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תפליל
 ת ר 8 פ ת ה והדרנו. הודנו על*נו, החבוש ו נ ר א ם לישראל, עז הםהתפלין

 חייה בימור נשטתה, במהות ישראלן נכנסת נתגלתה אשרהאלהית
 המקודש ואומי ~ מיחידיח. ויחיד יה*ד כל נשמת בתוך היא חודרתהכלליים,
 ודתמא  ערך לו אין. וו, ונפלאה קרושה אומה שלהסי,הד

. 
 חים פההן בכל

 הנשמה, של הפנ*מי התוכן האדמה, פני על אשר דהאדם כל שלונפשיות
 בפליאת זה קדוש עם בבני הוא ונפלא מיטונה מזג-החיים. של העצמיתהמהות
 במעטקי הוא וגנת פטון ופארה הודה. שעיקר עליונה, אלהית קדושה שלעולם
 המבוקעים ממנו אדרים וזהרורי שלו, ; הרוחניות המהותיות בסתר ההבויהפאר
 עם קדוש גוי של הקדושות והתכונות המדות של הצהק יופ* בכלוזוהרים.
 השמים* כל תחת העמים בכל הפאיתו לנדולת דונטא שאין זה, אלהים עםנורא

 אשר עולמג קדושת של: הקודש שלשלת תוצאת היא הזאת הגנוזההמנולה
 לעם, להיות יצירתה בראשית שלה האלהית התולדה עוי בזוהך-כבודההתגלתה

 ההור מדרי וכל עמה, שנתלותה שכינה וגלוי יצ*את-מצר*ם* שלבפליאת-עולם
 מי- טלאי כנהלים ונמשכים הולכים שהם ידה" ועל _טמנה שנמשכוהנפלאים
 של הםיוחדה והמבעיות הדורות, כל מוף עד מאז קודש עדני ונהלימרומים
 המדותי _והטוהר. הכנמיה, ושל הלב בהדרי היושב הפהור האלהי ההגיוןישראל,
 בפנימ"ות לעולם יועם לא הןוכי שאורם עצמותה, בעומק ההקוקים הנפשיוהיושר
 הדרם את יהש*כו אע91 הה*ים דרך על הסכשולים מאד דבן אם אףערכו,
 גאות בהתגלותם* והמדות הדעות הטעשים, ארהות בכל הבהקתם בכלמהופ*ע
 אדירה זו, מגולה היא ואיתנה יעקב, לקהילת ה"א מורשה זאת עולםיםקידש
 האלהית המבעיות של והפאר היקים. כל של ההקות מכל יותר היאואמיצה
 בהור מתבלמ הוא היוהני, השכלי ובערכה הנפשית המריתית בתכונתההזאת,
 ההבויה העצם*ת קדושתנו משנב והבלפת תפארתנר הדרת חפלין, במציתקדשו
 הזאת הגדולה המצוה בקדושת האוריתן הופעה אל יוצא*ם שהם הויהנו,במעמקי
 הקורש בהומעת והמיגית, המדותית בתכונה הכפיל, בתוכן קדשה בעזהנאדרה
 האלוית ההקשבה באור המואיה הדע*ח, השכלית ובתכונה יד, של לתפלהאשר

 יהד שתיהן מתאחהית שהן ראש, של להתפלה אשי פאר בקדושתהנפלאה,
 החיים מהות כל אל נצח, והדר פאר אור למלאות קדש*ם, קדש לאותלהיות

 זה ונפלאה קדושה אומה של הממולא"ם מבניה ואהד אחד לכל אשרהמיוחדים,
 עד. עולמי עד וישעו נאותו ה*יו, משיש הוא אמת אלהים שאור נוראעם

 שליששא. רבבו של כיזק תפלה מסדור נעתקט
מינם



מזטאר וא"טלתחכש
 ושכינתיה' הוא בריך קודשא יהורלשם
 אור של העליון מהמעין הנובעות והשאיפות, הרצינותהמהשבות,

 ומדר נכול מכל המתעלות מופיה, האין העליונה בטדתן דאלהייםההיים
 החופש למיום נשמתנו את ומנשאות בקרבנו הן היות עולמית, מהוהוטל

 הקצבה וטכל מונבל רעיון מכל המתעלה המאושיה לההתעודדותהעליון
 בקיבנו מונשות הן והנה מעש*ת. ת?ונה ומכל מדותי טדר מכל וקוומחשבתית,

 הטתאימים מטודרים, ומעמדים מעשיים לסדרים המתאימות המקוצבות, הנפיותאת
 אצלנו הם באים אלה וכל המיוחד, לעולמם בהתקשרם והנפש הגוף ח"לצרכ5
 בערך : ערכיהם בשני ולרוטמנו איתנו להחיות הבאות האלהיות, ההופעותמיסוד
 במהותם טתבמלים כולם העולט"ם שכל תאלהיתן האירה של העליוןההוד

 כשרנא מתבפלים עולטית וקצבה מדר וכל כבורו, הוד של הסתי בתביוןלהתעלם
 המתנוצץ הזיו ובערך - ועולם, מדה מנל הנעלה עליון בעיוי ומתעליםבמיהרא
 הקצבת בכל והנעשים, ה'צור*ם דברואים המין כל על המתנלה היפעהמברק

 האלה, הדהופ;ות פ414י שני צביונם. את ושומר עליהם השיכןמהות'ותם,
 החבוי שימודם הטצות, במפעלי המעשית פעולתנו ע*י ביחד הסמתאבדים
 בהשפעתו המעדן שהוא עולם ומדר גבול מ?ל המתעלה היצון הארת הואהעליון
 לכל ש*ש הללו, הת:ונות עולמים* מלא בכל הטוגבלימ דח**ם . אורי .,כלאת
 והערכה להנבלה והשנית קץ, א"ן של להרהבה האתת סיותד, מהלךאתת

 שט*ם גבהי מאתדת שה*א הטצוה של המעשה ע"י מתאהדות הנןמקוצבת,
 התייס של להתאטה העורבות הנשסות נל מתבסמות בזה א4ץ- תתתיותעם

 ומתעלה הולך היקים שבכל החיים ואור עולמ'ם, מלא בכל אשר פנימייםהיותר
 עם מתאחד הוא והחמאית .הקדושה הברכה שטקיר הזאת, ההתאחדותע*י

 בעולמימ להשכ*ן שמ*ם, ברכת עדנת כל את תוכו אל הטקכל העולמ',ה'סוד
 העליון היז לאותו לבנו את מכוונים ואנו תי*ם. אלהים גשטת של האור-את
 נבולים, כל מעל המתעלה התכונה עם המוקצב לת:םים אשר ההתאמה אותהשל

 בכל וארץ שמים לאבד יחד, ומתיחדים מתאתדים הם השלום אדון ד'שבדבר
 קודשא יחוד -עלוטם העולס, עד וח*ים ביכה מחזיק כלי להיותםערכיהם

 ושכינתיה". הואבריך
 ורחימהבדהילו

 ההולבים והטשפפ ההק נזרת ההגבלה, השכלת הוא היראהמקיו
 ותכליתו מנמתי אל מובל הכל ידם 'טעל העולמי, הקצב תנונותע"פ

 יוצי של בככידו וממתכלת ועולה דהיא הולכת הזאת ההבנההמיועדת.
 ה*צין היפש תכונת את להכיר ובבאה עולמ*ם, מלא בכל הוא ברוךבראש"ת
 הת*ים במערכות ותועה הולך להיות לו שיש והאפשרות האדם, שלהאישי
 העולמים, קצבת מלא כל של וההוד התפארת ה-קי את ום:ער מהים באופןטלן,
 הנודל, ייאז אה*כ באה וממנה הארם, על וטזמשכת באק .מעש*ת ייאהמיד
 התכונה את הטרככת הנ,טמה, שישי לטעמק*  עד המעמיק עליוו, שמ*מיאיום
 הנועם את תונם אל למפרג החיים את וטכשרת החימרית, הנמות שלהקשה
 קבולה. ואפשרות הנפש מרת כפי הודו, מלא ב?ל הקידש, אור שלהעדין
 ה:לתה הנורל סקירת של העליונה הרוטמות אל הלאה לצעוד עוד יבאימזה

עשש4בכ



פאר רא'הילתחבש
 שאה וקצב, חק לכל מטעל נצח עולמי המקיף הקדושה אור שלמוקצב
 ומשפט, חק לכל ממעל הנו, מלא בכל ויורד השופע שם, מתעלה הנאמןהחמד

 ובקדושת האהבה. הופעת באה ומזה קודש, והור נועם חך מחוללת תניעהולל
 האלה* באור מתאחדה8צ.ה

 למעלה_ העימד התוכן עם המוקצב התיכן .
 קצבה, מכי

 המזהיר האופי את לשכלל זה, עם זה ונמצ*ם מחאהדים, והאהבה ה*ראהויסוף
 ורמימו'. .כדה*לג היים, נשמת כלשל

 ישראלז כל בשם שכ(ים ביחורא בו"דה יעה שמליחד
 ערכו ביום העימד בעולם הנצה*ות, בימוד המתנוצצת האלהיתהאורה

 הומר טבל המנפיטט*ם הרוהנ*מן בעולמים מקום, ומבל זמן מכללמעלה
 דהטחוט-נמה עולם י"ה6 בשם המכומא האלהי האור -הוא ותמורה, שנוי שלנישח ומכי

 עת בבל ופגם כהות שום בלא עזו ברוממות עומד שהואהא,ילית,
 ובבי

 מעמד.
 כגודם ובעצמת בתטותץ לעילם. העליונות הא*דיאליות. והשאיפות הנצהיים,החפצ*ם

 המיים. 1נרי על להתבלות ב*רידותיו ועליין האיר שבא כיון אך וקייםים, עומדיםהם
 ומתרבנ, מתבדלת וההתעלמות לפעמים. מתעלם תם האור מתניצץ שםוע-כיהם, עבול'ם- מקימות של במעמדים הוןניוח, והתמורות השנויימ מקוםהחהתיתיים,

 המסעלה, והשנוב הנצה נבין והחילף הזמני ההוה בין שההפרדה הערך, אותולפי
 עפ. נהמקימ-ים הזמניים האויות הם מתאהדים מקומה. את היא תופסתבר,וקניותו
 נ*א. שכרהת, הזאת ההתאהדות אבל טקימית, הבבלה, מכל ודמתעלים.הנצמ-4ם
 הבאה עכ"פ או פיפ*ת, השקפה א*זו על מ*וסדת שהיא זמן כל מגומה תמידלהיות

 מהשבהתובנ את טעלים בהיותנו אמנם פ*ט!. בתוי פ=מ א*זה של.מכחיוהיטקזקו
 מאתני התקכלותה בערך האלה*ת, המצירל בקדושת רצינינו מעמקי כלו"ת
 ח*ים אלהים נשמת ענל הכללית, האורה אל ומהובר אחון אהדבהור

