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הארץ  א בא פרי

בא

הקדמה 
רבוה"ק ידוע  נתנו  אשר החשיבות הק 'גודל  פרטית,הבעש"ט בהשגחה לאמונה ותלמידיו 

גדול  יסוד  אלא  ישראלי, האיש  באמונת פרטי יסוד  רק  זה  אין כי בזה האירו  אשר

בעולם  מציאות שום כלל  אין כי הידיעה היא  זו  דעה יסוד  כי בה, תלוי והכל  האמונה בכל 

נמצא , עולם של  אלופו  שם ותנועה תנועה שבכל  הוא  בהכרח וממילא  ית"ש , ה' מבלעדי

זולתו . אפס  מלבדו  עוד  אין שהרי

כי ולא הכל  ובידו  לו , מסורה עצמה ההשגחה כי הצדיק , על  פרטית השגחה יש  כי מבעי

התורה  אותיות ידי ועל  בשבילו  אלא  נברא  לא  העולם שכל  עולם יסוד  הצדיק  הוא 

וממילא  עלמא  ברא  ובאורייתא  שלו , ומעשה דיבור במחשבה הזה לעולם ממשיך שהצדיק 

כאן. רבינו  בדברי בארוכה כמבואר הצדיק  ידי על  היא  העולם הנהגת כל 

מכוונת,אלא ובכוונה פרטית בהשגחה הכל  בדומם אפילו  ממש  ותנועה תנועה כל  שגם

בזה  מאמין שאינו  למי קורא  רבינו  אמנם אנושי, בשכל  מושג  אינו  זה שדבר והגם

הוא  בזה החסרון שיסוד  משום בזה, מלהאמין ליבם מרשעים נפג  כי ואומר רשע בתואר

כוחותיו כל  כי המכירה אמיתית שמים מלכות עול  בקבלת ועת עת בכל  דבוק  שאינו  במי

ועת  עת  בכל  כי עצמי כח לו  ואין מחדש  עת בכל  נופח אשר אלוקים כוחות הם האדם של 

סדר  כי ונמצא  הק ', האר"י בספרי כמבואר לשרשם ושוב ברצוא  כוחותיו  חוזרים

בראשית  מעשה יום בכל  מחדש  ובטובו  מחדש  ורגע עת בכל  מתחדש  כולו  ההשתלשלות

.א ממש 

והערות1 2הוספות

הטובה א. על  המורה האחד עניינים, שני  בה יש כללית והשגחה פרטית השגחה שם כי לדעת ויש

השגחה  נקרא זה שענין רצונו פי על העולם כל את ומנהיג  לצדיקים הקב"ה משפיע אשר 



הארץ  בא פרי ב 

נסתרים"ומי "ניסים בשבילו  היא  הבריאה כל  אזי זה דבר ויודע הרמב "ן שמאמין (כלשון 

בפרשייתנו ) נגלים,הידוע  אלא  נסתרים ניסים זה אין כי מזה יותר כי מבואר רבינו  ובדברי ,

אינם  שכוחותיו  ית' מלכותו  כבוד  גודל  היא  משתנה שאינה התמידית ההנהגה אדרבה כי

יעבור. ולא  נתן חק  כלל , גבוליים

שכפר ולא פרעה של  טעותו  היה זה בענין כי כאן רבינו  בדברי שמבואר אלא  בלבד  זו 

וחשב  ממש , רצונם כפי  הצדיקים ידי על  מתנהג  שהעולם ובכך  פרטית בהשגחה

וכאמור  דבר הסתר אלקים כבוד  ובאמת אלקותו  כבוד  על  המסתירה היא  הטבע שהנהגת

היציאה  שהיא  מצרים יציאת יסוד  הוא  זה וענין ית', מלכותו  כבוד  גודל  היא  עצמו  הטבע

כולה. התורה יסודות כל  ועומדים תלויים בה אשר זה דעת חסרון היא  אשר הדעת מגלות

א' פרק
הרשעים  כל  וכן פרטית  בהשגחה  כפר  פרעה 

וערפתושאל בד"ה  ז"ל  רש "י מאמר יג )השואל  יג , הוא (שמות

ממונו : יופסד לפיכך  כהן  של  ממונו  הפסיד

בארז"ל פתח  ע"א)הרב יג  למצות (בכורות קודם פדיה  מצות 

שזהו אלא  חליצה  למצות  קודם יבום מצות  וכן  עריפה 

ביבום  לבדו  לה ' בלתי שמים לשם לכוין  שבמקדש  קשה  עבודה 

בעריפה : כאן  הענין  וכן  בחליצה , נהגו  לכן  בלבד המצוה  לקיום

והערות1 2הוספות

היא  כללית השגחה הק' ובלשונו נבוכים, במורה הרמב"ם בלשון כגון מקומות בכמה פרטית

ולטובת  הצדיקים לטובת רק בפרטיות הברואים לטובת העולם את מנהיג  אינו שהקב"ה מה

בספרי  המוזכר  פרטית השגחה של ענין עוד ויש כללית, הנהגה קרויה הנהגתם ולכן ישראל

אפס  מלבדו עוד אין כי אלוקי ובכוח  מכוונת בכוונה ותנועה תנועה כל היות והיא החסידות

שני  בין סתירה כלל ואין הק', הבעש"ט  מרן יסד אשר  האמונה מיסודות הוא זה וענין זולתו,

מבואר השני וענין אחד. ביסוד כאן רבינו בדברי מבוארים כאחד שניהם ואדרבה אלו, ענינים

אמר הים") מן דגים "השולה (עוף שלך חזי הוה כי יוחנן ר ' א): (סג , בחולין בהדיא

להמית  הים בדגת נקמתך ולעשות לשפוט  שלך "שזמנתה וכפרש"י רבה", תהום משפטיך

למות". המזומנים



הארץ  ג בא פרי

אמרה הנה א)התורה  י, והתרה (שמות ז"ל  פרש "י פרעה  אל  בא 

פרעה  להיות  ידוע  הענין  וכו '. לבו  את  הכבדתי אני כי בו ,

ב)השיב ה, פירשו(שם אשלח, לא  ישראל  את  וגם  ה ' את  ידעתי לא 

ע"ב)המפרשים קצה  זח "א השגחה (עיין  בענין  מכחיש  היה  פרעה  כי

אמנם  אם הכל . את  ומחיה  המהוה  ב"ה  הוי"ה  שם שהוא  פרטית 

כ"א  מקרה  פי על  מחודש  העולם שאין  כענין  באלהות  מודה  היה 

האפקורסין  שארי  אמונת  אחר נמשך  אבל  המכוון  כוונת  ידי על 

השמים  כוכבי המזלות  תחת  עשותה  אחרי הארץ  את  ה ' עזב כי

העולם  אומות  כל  ולכן  העולם, הנהגות  כל  הם ידם ועל  וכסליהם,

להאריך  כוונתינו  ואין  מעניינם כידוע  ומזלות  כוכבים עובדי היו 

וז  משה בביאורם. שאמר כג )הו  שהוא (שם בשמך  לדבר באתי ומאז

מענין  כידוע  הזה , לעם הרע  הוי"ה  שם שהוא  פרטית  בהשגחה 

פרטית  ההשגחה  בכפירת  נצחונה  על  לעמוד הקליפה  התחזקות 

ובאמת  יותר, בעניינם להתחזק בכדי בפרך  ישראל  בני את  ויעבידו 

היה  השעבוד קושי שהרי הוא , אלהים מתת  זה  גם כי ידעו  לא 

חז"ל  כמאמר ע"א)משלים מח  פרדר "א והתרה (עיין פרעה  אל  בא  וזהו  .

פרטית  ההשגחה  אופן  לו  להסביר פירוש  לבו  את  הכבדתי אני כי בו 

ידו חזקת  מחמת  לא  ישראל  על  עולו  שהכביד זאת  גם אף  כי כנ "ל 

השגחה  בעצמה  היא  אדרבא  אבל  ההשגחה  העדר על  להורות  זו  היא 

כנ "ל : נפלאה 

פרטית והנה השגחה  להאמין  לבם ויפג  מרשעים רחוק באמת 

אצבעו  נוקף  אדם שאין  ע"ב)כזו  ז עשב (חולין שום ואין 

לו , הראוי ומקום בזמן  אם כי נזרק אבן  שום ואין  ונעקר יבש 

ג )כמאמר יא, מקום(קהלת ואין (אשר )אל  יהוא , שם העץ  שיפול 

המדרגות  שפל  עד הראשון  הצמצום מן  וקטנה  גדולה  תנועה  שום

ולכבודו בשמו  חכמתו  כפי יתברך , מאתו  הכל  לארץ  ותחת  שבארץ 

ורחום חנון  הוא  מה  יתברך  ומדתו  וחכמתו  אלהותו  (שבת לגלות 

ע"ב) .קלג 

וערפתושאל  בד"ה ז "ל רש "י  מאמר  יג )השואל יג , ממונו(שמות הפסיד הוא 
ממונו : יופסד לפיכך כהן של



הארץ  בא פרי ד 

בארז "לפתח מ "ז)הרב  פ"א, בכורות עריפה,(משנה למצות קודם פדיה מצות
שבמקדש  קשה עבודה שזהו  אלא  חליצה, למצות קודם יבום מצות וכן
נהגו לכן בלבד, המצוה לקיום ביבום לבדו  לה' בלתי  שמים לשם לכוין

בעריפה. כאן הענין וכן בחליצה,

אמרההנה  א)התורה י, אני (שמות ּכי  בו , והתרה ז "ל פרש "י  ּפרעה אל ¦£¦Ÿ¤©§Ÿּבא 
השיב  פרעה להיות ידוע הענין וכו '. לּבֹו את ב)הכּבדּתי  ה, לא (שם ¦§©§¦¤¦Ÿ
המפרשים פירשו  א ׁשּלח, לא  י ׂשראל את וגם ה' את קצה ידעּתי  זח "א (עיין ¨©§¦¤§©¤¦§¨¥Ÿ£©¥©

ב "ה ע"ב) הוי "ה שם שהוא  פרטית, השגחה בענין מכחיש  היה פרעה כי 
הכל, את ומחיה לעצמותו המהוה ושם  תואר אינו להקב "ה  קוראים  שאנו שם  כל

