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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

L„˜1 ּכל ּתב ּואתה , רא ׁשית  להוי' יׂשראל  …∆ְְֲִִֵֵַָָָָָֹ

ג ֹו' יא ׁשמ ּו ה ּתר ּגּום 2א ֹוכליו ּופר ׁש , ְְְֵֵֶַַָָ

עללא  ארמ ּות  ּכדמעה  ר ׁש"י) ּבפר ּוׁש ְְְְְֲִִֵַַָָָָ(וה ּובא 

ׁשּיׂשראל  היינּו, למימת , ח ּיב  מיּניּה ּדאכיל  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדמן

ח ּיב  מ ּמּנה  ׁשהא ֹוכל  יׂשראל ) (קד ׁש ּכתר ּומה  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהם 

היינּו,3מיתה  ארמ ּותא , ע ֹומר  חצד  ּוכ ׁשיר ּו , ְְֲֲִִֶַַָָָ

(רא ׁשית  העמר  לפני קציר  ּכרא ׁשית  הם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשּיׂשראל 

ּכן  מתח ּיב , והא ֹוכל ֹו ּבאכילה  ׁשאס ּור  ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּתב ּואתה )

להבין  וצרי יא ׁשמ ּו. א ֹוכליו את 4ּכל  ּדּמה  ל ּמה  , ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָ

ּתר ּומה  הרי ועמר , ּדתר ּומה  הענינים  לב ' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹיׂשראל 

ּדאכילת  הענׁש וגם  מעמר , יֹותר  נעלית  ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהיא 

ּגם  היא  ׁשּתר ּומה  ּובפרט  יֹותר , חמ ּור  ְְְִִֵֶַָָָָּתר ּומה 

ה ּוא  והעמר  אדם , מאכל  ׁשהם  מח ּטים  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמהמבחר ,

ה ּוא  האדם  והרי ּבהמה , מאכל  ׁשהם  ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָמ ּׂשע ֹורים 

ה ּכת ּוב  מ ֹוסיף  מה  ּכן, ואם  מה ּבהמה . יֹותר  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָנעלה 

קציר  ּכרא ׁשית  ּתב ּואתה , רא ׁשית  הם  ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּיׂשראל 

יׂשראל , ּדקד ׁש הענין על  נֹוסף  העמר , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלפני

ּכתיב  ּדה ּנה  ה ּוא , הענין ּוכלל ּות  ׁשּתי 5ּכתר ּומה . ׁשהן ע ׂשיתי, אני ּונׁשמ ֹות  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ה ּבהמית  ונפ ׁש האלקית  נפ ׁש אדם 6נפ ׁשֹות , אדם , ּבׁשם  נקראת  האלקית  נפ ׁש , ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

לעליֹון 7א ּתם  א ּדמה  ׁשהיא  לפי ׁשהיא 8, ענינּה ּכן ּכׁשמ ּה ה ּבהמית  ונפ ׁש , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעיל ּבהמה  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ה ּנפ ׁשֹות , ּבב ' להיֹות  צריכה  האדם  ועב ֹודת  ּבענין 9. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשבעתים  ל ׁשכנינּו ב '10וה ׁשב  ׁשל  ה ּמּדֹות  ׁשבע  על  ּדקאי ּדייקא , ׁשבעתים  , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לא  להיֹות  צריכה  ׁשהעב ֹודה  היינּו, ה ּבהמית , ונפ ׁש האלקית  נפ ׁש ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹה ּנפ ׁשֹות ,
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(1" בכתי "ק : שליט "א אדמו"ר כ"ק  ציין – חב "ד חסידי  אגודת שבספריית ההנחה העתק  על  לקמן (ראה "

" .(3 הערה  .(10 הערה לקמן (ראה פרשתנו.2)" הפטרת – ג ב , מ "ט .3)ירמי ' פ "א גם 4)חלה ראה

ואילך. א'רכא ע ' פרשתנו טז.5)אוה"ת נז, פ "א.6)ישעי ' לא.7)תניא לד, ובכ"מ .8)יחזקאל ב . שא, ב . כ, ד"ה 9)של"ה

ואילך). 179 ע ' (לעיל פ "ז בלק  דש"פ  יעקב  שארית הי ' וד"ה ואילך); 131 ע ' (לעיל פי "ב  תמוז די "ב  מנה תהלים 10)מי 

יב . עט ,

    
L„˜1eÓL‡È ÂÈÏÎB‡ Ïk ,‰˙‡ez ˙ÈL‡ 'ÈÂ‰Ï Ï‡NÈ …∆ƒ¿»≈«¬»»≈ƒ¿»…»¿»∆¿»

'B‚2‰ÚÓ„k (È"L LeÙa ‡e‰Â) Ìebz‰ LÙe ,˙eÓ‡ ≈≈««¿¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿»¬»
‡ÏÏÚ˙ÓÈÓÏ iÁ dÈpÈÓ ÏÈÎ‡c ÔÓc דמעה (הנקראת [כתרומה «¿»¿«¿»ƒƒ≈«»¿≈«

ממנה  שאוכל  שמי  (הופרשה) שהורמה תאחר ") לא ודמעך  "מלאתך  ככתוב

למות], ‰Ìחייב Ï‡NiL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿»≈≈
(Ï‡NÈ L„˜) ‰Óe˙kƒ¿»…∆ƒ¿»≈

‰˙ÈÓ iÁ ‰pnÓ ÏÎB‡‰L3, ∆»≈ƒ∆»«»ƒ»
,‡˙eÓ‡ ÓBÚ „ˆÁ eÈLÎe¿ƒ¬«∆¬»»
˙ÈL‡k Ì‰ Ï‡NiL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
˙ÈL‡) ÓÚ‰ ÈÙÏ Èˆ»̃ƒƒ¿≈»…∆≈ƒ
‰ÏÈÎ‡a eÒ‡L (‰˙‡ez¿»…∆»»¬ƒ»
בכל  החדשה מהתבואה לאכול  ואפשר 

ביום  העומר  קרבן  הבאת לאחר  רק שנה

בניסן  Ôkט"ז  ,iÁ˙Ó BÏÎB‡‰Â¿»¿ƒ¿«≈≈
eÓL‡È ÂÈÏÎB‡ Ïk שפוגע מי  כל  »¿»∆¿»

ייענש. בהם, ו 'אוכל ' ישראל  בבני 

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ4‰nc ‰nÏ , ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ»
Ï'הנביא  Ï‡NÈ לשני ‡˙ ∆ƒ¿»≈¿

È‰ ,ÓÚÂ ‰Óe˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ¿»¿…∆¬≈
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ‰Óez לה ויש ¿»ƒ«¬≈≈

יותר  גדולה Ì‚Âקדושה ,ÓÚÓ≈…∆¿«
eÓÁ ‰Óez ˙ÏÈÎ‡c LÚ‰»…∆«¬ƒ«¿»»

,˙BÈ מיתה חייב תרומה האוכל  רק כי  ≈
Ìb ‡È‰ ‰ÓezL ËÙeƒ¿»∆¿»ƒ«

ÁÓ‰Ó שבתבואהÌÈhÁÓ , ≈«À¿»≈ƒƒ
‡e‰ ÓÚ‰Â ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ì‰L∆≈«¬«»»¿»…∆
,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó Ì‰L ÌÈBÚOÓƒ¿ƒ∆≈«¬«¿≈»
˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ Ì„‡‰ È‰Â«¬≈»»»«¬∆≈
ÛÈÒBÓ ‰Ó ,Ôk Ì‡Â .‰Ó‰a‰Ó≈«¿≈»¿ƒ≈«ƒ
˙ÈL‡ Ì‰ Ï‡NiL e˙k‰«»∆ƒ¿»≈≈≈ƒ

Èˆ˜ ˙ÈL‡k ,‰˙‡ezÈÙÏ ¿»…¿≈ƒ»ƒƒ¿≈
L„˜c ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒB ,ÓÚ‰»…∆»«»ƒ¿»¿…∆

‰Óe˙k ,Ï‡NÈ היא תרומה והרי  ƒ¿»≈ƒ¿»
ומה  חמורה ויותר  נעלית יותר  קדושה

בדימוי  קיים שלא לעומר  בדימוי  יש

לתרומה?.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿ƒ≈
È˙k5,È˙ÈNÚ È‡ ˙BÓLe ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒƒ

רבים  לשון  ÈzL"נשמות" Ô‰L∆≈¿≈

˙BLÙ, יהודי בכל  ‰ÈÓ‰a˙שקיימות LÙÂ ˙È˜Ï‡‰ LÙ6LÙ , ¿»∆∆»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ∆∆
,Ì„‡ ÌLa ˙‡˜ ˙È˜Ï‡‰ נאמר ישראל  בני  ‡Ìzועל  Ì„‡7, »¡…ƒƒ¿≈¿≈»»»»«∆

‡È‰L ÈÙÏ האלוקית ÔBÈÏÚÏהנפש ‰Óc‡8, הוא ֿ ֿ ברוך  לקדוש דומה ¿ƒ∆ƒ∆»∆»∆¿
ממעל  אלוקה "חלק היא האלוקית שהנפש ב) (פרק התניא בספר  שכתוב וכפי 

dÓLkממש" ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
dÈÚ Ôk כך נקראת שהיא כפי  ≈ƒ¿»»

Ó‰a‰מהותה  ‡È‰L עיקר כי  ∆ƒ¿≈»
הכוח  הוא הבהמית הנפש של  מהותה

לבהמה, דומה היא ובכך  המתאווה

שלה. התאוות סיפוק הוא עניינה שכל 

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ Ì„‡‰ ˙„BÚÂ«¬«»»»¿ƒ»ƒ¿
˙BLÙp‰ 'a, יחד BÓÎeגם ¿«¿»¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL9 דיבור במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈
שנאמר  יעקב' עפר  מנה 'מי  המתחיל 

זו , שנה בתמוז  י "ב הגאולה בחג 

מלכות' ב'דבר  לאור  (יצא תשי "ח

אפשר ) בדרך  ביאור  עם בלק פרשת

ÔÈÚa מאת ישראל  בני  של  הבקשה ¿ƒ¿«
בתהלים  ע"ט (בפרק ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

השנה, תמוז  בי "ב התחילה שאמירתו 

להולדת  הע"ט שנת התחלת תשי "ח,

ֿ עדן ) נשמתו  הריי "צ ≈«¿L‰Âהרבי 
ÌÈ˙ÚL eÈÎLÏ10, על כעונש ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ

טובים  הלא ÌÈ˙ÚLƒ¿»«ƒמעשיהם
,‡˜ÈÈc מד ואומר והפסוק ייק »¿»

שבע פעמיים היינו  ≈«¿È‡˜c"שבעתיים"
ÏLשהכוונה  ˙Bcn‰ ÚL ÏÚ«∆««ƒ∆

˙È˜Ï‡‰ LÙ ,˙BLÙp‰ '«¿»∆∆»¡…ƒ
,eÈÈ‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ«¿

‰„BÚ‰L באמצעות ה' עבודת ∆»¬»
הנפש  Ï‡כוחות ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿…
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כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג קודש ישראל להויה "מאמר ד '   

ה   .........  י"חתש'ה ,אב-מברכים החודש מנחם, שבת פרשת פינחס

)ד  מברכים החודש , פינחספרשת  תבששיחת  

כב  ...........................................  י"תשח'ה, אב- מנחם

)ה ל  .....  ח"תשמ'תמוז ה י"ח, פרשת פינחס 'ום אשיחת י

)ו  מברכים החודש , פרשת פינחסמשיחות שבת  

לד  ...........................................  ח"תשמ'ה אב- מנחם

)ז נג  ........................  חיכרך  פרשת פינחסשיחות -לקוטי  
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נט  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ט  סא  ...................  פרשת פינחס –ילקוט גאולה ומשיח
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)יב מוגה(ם בספר התניא שיעורי(   

צב  ...........................................  פרשת פינחסלשבוע  

)יג  בק  ..................  פרשת פינחסלשבוע " היום יום"לוח

)יד דק  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

  

ם"שיעורי רמב

)טו – זק  ..................  פרשת פינחסלשבוע פרקים ליום ' ג

)טז –  סהק   ..............  פרשת פינחסלשבוע פרק אחד ליום

)יז – קפז  ..................  פרשת פינחסלשבוע ות צוספר המ

)יח  נביאים וכתובים  

קצ  ......................................  ג-בפרק  יר השיריםש, סופרק  ישעיה

)יט  נדריםמסכת  –משניות  

קצב  .......................................................ביאור קהתי

)כ  קצט  ..................................................  תעניתמסכת  יעקבעין



)כא  עם ביאורים זבחיםמסכת  

ר  ........................................................  פהעד דף  טעמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כב  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

כחר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כג ריביתת שולחן ערוך הלכו  

כחר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כד  ב[צו את בני ישראל ה "ד תורהלקוטי[  

לאר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כה  התשובשערי   

לטר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כו ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

מאר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כז ב"תורת שמואל תרל   

מאר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כח  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מבר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כט מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''דמוא

)ל ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

מהר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לא

ומר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לב רמז  .............................  הלכות בית הבחירה –ם "רמב

)לג  מטר  ......................................  חומש לקריאה בציבור

)לד סר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

סאר  .........................................  אפרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  סבר  ............................  פרשת פינחסלשבוע לוח זמנים

)לז סגר  ....................  בת קודשלשדלקת נרות ת הצוסדר מ



ו    

ה ּמּדֹות  ּבבר ּור  ּגם  א ּלא  האלקית , ה ּנפ ׁש עם  ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹרק 

מעלת  עצם  על  נֹוסף  א ׁשר , ה ּבהמית , ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָּדנפ ׁש

ֿ ידי  ׁשעל  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹה ּבר ּור 

ּגם  ע ּלּוי ּתֹוספת  נע ׂשה  ה ּבהמית  נפ ׁש ֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַּבר ּור 

ּבאר ּכה . לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו האלקית , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּנפ ׁש

רא ׁשית  הם  ׁשּיׂשראל  ּבּכת ּוב  ׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוזה ּו

ה ּוא  ּבעב ֹודה  ׁשענינֹו ׂשע ֹורים , ּכעמר  ְְְְֲִִֶֶָָָָֹֹּתב ּואתה ,

הענין  על  ה ֹוספה  ׁשּזֹוהי ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבר ּור 

ׁשעל ֿ לפי אדם , מאכל  ּכתר ּומה , יׂשראל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדקד ׁש

ּבּנפ ׁש ּגם  על ּיה  נע ׂשית  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּבר ּור  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָידי

ֱִָֹהאלקית .

ׁשעל ÔeÈÂֿב ) ה ּתֹורה , ּבענין ׁשּמצינּו מ ּמה  זה  ¿»ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּדא  מתק ּׁשרין ק ׁשרין ּתלת  אמר ּו ְְְְְִִִֶַַָָָזה 

ּֿברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  וא ֹוריתא  ּבא ֹוריתא  יׂשראל  ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָּבדא ,

ּדה ּנה 11ה ּוא  ּדוקא ,12. למ ּטה  נּתנה  ה ּתֹורה  , ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּתנה  ּבאמרם  ה ּתֹורה  את  ּבּקׁשּו ה ּמלאכים  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָוכא ׁשר 

ה ּׁשמים  על   ה ּתֹורה 13ה ֹוד את  ׁשּבּקׁשּו אף  ה ּנה  , ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

מה  ידע ּו ה ּמלאכים  [ׁשהרי  ּבר ּוחנּיּות  ׁשהיא  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכמ ֹו

ׁשּתּנתן  ּבּקׁשּו ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּבּתֹורה , ְִִִֵֶֶַָָָָָּׁשּכת ּוב 

ׁשּיּתנּו היתה  ׁשּכּונתם  לפי והינּו להם , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָה ּתֹורה 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּבר ּוחנּיּות ], ׁשהיא  ּכמ ֹו ה ּתֹורה  ְְִִִֶֶַָָָָָלהם 

ֿ הרע  יצר  כ ּו' ירד ּתם  למצרים  ּכל ּום  להם , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָה ׁשיב ּו

ּביניכם  ּכפי 14יׁש ה ּוא  ה ּתֹורה  ע ּלּוי ּתכלית  ּכיון , ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּדוקא , למ ּטה  עד ׁשּנּתנה  כ ּו' וירדה  ׁשּנסעה  ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ּבענינים  ּובהלכ ֹות  ּגׁשמי ּוקלף  ּבדיֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָׁשּנתל ּבׁשה 

מיצרים 15ּגׁשמ ּיים  ירד ּתם , למצרים  ׁשּזה ּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּדהינּו ּביניכם , יׁש ֿ הרע  ויצר  הע ֹולם , ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהג ּבל ֹות 

זֹו ירידה  ֿ ידי  ועל  כ ּו', ּומס ּתיר  ה ּמעלים  ְְְְְִִִֵַַַַָָָּדבר 

ׁשּמתק ּׁשרת  ּדת ֹורה , הע ּלּוי ּתכלית  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָנע ׂשה 

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

א.11) עג, זח "ג גם 12)ראה וראה ואילך). קסה ע ' תרע "ח  (סה"מ  תרע "ח  רואים העם וכל ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). 14 ע ' חי "ב  (תו"מ  תשי "ד אנכי  גו' וידבר ד"ה ואילך). 96 ע ' תש"ו (סה"מ  תש"ו רואים העם וכל תהלים 13)המשך

ואילך. סע "ב  פח , שבת וראה ב . שם.14)ח , פ "ד.15)שבת תניא ראה

    
LÙc ˙Bcn‰ ea Ìb ‡l‡ ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ ˜«ƒ«∆∆»¡…ƒ∆»«¿≈«ƒ¿∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ שבהם הטוב את ולהעלות מהטוב שבהם הרע את להפריד  ««¬ƒ
‰ÈÓ‰a˙,לקדושה LÙc ea‰ ˙ÏÚÓ ÌˆÚ ÏÚ ÛÒB ,L‡¬∆»«∆∆«¬««≈¿∆∆««¬ƒ

˙ÙÒBz ‰NÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ea È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ƒ≈…∆«¿≈≈∆∆««¬ƒ«¬∆∆∆
BÓk ,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ÈelÚƒ««∆∆»¡…ƒ¿
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ז       

היה  ׁשּדוד  ה ּיד ּוע  וכ ּמאמר  ֿ ה ּוא , ּברי ֿ ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּבק ּוד ׁשא 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  ׁשּלמעלה  ּתֹורה  .16מח ּבר  ְְְְְְִֵֶַַָָָ

למ ּטה  ּבירידתן יׂשראל , ּבנׁשמ ֹות  יּובן כן ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָּוכמ ֹו

על ּיה .  צר היא  זֹו ׁשּירידה  ה ּבהמית , ונפ ׁש ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּגּוף 

ÔÈ‰Ïe יּובן למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ענין מעלת  ¿»ƒְְְְֲִִַַַַַַָָָָ

ׁשּנׁשמת ֹו הרא ׁשֹון אדם  מ ּנׁשמת  ְְִִִִֶֶַָָָָזה 

ה ּנׁשמ ֹות  ּכל  את  וּיּפח 17ּכֹוללת  ּביּה ּדכתיב  , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ח ּיים  נׁשמת  ואחד 18ּבא ּפיו אחד  ּכל  א ֹומר   וכ , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבי, נפח ּתּה וא ּתה  לה ּקּב"ה  ּבברכ ֹותיו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמ ּיׂשראל 

ּבּתניא  מ ּתֹוכיּה19ואיתא  ּדנפח  מאן ה ּזהר  ּבׁשם  ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ה ּנפיחה  ענין ׁשה ּוא  ּומ ּפנימ ּיּות ֹו, מ ּתֹוכ ּיּות ֹו ְְְִִִִִִִֶַַַָָנפח ,

ה ּנבראים  ּכל  התה ּוּות  ּבין הח ּלּוק  וזה ּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּבכח ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּדּבּור , ֿ ידי על  הוי'20ׁשהיא  ּבדבר  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

לבריאת  צבאם , ּכל  ּפיו ּובר ּוח  נע ׂשּו ְְְֲִִִִַַַַָָָָׁשמים 

ּבכח  ׁשהיא  נפיחה , ל ׁשֹון נאמר  ֿ זה  ׁשעל  ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאדם 

היא  ההמ ׁשכה  ׁשּכא ׁשר  ה ּוא , והענין ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּדוקא .

