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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÔBiˆ ּבצדקה וׁשביה  ּתּפדה  ה ּנה 1ּבמ ׁשּפט  . ƒְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

"ה ּתנ מפר ׁשי ּפר ׁשּו "וׁשביה " ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּבתבת 

ה ׁשבה  מ ּלׁשֹון ּתׁשּובה 2ׁשהיא  ע ׂשּית  ור ּבנּו3א ֹו . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

ּתֹורה ' ׁשהם 4ּב'ל ּקּוטי א ּלּו על  ּדקאי ּפר ׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ה ּׁשביה  מן לה ֹוציאם  וצרי מ ּמׁש ְְְְִִִִִַַָָָָׁשב ּויים 

הינּו "ּתּפּדה " ּופר ּוׁש 'ׁשביה '). מ ּלׁשֹון ְְְִִִֵֶֶַָָָָ("ׁשביה "

לפ ּדֹות ּה. רק  וצרי ּבמק ֹומ ּה ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּנמצאת 

ׁשני  א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּבר  היא  ה ּפס ּוק  ְְְִֵֶַַָָָֻּומ ׁשמע ּות 

וצרי5ענינים  ּבּׁשביה  ׁשּנמצא  ענין יׁשנֹו . ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

ׁשּבֹו "צ ּיֹון" ענין ויׁשנֹו ה ּׁשביה . מן א ֹות ֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָלה ׁשיב 

נמצאת  ׁש"ּצּיֹון" לפי "ּתּפדה ", ה ּלׁשֹון ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָנאמר 

לפ ּדֹות ּה. רק  וצרי ְְְִִִַָָָּבמק ֹומ ּה,

ÔÈÚ‰Â ּכן ֿ ּגם  קאי "צ ּיֹון" ּבחינת  ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  יׂשראל , 6על  ְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשּנקרא ּו מצאנּו ולא  ה ּמקרא  ּכל  על  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹחזרנּו

(ׁשּנאמר  זה , א ּלא  "צ ּיֹון" ולאמר 7יׂשראל  ( ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה  ה ּבא ּור  ויד ּוע  א ּתה . ע ּמי ֿ ידי 8לצ ּיֹון ׁשעל  , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זה , ּבפס ּוק  ׁשּנזּכר ּו ה ּקוין ּבׁשל ׁשת  ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהעב ֹודה 

לנטע  ,ּכּסיתי ידי ּובצל  ,ּבפי ּדברי ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹ"וא ׂשם 

ּדבר  "וא ׂשים  ארץ ", וליסד  הלכה ,ׁשמים  זֹו הוי' ּדבר  ּתֹורה , זֹו - "ּבפי י ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ה ּתֹורה  ז"ל 9ּדהינּו ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  לה ּקּב"ה 10, ל ֹו אין ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  מ ּׁשחרב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּגמיל ּות ֿ זֹו - "ּכּסיתי ידי "ּבצל  הלכה . ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  א ּלא  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבע ֹולמ ֹו

ה ּמצ ֹות  ּכלל ּות  ּבּתניא 11חסדים , ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו לב ּוׁשים  ּבׁשם  ׁשּנקרא ֹות  ,12( ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
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כז.1) א, עה"פ .3)מצו"ד.2)ישעי ' גֿד).4)פירש"י  (א, תפדה במשפט  ציון ד"ה - (דברים) אוה"ת:5)פרשתנו גם ראה

ועוד. צו. ע ' נ"ך לו; ע ' (דברים) א.6)פרשתנו לה, בזח "ג וכ"ה ה"ו. סוף  פ "ג מגילה ה"ב . סוף  פ "ד תענית ירושלמי 

טז.7) נא, ואילך;8)ישעי ' עו ע ' ח "א תער"ב  (המשך עדר"ת תער"ב ; ציון סד"ה שם). לירושלמי  העדה (מקרבן שם אוה"ת

ועוד. תקעא). ובפירש"י .9)ע ' ב  קלח , א.10)שבת ח , ב ).11)ברכות (מח , פל"ז תניא ה"א. פ "א פאה ירושלמי  ראה

סכ"ט .12) אגה"ק 

    
חזון ': 'שבת של  ההפטרה את החותם בפסוק ישעיה, בנבואת נאמר 

ÔBiˆ ירושלים‰„tz ËtLÓa אותה שכבשו  הגוים לפי ÈLÂ‰מיד  ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»
מהגלות אחד  ייפדו  לציון  השבים היהודים ‰a1‰pˆ„˜‰הפירושים, . ƒ¿»»ƒ≈

˙˙a במילהÔBLlÓ ‡È‰L C"z‰ ÈLÙÓ eLt "‰ÈLÂ" ¿≈«¿»∆»≈¿¿»¿≈«««∆ƒƒ¿
‰L‰2 חזרה˙iNÚ B‡ ¬»»¬ƒ«
‰eLz3eaÂ הזקן . האדמו "ר  ¿»¿«≈

'‰Bz ÈËewÏ'a4 מאמרי ספר  ¿ƒ≈»
התורה  פרשיות על  שלו  חסידות

(ושיר  ֿ דברים ֿ במדבר  ויקרא בחומשים

È‡˜cהשירים) Lt שהמילה ≈≈¿»≈
מכוונת  ‡el"ושביה" ÏÚ האנשים «≈

CÈˆÂ LnÓ ÌÈÈeL Ì‰L∆≈¿ƒ«»¿»ƒ
‰ÈM‰ ÔÓ Ì‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»ƒ«ƒ¿»
.('‰ÈL' ÔBLlÓ "‰ÈL")»∆»ƒ¿ƒ¿»

LeÙe ציוןeÈ‰ "‰ctz" ≈ƒ»∆«¿
L ירושליםdÓB˜Óa ˙‡ˆÓp ∆ƒ¿≈ƒ¿»

d˙BcÙÏ ˜ CÈˆÂ האויב.מייד ¿»ƒ«ƒ¿»
‡È‰ ˜eÒt‰ ˙eÚÓLÓe«¿»«»ƒ
ÌÈÈÚ ÈL ˙B„B‡ a„nL5 ∆¿À»¿≈ƒ¿»ƒ

ÓpLˆ‡שונים. ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»
‰ÈMa כפשוטו CÈˆÂבשבי  «ƒ¿»¿»ƒ
ÈL‰Ï להחזירÔÓ B˙B‡ ¿»ƒƒ
‰ÈM‰ כך ועל  למקומו  בחזרה «ƒ¿»

בצדקה". "ושביה ÔÈÚנאמר  BLÈÂ¿∆¿ƒ¿»
ÔBLl‰ Ó‡ BaL "ÔBiˆ"ƒ∆∆¡««»

"‰„tz" השבה לשון  בו  נזכר  ולא ƒ»∆
Óˆ‡˙וחזרה, "ÔBiv"L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒƒ¿≈

d˙BcÙÏ ˜ CÈˆÂ ,dÓB˜Óaƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
תפדה". במשפט "ציון  נאמר  זה ועל 

,‰Êa ÔÈÚ‰Â חסידות ֿ פי  על  ¿»ƒ¿»»∆
È‡˜ "ÔBiˆ" ˙ÈÁa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«ƒ»≈

על  רק לא ירושלים מכוונת אלא העיר 

Ó‡Ók ,Ï‡NÈ ÏÚ ÔkŒÌb«≈«ƒ¿»≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba6 בתלמודeÊÁ «≈»«¿

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ‡˜n‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿»¿…»»
פסוק  Ï‡NÈבשום e‡˜pL∆ƒ¿¿ƒ¿»≈

,‰Ê ‡l‡ "ÔBiˆ" הבא בפסוק רק ƒ∆»∆
Ó‡pL)7 בישעיה אחר  )במקום ∆∆¡«

.‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ Ó‡ÏÂ¿≈…¿ƒ«ƒ»»
‰Êa e‡a‰ Úe„ÈÂ8, בתורת ¿»««≈»∆

‰BÚ„‰החסידות  È„ÈŒÏÚL'ה את עובד  ‰ÔÈÂwשהאדם ˙LÏLa ∆«¿≈»¬»ƒ¿…∆«»ƒ
,‰Ê ˜eÒÙa ekÊpL אומר Ècה' ÌN‡Â" התורה EÈÙaדברי  ∆ƒ¿¿¿»∆»»ƒ¿»«¿ƒ

הלומד , האדם EÈ˙Èqk,בפי  È„È Ïˆe כמו רמז חסדים וגמילות לצדקה ¿≈»ƒƒƒƒ
לעני  בגד  ‡ı"הנותן  „ÒÈÏÂ ÌÈÓL ÚËÏ,הקרבנות לעבודת רמז  ƒ¿…«»«ƒ¿ƒ…»∆

EÈÙa"כדלהלן , Èc ÌÈN‡Â"»»ƒ¿»«¿ƒ
'ÈÂ‰ c ,‰Bz BÊ  הנרמז »¿«¬»»

eÈ‰c"דברי "במילה  ,‰ÎÏ‰ BÊ¬»»¿«¿
‰Bz‰9eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe , «»¿«¬««≈

Ï"Ê10 בגמראŒ˙Èa ÁMÓƒ∆»«≈
‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰«ƒ¿»≈¿«»»
˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ BÓÏBÚa¿»∆»«¿««
È„È Ïˆa" .‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»¿≈»ƒ
Œ˙eÏÈÓb BÊ  "EÈ˙Èqkƒƒƒ¿ƒ

,ÌÈ„ÒÁ הצדקה וגמילות ועניין  ¬»ƒ
רומז  ‰Bˆn˙על חסדים ˙eÏÏk11 ¿»«ƒ¿

ÌLaהמעשיות, ˙B‡˜pL∆ƒ¿»¿≈
e˙kL BÓk) ÌÈLeÏ¿ƒ¿∆»

‡Èza12 מבואר שם הקודש, באגרת ««¿»
האריז "ל  שאמר  מה זאת מודעת "אך 

לבוא  צריך  מישראל  אדם שכל 

תרי "ג  כל  שיקיים עד  רבים בגלגולים

ומעשה  דיבור  במחשבה התורה מצות

כדי  ולתקנם... נפשו  לבושי  להשלים

וכוחות  בחינות תרי "ג  כל  להלביש

ונשמה  רוח שנפש להיות כי  שבנפשו ...

אפשר  ואי  נבראים בחינת הן  שבאדם

בבורא  השגה שום להשיג  נברא לשום

לא  ֿ הוא... ברוך  ֿ סוף אין  הכל  ויוצר 

למסבל  ונשמה הרוח או  הנפש יכלה

כמו  וכו ', האור  ומתוק טוב כי  האור 

נעימות  לשון  ה' בנועם לחזות שכתוב

ותענוג  ומתיקות לאין ועריבות עצום

הנעימות  לקבל  בכוחה ואין  קץ...

מנרתקה  תצא שלא הצחצחות ועריבות
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ו    

צל  א ּלּו13ּוב ׁשם  - ארץ " וליסד  ׁשמים  "לנטע  . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

וארץ  ׁשמים  מתק ּימים  ׁשּבזכ ּותם  ,14ה ּקר ּבנֹות , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

נע ׂשים  א ּלּו, ק ּוין ּבׁשל ׁשה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹה ּנה 

ּגּופא  ּביׂשראל  אמנם , "צ ּיֹון". ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָיׂשראל 

ּובחינת  "צ ּיֹון" ּבחינת  מדרג ֹות , ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַיׁש

ּכמאמר  סימן, מ ּלׁשֹון ה ּוא  "צ ּיֹון" 15"וׁשביה ". ְְְֲִִִֶַַָָָ

האלקית  ה ּנפ ׁש על  וקאי ּבעלמא , סימנא  ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאנא 

ּכמ ֹו העליֹון, לאדם  סימן ּבבחינת  ְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא 

ׁשה ּוא 16ׁשּכת ּוב  ּכדמ ּותנּו, ּבצלמנּו אדם  נע ׂשה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

"צ ּיֹון  נאמר  זה  ועל  העליֹון. האדם  ּודמ ּות  ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָּבצלם 

האלקית  ה ּנפ ׁש מ ּצד  ּכי ּבלבד , ּפד ּיה  ּתּפדה ", ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּגֹו'

ּבׁשעת  ּגם  ׁשהרי ּכלל , ה ּׁשביה  ענין ׁשּי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹלא 

 ית ּבר א ּתֹו ּבאמנה  היתה  רק 17החטא  וצרי , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

מ ּצד  אבל  ההעלם . מן לג ּלֹות ּה הינּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלפ ּדֹות ּה,

ּופגם  חטא  ּכא ׁשר  ה ּנה  וה ּגּוף , ה ּבהמית  ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה ּנפ ׁש

וצרי ּבּׁשביה , ה ּוא  אזי , ה ּדר את  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועבר 

מה ֿ ּבצדקה ", "וׁשביה  נאמר  זה  ועל  ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָלה ׁשיב ֹו.

ּדה ּנה , ּתּפדה ". (ׁש)ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ֿ ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאין

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּתֹורה , על  קאי 18"מ ׁשּפט " ְְִֵֶַַָָָָ

קדמיתא " "ּכהלכתא  ותר ּגם  הרא ׁשֹון, ,19ּכּמׁשּפט  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

נקרא ּו ה ּמצ ֹות  ׁשּכל  ה ּמצ ֹות , על  קאי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּו"צדקה "

צדקה  נקראת 20ּבׁשם  יר ּוׁשלמי ּתלמ ּוד  ּובכל  , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָ

סתם  מצוה  ּבׁשם  צדקה  ההפר ׁש11מצות  וה ּנה , . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מן  'לחם  היא  ׁשה ּתֹורה  ה ּוא , למצ ֹות  ּתֹורה  ְְִִִֵֶֶֶַָָּבין

'לחם  הן וה ּמצ ֹות  ּבר ּוחנּיּות , להיֹות ּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה ּׁשמים ',

וכ ּיד ּוע  ּגׁשמ ּיים , ּבדברים  להיֹותן הארץ ', ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמן

להיֹות  צריכ ֹות  ה ּלבב ֹות , ח ֹובת  ׁשהן מצ ֹות  ְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּגם 
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תשתלשל  עצמו  זה אור  שמבחינת לא אם באבוקה, כנר  ממציאותה ותתבטל 

מדרגה  אחר  מדריגה השתלשלות בדרך  מועטת הארה איזו  ממנו  ותימשך 

מעין  נברא אחד  לבוש ממנה שייברא עד  רבים, זה בצמצומים אור  מהות

ליהנות  תוכל  זה אור  מעין  שהוא זה לבוש ודרך  ונשמה, רוח הנפש להלביש

תתבטל  ולא ולהשיגו  זה אור  מזיו 

דרך  בשמש הרואה וכמשל  ממציאותה

ומאירה...") זכה ≈¿ÌLeעששית
Ïˆ13. בשם גם נקראות והמצוות ≈

כיסיתיך ', ידי  'ובצל  נאמר  זה ועל  'צל '

הכתוב, ÌÈÓLוהמשך  ÚËÏ"ƒ¿…«»«ƒ
,˙Baw‰ el‡  "ı‡ „ÒÈÏÂ¿ƒ…∆∆≈«»¿»
ÌÈÓL ÌÈÓi˜˙Ó Ì˙eÎÊaL∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«ƒ

ı‡Â14È„ÈŒÏÚ ‰p‰ , »»∆ƒ≈«¿≈
,el‡ ÔÈe˜ ‰LÏLa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿…»«ƒ≈

גמילות קו  קו  הלכה, זו  ה' דבר  התורה,

העבודה, וקו  המצוות, וכללות חסדים

Ï‡NÈהקרבנות  ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»≈
,ÌÓ‡ ."ÔBiˆ" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ»¿»

