


ַלּטֹובָזכּורִַָהּנביאִֵָאלּיהּוַָּפתח

הּואֶַָשאּתהִָָהעֹולמימִרּבֹונְַָואמר.

הּוא אּתה הּמ ּפרימ. ּבחשּבֹונ ולא לבד, ֵַמעלְֶעליֹונְְְְְִִֶֶַַָָָָֹאחד



ִֶֶָנעלמימ.ָּכלֵַמעלְֶָנעלמְִֶָהעליֹונימ,ָּכל

ּתפי הְַָָמחשבהְֵואינ ּכלל.ְִָאֹו להשיגָכ ְְְְִַָּבָכ

וגּליתהּואַָאּתה ִִּתּקּונימ,ֶֶעשרְִִֵֶָָשהֹוצאת

ְְִַלהנהיגְִ פירֹות,ֶֶעשרֶָלהמְְִוקֹוראימ

ְִִנגלימֵֶָשאינמְִ תּומימָעֹולמֹותֶָּבהמ



מתּכּהֶָּובהמְִִַהּנגלימ.ְָועֹולמֹות ְִֶַַָאּתה

ָאֹותמֵֶשּקֹושרהּואְַָואּתהָָאדמ,ְִֵמּבני

ְִִִמּבפנימ,ֶַָשאּתהְִֵּומּפניָאֹותמ.ְֵַּומיחד

ּומפרידִמיָּכל ֵֵַמחברֹו,ֶָאחדְְִִֶַַשּמבּדיל

לֹוְֶָנחשבְִ פירֹות,ֶֶעשרֵֵמאּלּו

הּוא ֶֶעשרְֵואּלּוְּבָכ.ְִַמפרידְִּכאּלּו



ָארֹוְכ,ֶָאחדְְִָּכ דרמ,ְִהֹולכימֵהמְִ פירֹות,

הּואְַָואּתהִֵּבינֹוני.ְֶָואחדָָקצר,ְֶָואחד

ְלָכ,ְִֶַּשּמנהיגִמיְֵואינֶָלהמ.ְִֶַּשּמנהיג

ִָמּכלְֹולאְִַָמּלמּטהְֹולאְְִַָמלמעלהֹלא

שהּוא. ֵֶֶשּמהמֶָלהמ,ְִַָּתּקנּתְִלבּושימֶַצד

ְַָוכּמהָָאדמ,ְִֵלבניְָנשמֹותְִּפֹורחימ

ִּגּופימְְִֶשּנקראּוֶָלהמ,ְִַָּתּקנּתִּגּופימ



ֵֶַעליהמ,ְִֶַשּמכּימְִַהּלבּושימְֵַּכלּפי

ֶֶַהח דֶַהּזה.ִַּבתקּונְְִִָונקראימ

ְַזרֹועְָּגבּורהִָימינ.ְַזרֹוע



הּגּופ.ְִֶֶּתפארתְֹשמאל. ְוהֹודֶַּנצחְֶֶַּכנגד

שני ַהּגּופ,ְֵשלימּות-ְי ֹודְִַַרגלימ.ְְֵֶֶּכנגד

קֹודש. ּברית אֹות נקראתְְִֶוהּוא - ָּתֹורהֶּפה,ְְִֵַמלכּות

החכמהָלּה.ְִקֹוראימֶּפהְֶַשּבעל ְִַַָָמּדת

הּמח, הּבינהְִִֶשּבפנימ.ְַַָָהּמחשבהִהיאִַַֹהיא ִִַַָמּדת

הּלב, מבינ,ִֵַהיא הּלב שניהמִֵֵַָּובּה אּלּו והּבינה]ועל [החכמה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

ַלה'ְִַָהּנ ּתרֹותֶֶַנאמר,



ֶֶּכתרהּואְֶעליֹונ,ֶֶּכתרֵֶֹאלקינּו.

