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ושמש  תשא מאור  א כי 

תשא כי 

הקדמה 
בלבות בפרשייתנו וחקיקות אותות שהם  התוה"ק  אותיות הם אש  של  באותיות נחקקו 

בדעת  ישראל  כל  את הרועה משה ידי על  ישראל  נשמות ריבוא  שישים

בהשתוקקות  ישראל  כל  את המקשרת והיא  ממש , ועצמותו  מהותו  היא  אשר האלוקית

האלוקית. לדבקות עזה 

המידות וזאת לשבעת  מרכבה שהם הרועים שבעת השגת דאין הסה"ק  שביארו  מה למודעי

כי  העליונים, והמוחים הקדושות המידות בכל  ישראל  גדולי כל  כהשגת הקדושות,

ובהיות  העליונות, למידות מרכבה הרועים שבעת מהיות יוצא  פועל  הם ישראל  השגת

לאלוקיו העליונה אהבה היתה נפשו  שכל  דהיינו  אהבה  למידת ממש  מרכבה אבינו  אברהם

כלולים  אשר ישראל  כל  בנפשות לתחתונים אלו  מידות ירדו  והרועים, האבות שאר וכן

היתה  האלוקית שנפשו  דהיינו  ישראל , כל  של  הדעת היה רבינו  משה ולענייננו  בנפשו , היו 

האלוקית  נפשו בלהבת להתכלל  נתהפכה הטבעית ונפשו  ממש , אלוקית דעת של  מציאות

אלוקית. דעת מלבד  אחרת מציאות שום בו  היה שלא  עד 

רבינווהנה משה כי ואם וגבול , קץ בלי אלוקים פני לדעת השתוקקותו  היתה רבינו  משה

בהשגה  אשר העונג  וגודל  האלוקית הבינה נהרות את לתחתונים הממשיך הדעת הוא 

אשר  ה' במציאות חזק  בהתקשרות השכל  התקשרות שהיא  בדעת גילוי לידי בא  האלוקית

והיא  יותר הגבוהה לדרגה להגיע רבינו  משה רצה נפש , של  הפנימי לעומקה עד  חודר

כן  גם מרככה נפשו  שתהפך עד  ראיה של  באופן בשלימותה האלוקית החכמה ידיעת

בחכמה  גמור בביטול  כלולה נפשו  שתהיה עד  ממש  המציאות בביטול  העליונה, לחכמה

נברא . כאן שאין עד  בשורשו  השכל  התכללות מה, כח שהיא 



ושמש  תשא מאור  כי  ב 

ובהאי ואם חיים מלך פני באור להתכלל  שזכה פטירתו  בשעת לזאת זכה רבינו  משה כי

בתחתונים  בהיותו  שהרי בתחתונים, משה בהיות ה' חפץ בזאת לא  משה, אסתלק  רעוא 

שהוא  כפי התחתון ביכולת ואין בתחתונים, מושגת אשר כפי האלוקית לדעת מרכבה היה

יש  של  מציאות איזה בו  יש  אשר נברא  לאלוקיה)תחתון לגמרי  מתבטלת היא  אם  את (גם  להשיג 

ולא  במשכיל , כלול  השכל  אלא  שמבין מי אין ממש , במציאות ביטול  שהיא  החכמה הארת

ממש . בתחתונים אלקותו להתגלות יצרה לשבת בראה לתוהו 

התענוג וענין  שהיא  הכתר הארת מאיר בחכמה כי זה במאמר רבינו  בדברי מבואר זה

העליון  בתענוג  להתכלל  חוזרת הנברא  של  מהותו  אשר הגמור היחוד  והיא  העליון

גוא "צ . בביאת המיועד  הזמן עד  תיתכן ולא  תירצה ולא  הזה העולם מציאות כל  ביטול  והיא 

א' פרק
ממש החכמה  ספירת  עד להגיע השתוקק  רבינו משה 

ואדעך ועתה דרכיך  את  נא  הודיעני בעיניך  חן  מצאתי נא  אם

את  גם משה  אל  ה ' ויאמר הזה , הגוי עמך  כי וראה  וגו '