ּבחינת  ּגם  מס ּפיק  אזי לעל ּול , מעילה  ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבהדרגה ,

ּדוקא , מיחד  לכח  צרי ואין ּבלבד , ְְְְְִִִֵַַַָָָֹֻּדּבּור 

ׁשּלא  היא  ההמ ׁשכה  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה 

צר  אזי והתח ּדׁשּות , ּדּלּוג  ּבדר א ּלא  יּבהדרגה , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

ה ּנפיחה . ענין וה ּוא  מיחד , ְְְְְִִַַַָָֹֻלכח 

החל ÔeÈÂג ) ה ּנפ ׁש, מ ּכח ֹות  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  זה  ¿»ִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה ּׂשכל . ּכח  ׁשה ּוא  נעלה  ה ּיֹותר  ֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמ ּכח 

ּבסדר  היא  ה ּמׂשּכיל  מ ּכח  ה ּׂשכל  המ ׁשכת  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּדה ּנה ,

ׂשכל  מציא ּות  אינֹו ה ּמׂשּכיל  ׁשּכח  והגם  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהדרגה ,

ׂשכל  למציא ּות  מק ֹור  להיֹות ֹו ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְִִִִֵֶַָָָָמ ּמׁש,
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ובכ"מ .16) החכמה). (במעין ג מז, שלח  לקו"ת א 17)ראה כח , להצ "צ  סהמ "צ  קדושים. פ ' להרח "ו המצוות טעמי  ראה

ז.18)ואילך. ב , ו.20)רפ "ב .19)בראשית לג, תהלים

    
למטה  הירידה קודם ÂcL„שהייתה Úe„i‰ Ó‡nÎÂ המלך‰È‰ ¿««¬»«»«∆»ƒ»»

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a ‰ÏÚÓlL ‰Bz aÁÓ16 ממשיך והיה ¿«≈»∆¿«¿»¿¿»¿ƒ
בתורה. אלוקות Ô˙„ÈÈaומגלה ,Ï‡NÈ ˙BÓLa ÔeÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba ‰hÓÏ התורה של  לירידה דומה הזו  והירידה ¿«»«¿∆∆««¬ƒ
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  ורצונו  מחכמתו 

הנשמה  שהרי  הגשמי  הזה לעולם עד 

שירדה  ממעל " אלוקה "חלק היא

בגוף  להתלבשות עד  גדולה ירידה

הזה  בעולם ‰È‡גשמי  BÊ ‰„ÈiL∆¿ƒ»ƒ
‰iÏÚ Cˆ דווקא דבר  של  ובסופו  …∆¬ƒ»

הנשמה  הגדולה, הירידה ידי  על 

מכפי  גבוהה יותר  לדרגה מתעלה

הירידה. לפני  שהייתה

˙„ÈÈ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ ÔÈ‰Ïe¿»ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÔeÈ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»»∆
ÔBL‡‰ Ì„‡ ˙ÓLpÓƒƒ¿«»»»ƒ
Ïk ˙‡ ˙ÏÏBk B˙ÓLpL∆ƒ¿»∆∆∆»

˙BÓLp‰17 באגרת הזקן  רבנו  כדברי  «¿»
שבעולם  הנשמות "כל  שבתניא הקודש

ב  כלולות כלל היו  ודרך  הראשון  אדם

תרי "ג , למספר  נחלקת נשמתו  הייתה

דרך  אך  גידים, ושס"ה אברים רמ"ח

שהן  מספר  אין  לניצוצות נחלקת פרט

האבות  מימות ישראל  כל  נשמות

בכלל  ועד  המשיח ביאת עד  והשבטים

בני  מספר  והיה שכתוב מה אז  שיקויים

יספר  לא אשר  הים כחול  ישראל 

dÈaמרוב", È˙Îc, בו שכתוב ƒ¿ƒ≈
הראשון , ֿ ÁtiÂבאדם ֿ ברוך  הקדוש «ƒ«

ÌÈiÁהוא  ˙ÓL ÂÈt‡a18CÎÂ , ¿«»ƒ¿««ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÓB‡≈»∆»¿∆»
‰"aw‰Ï ÂÈ˙BÎa Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿»««»»

יום  בכל  השחר ' «»¿z‡Â‰ב'ברכות
,Èa dzÁÙ הנשמה שנתינת היינו  ¿«¿»ƒ

היא  הראשון , באדם רק לא אדם, בכל 

"ויפח" של  מובא È‡Â˙‡באופן  יש, ¿ƒ»
‡Èza19,ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó ‰f‰ ÌLa מתוכו שנופח מי  ««¿»¿≈«…«»¿»«ƒ≈»«

מחיצוניות  שיוצא רגיל  דיבור  בעת מהפה היוצא להבל  בניגוד  כי  נופח הוא

זה  הרי  בכוח אויר  נופח אדם כאשר  הרי  B˙eiÓÈtÓe,האדם B˙eiÎBzÓƒƒƒ¿ƒƒ
,ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ ‡e‰L משמעו "ויפח" כביכול , למעלה, גם וכך  ∆ƒ¿««¿ƒ»¿…«

בלבד  חיצוני  דבר  ולא והפנימיות מהתוך  בא ‰elÁ˜שהדבר  e‰ÊÂ ההבדל ¿∆«ƒ
ÌÈ‡p‰ Ïk ˙ee‰˙‰ ÔÈa הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  È‰L‡מכוחו  ≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ∆ƒ

e˙kL BÓk ,eac‰ È„ÈŒÏÚ20eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ „a «¿≈«ƒ¿∆»ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬

,Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee וכמבואר) מהדיבור  נתהוו  הנבראים שכל  הרי  ¿«ƒ»¿»»
הנבראים  את המהווה האלוקי  שהאור  התניא שבספר  והאמונה' היחוד  ב'שער 

בראשית) מעשה של  המאמרות עשרת באמצעות ‰‡„Ìבא ˙‡ÈÏƒ¿ƒ«»»»
‡˜Âc ÁÎa ‡È‰L ,‰ÁÈÙ ÔBLÏ Ó‡ ‰ÊŒÏÚL היא וממילא ∆«∆∆¡«¿¿ƒ»∆ƒ¿…««¿»

והפנימיות. ‰e‡,מהתוך  ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ L‡kL∆«¬∆««¿»»ƒ
,ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ,‰‚„‰a¿«¿»»≈ƒ»¿»

שהקשר  לתוצאה ישיר מסיבה ביניהם

רגש  התהוות למשל , (כמו , וברור 

שהיא  שבמוח מהשכל  שבלב המידות

להלן , שיבואר  כפי  ועלול ', 'עילה בדרך 

לדרגה  מדרגה התהוות בכל  גם וכך 

ישיר  הוא הדרגות שתי  בין  שהקשר 

ÈÁa˙וקרוב) Ìb ˜ÈtÒÓ ÈÊ‡¬««¿ƒ«¿ƒ«
ÁÎÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,„Ïa eacƒƒ¿«¿≈»ƒ¿…«

,‡˜Âc „ÁÈÓ אין כזו  בהתהוות כי  ¿À»«¿»
גדול  וחידוש כך פלא »Œ‰Óכל 

‰ÎLÓ‰‰ L‡k ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬∆««¿»»
‰‚„‰a ‡lL ‡È‰ יחס ואין  ƒ∆…¿«¿»»

והמתהווה, המהווה בין  «∆‡l‡ישיר 
‚elc C„a גדול מרחק פני  על  ¿∆∆ƒ
˙eLcÁ˙‰Â עניין צפוי ,של  בלתי  ¿ƒ¿«¿

‡e‰Â ,„ÁÈÓ ÁÎÏ CÈˆ ÈÊ‡¬«»ƒ¿…«¿À»¿
‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ שהתלבשות ומאחר  ƒ¿««¿ƒ»

היא  גשמי  גוף בתוך  לפעול  הנשמה

של  באופן  בא הדבר  גדול , חידוש

של  ופנימיותו  מ'תוכיותו ' "ויפח"

(וכמבואר  ֿ הוא ֿ ברוך  בתניא הקדוש

שהנשמות  לכך  גם שהכוונה ב פרק

של  וחכמתו  ממחשבתו  נמשכו 

בו  המאוחדת ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

עצמו ).

‰Ê ÔeÈÂ התהוות ‚) בין  ההבדל  ¿»∆
להתהוות  והדרגתית, יחסית והמשכה

דילוג ' 'בדרך  ∆∆»ŒCcŒÏÚוהמשכה
ÏÁ‰ ,LÙp‰ ˙BÁkÓ ÏLÓ»»ƒ…«∆∆»≈

‰ÏÚ ˙Bi‰ ÁkÓ הנפש כוחות p‰c‰,מבין  .ÏÎO‰ Ák ‡e‰L ƒ…««≈«¬∆∆…««≈∆¿ƒ≈
˙ÎLÓ‰ והתגלות השכלי ‰ÏÎOוהתהוות ‰ÏÈkNnהרעיון  ÁkÓ «¿»««≈∆ƒ…«««¿ƒ

שכליים  רעיונות ולהבין  להמציא הנפשי  „‰Â‚‰,הכוח „Òa ‡È‰ כך ƒ¿≈∆¿«¿»»
גלוי  ויחס קשר  וה'שכל 'שיש המשכיל ' 'כוח ‰ÏÈkNnבין  ÁkL Ì‚‰Â«¬«∆…«««¿ƒ

LnÓ ÏÎN ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡ ופוטנציאל יכולת בו  שיש נפשי  כוח אלא ≈¿ƒ≈∆«»
('שכל '), שכלי  כרעיון  מוגדר  איננו  עצמו  שהכוח בעוד  השכלות להשכיל 

˜Ó B˙BÈ‰Ï ,ÌB˜ÓŒÏkÓ‡ÏÂ ,‡˜Âc ÏÎN ˙e‡ÈˆÓÏ B ƒ»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆«¿»¿…
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ח    

מ ּוכח  מ ּזה  הרי אחרת , למציא ּות  ולא  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹּדוקא ,

א ּלא  ׂשכל , ׁשל  ענין ה ּוא  ה ּמׂשּכיל  ּכח  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגם 

והינּו, מ ּמׁש, ׂשכל  מ ּמציא ּות  למעלה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשה ּוא 

ה ּמׂשּכיל , ּבכח  ּבהעלם  היא  ה ּׂשכל  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּמציא ּות 

ׁשההמ ׁשכה  ּבמציא ּות , ׁשּיׁשנֹו העלם  ה ּוא  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאבל 

ֿ ּדר ֿ על  ּוכמ ֹו ׁשּבהדרגה . המ ׁשכה  היא  ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָמ ּמּנּו

העלם  ׁשה ּוא  ּבגחלת  ה ּטמ ּונה  ה ּׁשלהבת  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמ ׁשל 

ה ּׁשלהבת  לג ּלֹות  ּבכדי ולכן ּבמציא ּות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשנֹו

א ּלא  ּדוקא , ּבכח  לנפיחה  צרי אין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה ּגחלת ,

ׁשּיׁשנֹו ּבהעלם  להיֹות ּה סתם , נפיחה  ּגם  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמס ּפיק 

הח ּלמיׁש ׁשּבצ ּור  הא ׁש ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבמציא ּות .

ׁשּום  ּבֹו אין ׁשהרי ּבמציא ּות , ׁשאינֹו העלם  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶה ּוא 

ּבא ׁש א ֹו ּבמים  האבן את  יניח ּו אם  וגם  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהג ּבל ֹות ,

ׁשאינֹו העלם  ׁשה ּוא  לפי מא ּומה , יׁשּתּנה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹלא 

מ ּצּור  הא ׁש את  לג ּלֹות  ּבכדי ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבמציא ּות ,

נפיחה  לא  וגם  נפיחה , מס ּפיקה  לא  ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹהח ּלמיׁש

ּבג ּלּוי  ּגם  ה ּוא  וכן ּדוקא . ה ּכאה  צרי א ּלא  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּבכח ,

מיני  ּכל  נמ ׁשכים  ׁשּמּמּנּו ה ּתנּועה  מ ּכח  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה ּתנּועה 

א ֹות ּה אינֹו ה ּתנּועה  ׁשּכח  הגם  ה ּנה  ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹה ּתנּוע ֹות ,

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ה ּפרטית , ה ּתנּועה  ׁשל  ְְְִִִֶַַַָָָָה ּמציא ּות 

למציא ּות  ולא  ּדוקא , לתנּועה  מק ֹור  ׁשה ּוא  ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמאחר 

ּבמציא ּות . ׁשּיׁשנֹו העלם  ּבחינת  זה  הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַאחרת ,

ה ּיֹותר  ּכח  ׁשה ּוא  הה ּלּו ּבכח  ּגם  ה ּוא  ְְִֵֵֶַַַַַֹֹוכן

ׁשּבה ּלּו ה ּתנּועה  ה ּנה  ּגּופא , ּבתנּועה  ְְְִִִֵֶַַַָָָּתח ּתֹון

ּדהגם  ׁשּבּמח , מה ּתנּועה  ׁשּבהדרגה  המ ׁשכה  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהיא 

ּבכלל , לתנּועה  ׁשּברגלים  ה ּתנּועה  ּדֹומה  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינּה
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,˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ כוח ולא ולהשכיל  להבין  כוח שהוא העובדה עצם ƒ¿ƒ«∆∆

אחר  לדבר  ÔÈÚויכולת ‡e‰ ÏÈkNn‰ Ák ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓ È‰¬≈ƒ∆»∆«…«««¿ƒƒ¿»
ÏÎN ÏL לרעיונות וקרוב ישיר  יחס לו  e‰L‡שכליים,ויש ‡l‡ ∆≈∆∆»∆

LnÓ ÏÎN ˙e‡ÈˆnÓ ‰ÏÚÓÏ השכל כוח  מוגדר , שכלי  רעיון  ולעומת ¿«¿»ƒ¿ƒ≈∆«»
ומופשט, נעלה כוח ¿»¿eÈ‰Â,הוא

כוח  אחד  שמצד  הדברים משמעות

ולהשכיל , להבין  יכולת הוא המשכיל 

מוגדר  מלהיות נעלה הוא שני  ומצד 

היא  ‰ÏÎOכשכל  ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«≈∆
,ÏÈkNn‰ ÁÎa ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈¿…«««¿ƒ

המשכיל  בכוח אין  אחד  מציאות מצד 

רק  בו  קיים והדבר  שכליים רעיונות של 

קיימים  שכליים שרעיונות כך  כיכולת,

בהעלם  רק שני ‡Ïבו  ‰e‡מצד  ¬»
,˙e‡ÈˆÓa BLiL ÌÏÚ‰ כפי ∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ

ונסתר  נעלם דבר  לעתים להלן  שיתבאר 

קיים  נחשב שאיננו  כך  כדי  עד  לחלוטין 

כזה  הוא ההעלם ולעתים במציאות,

בא  ולא ונסתר  נעלם היותו  שלמרות

כמציאות  קיים הוא בגלוי  ביטוי  לידי 

העלם  הוא במציאות' שישנו  ו 'העלם

epnÓוההתגלות ÎLÓ‰‰L‰כזה  ∆««¿»»ƒ∆
‰‚„‰aL ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ בצורה ƒ«¿»»∆¿«¿»»
ישיר  ויחס קשר  עם וקרוב.הדרגתית,

˙‰ÏM‰ ÏLÓŒCcŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»««¿∆∆
האש ÏÁ‚a˙של  ‰eÓh‰«¿»¿«∆∆

BLiL ÌÏÚ‰ ‡e‰L∆∆¿≈∆∆¿
,˙e‡ÈˆÓa האש אחד  מצד  כי  ƒ¿ƒ

מאש  (בשונה בגחלת ונסתרת טמונה

מצד  אך  לעין ) ונראית בוערת להבה עם

בהחלט  היא שבגחלת האש שני 

קיימת  שמדובר ÔÎÏÂמציאות מאחר  ¿»≈
הרי  במציאות' שישנו  ≈¿È„Îaƒב'העלם

˙ÏÁb‰Ó ˙‰ÏM‰ ˙Bl‚Ï¿«««¿∆∆≈««∆∆
ונסתרת  נעלמת מאש אותה ולהפוך 

להב  עם ונראית,לאש גלויה ≈‡ÔÈה
‡˜Âc ÁÎa ‰ÁÈÙÏ CÈˆ, מהרגיל יותר  מיוחד  מאמץ ‡l‡שהיא »ƒƒ¿ƒ»¿…««¿»∆»

Ì˙Ò ‰ÁÈÙ Ìb ˜ÈtÒÓ את להביא עשויה גחלים על  קלה רוח וגם «¿ƒ«¿ƒ»¿»
הגילוי , אל  ההעלם מן  שבגחלת BLiLהאש ÌÏÚ‰a d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿∆¿≈∆∆¿

˙e‡ÈˆÓa. מיוחד וחידוש פלא לא היא ‰‡Lוהתגלותה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ƒ¿ƒ«∆≈≈»≈
LÈÓlÁ‰ eˆaL ניתן אותה ולשפשף בה להכות מרבים שכאשר  אבן  ∆¿««»ƒ

אש ממנה ‰ÌÏÚלהפיק ‡e‰ מוחלט˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L גדרים עם ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
האש, מציאות של  ‰‚BÏa˙ומאפיינים ÌeL Ba ÔÈ‡ È‰L שנובעות ∆¬≈≈«¿»

האש, את שמאפיינות מסוימות ‰‡Ôמתכונות ˙‡ eÁÈÈ Ì‡ Ì‚Â¿«ƒ»ƒ∆»∆∆
‰Óe‡Ó ‰pzLÈ ‡Ï L‡a B‡ ÌÈÓa והיכולת מהותית מבחינה ¿«ƒ¿≈…ƒ¿«∆¿»

האש, או  המים בגלל  תיפגע לא אש ממנה להפיק זו  באבן  ÈÙÏ¿ƒשקיימת

˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰ ‡e‰L להגדיר שניתן  שבגחלת לאש בניגוד  ∆∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
תכבה, שבהם האש הגחלים על  מים ישפכו  ואם במציאות קיימת כאש אותה

LÈÓlÁ‰ evÓ L‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï È„Îa ÔÎÏÂ אותה ולהוציא ¿»≈ƒ¿≈¿«∆»≈ƒ««»ƒ
כל  לעין  ונראית קיימת מציאות להיות במציאות' שאינו  …Ï‡מה'העלם

‰ÁÈÙ ‰˜ÈtÒÓ שבכוחה רגילה «¿ƒ»¿ƒ»
מגחלים, אש Ï‡להפיק Ì‚Â¿«…

CÈˆ ‡l‡ ,ÁÎa ‰ÁÈÙ¿ƒ»¿…«∆»»ƒ
‡˜Âc ‰‡k‰ בכוח שימוש שהיא «»»«¿»

כי  הנפיחה מאשר  וחזק גדול  יותר 

גדול  חידוש היא מהאבן  האש הפקת

הדרגתי  בהליך  להתבצע יכול  שלא

רגיל .

מכוחות  נוסף משל  ומבאר  והולך 

בין  בהבדל  ביאור  להוסיף כדי  הנפש

להמשכה  הדרגתית והתגלות המשכה

דילוג ': 'בדרך  והתגלות

‰Úez‰ Èel‚a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ«¿»
ברגליו  או  בידיו  האדם של  תנועות

‰Úez‰נובעות ש  ÁkÓ שבנפש ƒ…««¿»
ÌÈÎLÓ epnnL עד ונובעים ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ

בפועל  גילוי  לידי  ÈÈÓשבאים Ïk»ƒ≈
,˙BÚez‰ יש זה בעניין  שגם «¿

שישנו  'העלם בין  ולהבדיל  להבחין 

בצורה  היא שלו  שההתגלות במציאות'

במציאות' שאינו  ל 'העלם הדרגתית,

דילוג ': 'בדרך  היא שלו  שההתגלות

‰Úez‰ ÁkL Ì‚‰ ‰p‰ כפי ƒ≈¬«∆…««¿»
ויכולת  כוח בתור  בנפש, שהוא

‰e‡Èˆn˙מופשטת  d˙B‡ BÈ‡≈»«¿ƒ
˙ÈËt‰ ‰Úez‰ ÏL שהיא ∆«¿»«¿»ƒ

ברורות, הגדרות עם גלויה מציאות

‡e‰L Á‡Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓ כוח ƒ»»≈««∆
שבנפש ויכולת B˜Óהתנועה ושורש »

˙e‡ÈˆÓÏ ‡ÏÂ ,‡˜Âc ‰Úe˙Ïƒ¿»«¿»¿…ƒ¿ƒ
,˙Á‡ התנועה שכוח ברור  שהרי  «∆∆

או  השכל  כוח מאשר  אחרת מהות הוא

וכד ' הראיה e‡ÈˆÓa˙כוח BLiL ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‰Ê È‰ כמבואר) ¬≈∆¿ƒ«∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ
השכל ). כוח לגבי  ‰‰Celלעיל  ÁÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ שממנו הנפשי  הכוח ¿≈«¿…««ƒ

ללכת האדם של  האפשרות Úe˙a‰נובעת ÔBzÁz ˙Bi‰ Ák ‡e‰L∆…««≈«¿ƒ¿»
,‡Ùeb שהכוח ומובן  שונות, בצורות גילוי  לידי  בא התנועה שכוח מאחר  »

מהכוח  יותר  נעלה למשל , ומורכבת, עדינה מלאכה לביצוע היד  את להניע

לכוח  ונחשבת בהרבה פשוטה פעולה שהיא הליכה לצורך  הרגלים את להניע

ביותר  הנחות Cel‰aLאפילו ‰p‰התנועה ‰Úez‰ כאמור שהיא ƒ≈«¿»∆«ƒ
גם יחסית ונחותה פשוטה „‰aL‚‰פעולה ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ יחס עם ƒ«¿»»∆¿«¿»»

וקרוב ÁnaLישיר  ‰Úez‰Ó,מופשט נפשי  כוח שהיא Ì‚‰cכפי  ≈«¿»∆«…««¬«
,ÏÏÎa ‰Úe˙Ï ÌÈÏ‚aL ‰Úez‰ ‰ÓBc dÈ‡L וכאמור ∆≈»»«¿»∆»«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



ט       

זֹו הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ׁשּבּמח , לתנּועה  ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּובפרט 

ה ּוא  זה  ּכל  אמנם , והדרגה . ׁשּבסדר  ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָהמ ׁשכה 

ּבהדרגה , ׁשּבא  ּבׁשביל ּבה ּלּו ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבכח  כן ּוכמ ֹו ּבהדרגה , ׁשאינֹו ּוקפיצה  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹה ּדּלּוג 

ׁשאינֹו ּכבד  מ ּׂשא  לנענע  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה ּתנּועה ,

יׁשנם  ּכא ׁשר  ה ּׂשכל , ּבכח  ּגם  וכן הרגיל ,  ּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל 

מס ּפיקה  לא  אז ה ּנה  ּופירכ ֹות , ק ׁשיֹות  ְְְִִִִֵַָָֹֻר ּבּוי

את  לע ֹורר  צרי א ּלא  ה ּגל ּויים , ה ּכח ֹות  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהמ ׁשכת 

ּבבחינת  ׁשהם  העצמ ּיים , הה ּיּול ּיים  ְְִִִִִִִֵֶַַַַָֹה ּכח ֹות 

הה ּיּול ּיים  ּכח ֹות  ּומ ּצד  ּבמציא ּות , ׁשאינֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹהעלם 

לד ּלג , ּגם ) א ּלא  ,לה ּל רק  (לא  אפ ׁשר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהעצמ ּיים 

ׁשּגם  ה ּׂשכל , ּבכח  כן ּוכמ ֹו ּכבד . מ ּׂשא  ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּולנענע 

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּופירכ ֹות , ק ׁשיֹות  ר ּבּוי יׁשנם  ְְְֲִִִֶֶַָָָֻּכא ׁשר 

