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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈÓ יׂשראל רבע  את  ּומס ּפר  יעקב  עפר  ,1מנה  ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ּוב ּגֹוים  יׁשּכן לבדד  ֿ עם  הן נאמר  ֿ זה  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹולפני

יתח ּׁשב  לב ֹוא 2לא  העתידה  ה ּגא ּולה  על  ּדקאי , ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ

צדקנּו מ ׁשיח  ֿ ידי על  ּבימינּו זמן 3ּבמהרה  ועל  , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

רבע  את  ּומס ּפר  יעקב  עפר  מנה  מי נאמר  ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹזה 

נאמר  ׁשּבֹו ּבּזמן זה  מעין ׁשהיה  ּכפי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיׂשראל ,

ּבׁשלמ ּות  זה  יהיה  ֿ לבא  ׁשּלעתיד  א ּלא  זה , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹּכת ּוב 

א ֹוד ֹות  מד ּבר  זה  ׁשּבפס ּוק  מ ּובן, ּומ ּזה  ְְִֵֶֶֶָָָֻיֹותר .

מזּכיר  ל ּמה  להבין וצרי ּגד ֹול . ה ּיֹותר  ְְְִִִִֵַַָָָָָָהע ּלּוי

ׁשם  על  ה ּמעלה , ׁשם  ׁשה ּוא  יׂשראל , רק  (לא  ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאן

אנׁשים  ועם  אלקים  עם  ׂשרית  ׁשם 4ּכי ּגם ) א ּלא  , ְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ

א ֹוחזת  ויד ֹו ׁשם  על  ה ּוא  ּכפ ׁשּוט ֹו ׁשענינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹיעקב ,

ג ֹו' ֿ ּפי 5ּבעקב  על  ּובפרט  לאחר ֹונה , ׁשּיצא  , ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

הח ּלּוק  ּבאר ּכה  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבחסיד ּות  ְְְֲֲִִַַַַַָָָֹֻה ּמבאר 

ויׂשראל  יעקב  ע ֹוד 6ׁשּבין יאמר  יעקב  לא  ׁשּלכן , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

יׂשראל  אם  ּכי  ּגּבי 4ׁשמ ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ואף  , ְְְִִִִִֵֵֵַַַָ

ּדעפר  הענין ּגם  נאמר  ֿ לבא  ּדלעתיד  ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹה ּׁשלמ ּות 

' ב ּׁשּכת ּובים  מה  להבין צרי ּגם  . ְְִִִֶַַָָ

ליּה הוה  ׁשּלכא ֹורה  אף  ּומס ּפר , מנה  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָה ּלׁשֹונֹות 

וח ּלּוק  יׂשראל . ורבע  יעקב  עפר  מנה  מי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר 

מנה  ּבין ח ּלּוק  יׁש ה ּמנין ׁשּבענין מ ֹורה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה ּלׁשֹונֹות 

י  לעפר  מתאים  ּדמנה  והענין עקב ,למס ּפר , ְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

ׁשני  ועל  ה ּמס ּפר . ענין מתאים  יׂשראל  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּולר ֹובע 

ּומס ּפר  יעקב  עפר  מנה  מי ג ֹו', מי נאמר  ְְֱֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹהענינים 

מס ּפר  על  ּגם  קאי מי (ּדתבת  יׂשראל  רבע  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאת 

יׂשראל ). רבע  ְִֵֶַָֹאת 

‰p‰Â,הר ּבּוי ּבענין יׂשראל  ׁשּנת ּברכ ּו ּבּברכ ֹות  ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבּמדר ׁש אברהם 7איתא  מ ֹוצא  א ּת ְְִִֵַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ּבּכֹוכבים ,  ה ּׁשמימה 8ׁשּנת ּבר ֿ נא  ה ּבט  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
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י .1) כג, ט .2)בלק  סי "א.3)שם, לקמן כט .4)ראה לב , כו.5)וישלח  כה, בלק .6)תולדות ס "פ  להה"מ  תורה אור ראה

ועוד. בלק . ס "פ  יב .7)לקו"ת פ "ב , ה.8)במדב "ר טו, לך

    
בלעם: אומר  ישראל  לעם שלו  בברכות

Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓe ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓ1, על שבחים היינו  ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
ישראל  בני  של  הגדול  המספר  ועל  Ó‡הריבוי  ‰ÊŒÈÙÏÂ בלעם בדברי  ¿ƒ¿≈∆∆¡«

ישראל  בני  MÁ˙Èעל  ‡Ï ÌÈBbe ÔkLÈ „„Ï ÌÚŒÔ‰2È‡˜c , ∆»¿»»ƒ¿…«ƒ…ƒ¿«»¿»≈
מכוון  זה ‰Ïe‡b‰פסוק ÏÚ««¿»

eÈÓÈa ‰‰Óa ‡BÏ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»»ƒ¿≈»¿»≈
e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ3ÏÚÂ , «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿«

‰Ê ÔÓÊ מדבר שבו  הגאולה זמן  ¿«∆
לבדד  עם "הן  »¡∆Ó‡ישכון "הפסוק

˙‡ tÒÓe ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
ÔÈÚÓ ‰È‰L ÈÙk ,Ï‡NÈ Ú…«ƒ¿»≈¿ƒ∆»»≈≈
,‰Ê e˙k Ó‡ BaL ÔÓfa ‰Ê∆«¿«∆∆¡«»∆
אז  שגם במדבר  היו  ישראל  בני  כאשר 

ורב  גדול  מספרם «∆‡l‡היה
‰Ê ‰È‰È ‡ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆∆

˙BÈ ˙eÓÏLa. להלן שיתבאר  כפי  ƒ¿≈≈
‰fÓe של שהכתוב מעמדם על  מדבר  ƒ∆

לבוא  לעתיד  ישראל  «ÔeÓ,בני 
˙B„B‡ a„Ó ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆¿À»
CÈˆÂ .ÏB„b ˙Bi‰ ÈelÚ‰»ƒ«≈»¿»ƒ

ÔÈ‰Ï גדולה במעלה שמדובר  מאחר  ¿»ƒ
˜מאד  ‡Ï) Ô‡k ÈkÊÓ ‰nÏ»»«¿ƒ»…«

Ï‡NÈ,(" ישראל רובע את ("ומספר  ƒ¿»≈
,‰ÏÚn‰ ÌL ‡e‰L שניתן שם ∆≈««¬»

אבינו  ÈN˙ליעקב Èk ÌL ÏÚ«≈ƒ»ƒ»
ÌÈL‡ ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ4 והוא ƒ¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ

וגדלות, שררה l‡ÌL‡לשון  (Ìb ∆»«≈
‡e‰ BËeLÙk BÈÚL ,˜ÚÈ«¬…∆ƒ¿»ƒ¿

ÌL ÏÚ עם יחד  יעקב לידת שבעת «≈
יעקב B„ÈÂאחיו  ‡ÊÁB˙של  ¿»∆∆

'B‚ ˜Úa5, היפך של  שם והוא «¬≈
אחיו  בעקב אחז  יעקב כי  המעלה

כיוון  לפניו  יעקבiLˆ‡שיצא ∆»»
ÈtŒÏÚ ËÙe ,‰BÁ‡Ï»«¬»ƒ¿»«ƒ
‰nÎa ˙e„ÈÒÁa ‡n‰«¿…»«¬ƒ¿«»
˜elÁ‰ ‰k‡a ˙BÓB˜Ó¿«¬À»«ƒ

השמותÔÈaLההבדל  ˜ÚÈשני  ∆≈«¬…
Ï‡NÈÂ6, היא הדברים ונקודת ¿ƒ¿»≈

ראש" "לי  מלשון  הוא ש"ישראל "

עקב" "יו "ד  מלשון  הוא "יעקב" ואילו 

פער  יש והעקב הראש שבין  ומובן 

הזקן  לרבנו  תורה' (וב'לקוטי  מאד  גדול 

מבואר  בלק, פרשת השבוע, לפרשת

והרגל  והשגה, בהבנה התורה לימוד  עניין  הם והמוח הראש ה' שבעבודת

המעשיות) המצוות עניין  הם של ÔÎlLוהעקב הגדול  והיתרון  המעלה בגלל  ∆»≈
"יעקב" על  Ï‡NÈ"ישראל " Ì‡ Èk EÓL „BÚ Ó‡È ˜ÚÈ ‡Ï4, …«¬…≈»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»≈

ל "יעקב" ביחס "ישראל " של  המעלה את מדגיש זה ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ,וכל 
‡ÏŒ„È˙ÚÏc ˙eÓÏM‰ Èab«≈«¿≈ƒ¿»ƒ»…

ביותר  נעלה מצב Ìbהיינו  Ó‡∆¡««
˜ÚÈ ÙÚc ÔÈÚ‰ להבין וצריך  »ƒ¿»¿¬««¬…

כך מדוע  כל  במעלה שמדובר  למרות

"יעקב"?. השם גם נזכר  עדיין  גדולה

ÌÈe˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ
ב' זה Ó‰בפסוק ˙BBLl‰«¿»»

‰Â‰ ‰B‡ÎlL Û‡ ,tÒÓeƒ¿»«∆ƒ¿»¬»
ÓÈÓÏ dÈÏ( בקיצור) לומר  לו  היה ≈¿≈«

ÚÂ ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓƒ»»¬««¬…¿…«
Ï‡NÈ התוספת באה מה ולשם ƒ¿»≈

בין elÁ˜ההבדל Â"ומספר "?. ¿ƒ
˙BBLl‰" ו "מספר מנה" "מי  «¿

ÔÈn‰ ÔÈÚaL ‰BÓ והחשבון ∆∆¿ƒ¿««ƒ¿»
˜elÁ LÈ הבדל‰Ó ÔÈa ≈ƒ≈»»

ÌÈ‡˙Ó ‰Óc ÔÈÚ‰Â ,tÒÓÏ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
Ï‡NÈ ÚBÏe ,˜ÚÈ ÙÚÏ«¬««¬…¿«ƒ¿»≈

tÒn‰ ÔÈÚ ÌÈ‡˙Ó נאמר ולכן  «¿ƒƒ¿««ƒ¿»
את  "ומספר  לחוד  יעקב" עפר  מנה "מי 

מחבר  לא והפסוק לחוד  ישראל " רובע

השניים. ‰ÌÈÈÚבין  ÈL ÏÚÂ גם ¿«¿≈»ƒ¿»ƒ
ביניהם  ההבדלים למרות »¡∆Ó‡יחד ,

˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓ ,'B‚ ÈÓƒƒ»»¬««¬…
Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓeƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
tÒÓ ÏÚ Ìb È‡˜ ÈÓ ˙˙c)¿≈«ƒ»≈««ƒ¿»

Ï‡NÈ Ú "מי ‡˙ נאמר  וכאילו  ∆…«ƒ¿»≈
של )ספר " המשמעות מה להבין  ויש ַָ

פנימיות  לפי  הללו  הדיוקים כל 

הדברים?.

eÎa˙pL ˙BÎaa ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿»¿
,Èea‰ ÔÈÚa Ï‡NÈ כמו ƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ

בני  את שמשבח מנה" "מי  בפסוק

הגדול  מספרם על  «È‡ƒ˙‡ישראל 
L„na7‡ˆBÓמובא  z‡ «ƒ¿»«≈

Ì‰‡ אבינוCa˙pL לעניין «¿»»∆ƒ¿»≈
Ó‡pLהריבוי  ,ÌÈÎBka8 «»ƒ∆∆¡«

ÙÒe ‰ÓÈÓM‰ ‡ŒËa‰«∆»«»«¿»¿…
'B‚ ÌÈÎBk‰:הפסוק ובהמשך  «»ƒ

כה  לו  ויאמר  אותם, לספר  תוכל  "אם
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כללי מפתח  

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

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

)ג ה מי מנה עפר יעקב"מאמר ד   

ה   ..................................................  י"חתש'ה ,תמוז ב"י

)ד ה ארבעה צריכין להודות "מאמר ד  

לא   .................................  ח"תשמ'ה, ב תמוז"י', אור ליום ב

)ה ה והיה שארית יעקב "מאמר ד  

לד   .....................  י"תשח'ה) נדחה(, ז תמוז"י, שבת פרשת בלק

)ו מח  ......  י"תשח'ה, תמוז ב"י, בלקפרשת ' שיחת יום ב

)ז נ ........  ח"תשמ'ג תמוז ה"י- ב"משיחות ימי הגאולה י

)ח  נג  ......  ח"תשמ'תמוז ה ז"י, פרשת בלקמשיחות שבת

)ט סט  .........................  חיכרך  פרשת בלקשיחות -לקוטי  

)י המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

עה  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)יא  עו  .......................  פרשת בלק –ילקוט גאולה ומשיח

)יב עז  ..................  פרשת בלקלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יג  צט  ......................  פרשת בלקלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

ק  ..............................................  פרשת בלקלשבוע  

)טו  קי  ......................  פרשת בלקלשבוע " היום יום"לוח

)טז יבק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – טוק  ...................  פרשת בלקלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  פטק   ................  פרשת בלקלשבוע פרק אחד ליום

)יט – ריא  .....................  פרשת בלקלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

יבר  ..................................  בפרק  שיר השירים, סו-הספרק  ישעיה

)כא  נדריםמסכת  –משניות  

ידר  .........................................................ביאור קהתי

)כב  כאר  ...................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כג  עם ביאורים זבחיםמסכת  

כבר  .....................................................  חעעד דף  עבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נאר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה ריביתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כו  ן ביעקבלא הביט אוה "ד תורהלקוטי  

נדר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

סור  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סחר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

סחר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

ער  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

עדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

עור  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



)לד עזר  ............................................  ופרק  ביאורים לפרקי אבות

עחר  .......................................  חומש לקריאה בציבור )לה

)לו פהר  .......................  קודש-נחת שבתקריאה התורה למ

)לז  פור  ................................פרשת בלקלשבוע לוח זמנים

פזר  .....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ)לח



ו   

ּבח ֹול ,  נת ּבר ויצחק  ג ֹו', ה ּכֹוכבים  ְְְְְִִִֵַָָָֹּוספר 

זרע 9ׁשּנאמר  את  אר ּבה  ואר ּבה   אברכ  ּבר ּכי ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ה ּים  ׂשפת  על  א ׁשר  וכח ֹול  ה ּׁשמים  ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָּככ ֹוכבי

ויעקב  יצחק ), עקדת  מ ּצד  ׁשּנתוּסף  מה  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ(ׁשּזה ּו

ׁשּנאמר  הארץ , ּבעפר   ּכעפר 10נת ּבר  זרע והיה  ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עפר  מנה  מי ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו (ּומס ּים  ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ 

ּבּמדר ׁש ואיתא  ליעקב 11יעקב ). ה ּקּב"ה  ׁשאמר  ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשעה  א ֹות ּה הארץ , עפר  עד  ּבני ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגיע ּו

'והיה  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  (ׁשהרי וקדמה  יּמה  ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָּופרצ ּת

וקדמה  יּמה  'ּופרצ ּת ה ּוא  הארץ ' ּכעפר   ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָזרע

מקים  הוי' ונג ּבה '), ּובענין 12וצפ ֹונה  ּדל . מעפר  ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּמדר ׁש איתא  ּׁשּכת ּוב 13ּופרצ ּת מה  עלה 14ׁשּזה ּו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּגדר  ּפֹורץ   ׁשה ּמל  ּדר ֿ (על  לפניהם  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה ּפֹורץ 

 ּדר ל ֹו מ ׁשיחא 15לע ׂשֹות  מל ּכא  על  ּדקאי ,(16 ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ּפרץ  מ ּבני ּופרצ ּת17ׁשה ּוא  ענין יהיה  ּובזמ ּנֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדוקא  והינּו, ונג ּבה . וצפ ֹונה  וקדמה  ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָיּמה 

נאמ  הארץ , ּבעפר   ׁשּנת ּבר הענין ּביעקב  ר  ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגד ֹול  ה ּיֹותר  הע ּלּוי ׁשּזה ּו .18ּדּופרצ ּת, ְְִֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשם ÔeÈÂב ) נקרא  יׂשראל  ׁשּכלל  מה  ּבהק ּדם  ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשאין  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  ויׂשראל , ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹיעקב 

ל ׁשל ׁשה  א ּלא  אב ֹות  יצחק 19ק ֹורין אברהם  , ְְְִִִֶַָָָָָָֹ

הם  ויצחק  אברהם  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹויעקב ,

נקרא  יׂשראל  ּכלל  וא ּלּו האב ֹות , ׁשל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמ ֹותיהם 

מנה  מי  ּבּפס ּוק  ּכמ ֹו יׂשראל , ּבׁשם  א ֹו יעקב  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשם 

וה ּנה , יׂשראל . רבע  את  ּומס ּפר  יעקב  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹעפר 

מ ּמּנּו יצא  ׁשאברהם  לפי ה ּוא  ּבזה  הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּפׁשט ּות 

ע ׂשו  מ ּמּנּו יצא  ויצחק  יעקב 20יׁשמעאל , ורק  , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשלימה  מ ּטת ֹו יׂשראל .21היתה  ּבני ּכלל ּות  ׁשהם  , ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ּפנימ ּיּות ֹו, על  ּגם  מ ֹורה  הענין ּפׁשט ּות  ְְְְִִִֶַַַָָָָאמנם ,

ֿ ּפי  ֿ על  אף  ּדה ּנה , ה ּנׁשמה . ׁשמ ֹות  הם  ויׂשראל  ׁשּיעקב  ה ּוא , הענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּופנימ ּיּות 
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זרעך ", Ó‡pLיהיה ,ÏBÁa Ca˙ ˜ÁˆÈÂ9EÎ‡ Ca Èk ¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿∆∆¡«ƒ»≈¬»∆¿

ÏÚ L‡ ÏBÁÎÂ ÌÈÓM‰ ÈÎBÎk EÚÊ ˙‡ ‰a‡ ‰a‡Â¿«¿»«¿∆∆«¿¬¿¿≈«»«ƒ¿«¬∆«
e‰fL) Ìi‰ ˙ÙN כחול הריבוי  Ú˜„˙ברכת „vÓ ÛqÂ˙pL ‰Ó ¿««»∆∆«∆ƒ¿«≈ƒ«¬≈«

˜ÁˆÈ ריבוי של  הברכה גם ככוכבים הריבוי  לברכת נוספה העקידה ובזכות ƒ¿»
˜ÚÈÂכחול  ,(ÙÚa Ca˙ ¿«¬…ƒ¿»≈«¬«

Ó‡pL ,ı‡‰10EÚÊ ‰È‰Â »»∆∆∆¡«¿»»«¿¬
ÌiÒÓe) ı‡‰ ÙÚk המדרש «¬«»»∆¿«≈

‰Ó ÈÓ e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»ƒ»»
˜ÚÈ ÙÚ הריבוי שברכת היינו  ¬««¬…

ליעקב  נאמרה הארץ ).כעפר 
‡˙È‡ÂמובאL„na11Ó‡L ¿ƒ»«ƒ¿»∆»«

EÈa eÚÈbiLk ˜ÚÈÏ ‰"aw‰«»»¿«¬…¿∆«ƒ»∆
,ı‡‰ ÙÚ „Ú,נחות במצב ויהיו  «¬«»»∆

למטה  נמצא שהעפר  «‡d˙Bכשם
‰ÚL ויקויים ויתרוממו  יעלו  הם »»

Ó„˜Â‰בהם  ‰nÈ zˆÙe»«¿»»»»≈¿»
‰È‰Â' e˙k‰ ÌeiÒ È‰L)∆¬≈ƒ«»¿»»
‡e‰ 'ı‡‰ ÙÚk EÚÊ«¿¬«¬«»»∆
‰BÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe'»«¿»»»»≈¿»¿»»

'ÈÂ‰ ,('‰a‚Â שנאמר זהו  »∆¿»¡≈
ÌÈ˜Ó12Ïc ÙÚÓ ֿ ֿ ברוך  הקדוש ≈ƒ≈»»»

מהעפר הוא  העני  את ומגביה מקים

בני  כאן  ואף למעלה אותו  ומעלה

לעפר  ירידה של  ממצב מתעלים ישראל 

"ופרצת". של  ומרומם נעלה למצב

‡˙È‡ zˆÙe ÔÈÚe מובא ¿ƒ¿«»«¿»ƒ»
L„na13‰Ó e‰fL «ƒ¿»∆∆«
e˙kM14 לבוא העתידה הגאולה על  ∆»

ŒÏÚ) Ì‰ÈÙÏ ıBt‰ ‰ÏÚ»»«≈ƒ¿≈∆«
„b ıBt CÏn‰L Cc∆∆∆«∆∆≈»≈

Cc BÏ ˙BNÚÏ15È‡˜c ,( «¬∆∆¿»≈
ÁÈLÓ‡והכוונה  ‡kÏÓ ÏÚ16 ««¿»¿ƒ»

המשיח ıtמלך  ÈaÓ ‡e‰L17 ∆ƒ¿≈∆∆
דוד  יצא שממנו  יעקב בן  יהודה בן 

מבני  הוא המשיח שמלך  וכיוון  המלך 

"הפורץ" בכתוב מכונה הוא הרי  פרץ

כשם  הגלות והגבלות גדרי  את שפורץ

לעצמו  לעשות כדי  גדר  פורץ שמלך 

דוד , מבית הוא המשיח מלך  והרי  דרך 

BpÓÊeהמשיח מלך  È‰È‰של  ƒ¿«ƒ¿∆
‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe ÔÈÚƒ¿«»«¿»»»»≈¿»

ÙÚa Ca˙pL ˜ÚÈa ‡˜ÂcL ,eÈ‰Â .‰a‚Â ‰BÙˆÂ¿»»»∆¿»¿«¿∆«¿»¿«¬…∆ƒ¿»≈«¬«
ÏB„b ˙Bi‰ ÈelÚ‰ e‰fL ,zˆÙec ÔÈÚ‰ Ó‡ ,ı‡‰18 »»∆∆¡«»ƒ¿»¿»«¿»∆∆»ƒ«≈»

Ìc˜‰a ÔeÈÂ (,הדברים בפנימיות Ï‡NÈהביאור , ÏÏkL ‰Ó ¿»¿∆¿≈«∆¿»ƒ¿»≈
˙B‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,Ï‡NÈÂ ˜ÚÈ ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈ƒ»

‰LÏLÏ ‡l‡19Ì‰‡ , ∆»ƒ¿…»«¿»»
,˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ בני שבכל  מאחר  ƒ¿»¿«¬…

שלושת  של  עניינם את יש ישראל 

ראובן  מהשבטים (בשונה האבות

שלא  עניינים בהם שיש וכו ' ושמעון 

ישראל ) לכלל  בירושה «ŒÏkÓƒעברו 
Ì‰ ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ ,ÌB˜Ó»«¿»»¿ƒ¿»≈

˙B‡‰ ÏL Ì‰È˙BÓL בלבד ¿≈∆∆»»
ישראל , עם כל  של  ÏÏkולא el‡Â¿ƒ¿«

B‡ ˜ÚÈ ÌLa ‡˜ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿≈«¬…
˜eÒta BÓk ,Ï‡NÈ ÌLa שבו ¿≈ƒ¿»≈¿«»

עוסקים  ˜ÚÈאנו  ÙÚ ‰Ó ÈÓƒ»»¬««¬…
Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓeƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
מתייחסים  ו "ישראל " "יעקב" שהשמות

ליעקב  רק ולא ישראל  עם לכללות

בפרט. אבינו 

‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eËLt ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»»∆
נקרא  ישראל  שעם לכך  הפשוט הטעם

ולא  "ישראל " או  "יעקב" בשם בשם

ו "יצחק" ÈÙÏ"אברהם" ‡e‰¿ƒ
epnÓ ‡ˆÈ Ì‰‡L∆«¿»»»»ƒ∆
epnÓ ‡ˆÈ ˜ÁˆÈÂ ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿ƒ¿»»»ƒ∆

ÂNÚ20‰˙È‰ ˜ÚÈ ˜Â , ≈»¿««¬…»¿»
‰ÓÈÏL B˙hÓ21, בניו היו וכל  ƒ»¿≈»

היהודי  העם את והמשיכו  צדיקים

Ï‡NÈ Èa ˙eÏÏk Ì‰L ולכן ∆≈¿»¿≈ƒ¿»≈
בשמות  ישראל  לעם קוראים לא

לייחס  שאפשר  ו "יצחק" "אברהם"

ועשו . לישמעאל  גם «¿«‡ÌÓ,אותם
ÏÚ Ìb ‰BÓ ÔÈÚ‰ ˙eËLt«¿»ƒ¿»∆««
ÔÈÚ‰ ˙eiÓÈÙe ,B˙eiÓÈt¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»
Ì‰ Ï‡NÈÂ ˜ÚiL ,‡e‰∆«¬…¿ƒ¿»≈≈

‰ÓLp‰ ˙BÓL היא זו  ועובדה ¿«¿»»
ישראל  בני  שכל  לכך  הפנימי  הטעם

אלו . בשמות ‡ŒÛנקראים ,‰p‰c¿ƒ≈«
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ז   

ּבאר ּכה  אחר  ּבמק ֹום  אחד 22ׁשּמבאר  ׁשּבכל  ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אברהם  האב ֹות  ג ' ׁשל  הענינים  יׁשנם  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמ ּיׂשראל 

לכל  אב ֹות  ּבׁשם  נקראים  ׁשּלכן ויעקב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹיצחק 

י"ב  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין (מה  מ ּיׂשראל  ואחד  ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָאחד 

ׁשה ּונח  ה ּׁשם  ה ּנה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  כ ּו'), ְִִִֵֵֶַַַָָָה ּׁשבטים 

ׁשה ּנׁשמה  ּולאחרי יעקב , ה ּׁשם  ה ּוא  ה ּנׁשמה  ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹעל 

ועם  אלקים  עם  ׂשרית  ּדכי העב ֹודה  ְְֱֲִִִִִֶֶָָָָֹּפֹועלת 

ּבׁשם  ׁשּנקראת  לדר ּגא  מ ּגעת  אזי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָאנׁשים ,

א ֹוד ֹות  מס ּפרים  ׁשּכא ׁשר  מ ּובן, ּומ ּזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָיׂשראל .

ּית ּגּלה  [ׁשאז ֿ לבא  לעתיד  יׂשראל  ׁשל  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמעלתם 

ּכדאיתא  יׂשראל , ּבני ׁשל  וה ּמעלה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהע ּלּוי

ׁשהיּו23ּבּמדר ׁש וה ּמץ  וה ּקׁש מה ּתבן ה ּמׁשל  ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

נזרעה  מי ּבׁשביל  זה , עם  זה  ה ּׂשדה ,מריבים  ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָ

ואנּו ה ּגרן, ׁשּתב ֹוא ּו עד  המ ּתינּו הח ּטים , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאמר ּו

אזי  כ ּו'], ה ּׂשדה  נזרעה  מה  ּבׁשביל  ְְְְֲִִִִֶַַַָָיֹודעין

ועל ֿ ויׂשראל . יעקב  ה ּׁשמ ֹות , ׁשני את  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹמזּכירים 

ׁשל  ה ּׁשמ ֹות  הם  ויׂשראל  ׁשּיעקב  האמ ּור  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

ּבּתֹורה  ׁשּמס ּפרים  הענינים  ׁשּכל  מ ּובן, ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻה ּנׁשמה ,

ׁשּבכל  ה ּנׁשמה  ּבעב ֹודת  יׁשנם  ליעקב , ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֹּבנֹוגע 

יעקב  עניני ּכלל ּות  וה ּנה , מ ּיׂשראל . ואחד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאחד 

ּבּפר ׁשּיֹות  ׁשהרי וּיצא , ּבפר ׁשת  היא  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהתחלתם 

ויצחק , אברהם  האב ֹות  ס ּפּור  נת ּבאר  ֿ זה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּלפני

ּבׁשּיכ ּות  זה  הרי יעקב  א ֹוד ֹות  ּׁשּנזּכר  ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹּומה 

וע ׂשו  יעקב  יצחק , ּתֹולד ֹות  א ּלה  ּכמ ֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹליצחק ,

ּבּפר ׁשה  יעקב 24האמ ּורים  עניני ס ּפּור  וא ּלּו , ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹ

ּבזה  הענין ּוכלל ּות  וּיצא . ּבפר ׁשת  ,25מתחיל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה ּקד ֹוׁש הח ּיים ' ּב'א ֹור  וּיצא 10ּכּמבאר  ׁשּפר ׁשת  ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבירידת ּה ׁשּביׂשראל  נׁשמה  ּכל  על  ר ֹומזת  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹיעקב 

על ּיה ,  צר היא  זֹו ׁשּירידה  למ ּטה , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹמ ּלמעלה 

ּבּכת ּוב  נת ּבאר  זֹו ירידה  ׁשל  יעקב 26וענינּה וּיצא  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשם  וּילן ּבּמק ֹום  וּיפ ּגע  חרנה ,  וּיל ׁשבע  ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמ ּבאר 

(ּכדלק ּמן). ה ּׁשמ ׁש בא  ְְִִֶֶַַָָּכי

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

וארא.22) ר"פ  ספפ "ג.23)תו"א ובפרש"י .24)ב "ר תולדות (סה"מ 25)ר"פ  פר"ת יעקב  ויצא ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). קסח  ע ' י ֿיא).26)פר"ת (כח , ויצא ר"פ 

    
Á‡ ÌB˜Óa ‡nL ÈtŒÏÚ בחסידות‰k‡a22„Á‡ ÏÎaL «ƒ∆¿…»¿»«≈«¬À»∆¿»∆»

˜ÁˆÈ Ì‰‡ ˙B‡‰ '‚ ÏL ÌÈÈÚ‰ ÌLÈ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»»«¿»»ƒ¿»
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙B‡ ÌLa ÌÈ‡˜ ÔÎlL ,˜ÚÈÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

הכלל  מן  יוצא eÎ'ללא ÌÈËM‰ "È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) לא שענייניהם «∆≈≈«¿»ƒ
מישראל  אחד  לכל  בירושה ),עברו 

ישראל  לבני  לקרוא ראוי  היה זה ולפי 

גם  כי  ו "יצחק" "אברהם" שם על  גם

אחד  כל  של  בנשמה נמצאים ענייניהם

מישראל  ‰p‰ואחד  ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈
Áe‰L ÌM‰ על ‰ÓLp‰ונקבע «≈∆«ַ«¿»»

˜ÚÈ ÌM‰ ‡e‰ השמות ולא «≈«¬…
≈¬»¿ÈÁ‡Ïeו "יצחק","אברהם"

‰„BÚ‰ ˙ÏÚBt ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆∆»¬»
‡ÌÈ˜Ïהרוחנית  ÌÚ ˙ÈN ÈÎc¿ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ

˙ÚbÓ ÈÊ‡ ,ÌÈL‡ ÌÚÂ¿ƒ¬»ƒ¬««««
ÌLa ˙‡˜pL ‡b„Ï¿«¿»∆ƒ¿≈¿≈
L‡kL ,ÔeÓ ‰fÓe .Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ∆»∆«¬∆
ÏL Ì˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ÌÈtÒÓ¿«¿ƒ«¬»»∆
Ê‡L] ‡ÏŒ„È˙ÚÏ Ï‡NÈƒ¿»≈∆»ƒ»…∆»

לבוא  ‰ÈelÚלעתיד  ‰lb˙iƒ¿«∆»ƒ
Ï‡NÈ Èa ÏL ‰ÏÚn‰Â שלא ¿««¬»∆¿≈ƒ¿»≈

בזמן  כל  לעין  וניכרים גלויים היו 

L„naהגלות, ‡˙È‡„k23 ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ÏLn‰ זה Lw‰Âלעניין  Ôz‰Ó «»»≈«∆∆¿««

ÌÚ ‰Ê ÌÈÈÓ eÈ‰L ın‰Â¿«…∆»¿ƒƒ∆ƒ
,‰„O‰ ‰ÚÊ ÈÓ ÏÈLa ,‰Ê∆ƒ¿ƒƒƒ¿¿»«»∆
החשוב  שהוא טען  מהם אחד  וכל 

למענו  נזרעה והשדה ¿«‡eÓביותר 
e‡BzL „Ú eÈzÓ‰ ,ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¿ƒ«∆»

Ôb‰ התבואה את אוספים שבו  «…∆
התבן  מתוך  החיטה גרעיני  את ובוררים

ורק  זורקים שאותם והמוץ והקש

נשמרת ÔÈÚ„BÈהחיטה e‡Â¿»¿ƒ
'eÎ ‰„O‰ ‰ÚÊ ‰Ó ÏÈLaƒ¿ƒ«ƒ¿¿»«»∆
הם  והמוץ והקש שהתבן  מתברר  כי 

לא  ובוודאי  החטים לעומת ערך  חסרי 

בנמשל , גם וכך  השדה נזרעה למענם

העיקר  מי  וניכר  נראה לא הגלות בזמן 

העולם, אומות או  ישראל  בני  בעולם,

יודו  כולם הגאולה בוא עם אבל 

כאשר  ולכן  ישראל ], בני  של  במעלתם

ישראל  בני  של  מעלתם על  מדברים

לבוא ‡˙לעתיד  ÌÈÈkÊÓ ÈÊ‡¬««¿ƒƒ∆

˜ÚiL eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ .Ï‡NÈÂ ˜ÚÈ ,˙BÓM‰ ÈL¿≈«≈«¬…¿ƒ¿»≈¿«ƒ»»∆«¬…
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ,ÔeÓ ,‰ÓLp‰ ÏL ˙BÓM‰ Ì‰ Ï‡NÈÂ¿ƒ¿»≈≈«≈∆«¿»»»∆»»ƒ¿»ƒ
‰ÓLp‰ ˙„BÚa ÌLÈ ,˜ÚÈÏ Ú‚Ba ‰Bza ÌÈtÒnL∆¿À»ƒ«»¿≈«¿«¬…∆¿»«¬««¿»»

.Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
של  ענייניו  משמעות את ומפרט והולך 

כל  של  הרוחנית בעבודה אבינו  יעקב

מישראל : ואחד  אחד 

˜ÚÈ ÈÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈«¬…
Ì˙ÏÁ˙‰ בתורה˙LÙa ‡È‰ «¿»»»ƒ¿»»«

˙BiLta È‰L ,‡ˆiÂ«≈≈∆¬≈«»»ƒ
‰ÊŒÈÙlL ויצא לפרשת הקודמות ∆ƒ¿≈∆

Ì‰‡ ˙B‡‰ etÒ ‡a˙ƒ¿»≈ƒ»»«¿»»
˙B„B‡ kÊpM ‰Óe ,˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»«∆ƒ¿»

˜ÚÈ ויצא פרשת שלפני  בפרשיות «¬…
‰Ê È‰ יעקב כפי על  שמדובר  ¬≈∆

‰l‡ BÓk ,˜ÁˆÈÏ ˙eÎiLa¿«»¿ƒ¿»¿≈∆
ÂNÚÂ ˜ÚÈ ,˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz¿ƒ¿»«¬…¿≈»

‰Lta ÌÈeÓ‡‰24el‡Â , »¬ƒ«»»»¿ƒ
˜ÚÈ ÈÈÚ etÒ עצמוÏÈÁ˙Ó ƒƒ¿¿≈«¬…«¿ƒ

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe .‡ˆiÂ ˙LÙa¿»»««≈≈¿»»ƒ¿»
‰Êa25, יעקב של  ענייניו  בביאור  ¿∆

שהם  כפי  ויצא בפרשת המבוארים

הוא  מישראל  אחד  כל  של  בעבודתו 

'ÌÈiÁ‰ B‡'a ‡nk«¿…»¿««ƒ
LB„w‰10 התורה על  בפירושו  «»

tL˙ÊÓB ˜ÚÈ ‡ˆiÂ ˙L ∆»»««≈≈«¬…∆∆
Ï‡NÈaL ‰ÓL Ïk ÏÚ«»¿»»∆¿ƒ¿»≈

‰ÏÚÓlÓ d˙„ÈÈa עדן בגן  ƒƒ»»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,הזה BÊלעולם ‰„ÈiL ¿«»∆¿ƒ»

,‰iÏÚ Cˆ ‡È‰ בזכות דווקא כי  ƒ…∆¬ƒ»
לדרגות  מתעלה הנשמה למטה, הירידה

שהייתה  מכפי  יותר  ונעלות גבוהות

הירידה  ÈÈ„‰קודם ÏL dÈÚÂ¿ƒ¿»»∆¿ƒ»
e˙ka ‡a˙ BÊ26‡ˆiÂ ƒ¿»≈«»«≈≈

,‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»
ישראל  שבארץ שבע מבאר  היציאה כי 

גדולה  ירידה היא לארץ שבחוץ לחרן 

‡ Èk ÌL ÔÏiÂ ÌB˜na ÚbÙiÂ«ƒ¿««»«»∆»ƒ»
Ôn˜Ï„k) LÓM‰ פרטי ככל  «∆∆¿ƒ¿«»

אבינו , יעקב של  זו  בירידה הדברים

לצורך  שהיו  להלן , שיתבאר  כפי 

כתוצאה  כך  אחר  שתהיה העלייה

).מהירידה 

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



ח   

ּבּזהר ÔeÈÂג ) המבאר  ֿ ּפי ה ּפר ּוׁשים 27על  ב ' ¿»ְִִֵַַַַַָֹֹ

 וּיל ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּבענין

יּובן  ּומ ּזה  (ּכדלק ּמן), ּבּספיר ֹות  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָחרנה 

ועב ֹודת ּה. ה ּנׁשמה  ּבירידת  הענינים  ּבא ּור  ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּגם 

ּבּספיר ֹות  יעקב  ׁשל  ענינֹו ּדה ּנה , ּבזה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהענין

החכמה , ענין ה ּוא  ּובכלל ּות  א ּבא , יס ֹוד  ְְְְִִַַַָָָָה ּוא 

על  ּדקאי יּו"ד , ּבא ֹות  מתחיל  ׁשּיעקב  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּזה ּו

הה ׁשּתל ׁשל ּות , רא ׁשית  ׁשהיא  החכמה , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָספירת 

ּבלבד , נק ּודה  ׁשהיא  יּו"ד  ּבא ֹות  נרמזת  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָולכן

ּדכיון  והינּו, ּבתכלית , חד מצמצמת  ה ּוא  ׁשאנּת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ

ּבח ׁשּבן  מע ׂשר 28ולא  לגמרי למעלה  ׁשה ּוא  , ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ספיר ֹות , ע ׂשר  ׁשּיהיּו ּכדי ה ּנה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶספיר ֹות ,

ֿ ידי  על  זה  הרי החכמה , היא  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשרא ׁשיתם 

ׁשענינֹו הרא ׁשֹון ל ּצמצ ּום  ועד  ּדוקא , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָה ּצמצ ּום 

אחר  ּבמק ֹום  ענינֹו (ּכּמבאר  ס ּלּוק  ְְְִִֵַַָָָֹה ּוא 

ׁשּלאחר 29ּבאר ּכה  ה ּגּלּוי רא ׁשית  ּגם  ה ּנה  ולכן ,( ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

א ֹות  ענין ׁשּזה ּו ּבעלמא , נק ּודה  ה ּוא  ְְְְְִִֶֶַַַָָה ּצמצ ּום 

ׁשם  התחלת  היא  יּו"ד  ׁשא ֹות  ּכן ּגם  וזה ּו ְְִֵֵֶֶַַַָיּו"ד .

