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e"h ,exzi zyxt 'a mei .c"qa
*g"lyz'd ,haya

È˙‡a כּלה אחתי ּכבֹודֿקדּוׁשת 1לגּני ּומביא , »ƒְְְֲִִִֵַַַָֹ

דיּו"ד  ההלּולא [ּבעל אדמֹו"ר ְְְִִִַַַַָָמֹוריֿוחמי

ט"ו, ּביֹום היא החדׁש ימי ּכל ׁשּׁשלמּות ְְְְִֵֵֶֶַָָֹׁשבט,

ּבאׁשלמּותא  סיהרא קימא הּידּוע 2ׁשּבֹו ּבמאמרֹו [ ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָ

הּזה  ּבּמדרׁש3ּדּבּורֿהּמתחיל ּדאיתא ׁשּפרּוׁש4, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

לגני" ׁשכינה א "ּבאתי עּקר וירידת המׁשכת הּוא ְְְִִִִִִַַַַַָָָ

ּכׁשהּוקם  היתה זֹו המׁשכה ועּקר ּבארץ. ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָלמּטה

ׁשרתה  "ואימת ׁשם, ּבּמדרׁש ּכדאיתא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּמׁשּכן,

ּוכמֹו הּמׁשּכן. ׁשהּוקם  ּבּיֹום (ּבארץ) עליה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשכינה

ּבתֹוכם.7ׁשּכתּוב  וׁשכנּתי (ואז) מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ

וירידת  המׁשכת היתה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּגם ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָוהגם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבארץ, למּטה הוי'8הּׁשכינה וּירד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹומר  יש סיני, הר המׁשכת 9על ענין ׁשעּקר , ְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

ּכׁשההמׁשכה  הּוא ּבארץ למּטה הּׁשכינה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָוירידת

מזּדּכ ׁשהּמּטה (ּבאפן ּבפנימּיּות היא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלמּטה

עלֿידיֿזה  ּכׁשההמׁשכה 10ּומתעּלה ּדוקא ׁשּזהּו ,( ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ה'מדרׁש' אֹומר ולכן הּמּטה, עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָהיא

ּכׁשהּוקם  היה ּבארץ הּׁשכינה המׁשכת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעּקר

היתה  ּבמּתןּֿתֹורה ׁשהיתה ההמׁשכה ּכי ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמׁשּכן,

ׁשעה, לפי הּגּלּוי היה ׁשּלכן למעלה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּצד

ה  ּבתֹוכם") ("וׁשכנּתי ׁשההמׁשכה הּוא ּבּמׁשּכן הּׁשכינה ּדהמׁשכת יא והעּלּוי ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מקּדׁש". לי "ועׂשּו ועׂשּיה, עבֹודה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָעלֿידי
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למאכל א) וטוב למראה נחמד עץ בו שיש - הגן מעלת בענין ההנחה, שבשדה 5ברשימת שדה, לגבי גן של העילוי שזהו ,

ודבש  שמן זית ורימון, ותאנה גפן גם יש ובגן ושעורה, חיטה רק שליט"א:6יש אדמו"ר כ"ק הוסיף -

ועוד). שם. הלקוטים ס' עקב. פ' להאריז"ל (ל"ת עה"פ האריז"ל מכתבי להעיר

הצדקנית  הרבנית של ההסתלקות יום - שבט כ"ב יתרו, פ' ש"ק "לקראת תשמ"ט, - שבט כ"ב בקונטרס לאור יצא (*

תשמ"ט". שבט כ"ב עש"ק זי"ע.. נ"ע מושקא חי' א.1)מרת ה, רע"א.2)שה"ש קנ, ח"א שם גם וראה א. רטו, ח"ב זהר

רע"א. פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. בסה"מ 3)רכה, נדפס - הסתלקותו יום ה'שי"ת, שבט ליו"ד המאמר בעל ידי על שניתן

ואילך. 3 ע' ח"א לגני באתי סה"מ מנחם תורת ואילך. 111 ע' וש"נ.4)ה'תש"י במקומו. ט.5)שהש"ר ב, עקב 6)בראשית

ח. ח.7)ח, כה, סיני".8)תרומה הר על ה' וירד שנאמר לארץ והורידה משה "עמד טז נשא תנחומא וראה כ. יט, פרשתנו

ז. פי"ט, לב"ר במ"כ רכב.9)וכ"ה ע' תרמ"ד סה"מ סה"מ 10)וראה (תו"מ ס"ה ה'תשל"ז גו' המכסה אמר וה' ד"ה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a1,,ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
גילוי  עיקר של המקום שלי, הגן אל (חזרתי) באתי כלה, 'אחותי כאן הנקראים

השכינה ‡„BÓ"¯והשראת ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k ‡È·Óe הרבי ≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ«¿
„eÈ"„הריי"צ ‡ÏeÏ‰‰ ÏÚa]«««ƒ»¿
,Ë·L שבט יו"ד ביום שנסתלק ¿»

תש"י) ÈÓÈ(בשנת Ïk ˙eÓÏML∆¿≈»¿≈
L„Á‰ ליום בעיקר הכוונה ולענייננו «…∆

ההילולא  יום בחודש, È‰ƒ‡יו"ד
Â"Ë ÌBÈa בחודשBaL כדברי , ¿∆

ÈÒ‰¯‡הזוהר ‡ÓÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a2 עומד הירח ¿«¿»»

הוא  בחודש ט"ו לאחר ורק בשלימותו,

החודש  שבסוף עד להתקטן מתחיל

שבט"ו  עד וגודל מחדש ונולד נעלם

לשלימותו  מגיע B¯Ó‡Óaלחודש [¿«¬»
Úe„i‰ יו"ד לקראת לפרסום שמסר «»«

נסתלק  הזה וביום תש"י Œ¯eacƒשבט
ÏÈÁ˙n‰בפסוק ,f‰3‰שהתחיל ««¿ƒ«∆

כלה' אחותי לגני «È‡c¿ƒ˙‡'באתי
"L¯„na4È˙‡aמובא Le¯tL «ƒ¿»∆≈»ƒ

˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ "È‚Ï¿«ƒ«¿»«ƒƒ«
של hÓÏ‰התגלות ‰ÈÎL ¯wÚƒ«¿ƒ»¿«»

BÊ ‰ÎLÓ‰ ¯wÚÂ .ı¯‡a של »»∆¿ƒ««¿»»
הזה  בעולם השכינה והשראת גילוי

,ÔkLn‰ Ì˜e‰Lk ‰˙È‰»¿»¿∆««ƒ¿»
‡„k‡˙È כמובא,ÌL L¯„na ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»

˙ÓÈ‡Â"ומתי‰ÈÎL ‰˙¯L ¿≈«»¿»¿ƒ»
Ì˜e‰L ÌBia (ı¯‡a) ‰ÈÏÚ»∆»»»∆«∆«

·e˙kL BÓÎe .ÔkLn‰7 בתורה «ƒ¿»¿∆»
המשכן  מלאכת על ÈÏבציווי eNÚÂ¿»ƒ

.ÌÎB˙a ÈzÎLÂ (Ê‡Â) Lc˜Óƒ¿»¿»¿»«¿ƒ¿»
‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓa ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«¿««»»¿»
‰ÈÎM‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒƒ««¿ƒ»

·e˙kL BÓk ,ı¯‡a ‰hÓÏ8 מתןֿתורה מעמד על ‰ÈÂ'בתורה „¯iÂ ¿«»»»∆¿∆»«≈∆¬»»
¯ÓBÏ ˘È ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ9 בעולם השכינה השראת עיקר שמכלֿמקום ««ƒ«≈«

כיון  תורה, במתן ולא במשכן È¯ÈÂ„˙היא ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿««¿»«ƒƒ«
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰Lk ‡e‰ ı¯‡a ‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ חודרת «¿ƒ»¿«»»»∆¿∆««¿»»¿«»ƒ

˙eiÓÈÙaעצמו (ÔÙ‡aהעולם ƒ¿ƒƒ¿…∆
‰hn‰L הגשמית המציאות ∆««»
CkcÊÓ ומתעדןŒÏÚ ‰lÚ˙Óe ƒ¿«≈ƒ¿«∆«
‰ÊŒÈ„È10 פנימי שינוי בו ),ומחולל ¿≈∆
e‰fL ויש בפנימיות חודרת ההארה ∆∆

המטה  על השפעה «¿»Âc˜‡לה
‰ÎLÓ‰‰Lk האלוקות של ¿∆««¿»»
למטה  È„ÈŒÏÚמלמעלה ‡È‰ƒ«¿≈

¯ÓB‡ ÔÎÏÂ ,‰hn‰ ˙„B·Ú¬«««»¿»≈≈
˙ÎLÓ‰ ¯wÚL L¯„Ó‰«ƒ¿»∆ƒ««¿»«
Ì˜e‰Lk ‰È‰ ı¯‡a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»»∆»»¿∆«

ÔkLn‰,תורה במתן Èkולא «ƒ¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקות של  ««¿»»

BzŒÔzÓa¯‰למטה  ‰˙È‰L∆»¿»¿««»
ÔÎlL ,‰ÏÚÓÏ „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«¿«¿»∆»≈

Èelb‰ ‰È‰ האלוקות בעולם של »»«ƒ
תורה  מתן ÚL‰בעת ÈÙÏ בלבד ¿ƒ»»

היה  סיני להר להתקרב האיסור (ולכן

מכן  ולאחר עצמו תורה מתן בעת רק

לא  הקדושה כי מותרת, להר הגישה

הגשמית), המציאות בתוך חדרה

ÈelÚ‰Â המיוחד ÎLÓ‰c˙היתרון ¿»ƒ¿«¿»«
‡e‰ ÔkLna ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰L והארת גילוי של ∆««¿»»
למטה השכינה  ÈzÎLÂ")¿»«¿ƒמלמעלה

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ("ÌÎB˙a¿»ƒ«¿≈¬»
‰iNÚÂ,מלמטהÈÏ eNÚÂ" בני «¬ƒ»¿»ƒ
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טו dlk izeg` ipbl iz`a

LÈÂ ּבּמׁשּכן ההמׁשכה ּדמעלת להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִַַַַַָָָ

 ֿ ּבמּתן ׁשהיתה ההמׁשכה (על ְְְְִֶַַַַַָָָָָּומקּדׁש

היא  ׁשההמׁשכה זה מּצד רק לא היא ְִִִֶֶַַַַָָָֹּתֹורה)

זה  מּצד ּגם  אּלא (ּבכלל), עבֹודה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי

העבֹודה  היא מקּדׁש" לי ּד"ועׂשּו ְְֲֲִִִִֶָָָָָָׁשהעבֹודה

 ֿ ּדלעּומת הּׁשטּות (הפיכת ואתהּפכא ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָּדאתּכפיא

ּדקדּוׁשה) לׁשטּות ׁשּבאה 11זה ּבהמׁשכה ׁשגם . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

העבֹודה  ׁשעלֿידי ההמׁשכה עבֹודה, ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָעלֿידי

יֹותר  נעלית היא ואתהּפכא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּדאתּכפיא

קדּוׁשה  ּבעניני עבֹודה ׁשעלֿידי ,12מההמׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּדעלֿידי  ּדוקא, החׁש מן הּוא האֹור יתרֹון ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּכי

ּכמבאר  ּבאֹור, יתרֹון נעׂשה לאֹור, נהפ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהחׁש

ּבּמאמר  .13ּבארּכה ֲֲַַַָָֻ

על p‰Â‰ב) הּכח נּתן ׁשּבמּתןּֿתֹורה ידּוע ¿ƒ≈ְִֶַַַַַַַָָֹ

ּדהגם  העבֹודה. ענין ְְֲֲִַַַָָָּכללּות

 ֿ ׁשעל ּומּכלֿׁשּכן  עבֹודה, ׁשעלֿידי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשההמׁשכה

יתרֹון  לּה יׁש לאֹור, החׁש ּדהפיכת העבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹידי

זה  ּבמּתןּֿתֹורה, (ּבפעל) ׁשהיתה ההמׁשכה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

המׁשכֹות  להמׁשי יּוכלּו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָּגּופא

ּבמּתןּֿתֹורה. ׁשהיתה ההמׁשכה ּבכח הּוא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹאּלּו,

LÈÂ היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשּבהמׁשכה ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֶֶַַַַַָָָָָ

עבֹודה  ׁשעלֿידי ההמׁשכה עּלּוי ּגם ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ(ּבכח)

ּכי  הּוא ,החׁש מן הּבא האֹור יתרֹון עּלּוי ְְִִִִֶַַַָָֹוגם

ׁשאמר  לאחרי היתה ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה

האלקים,14יתרֹו מּכל הוי' ּגדֹול ּכי ידעּתי עּתה ְְֱֲִִִִִַַָָָָָָָֹ

ּבּזהר  ואמר 15ּכדאיתא יתרֹו ׁשהֹודה ׁשעלֿידי , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגֹו' הוי' ּגדֹול ּכי ידעּתי ואתיקר "עּתה 16אסּתּלק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּולבתר  ותּתא עילא ּביקריּה ְְְְִִֵֵַַָָָָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

 ֿ ּדמּתן (ׁשההמׁשכה ועלֿידיֿזה אֹוריתא, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָיהיב

יתרֹון  נעׂשה יתרֹו) הֹודאת לאחרי היתה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּתֹורה

(אף  ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנה ּבּתֹורה ְְְִִֶַַַַָָָָ(ּכביכֹול)
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התחתון, מצד הוא שהחסרון הגם - בהתחתון העלאה פועלת שאינה באופן היא ההמשכה דכאשר ואילך), רנח ע' חשון

בההמשכה. גם אלא) בההעלאה, רק (לא אז חסר - כלי ואילך.11)שאינו ג פרק ההילולא המשך בארוכה ראה 12)ראה

ה'תש  לגני באתי ובכ"מ.ד"ה ואילך). תרלג ע' תרכג. ע' ח"ב לגני באתי סה"מ מנחם (תורת סי"ד שם ס"ג. פרק 13)כ"ט