שהוא  הבחינה  ידי על ית "ש  אליו קוראין אנו אלא  ביה , תפיסא  מחשבה  דלית  ית '

שמהוה  דהיינו ויהיה  הוה  היה  הקב "ה  היות  על המורה  הוי "ה  והשם  לנו, מתגלה  ית '

לבא  ולעתיד האמונה , ידי על לעינינו שנגלית  זו הנהגה  מכח הוא  הכל את  ומחיה 

בשר כל לעין ככתבו)תגלה  השם יקרא ולכן (ואז זה  בשם  לגמרי כפר פרעה  אבל ,

הוי"ה . את  ידעתי לא  אמר

באלהות אם  מודה היה הקליפות אמנם אחיזת  שמשם  אלקי"ם  בשם  דהיינו

בקולו, אשמע  אשר כו' מי פרעה  כמאמר מ"י מתיבות  היונקים  והסט"א ,

המכוון  כוונת ידי  על אם כי  מקרה פי  על מחודש  העולם שאין שבוודאי כענין

הו  בהכרח עשית " בחכמה  "כולם  נאמר עליה  אשר הבריאה  מציאות  שישמאופן א 

עמוקה , ומחשבה  כוונה  עזב בה  כי  האפקורסין, שארי  אמונת אחר  נמשך אבל
ידם  ועל וכסליהם, השמים כוכבי  המזלות תחת עשותה אחרי  הארץ את ה'

העולם  הנהגות כל להיות הם שלא  רצונם  מכח באה  הזאת  האפיקורסות  ויסוד

אחר  ענין ידי על בא  השפע  שיהיה  רוצים  ולכן הקב "ה , לרצון ובטלים  דבקים 

רצונם , אחר מחשבתם  כוכבים ונמשכת  עובדי  היו  העולם אומות כל  ולכן
בביאורם. להאריך כוונתינו  ואין מעניינם כידוע ומזלות

משהוזהו כג )שאמר  ּפרעה(שם אל ּבאתי  בּ ׁש מךָ ּומאז  בהשגחה לדבּ ר שהוא  ¥¨¨¦¤©§Ÿ§©¥¦§¤

הּזה, לעם הרע  הוי "ה שם שהוא  טעם פרטית אכן מה  להבין יש  ולכאורה  ¥©¨¨©¤
ומבאר  בכפירת הדבר, נצחונה על לעמוד הקליפה התחזקות מענין כידוע

פרטית  ענין ההשגחה על ומעלימה  שמסתירה  היא  הקליפה  ומציאות  מהות 

את  העולם  מן מבערים  פרטית  ההשגחה  גילוי ידי שעל ומכיון פרטית , ההשגחה 

ביותר  מתגברת  הסט"א  אזי פרטית  ההשגחה  ענין כשמתעורר כן על מציאותה , כל

הטעם  ומזה  זה , ענין ולהסתיר ּבפר מצרים ו ּיעבדּולהעלים  י ׂשראל ּבני  (שמות את ©©£¦¦§©¦¤§¥¦§¨¥§¨¤
יג ) יותר א, בעניינם להתחזק בכדי  ובכדי , הארץ  את  ה ' עזב  כי ישראל שיחשבו



הארץ  ה בא פרי

בעיניו  הישר איש  כי בעיניהם  נדמה  אשר כוחם  גודל את  לעצמם  יותר להראות 

הוא יעשה , אלהים מתת זה גם כי  ידעו לא  ישראל,ובאמת קושי לטובת  שהרי 
חז "ל כמאמר  משלים היה ע"א)השעבוד מח  פרדר "א .(עיין

בווזהו והתרה ּפרעה אל מראש ּבא  לו לּבֹואמור את הכּבדּתי  אני  ואת ּכי  Ÿ¤©§Ÿ¦£¦¦§©§¦¤¦§¤

בּ קרבּ וֹ  א לּ ה  אתתי ׁש תי למען עבדיו פירוש לב  הכבדתי , אני "כי תיבות  דגם  ¥£¨¨§©©¦¦ŸŸ©¥¤§¦§

והיינו לפרעה , לומר משה  שנצטווה  הציווי על קאי לבו" אופן את  לו  להסביר 
מחמת  לא  ישראל, על עולו  שהכביד זאת גם אף  כי  כנ "ל, פרטית ההשגחה
בעצמה  היא  אדרבא  אבל ההשגחה העדר  על להורות זו  היא  ידו  חזקת

כנ "ל  נפלאה יותר השגחה לפרעה  שנתברר אחרי הקליפה , ביעור  היה  עצמו ובזה 

לטובת  רק  והכל פרטית  בהשגחה  רק  הכל ויעשה  ועושה  שעשה  מה  כל כי ויותר

.ב ישראל 

לבם והנה  ויפג מרשעים רחוק הרשעים באמת של בלבם  כח להאמין אין
אצבעו נוקף  אדם שאין כזו  פרטית מכריזין השגחה כן אם  אלא  מלמטה 

מלמעלה  ע"ב),עליו ז כי (חולין נזרק אבן שום ואין ונעקר  יבש  עשב  שום ואין
לו הראוי  ומקום בזמן כמאמר ג אם ג ), יא, מקום(קהלת העץ (אשר )אל שיפול

והערות1 2הוספות

צריך ב. איש שבכל הפרטי האמונה כח  את להגביר  בכדי כי מבואר  ויגש לפרשת אמת בשפת

כל  כי מלא בפה לו לומר  ית', אלקותו מציאותו את לו שמסתיר  אדם עם שמדבר  בשעה הוא

צר אז היה ובאמת (תרל"א) וזלה"ק ית"ש, הבורא מכח  הוא הכל ובינך ביני ויהיה שהיה מה

הוסיף  לא כי הדבר  לפנימיות זו הגשה ידי על עצתו והיה כו' נאמר  מה כמ "ש ליהודה מאוד

בשמחה, השי"ת רצון ולקבל אצלו מיושרין להיות לעצמו, הדברים כל שחזר  רק זו, בבקשה

שפת  פי על הוא אלו בדברים זה (ביאור  הפנימיות. נתגלה מהשי"ת שהוא שמבררין ידי ועל

זצ"ל). וינגרטן הגר "פ משיעורי מכוננו, הוצאת המבואר  אמת

עודג . טובראה שם מורנוכתר  שמבאר  פרטית השגחה בענין וכידוע קעט : הבעש "ט הוספות

ית',נ"ע  מהבורא פרטית בהשגחה היא למיניהם הנבראים תנועות פרטי דכל לבד זו דלא

פרטי  דנברא פרטית דתנועה זאת דעוד אלא וקיומו, הנברא חיות היא הלזו פרטית והשגחה

הצומח  הדשאים אחד תנועת  הנה דוגמא דרך ועל הבריאה, כונת לכללות כללי יחס לו יש הרי

הנה  איש, שם עבר  לא אשר  עמוקים היותר  בעמקים או הגבוהים ההרים באחד או יער  בעמקי

הוא  חייו ימי משך בכל ולאחור  לפנים ולשמאלו לימינו ההוא הדשא דתנועת בלבד זו לא

ושעות  ימים חדשים יחי' חי' זה פרטי דשא אשר  אומר  גזר  ית' הוא אשר  פרטית השגחה עפ"י

עוד  אלא וכזה, כזה במספר  ולאחוריו לפניו ושמאלו לימינו ויכוף יסוב זה ובמשך קצובות,
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יהוא  עץשם יּפ וֹ ל ואם  יריקוּ  הארץ  על גּ ׁש ם  העבים  יּמ לא וּ  אם  - הפסוק  ¥¦¦§¦¨¤¨¨©¤¤¦¨¤§¨¦¦לשון

יה וּ א , ׁש ם  העץ  ׁש יּ ּפ וֹ ל מק וֹ ם  בּ צּ פ וֹ ן ואם  וקטנה בּ דּ רוֹ ם  גדולה תנועה שום ואין ©¨§¦©¨§¤¦¨¥¨§

הראשון  הצמצום התחיל מן שמשם  העולמות  כל של הראשונה  המציאות  שהיא 

הנבראים , לגבי ית "ש  אורו הסתר ביותרהעלמת  דק ההסתר  הצמצום, בתחילת (שהרי

כח  מבלעדי מציאות שום שאין מובן ושם ה' מכח  נפרדת מציאות שום בו ניכר  אין ועדיין

המדרגות ,ה') שפל מדרגה עד הצמצום  והגברת  ההשתלשלות  סדר כל שאחרי

חכמתו לדרגה , כפי  יתברך מאתו  הכל לארץ  ותחת העולם שבארץ הנהגת  כל

בספירת  ית "ש  התלבשותו כפי פרטית  בהשגחה  הכל והמקומות  המדריגות  בכל

החכמה  והיא  ית "ש  אלקותו כבוד את  המגלה  פרט בו יש  ופרט פרט וכל החכמה 

ידו, על מה המתגלה  יתברך , ומדתו  וחכמתו  אלהותו לגלות ולכבודו  בשמו 
ורחום חנון ע"ב)הוא  קלג  ית "ש(שבת חסדו מתגלה  מהבריאה  ופרט פרט בכל

הנברא . של הרוחנית  מציאותו הוא  מהנברא  המתגלה  ית "ש  וכבודו מציאותו, בעצם 

והערות1 2הוספות

כל  ואחוד דבצרוף הבריאה, כונת לכללות כללי יחס לו יש הלזה הפרטי הדשא דתנועת זאת

מינים  ורבבות האלפים בכל שישנם מספר  אין פרטים רבבות הרבוי של הפרטים הפעולות

לא  הנה וא"כ כולה, הבריאה בסוד העליונה כונה נשלמה הנה דדצח "מ  חלוקות בהד' שישנם

תנועה  דגם זאת עוד אלא פרטית, בהשגחה באה היא פרטי  דשא של אחת דתנועה בלבד זו

מליובאוויטש, הריי"צ (אדמו"ר  הבריאה בענין העליונה הכונה משלים פרטי דשא של אחת

המאמרים  ספר  ב. שע, ח "ב קונטרסים המאמרים ספר  תרצ"ו. המשלים יאמרו כן על ד"ה

.(120 ע' תרצ"ו

כולם  הדצח "ם ברואי דכל נ"ע הבעש"ט  מורנו של בתורתו לומדים אנו כך ק"פ: אות שם ועוד