ויהיה  הוה  היה  מ ּלׁשֹון ׁשה ּוא  ֿ יד ֹו30הוי', ועל  , ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹ

ּכל  מריׁש הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכל  התה ּוּות  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָנע ׂשה 

ּבא ֹות  ׁשּנרמז ה ּצמצ ּום  ֿ ידי על  והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדרגין,

ּבחינת  ּכבר  ׁשּיׁשנֹו לאחרי ּגם  אמנם , ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָיּו"ד .

ענין  ּכלל ּות  להיֹות  צרי עדין ה ּנה  ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהחכמה ,

וכיון  ה ּמּדֹות . ׁשבע  ענין ה ּוא  ׁשע ּקרם  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָה ּספיר ֹות 
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א). (פב , פ "ז שעהיוה"א תניא פ "ט . תשע ) ולא עשר (שער א שער פרדס  (ברע "מ ). סע "ב 

    
‰fa ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ (‚27‡ˆiÂ ÔÈÚa ÌÈLet‰ ' ¿»«ƒ«¿…»«…««≈ƒ¿ƒ¿««≈≈

˙BÈÙqa ‡e‰L ÈÙk ‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ העליונות «¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»¿ƒ∆«¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈa ÌÈÈÚ‰ e‡a Ìb ÔeÈ ‰fÓe ,(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»ƒ∆»«≈»ƒ¿»ƒƒƒ««¿»»

מישראל  ואחד  אחד  כל  הרוחנית.d˙„BÚÂשל  «¬»»
ÏL BÈÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»∆
„BÒÈ ‡e‰ ˙BÈÙqa ˜ÚÈ«¬…«¿ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎe ,‡a‡«»ƒ¿»ƒ¿«

,‰ÓÎÁ‰ בחסידות כמבואר  «»¿»
(כי  ואם אב נקראים והבינה שהחכמה

השכלי , הרעיון  נקודת היא החכמה

יחד  ושניהם שלו  ההרחבה היא והבינה

שבלב) המידות רגש את 'מולידים'

e‰fL לכך הפנימי  ˜ÚiLהטעם ∆∆∆«¬…
ÏÚ È‡˜c ,„"eÈ ˙B‡a ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ»¿»≈«
‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ««»¿»∆ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡ בהיותה ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
הספירות  עשר  מבין  הראשונה הספירה

ונמשך  יורד  האלוקי  האור  שבאמצעותן 

הראש  היא החכמה למטה, מלמעלה

היינו  ההשתלשלות סדר  של  וההתחלה

האור  והמשכת בצורה ירידת האלוקי 

חוליות  כמו  לדרגה מדרגה הדרגתית

בזו , זו  הקשורות שלשלת ≈«¿ÔÎÏÂשל 
˙ÊÓ החכמה„"eÈ ˙B‡a ƒ¿∆∆»
‡È‰L של Ïa„,צורה ‰„e˜ ∆ƒ¿»ƒ¿«

,˙ÈÏÎ˙a ˙ÓˆÓˆÓ כשם ¿À¿∆∆¿«¿ƒ
בחכמה  שכלי  רעיון  שבהתהוות

ההתחלה  האדם בנפש השכל  שבכוח

בלבד  בנקודה ÔÂÈÎcהיא ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»
‡ÏÂ „Á ‡e‰ z‡L∆«¿¿«¿…

ÔaLÁa28, הוא על ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¿À¿»
אחד  אתה אליהו ') (ב'פתח נאמר  עצמו 

שיש  אחד  לא (כלומר , במניין  ולא

לו  הדומים וכו ' ושלישי  שני  אחריו 

ויחיד ) אחד  BÈÙÒ˙,אלא NÚÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L עשר שהם ∆¿«¿»¿«¿≈≈∆∆¿ƒ
מהאחרות  מהן  אחת כל  שמייחדות הגדרות עם מסוימים אלוקיים  כוחות

שלמעלה  האלוקות אבל  הלאה) וכך  חכמה איננו  והחסד  חסד  איננה (החכמה

הללו  ההגדרות בכל  מוגדרת איננה NÚמהספירות eÈ‰iL È„k ‰p‰ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆∆
˙BÈÙÒ,'ו 'מצוירות הספירותÌ˙ÈL‡Lמוגדרות של  ‰È‡והתחלתם ¿ƒ∆≈ƒ»ƒ

Âc˜‡ספירת  ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰ ,‰ÓÎÁ‰ יש כך  לשם «»¿»¬≈∆«¿≈«ƒ¿«¿»
שרק  כך  מהספירות שלמעלה מוגבל  הבלתי  האלוקי  האור  את לצמצם צורך 

בתורת  בהרחבה וכמבואר  בספירות, ו 'תתלבש' תרד  ממנו  מועטת הארה

צמצומים  של  ארוכה בשורה אלא אחד  בצמצום רק מדובר  לא החסידות

מיעוט אחר  מיעוט ומתמעט יורד  האור  ÌeˆÓvÏבאמצעותם „ÚÂ¿««ƒ¿
ÔBL‡‰ הצמצומים כל  והתחלת ראשית שהוא מוגבל  הבלתי  האלוקי  באור  »ƒ

שאחריו  elÒ˜הרבים ‡e‰ BÈÚL האלוקי האור  של  מיעוט רק לא היינו  ∆ƒ¿»ƒ
הראשון  שבצמצום קבלה בספרי  כמובא אלא הצמצום קודם שהאיר 

הגדול  אורו  "סילק ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

נתינת  שתהיה כדי  כביכול , הצד ", על 

מוגבל  אור  להתגלות ואפשרות מקום

ֿ גבול  הבלי  לאור  יחסית ומצומצם

הראשון  הצמצום לפני  שהאיר 

BÈÚ ‡nk) הצמצום של  «¿…»ƒ¿»
לשאר  בינו  וההבדל  הראשון 

הרבים ‡Áהצמצומים ÌB˜Óa¿»«≈
החסידות  k‡a29ÔÎÏÂ‰בתורת ,( «¬À»¿»≈

הצמצום  לאחר  שהתגלה שהאור  מאחר 

ביותר  ומצומצם מועט אור  ≈p‰ƒ‰הוא
Á‡lL Èelb‰ ˙ÈL‡ Ìb«≈ƒ«ƒ∆¿««
,‡ÓÏÚa ‰„e˜ ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿»¿«¿»
כאמור  בתכלית", "מצומצמת הארה

.„"eÈ ˙B‡ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«
Ôk Ìb e‰ÊÂ לכך B‡L˙הטעם ¿∆«≈∆

,'ÈÂ‰ ÌL ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ „"eÈƒ«¿»«≈¬»»
ה"א וא"ו  ה"א יו "ד  ∆e‰L‡השם

‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓ30 ƒ¿»»…∆¿ƒ¿∆
ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש כך  על  ורומז 

והעתיד  ההווה והעבר  מהזמן , למעלה

אצלו , שם B„ÈŒÏÚÂשווים ידי  על  ¿«»
Ïkהוי ' ˙ee‰˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿«»

˙eÏLÏzL‰‰ החלÏk LÈÓ «ƒ¿«¿¿≈≈»
ÔÈ‚c הדרגה וגם הדרגות כל  מראש »¿ƒ

היא  השתלשלות, בסדר  עליונה הכי 

על  מתהווה החכמה, שם ספירת ידי 

‰ÌeˆÓvהוי ' È„ÈŒÏÚ ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈«ƒ¿
ספירות  היו  לא הצמצום שללא (כאמור 

מתהווים  היו  לא וממילא מוגדרות

מוגבלים) ונבראים עולמות האלוקי  eÈ"„.מהאור  ˙B‡a ÊÓpL∆ƒ¿»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa k BLiL ÈÁ‡Ï Ìb ,ÌÓ‡ ראשית שהיא »¿»«¿«¬≈∆∆¿¿»¿ƒ««»¿»

באמצעות  למטה מלמעלה האלוקי  האור  של  ההשתלשלות ותחילת הגילוי 

שכלי ) רעיון  של  בלבד  נקודה (כמו  אכן ‰p‰הספירות האלוקי  שהאור  כדי  ƒ≈
עולמות  של  התהוות שתהי ' וכדי  ויפעל , ויתגלה למטה מלמעלה יומשך 

אלא ÔÈ„Úונבראים  כשלעצמה החכמה בהתגלות די  BÈ‰Ï˙לא CÈˆ ¬«ƒ»ƒƒ¿
והתגלות  ÔÈÚשל המשכה ˙eÏÏk עשר ÌwÚLכל  ˙BÈÙq‰ עיקר ¿»ƒ¿««¿ƒ∆ƒ»»

שלהם  וההשפעה ‰Bcn˙הפעולה ÚL ÔÈÚ ‡e‰,גבורה חסד , ƒ¿«∆««ƒ
שלו  והפעולה ההשפעה עיקר  שבאדם כשם – מלכות יסוד  הוד , נצח, תפארת,
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ט   

ּכלל  איה ּו מ ּדֹות  אינּון מ ּכל  זה 31ׁשּלאו על  ה ּנה  , ְִִִִִֵֶֶַָָָ

ּדלפר ּוׁש ׁשבע , מ ּבאר  יעקב  ּדוּיצא  הענין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹה ּוא 

ה ּבינה , ספירת  על  ׁשבע  ּבאר  קאי ּבּזהר  ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהא '

ה ּמּדֹות . ׁשבע  להתה ּוּות  וה ּׁשר ׁש ה ּבאר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשהיא 

ּבּזהר  ּכּמבאר  חרנה ,  וּיל היא  ה ּכּונה  ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹותכלית 

ע ֹולם  ה ּמלכ ּות , ּבספירת  ההמ ׁשכה  על  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָּדקאי

ּבגימטר ּיא  ה ּכֹולל  עם  ׁשחרן ׁשּזה ּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָה ּדּבּור ,

ֿ זה 32ּגר ֹון  ֿ ידי על  ה ּדּבּור  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו , ְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ה ּלב . הבל  ּבֹו ְִֵֵֶֶֶַַׁשּמתל ּבׁש

ׁשּבאיןe‡eֿד ) התה ּוּות  ּכל  ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ֿ ס ֹוף  ּדאין ער ֹו ֿ האין ּכמ ֹו ,ְְֲֲֵֵָער ֹו

ׁשּיׁש ממ ּצע , ֿ ידי על  להיֹות  צריכה  ע ֹולמ ֹות , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻעם 

ּוכמ ֹו ה ּתח ּתֹון, ׁשל  ועליֹונֹו העליֹון ּתח ּתית  ְְְְְְִֶֶֶַַַָּבֹו

ו  ּדע ּתיק  ה ּבחינֹות  ּבּה ׁשּיׁש ה ּכתר  ארי.ספירת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

התה ּוּות  ׁשּתהיה  ׁשּכדי ה ּספיר ֹות , ּבענין ה ּוא  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכן

ׁשּזה ּו ממ ּצע , ֿ ידי על  זה  הרי ה ּמּדֹות  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשבע 

ה ּבינה , ספירת  על  ּדקאי ׁשבע , ּבאר  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבחינת 

חכמה  ׁשהרי החכמה , ספירת  עם  ּגם  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָה ּקׁשּורה 

מת ּפר ׁשין  ּדלא  רעין ּתרין הם  והענין 33ּובינה  . ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָֹ

הרג ׁש, ׁשל  ענין ה ּוא  ה ּמּדֹות  ׁשענין ּדכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה ,

החכמה  מ ּבחינת  התה ּוּותם  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלכן
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ב .31) שם, ועוד.32)תקו"ז ג. נח , וארא תו"א וישב . פ ' ויצא. ר"פ  להאריז"ל תורה ד,33)לקוטי  זח "ג א. נו, זח "ב  ראה

שם). החמה (ובאור א

    
האדם  של  פעולה בעיקר  הם המוחין  (ואילו  המידות באמצעות היא חוץ כלפי 

באה  נפשו  ובפעולתן  מהותו  עיקר  הם המידות שבאדם בעוד  ואולם לעצמו ).

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לגבי  חיצוני  עניין  הן  המידות באלוקות הרי  גילוי  לידי 

ÏÏkבעצמו  e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡lL ÔÂÈÎÂ31 לא כלל  הוא ¿≈»∆»ƒ»ƒƒƒ¿»
הללו , המידות שהאור ‰p‰מכל  כדי  ƒ≈

למטה  ויומשך  ירד  אכן  העליון  האלוקי 

‡ˆiÂc ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ¿»¿«≈≈
LeÙÏc ,ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ¿≈»«ƒ¿≈

‡aהראשון ‰‡' È‡˜ ‰fa »«…«»≈¿≈
ÚLמכוונת ÈÙÒ˙היא ÏÚ ∆««¿ƒ«

,‰Èa‰ ההתרחבות היינו  «ƒ»
החכמה  נקודת של  וההתפשטות

‡È‰L החכמה ולא הבינה דווקא ∆ƒ
LM‰Âהמקור ‰‡aכשלעצמה  «¿≈¿«…∆

˙Bcn‰ ÚL ˙ee‰˙‰Ï כי ¿ƒ¿«∆««ƒ
להיות  יכולה לא המידות 'לידת'

ביחד  דווקא אלא (האב) לבדה מחכמה

נקראת  הבינה ולכן  (האם, הבינה עם

שרעיון  לאחר  רק כי  הבנים") "אם

ורוחב  ואורך  עומק מקבל  שכלי 

'מוליד ' הוא מעמיקה, והתבוננות

שבלב. ורגש ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ˙מידות
‡È‰ ‰ek‰ על ש'נולדו ' שהמידות ««»»ƒ

וירדו  ימשיכו  שבע", "באר  הבינה ידי 

מבאר  יצא אבינו  שיעקב כשם עוד 

‡nkשבע  ,‰Á CÏiÂ«≈∆»»»«¿…»
È‡˜c ‰fa שבע מבאר  היציאה «…«¿»≈
מכוונת ‰‰לחרן  ÏÚ‰ÎLÓ «««¿»»

המידות  של  וההתגלות וההשפעה

ÌÏBÚ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿»
eaÈ„‰ ידי על  הם שבלב והרגש שבשכל  המחשבות התגלות שבאדם כשם «ƒ

העליונות  הספירות של  והמידות המוחין  השפעת כביכול , למעלה, כך  הדיבור 

תוכן  לה שאין  המלכות ספירת של  עניינה שהוא העליון  הדיבור  ידי  על  היא

ממנה  שלמעלה הספירות והמשכת לגילוי  אמצעי  היא אלא עצמה מצד  ומהות

שלטון ") מלך  דבר  "באשר  בקהלת בפסוק נרמז  ודיבור  מלכות בין  (והקשר 

e‰fL לכך הפנימי  ÔÁL258הטעם בגימטריא ‰ÏÏBkשהיא ÌÚ ∆∆∆»»ƒ«≈
259 הכל  ובסך  עצמה המילה את גם מונים אם 1 «iËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ‡בתוספת

ÔBb32epnnL ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ויוצאCLÓמהגרון , eac‰ »∆ƒ∆ƒ¿»«ƒ«¿≈∆
.l‰ Ï‰ Ba LaÏ˙nL∆ƒ¿«≈∆∆«≈

,ÔÈÚ‰ e‡e השפעת „) את ולגלות להביא כדי  הבינה פעולת של  ≈»ƒ¿»
המלכות לספירת וממידות למידות ‰˙‰ee˙החכמה Ïk ,‰p‰c¿ƒ≈»ƒ¿«

,CBÚŒÔÈ‡aL המהווה בין  והשוואה דמיון  כל  ללא עצום, פער  של  ∆¿≈¬
‰‡CBÚŒÔÈלמתהווה  BÓk הדמיון והעדר  ההשוואה ÛBÒŒÔÈ‡cאי  ¿»≈¬¿≈

וסוף גבול  לו  שאין  העליון  האלוקי  BÓÏBÚ˙האור  ÌÚ נבראים שהם ƒ»
ללא  ֿ ערוך  באין  מזה זה רחוקים ו "גבול " סוף" "אין  והרי  ומוגבלים מוגדרים

כזו  התהוות הנה ביניהם, והשוואה דמיון  È„ÈŒÏÚכל  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿≈
ÚvÓÓ כך ידי  על  וזאת העצום, הפער  על  ויגשר  Baשיחבר  LiL באותו ¿À»∆≈

המחבר  ‰ÔBÈÏÚממוצע ˙ÈzÁz«¿ƒ»∆¿
,ÔBzÁz‰ ÏL BBÈÏÚÂ היינו ¿∆¿∆««¿

הכי  הנקודה את בתוכו  כולל  שהוא

ואת  המהווה העליון  של  תחתונה

התחתון  של  עליונה הכי  הנקודה

משתי  בממוצע שיש ובגלל  המתהווה

בין  לחבר  ביכולתו  יחד  גם הבחינות

רחוקים  שהם למרות והתחתון  העליון 

ערוך  באין  מזה למשל BÓÎeזה ¿
˙k‰ ˙ÈÙÒ הבחינה שהיא ¿ƒ««∆∆

וממנה  סוף אין  בעולמות האחרונה

הספירות  לעשר  האלוקי  האור  נמשך 

של  עליונה הכי  מהנקודה (החל 

בחכמה) daהספירות LiL∆≈»
CÈ‡Â ˜ÈzÚc ˙BÈÁa‰ הכתר «¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ

– ובעיקר  בחינות כמה כולל  העליון 

האלוקות  בחינת יומין " "עתיק

שהאור  כפי  מהעולמות, שלמעלה

מהתגלות  ונבדל  נעתק האלוקי 

שעניינו  אנפין ", "אריך  ב"יומין ",

האלוקי  האור  את ולגלות להמשיך 

מהכתר . שלמטה ‰e‡בדרגות ÔÎÂ¿≈
,˙BÈÙq‰ ÔÈÚa שהאור לאחר  ¿ƒ¿««¿ƒ

עצמן  בספירות ונמשך  בא כבר  האלוקי 

˙ee‰˙‰ ‰È‰zL È„kL'ו 'לידה ∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
ŒÏÚשל  ‰Ê È‰ ˙Bcn‰ ÚL∆««ƒ¬≈∆«

ÚvÓÓ È„È והנקודה החכמה שבספירת התחתונה הנקודה בין  המחבר  ¿≈¿À»
È‡˜cשבמידות,העליונה  ,ÚL ‡a ˙ÈÁa e‰fL שמכוונתÏÚ ∆∆¿ƒ«¿≈∆«¿»≈«

,‰Èa‰ ˙ÈÙÒ, לעיל למידות ‰eLw‰כאמור  שייכותה עם Ìbיחד  ¿ƒ««ƒ»«¿»«
‡Ïc ÔÈÚ ÔÈz Ì‰ ‰Èe ‰ÓÎÁ È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ ÌÚƒ¿ƒ««»¿»∆¬≈»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿…

ÔÈLt˙Ó33 שיש בעוד  כי  בחסידות כמבואר  נפרדים, שלא חברים שני  ƒ¿»¿ƒ
(למשל , תמיד  ולא לפרקים קיימת לשניה מאחת שלהם שההשפעה ספירות

קשורות  והבינה החכמה הרי  לא), ולעיתים במידות מאיר  השכל  לעתים

נפרדות. אינן  ולעולם תמיד  בזו  זו  ודבוקות

החכמה  שאור  כדי  ב'ממוצע' צורך  יש מדוע ביאור  בתוספת ומבאר  והולך 

הבינה: ידי  על  נפעל  הדבר  וכיצד  המידות להתהוות יביא

,L‚‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ˙Bcn‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â היינו ¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ¿««ƒƒ¿»∆∆¿≈
ומורגשת  ניכרת ‡LÙ‡ŒÈתחושה ÔÎÏ יכולה ‰˙‰Ì˙eeלא ˙BÈ‰Ï »≈ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿«»

וניכר  גלוי  ברגש המתאפיינות המידות BÓkשל  ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿
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י   

והינּו ּבּטּול . ענינּה ׁשחכמה  ּכיון ׁשהיא , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּכמ ֹו

רא ׁשית  היא  החכמה  ׁשּבחינת  ֿ ּפי ֿ על  ְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשאף 

מ ּכל ֿ ה ּצמצ ּום , לאחר  ׁשּנתה ּוה  ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  רא ׁשית  רק  ׁשהיא  ּכיון ְְְִִִֵֵֶַַַָָמק ֹום ,

היא  הרי  לגמרי, ה ּסּלּוק  לאחרי ּתכף  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבאה 

מ ּמה  ֿ ׁשּכן ּובמ ּכל  ה ּמציא ּות . הע ּדר  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבבחינת 

ׁשה ּוא  ה ּבריאה  ׁשע ֹולם  הע ֹולמ ֹות , ּבענין ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּׁשּמצינּו

ההפסק  לאחרי הע ֹולמ ֹות  להתה ּוּות  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהרא ׁשֹון

ה ּמציא ּות  אפ ׁשרי ּבבחינת  ה ּוא  הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָוה ּצמצ ּום ,

מ ּמׁש מציא ּות  ּבבחינת  ולא  ֿ אחת 34ּֿבלבד , ועל  . ְְְְְִִִִַַַַַַָֹ

אינֹו ענינּה ׁשּכל  החכמה , ּבבחינת  ֿ וכ ּמה  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכּמה 

ה ּוא  החכמה  ׁשענין וכיון ה ּבּטּול . ענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָא ּלא 

ׁשל  ּדתח ּתית ֹו הענין ּבּה להיֹות  יכ ֹול  לכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבּטּול ,

ּבּתניא  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ּבה ּגהה 35העליֹון, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה ּוא  החכמה  ׁשּמדרגת  ה ּמּגיד , הרב  ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָּבׁשם 

ׁשֹורה  ולכן זּולת ֹו, ואין ה ּוא  לב ּדֹו ׁשה ּוא  ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָההר ּגׁש

ׁשּזה ּו ּכיון  א ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין א ֹור  ֵֵֶֶַָָָּבּה

לכן  חכמה , ּבבחינת  ׁשּבא  ּכפי  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְִִִֵֵֶַָָָָא ֹור 

יׁשנֹונקרא  כן ּוכמ ֹו העליֹון. ׁשל  ְְְְִֵֶֶֶָָ

ענין  ׁשּזה ּו ה ּתח ּתֹון, ׁשל  עליֹונֹו ּבחינת  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֻּבממ ּצע 

ענין  ּכבר  ׁשּזה ּו וה ּׂשגה , הבנה  ׁשענינּה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָה ּבינה ,

נע ׂשה  זה  ׁשּמּצד  והג ּבלה , ּומציא ּות  יׁשּות  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל 

התה ּוּות  אם  אמנם , וה ּׂשגה . הבנה  ׁשל  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָענין

ּבלבד , ּבינה  מ ּבחינת  ּתהיה  יּׁשאר ּוה ּמּדֹות  אזי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָ

ׁשּתהיה  ּוכדי ּומציא ּות . יׁשּות  ׁשל  ּבאפן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַֹה ּמּדֹות 
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ובכ"מ .34) שנז. ע ' תרס "ב  סה"מ  ואילך).35)ראה סע "ב  (מד, פל"ה

    
,‡È‰L והמידות ללא החכמה בין  שיחבר  ÓÎÁL‰'ממוצע' ÔÂÈk ∆ƒ≈»∆»¿»
dÈÚ הוא הביטול ,Ïehaומהותה שם על  מ"ה " "כח נקראת היא  ולכן  ƒ¿»»ƒ

הרעיון  של  בלבד  והתחלה נקודה היא החכמה שכן  מה" "ונחנו  בפסוק כמו 

לה  אין  וכאילו  ועומק ורוחב אורך  עם ניכרת מציאות לו  שיש לפני  השכלי 

ÈtŒÏÚŒÛ‡Lמציאות. eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
˙ÈL‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««»¿»ƒ≈ƒ
Á‡Ï ‰e‰˙pL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«»¿««

,ÌeˆÓv‰ הראשונה הדרגה והיא «ƒ¿
הצמצום  לאחר  האלוקי  האור  של 

בעשר  וה'ציור ' וההגדרה והירידה,

יש  מהן  אחת שלכל  מוגדרות ספירות

כן  הרי  היא כן  ואם משלה תכונה

לומר  אפשר  ואיך  מוגדרת מציאות

ה'ביטול ? הוא ומהותה שעניינה

כי  הוא כך  על  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,המענה 
של  התחלתה אכן  שהיא למרות

הרי  המצומצם האור  «≈ÔÂÈkהשתלשלות
˙ÈL‡ ˜ ‡È‰L ממש ההתחלה ∆ƒ«≈ƒ

ÛÎzשל  ‰‡aL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆»»≈∆
ÈÁ‡Ï את שפעל  הראשון  הצמצום ¿«¬≈

ÈÓ‚Ï ˜elq‰ האלוקי האור  של  «ƒ¿«¿≈
ֿ גבול , שלה ‰Èהבלי  הקירבה בגלל  ¬≈

ֿ גבול לאור  ÈÁa˙הבלי  ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
ÔkLŒÏkÓe .˙e‡Èˆn‰ cÚ‰∆¿≈«¿ƒ¿ƒ»∆≈
ÔÈÚa eÈˆnM ‰nÓƒ«∆»ƒ¿ƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰ הגבלות עם בוודאי  שהם »»
מצינו  זאת ובכל  «∆ÌÏBÚLוהגדרות

ÔBL‡‰ ‡e‰L ‰‡Èa‰«¿ƒ»∆»ƒ
ÈÁ‡Ï ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«¬≈

,ÌeˆÓv‰Â ˜ÒÙ‰‰ עולם שהרי  «∆¿≈¿«ƒ¿
הבריאה  מעולם שלמעלה האצילות

(והוא  'עולם' הוא גם נקרא אמנם

אצילות, – העולמות מארבעת הראשון 

"אלוקות  הוא עשיה) יצירה, בריאה,

מציאות  עם 'עולם' ואיננו  ממש"

לאחר  התהווה הבריאה עולם אבל  שתחתיו , העולמות שלושת כמו  מוגדרת

כמציאות  מוגדר  שאינו  וחסידות בקבלה נאמר  עליו  גם זאת ובכל  הצמצום

אלא Ïa„,ממש ˙e‡Èˆn‰ ÈLÙ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ È‰ ובניגוד ¬≈ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«
הבריאה  בעולם מוגדרת, למציאות מקום נתינת כלל  אין  שם האצילות לעולם

למציאות מקום ונתינת אפשרות LnÓיש ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ‡ÏÂ34. ¿…ƒ¿ƒ«¿ƒ«»
למציאות מקום ונתינת אפשרות רק הוא הבריאה עולם אפילו  »¿ŒÏÚÂואם

‡l‡ BÈ‡ dÈÚ ÏkL ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿ƒ««»¿»∆»ƒ¿»»≈∆»
Ïeha‰ ÔÈÚ.המורגשת המציאות והעדר  ƒ¿««ƒ

da ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏ ,Ïeha ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ התגלות ¿≈»∆ƒ¿««»¿»ƒ»≈»ƒ¿»
,ÔBÈÏÚ‰ ÏL B˙ÈzÁ˙c ÔÈÚ‰ סוף האין  של  התחתונה הנקודה »ƒ¿»¿«¿ƒ∆»∆¿

מהספירות Èza‡שלמעלה Ô˜f‰ ea ˙kL BÓÎe35‰‰b‰a ¿∆»««≈«»≈««¿»¿«»»
ÌLa רבו„Èbn‰ ‰ ממעזריטש‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙‚„nL , ¿≈»«««ƒ∆«¿≈««»¿»

‡e‰ BcÏ ‡e‰L Lb‰‰«∆¿≈∆¿«
,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â בכך והרגשה הכרה ¿≈»

ואין  לבדו  הוא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

ממנו  חוץ (עצמאית) מציאות שום

ÔÎÏÂ הזו וההרגשה ההכרה בגלל  ¿»≈
בטלה  להיות לחכמה שגורמת

מוחלט  בביטול  daלאלוקות ‰BL∆»
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ בחינה ≈»

כאמור . שבעליון , ÔÂÈkהתחתונה C‡«≈»
‡aL ÈÙk ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ e‰fL∆∆≈¿ƒ∆»

'להתלבש' ÓÎÁ‰,וירד  ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»¿»
הצמצום  שלאחר  אור  ≈«ÔÎÏשהיא

‡˜ מאיר שהוא כפי  סוף אין  אור  ƒ¿»
רק  ÏLבחכמה, B˙ÈzÁz«¿ƒ∆

BLÈ ÔÎ BÓÎe .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈∆¿
ÚvÓÓa דברים שני  לחבר  שנועד  ƒ¿À»

ֿ ערוך  באין  מזה זה »ÈÁa¿ƒ˙רחוקים
,ÔBzÁz‰ ÏL BBÈÏÚ הנקודה ∆¿∆««¿

לעניין  שמתחת בבחינה עליונה הכי 

‰Èa‰,החכמה  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ»
,‰‚O‰Â ‰‰ dÈÚL כאשר ∆ƒ¿»»¬»»¿«»»

באורך  ומתפשטת יורדת החכמה נקודת

וע  כבר ורוחב שאז  עניין ומק את אין 

אלא ÏLהביטול  ÔÈÚ k e‰fL∆∆¿»ƒ¿»∆
,‰Ïa‚‰Â ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ≈¿ƒ¿«¿»»
ÏL ÔÈÚ ‰NÚ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆«¬∆ƒ¿»∆

‰‚O‰Â ‰‰ הרעיון כאשר  ¬»»¿«»»
ולהתגלות  להתהוות מתחיל  רק השכלי 

אור  מול  אל  מציאותו  את מבטל  האדם

שבקושי  נקודה היא וההתגלות החכמה

אבל  בה ולאחוז  אותה לתפוס ניתן 

יש  הפרטים לפרטי  השכלי  הרעיון  את ולהשכיל  להבין  הבינה פעולת לאחר 

שהאדם  וככל  ונרגשת גלויה כמציאות האדם שכל  של  והתגלות פעולה כאן 

שלו  העצמית והיישות מציאותו  ולאורך , לרוחב לעומק, יותר  ומשיג  מבין 

ונחלש. הולך  בחכמה שהיה והביטול  וגודלת, שני ‡ÌÓ,הולכת מצד  »¿»
באמצעות  להיות יכולה לא כאמור ) מורגשת, (כמציאות המידות התהוות

כי  בלבד  Ïa„,הבינה ‰Èa ˙ÈÁaÓ ‰È‰z ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿««ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«
˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ÏL ÔÙ‡a ˙Bcn‰ e‡MÈ ÈÊ‡ לעיל כמבואר  ¬«ƒ»¬«ƒ¿…∆∆≈¿ƒ

ישות  של  ענין  היא בבינה באה שהיא לאחר  החכמה נקודת של  והשגה שהבנה
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יי   

החכמה  ֿ ידי על  זה  הרי ּבּמּדֹות , ה ּבּטּול  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהמ ׁשכת 

הן  ּובינה  חכמה  ׁשהרי ה ּבינה , עם  יחד  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנמ ׁשכת 

נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי ועל  מת ּפר ׁשין, ּדלא  רעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹּתרין

וה ּגב ּורה  ה ּגד ּלה  הוי'  ל ה ּמּדֹות , ְְְְְֲִִַַַַָָָָֻהתה ּוּות 

ּובארץ  ּבּׁשמים  כל  ּכי והה ֹוד , וה ּנצח  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוה ּתפארת 