 בח-י השורה האלהי הנצח אותו משפגת ישראל, תה*לות היושבעולפ- וטי
 מוטרי כל בדציית האלה"ת, האיריאלית המה11בה 1צייש 11ל איתן, בויעולם עת-

 כל שבשם כרפט-ת4 )סגמופמ ראשיח, שנקרא ישראל בשביל שבאוהבהיאה
 אהף', המשכן *והיה שלים", ביחוהא בו"ה "ה .שם אן ~מיהד'ם הננו -ישראל",

 העולם'. הער העולם מן ישראל אלהי- דו"ביוך
 ר~וי בו מצות לקיכם תפל(ין בדהנחרז מכויןושהנני

 תפן4ין,, לדהניחשצונו
 הקויש, ש*רת ששם הכמומ' הרעיון) רוהנה לסני הופע אשואה-י

 החף א-תו הודו גבורת תוקף - בערצם טזה'ר העליונים ה,טעשועיםואור
 מפוימהק כונה ומכל מ'וחד רצון טבל למעלה- עומר שהואהעל*ון,
 פולו, המעשי ה*סנר כל על האיהי האור את יההש*ף נגשיםהננו
 האיטויית,_ של התהק כל ועל הפבע- מערכורת כל על ח4*ם, עולם כל-גל

 לגלוונ הטפניה, הטבעיהת עם בהההעהרה במצריה, וחטונבלההמיוהדה
 של' דז, על ההתענו'ת יטל הקידש במרומי המרעויש העלום" אורע*י

 התמיתה בכל המוטמנת הגלויה האורה כל את העליונים, הקדשים קידששעשיעי
 מנזע הישראלית9 להמבע'ות המ*והרים הגויה וערכי החומייים הכהותבטעבה

מהצבתם



מה פאר. יאפה;ייהחבש
 העומדת השירית, ההתעננות טמדת כאים הרינו הזה ה"מוך שטשוםמהצבתם,
 באר היא הכונה ששם הטוגבלת המדה אל וכונה, טפ-ה של ערך לכלממעל
 תפלין מצות לקים מכונים הרינו זו למדה באים ובשאנו רוחמותה* והופעתחייה
 על ומתיחדת הבאה הבריאה, בכח חה.טיפח המצוה, של האלהי א-רבתור

 שכה עושו, אלוה קינת את ומ*ב*ש דהש היש-אלי, האיש של הםיט,תהאיש*ות
 )יסכי, ישראל'. ו,וצרך יעקב בוראך -ד'אמר

 הזה,באה והמפורמ הטיוהד ההוכן מכ(
 המקות את בה למא* - תפל*ן, מצות ושל הס-והד הב:ול עד האלהיתההטשנה
 החיים מאוצר קדשו שפעת את המוץ שבישיאל, היח'ד האיש שלהמ*והדת
 המפ*רמה. הכונה של המיוחד בצינורה תפלין מצות ע'י הכלל קדושתשל

 עיניךי בין למומפות ודהיו יריך' על לאות וקשרו-זם בתור-היככתוב
 הראשונ,ו, המעולה של המצוה קדושת אק מצינת התפלין הנחקמצות

 המכע אל המתחבית הקדושה, של ההופעה ראשית שהיא ההנחח,פעולת
 הטעמד אל בא ה*הידי האיש הצעד, שבהתחלת ומקדשתו. אותו הסעלההנופני,
 שקדושת הפנימית ההתרוממות ע"י ומתעלה הולכת שהיא הכונה, ערךשל

 של עיך כל מעל מתעלה שהוא עד בהמשכתה, ואדם על פוגלתהתפלין
 ,וכשאל היוהניים. הקדושים השעשיע*ם של העליון לטרום ונבנם וב'נה,מפרה

 שהוא ממיק נמצא לא בהס, כתובה תפל'ן שמצות הפ*ש*ות, באיבעת ,מסתבל.ם
 להאיש ניחישה הקשירה שהיא בהתחלתה, ההנחה של הקיבן אתמברר
 "וקשרתם שהיא ק8ש של ר*ושונק פרשה של הבתוב זה אם כיהיחידי,
 יטטמנו הראשונה, הפעולה שהיא הקשירה את מציין .שהוא ידיך", עללאות
 ובלשון רא*ט, שבשל ההויה של היא'טונה הפעולה על נאכ מקישיםאנו
 בלשון בה. שכתו5 ק*ש, של שוה בפ*שה- מה,שא"כ אמירה, 'היאיהיד
 בתוך שהאדם היחידית, ה:ונה אין ידכם8, עךן לאית איתם לקשןתם :רבים
 ובפרשת - בה, נכרת הא'שית, יהודותו על המצוה קדהטת את להמש*ך צר*ךיהיד
 ה י ו ה ה לאות,, ,והיה או לאות", לך "והיה כתוב ששם יביאך', ני והיה,קדש
 אהרי המצוה . הטשכת של הערך את מציינת שה*א שם, מפורשתהיא

 מאד  של.רנה מעלה אל האדס אה מסגלת כבר שהיא הקשירה, שלהטפעל
 הטצוה, של ההבני הטעטד בעת לנפשו מצויד להיות האפיטרי טערךהעולה
 הכנת היא קשורה ע"ב הממיתית. הנונה כה של הערך אל טתאטתשהיא
 מקה*שה הקודש שפע את עליו המטשיך יחידי איש בהור והתכוננותה,המצוה
 יד*ך על לאות "וקשרתם של הזה הכתיב עם בפ*מיות, אליו המתיהר :תוכןבוראו,
 את לסטן הנונה בזה בונ" ועוד ,שסע'. שבפרשת עירך., כ.ן למטפותוא
 שההתנוצצות שאע*פ בטהרתה, די למצוה האדם את הטקשר הטקודשהיסור

 בלבו טכנסת תפארתה, ותוקף זהרה באור תפלין, מצות קדושת שלהעריונה
 של הקיום את המזעל אל הזה טן להוציא ובדולה קדושה היטוקה -אדםשל

 אין עמה, הקשורה האלהי השפע התבלות וידידות קודש הבת מדובהטצוה
 דוקא כ*א המצוה, כונת את הסנ-עה הפבה קדושה סיום בכל הזאתהתשוקה

 רק אשר המקוריים, ההוים יסגד הוא ד' דבד אור הודה* ב ו:ב כת שמה
 מצות שהיא המצוה, של הברורה המפרה את ומניג היים שפעת נוחןהוא
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ממפאר ריהעייתהבש
 נם נתיבה את לה מפלמת שה'א ער התדירית, העולם השקפת עלבפעולתה
 אבות, יטל קידש מורשרן מרושכם פבע*ותה, בעוצם התמה ההמונ*תלהשדרה
 ע"ד מצר*ם יציאת מזכרון הבאה מההכרה היא מפונה הזאת והתמצית לדור.מדור
 החפץ של - הרצונ*ת השליפה עשד בו, אשר וכל דהעולם עם האלהיהקשור
 שהכח וממשלתו. כחו ברוב כרצונו", בהם לעשות ובתחתונים, "נעל*ונ*םהאלהי

 האצייית מהול המתפשפ הענ*ן הוא הכח שונרם. ציורים שנ" הםוהממשלה"
 את עושות שהן שונות, ומבות אחרות מהויות לט לתאר צורך בא*ןהאלהית,
 וזהו העליון, האלהי להחפץ אמנם :בהכנען להןי המיוחד חמצן עשפמפעליהן
 הערף וזהו עולמים, בכל ד' אור שפעת של המושכל מהציור בהיר היותלהמבפ

 נמצאים משינים הננו החצונה הםק*רה מצד אבל העולמות, בפנימיותהמתנלה
 תחת במשפרם נכנעים שכולם אלא מיוחד, וכח מיוחרה עצמה בעל*רבים,

 הכח בעיף ששם העליונה, התכונה את מביע*ם אנחנו כן ועל האלהית,הממשלה
 הצונית ה'א המקירה ששם התחתונה בתכונה הממשלה וכח מנימית, מק*רהישנה
 אל המקבלת הכל' , בדרך כ'א העצמיים, הח*ים וטל האור בררף לא הערך,למי
 הבה*רה ומעלת האדם, נשמת של הנדלות לעומקי חודרים וכשאנו האור, אתתוכה

 אומר*ם הננו נפלא, אלהי בדמיון מעלה, מעלה ידה על היא שעולה שלו,החמש*ת
 המקירות מכל ופנימית חידרת יותר היא האדםן רוח של הפנימיתשמק*רתו
 מגעת האדכם של השגתו זה ע'פ ותדהיה על*ונ*ם, צבאות לכל אשרהמושכלות

 היא העליונים קודש שרי כל של המושכלת והשנתם אור, בתור הכח ימורעד
 האדבם מעלת מצד ותהיה הממשלה של התוכן את המשנת כלי נתורלעומתו
 הכביר הכח את הפועל אל המוציאה התפלין, קדושת עשי פנימיותו ל*קרהמניעה
 התחתונים אל הכח של ,ה*חושית התכונה ה*שראלית, הנשמה מאורהספפ
 כרצונו". בהם שלעשות הוא שבכולם השורה והצד בעל'ונ*ם, הממשלה שלוהתכונה

 הנמויהי זרוע לזכרון הי על להנימוצוע
 ה*א נחשבת דגסה העין מראית לפי ורק כזה מאורע ה*תה מצהים*צ*את:

 ובתולדה ישראל בתולדות אדיר זכרון בתור ונשאר ועבר , פעם איזה אמהיהלדבר
 לידי באים אנו תוכית הכרה עשי באמת אבל כולה* האנוש*ות שלהכלל*ת
 התנלות כלל, נפמקת שאינה פעולה היא מצרים יציאת פעולת עצם כיידיעה,
 אור התפרצות היא התבל, של התולדה סנ* על בהירה ובהופעה בפרמום ד4'ד

 שע'י לזה זכה ישראל אשר עולם, מרחב* בכל והפועלת ההיה אלה*םנשמת
 מהשכים נאות נדול*מבכל אורים להזר*ח אורה את תא*ר קדושתו והכשדתנדלו
 , ופועל הוא הולך מצר*ם *ציאת של העצמי והמפעל דורים.ויורי

 פעולתו' את
 ועומדת נמו*ה היא *שראוש של לנאולתם במצרים נחשמה אשר האלהיתהזרוע
 *ד של התפלה את מנ*חים ואנחנו והפרעה. הפמק באין פעולתה המשכתבהכנת
 עת, בכל אותם ומשכללת עהומים ובינה ההוכמכת התדירית הנטו*ה, זרעלזכרון
 הי*הם, אוצרות כל ואת נשמותיהם טוני כל את בהם, אשר כל אתומעלה
 קר,שה עזח תועפות בדיצלות המתעסס האלהי הוצשר של הע*תים הם-1פיפאל