סבות  כמה מסבב והקב"ה מעלתו. לפי אחד כל עניניהם פרטי' פרטי בכל ית' מאתו מושגחים

הנראה  פרטי' בהשגחהפרטי הוא והכל להנברא. הנוגע פעולה איזה לפעול בכדי ועילות

מתעורר פתאום לפתע תקפו בכל זורח  השמש אשר  בהיר  ביום הקיץ דבאמצע ממש, במוחש

המתגוללים  התבן וקשי הגגות קש ומפרק עלין כמה ונתלשים האילן עלי המנענע חזק רוח 

הי'. כלא והי' הרוח  נשקט  רגעים איזה וכעבור  למקום. ממקום ומטלטלם מגביהם הארץ ע"פ

תבן  קשי איזה ופריקת האילן עלי תלישת לפעול ית' מאתו וסבה עילה הי' חזק הרוח  דכונת

העליונה  ההשגחה גזרת כפי המקום לאותו המתגלגל והקש הנתלשים  העלים ולטלטל מהגג 

בשדה  או ברחוב המתגוללים התבן קשי או העלים טלטול שגם והיינו אלקית. כונה בשביל ית'

בפרט  ית' קרובו עם ובישראל בכלל המדבר  במין ומכש"כ פרטית. בהשגחה הוא

(ספר תרצ"ד אלקי הטה (ד"ה הענינים כל פרטיות בפרטי הוא בהם ית' העליונה דהשגחה

א). רעט , ח "ב קונטרסים המאמרים



הארץ  ז בא פרי

ב ' פרק
ומצוותיה  התוה "ק  היא וחיותה  הבריאה  מציאות 

עולםוהכל יסוד וצדיק ישראל  בשביל  ברא  י,בראשית  (משלי

הגדולה כה) הכח ובידו באדם יש  בעולם  שיש  מה  שכל 

ולבו פיו  וברוח במאמרו  בראשית , סדרי ולשנות  לכל  ולחזק לגדל 

מדותיו ע "י מעורה  הפסק שום בלי פשוט  אחדות  בדביקות  לשמים

עד  אבי גבור אל  יועץ  פלא  שהוא  חכמה  אלף  בחכמה , הבן  ודעתו 

ה) ט , כמאמר (ישעיה ב"ה  סוף  אין  אם כי ותפיסה  השגה  שום בלי ,

יב) ד, שהוא (דברים מה  האותיות  תמונת  אבל  רואים אינכם ותמונה 

כידוע  פלא  שהוא  האלף  כענין  יתברך  מאתו  השתלשלות  הם מדבר

ע"א) קלה ע ת' תיקו"ז נבראו(עיין ידם על  אשר האותיות  כל  וכן  ,

שהם  התמונה  מאותיות  לא  בוודאי כידוע  העולם וכל  וארץ  שמים

מאתם. התמונה  בהתפשטות  עניינם ע "י אם כי נבראו  עכשיו 

ענין  להבין  בכדי עצמם להתלבש  אם כי באה  לא  שלהם והתמונה 

בהראותו אם כי להתחיל  אפשר שאי א "ב המתחיל  לקטן  קריאתם

קריאתה : וללמדו  א ' תמונה 

כל התורה והמצות שהםכל שמותיוומדותיו יתברך בהתפשטות וכן 

שבתוך  הפנימית  שבלב נקודה  אם כי מאתם, והגשמית  התמונה 

והדבק  לבדו  לה ' בלתי וגשם תמונה  מכל  מופשט  שהוא  תוכה 

ואהבת  מצות  או  צדקה , מצות  כענין  חנון , הוא  מה  יתברך  במדותיו 

אבל  התמונה  מן  מופשטים שהם ואהבה , רחמנות  הם שהמדות 

תתן  נתן  אותיות  בתמונת  י)מתלבשים טו, לרעך (דברים ואהבת 

יח ) יט , המצות (ויקרא כל  וכן  לעשותם, גשמיים באברים ומתפשטים

ע "י  אם יתברך , בו  הדביקות  וענייני יתברך  שמותיו  הכל  המורים

לשונו  על  ומלתו  בו  דבר אשר ה ' רוח או  איברים ש"ב מעשה  (ע"פ 

ב) וארץ כג , חדשים שמים בורא  יתברך  בו  והעטופים הקשורים

יסוד  עיקר שהרי רצונו , אל  הבריאה  הנהגת  סדר משנה  או  חדשה 

כוחו הראות  למען  הוא  הפשוט  ברצונו  כשעלה  הבריאה  מוסד
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אלהותו התגלות  ולמען  כידוע , מלך  חנון  רחום שיקרא  ומדותיו 

ז)כמאמר מג , בראתיו :(ישעי' ולכבודי בשמי הנקרא  כל 

ישראל והכל  בשביל ברא  ובפרט בראשית בישראל תלויה  הבריאה  כל וא "כ

זה  ומטעם  העולם , נברא  שבשבילם  עולםבצדיקים  יסוד י,וצדיק (משלי

באדם כה) יש  בעולם שיש  מה באדם ,שכל שורשם  בבריאה  אשר הכוחות  כל

ונמצאים , קיימים  הם  הצדיק  שהוא  האדם  בשביל לגדל שהרי הגדולה הכח ובידו 
לכל  שפע ,ולחזק ולהוסיף  פיולהגביר וברוח במאמרו  בראשית סדרי  ולשנות

שתמידו מפני הוא  זה  כח שורש  וכוח פשוט טעם  אחדות בדביקות לשמים לבו 
הפסק  שום אמיתית ,בלי  בדביקות  לשורשו דבוק  הצדיק של שלבו בשעה 

עצמי, רצון שום  לצדיק  אין שבו אמיתית  דביקות  היא  לקמן מעורה שכמבואר
ודעתו מדותיו  מיוחדים ע"י  שכולם  במידותיו הן הוא  הזה  הצדיק  של הדביקות 

ה ' ויראת  המידות)לאהבת  שבעת דעתו(והן וכן המוחין), שלשת מיוחדת (כלומר 

בחכמה להקב "ה , יצירה הבן בספר א)איתא  כלומר (פרק בבינה , וחכם  בחכמה  הבן

בהחכמה  מיוחדת  העצמית , ההבנה  מתגברת  שבה  הבינה  האמיתית  שהדביקות 

ומתבטלת  חוזרת  העצמית  ההבנה  כן ידי ועל מלמעלה , שבא  כפי השכל כח שהיא 

אמיתית , ודביקות  ביטול מתוך העליונה  החכמה  שהיא  חכמה לשרשה  בתיבת אלף 

מהשגה , למעלה  שהיא  שבקדושה  החכמה  לספירת  היא  הכוונה  לכך ש חכמה  ראיה 

ׁשלֹוםהוא  ׂשר  עד אבי  ּגּבֹור  אל י ֹועץ ה)ּפלא  ט , השגה ,(ישעיה שום בלי  ¤¤¥¥¦£¦©©¨
ב "ה  סוף  אין אם כי  השכל ותפיסה השגת  היא  מה " – "כח כמשמעותה  החכמה 

משיג  ללא  שהוא  איך יב)כמאמר שמשיג  ד, ראים,(דברים אינכם שבשעה ּותמּונה §¨¥§¤Ÿ¦
נשמתם , יצאה  האור שמגודל תורה  מתן בשעת  כמו אמיתית  השגה  משיג  שהאדם 

מהשגה  למעלה  אלא  תמונה , הנקראת  השגה  בצורת  אינה  הזאת  ההשגה  אזי

לגמרי, השכלית  מציאותם  ונתבטלה  נשמתן יצאה  ולכן הגשמיות  כל בהתפשטות 

השכלי. בכח ששרשיהם  וכוחותיהם  חושיהם  כל שנתבטלו כלומר

עצם  ולא  צמצום  היא  שכלית  השגה  וכל האותיות  שכל איך רבינו מבאר ועתה 

מדבר ההשגה . שהוא  מה האותיות תמונת אות אבל להם הם  שיש  הדיבור יות 

בפה , הגייתם  אופן כלומר ותמונה  כענין צורה  יתברך מאתו  השתלשלות הם
כידוע פלא  שהוא  ע"א)האלף  קלה ע ת' תיקו"ז על ,(עיין אשר  האותיות כל וכן

כידוע העולם וכל וארץ שמים נבראו  א)ידם ויגש פר ' לעיל לא (עיין בוודאי 
נבראו עכשיו  שהם התמונה צורת מאותיות והיא  בדיבור האותיות  צורת  והם 

שמציאות  ח"ו לחשוב  שאין כתיבתן, צורת  שהיא  יותר עוד הנרגשת  ובצורה  הגייתן,

הם  העולמות  שהרי אותם , ומרגישים  רואים  שאנו כפי מהאותיות  היא  העולמות 
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ח"ו, צורה  דמות  שום  ולא  גשמית  צורה  לא  בהם  ואין בתכלית  ע"י רוחניים  אם כי 
מאתם  התמונה בהתפשטות ושכלי,עניינם רוחני ענין על מורה  גשמית  צורה  כל

צורת  או גילוי, לידי באה  שלא  החכמה  נקודת  היותה  על המורה  הי' צורת  כדוגמת 

כולם . האותיות  כל וכן המידות , לתוך החכמה  המשכת  על המורה  והתמונה הו'
עצמם  להתלבש  אם כי  באה לא  המלביששלהם יותר עב  באופן גילוי לידי לבוא 

בו, נרמז אשר יותר הדק  הענין המתחיל על לקטן קריאתם ענין להבין בכדי 
קריאתה  וללמדו  א ' תמונה בהראותו  אם כי  להתחיל אפשר  שאי  הענין א "ב 