בשם, ואדעך  בעיני חן  מצאת  כי אעשה  דברת  אשר הזה  הדבר

פניך  על  טובי כל  אעביר אני ויאמר כבודך , את  נא  הראני ויאמר

אתי  מקום הנה  ה ' ויאמר וגו ', פני את  לראות  תוכל  לא  ויאמר וגו ',

אחורי  את  וראית  כפי את  והסירותי עברי, עד עליך  כפי ושכתי וגו ',

וכל  פשוטו  פי על  להבינם קשים אלו  הפסוקים הנה  יראו . לא  ופני

ואענה  דרכו  לפי מפרש  אחד כל  ואחרונים קדמונים התורה  מפרשי

תחילה  ז"ל . בדבריהם כלולים שדברי להיות  ויכול  חלקי אני גם

שמו יתברך  דרכיו  לידע  תחילה  משה  ביקש  מה  הדקדוקים, נדקדק

ומפרשי  רש "י ופירוש  יתברך . כבודו  לראות  יותר ביקש  כך  ואחר

תוכל  לא  לו  שאמר וגם ואדעך . לשון  זה  מה  וגם ידועים. התורה 

שיהיה  כבודו  לראות  רק נאמר לא  בבקשה  הלא  פני, את  לראות 

את  והסירותי כפי ושכתי לשון  זה  מה  וגם בפניו . ולא  שיהיה  איך 

יראו : לא  ופני אחורי את  וראית  כפי



ושמש  תשא מאור  ג כי 

את ונראה נא  הודיעני שאמר ע "ה  רבינו  משה  בבקשת  לפרש 

התשובה  דרכי כל  לו  להודיעו  מהקב"ה  שביקש  דרכיך 

פסוק  על  ז"ל  האר"י בכתבי שמצינו  כמו  דרך , נקרא  תשובה  כי

טז) מג , החמשים (ישעיה הם הם בים כך , שמפרש  דרך , בים הנותן 

שהם  שבבינה  נקראושערים שערים החמשים שכל  תשובה , שערי

הוא  ברוך  ה ' לעבודת  לבוא  אדם יכול  התשובה  ידי שעל  דרכים

הכתוב וידוע  ב)באמת . יד, רצה (הושע אלהיך  ה ' עד ישראל  שובה 

אלהיך , ה ' להשיג  שיבוא  עד תשובה  כך  כל  לעשות  שצריך  לומר

דרכי  לו  להראות  מהקב"ה  משה  שביקש  וזהו  אלהיך . ה ' עד וזהו 

החמשים  כל  שביקש  לומר רצה  ואדעך  וזהו  אלהיך  ה ' עד התשובה 

עד: לשון  ואדעך  וזהו  אלהיך , ה ' עד שיבוא  עד שבבינה  שערים

רצה והשיב  אעשה , דברת  אשר הזה  הדבר את  גם הקב"ה  לו 

שלא  ידוע  וזהו  התשובה . דרכי כל  לך  שאראה  לומר

כבודך  את  נא  הראני ביקש  כן  על  החמשים, השער משה  השיג 

שבבינה  החמשים שהשער החמשים השער להשיג  ביקש  לומר רצה 

שכבוד  וידוע  כבודך . את  נא  הראני ביקש  כן  על  בחכמה , דבוק

על  החכמה  נתיבות  ל "ב הם ל "ב גימטריא  שכבוד לחכמה  מרמז

יתברך  כבודו  לראות  שרצה  וזהו  החכמה , מן  מעט  להשיג  ביקש  כן 

שבבינה . החמשים השער ישיג  וממילא 

בפרשייתנולשון לג )הכתוב  הֹודעני :(שמות  ּבעיני חן מצאתי  נא  אם ¦¥¦¤¥§¥¦¨¨¨¦¨©§ועּתה
וגו ' ואדע ּדרכ את בּ עיניךָ נא  חן אמצא  הּגֹוי למען עּמ ּכי  ּוראה ¨¤§¨¤§¥¨£§©©¤§¨¥§¥¤§¥¦©§©

מצאת (יז)הּזה, ּכי  אעׂשה ּדּבר ּת א ׁשר  הּזה הּדבר  את ּגם מׁשה אל ה' ו ּיאמר  ©¤©Ÿ¤¤¤©¤©¨¨©¤£¤¦©§¨¤¡¤¦¨¨¨
ּבׁשם, ואדע ּבעיני  ּכבד,(יח )חן את נא  הראני  אעביר (יט )ו ּיאמר  אני  ו ּיאמר  ¥§¥©¨¥¨£§¥©Ÿ©©§¥¦¨¤§Ÿ¤©Ÿ¤£¦©£¦

וגו ',  ּפני על טּובי  ב ׁש ם ּכל ּפני (כ)ה ',וקראתי את לראת תּוכל לא  ו ּיאמר  ¨¦©¨¤§¨¨¦§¥©Ÿ¤Ÿ©¦§Ÿ¤¨¨
וחי.וגו ', האדם  יראני לא  וגו '(כא)כּ י א ּתי  מקֹום הּנה ה' ו ׂשּכתי (כב)ו ּיאמר  ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨©Ÿ¤¦¥¨¦¦§©Ÿ¦