ִַמּגידֶֶַנאמרְָָועליוְַמלכּות,

עליוִַַאחרית,ִֵֵמראשית שּמּניחימ הראש ְִִֶַָָָֹוהּוא

שמְִִּתפּלינ, מאיר הּפנימית יּודאֹותְְִִִֵֵַַָָּובּנשמה

ֵהא,ְואֹותָואוְואֹותֵהאְואֹות

ְֶַמשקהְוהּואִַאצילּות,ֶֶדרְכֶשהּוא



האילנ ְִַּכּמימַַָָוענפיו,ְִָּבזרֹועֹותיוִֶָָאת

האילנ,ְִֶַשּמשקימ ּומתּגּדלִֶָָאת ְּבאֹותֹוְְִִֵֶַַּומתרּבה

ְַַָָההשקאה.

העליֹונימ,ַָאּתהָָהעֹולמ,ִרּבֹונ ּכל על עליֹונ ְְִֶֶַָָהּוא

אילנ, שּנקראימ הּפירֹות את משקה ואּתה הּּבֹות, ּכל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָו ּבת

הּמעינ, הּמעינְואֹותֹוְְִִַַַָּבנביעת הּואְַַָאֹור

ִַחּיימֶשהּואַלּגּופ,ְַָָּכּנשמה

ְֵואינְִּדמיֹונ,ֵאינְּובָכַלּגּופ.



והחיצֹונּיימ. הּפנימּיימ והּנבראימ הּפירֹות מּכל ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָּדמּות

ְֵָוהֹוצאתֶָָוארצ.ִַָשמימָָָובראת

ְִָוכֹוכבימְֵַָוירח,ֶֶשמש,ֵֶמהמ

ּבראתַָּומּזלֹות. ְִָּודשאימ,ִָאילנֹותֶָָָָָּובארצ

ְועֹופֹותְַוחּיֹותִַַָועשבימ,ֵֶעדנ,ְַוגנ

ָָאדמ.ְֵּובניְֵּובהמֹותְִָוּדגימ



ּולהֹודיע ְֵואיְכְִֶעליֹונימ,ֶָּבהמְְִִַַלהּכיר

ְֵואיְכְְִַותחּתֹונימ,ְִֶעליֹונימֶָּבהמְִַַיתנהגּו

ונֹודעימ מיְְִַותחּתֹונימ,ְִֶעליֹונימְִִִָָנּכרימ ְִֵואינ

יחּוד אינ יתּברְכ, אֹורֹו ּובלעדי ּכלל. הּוא ּברּוכ ּבאינ ֹופ ּומּשיג ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָשּיֹודע

ונֹודעְַָואּתהְְִַותחּתֹונימ,ְִֶָּבעליֹונימ ְִָָנּכר

ֶָאחדְָלכלְִָ פירהְָּולכלָֻּכּלמ,ַעלַאדֹונ

ְִּובשמֹותַָידּוע,ֵשמֵיש

הּמלאכימ. נקראימ ְלָכֵאינְַָואּתהְְְִִִִַַַָָהּפירֹות



ּכלֶַָשאּתהַָידּוע,ֵשמ את ּומחּיה ממּלא ְְֵֶֶַַָהּוא

ּכּולמ את ּוממּלא הּמשלימ הּוא ואּתה ּבשמֹות. הּנקראימ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּפירֹות

השּפעתָכַָאּתהְֶַַוכאשר את ִַָיּשארּוֵֶמהמ,ְְִֵֶַָָמ יר

ְָָנשמה.ְִּבליְּכגּופֵַהּשמֹותָּכל

החכמהְֹולאָָחכמהּואַָאּתה ידי ְְֵַַָָעל

אּתה ּבּפירֹות, הּבינהִֵמבינהּואְְִַַַָָהידּועה ידי על ְְִֵַַָֹולא



אינ ּבּפירֹות. וידּוע,ָמקֹומְלָכְְִֵַַָהידּועה ֶָאּלאְַַָָקבּוע

להֹודיענּו ְִֵלבניְְְָוחזקָכְְָתקּפָכְְְִֵַָָהנהגתָכ

ְִֵַמתנהגֵאיְכֶָלהמְְַּולהראֹותָָאדמ.

