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zyxt ycewÎzay lil .c"qa
zlaw ixg` ,hay `"i ,glya
*i"gyz'd ,('` xn`n) zay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È˙‡a1 כּלה אחתי רּבה 2לגּני ּבמדרׁש ואיתא , »ƒְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ

למקֹום 3(ּבמקֹומֹו לגנּוני, "לגּני" ( ְְְְִִִִַָ

ּבתחּתֹונים  ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה, עּקרי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהיה

נסּתּלקה  עץֿהּדעת חטא ועלֿידי ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהיתה,

 ֿ על ואחרּֿכ הראׁשֹון, לרקיע מארץ ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשכינה

עד  לרקיע מרקיע נסּתּלקה החטאים ׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָידי

צּדיקים  עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי, ְְְִִִִִַַַַַָָָָהרקיע

ׁשּבא  עד למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָוהֹורידּו

הּׁשביעין  וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא רּבנּו, ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹמׁשה

ּבארץ.4חביבין  למּטה הראׁשֹון מרקיע והֹורידּה , ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

לעד" ויׁשּכנּו ּגֹו' "צּדיקים מׁשּכינים 5וזהּו ׁשהם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ׁשֹוכן 6ּוממׁשיכים  וקדֹוׁש7ּבחינת מרֹום 8עד ְְְִִִֵַַַָָ

עבֹודתם  עלֿידי והּוא למּטה. ּבגּלּוי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

סטראֿאחרא, ואתהּפכא סטראֿאחרא ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָּבאתּכפיא

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ֿ זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

עלמין  עלמין'9ּבכּוּלהּו ּכל ה'ּסֹובב אֹור והּוא , ְְְְְִִֵַָָָ

היה  הּגּלּוי ועּקר ּבׁשוה. עלמין ּבכּוּלהּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמאיר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וׁשכנּתי 10ּבּמקּדׁש, מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

"ּבתֹוכם", אּלא נאמר לא "ּבתֹוכֹו" ְְְֱֶֶַָָָֹּבתֹוכם,

מ  ואחד אחד ּכל ׁשאחת 11ּיׂשראל ּבתֹו וזהּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְֲֲִִֶַַַָָָָָהעבֹודֹות
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בכתי"ק. שליט"א אדמו"ר כ"ק רשימת ע"פ – אֿה) (הערות ומראהֿמקומות הערות כמה ניתוספו בהמאמר מאמר )1*)

מיוסד השי"ת.exwiraזה לגני באתי מהמשך השמיני פרק א.)2על ה, עה"פ.)3שה"ש יא.)4שהש"ר פכ"ט, ויק"ר

כט.)5 לז, ב.)6תהלים פי"ט, לב"ר מהרז"ו ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ובשהש"ר )7ראה ויו"ט. דשבת התפלה נוסח

טו). נז, (ישעי' שמו וקדוש עד שוכן וש"נ.)8שם: רסו). ע' שבט סה"מ (תו"מ ס"ד תשי"א לגני באתי ד"ה בתניא )9ראה

קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה ח.)10א). כה, קרוב )11תרומה פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחלתו

ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. שכה,

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

È˙‡a1‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï2, ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
שלי) הגן אל (חזרתי באתי 'אחותי', כאן L¯„Óaמובא È‡Â˙‡המכונים ¿ƒ»¿ƒ¿«

BÓB˜Óa) ‰a¯3 זה פסוק Èe‚Ï,על "Èp‚Ï" ההתייחדות ) מקום «»ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ
È¯wÚשלי  ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ

,‰lÁza מקומו עיקר שהיה המקום «¿ƒ»
בתחילת  הקדושֿברוךֿהוא של

ÈÎL‰הבריאה ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בתחילת ¿«¿ƒ»¿»

השכינה  והשראת גילוי עיקר הבריאה

התחתון  העולם הזה, בעולם היה

Úc‰ŒıÚ˙ביותר, ‡ËÁ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««
‰˜lzÒ ועלתהı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆

התחתונה »ÚÈ˜¯Ï»»ƒמהארץ
,ÔBL‡¯‰ הרקיעים שבעת מבין »ƒ

¯‡L È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿≈¿»
ÌÈ‡ËÁ‰,הבאים בדורות שהיו «¬»ƒ

אדם  בימי עץֿהדעת חטא אחרי

השכינה lzÒ˜‰הראשון  ועלתה ƒ¿«¿»
למעלה  Ú„יותר ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯Ó≈»ƒ«¿»ƒ««

,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯‰ ביותר הרחוק »»ƒ««¿ƒƒ
התחתונה, «»»¿CkŒ¯Á‡Âמהארץ

הבאים  שבעה e„ÓÚבדורות »¿
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

hÓÏ‰,בחזרה ‰ÏÚÓlÓ צדיק כל ƒ¿«¿»¿«»
אברהם  אחד, רקיע השכינה את הוריד

השביעי  מהרקיע השכינה את הוריד

השכינה  את הוריד יצחק לשישי,

הלאה  וכן לחמישי, השישי מהרקיע

‡e‰L ,ea¯ ‰LÓ ‡aL „Ú«∆»…∆«≈∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á4d„È¯B‰Â רבנו,, ומשה ¬ƒƒ¿ƒ»
 ֿ (אברהם אבינו לאברהם השביעי

יצחקֿיעקבֿלויֿקהתֿעמרםֿמשה)

השכינה את »ÚÈ˜¯Ó≈»ƒהוריד
.ı¯‡a ‰hÓÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿«»»»∆

e‰ÊÂבתהילים בכתוב הפנימי Bb'הפירוש ÌÈ˜Ècˆ"ארץ ekLÈÂירשו ¿∆«ƒƒ¿ƒ¿¿

"„ÚÏ5Ì‰L מלמעלה ÌÈÎÈLÓÓe6למטה ÌÈÈkLÓהצדיקים , »«∆≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ
הנקראת  באלוקות גבוהה דרגה ÔÎBLלמטה ˙ÈÁa7ÌB¯Ó „Ú ¿ƒ«≈«»

LB„˜Â8 ולמעלה ונבדלת מרוממת היא עצמה שמצד דרגה כלומר ¿»
התחתונים זוÈ‰iL‰מהעולמות נעלית hÓÏ‰בחינה Èel‚a הזה בעולם ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»

התחתון.

‡e‰Â מביאים הצדיקים שבה והדרך ¿
למטה  השכינה והשראת גילוי את

‡ÈÙk˙‡a Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿ƒ¿«¿»
והכנעת הצד Á‡Œ‡¯ËÒ¯‡בכפיית ƒ¿»«¬»

הקדושה  צד שאינו הצד האחר,

‡Ît‰˙‡ÂוהפיכתŒ‡¯ËÒ ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡¯Á‡,וקדושה ŒÈ„ÈŒÏÚLלטוב «¬»∆«¿≈

‰Ê'וה'אתהפכא'ה'אתכפיא ∆
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰9, עולה ¿¿»¿ƒ
ומאיר  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

העולמות בכל האור e‰Â‡ומתגלה ¿
עבודת  ידי על בעולם המתגלה

הוא האמורה ‰'Bq··הצדיקים ¯B‡«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk גבול בלי אלוקי אור »»¿ƒ

בכל  פנימית מהתלבשות שלמעלה

'סובב' אלא המיוחד עניינו לפי עולם

העולמות  e‰leÎaמעל ¯È‡nL∆≈ƒ¿¿
ÔÈÓÏÚהעולמות ÂLa‰.בכל »¿ƒ¿»∆

Èelb‰ ¯wÚÂ האלוקי האור של ¿ƒ««ƒ
עלמין' כל Lc˜na,ה'סובב ‰È‰»»«ƒ¿»
·e˙kL BÓk10 על בציווי בתורה ¿∆»
המשכן Lc˜Óמלאכת ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»

,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ רק הכוונה ואם ¿»«¿ƒ¿»
עצמו  במקדש השכינה והשראת לגילוי

לומר  הכתוב צריך ¿"BÎB˙a"היה
כך  כתוב שלא ומכך יחיד בלשון

‡l‡ו"בתוכו" ¯Ó‡ ‡Ï…∆¡«∆»
,"ÌÎB˙a" הכתוב את לפרש יש ¿»
גם  השכינהשהכוונה ¿CB˙aלהשראת

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk11. »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
e‰ÊÂלכך הפנימי ‰È‡ההסבר Lc˜na eÈ‰L ˙B„B·Ú‰ ˙Á‡L ¿∆∆««»¬∆»«ƒ¿»ƒ
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ט dlk izeg` ipbl iz`a

נעׂשית  ּבתחּלה ענינים, ׁשני יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָּדבּקרּבנֹות

"רזא  ענין ׁשּזהּו למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהעלאה

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד עֹולה וקרּבנֹות 12ּדקּורּבנא , ְְְְְֵֶַָָָָָָ

כּו' הּכחֹות קרּוב ענין נעׂשה 13הּוא ואחרּֿכ , ְְֲִֵֶַַַַַָֹ

ניחח" מּלמעלה 14"ריח ההמׁשכה ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּגםּֿכן  וזהּו ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלמּטה

ּפרּוׁשֹו "ׁשטה" ּכי ׁשּטים, מעצי היה ְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשהּמׁשּכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,הּדר מן סטּיה תׂשטה 15נטּיה, ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשּירדה  הּיׂשראלית הּנׁשמה על ּדקאי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשּתֹו,

ׁשטּות  יׁשנֹו וכאׁשר הּיׁשר. מּדר וסטתה ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּדקדּׁשה. לׁשטּות להפכֹו צרי ּדלעּמתֿזה, ְְְְְִִִִֶֶַָָָֻֻזה

ענין  ׁשּכל לפי ׁשּטים, מעצי היה ׁשהּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזהּו

הּׁשטּות  את להפ הּוא ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹעבֹודת

ּדקדּׁשה. לׁשטּות ְְְִִִֶַָֻֻּדלעּמתֿזה

CÈLÓÓe קרׁשים עׂשּו ׁשּטים ׁשּמעצי ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

יׁש 'קרׁש' ּבתבת ּדהּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָלּמׁשּכן.

ּבּזהר  ואיתא וׁשי"ן, רי"ׁש קּו"ף אֹותּיֹות, 16ׁשלׁש ְְִִִֵַַָָֹֹ

ּובכדי  ּדלעּמתֿזה, אתון הן ר' ק' ְְְְִִִֵֵֶַַָֻּדאֹותּיֹות

ּבכדי  ּבגּויהּו, ש' אֹות נטלין קּיּום, להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה

העבֹודה  ותכלית מהּקדּׁשה. חּיּות להן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתהיה

ּומבאר  לקדּׁשה. ה'ּקרׁש' ענין את להפ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהיא

ד' לאֹותּיֹות ּדֹומֹות ר' ק' ׁשהאֹותּיֹות ֲִִֶַַָָָּבּמאמר,

וכן  ּבתמּונתּה לדל"ת ּדֹומה ׁשהרי"ׁש ְְְִֵֵֶֶָָָָָה',

ּגדֹול  הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום אבל ְְֲִֵֵֵֶָָָָָּבפרּוׁשּה,

ׁשהּיּו"ד  מאחֹוריה, יּו"ד ּבּה יׁש ׁשהד' ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּביניהן,

ּבקדׁשה, היא ד' אֹות ולכן הּבּטּול, על ְְִִֵַַַָָָֻמֹורה

הינּו מאחֹוריה, יּו"ד ּבּה אין הר' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָמהֿׁשאיןּֿכן
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ב.)12 כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר וש"נ.)13ראה .29 ע' תש"ט סה"מ ח.)14ראה כח, יב.)15פינחס ה, בהקדמה )16נשא

ב). (ב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Ba¯w·c ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú לאלוקות התקרבות הוא עניינם שתוכן ¬««»¿»¿«»¿»

‰lÁ˙a ,ÌÈÈÚ ÈL LÈ,הקרבן הקרבת בעת ראשון, ˙ÈNÚבשלב ≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»«¬≈
‰‡ÏÚ‰הגשמי הקרבן של ÔÈÚההתעלות e‰fL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ «¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆ƒ¿«

בזוהר ÛBÒŒÔÈ‡c"האמור ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c ‡Ê¯"12, סוד »»¿¿»»∆«»»¿≈
האיןֿסוף  סוד עד עולה הקרבנות

·e¯˜ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Ba¯˜Â¿»¿»ƒ¿«≈
של  eÎ'לאלוקות ˙BÁk‰13 «…

שהייתה  לאחר האדם, של והחושים

למעלה  מלמטה והתעלות התקרבות

ÁÈ¯" ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬∆≈«
"ÁÁÈ14, והעבודה) הקרבן ƒ…«

הקרבן) את המביא האדם של הרוחנית

למעלה  רוח נחת ∆e‰L‡גורמים
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ האור של והגילוי ƒ¿«««¿»»

hÓÏ‰האלוקי  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»«¿ƒ¿»

למטה  אלוקות והתגלות .המשכת
ÔkŒÌb e‰ÊÂ לכך הפנימית הסיבה ¿∆«≈

‰È‰ ÔkLn‰L דווקא בנוי ∆«ƒ¿»»»
,ÌÈhL ÈˆÚÓ,אחר מחומר Èkולא ≈¬≈ƒƒƒ

"‰ËL" זה BLe¯tבהקשר ƒ»≈
C¯c‰ ÔÓ ‰iËÒ ,‰iË הישרה ¿ƒ»¿ƒ»ƒ«∆∆

e˙kL·והנכונה, BÓÎe15 באשה ¿∆»
È‡˜cסוטה  ,BzL‡ ‰ËN˙ Èkƒƒ¿∆ƒ¿¿»≈

הפנימית) המשמעות (לפי היא והכוונה

˙ÈÏ‡¯Ni‰ ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ומקורה iL¯„‰היהודית  משורשה ∆»¿»

באלוקות  גשמי hÓÏ‰למעלה לגוף ¿«»
הזה  C¯cÓבעולם ‰˙ËÒÂ¿»¿»ƒ∆∆

,¯Li‰.והמצוות התורה דרך «»»
‰Ê ˙eËL BLÈ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆∆¿¿∆

,‰ÊŒ˙nÚÏc,'שטות' של הנהגה ƒ¿À«∆
השלילי, בכיוון ודעת מטעם למטה

הקדושה  מצד ההפוך הצד של שטות

הכתוב  שם על זה' 'לעומת (הנקרא

אלוקים') עשה זה לעומת 'זה במשלי

BÎÙ‰Ï CÈ¯ˆ של ה'שטות' את »ƒ¿»¿
ודעת, מטעם למטה זה', M„˜c‰,'לעומת ˙eËLÏ למעלה של הנהגה ƒ¿ƒ¿À»

וההיגיון. לכךe‰ÊÂמהשכל הפנימית ÈˆÚÓהסיבה ‰È‰ ÔkLn‰L ¿∆∆«ƒ¿»»»≈¬≈
,ÌÈhL דקדושה'המסמלים ה'שטות עניין B·Ú„˙את ÔÈÚ ÏkL ÈÙÏ ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¬«

‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ‡e‰ ,Lc˜Óe ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿»«¬…∆«¿ƒ¿À«∆
‰M„˜c ˙eËLÏ ויתרון הוספה תהיה הישרה מהדרך סטייה שתמורת ƒ¿ƒ¿À»

וההיגיון. השכל פי על למתחייב מעבר ודעת, מטעם למעלה הנהגה בכך,

CÈLÓÓe שבט יו"ד של ההילולא בעל הריי"צ, ֿ Ó‡na¯,הרבי דיבור «¿ƒ««¬»
שבט  יו"ד הסתלקותו, ליום ופרסום להדפסה שמסר לגני' 'באתי המתחיל

תש"י, ÔkLnÏ,בשנת ÌÈL¯˜ eNÚ ÌÈhL ÈˆÚnL שבניין כלומר ∆≈¬≈ƒƒ»¿»ƒ«ƒ¿»
נעשה  השכינה, תשרה שבו המשכן

עשו  השיטים שמעצי כזה באופן

את  ומבאר וממשיך 'קרשים'.

הקרשים  של הפנימית המשמעות

˙·˙a ,‰p‰cבמילהLÈ 'L¯˜' ¿ƒ≈¿≈«∆∆≈
L"È¯ Û"e˜ ,˙Bi˙B‡ LÏL»…ƒ≈

‡˙È‡Â ,Ô"ÈLÂ מובא¯‰fa16 ¿ƒ¿ƒ»«…«
ÔÂ˙‡ Ô‰ '¯ '˜ ˙Bi˙B‡c¿ƒ≈«¿»

,‰ÊŒ˙nÚÏc הצד של אותיות ƒ¿À«∆
הקדושה  מצד ≈¿È„Î·eƒההפוך
,Ìei˜ Ô‰Ï ‰È‰iL הקיום שהרי ∆ƒ¿∆»∆ƒ

המנגד  דבר אפילו דבר, כל של והחיות

הקדושה  מצד רק להיות יכול לקדושה,

כדי  ולכן החיות, מקור שהיא

יו  ור' ק' להתקיים,שהאותיות כלו

,e‰Èe‚a '˘ ˙B‡ ÔÈÏË הן הרי «¿ƒ¿««¿
ש' האות את לתוכן ≈¿È„Îaƒלוקחות

.‰M„w‰Ó ˙eiÁ Ô‰Ï ‰È‰zL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿À»
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Â של הרוחנית ¿«¿ƒ»¬»

ÔÈÚהאדם ˙‡ CÙ‰Ï ‡È‰ƒ«¬…∆ƒ¿«
'L¯w'‰ מצד אותיות שתי בו שיש «∆∆

זה' «M„˜Ïƒ¿À‰.ה'לעומת
¯‡·Óeעוד הריי"צ Ó‡na¯,הרבי ¿»≈««¬»

'¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰L,כאמור שהן, ∆»ƒ
זה' 'לעומת של BÓBc˙אותיות

‰',בצורתן  '„ ˙Bi˙B‡Ï»ƒ
˙"Ï„Ï ‰ÓBc L"È¯‰L∆»≈»¿»∆

d˙eÓ˙a בצורתהÔÎÂ ƒ¿»»¿≈
,dLe¯Ùa הם 'דל' וגם 'רש' גם כי ¿≈»

עניות של ŒÏkÓביטויים Ï·‡¬»ƒ»
ÌB˜Ó,'והר הד' בין הדמיון למרות »

,Ô‰ÈÈa ÏB„b L¯Ù‰ LÈ≈∆¿≈»≈≈∆
,‰È¯BÁ‡Ó „"eÈ da LÈ '„‰L∆«≈»≈¬∆»

עצמה, האות מאחורי הימני, כמו ei‰L"„מצידה היא וצורתה קטנה שהיא ∆«
‰Ïehaנקודה  ÏÚ ‰¯BÓ,האישית המציאות ‰È‡של '„ ˙B‡ ÔÎÏÂ »««ƒ¿»≈ƒ

,‰L„˜a ובהעדר לאלקות בביטול ומתייחד מתאפיין הקדושה צד כי «¿À»
ומציאות 'ישות' eÈ"„תחושת da ÔÈ‡ '¯‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈»≈»

ÔÎÏÂ ,Ïeha da ÔÈ‡L eÈ‰ ,‰È¯BÁ‡Ó מסמלת ר' שהאות כיוון ≈¬∆»«¿∆≈»ƒ¿»≈
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i"gyz'dי ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ה  ולכן ּבּטּול, ּבּה ּדלעּמתֿזה.ׁשאין מאתון יא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הּקֹודמים  ּבּסעיפים זה ּכל ׁשּנתּבאר .17ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ההפרׁשp‰Â‰ב) את ּבּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לבאר  ממׁשי ר', לאֹות ד' אֹות ְְִֵֵַָָּבין

ׁשאף  ק', לאֹות ה' אֹות ּבין ההפרׁש ּגם הּוא ְֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּכן

ּגדֹול  הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום לזֹו, זֹו ּדֹומֹות ְְִֵֵֵֶֶָָָׁשהן

היא  ק' ואֹות ּבּקדּׁשה, היא ה' ּדאֹות ְְְִִֵֵֶַָֻּביניהן,

ד', מאֹות נעׂשית ה' ׁשאֹות ּומבאר, ְְֲֵֵֵֶֶַַַָֻּבלעּמתֿזה.

והינּו, מּלפניה, הּׂשמאלית רגל ּבּה ׁשּנֹוסף ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

'יחּוד  והּוא מאחֹוריה, היא הּיּו"ד ד' ְֲִִֵֶֶַָָׁשּבאֹות

(ּגם) היא הּיּו"ד ה' ּובאֹות ּבאחֹור', ְִַַָָָאחֹור

יחּוד  ׁשהּוא ּבפנים', ּפנים 'יחּוד והּוא ְְְִִִִִֶֶָָָָמּלפניה,

(ׁשּיׁש ד' אֹות ּבענין ּבּמאמר ּומבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּבׁשלמּות.