‡Ùeb Ï‡NÈa עצמםÈzL LÈ ¿ƒ¿»≈»≈¿≈
˙B‚„Ó,שונות ÈÁa˙דרגות «¿≈¿ƒ«

"‰ÈLÂ" ˙ÈÁe "ÔBiˆ" כפי ƒ¿ƒ«¿»∆»
ומבאר . שממשיך 

,ÔÓÈÒ ÔBLlÓ ‡e‰ "ÔBiˆ"ƒƒ¿ƒ»
Ó‡Ók15 בר שמעון  שרבי  הזוהר  ¿«¬«

לאלוקות  מוחלט בביטול  שהיה יוחאי 

עצמית, יישות של  תחושה כל  ללא

עצמו  על  ÓÈÒ‡אמר  ‡‡¬»ƒ»»
‡ÓÏÚa, בלבד סימן  È‡˜Âאני  ¿»¿»¿»≈

'ציון ', הנקראת ישראל  בבני  זו  ודרגה

מכוונת  ‰LÙpסימן , ÏÚ הנשמה ««∆∆
ÔÓÈÒ ˙ÈÁa ‡È‰L ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ»

,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש »»»»∆¿
העליון ' 'אדם ¿BÓkהנקרא

e˙kL16 אדם בריאת לגבי  בתורה, ∆»
eÓÏˆaהראשון  Ì„‡ ‰NÚ«¬∆»»¿«¿≈

‡e‰L ,e˙eÓ„k שלמטה האדם ƒ¿≈∆
הזה  eÓ„e˙בעולם ÌÏˆa בדוגמת ¿∆∆¿

Ê‰יון ובדמ  ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰»»»»∆¿¿«∆
האלוקית  הנשמה של  ה'פדיון ' i„t‰לגבי  ,"‰„tz 'Bb ÔBiˆ" Ó‡∆¡«ƒƒ»∆¿ƒ»

„Ïa, מהשבי יציאה של  לשון  נזכר  ‰‡È˜Ï˙ולא LÙp‰ „vÓ Èk ƒ¿«ƒƒ««∆∆»¡…ƒ
,ÏÏk ‰ÈM‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï הכוחות בידי  'נשבית' לא מעולם והיא …«»ƒ¿««ƒ¿»¿»

הקדושה  מצד  בספר È‰Lשאינם ÚLa˙אפילו Ìbהתניא כאמור  ∆¬≈«ƒ¿«

Ca˙È Bz‡ ‰Ó‡a ‰˙È‰ ‡ËÁ‰17 תמיד נשארת מצידה והנשמה «≈¿»¿»¿»¿»ƒƒ¿»≈
לאלוקות, ובדביקות ÔÓבנאמנות d˙Bl‚Ï eÈ‰ ,d˙BcÙÏ ˜ CÈˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»«¿¿«»ƒ

ÌÏÚ‰‰ ירוד רוחני  במצב אבל  באלוקות מהדביקות נפרדת איננה אמנם כי  «∆¿≈
על  ומסתיר  המכסה ההעלם גילוי  היא והפדייה נעלם, לאלוקות שלה הקשר 

‰LÙpהנשמה. „vÓ Ï‡¬»ƒ««∆∆
L‡k ‰p‰ ,Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«ƒ≈«¬∆
,Cc‰ ˙‡ ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ»»»«¿»«∆«∆∆

‰ÈMa ‡e‰ ÈÊ‡ תחת ונמצא ¬««ƒ¿»
הצד  הקדושה,ממשלת צד  שאינו 

BÈL‰Ï CÈˆÂ לצד אותו  להחזיר  ¿»ƒ«¬ƒ
כפי  החטא.הקדושה לפני  »¿ÏÚÂשהיה

‰Ê והנפש הגוף של  היציאה על  ∆
מהשבי  "ÈLÂ‰הבהמית Ó‡∆¡«¿»∆»

ÔBiˆ" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,"‰˜„ˆaƒ¿»»«∆≈≈ƒ
"‰„tz ËtLÓa(L) תיפדה ∆¿ƒ¿»ƒ»∆

 ֿ על  היא והפדייה לעיל , כאמור  בלבד ,

ומבאר . שממשיך  כפי  'משפט', ידי 

È‡˜ "ËtLÓ" ,‰p‰c מכוון ¿ƒ≈ƒ¿»»≈
e˙kL BÓk ,‰Bz‰ ÏÚ18 ««»¿∆»

של  המשקים שר  חזרת לגבי  בתורה

כבתחילה  לתפקידו  מצרים מלך  פרעה

Ìb˙Â ,ÔBL‡‰ ËtLnk«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿≈
«¿¿ÎÏ‰k"¿ƒ˙‡אונקלוס 

"‡˙ÈÓ„˜19,,הראשונה כהלכה «¿«¿»
הלכות  היינו  ש'משפט' רמז  יש ומכאן 

˜‡Èהתורה, "‰˜„ˆ"e מכווןÏÚ ¿»»»≈«
˙Bˆn‰ ÏkL ,˙Bˆn‰ המעשיות «ƒ¿∆»«ƒ¿
‰˜„ˆ ÌLa e‡˜20ÏÎe , ƒ¿¿¿≈¿»»¿»

˙‡˜ ÈÓÏLeÈ „eÓÏz«¿¿«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌLa ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò11'ש'צדקה מובן  מזה וגם ¿»
המצוות. לכל  רומזת

LÙ‰‰ ,‰p‰Â ההבדלÔÈa ¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰Bz‰L ,‡e‰ ˙BˆÓÏ ‰Bz»¿ƒ¿∆«»
,'ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ' ‡È‰ƒ∆∆ƒ«»«ƒ

,˙eiÁea d˙BÈ‰Ï כל שהרי  ƒ¿»¿»ƒ
רוחני  דבר  היא התורה מציאות

,'ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ' Ô‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿≈∆∆ƒ»»∆
ÌÈiÓLb ÌÈ„a Ô˙BÈ‰Ï בדברים הוא המעשיות המצוות קיום שהרי  ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

וכד ', מצמר  ציצית כמו  ÌbLגשמיים Úe„iÎÂ אפילו˙BÁ Ô‰L ˙BˆÓ ¿«»«∆«ƒ¿∆≈«
,˙Bl‰ כמו וברגש בשכל  התלויים ומצוות דברים התורה לימוד  מצוות «¿»

אהבת  מצוות וכן  ה' ויראת  ה' BLb˙ישראל אהבת ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¿̂ƒƒ¿ƒ¿»
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ז        

ה ּגׁשמי  ּומח  ּבּלב  וחד ּור ֹות  ּפד ּית 21נר ּגׁשֹות  ולכן . ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹ

- ה ּתֹורה  ֿ ידי על  נע ׂשית  האלקית  ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹה ּנפ ׁש

נע ׂשית  וה ּגּוף  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש וה ׁשבת  ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָר ּוחנּיּות ,

ּגׁשמ ּיים . ּבדברים  המל ּבׁשֹות  ה ּמצ ֹות  ֿ ידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֻעל 

להיֹות  צריכה  ׁשּבתח ּלה  ה ּוא  העב ֹודה  ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָוסדר 

האלקית  ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  וגם  האלקית , ה ּנפ ׁש ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּפד ּית 

ה ּוא  ה ּנׁשמה  ירידת  ּתכלית  הרי אצל ֹו, ּבג ּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָהיא 

ּכא ׁשר  ולכן ה ּבהמית , ונפ ׁש ה ּגּוף  ּבר ּור  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשביל 

לברר  עב ֹודת ֹו ע ֹובד  אזי נׁשמת ֹו, את  מג ּלה  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָה ּוא 

ה ּתֹורה  ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן ה ּבהמית . נפ ׁשֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָאת 

ק ּיּום  ּבׁשביל  ה ּוא  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ׁשּתכלית  ְְְִִִִִִֶַַָּומצ ֹות ,

ּתלמ ּוד  ּגד ֹול  ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ְְְֲִֵַַַַַָה ּמצ ֹות ,

מע ׂשה  לידי ע ֹוׂשה 22ׁשּמביא  ואינֹו וה ּלֹומד  , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

על  ׁשלית ֹו  ׁשּתהפ ל ֹו ונח  למד , ׁשּלא  ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמ ּוטב 

ּבׁשביל 23ּפניו  ה ּוא  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ּתכלית  ּכי , ְְִִִִִַַָָָ

ׁשּבתח ּלה  העב ֹודה , סדר  וזה ּו ה ּמצ ֹות . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָק ּיּום 

ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  ּתּפדה ", ּבמ ׁשּפט  ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ"צ ּיֹון

ּבצדקה ", "וׁשביה  ּכ ֿ ואחר  ה ּגּלּוי, אל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמההעלם 

אל  הר ּוחנּיּות  מן ההמ ׁשכה  ענין ְְִִִֶֶַַַָָָָׁשה ּוא 

ְִַַה ּגׁשמ ּיּות .

מע ÔÈ‰Ïeב ) ּבא ּור  ה ּתֹורה ,ּבת ֹוספת  ל ּמּוד  לת  ¿»ƒְֲִֵֶֶַַַָ

ׁשל  העב ֹודה  ּכלל ּות  התחלת  ְְֲִֶֶַַָָָָׁשהיא 

ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבית  מענין זה  יּובן והה ׁשבה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה ּפדיֹון

לה ּקּב"ה  ל ֹו אין ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  ׁש"ּמּׁשחרב  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

מ ּובן  הרי הלכה ", ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  א ּלא  ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָּבע ֹולמ ֹו

ּדה ּנה  אחד . ענינם  ות ֹורה  ֿ ה ּמק ּדׁש ,24ׁשּבית  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

היּו א ּלא  אמן, ע ֹונים  היּו לא  ֿ ה ּמק ּדׁש ְְִִֵֵֶַָָָָָֹּבבית 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ְְְְִֵַָָא ֹומרים 

ענּית 25ועד " מעלת  ּגדלה  הרי להבין, וצרי . ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּומ ּדּוע 26אמן, , ה ּמבר מן יֹותר  אמן הע ֹונה  ּגד ֹול  ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אמן. ע ֹונים  היּו לא  ֿ ה ּמק ּדׁש ְְִִֵֵַָָָֹּבבית 
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וש"נ. ב .22)רצט ). מ , ה"ב .23)קידושין פ "א ברכות ואילך.24)ירושלמי  עדר ע ' תרל"ד סה"מ  ראה - לקמן הבא בכל

א.25) סג, נזיר.26)ברכות סוף  ב . נג, שם

    
ÈÓLb‰ ÁÓe la ˙Be„ÁÂ21 ביטוי ממש,ולקבל  והלב המוח בבשר  «¬«≈…«««¿ƒ

בחסידות. i„t˙כמבואר  ÔÎÏÂ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰, הגילוי אל  ההעלם מן  ¿»≈¿ƒ««∆∆»¡…ƒ
‰LÙpכאמור  ˙L‰Â ,˙eiÁe  ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«»»ƒ«¬»««∆∆

Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ הקדושה אל  בחזרה ֿ אחרא È„ÈŒÏÚמהסטרא ˙ÈNÚ ««¬ƒ¿««¬≈«¿≈
ÌÈ„a ˙BLaÏÓ‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿À»ƒ¿»ƒ

‰„BÚ‰ „ÒÂ .ÌÈiÓLb שעל «¿ƒƒ¿≈∆»¬»
של האדם  לפדייה להגיע כדי  לעשות

הגוף  של  והשבה האלוקית הנפש

הבהמית  lÁ˙aL‰והנפש ‡e‰∆ƒ¿ƒ»
ראשון  BÈ‰Ï˙בשלב ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿

Ì‚Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙i„t¿ƒ««∆∆»¡…ƒ¿«
‰‡È˜Ï˙אפילו  LÙp‰ L‡k«¬∆«∆∆»¡…ƒ

BÏˆ‡ Èel‚a ‡È‰,נפדתה וכבר  ƒ¿ƒ∆¿
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ˙ÈÏÎz È‰¬≈«¿ƒ¿ƒ««¿»»
באלוקות  למעלה ושורשה ממקורה

ובגוף  הבהמית בנפש מלובשת להיות

הזה  בעולם ÏÈLaגשמי  ‡e‰ƒ¿ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ea ולא ≈«¿∆∆««¬ƒ

עצמה, הנשמה תיקון  ≈«¿ÔÎÏÂלצורך 
,B˙ÓL ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰ L‡k«¬∆¿«∆∆ƒ¿»

ÈÊ‡ האדם מכן  BÚ„לאחר  ¬«≈
Ï B˙„BÚ הטוב את להפריד  ¬»¿»≈

ÔÎÂמהרע  .˙ÈÓ‰a‰ BLÙ ˙‡∆«¿««¬ƒ¿≈
‰Bz‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ידה שעל  «¿ƒ¿««»

האלוקית היא  הנפש ¿BˆÓeƒ˙פדיית
והנפש  הגוף השבת היא ֿ ידן  שעל 

והכוונה ÈÏÎzL˙הבהמית, המטרה ∆«¿ƒ
ÏÈLaשל  ‡e‰ ‰Bz‰ „enÏƒ«»ƒ¿ƒ

Ó‡Ók ,˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba בגמראÏB„b «≈»

„eÓÏz לימוד של  התורה וגדולתו  «¿
NÚÓ‰היא  È„ÈÏ ‡ÈnL22, ∆≈ƒƒ≈«¬∆

המצוות, BÈ‡Âקיום „ÓBl‰Â¿«≈¿≈
ÁÂ ,„ÓÏ ‡lL ËeÓ ‰NBÚ∆»∆…»«¿…«

BÏ עדיףÏÚ B˙ÈÏL CÙ‰zL∆≈»≈ƒ¿»«
ÂÈt23, ייוולד ÈÏÎz˙ולא Èk »»ƒ«¿ƒ

ÏÈLa ‡e‰ ‰Bz‰ „enÏƒ«»ƒ¿ƒ
„Ò e‰ÊÂ .˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿¿∆≈∆

‰lÁ˙aL ,‰„BÚ‰ התחלת »¬»∆ƒ¿ƒ»
היא  ËtLÓaהעבודה ÔBiˆ"ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰„tzƒ»∆∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ האלוקית הנפש של  ‰Èelb,וההתגלות Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ««¿»»≈«∆¿≈∆«ƒ
CkŒÁ‡Â הוא ה' בעבודת השני  e‰L‡השלב ,"‰˜„ˆa ‰ÈLÂ" ¿«««¿»∆»ƒ¿»»∆

˙eiÁe‰ ÔÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ האלוקית והנפש התורה ‡Ïשל  ƒ¿«««¿»»ƒ»»ƒ∆
˙eiÓLb‰ והנפש הגוף המצוות.של  ומעשה הבהמית ««¿ƒ

e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ¿∆∆≈
‡È‰L ,‰Bz‰ „enÏ ˙ÏÚÓ«¬«ƒ«»∆ƒ

˙ÏÁ˙‰ של השלב הראשון  «¿»«
‰„BÚ‰ ˙eÏÏk הכללי התוכן  ¿»»¬»

ÏL האדם של ‰ÔBÈ„tעבודת ∆«ƒ¿
האלוקית  הגוף L‰‰Â‰הנפש של  ¿«¬»»

בעיקר  אמנם (שהיא הבהמית והנפש

אבל  לעיל , כמבואר  המצוות, ֿ ידי  על 

בלימוד  כאמור , מתחיל , המצוות קיום

לידי  שמביא תלמוד  'גדול  כי  התורה,

Ê‰מעשה'), ÔeÈ המיוחדת המעלה »∆
התורה, לימוד  Œ˙Èaשל  ÔÈÚÓ≈ƒ¿«≈

ÁMn"L ÔÂÈÎc ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆»«
‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»≈¿«»»
˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ BÓÏBÚa¿»∆»«¿««

,"‰ÎÏ‰ ÏL ז "ל חכמינו  כמאמר  ∆¬»»
לעיל , Œ˙ÈaLהנזכר  ÔeÓ È‰¬≈»∆≈

„Á‡ ÌÈÚ ‰B˙Â Lc˜n‰«ƒ¿»¿»ƒ¿»»∆»
הפנימי  התוכן  עניין  ביאור  ידי  על  ולכן 

התוכן  עניין  יובן  המקדש, בית של 

כפי  התורה, מעלת של  הפנימי 

ומבאר . שממשיך 

‰p‰c24‡Ï Lc˜n‰Œ˙Èa , ¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»…
ÔÓ‡ ÌÈBÚ eÈ‰,ברכות אחרי  »ƒ»≈

ÌL Cea" ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‡l‡∆»»¿ƒ»≈
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk25 ¿«¿¿»»∆

שם  "ויברכו  מהפסוק שלומדים כפי 

‰Èכבודך ". ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈
,ÔÓ‡ ˙iÚ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬«¬ƒ«»≈