עברי , עד  עלי ירא ּו.(כג )כּפי  לא  ּופני  אחרי  את וראית ּכּפי  את והסרתי  ©¦¨¤©¨§¦©£¦Ÿ¦¤©¦§¨¦¨¤£Ÿ̈¨©Ÿ¥̈
קדמונים  התורה מפרשי  וכל פשוטו , פי  על להבינם קשים אלו  הפסוקים הנה
שדברי  להיות ויכול חלקי  אני  גם ואענה דרכו , לפי  מפרש  אחד כל ואחרונים

ז "ל. בדבריהם כלולים
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יתברך תחילה  דרכיו  לידע תחילה משה ביקש  מה הדקדוקים, נדקדק
יתברך  כבודו  לראות יותר  ביקש  כך ואחר  החילוקשמו מה  להבין

ה ' לכבוד ה ' דרכי ידועים בין התורה ומפרשי  רש "י  ופירוש  זה א , מה וגם .
לראת תּוכל לא  לו  שאמר  וגם ואדעך. נאמר את לשון לא  בבקשה הלא  ּפני , Ÿ©¦§Ÿ¤¨¨
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וזלה"ק:א. המאמר ), בסוף שמציין (כמו בחיי רבינו דברי על בעיקר  מיוסד רבינו של זה מאמר 

ביאר וכן מדותיו, הם יתברך ה' דרכי כי מדותיך דרכיך הפשט  דרך על דרכך. את נא הודיעני

ורב  אפים ארך ה' וחנון רחום מיד המדות והזכיר  למשה, דרכיו יודיע ז) קג , (תהלים ע"ה דוד

חסד:

והשיב  פעולותיו, דרכי מתוך כלומר  ומדותיו דרכיו מתוך יתברך ה' הודעת בקש משה והנה

אפשרית  האחד שאלות שתי בקש ומשה פניך, על טובי כל אעביר  אני זאת על יתברך ה' לו

נא  הראני שאלת ועל כבודך, את נא הראני והיא נמנעת והשנית דרכך את נא הודיעני והיא

כה, (משלי בחכמתו שלמה הזכיר  אלה שתים ועל פני. את לראות תוכל לא הקב"ה לו השיב

חלקים  שני על יתברך ה' ידיעת כי ביאר  דבר , חקור  מלכים  וכבוד דבר  הסתר  אלהים כבוד ב)

לחקור אדם ויכול אפשר  השני והחלק דבר , הסתר  אלהים כבוד שאמר  וזהו נמנע האחד החלק

פעולותיו: מצד מלכותו חקירת כלומר  דבר , חקור  מלכים וכבוד וזהו עליו

ה' אני כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי כג ) ט , (ירמיה ע"ה הנביא אמר  וכן

אדם  שיכיר  מדותיו ידיעת היא יתברך ה' ידיעת כי ביאר  בארץ, וצדקה משפט  חסד עושה

בארץ  וצדקה משפט  חסד עושה ה' אני כי הכתוב  שאמר  זהו עולמו, בהם ינהיג  איך חכמתו

לפי  פעולותיו מצד רק כבודו עצם מצד יתעלה אותו להכיר  בעולם תחבולה אין שהרי וגו'

והמשל  ופעולותיו. דרכיו מצד קרוב מכל קרוב והוא כבודו עצם  מצד רחוק מכל רחוק שהוא

ולדרים  לארץ המאיר  ואורו זריחתו כלומר  פעולותיו מצד להשיגו יבקש אם כי מהשמש בזה

שישיגנו  יטרח  ואם ממנו המבוקש הענין אל ויגיע לאורו וישתמש מציאותו על יעמוד אז עליה

יקרה  כן מהשמש, יהנה ולא עיניו תכהינה השמש עין אל בעיניו להביט  ושיכוון עגולו מצד

ונבין  נשכיל ברואיו בכל יכולתו ומצד חכמתו מצד כלומר  פעולותיו מצד יתברך ה' בהשגת

הלא  במחשבתנו ונדמהו אותו שנמשיל כבודו בעצם נטריח  כאשר  אבל שכלנו, יאיר  ואז ענינו