ֶֶצדקֵֶשהמְִַַּוברחמימ,ְִּבדינָָהעֹולמ

ְֵּבניֵַַמעשיְִּכפיְִָּומשּפט

הּואְִָמשּפטְַָהּגבּורה.הּואִּדינָָאדמ.



היאְִֶָָהאמצעי.ַָהעּמּוד ִֶֶצדק

ֶֶצדק,ְֵֹמאזניְַָהּקדֹושה.ְַַהּמלכּות

היאִהינֶֶָהאמת.ֵַעּמּודיְֵשני אֹותִֶֶצדק,

ְִֵַמתנהגֵאיְכְְַלהראֹותַֹהּכלְִּברית.

ֶֶצדקְלָכֵֶשּישֹלאַָאבלָָהעֹולמ



ְִָמשּפטְֹולאִּדינֶשהּואַַָהּידּוע

ֵאּלּוִָמּכלְֹולאִַַרחמימ,ֶשהּואַַָהּידּוע

ְָּכלל.ִַהּמּדֹות



עליֹונימְְְִַויתחּדשּוְִשמעֹונִַרּביקּומ ְִֶ ֹודֹות

ְלָכְִָנּתנהְרשּותֵֶַשהריֶָידָכַעל

ַמהֶָידיָכ,ַעלְִִָנ ּתרימִָרזימְַלגּלֹות

ֶּבנְלשּומְַלגּלֹותְרשּותִָנּתנֶֹּשּלא

ַָעּתה.ַעדָָאדמ



-לָכְַָואמר:ַָּפתחְִשמעֹונִַרּביָקמ ְ

ח ד, - הּגדּולה הנהגֹות ְְִֶֶַוהּתפארת,ְְַָוהּגבּורה,ְְֶֶַַָָה'

ד.וההֹוְֵַַוהּנצח, י ֹוד,ְַ – כל ִַַָּבּשמימְִֹּכי

מלכּות.ה'ְלָכֶָָּובארצ. - ְְַַַָָהּממלכה

ְִֶעליֹונימְֹלראש.ְֹלכלְְִֵַַוהּמתנּשא

ְֶָוהרֹועהְֶחברֹונ,ְֵֵישניֵאּלּוְִשמעּו,



ְְִֶַמּשנתכמ.ְְִהתעֹוררּוֶֶַָהּנאמנ,

ֵהמָָעפר",ְֵשֹוכניְְַורּננּוִָ"הקיצּו

הּצּדיקימ, אֹותמ ְִַָהּשכינהֵֵֶמחלקֵֶשהמִִֵַַָאּלּו

ֵער",ְִִולּביְֵָישנהִַ"אניָּבּה,ֶֶֶַשּנאמר

קרּויימ ישנימ,ְְִֵָואינמ אּלא זהְִִֵֵֶָמתימ ֶֶַנאמרְִִֶּוּבשביל



הרֹועהְְַורּננּו"ִָ"הקיצּוֶָּבהמ, משה ֶֶָֹוגו',

ְֵַַלשּמחְְִהתעֹוררּוְָָוהאבֹות.ַָאּתהֶֶַָהּנאמנ,

הּשכינהְֵּולעֹורר ְֵָישנהִֶשהיאְִֶַָאת

ָֻּכּלמִִַַהּצּדיקימַָעּתה,ֶַשעדַָּבּגלּות,

ִַמּידְֵֵֶּבעיניהמ.ְֵָושינהְִרדּומימ,



ְֶֶלנגדקֹולֹות,ָֹשלשְִַָהּשכינהְָָנתנה

קּומלֹו:ְֶֶואֹומרתֶֶַָהּנאמנ,ֶָהרֹועה

ֶֶַנאמרֶָעליָכֵֶַשהריֶֶַָהּנאמנ.ֶָהרֹועה

ְְַַּבארּבעְִֶאצליֵּדֹופק",ִּדֹודי"קֹול

ּבכחמ,ְַֹויאמרֶשּלֹו,ִאֹותּיֹות ְִִּפתחיְֶָָֹּבהמ

ּכתּוב:ִָיֹונתיְִַָרעיתיִַאחֹותיִלי שהרי ִֵֶַַָָתּמתי".