ואילך. יא.14)א יח, ב.15)פרשתנו סז, פרשתנו הבאה.16)ח"ב שבהערה בדרושים הלשון מובא כן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÏÚÓc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ של המיוחד ההתגלות ‰‰ÎLÓ‰היתרון ¿≈¿ƒ¿«¬«««¿»»

‰‰ÎLÓ‰האלוקית  ÏÚ) Lc˜Óe ÔkLna האלוקית ההתגלות «ƒ¿»ƒ¿»«««¿»»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ‰Ê „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ (‰¯BzŒÔzÓa ‰˙È‰L∆»¿»¿««»ƒ…«ƒ«∆∆««¿»»ƒ

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ האדם של,(ÏÏÎa) של היתרון שזה לעיל וכאמור «¿≈¬»ƒ¿»
שהיה  והמקדש מצד המשכן עשייה

מצד  שהיה תורה מתן לעומת המטה,

של היתרון ‡l‡למעלה  המיוחד ∆»
לגילוי  המביא והמקדש המשכן

הוא  השכינה Ê‰והמשכת „vÓ Ìb«ƒ«∆
ÈÏ eNÚÂ"c ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ‡È‰ "Lc˜Óƒ¿»ƒ»¬»

‡ÈÙk˙‡c הרע כפיית והכנעת ¿ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡Â לטוב הרע הפיכת ¿ƒ¿«¿»

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ˙eËM‰ ˙ÎÈÙ‰)¬ƒ««¿ƒ¿«∆
שלמטה  שטות הקדושה, היפך של

לבוא  עלולה שממנה ודעת, מטעם

כמאמר  העליון, הרצון על עבירה

עבירה  עובר אדם 'אין ז"ל חכמינו

שטות' רוח בו נכנס כן אם אלא

‰Le„˜c ˙eËLÏ'ה עבודת ƒ¿ƒ¿»
שייך למעלה  זה וכל ודעת, מטעם

שיטים' מ'עצי שנבנה למשכן במיוחד

'באתי  במאמרי בהרחבה כמבואר

11‰ÎLÓ‰a)לגני' Ì‚L .∆«««¿»»
,‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈¬»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈»¬»

Ît‰˙‡Â‡המיוחדת  ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈≈««¿»»

הרגילה  האלוקית »∆ŒÏÚLוההתגלות
‰„B·Ú È„È רגילהÈÈÚa ¿≈¬»¿ƒ¿¿≈

‰Le„˜12 הרע עם מלחמה ללא ¿»
והכנעתו  לטוב,וכפייתו הפיכתו וללא

‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È Èk במיוחד ƒƒ¿»
הבא  כזה Âc˜‡,באור CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»

CLÁ‰L È„ÈŒÏÚc עצמוCÙ‰ ¿«¿≈∆«…∆∆¡»
ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï מיוחד ¿«¬∆ƒ¿

,¯B‡a רגיל באור שיש ממה יותר »
החושך מן בא «…¿»Ók·‡¯שלא
¯Ó‡na ‰k¯‡a13. «¬À»««¬»

‰¯BzŒÔzÓaL Úe„È ‰p‰Â (·¿ƒ≈»«∆¿««»
כמבואר  מלמעלה, התגלות שהיה אף

‰B·Ú„‰לעיל  ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ Ák‰ Ôz.למטה האדם Ì‚‰cשל ƒ««…««¿»ƒ¿«»¬»«¬«
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L,המשכן עשיית כמו ŒÏkÓeבכלל, ∆««¿»»∆«¿≈¬»ƒ»

ÔkLהנעלה האלוקי האור וגילוי ‰B·Ú„‰ההמשכה È„ÈŒÏÚL ∆≈∆«¿≈»¬»
,¯B‡Ï CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰c ה'את עבודת לעילהיא האמורה dÏהפכא' LÈ «¬ƒ««…∆¿≈»

‰˙È‰L ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ÔB¯˙Èƒ¿«««¿»»∆»¿»
,‰¯BzŒÔzÓa (ÏÚÙa) בגלל ¿…«¿««»

כמבואר  החושך', מן האור 'יתרון

Ùeb‡לעיל, ‰ÊעצמוÈ„ÈŒÏÚL ∆»∆«¿≈
‰„B·Ú למטה האדם eÏÎeÈשל ¬»¿

,el‡ ˙BÎLÓ‰ CÈLÓ‰Ï כולל ¿«¿ƒ«¿»≈
ידי  על שבאות הנעלות ההמשכות

נעלית, ÁÎaעבודה ‡e‰¿…«
‰ÎLÓ‰‰ למטה מלמעלה ««¿»»

.‰¯BzŒÔzÓa ‰˙È‰L∆»¿»¿««»
‰ÎLÓ‰aL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆««¿»»

ÁÎa) ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc היינו ¿««»»»¿…«
עדיין  אבל זה, על כוח נתינת שהייתה

בפועל) זה מסוג המשכה הייתה לא

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÈelÚ Ìb«ƒ««¿»»∆«¿≈
‰„B·ÚבכללÔB¯˙È ÈelÚ Ì‚Â ¬»¿«ƒƒ¿

CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰ ¯B‡‰,בפרט »«»ƒ«…∆
ŒÔzÓc ‰ÎLÓ‰‰ Èk ‡e‰ƒ««¿»»¿««
¯Ó‡L È¯Á‡Ï ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»¿«¬≈∆»«

B¯˙È14 יציאת על ששמע לאחר ƒ¿
עמלק  ומלחמת סוף ים וקריעת מצרים

'ÈÂ‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ«»»«¿ƒƒ»¬»»
‡˙È‡„k ,ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ כמובא ƒ»»¡…ƒƒ¿ƒ»

¯‰fa15‰„B‰L È„ÈŒÏÚL , «…«∆«¿≈∆»
B¯˙È של ובגדולתו במציאותו ƒ¿

"zÚ‰הקדושֿברוךֿהוא ¯Ó‡Â¿»««»
'Bb 'ÈÂ‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È»«¿ƒƒ»¬»»

¯˜È˙‡Â ˜lzÒ‡16Œ‡L„e˜ ∆¿«≈¿ƒ¿««¿»
‡ÏÈÚ dÈ¯˜Èa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒƒ»≈≈»
,‡˙È¯B‡ ·È‰È ¯˙·Ïe ‡z˙Â¿«»¿»«»ƒ«¿»
הקדושֿברוךֿהוא  והתכבד התעלה

נתן  מכן ולאחר ולמטה למעלה בכבודו

התורה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰את
‰ÎLÓ‰‰L)וההתגלותŒÔzÓc ∆««¿»»¿««

˙‡„B‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»¿«¬≈»«
 (B¯˙È(ÏBÎÈ·k) ÔB¯˙È ‰NÚ ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿»

‰¯BzŒÔzÓa ‰zpL ‰¯Bza«»∆ƒ¿»¿««»
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g"lyz'dטז ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

האֹור  יתרֹון ּבדּוגמת מּלמעלה) מּצד ְְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּנּתנה

ּכיון  ׁשּבמּתןּֿתֹורה, אּלא .החׁש מן ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבא

(והֹודאת  למעלה מּצד היתה הּתֹורה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשּנתינת

הּיתרֹון  למּתןּֿתֹורה), הקּדמה רק היתה ְְְְְִִַַַַַָָָָָיתרֹו

יתרֹו הֹודאת עלֿידי ׁשּנעׂשה ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ(ּכביכֹול)

ּכח, ּנתינת נמׁשכה ועלֿידיֿזה 'ּבכח', רק ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹהיה

יהיה  לאֹור, החׁש הפיכת עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

'ּבפעל'. (ּגם) ּבאֹור ְְִַַָֹיתרֹון

ּבכּמה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) ׁשּכתּוב מה לבאר יש ¿«ƒ∆ְְֵֵֶַָָָָ

מה 17ּדרּוׁשים  לבאר ׁשּבכדי ְְְִִֵֵֶָָ

יתרֹו, הֹודאת להיֹות הצרכה מּתןּֿתֹורה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻׁשּקדם

ׁשּכתּוב  מה ּבהקּדים זה ׁשּיׁש18יּובן אני וראיתי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מן  האֹור ּכיתרֹון הּסכלּות מן לחכמה ְְְְְִִִִִַַָָָיתרֹון

ׁשּמדּיק  ּוכמֹו מּובן, אינֹו [ּדלכאֹורה ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהחׁש

הּמל,19ּבּזהר  [ׁשלמה אני וראיתי אמר אּמאי ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

אדם  מּכל ּדא,20החכם ידעי עלמא ּכּוּלי והלא ,[ ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

והּבאּור  הּסכלּות. מן לחכמה יתרֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּיׁש

(לא 21ּבזה  היא (ּכאן) ּבסכלּות ׁשהּכּונה ,[ ְְִִֶֶַַָָָָֹ

ׁשהם  חיצֹונּיֹות לחכמֹות אּלא) ּכפׁשּוטּה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָלׁשטּות

אֹומר  זה ועל הּתֹורה. חכמת לגּבי ְְְְִֵֵֶַַַַָָסכלּות

הּסכלּות  מן לחכמה יתרֹון ׁשּיׁש אני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ"וראיתי

האֹור  ׁשּיתרֹון ּדכמֹו ,"החׁש מן האֹור ְְְְִִִִֶֶַָָֹּכיתרֹון

נהפהּו ׁשהחׁש ּדעלֿידי ּדוקא, החׁש מן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹא

ּבארּכה  (ּכמבאר ּבאֹור יתרֹון נעׂשה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹֻלאֹור,

ּבחכמה  הּוא עלּֿדרֿזה ההלּולא'), ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּב'המׁש

החכמה  והפיכת ּברּור ׁשעלֿידי חיצֹונּיֹות), (חכמֹות וסכלּות הּתֹורה) ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ(חכמת

ׁשּקדם  מה וזהּו ּדקדּׁשה. ּבחכמה והֹוספה יתרֹון נעׂשה לקדּׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻּדלעּומתֿזה

ּבחכמֹות  ּגדֹול חכם היה יתרֹו ּכי יתרֹו, הֹודאת להיֹות הצרכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻמּתןּֿתֹורה

הּברּור  נעׂשה האלקים" מּכל הוי' ּגדֹול "ּכי יתרֹו ׁשהֹודה ועלֿידי ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחיצֹונּיֹות,

יתרֹון  נעׂשה ועלֿידיֿזה ּדקדּׁשה, לחכמה ׁשּנהּפכה ּדלעּומתֿזה חכמה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

תתסא 17) ע' ח"ב תער"ב (המשך ותרע"ה ואילך) עב ע' תרמ"ז (סה"מ תרמ"ז יתרו וישמע ד"ה פרשתנו. ריש אוה"ת

ואילך). 52 ע' שם סה"מ - ואילך פ"ב שם (וראה ואילך) 56 ס"ע ה'תש"ט (סה"מ פ"ו ה'תש"ט משה ויאמר ד"ה ואילך).

יג.18) ב, ב.19)קהלת מז, יא.20)ח"ג ה, ס"ע 21)מלכיםֿא ואתחנן ואילך. תנו ס"ע שלח ב. רס, וישב אוה"ת גם ראה

ואילך. עו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(‰ÏÚÓlÓ „vÓ ‰zpL Û‡) מצד בתורה היו שלא ומעלה יתרון «∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿»

ŒÔzÓaLעצמה, ‡l‡ .CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿»«»ƒ«…∆∆»∆¿««
˙‡„B‰Â) ‰ÏÚÓÏ „vÓ ‰˙È‰ ‰¯Bz‰ ˙È˙pL ÔÂÈk ,‰¯Bz»≈»∆¿ƒ««»»¿»ƒ«¿«¿»¿»«

‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Óc˜‰ ˜¯ ‰˙È‰ B¯˙È את אבל שפעלה עבודה לא ƒ¿»¿»««¿»»¿««»
תורה  (ÏBÎÈ·k)מתן ÔB¯˙i‰ ,(«ƒ¿ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ‰¯Bza«»∆«¬»«¿≈
'ÁÎa' ˜¯ ‰È‰ B¯˙È ˙‡„B‰»«ƒ¿»»«¿…«
תורה, מתן בעת בפועל נמשך ולא

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שנפעל היתרון ידי על ¿«¿≈∆
'בכוח' רק È˙p˙בתחילה ‰ÎLÓƒ¿¿»¿ƒ«

˙ÎÈÙ‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,Ák…«∆«¿≈¬«¬ƒ«
,¯B‡Ï CLÁ‰ המיוחדת העבודה «…∆¿

אור מצד  המשכת שפועלת המטה

במיוחד, B‡a¯נעלה ÔB¯˙È ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»
.'ÏÚÙa' (Ìb)«¿…«

‰Ó ¯‡·Ï ˘È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈¿»≈»
ÌÈLe¯c ‰nÎa ·e˙kL17 ∆»¿«»¿ƒ

חסידות  Ï·‡¯מאמרי È„ÎaL את ∆ƒ¿≈¿»≈
על  הפנימי Ì„wLהטעם ‰Ó»∆…∆

˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ‰¯BzŒÔzÓ««»À¿¿»ƒ¿
,B¯˙È ˙‡„B‰ הזוהר כדברי »«ƒ¿

לאחר  רק היה שמתןֿתורה האמורים

Ó‰מכן, ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈ»∆¿«¿ƒ«
·e˙kL18 המלך שלמה בקהלת, ∆»

ÔB¯˙Èאומר  LiL È‡ È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¬ƒ∆≈ƒ¿
˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏ הטפשות «»¿»ƒ«ƒ¿

CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èk¿ƒ¿»ƒ«…∆
Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] פירוש מה ¿ƒ¿»≈»

fa‰¯הפסוק, ˜i„nL BÓÎe19 ¿∆¿«≈«…«
È‡n‡ למהÈ‡ È˙È‡¯Â ¯Ó‡ ««»«¿»ƒƒ¬ƒ

ÏkÓ ÌÎÁ‰ ,CÏn‰ ‰ÓÏL]¿……«∆∆∆»»ƒ»
Ì„‡20,[ בחכמת צורך יש וכי »»