דבר : הסתר  אלהים כבוד נאמר  זה ועל דבר , שום בו מהשיג  שכלנו עיני מעורים אנו

שבבראשית  הנמצאות והם פעולותיך כלומר  תאריך דרכך את נא הודיעני השכל דרך ועל

הוא  יתעלה אותו והיודע ואדעך שאמר  וזהו האדם, ידענו בהם כי בהם מתואר  יתברך שהוא

הפעולות  הם פעולותיו שהם תאריו ובכלל בעיניך, חן אמצא למען שאמר  זהו החן המוצא

עמך  כי וראה אמר  ולכך יתעלה, הבורא לו שהזכיר  המדות והם בעולם יתעלה ממנו הבאות

ילכו  פני לו והשיב פעולותיך, בדרך בהם אלו בפעולות להנהיגם צריך שאני  כלומר  הזה, הגוי

יח ): א, א (שמואל עוד לה היו לא ופניה כענין כעס, מלשון
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בפניו . ולא  שיהיה איך שיהיה כבודו  לראות כּפי רק ו ׂשּכתי  לשון זה מה ¦©¦Ÿ©§וגם
עברי, עד ירא ּו.עליךָ  לא  ּופני  אחרי  את וראית ּכּפי  את והסרתי  ¨¤©¨§¦©£¦Ÿ¦¤©¦§¨¦¨¤£Ÿ̈¨©Ÿ¥̈

שביקש ונראה  ּדרכ את נא  הֹודעני  שאמר  ע"ה רבינו  משה בבקשת ¤¨§¤¨¦¥¦לפרש 
כמו דרך נקרא  תשובה כי  התשובה, דרכי  כל לו  להודיעו  מהקב "ה

פסוק על ז "ל האר "י  בכתבי  טז)שמצינו  מג , שמפרש (ישעיה  ּדר ּבּים ¤¨¨©¥©הּנֹותן
תשובה  שערי  שהם שבבינה שערים החמשים הם הם 'בים' בבינה כך, יש 
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כשאמר נמנעת השגה כן גם ובקש התארים, ידיעת והיא אפשרית השגה בקש משה והנה

נא  הודיעני שאלת על יתעלה הבורא לו והשיב יתברך, ואמיתותו עצמו בקשת שהיא הראני

שיראהו  לו שהורה הוא הזה והטוב טובי כל אעביר  אני פעולותיו שהם תאריו ידיעת שהיא

עשה  אשר  כל את אלהים וירא לא) א, (בראשית בהם  שכתוב כולן הנמצאות שהן פעולותיו

בכלל  היא איך להם הנהגתו וידע בקצתם קצתם והתקשרם טבעם שישיג  כלומר  מאד טוב והנה

יראני  לא כי עצמי אמיתות כלומר  פני לראות תוכל לא לו השיב נא הראני שאלת ועל ובפרט .

לאדם  שאפשר  מה תכלית ממנו שתשיג  עיון מקום יש כלומר  אתי מקום הנה אבל וחי האדם

שמשליך  כמי אחורי שקראם ומה כולם, הנמצאים הם אחורי את וראית שאמר  ומה להשיגו.

תירגם  ומזה יתעלה, ממציאותו רחוקה שמציאותם לומר  הזה המשל ונשא אחריו, הדבר 

לא  ופני שאמר  ומה אלי. וטפלים אחרי שהם כולם הנמצאות כל כלומר  דבתראי ית אונקלוס

קדמאי  ודי אונקלוס תרגום ולפי פנים. בשום יושג  לא שהוא כמו עצמותו אמיתות הוא יראו

הנפרדות  הדעות והם שהם מה כפי פנים בשום להשיגם אפשר אי עצומות נבראות שיש ירמוז

לחזק  תדיר  ידיו ובין לפניו שהם לומר  יתברך לבורא אותם ויחס המלאכים) לומר  (רצה

תמיד: בהם ההשגחה

באחור , המכונה והיא ממנה למטה בהשגה וייעדו בפנים המכונה זו השגה ממנו מנע והנה

כלשון  הזה במקום העברה ומלת  פניו, על ה' ויעבור  אמר  נמנעת הזאת שההשגה לבאר  וכדי

אחת  כוונה שיחטיא למי מושאל מלשון שהוא לו), כ, א (שמואל להעבירו החצי ירה והוא

הבורא  כי הכתוב ענין יתעלה לבורא כינוי פניו על ומלת אחרת, ותכלית אחרת כוונה  ויכוון

כבודך  את נא הראני באומרו עליה ששאל בפנים המכונה ההיא ההשגחה ממנו העלים יתעלה

אמר כן ועל ממנו, בקש הפנים השגת כי יתבאר  יראו לא ופני שהושב התשובה מתוך כי

לענין  והעבירה בפנים המכונה ההיא  ההשגה מדעתו והעביר  ממנו  שהעלים פניו על ה' ויעבור 