באופן  שמובן כפי שבהשגה  התחתון החלק  רק  היא  התמונה  ידי על המוכח השכלי

הוא  ההשגה  עומק  אבל ההשגה , את  להבין למשכיל פתח לפתוח כדי רמיזה  של

משל  באופן לא  אפילו לתארה  אפשר אי ולכן לעיל, רבינו בדברי כמבואר סוף  אין

אותו, ללמד בכדי האותיות  צורת  אותו שמלמדים  בקטן הוא  זה  וענין בלבד. ורמז

אח"כ  איך מעשה , בשעת  משכיל שאינו אע "פ  האותיות , צורת  רק  אותו ומלמדים 

שהוא  שכלי ענין על בצירופן מראות  האותיות  ואז לתיבות  האותיות  מתחברים 

לתיבות . האותיות  בהתחבר רק  וניכר האותיות  מצורת  ולמעלה  למעלה 

הבריאה  כל מאוחדת  האותיות , שורש  שהיא  הפנימית  הנקודה  שמצד מזה  היוצא 

אלוקית . חיות  האמת  פי על שכולה  בשרשה 

בהתפשטות וכן  יתברך ומדותיו  שמותיו  כל שהם והמצות התורה כל
תוכה  שבתוך הפנימית שבלב  נקודה אם כי  מאתם, והגשמית התמונה
למעלה  שהוא  משום  בשכל המוסבר ענין שום  בו שאין הלב  שמרגיש  הרגש  היא 

של  מציאותו אמיתות  שהיא  הנקודה  והיא  שבלב , ציון נקודת  נקרא  והוא  ממנו

הלב , הרגשי שאר כל מתפשטים  שממנה  וגשם האדם  תמונה מכל מופשט שהוא 
לבדו לה' צדקה,בלתי  מצות כענין חנון, הוא  מה יתברך במדותיו  והדבק

התמונה  מן מופשטים שהם ואהבה, רחמנות הם שהמדות ואהבת, מצות או 
ּתּתן נתֹון אותיות בתמונת מתלבשים י)לוֹ אבל טו, לרע(דברים כּ מוֹ ךָ ואהב ּת ¨¦¥§¨©§¨§¥£¨

יח ) יט , לעשותם (ויקרא גשמיים באברים אלו ומתפשטים מצוות  האדם  שבקיים 

אלוף באותיות  המלובשת  ית "ש  אלקותו וחיות  דביקות  בו מתפשטת  כל אזי  וכן
יתברך  בו  הדביקות וענייני  יתברך שמותיו  הכל המורים  שהדביקות המצות

מהשכל, למעלה  שהוא  ענין ידי על היא  אוהזאת  איברים, מעשה ידי  על אם
דבר  אשר  ה' לשונו רוח על ומלתו  ב)בו  כג , ש"ב לימוד (ע"פ מצות  כלומר

רוח  בבחינת  היא  פיו מתוך היוצאה  זו ורוח תורה  דברי פיו מתוך שמוציא  התורה ,

הם  ומצוותיה  התורה  שדברי משום  פיו, מתוך ויוצאת  מדברת  אשר הקשורים ה '
הנהגת  סדר  משנה  או  חדשה וארץ חדשים שמים בורא  יתברך בו  והעטופים

רצונו אל באופן הבריאה שנתלבש  ממש  אלוקי אור כולם  והמצוות  שהתורה  מכיון
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ית "ש עמו היחוד בתכלית  מיוחדות  והן ומצוותיה  התורה  חכמת  דהיינו אותיות  של

שהיא  הבריאה  מציאות  כל גנוז עצמה  בתוה "ק  כי נמצא  אחד, וחכמתו ורצונו שהוא 

אותה , המחיה  האלוקי ברצונוהאור כשעלה הבריאה מוסד יסוד עיקר  שהרי 
כידוע, מלך חנון רחום שיקרא  ומדותיו  כוחו  הראות למען הוא  הפשוט

כמאמר  אלהותו  התגלות ז)ולמען מג , ּבראתיו(ישעי' ולכב ֹודי  ב ׁשמי  הּנקרא  ¦¨§¦§¦§¦§¦¨§¦©Ÿּכל
הם  הם  הבריאה  אותיות  שהרי הם , חד התורה  ואותיות  הבריאה  שאותיות  מכיון

הינה  זו והתלבשות  הנבראים , כל את  שמחיים  מאמרות  שבעשרה  התורה  אותיות 

גילוי  של באופן בהם  משתמשים  האדם  שבני ידי על בהם  שמתגלה  הקב "ה  רצון

הנבראים . כל חיות  הוא  הבורא  רצון שהרי אותם , המחיה  היא  והיא  ית "ש , מלכותו

ג' פרק
הצדיקים  ביד מסורה  הבריאה  כל  הנהגת 

נבראים והנה עניני וכל  המדריגות  שפל  עד הראשון  הצמצום מן 

ואומרים  ונוצריםונעשיםשוניםכולםמוריםאלהותו יתברך 

כידוע  לכבודו  הכל  לארץ  ומתחת  הארץ  ע"א)שירה , קכג  זח "א .(עיין

דום לשמש  שאמר יהושע  יב)וענין  י, הוא (יהושע כי שירה  מלומר

במקומה  ט )יאמר אחרי להיות (תנחומא הוא  במקומה  אמירתו  וענין  ,

סוף  עד הבריאה  מתחילת  העולמות  כל  התקשרות  הוא  האדם

השתלשלות  כסדר והתקשרותם החכמה  מכתר גופו  ע "י ההרכבות 

כבוד  אשר ואחרי העולמות , שבכל  הנמצאים וכל  כולם העולמות 

חיותא  מקום עצמית , נקודת  של  תוכו  בתוך  האדם את  מלא  ה '

מחשבת  פניית  שום ואין  האיברים, בכל  המתפשט  שהוא  שבלבו 

בהפקרות  לבדו  לה ' בלתי ונפשו  גופו  והרכבת  אבר בשום עצמו 

יתברך  לכבודו  הנבראים כל  במקום עומד הוא  הרי נמצא  אמיתי,

קטן  עולם שהוא  זה  באדם מתראה  כבודו  קל שהרי ע' ת' (תקו"ז

:ע"ב)

סדרה ומעתה לשנות  הצדיק שרצון  נברא  לשום טענה  שום אין 

שהוא , באופן  ידו  על  יתברך  כבודו  מהתראות  יפסיק איך 

השמש  מן  יותר העולם לכל  ומאיר מקומו ממלא  הצדיק שהרי

כמאמר כג )בצהרים, כד, כי (ישעיה החמה  ובושה  הלבנה  וחפרה 
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ויראתו ומלכותו  ה ' כבוד מלא  שהצדיק ואחרי צבאות , ה ' מלך 

וכן  במקומה . שירה  אמירת  והוא  יותר המאיר ע"א)הוא  ז (חולין

אני  פנחס  לר' שהשיב יאיר בן  פנחס  לר' מימיו  שפלג  נהרא  גינאי

לא  אשר וכו ' ספק ואתה  עושה  ובודאי קוני רצון  לעשות  הולך 

בך  יעברו שלא  עליך  גוזרני אם כי דבריו  על  כלום פנחס  ר' השיב

באמת  אבל  נהרא . גינאי קאמר שפיר לכאורה  והרי לעולם , מים

וא "כ  כבודו  מקום ממלא  היה  פנחס  ר' להיות  הוא  כן  כדברינו 

כלל : מים בו  יעברו  שלא  לגזור בידו  יכולת  והיה  הוא  מיותר

אלהותוולהיות  התגלות  הם כולם והנמצאים הבריאה  עניני כל 

והטבע  ההנהגה  לשנות  בעיניו  קשה  לכן  וכבודו  יתברך 

כבודו מקום הממלאים לעיל  כנזכר גמורים צדיקים ידי על  אם כי

ארז"ל  שזהו  כנ "ל , חדשה  וארץ  חדשים שמים אחר (תענית באופן 

ע"א) רצונוכה אם השמים מן  שהשיבוהו  פדת  בן  אלעזר ר' על 

שה  דמזוני בשעתי יתרמי אולי מחדש  העולם ולברא  וא לחזור

ההנהגה : שנוי

יתברך והנה אלהותו  כל  לעין  מראה  הטבע  שנוי אמנם אם

באמת  אבל  בו , אלהים רוח אשר איש  בקול  ה ' לשמוע 

שלא  יכיל  מי וכח לבדו  ה ' נפלאות  שמגיד היא  היא  הטבע  הנהגת 

העולם, סוף  עד בראשית  ימי מששת  א ' וסדר מהנהגה  יפסוק

וכו' קום יצא  הארץ  בכל  וכו ' אל  כבוד מספרים (תהילים השמים

ב-ה) השמש יט  ובא  השמש  וזרח יום ובכל  ה), א, וכמאמר (קהלת

ע "ה  המלך  ד)דוד ח , וכו '.(תהלים אצבעותיך  מעשה  שמיך  אראה  כי

על  ההוראה  היא  אחד, סדר על  מתנהג  ותמיד משתנה  שאינה  ומה 

האדם  כח כדרך  משתנה  שאינו  אלהות  וכח ב"ה  סוף  אין  כח גדולת 

עשור  או  ימים להיותם אפשר שאי בכחם מוגבלים הגשמים וכל 

דרך  כי לשעה  ומשעה  ליום מיום משתנה  אם כי אחד, כח סדר על 

הוא  ישן  אולי לו  שיח וכי כז)לו  יח , מ "א אלהות (ע"פ כח משא "כ ,

יישן  ולא  ינום לא  הנה  כי ד)יתברך  קכא, משגיח (תהילים ותמיד

ברא  בראשית , מעשה  תמיד יום בכל  ומחדש  ומקיים מהוה  ושופע 

עינו התעיף  ומהוה  תמיד עת  בכל  מקיים וברצונו  הפשוט  ברצונו 

ואיננו  ה)בו כג , משלי :(ע"פ
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ונוצרים והנה  נבראים עניני  וכל המדריגות שפל עד הראשון הצמצום מן
יתברך  אלהותו  מורים כולם שונים מציאותם ,ונעשים ואומרים בעצם 

כידוע לכבודו  הכל לארץ ומתחת הארץ ע"א)שירה קכג  זח "א זו (עיין ושירה 

ית "ש . כבודו מגלים  שהם  מציאותם  בעצם  הקיים  שכלי ענין יהושע היא  וענין
דום לשמש  יב)שאמר  י, במקומה (יהושע יאמר  הוא  כי  שירה (תנחומא מלומר 