ה ּממלכה  הוי'  ל ׁשּימ ׁש36(יס ֹוד ), ּבאפן , ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּמּדֹות . ִִַַה ּבּטּול 

‰p‰Â ה ּמּדֹות (התה ּוּות  זה  ענין  ּדר ֿ על  ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶַַַָ

ּדחכמה  ה ּממ ּצע  ֿ ידי על  ּבּטּול  ְְְְְִִִֵַַַָָָֻּבבחינת 

מ ּמׁשה  הה ׁשּפעה  ּבאפן ּכן ּגם  מצינּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּובינה )

מאין  ׁשאמר  יׂשראל , נׂשיא  מהימנא , רעיא  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָר ּבנּו,

ּבׂשר  הענינים 37לי ּכל  הרי מ ּובן, אינֹו ּדלכא ֹורה  , ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשל  ּבמדרגת ֹו ׁשּלא  היּו ּבׂשר ) רק  (לא  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹה ּגׁשמ ּיים 

ה ׁשּפיע  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  מהימנא , רעיא  ר ּבנּו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמ ׁשה 

ה ּמן  ענין ּוכמ ֹו ּגׁשמ ּיים , ּדברים  ּגם  ועל 38להם  , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

היּו א ּלּו ׁשענינים  זה  ׁשּמּצד  ל ֹומר , צרי ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכן

ּכ ֿ אחר  נמ ׁשכ ּו הם  הרי מ ׁשה , ׁשל  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבר ּוחנּיּות ֹו

ואם  ּכפ ׁשּוט ֹו, ּבג ׁשמ ּיּות  ּגם  יׂשראל  לבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָּבנֹוגע 

היתה  לב ׂשר  ּבנֹוגע  ׁשּדוקא  ה ּטעם  מה ּו ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּכן,

ּבזה  ּומבאר  ּבׂשר . לי מאין ׁשענין 39ה ּטענה  , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכר ׁשפי  האהבה  ּבחינת  ה ּוא  ה ּבר ּור  לאחר  ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָה ּבׂשר 

מ ּצד  ה ּוא  ה ּבׂשר  ׁשהתה ּוּות  ּכפ ׁשּוט ֹו [ּוכמ ֹו ְְְִִִֵֶַַַָָא ׁש

ּבׂשר  ׁשּמּמּנּו אדם  ׁשענין 40האדם , וכיון ,[ ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

עליֹונה  ה ּיֹותר  ּבּדר ּגא  אפיל ּו א ׁש ּכר ׁשפי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאהבה 

ׁשא ֹוהב  מי יׁש ּבבחינת  ז 41ה ּוא  הרי , הפ ה  ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

ּביּה ּדכתיב  ּדמ ׁשה , האין מ "ה .42ּבחינת  ונחנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ה ּבׂשר  ּבחינת  ׁשאפיל ּו ּבׂשר , לי מאין אמר  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָולכן

אהבה  ּבחינת  הענינים , ּבר ּוחנּיּות  ׁשה ּוא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכפי
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יב   

(ווי  ֿ יד ֹו על  נמ ׁש להיֹות  יכ ֹול  אינֹו א ׁש, ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּכר ׁשפי

ה ּממ ּצע  להיֹות   הצר זה  ועל  אים ). צ ּו עס  ְְְְְִִֶֶַַַָֻֻק ּומט 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו איׁש43ּדה ּזקנים , ׁשבעים  לי אספה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

מ ׁשה  ּבין ּגם  ה ּנה  לזה , ונֹוסף  יׂשראל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמ ּזקני

ּגם  היה  יׂשראל , ׁשל  ּבמדרגתם  ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָל ּזקנים 

העב ֹודה  ּגם  היתה  ׁשאצל ֹו ּדאהרן, ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹֻה ּממ ּצע 

ה ּנר ֹות  את   א ׁש44ּדבהעל ֹות על  ׁשּנֹוסף  והינּו, , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

ה ּוא  ה ּמזּבח  א ׁש ה ּמנֹורה . א ׁש ּגם  היה  ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָה ּמזּבח 

ה ּמנֹורה  א ׁש וא ּלּו א ׁש, ּכר ׁשפי האהבה   ּדר ֿ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל 

נה ֹורא  ׁשמן, ֿ ידי על  ׁשּבא  א ֹור  ׁשל  ענין ְְְִֵֶֶֶֶַָָָה ּוא 

א ּלּו,45ׁשכי ענינים  ב ' היּו אהרן אצל  וכיון , ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ֿ ידי  על  מ ּמׁשה  להמ ׁשי ממ ּצע  ּבבחינת  היה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלכן

א ׁש ּכר ׁשפי האהבה  ענין ׁשּיהיה  ה ּזקנים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשבעים 

וא ֹור  ׁשּבא ׁש ה ּבּטּול   ּדר ֿ על  ּבּטּול , ְִִִֵֶֶֶַַָמ ּתֹו

ּבּבׂשר , ּגם  נמ ׁש ה ּבּטּול  ׁשענין ועד  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָה ּמנֹורה ,

ׁשמנים  ע ֹופ ֹות  ׁשהיּו ה ּׂשליו ּבׂשר  ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּזה ּו

ּכּמבאר  ּדחכמה , ה ּבּטּול  ענין ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּביֹותר ,

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי .46ּבאר ּכה  ְֲִֵַָָֻ

BÓÎe ה ּמּדֹות התה ּוּות  ּבענין ּגם  יּובן כן ¿ְְְִִִֵַַַַָ

ההמ ׁשכה  ֿ ידי ׁשעל  ׁשבע , ּבאר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָמ ּבחינת 

נמ ׁש ּדיעקב , יּו"ד  א ֹות  החכמה , ְְְְֲִִִַַַָָָֹמ ּבחינת 

ּבּמּדֹות , ה ּבּטּול  המ ׁשכת  ֿ ידי ועל  ּבּמּדֹות . ְְְִִִִֵַַַַַַַָה ּבּטּול 

ּכ ֿ אחר  ׁשּנמ ׁש חרנה ,  וּיל ּכא ׁשר  ּגם  ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה ּנה 

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ענין ּגם  [ׁשּזה ּו ה ּדּבּור  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבע ֹולם 

ליׂשא  ּכדי זה  ׁשהיה  ּכפ ׁשּוט ֹו, חרנה   וּיל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשבע 

וׁש לאה  ה ּגד ֹולה  ׁשם  א ׁשר , לבן, ּבנֹות  ם את  ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

רחל  וחסיד ּות 47ה ּקט ּנה  ּבק ּבלה  ּומבאר  ,48 ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ

וע ֹולם  ה ּמח ׁשבה  ע ֹולם  ּכנגד  הם  ורחל  ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלאה 

רחל  ּבׁשביל  היה  יעקב  ירידת  ע ּקר  והרי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹה ּדּבּור ,

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי ע ֹולם 49(ּכּמבאר  ּבחינת  ,( ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ
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טז.43) יא, ב .44)בהעלותך ח , ועוד.45)שם א. קמ , זח "ב  א.46)ראה לב , טז.47)שם כט , ד.48)ויצא כב , ויצא תו"א

ח .49)ובכ"מ . פע "א, ב "ר ראה

    
בו  ותשוקה גדול  בצמאון  ‡L,ערת לאלוקות ÈÙLkהוא ÏBÎÈגם BÈ‡ ¿ƒ¿≈≈≈»

B„ÈŒÏÚ CLÓ ˙BÈ‰Ï ידי ‡ÌÈעל  eˆ ÒÚ ËÓe˜ ÈÂÂ) זה איך  ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆ƒ
איך  "אין " ובהיותו  נעלית יותר  ֿ ערוך  באין  היא שלו  הדרגה כאשר  אליו , מגיע

הביטול  בתכלית שאינה דרגה שהוא רוחני  'בשר ' אפילו  שישפיע יתכן 

יושפע  שדרכו  יתכן  שלא ֿ שכן  וכל 

גשמי ). ‰ˆCבשר  ‰Ê ÏÚÂ¿«∆À¿«
BÓk ,ÌÈ˜f‰c ÚvÓn‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿À»¿«¿≈ƒ¿

e˙kL43ÌÈÚL ÈÏ ‰ÙÒ‡ ∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ
Ï‡NÈ È˜fÓ LÈ‡ שהיו ƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈

לבני  רבנו  משה בין  שחיבר  'ממוצע'

ÊÏ‰ישראל , ÛÒBÂ סוף שסוף כיון  , ¿»¿∆
ֿ ערוך  באין  וריחוק עצום בפער  מדובר 

'ממוצע' היו  שהזקנים בכך  די  היה לא

ישראל  ובני  משה ÔÈaבין  Ìb ‰p‰ƒ≈«≈
eÈ‰L ÌÈ˜fÏ ‰LÓ יותר אמנם …∆«¿≈ƒ∆»

אבל  ישראל  בני  משאר  למשה קרובים

היו  הזקנים גם כללי  באופן  זאת בכל 

,Ï‡NÈ ÏL Ì˙‚„Óa ולכן ¿«¿≈»»∆ƒ¿»≈
‰È‰ נוסף 'ממוצע' ומשה הזקנים בין  »»

,Ô‰‡c ÚvÓn‰ Ìb פי שעל  ««¿À»¿«¬…
משה  בין  'ממוצע' היה ועבודתו  ענינו 

כיון  ישראל ) (ובני  ¿∆∆BÏˆ‡Lוהזקנים
‰˙È‰ שהיה שלו  הביטול  מלבד  »¿»

על  שהרי  משה של  לביטול  דומה

אצל  היתה מה", "ונחנו  נאמר  שניהם

E˙BÏÚ‰cאהרן  ‰„BÚ‰ Ìb«»¬»ƒ¿«¬¿
˙Bp‰ עבודה ,44‡˙ היא שגם ∆«≈

האהבה  מענין  אחר  באופן  אבל  באש

אש כרשפי  ¿»¿eÈ‰Â,והצימאון 
ÁaÊn‰ L‡ ÏÚ ÛÒBpL של ∆»«≈«ƒ¿≈«

הקרבנות  ‡Lעבודת Ìb ‰È‰»»«≈
.‰Bn‰ הוא ביניהם ‡Lוההבדל  «¿»≈

‰‰‡‰ CcŒÏÚ ‡e‰ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««∆∆»«¬»
L‡ el‡Â ,L‡ ÈÙLk¿ƒ¿≈≈¿ƒ≈

Bn‰B‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰ «¿»ƒ¿»∆
‡B‰ ,ÔÓL È„ÈŒÏÚ ‡aL∆»«¿≈∆∆¿»

CÈÎL45,בשקט דולק ÔÂÈÎÂאור  »ƒ¿≈»
ÌÈÈÚ ' eÈ‰ Ô‰‡ Ïˆ‡≈∆«¬…»ƒ¿»ƒ

,el‡ אור וגם אש כרשפי  אהבה גם ≈
ביטול  מתוך  ובמנוחה בשקט שדולק

ÚvÓÓ ˙ÈÁa ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»ƒ¿ƒ«¿À»
‰LnÓ CÈLÓ‰Ï ישראל ‰ÌÈ˜fלבני  ÌÈÚL È„ÈŒÏÚ הבשר את ¿«¿ƒƒ…∆«¿≈ƒ¿ƒ«¿≈ƒ
הרוחנית ‡Lבמשמעותו  ÈÙLk ‰‰‡‰ ÔÈÚ ‰È‰iL ולמרות ∆ƒ¿∆ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿≈≈

"יש  של  לתחושה וגורמת האוהב למציאות ביטוי  היא  האהבה כלל  שבדרך 

תהיה  האהבה זאת בכל  שאוהב", Ïehaמי  CBzÓ של לעניינו  בהתאם ƒƒ
רבנו , ÔÈÚLמשה „ÚÂ ,‰Bn‰ B‡Â L‡aL Ïeha‰ CcŒÏÚ«∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»¿«∆ƒ¿«

CLÓ Ïeha‰ ביטוי לידי  Naaובא Ìb, הגשמיNa ÔÈÚ e‰fL «ƒƒ¿»««»»∆∆ƒ¿«¿«
ÌÈÓL ˙BÙBÚ eÈ‰L ÂÈÏO‰«¿»∆»¿≈ƒ
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BÈa¿≈∆ƒ¿««ƒ
‰k‡a ‡nk ,‰ÓÎÁc¿»¿»«¿…»«¬À»

'‰Bz ÈËewÏ'a46 פרשת) ¿ƒ≈»
השליו  עניין  היה "וזה בהעלותך ):

שמן  כי  מאד ... שמנים עופות שהיו 

הזה  ובעולם חכמה... בחינת הוא

חכמה  בחינת הוא השמן  כן  גם הגשמי 

שלמעלה... חכמה מבחינת שנשתלשל 

בחינת  שהוא ששמן  השליו  עניין  וזהו 

שבשר  בבשר . ונתפשט נמשך  חכמה

שבה  והשמן  גבורות בחינת הוא השליו 

ואין . מ"ה בחינת חכמה בחינת הוא

היש  בבחינת גם הביטול  שנמשך  והיינו 

דבשר ".

ÔÈÚa Ìb ÔeÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«¿ƒ¿«
‡a ˙ÈÁaÓ ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«¿≈

,ÚL שהיא הבינה ספירת היא ∆«
והמידות,ה'ממוצע' החכמה בין 

‰‰ÎLÓ‰כאמור , È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««¿»»
„"eÈ ˙B‡ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»
˙Bcna Ïeha‰ CLÓ ,˜ÚÈc¿«¬…ƒ¿»«ƒ«ƒ
ביטוי  הם עצמם מצד  שהמידות אף

המציאות. של  ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוהדגשה
‰p‰ ,˙Bcna Ïeha‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ«ƒƒ≈
,‰Á CÏiÂ L‡k Ìb««¬∆«≈∆»»»

CkŒÁ‡ CLÓpL המידות תוכן  ∆ƒ¿«««»
ה  ‰eacמלכות בספירת ÌÏBÚa¿»«ƒ

˜ÚÈ ‡ˆiÂ ÔÈÚ Ìb e‰fL]∆∆«ƒ¿««≈≈«¬…
‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»

‰Ê ‰È‰L ,BËeLÙk של ההליכה ƒ¿∆»»∆
לחרן  Ba˙יעקב ˙‡ ‡NÈÏ È„k¿≈ƒ»∆¿

‰‡Ï ‰ÏB„b‰ ÌL ,L‡ ,ÔÏ»»¬∆≈«¿»≈»
ÏÁ ‰pËw‰ ÌLÂ47‡Óe , ¿≈«¿«»»≈¿…»
˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a48‰‡lL ¿«»»«¬ƒ∆≈»

ÌÏBÚ „‚k Ì‰ ÏÁÂ¿»≈≈¿∆∆»
‰LÁn‰ לאה ÌÏBÚÂבחינת ««¬»»¿»

eac‰, רחל ˜ÚÈבחינת ˙„ÈÈ wÚ È‰Â לחרן שבע ‰È‰מבאר  «ƒ«¬≈ƒ«¿ƒ««¬…»»
Ï"Ê eÈÓÎÁ ÈL„Óa ‡nk) ÏÁ ÏÈLa49 התכווין שיעקב ƒ¿ƒ»≈«¿…»¿ƒ¿¿≈¬»≈«
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יג   

מ ּצד  ה ּדּבּור  ׁשא ֹות ּיֹות  ֿ ּפי ֿ על  אף  הרי ֲִִִִִֵֶַַַַַה ּדּבּור ],

לח ּוץ  ויֹוצא ֹות  נפרד ֹות  א ֹות ּיֹות  הם  ְְְְִִֵַַָָעצמם 

ּבהם  ּגם  ממ ׁשיכים  ֿ מק ֹום  מ ּכל  המד ּבר , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמהאדם 

כ ּו'. ה ּיח ּוד  ְִִַַענין

מ ּזה ,p‰Â‰ה ) למ ּטה  ה ּוא  ּבּזהר  ה ּב' ּפר ּוׁש ¿ƒ≈ְִֵֶַַַַָֹ

חרנה   וּיל ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּוּיצא 

ׁשבע ) ּבאר  (ׁשּנקראת  ה ּמלכ ּות  מ ּבחינת  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַהיינּו

ּולמ ּטה  נג ּה קל ּפת  ענין ׁשה ּוא  ּדפר ּודא , ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלעלמא 

ׁשּתהיה  היא  העב ֹודה  ּתכלית  ּדה ּנה , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָמ ּזה .

ׁשה ּוא  ּכפי ה ּדּבּור  ּבע ֹולם  רק  לא  ְְְִִֶַַַַָָָֹההמ ׁשכה 

ה ּנּצֹוצ ֹות  את  לברר  ּגם  א ּלא  ּבלבד , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּבקד ּׁשה 

ּבקל ּפת  ה ּכלים , ׁשבירת  ֿ ידי על  למ ּטה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּנפל ּו

ּבׁשם  נקרא  ולכן יֹותר . למ ּטה  ּגם  ֿ יד ּה ועל  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹנג ּה,

ּגר ֹוני  נחר  מ ּלׁשֹון (ׁשּבא 50חרן, ה ּדּבּור  ׁשּקֹול  , ְְִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּלמ ּטה , ּבּנבראים  נּכר  אינֹו ה ּגר ֹון) ֿ ידי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעל 

הוי' ׁשּבדבר  ּכיון הרי ה ּדּבּור , ע ֹולם  מ ּצד  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדה ּנה ,

צבאם  ּכל  ּפיו ּובר ּוח  נע ׂשּו צרי51ׁשמים  היה  , ְְֲִִִַַַָָָָָָָ

ההעלם  מ ּצד  אבל  ּבּנפעל . ה ּפֹועל  ּכח  נּכר  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהיֹות 

ּכ ֿ ואחר  ה ּכלים , מ ּׁשבירת  ׁשהתחלת ֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהס ּתר ,

ה ּדעת  עץ  וחטא  ה ּלבנה  הענין 52מע ּוט  נע ׂשה  , ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבּנבראים  נר ּגׁש לא  ׁשה ּדּבּור  ּגר ֹוני, ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּדנחר 

ז' ּבגימטר ּיא  ה ּוא  ׁשּגר ֹון ּגם  וזה ּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּלמ ּטה .

הבל ּפע  ּדקהלת 53מים  ההבלים  ז' ׁשהם  ,54 ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּבנין  נע ׂשה  ׁשעל ֿידם  ה ּמּדֹות  מ ּׁשבעת  ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּנמ ׁשכים 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חסד 55הע ֹולם , ע ֹולם  אמר ּתי ּכי ְְִִֶֶֶַָָָָָ

זה  הרי ּבד ּבּור  מאירים  ההבלים  ז' וכא ׁשר  ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָיּבנה ,
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ועוד.50) ג. כא, ויצא תו"א וישב . פ ' להאריז"ל תורה לקוטי  ראה ד. סט , ו.51)תהלים לג, ע "כ 52)תהלים ד"ה ראה

ואילך). א קצב , ח "א קונטרסים (סה"מ  תרצ "א המושלים תקפח .53)יאמרו ע ' לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם א,54)ראה

עה"פ . קה"ר ובכ"מ .55)ב . ואילך. נד ע ' תרל"ד סה"מ  וראה ג. פט , תהלים

    
לאה  את גם נשא לבן  של  הרמאות בגלל  ורק רחל  את ÈÁa˙לשאת ,(¿ƒ«

ÌÓˆÚ „vÓ eac‰ ˙Bi˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È‰ ,[eac‰ ÌÏBÚ»«ƒ¬≈««ƒ∆ƒ«ƒƒ««¿»
ÌÈ„Ù ˙Bi˙B‡ Ì‰ עצמם והרגש השכל  ואינם עצמו  מהאדם ≈ƒƒ¿»ƒ

Ìb ÌÈÎÈLÓÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,a„Ó‰ Ì„‡‰Ó ıeÁÏ ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ«≈»»»«¿«≈ƒ»»«¿ƒƒ«
„eÁi‰ ÔÈÚ Ì‰a והביטול'eÎ »∆ƒ¿««ƒ

במידות  רק לא ונרגש ניכר  שיהיה

השכל  כמו  פנימיים כוחות שהם

אלא  עצמה הנפש אל  יותר  וקרובים

לאדם  שמחוץ הדיבור  באותיות אפילו 

אותיות  מאשר  יותר  עוד  ממנו  ונפרדות

למעלה, גם זה דרך  ועל  המחשבה,

יאירו  והבינה שהחכמה כביכול ,

ידי  על  למטה ויתגלו  ירדו  וגם במידות

הדיבור . עניין  המלכות, ספירת

'a‰ Let ‰p‰Â השני ‰) ¿ƒ≈≈«
‰fa"יעקב "ויצא ‰e‡בעניין  «…«

,‰fÓ ‰hÓÏ נמוכה יותר  בדרגה ¿«»ƒ∆
לעיל  שנתבאר  הראשון  הפירוש מאשר 

‡aÓוהוא  ˜ÚÈ ‡ˆieL∆«≈≈«¬…ƒ¿≈
eÈÈ‰ ‰Á CÏiÂ ÚL»««≈∆»»»«¿
˙‡˜pL) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈
,‡„eÙc ‡ÓÏÚÏ (ÚL ‡a¿≈∆«¿»¿»ƒ¿»
הקליפות  עולם שהוא הפירוד  עולם

האלוקות  על  ומעלימים (המכסים

על  שמכסה קליפה כמו  והקדושה

שהוא  הקדושה מעולם בשונה הפרי ,

ובאחדות) לאלוקות ∆e‰L‡בביטול 
d‚ ˙tÏ˜ ÔÈÚ טוב בה שמעורב ƒ¿«¿ƒ«…«

fÓ‰ורע ‰hÓÏe הקליפות ¿«»ƒ∆
היינו  כלל , טוב בהם שאין  הטמאות

אפילו  ויבואו  ירדו  אלוקות שענייני 

כפי  הקדושה, היפך  שהם לעניינים

ומבאר . שהולך 

‡È‰ ‰„BÚ‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ»¬»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL של וההתגלות ∆ƒ¿∆««¿»»

האלוקי  ÌÏBÚaהאור  ˜ ‡Ï…«¿»
,„Ïa ‰M„˜a ‡e‰L ÈÙk eac‰ כי גדולה, ירידה זו  שגם אף «ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»ƒ¿«

לעיל , כמבואר  עצמם, והמידות מהמוחין  נפרדות הדיבור  «∆‡l‡אותיות
וירד  יבוא האלוקי  ‰BˆBvp˙שהאור  ˙‡ Ï Ìb מצד האלוקיים «¿»≈∆«ƒ

d‚,הקדושה ˙tÏ˜a ,ÌÈÏk‰ ˙ÈL È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ eÏÙpL∆»¿¿«»«¿≈¿ƒ««≈ƒƒ¿ƒ«…«
ועשר  ומסודר  הדרגתי  השתלשלות' 'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם העולמות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך  מלובשים שלהם שהאורות ספירות

וכלים  מרובים אורות היו  בו  התוהו ' 'עולם קדם ל 'תיקון ' התיקון '. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של  ו 'נפילה' הכלים' ל 'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה. לגבולות שמחוץ לקליפת d„ÈŒÏÚÂלתחומים הירידה באמצעות ¿«»»
הניצוצות ירדו  ורע טוב תערובת בה שיש ˙BÈנוגה ‰hÓÏ Ìb ועבודת «¿«»≈

את  אפילו  ולהעלות לברר  היא האדם

הטמאות  בקליפות שנפלו  הניצוצות

כלל . טוב בהם ˜‡שאין  ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
אבינו  יעקב ירד  שאליו  ≈¿ÌLaהמקום

Á ÔBLlÓ ,ÔÁ התייבש »»ƒ¿ƒ«
ÈBb50eac‰ ÏBwL שלמעלה , ¿ƒ∆«ƒ

BÈ‡ (ÔBb‰ È„ÈŒÏÚ ‡aL)∆»«¿≈«»≈
,‰hÓlL ÌÈ‡pa kƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿«»
,eac‰ ÌÏBÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«»«ƒ

ÔÂÈk È‰ÌÈÓL 'ÈÂ‰ „aL ¬≈≈»∆ƒ¿«¬»»»«ƒ
Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee eNÚ51, «¬¿«ƒ»¿»»

בכוח  נתהוו  והנבראים העולמות וכל 

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  ««‰È‰דיבורו 
ÏÚBt‰ Ák k ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ»…««≈
ומקיים  המהווה האלוקי  הכוח

ÏÚÙpa.בנבראים„vÓ Ï‡ «ƒ¿»¬»ƒ«
B˙ÏÁ˙‰L ,zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿∆¿≈∆«¿»»

ÌÈÏk‰ ˙ÈMÓ, התוהו בעולם ƒ¿ƒ««≈ƒ
לעיל , ËeÚÓכמובא CkŒÁ‡Â¿««»ƒ

‰l‰ של וצמצום העלם  שמסמל  «¿»»
לכן  קודם שהרי  בעולם האלוקי  האור 

השמש, לאור  שוה הלבנה אור  היה

אלוקי  אור  גילוי  שמסמל  ¿≈¿ËÁÂ‡דבר 
˙Úc‰ ıÚ52 והסתר העלם שפעל  ≈«««

האלוקות, על  ‰ÔÈÚנוסף ‰NÚ«¬»»ƒ¿»
Ác התייבשÈBb שלמעלה ¿ƒ«¿ƒ

העליון eac‰Lכביכול , האלוקי  ∆«ƒ
‰hÓlL ÌÈ‡pa Lb ‡Ï…ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆¿«»

ונעלם. מכוסה אלא בגלוי 

‡e‰ ÔBbL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆»
'Ê ‡iËÓÈ‚a שבעÌÈÓÚt ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ

Ï‰53ÌÈÏ‰‰ 'Ê Ì‰L , ∆∆∆≈«¬»ƒ
˙Ï‰˜c54 הבל קהלת, אמר  הבלים "הבל  קהלת: בתחילת הכתוב כלשון  ¿…∆∆

ועוד  יחיד  בלשון  פעמים שלוש נזכר  הבל  שהמושג  הרי  הבל ", הכול  הבלים

פעמים  שבע הכול  ובסך  רבים בלשון  ÚMÓ˙פעמיים ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒƒƒ¿«
e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÔÈa ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ˙Bcn‰55Èk «ƒ∆«»»«¬»ƒ¿«»»¿∆»ƒ

,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ ÈzÓ‡ המידות שבע כל  של  העיקר  היא והחסד  »«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÈÏ‰‰ 'Ê L‡ÎÂ המידות משבעת נמשכים בגלוי ÌÈÈ‡Óשכאמור  ¿«¬∆«¬»ƒ¿ƒƒ
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יד   

ההעלם  מ ּצד  ּגר ֹוני , נחר  ּכא ׁשר  אבל  ּגר ֹון. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת 

אף  חר ֹון חרן, נע ׂשה  אזי ׁשּזה ּו56וההס ּתר , , ְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָ

ּתכלית  וזֹוהי ּדפר ּודא . ּדעלמא  הענין ְְְְְְְִִִִַָָָָָָּכלל ּות 

רמה  מאגרא  חרנה , ג ֹו' יעקב  ּדוּיצא  ,57הירידה  ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

על  ׁשּקאי ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  ּדוּיצא  הא ' ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכפר ּוׁש

ה ּיּו"ד  מ ּבחינת  יֹותר , (ּולמעלה  ה ּבינה  ְְְְִִִִֵַַַַַָָספירת 

ה ּיֹותר  ל ּדר ּגא  עד  החכמה ), ּבחינת  ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָֹּדיעקב ,

ּגר ֹוני, נחר  מ ּלׁשֹון ּבחרן, ה ּב' ּכפר ּוׁש ְְְְְִִִֵַַַָָָּתח ּתֹונה ,

ּדפר ּודא . עלמא  ענין ְְְִִֶַָָָׁשה ּוא 

ׁשּזה ּו‡ÌÓו) העל ּיה , ּבׁשביל  היא  זֹו ירידה  »¿»ְְֲִִִִִֶֶָָָ

ּבּמק ֹום , וּיפ ּגע  ֿ זה  לאחרי ּׁשּכת ּוב  ְְֲִֵֶֶַַַַַָָמה 

ה ּיד ּוע  ּבּמק ֹום  ׁשּפר ּוׁשֹו ׁשאין 58ּבפ ּתח , והינּו, , ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָ

מק ֹום  א ּלא  מציא ּות ֹו, נּכר  ׁשּלא  מק ֹום  סתם  ְְִִֶֶֶָָָָָֹזה 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ׁשל 59ה ּיד ּוע , מק ֹומ ֹו ה ּוא  ְְֲֵֶַַַַַַָ

ה ּׁשמ ׁש, בא  ּכי ׁשם  וּילן ּבּכת ּוב ,  ּוממ ׁשי ְִִֶֶֶַַַַָָָָָע ֹולם .

(חרנה  ה ּמלכ ּות  ׁשּבספירת  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָוהינּו,

ּבעלמא  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  הא ') ְְְְְֵַַַַַָָָָָּכפר ּוׁש

ּדבא  הענין יׁשנֹו ה ּב') ּכפר ּוׁש (חרנה  ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָּדפר ּודא 

(אלקים ) הוי' (ּומגן) ׁשׁשמ ׁש היא 60ה ּׁשמ ׁש, ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

מ ּכל ֿ אלק ּות , ּגּלּוי מאיר  ׁשאין ׁשקיעה , ְְֱִִִִִִֵֵֶַָָֹּבבחינת 

ּכדי  היא  ה ּׁשמ ׁש ּדבא  ה ּתכלית  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָמק ֹום ,

עד  הענינים , ּכל  את  מ ּׁשם  ׁשל להעל ֹות  לאפן ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

למיתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  ח ׁשּוכא  ,61אתה ּפכא  ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

מ ּבחינת  נמ ׁש ׁשם  ׁשּגם  היינּו, ׁשם , וּילן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָולכן

יֹותר , ּולמעלה  ה ּבינה , ספירת  ׁשבע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבאר 

עד  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ּדיעקב , ה ּיּו"ד  ְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹמ ּבחינת 

ׁשּבא  היכן ּדפר ּודא , ּבעלמא  העקב , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבחינת 

וּיפ ּגע  מ ּבחינת  ה ּוא  זה  על  וה ּכח  ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹה ּׁשמ ׁש.