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók26ÏB„b ¿«¬««≈»
ÔÓ‡ ‰BÚ‰ אפילוÔÓ ˙BÈ »∆»≈≈ƒ

Cn‰,הברכה ÚecÓeאת «¿»≈««
ÌÈBÚ eÈ‰ ‡Ï Lc˜n‰Œ˙Èa¿≈«ƒ¿»…»ƒ

ÔÓ‡ ברוך' אומרים אלא הברכות על  »≈
שם'?
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צל  א ּלּו13ּוב ׁשם  - ארץ " וליסד  ׁשמים  "לנטע  . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

וארץ  ׁשמים  מתק ּימים  ׁשּבזכ ּותם  ,14ה ּקר ּבנֹות , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

נע ׂשים  א ּלּו, ק ּוין ּבׁשל ׁשה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹה ּנה 

ּגּופא  ּביׂשראל  אמנם , "צ ּיֹון". ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָיׂשראל 

ּובחינת  "צ ּיֹון" ּבחינת  מדרג ֹות , ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַיׁש

ּכמאמר  סימן, מ ּלׁשֹון ה ּוא  "צ ּיֹון" 15"וׁשביה ". ְְְֲִִִֶַַָָָ

האלקית  ה ּנפ ׁש על  וקאי ּבעלמא , סימנא  ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאנא 

ּכמ ֹו העליֹון, לאדם  סימן ּבבחינת  ְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא 

ׁשה ּוא 16ׁשּכת ּוב  ּכדמ ּותנּו, ּבצלמנּו אדם  נע ׂשה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

"צ ּיֹון  נאמר  זה  ועל  העליֹון. האדם  ּודמ ּות  ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָּבצלם 

האלקית  ה ּנפ ׁש מ ּצד  ּכי ּבלבד , ּפד ּיה  ּתּפדה ", ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּגֹו'

ּבׁשעת  ּגם  ׁשהרי ּכלל , ה ּׁשביה  ענין ׁשּי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹלא 

 ית ּבר א ּתֹו ּבאמנה  היתה  רק 17החטא  וצרי , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

מ ּצד  אבל  ההעלם . מן לג ּלֹות ּה הינּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלפ ּדֹות ּה,

ּופגם  חטא  ּכא ׁשר  ה ּנה  וה ּגּוף , ה ּבהמית  ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה ּנפ ׁש

וצרי ּבּׁשביה , ה ּוא  אזי , ה ּדר את  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועבר 

מה ֿ ּבצדקה ", "וׁשביה  נאמר  זה  ועל  ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָלה ׁשיב ֹו.

ּדה ּנה , ּתּפדה ". (ׁש)ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ֿ ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאין

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּתֹורה , על  קאי 18"מ ׁשּפט " ְְִֵֶַַָָָָ

קדמיתא " "ּכהלכתא  ותר ּגם  הרא ׁשֹון, ,19ּכּמׁשּפט  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

נקרא ּו ה ּמצ ֹות  ׁשּכל  ה ּמצ ֹות , על  קאי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּו"צדקה "

צדקה  נקראת 20ּבׁשם  יר ּוׁשלמי ּתלמ ּוד  ּובכל  , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָ

סתם  מצוה  ּבׁשם  צדקה  ההפר ׁש11מצות  וה ּנה , . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מן  'לחם  היא  ׁשה ּתֹורה  ה ּוא , למצ ֹות  ּתֹורה  ְְִִִֵֶֶֶַָָּבין

'לחם  הן וה ּמצ ֹות  ּבר ּוחנּיּות , להיֹות ּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה ּׁשמים ',

וכ ּיד ּוע  ּגׁשמ ּיים , ּבדברים  להיֹותן הארץ ', ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמן

להיֹות  צריכ ֹות  ה ּלבב ֹות , ח ֹובת  ׁשהן מצ ֹות  ְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּגם 
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ובכ"מ .13) ב 'תרכג. ע ' ח "ז בא אוה"ת שם.14)ראה לירושלמי  א.15)קה"ע  רכה, כו.16)זח "א א, תניא 17)בראשית

יג.18)ספכ"ד. מ , שם.19)וישב  פרשתנו ובכ"מ .20)לקו"ת ג. מד, שה"ש לקו"ת ג. מב , ג. לח , מקץ  תו"א

    
תשתלשל  עצמו  זה אור  שמבחינת לא אם באבוקה, כנר  ממציאותה ותתבטל 

מדרגה  אחר  מדריגה השתלשלות בדרך  מועטת הארה איזו  ממנו  ותימשך 

מעין  נברא אחד  לבוש ממנה שייברא עד  רבים, זה בצמצומים אור  מהות

ליהנות  תוכל  זה אור  מעין  שהוא זה לבוש ודרך  ונשמה, רוח הנפש להלביש

תתבטל  ולא ולהשיגו  זה אור  מזיו 

דרך  בשמש הרואה וכמשל  ממציאותה

ומאירה...") זכה ≈¿ÌLeעששית
Ïˆ13. בשם גם נקראות והמצוות ≈

כיסיתיך ', ידי  'ובצל  נאמר  זה ועל  'צל '

הכתוב, ÌÈÓLוהמשך  ÚËÏ"ƒ¿…«»«ƒ
,˙Baw‰ el‡  "ı‡ „ÒÈÏÂ¿ƒ…∆∆≈«»¿»
ÌÈÓL ÌÈÓi˜˙Ó Ì˙eÎÊaL∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«ƒ

ı‡Â14È„ÈŒÏÚ ‰p‰ , »»∆ƒ≈«¿≈
,el‡ ÔÈe˜ ‰LÏLa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿…»«ƒ≈

גמילות קו  קו  הלכה, זו  ה' דבר  התורה,

העבודה, וקו  המצוות, וכללות חסדים

Ï‡NÈהקרבנות  ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»≈
,ÌÓ‡ ."ÔBiˆ" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ»¿»

‡Ùeb Ï‡NÈa עצמםÈzL LÈ ¿ƒ¿»≈»≈¿≈
˙B‚„Ó,שונות ÈÁa˙דרגות «¿≈¿ƒ«

"‰ÈLÂ" ˙ÈÁe "ÔBiˆ" כפי ƒ¿ƒ«¿»∆»
ומבאר . שממשיך 

,ÔÓÈÒ ÔBLlÓ ‡e‰ "ÔBiˆ"ƒƒ¿ƒ»
Ó‡Ók15 בר שמעון  שרבי  הזוהר  ¿«¬«

לאלוקות  מוחלט בביטול  שהיה יוחאי 

עצמית, יישות של  תחושה כל  ללא

עצמו  על  ÓÈÒ‡אמר  ‡‡¬»ƒ»»
‡ÓÏÚa, בלבד סימן  È‡˜Âאני  ¿»¿»¿»≈

'ציון ', הנקראת ישראל  בבני  זו  ודרגה

מכוונת  ‰LÙpסימן , ÏÚ הנשמה ««∆∆
ÔÓÈÒ ˙ÈÁa ‡È‰L ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ»

,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש »»»»∆¿
העליון ' 'אדם ¿BÓkהנקרא

e˙kL16 אדם בריאת לגבי  בתורה, ∆»
eÓÏˆaהראשון  Ì„‡ ‰NÚ«¬∆»»¿«¿≈

‡e‰L ,e˙eÓ„k שלמטה האדם ƒ¿≈∆
הזה  eÓ„e˙בעולם ÌÏˆa בדוגמת ¿∆∆¿

Ê‰יון ובדמ  ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰»»»»∆¿¿«∆
האלוקית  הנשמה של  ה'פדיון ' i„t‰לגבי  ,"‰„tz 'Bb ÔBiˆ" Ó‡∆¡«ƒƒ»∆¿ƒ»

„Ïa, מהשבי יציאה של  לשון  נזכר  ‰‡È˜Ï˙ולא LÙp‰ „vÓ Èk ƒ¿«ƒƒ««∆∆»¡…ƒ
,ÏÏk ‰ÈM‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï הכוחות בידי  'נשבית' לא מעולם והיא …«»ƒ¿««ƒ¿»¿»

הקדושה  מצד  בספר È‰Lשאינם ÚLa˙אפילו Ìbהתניא כאמור  ∆¬≈«ƒ¿«

Ca˙È Bz‡ ‰Ó‡a ‰˙È‰ ‡ËÁ‰17 תמיד נשארת מצידה והנשמה «≈¿»¿»¿»¿»ƒƒ¿»≈
לאלוקות, ובדביקות ÔÓבנאמנות d˙Bl‚Ï eÈ‰ ,d˙BcÙÏ ˜ CÈˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»«¿¿«»ƒ

ÌÏÚ‰‰ ירוד רוחני  במצב אבל  באלוקות מהדביקות נפרדת איננה אמנם כי  «∆¿≈
על  ומסתיר  המכסה ההעלם גילוי  היא והפדייה נעלם, לאלוקות שלה הקשר 

‰LÙpהנשמה. „vÓ Ï‡¬»ƒ««∆∆
L‡k ‰p‰ ,Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«ƒ≈«¬∆
,Cc‰ ˙‡ ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ»»»«¿»«∆«∆∆

‰ÈMa ‡e‰ ÈÊ‡ תחת ונמצא ¬««ƒ¿»
הצד  הקדושה,ממשלת צד  שאינו 

BÈL‰Ï CÈˆÂ לצד אותו  להחזיר  ¿»ƒ«¬ƒ
כפי  החטא.הקדושה לפני  »¿ÏÚÂשהיה

‰Ê והנפש הגוף של  היציאה על  ∆
מהשבי  "ÈLÂ‰הבהמית Ó‡∆¡«¿»∆»

ÔBiˆ" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,"‰˜„ˆaƒ¿»»«∆≈≈ƒ
"‰„tz ËtLÓa(L) תיפדה ∆¿ƒ¿»ƒ»∆

 ֿ על  היא והפדייה לעיל , כאמור  בלבד ,

ומבאר . שממשיך  כפי  'משפט', ידי 

È‡˜ "ËtLÓ" ,‰p‰c מכוון ¿ƒ≈ƒ¿»»≈
e˙kL BÓk ,‰Bz‰ ÏÚ18 ««»¿∆»

של  המשקים שר  חזרת לגבי  בתורה

כבתחילה  לתפקידו  מצרים מלך  פרעה

Ìb˙Â ,ÔBL‡‰ ËtLnk«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿≈
«¿¿ÎÏ‰k"¿ƒ˙‡אונקלוס 

"‡˙ÈÓ„˜19,,הראשונה כהלכה «¿«¿»
הלכות  היינו  ש'משפט' רמז  יש ומכאן 

˜‡Èהתורה, "‰˜„ˆ"e מכווןÏÚ ¿»»»≈«
˙Bˆn‰ ÏkL ,˙Bˆn‰ המעשיות «ƒ¿∆»«ƒ¿
‰˜„ˆ ÌLa e‡˜20ÏÎe , ƒ¿¿¿≈¿»»¿»

˙‡˜ ÈÓÏLeÈ „eÓÏz«¿¿«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌLa ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò11'ש'צדקה מובן  מזה וגם ¿»
המצוות. לכל  רומזת

LÙ‰‰ ,‰p‰Â ההבדלÔÈa ¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰Bz‰L ,‡e‰ ˙BˆÓÏ ‰Bz»¿ƒ¿∆«»
,'ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ' ‡È‰ƒ∆∆ƒ«»«ƒ

,˙eiÁea d˙BÈ‰Ï כל שהרי  ƒ¿»¿»ƒ
רוחני  דבר  היא התורה מציאות

,'ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ' Ô‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿≈∆∆ƒ»»∆
ÌÈiÓLb ÌÈ„a Ô˙BÈ‰Ï בדברים הוא המעשיות המצוות קיום שהרי  ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

וכד ', מצמר  ציצית כמו  ÌbLגשמיים Úe„iÎÂ אפילו˙BÁ Ô‰L ˙BˆÓ ¿«»«∆«ƒ¿∆≈«
,˙Bl‰ כמו וברגש בשכל  התלויים ומצוות דברים התורה לימוד  מצוות «¿»

אהבת  מצוות וכן  ה' ויראת  ה' BLb˙ישראל אהבת ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¿̂ƒƒ¿ƒ¿»
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ח    

C‡ ז"ל ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , 27הענין «ְְְִִֵֵַָָָ

מ ּמע ׂשה  יֹותר  צ ּדיקים  מע ׂשה  ְֲֲִִִִֵֵֵַַַּגד ֹולים 

ּכתיב  וארץ , ׁשמים  ּבמע ׂשה  ּדא ּלּו וארץ . 28ׁשמים  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  אחת ) (יד  ידי ְְִִִִִֶַַַָָָָָָאף 

ּכתיב  צ ּדיקים , ׁשל  ידיהם  ּבמע ׂשה  וא ּלּו 29ׁשמים . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ידי  (מע ׂשה  מק ּדׁש ה ', ּפעל ּת ל ׁשב ּת ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמכ ֹון

ואמר ּו ידים ). (ׁשּתי ידי ּכֹוננּו אד ' ה ּוא ) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָצ ּדיקים 

ז"ל  ׁשּתי 30ר ּבֹותינּו ּבין ׁשּנּתן מק ּדׁש ּגד ֹול  ְְִִֵֵֵֶַָָָ

הוי', ּפעל ּת ׁשּנאמר  ֿ י), ואדנ (הוי' ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָא ֹות ּיֹות 

והענין  ֿ י. אדנ ה ּוא ) צ ּדיקים  ידי (מע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָמק ּדׁש

אלקים , מ ּׁשם  היא  הע ֹולם  התה ּוּות  ּדה ּנה  ְְֱִִִִִֵֵַָָֹה ּוא ,

ׁשּכת ּוב  לפי 31ּכמ ֹו והינּו אלקים , ּברא  ּברא ׁשית  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹ

חמ ׁשֿ  מהל לרקיע  מארץ  מג ּבל , ה ּוא  ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהע ֹולם 

ֿ מא ֹות  חמ ׁש  מהל לרקיע  רקיע  ּבין ׁשנה , ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָמא ֹות 

וגם 32ׁשנה  וה ּׂשגת . הבנת  ה ּוא  ׁשענינֹו ֿ עדן ּגן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  ענין ׁשה ּוא  מ ּוכח  ּגּופא  מ ּזה  הרי ְֱֲִִֵֶֶֶָָָֹאלק ּות ,

ּובכדי  ּגב ּול , ּבחינת  היא  ה ּׂשגה  ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָָהג ּבלה ,

זה  הרי ֿ ּגב ּול , מ ּבלי ה ּגב ּול  התה ּוּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַׁשּתהיה 

וזה ּו אלקים . מ ּׁשם  וההעלם  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל 

אלקים , ׁשם  רק  נזּכר  ּברא ׁשית  ימי ׁשׁשת  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּבכל 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  ּגם  נזּכר  ה ּׁשּבת  ּביֹום  ְְְְֲִֵַַַַָָָָורק 

וׁשמים .33ׁשּכת ּוב  ארץ  אלקים  הוי' ע ׂשֹות  ּביֹום  ְְֱֲֲִִֶֶֶָָָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מ ּזה , ׁשּכל ּו34ויתרה  אלקים , ויכל  ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אלקים  מ ּׁשם  וההעלמ ֹות  והינּו,35ה ּצמצ ּומים  . ְְְְְֱִִִִֵַַַַָֹ

מ ּלמעלה  ה ּירידה  היא  הח ֹול  ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבׁשׁשת 

חכמת ֹו ׁשּגם  ּבנין, ה ּבֹונה  אדם  וכמ ׁשל  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלמ ּטה ,

ּבׁשּבת  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ּבע ׂשּיה . ּומתל ּבׁשת  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת 

לבחינת  עד  למעלה , מ ּלמ ּטה  העל ּיה  ענין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָה ּוא 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  המ ׁשכת  היא  ּומ ּׁשם  ְְֲֲִִֵַַַַָָָָה ּתענּוג ,

סג ּור 36ׁשּכת ּוב  יהיה  ּגֹו' ה ּפנימית  החצר  ׁשער  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רא ׁשיֿ יּפתח , ה ּׁשּבת  ּוביֹום  ה ּמע ׂשה  ימי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשׁשת 
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א.27) ה, יג.28)כתובות מח , יז.29)ישעי ' טו, ג.30)בשלח  כא, נשא בלקו"ת נתבאר א. צב , סנהדרין א. לג, ברכות