מהג', מקּבלת ׁשהד' מאחֹוריה), יּו"ד ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

ז"ל  רּבֹותינּו ּדּלים.18ּוכמאמר ּגמל - ד' ג' ְְֲִֵַַַַֹ

ÔÈÚ‰Â הּזקן רּבנּו ׁשּמבאר ּכפי ּבענין א ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּתמּונת  (ּכּידּוע ג' אֹות ְְֶַַַַָּתמּונת

'אֹותּיֹות' ּכי ההמׁשכה, אפן על מֹורה ְִִִֶַַַָָָָֹהאֹותּיֹות

ּבקר" "אתא מּלׁשֹון המׁשכֹות 19הן ׁשהן , ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

האֹור  אפן על מֹורה האֹותּיֹות ּותמּונת ְְִִִֶַַָָָֹוגּלּויים,

עם 20והּגּלּוי  וא"ו, ׁשהּוא אחד קו ׁשהיא ,( ְִִִֶֶֶַַָָ

מֹורה  וא"ו אֹות ּדהּנה, ּתחּתיו. י' ׁשהּוא ְְְִֵֶַָָָָנקּודה
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שלד.א) ס"ע חנוכה דרושי אוה"ת ע"ד). ריש (קז, א רד, לזח"ג האמצעי לאדמו"ר בלק הזהר ביאורי וראה א. נט, תו"א

ה'תשי"אֿה'תשי"ז.)17 לגני באתי ד"ה ראה – כאן עד הנאמר א.)18בכל קד, שבת תו"א )19ראה וראה יב. כא, ישעי'

ועוד. ג. יא, במדבר לקו"ת ב. פי"ב.)20מב, ספי"א. שעהיוה"א תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביטול, ולא ומציאות ÔÂ˙‡Ó'ישות' ‡È‰מאותיותBÓÎe .‰ÊŒ˙nÚÏc ƒ≈«¿»ƒ¿À«∆¿

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÙÈÚqa ‰Ê Ïk ¯‡a˙pL17 ח סעיף לפני המאמר, של ∆ƒ¿»≈»∆«¿ƒƒ«¿ƒ
זו. לשנה במיוחד השייך

'„ ˙B‡ ÔÈa L¯Ù‰‰ ˙‡ ¯Ó‡na ¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈««¬»∆«∆¿≈≈
הקדושה מצד אות ¯',שהיא ˙B‡Ï»

זה', 'לעומת של אות CÈLÓÓ«¿ƒשהיא
L¯Ù‰‰ Ìb ‡e‰ ÔkL ¯‡·Ï¿»≈∆≈««∆¿≈

˜',ההבדל  ˙B‡Ï '‰ ˙B‡ ÔÈa≈»
BÊÏ BÊ ˙BÓBc Ô‰L Û‡L∆«∆≈¿

‰L¯Ùבצורתן, LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿≈
,Ô‰ÈÈa ÏB„b והעניין התוכן מצד »≈≈∆

האותיות, שתי של ‰'הפנימי ˙B‡c¿
‡È‰ '˜ ˙B‡Â ,‰M„wa ‡È‰ƒ«¿À»¿ƒ

.‰ÊŒ˙nÚÏa«¿À«∆
¯‡·Óe,במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈

,'„ ˙B‡Ó ˙ÈNÚ '‰ ˙B‡L∆«¬≈≈
ד' אות יש ה' האות בצורת גם שהרי

da ÛÒBpL ‡l‡'ד ¯‚Ïבאות ∆»∆»»∆∆
,‰ÈÙlÓ ˙ÈÏ‡ÓO‰ בקדמת «¿»ƒƒ¿»∆»

‰ei"„האות '„ ˙B‡aL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«
לר' ד' בין È‰ƒ‡המבדילה

¯BÁ‡ „eÁÈ' ‡e‰Â ,‰È¯BÁ‡Ó≈¬∆»¿ƒ»
,'¯BÁ‡a,וחסידות בקבלה כמבואר ¿»

מדרגה  ונמשך נשפע האור כלל, בדרך

של  והחיצוניות הסוף שרק כך לדרגה

הדרגה  אל נמשך העליונה הדרגה

'יחוד' נוצר כאשר אבל ממנה, שלמטה

ההשפעה  אזי הדרגות, שתי בין

הדרגה  של והפנימיות מהעומק

העומק  עם מתחברת העליונה

ועל  התחתונה, הדרגה של והפנימיות

אור  יותר ונשפע נמשך ה'יחוד' ידי

האור  והמשכת בהשפעת זה דרך ועל רגילה, והשפעה בהמשכה מאשר ושפע

המשפיע, בחינת העליונה, הבחינה בין ועמוק פנימי חיבור מהאותיות, והחיות

היחוד  כי כאן מבואר כך ועל 'יחוד'. נקרא המקבל, בחינת התחתונה, והבחינה

באחור', 'אחור בבחינת הוא המקבל, ד' לאות המשפיע, ג', אות בין החיבור של

כמה  ב'יחודים' יש מכלֿמקום אך פנימית, השפעה הוא בכלל 'יחוד' אמנם כי

מסויים  במובן הוא, החיבור וכאשר של אופנים. החיצוניים העניינים של יחוד ,

באחור' 'אחור נקרא הוא הבחינות, (Ìb)שתי ‡È‰ „"ei‰ '‰ ˙B‡·e»«ƒ«
,'ÌÈÙa ÌÈt „eÁÈ' ‡e‰Â ,‰ÈÙlÓ בה ב'יחודים', נעלית יותר דרגה ƒ¿»∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ
עמוק ויותר פנימי יותר הוא והחיבור eÓÏLa˙.היחוד „eÁÈ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈

הארון  משא מצוות צדק', ה'צמח לאדמו"ר מצותיך' 'דרך בספר (וכמבואר

החיות  עיקר הוא שבפנים ואחור, פנים יש באדם משל, דרך על ..." בכתף:

שמאחוריים  והעורף טעם. דיבור ריח שמיעה ראיה שכל המעולים, וחושים

לכך  ונקרא חיצוניים, אלא כך כל פנימי וחיות מעולים חושים שם אין

והיא  נאמר בתורה גם וכן אחוריים...

בלב  כן וכמו ואחור... פנים כתובה

שבנפש  המידות משכן שבו האדם

בחינת  ואחור. פנים בה יש האלוקית...

התענוג  כי בה', התענוג הוא... פנים

היא  וכשהאהבה המידות, פנימיות הוא

רוצה  בפנים, פנים הנקרא זהו בתענוג

המוחין  שפע שמקבלת לומר

שההתבוננות  לזה, והסימן בפנימיותה.

אור  לבחינת לה יהיה באורֿאיןֿסוף

ונקרא  נפשה... להשיב ממש וחיות

לומר  רוצה בפנים, פנים זו בחינה

הנקרא  שהוא ההתבוננות פנימית

המדות... בפנימית מתלבש מוחין,

הוא  אחוריים בחינת מהֿשאיןֿכן

האהבה  התפעלות שהיא כשהמידה

תוכה  בתוך ההתבוננות מקבלת אינה

אחוריים  בבחינת ורק אך ופנימיותה,

המוחין  ששפע בלבד... שלו וחיצונית

של  באחוריים כיֿאם מתלבש אינו

לא  שלכן בפנימיותם, ולא המדות

שאינו  התענוג בחינת בהאהבה ימצא

הפנימיות..."). בבחינת אלא

'„ ˙B‡ ÔÈÚa ¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»¿ƒ¿«
,(‰È¯BÁ‡Ó „"eÈ da LiL)∆≈»≈¬∆»

˙Ïa˜Ó '„‰L השפעה,'‚‰Ó ∆«¿«∆∆≈«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe18 ¿«¬««≈

ÌÈlc,בגמרא  ÏÓb - '„ '‚¿…«ƒ
פנימיות  לפי להלן שיתבאר וכפי ודלים, לעניים והשפעה צדקה נתינת

העניינים.

Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â א˙eÓz ÔÈÚa צורת ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈«≈«»≈¿ƒ¿«¿«
˙eÓzL Úe„ik) '‚ ˙B‡צורתÔÙ‡ ÏÚ ‰¯BÓ ˙Bi˙B‡‰ «»«∆¿«»ƒ»«…∆

‰ÎLÓ‰‰,זו אות באמצעות ומתגלה שנמשך '‡Bi˙B˙'וההשפעה Èk ««¿»»ƒƒ
‡˙‡" ÔBLlÓ Ô‰ בא"¯˜a19,וגילוי אור של Ô‰Lלשון ≈ƒ¿»»…∆∆≈
ÌÈÈel‚Â ˙BÎLÓ‰,אלוקי אור BÓ¯‰צורת eÓ˙e˙של ˙Bi˙B‡‰ «¿»¿ƒƒ¿«»ƒ»

Èelb‰Â ¯B‡‰ ÔÙ‡ ÏÚ20‡È‰L ג'), אות של ‡Á„הצורה Â˜ «…∆»¿«ƒ∆ƒ«∆»
ÂÈzÁz 'È ‡e‰L ‰„e˜ ÌÚ ,Â"‡Â ‡e‰L בצורת שהוא לקו מתחת ∆»ƒ¿»∆«¿»
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יי dlk izeg` ipbl iz`a

ּבראׁש ולכן למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹעל

היא  המׁשכה ׁשּכל לפי יּו"ד, אֹות יׁש ְְִִֵֶַַָָָָהּוא"ו

ׁשהרב  ּבכדי ּכי הּצמצּום, הקּדמת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

לצמצם  צרי לתלמידֹו, להׁשּפיע יּוכל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָהּמׁשּפיע 

ׁשהיא  ּבלבד נקּודה ׁשּיּׁשאר הּׂשכל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּתחּלה

וצמ  הּתחּתֹון. ּתחּלת ּבער הּוא זה צּום ְְְְְִִֶֶֶַַַ

ּולאחרי  הּוא"ו. ׁשּבראׁש הּיּו"ד והּוא ְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹההמׁשכה,

ער לפי מדּודה נעׂשית ּבכללּותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשההׁשּפעה

ההמׁשכה  ענין להיֹות צרי אזי ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּמקּבל,

ׁשּככל  הּוא ההמׁשכה ׁשּסדר למּטה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּלמעלה

ּומתקּצר  מתצמצם זה הרי יֹותר, למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנמׁש

ׁשּככל  וא"ו, אֹות ּבתמּונת הּוא וכן ְְְִֵֵֶַָָיֹותר,

זה  ּכל אמנם, ודק. הֹול הּוא הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנמׁש

לכלי  הּׂשכל ּבבא אבל הּמׁשּפיע, מּצד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹהּוא

והּוא  יֹותר, ההׁשּפעה מתצמצמת אזי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמקּבל,

הּמקּבל. ּכלי מּצד ּבּה ׁשּנעׂשה הּצמצּום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָענין

ׁשּמּצד  וההמׁשכה הּצמצּום על ׁשּנֹוסף ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָוהינּו,

הּמקּבל, ּבכלי ההׁשּפעה ּבבא הּנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹהּמׁשּפיע,

ענין  והּוא ּכליו. מּצד יֹותר מתצמצמת היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי

ׁשּמֹורה  ג', אֹות ׁשּבתמ ּונת הּוא"ו ׁשּבסֹוף ְְִֶֶֶַַַָָהּיּו"ד

והינּו הּמקּבל, ּכלי מּצד ׁשּנעׂשה הּצמצּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַעל

ההׁשּפעה. מּכללּות ּבלבד נקּודה רק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּמקּבל

 ֿ אצילּותּֿבריאה עֹולמֹות ארּבעה ענין ְְְְֲִִִֶַַָָָָוזהּו

הינּו, והׁשּפעה, המׁשכה ׁשּבכל ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָיצירהֿעׂשּיה

עׂשּיה  ּבחינת את רק מקּבל הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּמקּבל

ּתחת  הּיּו"ד ולכן רביעי, חלק והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבלבד,

הּוא"ו. ׁשל מהּקו רבע הּוא ג' ׁשּבאֹות ֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא"ו

ההׁשּפעה  על ׁשּמֹורה ּדּלים, ּגמל ד' ג' ענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹוזהּו

ד'. לאֹות ג' ְֵמאֹות
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ו'. Â"‡Âאות ˙B‡ ,‰p‰c קו ÔÈÚארוך שהיא ÏÚ ‰¯BÓ ¿ƒ≈»»«ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ של אלוקי וההתגלות ÔÎÏÂאור ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿»≈
‰ÎLÓ‰ ÏkL ÈÙÏ ,„"eÈ ˙B‡ LÈ Â"‡e‰ L‡¯a התגלות כל ¿…«»≈¿ƒ∆»«¿»»

הארה  ‰ÌeˆÓvוכל ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שהוא כפי האור של ƒ«¿≈«¿»««ƒ¿
ולהאיר  לגלות כדי העליונה, בדרגה

ליכולת  בהתאם מוגבלת, במידה

השפע, מקבל של È„Îaהקליטה Èkƒƒ¿≈
ÚÈtLn‰ ·¯‰L הרעיון את ∆»«««¿ƒ«

לתלמיד  ÚÈtL‰Ïהשכלי ÏÎeÈ«¿«¿ƒ«
B„ÈÓÏ˙Ï ויבין יקלוט  אכן והתלמיד ¿«¿ƒ

הרב, דברי ˆÏÌˆÓהרב ˆ¯CÈאת »ƒ¿«¿≈
¯‡MiL ÏÎO‰ ˙‡ ‰lÁz מכל ¿ƒ»∆«≈∆∆ƒ»≈

העמוק  של כפי הרעיון בשכל שהוא

C¯Úaהרב  ‡È‰L „·Ïa ‰„e˜¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆∆
ÔBzÁz‰ ההבנה ליכולת בהתאם ««¿

שלו. Ê‰והקליטה ÌeˆÓˆÂ למרות ¿ƒ¿∆
האור  של והסתר העלם הוא שלכאורה

לאמיתו  הרב, של בשכל המאיר הגדול

דבר  ‰‰ÎLÓ‰,של ˙lÁz ‡e‰¿ƒ«««¿»»
ובגילוי  בהשפעה ראשון ¿e‰Â‡שלב

„"ei‰ הדומה קטנה אות שהיא «
‰Â"‡eלנקודה  L‡¯aL והיא ∆¿…«»

לצמצום  הגילוי רומזת בתחילת

לגילוי. והכנה ≈¬»¿È¯Á‡Ïeוכהקדמה
˙ÈNÚ d˙eÏÏÎa ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿»»«¬≈

‰„e„Ó ומוגבלתC¯Ú ÈÙÏ ¿»¿ƒ∆∆
,Ïa˜n‰ שהרב האמור במשל כמו «¿«≈

לרעיון  שלו הגדול השכל את מצמצם

לתלמיד  ˆ¯CÈשמותאם ÈÊ‡¬«»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï הגילוי ƒ¿ƒ¿«««¿»»

hÓÏ‰,וההארה  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
ÏÎkL ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯„qL∆≈∆««¿»»∆¿»
‰Ê È¯‰ ,¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓpL∆ƒ¿»¿«»≈¬≈∆

,¯˙BÈ ¯v˜˙Óe ÌˆÓˆ˙Ó כי ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈≈
השתלשלות' 'סדר לפי היא ההמשכה

שבדרגות  והאור לדרגה מדרגה

ביחס  ומצומצם מועט הוא הנמוכות

הגבוהות  שבמדרגות ‰e‡לאור ÔÎÂ¿≈
˙eÓ˙a בצורת,Â"‡Â ˙B‡ ƒ¿«»

CLÓpL ÏÎkL מלמעלה יותר ∆¿»∆ƒ¿»
- Â„˜למטה CÏB‰ ‡e‰ È¯‰ לחלק יותר הקרוב הקו של והחלק ¬≈≈»«

הולך  האור לדרגה שמדרגה לכך רמז עבה, יותר הוא האות של העליון

ומתמעט.

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ וכן להשפעה והקדמה כהכנה האור ומיעוט צמצום »¿»»∆
לדרגה מדרגה והמיעוט a·‡הצמצום Ï·‡ ,ÚÈtLn‰ „vÓ ‡e‰ƒ«««¿ƒ«¬»¿…

ÏÎO‰ הש הרעיון מגיעכאשר ÓˆÓˆ˙Ó˙כלי ÈÊ‡ ,Ïa˜n‰ ÈÏÎÏ «≈∆ƒ¿≈«¿«≈¬«ƒ¿«¿∆∆

,¯˙BÈ ‰ÚtL‰‰הקודמים הצמצומים על נוסף ÔÈÚבצמצום ‡e‰Â ««¿»»≈¿ƒ¿«
da ‰NÚpL ÌeˆÓv‰ בהשפעהÏa˜n‰ ÈÏk „vÓ הקליטה ויכולת «ƒ¿∆«¬»»ƒ«¿≈«¿«≈

vnL„שלו. ‰ÎLÓ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»««ƒ¿¿««¿»»∆ƒ«
‡È‰ È¯‰ ,Ïa˜n‰ ÈÏÎa ‰ÚtL‰‰ ‡·a ‰p‰ ,ÚÈtLn‰««¿ƒ«ƒ≈¿…««¿»»ƒ¿≈«¿«≈¬≈ƒ
ÂÈÏk „vÓ ¯˙BÈ ˙ÓˆÓˆ˙Óƒ¿«¿∆∆≈ƒ«≈»
שה'כלים' מהעובדה כתוצאה

המקבל  של הקליטה ואפשרויות

מוגבלת. במידה הם ¿e‰Â‡(התלמיד)
המקבל, כלי מצד הזה, »¿ÔÈÚƒהצמצום

Â"‡e‰ ÛBÒaL „"ei‰«∆¿«»
,'‚ ˙B‡ ˙eÓ˙aL האות כאמור, ∆ƒ¿«

י' אות שתחתיה ו' מאות מורכבת ג'

לכך והו' וכן והשפעה להמשכה רומזת

והי' בצמצומים באה שההשפעה

הו' כנקודה שתחת היא שצורתה

‰ÌeˆÓvקטנה, ÏÚ ‰¯BnL∆»««ƒ¿
בהשפעה vÓ„הנוסף ‰NÚpL∆«¬∆ƒ«

Ïa˜nL eÈ‰Â ,Ïa˜n‰ ÈÏk¿≈«¿«≈¿«¿∆¿«≈
מגיע  התהליך של ונקלט ובסופו אליו

eÏÏkÓ˙בו „·Ïa ‰„e˜ ˜«̄¿»ƒ¿«ƒ¿»
של  הכללי והתוכן העניין

.‰ÚtL‰‰««¿»»
˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿»»»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰ ÏÎaL∆¿»«¿»»¿«¿»»
של  השתלשלות' 'סדר כללות כלומר,

מדרגה  האלוקי האור והמשכת ירידת

רוחניים  עולמות לארבעה נחלק לדרגה

מדרגה  יורד האור (דרכם כלליים

יש  האצילות בעולם כאשר לדרגה,

ובעולמות  לאלוקות מוחלט ביטול

יותר  ומצומצם מועט האור הבאים

שחלק  עד למציאות מקום נתינת ויש

הזה  העולם הוא העשייה מעולם

כי  כאן מבואר כך ועל הגשמי)

לארבעה  החלוקה יותר בפרטיות

בירידת  שלבים ארבעה אלו, עולמות

צ  ידי על האור, מדרגה והמשכת מצום

והשפעה  המשכה בכל קיימים לדרגה,

לדרגה, Ïa˜n‰Lמדרגה ,eÈ‰«¿∆«¿«≈
התהליך של האחרון בשלב ההשפעה ÈÁa˙את ˙‡ ˜¯ Ïa˜Ó ‡e‰¿«≈«∆¿ƒ«
,ÈÚÈ·¯ ˜ÏÁ ‡e‰Â ,„·Ïa ‰iNÚ המקורית מההשפעה בלבד רבע ¬ƒ»ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ

‡e‰ '‚ ˙B‡aL Â"‡e‰ ˙Áz „"ei‰ ÔÎÏÂשל ¯·Úבגודל ¿»≈««««»∆»∆«
ÌÈlc,בלבד ÏÓb '„ '‚ ÔÈÚ e‰ÊÂ .Â"‡e‰ ÏL Âw‰Ó≈««∆«»¿∆ƒ¿«¿…«ƒ

'„ ˙B‡Ï '‚ ˙B‡Ó ‰ÚtL‰‰ ÏÚ ‰¯BnL היא אחד שמצד ∆∆«««¿»»≈¿
צמצומים. ידי על היא ההשפעה שני מצד אבל והשפעה, המשכה
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i"gyz'dיב ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ÌÓ‡ ׁשהּוא לד', ג' מאֹות ההׁשּפעה עלֿידי »¿»ְְְֵֵֶַַַָָ

מּגרמיּה ליּה ּדלית למאן ההׁשּפעה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָענין

ׁשעלֿידי  והינּו, ה', נעׂשה ד' מאֹות הּנה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַּכלּום,

ה' ּבמעלת וכּנ"ל אֹור, ּתֹוספת נעׂשה ְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָההׁשּפעה

וזה  ּבפנים'. ּפנים 'יחּוד הּוא ה' ׁשּבאֹות ד' ְְִִִֶֶַָָָעל

צדקֿה' הּוא ׁש'ּצדקה' הּצדקה, עלֿידי ,21נעׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין ה'. נעׂשה ד' 22ׁשּמאֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו עֹוד, ונֹוסף מפּזר "אם ב יׁש ְְְְִֵֵֵַַָָ

יֹודע  הוי לצדקה, מעֹותיו מפּזר אדם ְְֱִִֵֵֵַַָָָָָָָָראית

ׁשעלֿידי  לחׁשב אפׁשר ׁשהרי מֹוסיף", ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

ּב וגרעֹון חּסרֹון יהיה זה הּפּזּור על הּנה ממֹונֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבלבד  זֹו ׁשּלא עֹוד", ונֹוסף מפּזר "יׁש ְְְֱִֵֵֶֶַַַָֹנאמר

אּדרּבה, אּלא וגרעֹון, חּסרֹון ׁשּום יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

האריז"ל  ּבכתבי ּומבאר עֹוד". ּבענין ג "ונֹוסף ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

ּבינה' 'יסֹוד ׁשהּוא למעלה, צדקה' ְְְְִֶַַַָָָָ'ּגּבאי

זעירֿאנּפין' 'יסֹוד אֹו 'זעירֿאנּפין', ְְְְְְִִֵֵֶַַׁשּבתֹו

היא  ועלֿידֹו החסדים, ּכל נמׁשכים ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֶַַַָָָָעצמֹו,

זֹו הׁשּפעה ועלֿידי הּמלכּות. לספירת ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָההׁשּפעה

אּלא  חּסרֹון, ׁשּום ׁשאין ּבלבד זֹו לא ְֲִִֵֵֶֶַָָֹהרי

ּגדלּות  לבחינת מּגיע ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאּדרּבה,

ׁש'ּצדקה' הּפרּוׁש וזהּו 'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוהתרחבּות

הּמלכּות, ספירת על קאי ּד"צדק" צדקֿה', ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

ׁשהּוא  ּכפי האֹור על מֹורֹות "צדק" ְְִִֶֶֶַָָוהאֹותּיֹות

יּו"ד  היא צּדי"ק אֹות ּדתמּונת נמּוכה, ְְְְִִִַַַָָּבדרּגה

'אחֹור  ועֹומדֹות מּזֹו, זֹו הפּוכֹות ׁשּפניהן ְְְְֲִֵֶֶָונּו"ן

אחֹור  'יחּוד הּוא ּדל"ת ּבאֹות ּוכמֹוֿכן ְְִֵֶָָָָּבאחֹור'.