ושה*%3%



פאר ואיהעריהחכש-
 לבנו ומהשבות תאות בזדה לשעבד הלב: ננדושהיא

 שמון יהברך'לעבודתו

 לחדש פעולותיה, את ופועלת הולכת היא טציים, יציאת של הנמויה,הזווע
 לרומם והטחשבות* היעיונות המזב*ם, ,התכונות, המדות, זכוך ע*י העולם, זיואת
 את המחשכת הנסה, ההמריות בעבי - ומשוקעות הנפולות הנשמות את "דםעל
 כו4, העולמי, התוכן על הפועלת ידל של התפלין קדושת .והדרן*הודן
 הדעת את היא סישבת שבלב, ההרנשי הרוהני הימוד על פועלת היאהדי

 ומשתעבדות הן הולכות הלניות יטהתאוח מה ע"י הטחשנות את מזככתהלבית,
 *נטצא בו, /אשר וכל העולם בהויות האלהי החפץ של הקדושה הממרהאל

 האדם, פבע את להרום באה אינה מצרים יציאת שו הנפויה הזרע  11לשההופעה
 ד4להית* הזכה הקדושה של האוד את לרומם כ*א המזנית תכונתו אהולהחלייט

 הקסשה . )יסוד אל והאיתן העז הפניט בתפצן ישתעבדו הלנ תאות שכלעד
 סהיתיוהם, ואהיזת הה"ם אדחות בכלהאלהית,

. 
 התאות של הזכוך וטיסוד

 להעלות והמוב, הקדוש יטוד על ומתפתחות הולטת שבלב המחשבותהלביות,
 ההפץ אל להתעלות רוממה, למעלה כולם החיים ערכי כל ואת הטעשים כלאת

 פתברך שמים' הטם הבדכה, מקור את מרהבת היא עצסה, שהיא העליון,-האלהי
 הפוטים במפעליה חמעשית והיד קרשמ. והדר פארם ובהוטפת כולם יצוריובברכת
 הזנו בא דהרנ7טי וסהזכוך ומבעו, הלב רנשי על פועלמת היאוהישרים
 הםאדרת ו.נפלאה, קדושה מעולה תכונה ע*ם .הלנ יצרי שמתיצריםהמתשבתי,

 : שמו* יתברך ,ללבודתו עכודהנו, ע"י ד' שם .ברכתאת

 חושי שאר עם שב.טהי שהנשמה המה' כנגד הר~עשועל
 שט* ית,כרך לעבודתו מ17ועבדים יהע וכחורזי-.

 מתקדשים, האדבם יצרי וכל הלביות מתעדזוהמחשבות הנופני -שהסזנ--אחרי
 רהתנלות הראויה ההכנה נעהטית כבי אז יד, של התפלה של הקידש הופעתע'י
 אורות יטכל הר~ישי הטקור שדה.א אצילותה, ברום הגשטה, אור 7טל הקודשיסוד
 נבורת בעז תופסת הנשמה הארת שר העליונה והאצילות סמנה, שומפים.הה-ים
 לאשי-הראאטים שרש*הם,.7נהם של החב*ון ממרנם הה.ים, יסוד אעעצמיותקדשת
 ובאזפע1ם קדשו טרומי מראש השפע הוא ויורד כולן המחשבות הסתעפות17ל
 קודעק בעדינות מתעלמם שההושים עד כרלם, והכהית הראשים_ כל על'באורו
 אטת בציורי מצמ*ירות_ ההויה ערכי בכל תפימתם ע"י שננצרות הטהשבות_וכל

 במנצן לההם,שט הפועל אל יוצאים שהם כולם, והכהות קדשים,וקודש
 הטמיה של המרומם הקודש רערכי מכונות נעשים כולם) פכלית, ראיןסעשים
 לאדם. אשר האלהים צלם אור של הפניסית והמנמה ההויה בכל העליונההאלהית

 ארוכקם' חלים לי לדשות עלי. יתמשך תפלין מצותומ,שפע
 כולם, מפ*תהחיים של הנצחית האידיאליות ממקור הוא נינע הה*יםאורך-
 שכו6 בעולם נעוצה שהיא העליונה, האלהית המחשבה בעוסק מיזתמ יסורנפי.
 תילע אל מחיל ו1רמות הולכות האב*ילעח שהעליות מתוך ארעע ושטלוטוג
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נפאר רא*העייההבש
 שפפי של רב ,המון מחוללת חיים חנועת וכל ותכלית, קץ להט אין רום, אלמרום

 במצות היא אגודה זו קודש שפעת איראליים* חיים אור של אדירותחישלומנמרת

 ועומק הארם תבונת של עצמיותה את .מרוממת שה*א מתוך כיסודה,תפלין
 תפאיתה, קדושת באצילות ההויה -ומנמת האלהית להרוממות ח*יו שלהחפץ
 ויתאיכו ארוך, שכולו מעולם עווום את שואבים להיות הח'יפ את סכינהענהיא
 תפלין'. מצות ,משפע בהתפשפותם עיכיהם בכלהח.ים

 קדושות, ומחשבות קישדושמע.
 יותי שהם חיים שפעת רוח, חיי שפעת מושפעת היא כמקורההנשמה

 של בהתפשם4תה רק מצוי'ית. מחשבה ,טל תכונה מכי אצ'לי'ם ו4ואיעליוניים
 הם מתנלמים הציור לננול נ5אם מחשבת4י5, עיכ"ם ליר' עו האח הח4'פשפעת
 הנשמה אור את להאיר העליונה -נקדושתן הפועלים והתפלין סהשבה, שלבצורות
 כולמי הכחית וכל החוש*ם של המקוריים הכחלת כל על האלהי, המקירימשדה
 ומצפ4'רות הילכות הזה השפע שמ'מוד . קידש, לשפע קודש פתהי פותחיםהם
 הבאות המהשבות כללש. ועון חמא הרהור ובלי קדושות, מחשבות ועדן עתבכל
 ההי4ם במרץ רק הפו"ל אל מכח אותם מוציא שהאדם היצירת"מי אחייםמכח

 קודש בציורי לציירם מתאמץ שהוא אעשם והדם, הבשר במבע הפבועיםהכחנ4ים
 היעת משגה של האפא הרהור הרי הא'דאל(ים, להטרוטים כחו בכלולהעלותם

 כרוך הנופמ הזוהם אל הטיא נפ.ת מפני המתפרץ העון ותכונתוכהות-'ההשכלה
 העליונ*ם "חיים אוי אותו מהוך הבאות הקדושות הטהשבות אותן אבל ;בהן
 המקוריתי חיים אלה*ם נשמת של העליונה התגלותה מתוך הבא הידש* שפעשל

 המחשבות תפלין, למצות אשר הקירש מנולת מתוך אירה בהבהקתהכאה
 בללש. ועון חפא הרהור ,מכל בעצמיתן משיללות 'והןוזוהמיתיו, ההומי נפ4ות מכל ומנושאות פהורות הן, אצ*ליות בתכרנתן. הללוהקדושית

 הרעי יצר בנו יתגיה ולא יפתנו, ושלא~

 ערכי בכל החיים, כחות. על וחונה יורד הדרו ממרום הקידש ששפעאהי
 הכחות מעמק* אל .5רדתם .הנה התפלין, קדושת ע'י החומר, והשי הרו*חיי

 להופעת והחמריים הרוחניים המבעיים הכחות את הם מעוריים החמרייםהחיעיים
 כחותיו 4כל בהומייותר האהון האדם, של הרע יצרן יכל כבר ואזפלולותיהם,
 הנשמה ממעינות ושופפים ההולנים הקדושים השפפים להתאחזבאותםהמוגבלס,

 הציור במלאכת רוחנייסן למפעלימ המורד אל אוועם להמש*ךברום_-חביונה,
 הפהור. '4היושר הקודש טממילת הנופה הדרך אל גיפנדות, בפעולותוחמריים
 ימתנו". .יטלא תפלתנו את בזה מקדים"ם שהננו היצה'ר, של הפתוי ה*א זונפיה

 ש~עת של הקודש, רשמי .את לקבל מוכנים וכהותיו ההומר בהיותולפעמים
 הנשמה של מפלג-העליון ושופפות הץולכות הקדושות המתשבות ושלהקורש
 השפעתה, אל להתנגד הרע, ה*צר של הזהומה התכונה לעומתה מתעוררתהאלהית,
 כט:-הה תשלים ,שלא בשפן ולהססה, נגרה לעטור הקרושה, בהופעתולהתגיות

 הרע"1 * יצ בנו יהג-ה .שלא ג;ת.ר וע'ז וכתדתיו, הניף על וקויה עומקאת
ויגיושמ



פאף וא'העילתחבש

 לבבנו' עם כאשר ד' 4עת לעבודוימחע
 תכונתו למרומי ומתעלה עזו בתעצומות הוא מתנשא ודאי הישראליהלב

 מבעיות בעוצם ומתגלה בא הפהור החפץ התפלין, של הקודש השפעתע'י
 אל פתוי ע'י להכשיל יוכל היצה"ר וא-ם ההמרית התכונה רק הקרוש,מקורו
 תכון וע*ז קדושתה, פלאות המון בל את תפעול שלא השלמה התכונה אתגיוי,

 לבבנוע. עם כאשר ד' את לעבוד ,שיניהנותפלתנו

 חשובה שתהא אבותיט ויה' יהינו ד' מכ(פנץ רצוןויהי
 בכל קימהידה כאלו הקב"ה, לפני )תפלין הנחתמצות
 בה התלויים מצות ורערי"נ ,ובונותיה ורקרוקיהפרמיה

 מלה.אמן
 למעלה עומדת היא קדושתה השפעת בהמשך התפלין מצותעצמ*ות

 של ערך לנל ומפעל המק.דש העליון בו.ו היא משוטרת ורע'ון, הנקמנל
 עתירה לכל ממעל ה*א. השמ*רה מקור ותהנונים, בקשה של שיח ושסךתפכ(ה
 התכונה את והמכשירה הגורמת שהיא ההנחה, של המצוה אבל4 תלרה.היא

 עומדת שתהיה מתפללים אנו עליה ממנה, והולכת הנמשכת ההויה שלהאלהית
 ובונות'ה ודקדוקיה פרט'ה בכל ק'פת'ה ,כאלו הכ.ללת, וחשיבותה טעלתהברום
 ". א"ם בה, התלוים טצותותרי"ג