הע ּדר  על  ּבמאד  ּומתמרמר  עצמ ֹו את  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמיּגע 

ח ֹוזר , א ֹור   ּבדר ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ה ּנה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהה ׂשּכלה ,

ה ּׂשכל  ּבכח  מ ּגיע  ה ּוא  הרי ּודחיק ּו, מריר ּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹמ ּגֹו

ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  זֹו המ ׁשכה  ּומ ּצד  העצמי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהה ּיּולי

ֿ ס ֹוף  ֿ ּכל  ס ֹוף  יּגיע  ּופירכ ֹות , ק ׁשיֹות  ר ּבּוי ְְִִִֵַַָֻיׁש

ה ּׂשכל . ׁשל  ֱֵֶֶֶַָלאמת 

e‰ÊÂ ּׁשּכת ּוב אני,21מה  ּגּבֹור  יאמר  הח ּלׁש ¿∆ִִֶַַַַָָָֹ

ח ּלׁש ׁשה ּוא  ּדמאחר  מ ּובן, אינֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָּדלכא ֹורה 

 א אני. ּגּבֹור  ּׁשּיאמר  יֹועיל  מה  ּכח ֹות , ל ֹו ְִִִֵֶַַַָֹֹואין

ל ֹו נֹוגע  זה  ויהיה  ּכן, יאמר  ּדכא ׁשר  ה ּוא , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהענין

אזי  ה ּנפ ׁש, מ ּצּוי עד  אנרירן) אים  וועט  ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָ(עס 

הה ּיּול ּיים  מ ּכח ֹות  ׁשּימ ׁש ֿ ידיֿזה  על  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹֻיע ֹורר 

הה ּלּו ּבענין ּגּבֹור  יהיה  ֿ ידם  ׁשעל  ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהעצמ ּיים ,
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עדינות  תנועות מאשר  נחותה יותר  הרבה פעולה היא ברגלים ההליכה

ÁnaLומורכבות ‰Úe˙Ï ËÙe שיעור לאין  נעלית בוודאי  שהיא ƒ¿»ƒ¿»∆«…«
ברגליים, שבהליכה BÊמהתנועה È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ כוח של  ההתגלות ƒ»»¬≈

שבנפש התנועה מכוח שברגל  „‰Â‚‰התנועה „ÒaL ‰ÎLÓ‰ כי «¿»»∆¿≈∆¿«¿»»
כ 'העלם  בנפש קיים התנועה כוח

לעיל . כמבואר  במציאות', שישנו 

Cel‰a ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆¿ƒ
„‰a‚‰הליכה  ‡aL מכוח ∆»¿«¿»»

כפי  בפרט וההליכה בכלל  התנועה

בנפש, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשהוא
ÏÈLa פעולות הנפש מכוח לגלות ƒ¿ƒ

לא  בהמשכה צורך  יש רגילות בלתי 

כפי  דילוג ' 'בדרך  אלא הדרגתית

בשביל  נדרש מה ומפרט שהולך 

BÈ‡L ‰ˆÈÙ˜e ‚elc‰«ƒ¿ƒ»∆≈
ÁÎa ÔÎ BÓÎe ,‰‚„‰a¿«¿»»¿≈¿…«
ÚÚÏ ‰ˆB L‡k ,‰Úez‰«¿»«¬∆∆¿«¿≈«

ולהזיז  BÈ‡Lלהניע „k ‡OÓ«»»≈∆≈
ÁÎa Ìb ÔÎÂ ,ÏÈ‚‰ Cc ÏÚ«∆∆»»ƒ¿≈«¿…«
Èea ÌLÈ L‡k ,ÏÎO‰«≈∆«¬∆∆¿»ƒ

˙BÎÈÙe ˙BÈL˜ השכלי והעיון  À¿ƒ¿
מעיון  יותר  במיוחד , ומסובך  מורכב

‡Êרגיל , ‰p‰ הללו המקרים בכל  ƒ≈»
˙ÎLÓ‰ ‰˜ÈtÒÓ ‡Ï והתגלות …«¿ƒ»«¿»«

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ שבנפש «…«¿ƒ
במציאות', שישנו  'העלם הנחשבים

‡l‡ כי מיוחד  למאמץ נדרש האדם ∆»
הללו  ‡˙במקרים BÚÏ CÈ»̂ƒ¿≈∆

,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁk‰«…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ
ויכולת 'כוחות  אפשרות הם היוליים'

עצמיים' הילויים ו 'כוחות (פוטנציאל )

הנפש, בעצם שקיימות יכולות הם

ולא  גילוי  לידי  באות לא כלל  ובדרך 

כיון  ÈÁa˙פועלות Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰ כמו ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

ושאר  החלמיש שבצור  האש

האמורות  ‰ÌÈiÓˆÚהדוגמאות ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁk „vÓe באדם יש ƒ«…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ
מ  הללו יכולות היכולות ובאמצעות כלל , בדרך  שמתגלים לאלה ומעבר  על 

,Cl‰Ï ˜ ‡Ï) LÙ‡ ללכת‚l„Ï (Ìb ‡l‡ באמצעות , ולקפוץ ∆¿»…«¿«≈∆»«¿«≈
רגילה, בהליכה מתגלים ולא נדרשים שלא ויכולות OÓ‡כוחות ÚÚÏe¿«¬≈««»

„k כוחות גילוי  ידי  לא על  משא בנשיאת ביטוי  לידי  באים שלא ויכולות »≈
הרגיל . על  יתר  ÌLÈכבד  L‡k ÌbL ,ÏÎO‰ ÁÎa ÔÎ BÓÎe¿≈¿…««≈∆∆««¬∆∆¿»

˙BÎÈÙe ˙BÈL˜ Èea שלא במיוחד , ומסובך  למורכב הופך  והנושא ƒÀ¿ƒ¿
הקושי ÌB˜ÓŒÏkÓeכרגיל , BÓˆÚהאדם למרות ˙‡ ÚbÈÓ ומאמץ ƒ»»¿«≈«∆«¿

שלו  השכל  כוח ‰‰ÏkN‰,את cÚ‰ ÏÚ „‡Óa ÓÓ˙Óe ובנוסף ƒ¿«¿≈ƒ¿…«∆¿≈««¿»»
הדברים  להבנת עז  רצון  בעצמו  מעורר  השכלי  כאב למאמץ באמצעות

להבנה  זכה לא ועדיין  כראוי  לו  מובן  לא שהדבר  כך  על  גדולה והתמרמרות

ÊBÁ,המבוקשת  B‡ C„a ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ בקבלה מבואר  ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿∆∆≈
בא  העליון  האלוקי  שהאור  וחסידות

ישר ' 'אור  אופנים: בשני  בעולם ופועל 

בצורה  למטה מלמעלה הדרגתית הבא

מתוך  מלמטה, שבא חוזר ' ו 'אור 

למעלה  ועולה והנבראים, העולמות

הם  האדם לעבודת שהודות (לאחר 

האור  על  כך  כל  מסתירים ואינם התעלו 

מעלה  יש ישר ' שב'אור  ובעוד  האלוקי )

בא  הוא ב'אור כי  יותר , עליון  ממקור 

מתוך  בא שהוא בכך  מעלה יש חוזר '

בו  ויש התחתונים והנבראים העולמות

דמות  (כמשל  יותר  גדולה עוצמה

הנתקל  דבר  או  ממראה המשתקפת

בעוצמה) וחוזר  eÈÓבקיר  BbÓƒ¿ƒ
,e˜ÈÁ„e והדוחק המרירות מתוך  ¿ƒ

ÁÎaוהצער  ÚÈbÓ ‡e‰ È‰¬≈«ƒ«¿…«
ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰‰ ÏÎO‰ ומצליח «≈∆«ƒƒ»«¿ƒ

נעלמים  ֿ שכל  כוחות ולהפעיל  לעורר 

אינם  כלל  שבדרך  הנפש בעצם

BÊפועלים, ‰ÎLÓ‰ „vÓe של ƒ««¿»»
במיוחד  נעלים Ìbכוחות ‰p‰ƒ≈«

˙BÈL˜ Èea LÈ L‡k«¬∆≈ƒÀ¿
˙BÎÈÙe עומק על  לעמוד  וכדי  ƒ¿

עוצמתיים  בכוחות צורך  יש הדברים

ÛBÒŒÏkŒÛBÒבמיוחד , ÚÈbÈ«ƒ«»
ÏÎO‰ ÏL ˙Ó‡Ï את ויבין  »¡∆∆«≈∆

לאשורו . השכלי  הרעיון 

e‰ÊÂ הפנימי Ó‰הפירוש ¿∆«
e˙kM21Bab Ó‡È LlÁ‰ ∆»««»…«ƒ

,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,È‡»ƒ¿ƒ¿»≈»
BÏ ÔÈ‡Â LlÁ ‡e‰L Á‡Óc¿≈««∆«»¿≈
Ó‡iM ÏÈÚBÈ ‰Ó ,˙BÁk…«ƒ∆…«

È‡ Bab.? לגיבור ולהפוך  שלו  החולשה על  להתגבר  יוכל  ‡Cואיך  ƒ»ƒ«
,Ôk Ó‡È L‡Îc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ אלא בעלמא באמירה יסתפק ולא »ƒ¿»¿«¬∆…«≈

ÔÈ‡ ÌÈ‡ ËÚÂÂ ÒÚ) BÏ Ú‚B ‰Ê ‰È‰ÈÂ אכפת ויהיה בו  יגע ¿ƒ¿∆∆≈«∆∆ƒ»¿ƒ¿
‡ÈÊמאד )לו  ,LÙp‰ ÈevÓ „Ú כוחות התגלות לגבי  לעיל  לאמור  בדומה «ƒ«∆∆¬«

גם  כך  ההבנה חוסר  על  למרירות הודות השכל  של  ביותר  ופנימיים עמוקים

CLÓiLכאן  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ BÚÈ'חלש' היותו  למרות בו , ויתגלה ¿≈«¿≈∆∆À¿«
Bab ‰È‰È Ì„ÈŒÏÚL ,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁkÓ ענייניו בכל  ƒ…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ

פעולותיו  l„Ï‚ובכל  ÏÎeiL Cel‰‰ ÔÈÚa ללכת רק ולא ולקפוץ ¿ƒ¿««ƒ∆«¿«≈
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י    

לנענע  ׁשּיּוכל  ה ּתנּועה  ּובענין לד ּלג , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּיּוכל 

ּכ"ק  ׁשּסּפר  ה ּיד ּוע  ה ּסּפּור   ּדר ֿ (ועל  ּכבד  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ ּׂשא 

אדמ ֹו"ר  לה ׂשּכיל 22מ ֹו"ח  ׁשּיּוכל  ה ּׂשכל  ּובענין ,( ְְְְְִִֵֶֶַַַַַ

ה ּקׁשיֹות  העלם  יׁשנֹו ּכא ׁשר  ּגם  ער ֹו ֿ ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֻּבאין

המ ׁשכה  ׁשּבׁשביל  מ ּובן זה  ּומ ּכל  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָוה ּפירכ ֹות .

המ ׁשכה  ורק  מיחד , ּבכח   צר אין ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשּבהדרגה ,

ּדוקא . מיחד  ּכח  ֿ ידי על  ּבאה  ּבהדרגה  ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּלא 

ׁשהתה ּוּות ÊŒCcŒÏÚÂ‰ד ) למעלה , יּובן ¿«∆∆∆ְְְִֶַַָָ

מ ּבחינת  היא  ְִִִַָָהע ֹולמ ֹות 

ׁשהיא  מאין יׁש התה ּוּות  ׁשּגם  לפי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַה ּדּבּור ,

מ ּפני  עדין, ּבהדרגה  היא  ֿ ער ֹוך  אין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָּבבחינת 

ה ּיׁש, אל   הער קר ּוב  ל ֹו יׁש ה ּמה ּווה  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהאין

יכ ֹול  האין ׁשהרי האין, אצל  מק ֹום  ּתֹופס  ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוה ּיׁש

אבל  ה ּיׁש, את  לה ּוֹות  צ ּו) זי טראגט  ער  ְְְֲִֵֶֶַַָָ(א ּון

את  מה ּוה  ׁשהאין אם  (ּכי יׁש להע ׂשֹות  יכ ֹול  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו

ה ּיׁש ׁשהתה ּוּות  מ ּפני והינּו, מ ּמּנּו)*, ח ּוץ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַה ּיׁש

יׁש יע ׂשה  ׁשהאין אבל  , ׁשּבער ענין ה ּוא  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמהאין

 ּבער ׁשּלא  ענין ׁשאמ ּתית 23ה ּוא  מבאר  ולכן . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

מעצמ ּות ֹו ּבהתה ּוּות  ה ּוא  ער ֹו ֿ אין ְְְְֲִִֵֵַַַענין

לגמרי  ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  ׁשה ּנברא  ,** ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָית ּבר

ׁשה ּיׁש ה ּוא  ההתה ּוּות  ואפן , ית ּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלעצמ ּות ֹו

ה ּנברא  יׁש נע ׂשה  ֿ ּכן 24האמ ּתי ֿ ּׁשאין מה  , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ער ֹו אין  ּבדר אינֹו מהאין ה ּיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהתה ּוּות 

ענין   ּדר ֿ ועל  עדין. ּבהדרגה  ה ּוא  א ּלא  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָלגמרי,
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א ). (קטו, פינחס  ר"פ  ביאוה "ז בזה  עיין (*

ואילך). תלד ע ' תרס "ו (המשך תרס "ז בחוקותי אם  ד"ה  עיין (**

ריא.22) ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר קדש אגרות וראה קסה. ע ' תרפ "ז סה"מ  2311)ראה שבהערה גו' וידבר ד"ה גם ראה

.(17 ס "ע  (שם ובכ"מ .24)פ "ג ג. מג, בשלח  האמצעי  לאדמו"ר הזהר ביאורי  ראה

    
רגילה, k„הליכה ‡OÓ ÚÚÏ ÏÎeiL ‰Úez‰ ÔÈÚe רק ולא ¿ƒ¿««¿»∆«¿«¿≈««»»≈

רגיל  Á"BÓמשא ˜"k tqL Úe„i‰ etq‰ CcŒÏÚÂ)¿«∆∆«ƒ«»«∆ƒ≈¿
"BÓ„‡22 בו לגלות נדרש אדם בו  שגרתי  לא מאורע על  הריי "צ הרבי  «¿

אותו  כותב בעצמו  הריי "צ שהרבי  כפי  הסיפור  וזה רגילים. בלתי  כוחות עצמו 

כאן ): בהערה המצוין  קודש' ('אגרות

בסכנה  ליצלן  רחמנא שהיה אחד  ...."

מגזלנים ונחבא גדולה נפש, רוצחי 

כן  אחרי  אפשרי  היה לא אשר  במקום

[הריסת] בסתירת אם כי  משם להוציאו 

ליצלן  ורחמנא כניסתו , מקום והרחבת

קול , שום נשמע היה שלא גרונו  ניחר 

מוסיף  הריי "צ הרבי  נתרפא. כך  ואחר 

"בעת  הדברים: משמעות על  וכותב

הנה  נפשו  בסכנת האיש שהרגיש

לחיות  דרוצה הרצון , כוח עצם התגלה

נכנס  צר  מקום אצל  ובעמדו  למות, ולא

שלא  וביראו  אופן , באיזה דעת בלי  שם

גרונו  ניחר  הנה הרוצחים בו  ירגישו 

מחבואו ..."), מקום יגלה שלא מעצמו 

ÏÈkN‰Ï ÏÎeiL ÏÎO‰ ÔÈÚe¿ƒ¿««≈∆∆«¿«¿ƒ
CBÚŒÔÈ‡a והשוואה יחס כל  ללא ¿≈¬

אלא  שלו  הרגילות השכליות ליכולות

ויידע  BLÈיבין  L‡k Ìb««¬∆∆¿
ÌÏÚ‰ עקב השכל  אור  על  ∆¿≈

˙BÎÈt‰Â ˙BÈLw‰.הרבות «À¿¿«ƒ¿
ÏÈLaL ÔeÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆ƒ¿ƒ

‰‚„‰aL ‰ÎLÓ‰ הבנת כמו  «¿»»∆¿«¿»»
ברמה  רגילה רעיון  הליכה רגילה,

רגיל , משא ÁÎaונשיאת Cˆ ÔÈ‡≈…∆¿…«
„ÁÈÓ,הנפש ופנימיות עומק מתוך  ¿À»

‰ÎLÓ‰ ˜Â מכוחות והתגלות ¿««¿»»
פעולות  לצורך  שנחוצה הנפש

שהיא  רגילות בלתי  …∆lL‡מיוחדות,
Ák È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰‚„‰a¿«¿»»»»«¿≈…«

‡˜Âc „ÁÈÓ ורצון חסרונו  על  כאב מיוחד , מאמץ נדרש אותו  לגלות שכדי  ¿À»«¿»
אותו . לגלות עז 

˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ והנבראים,„) ¿«∆∆∆»¿«¿»∆ƒ¿«»»
והנבראים  העולמות גם זה העליון ובכלל  האלוקי  מהאור  È‰ƒ‡התחתונים,

eac‰ ˙ÈÁaÓ חיצוני עניין  הוא והדיבור  כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של  ƒ¿ƒ««ƒ
ומפנימיותו " "מתוכיותו  שהוא ל "ויפח" ביחס קל  ÌbLוכוח ÈÙÏ¿ƒ∆«

ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ דבר ֿ מלא ‡CBÚŒÔÈדבר  ˙ÈÁa ‡È‰L כי ƒ¿«≈≈«ƒ∆ƒƒ¿ƒ«≈¬
ודמיון  יחס כל  התחתון אין  וה'יש' העליון  ה'אין ' בין  È‰ƒ‡והשוואה

CÚ‰ e˜ BÏ LÈ ‰Âe‰n‰ ÔÈ‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ„Ú ‰‚„‰a¿«¿»»¬«ƒƒ¿≈∆»«ƒ«¿«∆≈≈»≈∆
כלשהו  ודמיון  ‰‡ÔÈויחס Ïˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz Li‰Â ,Li‰ Ï‡ ויש ∆«≈¿«≈≈»≈∆»«ƒ

כלפיו , מסוימת חשיבות ≈¬∆È‰Lלו 
Ë‚‡Ë Ú Ôe‡) ÏBÎÈ ÔÈ‡‰»«ƒ»∆¿»¿

eˆ CÈÊ עצמו את מפנה והוא ƒ
‰Li,ומתעסק  ˙‡ ˙Be‰Ï (¿«∆«≈

היא  הזו  וההתעסקות הזו  והיכולת

דרך  (על  כלשהו  דמיון  על  הוכחה

'כח  של  שהיכולת לעיל  המבואר 

רעיונות  ולהבין  להמציא המשכיל '

ושייכות  קשר  על  מוכיחה שכליים

האין  שני , מצד  זאת שעם אלא ביניהם)

למרות  כי  ערוך  באין  גם הם והיש

יש  ולהוות לעשות יכול  «¬‡Ïשהאין 
LÈ ˙BNÚ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ וכאשר ≈»¿≈»≈

את  לפרש אין  מהאין  מתהווה היש

ליש  עצמו  האין  כהפיכת Èk)ƒהדבר 
Li‰ ˙‡ ‰e‰Ó ÔÈ‡‰L Ì‡ƒ∆»«ƒ¿«∆∆«≈

epnÓ ıeÁ נשאר עצמו  שהוא בעוד  ƒ∆
לכן  קודם כמו  בדיוק )*,'אין '

Li‰ ˙ee‰˙‰L ÈtÓ ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««≈
CÚaL ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈ‡‰Ó כי ≈»«ƒƒ¿»∆¿∆∆
במהותו  טבועה יש להוות של היכולת

LÈהאין , ‰NÚÈ ÔÈ‡‰L Ï‡¬»∆»«ƒ≈»∆≈
עצמו  בו  מהותי ויחול  שינוי  ‰e‡כזה

CÚa ‡lL ÔÈÚ23ÔÎÏÂ . ƒ¿»∆…¿∆∆¿»≈
ŒÔÈ‡ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L ‡Ó¿…»∆¬ƒƒƒ¿«≈
˙ee‰˙‰a ‡e‰ CBÚ¬¿ƒ¿«
,**Ca˙È B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈
CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡p‰L∆«ƒ¿»¿≈¬
,Ca˙È B˙eÓˆÚÏ ÈÓ‚Ï¿«¿≈¿«¿ƒ¿»≈
Li‰L ‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÙ‡Â¿…∆«ƒ¿«∆«≈

‡p‰ LÈ ‰NÚ ÈzÓ‡‰24Li‰ ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , »¬ƒƒ«¬∆≈«ƒ¿»«∆≈≈ƒ¿««≈
‰‚„‰a ‡e‰ ‡l‡ ,ÈÓ‚Ï CBÚ ÔÈ‡ C„a BÈ‡ ÔÈ‡‰Ó≈»«ƒ≈¿∆∆≈¬¿«¿≈∆»¿«¿»»

ÔÈ„Ú של יחס הוא ליש האין  בין  שהיחס בחסידות ללא כמבואר  ערוך ' 'אין  ¬«ƒ
אבל  לך "), ערוך  ("אין  בעצמו  הוא ברוך  הקדוש לגבי  ודמיון  השוואה כל 

מוחלט  אינו  והיש האין  בין  הריחוק המהווה, האלוקי  האור  של  האין  לגבי 

לגמר  ערוך ' 'אין  מוגדר  זה היא ואין  היש את בורא שהאין  העובדה עצם כי  י 
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יי       

ׁשּכל  ׁשל ׁשלת , מ ּלׁשֹון ׁשה ּוא  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבזֹו, זֹו ּוק ׁשּור ֹות  אח ּוזֹות  הם  ה ּׁשל ׁשלת  ְְְְֲֵֶֶַַַט ּבע ֹות 

ׁשהעליֹון  ה ּוא  ההתק ּׁשר ּות  ׁשאפן ּדאף  ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹוהינּו,

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ׁשּבעליֹון, ּבּתח ּתֹון ק ׁשּור  ְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּתח ּתֹון