ִיֹו יפֹלאִצּיֹונַּבתֵַעֹונְכַ"ּתמ



ראשיְְֵַלהגלֹותְכ" ָטלֵָמלאִֵֶַֹשהרי

ַָהּקדֹושַָאמרֶָאּלאָטל?ֵָמלאַַּומּדּוע

חשבּת,הּוא,ָּברּוְכ הּשכינה ִֶשּמּיֹומְְְְִַַַָָאּת

ִִֶָשעליתיְִַָהּמקּדש,ֵּביתְֶֶַשּנחרב

זה אינ מעלה? של ירּושלימ - ליּשּובי ועליתי מעלה, של הּמקּדש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלבית

לביתיָּכְכ, עליתי לא ְֶַשאּתְַזמנָּכלְִִִֵֶֶֶֶָֹשּבאמת

ִֶֹ"שראשיִָ ימנ,ָלְכֵַהריְָּבגלּות!



הּשכינהְֵוהאָטל"ְִָנמלא ְִִַָהיא

ֶָשּלּהְִַַוהחּיימֶָשּלּהְֵַהּשלמּותַָּבּגלּות,

טל, ּב ֹוד אֹותהּואְֶוזהְָהּוא אֹותיּו"ד ֹוד

ִהיאֵה"אְואֹותָוא"ואֹותֵה"א

ֶָאּלאָט"ל,ְְֶּבחשּבֹונֵֶָשאינּהְִַָהּשכינה

ָוא"וְואֹותֵהאאֹותיּודאֹות

הּזהָט"ל,ְְֶלחשּבֹונִָהאֹותּיֹותִֹעלימ ֵֶֶַַשהּשמ



הּשכינהְֵַממּלא הּנֹובעְִֶַָאת ּכלְִֵַַַָמּמעינ ֶָשל

ֶָהרֹועהָקמִָמּידְִֶָהעליֹונימ,ְַהּמקֹורֹות

ַעדִעּמֹו.ְִַהּקדֹושימְָָוהאבֹותֶֶַָהּנאמנ

ִַהּיחּוד. ֹודָּכאנ



י ֹומינ ה'ְִִֵמ ּלפניָרצ ֹונ ִִויהי ַָהּקד ֹושִִַָהע ּתיק 

ְִִַָהּנ  ּתרימִָמ ּכל ְְִָונ  ּתר ְִַהּקדֹושימִָמ ּכל 

ָטל ְִֵֶַשיתמ ּשְכֵַֹמהּכל .ְֶָנעלמ

ּולמלא ֹות ִֶמ ּמּנּוְֶָהעליֹונ  זעיר ָֹהרא שְְְְִַַַלהשּפיע  ְֵֶשל 

שפע ְִַאנ ּפינ  ִַּתּפּוחינ ְִֵל שדהְְִֶַַּולהמשי ְכ



ְָּברצ ֹונ ִָּפנימְֶַָּבהארת ַָהּקד ֹוש

'המ ּלפני ְְִֵַויתמ ּשְכַֹהּכל .ְְִַּוב שמחת  ְִִֵַ

י ֹומינ  ְִַהּקד ֹושימ ,ִָמ ּכל ַָהּקד ֹושִִַָ"הע ּתיק 

ֵַֹמהּכל .ְֶָנעלמְִִַָהּנ  ּתרימִָמ ּכל ְְִָונ  ּתר 

ְֶָָּבהארהֶֶָוח ד ,ֵחנ ,ְִַַורחמימָרצ ֹונ 

ָּכל ְַועל ַָעליְְִָו שמחה,ְָּברצֹונ ,ְֶָעליֹונה,

ְַועל ֵַאלי ,ְִַהקר ֹובימָּכל ְַועל ִֵּביתי ,ְֵּבני

א ֹותנ ּוַע ּמֹו.ְִֵָי שראל ָּכל  ִָמ ּכל ְְִֶָויפדה



ְִָויכינ ְָלע ֹולמ ,ֶָשּבא ֹות ָָהרע ֹות ַָהּצר ֹות 