 שבזרועו הגבוה בשר על השמאלית יד על יד' של תפלהויביח

 יברך, הקשירהוקורם

ברי
 תפלין. להניח קב"ו אשר מעולם מלך 4הינו ד' אתה

 כדמית ה*א הרי המצוה של מגופה שהיא אע"פ התפלין, שלההנחה
 מכוננ4ם התפלין נמצאו ההנחה שעל-ידי המצוה, של להמשכתה והכשרההכנה
 מצותן, זמן משך כל זדה במצב ק*יטים שהם כל-זמן פע~לתן ונמשכת מקומם,על
 של להעיך הוא דומה ראש, של תפלה לנכי יד של תפלה של הערךוהנה
 למתק פעולתה בקרושת יד של שהתפלה מצוה, של גופה לגבי מצוה שלהכנה
 מכינה היא בפרפ4ותג ובאדם בכללה, וטבהויה הפבעיים, החיים כחות כלאת

 ד' שם של הקודש ממקור ושופע ההולך העליין, האור אל הכל אתומכשרת
 שהיא ראש, של התפלה של הומעתה ידי על קדושתו בזוהר המתגלההנדול,
 כחות וכל הרגש' המהוטבק השכל מקירות ,טל האצילית, ההאיה לעומתמכוונת
 קדושת מ*מוד העליונה, הקדושה של מאורה מוארים להיות מוכנים שהםהחיים,
 . על תמציתית התבלות המתגלה האלהית, התייה מווהר המוזרחת עולם, אלאור

 "להניה של הנוםח הוא נאה כן על בם4ך'. ד' תורת חהיה .למןן התפלין,קדושת
 הופעת א5 מובנ'ם להיות החיים את המכשיר הימוד את המצייןתפלין",

 חידש.
 יד4 של אפלה של המצוה פעולת על להברכה מקושר שיהיההעליונה,

. , .. .
.

 וחעף



נאסנאר ראיהעי5תחבוט
 ראש ש5 הפ5ה יניח ואה*כ חטרוע, ע4 הרטועה ויכרוך יחושותיכף

 4ברך4 שמהוקוקוים

 ' תפלין. מצות על קבעו אשר אמ"ה ד ישתדקנרוך
 היא חהכשרה, אחרי הבאה המנמה ההמשכית, בתכונתה המצוה עטלבופה

 העליונה, הדעה של האלהי האור את המזרחת ראש, של בתמלה בעיקרמבולפת
 העשויה ההכשרה אשר חפצה מבמת אל הואת הקדושה המצוה באה ידהיטעל ראש, של בתפלה מתוארה והיא החיים, נשמת על קדושתה, בפהרתהברורה
 את לפניה -ופנתה מסילתה את לה מקלה יו של תפלה ש5 הפצוהבתאור
 תפליןן מצות שעל של המכפא את בכרכתה להביע ראוי כן ועל החייםאורח

 המאוחדות, המצות שתי את כוללת והיא תפלין", ,להניח אחת ברכה אםכי מברכין שאין הסוברת היא האחת ההלכה, ימוד על המיוסדות השיפות.שתי
 יד של על שמברכין המובית והאחת ראש. של ותפלה יד של תפלהמצות

 של הפרושים מחלופי נובעות הן מצות', *על . ראש של ועללבדה-~להניח*,
 חי'א רב דשלח בהא : 115( )ד' דמנחות במוניא זה, לדין המקור'תהם4מרא
 אקטר שברוך אומר: *ד של תפלה - על יוחנן, דרבי משמיה הונא דרבבריה
 אשר שברוך : אומר ראש של תפלין על תפלין-" להניח וצונו במצותיוקדשנו
 תרוייהו, דאטרי ורבא *אכיי שם וממיק תפל*ן*, מצות על וצונו במצות4וקדשנו
 .אלא מברף אינו_ מח *לא יוט"י: ומפרקט וטת'ם', מברך מח אחת, מברך סחלא
 ור*ת ח'יא., רב כדיטלח קטתים מברף סח תפלין( להניח .נדהיינו נלבד יד קטלעל

 מצות'. ו,על .להניח* ראש ישל שתים מברך טח ברכתו, היא שזו תפלק, מצותעל מברף ראש של על אחת, מברך מח לא שאם 65(, ד*ס נסוש )סספירקט
שתי
. 

 ההצעה דרכי לםי ' מושכלות לה*ות הן קיובות האו(ה הש'פות
 של הפנימי שהתוכן שבארנו, במה היא,מ*וסדת האחת הדרך בזה*המבוארות
 היא ראש של התמלרן האית של הקודקטהשראת

. 

 הנה "כל ונעלה נשבכה
 בדבור לבבנו הגות ע"ם המבופאת הברכה הערת שא4ן ה4ות ויוכל ציורי,ורעיון
 והרויות הדממה לעולם מתעלים הח*ים כבר שם באשר שמה, עד מנעתפה

 המכשיר ההכנה, בעולם עסיק'ם בהיותנו ורק תהיר(ה, דומ*ה לו אשרהעליונה,
 הרוממה נפשנו הנות את לבפא יכולים אנו עוד הרוממה, העליה לאותהאותנו
 בקרבנו מהשכרת התעלומה היות בכל כ' היא, אימית השניה והדעה הברכה*בבפוי
 'מ'מ ראשע של התפלין של העלומה הקדושה הופעת של המוד לעומקביחש
 .לבבנו הניון את מבפאים אנו הרי ההכנה בעולם תחלה עומדים שבה'ותנומאחר
 קודש הידת ברוממות ברכתנו את להנות ככר מורוטים אנו הרי הברכה.בבפוי
 שההתנלות אנו לעולמנו מאד ונשא המקודש התעלוטה לעולמ שיש היחשבדבר

 התפלה של הכה אותו מתוך לנו אפשר כן ועל בתוכו" מתגוונת עודנההדבורית
 ולברך ראש, של התפלה של הנמתר התוכן על נם נלוי אור להופיע ידשל
 קטה. כשלא נם כלימר הרניל, התדירי במהלך נמם תפלין" מצות "על :עליה

 * השעלופה מעולטי בנעטמתנו המיפוות הללילבות, ההיפעית של תפק*דן- ועד. ו(עולם מלכותו כבוד שם ברוך : י6כרותיכף
הא



 פאף. יאיהעילתהבש
 אל יהנצח, רום אל - א4ינו עצמוה כל של המהותי ,התוכן את בנו לרומםהוא
 להם יהיה לא ורכוז הארות, .המון  יופעו ואם ג(דשו, ברוממות הנשגכ האלהיההוד

 לברך ושות לנו אע כן על כאבורותי בערנו הם הרי שלנו החיים מהותבעצמיות
 לנו היא הרי לבפלה ברנה גם ומה צריכה שאינה וברכה לצירךי אם כיביכה
 בתעצמותה .היא מתנברה ,החחנית הא*ויה הכהקת שמים. שם וחלול עוןבשיאת
 בא הנעלם .ם%לם בנשמתנו, הרוהנית ההארה היא מתאדרת הברכ", ,*דדעל
 נאררימבקודש, וציורש רוממות סהשטות של רב המין הברכה בפוי ידי על נלוילידי
 שלמ חחיש בנם,ות רכוו להכ( ש'ש בי-ן בשש' "רכה טלם חםוטת'

 וצד מפעו יצ14ה ברכה א*זו אם הדיופ, וצורך נבו)ה צורך - לצורך ברכהקדשם. במהי
 צריכים המפורעצהן ובהכרה המפעל בה*י הרכוז את השינה לא הנ4ע", לאהצורך
 ייניעהו שירבזהו המשופפ, להאור קבול כלי להטציא המעות, את לתקן מ*ף%ו

 אמרת של המגולה ה*א זאת הדרו. י(5א הראויים מ:ובר*מ,לם6עלים
 פוטקת שא?נה התמידית הברכה את בהבעתנו בהודיעצי שבשכמלשו'השודש,
 המלכות כבהד יטם וטל הברנה את והדר, ב?ז נחליה את שופפתמ5איוא
 במיא האלה* הטשפר כבוד של הצביון את המצב4נת הה5עההאלהית.
 את המפזר המציאות.  בוו טתיגזת הופעותיה בכל "ניכה שכל עדעו65י
 והתעלומה עילמ*ם, כל מלכות כבוד הוד על להעיי היקום, אפפי בלל '"ודוקץ5

ה%פ"פה,
 הבעה ירי על היא מתרכזת נתפם, שאינו באויר עולם ביומ הפשוטש"

 קודשט מננזי עלינו וזורמת הבאה לההבהקה ביחש היש*א, י""י4" הח*יפ צ"ערטתזו
 במנע באש תמיד . הנני היי ראש של תפלה של הפא; נמצילת אשיהקדש.פ,

 המיהלים .לאורו, תמ*ד כמהים אנו זה ועם לרכזו 5ח בנו -שא*ש -הנעלם, ",ול"עם
 את מברכים הננו עליין, יזי מלא אצילי ובפחד קידו% 5רנלש יופיו' .פ%ל"נ15
 הספק, במעמק מעולפה גבהה ממרום לנו טשתקפת הפאייה הודאותנוטאנו,
 את מגליםוהננו

 הברכה את המציל מלה, באמר נבורתה ע"וז את ימיצז*ם אור"
 סח או צריכה, שאינה ברכה מלה*וא - עז חליון עילמי במלא "טשופפת-

 מלבותר כביר "ביוך_שם של ההבעה עעי יזהו לב"לא* - מש" וירא זותישהוא
 הקורש ורות והנראה, הנלוי כל על ימתנלה פשיפפ "נעלם 5היי יעדללעולמ
 מלכות כבוד לשם אשר עולמים ברכת של המיהלפ לעונג צמא*מ עצמפבמהו, שכולם החי4ם, מחשכי כל את יקיות באור ופא*יה תעלוטתה "יא,מטיוםנשקפת
 עד. ערי לד, עולם* כלמלך

 ההאהה לעומת הספקיות וערך הודאיות עיך של הרעיונות "םמ)תא(מים
 מוצצות ונעשות בתעלו"ה מתעלות ו"ידא'ות "נעלם לעולמ באיפ כשאנוומתלסה הול הגלוי במעמד ורא*, טריך  מוצץ  שהוא  פה 5ל  "נעלם",  וההאיההבל4יה

 מאירות יטהן עד ומתעלות הולכית הללו והמפקות ספקות, 'טל כדוגמאממרחקיפ
 מבוררת, ייותד מוחלפת ייתר ודא'וא של :צורהאח'כ

 הז" וה*ב4י
 שעהכרים

 ב,ת_ דוך הוא הטרומם, _ה.רא( המטן אל ר4שמל .עלו' הודאי טהמכון 'תעל
 העליון הזוהר הבעת הביכה" לצורך מקום יש כן על מי"ר, בעיפלי "מכוסההספק

 "ס6קנ*ת, בציר"ו ופ"עלםמתגלה אמתנוצץ" איף בהרעדת הנפש בת4 :ל את מישיד שהוא ההתנוצצותבראשית
 5 עש העליתהי הודא4ת בחוד יטתבלה והישי

הטעת



3בפאר ראיה"יתהבש

 ובזה אב2טכמל'וא ברבת שהיא העליון הגלוי את המהשפת הברכההבער2

 בתכונה לאות* לאחרים ולא - לאות לך שוהיה הנלויה ההאיה כל כנרמתעלמת

 היוצאת ראש של התפלה של המזה*ר אור עם המתהברת יד יטל תפלהשל

 כל *וראו לכל, גלוי ודא* בברור ומתנלה העליונותן הספקות כל של המחבאמתוך
 * - קטבראקט תפלין אלו - ממך' ויראו עליך נקרא ד' שם כי הארץעמ.

