין חיים  ממשיך יסוד, בבחינת  שהוא  שהקול

חיות  ממשיך הוא  אזי ודיבור קול מפיו שיוצא  סח", – יחוד שה "פה  מזה ונעשה .
כי  בחכמה ,והולדה, תלוי יב)החיים  ז ויתרוֹ ן (קהלת ה כּ סף , בּ צל החכמה  בּ צל כּ י ,¦§¥©¨§¨§¥©¨¤§¦§

בעליה,דּ עת  ּתחּיה יב)החכמה ז, מוחין (קהלת בבחינת  הוא  החיות  והתפשטות  ©©©¨§¨§©¤§¨¤¨
בכוח. מצומצם  ואינו המידות  לכל מתפשט שהחכמה  דגדלות 

חס"ד החכמה והוא  בסוד אבהן תלת נכללו  בו  אשר  הראשון שכמו האב 

שפע להמשיך הוא  המידות  כל תכלית  שהרי המידות  כל את  כולל שהחסד

המקבל  אל החכמה יח מהמשפיע  כך לתחתונים , המידות  נתגלו הטעם  לזה  שהרי

כי  פועל, לידי החכמה  נקודת  המשכת  רק  היא  הבינה  כי המוחין, כל את  כוללת 

והבינה  לברואים  ומנהיג  בורא  שיש  האמת  ידיעת  היא  ה ' בעבודת  החכמה  נקודת 
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שהלשון יז. רואים שאתם היינו הקודש", בלשון אליכם המדבר  פי "כי ויגש, בפרשת רבינו וז"ל

עמם, בדברו זה ולהבין להסתכל יכולין שהיו והם ולשוני, פי עדיין פגמתי ולא קודש שלי

ברית  נגד מכוון המעור  ברית בזה תלוי זה כי היינו המילה, להם הראה רש"י שפירש והוא

מזה  נמשך וזה קדישא בברית משקר  אינו שקר  מלדבר  ולשונו פיו ששומר  מי ובודאי הלשון,

כזב  תבקשו ידי על והיינו "קרי", אותיות הוא "ריק" ריק, תאהבון ג ) ד, (תהלים שכתוב כמו

קדוש  שלשונו הצדיק יוסף להם שהראה במה ולכך הלשון, בברית תלוי המעור  ברית כי סלה

והבן. קדישא בברית ח "ו פגם שלא הבינו ממילא באמת דבוק והוא לשונו ח "ו פגם ולא

בימים.יח . בא זקן ואברהם ירמוז או שרה חיי בפרשת רבינו בדברי שמובא וכמו בזוה"ק, איתא כן

שהוא  "ואברהם" וזהו בכונות, כידוע כולם עם הוא והחסד ימים ז' נקראים רועים השבעה כי

בימים" "בא כידוע, חסד כן גם שהוא ע"ב גימטריא שהוא 'סיב', תרגומו "זקן" החסד מידת

והבן. ימים הז' כל עם היינו
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היא  הדעת  וכן וכו', למאציל בטלים  הברואים  כל איך הענין בפרטי  התבוננות  היא 

וגם  המוחין כל את  כוללת  שהחכמה  נמצא  החכמה , בידיעת  בחזוק  דעתו לתקוע 

בעליה ". תחיה  "החכמה  אומר זה  ועל "חכמה ", לקרותו שראוי בו כלול יט הדעת 

ידי  על והיינו  כספיר , בהירות לשון ּתסּפר ", "ּולמען הפירוש  לומר  יש  ¥©§©©§וזה
היינו ," ּובן-ּבנ  בנ "ּבאזני  הדעת, ידי  על ובהירות אור  יבא  מצרים §¦¤§¦¥§¨§יציאת

גם  אלא  בגשמיות , בנו ובן בבן כפשוטו רק  יולדולא  בנים ובני  ובנים באבות
והזיווג  הדעת בסוד בינה להם החכמה  ידי על הנולדים  חג "ת  המידות  דהיינו