מדות  עשרה שלש והם יתברך ממנו הבאות הפעולות שהודיעו התארים ידיעת והוא אחר 

ואעברשהזכיר , שתירגם אונקלוס דעת ולפי דרכך. את נא הודיעני תחילה שבקש השאלה והיא

ופסוק  נברא, כבוד שהוא השכינה והיא ספק, בלא נברא כבוד שעבר  הדבר  יהיה שכינתיה, ה'

המנחה  ותעבור  כמו לפניו, כמו והוא למשה, יחזור  פניו ועל דעתו, מחזק כבודי בעבור  והיה

כב): לב, (בראשית פניו על
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בהרחבת  ההתבוננות  תולדות  שהם  ההרגשים  מ"ט שורש  שהם  שערים  חמישים 

שער  ועוד הנהר", "רחובות  הפייטן בלשון והנקראת  הלב  לנתיבות  החודרת  השכל

צריך  בתשובה , שב  שאדם  ובשעה  האחרים , השערים  מ"ט כל שורש  שהוא  אחד

דקליפה  גבורה  או בחסד ורע  בטוב  לפעמים  המעורבים  ההרגשים  מתוך לצאת  הוא 

השכל  התבוננות  ידי על מרע , טוב  המברר למחשבה  ההרגשים  את  ומקשר וכיו"ב ,

כשהם  אלא  חיות  בהם  ואין באלקות  רק  שרשם  ההרגשים  שכל לו מתברר בה  אשר

ויראתו. ה ' אהבת  דהיינו לאלוקות  קשורים 

דרכים שכל  נקראו  שערים  הנרצה ,החמשים למקום  מביאים  שהם  דהיינו

הוא והיינו ברוך ה' לעבודת לבוא  אדם יכול התשובה ידי  שעל
הכתוב  וידוע ב)באמת. יד, אלקי (הושע ה' עד י ׂשראל אלקים ׁשּובה תיבת  ¨¦§¨¥©¤¤

כולם  הכוחות  בעל היא  הפשטית  רוחני)משמעותה  כח  היא בלה"ק אל רצה ,(דתיבת
אלהיך  ה' להשיג שיבוא  עד תשובה כך כל לעשות שצריך איך לומר  שישיג 

חיים , באלקים  שרשם  כולם  ההרגשים , שהם  הנפש  כוחות  דהיינו שלו הכוחות  שכל

נהר  הרחב  הנהר הוא  כולם  ושורש  ההרגשים , כל מתעוררים  שממנה  הנשמה  בכח

תענוג  בבחינת  היא  דעלמא  במילי בהם  ההשתמשות  ואילו שרשם , ושם  הקדושה 

אמיתי, ולא  דמיוני מהקב "ה והשתוקקות  משה שביקש  וזהו  אלהיך. ה' עד וזהו 
שביקש  לומר  רצה ,ואדע וזהו  אלהיך, ה' עד התשובה דרכי  לו  £¨¥§להראות
לשון  ואדעך וזהו  אלהיך, ה' עד שיבוא  עד שבבינה שערים החמשים כל

ושעריה ,עד  עצמה  הבינה  למידת  מרכבה  שיהיה  עד להתעלות  משה  שרצה  כלומר

ישראל  כל של הדעת  הוא  משה  כי ישראל, כשאר בלבד והארה  המשכה  בתורת  ולאו

ישראל. לכל הבינה  ספירת  שהיא  התשובה  כח את  ממשיך והוא 

שאראה והשיב  לומר  רצה אעׂשה ּדּבר ּת א ׁשר  הּזה הּדבר  את ּגם הקב "ה ¤¡¤¨§©¦¤£¤©¨¨©¤©לו 
החמשים  השער  משה השיג שלא  ידוע וזהו  התשובה. דרכי  כל לך

הגמרא  ב)כמאמר כא, השנה ניתנו (ראש וכולן בעולם  נבראו בינה  שערי חמשים 

מאלהים , מעט  ותחסרהו שנאמר אחד חסר כן למשה  ו על הוסיף  כך ביקש אחר
נענה , שלא  מה  השער על להשיג ביקש  לומר  רצה ּכבד את נא  ¤Ÿ§¤¨¦¥§©הראני 

נא  הראני  ביקש  כן על בחכמה, דבוק שבבינה החמשים שהשער  ¨¦¥§©החמשים
ּכבד הנקרא את ונעלם  סתום  שהוא  כפי השכלי הכח השגת  היא  הבינה  של ענינה  ¤§Ÿ¤