 ומהכמתך : 1יחםו גראזט1ומהדק

 התעלומה זיו מלא הע4ון העולם 2טל ההופעה וטצריכה הם, מעברותקטתי
 היא הרי מתחלה יפה' יפה ה*ב*ם של הויתו בתוכעת ותתקשר שתבא עדלענור,
 יפה מתבםמת ואינה 65( )ירמי: לי*י נראה ד' "מרחוק תן פ ח ר מ דהטראה בתזרשורה
 ה ת 1 ק י ה ב מתוך אמנם האדם, של העצמית והכרתו שכלו והארתבתחו.

 וצמאוו מתעורר הקודש רוה- המציה ובפעולת מתעלה, הוא הרי המראה'יט4
 בו מתנלה העליונים החיים ואור אמיץ הקשר נעשה ואז בו, מתנברהדבקות

 2טל התפלה את בראשו ומהדק עמו. מתהדקת המקודשה והאורה אמ*ץ,בנ*י
 וכבר זו, מצוה והמקיים הזוכה עם עי"ז ומתקיטד מתקיב הקוד2ט .ואורראהט,
 עוזה בחביון הסכומה האלהית החכמה אור התאצלורע את לדרו2ט מוכיטרהוא.

 ומחכמתך. : ויאמי עליו,שתאיר

 עלי' תאציכ( עליון אלומחכמתך
 המצוה, של קדושתה בשפעת האלהית ההשראה אל הנשמה שהוכנהאהר

 של התור בא בפרם, ראש של שר('התמלה קודש אור והארת בכלל תפליןמשת
 הקודש אורות והמשכת ההכנה פרם* את ידו על לבאר יקיותיו, באורות המופעהבפוי!

 של העליונה החבמה והנה המרוםים, ממע:ו והולנים הנמשכים העליונה_, ההופעהיטל
 ע"י ז*וו את לקבל מתכוננים שהננו העליון, היום נניזת מצד האלהות הארתיפעת

 תכונה מכל המתעלה עליון, אל חבמת התפלין' קדושדן שעל-פ.החרומטתנו

 בעולם. תבוני ערך בשום ממומנת לה*ות אפשרית הקצבה ומכל עולמ*םש4

  האצלה'  של  עיך אם בי  ביגה של ערה יו מחנמה מבקשים אצ א*ןעל-כן
 ערכי כל מעל חלה בהשפעה הנשמה את המעדנת אצילות ויפעת טידשרחת
 שבל, ראשי, ה*ותר היםוד וזהו וחקר,בינה

 להתכנם להן שאפשר ההמשבות שארי

 והשרשי הימודי הנשנב נהכמוי אחריו, הן _נמשנות לפובה וה*נש הדעהבבלי
 ראש אל ש'ר התפלה של הדהדוק אל המשך בתור אומרים, שאנו מההוא

 נשננות היותר הה*נשות מכשירי וכל הדעץ אוצי הרוחני, הבח משכן אלהאדם,

  האלהות .  חכמת  העייונה,  שלך, ההכטה  עלי11; אל .ומחכמתך : המחברבויו
 הבנה של  אפשרוה  שאי1בה  ביואית, יהקצבה מדה מכל ומתרומם המתעלהבמונה
 עתירתי ת~ון עליון-עליכן והמד האצלה של אפשרות בה יש אבלמדנדה,

 ע4"* .תאציל האלהית העליונה זושמחכמתך
 תבינני'ומבינתר-

 אצילותה אור בהופעת נשמתני, את מזככת החכמה שהף*צלתאהיי
הטטדת



פאר יא,*י4הבש
 תבינניש. ,ומבינתך : פקשתנו בהבפאת מתכונים הננו זו ולמעלהוהתבראותם, הוייתם בתכונת מרומים צבאות וכל ערלםים, בסדרי המתגלה העליונה'מהבינה תכוניים שפעים לקלופ מתרוטם'ם הננו ורנש, וב'נה השערה מכל למעלההעופרת

, - עכןי' תגדילובהמדך
-. 

 איר- מופו עד העולם וממוף מבהיק הזוהר החסד, אור הובלות בעתאבל ן העליונה האודה האצלת מתוך הבאים שבמציאות, המצרים הנבול, שלההחשכה בתכונת מונח הוא והקופן, העוני את נורם שהוא בעצמו' הפרוד יסודאמנם- הכללי מהגודל נפרד לעצמו, מתבודד הפימי שהענין ממני בא זה כלורוחנית, חמר*ת ודלות עוני של בממגרת מסוגר ומצומצם, קמן שהוא מה כל.
 בהיר

.
 עליפ. תגדיל,ובחמדך ן לאמר -נאונה, בהדר מתעלה עז ותפלת עזו, תעצומות בכל מתמלא החסדאור הרי קישים, קדש רגשי מתמלא וכליות קרב. וכל לב חדרי בתוך גאונו,בהדר מום*ע זירם, חמדת הנשמה הדרי כל את ,הממלא התפלין, אור ובאשרארו, .בברק מאיר כל, את המאחד ףקחסד שאור מפני ומתאדר, מתגדל הואהרי ממעל וכל חי כל יציר, כל כח, כל כל, את מגדיל הוא הרי עזו תועפותבכל המאחד והציור כולה, ההויה כל של האהדות רז את רואים ידו שעל מופיע, .

 וקטי' אויבי תצמיתובגבורתךו
 ע*י יוצמת אבל בהויה, מפיה לזה . שיש הפרטי, הצייד והתעוררות ההגבלהשל היסוד את לעורר כדי צר, בחותם וקשור חבוי כהו יהיה אם כי ולבלעלהשחית זממו את יפיק לא ואז - החמריתי בהנבלתו גופני, חמרי כח שיהיה ביןהרוחני, תחומו בהבבלת ומחשבתי, רצוני רוחני, כח שיה'ה בין ומהרם, מכאיב כחכל .את להנביל הגבורה מדת של ימורה עצם זהו והנה מדתה. בחת ואמורמוגבל שכחה פרמ"ת, ישות בתור אלא עולמי מלא שכחו כללית, הופעה בתור עודנכלל שאיננו עד ורוהני, חמרי יצור, כל של הכח מתמעפ המבדיל הכח ומתוךלנושא, נושא בין והבדלים הפרשים ומשימה* מצמצמת המנבלח, היאהגבורה

. 

 הקשר, אותו מן ויוכרת הנבורההארת
 והמהובי ממנו המואר לכל גבוליבלתי כה הנותן הי,ום, כל את הממלא והאמיץ

 ומתנקם. אויב להשבית מריע, .כל להכרית והידי נבורה ומאזרההנשמה מרהב כל על החמד אור העוטה התפלין, מזיו היוצאת ישרים חפלת היא.וזאת והחומריות, הגופניות ובמעשה בפועל ולהשח'ת לבלע להרע קם וכל .היוהנית ונפייתי בציורו רעה המבקש אויב כל עמו, .
 .ן להשפיע המנור"י .קני שבעה על רזריק הטובוהשמן

 לבריומיך.טובךן
- הוא ככה עכירות, טבלי ומזהירה צלולה מבהקת, אורה תהיה *דו עלשתצא שהאורה מוכשד הוא הטהור שהשמן כמו בסלים, מעורב בלתי טהור, כחמלאת הולנת היא העליונה, המהאה את לקבל שהוכשרו המקודשים הכלים עלההיים ממקור ההולכת הללו הח*ים שפעת האצילית, בקדושה המקודשים העכמיוניםהחי"ם שפעת העליונה, הפהרה לקבל ' מוכשרים כלים אותנו עוש*םהתפלין

נ8



פאר ואיהעולתהבש
 הדבקות היא וזאת אחר, אופן אותו לצייר כלל אפשר שאי החק, צביוןבעצם

 איננה בהירותה בעצם. אחרע פעכם שבהתנלותה ההכרה, מצד הבאההשכלית
 לעולם'* לי *וארשת*ך לעולם, קיימת שהיא ונמצא כלל, שנוי שום לקביעלולה

 וברחםיכם. ובחםד ובמשפט בצדק ליוארשתיך
 המופשם )הצדק האיריאלי. בציורם העולם, ימודות שני הם דבםהצדק,וההמד

 בעפרת עפור דקוא כי ומעשה, ממעל איזה של ערך מכל .למעלה הואעומד
 כולם המעשים כל יקבלו הברור, זהרו מתוך אמנבם האצילית, הפאהתושלמות,:

 ההפבה יטל האידיאלי הציור . הוא והחסד משפטם, צורת חת המונבלתבהערכתמ
 באה ,הויירעו אור מתוך אבל מוגבל. מפעל כל אל יחם שום לה שא*ן המוחלפתי

- החייבם אור ומתנלה- תכלית, ,לא*ן בם י ש ע ם בהמון המתנלה הרחמיבםמדת
 .בצדק .המעשיים,ן .ד,אוריו בכל הנאצל, ביםודו העליון החק הדרתהאצילי,
 הבדחמיכםש. בחמדובמשפפ,

 באמונה* ליוארשתיך
 הרחםים ואק המופוטפ, הצדק מימוד מאומה מהמר המצומצמם, המיטפפ אשן-

 החמד ממדת מאומדק משונ*ם לוהמ"ם, הראויים הנווטא4ם מדת מי עלהמצומצמים
 מ*ומצם הבלתי ושקול, מדוד הבלתי העליון הצביון את המקי*ם התוכןד*ידיאלית*
 דק נ ו ם א ה ימוד ומונבל,יזהו עטמתואר מה בתרך,כלומתואר,

 החק*ם לל את המח.ה ,.
 רוטורד. קק א'ן עד מולן, המנמות אהיית עד נביעתם מראשיתבהתמשנם

.-. 
.. 