ותפארת . וגבורה  החסד ידי על הנולדות  נה "י והמידות  ודעת ,

מאמרות  בעשרה מצרים ידי  על שנעשה העולם, חידוש  ממש  כל וזהו  קיום 

שמתגלה  הבחינה  את  בעולם  שמאירים  מאמרות , העשרה  ידי על הוא  העולמות 

ובזמן  מעשינו, לפי אלינו שמתגלה  אנפין", "זעיר הקרויה  בבחינה  בעולם  הקב "ה 

בבחיינת  מצב  שהיה  עד "עיבור" הקרויה  גדול בהעלם  זו בחינה  היתה  מצרים  גלות 

שלכן  הק ' מהאר"י ומבואר גדול והעלם  בהסתר היה  העולם  חיות  כי עולם , חורבן

גילה  אח"כ אבל בקולו", אשמע  אשר ה ' "מי ואמר השי"ת  בהנהגת  פרעה  כפר

והרי  ומופתים  ובאותות  גדול במורא  עצמו וגילה  לבירה  מנהיג  שיש  האמת  הקב "ה 

מאמרות . העשרה  ידי על מחדש  העולם  כבריאת  זה 

הודיע המכות  ידי על כי דהיינו מאמרות  העשרה  כנגד הם  מכות  העשרה  כן ועל

פרעה  כח נשתבר זה  ידי ועל העולמות  כל מנהיג  שהוא  איך מציאותו הקב "ה 

קיום  כי מהמידות , המוחין שהפרידו בקולו", אשמע  אשר ה ' "מי שאמרו והקליפות 

יש המידות  בבחינת  שהוא  הזה  שהעולם  שיודעים  ידי על הוא  להמידות  המוחין

ידי  ועל בעליה , המחיה  החכמה  בבחינת  אותו המחיה  אלקות  כח ויש  מנהיג  לו

העולם . לכל החיות  נתחדש  אזי העולם  את  מנהיג  שהבורא  שנודע  הדעת 

העולם, ימי  כל - " חּיי ימי  "ּכל ממש  ושבעת וזהו  ימים , נקראים  שהמידות  ידוע  §¥©¤
נמצא  כו', גבורה  כנגד והשני חסד כנגד הראשון המידות , שבעת  כנגד הם  הימים 

העולם . ימי כל חידוש  באמת  הוא  במידות  המוחין שהתחדשות 
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בעליה".יט . ּת ח יּ ה החכמה דּ עת "ויתר וֹ ן מפורש עצמו בפסוק ¨¤¨§¤©§¨§¨©©©§¦§ובאמת
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זק  אבי  אדוני  מן קבלה זה כי  המשיח", "לימות הקדושני וגם טוב  שם  הבעל

משיח  ביאת בחינת ממש  הוא  זה כי  האופן זללה"ה בזה  יהיה  משיח ביאת  שגם 

לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  "ומלאה  שכתוב  וכמו בהמידות , הדעת  שיתפשט