ט ) כל ,אחרי התקשרות הוא  האדם להיות הוא  במקומה אמירתו  וענין
החכמה  מכתר  גופו  ע"י  ההרכבות סוף  עד הבריאה מתחילת העולמות
שבכל  הנמצאים וכל כולם העולמות השתלשלות כסדר  והתקשרותם

כנגד העולמות  מכוון שראשו הספירות , לכל רמזים  האדם  באיברי יש  כן דעל

בהגולגולת)הכתר מרומז ודעת (שחיצוניותה בינה  המוחין)חכמה  כל (הם ושאר ,

את  שיעבוד בשבילו נבראו העולמות  שכל משום  וזה  האיברים , בשאר הספירות 

מציאותם , כל שורש  והוא  יתברך בתוך ה ' האדם את מלא  ה' כבוד אשר  ואחרי 
האיברים  בכל המתפשט שהוא  שבלבו  חיותא  מקום עצמית, נקודת של תוכו 
בתוך  השורה  בה ', הדבק  שבצדיק  אלקות  שורש  היא  האחדות  רק  קיימת  שבו מקום 

האיברים , וכל המידות  לכל מתפשט ומשם  עצמולבו, מחשבת פניית שום ואין
אבר  שכוללת בשום לנקודה  ומיוחדים  בטלים  הפירוד מקום  שהם  שהאיברים  מכיון

בלב , אשר אלקות  ההרגשת  מהשכל, שלמעלה  הנקודה  היא  כולם  גופואת  והרכבת
כל  במקום עומד הוא  הרי  נמצא  אמיתי , בהפקרות לבדו  לה' בלתי  ונפשו 
קטן  עולם שהוא  זה באדם מתראה כבודו  שהרי  יתברך, לכבודו  הנבראים

ע"ב) קל ע' ת' :(תקו"ז

לשנותומעתה  הצדיק שרצון נברא  לשום טענה שום יפסיק אין איך סדרה
ממלא  הצדיק שהרי  שהוא , באופן ידו  על יתברך כבודו  מהתראות

כמאמר  בצהרים, השמש  מן  יותר  העולם לכל ומאיר  כג )מקומו  כד, (ישעיה

כבוד  מלא  שהצדיק ואחרי  צבאות, ה ' מלך כי  החמה ובושה הלבנה וחפרה
וכן במקומה. שירה אמירת והוא  יותר  המאיר  הוא  ויראתו  ומלכותו  (חולין ה'

ע"א) אני ז פנחס לר ' שהשיב  יאיר  בן פנחס לר ' מימיו  שפלג נהרא  גינאי 
ר ' השיב  לא  אשר  וכו ' ספק ואתה עושה ובודאי  קוני  רצון לעשות הולך

אם  כי  דבריו  על כלום זה ,פנחס בלשון לו בך השיב  יעברו  שלא  עליך גוזרני 
ו לעולם כדברינוקשה ,מים באמת אבל נהרא . גינאי  קאמר  שפיר  לכאורה הרי 

כבודו מקום ממלא  היה פנחס ר ' להיות הוא  ידם כן שעל הטובים , במעשיו

ית "ש , מלכותו כבוד שלא נתגלה  לגזור  בידו  יכולת והיה הוא  מיותר  וא "כ
כלל: מים בו  יעברו 
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יתברך ולהיות אלהותו  התגלות הם כולם והנמצאים הבריאה עניני  כל
ידי  על אם כי  והטבע ההנהגה לשנות בעיניו  קשה לכן וכבודו 

לעיל  כנזכר  גמורים שהם צדיקים משום  שזה  בזה  מקום הטעם  הממלאים
ארז "ל שזהו  כנ "ל, חדשה וארץ חדשים שמים אחר  באופן כה כבודו  (תענית

ולברא ע"א) לחזור  רצונו  אם השמים מן שהשיבוהו  פדת, בן אלעזר  ר ' על
ההנהגה  שנוי  שהוא  דמזוני  בשעתי  יתרמי  אולי  מחדש  מוכח העולם ומכך

הטבע , לשנות  מאוד ית ' בעיניו קל גמורים  הצדיקים  של ולצורכיהם  שלענין איך

רבי  של מזונותיו לצורך רק  מחדש  ולבראו העולם  כל את  להחריב  ית ' שרצה  עד

שהציע העולם  בחורבן דהכוונה  רבינו בדברי משמע  יותר ובעומק  פדת , בן אלעזר

מקומות  בכמה  נקראת  שהיא  העולם , טבע  לשינוי היא  פדת  בן אלעזר לרבי הקב "ה 

העולם  חורבן חז"ל (ר "ה בלשון חרוב וחד עלמא הוי שנין אלפי שית חז"ל במאמר  (כמו

לעשות ד לא.) בעיניו וקל בעולם, חדשה והנהגה טבע להתחדשות הכוונה מחדש ובניינו ,

פדת. בן אלעזר  רבי לצורך זאת

ה'והנה  לשמוע יתברך א -להותו  כל לעין מראה הטבע שנוי  אמנם אם
באמת  אבל בו , אלהים רוח אשר  איש  והפשוט בקול הרגיל באופן גם 

כי והיא  ורגע , עת  בכל שהיא  ית ' אלקותו גילוי שמגיד יש  היא  היא  הטבע הנהגת
ימי  מששת א ' וסדר  מהנהגה יפסוק שלא  יכיל מי  וכח לבדו  ה' נפלאות

העולם  סוף  עד ואומרת בראשית מכרזת  אשר היא  הטבע  הנהגת  התמדת  דווקא 

והערות1 2הוספות

דברים ד. על המור  צרור  הקדמון הספר  הוא מהם אחד ונביא המפרשים כל על מוסכם זה פירוש

רמז  הוא וכן מנוחה . שהוא הבא לעולם רמז מנוחה, יום הוא שהשבת וכמו א: פסוק כו פרק

א  שית כאומרם השבת. כמו ודאגה  עצב בלי גמורה מנוחה שהם  המשיח , הוי לימות שנין לפי

הראשונים  מהדברים חרב העולם שיהיה המשיח  לימות רמז שזה לא.), (ר "ה חרוב וחד עלמא

הקב"ה  שעתיד שנים אלף אותם כאומרו התורה. ועסק מנוחה הכל אלא וגלות, חרבן של

המים. פני על ושטים כנשרים כנפים להם עושה הקב"ה עושים. הם מה צדיקים עולמו, לחדש

(תהלים  יתקיים אז כי המשיח , לימות רמז הוא עמלק דבר  כן למים. שנמשלה לתורה רמז שזה

של  שזרעו זמן כל כי והשקט . במנוחה ישב, לעולם וה' וגו', לנצח  חרבות תמו האויב ז-ח ) ט ,

בעמלק  לה' מלחמה טז) יז, (שמות כאומרו ומלחמה. צער  לו יש הקב"ה כביכול קיים, עמלק

של  דורו עד שמואל של ומדורו שמואל, של דורו עד משה של מדורו ואמרו, דור . מדור 

בלהות. תמו ספו רע, פגע ואין שטן אין ואז משיח . של דורו עד מרדכי של ומדורו מרדכי,

שהוא  משיח , של עולמו עוה"ב, שהוא יז), לב, (ישעי' עולם עד ובטח  השקט  יתקיים ואז

אחשורוש: במגילת בזה הארכתי וכבר  שם), ומנוחה. שביעי שהוא השבת כמו מנוחה
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חק לעולם  לעד "ויעמידם  אשר ב "ה , הבורא  של סופי ואין גבולי הבלתי כוחו על

מפני  לעד תעמוד שפעולתו כלל נברא  שום  במעשי כזה  ענין ואין יעבור", ולא  נתן

מוגבל  הוא  גם  זו בפעולה  אשר שכוחו ידי על מוגבלת  היא  נברא  כל של שפעולתו

בפסוק נאמר זה  ועל אלומצומצם , ּכב ֹוד מסּפרים מגּ יד הּׁשמים ידיו וּ מע שׂ ה  ©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦

וכו 'הרקיע  קּום יצא  הארץ ּבכל  ב-ה)וכו ', יט  יום (תהילים הּׁשמׁשובכל  וזרח ¨¨¦©§¨¨¨¤¨¨©¨§¨©©¤¤
הּׁשמׁש ה)ּובא  א, ע"ה,(קהלת המלך דוד ד)וכמאמר  ח , ׁשמי (תהלים אראה ּכי  ¨©¨¤¦¤§¤¨¤

וכו '.  אצ ּבעתי אצבעותיך"מעׂשה "מעשה  שהם  ניכר עצמם  השמים  מציאות  דעל ©£¥¤§§Ÿ¤
התישנות  בהם  שאין מכיון גבול, להם  שאין הקב "ה  של ידיו מעשי שהם  כלומר

ושינוי.