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. העליֹון עם  ּגם  ׁשּיכ ּות  ל ֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּבכח  נפיחה  ֿ ידי על  היא  ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹירידת 

ׁשּלא  היא  ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  ׁשּירידת  לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּדוקא ,

ל ׁשאר  האדם  ּבריאת  ּדֹומה  אינּה ׁשהרי  ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבהדרגה ,

ּכתיב  ה ּנבראים  ׁשּבכל  הארץ 25ה ּנבראים , ּתֹוצא  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לפי  ּכאחד , נת ּגּלּו ונפ ׁשם  ׁשּגּופם  ח ּיה , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָנפ ׁש

ּבחינת  היא  ונפ ׁשם  צ ֹומח , ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּגּופם 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  לזה , זה  קר ֹובים  הם  וחי וצ ֹומח  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַחי,

ּכתיב  האדם  ּבבריאת  עיני,26ּכן רא ּו ּגלמי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבח  ה ּוא  ּבחינת ׁשּגּופ ֹו היא  ונפ ׁשֹו ּדֹומם , ינת  ְְְְִִִֵֶַַַ

הם  וד ֹומם  ּומד ּבר  חי , מ ּבחינת  ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָמד ּבר 

ּבנׁשמת  ה ּנה  יֹותר , ּובעמק  לזה . זה  ער ֹו ֿ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹּבאין

ּכתיב  היא ,27האדם  טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת נׁשמה  ְְְִִִֶַָָָָָָָָ

ּכפי  יֹותר , ּולמעלה  טה ֹורה , ּבבחינת  ְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהיא 

ׁשּנׁשמ ֹות  יֹותר , ּולמעלה  נת ּת, ּבבחינת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיא 

ּבמח ׁשבה  על ּו ּבּמח ׁשבה 28יׂשראל  והינּו , ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָ

קדמ ֹון' ּד'אדם  הם 29ה ּקד ּומה  ּגּופא  וׁשם  , ְְְְֵַַָָָָָ

על ּו ה ּדּיּוק  ׁשּזה ּו ׁשּבּמח ׁשבה , עליֹונה  ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבבחינה 

ׁשה ּוא 28ּבמח ׁשבה  ל ּגּוף  ה ּנׁשמ ֹות  ירד ּו ּומ ּׁשם  . ְְֲִֶַַַַָָָָָ

מ ּצד  ׁשהרי ֿ הח ּיים , ּבעלי מ ּכל  ּבמדרגה  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלמ ּטה 
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שיש  אבל הוכחה היש את מהווה שהאין  העובדה וגם כלשהו  יחס ביניהם

משתנה  היה האין  אם (ורק בערך  כן  היא שההתהוות משום היא יש נעשה לא

בערך ). שלא התהוות זו  הייתה ליש נהפך  עצמו  שהוא כך  כדי  עד  ומתהפך 

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ CcŒÏÚÂ האור שירידת וחסידות בקבלה כמבואר  ¿«∆∆ƒ¿««ƒ¿«¿¿
למטה  מלמעלה לדרגה מדרגה האלוקי 

השתלשלות' 'סדר  בשם נקראת

˙ÏLÏL ÔBLlÓ ‡e‰L בלשון) ∆ƒ¿«¿∆∆
בלשון  שרשרת כמו  והתלמוד , המשנה

‰ÏLÏM˙ימינו ) ˙BÚaË ÏkL∆»«¿««¿∆∆
אורכה  ‡BÊeÁ˙לכל  Ì‰≈¬

Û‡c ,eÈ‰Â ,BÊa BÊ ˙BeL˜e¿¿¿«¿¿«
˙eM˜˙‰‰ ÔÙ‡L הדרגות של  ∆…∆«ƒ¿«¿

השתלשלות  בסדר  ‰e‡השונות
ÔBzÁzaL ÔBÈÏÚ‰L החלק ∆»∆¿∆««¿

התחתונה  בדרגה ביותר  ̃«eLהנעלה
ÔBÈÏÚaL ÔBzÁza התחתון החלק ««¿∆»∆¿

בדרגה  «ŒÏkÓƒשמעליה,ביותר 
˙eÎiL BÏ LÈ ,ÌB˜Ó רק לא »≈«»

הכי  –לדרגה (ובמשל  אליו  הקרובה

בפועל ) בה שאחוזה »Ìbאלא הטבעת
LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÌÚ עם – (ובמשל  ƒ»∆¿«»

זו  גם השרשרת שבכל  הטבעות כל 

משום  זה וכל  מאד ) ממנה שרחוקה

השתלשלות' שב'סדר  הדרגות שכל 

ביותר , התחתונה עד  ביותר  מהעליונה

הדרגות  בין  והמרחק בזו  זו  קשורות

וכל  העולמות כל  ולכן  הדרגתי , הוא

הדיבור  בחינת ידי  על  נתהוו  הנבראים

לעיל . כמבואר  ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óהעליון ,
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ Ôk הרוחנית ≈¿ƒ««¿»»

היא Ûebaהעליונה  והחומרי  הגשמי  «ִ

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  דיבורו  ידי  על  לא

כביכול , חיצוני  ענין  שהוא בלבד , הוא

Âc˜‡אלא  ÁÎa ‰ÁÈÙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿…««¿»
הדיבור , מכוח נעלה פנימי  כוח גילוי  ‰ÓLp‰שהיא ˙„ÈiL ÈÙÏÛeba ¿ƒ∆¿ƒ««¿»»«

‰‚„‰a ‡lL ‡È‰ שתתרחש שכדי  ועצומה גדולה בירידה מדובר  אלא ƒ∆…¿«¿»»
עצום, פער  על  לדלג  ÓBc‰יש dÈ‡ È‰L של והצורה Èa‡˙הדרך  ∆¬≈≈»»¿ƒ«

È˙k ÌÈ‡p‰ ÏÎaL ,ÌÈ‡p‰ ‡LÏ Ì„‡‰25‡ˆBz »»»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
,„Á‡k elb˙ ÌLÙÂ ÌÙebL ,‰iÁ LÙ ı‡‰ ובעונה בעת »»∆∆∆«»∆»¿«¿»ƒ¿«¿∆»

ÈÁa˙אחת  ‡È‰ ÌLÙÂ ,ÁÓBˆ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÙebL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ«
˙‡Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈB˜ Ì‰ ÈÁÂ ÁÓBˆÂ ,ÈÁ«¿≈«¿«≈¿ƒ∆¿∆«∆≈≈ƒ¿ƒ«

È˙k Ì„‡‰26 האדם על  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  e‡שהקדוש ÈÓÏb »»»¿ƒ»¿ƒ»
,EÈÈÚ חיות חסר  כגולם היה עדיין  כאשר  ה' לעיני  נראה שהאדם כלומר  ≈∆

הגוף  כאשר  ֿ כך , ואחר  האדם, של  גופו  נברא תחילה בתורה, כמפורש שהרי 

לבעלי  האדם בין  הזה וההבדל  חיים" נשמת באפיו  "ויפח – קיים היה כבר 

הוא  יחד  ונפש כגוף נבראו  הם ואילו  בלבד  כגוף תחילה נברא שהוא החיים

האדם BÙebLמשום BLÙÂשל  ,ÌÓBc ˙ÈÁa ‡e‰ האדם ‰È‡של  ∆¿ƒ«≈¿«¿ƒ
‰ÏÚÓlL a„Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈∆¿«¿»
ÌÓB„Â a„Óe ,ÈÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«≈¿≈

‰ÊÏ ‰Ê CBÚŒÔÈ‡a Ì‰ ויש ≈¿≈¬∆»∆
כמו  לא ועצום, גדול  פער  ביניהם

לזה. זה קרובים שהם והחי  הצומח

מדוע  ביאור  בתוספת ומבאר  והולך 

 ֿ באין  ירידה היא בגוף הנשמה ירידת

בגוף  תתלבש שהנשמה כדי  (ולכן  ערוך 

בכוח): "ויפח" להיות צריך  היה

˙ÓLa ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓÚe¿…∆≈ƒ≈¿ƒ¿«
È˙k Ì„‡‰27z˙pL ‰ÓL »»»¿ƒ¿»»∆»«»

‡È‰L ,‡È‰ ‰B‰Ë Èaƒ¿»ƒ∆ƒ
,‰B‰Ë ˙ÈÁa שירדה שקודם ƒ¿ƒ«¿»

כל  בדרגה למעלה הייתה לגוף הנשמה

זה  שם שעל  באלוקות גבוהה כך 

"טהורה" ˙BÈ,נקראת ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
"טהורה" מבחינת יותר  למעלה ואפילו 

,z˙ ˙ÈÁa ‡È‰L ÈÙk היינו ¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«»«»
ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש שבאה נתינה

˙BÈ,בעצמו  ‰ÏÚÓÏe,בעצם ¿«¿»≈
ומקור  אפילו שורש יותר  נעלה הנשמה

שלמעלה  בחינה היינו  "נתת", מבחינת

שהנשמה  כפי  אלא והתגלות מ'נתינה'

ז "ל  חכמינו  כדברי  באלוקות מושרשת

eÏÚ Ï‡NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈»
‰LÁÓa28 ֿ הקדוש של  העליונה ««¬»»

ֿ הוא, LÁna‰ברוך  eÈ‰Â¿«¿««¿»»
'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ‰Óe„w‰29, «¿»¿»»«¿

בקבלה  שבשלב כמבואר  וחסידות

כל  העולמות, בריאת של  ונעלה קדום

בסקירה  כביכול , העליונה, במחשבה עלו  ההשתלשלות' 'סדר  כל  של  הדרגות

הראשונית  המחשבה וזו  כללי  אחד  רצון  הוא שעניינה כוללת אחת

הנשמה  באה זו  עליונה ומדרגה והנבראים, העולמות כל  של  וההתחלתית

ÌLÂ'הקדומה BÈÏÚ‰הנשמות ‰Ìעצמה Ùeb‡ב'מחשבה ‰ÈÁa ¿»»≈ƒ¿ƒ»∆¿»
‰LÁÓa eÏÚ ˜eic‰ e‰fL ,‰LÁnaL28 את לפרש יש כי  ∆««¬»»∆∆«ƒ»¿«¿»»

רעיון ) לו  שעלה נאמר  (כאילו  במחשבה שעלו  במובן  רק לא "עלו " הביטוי 

העליון  החלק הם העולמות, כל  כאמור  נסקרו  בה עצמה, שבמחשבה גם אלא

שבמחשבה. ונעלית ÌMÓeוהנעלה עליונה  כך  כל  ‰BÓLp˙מדרגה e„È ƒ»»¿«¿»
„vÓ È‰L ,ÌÈiÁ‰ŒÈÏÚa ÏkÓ ‰‚„Óa ‰hÓÏ ‡e‰L ÛebÏ«∆¿«»¿«¿≈»ƒ»«¬≈««ƒ∆¬≈ƒ«
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יב    

 קדמ יּתּוׁש ּגם  את 30ה ּגּוף  מ ׁשּנה  ׁשאינֹו לפי , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה 31ּתפקיד ֹו אפ ׁשר  הרי ה ּגּוף  מ ּצד  וא ּלּו , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּבֹו למרד  ּומכ ּון ר ּבֹונֹו את  מ ּובן 32יֹודע  זה  ּומ ּכל  . ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  המ ׁשכה  היא  ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  וק ּׁשּור  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּירידת 

זה  הרי זֹו המ ׁשכה  ׁשּתהיה  ּובכדי ּכלל , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהדרגה 

ּדוקא . ּבכח  ה ּנפיחה  ֿ ידי ְְְְִֵַַַַָָֹעל 

e‰ÊÂ היא ּבּגּוף  ה ּנׁשמ ֹות  ׁשּירידת  ּכן ּגם  ¿∆ְְִִֵֶַַַַָ

ֿ על ֿ אף  ּדה ּנה , הוי'. וחפץ  רצ ֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמ ּבחינת 

ּכמ ֹו הרצ ֹון, מ ּבחינת  ׁשר ׁשם  ה ּנבראים  ׁשּכל  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּפי

ֿ מק ֹום ,33ׁשּכת ּוב  מ ּכל  ע ׂשה , הוי' חפץ  א ׁשר  ּכל  ֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹ

ּבא  ׁשהרצ ֹון ּכפי זה  הרי ה ּנבראים  ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבכל 

ּדבר  לבחינת  עד  ה ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַּבהתל ּבׁשּות 

ירידת  (היינּו האדם  ּבריאת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהוי',

ׁשאינֹוה ּנׁשמ  עצמ ֹו הרצ ֹון מ ּבחינת  היא  ּבּגּוף ) ֹות  ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

הרצ ֹון. עצם  ּבחינת  ה ּפנימ ּיּות , ּבבחינת  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻמל ּבׁש

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין מא ֹור  הרצ ֹון הת ּגּלּות  ְְִִֵֵֵַָָָוה ּנה ,

למעלה  הרצ ֹון ׁשהרי ּדּלּוג , ּבבחינת  ּכן ּגם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהיא 

ה ּוא  למ ּטה  הרצ ֹון ּכי למ ּטה , לרצ ֹון ּדֹומה  ְְִֵֶַַָָָָָָאינֹו

מ ּובן  ּכן ואם  מחס ֹור ֹו, את  למ ּלאות  ְְְְִִֵֵֶַַָֹּבכדי

ׁשּי ׁשהרצ ֹון ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  לרצ ֹון, ׁשּי ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשה ּמחס ֹור 

למ ּלאות  ּבׁשביל  ה ּוא  הרצ ֹון ׁשהרי עצמ ֹו, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹלאדם 

ּכיון  למעלה , הרצ ֹון  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מחס ֹור ֹו. ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָאת 

ה ּוא  אנּת ׁשהרי מחס ֹור ֹו, למ ּלאות  ּבׁשביל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹׁשאינֹו

ּדכ ֹולא  ה ּמל 34ׁשלימ ּותא  ּבבית  חסר  ּוכל ּום  ,35, ְְְְֵֵֵֶֶַָָָ

והמ ׁשכת  ּכלל , וׁשּיכ ּות   ער ׁשּום  לרצ ֹון אין ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

וזה ּו וד ּלּוג. התח ּדׁשּות  ׁשל  ּבאפן היא  ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹהרצ ֹון
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וש"נ. .74 ע ' תש"ג וש"נ. א.30)17. פ "ח , ב "ר א. לח , סנהדרין ב ).31)ראה (ל, פכ"ד תו"כ 32)תניא – חז"ל לשון

ועוד. יד. כו, בחוקותי  ו.33)ופרש"י  קלה, ב ).34)תהלים (יז, בהקדמה תקו"ז תתקפט .35)ראה רמז קהלת שמעוני  ילקוט 

    
CÓ„˜ LezÈ Ìb Ûeb‰30, שבת בערב נברא "אדם ז "ל  חכמינו  כמאמר  «««»»»

אומר  ויתגאה, עליו  דעתו  תזוח שאם נבראו ).. כבר  החיים בעלי  שכל  (לאחר 

שמבואר  וכפי  בראשית", במעשה קדמך  יתוש שהנחיתות לו : התניא בספר 

היתוש  לעומת האדם זה של  במובן  È‡LB„È˜Ùzהיא ˙‡ ‰pLÓ B31, ∆≈¿«∆∆«¿ƒ
לתפקיד  בהתאם ופועל  חי  והיתוש

הבורא ידי  על  עליו  el‡Â¿ƒשהוטל 
LÙ‡ È‰ Ûeb‰ „vÓ יתכן ƒ««¬≈∆¿»

‰È‰iLהאדםÚ„BÈ ומכיר˙‡ ∆ƒ¿∆≈«∆
Ba „ÓÏ ÔeÎÓe BBa32 בניגוד ƒ¿«≈ƒ¿…

ומתוך  לו  הועיד  שהבורא לתפקיד  גמור 

בבורא. Ê‰מרידה ÏkÓe האמור לפי  ƒ»∆
של  והעצומה הגדולה המעלה על 

והנחיתות  אחד  מצד  למעלה הנשמה

ואם  שני  מצד  הגשמי  הגוף של  הגדולה

עצום  פער  ביניהם יש «ÔeÓכן 
Ûeba ‰ÓLp‰ eM˜Â ˙„ÈiL∆¿ƒ«¿ƒ«¿»»«

‰ÎLÓ‰ ‡È‰ למטה מלמעלה ƒ«¿»»
È„Îe ,ÏÏk ‰‚„‰a ‡lL∆…¿«¿»»¿»ƒ¿≈

BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰È‰zL בוודאי שהיא ∆ƒ¿∆«¿»»
כרגיל  ושלא דילוג  Ê‰בדרך  È‰¬≈∆

.‡˜Âc ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿…««¿»
Ôk Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי  הטעם ¿∆«≈

‡È‰ Ûeba ˙BÓLp‰ ˙„ÈiL∆¿ƒ««¿»«ƒ
.'ÈÂ‰ ıÙÁÂ ÔBˆ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿≈∆¬»»
ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆»
˙ÈÁaÓ ÌLL ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ»¿»ƒ¿ƒ«

e˙kL BÓk ,ÔBˆ‰33Ïk »»¿∆»…
‰NÚ 'ÈÂ‰ ıÙÁ L‡ כל כן  ואם ¬∆»≈¬»»»»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  וברואיו  מעשיו 

העליון  הרצון  של  והתגלות ביטוי  הם

מהכוחות  יותר  ונעלה כללי  כוח שהוא

הוא  הרצון  כלל  (ובדרך  הפנימיים

הספירות  מעשר  שלמעלה 'כתר ' בחינת

נעלה  יותר  כוח הוא הרצון  באדם וכן 

והמידות), השכל  כוחות «ŒÏkÓƒמעשר 
,ÌB˜Ó הבדל יש בין עדיין  מהותי  »

באים  הנבראים שכל  כי העובדה מהרצון  באות שהנשמות לזה «¿ÏÎaמהרצון ,
ÔBˆ‰L ÈÙk ‰Ê È‰ ÌÈ‡p‰הנעלה למטה a‡הכללי  ויורד  «ƒ¿»ƒ¬≈∆¿ƒ∆»»»

˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa ˙eLaÏ˙‰a והמידות השכל  לכוחות (המקבילה ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
כך  ואחר  'מקיף') כוח שהוא הרצון  כוח לעומת פנימיים כוחות שהם שבאדם

עוד  ויורד  מוסיף ÈÁÏ˙הוא „Ú העליון ‰ÈÂ'הדיבור  c שבאמצעותו «ƒ¿ƒ«¿«¬»»
הנבראים, כל  ÈÈ„˙נבראו  eÈÈ‰) Ì„‡‰ ˙‡Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«»»»«¿¿ƒ«

LaÏÓ BÈ‡L BÓˆÚ ÔBˆ‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ (Ûeba ˙BÓLp‰«¿»«ƒƒ¿ƒ«»»«¿∆≈¿À»
,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa'פנימיים' כוחות של  מכוחות במובן  שלמטה ƒ¿ƒ««¿ƒƒ

‰ÔBˆ'מקיפים' ÌˆÚ ˙ÈÁa וביחס בפנימיות ומתלבש יורד  שאינו  ¿ƒ«∆∆»»
התגלות  גם יש ישראל  בנשמות ורק בהם מלובש איננו  אכן  האחרים  לנבראים

הרצון . עצם של 

ŒB‡Ó ÔBˆ‰ ˙elb˙‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»»≈
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ שכאמור ≈»

ישראל  בנשמות Ôkקיימת Ìb ‡È‰ƒ«≈
‚elc ˙ÈÁa פני על  'דילוג ' ותוך  ƒ¿ƒ«ƒ

לגישור , ניתן  לא שלכאורה עצום פער 

‰ÏÚÓÏ ÔBˆ‰ È‰L רצון ∆¬≈»»¿«¿»
ÔBˆÏהעליון  ‰ÓBc BÈ‡≈∆»»

‰hÓÏ,האדם ‰ÔBˆרצון  Èk ¿«»ƒ»»
˙‡ ˙Â‡lÓÏ È„Îa ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈¿«…∆

,BBÒÁÓ בדבר רוצה אדם כאשר  «¿
את  למלא כדי  היא כוונתו  מסויים

ÔeÓמחסורו  Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»
ÔBˆÏ CiL BÒÁn‰L כך ∆««¿«»»»

קירבה  של  ויחס זיקה יש שמלכתחילה

מעוניין  האדם שבו  לדבר  הרצון  בין 

רוצה, הוא ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒואותו 
BÓˆÚ Ì„‡Ï CiL ÔBˆ‰L ולא ∆»»«»»»»«¿

ממנו  ונעלה מופשט בעניין  מדובר 

בעצם  שקשור  בדבר  אלא לחלוטין 

‰e‡מהותו , ÔBˆ‰ È‰L∆¬≈»»
BBÒÁÓ ˙‡ ˙Â‡lÓÏ ÏÈLaƒ¿ƒ¿«…∆«¿
מחסור  באותו  חש עצמו  והאדם

את  להשלים רצון  חש מכך  וכתוצאה

‰ÔBˆהמחסור . ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»
,‰ÏÚÓÏ מדובר לא מלכתחילה הרי  ¿«¿»

ש'תופס' עמוק פנימי  ובחפץ בנטייה

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש «≈ÔÂÈkאת
˙Â‡lÓÏ ÏÈLa BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ¿«…

BBÒÁÓ מדובר לא ומלכתחילה «¿
זה, מסוג  ‰e‡ברצון  z‡ È‰L∆¬≈«¿¿

e‰lÎc ‡˙eÓÈÏL34,– אתה ¿≈»¿À¿
הכל  שלימות הוא – ֿ הוא ֿ ברוך  ‰CÏnהקדוש ˙Èa ÒÁ ÌeÏÎe35, ¿»≈¿≈«∆∆

ÏÏk ˙eÎiLÂ CÚ ÌeL ÔBˆÏ ÔÈ‡ È‰ של ומהותו  עצמותו  עם ¬≈≈»»∆∆¿«»¿»
התעוררות  למעלה יש אם שגם ֿ הוא ֿ ברוך  בדרך הקדוש זה הרי  כביכול , רצון ,

לכן , קודם במציאות קיים היה שלא דבר  חידוש והתגלות ÎLÓ‰Â˙של  ¿«¿»«
‚el„Â ˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ÔBˆ‰ שבאה כהמשכה ולא »»ƒ¿…∆∆ƒ¿«¿¿ƒ

ורגילה, פשוטה היא שלו  שההתעוררות למטה מהרצון  (בשונה הדרגתי  באופן 
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וחפץ  הרצ ֹון ֿ ידי ׁשעל  – ּבכח  ה ּנפיחה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹענין

ׁשהתה ּוּות ּה ה ּבריאה , ּכל  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעליֹון.