 ר'* 4עת~וידעת .
 הטצינת הטופשטה, האצ.לית ההצטי.רות מה.ך הללו, הצירים קבוץסתוך

 למעלה העומדת נבולית הבלתי דההופעה הארת מתוך העליון, בנקיונם הארוס*ןאת
 אל ההמשכה מתוך ההסד, ושל הצדק של הערלים בשני מונבל כח של הנבלה מכלי:נ":/

 הבלת4 הערכים_ מתןך יטבאה שההמשכה %ברחםיל-היד(עה) במשפפ כולם )קצלדיםכלוי(.):,
 ל".. את- :רדעה ד,-מתקבצת; דעת אלה במאו~ה,-מנלהעןןן-קג*צלםצביונו :',, '"ל א4 תמל ולא האידיא5י מהצב*ק כלום תשנה לא -המונבל לוכן אלמינבליםייי,-י,(,.

 אותנ_ המשחרליס החמריות,) לנטל מע5, .האדם את המיימם*םהתפלי,,
 הנשמה תוליות את משחררים נשכ הם והמצימצם, הנם הפבע של דקמשא מכובד -ן 'ן-_

 סעלת העליו4 המאר לטעלת (דם על הארם שמתעלה עד שב(ל, חקפכי לי,
-((,/'

 מכל המתרוסמת האצ*לות, הוד את בזה המבמאת פאר, יכהן כחתןהא"רושין, .,
 _הדרת ידי ושעל הבבלה,. ושל מבעיות שלטבעון :"3ל=-ן

 קדשה-
 כל 'את-- היא כוללת

 ד'9נ את הדעת החמונה, הארוש*ו, בקיבה: -והאושרהפוב

 לאמר. משה או= ר'וידבר
 עצמו הזה הדבוי. של בנהו היה משה, א5 דגבורה מאת שבא דבורבכל

 אל משה שמפי האמירה שתהיה באופן ישראל[, אל האמ*רה של ההשפעהכח
 . ן . . . . .: . - - .לאטר". - הדנור השפעת כח היה שלכתח'לה ספני לסשה,הנבורה .שמפי הובור וטלמות של .המדרינה אותה ע"ם העע[יון בכהה עומדתישראל

 קד*
~. 



 .הבש
ננפאר יאיה עוית.

 ממנו הממתעמ'ם והכהות וזך בה*ר הוא ' העליון , מהמוב הנמשך ההייםכה
 כח ,טשמעת שהכלים בזמן ומזד:ידות, מאירות פעולות להולל צריכיםכולם
 ועכירות רשעה של ס'נ מכל ומפוהרים בה*רים הם ידם, על נמשךההיים
 המצהצהת ההפלין, קרושת ירי על ננ.. תופ'ע ז. נגולה קגועה,חטרית
 כלים להעשות במהרתנו, מכונים והננו עליון. במוהר ממודר להיות נופנואת

 - לקבלמונשרים
 ידי ועל פובם; במהרת ההיים ממקור דחיים עז ' שפעת

 בפוהר הה*ים )_ אור יופע ישראל, ידי על בעולם הפוהר ;היי -יטלהביסוס
 הכריכות שבעת כולם. הבריות בל ' על ...מלואו

. 

 הזרוע, על כורכים ) יטהננו
 ההשפת של ,ההמשכה אותה )בנו ) ,מרשמת היא יך, של התמלה ,טל ,בהצועה
 אוד מתמלא וכשהוא השמאלות הכהה 'גיד נם הבשר,_, בבה ,ההיים .פוהר
 ומשמאל מים*ן כולם . עולמים ;. .בריות )וכל עליון, -.זוהר. 2טל והולקדדקט
 1". פוב המפוהר, .הפוב את ,בל הקוד,ט, לפהרת מכק - ונעשותהולכות
 וכהות . בראשית ימי _. ווטבעת בקודש, הא*רו אשר הסנורה קניושבעת
 ההויה ) בכי ידם ועל בהם הטתנכ(יםההיים

-, 

 באנודת יהד המתכשרים כולה,
 את 1ר(ותיו כל. ידי על לכמן. כיי ע,לטו %ת שנרא ישראל;אלהך אל בשה, העולמים כל .צור ..יריק עליהם והמ"עלי", דח*ים וההז'ו!,ההרשמה

 הודו ופובו עדנו אצילות הודגלל
 ותפאר"

 . האידיעליות
 %עזי"", - פהורה ה4ותר

 .?קעת. ,טת

 ירבי-
 ואת הישראלית "נויה %ת המעדנת התפלין, קדושת ,בהכנת

 עלי"ם ולהומ"ע %יתק "לרושם עולמיכם, יצול' מ5 עק מאונד נקשר היה,לחות
 בעת מבקש"ם' אנו יאמונ" ובאמת עד, עיי והמקויש, המ%והר המובנהרה-2טל

 לבריותין"1 מ-בך להשמיע -המנורה קנל שבעת- על תריק הפוב "והשמן : זאתרצון
..( . 

 רצון) חי וששבילללל יד'ך אתפיא"
(

 "ח"ם. עןך את טעריך רוה הו%ו!) (ח,,ת; ההיים רצק ה.א) - הח'ים תונן
 ' בךה, "היים הין ההיים, מ"ור' של הקודש ברצון "וא הזה הרצרןמקיר

 וכי
 לפקור *ותרמתקרבימי שההיס מה

 מיצוי
 מהנדלים הט ככה הה'יטע של מביעמ -שהוא "(טיד4,

 ר .מ,נ 8-כיש תט
.:1;1 

 הר4(ן ש4 הכמ
 סחו"
. 
 "%נבלימ; הח'ים צםותריגבן, בע ן א הי

 "ל4ן: מירז שא*ןמפני
 מדת ;הי% "זאת אמנם הנשים, היטי לפי )בהם, מתנ4ד: .מומ

 העל(יונה,הם14
 שפהימוי

 את היד, טותה-את: !עלם .כה אהיימ'יאור של' הע4יוו '
 .את ל"איר' ""יים,כחי

 לכל .א*תנה ע"4-ובהה'לפה ה"יימ'צשילל של הרצק אור;
 התם'ל,ן, טצ,ת ע'י ד' שלם לי.י" הקודש ובת4ונח חיה למנת המסם'ק באופןח.,

 העליונה היד של והמתיהה ומתקף'ש, פתעדן הזה היצון - ישדאי, ש5 ועזםפארם
 -' רצ, את להומיע 1הר4בה,באה

 בתומפת' ההיים
 ברואי לכ5 ה'צור,' לכ5 1רכ"

 ! זצ4ן'. הי 5כ4 ו'סשב"ע -'" :דיך את שפות4 והעליונים, התהתוניםעולם

 '4,י4ם. . .יי1-ארש4ז;ן
 מ'מ מהארוסיןג ברבקותך נע,כים יות* ה"- שהנשואים אעשפ ..

 יש'
 מעלה

 שהם.בארומין,
 שאיננו הךא הזה העליון -ההק ודוקא כלל. המרי להקוי הרזפטה בו איןמעלתו שסח.ך האלהיח; שברבק.ת האצ.לי ר"קי ה.ס.ד את טכיעים

 עומד הוא כ"א להשתנות, העלול יהם ובשום תלוי איננו כי שנוי, שלםמקבל



נרפאר יא'העילתחבש
 בכור. בל ליקדש

 הרי מ"ם פעלי. לא כחנ; מבע הזה דמבע והיה במבעו, מקודש הואהבכור
 תוכן באמת הוא בפועל שא*נו הנח של הענין אמנם קדושה. של כח בויש
 נח אין נבוה ולנכ* במועל, לעולם הוא די קודש העליון הקודש כי וחלונ*,חסר

 שהיא העליונה הקדושה ידי על לקדש צייכים וע,ז הנמור. בפועל הכל .כ9אכלל

 המבעירע, הקדושה את נבה על ר(קדש בפועל, שהיא לשם, המיוחדת"קלושה
 בבור9* כל לי ,קדש שב:ח' דבד בתור כברהצפונה

 ישראל* בבני רחם כיםפמר
 האיה את הלירה, מהות של להצכיון הנה את הנ,הנת היא הלירהרוזמלת

 אהעכ להולד העתיד בכל ידועה בתכונה אה9כ שמתנלה בה, הטפונ ' פיהפני

 הבא.ם כל ען הלידה מראש*ת שמתפשטת ישראל, קדושת צ"רת "יאוזאת
 ישראל9. בבני רחם כל 9פמר הלירה, של טכחה העולכם לאוירלצאת

 הוא* לי ובבהמהיב~ידם
 הכוללרזי.נפש והנפש הי, כל בנפש ושרשית פנ*מית אחדות יש בעצם . ..

 חיה נפש הארץ שהוצא הבדהמה נפש , ואת האדם נפש את מקפת.,היאהה"ם,
 להחיות הבהמה, נפש יטנם ז'( )כ,ר הראשון', "ודם של *נפשו בזה כלול5טינה9,
 אנושית בתכונה .דוקא אמנם נמשכת* היא מצדה הארץ, על אשי רבה.בהמה

 ,ל:ל.ת לווריע אפשי העליו;, הק,רש התנרוות של בתנונה עליונה.חפע"ת
 דה*שועה את ולכינ; הנפשיות מצד דהבהמה עם לאדם שיש השרשי וןחבודאת

 . הוא,. לי ובבהמדה 9באדם די', תועט"ע דבהמה 9אדמם -לכלגהכללית

 עלומה שהיא אלא מימעת, היא הטציאות בכל כללית, ה*ארהקרושה
 ולהראות הצפון את לנלות לעולם ישראל כנמא וב"וה הח*ים, נמות פצד-ומסותרת

 להוקקדש, בי~ראל רתם נל פמי ב:.ר כל צריך כן על "קודש. "בריר.ת,את

 אנ~א באמת, המה לדי והמה ובבהמה, באדכם מתפשמת קדושדה שישמםני

 הקודש אוד יתגלה ישראל בנורות קדושת ש5 ההתנ5ות וע:י נרא*ת קדושתםשאיין
 ובבהמה. באדם כולם, הח"ים ב:ל המציאות,ב:ל

 הזה* היום את זכור העם' אל משדהויאמר
 'טיעמדו : הודיע זלקטר הרז זהו הע2, וטל הנמקט בטבע זכור יהיה הזההים

 בתכונה זכור. להי"ע מוכרח הוא הזה עטהים ךדעו וטוהם הנם,טי המבע -על
-מקירירן:

 עברים* מבית ממצרים יצ~שתםאשר-
.) 

 לחרית* מעבדות ידו על שנשתניתם המ*וחד, בצביונו זנור יה*ה.הוא
 מזה* ארזכם ר' יד-דהוצי"ל בחןק.כי)

 ובכל מהוהכם ת בכל בו אירעו עצמיים שנויים זה, ביום אידע נדולדבי
 במצריכם להשאר כמקדם, עימד שלכם המעמד להיות טאונד -ה*ה הכל)הקפכם,-
 אותו ית:לה שבו מראש, המיועדה בפנולתו וטנהמ הוא הזה, והיום -עבדים'בבית

 החק.