א.31) א, א.32)בראשית יג, ד.33)חגיגה ב , ב .34)בראשית לב ,35)שם, שה"ש ג. עט , פינחס  א. עב , בלק  לקו"ת ראה

א.36)א. מו, יחזקאל

    
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡'שם 'ברוך  אלא 'אמן ' אומרים היו  לא שבמקדש הטעם «»ƒ¿»

ז "ל  חכמינו  בדברי  המקדש בית במעלת ביאור  תוספת ֿ פי  על  ≈p‰c¿ƒ‰יובן 
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡27 בגמראÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b במובן »¿«≈¿ƒ«¬≈«ƒƒ

ı‡Âמסויים  ÌÈÓL ‰NÚnÓ ˙BÈ.הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש el‡cשברא ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆¿ƒ
È˙k ,ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓa28 ¿«¬≈»«ƒ»»∆¿ƒ

‡Á˙)בישעיה  „È) È„È Û‡ ידו «»ƒ»««
כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש «¿«ÒÈ„‰של 

.ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡»∆ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
ÏL Ì‰È„È ‰NÚÓa el‡Â¿ƒ¿«¬≈¿≈∆∆

È˙k ,ÌÈ˜Ècˆ29ÔBÎÓ «ƒƒ¿ƒ»
Lc˜Ó ,'‰ zÏÚt EzLÏ¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»
(‡e‰ ÌÈ˜Ècˆ È„È ‰NÚÓ)«¬≈¿≈«ƒƒ
.(ÌÈ„È ÈzL) EÈ„È eBk '„‡«¿¿»∆¿≈»«ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â30 עוד ¿»¿«≈
המקדש  בית Lc˜Óבמעלת ÏB„b»ƒ¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa ÔzpL שתי ∆ƒ»≈¿≈ƒ
שמות  של  ««¬(‰ÈÂ'הקדושים מילים

,'ÈÂ‰ zÏÚt Ó‡pL ,(ÈŒ„‡Â¿«¿∆∆¡«»«¿»¬»»
ÌÈ˜Ècˆ È„È ‰NÚÓ) Lc˜Óƒ¿»«¬≈¿≈«ƒƒ

.ÈŒ„‡ (‡e‰«¿
˙ee‰˙‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ הזה,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰ »»ƒƒ≈¡…ƒ
e˙kL BÓk31‡a ˙ÈL‡a ¿∆»¿≈ƒ»»

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של  השם ¡…ƒ
צמצום  עניין  בא שממנה והגבורה

האלוקי  האור  ÈÙÏומיעוט eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÌÏBÚ‰L הזה,Ïa‚Ó ‡e‰ ויש ∆»»À¿»

שלו  לגודל  ÚÈ˜Ïגבול  ı‡Ó≈∆∆»»ƒ«
ÔÈa ,‰L ˙B‡ÓŒLÓÁ CÏ‰Ó«¬«¬≈≈»»≈
ŒLÓÁ CÏ‰Ó ÚÈ˜Ï ÚÈ˜»ƒ«¿»ƒ««¬«¬≈

‰L ˙B‡Ó32. יותר Ì‚Âולא ≈»»¿«
רוחני Ô„ÚŒÔbאפילו  עולם שהוא «≈∆

ומרחקים  ומידות גבולות לו  ואין 

ֿ עדן BÈÚLגשמיים  גן  ‰e‡של  ∆ƒ¿»
˙e˜Ï‡ ˙‚O‰Â ˙‰ ידי ֿ על  ¬»«¿«»«¡…

בו , הנמצאות fÓ‰הנשמות È‰¬≈ƒ∆
‡Ùeb הבנה הוא שעניינו  עצמו  מזה »
e‰L‡והשגה  ÁÎeÓ עדן ֿ ÔÈÚגן  »∆ƒ¿»

‰ Èk ,‰Ïa‚‰ ÏL‰‚O הבנה ∆«¿»»ƒ«»»
וביכולת  בכליו  ונתפסת הנקלטת

ומשיג  המבין  של  È‰ƒ‡הקליטה
‰È‰zL È„Îe ,Ïeb ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

˙ee‰˙‰,רוחניים והן  גשמיים הן  עולמות, ÏebŒÈÏaÓ,של  Ïeb‰ ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿
גבול  ובלי  סוף האין  האלוקי  מהאור  מוגבלים עולמות Ê‰בריאת È‰¬≈∆

ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ הוא והצמצום גבול , והבלי  האין  של  «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈
ÏÎaL e‰ÊÂ .ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ במשך הבריאה את המתארים הפסוקים ƒ≈¡…ƒ¿∆∆¿»

˜ kÊ ˙ÈL‡a ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈¿≈ƒƒ¿»«
˙aM‰ ÌBÈa ˜Â ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿«¿««»

,'ÈÂ‰ ÌL Ìb kÊ של השם ƒ¿»«≈¬»»
והגילוי , החסד  ¿BÓkמידת

e˙kL33'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ∆»¿¬¬»»
‰˙ÈÂ .ÌÈÓLÂ ı‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆∆¿»»ƒƒ≈»

,‰fÓ לשם שפרט בלבד  זו  לא ƒ∆
שלגבי  אלא הוי ', שם גם נזכר  אלוקים

נאמר  הבריאה מעשה ¿BÓkסיום
e˙kL34,ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ∆»«¿«¡…ƒ

היא  הפסוק של  הפנימית והמשמעות

eÏkL הסתיימוÌÈÓeˆÓv‰ ∆»«ƒ¿ƒ
˙BÓÏÚ‰‰Â האין האלוקי  האור  על  ¿««¿»

הוא שמקורם ‡ÌÈ˜Ïסוף ÌMÓ35. ƒ≈¡…ƒ
ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆¿≈«

‰„Èi‰ ‡È‰ האלוקי האור  של  ƒ«¿ƒ»
ÏLÓÎÂ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ¿«
ÌbL ,ÔÈa ‰Ba‰ Ì„‡»»«∆ƒ¿»∆«

B˙ÓÎÁ נעלית היא עצמה שמצד  »¿»
פשוטה  גשמית ממלאכה ומרוממת

‰iNÚa ˙LaÏ˙Óe ˙„BÈ∆∆ƒ¿«∆∆»¬ƒ»
השכל  לעומת נחות דבר  שהיא

aLa˙והחכמה. ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ של ההתעלות ƒ¿«»¬ƒ»

ÏÚÓÏ‰,הבריאה ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
עם  העולם של  וחיבור  והתקרבות

‰eÚz‚האלוקות  ˙ÈÁÏ „Ú«ƒ¿ƒ«««¬
נעלית  בחינה שהיא העליון , האלוקי 

העונג  הנפש, שבכוחות כשם ביותר ,

מאד , ופנימי  עמוק דבר  «ÌMÓeƒהוא
העליון  ‰ÎLÓ˙מהעונג  ‡È‰ƒ«¿»«

BÓkוהתגלות ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿
e˙kL36 מה על  יחזקאל  בנבואת ∆»

לבוא  לעתיד  המקדש בבית שיהיה

'Bb ˙ÈÓÈt‰ ˆÁ‰ ÚL««∆»≈«¿ƒƒ
‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL e‚Ò ‰È‰Èƒ¿∆»≈∆¿≈««¬∆

,Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈe והמילים ¿««»ƒ»≈«
המתחילות  השבת" וביום המעשה "ימי 
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ט        

הוי' הוי'.37ּתב ֹות  ׁשם  נמ ׁש ׁשּבׁשּבת  לפי , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ההתה ּוּות  ׁשּבהם  הח ֹול  ימי ּבׁשׁשת  ֿ ׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמה 

אלקים  מ ּׁשם  וה ּגב ּור ֹות  ה ּצמצ ּומים  ֿ ידי על  ְְְְֱִִִִִֵֵַַַֹהיא 

ארץ " יסדה  ידי "אף  וזה ּו קאי 38ּדוקא . "ארץ " , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּולמעלה  ּבהג ּבלה . ׁשה ּוא  ׁשּלמ ּטה  הע ֹולם  ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָעל 

ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ּכלל ּות  ה ּנה  ְְְֲִִִִֵֵָָָָָיֹותר ,

ֿ ידי  על  היא  ׁשהתה ּוּותם  "ארץ ", ּבכלל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהם 

יסדה  ידי "אף  וזה ּו אלקים , ׁשם  ׁשל  ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹה ּצמצ ּומים 

ׂשמאל  יד  היא  "ידי" ׁשּמֹורה 39ארץ ", ּכהה , יד  , ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבּׁשמי  אמנם  ה ּצמצ ּום . ּכתיב על  ה ּׁשמים 40ם  ְְְִִִִַַַַַַָָָָ

א ֹור  ׁשה ּוא  הוי' ׁשם  מאיר  ׁשּׁשם  להוי', ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשמים 

ט ּפחה  "וימיני ּכתיב  ולכן מצמצם , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻׁשאינֹו

ׁשה ּוא  ּבתק ּפֹו, ה ּכח  על  מ ֹורה  ימין ׁשּיד  ְְִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשמים ",

וארץ  ׁשמים  מע ׂשה  ּכלל ּות   א הוי'. ׁשם  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָענין

היא  "ארץ " ׁשּבחינת  מיּבעי לא  ּבהג ּבלה , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹה ּוא 

ויד  אלקים  מ ּׁשם  היא  ׁשהתה ּוּות ּה לפי ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹּבהג ּבלה ,

ּבהג ּבלה , היא  "ׁשמים " ּבחינת  ּגם  א ּלא  ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹׂשמאל ,

ׁשּׁשֹוללת  ּדוקא  ימין מ ּיד  היא  התה ּוּות ּה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי

ולא  ּדוקא  הוי' ל ׁשם  ׁשּׁשּיכת  הינּו, ׂשמאל , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיד 

אינֹו ׁשּבּׁשמים  ׁשה ּגּלּוי והינּו, אלקים , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹל ׁשם 

אחת . ּביד  נברא  אחד  ׁשּכל  לפי ּבארץ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמאיר 

יֹותר  צ ּדיקים  מע ׂשה  "ּגד ֹולים  נאמר  זה  ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַועל 

ּכתיב  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  וארץ ", ׁשמים  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ ּמע ׂשה 

ּכי  א ֹות ּיֹות , ׁשּתי ּבין ונּתן ידים , ׁשּתי ,"ידי"ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבהג ּבל ֹות  ׁשּגם  ה ּוא  ֿ ה ּמק ּדׁש ּבבית  ְְְְִִֵֶַַַַָָהח ּדּוׁש

ֿ ּגב ּול  ה ּבלי א ֹור  האיר  אלקים , ׁשם  ׁשּמּצד  ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַֹה ּטבע 

לפי  והינּו מה ּטבע , ׁשּלמעלה  הוי' ׁשם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּצד 

נעלה  מא ֹור  היא  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשההמ ׁשכה 

ולכן  אלקים , ּומ ּׁשם  הוי' מ ּׁשם  ׁשּלמעלה  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּביֹותר 

יחד . ׁשניהם  לח ּבר  ְְְֵֵֶַַַֹּבכח ֹו
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ועוד.37) י . כח , פינחס  הפסוקים 111).38)שער ס "ע  ה'שי "ת (סה"מ  פ "א ה'שי "ת לגני  באתי  ד"ה גם פדר"א 39)ראה ראה

ב . פה, א. לז, א. כ, זח "ב  טז.40)פי "ח . קטו, תהלים

    
הם ה' ו ' ה' י ' ÈÂ‰37˙aLaL'שם BzŒÈL‡˙באותיות ÈÙÏ , »≈≈¬»»¿ƒ∆¿«»

צמצומים ואין  אלוקים' 'ויכל  ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óכאשר  .'ÈÂ‰ ÌL CLÓƒ¿»≈¬»»«∆≈≈
ÌÈÓeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ Ì‰aL ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈«∆»∆«ƒ¿«ƒ«¿≈«ƒ¿ƒ

.‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ˙Beb‰Â¿«¿ƒ≈¡…ƒ«¿»
e‰ÊÂבפסוק הפנימי  "‡Ûהפירוש ¿∆«

"ı‡ ‰„ÒÈ È„È38"ı‡" , »ƒ»¿»»∆∆∆
‰hÓlL ÌÏBÚ‰ ÏÚ È‡»̃≈«»»∆¿«»

הגשמי  הזה ∆e‰L‡העולם
‰Ïa‚‰a.מוגבלות מידות לו  ויש ¿«¿»»

,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ורוחני נעלה במובן  ¿«¿»≈
BÓÏBÚ˙יותר , ˙eÏÏk ‰p‰ƒ≈¿»»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ארבעת כל  ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
הכלליים  הרוחניים ≈‰Ìהעולמות

Ì˙ee‰˙‰L ,"ı‡" ÏÏÎaƒ¿»∆∆∆ƒ¿«»
ÏL ÌÈÓeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«ƒ¿ƒ∆

ÌÈ˜Ï‡ ÌL הם הצמצום שם ועל  ≈¡…ƒ
העולם  שנקרא כמו  'ארץ' בשם נקראים

המוגבל , הגשמי  התוכן e‰ÊÂהזה ¿∆
הכתוב של  ÒÈ„‰הפנימי  È„È Û‡"«»ƒ»¿»

„È ‡È‰ "È„È" ,"ı‡∆∆»ƒƒ«
Ï‡ÓN39, נאמר בהמשך  שהרי  ¿…

שמים' טיפחה ימין ) (יד  «È„'וימיני 
,‰‰k ימין ליד  יחסית החלשה היד  ≈»

ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰BnL והחלישות ∆»««ƒ¿
ומיעוט. לצמצום «¿«‡ÌÓרומזת

ÌÈÓMa ימין יד  נזכרה שבהם «»«ƒ
È˙k40,'ÈÂ‰Ï ÌÈÓL ÌÈÓM‰ ¿ƒ«»«ƒ»«ƒ«¬»»
ÌMLבשמים'ÈÂ‰ ÌL È‡Ó ∆»≈ƒ≈¬»»

B‡ ‡e‰Lסוף BÈ‡Lאין  ∆∆≈
ÈÈÓÈÂ" È˙k ÔÎÏÂ ,ÌˆÓˆÓ¿À¿»¿»≈¿ƒƒƒƒ
ÔÈÓÈ „iL ,"ÌÈÓL ‰ÁtËƒ¿»»«ƒ∆«»ƒ
‡e‰L ,Bt˜˙a Ák‰ ÏÚ ‰BÓ»««…«¿»¿∆

ÔÈÚ שהוא כפי  והגילוי  האור  תוקף ƒ¿«
מאיר  ‡Cכאשר  .'ÈÂ‰ ÌL מצד ≈¬»»«

הבריאה  לגבי  שגם זה עם יחד  שני ,

מקום מכל  הוי , שם «¿eÏÏk˙נזכר 
ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ הבריאה «¬≈»«ƒ»»∆

ÈÚaÈÓבכלל  ‡Ï ,‰Ïa‚‰a ‡e‰¿«¿»»…ƒ»≈
לומר  צריך  "‡ı"אין  ˙ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆

והעולמות  הגשמי  הזה העולם

עולמות  בגדר  הם שגם הרוחניים

מסויים, במובן  ‰È‡מוגבלים, d˙ee‰˙‰L ÈÙÏ ,‰Ïa‚‰a ‡È‰ƒ¿«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ הצמצום מידת של  Ï‡ÓNהשם „ÈÂ החלשה היד  ƒ≈¡…ƒ¿«¿…

האור , ומיעוט צמצום את "ÌÈÓL"המסמלת ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ הקשורה ∆»«¿ƒ«»«ƒ
הוי ' בשם מאיר  שהוא כפי  סוף ‰˙‰d˙eeבאין  È‰L ,‰Ïa‚‰a ‡È‰ƒ¿«¿»»∆¬≈ƒ¿«»

'שמים' בחינת ÔÈÓÈשל  „iÓ ‡È‰ƒƒ«»ƒ
,Ï‡ÓN „È ˙ÏÏBML ‡˜Âc«¿»∆∆∆«¿…

˙ÎiML ,eÈ‰'ÈÂ‰ ÌLÏ «¿∆«∆∆¿≈¬»»
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLÏ ‡ÏÂ ‡˜Âc וזה «¿»¿…¿≈¡…ƒ