ּבהדרגה . הוי', ְְְֲִַַָָָָּבדבר 

למ ּטה p‰Â‰ה ) יֹורדת  ׁשה ּנׁשמה  ֿ זה  ֿ ידי על  ¿ƒ≈ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם  וע ֹובדת  ה ּבהמית  ונפ ׁש ְְֲִִֶֶֶֶַַַּבּגּוף 

על ּיה  ּתֹוספת  נע ׂשה  אזי לברר ּה, ה ּבהמית  ְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּנפ ׁש

ה ּנׁשמה  מ ּגעת  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  והינּו, ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָּבּנׁשמה ,

לה ּגיע  ּבכדי ׁשהרי ּומק ֹור ּה, מ ּׁשר ׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלמעלה 

ה ּירידה , להיֹות  הצרכה  לא  ּומק ֹור ּה ְְְְְְְִִַָָָָָֹֻל ׁשר ׁשּה

למעלה  מ ּגעת  ירידת ּה ֿ ידי ׁשעל  ל ֹומר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּובהכרח 

עצמ ֹו מ ּצד  ׁשה ּנברא  והינּו, ּומק ֹור ּה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָמ ּׁשר ׁשּה

וכ ּיד ּוע  וׁשר ׁשֹו, למק ֹור ֹו רק  לה ּגיע  36יכ ֹול  ְְְְְִִַַַַַָָָ

עיטם  עין מ ּמעין לזה  ֿ ידי 37הראיה  על   א , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מ ּגעת  ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבג ּוף  ה ּנׁשמה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָירידת 

ׁשעל ֿ והינּו ּומק ֹור ּה, מ ּׁשר ׁשּה למעלה  ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָה ּנׁשמה 

ּבזה , והענין ּגב ּול . ּבלי לבחינת  ּבאה  ֿ זה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָידי

ל ּה יׁש ֿ עצמ ּה מ ּצד  ׁשה ּנׁשמה  ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדה ּנה ,

א ֹות ּה ׁשּמעלים  ּגדפין ּתרין ׁשהם  ּורחימ ּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּדחיל ּו

ׁשל 38למעלה  ויראה  האהבה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשל  ויראה  ׁשהאהבה  והגם  ּבהג ּבלה . הם  ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה ּנׁשמה 

ה ּנׁשמה  ׁשהרי ודעת , מ ּטעם  למעלה  הם  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה ּנׁשמה 

ׁשּלּה האהבה  ּכן ואם  מ ּמעל , אלקה  חלק  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהיא 

האהבה  ענין ׁשּזה ּו ודעת , מ ּטעם  למעלה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהיא 

ּבהג ּבלה ,39המס ּתרת  זה  הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻ
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א'לג.36) ע ' ח "ג במדבר האמצעי  אדמו"ר מאמרי  רד. ע ' מארז"ל ב ; ע ' הקצרים הזקן: אדמו"ר מאמרי  גם יומא 37)ראה

א. פ "מ .38)לא, ספל"ט . תניא ב ). (כה, ת"י  תקו"ז ע '39)ראה שם אוה"ת ואילך. ג לח , תצא לקו"ת פי "ח . תניא ראה

ואילך. תתקפב 

    
לעיל ). כאמור  מחסור , תחושת Yבעקבות ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿ƒ»¿…«
ÔBÈÏÚ‰ ıÙÁÂ ÔBˆ‰ È„ÈŒÏÚL והתלבשות ירידת היא ידה ועל  שבה ∆«¿≈»»¿≈∆»∆¿

וחידוש. דילוג  בדרך  בגוף, Ïkהנשמה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שאר,‰‡Èa‰ «∆≈≈»«¿ƒ»
האדם  נשמת ‰ÈÂ',היא d˙ee‰˙‰Lמלבד  „a ירידת ידי  על  ∆ƒ¿«»ƒ¿«¬»»

האלוקי  האור  ««¿»¿„‰a‚‰.והמשכת
‰ÓLp‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«¿≈∆∆«¿»»

˙„BÈ ומקורה העליון משורשה ∆∆
ובאה  LÙÂוהנעלה Ûeba ‰hÓÏ¿«»«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ הנחותיםÌÚ ˙„BÚÂ ««¬ƒ¿∆∆ƒ
‰ LÙp‰,dÏ ˙ÈÓ‰a לברור «∆∆««¬ƒ¿»¿»

הרע  מתוך  שבה הטוב את ולהפריד 

לקדושה  אותו  NÚ‰ולהעלות ÈÊ‡¬««¬∆
‰iÏÚ ˙ÙÒBz בנפש רק הבהמית לא ∆∆¬ƒ»

גם  eÈ‰Â,האלוקית,ÓLpa‰אלא «¿»»¿«¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL לעבודתה הודות ∆«¿≈∆

הבהמית  הנפש »»»ÚbÓ˙בבירור 
‰ÓLp‰ ונעלות גבוהות לדרגות «¿»»

באלוקות  dLMÓביותר  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»
dB˜Óe לפני הנשמה הייתה שבו  ¿»

הבהמית, ובנפש בגוף להתלבש שירדה

dLLÏ ÚÈb‰Ï È„Îa È‰L∆¬≈ƒ¿≈¿«ƒ«¿»¿»
˙BÈ‰Ï ‰Îˆ‰ ‡Ï dB˜Óe¿»…À¿¿»ƒ¿

,‰„Èi‰ שהנשמה יתכן  לא שהרי  «¿ƒ»
גדולה  כך  כל  ירידה ועצומה תרד 

של  ובסופו  האדם חיי  ימי  כל  ותעמול 

לפני  שהיתה כפי  מצבה אל  תשוב דבר 

בכל  יש תועלת איזו  כן  אם כי  הירידה

מכל  הריוח ומה העבודה ובכל  הירידה

והמאמץ  והירידה »≈¿∆¿ÁÎ‰eה'עסק'
d˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚL ÓBÏ של «∆«¿≈¿ƒ»»

הבהמית, ובנפש בגוף להתלבש הנשמה

האלוקית  ÏÚÓÏ‰הנשמה ˙ÚbÓ«««¿«¿»
dB˜Óe dLMÓ ובעקבות ƒ»¿»¿»

מתעלית  הנשמה הגדולה הירידה

קודם  הייתה שבהם  אלה מאשר  נעלות יותר  הירידה.לדרגות לפני  ¿»¿eÈ‰Â,לכן ,
BÓˆÚ „vÓ ‡p‰L ממצבו ומתעלה עולה הוא כאשר  עצמו , בכוחות ∆«ƒ¿»ƒ««¿

BLLÂהרגיל  BB˜ÓÏ ˜ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ שבה שלו  ההתחלה נקודת »¿«ƒ««ƒ¿¿»¿
יותר , ולא למטה, מלמעלה הירידה לפני  Úe„iÎÂ36‰ÊÏהיה ‰È‡‰ ¿«»«»¿»»»∆

ÌËÈÚ ÔÈÚ ÔÈÚnÓ37, שממנו עיטם עין  שמעין  בגמרא ז "ל  חכמינו  כדברי  ƒ«¿«≈≈»
למקווה  מקביל  בגובה היה בעזרה הגדול  הכהן  טבל  שבה למקווה המים נמשכו 

ומכאן  ומקורם שורשם לגובה מעל  לעלות יכולים לא שהמים  משום וזאת עצמו 

גבו  יותר  מתעלה לא דבר  ברוחניות שגם בחסידות ומקורו למדו  משורשו  »‡Cה
‰ÓLp‰ ˙ÚbÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»»¿¿∆∆««¬ƒ««««¿»»
מתעלית  עצמה הנשמה הבהמית והנפש הגוף והעלאת בבירור  לעבודתה הודות

˙ÈÁÏ ‰‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL eÈ‰Â ,dB˜Óe dLMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»¿»¿«¿∆«¿≈∆»»ƒ¿ƒ«
,Ïeb ÈÏa שבגלל מכך  כתוצאה ¿ƒ¿

היא הירידה  בערך  שלא העצומה

ולכן  בערך  שלא ויגיעה לעבודה נדרשת

ממדידה  למעלה היא העלייה גם

והגבלה.

ŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««
dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰L Èt גם ƒ∆«¿»»ƒ««¿»
הבהמית ונפש בגוף הירידה ≈LÈללא

eÓÈÁe eÏÈÁc dÏ ואהבה יראה »¿ƒ¿ƒ
ומהותה טבעה מעצם ≈∆Ì‰Lלה'

ÔÈÙ„b ÔÈzכנפיים ÌÈÏÚnLשני  ¿≈«¿ƒ∆«¬ƒ
‰ÏÚÓÏ d˙B‡38, בקבלה כמבואר  »¿«¿»

כשם  אשר  הזוהר  דברי  פי  על  וחסידות

ללא  ולעוף לפרוח מסוגל  אינו  שהעוף

שהאדם  והמצוות התורה כך  כנפיים

למעלה  עולים לא הזה בעולם עושה

כי  לכנפיים שנמשלו  ויראה אהבה ללא

עצמן , והמצוות התורה לעיקר , ביחס

גופו  עיקר  לגבי  העוף כנפי  כמו  הם

‰‡ÈÂ ‰‰‡‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»«¬»¿ƒ¿»
‰ÓLp‰ ÏL מצד בה שקיימים ∆«¿»»

העבודה  ללא מהותה מעצם עצמה

שלה  Ïa‚‰a‰והיגיעה Ì‰ במידה ≈¿«¿»»
»¬»Ì‚‰Âומוגבלת.מסויימת 

‰ÓLp‰ ÏL ‰‡ÈÂ ‰‰‡‰L∆»«¬»¿ƒ¿»∆«¿»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ולא ≈¿«¿»ƒ««»««

המדוד  השכל  על  ומבוססים בנויים

‰È‡והמוגבל  ‰ÓLp‰ È‰L∆¬≈«¿»»ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ19 ומאחר ≈∆∆…»ƒ««

 ֿ ֿ ברוך  מהקדוש נפרד  בלתי  חלק שהיא

לא  שלה והיראה האהבה ומידת לאלוקות שלה השייכות הרי  בעצמו  הוא

ההשגה  רמת לפי  מוגבלת שתהיה כך  וההשגה ההבנה במידת תלוייה

‰באלוקות, Ôk Ì‡Â,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ dlL ‰‰‡ ¿ƒ≈»«¬»∆»ƒ¿«¿»ƒ««»««
˙zÒÓ‰ ‰‰‡‰ ÔÈÚ e‰fL39, התניא בספר  בהרחבה כמבואר  ∆∆ƒ¿«»«¬»«¿À∆∆

שהוא  העובדה מעצם נובעת והיא בליבו  המסותרת לה' אהבה יש יהודי  שלכל 

(ולכן  הרוחני  ומצבו  מעמדו  מהו  הבדל  כל  מבלי  שבקלים'יהודי , 'קל  גם

ה'), קידוש על  נפשו  את למסור  Ê‰מוכן  È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ'ה אהבת ƒ»»¬≈∆
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יד    

היֹות ּה מ ּפני היא  ה ּנׁשמה  ׁשל  ׁשהאהבה  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדמאחר 

מ ּצד  היא  האהבה  הרי מ ּמעל , אלקה  ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחלק 

ודוקא  ּבמציא ּות . ּבּטּול  ּבזה  ואין ְְְְְִִִִֵֶַָָָמציא ּות ּה,

ּבאה  ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבג ּוף  התל ּבׁשּות ּה ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָעל 

ּבמציא ּות . ּבּטּול  לבחינת  ְְְִִִִִַַָָה ּנׁשמה 

e‡e האהבה התע ֹורר ּות  ּבאפן ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

צ ּדיקים  ּבין הפר ׁש יׁש ה ּנׁשמה , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשל 

היא  מ ּדתם  (ׁשּגם  מהם  ׁשּלמ ּטה  וא ּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלבינֹונים ,

ּכל  מ ּדת  היא  ה ּבינֹוני מ ּדת  ׁשהרי ה ּבינֹוני, ֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמ ּדת 

ימ ׁש אדם  ּכל  ואחריה  ׁשּבּצּדיקים ,40אדם , .( ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

כ ּו'. הת ּבֹוננּות  ֿ ידי  על  היא  האהבה  ְְְְְֲִִִֵַַָָהתע ֹורר ּות 

ֿ ידי  על  ּבאה  האהבה  התע ֹורר ּות  ְְְֲִִֵֵַַַָָָָּוב ּבינֹונים ,

ּכא ׁשר  וה ּנה , ה ּבהמית . ה ּנפ ׁש ׁשּמּצד  ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהרח ּוק 

ׁשּגם  היינּו עצמ ּה, עם  היא  ה ּנׁשמה  ְְְֲִִֶַַַַַָָָעב ֹודת 

היא  עב ֹודת ּה ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָּבהתל ּבׁשּות ּה

ּבּטּול  לבחינת  עדין ּבא  לא  אזי ּבלבד , עצמ ּה ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹעם 

ׁשהתע ֹורר ּות  ּבצ ּדיקים  מ ּבעי ּדלא  ְְְְְִִִִִִֵֶַָֹּבמציא ּות ,

ּפׁשיטא  הרי הת ּבֹוננּות , ֿ ידי על  היא  ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָהאהבה 

ּבּבינֹונים  ּגם  א ּלא  כ ּו', ּבהג ּבלה  היא  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהאהבה 

והינּו הרח ּוק , מ ּצד  היא  האהבה  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשהתע ֹורר ּות 

ּומס ּתירה  מעלימה  ה ּבהמית  ׁשּנפ ׁש ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמת ּבֹונן

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּבאלק ּות , לדביק ּות ֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹּומנּגדת 

מ ּזה  הרי האלקית , ּדנפ ׁש האהבה  ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמתע ֹוררת 

ּבקר ּוב  היא  עצמ ּה האלקית  ׁשה ּנפ ׁש מ ּובן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹּגּופא 

ּומר ּגׁש ׁשּלכן לאלק ּות  ּבאלק ּות , הענג  את  ת  ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

מעלימה  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  ל ּה צר  ֲֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָנע ׂשה 

ּבא  לא  זֹו ּבאהבה  ּכן, ואם  כ ּו', ְְְֲִִֵַַָָָֹּומס ּתירה 
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רפי "ד.40) תניא

    
הנשמה  של  ‰ÓLp‰ויראתו  ÏL ‰‰‡‰L Á‡Óc ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿≈««∆»«¬»∆«¿»»

‡È‰ ‰‰‡‰ È‰ ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ d˙BÈ‰ ÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿≈¡»≈∆∆…»ƒ««¬≈»«¬»ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰Êa ÔÈ‡Â ,d˙e‡ÈˆÓ „vÓ מדובר אכן  כלומר , ƒ«¿ƒ»¿≈»∆ƒƒ¿ƒ

בכל  קיים הדבר  ולכן  הנשמה, של  המהות עצם מצד  לאלוקות ושייכות בקשר 

לאהבה  בניגוד  רוחני  מצב ובכל  יהודי 

בה  שייתכנו  ודעת טעם פי  שעל 

לחלוטין , נעלמת היא ולעמים שינויים

של  מהמציאות נובעת שהיא מאחר  אך 

בה  יש עצמה בפני  כמהות הנשמה

'מציאות' כל  כי  מסויימת, הגבלה

מסוימות, והגבלות הגדרות מחייבת

ויציאה  במציאות' 'ביטול  ורק

ליציאה  המביא הוא מההגדרות

גבול . לבלי  ŒÏÚמהגבלות ‡˜Â„Â¿«¿»«
LÙÂ Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿»¿¿∆∆
‰ÓLp‰ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿»»
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
רק  (לא ויראה לאהבה גם וממילא

לפי  עדיין  אבל  ודעת, מטעם למעלה

גבול . בלי  אלא) שלה, המציאות גדרי 

עניין  מהו  ביאור  בתוספת ומבאר  והולך 

הנשמה  של  במציאות' ה'ביטול 

ויראה  אהבה לה יש מזה (שכתוצאה

יכולה  הייתה שלא מה גבול , בלי 

למטה: הירידה לפני  אליו  להגיע

ÔÙ‡a ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿…∆
ÏL ‰‰‡‰ ˙eBÚ˙‰ƒ¿¿»«¬»∆

LÙ‰ LÈ ,‰ÓLp‰ הבדלÔÈa «¿»»≈∆¿≈≈
,ÌÈBÈÏ ÌÈ˜Ècˆ הכוונה) «ƒƒ¿≈ƒ

הגדרתם  כפי  ו 'רשע' בינוני ' ל 'צדיק,

המקובל  כפי  לא כלומר  התניא, בספר 

נקרא  רבות מצוות שהעושה לחשוב

רשע  נקרא רבות עבירות העושה צדיק,

שווה  במידה ועבירות מצוות והעושה

הללו  ההגדרות אלא בינוני  הוא

– האדם של  הנפשי  למצבו  מתייחסות

נפשו  שרק הוא מי  בו  פועלת האלוקית

עובר  איננו  שלמעשה למרות בינוני  נחשב פעילה הבהמית נפשו  שגם מי  צדיק,

אחרת, כזו  במידה עליו , שליטה יש הבהמית שלנפשו  ומי  אחת, עבירה אפילו 

רשע, Ì‰Óנקרא ‰hÓlL el‡Â ממדריגת שלמטה השלישי  הסוג  היינו  ¿≈∆¿«»≈∆
Ì˙cÓהבינונים  ÌbL) השלישי הסוג  ‰ÈBÈa,בעצם ‰È‡של  ˙cÓ ∆«ƒ»»ƒƒ««≈ƒ

Ì„‡ Ïk ‰ÈÁ‡Â ,Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰ ÈBÈa‰ ˙cÓ È‰L∆¬≈ƒ««≈ƒƒƒ«»»»¿«¬∆»»»»
CLÓÈ40.( בפועל לזה הגיעו  לא שעדיין  ‰˙eBÚ˙אלא ,ÌÈ˜ÈcvaL ƒ¿…∆««ƒƒƒ¿¿

˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‰‡‰ לרצון להם שגורמת ה' בגדולת »«¬»ƒ«¿≈ƒ¿¿

באהבה  בו  ולדבוק ה' אל  ‰˙eBÚ˙להתקרב ,ÌÈBÈae .'eÎ«≈ƒƒ¿¿
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a '‰Ï ‰‰‡‰»«¬»»»«¿≈»ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ
אצל  הרי  ה', בגדולת בעיקר  מתבוננת הצדיק של  האלוקית שהנפש ובעוד 

בעובדה  מתעמק הוא כאשר  היא ה' אהבת לידי  שמביאה ההתבוננות הבינוני 

בריחוק  וההכרה ה', מאת רחוק שהוא

צמא  תחושת לו  גורמת והעצום הגדול 

ה'. אל  L‡kוגעגועים ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆
ÌÚ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ˙„BÚ¬««¿»»ƒƒ

,dÓˆÚ על גם להשפיע מאמץ מבלי  «¿»
הבהמית, ÌbLהנפש eÈÈ‰«¿∆«

LÙÂ Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿»¿¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ בהם מלובשת אמנם היא ««¬ƒ

ולהעלות  לברר  איתם מתעסקת לא אבל 

אלא  ÌÚאותם ‡È‰ d˙„BÚ¬»»ƒƒ
‡a ‡Ï ÈÊ‡ ,„Ïa dÓˆÚ«¿»ƒ¿«¬«…»

Ïehaהאדם  ˙ÈÁÏ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙e‡ÈˆÓa גדרי בתוך  נתון  והוא ƒ¿ƒ

לצאת  מבלי  שלו  העצמית המציאות

ÈÚaÓמהם, ‡Ïc לומר צריך  אין  ¿…ƒ»≈
˙eBÚ˙‰L ÌÈ˜Ècˆa¿«ƒƒ∆ƒ¿¿
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‰‡‰»«¬»ƒ«¿≈
‡ËÈLt È‰ ,˙eBa˙‰ƒ¿¿¬≈¿ƒ»
,'eÎ ‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿«¿»»
של  מכוחה נוצרת האהבה אם שהרי 

מובן  האדם, של  בשכלו  התבוננות

לרמת ש  בהתאם היא האהבה רמת

ולא  לכך ההתבוננות Ìbמעבר  ‡l‡∆»«
˙eBÚ˙‰L ÌÈBÈaa«≈ƒ∆ƒ¿¿

‰‰‡‰'לה,˜eÁ‰ „vÓ ‡È‰ »«¬»ƒƒ«»ƒ
LÙpL ÔBa˙nL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆∆∆

˙ÈÓ‰a‰(לצדיק (בניגוד  שאצלו  ««¬ƒ
תאוות  לו  ויש פעילה בהחלט היא

היא  שכך  וכיון  הזה העולם לענייני 

˙„bÓe ‰ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ«¬ƒ»«¿ƒ»¿«∆∆
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡a B˙e˜È„Ïƒ¿≈∆¡…¿«¿≈

‰Ê להכרה מגיע שה'בינוני ' ֿ ידי  על  ∆
והדבר  מאלוקות מריחוק סובל  שהוא

לאלוקות  וצימאון  ברצון  מתעורר  הוא דבר  של  בסופו  הרי  באמת, לו  אכפת

‰‡È˜Ï˙,וכך  LÙc ‰‰‡‰ ˙BÚ˙Ó נעלמת להיות ובמקום ƒ¿∆∆»«¬»¿∆∆»¡…ƒ
ונרגשת  ניכרת נעשית היא LÙp‰Lונסתרת ÔeÓ ‡Ùeb ‰fÓ È‰¬≈ƒ∆»»∆«∆∆