יוסף  יעקב  תולדות  בסה "ק  וכדאיתא  בשלח )מכסים ". ממורי (סו"פ שמעתי וז"ל,

אחד  בורא  שיש  להכריע  שידעו הדעת  מהם  שחסר היה  מצרים  גלות  ענין כי זלה "ה 

הדעת  בחינת  משה  שבא  עד וכו', בראשית  מעשה  תמיד יום  בכל בטובו המחדש 

דעת  בחי' אמנם  תמיד, המחדש  אחד בורא  שיש  בעולם  נתפרסם  שעשה  הנסים  וע "י

אך  בלבד]. הרגשה  בבחינת  [שהוא  דנוקבא  דעת  הי' מצרים  ביציאת  שנתגלה  זה 

מוריך  את  רואות  עיניך שיהיו והיינו המשיח, בימות  לעתיד יתגלה  דדכורא  דעת 

עולמות  שהם  עינים  לנגד ומתפללים  שלומדים  והתפלה  התורה  אותיות  שיראו

הרי  ראב "ע  שאמר וזה  וכו' שומעת  ואוזן רואה  עין שארז"ל וזה  וכו'. מצוחצחות 

לפרסם  שיכול ר"ל בלילות  מצרים  יציאת  שתאמר זכיתי ולא  שנה  שבעים  כבן אני

נראים  עליונים  ועולמות  אורות  שאין בלילות  מצרים  יציאת  שנקרא  העולמות  חידוש 

שהוא  מצרים  יציאת  שתאמר אפשר שאי זה  גורם  לילות , הנקראים  הקליפות  חשך כי

לשבר  הדרשה  סגולת  כי וכו', זומא  בן שדרשה  עד העולמות  חידוש  פרסום 

אם  כי להראות  שא "א  מה  מצרים  יציאת  פירסום  להראות  יכול הי' ואז הקליפות ,

לימות  יהיה  זה  תכלית  כי וכו' אומרים  וחכמים  וזה  בעין, עין נראה  יהי' לעתיד

ודפח"ח וכו' וישלח )המשיח .כ (פרשה
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רביכ. מהרה"ק מקאמרנאכמובא אייזיק וז"ל יצחק אלו רבינו דברי לפרש קס"ו) ע' קודש (אמרי

בארץ  'מופתים ב) לב, (ירמיה שנאמר  כמו יום בכל הוא מצרים גלות ענין כי ממורי שמעתי

עולם, בורא שיש להכריע לידע ליצלן, רחמנא הדעת בהסתלקות והוא הזה', היום עד מצרים

תנועה  כל ועל ופרט , פרט  כל על ומשגיח  בראשית, מעשה כל את רגע בכל בטובו המחדש

ע  אתו הוא שנתגלה שם זה דעת בחינות אמנם הנסים ידי ועל הדעת, בחינות משה שבא עד מו.

דעת  מאירה, שאינה אספקלריא והוא והשכל, החיות הרגשות אלא אינו מצרים, ביציאות

בימות  לעתיד יתגלה דדכורא דעת אך כידוע. שכליות והבנת הרגשה של הקודש רוח  דנוקבא,

והתפלה  התורה אותיות שיראו כ) ל, (ישעיה מוריך' את רואות 'עיניך שיהיה והיינו המשיח ,

ושמות  אורות ויראו מצוחצחות, ואורות עולמות שהם [הם , עיני לנגד ומתפללים שלומדים

'ולא  וזהו שלמעלה. כרוזים שומעת ואזן רואה עין עיניהם, לנגד עליונים ועולמות ולהביות

העולמות  חידוש לפרסם שיוכל דהיינו יב), (ברכות בלילות' מצרים יציאות שתאמר  זכיתי

'בלילות' אף ממש בעיניהם זאת  הכל שיראו תנועה, כל על אלהות השגחות והתחדשות

הקליפות  חשך כי נראין, אלהות ואורת עליונים העולמות אין זה ידי שעל וחשכות, בהסתרות

שיהיה  להזדככות זכיתי' 'ולא [ואמר ]. התנא נצטער  זה ועל הסתרות. בכמה זה להסתיר  גורם
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וגו ' חייך וימי  וגו ' בנך באזני  הוא , אחת ודא  דא  המוחין נמצא  שהתפשטות 

בזה . זה  תלוי הכל המשיח לימות  וגם  העולמות  בכל המוחין והתחדשות  במידות 

יבין. והמשכיל
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התגלות  הכל שיראו עד ומופתים, אותות ידי על  הקליפות והסתרות חשכות להסיר  בכחי

ה" כבוד 'ונגלה לעתיד עד יהיה לא זה שפרט  אף כי בלילות'. מצרים יציאת 'שתאמר  אלהות

מדבק  הנלבב והאיש ואלהות, וצירופים שמות מלא העולם שכל הכל ויראו ה), מ , (ישעיה

העולם, בכללות זה וכל לעתיד. ממש בעיניהם זה כל יראו ואז קונו, ובדביקות באהבה בהם

וזה  ובגלות. בלילות גם זאת מדריגה להם שיהיה עד דורו ולזכך להזדכך יכול פרטי איש אבל

גדולה  ובזיע בכח  בדרש מפלפל שהיה האר "י, מרן שעשה כמו (שם), זומא' בן שדרשה 'עד

ברוח  אלהות אמונת פרסום [העולם לכל להראות יכול היה ואז הקליפות, כה ששיבר  עד

כרוזים  ושומע עליונים, האורות וכל שבעולם ההוה כל רואה שהיה דדכורא, ובדעת הקודש

חכמים  שאמרו וזהו לעתיד, עד העולם, לכל בתכלית זה שיהיה אפשר  אי ובאמת מעלה, של

רצון. יהי כן אמן בימינו. במהרה המשיח  לימות יהיה זה תכלית כי

היה  מצרים גלות ענין טוב הריב"ש מרן ואמר  פא:), דף ח "ג  חי (זהר  שכתב מה עוד וראה