ְַָָּופרנ הָמז ֹונ ָלנ ּוְִֵָויּנתנ 

העליֹונ ,ָָצרהְִּבליָט ֹובה מהּמּזל  ְְֵֶַַָָָּומצ ּוקה,

ְִֵַו ּיּצילנ ּוְְְִִַמ שּתל שלימ.ִֶמ ּמּנּוְַהּמזֹונ ֹות ֶָשּכל 

ְַַמלא ְכְֶֶּומחרב ָָהרע ,ִֵַמעינ 

ָלנ ּו,ְִֶויּתנ ִֵּגיהּנֹומ.ֶשל ִֵַּומהּדינ ֶַָהּמות,

ְִַוחּיימֶֶָוח ד ,ֵחנ ְֵַנפ שֹותנ ּו,ְָּולכל 

ְִַַורחמימ ,ְֶַּברווח ,ְּומזֹונ ֹות ִַֻארכימ ,

ָרצ ֹונ .ְִיהיֵּכנ ֵָאמנ ְִָָמּלפניו ,

ְֵָואמנ .ֵָאמנ 



ִִַהרימ ֹותיְִשמע ֹונ ,ִַר ּביַָאמר 



ֶֶַַשּכא שר ְְַָלמעלהְִִּבתפ ּלֹות,ַָידי

ֵע ֹומד ְְַָלמעלה,ְְַָלמעלהְֶָהעליֹונ ָָהרצ ֹונ 

ְֹולא ַנ ֹודע ֶֹשּלא ָָהרצ ֹונ א ֹותֹוַעל 

ַָהּתּומָֹהרא שְָלע ֹולמ.ְָּכלל ְִַנתּפ  

ִהֹוציא ָֹהרא שְוא ֹותֹוְְַָלמעלהְֵּבי ֹותר 

ַמהְִֵוהאיר ַּנֹודע ,ְולא ִֶּשהֹוציא ,ַמה

ְַַָָהּמח שבהְּורצ ֹונ ְְֵֶּבהעלמ.ְַֹוהּכל ִֵֶּשהאיר,

הארהַַָאחריוְִֹלר ּדפ ְֶָָהעליֹונה, ְֵֶַָָלק ּבל 



אחד ִֶמ ּמּנּו. מ  ְכ ִּומ ּתֹוְכְִַנפר  ,ְֵֶָָָּכעינ 

רדיפת ַָָהּמ  ְכא ֹותֹו ידי  זּוְְִֵַַעל 

ַעד ִַַמ ּגיע ְֹולא ִַַמ ּגיע ְֶָָהעליֹונהַַַָָהּמח שבה

האיר ַָָהּמ  ְכא ֹותֹו ִֵֶּשהאיר ַמהִִֵֶּומ ּזה

מאיר ָא ֹות ּהְְִֶָּוכ שק ּבלה עתיק  היה העליֹונה ְְִִֵֶַַָָָָָָָהּמחשבה

ְוזּוַנ ֹודע ֶֹשּלא ָ תּומְּבא ֹור 

הּכה אז  הא ֹור , ג ֹודל  מ ּשיג  ואינ ֹו ידע  לא  א ֹותֹוְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהמחשבה

הּמח שבהָהא ֹור  ְָנ ֹודעהֶֹשּלא ְֶַַָָשהּוא   ֹוד 

ּבהארת  ִַמ ּמהְִֵוהאיר ֵָהע ֹומד ָָמ  ְכְִֶַָָהּכה



ּומ ּשג ,ֵֶשאינ ֹו ְֹולא ַנ ֹודע ְֹולא ַַָֻיד ּוע 

ָהא ֹור ֶזהְָואז ְִַָהתּגּלה

הּמח שבה ּפעמ ֶֹשּלא ְֶַַָָשל  הּכה 'ב נ ֹודעה ְִַַָָ

ּכאחד ְֶַָּבהארת  כּוּלמ  האירּו זה ידי  ועל  הע ֹומד  ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמ  ְכ