החכמה  יתרון את לראות כדי שלמה

מהאור  והחושך …¬»Ï‰Â‡מהסכלות
,‡c ÈÚ„È ‡ÓÏÚ Èlek העולם כל ≈»¿»«¿≈»

זאת, ÓÎÁÏ‰יודעים ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»
‰Êa ¯e‡a‰Â .˙eÏÎq‰ ÔÓ21,[ ƒ«ƒ¿¿«≈»∆

‡È‰ (Ô‡k) ˙eÏÎÒa ‰ek‰L∆««»»¿ƒ¿»ƒ
˙eËLÏ ‡Ï) טפשות,dËeLÙk …ƒ¿ƒ¿»

˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁÏ (‡l‡ מחוץ ∆»¿»¿ƒƒ
eÏÎÒ˙התורה לחכמת  Ì‰L∆≈ƒ¿

¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ Èa‚Ï המלך ‡Èשלמה È˙È‡¯Â" ¿«≈»¿««»¿«∆≈¿»ƒƒ¬ƒ
,"CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èk ˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«…∆

¯B‡‰ ÔB¯˙iL BÓÎc רגיל מאור יותר באור, היתרה ÔÓהמעלה ‡e‰ ƒ¿∆ƒ¿»ƒ
CLÁ‰L È„ÈŒÏÚc ,‡˜Âc CLÁ‰ עצמו‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰ «…∆«¿»¿«¿≈∆«…∆∆¡»¿«¬∆

ÔB¯˙È מיוחד¯‡·Ók) ¯B‡a ƒ¿»«¿…»
'‡ÏeÏ‰‰ CLÓ‰'a ‰k¯‡a«¬À»¿∆¿≈«ƒ»

דיבורֿהמתחיל קבוצת  המאמרים

מסר  הריי"צ שהרבי לגני' 'באתי

תש"י לפרסום  שבט ŒÏÚליו"ד ,(«
˙ÓÎÁ) ‰ÓÎÁa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»¿»»¿«
˙BÓÎÁ) ˙eÏÎÒÂ (‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»¿
¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,(˙BiBˆÈÁƒƒ∆«¿≈≈
ורע  טוב מעורב הזה בעולם דבר בכל

מהרע  הטוב הפרדת הוא וה'בירור'

לקדושה  »ÎÈÙ‰Â«¬ƒ˙והעלאתו
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁ‰ החכמה «»¿»ƒ¿«∆

הקדושה  היפך «M„˜Ïƒ¿À‰,של
Ú‰ÓÎÁa ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰N «¬∆ƒ¿¿»»«»¿»

.‰M„˜cƒ¿À»
e‰ÊÂ על הפנימית הסיבה‰Ó ¿∆«

‰Î¯ˆ‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„wL∆…∆««»À¿¿»
B¯˙È Èk ,B¯˙È ˙‡„B‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿
˙BÓÎÁa ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰»»»»»¿»¿

,˙BiBˆÈÁ אומות של החכמות ƒƒ
B¯˙Èהעולם, ‰„B‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ¿

ואמר  ה' ובגדולת ה' Èk"ƒבמציאות
"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»ƒ»»¡…ƒ
הנבראים  כל לגבי ה' בגדולת והכיר

הכוחות  ÏLוכל ¯e¯a‰ ‰NÚ«¬»«≈∆
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁ שבה שהטוב »¿»ƒ¿«∆

כך עד שבה מהרע נפרד  כדי

‰Ît‰pL האומות עצמה חכמת ∆∆¿¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰M„˜c ‰ÓÎÁÏ¿»¿»ƒ¿À»¿«¿≈∆
‰ÓÎÁa ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ«¬»ƒ¿¿»»«»¿»
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יז dlk izeg` ipbl iz`a

מּכמֹו יֹותר למעלה ּדקדּׁשה, ּבחכמה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻוהֹוספה

מה  לבאר יש [ועלּֿפיֿזה עצמּה. מּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהיא

רז"ל  הּוא 22ׁשאמרּו יתרֹו, ּבׁשם ׁשּנקרא ּדהּטעם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּגם  הרי ּדלכאֹורה ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלפי

ּבׁשם  נקרא ולּמה יתרֹון, מּלׁשֹון הּוא 'יתר' ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָהּׁשם

הּנ"ל  ועלּֿפי ּבּתֹורה. ּפרׁשה ׁשּיּתר לפני ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'יתר'

לֹומר  ׁשהיה 23יש 'יתרֹון') (מּלׁשֹון 'יתר' ּדהּׁשם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

הּׂשכל, ּומעלת יתרֹון מּצד הּוא מּקדם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹנקרא

ּגם  הּוא הּמּדֹות) (על הּׂשכל ּומעלת ְְֲִִֵֶַַַַַַּדיתרֹון

 ֿ ּדלעּומת ׁשּבחכמה אּלא ּדלעּומתֿזה. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּבחכמה

ׁשעלֿידי  והּנפילה הּיׁשּות, ּתכלית להיֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָזה,

יֹותר  ּגדֹולה נפילה היא ּדלעּומתֿזה ְְְִִִִֵֶַַָָהּמֹוחין

ּדלעּומתֿזה  הּמּדֹות ׁשעלֿידי ,24מהּנפילה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשאמרּו עלּֿדר הּוא ׁשּבּה יתר 25הּיתרֹון "ּכל ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אחת  ּפר ׁשה ויּתר  ׁשּנתּגּיר ּולאחרי ּדמי". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכנטּול

ּדוא"ו  וא"ו, ּבתֹוספת 'יתרֹו' ּבׁשם נקרא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּבּתֹורה,

ּתֹורה  על ּבּזהר 26מֹורה ּכדאיתא הּוא 27, ׁשּוא"ו ְִִֶֶַַַָָָֹ

ואין  אמת, להֹורֹות 28אֹות ּתֹורה, אּלא אמת ְְֱֱֵֶֶֶָָ

ּדלעּומתֿזה  ּבחכמה (לא הּוא ׁשּבֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָֹׁשהּיתרֹון

הּתֹורה]. ּבחכמת ְְֶַַָָָאּלא)

CÈ¯ˆÂ יתרֹון (ׁשּיׁש הּכתּוב ּדמּלׁשֹון להבין, ¿»ƒְְְְִִִֵֶַָָ

מן  האֹור ּכיתרֹון הּסכלּות מן ְְְְִִִִַַָָָלחכמה

"מן  הּוא האֹור " ׁש"ּיתרֹון ּדזה מׁשמע, (ְְְִִֶֶֶַַַָֹהחׁש

נעׂשה  לאֹור, נהפ ׁשהחׁש (ּדעלֿידי "ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהחׁש

מחּדׁש והּכתּוב ידּוע, ּדבר הּוא ּבאֹור) ְְְִֵַַַָָָָָיתרֹון

ּברּור  ׁשעלֿידי וסכלּות, ּבחכמה הּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּכמֹוֿכן

ּבחכמה  יתרֹון נעׂשה ּדלעּומתֿזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָהחכמה

לאחרי  ּדלכאֹורה, ּבאּור, וצרי ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֻּדקדּׁשה.

הּלעּומתֿזה  ּברּור ׁשעלֿידי ּכבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיֹודעים

לחכמה  יתרֹון ׁשּיׁש ּבזה החּדּוׁש מהּו ("אֹור"), ּבקדּׁשה יתרֹון נעׂשה ("חׁש")ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מּכל  החכם ,הּמל (ׁשלמה אני" "וראיתי זה על ׁשאֹומר ועד הּסכלּות, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן

יתרֹון  נעׂשה לאֹור נהפ ׁשהחׁש ׁשעלֿידי ּדזה לֹומר, יש הּנ"ל ועלּֿפי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹאדם).
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ח.22) פכ"ז, פרשתנו 58).23)שמו"ר ע' שם (סה"מ פ"ז הנ"ל משה ויאמר ד"ה תשלאֿב. ע' פרשתנו אוה"ת עד"ז ראה

ספ"ח.24) תניא ב.25)ראה נח, ספ"ד.26)חולין אגה"ת גם ויקרא.27)ראה ר"פ ועוד.28)ח"ג ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰M„˜c וההוספה לכן, קודם בה היה שלא נוסף עניין בה יש מעתה כי , ƒ¿À»

È‰L‡היא  BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ התורה חכמת.dÓˆÚ „vÓ ¿«¿»≈ƒ¿∆ƒƒ««¿»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡L ‰Ó ¯‡·Ï ˘È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]22‡¯˜pL ÌÚh‰c ¿«ƒ∆≈¿»≈»∆»¿««¿«««∆ƒ¿»

¯ziL ÈÙÏ ‡e‰ ,B¯˙È ÌLa הוסיף˙Á‡ ‰L¯t('מיותרת') נוספת ¿≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ≈»»»««
Ìb È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bza«»¿ƒ¿»¬≈«

'¯˙È' ÌM‰ קודם יתרו נקרא שבו «≈∆∆
ידעתי' 'עתה ואמר שבא לפני לכן,

¯˙È ÔBLlÓ ‡e‰‰nÏÂ ,ÔB ƒ¿ƒ¿¿»»
‡¯˜ כאןÈÙÏ '¯˙È' ÌLa ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿≈

?‰¯Bza ‰L¯t ¯ziL∆ƒ≈»»»«»
Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ על לעיל המבואר ¿«ƒ««

התורה  חכמת בין והיתרון ההבדל

חיצוניות, ÓBÏ¯לחכמות ˘È23, ≈«
'ÔB¯˙È' ÔBLlÓ) '¯˙È' ÌM‰c¿«≈∆∆ƒ¿ƒ¿

˜¯‡ומעלה  ‰È‰L Baיתרו ) ∆»»ƒ¿»
Ì„wÓ'ה בגדולת ההודאה לפני ƒ…∆

˙ÏÚÓe ÔB¯˙È „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«¬«
ÏÎO‰ ˙ÏÚÓe ÔB¯˙Èc ,ÏÎO‰«≈∆¿ƒ¿«¬««≈∆

˙Bcn‰ ÏÚ) הרגשÌb ‡e‰ ( ««ƒ«
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁa דבר והוא ¿»¿»ƒ¿«∆

שהשכל  האדם נפש בכוחות גם טבעי

מהרגש. ÓÎÁaL‰נעלה ‡l‡∆»∆«»¿»
,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc היפך של החכמה ƒ¿«∆

ÈÏÎz˙הקדושה, d˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒ
,˙eLi‰ בחסידות כמבואר «≈

הוא  הקדושה צד את שהמאפיין

יותר  שבטלה בחינה וכל הביטול,

יש  העליון, קדושה.למקורה יותר בה

בתכלית  הכל זה' ב'לעומת ואילו

È„ÈŒÏÚLה'ישות' ‰ÏÈÙp‰Â¿«¿ƒ»∆«¿≈
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ÔÈÁBn‰ הירידה «ƒƒ¿«∆

עיסוק  ידי על הנגרמת בדברי הרוחנית

זה' 'לעומת של ÏÈÙ‰חכמה ‡È‰ƒ¿ƒ»
‰ÏB„b וחמורה‰ÏÈÙp‰Ó ¯˙BÈ ¿»≈≈«¿ƒ»

˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚL הרגש עניני ∆«¿≈«ƒ
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc24 בספר וכמבואר ƒ¿«∆

של  טומאתה יתרה זאת "ועוד התניא:

על  גלולים עובדי האומות חכמת

מלביש  שאינו בטלים דברים טומאת

הקדוש  הרוח מיסוד המדות רק ומטמא

נוגה  קליפת בטומאת האלהית שבנפשו

הרוח  מיסוד הבאים בטלים שבדברים

הבהמית  בנפשו זו שבקליפה הרע

ובורות  שטות דברי שהם מאחר שבנפשו דעת בינה חכמה בחינת ולא כדלעיל

האומות  בחכמת מהֿשאיןֿכן כן. לדבר יכולים הארץ ועמי השוטים שגם

האלוהית  שבנפשו דעת בינה חכמה בחינת ומטמא מלביש הוא גלולים עובדי

אלו...), שבחכמות נוגה קליפת daLבטומאת ÔB¯˙i‰ השכל של המעלה «ƒ¿∆»
זה' ב'לעומת ŒÏÚוהחכמה ‡e‰«

e¯Ó‡L C¯c25 בדיני בגמרא ∆∆∆»¿
ÈÓc",טריפות  ÏeËk ¯˙È Ïk"»∆∆¿»»ƒ

בבהמה  מיותר אבר לאבר כל דומה

אבר  לה שחסר בהמה וכשם חסר,

שיש  בהמה גם כך 'טרפה' היא (חיוני)

לחכמה  ולענייננו, מיותר. אבר לה

יתרון  יש אכן ב'לעומתֿזה' ולשכל

כיוון  אבל והרגש, המידות לגבי

בישות, אלא בביטול איננה זו שחכמה

חסרון. למעשה הוא היתרון הרי

¯ib˙pL È¯Á‡Ïeיתרו¯zÈÂ ¿«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈
Bza¯‰,הוסיף ˙Á‡ ‰L¯t»»»«««»

˙ÙÒB˙a 'B¯˙È' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¿¿∆∆
Â"‡Â בלי 'יתר', הקודם שמו על »
Bz¯‰וא"ו, ÏÚ ‰¯BÓ Â"‡Âc26, ¿»∆«»

‡˙È‡„kכמובא¯‰fa27Â"‡eL ƒ¿ƒ»«…«∆»
ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ ˙B‡ ‡e‰28˙Ó‡ ¡∆¿≈¡∆

ÔB¯˙i‰L ˙B¯B‰Ï ,‰¯Bz ‡l‡∆»»¿∆«ƒ¿
BaL שהוסיף לאחר מעתה, ביתרו, ∆

בתורה  ÓÎÁa‰פרשה ‡Ï) ‡e‰…¿»¿»
˙ÓÎÁa (‡l‡ ‰ÊŒ˙ÓeÚÏcƒ¿«∆∆»¿»¿«

.[‰¯Bz‰«»
ÔBLlÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿

·e˙k‰ בקהלת (LiLהנזכר, «»∆≈
˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙Èƒ¿«»¿»ƒ«ƒ¿
(CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èk¿ƒ¿»ƒ«…∆
"¯B‡‰ ÔB¯˙i"L ‰Êc ,ÚÓLÓ«¿«¿∆∆ƒ¿»

"CLÁ‰ ÔÓ" ‡e‰ הכוונה ואין ƒ«…∆
אלא  לחושך ביחס האור למעלת

החושך למעלת מתוך שנהיה האור

CLÁ‰Lעצמו È„ÈŒÏÚc) עצמו ¿«¿≈∆«…∆
ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰∆¡»¿«¬∆ƒ¿

¯B‡a מאשר יותר נעלה אור והוא »
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g"lyz'dיח ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

עבֹודה, עלֿידי ונמׁש הּבא ּבאֹור הּוא ְְְֲִֵַַָָָָָּבאֹור,

חׁשֹוכא  ּדאתהּפכא ׁשהעבֹודה לֹומר ׁשּי ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבזה

יֹותר  נעלית המׁשכה ממׁשיכה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָלנהֹורא,

ּבעניני  העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמההמׁשכה

אני") ("וראיתי ׁשלמה ׁשל והחידּוׁש ְְְְֲִִִִֶַָָֹֹֻקדּׁשה.