‚Ú‰ ˙‡ ˙LbÓe ˙e˜Ï‡Ï e˜a ‡È‰ dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿»ƒ¿≈∆¡…«¿∆∆∆»…∆
dÏ ˆ ‰NÚ ÔÎlL ,˙e˜Ï‡aלה וכואב לה ‰LÙpואכפת L‡k ∆¡…∆»≈«¬∆«»«¬∆«∆∆

,Ôk Ì‡Â ,'eÎ ‰ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ ˙ÈÓ‰a‰ אצל שגם נמצא ««¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈
סוף  סוף  והמרירות, המיצר  מן  נובעת האהבה שהתעוררות למרות הבינוני ,
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טו       

היא  האהבה  ׁשהרי  ּבמציא ּות , ּבּטּול  ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָלבחינת 

ׁשּמּצד  הרח ּוק  ּבעת  ׁשּגם  והינּו, מציא ּות ֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָמ ּצד 

היא  עצמ ּה האלקית  ה ּנפ ׁש הרי ה ּבהמית , ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּנפ ׁש

מ ּמעל , אלקה  חלק  היא  ׁשהרי לאלק ּות *, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבקר ּוב 

ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש מ ּצד  ה ּמריר ּות  ּבׁשעת  ּגם  ּכן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַואם 

וחדוא  ּדא , מ ּסטרא  ּבל ּבאי ּתקיעא  ּבכ ּיה  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָהרי

ּדא  מ ּסטרא  ּבל ּבאי ׁשהיא 41ּתקיעא  ונמצא , , ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ

ּכא ׁשר  אמנם , ּבב ּטּול . ואינּה ּבמציא ּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָנׁשארת 

ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש עם  ע ֹובדת  האלקית  ֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹה ּנפ ׁש

ּכלל , לאלק ּות  ׁשּיכ ּות  ׁשּום  ל ּה אין עצמ ּה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמּצד 

ל ּנפ ׁש מבארת  האלקית  ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹה ּנה 

ל ּה אין וחמרית  ּגׁשמית  ׁשּלהיֹות ּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָה ּבהמית 

ֿ ׁשּכן  ּומ ּכל  ,ּומזּכ מברר  לענין ּכלל  ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻׁשּיכ ּות 

ּתענּוג והר ּגׁש לדבק ּות  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ר ּוחני, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָלענין

ה ּנה  ה ּנפ ׁש, מ ּצּוי עד  ל ֹו נֹוגע  זה  וענין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאלקי,

ונע ׂשה  מ ּזה  מת ּפעלת  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּכא ׁשר 

ּבּטּול  ׁשל  ּבאפן זה  הרי מריר ּות , ׁשל  רג ׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹאצל ּה

ט ּוב  הר ּגׁש אין זֹו ּבמריר ּות  ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶּבמציא ּות ,

ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ׁשּיכת  לא  ׁשּלזה  ּבאלק ּות , ֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹטעם 

 עזב ומר  רע  א ׁשר  רק  ה ּוא  ההר ּגׁש וכל  ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּכלל ,

אלקי הוי' ה ּנפ ׁש42את  מת ּבּטלת  ּובזה  , ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

האלקית  ׁשה ּנפ ׁש וכיון מ ּמציא ּות ּה. ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּבהמית 

ֿ ידי  על  ה ּנה  לכן זה , ּבּטּול  ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפעלה 

ּבּנפ ׁש ּגם  על ּיה  נע ׂשית  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָה ּבּטּול 

ּבּנפ ׁש ּגם  ּבמציא ּות  ּבּטּול  ׁשּנע ׂשה  ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹהאלקית ,

על ּית ּה. ׁשּזה ּו ֱֲִִֶֶָָָֹהאלקית ,

ÏÎÂ43ׁשּיׁש ּבכח  ה ּנפיחה  ענין מ ּצד  נע ׂשה  זה  ¿»ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

זה  ׁשענין ּבג ּוף , ה ּנׁשמה  וק ּׁשּור  ְְְְִִִִֶֶַַָָָּבירידת 
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שלה . הציור שנשאר זמן כל  (*

א.41) עה, יט .42)זח "ג ב , בכתי "ק .43)ירמי ' שליט "א אדמו"ר כ"ק  מענה ע "פ  – זה קטע 

    
,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁÏ ‡a ‡Ï BÊ ‰‰‡a מגדרי יצא לא והוא ¿«¬»…»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

שלו  ÌbLהמציאות ,eÈ‰Â .B˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‡È‰ ‰‰‡‰ È‰L∆¬≈»«¬»ƒƒ«¿ƒ¿«¿∆«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ È‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ‰ ˙Úa¿≈»ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ¬≈«∆∆»¡…ƒ
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ È‰L ,*˙e˜Ï‡Ï e˜a ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒ¿≈∆¡…∆¬≈ƒ≈∆∆…»

˙ÚLa Ìb Ôk Ì‡Â ,ÏÚnÓƒ««¿ƒ≈«ƒ¿«
LÙp‰ „vÓ ˙eÈn‰«¿ƒƒ««∆∆

˙ÈÓ‰a‰,והכאב הצער  ולמרות ««¬ƒ
ה'גדר ' את מאבדת לא האלוקית הנפש

גדרי  בתוך  ונשארת שלה וה'ציור '

שלה הזוהר ‰Èהמציאות כלשון  ¬≈
שתי  יהיו  שבו  נפשי  מצב שיתכן 

בבת  לזו  זו  סותרות ו 'תנועות' תחושות

È‡aÏaאחת  ‡ÚÈ˜z ‰iÎa¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‡ÚÈ˜z ‡Â„ÁÂ ,‡c ‡ËqÓƒƒ¿»»¿∆¿»¿ƒ»

‡c ‡ËqÓ È‡aÏa41, בכייה ¿ƒ»ƒƒƒ¿»»
(שמחה)תקוע  וחדווה זה מצד  בליבי  ה

והכאב  הבכי  כי  שני  מצד  בליבי  תקועה

ואת  המציאות את לחלוטין  מבטל  לא

È‰L‡הגדרים ,‡ˆÓÂ הנפש ¿ƒ¿»∆ƒ
הצדיק, של  (וגם הבינוני  של  האלוקית

e‡ÈˆÓa˙כאמור ) ˙‡Lƒ¿∆∆ƒ¿ƒ
L‡k ,ÌÓ‡ .Ïeha dÈ‡Â¿≈»¿ƒ»¿»«¬∆
ÌÚ ˙„BÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ∆∆ƒ
„vnL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ«
˙eÎiL ÌeL dÏ ÔÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»«»

,ÏÏk ˙e˜Ï‡Ï אותה גם לקרב וכדי  ∆¡…¿»
ביותר  קיצוני  מהפך  נדרש לאלוקות

את  מחייב אכן  הדבר  מהותה, בכל 

ל 'ביטול  עצמה האלוקית הנפש

- ומבאר  שהולך  כפי  ≈p‰ƒ‰במציאות',
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ L‡k«¬∆«∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ˙‡Ó¿»∆∆«∆∆««¬ƒ
˙ÈÓÁÂ ˙ÈÓLb d˙BÈ‰lL∆ƒ¿»«¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÚÏ ÏÏk ˙eÎiL dÏ ÔÈ‡≈»«»¿»¿ƒ¿»

,CkÊÓe Ó לענייני יחסית אפילו  ¿…»¿À»
הגשמי  הזה ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒהעולם

ÈÁe ÔÈÚÏ, ונפשיÔkLŒÏkÓe ¿ƒ¿»»ƒƒ»∆≈
,È˜Ï‡ ‚eÚz Lb‰Â ˙e˜„Ïƒ¿≈¿∆¿≈«¬¡…ƒ
ÈevÓ „Ú BÏ Ú‚B ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈««ƒ

ופנימיות  עומק ‰ÈÓ‰a˙תמצית, LÙp‰ L‡k ‰p‰ ,LÙp‰«∆∆ƒ≈«¬∆«∆∆««¬ƒ
‰fÓ ˙ÏÚt˙Ó מטרידה אכן  ואלוקות רוחניות לעדינות, ֿ השייכות ואי  ƒ¿«∆∆ƒ∆

לה  ואכפת לה ומפריעה eÈÓ˙אותה ÏL L‚ dÏˆ‡ ‰NÚÂ וצער ¿«¬∆∆¿»∆∆∆¿ƒ

כך , על  È‰Lוכאב ,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿…∆∆ƒƒ¿ƒ∆¬≈
˙ÎiL ‡Ï ‰ÊlL ,˙e˜Ï‡a ÌÚË eË Lb‰ ÔÈ‡ BÊ ˙eÈÓaƒ¿ƒ≈∆¿≈««∆¡…∆»∆…«∆∆

,ÏÏk ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ הנפש של  השכנוע מאמצי  כל  אחרי  גם כי  «∆∆««¬ƒ¿»
לחלוטין  מהותה את הפכה לא הבהמית הנפש שבה בדרגה מדובר  האלוקית,

ה' על  להתענג  יכולת לה אין  ועדיין 

מדובר  (שהרי  האלוקית הנפש כמו 

הבהמית  נפש לו  יש שעדיין  ב'בינוני '

הזה) העולם לענייני  ותאוות הרע ויצר 

Lb‰‰ ÏÎÂ בנפש שמתעורר  ¿»«∆¿≈
להתקרב  וצימאון  כרצון  הבהמית

איננו  של לאלוקות חיובית תחושה

אלא'טוב באלוקות ועונג  ‰e‡טעם'
˜ הדברים של  השלילי  בצד  הכרה «

'ÈÂ‰ ˙‡ CÊÚ ÓÂ Ú L‡¬∆«»«»¿≈∆¬»»
CÈ˜Ï‡42‰Êe הקיצוני , בשינוי  ¡…»ƒ»∆

של  ממציאות בה לתענוגי שחל  תאוות

הריחוק  כמה עד  להכרה הזה עולם

ומר  רע הוא ∆∆»¿Ïha˙Óƒ˙מאלוקות
d˙e‡ÈˆnÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ¿ƒ»
שונים  מציאות גדרי  בתוך  היא וכעת

LÙp‰Lלחלוטין . ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«∆∆
LÙpa ‰ÏÚt ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»¬»«∆∆

,‰Ê Ïeha ˙ÈÓ‰a‰ זו והיא ««¬ƒƒ∆
מגדרה  לצאת הבהמית לנפש שגרמה

לגמרי  אחר  למצב ≈«ÔÎÏולהשתנות
LÙc Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«ƒ¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰'במציאות 'ביטול  שהוא ««¬ƒ
LÙpa Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒ»««∆∆
Ïeha ‰NÚpL ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«¬∆ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

d˙iÏÚ e‰fL עושה הזו  והעלייה ∆∆¬ƒ»»
כדאית  למטה הירידה כל  את

נובעת  שהעלייה מאחר  כי  ומשתלמת

לנפש  גורמת היא במציאות', מ'ביטול 

לעלייה  בערך  שלא עלייה האלוקית

בכוחות  אליה להגיע מסוגלת שהיא

ומקורה  לשורשה התעלות שהיא עצמה

יותר . ולא

ÏÎÂ43‰Ê של הזו  הגדולה העלייה ¿»∆
הגדולה  הירידה בגלל  ומקורה, משורשה שלמעלה (לדרגות האלוקית  הנפש

(רק  להתעלות מסוגלים הנבראים שכל  למה ומעבר  מעל  שהיא למטה) שלה

ומקורם) שורשם ÈÈa„˙עד  LiL ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ „vÓ ‰NÚ«¬∆ƒ«ƒ¿««¿ƒ»¿…«∆≈ƒƒ«
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טז    

לע  ה ּיכלת  ּבפנימ ּיּות  ּבּנׁשמה  למעלה נֹותן ל ֹות  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

א ּלא , מציא ּות ּה, הע ּדר  ׁשל  ענין ׁשּזה ּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָמ ּמק ֹור ּה,

האלקית  ׁשּבּנפ ׁש כ ּו' וה ּתענּוג  ה ּגּלּוי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהר ּגׁש

ֿ ידי  על  ּומת ּגּלה  ּבמציא ּות , ה ּבּטּול  להר ּגׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמ ֹונע 

ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּבהמית , ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַה ּנפ ׁש

– אלקה  חלק  היֹות ּה נגד  ונלחמת  ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹמס ּתירה 

ׁשט ּות  מע ֹורר  ֿ זה ' ּד'לע ּמת  ׁשּׁשט ּות   ּדר ֿ ְְְְִֵֶֶֶֶַַֻעל 

ְִָֻּדקד ּׁשה .

ֿ ידי BÓÎeו) על  ׁשּדוקא  ּבּתֹורה , ּגם  ה ּוא  כן ¿ְְֵֵֶַַַַָָ

מצרים  לבחינת  למ ּטה  ה ּתֹורה  ְְְְִִִִִַַַַַָָירידת 

וזה ּו ּבּתֹורה . ע ּלּוי ּתֹוספת  נע ׂשה  ֿ הרע , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָויצר 

ּדאף  האב ֹות , מע ׂשה  על  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ְְֲִֵַַַַַַָָָהח ּדּוׁש

נּתנה  ׁשּלא  עד  ה ּתֹורה  ּכל  ֿ מק ֹום ,44ׁשּקּימ ּו מ ּכל  , ְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

ֿ ּתֹורה . מ ּתן אחרי ׁשהיה  לכמ ֹו ּבד ֹומה  זה  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאין

ּבהג ּבלה  היתה  האב ֹות  ׁשעב ֹודת  ּבזה , ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָוהענין

ׁשעב ֹודת  ֿ ּפי  ֿ על  אף  ּדה ּנה , ּבמציא ּותם , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָה ּקׁשּורה 

ׁשהרי  ודעת , מ ּטעם  למעלה  היתה  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָהאב ֹות 

ה ּמר ּכבה  הן הן ה ּוא 45האב ֹות  ה ּמר ּכבה  וענין , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשעב ֹודתם  ּובפרט  ודעת , מ ּטעם  ׁשּלמעלה  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבאפן

מ ּכל ֿ להם , ׁשהיּו ּבנסי ֹונֹות  נפ ׁש ּבמסירת  ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיתה 

ה ּנׁשמה , מציא ּות  מ ּצד  היתה  עב ֹודתם  ּכל  ְְְֲִִַַָָָָָָָָמק ֹום ,

והינּו, ּבמציא ּות . ּבּטּול  ּבחינת  ּבזה  היתה  ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹולא 

ּבג ּוף , מל ּבׁשֹות  היּו האב ֹות  ׁשל  נׁשמ ֹותיהם  ְְְִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּגם 

ּומס ּתיר , מעלים  ּגּופם  היה  לא  ֿ מק ֹום  ְְִִִַַָָָָָֹּומ ּכל 

ואף  ה ּגּוף . מ ּצד  ּגם  לאלק ּות  מר ּכבה  היּו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

הר ֹוכב , האדם  עם  מאחד  אינֹו ה ּמר ּכבה  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשענין
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,Ûe‚a ‰ÓLp‰ eM˜Â לנשמה ייחודי  שהדבר  בהרחבה לעיל  כמבואר  ¿ƒ«¿»»¿

התקשרה  הנשמה ורק ה' דבר  באמצעות שנבראו  הנבראים בשאר  קיים ולא

"ויפח" של  בדרך  בגוף eiÓÈÙa˙והתלבשה ‰ÓLpa Ô˙B ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆≈«¿»»ƒ¿ƒƒ
cÚ‰ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,dB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ˙ÏÎi‰«¿…∆«¬¿«¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿»∆∆¿≈

,‡l‡ ,d˙e‡ÈˆÓ שלמרות ¿ƒ»∆»
לכך , הכוח את לנשמה נותן  שה"ויפח"

בפועל  להתבצע יכול  לא הדבר  עדיין 

eÚz‰Â‚כיון  Èelb‰ Lb‰L∆∆¿≈«ƒ¿««¬
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL 'eÎ ע שנוב ∆«∆∆»¡…ƒ

בעצם  טבועה לאלוקות שהקירבה מכך 

למצב  מגיעה היא כאשר  ולכן  מהותה

באלוקות  ודבקות לאלוקות קירבה של 

ככל  ואדרבה במציאות' 'ביטול  בה אין 

ויותר  'גילויים' יותר  לה שיש

מודגשת, יותר  מציאותה 'הרגשיים'

האמורים  והגילוי  שההרגש ונמצא

אשר  מחסום מעין  »≈ÚBÓמהווים
,˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ Lb‰Ï¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ

‰lb˙Óe דווקא È„ÈŒÏÚהביטול  ƒ¿«∆«¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ«¿≈∆
‰ÈzÒÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿ƒ»
˜ÏÁ d˙BÈ‰ „‚ ˙ÓÁÏÂ¿ƒ¿∆∆∆∆¡»≈∆
˙eËML CcŒÏÚ Y ‰˜Ï‡∆…»«∆∆∆¿
˙eËL BÚÓ '‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆¿≈¿

‰M„˜c המאמרים ב'המשך  כמבואר  ƒ¿À»
הקדושה  צד  שאינו  שבצד  לגני ' 'באתי 

(כמאמר  'שטות' נקראים החטאים

אם  אלא חוטא אדם "אין  ז "ל  חכמינו 

זאת  ולעומת שטות") רוח בו  נכנס כן 

ומתחייב  למובן  ומעבר  מעל  ה' עבודת

"שטות  נקראת ודעת טעם פי  על 

דקדושה".

,‰Bza Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe (Â¿≈««»
שלה  הגדולה העלייה שבנשמה כשם

גם  כך  הגדולה לירידה הודות היא

ÈÈ„˙בתורה È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ«
,Ú‰ŒˆÈÂ ÌÈˆÓ ˙ÈÁÏ ‰hÓÏ ‰Bz‰ ז "ל חכמינו  כדברי  «»¿«»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿≈∆»«

התורה  את לתת המלאכים לטענת המענה אודות ב) (בסעיף לעיל  שהובאו 

הנה  הרע, ויצר  מצרים בו  שיש הזה לעולם דווקא ירדה שהתורה בשמים

הירידה  ידי  על  דבר בסופו NÚ‰דווקא Bza‰של  ÈelÚ ˙ÙÒBz «¬∆∆∆ƒ«»
הירידה. לפני  בה קיים היה שלא

eÓiwL Û‡c ,˙B‡‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰BzŒÔzÓc LecÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««»««¬≈»»¿«∆ƒ¿
‰z ‡lL „Ú ‰Bz‰ Ïk44 תורה במתן  היה לא לכאורה כן  ואם »«»«∆…ƒ¿»

גדול , ‡ÈÁחידוש ‰È‰L BÓÎÏ ‰ÓB„a ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿∆ƒ¿∆»»«¬≈

‡‰ ˙„BÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰BzŒÔzÓ˙B לימוד כללה אמנם ««»¿»ƒ¿»»∆∆¬«»»
זאת ובכל  p‰c‰,תורה ,Ì˙e‡ÈˆÓa ‰eLw‰ ‰Ïa‚‰a ‰˙È‰»¿»¿«¿»»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ ˙B‡‰ ˙„BÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ולא ««ƒ∆¬«»»»¿»¿«¿»ƒ««»««
הנפש  של  והיראה שהאהבה (כשם וההבנה השכל  בגדרי  מוגבלת הייתה

ודעת, מטעם למעלה הם האלוקית

לעיל ) ‰Ôכמבואר  ˙B‡‰ È‰L∆¬≈»»≈
‰kn‰ Ô‰45, שלהם והביטול  ≈«∆¿»»

שבין  ליחס דומה ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

שמובן  המרכבה למנהיג  המרכבה

רצונות  שום למרכבה שאין  מאליו 

‰e‡משלה  ‰kn‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««∆¿»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ««»««
הרצונות  לביטול  הכוונה שהרי 

וכל  מכל  «¿ËÙeƒהאישיים
Ì˙„BÚL האבות ‰È˙‰של  ∆¬»»»¿»

eÈ‰L ˙BBÈÒa LÙ ˙ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆»
Ì‰Ï והתגברו בניסיונות עמדו  והם »∆

והוויתור  נפש' ה'מסירות בכוח עליהם

האישיים, הרצונות ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,על 
„vÓ ‰˙È‰ Ì˙„BÚ Ïk»¬»»»¿»ƒ«

,‰ÓLp‰ ˙e‡ÈˆÓ שאהבת כשם ¿ƒ«¿»»
בלתי  חלק היא האלוקית הנפש של  ה'

כך  הנשמה, של  המציאות מגדרי  נפרד 

ולמדו  'מרכבה' הם שהאבות העובדה

את  ועבדו  נפש תורה במסירות ה'

מהמציאות  חלק היא בניסיונות ועמדו 

ÈÁa˙שלהם  ‰Êa ‰˙È‰ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓa Ïeha שגדרי כך  ƒƒ¿ƒ

לא  שלהם הנעלית) (הרוחנית המציאות

תוספת  נדרשת שכאן  אלא התבטלו .

העבודה  שכל  לומר  אפשר  איך  ביאור :

המציאות  גדרי  בתוך  הייתה האבות של 

שהנפש  כשם והרי  שלהם, הרוחנית

שלה  המציאות מגדרי  יוצאת האלוקית

בגוף  מלובשת שהיא העובדה בעקבות

הבהמית, נפש עם במגע ובאה גשמי 

בהעלמות  נתקלו  האבות גם כך  אורה, על  ומסתירים שמעלימים דברים היינו 

בא  כך  על  במציאות? ביטול  נחשבת לא עבודתם כן  אם ולמה והסתרים

BLaÏÓ˙המענה: eÈ‰ ˙B‡‰ ÏL Ì‰È˙BÓL ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿≈∆∆»»»¿À»
Ûe‚a אמורה המניעות על  שההתגברות לשאלה מקום היה לכאורה ולכן  ¿

במציאות, ביטול  ÌÈÏÚÓלהיחשב ÌÙeb ‰È‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»…»»»«¿ƒ
Ûeb‰ „vÓ Ìb ˙e˜Ï‡Ï ‰kÓ eÈ‰ È‰L ,ÈzÒÓe ת האבו «¿ƒ∆¬≈»∆¿»»∆¡…«ƒ««

אלוקות. על  והסתר  העלם היה לא הגשמי  גופם שגם גבוהה כזו  בדרגה היו 

‡l‡ ,ÎB‰ Ì„‡‰ ÌÚ „Á‡Ó BÈ‡ ‰kn‰ ÔÈÚL Û‡Â¿«∆ƒ¿««∆¿»»≈¿À»ƒ»»»»≈∆»
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יז       

זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  הרי אחר , ּדבר  ה ּוא  ֲִֵֵֵֶֶַָָָָָא ּלא 

ׁשהיּו ה ּנסיֹונֹות  וגם  כ ּו'. ּומנּגד  ּומס ּתיר  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָמעלים 

כ ּו'. ּבמצרים  ׁשהיּו ה ּנסיֹונֹות  ּכמ ֹו היּו לא  ְְְְִִִֶֶַַָָָֹלהם ,

מצ  מ ּצד  היתה  האב ֹות  ׁשעב ֹודת  יא ּות ונמצא , ְְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ּבמציא ּות . ה ּבּטּול  ענין ּבּה היה  ולא  ְְְְִִִִַַַָָָָָֹה ּנׁשמה ,

מ ּמצרים , ה ּיציאה  לאחרי ׁשהיה  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָורק 

ה ּברזל  ּבּטּול 46ּכּור  ׁשל  ּבאפן העב ֹודה  נע ׂשית  , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבאפן  ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן הח ּדּוׁש וזה ּו ְְְְִִִֶֶַַַָֹּבמציא ּות .