ׁשער  וזה  נאמר  ׁשעליו ה ּמק ֹום  על  ּדקאי ְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּמק ֹום ,

ע ֹוזר ֹו62ה ּׁשמים  ׁשה ּקּב"ה  ה ּכח  נמ ׁש ׁשּמּׁשם  ,63 ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
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נח .56) ס "פ  ב .57)פרש"י  ה, חגיגה – חז"ל לשון עה"פ .58)ע "פ  ראב "ע  ט .59)ראה פס "ח , יב .60)ב "ר פד, תהלים

עה"פ . לתהלים אור) (יהל אוה"ת ואילך. פ "ד שעהיוה"א תניא א.61)וראה ד, זח "א יז.62)ראה כח , קידושין 63)ויצא ראה

ב . ל,

    
ÔBb ˙ÈÁa ‰Ê È‰ ea„a הוא כי  'הבל ' פעמים שבע שבגימטרייא ¿ƒ¬≈∆¿ƒ«»
המידות. שבע כל  אור  את vÓ„כולל  ,ÈBb Á L‡k Ï‡¬»«¬∆ƒ«¿ƒƒ«

,zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰'יבש' נעשה הגרון  האור , גילוי  NÚ‰ותמורת ÈÊ‡ «∆¿≈¿«∆¿≈¬««¬»
Û‡ ÔBÁ ,ÔÁ56 של אף "חרון  היא ש"חרן " ז "ל  חכמינו  כמאמר  וכעס, »»¬«

בעולם" ֿ הוא] ֿ ברוך  [הקדוש מקום

‡ÓÏÚc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»¿»¿»
‡„eÙc והסטרא הקליפות עולם ƒ¿»

(בניגוד  הפירוד ' 'עולם שנקרא אחרא

ואחדות). ביטול  שהיא לקדושה

˙ÈÏÎz È‰BÊÂ של והמטרה הכוונה ¿ƒ«¿ƒ
'B‚ ˜ÚÈ ‡ˆiÂc ‰„ÈÈ‰«¿ƒ»¿«≈≈«¬…

,‰Á מאד גדולה ירידה שהיא »»»
‰Ó ‡‚‡Ó57, לפי כי  גבוה, מגג  ≈ƒ¿»»»

וירידה  ב'יציאה' מדובר  הפירושים שני 

מהפירוש  ביותר  גבוהה מדרגה

ועד  היציאה מקום לגבי  הראשון 

היינו  ב"חרן ", השני  ≈¿LeÙkלפירוש
ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂc '‡‰»¿«≈≈«¬…ƒ¿≈»«

È‡wL שהכוונה˙ÈÙÒ ÏÚ ∆»≈«¿ƒ«
,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe) ‰Èa‰«ƒ»¿«¿»≈
,˜ÚÈc „"ei‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«¬…

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa לעיל ),כמבואר  ¿ƒ««»¿»
,‰BzÁz ˙Bi‰ ‡bcÏ „Ú«««¿»«≈«¿»
ÔBLlÓ ,ÔÁa 'a‰ LeÙk¿≈«¿»»ƒ¿
‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈBb Áƒ«¿ƒ∆ƒ¿«»¿»

‡„eÙc בצד שאינו  הפירוד  עולם ƒ¿»
ירידה  זו  הרי  הכול  ובסך  הקדושה

ביותר . גדולה

BÊ ‰„ÈÈ ÌÓ‡ (Â אכן שהיא »¿»¿ƒ»
כאמור , ביותר , גדולה È‰ƒ‡ירידה

‰iÏÚ‰ ÏÈLa,אחריה שתבוא ƒ¿ƒ»¬ƒ»
‰ÊŒÈÁ‡Ï e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿«¬≈∆

הבא ÌB˜na,יעקבÚbÙiÂבפסוק «ƒ¿««»
ÁzÙa,בי "ת האות BLetLתחת ¿«»∆≈

Úe„i‰ ÌB˜na58, נכתב כאילו  «»«»«
Ì˙Ò"בהמקום" ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿»

B˙e‡ÈˆÓ k ‡lL ÌB˜Ó ואין »∆…ƒ»¿ƒ
חשיבות, ‰Úe„i,לו  ÌB˜Ó ‡l‡∆»»«»«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók59 ¿«¬««≈«
בשם  נקרא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

כי  ÏL"המקום" BÓB˜Ó ‡e‰¿∆
ÌL ÔÏiÂ ,e˙ka CÈLÓÓe .ÌÏBÚידוע מקום באותו  ‡יעקב Èk »«¿ƒ«»«»∆»ƒ»

‰eÎÏn˙שקעה  ˙ÈÙÒaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ,LÓM‰«∆∆¿«¿∆««ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿
‡„eÙc ‡ÓÏÚa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ('‡‰ LeÙk ‰Á)»»»¿≈»¿««««»¿«»¿»¿»ƒ¿»

,LÓM‰ ‡c ÔÈÚ‰ BLÈ ('a‰ LeÙk ‰Á) העלם היינו  »»»¿≈«∆¿»ƒ¿»¿»«∆∆
אלוקות על  (‡ÌÈ˜Ï)והסתר  'ÈÂ‰ (Ô‚Óe) LÓLL60 האין אור  הוא ∆∆∆»≈¬»»¡…ƒ

ÚÈ˜L‰,סוף ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
,˙e˜Ï‡ Èelb È‡Ó ÔÈ‡L∆≈≈ƒƒ¡…
˙ÈÏÎz‰ È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈««¿ƒ
וההסתר  ההעלם של  והמטרה והכוונה

אלוקות  ‰È‡על  LÓM‰ ‡c¿»«∆∆ƒ
ÌMÓ ˙BÏÚ‰Ï È„k מהדרגות גם ¿≈¿«¬ƒ»

נמוכות  ‰ÌÈÈÚהכי  Ïk של ‡˙ ∆»»ƒ¿»ƒ
ו 'נפלו ' שירדו  והקדושה האלוקות

אותם  ולהעלות נחותים מקומות לאותם

לקדושה, גדולה Ú„בחזרה לעליה «
הקצה אל  הקצה מן  ÏLביותר  ÔÙ‡Ï¿…∆∆

‡B‰Ï ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÈÓÏ eÈÓe61, חושך הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק ומר  ÌL,לאור  ÔÏiÂ ÔÎÏÂ¿»≈«»∆»
eÈÈ‰ והאיר והשפיע פעל  שיעקב «¿

ÈÁaÓ˙שם, CLÓ ÌL ÌbL∆«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,‰Èa‰ ˙ÈÙÒ ,ÚL ‡a¿≈∆«¿ƒ««ƒ»

e˙ÈÁaÓ ,˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
CLÓ epnnL ,˜ÚÈc „"ei‰«¿«¬…∆ƒ∆ƒ¿«

,˜Ú‰ ˙ÈÁÏ „Ú הכי הדרגה «ƒ¿ƒ«∆»≈
הכי  החלק הוא שהעקב כשם נמוכה,

האדם בגוף «¿«¿ÓÏÚa‡נמוך 
,‡„eÙc היפך הפירוד , בעולמות ƒ¿»

והביטול  aL‡האחדות ÔÎÈ‰≈»∆»
על ‰LÓMשקעה  והסתר  העלם ויש «∆∆

האלוקי . האור 

‰Ê ÏÚ Ák‰Â אור ולהאיר  להמשיך  ¿«…««∆
הללו  הנחותים במקומות גם אלוקי 

האלוקות  על  והסתר  העלם בהם שיש

,ÌB˜na ÚbÙiÂ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««ƒ¿««»
ÂÈÏÚL ÌB˜n‰ ÏÚ È‡˜c¿»≈««»∆»»

Ó‡ זו פרשה ÚLבהמשך  ‰ÊÂ ∆¡«¿∆««
ÌÈÓM‰62CLÓ ÌMnL , «»»ƒ∆ƒ»ƒ¿»

BÊBÚ ‰"aw‰L Ák‰63 כדברי «…«∆«»»¿
להתגבר  מסוגל  שהאדם ז "ל  חכמינו 

ולסיוע  לעזרה הודות רק יצרו  על 

להעלות  זו  בירידה גם וכך  מלמעלה

ליהודי  עוזר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מ"חרן " אפילו  קדושה של  BÊניצוצות ‡lL∆…
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טו   

ניט  זאל  (ער  יאבד  ׁשּלא  ּבלבד  זֹו ְִִֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא 

א ּלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבירידה  ווערן) ְְְְִִֶֶַַַָָָפארפאלן

ּגד ֹול ' ה 'רכ ּוׁש את  מ ּׁשם  ׁשּיעלה  ,64אדר ּבה , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ה ּנּצֹוצ ֹות . ּבר ּור  ענין ְְִִִֵֶֶַַַַָׁשה ּוא 

ג ֹו', ּבּמק ֹום  וּיפ ּגע  חרנה   וּיל ה ּכת ּובים , ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָסדר 

לאחרי  ּכי, חרן, לפני  היה  זה  ׁשּמק ֹום  ֿ ּפי ֿ על  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאף 

ּבעב ֹודה  לעסק   הצר אזי חרנה   וּיל ְֲֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנע ׂשה 

להיֹות  יכ ֹול  היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּבּמק ֹום , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּדוּיפ ּגע 

ּדכי  ה ּכּונה  את  לה ׁשלים  ּכדי ׁשם , ּדוּילן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהענין

ה ּׁשמ ׁש. ֶֶַָּבא 

ּכלל ּות e‡eז) ּדה ּנה , האדם , ּבעב ֹודת  הענין ≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּתֹורה  ה ּקּוין ּבג ' היא  האדם  ְֲִִַַַָָָָעב ֹודת 

הע ֹולם  ׁשעליהם  ֿ חסדים  ּוגמיל ּות  ְֲֲֲִִֵֶֶָָָָעב ֹודה 

האדם 65ע ֹומד  זה  קטן ע ֹולם  ּגם  ּכֹולל  קו 66, . ֵֵֶַַָָָָָָ

ענין  ה ּוא  ה ּקר ּבנ ֹות , עב ֹודת  על  ׁשּקאי ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהעב ֹודה ,

היתה  ה ּקר ּבנֹות  ּבהקרבת  ׁשהרי ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָה ּמח ׁשבה ,

(ּורע ּותא  ה ּכהן ׁשל  מח ׁשב ּתֹו להיֹות  ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹצריכה 

ּדברים 67ּדל ּבא  ׁשּׁשה  ל ׁשם  לכ ּון ) צרי .68ׁשהיה  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ענין  ׁשּיׁשנֹו ה ּמק ּדׁש, ּבית  מ ּׁשחרב  ּכ ֿ אחר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוגם 

ׂשפתינּו69ה ּתפ ּלֹות  ּפרים  ּונׁשּלמה  על 70, הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

נאמר  ה ּתפ ּלה  הוי'71עב ֹודת  את  ועבד ּתם  ְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו עב ֹודה 72אלקיכם , היא  זֹו אי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ענין  ה ּוא  ה ּתפ ּלה  ׁשענין והינּו, ּתפ ּלה , זֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבּלב 

מ ּלׁשֹון  ּתפ ּלה , ּבּׁשם  ּגם  וכמר ּמז ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻה ּמח ׁשבה .

ענין 73ה ּתֹופל  ּכי, ההתק ּׁשר ּות , ענין ׁשה ּוא  , ְְְְִִִִֵֶַַַַַ

אינֹו ּפנימית , התק ּׁשר ּות  ּבׁשלמ ּות , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַההתק ּׁשר ּות 

ללא  ּגם  להי ֹות  ׁשּיכ ֹול  ה ּמע ׂשה , ענין ֿ ידי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹעל 

ה ּדּבּור , ענין ֿ ידי על  לא  ואפיל ּו ּכלל , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהתק ּׁשר ּות 
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(64.80 ע ' חכ"ב  ואילך. 823 ע ' ח "ג לקו"ש וראה יד. טו, לך מ "ב .65)לך פ "א ועוד.66)אבות ג. פקודי  זח "ג 67)תנחומא

א. ב .68)לט , מו, ב .69)זבחים כו, ג.70)ברכות יד, ב .71)הושע  קז, שם ע "ב . ריש צב , ב "ק  וראה כה. כג, משפטים

תפילה. הל' ריש רמב "ם עה"פ . דרשב "י  סע "א.72)מכילתא ב , תרומה.73)תענית ר"פ  תו"א

    
ÔÚÂÂ ÔÏ‡Ù‡Ù ËÈ Ï‡Ê Ú) „‡È ‡lL „Ïa ילך שלא ƒ¿«∆……«∆»ƒ«¿«¿∆¿

‡˙לאיבוד  ÌMÓ ‰ÏÚiL ,‰a„‡ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰„ÈÈa (ƒƒ»«¿»∆»«¿«»∆«¬∆ƒ»∆
'ÏB„b LeÎ'‰64,'הבתרים בין  ב'ברית אבינו  לאברהם ה' כהבטחת »¿»

גדול ' 'רכוש עם יצאו  ישראל  בני  למצרים הירידה ÔÈÚשלאחר  ‡e‰L∆ƒ¿«
˙BˆBvp‰ ea למקומות שנפלו  ≈«ƒ

נחותים. Ìbהכי  ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
‰Á CÏiÂ ,ÌÈe˙k‰ „Ò≈∆«¿ƒ«≈∆»»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,'B‚ ÌB˜na ÚbÙiÂ«ƒ¿««»««ƒ

‰Ê ÌB˜nL ויפגע" נאמר  שעליו  ∆»∆
לחרן ‰È‰במקום" שבע מבאר  בדרך  »»

יעקב  הגיע שאליו  הבית הר  מקום והוא

,ÔÁ ÈÙÏ אומר הכתוב זאת ובכל  ƒ¿≈»»
אח  ורק חרנה" "וילך  כך תחילה ר 

במקום" ÈÁ‡Ï"ויפגע ,Èkƒ¿«¬≈
‰Á CÏiÂ ‰NÚpL מבאר שיצא ∆«¬»«≈∆»»»

ועצם  לחרן  ללכת מנת על  שבע

גם  גדולה, ירידה כבר  היא הזו  היציאה

בפועל  לחרן  שבא ‰ˆCקודם ÈÊ‡¬«À¿«
ÚbÙiÂc ‰„BÚa ˜ÒÚÏ«¬…»¬»¿«ƒ¿«

,ÌB˜na ניצוצות בבירור  ולעסוק «»
נחותים  למקומות שנפלו  הקדושה

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»»»ƒ¿
È„k ,ÌL ÔÏiÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»∆»¿≈

‰ek‰ ˙‡ ÌÈÏL‰Ï והמטרה ¿«¿ƒ∆««»»
LÓM‰ ‡a ÈÎc והסתר וההעלם ¿ƒ»«∆∆

תביא  שהירידה כך  האלוקות, על 

לעליה. דבר  של  בסופו 

ÔÈÚ‰ e‡e (Ê ביציאת שהיה ≈»ƒ¿»
לחרן  שבע מבאר  אבינו  יעקב

Ì„‡‰ ˙„BÚa ואחד אחד  כל  של  «¬«»»»
BÚ„˙מישראל , ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»¬«

'‚a ‡È‰ Ì„‡‰בשלושתÔÈew‰ »»»ƒ¿««ƒ
‰Bz התורה עבודת BÚ„‰לימוד  »¬»

קיים  היה המקדש שבית בזמן  הקרבנות

הזה  בזמן  התפילה ועבודת

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e שאר (וכל  צדקה ¿ƒ¬»ƒ
המעשיות) ∆≈¬∆Ì‰ÈÏÚLהמצוות

„ÓBÚ ÌÏBÚ‰65Ìb ÏÏBk , »»≈≈«
Ì„‡‰ ‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ66 שעיקר »»»∆»»»

תורה, הללו , התחומים בשלושת ה' עבודת על  מבוסס קיומו  ועיקר  עניינו 

חסדים. וגמילות עבודה

ÔÈÚ ‡e‰ ,˙Baw‰ ˙„BÚ ÏÚ È‡wL ,‰„BÚ‰ Â«̃»¬»∆»≈«¬««»¿»ƒ¿«

,‰LÁn‰המחשבה באמצעות ה' ˜‰a˙עבודת È‰L ««¬»»∆¬≈¿«¿»«
Ô‰k‰ ÏL BzLÁÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰˙È‰ ˙Baw‰ ובנוסף) «»¿»»¿»¿ƒ»ƒ¿«¬«¿∆«…≈

הזוהר  כלשון  הלב, בכוונת גם צורך  היה ההלכה, פי  על  הראויה למחשבה

‡aÏc ‡˙eÚe67(הלב ˆCÈרצון  ‰È‰L ÌÈc ‰ML ÌLÏ ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ∆»»»ƒ
ÔeÎÏ68 לשם" המשנה: (ובלשון  ¿«≈

זבח  לשם נזבח הזבח דברים ששה

לשם  אשים לשם השם לשם זובח לשם

לשם  והאשם והחטאת ניחוח לשם ריח

ÁMÓחטא"). CkŒÁ‡ Ì‚Â¿«««»ƒ∆»«
ÔÈÚ BLiL ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«

˙BlÙz‰69, לקרבן כתחליף שהן  «¿ƒ
הפסוק  על  ז "ל  חכמינו  כדברי 

eÈ˙ÙN ÌÈt ‰ÓlLe70 ¿«¿»»ƒ¿»≈
השפתיים  באמצעות שהתפילה

 ֿ מאי  שנובע החיסרון  את משלימה

הקרבנות, BÚ„˙הקרבת ÏÚ È‰¬≈«¬«
Ó‡ ‰lÙz‰71 בתורה «¿ƒ»∆¡«

,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„ÚÂ«¬«¿∆∆¬»»¡…≈∆
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â72BÊ È‡ ¿»¿«≈«≈

,‰lÙz BÊ laL ‰„BÚ ‡È‰ƒ¬»∆«≈¿ƒ»
‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««¿ƒ»

‰LÁn‰ ÔÈÚ כוונת וכן  במוח ƒ¿«««¬»»
שבלב". "עבודה Ìbהלב, ÊnÓÎÂ¿«¿À»«

ÔBLlÓ ,‰lÙz ÌMa«≈¿ƒ»ƒ¿
ÏÙBz‰73,, מחבר e‰L‡כלומר  «≈∆

˙eM˜˙‰‰ ÔÈÚ של וההתחברות ƒ¿««ƒ¿«¿
ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש עם המתפלל  האדם

˙eM˜˙‰‰ ÔÈÚ ,Èkƒƒ¿««ƒ¿«¿
היינו eÓÏLa˙,וההתחברות  ƒ¿≈

˙ÈÓÈt ˙eM˜˙‰ כוחות של  ƒ¿«¿¿ƒƒ
הפנימיים, È„ÈŒÏÚהנפש BÈ‡≈«¿≈

,‰NÚn‰ ÔÈÚ המעשה כוח כי  ƒ¿«««¬∆
הכוחות  לעומת חיצוני  כוח הוא

הנפש  של  העמוקים והרבדים הפנימיים

‡ÏÏ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿«¿…
ÏÏk ˙eM˜˙‰ אדם מסוגל שהרי  ƒ¿«¿¿»

בלי  גם מעשית פעולה רגש לעשות כל 

להיות  ובלי  הדבר  כלפי  פנימי  נפשי 

בלבד  זו  ולא בנפשו , ומחובר  מקושר 

מחייב  איננו  נפשית שהמעשה והתחברות È„ÈŒÏÚהתקשרות ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«¿≈
,eac‰ ÔÈÚ ואת השכל  את לבטא אמצעי  ומהווה לנפש יותר  קרוב שהוא ƒ¿««ƒ

פנימית להתקשרות הדרך  אינו  הוא גם האדם, של  ‰eacהרגש È‰L∆¬≈«ƒ
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טז   

הענין  וא ּלּו לזּולת ֹו, יֹוצא  ה ּדּבּור  ְְְֲִִִֵֵֶַָָָׁשהרי

ֿ ידי  על  ּבע ּקר  ה ּוא  ּבר ּוחא  ּדר ּוחא  ְְְְְְְִִֵַַָָָּדהתק ּׁשר ּות 

ענין  ע ּקר  הרי ה ּתֹורה , קו ה ּמח ׁשבה . ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָלב ּוׁש

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבד ּבּור , ה ּוא  ּבם ,74ה ּתֹורה  וד ּבר ּת ְְְְִִֶַַָָָָ

מד ּבר  ה ּכת ּוב  ּתֹורה  ׁשּכת ּוב 75ּבדברי ּוכמ ֹו ,76 ְְְְִֵֵֶַַָָָ

ּבּפה  למ ֹוציאיהם  למ ֹוצאיהם , הם  ולכן 77ח ּיים  . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבּתֹורה  ה ּדּבּור  על  היא  ה ּתֹורה  ּבר ּכת  ּגם  ְִִִִֵֶַַַַַַָָה ּנה 

ּכלל ּות 78ּדוקא  חסדים , ּדגמיל ּות  וה ּקו . ְְְְֲִִִַַַָָָ

ע ּקר 79ה ּמצ ֹות  וה ּנה , ה ּמע ׂשה . לב ּוׁש ענין ה ּוא  , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַ

ה ּתֹורה  ׁשהרי ה ּתפ ּלה , ּבענין ה ּוא  האדם  ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעב ֹודת 

ענין  וא ּלּו למ ּטה , מ ּלמעלה  ּבאפן ׁשּנּתנה  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹענינּה

לאחרי  ּבא  זה  הרי ֿ חסדים ) (ּגמיל ּות  ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָה ּמע ׂשה 

ּדמח ׁש ענין העב ֹודה  ׁשע ּקר  ונמצא , וד ּבּור , בה  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

ה ּוא  ׁשענינּה ה ּתפ ּלה , ענין ה ּוא  האדם  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעב ֹודת 

ה ּׁשמימה  מ ּגיע  ורא ׁשֹו ארצה  מ ּצב  ס ּלם 80ס ּלם  , ְְְִַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

צל ֹותא  ע ֹולה 81ּדא  ּדתפ ּלה  ה ּסּלם  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

וע ּקר  ע ּמֹו. עניניו ּכל  ּומעלה  למעלה , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהאדם 

ׁשּבא  ע ׂשרה ' ּד'ׁשמ ֹונה  ה ּבּטּול  ענין ה ּוא  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָה ּתפ ּלה 

נאמר  ׁשּבּה ׁשמע ', ּד'קריאת  ההק ּדמה  ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלאחרי

נפ ׁש ּובכל   לבב ּבכל  אלקי הוי' את  ְְְְְְְְֱֲֵֶַַָָָָָָָֹואהב ּת

 מאד ׁשמע 82ּובכל  ה ּפס ּוק  לזה  ּובהק ּדמה  , ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹ

אחד  הוי' אלקינּו הוי' .83יׂשראל  ְֱֲֲִֵֵֶָָָָָָֹ
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ז.74) ו, סט "ז.75)ואתחנן סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע  (הב '). בם ד"ה שם וברש"י  ב  יט , יומא עה"פ . ופרש"י  ספרי  ראה

וש"נ. .16 הערה 39 ע ' חי "ט  .2 הערה 268 ע ' ח "ז לקו"ש ס "ב . פ "ג ת"ת כב .76)הל' ד, רע "א.77)משלי  נד, עירובין

ס "ב .78) סמ "ז או"ח  אדה"ז פל"ז.79)שו"ע  תניא יב .80)ראה כח , ב .81)ויצא שו, ח "ג ב . רסו, ח "א ו,82)זהר ואתחנן

ד.83)ה. שם,

    
B˙ÏeÊÏ ‡ˆBÈ,החוצה האדם פנימיות את לגלות אמצעי  הכול  בסך  והוא ≈¿»

‡Áea ‡Áec ˙eM˜˙‰c ÔÈÚ‰ el‡Â קשר היינו  ברוח רוח ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»¿»
האלוקית  לרוח האדם רוח בין  כביכול , זה, דרך  ועל  אנשים שני  בין  פנימי 

‰LÁn‰העליונה  LeÏ È„ÈŒÏÚ wÚa ‡e‰'לבוש' היותו  שעם ¿ƒ»«¿≈¿««¬»»
לבוש  הוא הנפש, עצם לעומת חיצוני 

המחשבה  ולכן  הנפש עם ומאוחד  קרוב

להתקשרות  הדרכים הם הלב וכוונת

והתחברות.

ÔÈÚ wÚ È‰ ,‰Bz‰ Â«̃«»¬≈ƒ«ƒ¿«
BÓk ,ea„a ‡e‰ ‰Bz‰«»¿ƒ¿

e˙kL74 תורה תלמוד  מצוות  לגבי  ∆»
,Ìa za„Â ז "ל חכמינו  ואמרו  ¿ƒ«¿»»

a„Ó e˙k‰ ‰Bz È„a75 ¿ƒ¿≈»«»¿«≈
לדיבור  מתייחס בם" "ודברת והציווי 

תורה, e˙kLבדברי  BÓÎe76 ¿∆»
,Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ ÌÈiÁ ופירשו «ƒ≈¿»≈∆

'חיים' הם התורה שדברי  ז "ל  חכמינו 

Ì‰È‡ÈˆBÓÏ אותם שמבטאים ¿ƒ≈∆
‰ta77 בלימוד מסתפקים ולא «∆

ובהרהור . Ìbבמחשבה ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«
eac‰ ÏÚ ‡È‰ ‰Bz‰ ˙kaƒ¿««»ƒ««ƒ

‡˜Âc ‰BzaL78 שמיד ותיקנו  ∆«»«¿»
בברכות  התורה ברכות אמירת לאחר 

תורה  דברי  בפיו  יאמר  האדם השחר 

"אלו  והמשנה כוהנים ברכת (פסוקי 

שעור "). להם שאין  דברים

,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚c Âw‰Â¿««ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙Bˆn‰ ˙eÏÏk79ÔÈÚ ‡e‰ , ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰NÚn‰ LeÏ המצוות רוב שהרי  ¿««¬∆

ששלושת  ונמצא מעשיות. מצוות הן 

חסדים  וגמילות עבודה תורה הקוין 

האדם  עבודת ענייני  כל  את כוללים

(עבודת  מחשבה – הנפש לבושי  שלושת ידי  על  הוא בפועל  שלה שהביצוע

חסדים  (גמילות ומעשה התורה) (לימוד  דיבור  התפילה) ועבודת הקרבנות

המצוות). ושאר 

Ì„‡‰ ˙„BÚ wÚ ,‰p‰Â את ומעשיו  לפעולתו  יש שבו  והתחום ¿ƒ≈ƒ«¬«»»»
ביותר  הגדולה dÈÚההשפעה ‰Bz‰ È‰L ,‰lÙz‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈«»ƒ¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÔÙ‡a ‰zpL הרי מלמעלה שעיקרה וכיוון  ∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿«¿»¿«»
שלו  היכולת למידת בהתאם מוגבל  הוא בדבר  האדם של  חלקו  מלכתחילה

מלמעלה, שניתן  מה את (Œ˙eÏÈÓbלקבל  ‰NÚn‰ ÔÈÚ el‡Â¿ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ

,ea„Â ‰LÁÓc ‰„BÚ‰ ÈÁ‡Ï ‡a ‰Ê È‰ (ÌÈ„ÒÁ שהרי ¬»ƒ¬≈∆»¿«¬≈»¬»¿«¬»»¿ƒ
דבר  (ומרגיש) חושב האדם שתחילה הנפש לבושי  של  הפעולה סדר  זה

בפועל  הדבר  את עושה הוא כך  אחר  ורק עליו  מדבר  הוא מכן  לאחר  מסוים,

הרוחנית  ה' בעבודת גם ‰‡„Ìוכך  ˙„BÚ ÔÈÚ wÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«¬«»»»
dÈÚL ,‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿»»
BL‡Â ‰ˆ‡ vÓ ÌlÒ ‡e‰À»À»«¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ80, הזוהר ובלשון  «ƒ««»«¿»
‡˙BÏˆ ‡c ÌlÒ81,תפילה זו  À»»¿»

היא  ה' בעבודת הדברים ומשמעות

‰ÏBÚ ‰lÙ˙c Ìlq‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«À»ƒ¿ƒ»∆
Ì„‡‰ ומתעלה ומזדכך  ומתעדן  »»»

‰ÏÚÓÏ,לרוחניות ומתקרב ¿«¿»
BnÚ ÂÈÈÚ Ïk ‰ÏÚÓe וכאשר «¬∆»ƒ¿»»ƒ

וגם  שלו  הנפש כוחות כל  מתעלה, הוא

שאכל  המזון  כמו  הגשמיים ענייניו 

הכול  התפלל , ההיא האכילה ובכוח

לקדושה. למעלה wÚÂעולה ¿ƒ«
‰lÙz‰ יש עצמה התפילה בעבודת «¿ƒ»

מדרגה  התעלות של  שלבים וכמה כמה

הדרגה  הוא העיקרי , והענין  לדרגה.

ביותר  ‰Ïehaהגבוהה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ
לאלוקות  האדם של  המוחלט

'‰NÚ ‰BÓL'c לידי הבא (דבר  ƒ¿∆∆¿≈
שמונה  שתפילת בעובדה גם ביטוי 

וללא  דווקא בעמידה נאמרת עשרה

כך  על  להורות קול , השמעת

לידי  באה לא האדם של  שהמציאות

לפני  כעבד  עומד  והוא כלל  ביטוי 

הביטול  ÈÁ‡Ïאדונו ) ‡aL∆»¿«¬≈
‰Óc˜‰‰ וההכנה˙‡È˜'c ««¿»»ƒ¿ƒ«

,'ÚÓL הוא התפילה בסדר  שמקומה ¿«
לה  ובסמוך  עשרה' 'שמונה תפלת לפני 

ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â Ó‡ daL∆»∆¡«¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿
E„‡Ó ÏÎe82, צריך האדם שמע בקריאת אלו  פסוקים ובאמירת ¿»¿…∆

כאן  האמורים פרטיה כל  על  ה' באהבת ÊÏ‰להתעורר  ‰Óc˜‰e לפני ««¿»»¿∆
בא וכו ' ‰ÈÂ'"ואהבת" eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓL ˜eÒt‰«»¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡83 על שהיא התפילה בעבודת עיקריים עניינים הם אלה עניינים שכל  ∆»
הלב. וכוונת המחשבה ידי 

ההכנה  שהיא שמע בקריאת העבודה תוכן  את יותר  בפרטיות ומבאר  והולך 

עשרה': ב'שמונה לביטול  וההקדמה
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יז   

ÔÈÚ‰Â על צ ּוּוי ׁשּי לא  ּדלכא ֹורה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֶַַָָָֹ

ּומ ּמה ֿ ׁשּבּלב , מ ּדה  להיֹות ּה ְֲִִִֵֶַַַָָָאהבה ,

א ֹוהב . ּכבר  ה ּוא  הרי האהבה , יׁשנּה אם  ,ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָנפ ׁש

ל ׁשֹון  ׁשה ּוא  ואהב ּת ל ֹומר  ׁשּי לא  אינּה, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹואם 

ה ּמּגיד  ּבׁשם  ה ּזקן ר ּבנּו ּבא ּור  ויד ּוע  ,84צ ּוּוי. ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ

לואהב ּת. ׁשּמביאה  ההת ּבֹוננּות  על  ה ּוא  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָׁשה ּצּוּוי

מי  יׁש ּבבחינת  ה ּוא  האהבה  ׁשענין ּכיון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוה ּנה ,

ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן הרי ד ), סעיף  (ּכּנ"ל  ְֲֵֵֵֶַַַַָׁשא ֹוהב 

ׁשּבחיצ ֹונּיּות ּה האהבה , את  ׁשּמביאה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָלהת ּבֹוננּות 

יׁש ּבבחינת  ׁשהיא  וה ּׂשגה  הבנה  ׁשל  ענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָה ּוא 

ההבנה  מק ֹור  מ ּצד  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָּומציא ּות ,

יהיה  החכמה , ּבבחינת  ׁשהיא  ּכפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָוהה ּׂשגה ,

ּבכל  ג ֹו' ואהב ּת לידי יב ֹוא  ולא  ה ּבּטּול , ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּבתנּועת 

מי  יׁש ּבבחינת  האהבה  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלבב

יׂשראל , ּדׁשמע  הענין לזה  מק ּדים  ולכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשא ֹוהב .

ׁשּית ּבֹונן  והינּו, וה ּׂשגה , הבנה  ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָׁשמע 

ה ּוא  ׁשהוי' אלקינּו, ּדה ּוי' ּכחנּוּבענין אלקינּו, ְְֱֱֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹ

הע ֹולם 85וח ּיּותינּו עניני ּכל  ׁשל  והח ּיּות  ׁשה ּכח  , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהרי  מה ּטבע , למעלה  ׁשה ּוא  הוי' מ ּבחינת  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּוא 

ּכאחד  ויהיה  הוה  היה  ה ּוא  למעלה 30הוי' , ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהרי 86מה ּזמן  מה ּמק ֹום , למעלה  ּגם  ּובמילא  , ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבזה  זה  ּוק ׁשּורים  ּתל ּויים  ּומק ֹום  וכא ׁשר 87זמן . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

ה ּוא  ה ּטבע  עניני ׁשּבכל  והח ּיּות  ׁשה ּכח  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמת ּבֹונן

נע ׂשה  אזי מה ּטבע , ׁשּלמעלה  הוי' ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּבחינת 

ז' וד ', ּבח ' ׁשּגם  אחד , ּדהוי' הענין ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָאצל ֹו

א ּלּופ ֹו נמ ׁש הע ֹולם , ר ּוח ֹות  וד ' וארץ  ְְְְִִִֶֶַָָָרקיעים 

ע ֹולם  ׁשל 88ׁשל  ּבאפן ה ּוא  זה  ׁשענין וכיון . ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹ
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א.84) קצט , דרמ "צ  וראה וש"נ. .116 ע ' תש"א בסה"מ  ראה.85)הובא ר"פ  ע "ג. ריש עג, בלק  ג. מ , שלח  לקו"ת ראה

(86.30 שבהערה א.87)תניא צח , ברכה לקו"ת שם. או"ח 88)תניא ודאדה"ז שו"ע  סא. סימן או"ח  בב "י  הובא סמ "ק  ראה

ב . יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע  לקו"ת ו. סעיף  שם

    
‰B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â'ה את "ואהבת הציווי  משמעות מה לתמוה יש ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»

והרי  cÓ‰אלוקיך " d˙BÈ‰Ï ,‰‰‡ ÏÚ Èeeˆ CiL ‡Ï רגש …«»ƒ««¬»ƒ¿»ƒ»
laL מה הבדל  כל  מבלי  לעשות יכול  שהאדם מעשית פעולה ולא ∆«≈

הפעולה, אותה כלפי  שלו  dLÈהתחושות Ì‡ ,ELÙŒ‰nÓeƒ««¿¿ƒ∆¿»
‰B‡ k ‡e‰ È‰ ,‰‰‡‰»«¬»¬≈¿»≈

הציווי . ללא Ï‡גם ,dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»…
‡e‰L z‰‡Â ÓBÏ CiL«»«¿»«¿»∆

Èeeˆ ÔBLÏ יועיל לא הציווי  כי  ¿ƒ
קיים?. שלא רגש ליצור 

ÌLa Ô˜f‰ ea e‡a Úe„ÈÂ¿»«≈«≈«»≈¿≈
ממעזריטש,Èbn‰84„רבו  ««ƒ

˙eBa˙‰‰ ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L∆«ƒ««ƒ¿¿
z‰‡ÂÏהשכלית  ‰‡ÈnL ועל ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»

באדם  תלוי  הדבר  כי  לצוות ניתן  כך 

ולהאריך  להעמיק יוכל  ירצה, רק ואם

כזו  במידה ה' בגדולת בהתבוננות

ה'. אהבת ברגשי  ≈p‰Â¿ƒ‰,שיתעורר 
‡e‰ ‰‰‡‰ ÔÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»«¬»
Ï"pk) ‰B‡L ÈÓ LÈ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈««

(„ ÛÈÚÒ מתעורר אדם וכאשר  ¿ƒ
גדרי  את מבטל  זה אין  באהבה

את  מביא להיפך  אלא שלו  המציאות

וביטוי , גילוי  לידי  ≈¬‰Èמציאותו 
˙eBa˙‰Ï Ú‚Ba Ìb ÔeÓ»«¿≈««ƒ¿¿

ו 'מולידה'ÈnL‡‰השכלית  ∆¿ƒ»
שבלב,‰‡‰‰רגש‡˙ומעוררת  ∆»«¬»

d˙eiBˆÈÁaL פועלת שהיא כפי  ∆¿ƒƒ»
בגלוי  ‰‰באדם ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¬»»

LÈ ˙ÈÁa ‡È‰L ‰‚O‰Â¿«»»∆ƒƒ¿ƒ«≈
,˙e‡ÈˆÓe שברגש האהבה וכשם  ¿ƒ

מי  'יש של  במצב נמצא האדם

במצב  הוא זו  בהתבוננות כך  שאוהב',

שהדברים  אלא שמבין ' מי  'יש של 

בחיצוניות  רק ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנכונים
,‰‚O‰‰Â ‰‰‰ B˜Ó „vÓƒ«¿«¬»»¿««»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ««»¿»

,Ïeha‰ ˙Úe˙a ‰È‰È מבלי ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
שלו  למציאות ביטוי  כל  …¿ÏÂ‡לתת

‰‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,EÏ ÏÎa 'B‚ z‰‡Â È„ÈÏ ‡BÈ»ƒ≈¿»«¿»¿»¿»¿∆ƒ¿«»«¬»
‰B‡L ÈÓ LÈ ˙ÈÁa ומורגש וגלוי  ניכר  רגש עם שבאהבה וכאמור  ƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈

האדם. למציאות ביטוי  ÊÏ‰יש ÌÈc˜Ó ÔÎÏÂ ואהבת"לציווי"ÔÈÚ‰ ¿»≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿»

,eÈ‰Â ,‰‚O‰Â ‰‰ ÔBLÏ ‡e‰ ÚÓL ,Ï‡NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¿«¿¬»»¿«»»¿«¿
Ba˙iLÔ לבוא כדי  אהבה האדם ‡eÈ˜Ï,לידי  'Èe‰c ÔÈÚa היינו ∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿«»»¡…≈
'ÈÂ‰L בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  eÈ˙eiÁÂהקדוש eÁk ,eÈ˜Ï‡ ‡e‰85 ∆¬»»¡…≈…≈¿«≈

והחיות  הכוח את מקבלים אנו  היינו וממנו  ÏLשלנו , ˙eiÁ‰Â Ák‰L∆«…«¿««∆
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ Ïk שנראה אף »ƒ¿¿≈»»

עצמאית  מציאות הוא שהעולם ונדמה

שהטבע  ולחשוב לטעות ואפשר 

היא  האמת ֿ ושלום, חס מעצמו  מתנהל 

וכל  שבעולם החיות וכל  הכוח שכל 

הטבע של  ההתנהלות וכל  ‰e‡הקיום
‡e‰L 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ השם ƒ¿ƒ«¬»»∆

שבאמת  העובדה את שמסמל  האלוקי 

היא Úh‰Ó,האלוקות ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«∆«
È‰Lהשם ‰e‡פירוש 'ÈÂ‰ ∆¬≈¬»»

ֿ הוא ֿ ברוך  È‰ÈÂ‰שקדוש ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆
„Á‡k30ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,86 ¿∆»¿«¿»≈«¿«

הוא  אדם בני  מושגי  ולפי  שבעולם

בין  ברורה חלוקה ויש ומוגבל  מדוד 

הווה  "היה, ואילו  ועתיד  הווה עבר ,

מגדרי  למעלה משמעו  כאחד " ויהיה

מעל ÏÈÓe‡הזמן , שמדובר  מאחר  ¿≈»
היא  שהאלוקות כשם הרי  הטבע לגדרי 

שאיננה  זה לעניין  מהטבע למעלה

היא כך  הזמן  בהגבלות »Ìbנתונה
ÔÓÊ È‰L ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»∆¬≈¿«
‰Ê ÌÈeL˜e ÌÈÈeÏz ÌB˜Óe»¿ƒ¿ƒ∆