על  מֹורה קּו"ף ואֹות ב). (סעיף ּכּנ"ל ְְְִַַַָָּבאחֹור'
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ‡e‰L ,'„Ï '‚ ˙B‡Ó ‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈««¿»»≈¿∆ƒ¿«

,ÌeÏk dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡ÓÏ ‰ÚtL‰‰ מעצמו לו שאין למי ««¿»»¿»¿≈≈ƒ«¿≈¿
ועניות לדלות רומזת ד' שהרי „'כלום ˙B‡Ó ‰p‰ ההשפעה שקודם ƒ≈≈

כלל, משלה ושפע אור לה היה לא מג' eÈ‰Â,שקיבלה ,'‰ ‰NÚ«¬∆¿«¿
‰NÚ ‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««¿»»«¬∆

¯B‡ ˙ÙÒBz,קודם הייתה שלא ∆∆
'„ ÏÚ '‰ ˙ÏÚÓa Ï"pÎÂ¿««¿«¬««
ÌÈt „eÁÈ' ‡e‰ '‰ ˙B‡aL∆»ƒ»ƒ

'ÌÈÙa עם הפנימיות של ויחוד ¿»ƒ
אור  והתגלות להמשכת גורם הפנימיות

לעיל. כמבואר ∆¿ÊÂ‰בתוספת,
האור תוספת של ∆¬»NÚ‰ההמשכה

'‰˜„v'L ,‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»∆¿»»
‡e‰ אותיות'‰Œ˜„ˆ21, להורות ∆∆

ויתרון  עילוי נפעל צדקה שבנתינת

ידי  על ה' באות „'הנרמז ˙B‡nL∆≈
.'‰ ‰NÚ«¬∆

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â22 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
BÚ„,במשלי  ÛÒBÂ ¯fÙÓ LÈ≈¿«≈¿»

לא  אדם כאשר כלל בדרך כלומר,

ממונו  ממונו, את מפזר אלא חוסך

יש  אבל גורם נחסר שאדרבה פיזור

הממון את ומגדיל ¿«¿e¯Ó‡Âלתוספת
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ שהפסוק ב במדרש «≈

בצדקה, ‡„Ìמדבר ˙È‡¯ Ì‡"ƒ»ƒ»»»
ÈÂ‰ ,‰˜„ˆÏ ÂÈ˙BÚÓ ¯fÙÓ¿«≈»»ƒ¿»»¡≈

‡e‰L Ú„BÈ ממונו את מחסיר לא ≈«∆
להיפך, È¯‰Lאלא ,"ÛÈÒBÓƒ∆¬≈

·LÁÏ ¯LÙ‡ בטעותŒÏÚL ∆¿»«¬…∆«
¯eft‰ È„È לצדקה‰È‰È ¿≈«ƒƒ¿∆

‰p‰ ,BBÓÓa ÔBÚ¯‚Â ÔB¯qÁƒ»¿≈»¿»ƒ≈
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ כאשר לפעמים, כי «∆∆¡«

לצדקה, היא fÙÓ¯הנתינה LÈ"≈¿«≈
„·Ïa BÊ ‡lL ,"„BÚ ÛÒBÂ¿»∆…ƒ¿«
ÔB¯qÁ ÌeL ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ»
,‰a¯c‡ ‡l‡ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»∆»«¿«»

."„BÚ ÛÒBÂ"¿»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡·Óe ג ¿…»¿ƒ¿≈»¬ƒ«

'‰˜„ˆ È‡ab' ÔÈÚaשהוא 'BÒÈ„ברוחניות,ÏÚÓÏ‰,כפי ‡e‰L ¿ƒ¿«««¿»»¿«¿»∆¿
,BÓˆÚ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' B‡ ,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' CB˙aL '‰Èaƒ»∆¿¿≈«¿ƒ¿¿≈«¿ƒ«¿

,ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk ÌÈÎLÓ BaL ספירת היינו למעלה צדקה' 'גבאי כלומר, ∆ƒ¿»ƒ»«¬»ƒ

מעוררת  היא כי 'אמא' (הנקראת הבינה בספירת כלולה שהיא כפי היסוד

המידות  אנפין' 'זעיר שבתוך היסוד לספירת והכוונה המידות), את ו'מולידה'

וקטן  מועט הוא במידות המאיר האור כי קטנות' 'פנים (הנקראות העליונות

כפי  לא שבבינה היסוד לבחינות שהכוונה היינו במוחין), המאיר האור לגבי

אלא  עצמה בפני היא הבינה שספירת

מהמידות, חלק היא שהבינה כפי

היא  צדקה' 'גבאי בחינת אחר ובאופן

חלק  שהיא כפי עצמה, היסוד ספירת

ולא  המידות) (כללות אנפין' מ'זעיר

הבינה  מספירת חלק שהיא כפי

אנפין', ‰È‡שב'זעיר B„ÈŒÏÚÂ¿«»ƒ
tL‰‰‰Ú זעיר' בחינת מהמידות, ««¿»»

ŒÏÚÂאנפין' .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿¿«
BÊ ‰ÚtL‰ È„È כפי עניין הצדקה ¿≈«¿»»

העליונות, בספירות למעלה שהוא

ÌeL ÔÈ‡L „·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ¿«∆≈
ÔB¯qÁ,ובשפע ‡l‡באור ƒ»∆»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰a¯c‡ הנתינה «¿«»∆«¿≈∆
ÈÁ·Ï˙וההשפעה  ÚÈbÓ ‡˜Âc«¿»«ƒ«ƒ¿ƒ«

Œ¯ÈÚÊ' ˙e·Á¯˙‰Â ˙eÏ„b«¿¿ƒ¿«¬¿≈
'ÔÈt‡ הן עצמן שמצד והמידות «¿ƒ

גידול  מקבלות קטנות', 'פנים בבחינת

והרחבה.

‡e‰ '‰˜„v'L Le¯t‰ e‰ÊÂ¿∆«≈∆¿»»
˜‡Èאותיות  "˜„ˆ"c ,'‰Œ˜„∆̂∆¿∆∆»≈

‰eÎÏn˙,מכוון  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ שאין «¿ƒ«««¿
וחיות  השפעה ומקבלת משלה אור לה

המקבל  עני כמו שמעליה מהספירות

B¯BÓ˙צדקה  "˜„ˆ" ˙Bi˙B‡‰Â¿»ƒ∆∆
¯B‡‰ ÏÚ המלכות לספירת  הנשפע «»

,‰ÎeÓ ‰b¯„a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿»¿»
˙eÓ˙c צורת˜"Ècˆ ˙B‡ האות ƒ¿««ƒ

'צדקה' במילה eÈ"„הראשונה ‡È‰ƒ
,BfÓ BÊ ˙BÎeÙ‰ Ô‰ÈtL Ô"eÂ¿∆¿≈∆¬ƒ

'¯BÁ‡a ¯BÁ‡' ˙B„ÓBÚÂ וקשר ¿¿»¿»
באופן  בחינות שתי בין ('יחוד') וחיבור

חיצונית, השפעה על מורה כזה

לעיל. כמבואר בלבד, מועטת השפעה

˙"Ïc ˙B‡a ÔÎŒBÓÎe בין החיבור 'צדקה', המילה של השניה האות ¿≈»»∆
ר') ולא ד' היא (שבזכותה שמאחוריה והיו"ד עצמה 'eÁÈ„האות ‡e‰ƒ

Û"e˜ ˙B‡Â .(· ÛÈÚÒ) Ï"pk '¯BÁ‡a ¯BÁ‡ של השלישית האות »¿»««¿ƒ¿
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יג dlk izeg` ipbl iz`a

ּבקלּפֹות  ויֹורדת מתּפּׁשטת הארּוּכה רגלּה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָהיֹות

'אחֹור  הּוא ׁשהּיחּוד לפי הּוא זה וכל ְְְְִִִֶֶַַָָָ(ּכדלקּמן).

להיֹות  אפׁשר ולכן ּגרּוע, יחּוד ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָּבאחֹור',

היא  קּו"ף ׁשאֹות ּדהגם והינּו, כּו', אחיזה ְְֲֲִִִֶֶַַַָמּזה

להיֹות  ׁשאפׁשר ּכיון מּכלֿמקֹום עדין, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבקדּׁשה

הּוא  ּבתחּלה ׁשּגם מֹורה זה הרי כּו', אחיזה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָמּזה

מּצד  "צדק" ּבאֹותּיֹות הּוא זה וכל ּגרּוע. ְְִִִֶֶֶַַָָיחּוד

הּצדקה, מעׂשה הׁשּפעת עלֿידי אמנם ְְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָעצמן.

ּבפנים', ּפנים 'יחּוד ענין ׁשהּוא ה' אֹות ְְֲִִִִֶֶַַָָנעׂשה

הּנה  הּצדקה, מעׂשה ׁשעלֿידי מּזה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויתרה

נעׂשה  - ּגר ּוע יחּוד ׁשהּוא עצמֹו "צדק " ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמּבחינת

יחּוד  ׁשהּוא ּבפנים', ּפנים 'יחּוד ה', ְִִִִֶָָאֹות

ְִֵּבׁשלמּות.

ÌÓ‡ לאֹות היא ּדֹומה ׁשּבכללּות אף ק', אֹות »¿»ְִִֶַָָָ

ּביניהן, ּגדֹול הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום ְִֵֵֵֵֶֶָָָה',

ׁשּזהּו למּטה, יֹורדת ק' ּבאֹות הּׂשמאלית ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהרגל

מות" יֹורדֹות "רגליה ׁשאמרּו23ענין וזהּו , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָ

ז"ל  ועלה 24רּבֹותינּו ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל ירד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

רֹומי, ׁשל ּגדֹול ּכר נבנה ועליו ׂשרטֹון, ְְְְִִִֶַָָָָּבֹו

הּמלכּות  ספירת הּוא "ים" ליׂשראל. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמצר

"רגליה  ענין הּוא ּבּים" קנה ו"נעץ ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּדאצילּות,

לסטראֿאחרא  יניקה נעׂשה ּומּזה מות", ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָיֹורדֹות

ׁשל  ּגדֹול ּכר ׁש"ּנבנה עד ּבּקלּפֹות, ּכח ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹלהֹוסיף

ּבני  ׁשעב ֹודת והינּו, ליׂשראל", ׁשּמצר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָרֹומי

ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו היא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָיׂשראל

הׁשראת  ּומעּכב מֹונע רֹומי" ׁשל ּגדֹול ְְְִֵֵֶַַַַַָָּו"כר

הּקּו"ף  קנה מּצד הּוא זה וכל ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּׁשכינה

ׁשאֹות  לה', ק' ּבין ההפרׁש וזהּו למּטה. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיֹורד

ּבקדּׁשה. היא ה' ואֹות ּבלעּמתֿזה, היא ְְְִִֶַַַָֻֻק'

ּכתיב e‡·e¯ג) ּדהּנה החסידּות, ּבדר 25הענין ≈ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

ׁשהם  עׂשיתיו, אף יצרּתיו ְְְֲִִִִֵֶַַָּבראתיו

ּובנפׁש ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹׁשלׁשה

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

32

ה.)23 ה, א.)24משלי כא, סנהדרין ב. נו, ז.)25שבת מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'צדקה' ‰‡¯ke‰המילה dÏ‚¯ ˙BÈ‰ ÏÚ ‰¯BÓ'ק האות של »«¡«¿»»¬»

˙BtÏ˜a ˙„¯BÈÂ ˙ËMt˙Ó המעלימים הקדושה היפך של הכוחות ƒ¿«∆∆¿∆∆«¿ƒ
הפרי  על ומסתירה מעלימה שקליפה כפי הקדושה על «»¿Ôn˜Ï„k)¿ƒומסתירים

מות  יורדות 'רגליה במשלי בפסוק שנרמז Ê‰וכפי ÏÎÂ לכך '). הסיבה ¿»∆
וגם  ומצומצמת מועטת שההשפעה

רצויים  לא למקומות ‰e‡נובעת
„eÁi‰L ÈÙÏ את הממשיך ¿ƒ∆«ƒ

הזו  '‡BÁ¯ההשפעה ‡e‰»
,Úe¯b „eÁÈ ‡e‰L ,'¯BÁ‡a¿»∆ƒ»«
בדרגה  אורות הממשיך חיצוני יחוד

fÓ‰נמוכה  ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¿»ƒ¿ƒ∆
'eÎ ‰ÊÈÁ‡ לא לכוחות ויניקה ¬ƒ»

B‡L˙רצויים, Ì‚‰c ,eÈ‰Â¿«¿«¬«∆
Û"e˜ מהמילה חלק שהיא כפי

המלכות, מספירת חלק היינו 'צדקה',

‡È‰,עצמה ק' M„˜a‰האות ƒ«¿À»
ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÔÈ„Ú¬«ƒƒ»»≈»

¯LÙ‡L יכול‰fÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿»ƒ¿ƒ∆
'eÎ ‰ÊÈÁ‡,'ל'קליפות והשפעה  ¬ƒ»

‰lÁ˙a ÌbL ‰¯BÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆«ƒ¿ƒ»
ההשפעה  eÁÈ„בתחילת ‡e‰ƒ

˙Bi˙B‡a ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .Úe¯b»«¿»∆¿ƒ
ÔÓˆÚ „vÓ כמבואר "ˆ„˜" ∆∆ƒ««¿»

האותיות  שלושת בכל כיצד לעיל

גרוע'. ב'יחוד בא ŒÏÚהשפע ÌÓ‡»¿»«
,‰˜„v‰ ‰NÚÓ ˙ÚtL‰ È„È¿≈«¿»««¬≈«¿»»
ÔÈÚ ‡e‰L '‰ ˙B‡ ‰NÚ«¬∆∆ƒ¿«
‰¯˙ÈÂ ,'ÌÈÙa ÌÈt „eÁÈ'ƒ»ƒ¿»ƒƒ≈»
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,‰fÓƒ∆∆«¿≈«¬≈
"˜„ˆ" ˙ÈÁaÓ ‰p‰ ,‰˜„v‰«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«∆∆
- Úe¯b „eÁÈ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆ƒ»«
ÌÈt „eÁÈ' ,'‰ ˙B‡ ‰NÚ«¬∆ƒ»ƒ
„eÁÈ ‡e‰L ,'ÌÈÙa¿»ƒ∆ƒ

,˙eÓÏLa'שה'יחוד הגרוע היינו ƒ¿≈
בפנים', 'פנים יחוד להיות הופך עצמו

השפעה  תוספת שפועל מושלם יחוד

הקדושה. בצד רק היא ההשפעה וגם

˙eÏÏÎaL Û‡ ,'˜ ˙B‡ ÌÓ‡»¿»«∆ƒ¿»
כללי ‰È‡באופן ‰ÓBc בצורתה »ƒ

LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'‰ ˙B‡Ï»ƒ»»≈
L¯Ù‰ הבדל,Ô‰ÈÈa ÏB„b ∆¿≈»≈≈∆

˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯‰L היא ה' באות ∆»∆∆«¿»ƒ
הרגל  אבל הימנית, לרגל שווה בגובה

˜'השמאלית  ˙B‡a,ארוכה ÔÈÚהיא e‰fL ,‰hÓÏ ˙„¯BÈ הכתוב »∆∆¿«»∆∆ƒ¿«

ÂÓ˙"במשלי ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯"23, גם השפעה ממנה שיש זה במובן «¿∆»¿»∆
'מות' הנקראות Ï"Êל'קליפות' eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ24 בגמרא„¯È ¿∆∆»¿«≈»»«

ÔBË¯Nהמלאך  Ba ‰ÏÚÂ Ìia ‰˜ ıÚÂ Ï‡È¯·b,יבשה של אי «¿ƒ≈¿»«»∆«»¿»»ƒ¿
ÂÈÏÚÂ הזה האי Ï‡¯NÈÏ.על ¯ˆnL ,ÈÓB¯ ÏL ÏB„b C¯k ‰· ¿»»ƒ¿»¿«»∆ƒ∆≈≈¿ƒ¿»≈

הוא, חסידות עלֿפי הדברים ופירוש

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ "ÌÈ"»¿ƒ«««¿
,˙eÏÈˆ‡c בעולם שהיא כפי «¬ƒ

‰e‡האצילות, "Ìia ‰˜ ıÚ"Â¿»«»∆«»
,"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯" ÔÈÚƒ¿««¿∆»¿»∆
מצד  דאצילות, ממלכות השפעה

ל'קליפות' ונמשכת שיורדת הקדושה,

‰˜ÈÈ ‰NÚ ‰fÓe חיות של ƒ∆«¬∆¿ƒ»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÏ המנגד האחר, הצד ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה, Ákלצד ÛÈÒB‰Ï¿ƒ…«
,˙BtÏwa בקליפות הכוח ותוספת «¿ƒ

כך Ú„היא  C¯kכדי ‰·p"L «∆ƒ¿»¿«
¯ˆnL ÈÓB¯ ÏL ÏB„b»∆ƒ∆≈≈
˙„B·ÚL ,eÈ‰Â ,"Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿∆¬«
ÈÏ eNÚÂ" ‡È‰ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó לבנות ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
השכינה  והשראת לגילוי מקום בעולם

כל  בתוך השכינה את לגלות ולהמשיך

מישראל ÏLאחד ÏB„b C¯Î"e¿«»∆
"ÈÓB¯ ביטוי לידי באה שבה מציאות ƒ

בקליפות הכוח »≈ÚBÓתוספת
‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ·kÚÓe¿«≈«¿»««¿ƒ»
„vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿»∆ƒ«

‰˜של הארוכה ‰Û"ewהרגל ¿≈«
‰hÓÏ „¯BiL וחיות כוח ומשפיע ∆≈¿«»

˜'ל'קליפות'. ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈
,'‰Ï דומות אותיות הן שלכאורה ¿

הבדל  ביניהן יש דבר של לאמיתו אבל

˜'גדול ˙B‡L הארוכה הרגל בעלת ∆
לקליפות  חיות È‰ƒ‡הממשיכה

,‰ÊŒ˙nÚÏa,הקדושה B‡Â˙היפך «¿À«∆¿
‰M„˜a ‡È‰ עצמה.‰' ƒ«¿À»

C¯„a ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿∆∆
·È˙k ‰p‰c ,˙e„ÈÒÁ‰25 «¬ƒ¿ƒ≈¿ƒ

שהקדושֿברוךֿהוא  ישעיה, בנבואת

ולכבודי' בשמי הנקרא 'כל אומר:

,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
Ì‰L אף יצרתיו 'בראתיו המילים ∆≈

על רמז הם «…¿LÏL‰עשיתיו'
Ì„‡‰ LÙ·e ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ העניינים »¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿∆∆»»»
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i"gyz'dיד ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ּדּבּור  מחׁשבה הּלבּוׁשים ׁשלׁשה הם ְְֲִִֵַַָָָָָָֹהאדם

הם 26ּומעׂשה  ׁשּכּלן אף אּלּו, ּבחינֹות וׁשלׁש . ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֻ

ּביניהם, הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום ּבלבד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלבּוׁשים

ולכן  מהאדם, נפרדים אינם ודּבּור מחׁשבה ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּכי

יׁשנֹו הּדּבּור ׁשּכח והינּו האדם, ּבמין רק ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹיׁשנם

'מדּבר'. ּבׁשם נקרא ולכן ּדוקא, האדם ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָּבמין

 ֿ מה ּדוקא, לאדם נׁשמע ׁשהּדּבּור זאת, ְְְְִִֶַַַָָָָֹועֹוד

הּפֹועל  ּכח יׁשנֹו הרי הּמעׂשה, ּבכח ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשאיןּֿכן

הּמעׂשה  ּכח ׁשּפעּלת הינּו ּבּדֹומם, ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָֹֻּבּנפעל

ּגם  הּמעׂשה ּכח יׁשנֹו ּוּכמֹוֿכן ּבּדֹומם, ּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹהיא

נפסק  הּמעׂשה ׁשּכח לפי והינּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבבעליֿחּיים,

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ּבׁשלׁשה ּוכמֹוֿכן ְְְִִֵֵָָָָָָֹמהאדם.