היא ומה  אחד, סדר  על מתנהג ותמיד משתנה על עצמה שאינה ההוראה
האדם  כח כדרך משתנה שאינו  אלהות וכח ב "ה סוף  אין כח גדולת
רצון  כפי עת  בכל ומתחזק  נחלש  וכוחו תמידיים  שינויים  בו יש  נברא  שהוא  האדם 

לו  שאין מכיון זה  וכל הנבראים , שאר כל וכן אחד, במצב עומד ואינו ב "ה  הבורא 

ית "ש עצמותו הוא  שכוחו ב "ה  הבורא  אבל הבורא , לו שמשפיע  מה  רק  עצמי כח

וברצונו  לעד, ועומדים  תמידיים  הם  ית "ש  כוחו מתלבש  שבהם  פעולותיו גם  ממילא 

הם  אזי צבאם  וכל השמים  כמו שינוי שום  בלי לעד קיים  נברא  איזה  שיהיה  ית "ש 

הצדיקים  לצורך מלבד שינוי בהם  היה  לא  העולם  בריאת  ומיום  (כיעקב עומדים 

נון) בן וכיהושע .אבינו

סדר וכל  על עשור  או  ימים להיותם אפשר  שאי  בכחם, מוגבלים הגשמים
לֹו ׂשיג וכי  ׂשיח ּכי  לשעה, ומשעה ליום מיום משתנה אם כי  אחד ¦¦§©¦¦כח

הּוא  י ׁשן א ּולי  לֹו  דר הבעלוכי  לנביאי אליהו מאמר כן כז)ויקץ  יח , דמכיון (מ "א §¦¤¤©¨¥§¦¨

שכוחם  הנבראים  שאר כל כמו הוא  ישן אולי כן אם  אלוה , אינו הדמיוני שאלוהיהם 

תמיד, משתנה  אלא  תמידי כי אינו יתברך אלהות כח ינ ּום משא "כ לא  ¨Ÿ¥¦הּנה
יי ׁשן ישׂ ראלולא  שום ׁש וֹ מר בה שאין ית', השם הנהגת על היא והכוונה קכא, (תהילים §Ÿ¦¨¥¦§¨¥

שינה, הנקראת ושינוי יום הפסק בכל ומחדש  ומקיים מהוה ושופע משגיח ותמיד
תמיד  עת בכל מקיים וברצונו  הפשוט, ברצונו  ברא  בראשית, מעשה תמיד

ואינ ּנּו ּבֹו  עיני התעוף  ה)ומהוה, כג , משלי יסיר (ע"פ הקב "ה  שאם  כלומר £¨¦¥¤§¥¤
ה')השגחתו עין מציאות (הנקראת שום  להם  יהיה  לא  ממילא  מהנבראים  אחד לרגע 

ליש : מאין עת  בכל מתחדשים  הם  כי וקיום ,
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ד ' פרק
הבריאה  בשורש  למתבונן האלקות  גילוי

הטבעית והנה ההנהגה  מסדר ומבין  ורואה  משכיל  אשרי באמת 

יתברך  השגחתו  גודל  איך  משתנה , שאינו  ממה  להבין 

יתברך , חיותו  בלתי נמצא  דבר שום אין  שהרי פקיחא , ועינא  פרטית 

חיותו לקבל  אפשר שאי אדם ולכל  מקום בכל  ושוב רצוא  והחיות 

יתבטל  החיות  השפעת  בהתמיד כי ושוב ברצוא  אם כי יתברך 

להתעלות  צריכים הדברים וכל  הוא  עליה  צורך  ירידה  לכן  המקבל ,

הוא  הירידה  כי מלבד כולם, את  המחיה  וחיותו  יתברך  מאתו  והכל 

ההתבוננות  ואחרי בהתגלות  היא  והעליה  פנים בהסתר חיותו 

והתגלות  שכינה  גלוי זו  הרי פנים בהסתר גדול  היותר צמצום

ואינו זאת  את  יבין  לא  הכסיל  אבל  ויותר, יותר יתברך  אלהותו 

ה  טבעית  הנהגה  מתמידות  ומניח מבין  בפרטות  יתברך  שגחתו 

המקרה : תחת  אותם 

מתמידות וכן  יבינו  ולא  ידעו  שלא  כמוהו  הבוטחים וכל  פרעה 

ארץ  מלכי כל  האמינו  אמנם אם פרטית  השגחה  ההנהגה 

הנהגה  סדר לשום אפשר שאי אלהות , ענין  הבריאה  תחילת  להיות 

אמרם  אבל  בטענותיהם, ומבואר כידוע  המקרה  דרך  על  להיות 

ומזלות  כוכבים ההנהגה  סדר על  הניח הוא  הנה  הבריאה  שאחר

יהיה  אשר עד רגע  ובכל  עת  בכל  ושוב ברצוא  פרטית  השגחה  ולא 

שארז"ל  יה  תהלל  הנשמה  וכל  הישראלי האדם ביד יד,הכל  (ב"ר 

ענין יא) שהוא  ושוב הרצוא  ענין  שהוא  ונשימה  נשימה  כל  על 

כי  שבעולם, כסף  כל  עליו  שמבחינים בוחן  אבן  כמו  הלב נסיונות 

שוב  לאו  ואם עליו , לחול  תוכל  אולי הלב את  בוחן  הוא  הרצוא 

אולי  נשתנה  מה  בלבבו  אשר את  לדעת  לנסותו  ורצוא  חוזר ותיכף 

ענין  ג "כ הוא  השוב שמבין  מי והנה  לעולם. וכן  לחול  תוכל  עתה 

על  הרי ועולה , מטפס  להיות  וצריך  ירידה  דרך  שהוא  רק הרצוא 

מרגיש  ואינו  נפגע  שאינו  מי  כן  שאין  מה  יה . תהלל  נשימה  כל 
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כי  וטבע  במקרה  יצא  עצמו  על  ללמד לא  הכלל  מן  שיצא  בדבר

לבדו : לו  זה  גם להעלות  מלפניו  שיירא  עשה  אלהים אם

כידוע וזהו השכל  שהוא  למשה  השי"ת  עיי"ש)אומר ע"ב קטז (זח "ב

והירידה  השכחה  שהוא  כידוע  עורף  ענין  שהוא  פרעה  אל  בא 

כי  לבו  את  הכבדתי אני כי בו  והתרה  פרעה  אל  בא  חוץ , מחשבת 

כידוע  השכינה  הוא  ע"א)אני רעו זח "ג  שכינה (עיין ענין  שהוא 

דבר, כל  של  תמידית  והנהגה  וההרגל  הטבע  שהוא  בתחתונים

צורך  והירידה  פנים בהסתר שהוא  רק סוף  אין  הוא  אני אני ובאמת 

כדי  הוא  והכוונה  ושוב ברצוא  אם כי לחול  אפשר שאי הוא  עליה 

אלה  אותותי שתי למען  וזהו הרצוא . אל  השוב את  גם להעלות 

כל  את  המחיה  הקב"ה  של  ושמותיו  האותיות  למען  פירוש  בקרבו 

צורך  והירידה  להעלות  כדי התורה  אותיות  על  כולם הנבראים

וזהו  ע"ב)עליה . ז כך (ע"ז ואחר מקום של  שבחו  אדם יסדר לעולם

בעולם  הנמצאים מכל  הוא  מקום של  שבחו  הסידור כי יתפלל 

בשמו הנקרא  מכל  השגתו  ותפיסת  אלהותו  והתגלות  שבחו  להיכר

תהלל  ונשימה  נשימה  כל  והרי בלתו דבר אין  כן  ואם ברא , ולכבודו 

אין  אם האמיתי הדביקות  הוא  שהרי בודאי יתפלל  כך  ואחר יה 

בעולם: הפסק שום 

להבין והנה  הטבעית, ההנהגה מסדר  ומבין ורואה משכיל אשרי  באמת
פקיחא  ועינא  פרטית יתברך השגחתו  גודל איך משתנה שאינו  ממה
פרטית , השגחה  שיש  גמור בהכרח מוכרח ורגע  עת  בכל הנבראים  מציאות  מעצם 

לעיל ש  כאמור יתברך הרי חיותו  בלתי  נמצא  דבר  שום אין במציאות הרי  וא "כ

מציאותם , סיבת  שהיא  השגחה  עליהם  שיש  מוכרח ו ׁשֹוב הנבראים  רצ ֹוא  ¨¨©©§והחּיֹות
יד) א, שהחיות (יחזקאל משום  קבוע , באופן בהם  הנטוע  חיות  איזה  בנבראים  אין

חדש , חיות  ושב  למקורו חוזר עת  בכל בהם  אדם שנשפע  ולכל מקום הן בכל

עולם  בבחינת (מקום)בבחינת  וזמן(נפש)והן זמן בכל החיות  מתחדש  שאי ,(שנה),
החיות  השפעת בהתמיד כי  ושוב , ברצוא  אם כי  יתברך חיותו  לקבל אפשר 

המקבל  של יתבטל הגשמית  מציאותו היתה  עצמו, בהנברא  נטוע  החיות  היה  אם 

גשמית  מציאות  נראה  היתה  ולא  בתוכה , אשר ה ' ודבר החיות  לגבי מתבטלת  הנברא 

מטי  אלא  בו קבוע  אינו האמיתי שהאור באופן בהנברא  החיות  נטוע  ולכן לעיננו,

ירחף , גוזליו על קנו יעיר כנשר מטי הוא ולא  עליה צורך ירידה החיות לכן
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שהוא  כלומר - החפץ  לתוך יורד שהוא  זמן ובאותו עת  בכל חוזר החפץ  לתוך היורד

שכל  ידי על לשורשו, ומתקשר שחוזר עליה  ג "כ בו יש  הגשמי, בעולם  מתלבש 

הדביקות  שהיא  העליה  מושרשת  עצמה  שבירידה  ונמצא  העליה , הוא  הירידה  טעם 

לשורש .

להתעלות וכל  צריכים כבוד הדברים את  לגלות  תכליתו שאין נברא  שום  ואין

לעיל, רבינו בדברי כמבואר התעלותו, שהיא  יתברך קונו מאתו  והכל
כולם  את המחיה הצמצום וחיותו  גם  שהרי אלקותו, כח היא  עצמה  הירידה  גם 

חיותו  על המסתיר אלקים  משם  אלקות  כח הוא  שבבריאה  האלקות  כח הסתר שהוא 

אלקים ", ה ' ומגן שמש  "כי הכתוב  כמאמר חיותוית ' הוא  הירידה כי  מלבד
בהתגלות  היא  והעליה פנים בריחוקבהסתר  אינו לעליה  הירידה  בין החילוק 

לגבי  רק  הוא  שהחילוק  ונמצא  ית ', מאתו היא  הירידה  גם  שהרי ית ' מאתו החיות 

והעליה  פנים , בהסתר הנברא  נראה  שבו והשכליות  המצב  היא  שהירידה  הנבראים ,

הנברא  לגבי רק  היא  והעליה  החיות , שורש  על המורה  השכל נתגלה  בו המצב  היא 

האמת . לגבי דהיינו ית "ש  לגביו ולא  חוץ  כלפי וגילויו

שכינה ההתבוננות ואחרי גלוי  זו  הרי  פנים בהסתר  גדול היותר  צמצום
ויותר  יותר  יתברך אלהותו  בעוה "ז,והתגלות בברואים  שיש  זה  צמצום 