‰Êa87. »∆
L‡ÎÂ האדםÔBa˙Ó בעת ¿«¬∆ƒ¿≈

ישראל ' 'שמע »…»∆Ák‰Lאמירת
Úh‰ ÈÈÚ ÏÎaL ˙eiÁ‰Â¿««∆¿»ƒ¿¿≈«∆«

‡e‰ הטבע לא של  עצמאית מציאות

נובע  אלא ושלום חס »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙עצמו ,
ÈÊ‡ ,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿»≈«∆«¬«

‡ ‰NÚBÏˆ בהכרתו ומוחלט מובן  «¬∆∆¿
„Á‡ 'ÈÂ‰c ÔÈÚ‰ היינו ו "אחד " , »ƒ¿»«¬»»∆»

'Ê ,'„Â 'Áa ÌbL שבעה ∆«¿¿
ı‡Â ÌÈÚÈ˜ הכול ובסך  אחת ¿ƒƒ¿∆∆
בגימטריא Â„'שמונה 'Á ארבע ¿

,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe ודרום צפון  ומערב, האחד CLÓמזרח ה' בגלוי  וניכר  »»ƒ¿»
הוא  כי  "אחד " המלה של  אל "ף באות ÌÏBÚהנרמז  ÏL BÙel‡88. «∆»

‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈÎÂבעולם שלו  והשליטה ה' אחדות ÏLשל  ÔÙ‡a ‡e‰ ¿≈»∆ƒ¿»∆¿…∆∆
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יח   

רג ׁש אצל ֹו נע ׂשה  אזי (ּבינה ), וה ּׂשגה  ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָהבנה 

ּכיון  אמנם , . לבב ּבכל  ג ֹו' ואהב ּת ְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָָהאהבה ,

ּובינה  חכמה  ׁשהרי החכמה , ענין ּגם  ּבזה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיׁש

ּבאהבה  נמ ׁש לכן מת ּפר ׁשין, ּדלא  רעין ּתרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹהן

, מאד ּדבכל  הענין ׁשּנע ׂשה  עד  ה ּבּטּול , ענין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּגם 

מ ּסדר  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ׁשּנמ ׁש ה ּבּטּול  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזה ּו

כ ּו'. ְְְִַה ׁשּתל ׁשל ּות 

e‰ÊÂ ׁשה ּוא ּכפי יעקב  ּדוּיצא  הענין ּכלל ּות  ¿∆ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

על  קאי ּדיעקב  ׁשה ּיּו"ד  האדם , ְֲֲֵֶַַַַַָָָָֹּבעב ֹודת 

על  ּדקאי לעקב , עד  ונמ ׁש ה ּנׁשמה , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשר ׁש

ּבספירת  ׁשה ּוא  ּוכמ ֹו ׁשּבּנׁשמה . רגל  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָּבחינת 

ּבׁשאר  ּכמ ֹו זה  ׁשאין יּו"ד ), (א ֹות  ְְְִֵֶֶַָָָהחכמה 

ּבעקב , ההמ ׁשכה  רק  נע ׂשית  ׁשעל ֿידם  ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה ּספיר ֹות 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  למ ּטה , נמ ׁשכים  אינם  עצמם  הם  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל 

ּדבר , ּבכל  ונמצאת  ׁשּנמ ׁשכת  החכמה  ספירת  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכן

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבחסיד ּות  ּׁשּכת ּוב 89וכ ּמּובא  מה  ְְְֲִֶַַַַָָָ

ׁשמן, לה ֹוציא  יכ ֹולים  ודבר  ּדבר  ׁשּמּכל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּב'ּפר ּדס '

ּגם  וזה ּו ּדבר . ּבכל  ׁשּיׁש חכמה  ּבחינת  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזה ּו

ּבעקב , (חכמה ) ה ּיּו"ד  המ ׁשכת  ּדיעקב , ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹהענין

לבחינ  ירידת עד  ֿ ידי ועל  ׁשּבּנׁשמה . רגל  ת  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ה ּמלכ ּות , ּבחינת  חרנה ,  וּיל למ ּטה , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָה ּנׁשמה 

ׁשם  ּגם  ממ ׁשיכים  ּדפר ּודא , לעלמא  ּגם  ּכ ֿ ְְְְְִִִַַַַַָָָָָואחר 

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  נאמר  ֿ זה  ועל  ּדיעקב . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹה ּיּו"ד 

ֿ ידי  על  נע ׂשית  זֹו והמ ׁשכה  ׁשּיציאה  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשבע ,

ה ּמּדֹות , ׁשבעת  הם  ׁשבע  ׁשבע , ּבאר  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַּבחינת 

ספירת  ה ּמּדֹות , ל ׁשבע  ה ּמק ֹור  ה ּוא  ׁשבע  ְְְִִֵֶֶַַַַַָּובאר 

ׁשבע  ּבאר  קאי ה ּב' ול ּפר ּוׁש הא '. ּכפר ּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָה ּבינה ,

את  ּבת ֹוכ ּה ּכֹונסת  ׁשהיא  ה ּמלכ ּות  ספירת  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָעל 

ׁשּיׁשנֹו האדם , ּבעב ֹודת  כן ּוכמ ֹו ה ּמּדֹות . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשבעת 
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ועוד.89) א. מב , שלח  לקו"ת ד. קי , א. לט , תו"א ראה

    
,(‰Èa) ‰‚O‰Â ‰‰האדם של  הפנימית ההכרה בעומק ‡ÈÊוחודר  ¬»»¿«»»ƒ»¬«

EÏ ÏÎa 'B‚ z‰‡Â ,‰‰‡‰ L‚ BÏˆ‡ ‰NÚ כמבואר «¬∆∆¿∆∆»«¬»¿»«¿»¿»¿»¿
הרגש  את ו 'מולידה' יוצרת השכלית ההתבוננות כיצד  בהרחבה בחסידות

הבלתי  המסקנה ה' בגדולת להתבונן  ומעמיק מאריך  אדם וכאשר  שבלב

אליו  להתקרב שראוי  היא נמנעת

באדם  חודר  הדבר  וכאשר  בו  ולדבוק

לכך  יש ועמוקה פנימית בצורה

ובסופו  שבלב הרגש על  ישירה השפעה

רגשות  'מולידה' ההתבוננות דבר  של 

ה'. אהבת LiLשל  ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆≈
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ Ìb ‰Êa שהיא »∆«ƒ¿««»¿»
השכל  התגלות וראשית ≈¬∆È‰Lתחילת

ÔÈÚ ÔÈz Ô‰ ‰Èe ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ
,ÔÈLt˙Ó ‡Ïc שלא חברים שני  ¿…ƒ¿»¿ƒ

תמיד  באה פעולתם וכאמור  נפרדים

התעוררה ÔÎÏיחד  שהאהבה למרות »≈
שכך  וכיון  והשגה מהבנה כתוצאה

מי  'יש של  תחושה מתוך  להיות צריכה

מצד  זאת בכל  שאוהב, מי  ו 'יש שמבין '

מ"ה" "כח שהיא «¿CLÓƒהחכמה
„Ú ,Ïeha‰ ÔÈÚ Ìb ‰‰‡a»«¬»«ƒ¿««ƒ«
,E„‡Ó ÏÎc ÔÈÚ‰ ‰NÚpL∆«¬∆»ƒ¿»ƒ¿»¿…∆
לבבך " "בכל  רק תהיה לא שהאהבה

ביטוי  יהיו  האהבה שרגשי  יתכן  שאז 

של  האישית גם למציאות אלא האדם

גבול  לבלי  רומז  ו "מאד " מאדך " "בכל 

CLÓpL Ïeha‰ e‰fL∆∆«ƒ∆ƒ¿»
aÓ‰ÈÁ בחינה עליונה באלוקות, ƒ¿ƒ»

גבול  בלי  „qÓשל  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור  שבו  ƒ¿«¿¿

והדרגתי  eÎ'.מוגבל 
‡ˆiÂc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿«≈≈

‡e‰L ÈÙk ˜ÚÈ ובא משתקף «¬…¿ƒ∆
ביטוי  ‰‡„Ìלידי  ˙„BÚa כל של  «¬«»»»

המבואר  לפי  מישראל , ואחד  אחד 

מבחינת  המשכה יש זו  שביציאה לעיל 

עד  הגילוי  ראשית שהיא החכמה

ביותר , הנמוכות »∆ei‰L"„לדרגות
È‡˜ ˜ÚÈc מכווןLL ÏÚ ¿«¬…»≈«…∆

Ú„ומקור  CLÓÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿»«
È‡˜c ,˜ÚÏ מכוונת העקב ÓLpaL‰שבחינת Ï‚ ˙ÈÁa ÏÚ »»≈¿»≈«¿ƒ«∆∆∆«¿»»

העליון . והמקור  השורש ניכר  יהיה נמוכות הכי  בדרגות e‰L‡שגם BÓÎe¿∆
‡La BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,(„"eÈ ˙B‡) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒaƒ¿ƒ««»¿»∆≈∆¿ƒ¿»

Ì„ÈŒÏÚL ˙BÈÙq‰ ובאמצעותם ‰‰ÎLÓ‰דרכם ˜ ˙ÈNÚ «¿ƒ∆«»»«¬≈«««¿»»

למטה  עד  האלוקי  האור  של  ‡ÌÈוהירידה ÌÓˆÚ Ì‰ Ï‡ ,˜Úa»»≈¬»≈«¿»≈»
‰hÓÏ ÌÈÎLÓ הספירות של  התגלות אין  ביותר  הנמוכות ובדרגות ƒ¿»ƒ¿«»

עצמן , ÎLÓpL˙העליונות ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ויורדת «∆≈≈¿ƒ««»¿»∆ƒ¿∆∆
גילוי  לידי  nÎa‰ובאה ˙e„ÈÒÁa ‡enÎÂ ,c ÏÎa ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿»»»¿«»«¬ƒ¿«»

˙BÓB˜Ó89e˙kM ‰Ó ¿«∆»
„Â c ÏknL 'Òct'a««¿≈∆ƒ»»»¿»»
e‰fL ,ÔÓL ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿ƒ∆∆∆∆
c ÏÎa LiL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»∆≈¿»»»
אור ' ב'תורה לדוגמא, מבואר , (וכך 

מה  ..." מקץ: פרשת הזקן  לרבנו 

הדברים  שמכל  הטעם בפרדס שכתוב

בתיקון  שעושין  כמו  שמן , להוציא נוכל 

שכולם  לפי  הוא [תרופות] הרפואות

הדברים  בכל  ונמצא עשית בחכמה

השמן  בחינת זהו  חכמה בחינת מלובש

חכמה...". בחינת Ìbשהוא e‰ÊÂ¿∆«
,˜ÚÈc ÔÈÚ‰ מהאותיות המורכב »ƒ¿»¿«¬…

היינו  ועקב של ‰ÎLÓ˙יו "ד  הארה «¿»«
‰ÓÎÁ) „"ei‰ ביטול שעניינה «»¿»

˜Úa,לאלוקות  בדרגות ) גם היינו  «¬≈
הנשמה  של  ÈÁÏ˙הנמוכות „Ú«ƒ¿ƒ«

È„ÈŒÏÚÂ .‰ÓLpaL Ï‚∆∆∆«¿»»¿«¿≈
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ בחינת מלמעלה, ¿ƒ««¿»»

עד  Á‰,חכמה, CÏiÂ ,‰hÓÏ¿«»«≈∆»»»
‰eÎÏn˙,שהיא  ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ«««¿

בחינת  היא שמלכות באריכות לעיל 

ב'חרן ' הקשור  מהגרון  שבא הדיבור 

CkŒÁ‡Â ונמשך הולך  החכמה אור  ¿««»
,‡„eÙc ‡ÓÏÚÏ Ìb עולם «¿»¿»ƒ¿»

הקדושה הפירוד  לגבול  שמחוץ

ÌL Ìb ÌÈÎÈLÓÓ בתוך אפילו «¿ƒƒ«»
אחרא  והסטרא »‰ei"„הקליפות

.˜ÚÈc¿«¬…
‰ÊŒÏÚÂ העליון האור  המשכת על  ¿«∆

נמוכות  הכי  לדרגות החכמה בחינת של 

‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ Ó‡∆¡««≈≈«¬…ƒ¿≈
BÊ ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÈˆiL ,ÚL»«∆¿ƒ»¿«¿»»
‡a ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈¿ƒ«¿≈
˙ÚL Ì‰ ÚL ,ÚL∆«∆«≈ƒ¿«
‡e‰ ÚL ‡e ,˙Bcn‰«ƒ¿≈∆«

'‡‰ LeÙk ,‰Èa‰ ˙ÈÙÒ ,˙Bcn‰ ÚLÏ B˜n‰ שנתבאר «»¿∆««ƒ¿ƒ««ƒ»¿≈»
באריכות. ÈÙÒ˙לעיל  ÏÚ ÚL ‡a È‡˜ 'a‰ LetÏÂ¿«≈«»≈¿≈∆««¿ƒ«

˙Bcn‰ ˙ÚL ˙‡ dÎB˙a ˙ÒBk ‡È‰L ˙eÎÏn‰ שהמלכות ««¿∆ƒ∆∆¿»∆ƒ¿««ƒ
גילוי . לידי  באות  הן  שדרכו  כאמצעי  להם BÚa„˙משמשת ÔÎ BÓÎe¿≈«¬«
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יט   

ׁשבע  נמ ׁשכים  ׁשּמּׁשם  וה ּׂשגה  ההבנה  ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָענין

ׁשבע  ׁשל  וה ּגּלּוי ה ּפע ּלה  ּגם  ויׁשנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻה ּמּדֹות ,

ה ּמלכ ּות . ספירת  ענין ׁשּזה ּו ְְְִִִֶֶַַַַַה ּמּדֹות ,

יעקב ‡Cח ) וּיצא  ּׁשּכת ּוב  מה  להבין צרי «ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשבע  ולא  ּבקמץ , ׁשבע  ׁשבע , ְְְִֵֶַַַַָָָֹמ ּבאר 

ה 'ספ ֹורנֹו' ׁשּכתב  מה  יד ּוע  ּדה ּנה , 90ּבסגל . ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּובאר  ׁשבע  ּבאר  ה ּׁשמ ֹות  ׁשני ּבין הח ּלּוק  ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַּבבא ּור 

ׁשבע  ּבאר  העיר  ׁשם  היה  אברהם  ׁשּבימי ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשבע ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּׁשב ּועה , ׁשם  על  ּכן 91ּבקמץ , על  ְְְֵֵֶַַַַָָָ

ׁשניהם , נׁשּבע ּו ׁשם  ּכי ׁשבע  ּבאר  ל ּמק ֹום  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָקרא 

ּכתיב  ּביצחק  (מ ּפני 90אבל  ׁשבעה  א ֹות ּה וּיקרא  ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ּכן  על  ּבאר ) חפר ּו ׁשּבֹו ה ּׁשביעי ה ּמק ֹום  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה 

מ ֹורה  ּבסגל  ׁשּׁשבע  והינּו, ׁשבע , ּבאר  העיר  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשם 

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ה ּׁשבעה . מס ּפר  ועל  ה ּׁשב ּועה  ְְְְְִִִֶַַַַַַָָעל 

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ּכאן ׁשּכת ּוב  מה  להבין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹצרי

ׁשל  מ ּמק ֹומ ֹו יצא  ׁשּיעקב  ּכיון ּדלכא ֹורה , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשבע ,

צרי היה  ׁשבע , ּבאר  א ֹות ּה ׁשּקרא  אביו ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָיצחק 

(ּבסגל ), ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ּכת ּוב  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהיֹות 

(ּבקמץ ). ׁשבע  מ ּבאר  ְְְִֵַַָָֹולא 

e‡a‰Â, הענינים ּפנימ ּיּות  ֿ ּפי על  ה ּוא  ּבזה  ¿«≈ְְִִִִִֶַָָָ

זה  ׁשּפס ּוק  הח ּיים ' ה 'א ֹור  ּבׁשם  ְִֵֶֶַַַַָָּכּנ"ל 

ּבׁשביל  ח ּצב ּה מ ּמק ֹור  ה ּנׁשמה  יציאת  ּבענין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻקאי

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  נאמר  ֿ זה  ועל  חרנה ,  ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיל

ענין  ׁשה ּוא  ׁשב ּועה , מ ּלׁשֹון (ּבקמ "ץ ), ְְְְִִֶַַַָָָׁשבע 

ּתהי  ואל  צ ּדיק  ּתהי  א ֹות ֹו ׁשּמׁשּביעין ְְְְְִִִִִֶַַַַָה ּׁשב ּועה 

לעבד 92ר ׁשע  ׁשּתּוכל  ל ּנׁשמה  ֿ ּכח  ה ּנתינת  ׁשּזֹוהי , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

לבירא  רמה  מאגרא  ׁשּירדה  ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעב ֹודת ּה

מ ּובן 57ע ּמיק ּתא  אינֹו ּדלכא ֹורה  ּבזה , והענין . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

צ ּדיק  ּתהי ה ּנׁשמה  את  ׁשּמׁשּביעים  הענין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמה ּו

ּכלל  ׁשּי לא  ה ּנׁשמה  מ ּצד  הרי ר ׁשע , ּתהי ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹואל 

ּבּזהר  ּכדאיתא  ּדר ׁשע , ּכי 93ה ּמציא ּות  ונפ ׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

ה ּגּוף ,94תחטא  מ ּצד  א ּלא  זה  ואין חטא , ׁשל  ענין נפ ׁש אצל  יּתכן אי ּתווהא , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבזה , וה ּבא ּור  ל ּגּוף . ׁשּׁשּי ענין על  ה ּנׁשמה  את  ׁשּמׁשּביעין הענין מה ּו ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואם 
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לג.90) כו, לא.91)תולדות כא, פ "א.92)וירא תניא ב . ל, א.93)נדה טז, ע "ב . ריש יג, ב .94)ח "ג ד, ויקרא

    
‰‚O‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ BLiL ,Ì„‡‰ הבינה עניין  של  התוכן  »»»∆∆¿ƒ¿««¬»»¿«»»

ÌÈÎLÓ ÌMnL היינו שבלב הרגש נובע ממנה המקור  ÚLוהיא ∆ƒ»ƒ¿»ƒ∆«
e‰fL ,˙Bcn‰ ÚL ÏL Èelb‰Â ‰lÚt‰ Ìb BLÈÂ ,˙Bcn‰«ƒ¿∆¿««¿À»¿«ƒ∆∆««ƒ∆∆

˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ ÔÈÚכשם שדרכה גילוי  לידי  ובאות פועלות המידות ƒ¿«¿ƒ«««¿
הלב. רגש את מבטא שהדיבור 

‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡ (Á«»ƒ¿»ƒ«
‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ e˙kM∆»«≈≈«¬…ƒ¿≈
ÚL ‡ÏÂ ,ıÓ˜a ÚL ,ÚL»«»«¿»«¿…∆«

Ï‚Òa הבדל יש הדברים פנימיות ולפי  ¿∆…
בסגול  ושבע בקמץ שבע בין  משמעותי 

רק  נובע שהדבר  בביאור  להסתפק (ואין 

בסוף  מופיעה שהמילה מהעובדה

˙kLפיסקא) ‰Ó Úe„È ,‰p‰c .¿ƒ≈»««∆»«
'BBÙÒ'‰90˜elÁ‰ e‡a «¿¿¿≈«ƒ

ÚL ‡a ˙BÓM‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈¿≈∆«
Ì‰‡ ÈÓÈaL ,ÚL ‡e¿≈»«∆ƒ≈«¿»»
ÚL ‡a ÈÚ‰ ÌL ‰È‰»»≈»ƒ¿≈»«
BÓk ,‰ÚeM‰ ÌL ÏÚ ,ıÓ˜a¿»««≈«¿»¿

e˙kL91ÌB˜nÏ ‡˜ Ôk ÏÚ ∆»«≈»»«»
eÚaL ÌL Èk ÚL ‡a¿≈»«ƒ»ƒ¿¿

,Ì‰ÈL, ואבימלך ‡Ïאברהם ¿≈∆¬»
È˙k ˜ÁˆÈa90d˙B‡ ‡˜iÂ ¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»»

ÌB˜n‰ ‰È‰L ÈtÓ) ‰ÚLƒ¿»ƒ¿≈∆»»«»
‡a eÙÁ BaL ÈÚÈM‰ לאחר «¿ƒƒ∆»¿¿≈

על  נסתמו  הקודמים מהבארות שחלק

בתורה  כמסופר  הפלשתים, ÏÚידי  («
,ÚL ‡a ÈÚ‰ ÌL Ôk≈≈»ƒ¿≈∆«

‰BÓ Ï‚Òa ÚML ,eÈ‰Â על ¿«¿∆∆«¿∆…∆
הדברים  ÏÚÂשני  ‰ÚeM‰ ÏÚ««¿»¿«

‰ÚM‰ tÒÓ קשור בקמץ ושבע ƒ¿««ƒ¿»
בלבד . השבועה ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰בעניין 

Ô‡k e˙kL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈ»̂ƒ¿»ƒ«∆»»
לחרן  שבע מבאר  יעקב ≈≈»iÂˆ‡ביציאת

ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ,בקמץ «¬…ƒ¿≈»«
‡ˆÈ ˜ÚiL ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆«¬…»»
ÂÈ‡ ˜ÁˆÈ ÏL BÓB˜nÓƒ¿∆ƒ¿»»ƒ

ÚL ‡a d˙B‡ ‡wL, בסגול ∆»»»¿≈∆«
אברהם  בימי  שנקרא כפי  מהשם בשונה

‡ˆiÂ e˙k ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿»«≈≈
,(Ï‚Òa) ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ¿≈∆«¿∆…

(ıÓ˜a) ÚL ‡aÓ ‡ÏÂ ולמה ¿…ƒ¿≈»«¿»«
בקמץ?. שבע באר  נאמר  כן  אם

‰ÂÈtŒÏÚ ‡e‰ ‰Êa e‡a ¿«≈»∆«ƒ
ÌLa Ï"pk ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ««¿≈

'ÌÈiÁ‰ B‡'‰ התורה על  ˜‡Èבפירושו  ‰Ê ˜eÒtL מדברÔÈÚa »««ƒ∆»∆»≈¿ƒ¿«
dvÁ B˜nÓ ‰ÓLp‰ ˙‡ÈˆÈ למעלה,‰Á CÏiÂ ÏÈLa ¿ƒ««¿»»ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ«≈∆»»»

הזה לעולם למטה ÚLהירידה ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡««≈≈«¬…ƒ¿≈»«
‰ÚeM‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÚeL ÔBLlÓ ,(ı"Ó˜a)¿»«ƒ¿¿»∆ƒ¿««¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL של הנשמה את  ∆«¿ƒƒ
ירידתה  לפני  מישראל  ואחד  אחד  כל 

הזה לעולם Ï‡Âלמטה ˜Ècˆ È‰z¿ƒ«ƒ¿«
ÚL È‰z92È‰BfL זו , שבועה ¿ƒ»»∆ƒ

ציווי  רק לא אלא היא ואזהרה

‰ÓLpÏ ÁkŒ˙È˙p‰ וכפי) «¿ƒ«…««¿»»
בין  השייכות אודות להלן  שיתבאר 

כוח) ונתינת ÚÏ„שבועה ÏÎezL∆««¬…
‰„iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙„BÚ¬»»««ƒ∆»¿»

עליונים ירידה  מעולמות מאד  גדולה

שהיא  התחתון  הזה לעולם עד  ביותר 

ירידה  Ó‰בדוגמת ‡‚‡Ó≈ƒ¿»»»
‡z˜ÈnÚ ‡ÈÏ57 גבוה מגג  ¿ƒ»«ƒ¿»

עמוק. לבור 

BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
ÌÈÚÈaLnL ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔeÓ»«»ƒ¿»∆«¿ƒƒ
Ï‡Â ˜Ècˆ È‰z ‰ÓLp‰ ˙‡∆«¿»»¿ƒ«ƒ¿«

ÚL È‰z צורך יש מה ולשם ¿ƒ»»
הזו , ‰ÓLp‰בשבועה „vÓ È‰¬≈ƒ««¿»»

אלוקה  "חלק אלוקית, נפש שהיא

היא  שלה שהשאיפה ממש" ממעל 

ה' את ולעבוד  באלוקות דבוקה להיות

ÚLc ˙e‡Èˆn‰ ÏÏk CiL ‡Ï…«»¿»«¿ƒ¿»»
לעבירה  שייכת לא בוודאי  מצידה והיא

ה',על  מובא È‡„k˙‡רצון  ƒ¿ƒ»
‰fa93 הכתוב Èkעל  LÙÂ «…«¿∆∆ƒ

‡ËÁ˙94,‡‰ÂÂz תמיהה לשון  ∆¡»¿»»
 Ïˆ‡ ÔÎzÈ CÈ‡ÏL ÔÈÚ LÙ ≈ƒ»≈≈∆∆∆ƒ¿»∆

„vÓ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ËÁ≈¿¿≈∆∆»ƒ«
,Ûeb‰ רק קיימת חטא של  האפשרות «

גשמי  בגוף מלובשת שהנשמה לאחר 

גם  לאדם יש האלוקית הנפש ומלבד 

הרע  ויצר  בהמית e‰Óנפש Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«
‰ÓLp‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆«¿ƒƒ∆«¿»»

ÛebÏ CiML ÔÈÚ ÏÚ ואילו «ƒ¿»∆«»«
לכך  שייכת לא עצמה מצד  הנשמה

כלל ?.
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כ   

ׂשבע  מ ּלׁשֹון ּגם  ה ּוא  ּגם 95ׁשּמׁשּביעין ׁשּזה ּו , ְְִִִֶֶֶַַַַֹ

ל ּולי  אם  ׁשּגם  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּׁשב ּועה  ענין ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּתכן

אזי  ה ּדבר , את  לק ּים  ּבכח ֹו היה  לא  ְְְֲֵֶַַַַָָָָָֹֹה ּׁשב ּועה 

ה ּמצ ֹות  את  לק ּים  ׁשּנאמר 96נׁשּבעין נׁשּבע ּתי 97, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשה ּׁשב ּועה  והינּו, , צדק מ ׁשּפטי ל ׁשמר  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואק ּימה 

אצל ֹו ׁשּיהיּו ׂשבע  ׁשל  ּבאפן ּכח  ּתֹוספת  ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹּפֹועלת 

ּכדי  ה ּגל ּויים  מ ּכח ֹות  ׁשּלמעלה  נעלמים  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּכח ֹות 

עב ֹודת ֹו. לפעל  ְֲִֶַָֹׁשּיּוכל 

‰p‰Â יּובן ה ּתח ּתֹון, ּבאדם  הענינים  ּכל   ּכדר ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

למעלה , ׁשהם  ּכפי מהענינים  זה  ענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּגם 

ּבנֹוגע  ה ּׁשב ּועה  ענין מצינּו למעלה  ּגם  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהרי

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ג ֹו'98ל ּנׁשמה , ליעקב  אמת  ּתּתן ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָֹ

נׁש ולכא ֹורה א ׁשר  קדם . מימי לאב ֹותינּו ּבע ּת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

למעלה , ה ּׁשב ּועה  ענין ׁשּי מה  מ ּובן ְְְְִֵַַַַַָָָָאינֹו

ׁשל  ענינים  להיֹות  יכ ֹולים  למ ּטה  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָּדב ׁשלמא 

נסיֹונֹות  ועניני ׁשכחה  והס ּתרים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָהעלמ ֹות 

 צר יׁש ולכן הבטחת ֹו, את  יק ּים  לא  ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהאדם 

ה ּׁשב ּועה  ענין ׁשּי מה  אבל  ה ּׁשב ּועה , ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָּבענין

ְְַָלמעלה .

ּׁשּכת ּוב ‡Cט ) ּבמה  ה ּבא ּור  ּבהק ּדם  יּובן הענין «ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּדה ּנה  ליעקב . אמת  ּתּתן ה ּפס ּוק  ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָֹּבתח ּלת 

ּביר ּוׁשלמי  אמת .99איתא  ה ּקּב"ה  ׁשל  ׁשח ֹותמ ֹו ְֱִִִֶֶֶַַָָָָ

אדם  ׁשּכא ׁשר  ה ּוא  הח ֹותם  ענין הרי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָולכא ֹורה ,

ּפל ֹוני, אני ּבּסֹוף  ח ֹותם  אזי ּדבר , איזה  ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָּכֹותב 

ה ּקּב"ה  ׁשּנתן ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ּבעניני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאבל 

ולא  הוי ', נא ּום  הוי ', אני הח ֹותם  מצינּו ְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֹליׂשראל 

ּבזה , ּומבאר  אמת . ּבל ׁשֹון הח ֹותם  ְְֱִִֶֶַָָָָֹמצינּו

אבל  הוי', אני ה ּוא  הח ֹותם  ה ּמצוֹות  ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָׁשּבפרטי

מ ּפרטים , לגמרי ׁשּלמעלה  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלל ּות 

ּבחינת  ענין וה ּוא  הוי', מ ּׁשם  ּגם  למעלה  זה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָהרי

ּביר ּוׁשלמי  ואיתא  אל "ף 99אמת , אמת , מה ּו ְְֱֱִִִֶֶֶַַַָ

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

ואילך.95) רלה ע ' תרח "ץ  סה"מ  נז. ע ' לתניא והערות ב .96)קיצורים ג, ק 97)תמורה קו.תהלים כ.98)יט , ז, מיכה

ה"א.99) פ "א סנהדרין

    
ÚN ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ÔÈÚÈaLnL ,‰Êa e‡a‰Â95, נתינת היינו  ¿«≈»∆∆«¿ƒƒ«ƒ¿…«

כאמור , BËeLÙk,כוח, ‰ÚeM‰ ÔÈÚ ÔÎz Ìb e‰fL אדם שכאשר  ∆∆«…∆ƒ¿««¿»ƒ¿
היא  הדבר  משמעות מסוים, דבר  לעשות ‰ÚeM‰נשבע ÈÏeÏ Ì‡ ÌbL∆«ƒ≈«¿»

ÈÊ‡ ,c‰ ˙‡ Ìi˜Ï BÁÎa ‰È‰ ‡Ï לו ומעניקה השבועה באה …»»¿…¿«≈∆«»»¬«
זאת, לעשות כדי  הדרוש הכוח את

ניסיונות, על  להתגבר  הצורך  ובמידת

האדם  כי  שאף ז "ל  חכמינו  כדברי 

בכל  ה' מצוות את לקיים ועומד  מצווה

‡˙זאת  Ìi˜Ï ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Bˆn‰96Ó‡pL ,97ÈzÚaL «ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ

ÈËtLÓ ÓLÏ ‰Ói˜‡Â»¬«≈»ƒ¿…ƒ¿¿≈
,E˜„ˆ את ולחזק להדגיש כדי  ƒ¿∆

התורה  מצוות לקיום המחויבות

˙ÏÚBt ‰ÚeM‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»∆∆
ÏLבאדם  ÔÙ‡a Ák ˙ÙÒBz∆∆…«¿…∆∆
ÚN הרעב את משביע שמזון  כשם …«

לפני  לו  היו  שלא כוחות לו  ומעניק

לנשמת  מעניקה השבועה כך  האכילה

ופועלת  רוחניים  כוחות ¿eÈ‰iL∆ƒהאדם
ÌÈÓÏÚ ˙BÁk BÏˆ‡∆¿…∆¿»ƒ
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

B˙„BÚ ÏÚÙÏ ÏÎeiL È„k גם ¿≈∆«ƒ¿…¬»
בכוחות  די  לא שבהם במצבים

הגלויים.

ÌÈÈÚ‰ Ïk C„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆∆»»ƒ¿»ƒ
„‡aÔÈÚ Ìb ÔeÈ ,ÔBzÁz‰ Ì »»»««¿»«ƒ¿»

Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰Ó ‰Ê∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈
,‰ÏÚÓÏ באלוקותÌb È‰L ¿«¿»∆¬≈«
‰ÏÚÓÏ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש אצל  ¿«¿»

Ú‚Ba ‰ÚeM‰ ÔÈÚ eÈˆÓ»ƒƒ¿««¿»¿≈«
e˙kL BÓk ,‰ÓLpÏ98Ôzz «¿»»¿∆»ƒ≈

zÚaL L‡ 'B‚ ˜ÚÈÏ ˙Ó‡¡∆¿«¬…¬∆ƒ¿«¿»
Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B‡Ï היינו «¬≈ƒ≈∆∆

את  לנו  לתת ֿ ברוך  מהקדוש שמבקשים

את  ולקיים ליעקב שנתן  האמת

לאבותינו . שנשבע השבועה

CiL ‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»««»
,‰ÏÚÓÏ ‰ÚeM‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿«¿»

‡ÓÏLc ומתקבל מובן  הדבר  היינו  , ¿ƒ¿»»
בשבועה  צורך  ויש מקום שיש

‰hÓÏ כי אדם ÌÈÏBÎÈבבני  ¿«»¿ƒ
˙BÓÏÚ‰ ÏL ÌÈÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ∆«¬»

˙‡ Ìi˜È ‡Ï Ì„‡‰L ˙BBÈÒ ÈÈÚÂ ‰ÁÎL ,ÌÈzÒ‰Â¿∆¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»»…¿«≈∆
,‰ÚeM‰ ÔÈÚa Cˆ LÈ ÔÎÏÂ ,B˙ÁË‰ לא במצבים שגם כדי  «¿»»¿»≈≈…∆¿ƒ¿««¿»

את  ויקיים בדיבורו  יעמוד  זאת בכל  וההפרעות המניעות כל  ולמרות רגילים

מהשבועה שואב שהוא והשובע הנוספים לכוחות הודות Ó‰הבטחתו  Ï‡¬»«
‰ÏÚÓÏ ‰ÚeM‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««¿»¿«¿»
לא  דבר  ששום ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אצל 

כן  ואם רצונו , את מלבצע בעדו  מעכב

נשבעת  "אשר  השבועה פשר  מהו 

לאבותינו "?.