הוד  נצח  תפארת גבורה [חסד קצוות ששה בכל הדעת התפשטות שהוא  הדעת, מהם שחסר 

אמונה  ידי על יתברך, אלהותו מתיקות אור  אבר  בכל לירגוש יג ), (לא, ה' אני כי לדעת יסוד],

של  ואלופו יתברך, השם בלתי וגדול קטן דבר  מציאות שום ואין מניה, פנוי אתר  דלית וידיעה

וצער דין שבכל ידעו ולא מאורו, הרגישו לא הקטנות מגודל זה כל תנועה, בכל ממש עולם

בכל  הדעת נתפשט  ידו שעל משה, שבא עד אתם. יתברך השם תנועה בכל ממש שם וקטנות,

וקטנות  במצר  שהוא מי הארץ, בקרב ה' אני כי תדע למען הנסים ידי ועל האור , מתוק הקומה

פירסום  עוצם ונתגלה הגלות, מן מצרים מצר  מן הדעת  יצא ובזה עמו, אתו שם ה' אני כי ידעו

יראו  בעין עין כי משיח , בביאות יהיה זה ותכלית תנועה ... ובכל אתר  בכל יתברך אלהותו

ידי  על וידעתם המר , בגלות ערב וזהו ישראל. של בוקרן שהוא ח ), נב, (ישעיה ציון ה' בשוב

בגלות  ישועה לכם יהיה ובזה עלות, להם יהיה שלימה אמונה ראיה, בלתי ידיעה דנוקבא, דעת

דהא  ה', כבוד בעיניכם שתראו בראיה, ידיעה וראיתם, הגאולה, בעת ובקר  אבל עת. בכל

העולמות. וכל סופו ועד עולם מסוף תראו ובו בעלמא, קדמאה אור  חסד אתער  זמנא בההוא



עבודת הדעת

בקונטרס זה הביא רבינו את דברי האריז"ל שהם יסוד גדול המוזכר בספרי החסידות 

גלות  סוד  הוא  הגלויות  כל  את  שכולל  מצרים  הגלות  ענין  כי  והוא  פעמים,  הרבה 

הדעת. הדעת הוא יחיד ומיוחד בין הספירות, במה שאינו נמנה בין הספירות, אע"פ 

שמונים אותו שלישי לחכמה ולבינה אינו נמנה לסדר עשרת הספירות )כח"ב, חג"ת 

נהי"ם(, והטעם הוא מפני שהדעת הוא בבחינת "נשמת המידות".

וענין הדעת איתא בסה"ק שערי אורה )ומובא הרבה בספרי החסידות( שהוא הארת 

־אור אין סוף ב"ה שלמעלה מהשגה. וענינו הוא שהחכמה והבינה הם פעולות שכ

ליות, שהחכמה היא מקור ידיעת השכל באופן שעדיין לא בא לידי גילוי, והבינה היא 

התבוננות באותו נקודה עד שבא לידי הבנה שלימה. אבל הדעת ענינו התקשרות 

בחכמה  רק  אינה  זו  שידיעה  חבירו.  את  שיודע  כאדם  וענינו  אוא"ס,  עם  עצמית 

קיום  שיודע  כמו  זאת  ויודע  בעיניו  אמיתית שרואה  והכרה  היא השגה  אלא  ובינה, 

ידי  על  בדווקא  היא  ית"ש  אלקותו  להכרת  ואע"פ שהדרך  בלי התבוננות.  עצמותו 

ה' במידות  ואי אפשר להשיג מציאות  רואה השכל האמת,  ידם  ובינה שעל  חכמה 

מבלי השכל שהוא מקור ואב להם, אזי ההתקשרות האמיתית עם השם יתברך היא 

על ידי ההכרה שבאה לאדם לאחר החכמה והבינה, עד כי מתפרצת מפיו הקריאה 

אין עוד מלבדו אפס זולתו. 