הגבלה  גם הוא ¿»¿eÈ‰Â,עצמו 
ÌÈÓMaL Èelb‰L מצד שאמנם ∆«ƒ∆«»«ƒ

סוף אין  הוא È‡Óעצמו  BÈ‡≈≈ƒ
ı‡a יש כן  ואם בשמים רק אלא »»∆

הוא הדבר  וטעם להארתו , ÈÙÏ¿ƒגבול 
„Á‡ ÏkL הארץ מהשניים, ∆»∆»

‡Á˙והשמים, „Èa ‡ אחרת ƒ¿»¿»««
והשמים  בשמאל  הארץ מהשניה,

Ê‰בימין . ÏÚÂ שבבריאת כך  על  ¿«∆
בלבד  אחת ביד  נבראו  השמים העולם

בלבד  אחת ביד  נבראה הארץ וגם

‰NÚÓ ÌÈÏB„b" Ó‡∆¡«¿ƒ«¬≈
ÌÈ˜Ècˆ המקדש בית בניין  היינו  «ƒƒ

,"ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ ˙BÈ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
È˙k Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»¿ƒ

ÌÈ„È ÈzL ,"EÈ„È" ביחדÔzÂ , »∆¿≈»«ƒ¿ƒ«
,˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa שם בין  היינו  ≈¿≈ƒ

לשבתך  'מכון  ככתוב ֿ י , אדנ  לשם הוי '

ידיך ', כוננו  ֿ י  אדנ  מקדש הוי ', פעלת

Lc˜n‰Œ˙Èa LecÁ‰ Èkƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ידיים  בשתי  ÌbLשנברא ‡e‰∆«

ÌL „vnL Úh‰ ˙BÏa‚‰a¿«¿»«∆«∆ƒ«≈
ŒÈÏa‰ B‡ È‡‰ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈ƒ«¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌL „vnL Ïeb¿∆ƒ«≈¬»»

,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL הארת כלומר , ∆¿«¿»≈«∆«
הגבול  וחיבור  הגבול  בתוך  גבול  הבלי 

גבול  הבלי  ÈÙÏעם eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÈÂÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור  ∆««¿»»

B‡Ó ‡È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆¿«¿»ƒ≈

ÔÎÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓe 'ÈÂ‰ כיוון ¬»»ƒ≈¡…ƒ¿»≈
משניהם הנעלה אור  …¿BÁÎaשהוא

.„ÁÈ Ì‰ÈL aÁÏ¿«≈¿≈∆««

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

    

C‡ ז"ל ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , 27הענין «ְְְִִֵֵַָָָ

מ ּמע ׂשה  יֹותר  צ ּדיקים  מע ׂשה  ְֲֲִִִִֵֵֵַַַּגד ֹולים 

ּכתיב  וארץ , ׁשמים  ּבמע ׂשה  ּדא ּלּו וארץ . 28ׁשמים  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  אחת ) (יד  ידי ְְִִִִִֶַַַָָָָָָאף 

ּכתיב  צ ּדיקים , ׁשל  ידיהם  ּבמע ׂשה  וא ּלּו 29ׁשמים . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ידי  (מע ׂשה  מק ּדׁש ה ', ּפעל ּת ל ׁשב ּת ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמכ ֹון

ואמר ּו ידים ). (ׁשּתי ידי ּכֹוננּו אד ' ה ּוא ) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָצ ּדיקים 

ז"ל  ׁשּתי 30ר ּבֹותינּו ּבין ׁשּנּתן מק ּדׁש ּגד ֹול  ְְִִֵֵֵֶַָָָ

הוי', ּפעל ּת ׁשּנאמר  ֿ י), ואדנ (הוי' ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָא ֹות ּיֹות 

והענין  ֿ י. אדנ ה ּוא ) צ ּדיקים  ידי (מע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָמק ּדׁש

אלקים , מ ּׁשם  היא  הע ֹולם  התה ּוּות  ּדה ּנה  ְְֱִִִִִֵֵַָָֹה ּוא ,

ׁשּכת ּוב  לפי 31ּכמ ֹו והינּו אלקים , ּברא  ּברא ׁשית  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹ

חמ ׁשֿ  מהל לרקיע  מארץ  מג ּבל , ה ּוא  ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהע ֹולם 

ֿ מא ֹות  חמ ׁש  מהל לרקיע  רקיע  ּבין ׁשנה , ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָמא ֹות 

וגם 32ׁשנה  וה ּׂשגת . הבנת  ה ּוא  ׁשענינֹו ֿ עדן ּגן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  ענין ׁשה ּוא  מ ּוכח  ּגּופא  מ ּזה  הרי ְֱֲִִֵֶֶֶָָָֹאלק ּות ,

ּובכדי  ּגב ּול , ּבחינת  היא  ה ּׂשגה  ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָָהג ּבלה ,

זה  הרי ֿ ּגב ּול , מ ּבלי ה ּגב ּול  התה ּוּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַׁשּתהיה 

וזה ּו אלקים . מ ּׁשם  וההעלם  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל 

אלקים , ׁשם  רק  נזּכר  ּברא ׁשית  ימי ׁשׁשת  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּבכל 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  ּגם  נזּכר  ה ּׁשּבת  ּביֹום  ְְְְֲִֵַַַַָָָָורק 

וׁשמים .33ׁשּכת ּוב  ארץ  אלקים  הוי' ע ׂשֹות  ּביֹום  ְְֱֲֲִִֶֶֶָָָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מ ּזה , ׁשּכל ּו34ויתרה  אלקים , ויכל  ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אלקים  מ ּׁשם  וההעלמ ֹות  והינּו,35ה ּצמצ ּומים  . ְְְְְֱִִִִֵַַַַָֹ

מ ּלמעלה  ה ּירידה  היא  הח ֹול  ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבׁשׁשת 

חכמת ֹו ׁשּגם  ּבנין, ה ּבֹונה  אדם  וכמ ׁשל  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלמ ּטה ,

ּבׁשּבת  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ּבע ׂשּיה . ּומתל ּבׁשת  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת 

לבחינת  עד  למעלה , מ ּלמ ּטה  העל ּיה  ענין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָה ּוא 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  המ ׁשכת  היא  ּומ ּׁשם  ְְֲֲִִֵַַַַָָָָה ּתענּוג ,

סג ּור 36ׁשּכת ּוב  יהיה  ּגֹו' ה ּפנימית  החצר  ׁשער  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רא ׁשיֿ יּפתח , ה ּׁשּבת  ּוביֹום  ה ּמע ׂשה  ימי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשׁשת 
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י    

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לא ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ה ּטעם  יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶַַַַָָֹ

ענין  ּדה ּנה , "אמן". ע ֹונים  ְְִִִֵֵַָָהיּו

ּבר ּו" ה ּברכה , אמירת  על  ה ּוא  "אמן" ְֲֲִִֵַַַַָָָָענּית 

ה ּוא  ׁשענינּה הע ֹולם ",  מל אלקינּו הוי' ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא ּתה 

על  ּדקאי ּבנֹוכח , "א ּתה " מ ּבחינת   ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשּימש

ולבחינת  "הוי'" לבחינת  , ית ּבר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָעצמ ּות ֹו

למ ּטה  עד  הע ֹולם "  מל" ולבחינת  ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ"אלקינּו"

המ ׁשכת  לפעל  ה ּוא  ה ּברכה  ׁשענין והינּו ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹמ ּטה ,

וה ּוא  "אלקינּו", ּבבחינת   ׁשּימש הוי' ׁשם  ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹֻא ֹור 

מ ּצד  אמנם , אלקים . וׁשם  הוי' ׁשם  יח ּוד  ְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָֹענין

למעלה , רק  יּׁשאר  ׁשה ּיח ּוד  אפ ׁשר  עצמ ּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּברכה 

ׁשּתכלית  וכיון ה ּזה . ּבע ֹולם  למ ּטה  ימ ׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻולא 

לכן  למ ּטה , ימ ׁשכ ּו הענינים  ׁשּכל  היא  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻה ּכּונה 

הע ֹונ  "ּגד ֹול  ּכי אמר ּו ," ה ּמבר מן יֹותר  אמן ה  ְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ה ּיח ּוד  את  ממ ׁשיכים  "אמן" ענּית  ֿ ידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל 

ה ּכּונה . ּתכלית  את  מ ׁשלימים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָלמ ּטה ,

היּו לא  ׁשּבבית ֿה ּמק ּדׁש ה ּטעם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹועל 

יח ּוד  היה  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  לפי "אמן", ְְְִִִִֵֵֶַָָָָע ֹונים 

וה ּיח ּוד  ּבנינֹו, עצם  מ ּצד  אלקים  וׁשם  הוי' ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשם 

ה ּיח ּוד  האיר  למ ּטה  ּגם  א ּלא  למעלה , רק  לא  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהיה 

ה ּטבע , ׁשּמּצד  ה ּגׁשמ ּיים  ּבענינים  ׁשּגם  ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּבג ּלּוי,

ּוכמ ֹו מה ּטבע , ׁשּלמעלה  ענינים  היּו ּגּופא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם 

ֿ ה ּמק ּדׁש ּבבית  ׁשהיּו נּסים  ּובפרט 41ע ׂשרה  , ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ה ּמּדה " מן אינֹו האר ֹון "מק ֹום  ׁשהיה 42ּבענין , ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

היה  ּגּופא  זֹו ּובמדידה  וגב ּה, רחב   ּבאר ְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹמד ּוד 

ּבבית ֿ הצרכ ּו לא  ולכן ה ּמּדה ". מן ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ"אינֹו

ה ּיח ּוד  את  להמ ׁשי ּכדי "אמן" לענּית  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָה ּמק ּדׁש

ְַָלמ ּטה .

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

מ "ה.41) פ "ה א.42)אבות כא, יומא

    
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הגבול חיבור  שהוא המקדש בית מעלת אודות לעיל  המבואר  ¿«ƒ∆

יחד  גבול  ‰ÌÚhוהבלי  ÔeÈחסידות ֿ פי  ‰eÈעל  ‡Ï Lc˜n‰Œ˙ÈaL »«««∆¿≈«ƒ¿»…»
"ÔÓ‡" ÌÈBÚ כמאמר ועד ', לעולם מלכותו  כבוד  שם 'ברוך  אומרים אלא ƒ»≈

לעיל . המובא ז "ל  ‡ÈÓ˙חכמינו  ÏÚ ‡e‰ "ÔÓ‡" ˙iÚ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¬ƒ«»≈«¬ƒ«
,‰Îa‰ הוא הברכות ונוסח «¿»»

CÏÓ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰z‡ Cea"»«»¬»»¡…≈∆∆
dÈÚL ,"ÌÏBÚ‰ הברכה של  »»∆ƒ¿»»

C˘ÓiL ‡e‰ ויתגלה ויאיר  ∆À¿«
È‡˜c ,ÁÎBa "‰z‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿≈«¿»≈
במילה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  והפניה

ראשון ), (בגוף נוכח בלשון  'אתה',

Ca˙È,מכוונת  B˙eÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ¿»≈
הוא  ברוך  הקדוש ועצמות מהות

וגילוי  המשכה שתהיה היינו  בעצמו ,

האלקות  מעצמיות »ÈÁÏƒ¿ƒ˙אלקות
"'ÈÂ‰" הבלי ÈÁÏÂ˙גבול האור  ¬»»¿ƒ¿ƒ«

"eÈ˜Ï‡" המצומצם האור  ¡…≈
"ÌÏBÚ‰ CÏÓ" ˙ÈÁÏÂ כפי ¿ƒ¿ƒ«∆∆»»

היינו  בעולמות, ומתלבש יורד  שהאור 

מדרגה  וירדו  יבואו  והגילוי  שההמשכה

hÓ‰לדרגה  ‰hÓÏ „Ú בתוך «¿«»«»
התחתון , ÔÈÚLהעולם eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«

˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏ ‡e‰ ‰Îa‰«¿»»ƒ¿…«¿»«
'ÈÂ‰ ÌL B‡ מהגבול שלמעלה ≈¬»»

ÈÁa˙והצמצום  C˘ÓiL∆À¿«ƒ¿ƒ«
"eÈ˜Ï‡" המציאות גדרי  בתוך  ¡…≈

eÁÈ„המוגבלת, ÔÈÚ ‡e‰Â היינו ¿ƒ¿«ƒ
של  מהפנימיות ‰ÈÂ'המשכה ÌL≈¬»»

ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ שני של  חיבור  היינו  ¿≈¡…ƒ
מפנימיות  המשכה של  באופן  העניינים

(בשונה  אלוקים שם לפנימיות הוי ' שם

ב'יחוד ' לא הרגיל , דרך  על  מהמשכה

אחת  דרגה של  והסוף החיצוניות רק בה

הדרגה  של  ולהתחלה לחיצוניות מאירה

ממנה). המקבלת

„vÓ ,ÌÓ‡ וגילוי ההמשכה »¿»ƒ«
 ֿ על  שנפעל  למטה מלמעלה האלוקות

אמירת  ‡LÙידי  dÓˆÚ ‰Îa‰«¿»»«¿»∆¿»
„eÁi‰L(זה יחוד  ֿ ידי  שעל  והגילוי  האור  (ותוספת אלוקים ושם הוי ' שם ∆«ƒ

‰ÏÚÓÏ ˜ ‡MÈ רוחניים CLÓÈעליונים,בעולמות ‡ÏÂ להתגלות ƒ»≈«¿«¿»¿…À¿«
‰ek‰ולהאיר  ˙ÈÏÎzL ÔÂÈÎÂ .‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ העליונה ¿«»»»«∆¿≈»∆«¿ƒ««»»

ÌÈÈÚ‰ ÏkL ‡È‰ העליונים hÓÏ‰הרוחניים eÎLÓÈ יאירו ולא ƒ∆»»ƒ¿»ƒÀ¿¿¿«»
למעלה, ‡eÓרק ÔÎÏ ז "ל חכמינוÔÓ ˙BÈ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏB„b" »≈»¿»»∆»≈≈ƒ

"ÔÓ‡" ˙iÚ È„ÈŒÏÚ Èk ,"Cn‰ הברכה על  נוסף דבר  שהיא «¿»≈ƒ«¿≈¬ƒ«»≈

‰eÁi„עצמה  ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ויתגלה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שיאיר  ,‰hÓÏ «¿ƒƒ∆«ƒ¿«»¿«¿≈∆
‰ek‰ ˙ÈÏÎz ˙‡ ÌÈÓÈÏLÓ ירד גבול , הבלי  הנעלה, האלוקי  שהאור  «¿ƒƒ∆«¿ƒ««»»

הזה. בעולם ואף הגבול  בתוך  למטה, ויאיר  ויומשך 

ÌÈBÚ eÈ‰ ‡Ï Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÌÚh‰ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««∆¿≈«ƒ¿»…»ƒ
,"ÔÓ‡" היה לא בכך כי  ÈÙÏצורך  »≈¿ƒ

„eÁÈ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»»»ƒ
„vÓ ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿≈¡…ƒƒ«

,BÈa ÌˆÚ המקדש בניין  עצם מצד  ∆∆ƒ¿»
גשמי  ובניין  שמקום העובדה בעצם כי 

להשראת  מקום הוא הזה בעולם

כבר  עצמה היא אלקות, וגילוי  השכינה

הוי ' ויחוד  הגבול  עם גבול  הבלי  חיבור 

ואלוקים eÁi‰Â„ואלקים, הוי ' של  ¿«ƒ
המקדש  ˜בבית ‡Ï ‰È‰»»…«

,‰ÏÚÓÏ,ברוחניותÌb ‡l‡ ¿«¿»∆»«
‰hÓÏ הזה ‰eÁi„בעולם È‡‰ ¿«»≈ƒ«ƒ

ÌÈÈÚa ÌbL ,Èel‚a¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
Ì‰a ,Úh‰ „vnL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆ƒ««∆«»∆

‡Ùeb עצמםeÈ‰ המקדש בבית »»
,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆¿«¿»≈«∆«
eÈ‰L ÌÈq ‰NÚ BÓÎe¿¬»»ƒƒ∆»