הסתר  בה  שאין בלבד זו לא  האמת , לגבי ולא  בחיצוניות  רק  הוא  לעיל שכאמור

מתבונן  שאינו למי ההסתר רק  שהם  הצמצומים  את  המסירה  שהיא  בהתבוננות ,

שאחרי  אלא  ושוב , ברצוא  תמיד וחיותו שרשו ומאין היא  מה  החפץ  במציאות 

הבריאה  תכלית  שהרי הבריאה , לפני מאשר יותר אלקותו גילוי בה  יש  ההתבוננות 

ותחתון  יותר גדול שהצמצום  וככל דווקא , בתחתונים  אלקותו כבוד התגלות  היא 

ועל  יותר, גדול הוא  מתוכו הנראה  אלוקים  והכבוד נמצא  ית ' כבוד בהעלם  יותר

בזוה "ק  נאמר זו ע"ב)התבוננות  סוף רנ"ד כולא ",(פקודי איתברר אבל "במחשבא 
זאת  את יבין לא  כלשון הכסיל ההתבוננות " "אחרי דווקא  נקרא  זה  שענין משום 

כמבואר  "חכמה " נקרא  העולמות  בכל המתגלה  ית ' כבודו זה  ומטעם  כאן, רבינו

ההתבוננות  החכמה  ידי על הוא  ית "ש  כבודו התגלות  אופן כי לעיל רבינו בדברי

נברא , מכל הנראה  יתברך והדעת  השגחתו  טבעית הנהגה מתמידות מבין ואינו 
אותם  ומניח במחשבתובפרטות, הזה  המקרה.הכסיל תחת

ההנהגה וכן  מתמידות יבינו  ולא  ידעו  שלא  כמוהו  הבוטחים וכל פרעה
הבריאה  תחילת להיות ארץ מלכי  כל האמינו  אמנם אם פרטית, השגחה
כידוע  המקרה דרך על להיות הנהגה סדר  לשום אפשר  שאי  אלהות ענין

בטענותיהם  שמציאות ומבואר  בכך האמינו וחבריו שפרעה  רק  שלא  ונמצא 
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להאמין  הוכרחו גם  אלא  ומיוחד, יחיד בורא  ידי על אלוקית  בחכמה  היא  הבריאה 

לו  שאין גמור מין שאפילו משום  ומחשבה  בחכמה  היא  הבריאה  שהנהגת  מסברא 

זה , דבר להכחיש  יכול אינו כלל ודעת  הבריאה התבוננות  שאחר  אמרם אבל
ומזלות  כוכבים ההנהגה סדר  על הניח הוא  כללית ,הנה הנהגת  נקראת  שהיא 

הבריאה  כללי ידי על כללי באופן היא  הבריאה  הנהגת  פרעה  סברת  שלפי דהיינו

וצרכיהם , מזונם  הברואים  מקבלים  ידם  ושוב שעל ברצוא  פרטית השגחה ולא 
רגע  ובכל עת שיאמין בכל ידי שעל מפני בזה , להאמין פרעה  חפץ  שלא  והטעם 

מוכרח הישראלי בזה  האדם ביד הכל יהיה אשר  היא עד הבריאה  כל שהנהגת 

הצדיקים . ביד

י ּהוּכל  ּתהּלל ו)הּנׁשמה קנ, רז "ל(תהילים  שאמרו  יא), יד, נשימה (ב"ר  כל על Ÿ©§¨¨§©¥¨
ושוב  הרצוא  ענין שהוא  פיו ונשימה לתוך אויר נושם  שאדם  הנשימה 

ושוב , הרצוא  על מורה  ג "כ בוחן ומוציא  אבן כמו  הלב  נסיונות ענין שהוא 
תוכל  אולי  הלב  את בוחן הוא  הרצוא  כי  שבעולם, כסף  כל עליו  שמבחינים

עליו של לחול פיו שרוח מפני הל"ב , אותיות  הב "ל כי בתיקו"ז מובא  כן ועל

בעולם  ביותר הרוחני הענין היא  הרוח כי לתוכו, הנכנסת  ה 'רוח'ניות  על מורה  האדם 

שוב ,ה הגשמי  לאו  אור ואם את  לקבל דיו מזוכך אינו שהגוף  רואה  כשהרוח

מקיף , אור לו ונעשה  לשרשו לקבל יכול הגוף  שאין החלק  שב  מיד ותיכף הנשמה 
ורצוא  האדם חוזר  עתה לתוך אולי  נשתנה מה בלבבו  אשר  את לדעת לנסותו 
לחול  הדביקות תוכל לפי מחדש  עת  בכל חל הרוחני שהאור מורה  זה  ענין וממילא 

רגע בכל לבו ונקודת  מחשבותיו נבחנים  ולכן שעה , באותה  האדם  אשר והזכות 

לעלות  שיוכל כדי לבו זכות  לפי  שעה  באותה  ה ' אור עליו שיחול כדי מחדש  ורגע 

הזך האור אותו מכח ויותר  יותר לעולם.מעלה  וכן

שמבין והנה  גילוי מי  תוספת  היא  שהבריאה  בכך – לעיל כאמור – שמתבונן מי

בתחתונים , אפילו שמאיר הרצוא השוב אלקותו ענין ג"כ גם הוא  כי

לגלות  רצון מתוך ג "כ הוא  האדם  בתוך להתיישב  רוא  שהחיות  הגוף  לתוך הרצוא 

ית "ש , ולקרבתו ית ' שהוא אלקותו הגוף רק לתוך וצריך הרצוא  ירידה, דרך
ועולה  מטפס החיות להיות בשרש  ג "כ דבוק  להיות  החיות  צריך ושעה  שעה  שכל

לשרשו, ושוב  באדם  רצוא  הוא  תמיד ולכן האדם  בתוך יתגשם  שלא  בכדי העליון

נפגע  שאינו  מי  כן שאין מה יה, תהלל נשימה כל על השוטה ,הרי  דהיינו
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וארא.ה. פרשת קודש זרע בארוכה בזה ראה
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אחז"ל ב)שהרי יג  דף כלומר (שבת עליו, בא  רע  פגע  אין ופרש "י נפגע  שוטה  אין

בפגעיו, מכיר הכלל אינו מן שיצא  בדבר  מרגיש  משרשו ואינו  שיצא  שהחיות 

בגופו וטבע ונתלבש  במקרה יצא  עצמו  על ללמד לתוך לא  בא  עצמו מתוך לא 

הטבע  בהנהגת  מלפני גופו שיירא  עשה אלהים אם לוכי  זה גם להעלות ו 
שיעלו לבדו  בכדי הנבראים  את  לחיות  העליונה  ההנהגה  מתחדשת  ורגע  רגע  ובכל

ית '. אלקותו בגילוי לשרשו וידבקוהו השורש  את 

כידועוזהו השכל שהוא  למשה השי "ת עיי"ש)בזוה "ק אומר  ע"ב, קטז (זח "ב

ישראל, כל של הדעת  הוא  עורף דמשה  ענין שהוא  ּפרעה אל  כי ּבא  Ÿ¤©§Ÿ
"הערף ", אותיות  חוץ "פרעה " מחשבת והירידה  השכחה שהוא  והוא כידוע

שהוא  והגוף  הראש  התחברות  ששם  העור דהיינו בראש  הדעת  מקום  כנגד אומר

השכל  את  וממשיך אלו מוחין נוטל ופרעה  המידות  לתוך מוחין להמשיך  הדעת  ענין

לקליפות  והתענוג  פרעה,ו והמידות  אל ז"ל בא  הכּבדּתי פרש "י אני  ּכי  בו , ¦§©§¦¦£¦והתרה
כידוע  השכינה הוא  אני  כי  לּבֹו, ע"א)את רעו זח "ג  שכינה (עיין ענין שהוא  ¤¦

דבר  כל של תמידית והנהגה וההרגל הטבע שהוא  תחתונים בתחתונים תיבת 

הנהגת  את  בגילוי בו רואין שאין כלומר הגילוי מצד תחתון שהוא  מצב  על מורה 

שכינה  נקראת  זו והנהגת  פרטית , בהשגחה  התבוננות  ידי ועל אמונה  ידי על אלא  ה '

המלכות  ספירת  והיא  עליהם , מלכותו שתתגלה  בכדי בתחתונים  הקב "ה  שוכן שבה 

העשירית , לט )ובאמתהספירה  לב, סוף (דברים אין הּוא , אני  "אני"אני  כלומר £¦£¦
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יש ו. האמנם דז"א, האחוריים בכל נאחזים הקליפות והנה וישב: פרשת - הפסוקים שער  ראה

צר היותר  המצר  שהוא שלהם, הגרון בחי' והיא מצרים, ארץ הנקראים  בקליפות, פרטיים בחי'

באחוריים  רק דקדושה, הגרון של פנים בצד אינו בקדושה, אחיזתם ומקום כנזכר . הגוף שבכל

והנה  כנודע. א' למלך פרטיי שם ואינו פרעה, הוא מצרים מלכי כל שם ולכן עורף. הנקרא

בערף  הוא אחיזתו כי לרמוז הערף, אותיות בו יש פרעה גם ע"ה. עורף בגימט ' פרעה

שבקדושה:

הם  כי היא, והסיבה כנודע. האומות כל על יתירה שהיתה מצרים, חכמת ענין תבין, ובזה

מבחי' שהם וגם בגרון, למטה בהיותם שהוא אלא עצמם, המוחין מבחי' ויונקים נאחזים

מקום  בגרון, מחוברת הארתם להיות ואמנם כנודע. כלל אחיזה להם  אין הגדלות מן כי קטנות,

משם: גדולה יניקה להם יש מחוברים, והאורות מאד, צר 

כנגד  המשקים שר  שהם, ידה תחת שהם פרטים ג ' לו ויש כלו, העורף כללות הוא פרעה והנה