ונתקנ ּו ההיכל ֹות ֵָהיכל ֹות ְִָּתשעהְְְְִַַונע שּו ְֵֵַָוא ּלּו

ְִִַּבבחינת ְֵָואינמא ֹור ֹות ֵָאינמ

ְֹולא ְָנ שּמֹות ְִִַּבבחינת ְֵָואינמַר ּוח



חּיה.ֵֶשע ֹומד ִמיֶי ש ּבבחינת ָָהרצ ֹונ ְִִֶַַָָּבהמ 

ּכל  ָֻכ ּלמְִֶשע ֹומדימָהא ֹור ֹות,ֵַּתשע ֶָשל 

הּמח שבה ֵֶמהמֶָאחד ֶשהּוא ְְַַַָָֹּבכח

לר ּדפ ָּכּוּלמְְֶָּבח שּבֹונמ ֵֶַַאחריהמְִִֹר ֹוצימ 

ְֵָואינמְְַָָּבמח שבהְִֶשע ֹומדימְִַּבזמנ 

א ֹותֹו ּכלל ְֹולא ִִַמ ּשיגימ להמ  ֹלא ְֵוא ּלּוְֶַָָנ ֹודע 

ְְַָָּבמח שבהְֹולא ְָּברצ ֹונ ֹלא ִַָק ּימימ



הארהְֶָָהעליֹונה מעט ּבּה ְִּתֹופ ימ.ְֹולא ְְִֶַָָָּתֹופ ימ

ֶָָהאמ ּונה  ֹוד ֹות ָּכל ְִִָנמצאימְֵּבא ּלּו

ְַַָָהּמח שבהִמ ֹּוד ָהא ֹור ֹות ָא ֹותמְָוכל 

ּולמ ּטהְֶָָהעליֹונה, ּבער ּכמָּכּוּלמְִַָָמ ּשמ  ֵאינ ְְְִִֶָָנקראימ 

ּבד ּקּות ִִַמּגיעימָּכאנ ַעד   ֹופ . ְֹולא ְַָהא ֹור ֹות

מהּותמ ,ְֹולא ִִַמ ּגיעימ , הּשגהִַָָנ ֹודעימ  ּכאנ  ֵַָָָאינ 

רצ ֹונ  מח שבהֶָשל  של  הּשגה ְִָמאירהֶַַּכא שר ְֶַַַָָָָֹולא 



ל ֹוְֹולא ְַַָָהּמח שבה ִֵמאיר ִמיַנ ֹודע 

ִָּבינהְּבת ֹוְכְְֶַונעלמְִֵַמתל ּבשָאז 

להאיר ְִלמיְִִּומאירימ זהֶזהְִֵַּומתחּבר ְִֶָָשרא ּוי ִֶעמ

ונחשבימַעד  ְֶָלאחד ָּכּוּלמְְְִִִֶֶָָשּנכללימ

הּקטרת,ְַָָהּקרבנ ְּוב  ֹוד  ע שנ  ע ֹולה -כ ּוּלמְֶֶֶַַַָָֹּכא שר  ָ

ֶָּבזה,ֶזהְִִּומאירימֶָּבזהֶזהְִִָנק שרימ



על ּיהָּכּוּלמְִע ֹומדימָאז  ְְַַָָוהּמח שבהְִַָּב  ֹוד

ּבאינ  ּומתע ּטרת ָהא ֹור ֶזה  ֹופ .ְְִֵֶֶַָע ֹולה

ְֶָעליֹונהַַָָמח שבהִֶמ ּמּנּוְִֶָשּמאירה

ֵאינ ְִָנקרא ְָּכלל )ָּבּהַנ ֹודע ְֹ(שלא 

ונאצל ִֶּומ ּמּנּו  ֹופ  ִֵּומאיר ְֵַּומק ּימְְִֶֶָָנמצא 

זהְַועל ִֵֶשּמאיר ְִלמי ֵע ֹומד ,ַֹהּכל ֶ  ֹוד 

וז ְכ הּצּדיקימְֶָחלקמְְֵַַא שרי ִִֶַַשל 



ַָהּבא .ָָּובע ֹולמֶַהּזהָָּבע ֹולמ
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