Lc˜n‰Œ˙Èa41, כמפורט ¿≈«ƒ¿»
ניסים  שהיו  אבות, בפרקי  במשנה

והופיעו  שהתגלו  מהטבע שלמעלה

עצמה, הטבעית המציאות בתוך 

ËÙe בבית שהיה המיוחד  בנס ƒ¿»
‰‡ÔBהמקדש  ÌB˜Ó" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»»

"‰cn‰ ÔÓ BÈ‡42‰È‰L , ≈ƒ«ƒ»∆»»
בקודש  הארון  עמד  שבו  המקום

Áהקדשים  C‡a „e„Ó»¿…∆…«
‡Ùeb BÊ ‰„È„Óe ,d‚Â עצמה ¿…«ƒ¿ƒ»»
"‰cn‰ ÔÓ BÈ‡" ‰È‰ כמאמר »»≈ƒ«ƒ»

מסורת  זה "דבר  בגמרא ז "ל  חכמינו 

מן  אינו  ארון  מקום מאבותינו , בידינו 

תופס  "אינו  רש"י : ופירש המדה",

כלום, בית של  החלל  ממדת למעט

עשר  לו  יש משה שעשה ארון  דתניא

באמצע  כשניתן  רוח, לכל  אויר  אמות

הדביר  ולפני  שנאמר  כ ' על  כ ' אלא היה לא החלל  כל  והרי  הכפורת בית

כלום" ממעט הארון  מקום שאין  נמצא רוחב, אמה ועשרים אורך  אמה  עשרים

הגבול  בתוך  גבול  בלי  של  וגילוי  הארה יש זה שבדבר  בולט ונמצא באופן 

È„kבמיוחד . "ÔÓ‡" ˙iÚÏ Lc˜n‰Œ˙Èa eÎˆ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…À¿¿¿≈«ƒ¿»«¬ƒ«»≈¿≈
,‰hÓÏ „eÁi‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï גם המקדש, בבית היה כבר  הדבר  כי  ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»

"אמן ". עניית ללא
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יי        

ה ּטעם ‡ÌÓג ) מה ּו להבין, צרי עדין »¿»ְֲִִִַַַַַָָ

לענֹות  צריכים  היּו ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָׁשּבבית 

והענין  ועד ". לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו"ְְְְְִֵֶַָָָָָ

מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ענין ׁשר ׁש ּדה ּנה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבזה ,

ּכמאמר  אבינּו, מ ּיעקב  ה ּוא  ועד " ְְֲֲִִֶַַַָָָֹלע ֹולם 

ז"ל  ליעקב 43ר ּבֹותינּו ה ּׁשבטים  אמר ּו ׁשּכא ׁשר  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ּפתח  אחד ", הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל  ְְֱֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ"ׁשמע 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ואמר  ְְְְֲֵַַַָָָֹיעקב 

ׁשּתמ ׁש ה ּבּקׁשה  ּתכן מה ּו להבין, וצרי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועד ".

עצם  מ ּצד  ה ּוא  ּכן הרי ועד ", לע ֹולם  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ"מלכ ּות ֹו

ועד  לע ֹולם   ימל הוי' ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,44הענין, ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹ

מ ׁשלה  ּבּכל  "ּבר ּו45ּומלכ ּות ֹו ה ּבּקׁשה  ּומהי , ְִַַַַַָָָָָָֹ

ה   א ועד ". לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ה ּוא ,ׁשם  ענין ְְְְִֵֶַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ׁשּנאמר 46ּדה ּנה  מק ֹום  ּכל  ְְֱִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּכאן  וכיון הפסק , ל ֹו אין ועד " סלה  ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ"נצח 

ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ְְְֱֵֶֶַַָָָנאמר 

ּבדברי  מצינּו וכן הפסק ". ל ֹו ׁש"אין ענין זה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָהרי

ּבמדר ׁש ּכדאיתא  זז", "אינֹו ה ּלׁשֹון ז"ל  ְְְִִִֵֵַַַָָָר ּבֹותינּו

ה ּפס ּוק 47ׁשמ ּואל  ול 48על  ׁשמן, קרנ מ ּלא  ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָ

לי  ּבבניו ראיתי ּכי ה ּלחמי, ּבית  יׁשי אל   ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָא ׁשלח

לא  זז אינֹו "לי", ׁשּנאמר  מק ֹום  "ּכל  , ֱִֵֶֶֶֶַָָָֹמל

אחר  ּובמק ֹום  ֿ ה ּבא ". ּבע ֹולם  ולא  ֿ ה ּזה  49ּבע ֹולם  ְְֵֶַַַָָָָָָֹ

אחר  ּובמק ֹום  לע ֹולם ". זז "אינֹו איתא 50איתא  ְְִִֵֵַָָָָָ

ּובספרי  ע ֹולמים ". ּולע ֹולמי לע ֹולם  זז 51"אינֹו ְְְְְִִִֵֵָָָ

ּדברים 52ּובמדר ׁש י"ג  מ ֹונה  , ּבהעלת ּפר ׁשת  ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו יׂשראל , "לי". ּבהם  יׂשראל ,53ׁשּנאמר  ארץ  יׂשראל . ּבני לי ּכי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכתיב 54ּכמ ֹו ּביר ּוׁשלים  (וכן הארץ  לי לי).55ּכי ּבחר ּתי א ׁשר  העיר  ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבהם 56ּבית  ׁשּנאמר  ה ּדברים  י"ג  וכל  מק ּדׁש, לי וע ׂשּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מארצנּו ּגלינּו חטאינּו מ ּפני והרי להבין, וצרי זז". ׁש"אינֹו ּבאפן הם  ,57"לי" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ואי חרב , ֿ מקד ׁשנּו ּובית  לע ּיים , נּתנה  ויר ּוׁשלים  יׂשראל , ּבארץ  זרים  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּובא ּו

מ ּכל  זז ׁשאינֹו ּפר ּוׁשֹו זז" ׁש"אינֹו ה ּוא , הענין  א זז". ׁש"אינֹו ל ֹומר  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפ ׁשר 
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א.43) נו, יח .44)פסחים טו, יט .45)בשלח  קג, א.46)תהלים נד, א.48)פי "ט .47)עירובין טז, פ "ב ,49)שמואלֿא ויק "ר

הבאה.50)ב . שבהערה ספרי  ט . תצוה באבער תנחומא טז.51)ראה יא, בהעלותך יז.52)עה"פ  פט "ו, בהר 53)במדב "ר

נה. כג.54)כה, שם.55)שם, וויק "ר שמואל במדרש הובא - לו יא, ח .56)מלכיםֿא כה, דיו"ט .57)תרומה מוסף  תפילת

    
Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‚»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ««««∆¿≈«ƒ¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea" ˙BÚÏ ÌÈÎÈˆ eÈ‰»¿ƒƒ«¬»≈¿«¿¿»»∆
ידי  על  שנפעל  מה ועל  עצמו  מצד  המקדש עניין  על  הוסיפה זו  אמירה ומה

הברכה.?

LL ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆
של  ÌLוההתחלה Cea" ÔÈÚƒ¿«»≈

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆
Ó‡Ók ,eÈ‡ ˜ÚiÓ ‡e‰ƒ«¬…»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba43בגמראL‡kL «≈∆«¬∆
ÚÓL" ˜ÚÈÏ ÌÈËM‰ eÓ‡»¿«¿»ƒ¿«¬…¿«

Ï‡NÈ גם הנקרא אבינו  יעקב הוא ƒ¿»≈
‰ÈÂ''ישראל ' eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈¬»»

Ó‡Â ˜ÚÈ Á˙t ,"„Á‡∆»»««¬…¿»«
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea"»≈¿«¿
,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿»ƒ¿»ƒ

ÔÎz e‰Ó של ‰Lwa‰והענין  «…∆««»»
ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ" CLÓzL∆À¿««¿¿»

‡e‰ Ôk È‰ ,"„ÚÂ של שמלכותו  »∆¬≈≈
לנצח לעד , נמשכת ÌˆÚה' „vÓƒ«∆∆

,ÔÈÚ‰ על מיוחדת בקשה ללא גם »ƒ¿»
e˙kLכך  BÓk'ה מלכות על  ¿∆»

פסוקים ÌÏBÚÏבכמה CÏÓÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿…¿»
„ÚÂ44Ïka B˙eÎÏÓe , »∆«¿«…

‰ÏLÓ45‰Lwa‰ È‰Óe , »»»«ƒ««»»
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea"»≈¿«¿

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ נחוץ מה ולשם ¿»»∆
כך ? על  לבקש

eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba46 בגמראÏk «≈»

‰ÏÒ Áˆ" Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«∆«∆»
,˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ "„ÚÂ ובלשון »∆≈∆¿≈

יעקב: בן  אלעזר  רבי  דבי  "תנא הגמרא,

- 'ועד ' 'סלה' 'נצח' שנאמר  מקום כל 

דכתיב  – נצח עולמית. הפסק לו  אין 

אקצוף', לנצח ולא אריב לעולם לא 'כי 

ראינו  כן  שמענו  'כאשר  דכתיב – סלה

צבאו  ה' אלוקים בעיר  אלקינו  בעיר  ת

דכתיב  – ועד  סלה', עולם עד  יכוננה

ועד ", לעולם ימלוך  Ô‡kLה' ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»
ה' מלכות ÌLלגבי  Cea" Ó‡∆¡«»≈

,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆
BÏ ÔÈ‡"L ÔÈÚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»∆≈

Ï"Ê eÈ˙Ba È„a eÈˆÓ ÔÎÂ ."˜ÒÙ‰ לו ל 'אין  דומה ביטוי  ∆¿≈¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«≈
הוא  È‡„k˙‡הפסק', ,"ÊÊ BÈ‡" ÔBLl‰ כמובאL„Óa «»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡eÓL47˜eÒt‰ ÏÚ48 לשמואל ה' דוד שאמר  משיחת לגבי  הנביא ¿≈««»
‰ÈÓÁl,למלך  ˙Èa ÈLÈ Ï‡ EÁÏL‡ CÏÂ ,ÔÓL E˜ ‡lÓ«≈«¿¿∆∆¿≈∆¿»¬∆ƒ«≈««¿ƒ

Ïk" ,CÏÓ ÈÏ ÂÈa È˙È‡ Èkƒ»ƒƒ¿»»ƒ∆∆»
ÊÊ BÈ‡ ,"ÈÏ" Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«ƒ≈»
ŒÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»

Á‡ ÌB˜Óe ."‡a‰49‡˙È‡ «»¿»«≈ƒ»
הלשון  ÌÏBÚÏ".מובא, ÊÊ BÈ‡"≈»¿»

Á‡ ÌB˜Óe50‡˙È‡ מובא ¿»«≈ƒ»
ÌÏBÚÏהלשון  ÊÊ BÈ‡"≈»¿»

"ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ביטויים והם ¿¿≈»ƒ
עניין  את יותר  עוד  שמדגישים

ÈÙÒe51L„Óe52הנצחיות. ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‚"È ‰BÓ ,E˙ÏÚ‰a ˙Lt»»«¿«¬…¿∆
."ÈÏ" Ì‰a Ó‡pL ÌÈc¿»ƒ∆∆¡«»∆ƒ

e˙kL BÓk ,Ï‡NÈ53ÈÏ Èk ƒ¿»≈¿∆»ƒƒ
,Ï‡NÈ ı‡ .Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈

e˙kL BÓk54ı‡‰ ÈÏ Èk ¿∆»ƒƒ»»∆
È˙k ÌÈÏLeÈa ÔÎÂ)55ÈÚ‰ ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ»ƒ

Œ˙Èa .(ÈÏ ÈzÁa L‡¬∆»«¿ƒƒ≈
e˙kL BÓk ,Lc˜n‰56eNÚÂ «ƒ¿»¿∆»¿»

ÌÈc‰ ‚"È ÏÎÂ ,Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿»ƒ
ÔÙ‡a Ì‰ "ÈÏ" Ì‰a Ó‡pL∆∆¡«»∆ƒ≈¿…∆

"ÊÊ BÈ‡"L,לעולם נשאר  אלא ∆≈»
לנצח.

ÈtÓ È‰Â ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿≈
eˆ‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ57, ¬»≈»ƒ≈«¿≈

,Ï‡NÈ ı‡a ÌÈÊ e‡e»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈiÚÏ ‰z ÌÈÏLeÈÂ,לחרבות ƒ»«ƒƒ¿»¿ƒƒ

CÈ‡Â ,Á eL„˜ÓŒ˙Èe≈ƒ¿»≈»≈¿≈
?"ÊÊ BÈ‡"L ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆≈»

"ÊÊ BÈ‡"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈»
,ÏÎÂ ÏkÓ ÊÊ BÈ‡L BLet≈∆≈»ƒ…»…
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יב    

ה ּל ּבין ההפר ׁש ׁשּזה ּו הפסק "וכל , ל ֹו "אין ׁשֹון ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאפ ׁשר  הינּו זז" ׁש"אינֹו זז", "אינֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָל ּלׁשֹון

והינּו, וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו אבל  הפסק  ל ֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיה 

חרב , ֿ מק ּדׁשנּו ּבית  ּכא ׁשר  ה ּגל ּות  ּבזמן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגם 

ּתמ ּורת  ׁשהרי וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו ֿ מק ֹום  ְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹמ ּכל 

הלכה  ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  יׁשנן ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבית 

ּכתיב  ֿ כן ּוכמ ֹו ארצם ,58(ּכּנ"ל ),  ּדר והת ּפלל ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ארץ  לצד  להת ּפּלל  צרי ה ּגל ּות  ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּגם 

יר ּוׁשלים , לצד  - ּגּופא  יׂשראל  ּובארץ  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל ,

ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  לצד  - ּגּופא  ונמצא 59ּוביר ּוׁשלים  , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

 ּדר ֿ על  ה ּוא  זה  וענין וכל . מ ּכל  זז" ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"אינֹו

אחר  ּבמק ֹום  ה ּפרסא 60ה ּמבאר  הפסק  ּבענין ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ֿ יצירה ֿ בריאה  לע ֹולמ ֹות  האציל ּות  ע ֹולם  ְְְֲִִִֵֶָָָָָׁשּבין

ה ּפרסא , הפסק  ֿ ידי על  ּגם  מאיר  ׁשהא ֹור  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָע ׂשּיה ,

ּבאפן  ה ּוא  ההפסק  ֿ ידי על  ׁשּבא  ׁשהא ֹור  ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא ּלא 

ׁשּכל  זז", "אינֹו ּבפר ּוׁש ּגם  יּובן וכן ְְֵֵֵֵֶַַָָָאחר .