Ìc˜‰a ÔeÈ ÔÈÚ‰ C‡ (Ë«»ƒ¿»»¿∆¿≈
˙lÁ˙a e˙kM ‰Óa e‡a‰«≈¿«∆»ƒ¿ƒ«

˜eÒt‰ נשבעת "אשר  הוא שסיומו  «»
קדם" מימי  ‡Ó˙לאבותינו  Ôzzƒ≈¡∆

‡˙È‡ ‰p‰c .˜ÚÈÏ¿«¬…¿ƒ≈ƒ»
ÈÓÏLeÈa99ÏL BÓ˙BÁL ƒ«¿ƒ∆»∆

‰B‡ÎÏÂ .˙Ó‡ ‰"aw‰ יש «»»¡∆¿ƒ¿»
הדברים, משמעות מה ≈¬‰Èלתמוה

L‡kL ‡e‰ Ì˙BÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»∆«¬∆
ÈÊ‡ ,c ‰ÊÈ‡ ˙Bk Ì„‡»»≈≈∆»»¬«
Ï‡ ,ÈBÏt È‡ ÛBqa Ì˙BÁ≈«¬ƒ¿ƒ¬»
Ô˙pL ˙BˆÓe ‰Bz‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«»ƒ¿∆»«

eÈˆÓ Ï‡NÈÏ ‰"aw‰ שבסוף «»»¿ƒ¿»≈»ƒ
מופיע  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  אמירות

,'ÈÂ‰ Ìe‡ ,'ÈÂ‰ È‡ Ì˙BÁ‰«»¬ƒ¬»»¿¬»»
ÔBLÏa Ì˙BÁ‰ eÈˆÓ ‡ÏÂ¿…»ƒ«»ƒ¿

˙Ó‡ ז "ל חכמינו  דברי  כוונת ומה ¡∆
הוא  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  שה"חותם"

ÈËÙaL"אמת?. ,‰Êa ‡Óe¿…»»∆∆ƒ¿»≈
Ì˙BÁ‰ ˙BÂˆn‰ ֿ הקדוש של  «ƒ¿«»

ֿ הוא  ‡Ïברוך  ,'ÈÂ‰ È‡ ‡e‰¬ƒ¬»»¬»
˙BˆÓe ‰Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ¿
,ÌÈËtÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈ƒ¿»ƒ
ÌMÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È‰¬≈∆¿«¿»«ƒ≈

,'ÈÂ‰ לעומת המיוחדת מעלתו  עם כי  ¬»»
הוא  הוי ' שם גם סוף סוף השמות שאר 

מסוימים  לפרטים קשור  ובהכרח שם,

אבל  אחרים לפרטים הכללי ולא הענין 

למעלה  הוא ומצוות תורה של 

ÈÁa˙מהפרטים  ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒ«
ÈÓÏLeÈa ‡˙È‡Â ,˙Ó‡99 ¡∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ

 ֿ הקדוש של  ש"חותמו  לאמור  בהמשך 

אמת" ֿ הוא ‡Ó˙,ברוך  e‰Ó«¡∆
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כי   

ּתי"ו  ּבאמצעית ּה, מ "ם  ּביתא , ּדאלפא  ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָריׁשיּה

אני  אחר ֹונים  ואת  רא ׁשֹון ה ' אני ל ֹומר  ְְֲֲֲִִִִֶַַָּבס ֹופ ּה,

אין 100ה ּוא  ּומ ּבלעדי אחר ֹון ואני רא ׁשֹון אני ,ְֲֲֲִִִִֵַַַַָ

הה ׁשּתל ׁשל ּות ,101אלקים  סדר  ּכל  על  ּדקאי , ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹ

ה ּיֹותר  לע ֹולמ ֹות  עד  עליֹונֹות  ה ּיֹותר  ְְִֵֵֵֶַַַַָָמה ּספיר ֹות 

ְִַּתח ּתֹונים .

e‡e ּבכלל ּות קאי רא ׁשֹון אני ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

ׁשהתה ּוּות ּה ּדכיון החכמה , ספירת  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָעל 

ס ּלּוק  ה ּוא  ׁשענינֹו הרא ׁשֹון צמצ ּום  לאחרי ְְְֲִִִִִֵֶַָָהיא 

לכן ּובמק ֹום לגמרי, רא ׁשֹון. ּבׁשם  נקראת  ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

רא ׁשֹון 102אחר  ׁשאני יֹותר , נעלה  ּבאפן מבאר  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ֿ על ֿ אף  ּכי, ה ּצמצ ּום , ׁשּלפני הא ֹור  על  ּגם  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָקאי

ה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ׁשּי לא  ה ּצמצ ּום  ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּפי

ה ׁשּתל ׁשל ּות , ּדסדר  ה ּכּונה  ׁשם  יׁשנּה ֿ מק ֹום , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמ ּכל 

ׁשּבבחינה  וכיון ה ּצמצ ּום . ענין ׁשם  היה  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלכן

ׁשּי לכן ההתה ּוּות , ענין על  ה ּכּונה  יׁשנּה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָזֹו

לקר ֹות ּה ׁשאפ ׁשר  והינּו, רא ׁשֹון. ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָלקר ֹות ּה

על  ׁשּקאי  רא ׁשית , ּבׁשם  ולא  רא ׁשֹון, ּבׁשם  ְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹרק 

הר ּמֹון' ּב'ּפלח  (ּכּמבאר  עצמ ּה 103ההתה ּוּות  ְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

רק  ׁשם  ׁשּיׁש ּכיון לרא ׁשֹון), רא ׁשית  ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַָָהח ּלּוק 

,עצמ ּה ההתה ּוּות  לא  אבל  ההתה ּוּות , על  ְְְֲִִַַַַַַָָֹ

אני  רק  ׁשם  ׁשּיׁש רא ׁשֹון, אני א ֹומר ֹו ְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשּזה ּו

על  ּדקאי אחר ֹון, ואני ּבּכת ּוב  ּוממ ׁשי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָּבעצמי.

ׁשאז  העב ֹודה , ּכל  וס ּיּום  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכל  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָס ּיּום 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּכל 104יק ּים  ורא ּו הוי' כב ֹוד  ונגלה  ְְְְְֲִֶַַָָָָָָֻ

יהיה  ׁשּלא  היינּו ּדּבר , הוי' ּפי ּכי יח ּדיו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבׂשר 

הענין  א ּלא  ה ), סעיף  (ּכּנ"ל  ּגר ֹוני ּדנחר  ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהענין

ּובאפן  ּבׂשר , ּכל  אצל  ּבג ּלּוי, יהיה  ּדּבר  הוי' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּדפי
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כב   

ֿ זה  על  ה ּנה  ההתא ּמּתּות , ּתכלית  ׁשהיא  רא ּיה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשל 

ה ּצמצ ּום  קדם  ׁשהיה   ּדר ֿ על  אחר ֹון, אני ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹנאמר 

ּכּמבאר  יֹותר , ּולמעלה  רא ׁשֹון), אני ְְְְֲִִִֵַַַָָֹ(ּבחינת 

אחר  ּכח 105ּבמק ֹום  ּכן ּגם  היה  ה ּצמצ ּום  ׁשּקדם  ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

אבל  ֿ ּגב ּול , ּבּבלי ּכל ּול  ׁשהיה  א ּלא  ְְְֲִֶֶַַָָָָָה ּגב ּול ,

העב ֹודה , ּכל  ּובס ּיּום  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכל  ְְְְְֲִִִַַָָָָּבס ּיּום 

ּגם  ה ּנה  אחר ֹון, אני הוי', כב ֹוד  ונגלה  ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּכא ׁשר 

ּבּכת ּוב  ּוממ ׁשי ּבג ּלּוי. ֿ ּגב ּול  ה ּבלי יהיה  ְְְְְְִִִִֶַַַַָּבּגב ּול 

ב ' ּבין ׁשּגם  אלקים , אין ּומ ּבלעדי מ ּזה , ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתרה 

ּכל  ּבמ ׁש אחר ֹון, ואני רא ׁשֹון ּדאני ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָהענינים 

ה ּנה  ּׁשּבינּתים , הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּובכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ּזמן

ּדׁשם  והס ּתר  ההעלם  יׁשנֹו ׁשּׁשם  ֿ ּפי ֿ על  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאף 

(אין  מ ּבלעדי זה  אין ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְֱִִִֵֵֶַַָָָֹאלקים ,

רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  נמ ׁש א ּלא  ְְֱֲִִִִִִֶַָָֹאלקים ),

אחר ֹון. אני ּבבחינת  ּכ ֿ אחר  ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָוית ּגּלה 

e‰ÊÂ יֹורדת ה ּנׁשמה  ׁשּכא ׁשר  ליעקב , אמת  ּתּתן ¿∆ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ל ּה נֹותנים  עקביים , לבחינת  עד  ְְְֲִִִִֵַַַַָָלמ ּטה 

הה ּכרה  אצל ּה ׁשּתהיה  אמת , ּבחינת  מ ּתנה   ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּדר

אלקים , אין ּומ ּבלעדי אחר ֹון ואני רא ׁשֹון ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹׁשאני

ׁשל  ּבאפן ּבזה  ההת ּבֹוננּות  ֿ ידי על  ה ּנה  ּכ ֿ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואחר 

ה ּנה  הע ֹולם , והס ּתר  ּבהעלם  ׁשּגם  וה ּׂשגה , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהבנה 

מהוי', נמ ׁש זה  ענין ׁשּגם  אלקים , אין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמ ּבלעדי

זה  הרי רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  יֹותר , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָּולמעלה 

עניניו  ּבכל  ׁשר ֹואה  ּבעב ֹודת ֹו, אצל ֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָּפֹועל 

מ ּבחינה  ונמ ׁשכים  נלקחים  ׁשהם  ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָה ּגׁשמ ּיים 

ּבענינים  ע ֹוסק  ּכא ׁשר  ולכן מה ּטבע , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ׁשמים  ל ׁשם  ּכּונה  מ ּתֹו זה  הרי ,106ה ּגׁשמ ּיים  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אלקים  ׁשּמּבחינת  הענינים  ׁשּגם  ּדכיון ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו,
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ובכ"מ .105) שג. ע ' ח "א הנ"ל מי "ב .106)המשך פ "ב  אבות

    
בשר " כל  "וראו  הכתוב ‰‰˙‡ezn˙,כלשון  ˙ÈÏÎz ‡È‰L כמבואר ∆ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿

עיניו  במו  דבר  רואה אדם שכאשר  לשמיעה ראיה בין  ההבדל  לגבי  בחסידות

ויתכן  אודותו  ששמע מדבר  בשונה ספק, כל  ללא באמיתתו  בטוח הוא

באמיתתו  ÊŒÏÚ‰שיפקפק ‰p‰ לבוא לעתיד  שיהיה האלוקות גילוי  על  ƒ≈«∆
CcŒÏÚ ,ÔBÁ‡ È‡ Ó‡∆¡«¬ƒ«¬«∆∆
˙ÈÁa) ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ‰È‰L∆»»…∆«ƒ¿¿ƒ«

(ÔBL‡ È‡ אני" לבוא, לעתיד  כי  ¬ƒƒ
ללא  אלוקות גילוי  יהיה אחרון ",

שקודם  כפי  והסתרים העלמות

היו  לא ראשון ", "אני  הצמצום,

והסתרים, ˙BÈ,העלמות ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
לעתיד  ה' דבר  של  הגילוי  למעשה

מהגילוי  יותר  נעלה גילוי  יהיה לבוא

הצמצום  קודם «…¿»‡nkשהיה
Á‡ ÌB˜Óa105Ì„wL ¿»«≈∆…∆

Ák Ôk Ìb ‰È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿»»«≈…«
,Ïeb‰ שדווקא בחסידות כמבואר  «¿

תכלית  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש בגלל 

כוח  לו  שיש כשם בדיוק הרי  השלימות

הגבול  כוח את לו  יש כך  ֿ גבול , בלי  של 

הראשון  הצמצום קודם גם קיים שהיה

גבול  ללא האיר  האור  «∆‡l‡כאשר 
ÏebŒÈÏaa ÏeÏk ‰È‰L וקודם ∆»»»«¿ƒ¿

ביטוי , הגבול  לכוח היה לא הצמצום

˙eÏLÏzL‰‰ Ïk ÌeiÒa Ï‡¬»¿ƒ»«ƒ¿«¿¿
L‡k ,‰„BÚ‰ Ïk ÌeiÒe¿ƒ»»¬»«¬∆
,ÔBÁ‡ È‡ ,'ÈÂ‰ „BÎ ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¬ƒ«¬
ŒÈÏa‰ ‰È‰È Ïeba Ìb ‰p‰ƒ≈««¿ƒ¿∆«¿ƒ

Èel‚a Ïeb הצמצום שלפני  ובעוד  ¿¿ƒ
כוח  בתור  קיים היה (רק הגבול  הגבול 

לעתיד  הרי  התבטא), ולא פעל  שלא

ועוצמתי  חזק ֿ כך  כל  יהיה הגילוי  לבוא

אלא  הגבול  ניכר  יהיה לא בגבול  שגם

ֿ גבול . הבלי  רק

,‰fÓ ‰˙È e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿≈»ƒ∆
ו "אני  ראשון " ש"אני  בלבד  זו  לא אשר 

הצמצום  שקודם זה במובן  אחרון "

ללא  היא האלוקות לבוא ולעתיד 

אלא  והסתרים »«¿»È„ÚÏaÓeƒהעלמות
ÈÚ‰ ' ÔÈa ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡,ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡c ÌÈ ≈¡…ƒ∆«≈»ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ«¬

ÔÓf‰ Ïk CLÓa הבחינות בכל  וכן  המשיח ימות עד  הבריאה מהתחלת ¿∆∆»«¿«
הדרגות  ‡ŒÏÚŒÛובכל  ‰p‰ ,ÌÈzÈaM ˙eÏLÏzL‰‰ „Ò ÏÎe¿»≈∆«ƒ¿«¿¿∆≈¿«ƒƒ≈««

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ BLÈ ÌML Èt של השם שהוא ƒ∆»∆¿«∆¿≈¿∆¿≈¿≈¡…ƒ
וההסתרים, ההעלמות נובעים שממנו  והצמצום הגבורה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,מידת

È„ÚÏaÓ ‰Ê ÔÈ‡ גילוי ואין  בתוקף הם וההסתרים ההעלמות כאשר  גם ≈∆ƒ«¿»«
ניכרת  האלוקות אין  דרגות ובאותם שעה שבאותה הכוונה אין  אלוקות,

‡l‡ונרגשת  ,(ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡) שם וגם אז  ‡Èגם ˙ÈÁaÓ CLÓ ≈¡…ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ
ÔBL‡ בהעלם היא ההמשכה שכעת אלא הצמצום, lb˙ÈÂ‰שלפני  ƒ¿ƒ¿«∆

CkŒÁ‡ לבוא ÈÁa˙לעתיד  ««»ƒ¿ƒ«
.ÔBÁ‡ È‡¬ƒ«¬

,˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz e‰ÊÂ לפי ¿∆ƒ≈¡∆¿«¬…
הדברים  ∆¬»∆L‡kLפנימיות

‰ÓLp‰ הנרמזת החכמה מבחינת «¿»»
יו "ד  hÓÏ‰מלמעלה BÈ„˙באות ∆∆¿«»

לדרגה  ÈÁÏ˙מדרגה „Ú«ƒ¿ƒ«
dÏ ÌÈ˙B ,ÌÈÈ˜Ú מלמעלה ¬≈«ƒ¿ƒ»

,˙Ó‡ ˙ÈÁa ‰zÓ Cca¿∆∆«»»¿ƒ«¡∆
È‡L ‰k‰‰ dÏˆ‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆¿»««»»∆¬ƒ
È„ÚÏaÓe ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ƒ«¬ƒ«¬ƒ«¿»«

,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ כל המשמעות על  ≈¡…ƒ
כאמור  הדברים של  »»¿ŒÁ‡Âהפנימית

Ck את קיבלה שהנשמה לאחר  »
הבסיסית  מתנה,ההכרה בדרך  בדבר 

מצד  ומאמץ עבודה ידי  על  שלא

‰‰˙eBa˙האדם  È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«ƒ¿¿
,‰‚O‰Â ‰‰ ÏL ÔÙ‡a ‰Êa»∆¿…∆∆¬»»¿«»»
ÌÏBÚ‰ zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ÌbL∆«¿∆¿≈¿∆¿≈»»

שם שנובע  ידי  על  שנפעל  מהצמצום

ש ‰p‰אלוקים, דבר לאמתו  ל  ƒ≈
ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓƒ«¿»«≈¡…ƒ∆«

,'ÈÂ‰Ó CLÓ ‰Ê ÔÈÚ כמבואר ƒ¿»∆ƒ¿»≈¬»»
היום  "וידעת בעניין  בהרחבה בחסידות

הוא  הוי ' כי  לבבך  אל  והשבות

שם  של  הפנימיות וגם האלוקים"

הוי ' היא ˙BÈ,אלוקים ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁaÓ שלפני ƒ¿ƒ«¬ƒƒ

הוי ' משם שלמעלה ≈¬‰Èהצמצום,
,B˙„BÚa BÏˆ‡ ÏÚBt ‰Ê∆≈∆¿«¬»
והשגה  בהבנה המעמיקה ההתבוננות

הוא  גם וההסתר  ההעלם כל  שבעצם

כזו  במידה עליו  משפיעה אלוקות

ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚ ÏÎa ‰‡BL∆∆¿»ƒ¿»»««¿ƒƒ
האמת  ליעקב")את אמת ("תתן 

Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ÌÈÎLÓÂ ÌÈÁ˜Ï Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«∆«
שלהם, האמיתית המציאות היא ÒBÚ˜והאלוקות L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆≈

ÌÈÓL ÌLÏ ‰ek CBzÓ ‰Ê È‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa106, »ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¬≈∆ƒ«»»¿≈»«ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ˙ÈÁanL ÌÈÈÚ‰ ÌbL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â כל זה ובכלל  ¿«¿¿≈»∆«»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¡…ƒ

וצמצום  העלם ידי  על  שנוצרו  מוגבלים נבראים שהם הגשמיים הנבראים
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כג   

הם  ּגם  צריכים  רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  ְְְֲִִִִִִִִֵַַָנלקחים 

ׁשּיהיּו ֿ זה  ֿ ידי על  רא ׁשֹון, האני ּבׁשביל  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַלהיֹות 

ׁשּמּגיע  זאת , וע ֹוד  ׁשמים . ל ׁשם  ְְֲִִִֵֶַַַָָֹע ׂשּיֹותיו

אין  ּדמ ּבלעדי הענין מ ּצד  יֹותר , נעלית  ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלעב ֹודה 

ּבלבד  זֹו ׁשּלא  יֹותר , ּבעמק  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְֱִִִֵֶֶֶַֹֹֹאלקים 

אני  מ ּבחינת  ונמ ׁש נלקח  ּדאלקים  ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשהענין

ׁשהענין  מ ּזה , יתרה  א ּלא  אחר ֹון, ואני ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָרא ׁשֹון

ואני  רא ׁשֹון אני ּבחינת  ה ּוא  עצמ ֹו ְְֱֲֲִִִִִֶַַַֹּדאלקים 

ּכתיב  ּדה ּנה  מס ּתּתר ,107אחר ֹון. ֿ ל  א  א ּתה  אכן ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּבעצם , ּגּלּוי ׁשל  ענין ה ּוא  ְְִִִֶֶֶַָָָָא ּתה 

ענינים  ׁשהם  אף  מס ּתּתר , ֿ ל  א  ה ּוא  ׁשא ּתה  ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנאמר 

יׁשנֹו מס ּתּתר " ֿ ל  ׁשּב"א  ה ּוא , הענין  א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהפ ּכּיים .

וכ ּמבאר  ה ּגּלּוי. ּבענין מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹה "א ּתה "

ּבמק ֹום  ׁשּמׁשּפיע 108אחר ּבאר ּכה  מחכם  ה ּמׁשל  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ה ּמדידה  ׁשּכח  והג ּבלה , ּבמדידה  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹחכמת ֹו

על  ּולהעלים  ּולהג ּביל  למ ּדד  ׁשּיכ ֹול  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹוההג ּבלה 

מ ּגּלּוי  יֹותר  חזק  להיֹות  צרי חכמת ֹו, ְְִִִִֵֶֶָָָָָעצם 

למדד ֹו ּביכל ּתֹו היה  לא  כן, לא  ּדאם  ְְְְְִִֵָָָָָָֹֹחכמת ֹו,

ׁשּבחינת  מס ּתּתר , ֿ ל  א  א ּתה  וזה ּו כ ּו'. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּולהג ּביל ֹו

עצמ ּות ֹו א ּתה , ּבחינת  עצמ ֹו ה ּוא  מס ּתּתר  ֿ ל  ְְְְִִֵֵַַַַַָא 

נעלית  לעב ֹודה  האדם  ּבא  ּומ ּזה  . ית ּבר ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּומה ּות ֹו

ענינים  הם  ׁשע ׂשּיֹותיו ּבאפן זה  ּׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹיֹותר ,

ֿ מק ֹום  מ ּכל  הרי ח ֹומר ּיים , ׁשאינם  (ּדאף  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּגׁשמ ּיים 

ּכי  ׁשמים , ל ׁשם  היא  ׁשּכּונת ֹו א ּלא  ּגׁשמ ּיים ) ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהם 

מצוה . ׁשל  ענין הם  עצמם  ׁשע ׂשּיֹותיו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָאם ,

אחר  ּבמק ֹום  ּבאר ּכה  המבאר  ׁשּזה ּו109ּובדגמת  ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֻֻ

ּדיֹום  לעב ֹודה  החל  ּדימי העב ֹודה  ּבין ְֲֲִִֵֵַַַָָָֹהח ּלּוק 

האכילה  להיֹות  צריכ ֹות  החל  ׁשּבימי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹה ּׁשּבת ,

ּכדי  ה ּגׁשמ ּיים ) ה ּצרכים  ּכל  (ׁשּכֹוללים  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוה ּׁשת ּיה 

(ּכּמבאר  ּבׁשלמ ּות  ה ' את  לעבד  ְְֲִֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּוכל 

זהיר ּות 110ּבּתניא  ּבזה  להיֹות  צריכה  ולכן ,( ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
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טו.107) מה, (תו"מ 108)ישעי ' תשי "ד תמוז די "ב  הנ"ל ד"ה קיח ). ע ' פר"ת (סה"מ  פר"ת ידידיך יחלצון למען ד"ה ראה

ועוד. .(71 ע ' וש"נ.109)חי "ב  ואילך. 104 ע ' ח "י  לקו"ש פ "ז.110)ראה

    
האלוקי  של ÌÈÁ˜Ïהאור  ÔBL‡,דבר לאמתו  È‡ ˙ÈÁaÓ ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ

ÔBL‡ È‡‰ ÏÈLa ˙BÈ‰Ï Ì‰ Ìb ÌÈÎÈˆ בהם לעסוק ויש ¿ƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
אותם, הבורא ה' בשביל  בהם ÂÈ˙BiNÚולהשתמש eÈ‰iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿¬ƒ»

האדם  ÌÈÓL.של  ÌLÏ¿≈»«ƒ
‰„BÚÏ ÚÈbnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ««¬»
ÔÈÚ‰ „vÓ ,˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ«»ƒ¿»
ÈÙk ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓc¿ƒ«¿»«≈¡…ƒ¿ƒ

,˙BÈ ˜ÓÚa ‡e‰L כאמור והוא ∆¿…∆≈
ÔÈÚ‰L „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆»ƒ¿»
CLÓÂ Á˜Ï ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒƒ¿»¿ƒ¿»
È‡Â ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

,ÔBÁ‡ הוא וגם והצמצום הגבול  «¬
"אני  של  ֿ גבול  הבלי  (כמו  אלוקות

אחרון ") ו "אני  ˙È‰ראשון " ‡l‡∆»¿≈»
BÓˆÚ ÌÈ˜Ï‡c ÔÈÚ‰L ,‰fÓƒ∆∆»ƒ¿»∆¡…ƒ«¿
È‡Â ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

ÔBÁ‡ הגבול גם דבר  של  ולאמיתו  «¬
ההעלם  ובעצם ֿ גבול , הבלי  את מגלה

ומסתיר . מעלים אינו  וההסתר 

הדברים  משמעות את ומבאר  והולך 

על  והסתר  ההעלם האמת, שלפי 

ומסתיר : מעלים אינו  אלוקות

È˙k ‰p‰c107ÏŒ‡ ‰z‡ ÔÎ‡ ¿ƒ≈¿ƒ»≈«»≈
‰z‡ ,zzÒÓ נוכח לשון  שהוא ƒ¿«≈«»

ניכרת  למציאות בהתייחסות שנאמר 

Èelbוגלויה ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆ƒ
Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌˆÚa¿∆∆ƒ»»∆¡«
Û‡ ,zzÒÓ ÏŒ‡ ‡e‰ ‰z‡L∆«»≈ƒ¿«≈«

ÌÈikÙ‰ ÌÈÈÚ Ì‰L ואיך ∆≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
יתכן ?. הזה ‰ÔÈÚהשילוב C‡«»ƒ¿»

"zzÒÓ ÏŒ‡"aL ,‡e‰ היינו ∆¿≈ƒ¿«≈
עצמו  וההסתר  ההעלם ¿∆BLÈבתוך 

L‡Ó ˙BÈ „BÚ "‰z‡"‰»«»≈≈¬∆
‰k‡a ‡nÎÂ .Èelb‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿«¿…»«¬À»

Á‡ ÌB˜Óa108ÏLn‰ לשילוב ¿»«≈«»»
דבר  של  לאמיתו  כיצד  המבאר  הזה

הכי  גילוי  ישנו  וההסתר  ההעלם בתוך 

B˙ÓÎÁנעלה ÚÈtLnL ÌÎÁÓ≈»»∆«¿ƒ«»¿»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa שהתלמיד כדי  ƒ¿ƒ»¿«¿»»

ומוגבלת  מדודה שלו  הקליטה שיכולת

החכם  של  החכמה את לקלוט יצליח

Ïa‚‰‰Â‰הגדול  ‰„È„n‰ ÁkL∆…««¿ƒ»¿««¿»»
B˙ÓÎÁ ÌˆÚ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ïe ÏÈa‚‰Ïe „cÓÏ ÏBÎiL יתגלה שלא ∆»ƒ¿…¿«¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿»

אצלו , מאיר  שהוא B˙ÓÎÁ,כפי  ÈelbÓ ˙BÈ ˜ÊÁ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»»≈ƒƒ»¿»
'eÎ BÏÈa‚‰Ïe B„„ÓÏ BzÏÎÈa ‰È‰ ‡Ï ,ÔÎ ‡Ï Ì‡c כמובן ¿ƒ…≈…»»ƒ»¿¿»¿¿«¿ƒ

הכוח  שבפועל  וכיון  הנכנע מהכוח יותר  חזק המתגבר  שהכוח בפשטות

החכם  של  שכלו  עומק גילוי  את ומצמצם הגילוי  כוח על  מתגבר  המגביל 

מהכוח  חזק המגביל  שהכוח נמצא

‡ÏŒהמגלה. ‰z‡ e‰ÊÂ¿∆«»≈
ÏŒ‡ ˙ÈÁaL ,zzÒÓƒ¿«≈∆¿ƒ«≈

‡e‰ zzÒÓ והסתר העלם אמנם ƒ¿«≈
ז  עם אבל  האור  ההסתר על  כוח את

BÓˆÚ הוא,‰z‡ ˙ÈÁa «¿¿ƒ««»
.Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈

‰fÓe שגם בכך  הפנימית מההכרה ƒ∆
 ֿ ֿ ברוך  מהקדוש נובע וההעלם הצמצום

מכוח  יותר  נעלה ואפילו  בעצמו  הוא

מסוים  במובן  (לפחות a‡הגילוי  (»
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰„BÚÏ Ì„‡‰»»»«¬»«¬≈≈

מעשיך מהעבודה  "כל  של  האמורה

שמים", ÔÙ‡aלשם ‰Ê ÔÈ‡M∆≈∆¿…∆
ÌÈÈÚ Ì‰ ÂÈ˙BiNÚL∆¬ƒ»≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡L Û‡c) ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿«∆≈»

ÌÈiÓBÁ, ביותר וגסים ומגושמים ¿ƒƒ
ÌÈiÓLb Ì‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ È‰¬≈ƒ»»≈«¿ƒƒ

רוחניים, מאלוקות ולא )ורחוקים
ÌLÏ ‡È‰ B˙ekL ‡l‡∆»∆«»»ƒ¿≈

,Ì‡ Èk ,ÌÈÓL אלאÂÈ˙BiNÚL »«ƒƒƒ∆¬ƒ»
.‰ÂˆÓ ÏL ÔÈÚ Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈ƒ¿»∆ƒ¿»
‰k‡a ‡Ó‰ ˙Ó‚„e¿À¿««¿…»«¬À»

Á‡ ÌB˜Óa109˜elÁ‰ e‰fL ¿»«≈∆∆«ƒ
‰ÏÁההבדל  ÈÓÈc ‰„BÚ‰ ÔÈa≈»¬»ƒ≈«…

,˙aM‰ ÌBÈc ‰„BÚÏ אף כי  «¬»¿««»
צריך  האדם בחול  והן  בשבת שהן 

באופן  חייו  את ולנהל  ה' את לעבוד 

מורגשת  תהיה הגשמיים בעניינים שגם

שבת  בין  הבדל  יש ואלקות קדושה

ˆBÎÈ˙לחול  ÏÁ‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈«…¿ƒ
‰i˙M‰Â ‰ÏÈÎ‡‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»
ÌÈÎv‰ Ïk ÌÈÏÏBkL)∆¿ƒ»«¿»ƒ

(ÌÈiÓLb‰ את למלא כדי  לא ««¿ƒƒ
כוונה  מתוך  אלא ≈¿È„kתאוותו 

˙eÓÏLa '‰ ˙‡ „ÚÏ ÏÎeiL∆««¬…∆ƒ¿≈
‡Èza ‡nk)110ÔÎÏÂ ,( «¿…»««¿»¿»≈

‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ באכילה ¿ƒ»ƒ¿»∆
בכלל ) גשמיים בעניינים (ובעיסוק יתר eÈ‰Ê˙ושתייה בכך  לשקוע שלא ¿ƒ
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כד   

ה ּגּוף  לבריא ּות  ה ּמכרח  ּכפי רק  והג ּבלה , ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֻּומדידה 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ּבׁשלמ ּות , עב ֹודת ֹו לעבד  ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיּוכל 

ּבב ׂשר  ּוׁשת ּיה , ּבאכילה  לע ּנג ֹו ׁשּמצוה  ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּבׁשּבת 

יׁשן  ויין והאכילה 111ׁשמן וה ּיין ׁשה ּבׂשר  היינּו, , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ואלק ּות , מצוה  ׁשל  ענין נע ׂשים  ּגּופא  ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹוה ּׁשת ּיה 

ׁשּכל  מהעב ֹודה  יֹותר  נעלית  עב ֹודה  ֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּזֹוהי

הה ּכרה  מ ּצד  ׁשּנע ׂשית  ׁשמים , ל ׁשם  הם  ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָע ׂשּיֹותיו

עצמ ֹו ּדאלקים  ׁשהענין אלקים , אין ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמּבלעדי

והענין  אחר ֹון, ואני רא ׁשֹון אני ּבחינת  ְְְֲֲֲִִִִִַַַָָה ּוא 

א ּתה . ּבחינת  עצמ ֹו ה ּוא  מס ּתּתר  ֿ ל  ְְְְִִֵֵַַַַָּדא 

אמת ‡Cי) ּדּתּתן הענין להיֹות  אפ ׁשר  ּכיצד  «ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

למ ּטה  ׁשּירדה  ּכפי ׁשה ּנׁשמה  ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹליעקב ,

ּבת ֹור  ל ּה לגמרי יּתנּו  הפ ׁשה ּוא  ענין מ ּתנה  ת  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ה ׁשּתל ׁשל ּות  ּבסדר  ׁשהם  ׁשּלמ ּטה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמהענינים 

א ׁשר  נאמר  ֿ זה  על  ה ּנה  והג ּבלה , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּובמדידה 

ּבזה , והענין קדם . מימי לאב ֹותינּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנׁשּבע ּת

הם  ע ֹולם  ימי קדם . וימי ע ֹולם  ימי יׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָּדה ּנה ,

הם  האדם  ּבעב ֹודת  ׁשדגמתם  ה ּבנין, ימי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׁשבעת 

(ּבאר  וה ּׂשגה  הבנה  ֿ ידי על  ׁשּבא ֹות  ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה ּמּדֹות 

מהם  ּולמעלה  וׂשכל . טעם  ֿ ּפי ׁשעל  מ ּדֹות  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשבע ),

ׁשהם  ּכפי ה ּמּדֹות  הם  ׁשדגמתם  קדם , ימי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻהם 

ּדבכל  ׁשּמהאהבה  והינּו, וׂשכל , מ ּטעם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה 

ׁשה ּוא  , מאד ּדבכל  לעב ֹודה  האדם  מ ּגיע   ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹלבב

ודעת . וטעם  מ ּׂשכל  למעלה  המסיר ּות ֿנפ ׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָענין

מ ּדֹות  ׁשּיׁש למעלה , ּגם  יּובן כן ְְְִֵֵֶַַָָּוכמ ֹו

ׁשּלמעלה  מ ּדֹות  ויׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַָׁשּבה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ה ּמּדֹות  ׁשּמּצד  אף  ולכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות .

יׁשנֹו ּוגב ּורה , חסד  ּבהם  ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבה ׁשּתל ׁשל ּות 

רא ּויה  ה ּנׁשמה  אם  ודק ּדּוק  מדידה  ׁשל  ְְְְְְִִִִֶַָָָָָענין

'אמת  אמר ּו ֿ זה  ׁשעל  אמת , ּבחינת  ל ּה ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּתנּו

ּפניו' על  וּיּפל  ּכיון 112ראה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ִִֵַַָָָָָָָֹ

ה ּמּדֹות  ׁשהם  קדם , מימי לאב ֹותינּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנׁשּבע ּת

ל ּנׁשמה  ה ּׂשבע  ענין מהם  נמ ׁש ה ּׁשב ּועה  ּבכח  ה ּנה  מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלמעלה 
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ה"ז.111) פ "ל שבת הל' רמב "ם א.112)ראה קיא, סנהדרין ראה

    
המידה  ‰Ûebעל  ˙e‡ÈÏ ÁÎn‰ ÈÙk ˜ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óe¿ƒ»¿«¿»»«¿ƒ«À¿»ƒ¿ƒ«

˙eÓÏLa B˙„BÚ „ÚÏ ÏÎeiL, יותר aLa˙ולא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ∆««¬…¬»ƒ¿≈«∆≈≈¿«»
ÔLÈ ÔÈÈÂ ÔÓL Na ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a B‚pÚÏ ‰ÂˆnL111, ∆ƒ¿»¿«¿»¬ƒ»¿ƒ»¿»»»≈¿«ƒ»»

‡Ùeb ‰i˙M‰Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ÔÈi‰Â Na‰L ,eÈÈ‰ שהם למרות «¿∆«»»¿««ƒ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»»
הגשמי עיסוק  הגוף ÌÈNÚ«¬ƒבענייני 

,˙e˜Ï‡Â ‰ÂˆÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿»∆¡…
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰„BÚ È‰BfL∆ƒ¬»«¬≈≈
Ì‰ ÂÈ˙BiNÚ ÏkL ‰„BÚ‰Ó≈»¬»∆»¬ƒ»≈

שהם עניינים  רק ≈¿ÌLÏגשמיים
,ÌÈÓL הם עשיותיו  שכל  זו  ועבודה »«ƒ

העבודה  היא מצוה, ענייני  עצמם

יותר  vÓ„הנעלית ˙ÈNÚpL∆«¬≈ƒ«
ÔÈ‡ È„ÚÏanL ‰k‰‰««»»∆ƒ«¿»«≈
ÌÈ˜Ï‡c ÔÈÚ‰L ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»ƒ¿»∆¡…ƒ
ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿ƒ«¬ƒƒ
ÏŒ‡c ÔÈÚ‰Â ,ÔBÁ‡ È‡Â«¬ƒ«¬¿»ƒ¿»¿≈
˙ÈÁa BÓˆÚ ‡e‰ zzÒÓƒ¿«≈«¿¿ƒ«

‰z‡, יתברך ומהותו  עצמותו  היינו  «»
לעיל . כמבואר 

LÙ‡ „ˆÈk C‡ (È יכול˙BÈ‰Ï «≈«∆¿»ƒ¿
,˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzzc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ≈¡∆¿«¬…
‰hÓÏ ‰„iL ÈÙk ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿ƒ∆»¿»¿«»

גשמי והיא  בגוף dÏמלובשת ezÈƒ¿»
‰zÓ ˙B˙a שתעבוד מבלי  ¿««»»

באלוקות  הכרה כזו  כך  על  ותתייגע

"אני  והגבלה, ממדידה שלמעלה

אחרון " ו "אני  הצמצום, לפני  ראשון "

אלקים" אין  "ומבלעדי  לבוא, לעתיד 

בחינת  הוא עצמו  וההסתר  שהצמצום

הוא  זה שכל  מסתתר ", ֿ ל  א "אתה

ÈÓ‚Ï CÙ‰ ‡e‰L ÔÈÚƒ¿»∆≈∆¿«¿≈
Ì‰L ‰hÓlL ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ∆¿«»∆≈
‰„È„Óe ˙eÏLÏzL‰ „Òa¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â למדידה של עד  והגבלה ¿«¿»»
הגשמי ?, הזה עולם

Ó‡ ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ וסיום בהמשך  ƒ≈«∆∆¡«
ליעקב" אמת "תתן  ∆¬‡Lהפסוק

.Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈∆∆
ÈÓÈ LÈ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈¿≈
ÌÏBÚ ÈÓÈ .Ì„˜ ÈÓÈÂ ÌÏBÚ»ƒ≈∆∆¿≈»
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כה   

ודעת , טעם  ֿ ּפי ׁשעל  ּבעב ֹודה  ׁשּגם  ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָלמ ּטה ,

האמת , ּבחינת  ימ ׁש מה ּׂשכל , ׁשּלמ ּטה  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמ ּדֹות 

ואני  רא ׁשֹון ׁשאני והה ּׂשגה  וההבנה  ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָהה ּכרה 

אלקים . אין ּומ ּבלעדי ְֱֲִִֵַַַָֹאחר ֹון

e‰ÊÂ מ ּלׁשֹון (ּבקמ "ץ ), ׁשבע  ּדבאר  הענין ּגם  ¿∆ְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּבּמדר ׁש ּכדאיתא  ׁשל 113ׁשב ּועה , מ ּבאר ּה ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ה ּׁשב ּועה  ׁשל  ּומק ֹור ּה מ ּׁשר ׁשּה ,114ׁשב ּועה , ְְְְִֶַָָָָָ

זֹו ׁשּׁשב ּועה  א ֹות ֹו, ׁשּמׁשּביעין ה ּׁשב ּועה  ְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּזֹוהי

ּדוּיצא  הענין על  ל ּנׁשמה  ּכח  ׁשבע ,נֹותנת  מ ּבאר  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ה ּדּבּור  לע ֹולם  חרנה ,  וּיל הע ּלּוי, ְְִִִִֵֶַַַָָָָָמ ּתכלית 

ה ּמח ׁשבה  ע ֹולם  את  לברר  ּדפר ּודא , ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָועלמא 

כ ּו', ה ּנּצֹוצ ֹות  את  ּולהעל ֹות  ה ּדּבּור , ְְֲִִֶַַַָוע ֹולם 

ה ּצאן, ּבר ּור  ענין ׁשּזה ּו ה ּנׁשמ ֹות , ּבר ּור  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹולפעל 

ׁשּכת ּוב  ועד 115ּכמ ֹו א ּתם , אדם  ג ֹו' צאני וא ּתנה  ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

וירד ּו ׁשּנמ ׁשכ ּו הענינים  ּכל  עם  מ ּׁשם  ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָׁשּיֹוצאים 

(כנ"ל  ה ּׁשמ ׁש ּבא  ׁשּׁשם  ּבּמק ֹום  ׁשם , וּילן ְֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמ ּטה ,

ו). ְִסעיף 

e‰ÊÂּבני ּכׁשּיּגיע ּו ליעקב  ה ּקּב"ה  ׁשאמר  ּגם  ¿∆ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יּמה  ּופרצ ּת ׁשעה  א ֹות ּה הארץ , עפר  ְֲֶַַַָָָָָָָָָעד 

ה ּירידה  ׁשּיׁשנּה ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוקדמה ,

ׁשה ּכל  הארץ , עפר  עד  ׁשּיֹורדין ּובאפן ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלמ ּטה ,

עליו  לעלמא 116ּדׁשין ה ּירידה  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ה ּתֹורה  נּתנה  ׁשם  ּדוקא  ה ּנה  למ ּטה 117ּדפר ּודא , , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

יׁש ֿ הרע  יצר  כ ּו' ירד ּתם  למצרים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּדוקא ,

וקדמה ,118ּביניכם  יּמה  ּופרצ ּת יהיה  ׁשּמּׁשם  ּכדי , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

 ּדר ֿ על  ההג ּבל ֹות , מ ּכל  ה ּיציאה  ענין ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשה ּוא 

יהיה  אחר ֹון אני ׁשּבחינת  ט ) (סעיף  לעיל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָהאמ ּור 

יהיה  ׁשאז ּכיון רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  יֹותר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמעלה 

ויתירה  ֿ ּגב ּול , ה ּבלי ּבֹו ׁשּיאיר  ּבאפן ה ּגב ּול  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּכח 

ּבחינת  ּבגל ּוי יהיה  מס ּתּתר  ֿ ל  א  ׁשּבחינת  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמ ּזה ,

ּדּבר . הוי' ּפי ּכי ּבׂשר  ּכל  ׁשרא ּו ּובאפן ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹא ּתה ,
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ז.113) פס "ח , שם.114)ב "ר מת"כ ואתן).115)פי ' (ושם: לא לד, שם.116)יחזקאל ובמת"כ ט  פמ "ט , ב "ר ראה 117)ראה

ואילך. תתקסא ס "ע  בלק  אוה"ת ואילך.118)גם סע "ב  פח , שבת

    
˙BcÓa ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„BÚa ÌbL ,‰hÓÏ ‰ÓLpÏ«¿»»¿«»∆«»¬»∆«ƒ««»««¿ƒ
‰‰‰Â ‰k‰‰ ,˙Ó‡‰ ˙ÈÁa CLÓÈ ,ÏÎO‰Ó ‰hÓlL∆¿«»≈«≈∆À¿«¿ƒ«»¡∆««»»¿«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓe ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡L ‰‚O‰‰Â¿««»»∆¬ƒƒ«¬ƒ«¬ƒ«¿»«≈¡…ƒ
(ספירת  נעלים הכי  העניינים את להמשיך  שיש באריכות לעיל  כמבואר 

שבע") ו "באר  שביעקב, יו "ד  החכמה,

ולמטה  המלכות (ספירת למטה, עד 

ו "חרן "). "עקב" בחינת מזה,

ÚL ‡c ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»ƒ¿≈»«
,‰ÚeL ÔBLlÓ ,(ı"Ó˜a)¿»«ƒ¿¿»

L„na ‡˙È‡„k113 יצא שיעקב ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
שבע ÚeL‰,מבאר  ÏL d‡aÓƒ¿≈»∆¿»

ÏL dB˜Óe dLMÓƒ»¿»¿»∆
‰ÚeM‰114‰ÚeM‰ È‰BfL , «¿»∆ƒ«¿»

,B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL אחד כל  את ∆«¿ƒƒ
למטה  נשמתו  בירידת מישראל  ואחד 

Ák ˙˙B BÊ ‰ÚeML∆¿»∆∆…«
ÏÚ ‰ÓLpÏ היא הזו  השליחות «¿»»«

,ÚL ‡aÓ ‡ˆiÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«≈≈ƒ¿≈»«
,‰Á CÏiÂ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎzÓƒ«¿ƒ»ƒ«≈∆»»»

ÓÏÚÂ‡למטה eac‰ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿»¿»
‡„eÙc, הפירוד ‡˙עולם Ï ƒ¿»¿»≈∆

ÌÏBÚÂ ‰LÁn‰ ÌÏBÚ»««¬»»¿»
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,eac‰«ƒ¿«¬∆

,'eÎ ˙BˆBvp‰ אלה שכל  כפי  «ƒ
לעיל  eaנתבארו  ÏÚÙÏÂ¿ƒ¿…≈

ea ÔÈÚ e‰fL ,˙BÓLp‰«¿»∆∆ƒ¿«≈
e˙kL BÓk ,Ô‡v‰115 «…¿∆»

ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

Ìz‡ Ì„‡ 'B‚ È‡ˆ ‰z‡Â, ¿«≈»…ƒ»»«∆
עבודת  של  הפנימי  התוכן  היה וזה

בירור  היינו  הצאן , עם בחרן  יעקב

מעלה  והבירור  לצאן  שנמשלו  הנשמות

ל "חרן " הירידה מתוך  »¿ÚÂ„אותם
ÌMÓ ÌÈ‡ˆBiL דבר של  בסופו  ∆¿ƒƒ»

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÚ הנעלים ƒ»»ƒ¿»ƒ
ÔÏiÂ ,‰hÓÏ e„ÈÂ eÎLÓpL∆ƒ¿¿¿»¿¿«»«»∆

‡a ÌML ÌB˜na ,ÌL שקעה »«»∆»»
LÓM‰ כוונתה אבל  ירידה שהיא «∆∆

את  ולהעלות לברר  כדי  עליה לצורך 

שכל  ו  סעיף (כנ "ל  הקדושה ניצוצות

עליה). צורך  היא לחרן  הירידה

ÙÚ „Ú EÈa eÚÈbiLk ˜ÚÈÏ ‰"aw‰ Ó‡L Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆»««»»¿«¬…¿∆«ƒ»∆«¬«
,ı‡‰ דווקא הנה ביותר  גדולה ירידה ÚL‰שהיא d˙B‡ תקויים »»∆»»»
dLiLההבטחה  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe»«¿»»»»≈¿»¿«¿∆«¿≈∆∆∆¿»

ÔÈLc Ïk‰L ,ı‡‰ ÙÚ „Ú ÔÈ„BiL ÔÙ‡e ,‰hÓÏ ‰„Èi‰«¿ƒ»¿«»¿…∆∆¿ƒ«¬«»»∆∆«…»ƒ
ÂÈÏÚ116, העפר כמה עד  מובן  ומזה »»

בגשמיות  נחות ברוחניות e‰L‡הוא ∆
‰„Èi‰ ÔÈÚ האלוקי האור  של  ƒ¿««¿ƒ»

eÙc„‡,העליון  ‡ÓÏÚÏ עולם ¿»¿»ƒ¿»
גם  בו  שיש הזה עולם היינו  הפירוד 

הנפרדים  אחרא וסטרא קליפות

z‰מאלוקות  ÌL ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»ƒ¿»
‰Bz‰117,‡˜Âc ‰hÓÏ , «»¿«»«¿»

המלאכים  שכאשר  ז "ל  חכמינו  כמאמר 

אמר  בשמים, תינתן  שהתורה בקשו 

רבנו  משה Ìz„Èלהם ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
ÌÎÈÈa LÈ Ú‰ŒˆÈ 'eÎ118 ≈∆»«≈≈≈∆

ה' "אנכי  כתוב הדברות בעשרת והרי 

מצרים" מארץ הוצאתיך  אשר  אלוקיך 

שיש  וכד ' תרצח" "לא כמו  ואזהרות

יצר  לו  שיש מי  לגבי  רק מקום להם

היא  הזו  הגדולה הירידה וכל  הרע,

עליה  È‰È‰לצורך  ÌMnL È„k¿≈∆ƒ»ƒ¿∆
‡e‰L ,‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe»«¿»»»»≈¿»∆

‰‡Èˆi‰ ÔÈÚ"וה"פריצהÏkÓ ƒ¿««¿ƒ»ƒ»
BÏa‚‰‰eÓ‡‰ CcŒÏÚ ,˙ ««¿»«∆∆»»

ÏÈÚÏ(ט ‡È(סעיף ˙ÈÁaL ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÔBÁ‡ המשיח ימות של  הגילויים «¬

˙ÈÁaÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
,ÔBL‡ È‡ לפני שהיה הגילוי  ¬ƒƒ

Ê‡Lהצמצום  ÔÂÈk לבוא לעתיד  ≈»∆»
È‡iL ÔÙ‡a Ïeb‰ Ák ‰È‰Èƒ¿∆…««¿¿…∆∆»ƒ

,ÏebŒÈÏa‰ Ba יציאה היינו  «¿ƒ¿
ההגבלות  כל  של  מוחלטת ו 'פריצה'

ÏŒ‡ ˙ÈÁaL ,‰fÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¿ƒ«≈
zzÒÓ עצמו וההעלם הצמצום ƒ¿«≈

,‰z‡ ˙ÈÁa ÈeÏ‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿»¿ƒ««»
Na Ïk e‡L ÔÙ‡e הבשר וגם ¿…∆∆»»»»

דבר  על  ומסתיר  מעלים שכעת הגשמי 

בגלוי  יראה אותו , ומקיים שמחיה ה'

ac 'ÈÂ‰ Èt Èk וקיומו חיותו  וכל  ƒƒ¬»»ƒ≈
מאלוקות. היא
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כו   

מי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יא ) ּׁשּכת ּוב  מה  ּכן ּגם  יּובן ¿«ƒ∆ִֵֶַַָָ

את  ּומס ּפר  יעקב  עפר  ְֲֲִֶַַָָָֹמנה 

ּבמדר ׁשי  איתא  מנה  ּבפר ּוׁש ּדה ּנה , יׂשראל . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹרבע 

ז"ל  א ּפים 119חכמינּו אחת  מנה  מ ּלׁשֹון ,120ׁשה ּוא  ְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדר  על  וה ּוא  מ ּתנה . ׁשל  ענין מה ׁשּזה ּו  ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבא  ליעקב , אמת  ּתּתן ּבענין לעיל  ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּׁשּנת ּבאר 

העב ֹודה .  ער לפי נמ ּדד  ׁשאינֹו מ ּתנה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבת ֹורת 

ׁשּזֹוהי  מנה ), (מי מי מ ּבחינת  היא  זֹו ְִִִִִִֶַַָָָָּומ ּתנה 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  מ ּכל  ׁשּלמעלה  ,121ּבחינה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

יעקב ), עפר  מנה  (מי יעקב  ּבעפר  ְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַָָֹֹונמ ׁשכת 

ּדפר ּודא , ּבעלמא  למ ּטה , נמצאים  ׁשּכא ׁשר  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהיינּו,

ּכל  את  ׁשם  יפעל ּו ּגר ֹוני , ונחר  ה ּׁשמ ׁש, ּבא  ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשם 

ּדיעקב  ה ּיּו"ד  ֿ ידי על  ׁשּנּתן ּבכח  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹהעב ֹודה ,

ׁשּבּנׁשמה , העקב  לבחינת  עד  ּבעצמ ֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיֹורד 

ועד  ׁשּבע ֹולם , העקביים  לבחינת  ּגם  ֿ ידיֿזה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל 

זֹו ירידה  ֿ ידי על  וה ּנה , ּדמ ׁשיחא . ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָלעקבתא 

ׁשּנתוּסף  ּבאפן למעלה  העל ּיה  ּכ ֿ אחר  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנע ׂשית 

 ּדר ֿ ועל  עצמ ּה, האלקית  ה ּנפ ׁש ּבעב ֹודת  ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגם 

ּובכל 122המבאר   לבב ּבכל  ג ֹו' ואהב ּת ּבענין ְְְְְְְְְִַַַָָָָָָֹ

ׁשה ּנפ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , מאד ּובכל  ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹנפ ׁש

לפעל  ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש עב ֹודת ּה ע ֹובדת  ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹהאלקית 

הענין  ּגם  ּכ ֿ ואחר  ּדאת ּכפיא , הענין ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָּבּה

אזי  למיתקא , ּומריר ּו לנה ֹורא  ח ׁשּוכא  ְְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָּדאתה ּפכא 

ה ּנפ ׁש ּבעב ֹודת  ּגם  ֿ ּגב ּול  ּדבלי הענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָנתוּסף 

ֿ ּפי  ׁשעל  ּבמ ּדֹות  היא  עצמ ּה ׁשּמּצד  ְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹהאלקית 

יׂשראל . רבע  את  ּומס ּפר  א ֹומר ֹו וזה ּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹׂשכל .

ׁשהיא  ּכפי האלקית  ה ּנפ ׁש על  קאי יׂשראל  ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדה ּנה ,

רא ׁש לי יׂשראל , ּבׁשם  ׁשּנקראת  עצמ ּה ,123מ ּצד  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּבּמח ׁשבה  על ּו יׂשראל  נׁשמ ֹות  והינּו,124ּכי, , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

על ּיה  ּבבחינת  הם  הרי ּגּופא  ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבּמח ׁשבה 
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ואילך.119) תתקנא ס "ע  שם תתקיז. ס "ע  בלק  באוה"ת הובא – א רד, זח "ג ה.120)ראה א, אוה"ת 121)שמואלֿא ראה

וש"נ. מי . ערך להצ "צ ) (דא"ח  הליקוטים ספר תתקכא. ע ' שם ובכ"מ .122)בלק  א. ט , נח , תו"א הפסוקים 123)ראה שער

הזהר. בשם – ב  טו, להצ "צ  סהמ "צ  כט . לב , וישלח  ד.124)להאריז"ל פ "א, ב "ר

    
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‡È יציאת של  הפנימית המשמעות על  לעיל  המבואר  לפי  ¿«ƒ∆

שני  מצד  אבל  ביותר  גדולה ירידה היא אחד  שמצד  לחרן  שבע מבאר  יעקב

למטה  גם גבול  בלי  אלוקות ולגילוי  ביותר  גדולה לעליה מביאה «ÔeÈהיא
Ú ˙‡ tÒÓe ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓ e˙kM ‰Ó Ôk Ìb«≈«∆»ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆…«

‰Ó LeÙa ,‰p‰c .Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ≈¿≈»»
‡˙È‡ מובאeÈÓÎÁ ÈL„Óa ƒ»¿ƒ¿¿≈¬»≈

Ï"Ê119‡e‰L מנין לשון  רק לא «∆
גם אלא ‡Á˙ומספר  ‰Ó ÔBLlÓƒ¿»»««

ÌÈt‡120ÏL ÔÈÚ e‰fL , ««ƒ∆∆ƒ¿»∆
‰Ó CcŒÏÚ ‡e‰Â .‰zÓ«»»¿«∆∆«
Ôzz ÔÈÚa ÏÈÚÏ ‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«ƒ≈

‡aL ,˜ÚÈÏ ˙Ó‡ אחד לכל  ¡∆¿«¬…∆»
בנשמתו  מישראל  »¿B˙a˙ואחד 

‰zÓ,מלמעלהL„cÓ BÈ‡ «»»∆≈ƒ¿»
‰„BÚ‰ CÚ ÈÙÏ לבחון ומבלי  ¿ƒ∆∆»¬»

לכך . ראוי  אכן  הוא האם ולבדוק

ÈÓ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰zÓe«»»ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰ÈÁa È‰BfL ,(‰Ó ÈÓ)ƒ»»∆ƒ¿ƒ»
„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰121˙ÎLÓÂ , «ƒ¿«¿¿¿ƒ¿∆∆
מטה  למטה עד  מעלה מלמעלה

ÙÚ ‰Ó ÈÓ) ˜ÚÈ ÙÚa«¬««¬…ƒ»»¬«
L‡kL ,eÈÈ‰ ,(˜ÚÈ בני «¬…«¿∆«¬∆

hÓÏ‰ישראל  ÌÈ‡ˆÓ בעולם ƒ¿»ƒ¿«»
eÙc„‡,הזה, ‡ÓÏÚa בעולם ¿»¿»ƒ¿»

a‡הפירוד  ÌML שקעהLÓM‰ ∆»»«∆∆
הרוחניות, על  והסתר  העלם «ÁÂ¿ƒויש

,ÈBb'יובש' יש הגילוי  ותמורת ¿ƒ
מורה  זה שכל  והגילוי , הדיבור  והעדר 

זאת בכל  הירידה, גודל  ¬¿eÏÚÙÈƒעל 
ÁÎa ,‰„BÚ‰ Ïk ˙‡ ÌL»∆»»¬»¿…«
˜ÚÈc „"ei‰ È„ÈŒÏÚ ÔzpL∆ƒ»«¿≈«¿«¬…
כאמור  העליונה, החכמה בחינת

˙ÈÁÏ „Ú BÓˆÚa „BiL∆≈¿«¿«ƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰ÓLpaL ˜Ú‰∆»≈∆«¿»»¿«¿≈∆
ÌÈÈ˜Ú‰ ˙ÈÁÏ Ìb«ƒ¿ƒ«»¬≈»ƒ

ÌÏBÚaL ביותר הנמוכה הדרגה ∆»»
המקום, ˜ÚÏ˙‡מבחינת „ÚÂ¿«¿ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc ביותר הנמוכה הדרגה ƒ¿ƒ»
הזמן . מבחינת

BÊ ‰„ÈÈ È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Â דווקא ¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»
ביותר  גדולה ירידה שהיא ÏÚÓÏ‰משום ‰iÏÚ‰ CkŒÁ‡ ˙ÈNÚ«¬≈««»»¬ƒ»¿«¿»

dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„BÚa Ìb ÛqÂ˙pL ÔÙ‡a בה ויש ¿…∆∆ƒ¿«≈««¬««∆∆»¡…ƒ«¿»
הירידה, קודם למצבה ביחס ותוספת ‰‡Óעילוי  CcŒÏÚÂ122ÔÈÚa ¿«∆∆«¿…»¿ƒ¿«

ŒÈ„ÈŒÏÚL ,E„‡Ó ÏÎe ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa 'B‚ z‰‡Â¿»«¿»¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆∆«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa d˙„BÚ ˙„BÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L ‰Ê לברר ∆∆«∆∆»¡…ƒ∆∆¬»»«∆∆««¬ƒ

הבהמית הנפש את …¿ÏÚÙÏƒולהעלות
daתחילה‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ »»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

של  והתאוות הרצונות על  התגברות

גם  היצר  כפיית תוך  הבהמית הנפש

במצבה  שינוי  שיחול  הנפש ללא של 

עצמה, בשלב CkŒÁ‡Âהבהמית ¿««»
בנפש  פועלת האלוקית הנפש הבא

מרע Ìbהבהמית מהותה של  שינוי  «
Ît‰˙‡c‡לטוב, ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

eÈÓe ‡B‰Ï ‡ÎeLÁ¬»ƒ¿»¿ƒ
‡˜˙ÈÓÏ לאור חושך  הפיכת של  ¿ƒ¿»

למתוק, העלייה ‡ÈÊומר  בעקבות ¬«
פועלת  האלוקית שהנפש והשינוי 

הבהמית ‰ÔÈÚבנפש ÛqÂ˙ƒ¿«≈»ƒ¿»
LÙp‰ ˙„BÚa Ìb ÏebŒÈÏcƒ¿ƒ¿««¬««∆∆
‡È‰ dÓˆÚ „vnL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ««¿»ƒ

ÏÎN ÈtŒÏÚL ˙BcÓa עיקר כי  ¿ƒ∆«ƒ≈∆
השכל  הוא האלוקית הנפש של  מהותה

במוח  הוא העיקרי  משכנה ומקום

שלה  והמידות הרגש ולכן  שבראש

אבל  השכל  פי  על  כלל  בדרך  פועלים

בנפש  והשפעתה לפעולתה הודות

בשני  לבבך , בכל  ה' (אהבת הבהמית

לרגש  מגיעה האלוקית הנפש יצריך )

והגבלה  ממדידה למעלה ומידות

מאודך ). ובכל  נפשך  בכל  ה' (אהבת

BÓB‡ e‰ÊÂ הפסוק בהמשך  ¿∆¿
.Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓeƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
LÙp‰ ÏÚ È‡˜ Ï‡NÈ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈»≈««∆∆
„vÓ ‡È‰L ÈÙk ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

dÓˆÚ לבחינת למטה הירידה לפני  «¿»
בשם  להיקרא לה שגורמת עקביים

Ï‡NÈ,"יעקב" ÌLa ˙‡˜pL∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈
L‡אותיות  ÈÏ123, הנעלה ƒ…

שיעור  לאין  BÓL˙מה"עקב" ,Èkƒƒ¿
Ï‡NÈ ומקורן שורשן  מצד  שהן  כפי  ƒ¿»≈

‰LÁna eÏÚ124,העליונה »««¬»»
במחשבה  "עלו " בביטוי  Ùeb‡ומדייק ‰LÁnaL ,eÈ‰Â עצמהÈ‰ ¿«¿∆««¬»»»¬≈
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כז   

עליֹונה  ה ּיֹותר  רא ׁש.125ּבּמח ׁשבה  לי ענין ׁשּזה ּו , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

נׁשמה  ר ּוח  נפ ׁש הם  ּבכלל ּות  ה ּנׁשמה  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָוחלקי

לנׁשמה  ּבחינת 126ּונׁשמה  ּגם  נכלל  (ׁשּבּה ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ּדטה ֹורה 127יחידה  ה ּבחינֹות  ד ' ׁשהם  ,(128 ְְְִִִֵֶַָָ

נפח ּתּה יצר ּתּה העב ֹודה 129ּבראת ּה ֿ ידי ועל  . ְְְְְְְֲֵַַַָָָָָָ

ּבענינים  העב ֹודה  ענין ׁשה ּוא  יעקב , ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָֹּבעפר 

וה ּגּוף , ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש והעב ֹודה  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָה ּגׁשמ ּיים 

מס ּפר  יׂשראל , רבע  את  ּדמס ּפר  הענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנע ׂשה 

לכם  ּוספר ּתם  מ ּלׁשֹון ר ּבנּו130ה ּוא  ׁשּפר ׁש ּכפי , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מ ּלׁשֹון 131ה ּזקן  מס ּפרים ,132ׁשה ּוא  ה ּׁשמים  ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ונצצין  חלקי 133דנהרין ד ' היינּו יׂשראל  ורבע  , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נפח ּתּה יצר ּתּה ּבראת ּה טה ֹורה  ,134ה ּנׁשמה  ְְְְְְְַַַָָָָָָָ

על ֿ ׁשּבּנפ ׁש, ה ּיחידה  ּבבחינת  מאירים  ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָׁשּנע ׂשים 

ֿ ידי  על  ּבאים  ׁשּלזה  ֿ נפ ׁש, ּדמסיר ּות  העב ֹודה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָידי

וענין  ה ּבהמית . ה ּנפ ׁש עם  האלקית  ה ּנפ ׁש ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹעב ֹודת 

ּומ ּצב  ה ּמעמד  יהיה  ׁשאז ֿ לבא , לעתיד  ית ּגּלה  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה 

ּובני  אלק ּות  רק  ׁשּיהיה  יׁשּכֹון, לבדד  ֿ עם  ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹּדהן

העב ֹודה , ּכלל ּות  ּפע ּלת  את  ירא ּו ואז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻיׂשראל ,

ׁשעל ֿ יעקב , ּבעפר  ׁשּנּתנה  (מנה ) מה ּמּתנה  ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחל 

להיֹות  ועניניה  האלקית  ּבּנפ ׁש ּגם  יתוּסף  ֿ זה  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹידי

יׂשראל . רבע  את  ְְִִֵֶַָָֹּומס ּפר 

ּבתה ּלים LÈÂיב ) ּׁשּכת ּוב  מה  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְְִִִִֵֶֶַַָ

ע "ט  ל ׁשכננּו135קא ּפיטל  וה ׁשב  , ְְִֵֵֵַָ

ֿ י, אדנ חרפ ּו א ׁשר  חר ּפתם  חיקם  אל  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשבעתים 

לד ֹור  לע ֹולם   ל נֹודה   מרעית וצאן ע ּמ ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָֹואנחנּו

 ּתה ּלת נס ּפר  והע 136וד ֹור  ּדה ּנה . ּבזה , נין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ע ׂשו 137ּכתיב  נקרא  ׁשּלכן ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ה ּוא  ע ׂשו ׁשל  ׁשר ׁשֹו וה ּנה , ליעקב ). (ׁשכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָֹׁשכננּו

ה ּמּדֹות  ׁשבעת  ׁשהם  קדמאין, מלכין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמ ּׁשבעה 
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ב .125) יט , שה"ש ב .126)לקו"ת עט , זח "א ט . פי "ד, 127.51)ב "ר ע ' תרצ "ו סה"מ  נשמה"128)ראה "אלקי  ברכת נוסח 

השחר. וש"נ.129)שבברכת שם. תרצ "ו סה"מ  וראה במקומו. האריז"ל טו.130)סידור כג, לה,131)אמור אמור לקו"ת

ב .132)ב . יט , ואילך.133)תהלים ע  ע ' להצ "צ  ביאוה"ז פ "ב . ח  שער פרדס  וראה ב . קלו, ע '134)זח "ב  בלק  אוה"ת

הגאולה 135)תתקכח . בעל נ "ע , מהוריי "צ  אדמו"ר כ"ק  להולדת הע "ט  שנת התחלת השתא, תמוז בי "ב  מתחילה שאמירתו

) וש"נ ואילך. 1 ע ' ח "א ניסן י "א סה"מ  ראה –.((136.יב ֿיג ב .137)פסוקים א, מלאכי 

    
‰BÈÏÚ ˙Bi‰ ‰LÁna ‰iÏÚ ˙ÈÁa Ì‰125ÔÈÚ e‰fL , ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»««¬»»«≈∆¿»∆∆ƒ¿«

L‡ ÈÏ ישראל ".שעל" נקראו  זה ‰Ìשם ˙eÏÏÎa ‰ÓLp‰ È˜ÏÁÂ ƒ…¿∆¿≈«¿»»ƒ¿»≈
‰ÓLÏ ‰ÓLe ‰ÓL Áe LÙ126˙ÈÁa Ìb ÏÏÎ daL) ∆∆«¿»»¿»»ƒ¿»»∆»ƒ¿»«¿ƒ«

‰„ÈÁÈ127 הדרגה הנשמה שהיא עצם ביותר , Ì‰Lהעליונה ארבעת ), ¿ƒ»∆≈
הן  הנשמה של  הללו  הכלליות הדרגות

˙BÈÁa‰ את „' מתארים שבהם «¿ƒ
בתפילת  נשמה"הנשמה "אלוקי 

השחר  B‰Ëc128‰בברכות ƒ¿»
dzÁÙ dzˆÈ d˙‡a129 ¿»»¿«¿»¿«¿»

העולמות: לארבעת גם (המכוונות

בעולם  היא שהנשמה כפי  – 'טהורה'

הבריאה, בעולם – 'בראתה' האצילות,

– –'יצרתה' ו 'נפחתה' היצירה בעולם

העשיה). בעולם גשמי  ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבגוף
‰„BÚ‰ הירידה לאחר  הנשמה של  »¬»

ÔÈÚלמטה ‡e‰L ,˜ÚÈ ÙÚa«¬««¬…∆ƒ¿«
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa ‰„BÚ‰»¬»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ‰„BÚ‰Â¿»¬»«∆∆««¬ƒ

,Ûeb‰Â צורך יש שבשבילה עבודה ¿«
הנשמה  מגיעה ביותר , גדולה בירידה

ביותר  גדולה ‰ÔÈÚלעליה ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»
,Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓc¿ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈

‡e‰ tÒÓ מנין לשון  רק לא ƒ¿»
גם אלא ÌzÙÒeומספר  ÔBLlÓƒ¿¿«¿∆

ÌÎÏ130ea LtL ÈÙk , »∆¿ƒ∆≈≈«≈
Ô˜f‰131 האמור "וספרתם" לגבי  «»≈

העומר  ÔBLlÓבספירת ‡e‰L132 ∆ƒ¿
,ÌÈtÒÓ ÌÈÓM‰ נאמר כך  שעל  «»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈˆˆÂבזוהר  ÔÈ‰„133, ¿»¬ƒ¿»¿ƒ
ונוצצים  Ï‡NÈשמאירים ÚÂ¿…«ƒ¿»≈

ארבע למספר  כרמז  „'"רובע" eÈÈ‰«¿
d˙‡a ‰B‰Ë ‰ÓLp‰ È˜ÏÁ∆¿≈«¿»»¿»¿»»

dzÁÙ dzˆÈ134ÌÈNÚpL , ¿«¿»¿«¿»∆«¬ƒ
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ÌÈÈ‡Ó¿ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

,LÙpaL הדרגות ארבעת שכל  היינו  ∆«∆∆
הדרגה  של  באורה חדורים הנשמה של 

ביותר  והפנימית העליונה החמישית,

בנפש "יחידה" בחינת ≈¿»È„ÈŒÏÚשהיא
,LÙŒ˙eÈÒÓc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆

שבנפש  מה"יחידה" שנובעת גבול , בלי  מאודך ", "בכל  ה' באהבת הקשורה

בפני  עומד  האדם כאשר  אבל  בגלוי  ניכרת ולא נעלמת היא כלל  (שבדרך 

עומד  הוא זה ובכוח גילוי  לידי  באה ה"יחידה" היהדות, לעצם שקשור  ניסיון 

נפש) מסירות מחייב הדבר  אם גם BÚ„˙בניסיון  È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ‰ÊlL∆»∆»ƒ«¿≈¬«
LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ שהירידה לעיל  כאמור  ««¬ƒ
היא  העליה הגדולה את המביאה

של  ודרגתה ממצבה למעלה הגדולה

למטה  הירידה קודם האלוקית הנפש

הבהמית. הנפש עם והעיסוק

‰Ê ÔÈÚÂ ביותר גדולה מעלה שהוא ¿ƒ¿»∆
ישראל  בני  Œ„È˙ÚÏשל  ‰lb˙Èƒ¿«∆∆»ƒ

„ÓÚn‰ ‰È‰È Ê‡L ,‡Ï»…∆»ƒ¿∆««¬»
ÔBkLÈ „„Ï ÌÚŒÔ‰c vÓe«»¿∆«¿»»ƒ¿

אחרת, מציאות תהיה ∆¿È‰iL∆ƒ‰ולא
Ê‡Â ,Ï‡NÈ Èe ˙e˜Ï‡ ˜«¡…¿≈ƒ¿»≈¿»

e‡È והתוצאות ‡˙בגלוי ההשפעה ƒ¿∆
‰BÚ„‰,של  ˙eÏÏk ˙lÚt¿À«¿»»¬»

‰zpL (‰Ó) ‰zn‰Ó ÏÁ‰»≈≈««»»»»∆ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˜ÚÈ ÙÚa«¬««¬…∆«¿≈∆
˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ÛqÂ˙Èƒ¿«≈««∆∆»¡…ƒ

‰ÈÈÚÂ"יעקב" מבחינת להתעלות ¿ƒ¿»∆»
Ú ˙‡ tÒÓe ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆…«

.Ï‡NÈƒ¿»≈
‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (È¿≈¿«≈∆ƒ«

ÏËÈt‡˜ ÌÈl‰˙a e˙kM פרק ∆»ƒ¿ƒƒ«
Ë"Ú135eÎLÏ L‰Â ,¿»≈ƒ¿≈≈

Ì˙tÁ Ì˜ÈÁ Ï‡ ÌÈ˙ÚLƒ¿»«ƒ∆≈»∆¿»»
eÁ‡Â ,ÈŒ„‡ EeÙÁ L‡¬∆≈¿¬…»«¬«¿
EÏ ‰„B E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ EnÚ«¿¿…«¿ƒ∆∆¿
tÒ B„Â B„Ï ÌÏBÚÏ¿»¿»¿«≈

E˙l‰z136,‰Êa ÔÈÚ‰Â לפי . ¿ƒ»∆¿»ƒ¿»»∆
הדברים cÈ˙k‰פנימיות ‰p137 ¿ƒ≈¿ƒ

ÔÎlL ,˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰¬…»≈»¿«¬…∆»≈
ÔÎL) eÎL ÂNÚ ‡˜ƒ¿»≈»¿≈≈»≈

.(˜ÚÈÏ¿«¬…
‡e‰ ÂNÚ ÏL BLL ,‰p‰Â¿ƒ≈»¿∆≈»
,ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ ‰ÚMÓƒƒ¿»¿»ƒ«¿»ƒ
בתורה  נאמר  עליהם הקדמונים
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כח   

זה  ׁשּמּצד  ועד  כ ּו', ה ּׁשבירה  ענין היה  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם 

ֿ י. אדנ חרפ ּו א ׁשר  ּדחר ּפתם  הענין ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹנע ׂשה 

ג ֹו', ׁשבעתים  ל ׁשכננּו וה ׁשב  ה ּוא  זה  על  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהענׁש

ֿ זה ' ּד'לע ּמת  ה ּמּדֹות  ׁשבעת  את  ׁשּמה ּפכים  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֻהיינּו,

ל ֹו נע ׂשּו זד ֹונֹות   על ּֿדר) ּדקד ּׁשה  מ ּדֹות  ְְְְֲִִִֶֶַַָָֻל ׁשבעה 

ה ּיֹותר 138ּכזכ ּיֹות  ּבּדר ּגא  ה ּבר ּור  ּׁשּנע ׂשה  וכיון ,( ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ּגד ֹול  ע ּלּוי נתוּסף  אזי יעקב ), (עפר  ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָֹּתח ּתֹונה 

ּדוקא , ׁשבעתים  א ּלא  ׁשבע  נאמר  לא  ׁשּלכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיֹותר ,

א ּלא  ּדת ּקּון, ה ּמּדֹות  ׁשבעת  רק  לא  ׁשּיׁשנם  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹהיינּו,

א ּלא  ּכקנה ,  ר רק  לא  ּדתה ּו, ה ּמּדֹות  ׁשבעת  ְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹּגם 

ּכארז  ק ׁשה  ּדאל 139ּגם  ּבאפן ׁשּנע ׂשה  לאחרי , ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכארז  ק ׁשה  ּבמק ֹום 140ּיהיה  הענין (ּכּמבאר  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

וצאן 141אחר  ע ּמ ואנחנּו ּבּכת ּוב , ּוממ ׁשי .( ְְְְֲִֵַַַַַַָֹ

ב ' הם  וצאן עם  ּדה ּנה , ּבזה , והענין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמרעית

יׂשראל  ּבני ׁשל  ההתק ּׁשר ּות  ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹענינים 

יׂשראל  ּבני נקראים  ה ּתֹורה , ענין מ ּצד  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָלהק ּב"ה .