ובהרב בהתגלות  שיהיה  החכמה , אמנם כח הבינה , כח והוא  הלב  להרגשי ויחדור ה 

שבבינה  החמישים  שער והיא  כמובן, עצמה  החכמה  כח גם  מעורב  זו בהתבוננות 

ההתבונניות . כל שורש  שהיא 
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החכמה וידוע  נתיבות ל"ב  הם ל"ב  גימטריא  שכבוד לחכמה, מרמז  שכבוד
שהוא  הכתר כח הארת  הוא  שמהותה  משום  כבוד נקראת  היא  החכמה 

השגת  נקראת  מעט, השגה  לידי הזה  התענוג  ובהגיע  העליון, והחיות  התענוג 

ממש , בשכל מושגת  ואינה  סתומה  עדיין ההשגה  החכמה  שבספירת  אע "פ  החכמה ,

מלך  של כבודו את  הרואה  כאדם  בלבד, התענוג  חיצוניות  שהוא  כבוד בבחינת  והיא 

בכבוד  שיש  וההוד ההדר כל בה  מאיר זה  כל ועם  חיצונית  התגלות  הוא  שהכבוד

החכמה המלך, מן מעט להשיג ביקש  כן החמישים ,על שער שרצה דהיינו וזהו 
יתברך  כבודו שבבינה לראות החמשים השער  ישיג הארת וממילא  עצם  שהרי

אלא  שכלית  השגה  ואינה  הכבוד, ראיית  בבחינת  השגה  לעיל כאמור היא  החכמה 

ממש בעיניו המלך כבוד את  הרואה  אדם  בבחינת  והיא  מהשכל שלמעלה  השגה 

שמיעה  דומה  אינה  כמאמרם  השכל ידי על המלך גדלות  מהבנת  גבוה  יותר שהוא 

לשמיעה)לראיה  והבינה לראיה נמשלת שהחכמה בע"ח  .(וכדאיתא

ב ' פרק
הארת בה  שמאירה  החכמה  את  להשיג נברא ביכולת  אין

האין 

מהאי אבל החמשים השער ישיג  שלא  זה  על  לו  הודה  לא  הקב"ה 

מתפרשין  דלא  ריעין  תרין  הן  ובינה  חכמה  כי גופא  טעמא 

החמשים  השער וכשישיג  בחכמה  תמיד דבוק החמשים השער כן  אם

ושם  בכתר דבוקה  חכמה  כי אפשר אי וזהו  בחכמה , כן  גם ישיג 

סוף  באין  דבוק הכתר כי להשיג  שבעולם בריה  לשום אפשר אי

בריה , שום שכל  לשום להשיג  אפשר אי אשר שמו  וברוך  הוא  ברוך 

אמר  כן  ועל  כנ "ל . החמשים השער גם השיג  לא  זה  בשביל  כן  על 

הכתוב  כמאמר חכמה  נקרא  פניו  כי פני לראות  תוכל  לא  הקב"ה  לו 

א) ח , לראות (קהלת תוכל  לא  לו  אמר כן  על  פניו , תאיר אדם חכמת 

בכתר  דבוקה  וחכמה  חכמה  שפני מחמת  כלל  השגה  אין  שם כי פני

כנ "ל :
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על וזהו לעמוד שתוכל  לומר רצה  הצור על  ונצבת  לו  שאמר

ותעמוד  חוזק לשון  שהוא  צור בשם שנקראים הדינים

רצה  עברי עד עליך  כפי ושכתי וזהו  התשובה . בכח לבטלם  עליהם

של  ימין  כף  נקראת  שהיא  החסד במדת  עליך  מכסה  שאני לומר

כל  שיעברו  עד עליו  ימינו  יפרוש  שהקב"ה  לומר שרצה  הקב"ה 

שישיגו יזכו  תשובה  ידי על  וגם ישראל  בשביל  מעליו  הגבורות 

את  והסירותי וזהו  כידוע . מחסד למעלה  שהיא  תשובה  השערי כל 

למעלה  שהוא  הבינה  עולם תשיג  החסד שדרך  לומר רצה  כפי

את  וראית  וזהו  החכמה  אחורי היא  הבינה  ועולם החסד מעולם

עולם  לומר רצה  יראו  לא  ופני הבינה  עולם לומר רצה  אחורי

נרמזים  אלו  ודברים לראות . תוכל  לא  הבינה  פני שהיא  החכמה 

קצת  דבריהם שפירשתי רק ז"ל , הרמב"ן  בשם בחיי ברבינו  קצת 

עוון : יכפר רחום  והוא  יותר מפורש 

זה,אבל  על לו  הודה לא  לוהקב "ה מהאי ואמר החמשים, השער  ישיג שלא 
גופא  החכמה ,טעמא  מספירת  עצמית  הארה  הן בהיותו ובינה חכמה כי 