א ּלא  עכ ׁשו, ּגם  יׁשנם  ה ּבית  ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהענינים 

ׁשם  ּבר ּו" ה ּבּקׁשה  ּתכן וזה ּו אחר . ּבאפן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהם 

"לע ֹולם  ׁשּפר ּוׁש ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ְְְְֵֶֶַָָָּכב ֹוד 

היא  ׁשה ּבּקׁשה  והינּו, הפסק , ל ֹו ׁשאין ה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָועד "

לא  ׁשּגם  א ּלא  זז", "אינֹו ׁשּיהיה  ּבלבד  זֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא 

הפסק . ל ֹו ְְִֵֶֶיהיה 

א ֹומרים p‰Â‰ד ) אנּו ה ּתֹורה , ּבר ּו61ּבענין ¿ƒ≈ְְְִִַַָָָ

לנּו ונתן כ ּו' לכב ֹוד ֹו ׁשּבראנּו ְְְֱִֵֶַָָָָֹאלקינּו

על  ׁשא ֹומרים  מה  להבין וצרי אמת , ְְְֱִִִֶֶַַַָָּתֹורת 

ּבין  הפר ׁש יׁש ּדה ּנה , "מ ּתנה ". ל ׁשֹון ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָה ּתֹורה 

ׁשּמצינּו ּכפי "חלק ", ל ּלׁשֹון "נתן" ְִִֶַַַַָָָָָה ּלׁשֹון

ׁשחלק  ּבר ּו א ֹומר  יׂשראל , מלכי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁש"הר ֹואה 

מ ּכב ֹוד ֹו ׁשּנתן ּבר ּו א ֹומר  ע ּכּו"ם , מלכי והר ֹואה  ּב'מגן 62מ ּכב ֹוד ֹו". ּומבאר  , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ׁשחלק ".63אברהם ' א ֹומרים  לכן ּבֹו, ּודבקים  אל ֹוקה " "חלק  הם  ׁשּיׂשראל  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

זהב ' "חלק ",64ּוב 'ט ּורי א ֹומר  ׁשא ּתה  וכל  , ית ּבר ּבֹו ּדבקים  ׁשהם  לפי ּכתב  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ ּמּנּו, ׁשּנתח ּלק  מי אחר  לחלק  יח ּוס  ׁשּיׁש נמצא  נחלק , מ ּמי לדעת  א ּתה  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָצרי
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לח .58) ו, הימיםֿב  א.59)דברי  ל, ובכ"מ .60)ברכות ב . יב , לךֿלך תו"א לציון".61)ראה א.62)ב "ובא נח , ברכות

סק "ד.63) סרכ"ד סק "א.64)או"ח  שם

    
זז  אינו  ‰ÒÙ˜"לגמרי כלומר , BÏ ÔÈ‡" ÔBLl‰ ÔÈa LÙ‰‰ e‰fL∆∆«∆¿≈≈«»≈∆¿≈

BÏ ‰È‰iL LÙ‡L eÈ‰ "ÊÊ BÈ‡"L ,"ÊÊ BÈ‡" ÔBLlÏ«»≈»∆≈»«¿∆∆¿»∆ƒ¿∆
˜ÒÙ‰ חלקי ÏÎÂבאופן  ÏkÓ "ÊÊ BÈ‡" Ï‡' ש'יזוז יתכן  לא ∆¿≈¬»≈»ƒ…»…

לחלוטין , eLc˜ÓŒ˙Èaויתבטל  L‡k ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿««»«¬∆≈ƒ¿»≈
"ÊÊ BÈ‡" ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Á»≈ƒ»»≈»

,ÏÎÂ ÏkÓ לא המקדש בית וענין  ƒ…»…
עצמו  הבית כאשר  אפילו  לגמרי  בטל 

Œ˙Èaחרב  ˙eÓz È‰L∆¬≈¿«≈
˙Bn‡ Úa‡ ÔLÈ Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿»«¿««
ÔÎŒBÓÎe ,(Ï"pk) ‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»««¿≈

È˙k58,Ìˆ‡ Cc eÏÏt˙‰Â ¿ƒ¿ƒ¿«¿∆∆«¿»
CÈˆ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿««»»ƒ

„ˆÏ Ïlt˙‰Ï לכיווןı‡ ¿ƒ¿«≈¿«∆∆
‡Ùeb Ï‡NÈ ı‡e ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈»

להתפלל  צריך  – »¿Ïˆ„עצמה
‡Ùeb ÌÈÏLeÈe ,ÌÈÏLeÈ¿»«ƒƒ»«ƒ»

- Lc˜n‰Œ˙Èaעצמה „ˆÏ59, ¿«≈«ƒ¿»
עניינ  כל  כן  ישראל ,ואם ארץ אלה, ים

במובן  קיימים המקדש, ובית ירושלים

עכשיו  גם Lמסויים ‡ˆÓÂ קיימים ¿ƒ¿»∆
ÏÎÂ.לנצח, ÏkÓ "ÊÊ BÈ‡"≈»ƒ…»…

CcŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆
Á‡ ÌB˜Óa ‡n‰60 בתורת «¿…»¿»«≈

‰Òt‡החסידות  ˜ÒÙ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆¿≈««¿»
ומסך  לוילון  שנמשלו  ומחיצה צמצום

ומסתיר  ÌÏBÚהמבדיל  ÔÈaL∆≈»
Œ‰‡È ˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»¿ƒ»

B‡‰L ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ האלוקי ¿ƒ»¬ƒ»∆»
האצילות של  ŒÏÚעולם Ìb È‡Ó≈ƒ««

,‡Òt‰ ˜ÒÙ‰ È„È שבוקע כאור  ¿≈∆¿≈««¿»
הוילון  בעדו את וחודר  «∆‡l‡והמסך 

˜ÒÙ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡aL B‡‰L∆»∆»«¿≈«∆¿≈
Á‡ ÔÙ‡a ‡e‰ עובר שלא מאור  ¿…∆«≈

והסתר . צמצום

BÈ‡" LeÙa Ìb ÔeÈ ÔÎÂ¿≈»«¿≈≈
ÔÓÊaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL ,"ÊÊ»∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«

˙Èa‰ ובית ירושלים ישראל , ארץ ««ƒ
לעיל  האמורים בעצם ÌLÈהמקדש ∆¿»

ÔÙ‡a Ì‰L ‡l‡ ,ÂLÎÚ Ìb««¿»∆»∆≈¿…∆
Á‡ מסויים שבאופן  כיוון  אבל  «≈

להתקיים, ממשיכים מסויים ובמובן 

נצחית. מציאות וזו  זז " "אינו  אכן 

ÌL Cea" ‰Lwa‰ ÔÎz e‰ÊÂ¿∆…∆««»»»≈

‡e‰ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ" LetL ,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆∆≈¿»»∆
„Ïa BÊ ‡lL ‡È‰ ‰Lwa‰L ,eÈ‰Â ,˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆¿≈¿«¿∆««»»ƒ∆…ƒ¿«

‰È‰iL'ה ÊÊ"במלכות BÈ‡" אור כמו  כלשהו , באופן  להתקיים וימשיך  ∆ƒ¿∆≈»
מסתיר , למסך  מבעד  שמאיר  ‰ÒÙ˜מועט BÏ ‰È‰È ‡Ï ÌbL ‡l‡∆»∆«…ƒ¿∆∆¿≈

שינוי  ללא תקפו , בכל  להיות וימשיך 

ועד ". "לעולם ויהיה

את  וממשיך  הקודם לעניין  חוזר  וכעת

(השלב הביאו  התורה במעלת ר 

לפדיית  שגורם ה' בעבודת הראשון 

לעיל ). כמבואר  האלוקית, הנפש

e‡ ,‰Bz‰ ÔÈÚa ‰p‰Â („¿ƒ≈¿ƒ¿««»»
ÌÈÓB‡61' לציון 'ובא בתפילת ¿ƒ

B„BÎÏ e‡aL eÈ˜Ï‡ Cea»¡…≈∆¿»»ƒ¿
,˙Ó‡ ˙Bz eÏ Ô˙Â 'eÎ¿»«»«¡∆
ÌÈÓB‡L ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ

‰Bz‰ ÏÚ,' לנו ÔBLÏ'ונתן  ««»¿
LÙ‰ LÈ ,‰p‰c ."‰zÓ"«»»¿ƒ≈≈∆¿≈

"Ô˙"הבדל  ÔBLl‰ ÔÈa≈«»»«
eÈˆnL ÈÙk ,"˜ÏÁ" ÔBLlÏ«»»«¿ƒ∆»ƒ
,Ï‡NÈ ÈÎÏÓ ‰‡B‰"L∆»∆«¿≈ƒ¿»≈

ÓB‡ מיוחדת ÏÁL˜ברכה Cea ≈»∆»«
ÈÎÏÓ ‰‡B‰Â ."B„BkÓƒ¿¿»∆«¿≈
Ô˙pL Cea ÓB‡ ,Ì"ekÚ«≈»∆»«

B„BkÓ62Ô‚Ó'a ‡Óe , ƒ¿¿…»¿»≈
'Ì‰‡63 נוסח בין  ההבדל  שטעם «¿»»

לנוסח  מישראל  מלך  על  הברכה

הוא  נכרי  מלך  על  ≈«¿Ï‡NiL∆ƒהברכה
ÌÈ˜„e "‰˜BÏ‡ ˜ÏÁ" Ì‰≈≈∆¡«¿≈ƒ
."˜ÏÁL" ÌÈÓB‡ ÔÎÏ ,Ba»≈¿ƒ∆»«

'‰Ê ÈeË'e64ÈÙÏ ˙k ¿≈»»»«¿ƒ
ÏÎÂ ,Ca˙È Ba ÌÈ˜c Ì‰L∆≈¿≈ƒƒ¿»≈¿»
CÈˆ ,"˜ÏÁ" ÓB‡ ‰z‡L∆«»≈»«»ƒ

,˜ÏÁ ÈnÓ ˙Ú„Ï ‰z‡ כלומר «»»««ƒƒ∆¿«
חלק  מהווה הוא LiLממי  ‡ˆÓƒ¿»∆≈

ÒeÁÈ ושייכות ‡Áקשר  ˜ÏÁÏ ƒ«≈∆««
,epnÓ ˜lÁ˙pL ÈÓ הדבר אם כי  ƒ∆ƒ¿«≈ƒ∆
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יג        

אחרי  יח ּוס  להם  ׁשאין ּבא ּמֹות  ֿ ּכן  ֿ ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻמה 

אין  ׁשּוב  זֹו, מ ּתנה  להם  ׁשּנתן ׁשאחר  כ ּו' ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּנֹותן

ׁשּבּתֹורה  מה  יק ׁשה , ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ּבּנֹותן. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֻּדבק ּות 

ּכמ ֹו ה ּוא , הענין  א "מ ּתנה ". ל ׁשֹון ְְְְִִַַָָָָא ֹומרים 

הרמ "ז  ח ּיים '65ׁשּכתב  עץ  ה 'ּפרי ּבכ ּונת 66ּבׁשם  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו ונתן כ ּו' לכב ֹוד ֹו ׁשּבראנּו אלקינּו ּבר ּו"ְְְֱִֵֶַָָָָָֹ

מע ֹולם  היא  ׁשּלנּו ׁשה ּתֹורה  אמת ", ֱִֵֶֶֶַַָָָּתֹורת 

איתא  וכן ה ּברכה 67ה ּבריאה . נּסח  ּבפר ּוׁש 68ּגם  ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻ

ּבע ֹולם  "ׁשּלּמד ּתנּו" ׁשּלּמד ּתנּו",  ּתֹורת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ"ועל 

ּפנימ ּיּות  מן ׁשה ּוא  ּפר ׁש עצמ ֹו והרמ "ז ְְְְִִִִֵֵֶַַָָה ּבריאה .

ה ּתֹורה  ׁשע ּקר  וכיון ל ּבריאה . ה ּמׁשּפע  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻאציל ּות 

ירד ּתם  "למצרים  ה ּבריאה , ע ֹולם  ׁשל  ה ּתֹורה  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהיא 

ּביניכם " יׁש ֿ הרע  זה 69ויצר  על  א ֹומרים  לכן , ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשל  ּבאפן זה  הרי ׁשּבגל ּוי לפי  "מ ּתנה ", ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹה ּלׁשֹון

היא  ׁשה ּתֹורה  ּכפי ה ּוא  זה  ּכל  וה ּנה , ְְִִִֵֵֶֶַָָּפר ּוד .

ׁש"ּלּמד ּתנּו", ֿ זה  ֿ ידי על  אמנם  ֿ עצמ ּה. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמ ּצד 

ּפנימ ּיּות  נמ ׁש אזי ּתֹורה , ל ֹומדים  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָׁשּיׂשראל 

הרמ "ז), (ּכל ׁשֹון ּבבריאה  ה ּמתל ּבׁשת  ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהאציל ּות 

ּכמאמר  האציל ּות , מ ּבחינת  הם  יׂשראל  70ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מל ּכא  ק ּמי ּבדיּוקנאה  קימא  ונׁשמתא  נׁשמתא  ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל 

זעיר ֿ ּבחינת  ה ּוא  ק ּדיׁשא " ּד"מל ּכא  ְְְְִִִֵַַַַָָָק ּדיׁשא ,

ּדאציל ּות א  וכל 71נּפין ֿ ס ֹוף . האין ע ֹולמ ֹות  ס ֹוף  , ְְֲִִֵַַָָָ

ׁשּבּפח ּותים , ה ּפח ּות  ּגם  מ ּיׂשראל , ואחד  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד 

היא  טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת נׁשמה  ויׂשראל 72א ֹומר  , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
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א.65) כח , פ "ה.66)לזח "ג ס "ת קריאת וש"נ.67)שער בהערה. 68 ע ' ה'ש"ת סה"מ  וראה ב . יז, עקב  בברכת 68)לקו"ת

ואילך.69)המזון. סע "ב  פח , צו,70)שבת זח "ב  ב . רל"ג, ב . רכז, סע "ב . צ , זח "א ב . קד, זח "ג וראה בדא"ח . בכ"מ  כ"ה

ב . סא, זח "ג וש"נ.71)ב . .81 ע ' תרפ "ט  סה"מ  השחר.72)ראה בברכות

    
באותו  קשור  הוא הרי  ממשהו , חלק ממנו ,הוא חלק שהוא משהו 

'eÎ Ô˙Bp‰ ÈÁ‡ ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙Bn‡a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈»À∆≈»∆ƒ«¬≈«≈
,BÊ ‰zÓ Ì‰Ï Ô˙pL Á‡L ושייך קשור  נהיה לא למלך  שנתמנה גוי  ∆««∆»«»∆«»»

ו  מה' לו  ניתנה המלוכה אמנם כי  זה, ֿ ידי  על  ֿ הוא ֿ ברוך  כשרואים לקדוש לכן 

אחרי  אבל  ה', את מברכים אותו 

Ô˙Bpaהנתינה  ˙e˜c ÔÈ‡ eL≈¿≈«≈
 ֿ מהקדוש 'חלק' איננו  הנכרי  והמלך 

ֿ הוא. L˜È‰,ברוך  ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆À¿∆
ÔBLÏ ÌÈÓB‡ ‰BzaL ‰Ó«∆«»¿ƒ¿

"‰zÓ""חלק" לשון  דווקא והרי  «»»
ולא  שחלק למי  השייכות את מדגיש

"נתן "? הלשון 

˙kL BÓk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿∆»«
Ê"Ó‰65 מקובל זכות, משה רבי  »

הזוהר  ıÚממפרשי  Èt'‰ ÌLa¿≈«¿ƒ≈
'ÌÈiÁ66 האריז "ל eÎa˙מכתבי  «ƒ¿«»«

‡eÈ˜Ïאלו מילים  Cea"»¡…≈
eÏ Ô˙Â 'eÎ B„BÎÏ e‡aL∆¿»»ƒ¿¿»«»

"˙Ó‡ ˙Bz, הסוד ֿ פי  על  «¡∆
elL ‰Bz‰L שירדה כפי  התורה ∆«»∆»

לנו  וניתנה הזה לעולם È‰ƒ‡למטה
‡˙È‡ ÔÎÂ .‰‡Èa‰ ÌÏBÚÓ67 ≈»«¿ƒ»¿≈ƒ»

בחסידות  Áqמובא LeÙa Ìb«¿≈À«
‰Îa‰68 ברכת בברכה של  השנייה «¿»»

E˙Bzהמזון  ÏÚÂ"¿«»¿
"ez„nlL" ,"ez„nlL∆ƒ«¿»∆ƒ«¿»
Ê"Ó‰Â .‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿»

‡e‰L Lt BÓˆÚ כפי התורה «¿≈≈∆
לנו  ‡ˆeÏÈ˙שניתנה ˙eiÓÈt ÔÓƒ¿ƒƒ¬ƒ

הבריאה  מעולם שלמעלה העולם

‰‡ÈaÏ ÚtLn‰, כלומר «À¿»ƒ¿ƒ»
מעולם  היא והנתינה ההשפעה

ומקור  שורש לה יש אבל  הבריאה,

האצילות. בפנימיות מהבריאה, למעלה

,‰‡Èa‰ ÌÏBÚ ÏL ‰Bz‰ ‡È‰ ‰Bz‰ wÚL ÔÂÈÎÂ עולם ¿≈»∆ƒ««»ƒ«»∆»«¿ƒ»
ז "ל  חכמינו  שאמרו  וכמו  נבראים של  למציאות מקום נתינת יש כבר  שבו 

תורה  מתן  לגבי  LÈבגמרא Ú‰ŒˆÈÂ Ìz„È ÌÈˆÓÏ"¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«≈
"ÌÎÈÈa69, את [לקבל  למרום משה שעלה "בשעה הגמרא, כסיפור  ≈≈∆

מה  עולם, של  ריבונו  ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש לפני  השרת מלאכי  אמרו  התורה],

גנוזה  חמודה לפניו : אמרו  בא. תורה לקבל  להן : אמר  בינינו ? אשה לילוד 

אתה  העולם, שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך  שגנוזה

אדונינו  ה' תפקדנו  כי  אדם ובן  תזכרנו  כי  אנוש מה ודם, לבשר  ליתנה מבקש

להם  אמר  השמים? על  הודך  תנה אשר  הארץ בכל  שמך  אדיר  מה

עולם, של  ריבונו  לפניו : אמר  תשובה... להן  החזיר  למשה: ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

מארץ  הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה' אנכי  בה, כתיב מה לי  נותן  שאתה תורה

ירדתם  למצרים להן : אמר  מצרים.