 ה ּמל מעין  להיֹות  צריכים  ׁשהעם  לפי ,ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָע ּמ

עם  על  ה ּמל ּוכה  ענין ׁשּי אז ורק  ל ֹו, ְְְְִֶַַַַַַָָָּובד ֹומה 

ּבהמ ֹות ) על  ה ּמל ּוכה  ענין ׁשּי לא  ,142(ׁשּלכן ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּתֹורה  ל ֹומדים  יׂשראל  ׁשּבני ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהינּו,

 למל ּבד ֹומה  נע ׂשים  ה ּקּב"ה , ׁשל  חכמת ֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא 

ּומ ּצד  .ע ּמ נקראים  ולכן ה ּקּב"ה , ה ּמלכים  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמלכי

ּדח ּק ּבאפן להיֹות  צרי ׁשּקּיּומם  ה ּמצ ֹות  ה ענין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻ

ּגזר ּתי  ּגזרה  ּבׁשם 143חקק ּתי יׂשראל  נקראים  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ

מצוה  מצוה  ּדׂשכר  ענין ׁשּזה ּו ׁשּנע ׂשים 144צאן, , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ֿ זה 145ּבצותא  ֿ ידי על  ה ּקּב"ה , עם  וח ּבּור  ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ונע ׂשה  ׁשאמר ּתי לפני ר ּוח  נחת  ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשּפֹועלים 

ה ּמצטר 146רצ ֹוני  ּכל  ה ּקּב"ה  להם  נֹותן ואז . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
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ב .138) פו, ב .139)יומא כ, תענית שם.140)ראה ובהנסמן ,(177 ע ' (לקמן פ "ה בלק  דש"פ  יעקב  שארית והי ' ד"ה ראה

ובכ"מ .141) ואילך. תע  ע ' ח "א תער"ב  המשך ואילך. א ט , בראשית תו"ח  ב ).142)ראה (פא, פ "ז שעהיוה"א תניא ראה

.10 ס "ע  תש"ג ועוד.143)סה"מ  ח ). (ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ  מ "ב .144)במדב "ר פ "ד בחוקותי145)אבות לקו"ת ראה

וש"נ. נב . ע ' תרח "ץ  סה"מ  ג. ועוד.146)מה, ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ

    
ישראל  בבני  מלכים שהיו  לפני  באדום שמלכו  וישלח) ≈∆Ì‰L(בפרשת

˙Bcn‰ ˙ÚL( התיקון לעולם (שקדם התוהו  בעולם שהם Ì‰aLכפי  ƒ¿««ƒ∆»∆
‰ÈM‰ ÔÈÚ ‰È‰ מרובים אורות שהיו  מכך  כתוצאה הכלים שבירת »»ƒ¿««¿ƒ»

מועטים  Ê‰בכלים „vnL „ÚÂ ,'eÎ האורות והשפעת השבירה בגלל  ¿«∆ƒ«∆
קליפות  נוצרו  רצויים, לא למקומות

ומזה אחרא, ‰ÔÈÚוסטרא ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»
.ÈŒ„‡ EeÙÁ L‡ Ì˙tÁc¿∆¿»»¬∆≈¿¬…»
L‰Â ‡e‰ ‰Ê ÏÚ LÚ‰Â¿»…∆«∆¿»≈
,eÈÈ‰ ,'B‚ ÌÈ˙ÚL eÎLÏƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ«¿
˙Bcn‰ ˙ÚL ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆ƒ¿««ƒ

'‰ÊŒ˙nÚÏ'c הקדושה היפך  של  ƒ¿À«∆
הכתוב  כלשון  זה" "לעומת (הנקראת

האלוקים") עשה זה לעומת זה "את

ŒÏÚ) ‰M„˜c ˙BcÓ ‰ÚLÏ¿ƒ¿»ƒƒ¿À»«
BÏ eNÚ ˙BB„Ê Cc∆∆¿«¬

˙BiÎÊk138 מסטרא מהפך  זה שגם ƒ¿À
לקדושה  NÚpM‰אחרא ÔÂÈÎÂ ,(¿≈»∆«¬∆

‰BzÁz ˙Bi‰ ‡bca ea‰«≈««¿»«≈«¿»
˜ÚÈ ÙÚ) לעיל נתבאר  ),שעניינו  ¬««¬…

,˙BÈ ÏB„b ÈelÚ ÛqÂ˙ ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈ƒ»≈
כיון  הרי  יותר  גדולה שהירידה ככל  כי 

בשביל  היא הירידה תכלית שכל 

היא  העלייה גם דבר  של  בסופו  העליה,

ביותר  Ó‡גדולה ‡Ï ÔÎlL∆»≈…∆¡«
ÚLסתם‡˜Âc ÌÈ˙ÚL ‡l‡ ∆«∆»ƒ¿»«ƒ«¿»

שביעיות, שתי  ¿»‰eÈÈ,שמשמעו 
˙Bcn‰ ˙ÚL ˜ ‡Ï ÌLiL∆∆¿»…«ƒ¿««ƒ
˙ÚL Ìb ‡l‡ ,Ôew˙c¿ƒ∆»«ƒ¿«

,e‰˙c ˙Bcn‰ המידות גם כי  «ƒ¿…
המידות  וכעת ונתעלו , נתבררו  דתוהו 

˜k‰,הן  C ˜ ‡Ï של כטבעם …««¿»∆
דתיקון  בכלים מידות שמלובשות

רכות  מידות הן  ולכן  אותן  המגבילים

Ê‡k ‰L˜ Ìb ‡l‡139 כפי ∆»«»∆¿∆∆
גדול  בתוקף שהן  דתוהו  המידות תכונת

ÔÙ‡aוחזק, ‰NÚpL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆«¬»¿…∆
Ê‡k ‰L˜ ‰È‰i Ï‡c140 ¿«ƒ¿∆»∆¿∆∆

ÌB˜Óa ÔÈÚ‰ ‡nk)«¿…»»ƒ¿»¿»
Á‡141 אין ולכן  גדול  בתוקף הם דתוהו  שהמידות היא הדברים ונקודת «≈

על  והעליה הבירור  לאחר  אבל  בשניה, אחת מידה של  והתכללות שילוב בהם

ועל  זה, עם זו  ומתכללות ובביטול  ברכ ּות שהם התיקון  עולם של  המידות ַידי 

בסופו  כארז ", קשה יהא ואל  כקנה רך  אדם יהא "לעולם ההוראה קיום ידי 

גם  בקדושה יש ואז  לקדושה מתעלה דתוהו  המידות של  התוקף גם דבר  של 

התוקף  מעלת ).את
EnÚ eÁ‡Â ,e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»«¬«¿«¿
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ¿…«¿ƒ∆¿»ƒ¿»»∆
' Ì‰ Ô‡ˆÂ ÌÚ ,‰p‰c¿ƒ≈«»…≈

ÌÈÈÚאופנים ÔÙ‡aשני  ƒ¿»ƒ¿…∆
Ï‡NÈ Èa ÏL ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈
,‰Bz‰ ÔÈÚ „vÓ .‰"a˜‰Ï¿«»»ƒ«ƒ¿««»
,EnÚ Ï‡NÈ Èa ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ ÌÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ¿
˜Â ,BÏ ‰ÓB„e CÏn‰ ÔÈÚÓ≈≈«∆∆¿∆¿«

Ê‡ למלך דומה העם CiLכאשר  »«»
ÔÎlL) ÌÚ ÏÚ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««∆»≈
ÏÚ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï…«»ƒ¿««¿»«

˙BÓ‰a בין ויחס דמיון  כל  אין  כי  ¿≈
ובהמה  142ŒÏÚL)אדם ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«

ÌÈ„ÓBÏ Ï‡NÈ ÈaL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰Bz»∆ƒ»¿»∆
‰ÓB„a ÌÈNÚ ,‰"aw‰«»»«¬ƒ¿∆
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓÏ¿∆∆«¿≈«¿»ƒ
EnÚ ÌÈ‡˜ ÔÎÏÂ ,‰"aw‰«»»¿»≈ƒ¿»ƒ«¿

לך . ‰Bˆn˙הדומה ÔÈÚ „vÓeƒ«ƒ¿««ƒ¿
ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌÓeiwL∆ƒ»»ƒƒ¿¿…∆

ÈzÊb ‰Êb Èz˜˜Á ‰wÁc143, ¿À»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
Ô‡ˆ ÌLa Ï‡NÈ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿≈…
מהות  והם לרועה דומים אינם שכמובן 

מעשה  שני  מצד  אבל  לחלוטין , שונה

והתחברות ה  התקשרות פועל  מצוות

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ∆∆e‰fLעם
‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ÎNc ÔÈÚ144, ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»

העובדה  עצם הוא המצווה שכר 

ומתקשר  ה' ציווי  את מקיים שהאדם

אתו  ישראל ÌÈNÚpLומתחבר  בני  ∆«¬ƒ
המצווה את Âˆa145˙‡המקיימים ¿«¿»

ŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰"aw‰ ÌÚ eaÁÂ¿ƒƒ«»»«¿≈
ÈÙÏ Áe ˙Á ÌÈÏÚBtL ‰Ê∆∆¬ƒ«««¿»«

ÈBˆ ‰NÚÂ ÈzÓ‡L146Ê‡Â את . מקיימים ישראל  בני  כאשר  ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
רוח נחת ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש וגורמים Ïkהמצוות ‰"aw‰ Ì‰Ï Ô˙B≈»∆«»»»
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כט   

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו (ּדקאי 147להם , ּתלכ ּו ּבח ּקֹותי אם  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ה ּתֹורה  ל ּמּוד  לידי 148על  ׁשּמביא  ּתלמ ּוד  וגד ֹול  , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ונת ּתי 149מע ׂשה  ג ֹו' ּתׁשמר ּו מצ ֹותי ואת  ( ְְְְְֲִִִֶֶַַַָ

צאן ענין ׁשּזה ּו וג ֹו', ּבע ּתם  ,ג ׁשמיכם  ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
הצטרכ ּותם . ּכל  ל ּצאן ׁשּמס ּפק  הר ֹועה  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבדגמת 

ּבּגמרא  איתא   עם ,150א ּבלא  היינּו ׁשּבלעם  ְְְְִִֶַַַַָָָָֹ

ע ּמא 151ּוב ּזהר  לית  עם , ּבל  היינּו ׁשּבלעם  איתא  ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

יׂשראל  ּבני עם  ל ֹוחם  ׁשּבלעם  והינּו, רעיא , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָולית 

יׂשראל  ּבני נע ׂשים  ֿ יד ֹו ׁשעל  ענין ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוט ֹוען

ּגם  ואין לה ּקּב"ה , ׁשּדֹומה  עם  ּבבחינת  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלהיֹות 

מרעית ֹו צאן יׂשראל  ּבני נע ׂשים  ֿ יד ֹו ׁשעל  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹענין

ּדוה ׁשב  הענין יׁשנֹו ּכא ׁשר  אמנם , ה ּקּב"ה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל 

ּבלעם , על  ּגם  קאי ּדׁשכננּו ג ֹו', ׁשבעתים  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָל ׁשכננּו

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ר ּבנּו, ּדמ ׁשה  ה ּׁשכן ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשה ּוא 

ה ּפס ּוק 152ז"ל  ּביׂשראל 153על  ע ֹוד  נביא  קם  ולא  ְְְִִֵַַַָָָָֹ

ּבלעם , ּומנה ּו קם , הע ֹולם  ּבא ּומ ֹות  אבל  ְְְְֲִֶַָָָָָֹּכמ ׁשה ,

ׁשה ּוא  ג ֹו', ׁשבעתים  ל ׁשכננּו וה ׁשב  ּכא ׁשר  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָה ּנה 

ּד ה ּמּדֹות  ּבר ּור  אזי ענין  ּכּנ"ל , ֿ זה ' 'לע ּמת  ְְֲִִִֵֶַַַַַַֻ

 ל ׁשּנֹודה  ּובאפן , מרעית וצאן ע ּמ ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַֹֹואנחנּו

ה ּנצחית  ּבּגא ּלה  , ּתה ּלת נס ּפר  וד ֹור  לד ֹור  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלע ֹולם 

וד ֹור . ּולד ֹור  לע ֹולם  ְְִֶָָׁשהיא 

ּבגל ּוי p‰Â‰יג ) ׁשּיהיּו הענינים  ׁשּכל  ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ּבמע ׂשינּו ּתל ּויים  ה ּמׁשיח  ְְֲִִִֵַַַָלימ ֹות 

ה ּגל ּות  מ ׁש זמן ּכל  להיֹות 154ועב ֹודתנּו צרי , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ה ּנׁשמ ֹות  ענין וזה ּו זה . מעין ה ּגל ּות  זמן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבמ ׁש

ה ּדֹור , נׂשיאי צ ּדיקים  ּכלל ּיֹות , נׁשמ ֹות  ְְְֲִִִִִֵַַַָָּדאציל ּות ,

ה ּגל ּות  הג ּבלת  עליהם  ּבהיֹותם 155ׁשאין ׁשאפיל ּו , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבהג ּבלת  ּובהיֹותם  ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבּגּוף  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻמל ּבׁשֹות 

ּומ ֹופתים  א ֹות ֹות  ֿ ידם  על  נמ ׁשכים  156הע ֹולם , ְְִִִַָָָָָ

ה ּטבע ,  מ ּדר  הפ ׁשהם  ּומ ֹופתים  לא ֹות ֹות  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועד 
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ג.147) כו, עה"פ .148)בחוקותי  ופרש"י  ב .149)תו"כ מ , א.150)קידושין קה, ב .151)סנהדרין קצט , ספרי152)ח "ג

יו"ד. לד, שם.153)ברכה רפל"ז.154)ברכה תניא סע "ב 155)ראה לז, ח "א (לקו"ד ס "ז תרצ "ג כסלו כ' שיחת גם ראה

פ "ה.156)ואילך). שעהיוה"א תניא ראה

    
e˙kL BÓk ,Ì‰Ï CËˆn‰147È‡˜c) eÎÏz È˙BwÁa Ì‡ «ƒ¿»≈»∆¿∆»ƒ¿À«≈≈¿»≈

‰Bz‰ „enÏ ÏÚ148, המצוות שקיום הפסוק על  ז "ל  חכמינו  כדברי  «ƒ«»
תלכו " בחוקותי  ש"אם ומכאן  תשמרו " מצוותי  "את הפסוק בהמשך  אמור 

המצוות  בקיום מדבר  הכתוב זאת שעם אלא בתורה" עמלים "שתהיו  פירושו 

È„ÈÏ ‡ÈnL „eÓÏz ÏB„‚Â¿»«¿∆≈ƒƒ≈
‰NÚÓ149È˙BˆÓ ˙‡Â ( «¬∆¿∆ƒ¿«

ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â 'B‚ eÓLzƒ¿¿¿»«ƒƒ¿≈∆
Ô‡ˆ ÔÈÚ e‰fL ,'B‚Â ÌzÚa¿ƒ»¿∆∆ƒ¿«…

,E˙ÈÚÓ בתהלים הכתוב כלשון  «¿ƒ∆
ע"ט  ‰ÚB‰פרק ˙Ó‚„a¿À¿«»∆

Ïk Ô‡vÏ ˜tÒnL∆¿«≈«…»
‡˙È‡ C‡ .Ì˙eÎËˆ‰ƒ¿»¿»«ƒ»

‡Óba150eÈÈ‰ ÌÚÏaL «¿»»∆ƒ¿»«¿
ÌÚ,אותיות ‡Ïa לכך שמנגד  היינו  ¿…«

 ֿ הקדוש של  ה"עם" הם ישראל  שבני 

ֿ הוא מובא ‡‰fe151‡˙Èברוך  «…«ƒ»
הגמרא) לדברי  «¿ÌÚÏaL∆ƒ(בדומה

ÏÂ ‡nÚ ˙ÈÏ ,ÌÚ Ïa eÈÈ‰˙È «¿««≈«»¿≈
‡ÈÚ רועה ואין  עם אין  (ולטענתו ) , «¬»

ושלום) ÌÚÏaL(חס ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»
ÔÚBËÂ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÌÁBÏ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈

B„ÈŒÏÚLכנגדם  ÔÈÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆«»
˙BÈ‰Ï Ï‡NÈ Èa ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿
‰ÓBcL ÌÚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««∆∆
ŒÏÚL ÔÈÚ Ìb ÔÈ‡Â ,‰"aw‰Ï««»»¿≈«ƒ¿»∆«
Ô‡ˆ Ï‡NÈ Èa ÌÈNÚ B„È»«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈…

‰"aw‰ ÏL B˙ÈÚÓ שהוא כיוון  «¿ƒ∆«»»
בני  של  והשייכות הקשר  לכל  מתנגד 

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש עם «¿«‡ÌÓ,ישראל 
L‰Âc ÔÈÚ‰ BLÈ L‡k«¬∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»≈

,'B‚ ÌÈ˙ÚL eÎLÏ ֿ והקדוש ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ
לבני  המנגדים את מעניש ֿ הוא ברוך 

עצמם  הם מכן  ולאחר  ישראל 

לקדושה  ועולים ≈≈¿eÎLcƒמתהפכים
È‡˜, כאמור עשו , על  רק (לא מכוון  »≈
e‰L‡אלא) ,ÌÚÏa ÏÚ Ìb««ƒ¿»∆

ea ‰LÓc ÔÎM‰ מסוים ובמובן  «»≈¿…∆«≈
לו  דומה eÈ˙Baאפילו  Ó‡Ók ,¿«¬««≈

Ï"Ê152˜eÒt‰ ÏÚ153‡ÏÂ «««»¿…
Ï‡NÈa „BÚ ‡È Ì»̃»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a Ï‡ ,‰LÓk¿…∆¬»¿»»

e‰Óe ,Ì˜ ומיהוÌÚÏa והדרגה רבנו  משה של  זה" ה"לעומת שהיה »«¿ƒ¿»

רבנו , משה של  לזו  דומה הייתה בנבואה L‰Âשלו  L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿»≈
Œ˙nÚÏ'c ˙Bcn‰ ea ÔÈÚ ‡e‰L ,'B‚ ÌÈ˙ÚL eÎLÏƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«≈«ƒƒ¿À«

Ï"pk '‰Ê, לקדושה והעלאתם לטוב להפיכתם EnÚעד  eÁ‡Â ÈÊ‡ ∆««¬««¬«¿«¿
E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ ומתבטא מתגלה ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש ישראל  בני  של  והקשר  ¿…«¿ƒ∆

ידי  (על  כ "עם" הן  האופנים בשני 

ידי  (על  כ "צאן " והן  התורה) לימוד 

המצוות), EÏקיום ‰„BpL ÔÙ‡e¿…∆∆∆¿
tÒ B„Â B„Ï ÌÏBÚÏ¿»¿»¿«≈

,E˙l‰z ֿ לקדוש מודים ישראל  ובני  ¿ƒ»∆
בכל  ועד , לעולם כך  על  ֿ הוא ברוך 

היינו  ‰ÈÁˆp˙הדורות, ‰l‡ba«¿À»«ƒ¿ƒ
ÌÏBÚÏ ‡È‰L חס הפסק לה ואין  ∆ƒ¿»

B„Âושלום  B„Ïe.הדורות לכל  ¿»
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈≈»∆»»ƒ¿»ƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÈeÏ‚a eÈ‰iL∆ƒ¿¿»ƒ«»ƒ«
e˙„BÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk154, כי »¿«∆∆«»
לבוא  לעתיד  שיהיו  והאורות הגילויים

הגלות  בזמן  מעשינו  של  תוצאה הם

לז  פרק בתניא הזקן  רבנו  (כדברי 

ולימוד  המעשיות המצוות במעלת

עם  מגע ידי  על  שהם בדיבור  התורה

שבהם  החיות והעלאת גשמיים דברים

פעולות  תוצאות לבוא ולעתיד  לקדושה

לכן  כל ), לעין  יתגלו  CÈ»̂ƒאלו 
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿««»

‰Ê ÔÈÚÓ עצמו הגלות שבזמן  היינו  ≈≈∆
המצב  של  וגילוי  ביטוי  להיות צריך 

יהיה  לא כאשר  לבוא לעתיד  שיהיה

אלוקות. על  והסתר  ÔÈÚהעלם e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
˙BÓL ,˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLp‰«¿»«¬ƒ¿»
È‡ÈN ÌÈ˜Ècˆ ,˙BiÏÏk¿»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈
˙Ïa‚‰ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ,Bc‰«∆≈¬≈∆«¿»«

˙eÏb‰155, שלגבי בחסידות כמובא «»
שמעון  רבי  נשמת כמו  גבוהות נשמות

אלו  ונשמות הבית, חרב לא יוחאי  בר 

˙BLaÏÓ Ì˙BÈ‰a eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿»¿À»
Ì˙BÈ‰e ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba«¿∆∆««¬ƒƒ¿»
ÌÈÎLÓ ,ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰a¿«¿»«»»ƒ¿»ƒ

Ì„ÈŒÏÚבעולם ‡B˙B˙ומתגלים «»»
ÌÈ˙ÙBÓe156˙B˙B‡Ï „ÚÂ ¿ƒ¿«¿

ÌÈLaÏ˙nL ÔÙ‡e ,Úh‰ CcÓ CÙ‰ Ì‰L ÌÈ˙ÙBÓe¿ƒ∆≈≈∆ƒ∆∆«∆«¿…∆∆ƒ¿«¿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



ל   

ה ּטבע , ּכלי ֿ ידי על  ּובאים  ׁשּמתל ּבׁשים  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּובאפן

אחר ֹון, ּדאני הענין ֿ לבא  לעתיד  ׁשּיהיה   ּדר ֿ ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעל 

זה  ּומעין ּבגל ּוי. א ּתה  יהיה  מס ּתּתר  ֿ ל  ּבא  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגם 

ּתּמּוז  י"ב  ּדגא ּלת  ּומ ֹופתים  הא ֹות ֹות  ּגם  ְְִִֵַַַָֻהם 

ּכל  ׁשרא ּו ּבאפן ה ּטבע  ּכלי ֿ ידי על  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנמ ׁשכ ּו

ּבארץ  ע ׂשה  א ׁשר  הוי' נפלא ֹות  יח ּדיו .157ּבׂשר  ְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָָ

נּצֹוצים  ׁשהם  ה ּנׁשמ ֹות  לכל  ּכח  נֹותן זה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹוענין

נׁשמת  ה ּכללית , מה ּנׁשמה  ּפרטים  ּופרטי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּופרטים 

ׁשּצרי ּובידעם  ּבע ֹולם , ּבעב ֹודתם  ׁשּגם  ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָה ּנׂשיא ,

ּכלי  ֿ ידי  ועל  ה ּטבע  ּבעניני ה ּׁשליח ּות  את  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַלמ ּלא 

ּבמעמד  וגם  ּומ ֹופתים , א ֹות ֹות  אצלם  יהיּו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָה ּטבע ,

אפיל ּו ירא ּו מס ּתּתר ) ֿ ל  (א  הס ּתר  ׁשל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּומ ּצב 

ּדא ּתה . הענין את  ּבׂשר  ְְְִֵֵֶַָָָָָּבעיני

ה ּגל ּות È„ÈŒÏÚÂיד ) ּבזמן העב ֹודה  ּכלל ּות  ¿«¿≈ְְֲִַַָָָָ

ּבתכלית  יעקב , עפר  ְְְֲֲִִִַַַַֹּבבחינת 

ּבגל ּוי  מר ּגיׁשים  ׁשּלא  עד  הארץ , עפר  עד  ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹה ּירידה 

ּבת ֹורת  ׁשּנּתן ליעקב  אמת  ּדּתּתן הענין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאת 

אינֹו זה  ׁשענין ּכא ּלּו ׁשּיׁש מ ּזה , ויתירה  ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ ּתנה ,

ּדוקא  ה ּנה  אצלם , וה ּׂשגה  הבנה  ׁשל  ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבאפן

ּדל , מעפר  ּדמקים  הענין נע ׂשה  זֹו עב ֹודה  ֿ ידי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעל 

ּבכל  ונג ּבה , וצפ ֹונה  וקדמה  יּמה  ּופרצ ּת ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָָלהיֹות 

ׁשּגם  ּדהע ֹולם , הרבע  ׁשּזה ּו הע ֹולם , ר ּוח ֹות  ְֶֶֶַַָָָָָֹד '

ּגּופא  ה ׁשּתל ׁשל ּות  ּובסדר  ּגּופא  הע ֹולם  ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבטבע 

ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדּופרצ ּת. הענין את  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָר ֹואים 

ׁשּבּנפ ׁש החלקים  ד ' ּבכל  יׂשראל , ּברבע  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם 

ּבהם  ׁשּיהיה  נפח ּתּה, עד  מ ּטה ֹורה  ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹהאלקית ,

והק ּדמה  הכנה  נע ׂשה  זה  וכל  ּדּופרצ ּת. ְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָהענין

טפחים  מע ׂשרה  למ ּטה  להמ ׁשי ּוכלי ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָקר ֹובה 

מל ּכא  ּדא  לפנינּו, ה ּפֹורץ  ׁשּיעלה  ּדידן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעגלא 

מ ּמׁש. ּבקר ֹוב  ְְִַָָָמ ׁשיחא ,
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ואילך.157) צז ע ' ח "א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

    
,Úh‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡e כאשר במיוחד  גדול  וחידוש פלא שזהו  »ƒ«¿≈¿≈«∆«

גדרי  בתוך  מתרחשים אלא הטבע גדרי  את מבטלים לא והמופתים האותות

מתעלה  עצמו  הטבע גם ובכך  ÏŒ„È˙ÚÏ‡הטבע ‰È‰iL CcŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÈeÏ‚a ‰z‡ ‰È‰È zzÒÓ ÏŒ‡a ÌbL ,ÔBÁ‡ È‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«¬∆«¿≈ƒ¿«≈ƒ¿∆«»¿»

ישנו  עצמו  שבהסתר  יתברר  אז  כי 

בגילוי  מאשר  שאת ביתר  "אתה"

ט). בסעיף לעיל  (כמבואר 

˙B˙B‡‰ Ìb Ì‰ ‰Ê ÔÈÚÓe≈≈∆≈«»
˙l‡‚c ÌÈ˙ÙBÓe הריי "צ הרבי ¿ƒƒ¿À«

Êenzביום "È תרפ"ז בשנת «
Úh‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL∆ƒ¿¿«¿≈¿≈«∆«
על  גם שמשפיעים כאלה ניסים היו  וכך 

אותם  ומרוממים ומעלים הטבע גדרי 

Naעצמם  Ïk e‡L ÔÙ‡a¿…∆∆»»»»
ÂÈcÁÈ ראה הגשמי  הבשר  וגם «¿»

‰NÚ L‡ 'ÈÂ‰ ˙B‡ÏÙƒ¿¿¬»»¬∆»»
ı‡a157‰Ê ÔÈÚÂ אצל . שהיה »»∆¿ƒ¿»∆

כללית  נשמה שהוא הדור  נשיא הרבי 

הדור  נשמות את בתוכה ≈Ô˙Bהכוללת
Ì‰L ˙BÓLp‰ ÏÎÏ Ák…«¿»«¿»∆≈
ÈËÙe ÌÈËÙe ÌÈˆBvƒƒ¿»ƒ¿»≈
,˙ÈÏÏk‰ ‰ÓLp‰Ó ÌÈËt¿»ƒ≈«¿»»«¿»ƒ
ÌbL ,‡ÈNp‰ ˙ÓLƒ¿««»ƒ∆«

,ÌÏBÚa Ì˙„BÚa למרות הרי  «¬»»»»
מעלים  והסתר , העלם מלשון  שהעולם,

אלוקות  על  «¿«¿ÌÚ„Èeומסתיר 
˙eÁÈÏM‰ ˙‡ ‡lÓÏ CÈvL∆»ƒ¿«≈∆«¿ƒ
ÈÏk È„ÈŒÏÚÂ Úh‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«∆«¿«¿≈¿≈

,Úh‰ זאת ‡ˆÌÏבכל  eÈ‰È «∆«ƒ¿∆¿»
,ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ מגדרי למעלה ¿ƒ

ÏLהטבע  vÓe „ÓÚÓa Ì‚Â¿«¿«¬»«»∆
e‡È (zzÒÓ ÏŒ‡) zÒ‰∆¿≈≈ƒ¿«≈ƒ¿

˙‡ Na ÈÈÚa eÏÈÙ‡ התגלות ¬ƒ¿≈≈»»∆
‰z‡c ÔÈÚ‰ ֿ ֿ ברוך  הקדוש הוא »ƒ¿»¿«»

בעצמו . הוא

‰„BÚ‰ ˙eÏÏk È„ÈŒÏÚÂ („È¿«¿≈¿»»¬»
ÙÚ ˙ÈÁa ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿ƒ«¬«

,˜ÚÈ היינו‰„Èi‰ ˙ÈÏÎ˙a «¬…¿«¿ƒ«¿ƒ»
,ı‡‰ ÙÚ „Ú ירידה שהיא «¬«»»∆

באריכות  לעיל  כמבואר  ביותר  גדולה

˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzzc ÔÈÚ‰ ˙‡ ÈeÏ‚a ÌÈLÈbÓ ‡lL „Ú«∆…«¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ≈¡∆¿«¬…
ידי  על  למטה נשמתו  בירידת יהודי  לכל  שניתנו  והמיוחדים הגדולים הכוחות

צדיק" "תהי  zÓ‰השבועה ˙B˙a ÔzpL למטה הנשמה ירידת עם מיד  , ∆ƒ»¿««»»
האדם  מצד  מוקדמת עבודה כל  ÔÈÚLללא el‡k LiL ,‰fÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈»≈∆ƒ¿»

‰‰ ÏL ÔÙ‡a BÈ‡ ‰Ê∆≈¿…∆∆¬»»
ÌÏˆ‡ ‰‚O‰Â'ה'אמת וממילא ¿«»»∆¿»

בהעלם והנתינת  אצלם היא הזו  כוח

מוחלט, ŒÏÚוהסתר  ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»«
BÊ ‰„BÚ È„È כל על  התגברות של  ¿≈¬»

גודל  למרות וההסתרים ההעלמות

ÌÈ˜Ócהירידה  ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿≈ƒ
,Ïc ÙÚÓ מהעפר העני  של  תקומה ≈»»»

‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe ˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿»»»»≈¿»
˙BÁe '„ ÏÎa ,‰a‚Â ‰BÙˆÂ¿»»»∆¿»¿»

ÌÏBÚ‰ זה בפסוק מנויות שהן  כפי  »»
ודרום, צפון  מזרח, מערב, –e‰fL∆∆

Ú‰ ארבע ÌÏBÚ‰c,מלשון  »…«¿»»
Ùeb‡היינו  ÌÏBÚ‰ ÚËa ÌbL∆«¿∆«»»»
‰eÏLÏzL˙עצמו  „Òe¿≈∆ƒ¿«¿¿

‡Ùeb והגבלות העלם הוא שעניינם »
zˆÙec ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ‡Bƒ∆»ƒ¿»¿»«¿»
ההגבלות. וביטול  פריצת הוא שעניינו 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את שמבטלים ¿«¿≈∆
העולם, רוחות ארבע בכל  ההגבלות

דעולם, Ìbה"רובע" ÌÈÏÚBt¬ƒ«
'„ ÏÎa ,Ï‡NÈ Úa¿…«ƒ¿»≈¿»
,˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆«∆∆»¡…ƒ
‰È‰iL ,dzÁÙ „Ú ‰B‰hÓƒ¿»«¿«¿»∆ƒ¿∆

zˆÙec ÔÈÚ‰ Ì‰a יהיו ולא »∆»ƒ¿»¿»«¿»
הנשמה  והתגלות בפעולת הגבלות שום

שלה. והבחינות החלקים בכל 

‰Î‰ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆¬»»
ÈÏÎe ‰B˜ ‰Óc˜‰Â¿«¿»»¿»¿ƒ
‰NÚÓ ‰hÓÏ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿«»≈¬»»

Ô„Èc ‡Ï‚Úa ÌÈÁÙË במהירות ¿»ƒ«¬»»ƒ«
שלנו  המושגים) ∆¬»∆ÏÚiL‰(לפי 

ıBt‰ הגדרים את שפורץ מי  «≈
ההגבלות  את c‡ומבטל  ,eÈÙÏ¿»≈»
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ המשיח מלך  זה «¿»¿ƒ»

.LnÓ B˜a¿»«»
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