לעצם  קשור  הוא  אלא  שכלית,  להבנה  קשור  שאינו  ענין  היא  זו  שידיעה  ומכיון 

ילך בה  לו את הדרך אשר  והבינה מאירים  עצמותו של היהודי שלאחר שהחכמה 

וזו היא  אזי מתעוררת בקרבו נקודת האמת שבנפשו שיודעת שיש אלוקים בארץ, 

האמונה פשוטה המתעוררת לאחר כל ההשגות, שעליה אמר מרן הבעל שם טוב 

הק' "אחר כל ההשגות, איך בין א נער און איך גלייב"! והדעת מכיון שהוא הכרה 

עצמית אין לו גבול ואין לו ערך ואינו תלוי כפי ערך ההבנה, אלא כל איש באשר 

הוא אם חריף השכל ואם אינו חריף תתעורר בו הדעת לאחר ההתבוננות כפי ערך 

מלפני  עוד  בו  הידיעה שנטועה  את  ומגלה  לרע  טוב  בין  הבינה מבררת  כי  שכלו, 

זו באה  וידיעה  וקודם לכן,  גילוי בהיותו בבטן אמו  לידי  והבינה  שיצאו כלי החכמה 

לידי גילוי יותר ויותר כפי עבודת השם וזיכוך החומר, ולכן אמרו בגמרא )יומא פ"ב:( 

שמי שהוא זך החומר ביותר הרי הוא מרגיש כבר במעי אמו רצון קונו כרבי יוחנן 

שקראו עליו "בטרם אצרך בבטן ידעתיך" )ירמיהו א, ד(.



פרעה,  שהוא  דקליפה  הדעת  מתגברת  אזי  בגילוי,  דקדושה  הדעת  שאין  זמן  ובכל 

אלוקות,  נפש  על  להסתיר  גסותה  ברוב  הבהמית  הנפש  הרגשת  התעוררות  והוא 

ישראל  שהיו  שנים  ובאותם  ותאוותו.  וכבודו  עצמו  הנאת  רק  שרוצה  הדעת  והיא 

אשר  ה'  "מי  שאמר  עד  הדעת  פרעה  ינק  ולכן  בגלות  שלהם  הדעת  היה  במצרים 

שליח,  ולא  אני  מלאך  ולא  אני  גדול  בכח  ידו  מתחת  ה'  והוציאנו  בקולו".  אשמע 

יציאת מצרים עד  וביותר בגמר  אור א"ס ב"ה,  כי השגת הדעת נמשכת מעצמות 

שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, מפני שבכח הדעת בא האדם 

יותר גדולה מאשר מראות הנבואה הבאים לצדיק וקדוש  בהשגה הנבואה  להשגה 

שהם באים במראה והשגה )וכמבואר ברמב"ם בהל' אלו(.

דווקא על  ועבדהו", העבודה למעשה בא  ולכן אומרת התורה "דע את אלקי אביך 

ידי הדעת, כי החכמה והבינה מוגבלים לכלי השכל ואינם יכולים להתפשט לאיברים 

לעורר בהם עבודת ויגיעת בשר אלא על ידי הדעת שהיא השגה עצמית ומתפשטת 

האדם  של  העקב  שאפילו  עד  האיברים,  כל  חיות  את  מגדלת  והיא  האיברים  לכל 

מרגיש במציאות אלקותו ית' כמו שפירשו הצדיקים על הפסוק "והיה עקב תשמעון". 

הוא  ה'  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  "וידעת  ג"כ  הלב  נקודת  עד  חודרת  והידיעה 

האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". 

וכמו שכתבו צדיקים )ד"ח פ' ויקרא ועוד( כי הדעת היא עומק ההכרה, והקטן אין לו 

־דעת, שהקטן הגם שיודע לפלפל בכל דבר חכמה אינו מכיר בעומק הענין ובאמיתו

תו, ולכן מעשה הקטן אינו חשוב מעשה מפני שאינו מבין ומקושר לפעולותיו והוי 

כמעשה קוף בעלמא, וגם אדם שגדול הוא בשנים אם אינו מקשר דעתו בדעת קונו, 

כקטן הוא נחשב בנפשו.

אם ברצונכם שהגליון "חסידות מפורשת" יופץ בעיר מגוריכם בקביעות

 ניתן לשלם הוצאות ההפצה בעירכם

על ידי התקשרות למכוננו 
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