הּלעּומתֿזה  והפיכת ּברּור ׁשעלֿידי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַהּוא,

ּדהגם  הּתֹורה. ּבחכמת ּגם יתרֹון נעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֻלקדּׁשה,

המׁשכה  היא למּטה הּתֹורה וירידת ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

 ֿ "מּתן" [וכּלׁשֹון למעלה מּצד עצמּה, ְְְְִִַַַַַַַָָָמּצד

עבֹודת  מּצד ׁשּלא מּלמעלה, מּתנה ְְֲִִֶַַַַָָָָֹּתֹורה,

לחּדׁש עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה וגם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהאדם],

נּתן  ּכבר הּתֹורה, ּבעסק ׁשּלֹו הּיגיעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידי

ּבסיני  לגּלֹות 29למׁשה היא ׁשּלֹו מה 30(והיגיעה ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ

מּלמעלה), המׁשכה מּתנה, ּבדר ּכבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן

ח  ּסכלּות ּברּור עלֿידי כמֹות מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵֵַָָָ

[ּכׁשּלֹומד  ּדקדּׁשה לחכמה והפיכתּה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻחיצֹונּיֹות

זֹו ידיעה 31חכמה עלֿידיֿזה להֹוסיף ּבכדי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

זֹו חכמה מתּבררת ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבעניני

ּבּתֹורה  הּתֹורה,32ונכללת ּבחכמת יתרֹון נעׂשה ,[ ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ

ויתרה  מּצדֿעצמּה. ׁשהיא מּכמֹו יֹותר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלמעלה

מּתןּֿתֹורה) (קדם יתרֹו הֹודאת ׁשעלֿידי ְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּזֹו,
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ועוד.29) רפכ"ב. ויק"ר רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ע 30)ראה ותיק "תלמיד לחדש"והלשון תיד

הדינים  שרוב דזה ועוד) שצג. ע' שם שפג. ע' תרס"ו (המשך להביאור וגם הכללים. רק ניתנו שבמ"ת כמ"פ) (כמדובר הוא

הרי  - יגיעתם ע"י שמתחדש ליש" מאין חידוש "כמו אלא ההעלם גילוי בדרך לא הם התורה מפסוקי שלמדו דתושבע"פ

זה  (ב) ליש", מאין חידוש  "כמו ורק ממש חידוש זה אין בהן, נדרשת שהתורה המדות ע"פ הם החידושים שגם כיון (א)

בפנים. כדלקמן הסכלות), מן לחכמה יתרון שיש (עי"ז יתרו הודאת ע"י (גם) שנעשה חידוש הוא בתורה לחדש שאפשר

סה"מ 31) - פ"ה הנ"ל משה ויאמר (ד"ה ח"ו אחריהם נמשך אדרבא הרי לברר, ביכלתו שאין מי אבל לזה, ששייך מי

שם. הנ"ל בד"ה הובא ספ"ח, תניא וראה .(56 ע' שע"י 32)שם בזה: אופנים דשני לומר, ויש שם. הנ"ל משה ויאמר ד"ה

שהיא  - יותר ולמעלה שם; ה'תש"ט כבסה"מ בתורה, נכללת היא אז שגם בתורה, ידיעה לו מיתוסף שלמד החכמה לימוד

ספי"ז) קדה"ח הל' (רמב"ם יון חכמי מספרי שנלקחו להרמב"ם החודש קידוש שבהל' וכו' כהחשבונות בתורה, חלק נעשית

בסופן  קדה"ח הל' רמב"ם ראה - בתורה חלק נעשו שהם אלא התורה, בהבנת יתוסף ידם שעל "אמצעים" לא הם ואעפ"כ

ה'". ספר מעל דרשו אחרים, בספרים ישוטטו.. "ולא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רגיל  ÔÎŒBÓkLאור LcÁÓ ·e˙k‰Â ,Úe„È ¯·c ‡e‰ באור ) כמו »»»«¿«»¿«≈∆¿≈

‰ÓÎÁ‰גם‰e‡וחושך  ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,˙eÏÎÒÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿ƒ¿∆«¿≈≈«»¿»
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc'סכלות' בעצם M„˜c‰שהיא  ‰ÓÎÁa ÔB¯˙È ‰NÚ ƒ¿«∆«¬∆ƒ¿«»¿»ƒ¿À»

חכמה  ותיקון בירור ידי על באה שלא רגילה מחכמה יותר נעלית חכמה ויש

זה'. 'לעומת של

,‰¯B‡ÎÏc ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¿ƒ¿»
ŒÏÚL ¯·k ÌÈÚ„BiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿ƒ¿»∆«
‰ÊŒ˙ÓeÚl‰ ¯e¯a È„È¿≈≈«¿«∆
ÔB¯˙È ‰NÚ ("CLÁ")…∆«¬∆ƒ¿
e‰Ó ,("¯B‡") ‰M„˜a«¿À»«

‰Êa LecÁ‰ לזה שיש דומה יתרון «ƒ»∆
חידוש  בדרך ואומרים וסכלות בחכמה

ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»ƒ
‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡L „ÚÂ ,˙eÏÎq‰«ƒ¿¿«∆≈«∆
,CÏn‰ ‰ÓÏL) "È‡ È˙È‡¯Â"¿»ƒƒ¬ƒ¿……«∆∆

(Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰ לכאורה והרי ∆»»ƒ»»»
האור  של היתרון על לכל ידוע כבר אם

מן  החכמה של היתרון החושך, מן

חידוש? בו ואין מאליו מובן הסכלות

‰Êc ,¯ÓBÏ ˘È Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈«¿∆
CÙ‰ CLÁ‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«…∆∆¡«
‡e‰ ,¯B‡a ÔB¯˙È ‰NÚ ¯B‡Ï¿«¬∆ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ CLÓÂ ‡a‰ ¯B‡a»«»¿ƒ¿»«¿≈

,‰„B·Ú ייחודו לגבי לעיל כמבואר ¬»
העבודה  ידי על שנמשך האור של

ובמקדש  במשכן באור ÊaL‰שהיתה ∆»∆
עבודה  ידי על ÓBÏ¯הנמשך CiL«»«

מן  האור של הוא שהיתרון החושך

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï לאור חושך הפיכת ƒ¿»

ŒÏÚ ‰ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‰ÎÈLÓÓ«¿ƒ»«¿»»«¬≈≈≈««¿»»∆ƒ¿¿»«
‰M„˜ ÈÈÚa ‰„B·Ú‰ È„È.החושך עם מגע ללא Le„ÈÁ‰Âעצמם, ¿≈»¬»¿ƒ¿¿≈¿À»¿«ƒ

˙ÎÈÙ‰Â ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ("È‡ È˙È‡¯Â") ‰ÓÏL ÏL∆¿……¿»ƒƒ¬ƒ∆«¿≈≈«¬ƒ«

‰ÊŒ˙ÓeÚl‰'ה'סכלות˙ÓÎÁa Ìb ÔB¯˙È ‰NÚ ,‰M„˜Ï «¿«∆ƒ¿À»«¬∆ƒ¿«¿»¿«
‰¯Bz‰ אכן הוא זה ודבר עצמה, מצד בה הייתה שלא מעלה לה ונוספת «»

ה'לעומת  בירור ידי על בתורה שנעשה החידוש ותוכן מאליו. מובן ולא חידוש

הוא  ‰ÎLÓ‰זה' ‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰L Ì‚‰c«¬«∆«¿»«ƒƒ««»¿«»ƒ«¿»»
‰ÏÚÓÏ „vÓ ,dÓˆÚ „vÓ ולא ƒ««¿»ƒ«¿«¿»

האדם מצד  «»¿[ÔBLlÎÂעבודת
,‰¯BzŒ"ÔzÓ" קבלת' ולא ««»

היא  שהתורה שמדגיש לשון התורה',

„vÓ ‡lL ,‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ«»»ƒ¿«¿»∆…ƒ«
‰Ó Ì‚Â ,[Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿««
LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
˜ÒÚa BlL ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»∆¿≈∆

,‰¯Bz‰ בתורה ענין זהו ולכאורה «»
זה  גם הרי מלמטה, האדם, «¿k·¯מצד

ÈÈÒa ‰LÓÏ Ôz29‰ÚÈ‚È‰Â) ƒ«¿…∆¿ƒ«¿«¿ƒ»
BlL'ויתיק ה'תלמיד ‰È‡של ∆ƒ

˙Bl‚Ï30C¯„a ¯·k ÔzpL ‰Ó ¿««∆ƒ«¿»¿∆∆
,(‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,‰zÓ«»»«¿»»ƒ¿«¿»
¯e¯a È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈≈
˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁ ˙eÏÎqƒ¿»¿ƒƒ
‰M„˜c ‰ÓÎÁÏ d˙ÎÈÙ‰Â«¬ƒ»»¿»¿»ƒ¿À»

הנעשה  דבר האדם שהוא ידי על

הוא [מלמטה  ≈∆¿ÓBlLk„והבירור
BÊ ‰ÓÎÁ31ÛÈÒB‰Ï È„Îa »¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÈÈÚa ‰ÚÈ„È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«¿≈∆

BÊ ‰ÓÎÁ ˙¯¯a˙Ó והופכת ƒ¿»∆∆»¿»
לקדושה  Â˙ÏÏÎמ'סכלות' ¿ƒ¿∆∆

‰¯Bza32ÔB¯˙È ‰NÚ ,[ «»«¬∆ƒ¿
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»¿«¿»≈

.dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L BÓkÓƒ¿∆ƒƒ««¿»
,BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד גדול חידוש יש הסכלות' מן החכמה ב'יתרון ƒ≈»ƒ

B¯˙È ˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚL'ה NÚ‰בגדולת (‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜) ∆«¿≈»«ƒ¿…∆««»«¬»
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יט g"lyz'd ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

עבֹודה, עלֿידי ונמׁש הּבא ּבאֹור הּוא ְְְֲִֵַַָָָָָּבאֹור,

חׁשֹוכא  ּדאתהּפכא ׁשהעבֹודה לֹומר ׁשּי ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבזה

יֹותר  נעלית המׁשכה ממׁשיכה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָלנהֹורא,

ּבעניני  העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמההמׁשכה

אני") ("וראיתי ׁשלמה ׁשל והחידּוׁש ְְְְֲִִִִֶַָָֹֹֻקדּׁשה.

הּלעּומתֿזה  והפיכת ּברּור ׁשעלֿידי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַהּוא,

ּדהגם  הּתֹורה. ּבחכמת ּגם יתרֹון נעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֻלקדּׁשה,

המׁשכה  היא למּטה הּתֹורה וירידת ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

 ֿ "מּתן" [וכּלׁשֹון למעלה מּצד עצמּה, ְְְְִִַַַַַַַָָָמּצד

עבֹודת  מּצד ׁשּלא מּלמעלה, מּתנה ְְֲִִֶַַַַָָָָֹּתֹורה,

לחּדׁש עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה וגם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהאדם],

נּתן  ּכבר הּתֹורה, ּבעסק ׁשּלֹו הּיגיעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידי

ּבסיני  לגּלֹות 29למׁשה היא ׁשּלֹו מה 30(והיגיעה ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ

מּלמעלה), המׁשכה מּתנה, ּבדר ּכבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן

ח  ּסכלּות ּברּור עלֿידי כמֹות מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵֵַָָָ

[ּכׁשּלֹומד  ּדקדּׁשה לחכמה והפיכתּה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻחיצֹונּיֹות

זֹו ידיעה 31חכמה עלֿידיֿזה להֹוסיף ּבכדי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

זֹו חכמה מתּבררת ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבעניני

ּבּתֹורה  הּתֹורה,32ונכללת ּבחכמת יתרֹון נעׂשה ,[ ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ

ויתרה  מּצדֿעצמּה. ׁשהיא מּכמֹו יֹותר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלמעלה

מּתןּֿתֹורה) (קדם יתרֹו הֹודאת ׁשעלֿידי ְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּזֹו,
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ועוד.29) רפכ"ב. ויק"ר רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ע 30)ראה ותיק "תלמיד לחדש"והלשון תיד

הדינים  שרוב דזה ועוד) שצג. ע' שם שפג. ע' תרס"ו (המשך להביאור וגם הכללים. רק ניתנו שבמ"ת כמ"פ) (כמדובר הוא

הרי  - יגיעתם ע"י שמתחדש ליש" מאין חידוש "כמו אלא ההעלם גילוי בדרך לא הם התורה מפסוקי שלמדו דתושבע"פ

זה  (ב) ליש", מאין חידוש  "כמו ורק ממש חידוש זה אין בהן, נדרשת שהתורה המדות ע"פ הם החידושים שגם כיון (א)