ׁשּמּלבד  ּביניכם , יׁש ֿ הרע  ויצר  ירד ּתם  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּלמצרים 

ּגׁשמי  ּוקלף  ּבדיֹו למ ּטה  ירדה  ׁשה ּתֹורה  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹזאת 

ּבטענֹות  ּגם  נתל ּבׁשה  ּגׁשמ ּיים , ּבענינים  ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָּובהלכ ֹות 

זֹו ׁשּלא  ֿ הרע , ויצר  מצרים  ענין ׁשּזה ּו ׁשקר , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל 

ׁשל  ּוגב ּולים  מצרים  ּבמצרים , ׁשּנתל ּבׁשה  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּבלבד 

ֿ הרע  ּבּיצר  ּגם  ׁשּנתל ּבׁשה  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהע ֹולם ,

לפי  והינּו, לאלק ּות , ּומנּגד  הפ ּכי ענין ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹׁשה ּוא 

רק  (לא  ה ּמנּגד  עם  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּדוקא 

מנּגד , ל ּה יׁש ּכא ׁשר  ּגם  האלקית  ּדנפ ׁש ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעב ֹודה 

לבחינת  ּבאים  עצמ ֹו), ה ּמנּגד  עם  העב ֹודה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָא ּלא 

ּכּנ"ל . ּבמציא ּות , ְִִִַַּבּטּול 

ּבּמדר ׁשe‰ÊÂז) ּׁשּכת ּוב  מה  ּפס ּוק 47ּגם  48על  ¿∆ְִֶַַַַָָָ

, ׁשמ ּתּורק  ׁשמן ט ֹובים  ׁשמני ְְְִֵֶֶֶֶַַָלריח 

אבל  היּו ריח ֹות  האב ֹות  לפני ׁשע ׂשּו ה ּמצ ֹות  ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָּכל 

ּבלבד , הארה  ה ּוא  ּדריח  , ׁשמ ּתּורק  ׁשמן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָאנּו

נהנית  ׁשה ּנׁשמה  ּדבר  ה ּוא  ׁשריח  ּדאף  ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,

המ ׁשכת 49מ ּמּנּו נע ׂשה  מתע ּלף  האדם  וכא ׁשר  , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הארה  זה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  הריח , ֿ ידי על  ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהח ּיּות 

היא  ההתע ּלפ ּות  ּבעת  הריח  ּפע ּלת  ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבלבד ,

אבל  הח ּיּות , הארת  המ ׁשכת  ּכׁשּנס ּתּלקה  ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָרק 

ׁשמן  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּבג ּופ ֹו. עדין יׁשנֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהעצם 
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ובכ"מ .46) ואילך. סע "א עד, יתרו תו"א ג.47)ראה פ "א, ג.48)שהש"ר א, ב .49)שה"ש מג, ברכות

    
Á‡ c ‡e‰ מהות זאת בכל  אבל  משלו  רצונות וחסר  בטל  שאמנם »»«≈

האלוקות  עם התאחדו  לא שהאבות לומר  מקום אולי  היה כן  ואם אחרת,

הגוף  מצד  והסתר  העלם על  להתגבר  נזקקו  הם וגם מוחלטת ≈¬‰Èבהתאחדות
ÌB˜ÓŒÏkÓ ולכן הרוכב עם אחדות משמעו  אין  המרכבה שעניין  למרות ƒ»»

בדרגה  היה לא האבות של  הביטול 

בכל  לגמרי , אלוקות עם שהתאחדו 

מוחלטת, התאחדות שאין  למרות זאת

כזו  ברמה ועמוק גדול  מספיק הביטול 

ÈzÒÓeאשר  ÌÈÏÚÓ ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿ƒ«¿ƒ
˙BBÈÒp‰ Ì‚Â .'eÎ „bÓe¿«≈¿««ƒ¿
BÓk eÈ‰ ‡Ï ,Ì‰Ï eÈ‰L∆»»∆…»¿
'eÎ ÌÈˆÓa eÈ‰L ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆»¿ƒ¿«ƒ
שעליהם  אלה כמו  קשים ניסיונות ורק

למצרים  "כלום למלאכים המענה בא

להתעלות  שכדי  ירידה הם ירדתם"

בביטול  צורך  יש במציאות.ממנה

˙B‡‰ ˙„BÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¬«»»
,‰ÓLp‰ ˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«¿ƒ«¿»»
Ïeha‰ ÔÈÚ da ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»ƒ¿««ƒ

˙e‡ÈˆÓa גם הייתה לזה ובהתאם ƒ¿ƒ
שלהם. ŒÔzÓaההתעלות ˜Â¿«¿««

‰‡Èˆi‰ ÈÁ‡Ï ‰È‰L ‰Bz»∆»»¿«¬≈«¿ƒ»
ÏÊa‰ ek ,ÌÈˆnÓ46, ƒƒ¿«ƒ««¿∆

בחסידות  שהשעבוד כמבואר  בהרחבה

זיכך  במצרים פרך  בעבודת הקשה

רוחנית  מבחינה ישראל  בני  את ועידן 

כך  התורה לקבלת ראויים להיות

האבות  בימי  ולא תורה במתן  שדווקא

ÏL ÔÙ‡a ‰„BÚ‰ ˙ÈNÚ«¬≈»¬»¿…∆∆
LecÁ‰ e‰ÊÂ .˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿∆«ƒ
ÌÈˆÓlL ÔÙ‡a ,‰BzŒÔzÓc¿««»¿…∆∆¿ƒ¿«ƒ
,ÌÎÈÈa LÈ Ú‰ŒˆÈÂ Ìz„È¿«¿∆¿≈∆»«≈≈≈∆
‰„È ‰Bz‰L ˙‡Ê „lnL∆ƒ¿«…∆«»»¿»

עד hÓÏ‰מלמעלה רבות ירידות ¿«»
היא  שכאן  הגשמי  הזה לעולם לירידה

ÈÓLbהתלבשה  ÛÏ˜e BÈ„a בהם ƒ¿¿»«¿ƒ
התורה כתובים  «¬»BÎÏ‰e˙דברי 

‰LaÏ˙ ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿»
,˜L ÏL ˙BÚËa Ìb שכן «ƒ¿»∆∆∆

טיעוני  ממונות בדיני  מסוימות בהלכות

אמת  אומר  אינו  בוודאי  מהם שאחד  כאלה הם הדין  ÔÈÚבעלי  e‰fL∆∆ƒ¿«
‰LaÏ˙pL „Ïa BÊ ‡lL ,Ú‰ŒˆÈÂ ÌÈˆÓ התורה ƒ¿«ƒ¿≈∆»«∆…ƒ¿«∆ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈÏe‚e ÌÈˆÓ ,ÌÈˆÓa, הגשמי BÚ„הזה ‰p‰ ¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈

„bÓe ÈkÙ‰ ÔÈÚ ‡e‰L Ú‰Œˆia Ìb ‰LaÏ˙pL ,˙‡Ê…∆ƒ¿«¿»««≈∆»«∆ƒ¿»»¿ƒ¿«≈
,˙e˜Ï‡Ï נוספת גדולה ירידה È„ÈŒÏÚוזוהי  ‡˜ÂcL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ∆¡…¿«¿¿ƒ∆«¿»«¿≈

˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰„BÚ‰ ˜ ‡Ï) „bn‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ עצמה »¬»ƒ«¿«≈…«»¬»¿∆∆»¡…ƒ
„bÓ dÏ LÈ L‡k Ìb נאלצת היא עצמה עם עובדת כשהיא ולכן  ««¬∆≈»¿«≈

העלמות  ועל  ההתנגדות על  להתגבר 

'ביטול ' זה אין  עדיין  אבל  והסתרים

בהרחבה, לעיל  כמבואר  במציאות'

„bn‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ ‡l‡∆»»¬»ƒ«¿«≈
Ïeha ˙ÈÁÏ ÌÈ‡a ,(BÓˆÚ«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ

.Ï"pk ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ««
Ìb e‰ÊÂ (Ê הפנימית המשמעות ¿∆«

של  חסידות ֿ פי  e˙kMעל  ‰Ó«∆»
L„na47˜eÒt ÏÚ48ÁÈÏ «ƒ¿»«»¿≈«

˜ez ÔÓL ÌÈBË EÈÓL¿»∆ƒ∆∆«
,EÓL את משבחת ישראל  כנסת ¿∆

הם  שלו  שהשמנים ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ואומרת  ומוסיפה טוב ריח בעלי 

טוב  הוא השמן  את מריקים שכאשר 

אומר  כך  ועל  למרחוק גם וערב

הפסוק  את לדרוש שיש המדרש

- לה' אומרת ישראל  «Ïkשכנסת
˙B‡‰ EÈÙÏ eNÚL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿»∆»»
ÔÓL e‡ Ï‡ eÈ‰ ˙BÁÈ≈»¬»»∆∆

,EÓL ˜ez להדגיש היא והכוונה «¿∆
ישראל  בני  של  המצוות מעלת את

המצוות  לעומת תורה מתן  לאחר 

השמן  כמעלת שהיא האבות, שעשו 

הריח  ‰‡‰לעומת ‡e‰ ÁÈc¿≈«∆»»
„Ïa שממנו הדבר  לעצם ביחס ƒ¿«

נובע  Û‡cונודף,הריח ,eÈ‰Â¿«¿¿«
‰ÓLp‰L c ‡e‰ ÁÈL∆≈«»»∆«¿»»

epnÓ ˙È‰49, חכמינו קבעו  ולכן  ∆¡≈ƒ∆
כשם  ריח על  הנהנין  ברכת לברך 

מזון  על  ‰‡„Ìשמברכים L‡ÎÂ¿«¬∆»»»
ÛlÚ˙Ó ההכרה את NÚ‰ומאבד  ƒ¿«≈«¬∆
˙ÎLÓ‰והתעוררות˙eiÁ‰ «¿»«««

‰ÁÈ,מחדש  È„ÈŒÏÚ כן ואם  «¿≈»≈«
רבה  חשיבות בעל  בהחלט הוא הריח

‰‡‰ ‰Ê È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆∆»»
,„Ïa עצמו לדבר  È‰Lביחס ƒ¿«∆¬≈

˙eÙlÚ˙‰‰ ˙Úa ÁÈ‰ ˙lÚtהחיות את  להשיב ˜שמועילה ‡È‰ ¿À«»≈«¿≈«ƒ¿«¿ƒ«
ÔÈ„Ú BLÈ ÌˆÚ‰ Ï‡ ,˙eiÁ‰ ˙‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‰˜lzÒpLk¿∆ƒ¿«¿»«¿»«∆»«««¬»»∆∆∆¿¬«ƒ

BÙe‚a חשיבותו כל  שעם ומכאן  מתים להחיות כמובן , מסוגל , לא והריח ¿
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יח    

מעלת  וזֹוהי העצם . המ ׁשכת  ה ּוא   ׁשמ ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָּתּורק 

האב ֹות , עב ֹודת  על  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּלאחרי ְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָהעב ֹודה 

ה ּנׁשמה , מציא ּות  מ ּצד  היתה  האב ֹות  ְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשעב ֹודת 

ההמ ׁשכה  ּכל  ולכן ּבמציא ּות , ּבּטּול  ּבּה היה  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹולא 

ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּבלבד , הארה  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה 

ּבינ  יׁש ֿ הרע  ויצר  ירד ּתם  למצרים  יכם ,ּכא ׁשר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכּנ"ל . כ ּו' ה ּבּטּול  מ ּצד  והינּו העצם , ְְְִִִֶֶַַַַַָָנמ ׁש

ÔÈÚ‰Â היא האב ֹות  ׁשעב ֹודת  היֹות  ּדעם  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְֱֲִִֶֶַָָָ

העב ֹודה  וא ּלּו נעלית , ְְְֲֲִֵֵַַָָָּבמדרגה 

ירד ּתם  ׁשּלמצרים  לאחרי ֿ ּתֹורה , מ ּתן ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּלאחרי

ּפח ּותה , ּבמדרגה  היא  ּביניכם , יׁש ֿ הרע  ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָויצר 

אפיל ּו העצם  ׁשּבחינת  יד ּוע  הרי ֿ מק ֹום , ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמ ּכל 

הארה  מא ׁשר  יֹותר  ּגב ֹוהה  היא  ּפח ּותה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבמדרגה 

היא  זה  על  ה ּדגמא ֹות  ואחת  עליֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמּמדריגה 

מ ּנביא  עדיף  חכם  ּׁשאמר ּו לפי 50מ ּמה  והינּו , ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ

ּגּופא  ּובזה  ֿ וה ֹוד , נצח  ּבבחינת  היא  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשה ּנב ּואה 

ּבנצח ֿ היא  יׁשעיה  ּדנב ּואת  ח ּלּוקים , ּכּמה  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָיׁש

ֿ וה ֹוד  נצח  נתל ּבׁשּו (ׁשּבהם  ּדבריאה  ְְְְְִִִֶֶֶַַָָוה ֹוד 

יֹותר , למ ּטה  היא  יחזקאל  ּונב ּואת  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָּדאציל ּות ),

חכם  ולכן ּדיצירה , ֿ וה ֹוד  נצח  ּבבחינת  רק  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא 

ּבנצח ֿ רק  היא  ׁשה ּנב ּואה  לפי מ ּנביא , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָעדיף 

ּוכמ ֹו יֹותר , נעלית  ּבבחינה  היא  והחכמה  ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָוה ֹוד ,

ׁשה ּׂשיג ּו והאריז"ל  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ְְֲִִִִִֶֶַַָָר ּבי

נצח ֿ ּבחינת  מא ׁשר  יֹותר  הר ּבה  נעל ֹות  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּבבחינֹות 

נּטלה  ה ּמק ּדׁש ּבית  מ ּׁשחרב  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה ֹוד ,

ׁשּיׁש51נב ּואה  לפי והינּו נׁשארה , החכמה  וא ּלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וה ּבא ּור  החכמה . על  ּבּנב ּואה  יתרה  ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָמעלה 

לפי 52ּבזה  מ ּנביא  עדיף  ׁשחכם  היֹות  ּדעם  , ְְֱִִִִִֶֶָָָָָ

ֿ מק ֹום , מ ּכל  יֹותר , עליֹונֹות  ּבמדרג ֹות  ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּמּׂשיג 

ה ּמציא ּות  ידיעת  רק  היא  החכם  ה ּׂשגת  ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהרי
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א.50) יב , סוטה 51)ב "ב  ב . ט , יומא וראה (ג). ט  פ "ח , שהש"ר הי "ג. פ "ט  סוטה ירושלמי  ד. פי "ג, סוטה תוספתא ראה

ובכ"מ . ב . סי "ט .52)מח , אגה"ק  תניא ראה

    
ומוגבל . מועט כוחו  הכול  בסך  הריח ez˜של  ÔÓL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆«

ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ EÓL רק ולא עצמו  לשמן  הכוונה במשל  כאשר  ¿∆«¿»«»∆∆
הארה  וגילה המשיך  האבות של  המצוות שמעשה הכוונה ובנמשל  לריחו 

עצם  את ומגלה ממשיך  תורה מתן  שלאחר  המצוות ומעשה מאלוקות,
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יט       

ה ּמציא ּות  את  ּומ ּכיר  מ ּׂשיג  ׁשאינֹו והינּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַּבלבד ,

ר ּבי  ה ּׂשגת  וגם  ּבלבד . ידיעה  ׁשל  ּבאפן אם  ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּכי

ּבר ּוח  ׁשהיתה  והאריז"ל  יֹוחאי ּבן ְְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשמע ֹון

רק  היא  ה ּקד ׁש ׁשר ּוח  יד ּוע  הרי ֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹה ּקד ׁש,

ׁשּנכנס ּו53ּביצירה  ד ' וכן היתה 54לפר ּד"ס , , ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ֿ זה  ֿ ידי על  ּׁשה ּׂשיג ּו ּומה  ּבּיצירה , רק  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָה ּׂשּגתם 

ידיעת  ּבבחינת  רק  היה  האציל ּות  ְְְֲִִִִַַַָָָָּבע ֹולם 

ּבחינת  היא  נב ּואה  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ְְְִִִֵֵֶַַַָה ּמציא ּות .

ר ּבי  ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ה ּמציא ּות , את  ׁשּמּכיר  ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָה ּכרה ,

ה ּקד ּׁשה  ּבׁשערי ויטל  ׁשּבא ֹות ּה55ח ּיים  ׁשהא ֹור ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ונצט ּיר ּו נחקק ּו ה ּנב ּואה , היתה  ׁשּבּה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָה ּמדרגה 

ה ּנב ּואה  מעלת  ּגדלה  ולכן כ ּו', ה ּנביא  ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּבמח ׁשבת 

ּבמדרג ֹות  היא  ׁשהחכמה  ּדהגם  החכמה , ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָעל 

ה ּנב ּואה , מעלת  ּגדלה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  יֹותר , ְְֲֲִֵַַַַָָָָָנעל ֹות 

ׁשּבחינת  ונמצא , ה ּכרה . ּבבחינת  ׁשהיא  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלפי

מהארה  למעלה  היא  ּתח ּתֹונה  מ ּמדרגה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהעצמי

עליֹונה . ְְִֵֶֶַָָׁשּמּמדריגה 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ עם ׁשהעב ֹודה  ּבעב ֹודה , ּגם  יּובן ¿«∆∆∆ֲֲִֶַָָָָָ

היֹות ּה עם  ה ּבהמית , ֱֲִִֶֶַַַָה ּנפ ׁש

יֹותר  נעלית  היא  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּפח ּותה , ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּבמדרגה 

ּכי, ֿ עצמ ּה, מ ּצד  האלקית  ה ּנפ ׁש ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹמעב ֹודת 

ׁשּגם  (היינּו ֿ עצמ ּה מ ּצד  האלקית  ה ּנפ ׁש ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹּבעב ֹודת 

את  ּומר ּגי ׁשה  ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש מל ּבׁשת  ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבהיֹות ּה

העב ֹודה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהרח ּוק 

עדין  ֿ עצמ ּה), מ ּצד  האלקית  ה ּנפ ׁש עב ֹודת  ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֹהיא 

צריכה  ולכן (ּכּנ"ל ), מ ּמציא ּות ֹו נת ּבּטל  ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹלא 

והינּו, ּדוקא , ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָלהיֹות 

מה ּנפ ׁש (זי (א ֹויסטאן עצמ ֹו את  להפ ׁשיט  ׁשהיא  ֿ נפ ׁש ּדמסיר ּות  העב ֹודה  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלא 

(ּדּורכטאן) לפעל  צרי א ּלא  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ּדׁשבירת  העב ֹודה  ולא  ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה ּבהמית ,

ׁשהם  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ּבּמּדֹות  לפעל  עצמ ּה, ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹאת 

ּכארז  ק ׁשה  ה ּמציא ּות .56ּבבחינת  ּבּטּול  ה ּוא  זה  ּוב ּטּול  ה ּבּטּול , ּבהם  ׁשּיהיה  , ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לבחינת  האלקית  ה ּנפ ׁש ּגם  ּבאה  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ּבמציא ּות  ה ּבּטּול  ֿ ידי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹועל 
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ÏL ÔÙ‡a Ì‡ Èk ˙e‡Èˆn‰ ˙‡ ÈkÓe ‚ÈOÓ BÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«ƒ«ƒ∆«¿ƒƒƒ¿…∆∆
Ï"ÊÈ‡‰Â È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa ˙‚O‰ Ì‚Â .„Ïa ‰ÚÈ„È¿ƒ»ƒ¿«¿««»««ƒƒ¿∆»¿»¬ƒ«
˜ ‡È‰ L„w‰ ÁeL Úe„È È‰ ,L„w‰ Áea ‰˙È‰L∆»¿»¿««…∆¬≈»«∆««…∆ƒ«

‰ÈˆÈa53Ò"cÙÏ eÒÎpL '„ ÔÎÂ בפרטיות ,54, בגמרא כמסופר  ƒƒ»¿≈∆ƒ¿¿¿«¿≈
של  הרוחני  לפרדס שנכנסו  ארבעה על 

מהם  אחד  כל  (ואצל  לאלוקות קירבה

הייתה  ממנו  והיציאה ל 'פרדס' הכניסה

אחר ) ˜ו באופן  Ì˙bO‰ ‰˙È‰»¿»«»»»«
ŒÏÚ e‚ÈO‰M ‰Óe ,‰Èˆia«¿ƒ»«∆ƒƒ«
‰È‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿»»¬ƒ»»
˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ˙ÈÁa ˜«ƒ¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ
בענייני  מדובר  סוף סוף כי  יותר  ולא

שקשה  ומופשטים רוחניים אלוקות

את  ולהשיג  בצורה להבין  מהותם

e‡‰ברורה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»
ÈknL ,‰k‰ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««»»∆«ƒ

e‡Èˆn‰ ˙‡˙kL BÓÎe ,˙ ∆«¿ƒ¿∆»«
ÈÚLa ÏËÈÂ ÌÈiÁ Èa«ƒ«ƒƒ«¿«¬≈

‰M„w‰55˙BB‡‰L «¿À»∆»
daL ‰‚„n‰ d˙B‡aL∆¿»««¿≈»∆»
e˜˜Á ,‰‡ep‰ ‰˙È‰»¿»«¿»∆¿¿
‡Èp‰ ˙LÁÓa eiËˆÂ¿ƒ¿«¿¿«¬∆∆«»ƒ
˙ÏÚÓ ‰Ï„b ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈»¿»«¬«
Ì‚‰c ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ‰‡ep‰«¿»««»¿»«¬«
˙B‚„Óa ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿«¿≈

,˙BÈ ˙BÏÚ הדרגות בסולם «¬≈
˙ÏÚÓ ‰Ï„b ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»«¬«
˙ÈÁa ‡È‰L ÈÙÏ ,‰‡ep‰«¿»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«

‰k‰ במהות ומאירה ברורה «»»
ÈÁaL˙הדברים. ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ«

‰BzÁz ‰‚„nÓ ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ«¿≈»«¿»
‰‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈∆»»

‰BÈÏÚ ‰‚È„nnL הביאור וזה ∆ƒ«¿≈»∆¿»
הדרגות,באמור  סולם שמבחינת לעיל 

ואנו  עליונה במדריגה הן  האבות

יש  בהמשכה, ואילו  פחותה. במדריגה

תורה  מתן  שלאחר  בעבודה מעלה

המשכת  את פועלת היא שדווקא

העצם.