הבינה. מוח  מתלבש ששם הושט , כנגד האופים, ושר  כנז"ל. החכמה מוח  מתלבש שבו הקנה,

הדעת: מוח  מתלבש שבהם הדם, של והמזרקים הוורידין כנגד הטבחים, ושר 



הארץ  בא פרי כ 

למעלה  כלומר נסתר בלשון ש "הוא " ומיוחד יחיד אחד אותו הוא  "אני" השכינה 

והספירות , העולמות  מכל למעלה  פניםמהשגה , בהסתר  שהוא  בין רק החילוק 

מצד  רק  הוא  א "ס  האור לבין שכינה  ונקראת  אני בלשון הנקראת  התחתונה  ההנהגה 

אבל  התחתונים , לגבי פנים  הסתר בה  יש  התחתונה  שההנהגה  כלומר הגילוי,

הוא  עליה צורך מתייחדת והירידה בתחתונים  ההנהגה  שהיא  הקדושה  השכינה  גם 

סוף , אין גילוי היא  השכינה  הנהגת  שמציאות  מפני א "ס  אור עם  ורגע  עת  בכל

בכך  מראים  הם  מצב  בכל ית "ש  הבורא  את  שעובדים  ישראל ידי שעל כלומר

שום  אין המדריגות  כל סוף  עד המדריגות  כל ומראש  סוף  לה  אין ית ' שאלקותו

ית "ש , מאורו הפנויה  והכוונה מציאות  ושוב , ברצוא  אם כי  לחול אפשר  שאי 
הרצוא . אל השוב  את גם להעלות כדי  הוא 

של וזהו ושמותיו  האותיות למען פירוש  ּבקר ּבֹו, א ּלה אתתי  ׁשתי  §¦§¤¥©ŸŸ¦¦©©§למען
על  כולם הנבראים כל את המחיה התורה ידיהקב "ה ירידת אותיות

נעשו, שמים  ה ' בדבר שנאמר כמו האותיות , ידי על היא  התחתונים  לעולמות  החיות 

כפי  הנברא  של שמו אותיות  והם  אותו המחיות  אותיות  בו יש  ונברא  נברא  שכל

ובפרט  התורה  אותיות  הם  שבנבראים  אלו אותיות  ושורש  הקודש , בלשון שנקרא 

נתלבשו  כו' וגימטריאות  אותיות  חילופי ידי ועל מאמרות  שבעשרה  האותיות 

המורה  שמו שהוא  שבו אלקות  הגילוי לפי אחד כל כולם  הנבראים  בכל האותיות 

בתחתונים  פעולתו להעלות ז על כדי  לשרשם ,, הנבראים  עליה את  צורך והירידה
ותהיה  בגשמיות  גם  מתפשטים  התורה  האותיות  יהיו למען היא  הנבראים  כל תכלית 

ה '. כבוד נגלה  זה  ידי ועל המצבים  וכל המדריגות  בכל מאירה  ית ' מלכותו

ע"ב)וזהו ז כי (ע"ז יתפלל, כך ואחר  מקום של שבחו  אדם יסדר  לעולם
שבחו להיכר  בעולם, הנמצאים מכל הוא  מקום של שבחו  הסידור 

ברא  ולכבודו  בשמו  הנקרא  מכל השגתו  ותפיסת אלהותו  כן ,והתגלות ואם
יה  תהלל ונשימה נשימה כל והרי  בלתו , דבר  בודאי אין יתפלל כך ואחר 

בעולם. הפסק שום אין אם האמיתי  הדביקות הוא  שהאדם שהרי  לאחר דווקא 

אתר  לית  כי חכמתו בעין ורואה  הברואים , בכל המבהיק  אלקותו אור את  מגלה 

הוא  יכול אז דווקא  הקב "ה , בשבח מוסיפים  עצמם  הנבראים  ואדרבה  מיניה  פנוי

העוה "ז  ברואי מכל להתפשט הנכונה  הדרך ואין האמיתי, בדביקות  להיות 

מציאותו  את  בעיניו סתירים  כביכול שהנבראים  נמצא  דאז שאינם , כמי ולהחשיבם 
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הק'.ז. הבעש"ט  מרן דברי פי על פ"א זי"ע) התניא (לבעל והאמונה היחוד שער 
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אפשרות  בו שאין משום  נמצא  שבלתי איך המראה  האמיתית  הדביקות  זה  ואין ית '

ית "ש . בו דבקים  להיות 

ה' פרק
לשרשם  המידות  העלאת  היא חמור  פטר  פדיון מצות 

זרות והנה מחשבות  עליית  ענין  הוא  בשה  חמור פטר פדיון  ענין 

מחשבה  ובאמצע  קרבנה  אל  באו  כי הטובות  מעין  ורעות 

ורצונה  אותה  הוריד שכבר ממינה  זרה  מחשבה  איזה  עולה  טובה 

בספר  כידוע  זרה  אהבה  על  שהיה  מצרים גלות  כענין  להתעלות ,

מאתם  הגאולה  ואחרי שובבי"ם. עניני בכל  האר"י וכתבי הזהר

בשרם חמורים בשר כ)אשר כג , צונו(יחזקאל ולבנים חומר וגלות 

שהוא  האהבה  שהיא  חמור ראשית  שהוא  חמור פטר בפדיון  השי"ת 

בכור הנקראים שבישראל  הבנין  ימי וז' לחדשים ד,ראשון  (שמות

חסדכב) שהוא  לכהן  בשה  לפדותה  ע"ב)ומצותה  רנו זח "א (עיין

תפדה  לא  ואם לבדו . לה ' בלתי ואהבות  החסדים  כל  ולהעלות 

שלא  והקליפה  העורף  דרך  שהוא  אותו לכלות  שהוא  וערפתו 

להנאת  ולא  לבד מצוה  לשם לכווין  יכול  אינו  אם כלל  בו  להשתמש 

משכיל  דרכיו  בכל  ה ' את  לדעת  וכו ' יותר ביבום מצוה  כענין  עצמו ,

הכניס  שהוא  כהן  של  ממונו  הפסיד שהוא  ולפי אמן . רצון  יהי כן 

באורחותיו ונלכה  מדרכיו  יורנו  וה ' וכו ' יופסד לפיכך  החוצה  אהבות 

דעהו : דרכיו  בכל 

ורעות והנה  זרות מחשבות עליית ענין הוא  בשה, חמור  פטר  פדיון ענין
איזה  עולה טובה מחשבה ובאמצע קרבנה, אל באו  כי  הטובות מעין

אותה  הוריד שכבר  ממינה זרה אותה מחשבה וגישם  אותה  השפיל האדם 

הרעה , להתעלות במחשבתו ששרשה ורצונה שכלית  חיות  שהיא  – המחשבה  רצון

מחשבה  באותה  יתבונן שהאדם  ידי על לשרשה  ולהתעלות  לחזור האלוקי, באור

ועל  המחשבה  באותה  ית ' מציאותו מאתו שנסתר שבה  הרע  חלק  את  ויבטל שוב 

לשרשה , שבו השכליות  יחזור זה  זרה ידי אהבה על שהיה מצרים גלות כענין
עבירה  של בחימום  ונתחמם  מאשתו שפרש  שנה  בק "ל הראשון אדם  חטאי על עונש 

שובבי "ם.לאונסו, עניני  בכל האר "י  וכתבי  הזהר  בספר  כידוע



הארץ  בא פרי כב 

מאתם ואחרי  ּבׂשרםממצרים הגאולה חמֹורים ּבׂשר  ס וּ סים א ׁשר  וזרמת  £¤§©£¦§¨¨§¦§©¦

כ)זרמתם  כג , נענשו (יחזקאל שבשלה  זו, תאוה  היה  שמציאותם  דהיינו ¦§¨¨

לקליפות , לאונסו בחטאיו הראשון אדם  שהוריד הניצוצים  שהם  ישראל וגלות בני
חמור  ראשית שהוא  חמור  פטר  בפדיון השי "ת צונו  ולבנים כלומר חומר 

חמור, הנקראת  שבקליפות  הזאת  התאוה  האהבהראשית  הוא שהיא  התאוה  שורש 

האהבה , מידת  והוא  לחדשים בקדושה  ראשון שהיא שהוא  בניסן נתגלית  זו מידה 

השנה  לחודשי הבנין ראש  ימי  בכור שבישראל וז ' כב)הנקראים ד, מידת (שמות

נפשות  מציאות  כלומר העולם  נבנה  שבהם  המידות  לשבעת  הראשונה  היא  החסד

הבנין, ימי שבעת  ונקראים  ישראל, חסד בני שהוא  לכהן בשה לפדותה ומצותה
ע"ב) רנו זח "א לבדו .(עיין לה' בלתי  ואהבות החסדים כל ולהעלות

תפדה ואם  גודל לא  בשל לשרשם  התאוות  את  להעלות  יכול האדם  אין אם 

לגמרי, בתאוות  משוקע  שהוא  היא וערפתוירידתו עריפה  תיבת  משמעות 

לעשות  האדם  שצריך מה  זו בתיבה  רמוזה  הפנימיות  וע "ד העורף , דרך שחיטה 

הדבר, טעם  אותווגם  לכלות והקליפה,משום שהוא  העורף  דרך והכילוי שהוא 

להנאת הוא  ולא  לבד מצוה לשם לכווין יכול אינו  אם כלל בו  להשתמש  שלא 
לקדושה ,עצמו להעלותם  אלא  עוה "ז מעניני להתנזר אינה  הנכונה  שהדרך אע "פ 

להתנזר  באמת  הוא  צריך יכול שאינו מי אבל להעלותם , שיכול מי זה  כל

וכו 'ממותרותיהם , יותר  ביבום מצוה קודמת כענין יבום  הדין שמעיקר שאע "פ 

אזי  לבדו, לה ' בלתי לכוין בידינו שאין הזה  שבזמן וגמרו וחז"ל נמנו לחליצה ,

יבום , למצות  קודמת  חליצה  ומצות  ליבם  לנו משכיל אין דרכיו  בכל ה' את לדעת
אמן. רצון יהי  המשנה ,כן דברי בהמשך הכוונה  ממונווזה  הפסיד שהוא  ולפי 

כהן לקליפות ,של - כהן בתיבת  הנרמזת  החסד מידת  את  שהוריד שהוא דהיינו
החוצה  אהבות דהיינו הכניס חיצוניות  באהבות  האהבה  במידת  השתמש  כלומר

היתרף תאוות  או אסורות  יופסד אהבות  ויוריד וכו 'ממונולפיכך יוסיף  שלא  בכדי

לקליפות  יותר דעהו :עוד דרכיו  בכל באורחותיו  ונלכה מדרכיו  יורנו  וה ' ,
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