בפנים. כדלקמן הסכלות), מן לחכמה יתרון שיש (עי"ז יתרו הודאת ע"י (גם) שנעשה חידוש הוא בתורה לחדש שאפשר

סה"מ 31) - פ"ה הנ"ל משה ויאמר (ד"ה ח"ו אחריהם נמשך אדרבא הרי לברר, ביכלתו שאין מי אבל לזה, ששייך מי

שם. הנ"ל בד"ה הובא ספ"ח, תניא וראה .(56 ע' שע"י 32)שם בזה: אופנים דשני לומר, ויש שם. הנ"ל משה ויאמר ד"ה

שהיא  - יותר ולמעלה שם; ה'תש"ט כבסה"מ בתורה, נכללת היא אז שגם בתורה, ידיעה לו מיתוסף שלמד החכמה לימוד

ספי"ז) קדה"ח הל' (רמב"ם יון חכמי מספרי שנלקחו להרמב"ם החודש קידוש שבהל' וכו' כהחשבונות בתורה, חלק נעשית

בסופן  קדה"ח הל' רמב"ם ראה - בתורה חלק נעשו שהם אלא התורה, בהבנת יתוסף ידם שעל "אמצעים" לא הם ואעפ"כ

ה'". ספר מעל דרשו אחרים, בספרים ישוטטו.. "ולא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רגיל  ÔÎŒBÓkLאור LcÁÓ ·e˙k‰Â ,Úe„È ¯·c ‡e‰ באור ) כמו »»»«¿«»¿«≈∆¿≈

‰ÓÎÁ‰גם‰e‡וחושך  ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,˙eÏÎÒÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿ƒ¿∆«¿≈≈«»¿»
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc'סכלות' בעצם M„˜c‰שהיא  ‰ÓÎÁa ÔB¯˙È ‰NÚ ƒ¿«∆«¬∆ƒ¿«»¿»ƒ¿À»

חכמה  ותיקון בירור ידי על באה שלא רגילה מחכמה יותר נעלית חכמה ויש

זה'. 'לעומת של

,‰¯B‡ÎÏc ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¿ƒ¿»
ŒÏÚL ¯·k ÌÈÚ„BiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿ƒ¿»∆«
‰ÊŒ˙ÓeÚl‰ ¯e¯a È„È¿≈≈«¿«∆
ÔB¯˙È ‰NÚ ("CLÁ")…∆«¬∆ƒ¿
e‰Ó ,("¯B‡") ‰M„˜a«¿À»«

‰Êa LecÁ‰ לזה שיש דומה יתרון «ƒ»∆
חידוש  בדרך ואומרים וסכלות בחכמה

ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»ƒ
‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡L „ÚÂ ,˙eÏÎq‰«ƒ¿¿«∆≈«∆
,CÏn‰ ‰ÓÏL) "È‡ È˙È‡¯Â"¿»ƒƒ¬ƒ¿……«∆∆

(Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰ לכאורה והרי ∆»»ƒ»»»
האור  של היתרון על לכל ידוע כבר אם

מן  החכמה של היתרון החושך, מן

חידוש? בו ואין מאליו מובן הסכלות

‰Êc ,¯ÓBÏ ˘È Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈«¿∆
CÙ‰ CLÁ‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«…∆∆¡«
‡e‰ ,¯B‡a ÔB¯˙È ‰NÚ ¯B‡Ï¿«¬∆ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ CLÓÂ ‡a‰ ¯B‡a»«»¿ƒ¿»«¿≈

,‰„B·Ú ייחודו לגבי לעיל כמבואר ¬»
העבודה  ידי על שנמשך האור של

ובמקדש  במשכן באור ÊaL‰שהיתה ∆»∆
עבודה  ידי על ÓBÏ¯הנמשך CiL«»«

מן  האור של הוא שהיתרון החושך

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï לאור חושך הפיכת ƒ¿»

ŒÏÚ ‰ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‰ÎÈLÓÓ«¿ƒ»«¿»»«¬≈≈≈««¿»»∆ƒ¿¿»«
‰M„˜ ÈÈÚa ‰„B·Ú‰ È„È.החושך עם מגע ללא Le„ÈÁ‰Âעצמם, ¿≈»¬»¿ƒ¿¿≈¿À»¿«ƒ

˙ÎÈÙ‰Â ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ("È‡ È˙È‡¯Â") ‰ÓÏL ÏL∆¿……¿»ƒƒ¬ƒ∆«¿≈≈«¬ƒ«

‰ÊŒ˙ÓeÚl‰'ה'סכלות˙ÓÎÁa Ìb ÔB¯˙È ‰NÚ ,‰M„˜Ï «¿«∆ƒ¿À»«¬∆ƒ¿«¿»¿«
‰¯Bz‰ אכן הוא זה ודבר עצמה, מצד בה הייתה שלא מעלה לה ונוספת «»

ה'לעומת  בירור ידי על בתורה שנעשה החידוש ותוכן מאליו. מובן ולא חידוש

הוא  ‰ÎLÓ‰זה' ‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰L Ì‚‰c«¬«∆«¿»«ƒƒ««»¿«»ƒ«¿»»
‰ÏÚÓÏ „vÓ ,dÓˆÚ „vÓ ולא ƒ««¿»ƒ«¿«¿»

האדם מצד  «»¿[ÔBLlÎÂעבודת
,‰¯BzŒ"ÔzÓ" קבלת' ולא ««»

היא  שהתורה שמדגיש לשון התורה',

„vÓ ‡lL ,‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ«»»ƒ¿«¿»∆…ƒ«
‰Ó Ì‚Â ,[Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿««
LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
˜ÒÚa BlL ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»∆¿≈∆

,‰¯Bz‰ בתורה ענין זהו ולכאורה «»
זה  גם הרי מלמטה, האדם, «¿k·¯מצד

ÈÈÒa ‰LÓÏ Ôz29‰ÚÈ‚È‰Â) ƒ«¿…∆¿ƒ«¿«¿ƒ»
BlL'ויתיק ה'תלמיד ‰È‡של ∆ƒ

˙Bl‚Ï30C¯„a ¯·k ÔzpL ‰Ó ¿««∆ƒ«¿»¿∆∆
,(‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,‰zÓ«»»«¿»»ƒ¿«¿»
¯e¯a È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈≈
˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁ ˙eÏÎqƒ¿»¿ƒƒ
‰M„˜c ‰ÓÎÁÏ d˙ÎÈÙ‰Â«¬ƒ»»¿»¿»ƒ¿À»

הנעשה  דבר האדם שהוא ידי על

הוא [מלמטה  ≈∆¿ÓBlLk„והבירור
BÊ ‰ÓÎÁ31ÛÈÒB‰Ï È„Îa »¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÈÈÚa ‰ÚÈ„È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«¿≈∆

BÊ ‰ÓÎÁ ˙¯¯a˙Ó והופכת ƒ¿»∆∆»¿»
לקדושה  Â˙ÏÏÎמ'סכלות' ¿ƒ¿∆∆

‰¯Bza32ÔB¯˙È ‰NÚ ,[ «»«¬∆ƒ¿
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»¿«¿»≈

.dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L BÓkÓƒ¿∆ƒƒ««¿»
,BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד גדול חידוש יש הסכלות' מן החכמה ב'יתרון ƒ≈»ƒ

B¯˙È ˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚL'ה NÚ‰בגדולת (‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜) ∆«¿≈»«ƒ¿…∆««»«¬»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּדהגם  מּתןּֿתֹורה. ענין ּבכללּות ּגם יתרֹון ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָנעׂשה

מּלמעלה  המׁשכה ּבדר היתה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּתןּֿתֹורה

'ּתלמיד  עלֿידי ׁשּמתחּדׁשים ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ[ּדהענינים

נּתנּו עצמם ׁשהענינים הגם ּדֹור, ׁשּבכל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָותיק'

עלֿידי  היא לגּלּוי מהעלם המׁשכתם ּבסיני, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכבר

 ֿ מה ותיק', ה'ּתלמיד ׁשל והּיגיעה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהעבֹודה

ּבדר היתה ּדמּתןּֿתֹורה ההמׁשכה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאיןּֿכן

ויגיעה], עבֹודה עלֿידי ׁשּלא מּלמעלה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהמׁשכה

החכמה  והפיכת הּברּור עלֿידי ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,

הֹודאת  ׁשעלֿידי ּדקדּׁשה לחכמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּדלעּומתֿזה

ׁשּנּתנה  ּבּתֹורה ּגם (ּכביכֹול) יתרֹון נעׂשה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָיתרֹו,

ְַַָּבמּתןּֿתֹורה.

LÈÂ ׁשּנעׂשה (ּכביכֹול) ׁשהּיתרֹון לֹומר, ¿≈ְְֲִִֶֶַַַָָ

ׁשהּתֹורה  הּוא, יתרֹו הֹודאת עלֿידי ְְִֵֶַַַַָָָּבּתֹורה

מּלמעלה, המׁשכה הּוא ענינּה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָמּצדֿעצמּה

ּומּכלֿׁשּכן  לׁשם, מּגיעה אינּה הּמּטה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעבֹודת

לקדּׁשה  ּדלעּומתֿזה החׁש הפיכת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹֻׁשעבֹודת

אין  הּתֹורה אֹור לגּבי ּכי לׁשם, מּגיעה ְְִִֵֵֵַַַָָָָאינּה

ׁשּמּתןּֿתֹורה  ועלֿידיֿזה ,חׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ(מּלכתחילה)

העצמּות  ּבּה נמׁש יתרֹו, הֹודאת עלֿידי ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהיתה

 ֿ ועל ,וחׁש אֹור ּומּטה, מעלה מּגדר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה

יּוכלּו ויגיעה העבֹודה ׁשעלֿידי נתחּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָידיֿזה

ּבּתֹורה  לּה33לחּדׁש לאפׁשא ּברּור 34, וׁשעלֿידי , ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבחכמת  יתרֹון יהיה חיצֹונּיֹות חכמֹות ְְְְְְִִִִִֶַָָּסכלּות

ַָהּתֹורה.

עלֿידי e‡·e¯ד) ׁשּנעׂשה (ּדהּיתרֹון הענין ≈ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

מּכל  הוי' ׁש"ּגדֹול יתרֹו ְֲִִֶֶָָָָָׁשהֹודה

ּפׁשּוטֹו ּדלפי מּובן, אינֹו ׁשּלכאֹורה מה ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבעמק ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהאלקים")

"מּכל  הּפסּוק על רׁש"י ּכדפרׁש לעבֹודהֿזרה, היא האלקים" ּב"מּכל ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהּכּונה

ּבזה  הרבּותא מהי ׁשּבעֹולם, עבֹודהֿזרה ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהאלקים":

ׁשּכתב  מה עלּֿפי הּבאּור לֹומר ויׁש האלקים". מּכל ּגדֹול ׁש"הוי' ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהֹודה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

שע"י 33) ,(57 ע' שם (סה"מ פ"ו הנ"ל משה ויאמר מד"ה ולהעיר בתורה. פרשה הוסיף שיתרו זה עם זה לקשר ויש

תצא" מאתי חדשה "תורה [ע"ד בתורה החידוש גם במ"ת ניתן ידו, על שנתחדשה תחזה ואתה פרשת וע"י יתרו הודאת

לעתיד. שיתחדש ג] פי"ג, ויק"ר ב.34)- יב, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb ÔB¯˙È והוספה Ì‚‰cוחידוש .‰¯BzŒÔzÓ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«««»«¬«

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ C¯„a ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔznL עבודת ידי על ולא ∆««»»¿»¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»
למטה  'ÈÓÏz„האדם È„ÈŒÏÚ ÌÈLcÁ˙nL ‰¯BzaL ÌÈÈÚ‰c]¿»ƒ¿»ƒ∆«»∆ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ

,ÈÈÒa ¯·k ez ÌÓˆÚ ÌÈÈÚ‰L Ì‚‰ ,¯Bc ÏÎaL '˜È˙Â»ƒ∆¿»¬«∆»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿¿»¿ƒ«
מלמעלה, הוא הדברים שורש ואכן

ÌÏÚ‰Óלעיל,כמבואר  Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»≈∆¿≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Èel‚Ï¿ƒƒ«¿≈»¬»
,'˜È˙Â „ÈÓÏz'‰ ÏL ‰ÚÈ‚i‰Â¿«¿ƒ»∆««¿ƒ»ƒ
בהחלט  יש האדם שלעבודת כך

זה, לעניין ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óמשמעות
‰¯BzŒÔzÓc ‰ÎLÓ‰‰ עצם ««¿»»¿««»

התורה C¯„aנתינת ‰˙È‰»¿»¿∆∆
ŒÏÚ ‡lL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»∆…«
ŒÏkÓ ,[‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„È¿≈¬»ƒƒ»ƒ»
˙ÎÈÙ‰Â ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜Ó»«¿≈«≈«¬ƒ«
‰ÓÎÁÏ ‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ¿«∆¿»¿»
˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚL ‰M„˜cƒ¿À»∆«¿≈»«

,B¯˙È,למטה שנפעל NÚ‰עניין ƒ¿«¬»
‰¯Bza Ìb (ÏBÎÈ·k) ÔB¯˙Èƒ¿ƒ¿»««»

‰¯BzŒÔzÓa ‰zpL.מלמעלה ∆ƒ¿»¿««»
ה'יתרון' תוכן מהו ומבאר וממשיך

הודאת  עלֿידי במתןֿתורה שנפעל

יתרו.