עׂשיתיו", "אף ּכתיב ׁשּב'עׂשּיה' ְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָיצירהֿעׂשּיה,

הּקוין  ּבׁשלׁשת וכּמרּמז הענין. הפסיק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֻ"אף"

הּימני  והקו העליֹון ׁשהּקו ה', אֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּבתמּונת

הּׂשמאלי מֹורים והקו והּדּבּור, הּמחׁשבה על ְְְְִִִַַַַַַַָָָ

נפסק  הּׂשמאלי הּקו ולכן הּמעׂשה, על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָמֹורה

מּכח  נפסק הּמעׂשה ׁשּכח לפי הּקוין, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּׁשני

והּדּבּור. ְְִַַַָָהּמחׁשבה

‰p‰Âהינּו ה', ּבאֹות הּקוין ׁשלׁשת ענין ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָֹ

ממּלאים  ׁשּלֹו ְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻׁשהּמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה

ּבמחׁשבּתֹו ׁשּמקּים זאת ׁשּמּלבד הּקדּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻמאֹור

הּנה  ּומצֹות, ּתֹורה עניני ּכל את ּומעׂשיו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּדּבּורֹו

 ֿ הּמחׁשבהּֿדּבּור ּכל הרי הרׁשּות ּבדברי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּגם

הענינים  רק ולא ׁשמים", "לׁשם הם ׁשּלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומעׂשה

אכילת  ּוכמֹו מצוה, ּבהם ׁשעֹוׂשה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָהּגׁשמּיים

ּגם  אּלא  מצוה, היא עצמּה ׁשהאכילה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבת,

הכׁשר  ּכמֹו הם עׂשּיֹותיו ּכל הרׁשּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָּבדברי

ּדרכי ּד"בכל העבֹודה ּבהם ועֹובד ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָמצוה,

זֹו27דעהּו" ׁשּלא ּבפרנסה, העסק ּבענין ּוכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנזהר  הּכׁשרּות, ּבתכלית הּוא ׁשהעסק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבלבד

ּפֹורע" ואינֹו "לוה ּגבּול, הּׂשגת ְְֵֵֵֶַַַָָָֹמאֹונאה,

אּלא  ּבעסק, ּומׁשקע מטרד אינֹו וגם ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻוהּדֹומה,
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ואילך.)26 א סז, בלק לקו"ת ואילך. ב צה, מג"א תו"א ספ"ג.)27ראה דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הללו העולמות לשלושת ‰ÌÈLe·lהמקבילים ‰LÏL Ì‰ אמצעי ≈¿…»«¿ƒ

הנפש של הבריאהLÁÓ·‰הביטוי עולם היצירה eac¯כנגד עולם כנגד «¬»»ƒ
‰NÚÓe העשיה עולם ‡el,.26כנגד ˙BÈÁa LÏLÂ דיבור מחשבה «¬∆¿»…¿ƒ≈

Le·Ïומעשה  Ì‰ ÔlkL Û‡,„·Ïa ÌÈ,עצמה הנפש ואינם «∆À»≈¿ƒƒ¿«
L¯Ù‰ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿≈
¯ea„Â ‰·LÁÓ Èk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆ƒ«¬»»¿ƒ

,Ì„‡‰Ó ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡ הם אלא ≈»ƒ¿»ƒ≈»»»
עצמו ממנו ÌLÈחלק ÔÎÏÂ¿»≈∆¿»

והדיבור ÔÈÓaהמחשבה ˜«̄¿ƒ
,Ì„‡‰חיים בבעלי eÈ‰Âולא »»»¿«¿

ÔÈÓa BLÈ ¯eac‰ ÁkL∆…««ƒ∆¿¿ƒ
‡¯˜ ÔÎÏÂ ,‡˜Âc Ì„‡‰ האדם »»»«¿»¿»≈ƒ¿»

,'¯a„Ó' ÌLa שמבדיל תואר ¿≈¿«≈
שבעצם  בעוד החי, ממין אותו ומייחד

אדם  בני בין דימיון יש החיות עניין

חיים. eac‰L¯לבעלי ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ
Œ‰Ó ,‡˜Âc Ì„‡Ï ÚÓLƒ¿»¿»»«¿»«
È¯‰ ,‰NÚn‰ ÁÎa ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈¿…«««¬∆¬≈

ÏÚBt‰ Ák BLÈ האומן של כוחו ∆¿…««≈
של ÏÚÙpaהיוצר בתוצאה ביצירה, «ƒ¿»

ÌÓBca,מעשיו Ìb ביצירת אפילו ««≈
דומם, Ákדבר ˙lÚtL eÈ‰«¿∆¿À«…«

ÌÓBca Ìb ‡È‰ ‰NÚn‰ וזאת , ««¬∆ƒ««≈
מהאדם, נפרד בכוח שמדובר משום

ולכן  הפנימית, מהותו לגבי חיצוני כוח

הדומם, אל לדבר ייתכן שלא בעוד

מעשה, בו לעשות ≈¿ÔÎŒBÓkeאפשר
ŒÈÏÚ·a Ìb ‰NÚn‰ Ák BLÈ∆¿…«««¬∆«¿«¬≈

,ÌÈiÁ מדובר שלא נוספת הוכחה וזו «ƒ
לאדם רק מיוחד ÈÙÏבעניין eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

˜ÒÙ ‰NÚn‰ ÁkL ונבדל ∆…«««¬∆ƒ¿»
.Ì„‡‰Ó≈»»»

˙BÓÏBÚ ‰LÏLa ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿…»»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

·È˙k '‰iNÚ'aL הנזכר בפסוק ∆»¬ƒ»¿ƒ
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" אומר הכתוב «¬ƒƒ

שבין  כך עשיתיו' אף יצרתיו 'בראתיו

בריאה  לעולמות הרומזות המילים

אין  ומחשבה, דיבור שכנגד ויצירה,

'עשיתיו'הפסק  המילה ולפני והבדל,

נוספת  מילה יש המעשה שכנגד

ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ "Û‡" להורות «ƒ¿ƒ»ƒ¿»
אחד, עניין הם ומחשבה שדיבור

ומעשה  האדם, עם המאוחדים לבושים

מהאדם. הנפרד לבוש אחר, עניין ‰ÔÈÂwהוא ˙LÏLa Ên¯nÎÂ¿«¿À»ƒ¿…∆«»ƒ
˙eÓ˙aL צורת,'‰ ˙B‡ הימני העליון, קוים, משלושה המורכבת ∆ƒ¿«

‰ÈÓiוהשמאלי, Â˜‰Â ÔBÈÏÚ‰ Âw‰L'ה האות ÏÚשל ÌÈ¯BÓ ∆««»∆¿¿«««¿»ƒƒ«
ÔÎÏÂ ,‰NÚn‰ ÏÚ ‰¯BÓ ÈÏ‡ÓO‰ Â˜‰Â ,¯eac‰Â ‰·LÁn‰««¿»»¿«ƒ¿«««¿»ƒ∆«««¬∆¿»≈

˜ÒÙ ÈÏ‡ÓO‰ Âw‰ נבדל «««¿»ƒƒ¿»
ÁkL ÈÙÏ ,ÔÈÂw‰ ÈMÓƒ¿≈«»ƒ¿ƒ∆…«

˜ÒÙ ‰NÚn‰נבדלÁkÓ ««¬∆ƒ¿»ƒ…«
.¯eac‰Â ‰·LÁn‰««¿»»¿«ƒ

ÔÈÂw‰ ˙LÏL ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ
,'‰ ˙B‡a בצד אות כאמור שהיא »

Œ‰·LÁn‰Lהקדושה  eÈ‰«¿∆««¿»»
ÌÈ‡lÓÓ BlL ‰NÚÓeŒ¯eacƒ«¬∆∆¿À»ƒ

lnL·„לגמרי  ,‰M„w‰ ¯B‡Ó≈«¿À»∆ƒ¿«
Bz·LÁÓa Ìi˜nL ˙‡Ê…∆¿«≈¿«¬«¿
ÈÈÚ Ïk ˙‡ ÂÈNÚÓe B¯eacƒ«¬»∆»ƒ¿¿≈
È¯·„a Ìb ‰p‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿≈

˙eL¯‰ ומצוות תורה לימוד שאינם »¿
מותרים דברים אבל Ïkממש, È¯‰¬≈»

BlL ‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰««¿»»ƒ«¬∆∆
Ì‰כוונה ÌÈÓL",מתוך ÌLÏ" ≈¿≈»«ƒ

ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰ ˜¯ ‡ÏÂ¿…«»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
או  במחשבה בהם עוסק שהאדם

במעשה או Ì‰aבדיבור ‰NBÚL∆∆»∆
,˙aL ˙ÏÈÎ‡ BÓÎe ,‰ÂˆÓƒ¿»¿¬ƒ««»

‰ÏÈÎ‡‰L הגשמי של המזון ∆»¬ƒ»
,‰ÂˆÓ ‡È‰ dÓˆÚ אלו ובדברים «¿»ƒƒ¿»

ובדיבור  במחשבה שמדובר בוודאי

הקדושה שמצד Ìbובמעשה ‡l‡∆»«
˙eL¯‰ È¯·„a מצווה שאינם ¿ƒ¿≈»¿

BÓkממש, Ì‰ ÂÈ˙BiNÚ Ïk»¬ƒ»≈¿
של ÂˆÓ‰,מעשים ¯LÎ‰ הכנה ∆¿≈ƒ¿»

מצוה Ì‰aלקיום „·BÚÂ באותם ¿≈»∆
הרשות  הכתוב ‰B·Ú„‰דברי כלשון »¬»

EÈÎ¯cבמשלי ÏÎ·"cƒ¿»¿»∆
"e‰Ú„27,,'ב'דרכיך מדובר כלומר, »≈

וגם  עצמו האדם של ומעשים דרכים

ה', את לדעת 'דעהו', מצווה הוא בהם

BÓÎeלמשל˜ÒÚ‰ ÔÈÚa ¿¿ƒ¿«»≈∆
האדם של ««¿»¿Ò¯Ùa‰,ההתעסקות

‡e‰ ˜ÒÚ‰L „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆»≈∆
,˙e¯Lk‰ ˙ÈÏÎ˙a תוך ומתנהל ¿«¿ƒ««¿

ההלכה, כללי על «¿ÊpL∆ƒ‰¯הקפדה
‰ÂÏ" ,Ïe·b ˙‚O‰ ,‰‡B‡Ó≈»»«»«¿…∆
Ì‚Â ,‰ÓBc‰Â "Ú¯Bt BÈ‡Â¿≈≈«¿«∆¿«
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טו dlk izeg` ipbl iz`a

ּכמֹו ּבלבד, הּמעׂשה ּבכח רק ּבעסק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמתיּגע

ּפנּויים 28ׁשּכתּוב  ולּבֹו מחֹו אבל ,ּכּפי יגיע ְְְֲִִִֶֶַַָָֹ

הּוא  העסק ׁשּכל זאת, עֹוד הּנה ּותפּלה, ְְִִֵֵֶֶָָָָֹלתֹורה

ּוׁשאר  צדקה לתת ׁשּיּוכל ּבכדי ׁשמים", ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ"לׁשם

ּבכדי  ּבפרנסה עֹוסק הּוא זה ּובׁשביל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּמצֹות,

הוי'. את לעבד ֲֲֶֶַַָָֹׁשּיּוכל

ÔÈÚ‰Â הרי ּכדבעי, אינֹו העסק ׁשּכאׁשר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

אינֹו העסק ׁשּבׁשעת ּבלבד זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָֹלא

היא  הוי' ׁש"ּברּכת ׁשּׁשֹוכח עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכדבעי

לֹו29ּתעׁשיר" עׂשה ידֹו ועצם ׁשּכחֹו לֹו ונדמה , ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹ

הּזה  החיל ׁשהע 30את זאת, עֹוד הּנה ׁשּלא , סק ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אליהם  ׁשהּגיע ּבענינים ּגם ּומחּסר ּגֹורע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכדבעי

כ"ק  ׁשּמבאר ּוכפי הּתפּלה. עבֹודת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָעלֿידי

האמצעי  ּבהמֹון 31אדמֹו"ר רֹואים ׁשאנּו הּטעם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

הם  מּגיעים ּבּתפּלה עבֹודתם ׁשּמּצד ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהרב,

אֹו יראתֿאלקים לבחינת אם ּורחימּו', ְְְְֱִִִִִִִִַַֹל'דחילּו

ּומּכלֿמקֹום  עלּֿכלּֿפנים, יראתֿחטא ְְְִִִִִֵַַַָָָָלבחינת

היא, הּׁשאלה ואםּֿכן זאת, חסר - לפעל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּכׁשּבא

ׁשּבכללּות  ּבזה, ּומבאר ויראה. האהבה הן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבפרנסה, אֹופּנים ׁשני 32יׁש ְְְְִֵֵֶַַָָָ

ויׁשנֹו העׁשר אפן ׁשּיׁשנֹו וכבֹוד, עׁשר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹּבׂשמאלּה

להעׁשיר, ׁשרֹוצה הינּו "עׁשר" הּכבֹוד. ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹֹאפן

ועד  ּבעסק, ּכספים הרּבה מׁשקיע זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּומּׁשּום

ׁשּנֹותנים  אפן יׁשנֹו א אחרים. מּׁשל ּגם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלוה

ּכאׁשר  ׁשּגם והינּו "ּכבֹוד", ּבדר ּפרנסתֹו ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָלֹו

ּפרנסתֹו לֹו נֹותנים ּכלים, ּבעׂשּית מרּבה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאינֹו

ּכאׁשר  ּגם והּנה, מהּטבע . ׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבדר

ׁשּיהיה  ליּזהר צרי הראׁשֹון, ּבאפן היא ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּפרנסתֹו

ּבזה  מטרד יהיה ׁשּלא והינּו הּקדּׁשה, ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻזה

לידע  צרי ּכי ּוּתפּלה, לּתֹורה עּתים מּקביעּות אֹותֹו יבלּבל לא וׁשּזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּביֹותר,

ׁשמים". "לׁשם להיֹות צרי העסק ּכל וגם ּתעׁשיר", היא הוי' "ּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאׁשר
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ובכ"מ.)28 ג. סו, חוקת ד. מב, שלח לקו"ת וראה ב. קכח, כב.)29תהלים יו"ד, יז.)30משלי ח, עקב בהקדמה )31ע"פ

חיים. טז.)32לדרך ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚa Ú˜LÓe „¯ËÓ BÈ‡ בעסק שקוע ואינו הנדרשת המידה על יתר ≈À¿»À¿»»≈∆

ומצוות, תורה לעניני שמפריעה ÁÎaבמידה ˜¯ ˜ÒÚa ÚbÈ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈«»≈∆«¿…«
,„·Ïa ‰NÚn‰,האדם של הפנימיים הכוחות לגבי חיצוני כוח שהוא ««¬∆ƒ¿«

לעיל, e˙kL·כנזכר BÓk28 בתהילים,EÈtk ÚÈ‚È אכן שהאדם היינו ¿∆»¿ƒ««∆
כוח  בידיו, רק היא היגיעה אך מתייגע

ÌÈÈetהמעשה, BaÏÂ BÁÓ Ï·‡¬»…¿ƒ¿ƒ
„BÚ ‰p‰ ,‰lÙ˙e ‰¯B˙Ï¿»¿ƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜ÒÚ‰ ÏkL ,˙‡Ê…∆»»≈∆

כוונה מתוך ≈¿"ÌLÏמלכתחילה
ÏÎeiL È„Îa ,"ÌÈÓL בכסף »«ƒƒ¿≈∆«

מהעסק ˆ„˜‰שירוויח ˙˙Ï»≈¿»»
‰Ê ÏÈ·L·e ,˙Bˆn‰ ¯‡Le¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ∆
È„Îa ‰Ò¯Ùa ˜ÒBÚ ‡e‰≈¿«¿»»ƒ¿≈

.'ÈÂ‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeiL∆««¬…∆¬»»
˜ÒÚ‰ ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆»≈∆

,ÈÚ·„k BÈ‡ הכוונה מתוך לא ≈ƒ¿»≈
בעסק  ששקוע או הראוייה והמטרה

המידה  על Ïa·„יתר BÊ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ¿«
˜ÒÚ‰ ˙ÚLaL עצמוÈ‡B ∆ƒ¿«»≈∆≈

ÈÚ·„k הנכונות הכוונות לו חסרות ƒ¿»≈
'ÈÂ‰ ˙k¯a"L ÁÎBML „Ú«∆≈«∆ƒ¿«¬»»

"¯ÈLÚz ‡È‰29, ההצלחה מקור ƒ«¬ƒ
של  ברכתו אלא האדם של מעשיו אינו

שוכח Âהקדושֿברוךֿהוא  האדם ¿כאשר
הזה  העיקרון BÏאת ‰Ó„ הוא הרי , ƒ¿∆

בטעות  B„Èסבור ÌˆÚÂ BÁkL∆…¿…∆»
והכישרון  ‡˙שלו הכוח BÏ ‰NÚ»»∆

ÏÈÁ‰ הרכוש‰f‰30„BÚ ‰p‰ , ««ƒ«∆ƒ≈
,˙‡Ê נוסף חיסרון לכך ÒÚ‰L˜יש …∆»≈∆

ÈÚ·„k ‡lL כוונות מתוך לא ∆…ƒ¿»≈
לעיל, כמבואר רצויות, »≈Ú¯Bbומטרות
ÌÈÈÚa Ìb ¯qÁÓe רוחניים ¿«≈«¿ƒ¿»ƒ

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¬≈∆«¿≈¬«
˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe .‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ∆¿»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡31ÌÚh‰ «¿»∆¿»ƒ«««
,·¯‰ ÔBÓ‰a ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ«¬»«
‰lÙza Ì˙„B·Ú „vnL∆ƒ«¬»»«¿ƒ»
eÏÈÁ„'Ï Ì‰ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ≈ƒ¿ƒ

,'eÓÈÁ¯e וזאת ה', ואהבת ה' יראת ¿ƒ
יראה  של שונות Ì‡ƒבדרגות
ÌÈ˜Ï‡Œ˙‡¯È ˙ÈÁ·Ï שהיא ƒ¿ƒ«ƒ¿«¡…ƒ

ביראה  גבוהה ÈÁ·Ï˙דרגה B‡ƒ¿ƒ«

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‡ËÁŒ˙‡¯È הפחות aLk‡לכל ÌB˜ÓŒÏkÓe ƒ¿«≈¿«»»ƒƒ»»¿∆»
,˙‡Ê ¯ÒÁ - ÏÚÙÏ אחרים בעניינים עוסקים הם כאשר התפילה, לאחר ¿…«»≈…

יראה,ונדרשים  של מספקת מידה להם אין שמים, ביראת בפועל להתנהג

הזו, היראה את בעצמם עוררו התפילה שבעת ‰Ï‡M‰למרות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«¿≈»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ Ô‰ ÔÎÈ‰ ,‡È‰ƒ≈»≈»«¬»¿ƒ¿»

התפילה? בעת שהיו

‰Êa ¯‡·Óe,האמצעי אדמו"ר ¿»≈»∆
˙eÏÏÎaLכללי ÈLבאופן LÈ ∆ƒ¿»≈¿≈

BÓk ,‰Ò¯Ùa ÌÈpÙB‡«ƒ¿«¿»»¿
·e˙kL32(התורה (לגבי במשלי ∆»

בימינה' ימים «…¿dÏ‡ÓNaƒ'אורך
ÔÙ‡ BLiL ,„B·ÎÂ ¯LÚ…∆¿»∆∆¿…∆

,„B·k‰ ÔÙ‡ BLÈÂ ¯LÚ‰ כפי »…∆¿∆¿…∆«»
ומפרט. ‰eÈשממשיך "¯LÚ"…∆«¿

‰Ê ÌeMÓe ,¯ÈLÚ‰Ï ‰ˆB¯L∆∆¿«¬ƒƒ∆
לעושר  לזכות ‰¯a‰כדי ÚÈ˜LÓ«¿ƒ««¿≈

Ìb ‰ÂlL „ÚÂ ,˜ÒÚa ÌÈÙÒk¿»ƒ»≈∆¿«∆…∆«
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C¯„a B˙Ò¯t BÏ ÌÈ˙BpL∆¿ƒ«¿»»¿∆∆
¯L‡k ÌbL eÈ‰Â ,"„B·k"»¿«¿∆««¬∆
ÌÈÏk ˙iNÚa ‰a¯Ó BÈ‡≈«¿∆«¬ƒ«≈ƒ

השפע, לו יומשך BÏשדרכם ÌÈ˙B¿ƒ
‰ÏÚÓlL C¯„a B˙Ò¯t«¿»»¿∆∆∆¿«¿»

,Ú·h‰Ó שיכול למה ומעבר מעל ≈«∆«
שעשה. המעטים בכלים נמשך להיות

‡È‰ B˙Ò¯t ¯L‡k Ìb ,‰p‰Â¿ƒ≈««¬∆«¿»»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÔÙ‡a גדולה בהשקעה »…∆»ƒ

רבים, כלים fÈÏ‰¯ובעשיית CÈ¯»̂ƒƒ»≈
,‰M„w‰ C¯„a ‰Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿∆∆«¿À»
‰Êa „¯ËÓ ‰È‰È ‡lL eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿∆À¿»»∆

,¯˙BÈa,ההכרחית במידה רק אלא ¿≈
‰fLÂ העסק ענייניÏaÏ·È ‡Ï ¿∆∆…¿«¿≈

‰¯BzÏ ÌÈzÚ ˙eÚÈ·wÓ B˙B‡ƒ¿ƒƒƒ¿»
Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ Èk ,‰lÙze על ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«

תמיד  ולזכור לדעת ∆¬‡L¯האדם
,"¯ÈLÚz ‡È‰ 'ÈÂ‰ ˙k¯a"ƒ¿«¬»»ƒ«¬ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÒÚ‰ Ïk Ì‚Â¿«»»≈∆»ƒƒ¿
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i"gyz'dטז ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

עצמֹו את ּומטריד  מׁשקיע הּוא ּכאׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָאבל

ּגם  וחּסרֹון ּגרע ֹון עֹוׂשה עלֿידיֿזה הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעסק,

אליהם  ׁשהּגיע ויראתֿחטא יראתֿאלקים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּבעניני

הּׁשּקּוע  ׁשעלֿידי והינּו הּתפּלה, עבֹודת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָעלֿידי

ׁשאינֹו עד עניניו, ּבכל ּגרעֹון הּוא ּפֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבעסק,

ּכמאמר  היא לזה והעצה ליראתֿחטא. ּגם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּי

ז"ל  ּתֹורה,33רּבֹותינּו על עליו הּמקּבל ּכל ְֵֵַַַָָָָֹ

ּדהגם  והינּו, ארץ, ּדר ועל כּו' מּמּנּו ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹמעבירים

ׁשּי אינֹו ּובמצֹוק  ּבמצֹור ּומּצבֹו מעמדֹו ְְֲִֵֶַַַַָָָָָׁשּמּצד

ויתרה  ׁשּבּתֹורה, האלקי הּתענּוג את ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהרּגיׁש

להרּגיׁש ׁשּי ׁשאינֹו הּׂשכלי מּזה, הּתענּוג את ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה ּדאף חכמתכם 34ׁשּבּתֹורה, היא ּכי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

מּצבֹו מּצד הּנה העּמים, לעיני (ּגם) ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּובינתכם

הּׂשכלי  הּתענּוג את ּגם להרּגיׁש ׁשּי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָאינֹו

על  עליו ׁשּיקּבל עלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתֹורה,

זי וועט (ער עצמֹו את ויׁשקיע ׁשּיתעּקׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּתֹורה,

ּבדר ּבּתֹורה (זי אריינווארפן אּון ְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָאיינׁשּפארן

ארץ". ּדר על מּמּנּו "ּפֹורקים אזי על, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹקּבלת

ה',p‰Â‰ד) אֹות ּכתמּונת היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ¿ƒ≈ְֲֲִִֶַַָ

ּומעׂשיו  ּדּבּוריו מחׁשבֹותיו ְְֲִֶַַָָָָׁשּכל

על  ּגם ּפֹועל זה הרי הּקדּׁשה, מאֹור ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֻֻממּלאים

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּוכפי ּכדבעי, ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדֹותיו

ּובקרּוב  ּבנחת הם ׁשּדבריו צדקה', 'ּגּבאי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבענין

לֹומר  ויׁש נעם. ודרכי ׁשלֹום ּבדרכי ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָֹהּדעת,

צדקה' מ'ּגּבאי ּדגמא ּבּמאמר ׁשּמביא ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻהּטעם

ּבענין  ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּדוקא,

ּבינה' 'יסֹוד ׁשהּוא למעלה, צדקה' ְְְְִֶַַַָָָָ'ּגּבאי

זעירֿאנּפין' 'יסֹוד אֹו 'זעירֿאנּפין' ְְְְְְִִֵֵֶַַׁשּבתֹו

ועלֿידי  לּמלכּות, הּמׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַַַַעצמֹו,

מעׂשה  ׁשעלֿידי עֹוד", "ונֹוסף הּנה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָההׁשּפעה

ׁשהּוא  ה', נעׂשה "צדק" מּבחינת הּנה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּצדקה,

את  מביא ּבעבֹודה, ה"א אֹות ענין ּבּמאמר מבאר ּכאׁשר ולכן, ּבׁשלמּות. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיחּוד

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

32

מ"ה.)33 פ"ג ו.)34אבות ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚa BÓˆÚ ˙‡ „È¯ËÓe ÚÈ˜LÓ ‡e‰ ¯L‡k Ï·‡ על יתר ¬»«¬∆«¿ƒ««¿ƒ∆«¿»≈∆

ÏÚהמידה, ‰p‰ÈÈÚa Ìb ÔB¯qÁÂ ÔBÚ¯b ‰NBÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ ƒ≈«¿≈∆∆≈»¿ƒ»«¿ƒ¿¿≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰L ‡ËÁŒ˙‡¯ÈÂ ÌÈ˜Ï‡Œ˙‡¯Èƒ¿«¡…ƒ¿ƒ¿«≈¿∆ƒƒ«¬≈∆«¿≈¬«
ÔBÚ¯b ‡e‰ ÏÚBt ,˜ÒÚa ÚewM‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿«¿∆«¿≈«ƒ«»≈∆≈≈»

ÂÈÈÚוחיסרון  ÏÎa,הרוחניים„Ú ¿»ƒ¿»»«
Ìb CiL BÈ‡L אפילוŒ˙‡¯ÈÏ ∆≈«»«¿ƒ¿«

‡ËÁ הרוחנית המהות שמצד וכאמור ≈¿
בעבודת  השיג אותה והדרגה שלו

ה' ויראת ה' אהבת בו יש התפילה,

אבל  גבוהות, יותר בדרגות אפילו

לו  גורם מידי יותר בעסק השיקוע

אפילו  בו שאין עד ממדרגתו לרדת

בפועל. מעבירה להיזהר חטא יראת

¯Ó‡Ók ‡È‰ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â¿»≈»»∆ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯33 אבות Ïkבפרקי «≈»

,‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜n‰«¿«≈»»…»
ÌÈ¯È·ÚÓ מסיריםÏÚÂ 'eÎ epnÓ «¬ƒƒƒ∆¿…

Ì‚‰c ,eÈ‰Â ,ı¯‡ C¯c∆∆∆∆¿«¿«¬«
¯BˆÓa B·vÓe B„ÓÚÓ „vnL∆ƒ««¬»«»¿»

˜BˆÓ·e הפרנסה טרדות ‡BÈמרוב ¿»≈
‚eÚz‰ ˙‡ LÈb¯‰Ï CiL«»¿«¿ƒ∆««¬
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,‰¯BzaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«»ƒ≈»ƒ∆
כך  כדי עד חמור הרוחני שמצבו

CiL BÈ‡L מסוגל LÈb¯‰Ïאינו ∆≈«»¿«¿ƒ
שבתורה, האלוקי התענוג את רק לא

‰eÚz‚אפילו Ìbאלא  ˙‡ «∆««¬
Û‡c ,‰¯BzaL ÈÏÎO‰«ƒ¿ƒ∆«»¿«

·È˙k ‰¯BzaL34‡È‰ Èk ∆«»¿ƒƒƒ
Ìb) ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ אפילו( »¿«¿∆ƒ«¿∆«

,ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ שיהודי ראוי ולכן ¿≈≈»«ƒ
של  השכל על לכלֿהפחות יתענג

B·vÓהתורה, „vÓ ‰p‰ הרוחני ƒ≈ƒ««»
Ìbהירוד  LÈb¯‰Ï CiL BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«

,‰¯BzaL ÈÏÎO‰ ‚eÚz‰ ˙‡∆««¬«ƒ¿ƒ∆«»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈∆
,‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»…»
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ˜LÈÂ LwÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆«¿
Ôe‡ Ô¯‡tLÈÈ‡ CÈÊ ËÚÂÂ ¯Ú)∆∆ƒ«¿¿¿«¿

CÈÊ ÔÙ¯‡ÂÂÈÈ¯‡ עצמו את ירתום ««¿¿«¿¿ƒ
את  «»Bza¯‰לעסוק )עצמו וישליך

,ÏÚ ˙Ïa˜ C¯„a עונג ללא גם ¿∆∆«»«…
וההשגה, "ÌÈ˜¯Btמההבנה ÈÊ‡¬«¿ƒ

"ı¯‡ C¯c ÏÚ epnÓ של ובסופו ƒ∆…∆∆∆∆

על  יתר בעסק השיקוע בעקבות שבאו הרוחניים הקשיים ממנו יסורו דבר

המידה.

,'‰ ˙B‡ ˙eÓ˙k ‡È‰ B˙„B·Ú ¯L‡k ‰p‰Â קוים „) שלושה  ¿ƒ≈«¬∆¬»ƒƒ¿«
הקדושה, בצד ÌÈ‡lÓÓשכולם ÂÈNÚÓe ÂÈ¯eac ÂÈ˙B·LÁÓ ÏkL∆»«¿¿»ƒ»«¬»¿À»ƒ

‰M„w‰ ¯B‡Ó נתינת ללא בלבד ≈«¿À»
ומעשים  ודיבורים למחשבות מקום

ÏÚBtאחרים, ‰Ê È¯‰ משפיעÌb ¬≈∆≈«
ÂÈ˙BcÓ ÏÚ שלו eÈ‰iLהרגשות «ƒ»∆ƒ¿

¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙÎe ,ÈÚ·„kƒ¿»≈¿ƒ∆¿»≈««¬»
ÂÈ¯·cL ,'‰˜„ˆ È‡ab' ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»∆¿»»
,˙Úc‰ ·e¯˜·e ˙Áa Ì‰≈¿««¿≈«««

ÌÚ ÈÎ¯„Â ÌBÏL ÈÎ¯„a לא כי ¿«¿≈»¿«¿≈…«
מידותיו  גם אלא רצויים מעשיו רק

מתוקנות.

‡È·nL ÌÚh‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««««∆≈ƒ
‡Ó‚c ¯Ó‡na של זה לעניין ««¬»À¿»

השלמות  (מלבד מתוקנות מידות

בפועל) ומעשה דיבור במחשבה

ÈtŒÏÚ ,‡˜Âc '‰˜„ˆ È‡ab'Óƒ««¿»»«¿»«ƒ
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
,‰ÏÚÓÏ '‰˜„ˆ È‡ab' ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»¿«¿»

העליונות, בספירות שהוא ∆e‰L‡כפי
Œ¯ÈÚÊ' CB˙aL '‰Èa „BÒÈ'¿ƒ»∆¿¿≈
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' B‡ 'ÔÈt‡«¿ƒ¿¿≈«¿ƒ
ÚÈtLn‰ ‡e‰L ,BÓˆÚ«¿∆««¿ƒ«

,˙eÎÏnÏ,באריכות לעיל כמבואר ««¿
‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚÂ אלו מבחינות ¿«¿≈««¿»»

המלכות  בלבד ‰p‰לספירת זו לא ƒ≈
נחסר  אלא שלא המשפיע במקור

È„ÈŒÏÚLאדרבה  ,"„BÚ ÛÒBÂ"¿»∆«¿≈
˙ÈÁaÓ ‰p‰ ,‰˜„v‰ ‰NÚÓ«¬≈«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«

הראשונות "ˆ„˜" האותיות שלושת ∆∆
מהן  אחת שכל 'צדקה' המילה של

שמביא  גרוע ל'יחוד' בצורתה רומזת

וגם  ומצומצמת מועטת השפעה

רק  נמשכת לא למקום ההשפעה

eÁÈ„הראוי, ‡e‰L ,'‰ ‰NÚ«¬∆∆ƒ
˙eÓÏLa רב אור נשפע שממנו ƒ¿≈

הקדושה. בצד L‡k¯וכולו ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆
‡"‰ ˙B‡ ÔÈÚ ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿»≈««¬»ƒ¿«≈

,‰„B·Úa הוא שעניינה ומוסיף »¬»
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יז dlk izeg` ipbl iz`a

ּבזה, ּומבאר ּדוקא. צדקה' מ'ּגּבאי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻהּדגמא

נעם  ּבדרכי הּוא צדקה' 'ּגּבאי ׁשל ּדּבּורֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאֹופן

הּצדקה  ּבענין ׁשההתעּסקּות ּדהגם והינּו, ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָכּו',

צרי ׁשּלפעמים ועד ּבתקף, להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹצריכה

על  מעּׂשין ּוכמֹו ּכפּיה, ׁשל ענין ּבזה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָלהיֹות

מדּבר 35הּצדקה  צדקה' 'ּגּבאי מּכלֿמקֹום , ְְְִֵַַַַָָָָָָ

עד  הּגאוה מן ּומתרחק ׁשלֹום, ודרכי נעם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבדברי 

ויּוב  האחרֹון. ֿ קצה הּבעל מאמר עלּֿפי זה ן ְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָ

הּפסּוק 36ׁשםֿטֹוב  לא 37על ּדבׁש וכל ׂשאֹור כל ְְְֵַַַָָָֹ

ּדלכאֹורה  ּגֹו', ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ּגֹו' ְְְְְִִִִֵַַַָָתקטירּו

העבֹודה  ׁשּבתחּלת ּומבאר, סתירה. זֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָהרי

ׁשּמנּפח, ׂשאֹור ּכמֹו יׁשּות, קצת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָצריכה

מי  לֹו ויאמר הּיצרֿהרע יבא ׁשּלא ׁשּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהינּו,

ּבעבֹודתֹו, הגּבהה להיֹות צרי אני, ּומה ְְֲֲֲִִִִַַָָָָָאני

ׁשּבּׁשמינית  ׁשמינית ענין הּוא 38והּוא זה ּכל א . ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

העבֹודה  "כל 39ּבתחּלת הּנה אחרּֿכ אבל , ְֲֲִִִֵַַַָָָָָ

'ּגּבאי  ולכן, תקטירּו". לא דבׁש וכל ְְְְְִֵַַַַָָֹׂשאֹור

מׁשּפיע  ׁשּנעׂשה עד עבֹודתֹו ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָצדקה'

קצה  עד מהּגאוה להתרחק צרי אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל

ולא  מינ ּה "לא אצלֹו יהיה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹהאחרֹון,

.38מקצתּה" ְִָָ

ׁשרגלּה‡ÌÓה) ּבאפן היא ק' אֹות ּתמּונת »¿»ְְְִֶֶַַָֹ

וכּנ"ל  למּטה, יֹורדת ְְְִֶֶַַַַָָהּׂשמאלית

עד  מות", יֹורדֹות "רגליה ענין ׁשּזהּו ב) ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ(סעיף

ׁשּמצר  רֹומי ׁשל ּגדֹול ּכר מּמּנה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁש"ּנבנה

והענין  ּדלעּמתֿזה. ׂשדה ענין והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻליׂשראל",

ׂשדה" ואית ׂשדה "אית ּדהּנה ׂשדה 40ּבזה, אית , ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

נאמר  זה ועל ּדלעּמתֿזה, ׂשדה ואית 41ּדקדּׁשה, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻ

ואין  הּמאֹורׂשה הּנערה צעקה מצאּה, ּבּׂשדה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּכי

צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּוכפי לּה, על ד מֹוׁשיע קאי ׁש"ּנערה" , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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i"gyz'dיח ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

האיׁש "ּומצאּה למּטה, ׁשּירדה האלקית ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּנפׁש

ּב'ּׂשדה  ּכי ּדלעּמתֿזה', 'ׂשדה הינּו ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּׂשדה"

ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו אּדרּבה, הרי ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻּדקדּׁשה',

קרֹוב  ּבהיֹותֹו ּב'ּׂשדה 42קראּוהּו מהֿׁשאיןּֿכן , ְְִֵֵֶֶַַָָָ

"עׂש הרי נעׂשה ּדלעּמתֿזה', ׂשדה" איׁש ו ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ

"צעקה  ּכאׁשר ׁשּגם עד עליה, וׁשֹולט ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוׁשל

ׁשהּמֹוׁשל  לפי לּה", מֹוׁשיע "אין אזי ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָהּנערה"

ּומסּים  ׂשדה". איׁש "עׂשו רק הּוא ׁשם ְְִֵֵֵֶַַָָָוׁשֹולט

תעׂשה  לא ולּנערה לבּדֹו, ּגֹו' האיׁש "ּומת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּכתּוב

ּכתיב  ּדהּנה ולכן 43ּדבר", נּדח, מּמּנּו יּדח לא ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

הּקלּפֹות  יניקת ּכל ׁשהרי לבּדֹו", ּגֹו' האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ"ּומת

"לבּדֹו", יּׁשאר ּכאׁשר ולכן מהּקדּׁשה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהיא

האיׁש" "ּומת אזי ּדקדּׁשה, החּיּות מּמּנּו ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּיּקח

ׁשּגם  לפי ּדבר", תעׂשה לא "ולּנערה אבל ְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּגֹו'.

יתּבר אּתֹו באמנה היא החטא ׁשהרי 44ּבׁשעת , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּנה  ּבפנימּיּות אבל כּו', יֹורדֹות" "רגליה ְְְֲִִִִֵֶַַָָרק

אּתן" לא לאחר ואףֿעלּֿפיֿכן,45"ּוכבֹודי . ְְְִִֵֵֵֶַַַֹ

עליה  וׁשֹולט הּמֹוׁשל הרי ׁשעה ּולפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבחיצֹונּיּות

ׁשל  הּקנה ענין והּוא ׂשדה", איׁש "עׂשו ְְִִֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּמצר  רֹומי ׁשל ּגדֹול   ּכר נבנה ׁש"עליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקּו"ף

מאֹותּיֹות  הּוא הענין והתחלת ְְְְְִִִֵֵַַָָָָליׂשראל".

ׁשּמּצד  ּבטלים , ּודברים ְְֲִִִֵֶַַָָָמחׁשבֹותֿזר ֹות

ּבא  מּזה הּנה הּלאֿטֹובים, והּדּבּורים ְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמחׁשבֹות

הּקּו"ף  ׁשל הּקנה ׁשּזהּו טֹוב, לא למעׂשה ְֲֶֶֶֶֶַַַַָֹּגם

ׁשאֹותּיֹות  ּבלבד זֹו ולא למּטה. ְְְִִֵֶֶַַָֹׁשּיֹורד

חּסרֹון  הם ּבטלים ּודברים ְְְִִִֵֵַַָָָָהּמחׁשבֹותֿזר ֹות

ּגרעֹון  עֹוׂשים ׁשהם זאת, עֹוד אּלא ְִִֵֵֶֶַַָָָֹמּצדֿעצמן,

הּמּגיד  הרב ׁשּפרׂש ּוכמֹו עבֹודתֹו. ּבכללּות 46ּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

הּפסּוק  ׁשאֹותּיֹות 47על לׁשֹונֹו, על רגל לא ְִֶַַַַָָֹ

ּדּבּורים  רק (לא ּבטלים ּודברים ֿ זרֹות ְְְִִִִֵַַַָָָֹהּמחׁשבֹות

ּגם  אּלא ּורכילּות, לׁשֹוןֿהרע ּכמֹו ְְְֲִִֶַַָָָהאסּורים,

וזהּו עבֹודתֹו, ּכל על ּומקטרגֹות רכיל הֹולכֹות הן ּבטלים), ּדברים ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותּיֹות
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ו.)42 נה, יד.)43ישעי' יד, שמואלֿב ספכ"ד.)44ע"פ ח.)45תניא מב, סרי"ט.)46ישעי' לקו"א א. סז, תהלים )47או"ת

ג. טו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„¯iL ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ למעלה ושרשה גשמי hÓÏ‰,ממקורה לגוף «∆∆»¡…ƒ∆»¿»¿«»

הזה, Oa„‰"בעולם LÈ‡‰ d‡ˆÓe" שהיא כך כדי עד היא והירידה ¿»»»ƒ«»∆
ב'שדה' M„˜c‰',נמצאת ‰„O'a Èk ,'‰ÊŒ˙nÚÏc ‰„N' eÈ‰«¿»∆ƒ¿À«∆ƒ«»∆ƒ¿À»
,‰a¯c‡ È¯‰ שנאמר כמו ה', לעבודת מסוגל מקום ‰ÈÂ'זהו eL¯c ¬≈«¿«»ƒ¿¬»»

B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a¿ƒ»¿¿»ƒ¿
·B¯˜42‰„O'a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó , »«∆≈≈«»∆

LÈ‡ ÂNÚ" È¯‰ ,'‰ÊŒ˙nÚÏcƒ¿À«∆¬≈≈»ƒ
"‰„N הקדושה היפך את המסמל »∆

,‰ÈÏÚ ËÏBLÂ ÏLBn‰ ‰NÚ«¬»«≈¿≈»∆»
הנשמה, L‡k¯על ÌbL „Ú«∆««¬∆

"‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ" לא מצידה והיא »¬»««¬»
של  השליטה תחת להיות מעונינת

זה', ÚÈLBÓה'לעומת ÔÈ‡" ÈÊ‡¬«≈ƒ«
ËÏBLÂ ÏLBn‰L ÈÙÏ ,"dÏ»¿ƒ∆«≈¿≈

ÌL,'ב'שדהÂNÚ" ˜¯ ‡e‰ »«≈»
·e˙ka ÌiÒÓe ."‰„N LÈ‡ƒ»∆¿«≈«»
,Bc·Ï 'Bb LÈ‡‰ ˙Óe"≈»ƒ¿«
,"¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ¿««¬»…«¬∆»»

·È˙k ‰p‰c43epnÓ ÁcÈ ‡Ï ¿ƒ≈¿ƒ…ƒ«ƒ∆
,Ác אחת אף דבר של ובסופו ƒ»

לגמרי  תתנתק לא ישראל מנשמות

שהייתה  נשמה וגם מהקדושה,

תשוב  שדה', 'איש של בשליטה

באלוקות  ומקורה לשורשה ותתחבר

'Bb LÈ‡‰ ˙Óe" ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ
בשליטתו  הייתה (ה'נערה') שהנשמה

,"Bc·Ï,תיפסק שלו החיות ורק ¿«
˙˜ÈÈ Ïk È¯‰L של החיות ∆¬≈»¿ƒ«

ÔÎÏÂ ,‰M„w‰Ó ‡È‰ ˙BtÏw‰«¿ƒƒ≈«¿À»¿»≈
ÁwiL ,"Bc·Ï" ¯‡MÈ ¯L‡k«¬∆ƒ»≈¿«∆À«
ÈÊ‡ ,‰M„˜c ˙eiÁ‰ epnÓƒ∆««ƒ¿À»¬«
Ï·‡ .'Bb "LÈ‡‰ ˙Óe"≈»ƒ¬»
,"¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ"¿««¬»…«¬∆»»

ÌbL ÈÙÏ אפילו,‡ËÁ‰ ˙ÚLa ¿ƒ∆«ƒ¿««≈¿
של  החיצוניים והרבדים החלקים רק

בחלקים  אבל בחטא משתתפים הנשמה

הנשמה  שלה, הפנימיים וברבדים

C¯a˙È Bz‡ ‰Ó‡· ‡È‰44, ƒ¿»¿»ƒƒ¿»≈
החטא  בעת אפילו לה' נאמנה נשארת

‰ÈÏ‚¯" ˜¯ È¯‰L החלקים ∆¬≈««¿∆»
והחיצוניים ¿B„¯BÈ˙"התחתונים
זה' ל'לעומת ‡·Ïומשפיעות ,'eÎ¬»

È„B·Îe" ‰p‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ≈¿ƒ

"Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï45 בעצמו בקדושֿברוךֿהוא דבוקה הנשמה עצם ¿«≈…∆≈
הקליפות. לשליטת פעם אף נמסר לא ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ,שכבודו