מתפרשין  דלא  ריעין בה תרין היא  הבינה  של מהותה  בעצמותה כל מחוברת  יותה 

בהרחבה , ההתבוננות  כח היא  בינה  תיבת  של שפשטה  אע "פ  שהרי  החכמה , בהארת 

לו  ועושה  מרחיב  הוא  ואותו בו המאיר בהשכל לא  אם  יתבונן במה  בוודאי הרי

ריעין תרין הם  והבינה  החכמה  ולכן ונתיבות , אוהבים)שערים  מתפרשין (שני דלא 

מזה) זה לפרוש יכולים בחכמה ,(שאינם תמיד דבוק החמשים השער  כן אם
בחכמה  כן גם ישיג החמשים השער  החכמה וכשישיג שהארת  לחשוב  דאין

גבולות  ידי על שנתגבלה  מוגבלת  הארה  כבר היא  החמישים  בשער אשר

עצם  בהיותו זה  בשער דוקא  היא  הבינה  של כוחה  אלא  הוא , כן לא  ההתבוננות ,

של  הביטול מתוך ודוקא  מושג , שאינו שכל והיא  החכמה , ספירת  של מעצמיה 

מושג  שאינו בשכל מושג )הדביקות  שאינו משום מה כח  הדביקות (הנקרא נשארת 

עצמי  ופירוד ישות  בה  ואין בשלימות , ה ' בגדלות  ההתבוננות  שהיא  הבינה  בספירת 

ישות . מתוך ההתבוננות  בהיות  ח"ו להיות  יכול שהיה  כפי

אפשר וזהו החכמה ,אי  הארת  את  בכתר להשיג  דבוקה חכמה כל כי  שהרי

הזה  השכל של כוחו וכל מושג , שאינו שכל בהיות  היא  החכמה  של מהוה 

האלוקי, התענוג  שורש  שהוא  עצמו בכתר הדביקות  מתוך דוקא  הוא  מושג  שאינו

ביטול  מתוך הבאה  שלימה  אמונה  מתוך החכמה  בהארת  דבוק  האיש  ובהיות 

חלק והיא  הישראלי שבאיש  התענוג  שורש  שהיא  שבנפש  היחידה  הפנימי, הנשמה 
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החכמה  הארת  בו מאירה  אז דווקא  גמור, בביטול עמו ומתיחדת  ממש , ממעל אלוק 

השכל. לתוך התענוג  הארת  להשיג שהיא  שבעולם בריה לשום אפשר  אי  ושם
לשום  להשיג אפשר  אי  אשר  שמו  וברוך הוא  ברוך סוף  באין דבוק הכתר  כי 

בריה  שום במאצילו שכל המתיחד אלוקי אור הוא  הכתר שהוא  האלוקי התענוג 

בשורשו, האור כיחוד הם  חד ממנו הנשפעת  והחיות  ית ' דהוא  גמור, על ביחוד
כנ "ל. החמשים השער  גם השיג לא  זה בשביל כן

לראתועל  תּוכל לא  הקב "ה  לו  אמר  כמאמר ,ּפני את כן חכמה נקרא  פניו  כי  Ÿ©¦§Ÿ¤¨¨
א)הכתוב  ח , ּפניו(קהלת ּתאיר  אדם היא חכמת החכמה  מהות  כל שהרי ¨§©¨¨¨¦¨¨

שהיא  הנשמה  שורש  הארת  מתוך הבאה  הדביקות  בהירות  היא  חיים , מלך פני ראיית 

בבחינת  ממש , ראיה  הנקרא  באופן היא  מוחלטת  שהבהירות  באופן האלוקי, התענוג 

עמכם , ה ' דבר בפנים  אין פנים  שם כי  פני , לראות תוכל לא  לו  אמר  כן על
שפני  מחמת כלל כנ "ל:היא השגה בכתר  דבוקה וחכמה חכמה,

הּצּור ,וזהו על ונ ּצב ּת לו  אלוקים שאמר  קרבת  להמשיך שרצה  מה  על לו השיב  §¦©§¨©©
אחרת  נכונה  עצה  לו השיב  זה  ועל חיים , מלך פני באור ישראל רצה לכל