ÔB¯˙i‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿
‰¯Bza ‰NÚpL (ÏBÎÈ·k)ƒ¿»∆«¬»«»
‡e‰ B¯˙È ˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚ, «¿≈»«ƒ¿
dÈÚ dÓˆÚŒ„vÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ««¿»ƒ¿»»

,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ מדרגה «¿»»ƒ¿«¿»
למעלה  עבודת B·ÚL„˙כזו האדם, ∆¬«

ÌLÏ ‰ÚÈbÓ dÈ‡ ‰hn‰««»≈»«ƒ»¿»
והשפעה  'נגיעה' אין האדם ולעבודת

כך, כל גבוהות ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒבדרגות
CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰ ˙„B·ÚL∆¬«¬ƒ««…∆

‰M„˜Ï ‰ÊŒ˙ÓeÚÏc שהיא ƒ¿«∆ƒ¿À»
גילוי  ופועלת גדולה עבודה אמנם

מלמעלה  הדרגה אבל בעולם, אלוקות

יותר  הרבה נעלית התורה באה שמשם

ה'אתהפכא' ועבודת «≈‡dÈמזה,
¯B‡ Èa‚Ï Èk ,ÌLÏ ‰ÚÈbÓ«ƒ»¿»ƒ¿«≈

‰¯Bz‰מאד נעלה אור ‡ÔÈשהוא «»≈
,CLÁ (‰ÏÈÁ˙ÎlÓ) ואין ƒ¿«¿ƒ»…∆

להפוך  וצריך שמסתירה מציאות

אותה  ‰B„‡˙ולשנות È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔznL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆««»»¿»«¿≈»«
da CLÓ ,B¯˙Èבתורה˙eÓˆÚ‰ ֿ הקדושֿברוך של ומהותו עצמותו ƒ¿ƒ¿«»»«¿

בעצמו  CLÁÂ,הוא ¯B‡ ,‰hÓe ‰ÏÚÓ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL שכל ∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»«»¿…∆
הגדרה, מכל שלמעלה ב'עצמות' כלל קיימות שלא והגבלות הגדרות הן אלה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העובדה בזכות ¿«¿≈∆
הודאת  ידי (על הייתה שבמתןֿתורה

מ'עצמות' המשכה ≈»¿LcÁ˙ƒיתרו)
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»ƒƒ»

eÏÎeÈ למטה אדם LcÁÏבני ¿¿«≈
‰¯Bza33dÏ ‡LÙ‡Ï ,34, «»¿«»»»

לה  ולהרבות ≈¿»∆¿È„ÈŒÏÚLÂלהוסיף
˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁ ˙eÏÎq ¯e¯a≈ƒ¿»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa ÔB¯˙È ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿»¿««»
תורה  חידושי אלה, עניינים שני והרי

הם  חיצוניות, חכמות ובירור יגיעה על

חידוש  שפועלת המטה של עבודה

התורה. בחכמת ('יתרון) והוספה

ÔB¯˙i‰c) ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»¿«ƒ¿
בתורה  וההוספה «¬»∆NÚpL‰והחידוש

ÏB„b"L B¯˙È ‰„B‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿∆»
ÓÚa ("ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰˜ ¬»»ƒ»»¡…ƒ¿…∆

‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ,¯˙BÈ≈»¿«¿ƒ«
ÈÙÏc ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
ÏkÓ"a ‰ek‰L BËeLt¿∆««»»¿ƒ»

"ÌÈ˜Ï‡‰ ידעתי 'עתה יתרו בדברי »¡…ƒ
האלוקים' מכל ה' גדול È‰ƒ‡כי

È"L¯ L¯Ù„k ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ«¬»»»ƒ¿≈≈«ƒ
:"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ" ˜eÒt‰ ÏÚ««»ƒ»»¡…ƒ

‰È‰L „nÏÓ יתרוÏÎa ¯ÈkÓ ¿«≈∆»»«ƒ¿»
È‰Ó ,ÌÏBÚaL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»∆»»«ƒ

‡˙e·¯‰ החידוש‰„B‰L ‰Êa »¿»»∆∆»
"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ ÏB„b 'ÈÂ‰"L∆¬»»»ƒ»»¡…ƒ
בה  שאין עבודהֿזרה לגבי גדולה וכי

 ֿ הקדושֿברוך של גדולה נחשבת ממש

הוא?

‰Ó ÈtŒÏÚ ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈«ƒ«
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g"lyz'dכ ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

מה 35הרמּב"ם  הּוא עבֹודהֿזרה ענין ׁשהתחלת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

את  ּברא ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּמּכיון ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשחׁשבּו

והם  העֹולם את להנהיג והּגלּגּלים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּכֹוכבים

ּכבֹוד  להם לחלק  ראּוי לכן לפניו, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּמׁשים

ׁשלטֹון  ׁשּיׁש ׁשחׁשבּו ּבזה היה ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ[וטעּותם

את  ידעּו ולא ּבבחירתם, להׁשּפיע ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹלּכֹוכבים

ּביד  ּכּגרזן עלֿידם מׁשּפיע יתּבר ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהאמת

ֿ 36החֹוצב  עבֹודה ענין ׁשּׁשלילת יּובן, ּומּזה .[ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

אּלא  ּומּזלֹות, לּכֹוכבים ּבנֹוגע רק לא ׁשּי ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹזרה

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשל הּמדרגֹות לכל ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגם

וכּו'37(מלאכים  ספירֹות ,38נמׁש ׁשעלֿידם ( ְְְְִִִֶַַָָָָ

נעלה  הּוא ׁשהּממּצע ּכל ואּדרּבא, למּטה. ְְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשפע

לֹו לחלק ׁשראּוי הּטעּות את לׁשלל צרי ְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹיֹותר,

החֹוצב. ּביד ּכּגרזן אּלא אינֹו הּוא ּכי ְְִֵֵֶֶַַַַָָּכבֹוד,

ּבּמדרׁש ּדאיתא מּמה ּגם למל39וכּמּובן מׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

כּו', ואּפרכין ּדּכסין עּמֹו והיּו לּמדינה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻׁשּנכנס

ה'ּמׁשנה  ּובפרט יֹותר, ּגדֹול הּוא ׁשהּׂשר ְְְִִֵֶֶַַַָָָּככל

נסיב  אּנא להיֹות  יתרה לּפקחּות צרי ,'ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלּמל

ית  ׁשהֹודאת וזהּו מּכל מלּכא. הוי' ּגדֹול "ּכי רֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ּכל  מּכיר  ׁשהיה ּבזה ּתלּויה היתה ְְֱִִֶֶַָָָָָָָָֹהאלקים"

לֹו ׁשהיה עלֿידי ּכי ׁשּבעֹולם, ְֲִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה

עד  ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּבכל והּכרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָידיעה

ּדוקא  עלֿידיֿזה עליֹונה, הכי היתה 40ּבמדרגה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכי  ידעּתי) ("עּתה הּידיעה אצלֹו להיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָיכֹולה

האלקים". מּכל הוי' ֱֲִִָָָָָֹּגדֹול
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בתחלתן.35) ע"ז ובכ"מ.36)הל' ב). (ס, ה' אחדות מצות שם ב). ו, (דרמ"צ מילה מצות להצ"צ רמב"ם 37)סהמ"צ ראה

החמישי. יסוד חלק פ' להרמב"ם פיה"מ וראה רפ"ב. שם ה"ב. (שער 38)שם לב שער בפרדס הובא (ספרי ממחז"ל ולהעיר

מא  ולמעלה אצילות בנוגע שזהו - למדותיו ולא אליו פ"ב) סהמ"צ הכוונה) ג. נא, לויקרא הוספות לקו"ת (ראה צילות

החמישי). ביסוד הרמב"ם מ"ש עם זה מקשר שם התפלה מצות ובשרש ועוד. א). (קיז, פ"ז התפלה מצות שרש להצ"צ

האלקים".39) מכל הוי' גדול "כי יתרו שאמר מה לענין ואילך תשלט ס"ע פרשתנו באוה"ת הובא - כד פ"ג, איכ"ר

ההפלאה 40) נרגש דוקא אז שלמעלה), המדריגות (דקדושה, האלקים" ד"כל בהעילוי וההכרה הידיעה שישנה דע"י

האלקים". ד"כל מהעילוי גם גדול שהוא דהוי' בהגדלות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL35‰Ó ‡e‰ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰L ∆»«»«¿«∆«¿»«ƒ¿«¬»»»«

e·LÁL ההם בימים האדם e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L‡בני ÔÂÈknL ∆»¿∆ƒ≈»∆«»»
ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ‡¯a השמים ‰ÌÏBÚגרמי ˙‡ ‚È‰‰Ï »»∆«»ƒ¿««¿«ƒ¿«¿ƒ∆»»

Ì‰Â צבא ÂÈÙÏ,השמים כל ÌÈLnLn‰ הקדושֿברוךֿהוא ÔÎÏלפני ¿≈«¿«¿ƒ¿»»»≈
Ì‰Ï ˜ÏÁÏ Èe‡¯ לכוכבים »«¬…»∆

מציאות B·k„ולגלגלים  היו כאילו »
עצמם  Êa‰בפני ‰È‰ Ì˙eÚËÂ]¿»»»»»∆
e·LÁL שהחלו הדור אותו אנשי ∆»¿

עבודהֿזרה  ÔBËÏLלעבוד LiL∆≈ƒ¿
,Ì˙¯ÈÁ·a ÚÈtL‰Ï ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ˙Ó‡‰ ˙‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»¿∆»¡∆∆
Ì„ÈŒÏÚ ÚÈtLÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«¿ƒ««»»

הכוכבים  Èa„באמצעות ÔÊ¯bk««¿∆¿«
·ˆBÁ‰36 אין וכשם שלגרזן שמובן «≈

לגבי  גם כך לעשות, ואיך מה בחירה

fÓe‰הכוכבים  של ]. הטעות מאופי ƒ∆
עבודהֿזרה  לעבוד שהחל «Ô·eÈ,הדור

‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÔÈÚ ˙ÏÈÏML∆¿ƒ«ƒ¿«¬»»»
ÌÈ·ÎBkÏ Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï CiL«»…«¿≈«¿»ƒ
ÏÎÏ Ú‚Ba Ìb ‡l‡ ,˙BÏfÓe«»∆»«¿≈«¿»
¯„Ò ÏL ˙B‚¯„n‰««¿≈∆≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה למטה מלמעלה היורד

ÌÈÎ‡ÏÓ)37'eÎÂ ˙B¯ÈÙÒ ,38( «¿»ƒ¿ƒ¿
ÚÙM‰ CLÓ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»«∆«

‰hÓÏ להבהיר יש לגביהם שגם ¿«»
מצד  מציאות כל להם שאין ולהדגיש

ואמצעים  אופנים רק והם עצמם

פועל  הקדושֿברוךֿהוא שדרכם

Ïkומשפיע. ,‡a¯c‡Â¿«¿«»»
,¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ÚvÓn‰L∆«¿À»«¬∆≈

עליונים ובענייננו  מלאכים הרי

לאין  נעלים הם עליונות וספירות

גשמיים  מכוכבים יותר ˆ¯CÈשיעור »ƒ
Èe‡¯L ˙eÚh‰ ˙‡ ÏÏLÏƒ¿…∆«»∆»

·ˆBÁ‰ „Èa ÔÊ¯bk ‡l‡ BÈ‡ ‡e‰ Èk ,„B·k BÏ ˜ÏÁÏ כי «¬…»ƒ≈∆»««¿∆¿««≈
רק  שאינו לטעות מקום נתינת יותר יש יותר נעלה ב'ממוצע' שמדובר ככל

בדברי  יש (ולכן משלו ובחירה משלו מציאות לו ויש החוצב' ביד 'כגרזן

עבודהֿזרה  לעומת ה' ש'גדול לומר רק הכוונה אין אכן כי חידוש יתרו

ל'ממוצעים' ביחס עבודהֿזרה מחשבת של אפשרות גם לשלול אלא כפשוטה

נעלים.

Ô·enÎÂ לגבי דווקא עבודהֿזרה של מחשבה לשלול הצורך של זה עניין ¿«»
לעיל, כאמור נעלים, »Ìb'ממוצעים'

‡˙È‡c ‰nÓ שמובאL¯„na39 ƒ«¿ƒ»«ƒ¿»
‰È„nÏ ÒÎpL CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆ƒ¿««¿ƒ»
,'eÎ ÔÈÎ¯t‡Â ÔÈÒkc BnÚ eÈ‰Â¿»ƒÀ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
והיו  שונות, בדרגות ושרים פקידים

שהם  שאמרו המדינה מבני כאלה

או  כזה פקיד או שר לעצמם לוקחים

'אנא  שאמר אחד פיקח שם והיה אחר,

עצמו  המלך את לוקח אני מלכא', נסיב

מדברי  ומובן בו. רק כי ובוחר המדרש

,¯˙BÈ ÏB„b ‡e‰ ¯O‰L ÏÎk¿»∆««»≈
'CÏnÏ ‰Ln'‰ Ë¯Ù·e הקרוב ƒ¿»«ƒ¿∆«∆∆

עצמו, למלך eÁ˜tÏ˙ביותר CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿
‡kÏÓ ·ÈÒ ‡p‡ ˙BÈ‰Ï ‰¯˙È¿≈»ƒ¿¬»»ƒ«¿»

עצמו. במלך ולבחור

ÏB„b Èk" B¯˙È ˙‡„B‰L e‰ÊÂ¿∆∆»«ƒ¿ƒ»
‰˙È‰ "ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰¬»»ƒ»»¡…ƒ»¿»
Ïk ¯ÈkÓ ‰È‰L ‰Êa ‰ÈeÏz¿»»∆∆»»«ƒ»

,ÌÏBÚaL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú שאין ¬»»»∆»»
לגבי  ה' בגדולת שהכיר לומר הכוונה

אין  בכך שהרי כפשוטה, עבודהֿזרה

אלא  לעיל, כמבואר וחידוש, רבותא

הוא  בדבר הפנימי ŒÏÚהפירוש Èkƒ«
‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰L È„È¿≈∆»»¿ƒ»¿«»»
„Ú ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎa¿»≈∆«ƒ¿«¿¿«

,‰BÈÏÚ ÈÎ‰ ‰‚¯„Óa והייתה ¿«¿≈»¬ƒ∆¿»
הכי  גם מהדרגות, אחת שאף הבנה לו

לעצמה, נפרדת מציאות אינה עליונה,

‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ40‰˙È‰ «¿≈∆«¿»»¿»
‰ÚÈ„i‰ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ»
'ÈÂ‰ ÏB„b Èk (ÈzÚ„È ‰zÚ")«»»«¿ƒƒ»¬»»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ להכרה אותו הביאה הדרגות בכל וההכרה הידיעה כי ƒ»»¡…ƒ
 ֿ להקדושֿברוך בטל והכל בחירה, לה שיש מציאות לא היא מהן אחת שאף