‰ÈÏÚ ËÏBLÂ ÏLBn‰ È¯‰ ‰ÚL ÈÙÏe ˙eiBˆÈÁa הנשמה על ¿ƒƒ¿ƒ»»¬≈«≈¿≈»∆»
‰w‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,"‰„N LÈ‡ ÂNÚ" ‡e‰ הארוכה הרגלÏL ≈»ƒ»∆¿ƒ¿««»∆∆

C¯k ‰· ÂÈÏÚ"L Û"ew‰«∆»»ƒ¿»¿«
¯ˆn‰ ÈÓB¯ ÏL ÏB„b»∆ƒ«≈≈

ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰Â ."Ï‡¯NÈÏ של ¿ƒ¿»≈¿«¿»«»ƒ¿»
זה' ה'לעומת של ושליטה השפעה

˙B¯ÊŒ˙B·LÁÓ ˙Bi˙B‡Ó ‡e‰≈ƒ«¬»»
„vnL ,ÌÈÏËa ÌÈ¯·„e¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ«
Œ‡l‰ ÌÈ¯eac‰Â ˙B·LÁn‰««¿»¿«ƒƒ«…
Ìb ‡a ‰fÓ ‰p‰ ,ÌÈ·BËƒƒ≈ƒ∆»«
e‰fL ,·BË ‡Ï ‰NÚÓÏ¿«¬∆…∆∆

רצוי  הלא ÏLהמעשה ‰w‰«»∆∆
‰hÓÏ „¯BiL Û"ew‰ עד ביותר, «∆≈¿«»

רצויים. לא Ïa·„למעשים BÊ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«
˙Bi˙B‡L של המילים ∆ƒ

ÌÈ¯·„e ˙B¯ÊŒ˙B·LÁn‰««¿»»¿»ƒ
Œ„vÓ ÔB¯qÁ Ì‰ ÌÈÏËa¿≈ƒ≈ƒ»ƒ«
Ì‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,ÔÓˆÚ«¿»∆»…∆≈

ÔBÚ¯b ÌÈNBÚ וחיסרוןÌb ƒ≈»«
B˙„B·Ú ˙eÏÏÎa באותם גם ƒ¿»¬»

עד  חיסרון בו היה לא שבהם חלקים

בעסק  שהטרדות לעיל (כמבואר עתה

כמו בענינים גם ויראה פוגעות אהבה

התפילה  עבודת ידי על וכד').שהשיג

„Èbn‰ ·¯‰ N¯tL BÓÎe46 ¿∆≈≈»«««ƒ
‰eÒt˜ממעזריטש  ÏÚ47 בתהילים ««»

של  המעלות את המונה טו, (פרק

באהליך' 'יגור להיות שראוי האדם

קדשך') בהר ÏÚו'ישכון Ï‚¯ ‡Ï…»««
Œ˙B·LÁn‰ ˙Bi˙B‡L ,BBLÏ¿∆ƒ««¿»
˜¯ ‡Ï) ÌÈÏËa ÌÈ¯·„e ˙B¯Ê»¿»ƒ¿≈ƒ…«
BÓk ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯eacƒƒ»¬ƒ¿
Ìb ‡l‡ ,˙eÏÈÎ¯e Ú¯‰ŒÔBLÏ¿»«¿ƒ∆»«
ÌÈÏËa ÌÈ¯·c ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿»ƒ¿≈ƒ
הן  גם איסור, בהן אין שלכאורה

כבד  רוחני נזק ‰Ôגורמות ,(≈
˙B‚¯Ë˜Óe ÏÈÎ¯ ˙BÎÏB‰¿»ƒ¿«¿¿

e‰ÊÂלמעלה  ,B˙„B·Ú Ïk ÏÚ«»¬»¿∆
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יט dlk izeg` ipbl iz`a

ענינים  יהיּו ׁשּלא ׁשּנזהר לׁשֹונֹו", על רגל ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ"לא

עליו. ְְְִַַָָהּמקטרגים

מה CÈLÓÓeו) ּגםּֿכן ׁשּזהּו ּבּמאמר, «¿ƒֲֵֶֶַַַַָ

ּבֹו48ׁשּכתּוב  אין רק והּבֹור ְֵֵֶַָ

נאמר  זה ועל ר', ק' אֹותּיֹות הן "רק" ְֱִִֵֵֶֶַַָמים,

ּבין  ההפרׁש ּבּמאמר ּומבאר מים". ּבֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁש"אין

ּדכתיב  הּנׁשמה, על קאי  ּד"באר" ל'באר', ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ'ּבֹור'

ׁשּמי 49ּבּה ּוכׁשם חּיים, מים ּבאר ּגּנים מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ועלֿידי  מלּוחים, מים מּקדם הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹהּבאר

הם  הארץ ּגידי ׁשל ודחק הּמצר את ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשעֹוברים

חּיים  מים ׁשעלֿידי 50נעׂשים ּבּנׁשמה, ּגם ּכ , ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָ

הּגּוף  ׁשל ודחק  ּבמצר להתלּבׁש למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹירידתּה

ּבחינת  את ממׁשיכה היא הרי הּבהמית, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָונפׁש

העליֹון, בגןֿעדן חּיים, מים ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעין,

מים  ּבאר ּגּנים "מעין וזהּו ּדמיא, ׁשקיא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

ִַחּיים".

CÈ¯ˆÂ ׁשעלֿידי הּדבר אפׁשר אי להבין, ¿»ƒְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

הּזה, ּבעֹולם למּטה הּנׁשמה ְְֲֶַַַַָָָָָעבֹודת

הענין  א העליֹון. ּבגןֿעדן אֹור ּתֹוספת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתגרם

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה אחת 51הּוא, ׁשעה יפה ְְִֵֵַַַָָָָָ

חּיי  מּכל הּזה ּבע ֹולם טֹובים  ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבתׁשּובה

מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק ּומבאר הּבא, ,52העֹולם ְְֲֵַַַַָָָָ

מּגיעים  הּזה ׁשּבעֹולם העבֹודה עלֿידי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדוקא

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובכללּות הּסֹובב'. 'אֹור ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלבחינת

עדין  ׁשהּוא הּתחּתֹון ּגןֿעדן הּזה, עֹולם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבחינֹות,

ׁשהּוא  העלי ֹון וגןֿעדן העׂשּיה, עֹולם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבגדר

נעלית  ּבחינה ויׁש ּומקֹום. זמן מּגדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה

העבֹודה. עלֿידי ׁשּמתחּדׁש מה ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר,

יֹורדת  למּטה הּנׁשמה ׁשּבירידת היֹות ּדעם ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

וכּידּוע  הּתחּתֹון, לגןֿעדן העליֹון מּגןֿעדן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהיא

ז"ל 53ּבפרּוׁש רּבֹותינּו ּבאת 54מאמר מאין ּדע ְֲִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשהּוא  "מאין", ּבאה ׁשהּנׁשמה ,הֹול אּתה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּולאן
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כד.)48 לז, טו.)49וישב ד, ואילך.)50שה"ש תתקיא ע' תתמז. ע' חוקת אוה"ת מי"ז.)51ראה פ"ד המשך )52אבות

פ"ט. תרל"ז א.)53וככה ב, במדבר פ"ג.)54לקו"ת ריש אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‚¯Ë˜n‰ ÌÈÈÚ eÈ‰È ‡lL ¯‰ÊpL ,"BBLÏ ÏÚ Ï‚¯ ‡Ï"…»««¿∆ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ

««ÂÈÏÚ.ומלשינים 
·e˙kL ‰Ó ÔkŒÌb e‰fL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â48 שאליו בבור «¿ƒ««¬»∆∆«≈«∆»

הצדיק, יוסף ‡Bi˙B˙הושלך Ô‰ "˜¯" ,ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â¿«≈≈»ƒ≈≈ƒ
,'¯ זה',˜' 'לעומת של אותיות

לעיל, Ó‡¯כמבואר ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
"ÌÈÓ Ba ÔÈ‡"L.קדושה של ∆≈»ƒ

ÔÈa L¯Ù‰‰ ¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»«∆¿≈≈
'¯Ba'קדושה בו ≈¿Ïƒ'·‡¯'שחסרה

קדושה, בה ˜‡Èשיש "¯‡·"cƒ¿≈»≈
È˙Îc·מכוון ,‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»ƒ¿ƒ

בין da49שכתוב השירים' ב'שיר »
הנשמה  של ÚÓÌÈpbהמעלות ÔÈ «¿««ƒ

ÈnL ÌLÎe ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a¿≈«ƒ«ƒ¿≈∆≈
Ì„wÓ Ì‰ ¯‡a‰ בעומק בהיותם «¿≈≈ƒ…∆

È„ÈŒÏÚÂהאדמה ,ÌÈÁeÏÓ ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿«¿≈
˜Á„Â ¯ˆn‰ ˙‡ ÌÈ¯·BÚL∆¿ƒ∆«≈«¿…«

ı¯‡‰ È„Èb ÏL מלמטה בדרכם ∆ƒ≈»»∆
ÌÈNÚלמעלה Ì‰ דבר של בסופו ≈«¬ƒ

ÌÈiÁ ÌÈÓ50,‰ÓLpa Ìb Ck , «ƒ«ƒ«««¿»»
‰hÓÏ d˙„È¯È È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ»»¿«»
ÏL ˜Á„Â ¯ˆÓa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈«¿…«∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ שבגשמיות «¿∆∆««¬ƒ
ודוחקים  מצירים הם שלהם ובחומרית

הנשמה, המצר ‰¯Èאת מתוך דווקא ¬≈
ÎÈLÓÓ‰הנשמה‰È‡והדוחק ƒ«¿ƒ»

˙ÈÁa ,ÔÈÚn‰ ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«««¿»¿ƒ«
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚· ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿«≈∆»∆¿

,‡ÈÓc ‡È˜L ‡e‰L,מים שוקת ∆«¿»¿«»
ÌÈpb ÔÈÚÓ" e‰ÊÂ לשון 'גנים' כי ¿∆«¿»«ƒ

עדן  גן של הבחינות לשתי רומז רבים,

על  וכאמור, התחתון. עדן וגן העליון

את  ממשיכה הנשמה עבודתה, ידי

של  ענינו וזה העליון, עדן בגן ה'מעין'

,"ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a'באר' בחינת ¿≈«ƒ«ƒ
'בור' מבחינת בשונה בקדושה,

זה'. ב'לעומת

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ איך ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
לכך ‰c·¯ייתכן הכוח הוא ומאין «»»

‰ÓLp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬««¿»»
Ì¯‚z ,‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆ƒ»≈

˙ÙÒBzשל ŒÔ‚aאלוקי ‡B¯גילוי ∆∆¿«
?ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡51אבות ÙÈ‰בפרקי «»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«≈»»
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒƒ»»«∆ƒ»«≈

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ אחת שעה עדיפה מדוע לתמוה, יש כך על גם ולכאורה »»«»
על  והסתר העלם בו שיש התחתון הזה בעולם טובים ומעשים תשובה של

שהוא  הבא העולם חיי מכל האלוקות,

אלוקות, גילוי בו שיש עליון עולם

¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
L"¯‰Ó52È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL , «¬«∆«¿»«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚaL ‰„B·Ú‰»¬»∆»»«∆
'··Bq‰ ¯B‡' ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««≈
בפנימיות  בעולמות מתלבש שלא האור

מלמעלה  עליהם ו'מקיף' 'סובב' אלא

הנקרא  בשווה, העולמות בכל ומאיר

עלמין'. כל 'הסובב «¿eÏÏÎ·eƒ˙אור
ÌÏBÚ ,˙BÈÁa LÏL ‰Êa LÈ≈»∆»…¿ƒ»
‡e‰L ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,‰f‰«∆«≈∆««¿∆

‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ¯„‚a ÔÈ„Ú והוא ¬«ƒ¿∆∆»»¬ƒ»
לו  שיש הרוחני העשיה מעולם חלק

הגשמי  החלק הזה, לעולם וזיקה קשר

העשיה, עולם ‰ÔBÈÏÚשל Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿
ÔÓÊ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ∆∆¿«

ÌB˜Óe היחוד 'שער בתניא כמבואר »
הם, והזמן שהמקום ז) (פרק והאמונה'

גדר  "והנה המציאות: גדרי למעשה,

מקום  בחינת על נופל עולם שם ובחינת

מזרח  הוא מקום בחינת דווקא וזמן

בחינת  ומטה, מעלה ודרום צפון ומערב

עדן  ו'גן ועתיד") הווה עבר זמן

אלה. מגדרים למעלה הוא העליון'

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa LÈÂ מכל ¿≈¿ƒ»«¬≈≈
האמורות, הבחינות Ó‰שלוש e‰fL∆∆«

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ LcÁ˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈»¬»
בעולם  טובים' ומעשים 'תשובה של

עדן  מ'גן יותר נעלית בחינה והיא הזה

‰BÈ˙העליון'. ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈaL∆ƒƒ««¿»»¿«»
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbÓ ‡È‰ ˙„¯BÈ∆∆ƒƒ«≈∆»∆¿

הנשמה, ומקור שורש הוא »¿ŒÔ‚Ïשם
Úe„iÎÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«»«

Le¯Ùa53של Ó‡Ó¯הפנימי ¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯54אבות Úcבפרקי «≈«

z‡ Ô‡Ïe ˙‡a ÔÈ‡Ó,CÏB‰ ‰ ≈«ƒ»»¿»«»≈
,"ÔÈ‡Ó" ‰‡a ‰ÓLp‰L∆«¿»»»»≈«ƒ
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i"gyz'dכ ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ּכמאמר  העליֹון, ּגןֿעדן על ּדקאי ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָּביּו"ד,

ז"ל  ועלֿידי 55רּבֹותינּו הּבא, עֹולם נברא ּביּו"ד ְְְְִֵֵַַַָָָ

ּבלי  ׁשהּוא "אן", לבחינת רק ּבאה ְְֲִִִֶַַָָָָָעבֹודתּה

ּבגדר  ׁשהּוא הּתחּתֹון ּגןֿעדן על ּדקאי ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָיּו"ד,

ּובפרט  ּומקֹום, זמן ּבגדר הינּו העׂשּיה, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָעֹולם

ׁשּבאיןֿער מּמׁש הּזה ּבעֹולם ירידתּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעלֿידי

ּומּכלֿמקֹום  העליֹון, ּגןֿעדן ׁשהּוא הּבא ְִֵֶֶֶַַָָָָָָלעֹולם

התחּדׁשּות, ׁשל ענין נעׂשה העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי

היא  העֹולמֹות התהּוּות ּדהּנה, ׁשּיתּבאר. ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּוכמֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכי 56מהּמּדֹות, וחסדי רחמי זכר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ראׁשֹונֹות' ה'ּׁשלׁש הּוא וגןֿעדן הּמה, ְִֵֵֵֶַַָָָמעֹולם

עֹולם  ּכל ּגןֿעדן 57ׁשל מעלת ּגדלה הרי ואםּֿכן , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדהּנה  הּמּדֹות. על הּמֹוחין ּכמעלת העֹולם, ְְֲִִִֵַַַַַַָָעל

ּבחינֹות, לׁשלׁש נחלקת ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹּכללּות

ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש למּטה האדם ּבגּוף ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹועלּֿדרֿמׁשל

ורגל  ּגּוף ראׁש הּמֹוחין 58ּבחינֹות: הם 'ראׁש' , ְְִִֵֶֶַֹֹ

הם  ו'גּוף' עליֹונה, הּיֹותר הּמעלה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשּזֹוהי

והּוא  ּבלבד, הּמעׂשה ּכח הּוא ו'רגל' ְְְֲִִֶֶֶַַַַַֹהּמּדֹות,

ּברגל, מעלה ׁשּיׁש היֹות ועם ּתחּתֹון. הּיֹותר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכח

הּגּוף, את ּומּכלֿׁשּכן הראׁש את מֹולי ִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא

למחֹוז  להּגיע  יכֹולים אינם והראׁש ׁשהּגּוף ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹוהינּו

מּכלֿמקֹום  ּדוקא, הרגל עלֿידי ּכיֿאם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָחפצם

ּגּופא  זה הרי הראׁש, את ּתֹולי ׁשהרגל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבכדי

ללכת  ׁשּצרי ׁשּמבין ׁשּבּמח, ההבנה עלֿידי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבא

ּבאה  ׁשּבּלב הּמּדֹות ועלֿידי ּפלֹוני, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמקֹום

את  מֹוליכֹות הן ואז לרגלים, ׁשּבּמח ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

והינּו, חפצם, למחֹוז והּמח צריכה הּלב ׁשהרגל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּיֹותר  ׁשהיא לפי והּגּוף, מהראׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹלקּבל

היֹות  ועם הּגּוף. הּוא מּמּנה ּולמעלה ְְְְֱִִֶַַַָָָּתחּתֹונה.

 ֿ ּברעּותא ּוכמֹו הּמח, על ּבּלב מעלה יתרֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיׁש

 ֿ רעּותא יׁש הרי מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּדלּבא
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ב.)55 כט, ו.)56מנחות כה, רסח.)57תהלים ע' עטר"ת סה"מ גם עה,)58ראה אחרי האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

וש"נ. רכב. ע' תרח"ץ סה"מ א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L כתובה "אין" È‡˜cהמילה ,„"eÈa והכוונהÔ„ÚŒÔb ÏÚ ∆¿¿»≈««≈∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÔBÈÏÚ‰55בגמראÌÏBÚ ‡¯· „"eÈa »∆¿¿«¬««≈¿ƒ¿»»
‡a‰ עדי בה' "ביטחו (בישעיה) הכתוב על (בגמרא) ז"ל חכמינו (כדרשת «»

שברא  עולמות שני רבים) לשון ('עולמים' אלו עולמים", צור ה' בֿיה כי עד

בי' ואחד בה' אחד הקדושֿברוךֿהוא

והעולם  בי' הבא העולם אם יודע ואיני

והעולם  בי' הזה העולם אם בה', הזה

תולדות  אלה אומר כשהוא בה', הבא

תקרי  אל בהבראם, והארץ השמים

אומר  הוי בראם, בה' אלא בהבראם

בי'), הבא והעולם בה' הזה העולם

d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ הנשמה של ¿«¿≈¬»»
"‡Ô",למטה ˙ÈÁ·Ï ˜¯ ‰‡a»»«ƒ¿ƒ«»

ÏÚ È‡˜c ,„"eÈ ÈÏa ‡e‰L∆¿ƒ¿»≈«
¯„‚a ‡e‰L ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿∆¿∆∆

,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ שייכות לו ויש »»¬ƒ»
העשייה  ÔÓÊלעולם ¯„‚a eÈ‰«¿¿∆∆¿«

,ÌB˜Óe,לעיל Ë¯Ù·eכמבואר »ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa d˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»»»»«∆
ÌÏBÚÏ C¯ÚŒÔÈ‡aL LnÓ«»∆¿≈¬…»»
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ‡e‰L ‡a‰«»∆«≈∆»∆¿
הגבוה  ממקורה הנשמה שירידת ונמצא

ירידה  היא הגשמי הזה העולם ועד

אין  כי ערוך, באין ירידה מאד, גדולה

העליון  עדן גן בין והשוואה יחס כל

הגשמי  הזה ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒלעולם
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ הזה בעולם «¿≈»¬»

ÏLדווקא  ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»∆
,˙eLcÁ˙‰ לפני קיים היה שלא ƒ¿«¿

a˙iL‡¯הירידה  BÓÎe להלן. ¿∆ƒ¿»≈
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎ ˙ee‰˙‰ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«»»

˙Bcn‰Ó ‡È‰ העליונות,BÓk ƒ≈«ƒ¿
·e˙kL56 בתהיליםEÈÓÁ¯ ¯ÎÊ ∆»¿…«¬∆

,‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ ולפי «¬»∆ƒ≈»≈»
לכך  רומז הכתוב הפנימי, הפירוש

החסד, ממידת היא העולמות שהתהוות

המידות  ששת של העיקרית המידה

(חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד)

LÏM'‰ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆«»
'˙BBL‡¯,'חכמהֿבינהֿדעת' ƒ

בבחינת  הן הראשונות הספירות שלוש

עדן' ÌÏBÚ'גן Ïk ÏL57ŒÌ‡Â , ∆»»¿ƒ
ÔÈÁBn‰ ˙ÏÚÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÚ Ô„ÚŒÔb ˙ÏÚÓ ‰Ï„b È¯‰ Ôk≈¬≈»¿»«¬««≈∆«»»¿«¬««ƒ

ראשונות' ה'שלוש ‰Bcn˙הן ÏÚ לגבי רב אור מאיר שבמוחין וכשם ««ƒ
על  עדן' 'גן מעלת גדלה כך זעירות), פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות המידות

מאיר. הוא שבו העולם ‰‰eÏLÏzL˙מעלת ˙eÏÏk ‰p‰c האור של ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿
אחוזה  אחת וכל לדרגה מדרגה ונמשך (שבא בעולמות המאיר האלוקי

בשרשרת) חוליות כמו בחברתה

ŒÏÚÂ ,˙BÈÁa LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¿∆∆¿»…¿ƒ¿«
‰hÓÏ Ì„‡‰ Ûe‚a ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿»»»¿«»
L‡¯ :˙BÈÁa LÏL Ba LiL∆≈»…¿ƒ…

Ï‚¯Â58האמצע Ûebוהתחלה  ¿∆∆
ב'סדר  גם קיימת דומה חלוקה הסוף,

‰ÔÈÁBnהשתלשלות', Ì‰ 'L‡¯'…≈«ƒ
¯˙Bi‰ ‰ÏÚn‰ È‰BfL∆ƒ««¬»«≈
,˙Bcn‰ Ì‰ 'Ûe‚'Â ,‰BÈÏÚ∆¿»¿≈«ƒ
‰NÚn‰ Ák ‡e‰ 'Ï‚¯'Â¿∆∆…«««¬∆
¯˙Bi‰ Ák‰ ‡e‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿«…««≈
LiL ˙BÈ‰ ÌÚÂ .ÔBzÁz«¿¿ƒ¡∆≈