ותעמוד  חוזק לשון שהוא  צור  בשם שנקראים הדינים על לעמוד שתוכל לומר 
התשובה  בכח לבטלם חיים עליהם מלך פני לאור זוכים  התשובה  ידי (כידוע דעל

השופר ) בכוונות האר "י ה צּ וּ ר וזהו ,מש"כ בּ נקרת  ושׂ מּת יךָ  כּ בדי בּ עבר ו ׂשּכתי והיה  §¨¨©£Ÿ§Ÿ¦§©§¦§¦§©©§©Ÿ¦
נקראת  שהיא  החסד במדת עליך מכסה שאני  לומר  רצה עברי , עד  עלי ¦§¨©¤¨¦©כּפי 

הקב "ה  של ימין ימינא ",כף  דרועא  "חסד לטוב  זכור אליהו לומר כמאמר שרצה
ישראל  בשביל מעליו  הגבורות כל שיעברו  עד עליו  ימינו  יפרוש  שהקב "ה

התשובה  כוח את  ידה  על שישיג  לקמן)בכדי שיתבאר  "עברי"(כמו הכוונה  זה  ולפי ,

והסתלקותם , הדינים  עבור נוסף ,וגם עד כל פירוש  שישיגו  יזכו  תשובה ידי  על
כידוע  מחסד למעלה שהיא  תשובה "ויעבור השערי  כמו "עברי" הכוונה  וזה 

ממנו. ולמעלה  לפניו כלומר הכושי" לפני

שהוא וזהו הבינה עולם תשיג החסד שדרך לומר  רצה ּכּפי  את ¦©¤¦Ÿ¦£©והסרתי 
החסד  מעולם הספירות למעלה משבעת  הראשונה  הספירה  היא  דהחסד

גמורים  חסדים  היא  הבינה  כי הבינה , הארת  עדיין מאיר ובה  מהבינה  היוצאות 

שהוא  לכתר מקושרת  שהיא  החכמה  הארת  בה  מאיר שהרי דינים  בה  אין ועדיין

הבינה , הארת  מאיר כלל דינים  בה  שאין החסד בספירת  ולכן כהתפארת א "ס , (ודלא

כולם) את  המקשר  ויסוד משניהם  שכלולים והוד נצח  וכן וגבורה חסד עבודה שכוללת וע "ד

הוא  דהחסד הלב , בהרחבת  ה ' בגדלות  ההתבוננות  כח ג "כ מאיר האהבה  בהארת 

ההתבוננות . את  ומגבילה  צמצום  היא  הגבורה  משא "כ התפשטות  ענין



ושמש  תשא מאור  כי  י

החכמה ועולם  אחורי  היא  של הבינה המשני מכח באה  ההתבוננות  שהרי

השגת החכמה , שהוא החכמה כח  'עיקר ' דהיינו החכמה, 'פני' מאיר  בה (ואין

האלוקית) ותענוג  בהחלטיות האמונה ובהירות ראיית מתוך השכל את ,מתוך וראית ¤¨¦¨§וזהו 
שהיא  החכמה עולם לומר  רצה ירא ּו לא  ּופני  הבינה, עולם לומר  רצה ̈¥Ÿ̈¨©Ÿ£אחרי ,
בשם  בחיי  ברבינו  קצת נרמזים אלו  ודברים לראות. תוכל לא  הבינה פני 
עוון  יכפר  רחום והוא  יותר  מפורש  קצת דבריהם שפירשתי  רק ז "ל, הרמב "ן

הרמב "ן יח )וז"ל ממש(לג , במראה  רואה  שיהיה  בקש  כבודך, את  נא  הראני ויאמר :

יהיה  כי ויתכן ממש ], ראיה  בבחינת  היא  דהחכמה  לעיל [-כמבואר השם  כבוד את 

וה ' ממש ], ברורה  ראיה  [-שהיא  המאירה  אספקלריא  הגדול הכבוד בכאן כבודך

יותר  טובי בכל ותתבונן שתשיגנו פניך, על טובי כל מדת  אעביר אני אותו ענה 

לפניך, ה ' בשם  וקראתי לראותם  תוכל לא  ששאלת  הפנים  מראה  כי האדם , מכל

ורחמתי  אחון אשר את  בו וחנותי לראותו, דתוכל שלא  הגדול השם  לפניך שאקרא 

יחוננו  אשר הרחמים  ומדת  החנינה  מדת  ההיא  בקריאה  שתדע  ארחם , אשר את  בו

נאמר זה  ועל ובטובי בשמי ז)וירוחמו יב טוב(במדבר  כי הוא , נאמן ביתי בכל

בביתו: האדם 
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