הביטול. בתכלית הוא
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כי dlk izeg` ipbl iz`a

LÈÂ ּבפנימּיּות) הּפרּוׁש ּגם ׁשזהּו לֹומר, ¿≈ְִִִֵֶֶַַַ

ּכי  מדין, ּכהן היה ׁשּיתרֹו ּבזה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹהענינים)

ּופרּוד  מדֹון מּלׁשֹון הּוא ענין 41"מדין" והתחלת , ְְְְְִִִֵַַַָָָ

וכּו' ּבדּקּות (ּכביכֹול) הּוא מהּמדרגֹות ב הּפרּוד ְְְְִֵֵֵַַַַָ

רז"ל  ּכמאמר ׁשּבאצילּות. עליֹונֹות עד 42הכי ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַ

וידּוע  ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשּלא  "עד ּגם נכלל העֹולם" נברא ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּב"עד 

הּוא 43נאצל" היה ׁשּנאצל קדם ׁשּדוקא והינּו , ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבתכלית  היה ("ׁשמֹו") [ׁשהּגּלּוי ּבלבד ְְְְְִִִֶַַַָָּוׁשמֹו

יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּנאצל 44הּיחּוד לאחרי אבל ,[ ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבבחינת  הּגּלּוי נעׂשה הּצמצּום), ְְְֲִִִִֵַַַַַָ(עלֿידי

ׁשּלא  "עד ׁשהיה והּיחּוד הּבּטּול ּבער) ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹמציאּות

ּופרּוד  מדֹון ענין ּכביכֹול ׁשּזה 45נאצל"), אּלא . ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשם  ׁשל הּצמצּום  מּצד הּוא מציאּות ְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּנעׂשה

לגּבנּו רק הּוא הּצמצּום ׁשהעלם ּומּכיון ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאלקים,

ו"הוי' הּצמצּום), ׁשּלאחרי הּגּלּויים לגּבי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ(הינּו

חד" ּכּוּלא הם 46ואלקים עכׁשו ּגם לכן, , ְִֵֵֵַַַָָָֹ
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דע"ק.ב) וגבורה דין - מדין לזח"ב*: לוי"צ בלקוטי הפי' וע"ד

ישראל. מלך דוד ניצוץ ר"ת שהוא  בערכו קה"י וראה עיי"ש. דחכמה, הוי' ד"פ בגימט' שמדין ושם, יג). (ע' שמות בפ' (*

(תהלים  דוד כמ"ש הם ידעתי" "עתה יתרו דברי יא), (פ"ג, וקה"ר ג) (פ"א, דברים דלמד"ר תשמאֿב, ע' יתרו אוה"ת וראה

ובכ"מ. ואילך. תשנד ע' שם וראה גו'". ידעתי אני "כי ה) קלה,
ההנחה) רשימת על שליט"א אדמו"ר כ"ק (הוספת

זהר 41) גם ראה - למדון מדין כהן דיתרו השייכות נה). ע' תרנ"ט (סה"מ פ"ג תרנ"ט החלצו ד"ה רע"א. פו, מטות לקו"ת

תרמ"ז  יתרו וישמע ובד"ה ואילך) תשכא (ס"ע פרשתנו אוה"ת גם וראה מדנים". אשת דא רזא מדין "כהן א סח, פרשתנו

שגורמת  דקליפה חכמה הוא יתרו כי הוא שם שהביאור אלא תתסא), ע' ח"ב תער"ב (המשך ותרע"ה עט) ע' שם (סה"מ

ופירוד. פ"ג.42)מדנים דר"א ולהעיר,43)פרקי קפה. ס"ע תרס"ו בהמשך הובא - פ"ב היחוד) (חלק ח"א הקודש עבודת

נסמן  ואילך). רצט ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד וראינה צאינה (ד"ה דכללות לאצילות היא הכוונה - מהביאורים אחד שלפי

ח"א). סק"א ס"א (ה) אוא"ס ערך ד כרך הערכיםֿחב"ד קפג.44)בספר ע' תרס"ו המשך (לקו"ת 45)ראה מהידוע להעיר

ובכדי  הפכים, שני הם מ"מ, חד, וגרמוהי ואיהו אוא"ס בהם שמאיר היות עם דאצילות, חו"ג שגם ובכ"מ) ג. כג, תזריע

מדתם". מכפי יותר רב "בגילוי אוא"ס בהם שמאיר ע"י הוא מתפרדין" ענפין יהיו שלא המדות.. ויחוד "התכללות שיהי'

יש כביכול ועפ"ז נפרדים הם - מציאות בבחינת שהם דע"י בשתים: הוא שנאצלו בהדרגות ופירוד" "מדון דענין לומר,

מלשון  מדין ל"מדין", הנאצלות דדרגות השייכות יומתק ועפ"ז מתפרדין". "ענפין מזה, זה נפרדים ושהם כבפנים; מאוא"ס,

ומדון. א.46)ריב רסד, ח"ג א. קסא, ח"ב זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa (ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa) Le¯t‰ Ìb e‰ÊL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆««≈ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ»∆

Ô‰k ‰È‰ B¯˙iL בארץÔÈ„Ó,דווקאÔBLlÓ ‡e‰ "ÔÈ„Ó" Èk ∆ƒ¿»»…≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿
ÔB„Ó ריב„e¯Ùe41„e¯t‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰Â ומושג מהאלוקות , »≈¿«¿»«ƒ¿««≈

BBÈÏÚ˙ה'ישות' ÈÎ‰ ˙B‚¯„n‰Ó 'eÎÂ ˙ew„a (ÏBÎÈ·k) ‡e‰ƒ¿»¿«¿≈««¿≈¬ƒ∆¿
˙eÏÈˆ‡aL בעולם שאמנם ∆«¬ƒ

לאלוקות, מוחלט ביטול יש האצילות

מתחיל  כבר זה שבעולם כיוון אבל

ארבעת  של השתלשלות' 'סדר

 ֿ אצילותֿבריאה הכלליים העולמות

באופן  בדקות, יש בו גם יצירהֿעשיה,

הפירוד  עניין של התחלה מעודן, מאד

מוחלטת  ודביקות מוחלט מביטול

¯Ï"Êבאלוקות. ¯Ó‡Ók42 ¿«¬«««
‰ÌÏBÚבמדרש  ‡¯· ‡lL „Ú«∆…ƒ¿»»»

‡e‰ ‰È‰ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »»
„Ú"aL Úe„ÈÂ ,„·Ïa BÓLe¿ƒ¿«¿»«∆¿«
Ìb ÏÏÎ "ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL∆…ƒ¿»»»ƒ¿««

"Ïˆ‡ ‡lL „Ú"43,,כלומר «∆…∆¡«
ונבראים  נחותים עולמות בריאת

התהוות  אבל 'נברא' נקראת גשמיים

'נאצל'. נקראת הנעלה האצילות עולם

חכמינו  מאמר כי כאן מבואר כך ועל

הוא  היה העולם נברא שלא 'עד ז"ל

בריאת  שעד האומר ובלבד', ושמו

נפרדת  מציאות היתה לא העולמות

יש  כבר האצילות  מעולם שהחל היינו נאצל', שלא 'עד גם מתפרש מאלוקות,

(בדקות) פירוד של Ïˆ‡pLמושג Ì„˜ ‡˜ÂcL eÈ‰Â האצילות עולם ¿«¿∆«¿»…∆∆∆¡«

שבו) [Èelb‰L(והספירות „·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ֿ הקדושֿברוך של »»¿ƒ¿«∆«ƒ
בעצמו  עצמו ("BÓL"הוא הוא ‰eÁi„שאינו ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ( ¿»»¿«¿ƒ«ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa44 נפרדת ולא Ïˆ‡pLכמציאות È¯Á‡Ï Ï·‡ ,[ ¿«¿ƒ¿»≈¬»¿«¬≈∆∆¡«
האצילות  עולם ‰ÌeˆÓvוהתהווה È„ÈŒÏÚ) כדי האיןֿסוף אור של «¿≈«ƒ¿

ולהאיר  בעולמות ולפעול להתלבש

הספירות  ‰Èelbבאמצעות ‰NÚ ,(«¬»«ƒ
בעולם  האלוקי האור האצילות של

C¯Úa) ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a יחסית ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆∆
"Ú„אל  ‰È‰L „eÁi‰Â Ïeha‰«ƒ¿«ƒ∆»»«

"Ïˆ‡ ‡lL שביחס בעוד ∆…∆¡«
בעולם  יש מאצילות, שלמטה לעולמות

לאלוקות  מוחלט ביטול ),האצילות
הוא  זה ÔB„Óומצב ÔÈÚ ÏBÎÈ·kƒ¿»ƒ¿«»

„e¯Ùe45 באלוקות מהדביקות ≈
מאצילות. למעלה «∆‡l‡שנמצאת

‰NÚpL ‰fL האיןֿסוף אור ∆∆∆«¬»
האצילות  ‰e‡שבעולם ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ

ÌL ÏL ÌeˆÓv‰ „vÓƒ««ƒ¿∆≈
,ÌÈ˜Ï‡ הגבורה מידת של השם ¡…ƒ
ÌÏÚ‰Lוהצמצום  ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¿≈

eÈ‰) ea‚Ï ˜¯ ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿«≈«¿
ÌÈÈelb‰ Èa‚Ï האלוקי האור ¿«≈«ƒƒ

מעולם  החל בעולמות, המאיר

‰ÌeˆÓv),האצילות, È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿
"„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰"Â46, «¬»»≈…ƒ»«

אלוקים  ושם והגילוי, החסד מידת של השם הוי' שם דבר של שלאמיתו בעוד

והצמצום  הגבורה מידת של אין השם הקדושֿברוךֿהוא ומצד אחד, הכל
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g"lyz'dכב ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

קדם  ׁשהיה ּכמֹו הּיחּוד ּבתכלית ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹ(ּבאמת)

מדין", "ּכהן היה ׁשּיתרֹו מה וזהּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאצל.

הּמדרגֹות  ּבכל והּכרה ידיעה לֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשהיתה

ׁש ּכמֹו היתה ּבהם ׁשּידיעתֹו אּלא הם ׁשּנאצלּו, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ

"מדֹון  מציאּות, ּבבחינת הּצמצּום) ְְְִִִִִַַַָ(מּצד

נׁשּתלׁשל  ּומּזה מדין"47ּופרּוד". "ּכהן ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבעֹולם, עבֹודהֿזרה ּבכל מּכיר והיה ְְְֲִִֶַָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו,

ידיעה  לֹו ׁשהיתה ועלֿידי ּכפׁשּוטּה. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה

 ֿ אחר ּבא ׁשּנאצל), (לאחרי הּדרגֹות ּבכל ְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּכרה

"ּכי  והכרזה] [והֹודעה והּכרה ידיעה לידי ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכ

האלקים". מּכל הוי' ֱֲִִָָָָָֹּגדֹול

ׁשהּיתרֹון ÈtŒÏÚÂה) ּדזה לֹומר, יׁש הּנ"ל ּכל ¿«ƒְְִֵֶֶַַַַָ

יתרֹו, הֹודאת עלֿידי ּבּתֹורה ְְֲִֵֶַַַַָָנעׂשה

הּוא  ג), סעיף (ּכּנ"ל העצמּות ּבה ׁשּנמׁש ְְְִִֶַַַָָָהּוא

הוי' ּגדֹול ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ׁשהֹודאת ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּפני

העצמּות  ּבהפלאת הּידיעה היא האלקים" ְְְְֱִִִִַַַַָָָָָֹמּכל

מּכל  הוי' ("ּגדֹול מּגּלּויים למעלה ְְֲִִִִֶַָָָָָׁשהּוא

זֹו לידיעה ׁשהּגיע ׁשמה ּומּכיון ֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהאלקים").

הּידיעה  עלֿידי היתה העצמּות) ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָ(ּבהפלאת

ּדרגֹות  ּבכל (לפניֿזה) לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָוההּכרה

(המׁשכת  ּבּתֹורה הּיתרֹון לכן ׁשּנאצלּו, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהגּלּויים

ּנתינתּֿכח  לגּלּויים, ׁשּׁשּיך ּבאפן הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹהעצמּות)

חלקֹו את לגּלֹות לּה, לאפׁשא מּיׂשראל אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכל

הּזקן 48ּבּתֹורה  אדמֹו"ר וכפסק אחד 49, ׁשּכל ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּה ּולחּדׁש הּתֹורה, ּבידיעת להׂשיג הן 50צרי , ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּבסֹוד. והן ּבדרּוׁש הן ּברמז והן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָּבפׁשט

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ אחד ׁשּכל לנּו", ּתהיה ׁש"ּכן ƒƒ»ְִֵֶֶֶֶָָָ

ּבגלּוי  לראֹות ונזּכה ּכהּנ"ל, ְְְְְֲִִֶֶַַַָיעׂשה

וגֹוי  ּכהנים "ממלכת הם יׂשראל ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאי

ׂשר 51קדֹוׁש" ׁשל ּומּצב ּבמעמד יהיה מּיׂשראל אחד ׁשּכל ּכי 52, ּכפׁשּוטֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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ואלקים 47) שהוי' הידיעה צ"ל לע"ז מקום נתינת יהי' שלא שבכדי ואילך) נה ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז וידעת מד"ה להעיר

חד. ת"ת 48)כולא הל' ב). (קח, ב הקדמה הצדיקים קברי על היחודים בענין רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער ראה

הבאה. פ 49)שבהערה שלו ת"ת 50)בהל' ה"ד. "הן "א לחדש) (החיוב שזהו א) (קמה, סכ"ו ובאגה"ק ה"ב. פ"ב שם

(51 בנסתר". והן 52)בנגלה ו. יט, שרים.פרשתנו הוא כהנים שפירוש שם פירש"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הסתר  ואין ÂLÎÚהעלם Ìb ,ÔÎÏ אור של צמצום היה שלמעשה לאחר »≈««¿»