‰ÏÚÓויתרוןÏ‚¯a לגבי גם «¬»»∆∆
מהרגל, העליונים ∆e‰L‡החלקים

אתCÈÏBÓהרגל ‡˙ומוביל ƒ∆
,Ûeb‰ ˙‡ ÔkLŒÏkÓe L‡¯‰»…ƒ»∆≈∆«
העליונים  לחלקים נותנת שהרגל כך

עצמם  מצד בהם קיים שלא דבר

ÌÈ‡ L‡¯‰Â Ûeb‰L eÈ‰Â¿«¿∆«¿»…≈»
Ï ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈÌˆÙÁ ÊBÁÓ ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆¿»

,‡˜Âc Ï‚¯‰ È„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈkƒƒ«¿≈»∆∆«¿»
Ï‚¯‰Lאבל  È„Îa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈∆»∆∆

‰Ê È¯‰ ,L‡¯‰ ˙‡ CÈÏBzƒ∆»…¬≈∆
‡Ùeb עצמו‰·‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a »»«¿≈«¬»»

ÁnaL,שבראשCÈ¯vL ÔÈ·nL ∆«…«∆≈ƒ∆»ƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ˙ÎÏÏ»∆∆¿»¿ƒ¿«¿≈

·laL ˙Bcn‰ את המרגישות «ƒ∆«≈
שבמוח  ויורדת a‡‰המחשבות »»

Ê‡Â ,ÌÈÏ‚¯Ï ÁnaL ‰‚O‰‰««»»∆«…«»«¿«ƒ¿»
Ô‰ הרגלים·l‰ ˙‡ ˙BÎÈÏBÓ ≈ƒ∆«≈

,eÈ‰Â ,ÌˆÙÁ ÊBÁÓÏ Án‰Â¿«…«ƒ¿∆¿»¿«¿
Ï‚¯‰L שלא יתרון אמנם בה יש ∆»∆∆

בסופו  אבל בראש, ואפילו בגוף קיים

הרגל  דבר Ïa˜Ïשל ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«≈
‡È‰L ÈÙÏ ,Ûeb‰Â L‡¯‰Ó≈»…¿«¿ƒ∆ƒ
‰ÏÚÓÏe .‰BzÁz ¯˙Bi‰«≈«¿»¿«¿»
˙BÈ‰ ÌÚÂ .Ûeb‰ ‡e‰ ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ¡
ÏÚ ·la ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«¬»«≈«

‡aÏcŒ‡˙eÚ¯a BÓÎe ,Án‰ הלב Ú„ÂŒÌÚhÓ˙,רצון ‰ÏÚÓlL «…«¿ƒ¿»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ««»««
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כי dlk izeg` ipbl iz`a

הרי  מּטעםֿודעת למעלה היֹותּה ׁשעם ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדלּבא

ּדוקא, ההתּבֹוננּות הקּדמת עלֿידי ּבאה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָהיא

וגם  ההפלאה. ּבענין היא ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָאּלא

מּטעםֿודעת  ׁשּלמעלה רעּותאּֿדלּבא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבחינת

ענין  ּוכמֹו מהּמֹוחין, ּבאה היא ּגם הרי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלגמרי,

עצמי  ּתקף היֹותֹו ׁשעם ְְֱִִִֶֶֶֶַַֹהמסירּותֿנפ ׁש,

 ֿ ּדמסירּות הּתקף ּבאמת הרי מהּׂשכל, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

חזק  ּבדעת ׁשהּוא הּדעת, ּתקף הּוא ענינֹו ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹנפׁש

ׁשּכל  ונמצא מּמׁש. מסירּותֿנפׁש עד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָותּקיף

ועלּֿדרֿזה  מהּמֹוחין. מקּבלים הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהאברים

'ׁשלׁש ּבחינת ׁשהּוא ּגןֿעדן, ּבענין למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹיּובן

 ֿ מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הּוא זה ּכל אמנם ְְִִֶֶַָָָראׁשֹונֹות'.

ּדוקא, הּזה ּבעֹולם העבֹודה  עלֿידי אבל ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָעצמֹו,

העליֹון  ּבגןֿעדן אֹור ּתֹוספת וזהּו59מֹוסיפים . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָ

רק  מאיר מּצדֿעצמֹו ׁשּבגןֿעדן ּגּנים", ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַ"מעין

מּזיו  ונהנין "יֹוׁשבין ענין והּוא הּממּלא', ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַ'אֹור

'ממּלא' ּבבחינת רק היא ׁשההּׂשגה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשכינה",

 ֿ ּבגן מֹועיל אינֹו הּתׁשּובה ׁשענין הּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָ(וזהּו

ממׁשיכים  הּזה ּבעֹולם העבֹודה ועלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעדן),

הּסֹובב'. 'אֹור ֵֶַאת

ּבאל"ף.‡ÌÓז) "ּבאר" ּבחינת הּוא זה ּכל »¿»ְְְִֵֶֶַָָ

נאמר  זה על הּנה ּבוא"ו, "ּבֹור" ְֱֲִֵֶֶַַָָאבל

ר', ק' האֹותּיֹות ׁשּמּצד מים", ּבֹו אין רק ְִִִֵֵֶַַָָ"והּבֹור

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ועל מים", ּבֹו מים 60"אין ְְִִֵֵֶַַַָָָ

והינּו, ּבֹו. יׁש ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָאין

ּכח  מֹוסיף הּוא הרי העבֹודה העּדר ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּמּצד

הּקּו"ף  קנה ענין וזהּו וסטראֿאחרא, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּבּקלּפֹות
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אור )59 תוספת מוסיפים הזה בעולם העבודה ידי על שדוקא זה על הובאה ורגל גוף דראש שהדוגמא – אחדים בזכרון

למטה  העבודה ע"י הנה מלמעלה, הכח שנמשך לאחרי מ"מ, העליונים, מעולמות מלמעלה, בא לזה שהכח דאף עדן, בגן

מ"מ, (כנ"ל), מהראש נמשך חפצו למקום הראש את מוליך שהרגל גופא שזה דאף הרגל, ועד"מ יותר. למעלה מגיעים

הראש. את מגבי' הרגל אזי מהראש, ההשפעה מקבל שהרגל טז.)60לאחרי פפ"ד, ב"ר א. כב, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שכל  שאין היינו ביה', תפיסא מחשבה 'לית הזוהר מדברי בחסידות וכמובא

הוא  נתפס אבל בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא את ולהשיג לתפוס שמסוגל

השכל  על ויתרון מעלה לו יש מסויים שבמובן הלב, רצון דלבא', 'ברעותא

הראש, המוח, דבר, של בסופו עצמו זה בענין גם שני מצד אבל וההיגיון,

כי  מהלב, נעלה LÈיותר È¯‰¬≈≈
d˙BÈ‰ ÌÚL ‡aÏcŒ‡˙eÚ¿̄»¿ƒ»∆ƒ¡»
È¯‰ ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««¬≈
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‡È‰ƒ»»«¿≈«¿»«

˙eBa˙‰‰ השכלית,‡˜Âc «ƒ¿¿«¿»
ÔÈÚa ‡È‰ ˙eBa˙‰‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÏÙ‰‰ של התבוננות לא כלומר, ««¿»»
העניין  את שמקרבת והשגה הבנה

כמה  עד התבוננות אלא לאדם האלוקי

ונפלאת האלוקו  ומרוממת נעלית ת,

ÈÁa˙ואפילו Ì‚Âמהאדם. ¿«¿ƒ«
‡aÏcŒ‡˙eÚ¯ הלב רצון ¿»¿ƒ»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
,È¯Ó‚Ï יותר בדרגה לא היא גם ¿«¿≈

כי  והראש, מהמוח Ìbנעלית È¯‰¬≈«
‰‡a ‡È‰ ונמשכת,ÔÈÁBn‰Ó ƒ»»≈«ƒ

,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿««¿ƒ∆∆
ÈÓˆÚ Û˜z B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡…∆«¿ƒ

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL למעלה והיא ∆¿«¿»≈«≈∆
וההיגיון, השכל מצד שמתחייב ממה

Œ˙e¯ÈÒÓc Û˜z‰ ˙Ó‡a È¯‰¬≈∆¡∆«…∆ƒ¿ƒ
,˙Úc‰ Û˜z ‡e‰ BÈÚ LÙ∆∆ƒ¿»…∆«««

‡e‰L נפשו את למסור שמוכן האדם ∆
הוא יהדותו ÛÈw˙Âעל ˜ÊÁ ˙Ú„a¿««»»¿«ƒ

,LnÓ LÙŒ˙e¯ÈÒÓ „Ú,כלומר «¿ƒ∆∆«»
(ענין  בדעתו ותקיף איתן כך כל הוא

את  למסור מוכן שהוא עד המוחין)

כך. על ÏkLנפשו ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»
ÌÈ¯·‡‰ הרגל וגם הגוף ‰Ìגם »≈»ƒ≈

.ÔÈÁBn‰Ó ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»
˙ÈÁa ‡e‰L ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÚa¿ƒ¿««≈∆∆¿ƒ«

,'˙BBL‡¯ LÏL' שלוש »…ƒ
חכמהֿבינהֿדעת. שהן הספירות מעשר הראשונות Ê‰הספירות Ïk ÌÓ‡»¿»»∆

‡e‰L BÓk ‡e‰'עדן ‰B·Ú„‰'גן È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,BÓˆÚŒ„vÓ ¿∆ƒ««¿¬»«¿≈»¬»
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ ,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa59 »»«∆«¿»ƒƒ∆∆¿«≈∆»∆¿

עצמו. מצד בו שיש ממה ÌÈpb",יותר ÔÈÚÓ" e‰ÊÂ שבני התוספת ¿∆«¿««ƒ

והארה) להשפעה הרומזים מים (מקור 'מעין' נקראת עדן בגן מוסיפים ישראל

האור  תוספת של ועניינה העליון עדן וגן התחתון עדן גן ל'גנים', שמשפיע

BÓˆÚŒ„vÓ,הוא Ô„ÚŒÔ‚aL עבודת ידי שעל והתוספת החידוש ללא ∆¿«≈∆ƒ««¿
‰lÓn‡',הנשמות  ¯B‡' ˜¯ ¯È‡Ó את ה'ממלא' האלוקי האור ≈ƒ««¿«≈

את  'ממלאה' שהנשמה כשם העולמות

בעולמות  המתלבש אור הגוף,

עולם  בכל ומאיר פנימית בהתלבשות

הקליטה  יכולת ולפי עניינו לפי ועולם

מאיר וההכלה הנפש שאור כשם שלו,

לענינו  בהתאם הגוף מאברי אחד בכל

ומצומצם, מוגבל אור והוא ותכונתו,

ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ" ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡ƒ
‰‚O‰‰L ,"‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ של ƒƒ«¿ƒ»∆««»»

של  ההנאה סיבת שהיא האלוקי האור

עדן  בגן ÈÁ·a˙הנשמות ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ«
ÔÈÚL ÌÚh‰ e‰ÊÂ) '‡lÓÓ'¿«≈¿∆«««∆ƒ¿«
ŒÔ‚a ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰·eLz‰«¿»≈ƒ¿«

,Ô„Ú לאדם שניתן המיוחד הכוח כי ≈∆
שחטא  לאחר וגם תשובה לעשות

מצד  הוא באלקות ולדבוק לחזור

האלוקי  האור עלמין', כל 'סובב בחינת

העולמות  כל על המאיר מוגבל הלא

ש'סובב' באופן בשוה והנבראים

עדן  שבגן כיון אבל מלמעלה, עליהם

מצב  באותו הרי ה'ממלא', אור מאיר

המצב  זה עדן, לגן באות הנשמות שבו

לשנות  אפשר ואי נשארות הן שבו

‰B·Ú„‰זאת  È„ÈŒÏÚÂ ,(¿«¿≈»¬»
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿ƒƒ∆

'··Bq‰ ¯B‡' מהאור שלמעלה «≈
עדן. בגן המאיר

˙ÈÁa ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ (Ê»¿»»∆¿ƒ«
Û"Ï‡a "¯‡a" המקור שהוא ¿≈¿»∆

עדן, בגן האור תוספת גנים', ל'מעין

באריכות. לעיל «¬‡·Ïכמבואר
‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,Â"‡Âa "¯Ba"¿»ƒ≈«∆
Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â" ¯Ó‡∆¡«¿«≈≈

,'¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰ „vnL ,"ÌÈÓ,'זה 'לעומת של Baאותיות ÔÈ‡" »ƒ∆ƒ«»ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,"ÌÈÓ60 בגמרא,Ba ÔÈ‡ ÌÈÓ »ƒ¿«∆»¿«≈»«ƒ≈

‰„B·Ú‰ ¯cÚ‰ „vnL ,eÈ‰Â .Ba LÈ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈¿«¿∆ƒ«∆¿≈»¬»
ה' בעבודת Á‡Œ‡¯ËÒÂ¯‡,הרצויה ˙BtÏwa Ák ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ…««¿ƒ¿ƒ¿»«¬»
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i"gyz'dכב ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

"ּכקֹוף  ענין ּגםּֿכן וזהּו מות". יֹורדֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁש"רגליה

אדם" מחׁשבה 61ּבפני יׁש ּבּקלּפה ׁשּגם ּדאף , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 ֿ מּכל לקדּׁשה, עצמּה את ּומדּמה ּומעׂשה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻּדּבּור

והינּו, אדם, ּבפני ּכקֹוף רק זה הרי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָמקֹום

הּוא  מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה ענין ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשאמּתית

ּדם" "אלף ׁשהּוא "אדם", ּבחינת ,62ּבקדּׁשה, ְְֲִֶֶַַָָָָֻ

הּוא  ואל"ף ּומעׂשה, ּדּבּור ראׁשיּֿתבֹות הּוא ְֲִֵֵֶֶַָָָּד"ם

והּנה 63מחׁשבה  ה"ּדם". את מחּיה וה"אלף" , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ודּבּור  לחּוד, היא ׁשהּמחׁשבה ּכאן ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמה

ׁשּנתּבאר  למה סֹותר אינֹו יחד, ּבאים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומעׂשה

ׁשהּמעׂשה  עׂשיתיו", "אף ּבענין ד) (סעיף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַלעיל

ׁשּיׁש לפי מחּברים, הם ּומחׁשבה והּדּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻנפסק,

האדם, נפׁש לגּבי הּלבּוׁשים יחס ּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהפרׁש

ׁשּמבאר  ּוכפי עצמם. הּלבּוׁשים לגּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָליחּוסם

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ּבענין ה כ"ק ְְְְִִֵֶַַַַָָ

מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה, הּלבּוׁשים ְְֲֲִִֶַַַָָָֹׁשלׁשה

עם  הּמאּוחד לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ְְְְִֶַַַָָָׁשּלבּוׁש

לגּבי  העצמי העלם ּגּלּוי ענין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש,

לבּוׁש הּוא הּדּבּור לבּוׁש מהֿׁשאיןּֿכן  ְְְִֵֵֶַַַעצמֹו,

ׁשּיׁש אּלא הּזּולת, אל ּגּלּוי הּוא וענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנפסק,

עם  מתאחד ׁשהּדּבּור המעׂשה, על ּבדּבּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָמעלה

מדּבר  הּוא ׁשהרי ּדבקּות, לֹו ׁשּיׁש הינּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּנפׁש,

 ֿ עלּֿכל קדם ׁשחׁשב ּבמה אֹו חֹוׁשב ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַָָָָֹּבמה

ּדוקא, האדם ּבמין הּוא הּדּבּור ולכן ְְְִִִֵַַָָָָָָּפנים,

מהֿׁשאיןּֿכן  ּבאדם, רק ויׁשנֹו לאדם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׁשמע

ּכח  נמׁש ולכן לגמרי , נפרד נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמעׂשה

ּגם  ׁשּנמׁש האּמן ּכח ּוכמֹו ּבדֹומם, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשה

ּבבעליֿחּיים  ּגם יׁשנֹו הּמעׂשה ּכח וגם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַֹּבּדֹומם,

ּכאׁשר  ולכן, ד). סעיף  לעיל, ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ(ּכמֹו

ּכמֹו הינּו עצמם, לגּבי  הּלבּוׁשים את ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָמיחסים
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ואילך).ה  מג ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר לך גו' ויאמר ד"ה (

שנח.)61 ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב. קמח, זח"ב שם.)62ראה אוה"ת וראה א. כא, בהעלותך )63של"ה לקו"ת ראה

ג. לא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯"L Û"ew‰ ‰˜ ÔÈÚ e‰ÊÂ שפע ונמשך ¿∆ƒ¿«¿≈«∆«¿∆»¿»∆

וסטראֿאחרא. ÔÈÚלקליפות ÔkŒÌb e‰ÊÂ שהקליפות בזוהר האמור ¿∆«≈ƒ¿«
הם הקדושה לעומת ‡„Ì"והסטראֿאחרא ÈÙa ÛB˜k"61Û‡c , ¿ƒ¿≈»»¿«

dÓˆÚ ˙‡ ‰n„Óe ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ LÈ ‰tÏwa ÌbL∆««¿ƒ»≈«¬»»ƒ«¬∆¿«»∆«¿»
,‰M„˜Ï ביניהם דימיון יש ולכאורה «¿À»

(וכן  הנפש לבושי של זה בעניין

נוספים), ‰¯Èבעניינים ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k ˜¯ ‰Ê וכשם ∆«¿ƒ¿≈»»

אבל  לאדם דימיון יש לכאורה שלקוף

לאדם  דומה אינו דבר של לאמיתו

הקליפות  של ביחס גם כך כלל,

לקדושה ¿»¿eÈ‰Â,והסטראֿאחרא
Œ‰·LÁÓ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««¬»»

‡e‰ ‰NÚÓeŒ¯eac בקליפות לא ƒ«¬≈
דווקא  אלא כ'קוף' «M„˜a«¿À‰,שהן

‡e‰L ,"Ì„‡" ˙ÈÁa אותיות ¿ƒ«»»∆
"Ìc ÛÏ‡"62‡e‰ Ì"c , ¬∆»»

,‰NÚÓe ¯eac ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈ƒ«¬∆
‰·LÁÓ ‡e‰ Û"Ï‡Â63, ¿»∆«¬»»

"Ìc"‰ ˙‡ ‰iÁÓ "ÛÏ‡"‰Â¿»»∆¿«»∆«»
מדבר  הוא הרי למטה שבאדם כשם

תחילה  שהיה מה את ועושה

במחשבתו.

Ô‡k ¯‡a˙pL ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»
,„eÁÏ ‡È‰ ‰·LÁn‰L ונרמזת ∆««¿»»ƒ¿

א' ÌÈ‡aבאות ‰NÚÓe ¯ea„Â¿ƒ«¬∆»ƒ
„ÁÈ,ד"ם באותיות ‡BÈונרמזים ««≈

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰ÓÏ ¯˙BÒ≈¿»∆ƒ¿»≈¿≈
Û‡" ÔÈÚa („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««
,˜ÒÙ ‰NÚn‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆««¬∆ƒ¿»

מהנפש  נפרד לבוש הוא eac‰Â¿«ƒ¯כי
ÌÈ¯aÁÓ Ì‰ ‰·LÁÓe לנפש «¿»»≈¿À»ƒ

שלוש  את מחלקים אם זה, ולפי עצמה.