Ìb ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
ÌÚ ‰„BÚ‰L ,‰„BÚa»¬»∆»¬»ƒ
d˙BÈ‰ ÌÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ¡»

,‰˙eÁt ‰‚„Óa הנפש שהרי  ¿«¿≈»¿»

שייך  לא זה ודבר  ה', על  מתענגת עצמה מצד  ה' את עובדת כשהיא האלוקית

הבהמית  לנפש BÚÓ„˙כלל  ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«¬≈≈≈¬«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„BÚa ,Èk ,dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ««¿»ƒ«¬««∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏÓ d˙BÈ‰a ÌbL eÈÈ‰) dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»«¿∆«ƒ¿»¿À∆∆«∆∆««¬ƒ
LÙc ˜eÁ‰ ˙‡ ‰LÈbÓe«¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ»»
LÙp‰ ˙„BÚ ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒ¬««∆∆

dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ יש ועדיין  »¡…ƒƒ««¿»
לשתף  מבלי  לה שמיוחדות עבודות

הבהמית), הנפש את Ï‡בכך  ÔÈ„Ú¬«ƒ…
,(Ï"pk) B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙ƒ¿«≈ƒ¿ƒ««
‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»
,‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚƒ«∆∆««¬ƒ«¿»
Œ˙eÈÒÓc ‰„BÚ‰ ‡Ï ,eÈ‰Â¿«¿…»¬»ƒ¿ƒ
˙‡ ËÈLÙ‰Ï ‡È‰L LÙ∆∆∆ƒ¿«¿ƒ∆

CÈÊ Ô‡ËÒÈB‡) BÓˆÚ להתפשט «¿¿¿»ƒ
מלובש  להיות LÙp‰Óולא (≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ הנפש את ולמסור  ««¬ƒ
וההסתר , ההעלם למרות לאלוקות

LÙp‰ ˙ÈLc ‰„BÚ‰ ‡ÏÂ¿…»¬»ƒ¿ƒ««∆∆
˙ÈÓ‰a‰ להתאוות תפסיק היא כך  ««¬ƒ

שהיא  בגלל  לא הזה העולם לענייני 

בה  וחל  האלוקות באמיתות השתכנעה

'שבירה', בגלל  אלא «∆‡l‡שינוי 
Ô‡ËÎec) ÏÚÙÏ CÈˆ לבצע( »ƒƒ¿…¿¿»

LÙp‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ ˙‡∆»¬»ƒ«∆∆
ÏÚÙÏ ,dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿»ƒ¿…
Ì‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcna«ƒ¿∆∆««¬ƒ∆≈

Ê‡k ‰L˜ ˙ÈÁa56‰È‰iL , ƒ¿ƒ«»∆»∆∆∆ƒ¿∆
,Ïeha‰ Ì‰a הבהמית שהנפש כך  »∆«ƒ

כל  אבל  ולפעול  להתקיים תמשיך 

לאלוקות  יופנו  שלו  Ïeheƒהכוחות
.˙e‡Èˆn‰ Ïeha ‡e‰ ‰Ê∆ƒ«¿ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒƒ¿ƒ
Ìb ‰‡a ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ»»«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ שפעלה זו  שהיא «∆∆»¡…ƒ
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כ    

ה 'ּבעלי  ּבמעלת  וכ ּיד ּוע  ּבמציא ּות . ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָּבּטּול 

הרח ּו הר ּגׁש ׁשּמּצד  היא ּתׁשּובה ' עב ֹודתם  ק , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

יּתיר  ּובחילא  יּתיר  עב ֹודתם 57ּברע ּותא  ׁשּמעלת  , ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשעב ֹודתם  ה ּצּדיקים  עב ֹודת  לג ּבי רק  לא  ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹהיא 

עב ֹודת  לג ּבי ּגם  א ּלא  ּכלל , הרח ּוק  מ ּצד  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאינּה

הרח ּוק  מ ּצד  היא  אצלם  ׁשההתע ֹורר ּות  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָה ּבינֹונים 

הרח ּוק  ה ּבינֹונים  ּבעב ֹודת  ּכי, ה ), סעיף  ְֲִִִִֵַַַַַָ(ּכּנ"ל 

ּבּנפ ׁש היא  והעב ֹודה  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש מ ּצד  ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָה ּוא 

מה ֿ ּבמציא ּות , ּבּטּול  ּבבחינת  ׁשאינּה ְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹהאלקית ,

עם  עב ֹודה  ׁשהיא  ה ּתׁשּובה  עב ֹודת  ֿ ּכן ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָּׁשאין

יּתיר  ּברע ּותא  זה  הרי ולכן ה ּבהמית , ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּנפ ׁש

יׁשנּה ׁשּכא ׁשר  ה ּמים  אמת  וכמ ׁשל  יּתיר . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובחילא 

ֿ ידי  על  ה ּנה  ה ּמים , ה ּלּו את  ה ּמֹונעת  ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָסתימה 

ה ּסתימה  (וגם  ה ּמים  הת ּגּבר ּות  נע ׂשה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָההס ּתר 

ּבעב ֹודה , ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ה ֹולכת ). ְְֲֵֶֶַַָָָעצמ ּה

עם  העב ֹודה  ׁשהיא  ה ּתׁשּובה , עב ֹודת  ֿ ידי ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָׁשעל 

ה ּתקף  מתח ּדׁש אזי עצמ ּה, ה ּבהמית  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹה ּנפ ׁש

האלקית . ֱִֶֶַָֹּבּנפ ׁש

ּתב ּואתה ,e‰ÊÂח ) רא ׁשית  להוי' יׂשראל  קד ׁש ¿∆ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

ׁשהם  הא ', ענין ענינים . ב ' ּבזה  ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיׁש

ּכעמר , ׁשהם  ה ּב' וענין אדם . מאכל  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּכתר ּומה ,

הענין  על  ה ּב' ּבענין והה ֹוספה  ּבהמה . ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָמאכל 

ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  להיֹות  ׁשּצריכה  היא , ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהא '

העב ֹודה  מס ּפיק  ׁשאין והינּו, ּדוקא . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה ּבהמית 

עב ֹודה  ׁשּזֹוהי ּכיון עצמ ּה, האלקית  ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּדנפ ׁש

ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  וגם  מציא ּות ֹו, עם  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָה ּקׁשּורה 

מ ּבעי  לא  ה ּנה  ה ּבהמית , ּבּנפ ׁש מל ּבׁשת  ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהאלקית 

ֿ ידי  על  ּבאה  האהבה  ׁשהתע ֹורר ּות  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבּצּדיקים 

ׁשהתע ֹורר ּות  ּבּבינֹונים  ּגם  א ּלא  ְְְְִִִֵֶֶַַַָההת ּבֹוננּות ,

ׁשהרח ּוק  ּכיון הרי הרח ּוק , ֿ ידי על  ּבאה  ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאהבה 

עם  היא  והעב ֹודה  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש מ ּצד  ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָה ּוא 

עדין  נׁשארת  היא  הרי האלקית , ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹה ּנפ ׁש

ּובכדי  ּבמציא ּות . ׁשּיׁשנֹו העלם  לבחינת  רק  מ ּגיעה  העב ֹודה  וכל  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמציא ּות ּה,
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ואילך.57) תרנא ע ' ח "ב  שה"ש אוה"ת וראה ב . קכט , זח "א ראה

    
הבהמית  בנפש הדבר  Úe„iÎÂאת .˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿«»«

,˜eÁ‰ Lb‰ „vnL '‰eLz ÈÏÚa'‰ ˙ÏÚÓa, שבעבר כיון  ¿«¬«««¬≈¿»∆ƒ«∆¿≈»ƒ
ונתקרבו  תשובה שעשו  לאחר  הרי  רחוקים, היו  תשובה שעשו  קודם

‡È‰ Ì˙„BÚ הזוהר בלשוןÈzÈ ‡ÏÈÁe ÈzÈ ‡˙eÚa57, ¬»»ƒƒ¿»«ƒ¿≈»«ƒ
כוח  ובתוספת רצון  »¬»∆ÏÚnL˙בתוספת

Ì˙„BÚ התשובה בעלי  ‰È‡של  ¬»»ƒ
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ Èa‚Ï ˜ ‡Ï…«¿«≈¬«««ƒƒ
˜eÁ‰ „vÓ dÈ‡ Ì˙„BÚL∆¬»»≈»ƒ«»ƒ

,ÏÏk אין רחוקים היו  שלא וכיוון  ¿»
של  וערבות נעימות תחושת את להם

התשובה  בעלי  אצל  שישנה ההתקרבות

˙„BÚ Èa‚Ï Ìb ‡l‡∆»«¿«≈¬«
˙eBÚ˙‰‰L ÌÈBÈa‰«≈ƒ∆«ƒ¿¿
˜eÁ‰ „vÓ ‡È‰ ÌÏˆ‡∆¿»ƒƒ«»ƒ

,(‰ ÛÈÚÒ Ï"pk) לכאורה כן  ואם ««¿ƒ
לבעלי  זה בענין  שווים הבינונים גם

מעלה  דבר  של  לאמתו  אבל  התשובה

התשובה  לבעלי  רק מיוחדת Èkƒ,זו 
˜eÁ‰ ÌÈBÈa‰ ˙„BÚa«¬««≈ƒ»ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vÓ ‡e‰ƒ««∆∆««¬ƒ
LÙpa ‡È‰ ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ«∆∆
˙ÈÁa dÈ‡L ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«

,˙e‡ÈˆÓa Ïeha יציאה וכשאין  ƒƒ¿ƒ
המציאות  מגדרי  תחושת מוחלטת גם

העצומה  להתעלות מביאה לא הריחוק

גבול  BÚ„˙ללא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¬«
ÌÚ ‰„BÚ ‡È‰L ‰eLz‰«¿»∆ƒ¬»ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ מתבטלת כן  היא «∆∆««¬ƒ
לאלוקות, להתקרב כדי  במציאות

ÈzÈ ‡˙eÚa ‰Ê È‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆ƒ¿»«ƒ
˙Ó‡ ÏLÓÎÂ .ÈzÈ ‡ÏÈÁe¿≈»«ƒ¿ƒ¿«¬«
‰ÓÈ˙Ò dLÈ L‡kL ÌÈn‰««ƒ∆«¬∆∆¿»¿ƒ»

,ÌÈn‰ Cel‰ ˙‡ ˙ÚBn‰ סכר «««∆ƒ««ƒ
הזרימה  את È„ÈŒÏÚהמונע ‰p‰ƒ≈«¿≈

˙eab˙‰ ‰NÚ zÒ‰‰«∆¿≈«¬∆ƒ¿«¿
dÓˆÚ ‰ÓÈ˙q‰ Ì‚Â) ÌÈn‰««ƒ¿««¿ƒ»«¿»

˙ÎÏB‰ בסופו באמת, חזק הזרם ואם ∆∆
מגביר  שהסכר  בלבד  זו  לא דבר , של 

דבר  של  שבסופו  אלא הזרימה את

נפרץ  עצמו  ‰e‡הסכר  ÔÎ BÓÎe .(¿≈
˙„BÚ È„ÈŒÏÚL ,‰„BÚa Ìb«»¬»∆«¿≈¬«
ÌÚ ‰„BÚ‰ ‡È‰L ,‰eLz‰«¿»∆ƒ»¬»ƒ
ÈÊ‡ ,dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ«¿»¬«
LÙpa Û˜z‰ LcÁ˙Óƒ¿«≈«…∆«∆∆

˙È˜Ï‡‰.עצמה מצד  האלוקית הנפש של  התוקף לעומת יתיר " "בחילא »¡…ƒ
‰Êa LiL ,‰˙‡ez ˙ÈL‡ 'ÈÂ‰Ï Ï‡NÈ L„˜ e‰ÊÂ (Á¿∆…∆ƒ¿»≈«¬»»≈ƒ¿»…∆≈»∆

המאמר  בתחילת Ì‰Lכמבואר  ,'‡‰ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ' ישראל בני  ƒ¿»ƒƒ¿»»∆≈
ÏÎ‡Ó ,ÓÚk Ì‰L 'a‰ ÔÈÚÂ .Ì„‡ ÏÎ‡Ó ,‰Óe˙kƒ¿»«¬«»»¿ƒ¿»«∆≈¿…∆«¬«
'a‰ ÔÈÚa ‰ÙÒB‰‰Â .‰Ó‰a¿≈»¿«»»»ƒ¿»«
‰ÎÈvL ,‡È‰ '‡‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ»
LÙp‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»ƒ«∆∆

‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ בלבד זו  לא ולכן  ««¬ƒ«¿»
היא  אלא מיותרת, אינה שההוספה

חשיבות. ÔÈ‡Lרבת ,eÈ‰Â¿«¿∆≈
LÙc ‰„BÚ‰ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ»¬»¿∆∆
È‰BfL ÔÂÈk ,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿»≈»∆ƒ
B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ ‰eLw‰ ‰„BÚ¬»«¿»ƒ¿ƒ

האדם, של  L‡kהמוגדרת Ì‚Â¿««¬∆
˙LaÏÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¿À∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa יש כבר  שאז  «∆∆««¬ƒ
ועיכובים  מניעות על  להתגבר  צורך 

בנסיונות  ולעמוד  והסתרים והעלמות

האלוקית  לנפש לגרום אמור  זה וכל 

בכך  די  לא עדיין  במציאות', 'ביטול 

ÈÚaÓשכן  ‡Ï ‰p‰ לומר צריך  אין  ƒ≈…ƒ»≈
˙eBÚ˙‰L ÌÈ˜Ècva««ƒƒ∆ƒ¿¿
È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰‰‡‰»«¬»»»«¿≈

˙eBa˙‰‰, ובמעלתו ה' בגדולת «ƒ¿¿
ÌÈBÈaa Ìb ‡l‡∆»««≈ƒ

‰‡‰ ˙eBÚ˙‰L‰‡a ‰ ∆ƒ¿¿»«¬»»»
,˜eÁ‰ È„ÈŒÏÚ על והכאב והצער  «¿≈»ƒ

והמעורר  הגורם הוא מאלוקות הריחוק

האהבה ואת הצימאון  את ≈¬‰Èבהם
במציאות' 'ביטול  אין  עדיין  בהם גם

„vÓ ‡e‰ ˜eÁ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ«
‰„BÚ‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ¿»¬»
È‰ ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ ‡È‰ƒƒ«∆∆»¡…ƒ¬≈
,d˙e‡ÈˆÓa ÔÈ„Ú ˙‡L ‡È‰ƒƒ¿∆∆¬«ƒƒ¿ƒ»

לעיל , ‰BÚ„‰כמבואר  ÏÎÂ¿»»¬»
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁÏ ˜ ‰ÚÈbÓ«ƒ»«ƒ¿ƒ«∆¿≈

˙e‡ÈˆÓa BLiL שהנשמה כיון  ∆∆¿ƒ¿ƒ
בדרך  ה' עבודת הרי  במציאות, נשארת

הללו  הדרגות עד  רק למעלה עולה זו 

עד  כך  כל  נעלות אמנם שהן  באלוקות

מדובר  אבל  ונסתרות נעלמות שהן 

ולא  במציאות' 'ישנו  שעדיין  בהעלם
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כי       

זה  הרי ּבמציא ּות , ׁשאינֹו העלם  לבחינת  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַלה ּגיע 

וזה ּו עצמ ּה. ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  ֿ ידי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל 

ּבהמה  מאכל  העמר , קצירת  ֿ זה 58ענין ׁשעל  , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מ ּלׁשֹון 59נאמר  קמה  ּבּקמה , חרמ ׁש מהחל  ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה ּבהמית 60ק ֹומה  ה ּנפ ׁש ק ֹומת  על  ּדקאי ,61, ְֲִֵֶֶַַַַַָָ

ה ּנפ ׁש ּבק ֹומת  ּבמציא ּות  ּבּטּול  לפעל  ְְְְִִִִִֶֶַַָֹוצרי

ּבק ֹומת  ּבמציא ּות  ה ּבּטּול  ֿ ידי ועל  ְְְְֲִִִִֵַַַַַה ּבהמית ,

ּבּנפ ׁש ּגם  ּבמציא ּות  ּבּטּול  נע ׂשה  ה ּבהמית  ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַה ּנפ ׁש

העלם  לבחינת  מ ּגיעים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהאלקית ,

לעצמ ּות ֹו - יֹותר  ּולמעלה  ּבמציא ּות , ְְְְְִִֵֵֶַַָׁשאינֹו

וחלק ֹו וג ּופ ֹו ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּבבר ּור  העב ֹודה  ֿ ידי על  נמ ׁש ׁשּזה  , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָית ּבר

 ית ּבר ל ֹו ּדירה  הע ֹולם  את  ׁשע ֹוׂשה  ּגּלּוי 62ּבע ֹולם , יהיה  ה ּזה  ּבע ֹולם  ׁשּלמ ּטה  , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

מ ּמׁש.  ית ּבר ְְִֵַַָָעצמ ּות ֹו
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וש"נ.58) .(18 ע ' (לעיל פ "ה משכני  ד"ה ט .59)ראה טז, ראה ומוספין 60)פ ' תמידין הל' משנה כסף  פסחים. סוף  רא"ש

ועוד. רע "א. קכד, זח "ג וראה ס "ד. סתפ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע  ראשונים. בשם הכ"ג לה"ע 61)פ "ז ד"ה בארוכה ראה

וש"נ. ואילך). 299 ע ' חכ"ב  (לעיל העומר פל"ו.62)ספירת תניא ראה

    
מוחלט. e‡ÈˆÓa˙,העלם BÈ‡L ÌÏÚ‰ ˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï È„Îeƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

כלל  מתגלות שלא כזו  במידה נעלות ‰BÚ„‰דרגות È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈»¬»
dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ.'במציאות 'ביטול  של  העבודה זו  שהרי  ƒ«∆∆««¬ƒ«¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הרוחנית Ó‰a‰העבודה ÏÎ‡Ó ,ÓÚ‰ ˙Èˆ˜58, ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆«¬«¿≈»
בני  את מדמה הפסוק זה שמטעם

לעומר  גם אלא לתרומה רק לא ישראל 

Ó‡ ‰ÊŒÏÚL59ÏÁ‰Ó ∆«∆∆¡«≈»≈
ÔBLlÓ ‰Ó˜ ,‰Ówa LÓÁ∆¿≈«»»»»ƒ¿

‰ÓB˜60˙ÓB˜ ÏÚ È‡˜c , »¿»≈««
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰61, די לא כי  «∆∆««¬ƒ

פרט  רק ולהעלות בנפש לבטל  אחד 

בכל  שינוי  לחולל  יש אלא הבהמית

הדרגות  בכל  היינו  שלה קומה' ה'ציור 

סוף  ועד  ÏÚÙÏמתחילה CÈˆÂ¿»ƒƒ¿…
LÙp‰ ˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿««∆∆

˙ÈÓ‰a‰ ובכל הדרגות בכל  כולה ««¬ƒ
שהם  העומר  ספירת בימי  ולכן  הפרטים

שבע  כל  בירור  עוסקים ימים מ"ט

מהן  אחת שכל  כפי  בפרטיות, המידות

שבחסד " (מ"חסד  השבע מכל  כלולה

שבמלכות"), "מלכות ‰LÙpעד  ˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒƒ¿ƒ¿««∆∆
˙ÈÓ‰a‰פרטיה ופרטי  LÙpaלפרטיה Ìb ˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰NÚ ««¬ƒ«¬∆ƒƒ¿ƒ««∆∆

BÈ‡L ÌÏÚ‰ ˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈
,˙e‡ÈˆÓa ומציאותן לחלוטין  שנעלמות באלוקות ביותר  גבוהות דרגות ƒ¿ƒ

כלל  ניכרת ˙BÈאיננה ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
fL‰ועד  ,Ca˙È B˙eÓˆÚÏ ¿«¿ƒ¿»≈∆∆

CLÓדווקא‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ ƒ¿»«¿≈»¬»
BÙe‚Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ea¿≈«∆∆««¬ƒ¿

,ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ בירור ידי  ועל  ¿∆¿»»
מתעלה  רק לא האדם זו , והעלאה

אלא  בעצמו  לאלוקות ומתקרב בעצמו 

BÏ ‰Èc ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰NBÚL∆∆∆»»ƒ»
Ca˙È62ÌÏBÚa ‰hÓlL , ƒ¿»≈∆¿«»»»

‰f‰ נחות עולם שאין שהוא ותחתון  «∆
הימנו  B˙eÓˆÚלמטה Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¿

.LnÓ Ca˙Èƒ¿»≈«»
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א