זאת  בכל פירוד, הוא שבדקות מוגדרות ספירות עם עולם ונאצל האיןֿסוף,

e‰ÊÂ .Ïˆ‡pL Ì„˜ ‰È‰L BÓk „eÁi‰ ˙ÈÏÎ˙a (˙Ó‡a) Ì‰≈∆¡∆¿«¿ƒ«ƒ¿∆»»…∆∆∆¡«¿∆
‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L ,"ÔÈ„Ó Ô‰k" ‰È‰ B¯˙iL ‰Ó«∆ƒ¿»»…≈ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¿«»»

˙B‚¯„n‰ ÏÎa באלוקות ¿»««¿≈
Ì‰a B˙ÚÈ„iL ‡l‡ ,eÏˆ‡pL∆∆∆¿∆»∆¿ƒ»»∆
„vÓ) Ì‰L BÓk ‰˙È‰»¿»¿∆≈ƒ«
,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a (ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

,"„e¯Ùe ÔB„Ó" שהדברים כפי »≈
מצד  שהם כפי ולא כאמור, לגבינו,

חד. כולא ואלוקים הוי' של האמת

‰fÓe הייתה שלו שההכרה מכך ƒ∆
בפירוד  שהם כפי שנאצלו בדרגות

גדולה ÏLÏzL47(בדקות) בירידה ƒ¿«¿≈
דרגות  "Ô‰kבריבוי ‰È‰L∆»»…≈

¯ÈkÓ ‰È‰Â ,BËeLÙk "ÔÈ„Óƒ¿»ƒ¿¿»»«ƒ
,ÌÏBÚaL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÏÎa¿»¬»»»∆»»

.dËeLÙk ‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿»
BÏ ‰˙È‰L È„ÈŒÏÚÂ,ליתרו ¿«¿≈∆»¿»

ÏÎaבתחילה  ‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È¿ƒ»¿«»»¿»
‡a ,(Ïˆ‡pL È¯Á‡Ï) ˙B‚¯c‰«¿»¿«¬≈∆∆¡«»
‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È È„ÈÏ CkŒ¯Á‡««»ƒ≈¿ƒ»¿«»»
ÏB„b Èk" [‰Ê¯Î‰Â ‰Ú„B‰Â]¿»»¿«¿»»ƒ»

"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰ ולפי ¬»»ƒ»»¡…ƒ
לגדולה  רק הכוונה שאין לעיל המבואר

אכן  שבזה כפשוטה, עבודהֿזרה לגבי

בגדולת  להכרה אלא חידוש, אין

ביחס  אפילו בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

כמבואר  באלוקות, גבוהות לדרגות

באריכות. לעיל

LÈ Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ»««≈
ÔB¯˙i‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ החידוש «¿∆∆«ƒ¿

È„ÈŒÏÚוהתוספת  ‰¯Bza ‰NÚ«¬∆«»«¿≈
CLÓpL ‡e‰ ,B¯˙È ˙‡„B‰»«ƒ¿∆ƒ¿»

‰a בתורהÏ"pk) ˙eÓˆÚ‰ »»«¿««
˙‡„B‰L ÈtÓ ‡e‰ ,(‚ ÛÈÚÒ¿ƒƒ¿≈∆»«

B¯˙È באמרו ה' "zÚ‰בגדולת ƒ¿«»
ÏkÓ 'ÈÂ‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È»«¿ƒƒ»¬»»ƒ»
‰ÚÈ„i‰ ‡È‰ "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒƒ«¿ƒ»

ורוממות ÏÙ‰a‡˙וההכרה  ¿«¿»«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»

'ÈÂ‰ ÏB„b") ÌÈÈelbÓ ומרומם ‰‡ÌÈ˜Ï"ונעלה ÏkÓ הדרגות כל ƒƒƒ»¬»»ƒ»»¡…ƒ
עצמו  העצם ולא ממנו והארה 'גילויים' שכל )שהם בחסידות כמבואר

י  על באה מלמעלה והתגלות שייכות המשכה לה שיש למטה עבודה די

העצמות, המשכת תהיה תורה שבמתן גרם יתרו בעניננו, וכך זו, להמשכה

בהפלאת  הכרה היתה שבעבודתו כיון

מתן  לפני אמר, הוא כך ועל העצמות,

הוי'...'. גדול כי ידעתי 'עתה תורה,

L ‰ÓL ÔÂÈkÓe יתרוÚÈb‰ ƒ≈»∆«∆ƒƒ«
˙‡ÏÙ‰a) BÊ ‰ÚÈ„ÈÏƒƒ»¿«¿»«
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ (˙eÓˆÚ‰»«¿»¿»«¿≈
BÏ ‰˙È‰L ‰¯k‰‰Â ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»¿««»»∆»¿»
˙B‚¯c ÏÎa (‰ÊŒÈÙÏ)ƒ¿≈∆¿»«¿

,eÏˆ‡pL ÌÈÈel‚‰ לעיל כמבואר «ƒƒ∆∆∆¿
מעלת  הוא יתרו בדברי שהחידוש

העליונות, הדרגות על ה'עצמות'

שנאצלו, ‰ÔB¯˙iהדרגות ÔÎÏ»≈«ƒ¿
‰¯Bzaפעל (‰ÎLÓ˙שיתרו «»«¿»«

ÍiML ÔÙ‡a ‡e‰ (˙eÓˆÚ‰»«¿¿…∆∆«»
ÌÈÈel‚Ï שמעל כדבר נשאר ולא ¿ƒƒ

לגמרי, ולנבראים »Œ˙È˙p¿ƒלעולמות
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ Ák…«¿»∆»ƒƒ¿»≈

,dÏ ‡LÙ‡Ï לתורה להוסיף ¿«»»»
בה, B˜ÏÁולחדש ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆∆¿

Bza48˜ÒÙÎÂ¯‰הפרטי , «»¿ƒ¿«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡49„Á‡ ÏkL «¿«»≈∆»∆»

,‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„Èa ‚ÈN‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒƒƒ««»
da LcÁÏe50Ô‰Â ËLÙa Ô‰ , ¿«≈»≈«¿»¿≈

„BÒa Ô‰Â Le¯„a Ô‰ ÊÓ¯a כי «∆∆≈«¿¿≈«
חלקי  בכל משלו חלק יש אחד לכל

התורה.

,"eÏ ‰È‰z Ôk"L ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆≈ƒ¿∆»
,Ï"p‰k ‰NÚÈ „Á‡ ÏkL ילמד ∆»∆»«¬∆¿««

התורה, חלקי בכל בתורה ויחדש תורה

ÏkL CÈ‡ ÈeÏ‚a ˙B‡¯Ï ‰kÊÂ¿ƒ¿∆ƒ¿¿»≈∆»
ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ" Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿∆∆…¬ƒ

"LB„˜ ÈB‚Â51„Á‡ ÏkL , ¿»∆»∆»
·vÓe „ÓÚÓa ‰È‰È Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿∆¿«¬»«»

¯N ÏL52'ו'כהן BËeLÙk,'מלך' ∆«ƒ¿
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּגם  ּולקּימּה הּתֹורה את ללמד ההחלטה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹעלֿידי

חז"ל  ּכהבטחת הרי עני, ׁשל ּבמּצב ּכל 53ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מעשר, לקּימּה סֹופּה מעני הּתֹורה את ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמקּים

מּיד  הּנה מעני, ּולקּימּה ללמדּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּכׁשּמחליט 

ההחלטה  מעׁשר,54לאחרי ּומקּימּה לֹומדּה הּוא ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹ

יחד, ּגם ּוברּוחניּות ּבגׁשמּיּות אמּתי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹמעׁשר

ולּמּוד  ּובחסידּות, ּבנגלה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִִִִֶַַָּומֹוסיף

מעׂשה  לידי אּון 55מביא ּבהּדּור, הּמצֹות קּיּום - ְְֲִִִִִֵֵֶַַ

מעׂשרה  למּטה צדקנּו מׁשיח אראּפ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ'ּברענגט

הּמקּדׁש ּבית ויבנה מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָטפחים

יׂשראל  נדחי ויקּבץ לה'56ּבמקֹומֹו והיתה , ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּבימינּו57הּמלּוכה  ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ַָמּמׁש.
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(53(54 מ"ט. פ"ד שזה אבות היא (בפשטות) בזה שהכוונה א), מ, (קידושין למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה כי

(55 ס"ג. סתקע"א או"ח משו"ע ולהעיר עשה. כאילו 56)נחשב א. יז, ב"ק ב. שם, ספי"א.קידושין מלכים הל' רמב"ם

כא.57) א, עובדי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÓÏÏ ‰ËÏÁ‰‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈««¿»»ƒ¿…
Ìb dÓi˜Ïe ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿«¿»«

,ÈÚ ÏL ·vÓa ‡e‰Lk הפוך ¿∆¿«»∆…ƒ
'שר', של ÁË·‰k˙ממצב È¯‰¬≈¿«¿»«

Ï"ÊÁ53 אבות ‰Ìi˜nבפרקי Ïk ««»«¿«≈
dÙBÒ ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»≈…ƒ»
ËÈÏÁnLkL ,¯˘ÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈…∆∆¿∆«¬ƒ

,ÈÚÓ dÓi˜Ïe d„ÓÏÏ ולמרות ¿»¿»¿«¿»≈…ƒ
È¯Á‡Ïהעוני, „iÓ ‰p‰ƒ≈ƒ»¿«¬≈

‰ËÏÁ‰‰54d„ÓBÏ ‡e‰ ««¿»»¿»
ÈzÓ‡ ¯LÚÓ ,¯LÚÓ dÓi˜Óe¿«¿»≈…∆≈…∆¬ƒƒ
,„ÁÈ Ìb ˙eÈÁe¯·e ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»ƒ«««

ÛÈÒBÓe('לה ('לאפשא ומחדש ƒ
‰Ï‚a ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ¿∆
È„ÈÏ ‡È·Ó „enÏÂ ,˙e„ÈÒÁ·e«¬ƒ¿ƒ≈ƒƒ≈

‰NÚÓ55˙Bˆn‰ Ìei˜ - «¬∆ƒ«ƒ¿
t‡¯‡ Ë‚Ú¯a'Ó Ôe‡ ,¯ec‰a¿ƒƒ¿∆¿¿«»

ומורידים  ˆ„˜eומביאים ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ בתוך ¿«»≈¬»»¿»ƒ

התחתונה  הגשמית «¿B¯˜a·המציאות
‰·ÈÂ ,LnÓ המשיח Èa˙מלך «»¿ƒ¿∆≈

ÈÁ„ ıa˜ÈÂ BÓB˜Óa Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ56'‰Ï ‰˙È‰Â , ƒ¿»≈¿»¿»«

‰ÎeÏn‰57˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba , «¿»«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏL‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈

.LnÓ«»
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ּגם  ּולקּימּה הּתֹורה את ללמד ההחלטה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹעלֿידי

חז"ל  ּכהבטחת הרי עני, ׁשל ּבמּצב ּכל 53ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מעשר, לקּימּה סֹופּה מעני הּתֹורה את ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמקּים

מּיד  הּנה מעני, ּולקּימּה ללמדּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּכׁשּמחליט 

ההחלטה  מעׁשר,54לאחרי ּומקּימּה לֹומדּה הּוא ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹ

יחד, ּגם ּוברּוחניּות ּבגׁשמּיּות אמּתי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹמעׁשר

ולּמּוד  ּובחסידּות, ּבנגלה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִִִִֶַַָּומֹוסיף

מעׂשה  לידי אּון 55מביא ּבהּדּור, הּמצֹות קּיּום - ְְֲִִִִִֵֵֶַַ

מעׂשרה  למּטה צדקנּו מׁשיח אראּפ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ'ּברענגט

הּמקּדׁש ּבית ויבנה מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָטפחים

יׂשראל  נדחי ויקּבץ לה'56ּבמקֹומֹו והיתה , ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּבימינּו57הּמלּוכה  ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ַָמּמׁש.
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(53(54 מ"ט. פ"ד שזה אבות היא (בפשטות) בזה שהכוונה א), מ, (קידושין למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה כי

(55 ס"ג. סתקע"א או"ח משו"ע ולהעיר עשה. כאילו 56)נחשב א. יז, ב"ק ב. שם, ספי"א.קידושין מלכים הל' רמב"ם

כא.57) א, עובדי'
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'שר', של ÁË·‰k˙ממצב È¯‰¬≈¿«¿»«

Ï"ÊÁ53 אבות ‰Ìi˜nבפרקי Ïk ««»«¿«≈
dÙBÒ ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»≈…ƒ»
ËÈÏÁnLkL ,¯˘ÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈…∆∆¿∆«¬ƒ
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i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

צריך  דתורה גליא לומד כשאדם יחדיו. התורה ופנימיות דתורה גליא תמימה. תורה ללמוד צריך
ברֿאוריין, יהודי שהוא ניכר להיות צריך התורה פנימיות וכשלומד חסיד. יהודי שהוא בו ניכר להיות

שצריכים  ופשיטא עלֿכלֿפנים, מסכתות וכמה סוגיות ובכמה הנצרכות, בהלכות בקי להיות צריכים
ההילולא. בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק שתיקן השיעורים ובכל רש"י פירוש עם חומש לימוד לשמור

ככתוב  בתורה, העמל להיות שתהיו 217צריך מהסיפרא) (והוא רש"י ופירש תלכו", בחוקותי "אם
milnr,"יעקב עבדי תירא "אל מלמעלה, כח נתינת זה על יש הרי היא, גדולה ויגיעה עמל כי ואם בתורה.

העמל  על כח נתינת .218שהיא

יתן  השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם ש"ונתתי אנו מובטחים בתורה, העמל וכשיהיה
וגו'" רויחי.219פריו ומזוני חיי בבני מופלגה והצלחה ברכה שתהיה ,
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בחוקותי.217) ר"פ
סט"ו.218) שנת"ל כמו

ד.219) כו, בחוקותי

המשך מעמוד טכ