פאר ראיהעי5תחכש
 זכור.לה*וה הזה היומ הוא סוכיה וע"ב העכדות, ש5 הרביס הנורס*ם כ5 נגד הה*רותלמצב העבדותי מהמצב להעתק העברות, מימרות כ5 את 5נתק בכחו שהיה ה*ד:יזק

4 זייי= ה*ע ,"ן"יתןכיטם ו חמץ י4שכלוך[4ש , 4 4 4  . ,י ;--;-י- 

ה"6
 את~

'י. : "44"ב בחד"ן לצ4"ם

 הטכע, בכל הוורת פעולה בכל_היקו4, ח:ררת ה.א6עולה שלכס הש'אחפע,לת
 למעלה- שהוא מח בכ5 הומרתפעו5ה-

 שהפריהה האב.ב, כהדש והוא שלכם, 5יציאהמוכן לה'ות הרוחנים במהותו 1*וחך .הוא ה"ום הפ:ע. טן
 4הת'"

יהמומלאה. יציאתכם עם משותף 5ה*ותףהנ5 הבריאה הכצ"ה כל אהוד סקום כאן קנה השבעבכל כדכ בו מ"כיש הסתחושים "  . 
. 

 ~4 . ,ן . .

 . זבת -אף,ן- לך להת לאבתיך נשבעאשר והיבומי יהחף והאפיי ' וההתי הכנעני ארץ אל די 'יביאף -כיוהיה
 44וה ועבדת ודבשי חלב

 -; 4 ה,ה בחדש הז'אתהעבודה

 הזהע. בהדש הזאת העבודה אתעועבדת יטל ..,ח*ןתה;-כהקבלהןוםן~נת רושם ש"אביב_הוא האדמה, כל עלהשמלחה סמתקפת-,הוד ),. וממנה וש.:ת-הדהו, אויו -בכל 2ורח האכיב ורושם אוירה,של .והנם4אה המהויקק . הפ*גולה נ5 מורט. הם אדסתה ותוצאות שהולהותיה:זה, הנקובים . ה*גמט חמשת ש5 הארע ודבש, ה5ב זבת שהיא המ-יהדה, בארץזה יםוד והובע ברוך-הוא. המזשים, כ5 אדון של יד בחוזק ממצרים, צאהנובמועף הנדו5 אב*בנו בימך 5,נו נע42ה אשר וההיית, ההיים ההוש את והזוהר, האוראת לנו המיאה מכועת אטפק"יה , בתור הקדושה, בארץ בשלמותו האביבעמועף ש5 הרושם חקיקל.אותו ט. על בבללה. באו אשר ד' אור של הקדושההומעת של המ-ולות לוג:אורעות ,שראל איז של המרם"ם טק.יה הםמכוונ'ם
 ר[ד': חב זאהשביעי וביוכמ מצרץ רעאככ[ ימיבםשבעוץ

 שהגא המאהר וכח .הכללית. רושם את גםהימים, כל מתז אחד יום "תור הפיפית, רשימתו עם. יהד בקיבו הנולל הימיבם,של ההותם השביעי, היום להיות צריך כך ומשום הים4ם, שבעה בנל המבוקשהרושמ של הכולל מהכלל -,אהד ;סרמ רק הוא בם'ע יום כל 2ול היחוד אבל עצמו,בפני וושם ומסירת עצמו, בפבי עביו לו יש יום שכל מובן ימום. שבעתשימשן ציז ; .מצר.ם ,צ,את של האלהית להופעה אש- הקדושה של הי:שם,
 מצות לד'ע. הג השביעי "וביום : היסים בהתימת )באההעליונה, .ציור,.רשימתם ;פרי בנמר .הדברים והשלמת מצותש, תאנל ימ?ם גשבעתהימים לשבעת 'אשר .המצות האכילה.של מתיף הבאה האלהית הקדושה בהברתההח4ינ*ות זוהי הבללי ' והרושם כולס. ה.ס,ם 12בעת מל; יטל הפ*מיים - הישמ*כםכל. את רשומו וב*סוד בלחו מאחי



נהפאר יאיהעייתהבש
 חמץ ל'ך יראה וע*א דהימים שבער! את יאכו[מצור!

 : נבור(ך בנל שאו ע 'ראהולא

 ומצד הקום-.עשה טצר השלילה, מצד ובין החיוב טצד כין באדוושם
 שרשומו דהוא, השלילה, מצד הכא החיובי הרווטמ של היתרוןהשב-ואל*תעשה.

 וספעלי, חיובי שהוא כענין להיות שאי*אפשר מה כלל, הפמקה כלא מתמידהוא
 נטנע דבר שהוא מה הימים*. שבעת כל יאכל ש*מצות . המצוה באה זהעל

 של שלילית מתכונה נפעל כשהוא במלואו בא הוא אכל *קום*ועשה*, שלכתכונה
 ככל ממולא שהוא החמץ, הרהקת של הנדול הרושם כלומר*שב*ואל*תעשה",

 לך יראה ב*לאמלואו
 חמץ.

 שעקר ידענו, ומזה נכולך". בכל שאור לך יראה ולא
 שעל המץ, אכילת מניעת כעקרה היא הימימק שכעת כל, מצה אכילת חובתימוד
 שום - בלא דהים*ם, שכעת כל מצה אכילת של 'הרישום לענין ציוה ישפיה

 הוא ידה על שכא ההנוכי והרישומ מתמדת, שהיא שכ*ואל*העשה, שלהפמק,
 כלל. הפמקה שומ בלא מעולת" את שופעת לתכונה כך כשבילמתעלה
 : טטצרים בצאתי לי ד' עשה זה בעכור לאמר ההוא ביום לבנדוהנדת

 ממעלות וכל הוצה.ח, הכוושה יס.ר והו הקד.שה רשם' של התמל:תםתונן
 לנפלאותיו. זכר לעשות כדי היו נוראים, באוחות במצרים עמו עמם _שהפליא ו")

 רשימיהם של השטירה ע*י היא יוצאת שנעשו, הנפלאות 2מל  הוליובההטמיה
.

 הר7טם'ם את עוך ומזכ:4ם מעלים ב'נ הם טצדם והדורות עולמים,לדורות
 הרשמ"ם הפעלת ע*י תמיד המתהדש דנדול אורם את מהם ושואביםהעליונים,

 במצרים ד' עשה אשר הנדוכ(ות של מנמהם כל. א'כ כמטלולם. .הדויותשל
 המעשים של שהרו17ם אמדנים, שומר עם' שהננו בעבור זה', *בעכור היהעמט,

 ודעת חיים אור מאוצרם שואבים הננו עד ועדי נצח, טאהנו- יםורו לא .--הנדולים
 :סציים". כצאהי ל' ד'. עשה וה 1.כעב4- אס1:הך' רכה לבקי'ם ,חרש'םקיושש,

 ר' תורת תהיה למען עיניך' בין ולזכרון ירךן על ו[אות ר[ך )וה-דה

 : טטצרים ד הוציאן חזקה ביד כיבפין
 פעולת יסוד על הטפעל, כח על שיוחק צריך הנפלאות רשמי שלהחקוי-

 הפכע את יהפכו יהדיו אלה שני וההרגשה. המהשבה ימוד היעיון כח ועל.ההיים,
 בהניוני מבעית כמ*ו תד;זה די ותורת אלהי, קדושי למבע האדם שלההלוני
 מצרימ-היתה יציאת של ה*מוד שכל מפני היא, דרושה הזאת ההכנה כללבבו.
 החלונ*ות. של בסצולורדה האדם את הממכיע החוימ, של הנם המבע עםלהלחמ
 המבע ש4נוצח עד עמם להלחם וכדי הם, חזק"מ כ"כ הנם כיטודמ שהחייםומאחר
 היתה צריכה שלו, הקרוש המבע של האור איתו בק*בו שיחול כדי שכאדס,החלוני.
 תפלין הנחת של הללו הקרושים אנהנו'להמעש'מ צייכים כן על להנלוח, חזקהיד
 התהפכות של ה2ה, הנדול המפעל את בסטלתם לם*יע כדי הראש, ועל הידעל
 ע"כ בקדושה. נהדרים אצילים חיים לכה הגס*ם ההלונ*ים ההיים של הנדולכהם



 'וץבנש--
. 

נ8אך) ראיהעולת

 הזאת התעצומה נל אחיי- 'עיניך, בין ולזכרון ,ירך 'על לאות וך שיהיו ע"ירק
 את להכניע )הכללית, שהפעולה כשם כי-  מבלערה. ולא בפיך, ד' תורתתהיה
 הזקה, ביד צוקי היה במצרים, נתבלפה שאז האנושיות, של הבם החלונידהרוה
 של -הוה, .,המפעל 'ארג להמשל .צרוך כמו-כן ד', בדבר טמצרים אוהךלהוציא.
 יניו ובבוהתה.. שעוזה: הזקה, .וביד .'דב בכה שבחיימ, ההלוניות על הקודשנצ:תון
 ההפלין, של: האותי בקדושתה- הנאדדה '- הזאת דמצוה של הככיר המפעלעג,

 -ההשקפה, עם המפעל ., את הגדולה, כעזיזותה כהה בכפילות מקפתשהיא.
 'מני -שנעשה מה את להטשיך אפי2ר. זה ומכיפל כביד בכח רק כי .והעין.היד

 ג למימרה מימיככט למועדה דהז"ורע החקדה ארזושמרת
(, ., ;,.( ... ,. 