החלוקה  קבוצות לשתי הנפש לבושי

אחד  כדבר ודיבור למחשבה היא

סתירה  זו ואין שני, כדבר ומעשה

הם  והדיבור שהמעשה כאן למבואר

אחר  דבר היא והמחשבה אחת קבוצה

ÒÁÈ ÔÈÚa L¯Ù‰ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¿≈¿ƒ¿«««
Ì„‡‰ LÙ Èa‚Ï ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«≈∆∆»»»

נפרד  המעשה ואילו הנפש עם מאוחדים והדיבור המחשבה זה ומהיבט

ÌÓˆÚמהנפש, ÌÈLe·l‰ Èa‚Ï ÌÒeÁÈÏ היא המחשבה זה ומהיבט ¿ƒ»¿«≈«¿ƒ«¿»
והמעשה ע  מהדיבור נעלה יותר .נין

ÔÈÚa Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯‰BÓ) ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿»««ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«
Œ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰ ‰LÏL¿…»«¿ƒ«¬»»
Le·lL ,‰NÚÓeŒ¯eacƒ«¬∆∆¿
Le·Ï ‡e‰ ‰·LÁn‰««¿»»¿
‡e‰Â ,LÙp‰ ÌÚ „Áe‡n‰«¿»ƒ«∆∆¿
Èa‚Ï ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ Èelb ÔÈÚƒ¿«ƒ∆¿≈»«¿ƒ¿«≈

,BÓˆÚ נעלמת בחינת של התגלות «¿
היא  עצמה שמצד הנפש, בעמקי

כלפי  היא וההתגלות מגילוי, למעלה

ולהתגלות  לצאת מבלי עצמו, האדם

הזולת, Le·Ïאל ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿
˜ÒÙp‰ Le·Ï ‡e‰ ¯eac‰«ƒ¿«ƒ¿»

עצמה,ונפרד  ‰e‡מהנפש BÈÚÂ¿ƒ¿»
,˙Ïef‰ Ï‡ Èelb שמחוץ מציאות ƒ∆««

עצמו  ÏÚÓ‰לאדם LiL ‡l‡∆»∆≈«¬»
¯eac‰L ,‰NÚÓ‰ ÏÚ ¯ea„a«ƒ«««¬∆∆«ƒ
LiL eÈ‰ ,LÙp‰ ÌÚ „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ«∆∆«¿∆≈

˙e˜·c BÏ,הנפש ‰e‡עם È¯‰L ¿≈∆¬≈
B‡ ·LBÁ ‡e‰L ‰Óa ¯a„Ó¿«≈¿»∆≈
ŒÏkŒÏÚ Ì„˜ ·LÁL ‰Óa¿»∆»«…∆«»

ÌÈt,הפחות ‰eac¯לכל ÔÎÏÂ »ƒ¿»≈«ƒ
,‡˜Âc Ì„‡‰ ÔÈÓa ‡e‰¿ƒ»»»«¿»

,Ì„‡Ï ÚÓLpL אדם בני רק ∆ƒ¿»»»»
דיבורים Ì„‡aקולטים ˜¯ BLÈÂ¿∆¿«»»»

מדברים, אינם אחרים »Œ‰Óונבראים
‰NÚ ‰NÚn‰ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈««¬∆«¬∆

È¯Ó‚Ï „¯Ù,האדם ÔÎÏÂמנפש ƒ¿»¿«¿≈¿»≈
‰NÚn‰ Ák CLÓ לידי ובא ƒ¿»…«««¬∆

Ákביטוי  BÓÎe ,ÌÓB„a Ìb««≈¿…«
Ôn‡‰'וכד ציור מצייר או כלי היוצר »À»

Ák Ì‚Â ,ÌÓBca Ìb CLÓpL∆ƒ¿»««≈¿«…«
ŒÈÏÚ·a Ìb BLÈ ‰NÚn‰««¬∆∆¿«¿«¬≈
,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ÌÈiÁ«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈
¯L‡k ,ÔÎÏÂ .(„ ÛÈÚÒ¿ƒ¿»≈«¬∆
Èa‚Ï ÌÈLe·l‰ ˙‡ ÌÈÒÁÈÓ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿«≈

,ÌÓˆÚ ביחס בעצמו מהם אחד כל «¿»
לנפש  ביחס (לא הלבושים לשאר
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כג dlk izeg` ipbl iz`a

נפרד  הּוא הּמעׂשה הרי הּנפׁש, מן נתּגּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּכבר 

לעיל  ׁשּנתּבאר מה וזהּו ּדבּוק, הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָוהּדּבּור

את  מיחסים ּכאׁשר אבל עׂשיתיו". "אף ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַָּבענין

היא  הּמחׁשבה הּנה עצמּה, לּנפׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּלבּוׁשים

ּבּנפׁש, והֹוספה חּדּוׁש ואינּה הּנפׁש, עם ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻמאחדת

ׁשהרי  מהּנפׁש, מחּדׁש הּדּבּור ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַמהֿׁשאיןּֿכן

הּזּולת  הרי ואםּֿכן הּזּולת, אל גּלּוי ענינֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּדּבּור

אין  עצמ ּה הּנפׁש ּולגּבי אצלֹו, מקֹום ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָּתֹופס

מקֹום  ּתפיסת אין ּוּכמֹוֿכן לּזּולת, מקֹום ְְְִִֵֵַַַַָָּתפיסת

הרי  ואםּֿכן לזּולתֹו, לגּלֹות הּוא ׁשענינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלּדּבּור

"אדם" וזהּו הּמעׂשה). (ּכמֹו מחּדׁש הּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָהּדּבּור

ּכמֹו הּמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה על ׁשרֹומז ּד"ם, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָא'

הּמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה  אבל ּבקדּׁשה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהם

ּכקֹוף  היא לקדּׁשה ּדמיֹונם הּנה ְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻּב'לעּמתֿזה',

אדם. ְִֵָָּבפני

ׁשּתכלית e‰ÊÂח) לפי מּקרׁשים, היה ׁשהּמׁשּכן ¿∆ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

לאהּפכא  היא ׁשּבּמׁשּכן העבֹודה ְְְֲִִֶַַַָָָָָּכל

עלֿידי  היא זה על ּונתינתּֿכח לנהֹורא, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹחׁשֹוכא

ּדֹור  ּבכל יׂשראל נׂשיאי ּובפרט הּצּדיקים, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָעבֹודת

ּכח  ׁשּנֹותן ההּלּולא', 'ּבעל ּדֹורנּו נׂשיא עד ְִִֵֵֶַַַַַָָֹודֹור

אצלם  ׁשּתהיה  אליו, והּׁשּיכים מקּׁשריו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻלכל

ואתהּפכא  סטראֿאחרא ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָהעבֹודה

"אסּתּלק  זֹו עבֹודה עלֿידי אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָסטראֿאחרא ,

עלמין", ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְִִָָָָיקרא

ּתכלית  ׁשּנׁשלמת ועד יֹותר, ּולמעלה החטא, קדם ּכמֹו לגּני" "ּבאתי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנעׂשה

ּבתחּתֹונים" ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּד"נתאּוה .64הּכּונה ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
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ובכ"מ.)64 רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מבטא) הוא ‰¯Èשאותה ,LÙp‰ ÔÓ elb˙ ¯·kL BÓk eÈ‰«¿¿∆¿»ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈

„¯Ù ‡e‰ ‰NÚn‰עצמה מהנפש e·c˜לגמרי ‡e‰ ¯eac‰Â ««¬∆ƒ¿»¿«ƒ»
ÂÈ˙ÈNÚ"בנפש  Û‡" ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó e‰ÊÂ ,¿∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿««¬ƒƒ

אחת  בקבוצה הם והמחשבה הדיבור לבושי שכנגד ויצירה בריאה שהעולמות

המעשה  לבוש שכנגד העשייה ועולם

שונה  עניין L‡k¯הוא Ï·‡ .¬»«¬∆
LÙpÏ ÌÈLe·l‰ ˙‡ ÌÈÒÁÈÓ¿«¬ƒ∆«¿ƒ«∆∆
‡È‰ ‰·LÁn‰ ‰p‰ ,dÓˆÚ«¿»ƒ≈««¿»»ƒ
dÈ‡Â ,LÙp‰ ÌÚ ˙„Á‡Ó¿À∆∆ƒ«∆∆¿≈»

LÙpa ‰ÙÒB‰Â LecÁ רק אלא ƒ¿»»«∆∆
עצמה, הנפש של ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óביטוי

LÙp‰Ó LcÁÓ ¯eac‰ Ôk≈«ƒ¿«≈≈«∆∆
קודם  בה קיימים היו שלא דברים

BÈÚהדיבור, ¯eac‰ È¯‰L∆¬≈«ƒƒ¿»
È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,˙Ïef‰ Ï‡ Èel‚ƒ∆««¿ƒ≈¬≈
,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz ˙Ïef‰««≈»∆¿
ÔÈ‡ dÓˆÚ LÙp‰ Èa‚Ïe¿«≈«∆∆«¿»≈
ÔÎŒBÓke ,˙ÏefÏ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»««¿≈

עצמה הנפש ÒÈÙz˙מצד ÔÈ‡≈¿ƒ«
‡e‰ BÈÚL ¯eacÏ ÌB˜Ó»«ƒ∆ƒ¿»
È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï¿«¿»¿ƒ≈¬≈
BÓk) LcÁÓ ‡e‰ ¯eac‰«ƒ¿«≈¿

‰NÚn‰ נפרד דבר בוודאי שהוא ««¬∆
ברור  כי לגביה וחידוש עצמה מהנפש

מקום  נתינת אין רוחנית שהיא שבנפש

מעשיות  ).לפעולות
ÊÓB¯L ,Ì"c '‡ "Ì„‡" e‰ÊÂ¿∆»»»∆≈
‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰ ÏÚ«««¿»»ƒ«¬∆
ראשיֿתיבות  וד"ם מחשבה, אל"ף

מעשה  M„˜a‰,דיבור Ì‰L BÓk¿∆≈«¿À»
‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰ Ï·‡¬»««¿»»ƒ«¬∆

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'a,הקדושה היפך «¿À«∆
‡È‰ ‰M„˜Ï ÌBÈÓc ‰p‰ƒ≈ƒ¿»«¿À»ƒ

Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k את בהם ואין ¿ƒ¿≈»»
באמת. שהם כפי הענינים

‰È‰ ÔkLn‰L e‰ÊÂ (Á עשוי ¿∆∆«ƒ¿»»»

˙ÈÏÎzL ÈÙÏ ,ÌÈL¯wÓ של והמטרה ‰B·Ú„‰הכוונה Ïk ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»»¬»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰‡Ï ‡È‰ ÔkLnaL כל) החושך את להפוך ∆«ƒ¿»ƒ¿««¿»¬»ƒ¿»

בענין  באריכות לעיל כמבואר 'קרש', במושג שנרמזים זה ה'לעומת עניני

זה') 'לעומת של È„ÈŒÏÚלאור האותיות ‡È‰ ‰Ê ÏÚ ÁkŒ˙È˙e¿ƒ«…««∆ƒ«¿≈
Ë¯Ù·e ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒƒ¿»
¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ï‡¯NÈ È‡ÈN¿ƒ≈ƒ¿»≈¿»»

e¯Bc ‡ÈN „Ú הריי"צ הרבי «¿ƒ≈
,'‡Ïel‰‰ ÏÚa' הוא שבט שיו"ד «««ƒ»

תש"י) (בשנת הסתלקותו ≈∆Ô˙BpLיום
ÌÈÎiM‰Â ÂÈ¯M˜Ó ÏÎÏ Ák…«¿»¿À»»¿««»ƒ
‰„B·Ú‰ ÌÏˆ‡ ‰È‰zL ,ÂÈÏ‡≈»∆ƒ¿∆∆¿»»¬»

הצדיקים,,הזו  «¿»¿ÈÙk˙‡c¿ƒ‡עבודת
של והכנעה «¬»«¿Á‡Œ‡¯ËÒƒ¯‡כפייה

‡Ît‰˙‡Â הפיכת‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
וקדושה, È„ÈŒÏÚלטוב ¯L‡¬∆«¿≈
BÊ ‰„B·Ú הזוהר כדברי הרי ¬»

המאמר, בתחילת ≈»¿∆"‡lzÒ˜שהובאו
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa של כבודו עולה ¿¿»¿ƒ
גילוי  (ונעשה הקדושֿברוךֿהוא

העולמות בכל «¬»∆NÚpL‰אלוקות)
"Èp‚Ï È˙‡a" גילוי יש ושוב »ƒ¿«ƒ

הזה  בעולם למטה השכינה והשראת

BÓk הבריאה ˜„Ìבתחילת ¿…∆
‡ËÁ‰,הדעת ÏÚÓÏe‰בעץ «≈¿¿«¿»
¯˙BÈ מכפי יותר עוד נעלה לגילוי ועד ≈

בתחילה, ÓÏLpL˙שהיה „ÚÂ¿«∆ƒ¿∆∆
‰ek‰ ˙ÈÏÎz של המטרה שהיא «¿ƒ««»»

הבריאה  ‰aw"‰כל ‰e‡˙"c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï מקום ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

והשראת  אלוקות גילוי יהיה שבו

דווקא ÌÈBzÁ˙a64"השכינה  ¿«¿ƒ
ביותר. והתחתון הנחות הזה בעולם
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i"gyz'd ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

"ּכקֹוף  ענין ּגםּֿכן וזהּו מות". יֹורדֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁש"רגליה

אדם" מחׁשבה 61ּבפני יׁש ּבּקלּפה ׁשּגם ּדאף , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 ֿ מּכל לקדּׁשה, עצמּה את ּומדּמה ּומעׂשה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻּדּבּור

והינּו, אדם, ּבפני ּכקֹוף רק זה הרי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָמקֹום

הּוא  מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה ענין ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשאמּתית

ּדם" "אלף ׁשהּוא "אדם", ּבחינת ,62ּבקדּׁשה, ְְֲִֶֶַַָָָָֻ

הּוא  ואל"ף ּומעׂשה, ּדּבּור ראׁשיּֿתבֹות הּוא ְֲִֵֵֶֶַָָָּד"ם

והּנה 63מחׁשבה  ה"ּדם". את מחּיה וה"אלף" , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ודּבּור  לחּוד, היא ׁשהּמחׁשבה ּכאן ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמה

ׁשּנתּבאר  למה סֹותר אינֹו יחד, ּבאים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומעׂשה

ׁשהּמעׂשה  עׂשיתיו", "אף ּבענין ד) (סעיף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַלעיל

ׁשּיׁש לפי מחּברים, הם ּומחׁשבה והּדּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻנפסק,

האדם, נפׁש לגּבי הּלבּוׁשים יחס ּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהפרׁש

ׁשּמבאר  ּוכפי עצמם. הּלבּוׁשים לגּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָליחּוסם

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ּבענין ה כ"ק ְְְְִִֵֶַַַַָָ

מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה, הּלבּוׁשים ְְֲֲִִֶַַַָָָֹׁשלׁשה

עם  הּמאּוחד לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ְְְְִֶַַַָָָׁשּלבּוׁש

לגּבי  העצמי העלם ּגּלּוי ענין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש,

לבּוׁש הּוא הּדּבּור לבּוׁש מהֿׁשאיןּֿכן  ְְְִֵֵֶַַַעצמֹו,

ׁשּיׁש אּלא הּזּולת, אל ּגּלּוי הּוא וענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנפסק,

עם  מתאחד ׁשהּדּבּור המעׂשה, על ּבדּבּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָמעלה

מדּבר  הּוא ׁשהרי ּדבקּות, לֹו ׁשּיׁש הינּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּנפׁש,

 ֿ עלּֿכל קדם ׁשחׁשב ּבמה אֹו חֹוׁשב ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַָָָָֹּבמה

ּדוקא, האדם ּבמין הּוא הּדּבּור ולכן ְְְִִִֵַַָָָָָָּפנים,

מהֿׁשאיןּֿכן  ּבאדם, רק ויׁשנֹו לאדם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׁשמע

ּכח  נמׁש ולכן לגמרי , נפרד נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמעׂשה

ּגם  ׁשּנמׁש האּמן ּכח ּוכמֹו ּבדֹומם, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשה

ּבבעליֿחּיים  ּגם יׁשנֹו הּמעׂשה ּכח וגם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַֹּבּדֹומם,

ּכאׁשר  ולכן, ד). סעיף  לעיל, ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ(ּכמֹו

ּכמֹו הינּו עצמם, לגּבי  הּלבּוׁשים את ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָמיחסים
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ואילך).ה  מג ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר לך גו' ויאמר ד"ה (

שנח.)61 ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב. קמח, זח"ב שם.)62ראה אוה"ת וראה א. כא, בהעלותך )63של"ה לקו"ת ראה

ג. לא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯"L Û"ew‰ ‰˜ ÔÈÚ e‰ÊÂ שפע ונמשך ¿∆ƒ¿«¿≈«∆«¿∆»¿»∆

וסטראֿאחרא. ÔÈÚלקליפות ÔkŒÌb e‰ÊÂ שהקליפות בזוהר האמור ¿∆«≈ƒ¿«
הם הקדושה לעומת ‡„Ì"והסטראֿאחרא ÈÙa ÛB˜k"61Û‡c , ¿ƒ¿≈»»¿«

dÓˆÚ ˙‡ ‰n„Óe ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ LÈ ‰tÏwa ÌbL∆««¿ƒ»≈«¬»»ƒ«¬∆¿«»∆«¿»
,‰M„˜Ï ביניהם דימיון יש ולכאורה «¿À»

(וכן  הנפש לבושי של זה בעניין

נוספים), ‰¯Èבעניינים ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k ˜¯ ‰Ê וכשם ∆«¿ƒ¿≈»»

אבל  לאדם דימיון יש לכאורה שלקוף

לאדם  דומה אינו דבר של לאמיתו

הקליפות  של ביחס גם כך כלל,

לקדושה ¿»¿eÈ‰Â,והסטראֿאחרא
Œ‰·LÁÓ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««¬»»

‡e‰ ‰NÚÓeŒ¯eac בקליפות לא ƒ«¬≈
דווקא  אלא כ'קוף' «M„˜a«¿À‰,שהן

‡e‰L ,"Ì„‡" ˙ÈÁa אותיות ¿ƒ«»»∆
"Ìc ÛÏ‡"62‡e‰ Ì"c , ¬∆»»

,‰NÚÓe ¯eac ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈ƒ«¬∆
‰·LÁÓ ‡e‰ Û"Ï‡Â63, ¿»∆«¬»»

"Ìc"‰ ˙‡ ‰iÁÓ "ÛÏ‡"‰Â¿»»∆¿«»∆«»
מדבר  הוא הרי למטה שבאדם כשם

תחילה  שהיה מה את ועושה

במחשבתו.

Ô‡k ¯‡a˙pL ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»
,„eÁÏ ‡È‰ ‰·LÁn‰L ונרמזת ∆««¿»»ƒ¿

א' ÌÈ‡aבאות ‰NÚÓe ¯ea„Â¿ƒ«¬∆»ƒ
„ÁÈ,ד"ם באותיות ‡BÈונרמזים ««≈

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰ÓÏ ¯˙BÒ≈¿»∆ƒ¿»≈¿≈
Û‡" ÔÈÚa („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««
,˜ÒÙ ‰NÚn‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆««¬∆ƒ¿»

מהנפש  נפרד לבוש הוא eac‰Â¿«ƒ¯כי
ÌÈ¯aÁÓ Ì‰ ‰·LÁÓe לנפש «¿»»≈¿À»ƒ

שלוש  את מחלקים אם זה, ולפי עצמה.

החלוקה  קבוצות לשתי הנפש לבושי

אחד  כדבר ודיבור למחשבה היא

סתירה  זו ואין שני, כדבר ומעשה

הם  והדיבור שהמעשה כאן למבואר

אחר  דבר היא והמחשבה אחת קבוצה

ÒÁÈ ÔÈÚa L¯Ù‰ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¿≈¿ƒ¿«««
Ì„‡‰ LÙ Èa‚Ï ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«≈∆∆»»»

נפרד  המעשה ואילו הנפש עם מאוחדים והדיבור המחשבה זה ומהיבט

ÌÓˆÚמהנפש, ÌÈLe·l‰ Èa‚Ï ÌÒeÁÈÏ היא המחשבה זה ומהיבט ¿ƒ»¿«≈«¿ƒ«¿»
והמעשה ע  מהדיבור נעלה יותר .נין

ÔÈÚa Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯‰BÓ) ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿»««ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«
Œ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰ ‰LÏL¿…»«¿ƒ«¬»»
Le·lL ,‰NÚÓeŒ¯eacƒ«¬∆∆¿
Le·Ï ‡e‰ ‰·LÁn‰««¿»»¿
‡e‰Â ,LÙp‰ ÌÚ „Áe‡n‰«¿»ƒ«∆∆¿
Èa‚Ï ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ Èelb ÔÈÚƒ¿«ƒ∆¿≈»«¿ƒ¿«≈

,BÓˆÚ נעלמת בחינת של התגלות «¿
היא  עצמה שמצד הנפש, בעמקי

כלפי  היא וההתגלות מגילוי, למעלה

ולהתגלות  לצאת מבלי עצמו, האדם

הזולת, Le·Ïאל ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿
˜ÒÙp‰ Le·Ï ‡e‰ ¯eac‰«ƒ¿«ƒ¿»

עצמה,ונפרד  ‰e‡מהנפש BÈÚÂ¿ƒ¿»
,˙Ïef‰ Ï‡ Èelb שמחוץ מציאות ƒ∆««

עצמו  ÏÚÓ‰לאדם LiL ‡l‡∆»∆≈«¬»
¯eac‰L ,‰NÚÓ‰ ÏÚ ¯ea„a«ƒ«««¬∆∆«ƒ
LiL eÈ‰ ,LÙp‰ ÌÚ „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ«∆∆«¿∆≈

˙e˜·c BÏ,הנפש ‰e‡עם È¯‰L ¿≈∆¬≈
B‡ ·LBÁ ‡e‰L ‰Óa ¯a„Ó¿«≈¿»∆≈
ŒÏkŒÏÚ Ì„˜ ·LÁL ‰Óa¿»∆»«…∆«»

ÌÈt,הפחות ‰eac¯לכל ÔÎÏÂ »ƒ¿»≈«ƒ
,‡˜Âc Ì„‡‰ ÔÈÓa ‡e‰¿ƒ»»»«¿»

,Ì„‡Ï ÚÓLpL אדם בני רק ∆ƒ¿»»»»
דיבורים Ì„‡aקולטים ˜¯ BLÈÂ¿∆¿«»»»

מדברים, אינם אחרים »Œ‰Óונבראים
‰NÚ ‰NÚn‰ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈««¬∆«¬∆

È¯Ó‚Ï „¯Ù,האדם ÔÎÏÂמנפש ƒ¿»¿«¿≈¿»≈
‰NÚn‰ Ák CLÓ לידי ובא ƒ¿»…«««¬∆

Ákביטוי  BÓÎe ,ÌÓB„a Ìb««≈¿…«
Ôn‡‰'וכד ציור מצייר או כלי היוצר »À»

Ák Ì‚Â ,ÌÓBca Ìb CLÓpL∆ƒ¿»««≈¿«…«
ŒÈÏÚ·a Ìb BLÈ ‰NÚn‰««¬∆∆¿«¿«¬≈
,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ÌÈiÁ«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈
¯L‡k ,ÔÎÏÂ .(„ ÛÈÚÒ¿ƒ¿»≈«¬∆
Èa‚Ï ÌÈLe·l‰ ˙‡ ÌÈÒÁÈÓ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿«≈

,ÌÓˆÚ ביחס בעצמו מהם אחד כל «¿»
לנפש  ביחס (לא הלבושים לשאר
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זו בלבד שאין מתפעלים מה"חוצה", אלא  עניין זה – שתוכנו הפצת המעיינות חוצה – יהיה בהצלחה רבה ומופלגה, ובאופן שלא 
אדרבה" מהפכים את ה"חוצה", "בקרב הארץ" – לקדושה.

משיחת ג' שבט ה'תשד"מ