 שךהדה הוא צתך יזוזו, שלא הקדושים, הרשמים התטדת ,2ל הבורםהכח
 של )שכהו יכדן מראש שהוכן הזמן, של המרק בחוהו במועדו, וכתביהחוזר
 ל"5שיך . םנולתד הי"י-' פועלרז  -בוטבו  ובלורזו לאי  בוולנבו גבלדה דהקודשאור
את

 שתקיימרה,; ' .בצ%5ה ליטנדהג משנ"ל' רשומו, דהפעלת- ,
 .ישיאל שכנםא ובאושן

 ההזקה, די :ד של הקבורה הפעולדה של הקדוש ברושכם בתדירות היא,היה
 והשמק, י-ךה שום בלא טצר,כ:, לנו'ב'צ'את נתנלהישר

 כח"
 רושכ:

 שת-ק.1 עד %ו?ר, הב'ע לשנה .שנ, מ'ם'ן.ימימה, ותורת, נמשכת ק'ות להמ".ק, מועדה מתיה המשמרת מנילת היא ומצמ-פת הזטן, סנולת של מ4הה באההתמדה
 . דורים. לדור כולם הזמנים שמף את הקדושההופעת

'

 לך. יל3%ה לוללאע,"יך נשבע  כאשר הכלעמ ארץ אל די יבאך כי- ווי-('
 . :)1'י

 הקדווצה"הלתר ימרד- .העייונותל)של'_'- ההיות המבולוה לה יש ישיאל 'ארץ
 :יהיותר_:מקולקל דע) היותר התונן- את:' להסך בכחה שיש בעולם,עליונה_י.המחנלה

 אוצר והטקולל, המקולקל האיש כנען, היא הארץ שם כך לשם ולביכה.לפובה
 ולל,- ) ה%נוישית, והי2פלות - הז.השאהנל'ר

 ב%צ-ו-ש,ת -'נפיג%- ית "%פל הנ6(ות אל"
 ורק ההשך, אוד,:..בספמוני אוצר בהמווקא -ננוז מאל נעלה היים אוצר שישטפני
 ד' בדרך עולמ'ם שבועת יםוד העליונה, דקאורה מימוד הנדבע  נעלה, כהע"י

 הפנימיה" ה%יץ בםנולתהמויבע
 -יהממשיכים .ד'ן עם רק',ע"י ' להרוגלהן אעלול .

 הבםיםי ה*מור זהו- ,אהיון, דור עד העולם 'מאבות קדושתס -טודאת
 לבאלה -

 התמפי המקו'שר.מאף:)ביסוף-'"תולרתי יחדיו, הארץ ושל העבם שלהנפל.אה
 :נן ועל .  .זשבועה: ..'-%י"ת ע"פ -עליה;' ולררימ לארץ הדוריים, :בחיים- ימיטיעההילר
 איץ אל ד' ךיב,6ך כי -:וה"ה : פרט,תה ~נכל 'זה פטוק של זו הקדמה- --נאמיה
 איסייי אתונן את. ילא"ות'ך* . לך . נשבע שנאיצי, היא . היי שמה 'וההבאה"כנעניי,

 .~יי4;נ" -קשי לא לה'ות .נעצ5 מ?שתנה בלתי באופן, מבולת-.הארץ)שהונהלבתנונת
 :ינתנהך,לך' טםח כולה -'ה"שיץ "ש5 -הכנעניות ויחם ; יהדו והבנים האבית . ים,4פיץ
 4סיר. טמטנר להוצ"א ]קודש; -6רום- 'אל ולהעלותו להפכו למזנו,.בכאך



נופאר ראיהעניתהבש
 4י*שר - בדהמדה שנר משר וב?( י=ד', רהכבם פמר ככ[ודזעבררץ

 -?(רי*. דיקזבריכבם ?(ך ידהידה --,

 הוכנה הזאת והירידה במורד, התיים בתוכן הן. נתונות דמבעיותההתחלות

 הארץ של הכנעניות עם בקשר לנצח, קורעש וזוהר עלירנה עליה לשם .מיאש
 ודורות העולם אבוח של הקורש בחבור ישראל, של סגולתן עז. יוקחשממנה

 ההולדתית" הבכויה כן כמו עליון, בפאי ההיים את לפאר יהד חי אלבני
 התולדתי התוכן את בכחה הנושאת הרהם את הפופרת הבכורה בה"ם,הפועלת
 למקום, מסקום הנהלה, כהעברת לרי  יעבור .הנה הכח זה בעתיד, .קיו --אורךלכל

 הנפשיות את בם בקרבו וסכנים כ.'לו, הה. יכוד את והדבר,.מקיף לערךימערך

 הח*ים. והצשכת שבתולדה העקיי היסוד הממעלית, סגולתה טצד הבהמהשל
 . - כמד"..דהזכריסם

 י(4ל ו4שלם בק:ד,י והפדד, חמר פטרומן[

 רזפדד-

 וערסרזוי
,) ראגפדדה: בבניך 4זרכבם בכורוכ?(

' 

 ן.
.'-( ' 

 הדבר
 מת"שפ-

 עד
 שלך ל,חתירגה .

 במ?דכח נם הנהמית, 'קקמש
 דהצינח.

 עיך לה יש 4קיד1ט, יסוד רומ) .אל לעלות ד,4א תונל לא שאםשלה,
 של.

 העולם של האצילי נבנין מועיל.4 קודוט (זדכני בהים, כח של יאופיתמולה.
 את- להעשיר נוים כ" לה*ות העליל הזהגן הכח הפד?ןי.-אם תינן .8זהיוההיד,,

 4מ תפקידי? את יעשה הקוד1ט]..לא .]יסור
, 

 -הרהבת. של )ענין נ*כ היא קשללתו

 דביע. לא' שעוד האנושי וה94וד יה*,, ודונמא פעולה הץ?טש . הקןרקעינבול

 נבוה לקדוש מוכן כבר התולדתי כחו שיהיה עד המוהלפ, ציופי שלזמנו
 והפדיון.,הוא-- . בו. 'הננוז הכח לפי  '4וין שערכו צר:ך.הואן העלי4נה, -בהתנלותה

 זהרן בכל- -' להנלות זטנו ;"עליונה,.עד'בא 'בתמ41תו הקודש כח אתהשומר
 ע"יהמבהיק,

 מנית.
 . (אף . ישהי*ל.] . '-נכורי *2ני

 כי למל עליין אתנהו נבור זגני.
 ההצונה הבהםיות טצד העולם תקק, האופן(יישל את, בזה המקרא ו:סבםארץ*

 השלילי אופנה ואת בשה', תפדה חמר פמר יו4ל, הפד?ן: )של דהיוב?ת .בצויתה
 הקדושה הסנולה '-מ*רת יטל האופן ואת וערפתו*., תפדה ל5 *ואם געיל;-הקריפה
 תפדה-י בבניך אדס בכור *וכל העליון: הפדיון ע*י עתה :א) עד "ול:ונה!הפמםית

 ,שאך(ן כ' ו"'דל.
 14ך-

 מה מן,4הן

 )זאר!-

 בחוזק אליו ואמרת

 - : עבדים מבית נמצריננ( רי הוצי_4שמ .,ד1-
'. _( 

 'המשך ימוד של הת.לרת'י הכח "ת ),ל"יש לעיה) הטט,נה המ'צ.ה.
 והדורות,החיים

 כה וטל -התוכן להקר לכסוף ' הדורות לב -ת בםגל,ה מעוררתן-
 ישאל שהבן. יניעו -והדברים הישראלי* .הדור 'של, הגדול ביסודו הבנוזההסנזלה,
 בצרופידה הבכויה, קדושת של הענין מהו ?" זאת ,מה הערה: לידי1יבא

 בקדושת המותנה התנא* הבהמה, קדושת וכפרםיות בהנללתה השונ.ם,ואופניה

ממר-



 -פאר רא*ה עילת,הבש
 האדם בכור קדושת עוך כו5ם וע5 והערימה' הפדיון ועךך ביהוד חמרפפר
 טצרימן מארץ עמנו_להוציאנו ר' שעשה הפעולה כי תהיה, והתשובה פייונו.ותוכן
 בשרם, חמורים בשר אשר מצרים) של הגסה מתנונה להעלותנו עבדים,מבית
 אחרי בכלל, ההיים.שלנו ערך הורדת . ע1י עמנו קשורה נ"נ היתה העבדותואשר

 נשנב כ'כ מפעמ מקור מכח אז נם זה כל עם היה שלנו האלהישהנצוץ
 בתכונתה הבהמה ח*י הח*ימן ערכי כל על מתפשפ כה הוא הזה היד וחוזקונעלה,
 העליון. וזכוכו בצרופו האדם וח'י הממאה, ובתכונתההמהורה

 מבכר מצרים ב"ירץ בכור כל ד' וידהרנ לשלהנו' 'מרעה הקשה כיויהי
 -הזכרינכם רחם ממר כל לד' זבח אני כן על בדהמדה, בכור עדאדכם

 אמדה: בני בכורוכל

 . היסודי, בכח נעוץ היה. לפרעה אשר ה5ב קשי ש5 יטיסודו אנויודעים

 ההיים מהלך את לעכב הישעה, יהנסות הרע לכה אשר האםיץ ההפץשל
 שלו הל'ב קשיות וכל הזה המאון כח בעולם. יאיר שלא האלהית האורהשל
 פומאת שלקהה. החשוך וכעורם, החיים משך אותו של המהותי במעמד_ נעוץהוא

 מנתחבכוררת, ש5 זו בתכונה לבא. הדבר יהוצרך הראשי, התלק ,את בומצרים
 אפשרות שתה*ה - כדי הממא*ם, החיים משך של ה*אשי הימוד הכחשתשל

 ממתםי -שלהם, ההיקף וכל כולם הח"ם במוקף "קודש, חיי אור הארת ל ךיךלפנות
 מצרש באר, בכור כל ד' ,ויהרנ הבהמה נפש עומק שפל עד האדם נשמתאור
מבכר

 כא דחכר4ם' דהם' פפר ' כל לדי ןובח אני 1ע5חכן בהמה", רער.בכור אדמ,
 את לשמור אמדה' בני בכור פוכל הוייתו, נביעות ופתיחת שבהייםהמפעלי
 מבעד' כטדו ויוכר זיוו במלא עולם שיתוקן עד האדם, בכור של העל~ונהסנולתו
 ט מעופה שהחו התחהיתי והפד'ו; התאוח שללהסחרה

 ).. ' '. יד בחוזק .כי לימך בין ולמוממות .ידכה' על לאותוהיה עהי"

 . .. . ' ממצרים. - ד'הוציאנו
מלהמה.

 הח%4יות; במלא מת~עטפת ששליפתו הנם המבע ננד שהיא
 כל דורשת:את היאוכחהעיה,

 האום"
 ואת
 .. כל "אףמג של הם4ץי כל -

 אש4ף')
 'יתהבר' שאז 'העליונים, הרוהניים בחותיו זמור וכל וההרנשהם המעש*יםכה*תנו

 אפסי כל הממלת האלהי העליון אור עם האדם של גפנים4ותו אשר הקורשאוי
 בשםים די מל~כת על לנצח הקודש, לאור עז ולתן המעשים כל לרומם'אתתבל,
 והגייה הנשמה ובהיי הזממם בחיי העולמים, מלא בחיי מתהת, ובארץממע5
 ימוד שהוא אומו, ואמונת _אמת בי*ור ד', כמא כשמש יכין עדי לאדם,אשר
 אשר הקודש, הדר .פאר של~ך, תפלה של והחוסן החיל אות ישראל, ,שלפארן
 מטקור ואףמץ כה רב הממשיב*ם שליראש, תפלה -של עליו נקרא ד'שם

 ~ חילש. עושה ד' "ימין העליונה,הגבורה