תהא  למה תורה השתעבדתם, לפרעה

 ֿ ֿ ברוך  להקדוש לו  הודו  מיד  לכם?...

Ê‰הוא...", ÏÚ ÌÈÓB‡ ÔÎÏ»≈¿ƒ«∆
ÈeÏ‚aL ÈÙÏ ,"‰zÓ" ÔBLl‰«»«»»¿ƒ∆¿»

‰Ê È‰ ישראל לבני  התורה נתינת ¬≈∆
„et ÏL ÔÙ‡a שירדו לאחר  ¿…∆∆≈

כפי  היינו  הרע, יצר  להם ויש למצרים

"חלק" שהם כפי  ולא מציאות שהם

לגמרי . באלוקות  Ïkדבוק ,‰p‰Â¿ƒ≈»
‡È‰ ‰Bz‰L ÈÙk ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ∆«»ƒ

dÓˆÚŒ„vÓ שבאה אומרים כך  ועל  ƒ««¿»
מקום  נתינת יש בו  הבריאה מעולם

וירדה  של למציאות, עולם למטה,

נפרדים. ŒÈ„ÈŒÏÚנבראים ÌÓ‡»¿»«¿≈
Ï‡NiL ,"ez„nl"L ‰Ê∆∆ƒ«¿»∆ƒ¿»≈
CLÓ ÈÊ‡ ,‰Bz ÌÈ„ÓBÏ¿ƒ»¬«ƒ¿»

‰‡ˆeÏÈ˙בתורה  ˙eiÓÈt¿ƒƒ»¬ƒ
ÔBLÏk) ‰‡Èa ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿

Ï‡NÈ È‰L ,(Ê"Ó‰ בשורש »∆¬≈ƒ¿»≈
‰‡ˆeÏÈ˙,נשמתם  ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«»¬ƒ

Ó‡Ók70 בשם בחסידות המובא ¿«¬«
ÓLÂ˙‡הזוהר  ‡˙ÓL Ïk»ƒ¿»»¿ƒ¿»»

ÏÓ Èn˜ ‰‡˜eÈ„a ‡ÓÈ˜‡k «¿»ƒ¿¿»»«≈«¿»
,‡LÈc˜ מנשמות) ונשמה נשמה כל  «ƒ»

(בצורתה, שלה בדיוקן  עומדת ישראל )

שלה) הקדוש'במציאות 'המלך  לפני 

‡e‰ "‡LÈc˜ ‡kÏÓ"c¿«¿»«ƒ»
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'פנים  (הנקראות העליונות שבספירות

מועט) הוא שבמידות האור  במוחין , המאיר  הרב האור  לגבי  כי  קטנות'

˙eÏÈˆ‡c71ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÛBÒ העולם , הוא האצילות עולם «¬ƒ»»≈
האלוקי  האור  מאיר  בהם סוף האין  עולמות מבין  הבלי האחרון  סוף, האין 

שלאחר  הבריאה בעולם הוא מוגבלים נבראים מציאות עניין  והתחלת גבול 

האצילות. בעולם שורש להן  יש ישראל  נשמות כל  אופן , ובכל  האצילות, עולם

,ÌÈ˙eÁtaL ˙eÁt‰ Ìb ,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ במובן ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈««»∆«¿ƒ
‰È‡הרוחני , ‰B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ÓB‡72"כפי "טהורה היינו  ≈¿»»∆»«»ƒ¿»ƒ
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ה ּל ּבין ההפר ׁש ׁשּזה ּו הפסק "וכל , ל ֹו "אין ׁשֹון ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאפ ׁשר  הינּו זז" ׁש"אינֹו זז", "אינֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָל ּלׁשֹון

והינּו, וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו אבל  הפסק  ל ֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיה 

חרב , ֿ מק ּדׁשנּו ּבית  ּכא ׁשר  ה ּגל ּות  ּבזמן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגם 

ּתמ ּורת  ׁשהרי וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו ֿ מק ֹום  ְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹמ ּכל 

הלכה  ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  יׁשנן ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבית 

ּכתיב  ֿ כן ּוכמ ֹו ארצם ,58(ּכּנ"ל ),  ּדר והת ּפלל ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ארץ  לצד  להת ּפּלל  צרי ה ּגל ּות  ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּגם 

יר ּוׁשלים , לצד  - ּגּופא  יׂשראל  ּובארץ  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל ,

ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  לצד  - ּגּופא  ונמצא 59ּוביר ּוׁשלים  , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

 ּדר ֿ על  ה ּוא  זה  וענין וכל . מ ּכל  זז" ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"אינֹו

אחר  ּבמק ֹום  ה ּפרסא 60ה ּמבאר  הפסק  ּבענין ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ֿ יצירה ֿ בריאה  לע ֹולמ ֹות  האציל ּות  ע ֹולם  ְְְֲִִִֵֶָָָָָׁשּבין

ה ּפרסא , הפסק  ֿ ידי על  ּגם  מאיר  ׁשהא ֹור  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָע ׂשּיה ,

ּבאפן  ה ּוא  ההפסק  ֿ ידי על  ׁשּבא  ׁשהא ֹור  ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא ּלא 

ׁשּכל  זז", "אינֹו ּבפר ּוׁש ּגם  יּובן וכן ְְֵֵֵֵֶַַָָָאחר .

א ּלא  עכ ׁשו, ּגם  יׁשנם  ה ּבית  ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהענינים 

ׁשם  ּבר ּו" ה ּבּקׁשה  ּתכן וזה ּו אחר . ּבאפן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהם 

"לע ֹולם  ׁשּפר ּוׁש ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ְְְְֵֶֶַָָָּכב ֹוד 

היא  ׁשה ּבּקׁשה  והינּו, הפסק , ל ֹו ׁשאין ה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָועד "

לא  ׁשּגם  א ּלא  זז", "אינֹו ׁשּיהיה  ּבלבד  זֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא 

הפסק . ל ֹו ְְִֵֶֶיהיה 

א ֹומרים p‰Â‰ד ) אנּו ה ּתֹורה , ּבר ּו61ּבענין ¿ƒ≈ְְְִִַַָָָ

לנּו ונתן כ ּו' לכב ֹוד ֹו ׁשּבראנּו ְְְֱִֵֶַָָָָֹאלקינּו

על  ׁשא ֹומרים  מה  להבין וצרי אמת , ְְְֱִִִֶֶַַַָָּתֹורת 

ּבין  הפר ׁש יׁש ּדה ּנה , "מ ּתנה ". ל ׁשֹון ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָה ּתֹורה 

ׁשּמצינּו ּכפי "חלק ", ל ּלׁשֹון "נתן" ְִִֶַַַַָָָָָה ּלׁשֹון

ׁשחלק  ּבר ּו א ֹומר  יׂשראל , מלכי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁש"הר ֹואה 

מ ּכב ֹוד ֹו ׁשּנתן ּבר ּו א ֹומר  ע ּכּו"ם , מלכי והר ֹואה  ּב'מגן 62מ ּכב ֹוד ֹו". ּומבאר  , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ׁשחלק ".63אברהם ' א ֹומרים  לכן ּבֹו, ּודבקים  אל ֹוקה " "חלק  הם  ׁשּיׂשראל  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

זהב ' "חלק ",64ּוב 'ט ּורי א ֹומר  ׁשא ּתה  וכל  , ית ּבר ּבֹו ּדבקים  ׁשהם  לפי ּכתב  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ ּמּנּו, ׁשּנתח ּלק  מי אחר  לחלק  יח ּוס  ׁשּיׁש נמצא  נחלק , מ ּמי לדעת  א ּתה  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָצרי
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יד    

יֹונתי  ּבׁשם  ּבה ּו73נקרא ּו ּוכתיב  ,74, ל ק ּומי ְְְְְִִִִֵָָ

 ּומק ֹור ׁשּיׂשראל 75ל ׁשר ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ולכן , ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

מ ּבחינת  ּבּה ממ ׁשיכים  הם  הרי ּתֹורה , ְְְֲִִִִִֵֵַַָָל ֹומדים 

ֿ עצמ ּה מ ּצד  ׁשה ּתֹורה  והינּו, האציל ּות . ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָּפנימ ּיּות 

"מ ּתנה " ּבחינת  היא  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ׁשהיא  ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּכפי

הפסק  ל ּה יׁש ּומ ּתנה  ה ּפר ּוד , על  אבל 76ה ּמֹורה  , ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּתֹורה , ל ֹומדים  יׂשראל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָּכא ׁשר 

הרי  האציל ּות , ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ּבּה ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָממ ׁשיכים 

ׁשרא ּוי  למי מ ּתנה  ׁש"ה ּנֹותן ה ּדין  ּדר ֿ על  ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה 

ל ּה ׁשאין ּבאפן היא  ה ּמּתנה  ּגם  ׁשאז ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹליֹור ׁשֹו",

.76הפסק  ְֵֶ

"אר ּבע ÔeÈÂה ) מה ּלׁשֹון קצר  ּבבא ּור  זה  ¿»ְְֵֵֶַַַָָָ

יד ּוע  ּדה ּנה  הלכה ". ׁשל  ְֲִֵֶַַָָָא ּמֹות 

ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  ּכנגד  הן א ּמֹות " ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַׁש"אר ּבע 

היתה 77הוי' ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ּדכ ׁשם  והינּו, , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

ּב"אר ּבע  ּגם  ה ּוא  ּכן ּכּנ"ל , הוי' ׁשם  ְְְֲֵֵַַַַַַַָָָהמ ׁשכת 

ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבית  ּתמ ּורת  ׁשהן הלכה " ׁשל  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָא ּמֹות 

הוי'. ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  הן א ּמֹות " ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשה "אר ּבע 

ּבּפס ּוק  מר ּמזֹות  הא ֹות ּיֹות  ה ּנקרא 78ואר ּבע  ּכל  ְְְְִִַַַַָָָָֹֻ

"ּכל  ע ׂשיתיו. אף  יצר ּתיו ּבראתיו  ולכב ֹודי ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָֹּבׁשמי

האציל ּות , ע ֹולם  ּבחינת  ה ּוא  ּבׁשמי" ְְְֲִִִִִַַָָָה ּנקרא 

ה  ׁשם  ׁשּׁשם וע ּקר  האציל ּות , ּבע ֹולם  ה ּוא  וי' ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

חד " וגרמ ֹוהי איה ּו חד , וח ּיֹוהי ואף 79"איה ּו , ְְְְִִִִַַַַַ

הארת  יׁש ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגם 

ה ּבריאה , ּבע ֹולם  מאירה  רא ׁשֹונה  ה "א  הוי', ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָׁשם 

ּבע ֹולם  אחר ֹונה  וה "א  ה ּיצירה , ּבע ֹולם  ְְְְֲִֵַַָָָָָוא "ו

מ ּׁשל ׁש80הע ׂשּיה  רק  זה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ֲֲִִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשה ּוא  ה ּיּו"ד  אבל  ּבלבד , האחר ֹונֹות  ְֲֲִִֶַַַָָָהא ֹות ּיֹות 
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טו        

מה ּוה , מ ּלׁשֹון ה ּוא  הוי' (ׁשהרי הוי' ׁשם  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָע ּקר 

ּכמ ֹו ההתה ּוּות , ּתמיד ּיּות  על  מ ֹורה  ְְְְִִִַַַַָוה ּיּו"ד 

ּבע ֹולם 81ׁשּכת ּוב  מאירה  א ּיֹוב ), יע ׂשה  ּככה  ְְֲִִֶֶַָָָָָ

ּגם  הוי' ׁשם   ׁשּימש ּובכדי ּדוקא . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהאציל ּות 

ֿ ידי  על  ה ּוא  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְְֲִִִֵַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ּתֹורה  א ּלא  ּכב ֹוד  ואין "ולכב ֹודי", ,82ּבחינת  ְְְְִִִֵֶַָָָ

מ ּבחינת  ימ ׁש ֿ יד ּה ׁשעל  ה ּממ ּצע  היא  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשה ּתֹורה 

יצר ּתיו  "ּבראתיו לבחינת  ּבׁשמי" ה ּנקרא  ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹ"ּכל 

יד ּוע  ּדה ּנה  יֹותר , ּובפרט ּיּות  ע ׂשיתיו". ְְֲִִִִִֵֵַַָָאף 

א ֹות ּיֹות  הם  ׁשּבּתֹורה  ֿ ּדר ּוׁש ֿ רמז ְְִֵֶֶֶֶַָָׁשּפׁשט 

ּבריאה 83ֿ"פרד " ּבחינת  ּתּקּון נע ׂשה  ֿ ידם  ׁשעל  ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָ

יּפרד " "ּומ ּׁשם  ֿ ע ׂשּיה , ֿ זה 84יצירה  ֿ ידי על  והינּו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

ֿ ידי  על  ׁשּנע ׂשה  ׁשמים , ּביראת  ה ּוא  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּלּמּוד 

ׁשה ּוא  ׁשּבּתֹורה , ס ֹוד  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ְִִִֶֶַַָָל ּמּוד 

ֿ רמזֿ ּפׁשט  ל ּמּוד  וכא ׁשר  האציל ּות , ע ֹולם  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָּכנגד 

ה ּסֹוד  עם  (ּדּורכ ּגענּומען) חד ּור  ׁשּבּתֹורה  ְְְִֶֶֶַַָָּדר ּוׁש

מע ֹולם  נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּתֹורה ,

וזה ּו ֿ ע ׂשּיה . ֿ יצירה  ּבריאה  לע ֹולמ ֹות  ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָהאציל ּות 

ׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּכן ורב 85ּגם  הוי' ל ּמּודי ּבני וכל  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבֹוני א ּלא  ּבני ֿ ּתקרי אל  ,ּבני ׁשעל 86ֿׁשל ֹום  , ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

י"ה  ּבן ּבינה , מ ּלׁשֹון ,"ּבני" ענין "ּבן"87ידי , ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ֿ ידי  על  ׁשּבאה  ֿ ׁשמים  יראת  ענין ְְְִִִֵֶַַַַָָָה ּוא 

י"ה , ענין ׁשה ּוא  ׁשּבּתֹורה , ּבּסֹוד  ְְְִִֶֶַַַַָההת ּבֹוננּות 

הוי' ׁשם  ע ּקר  "ּבֹוני",88ׁשה ּוא  ענין נע ׂשה  אזי , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ע ֹולם  ׁשל  ּבבנינֹו ענין 89ׁשע ֹוסקין וה ּוא  , ְְְְְִִִֶֶַָָ

ּבריאה ֿ לע ֹולמ ֹות  האציל ּות  מע ֹולם  ְְְֲִִֵַַָָָָָָההמ ׁשכה 

ּגליא  ל ּמּוד  ֿ ידי  על  ה ּוא  זה  וכל  ֿ ע ׂשּיה . ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיצירה 

ׁשאז  ה ּתֹורה , ּבפנימ ּיּות  ׁשחד ּור  ּבאפן ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּתֹורה 

נמ ׁש ּפר ּוד , ׁשל  ּבאפן היא  ׁשּבגל ּוי ׁשּבּתֹורה , "מ ּתנה " ּבדר ּגת  ּגם  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה ּנה 

ּדכ ׁשם  הלכה ", ׁשל  א ּמֹות  "אר ּבע  מעלת  מ ּובן זה  ּומ ּכל  האציל ּות . ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפנימ ּיּות 

ׁשם  האיר  ּגּופא  ׁשּבהג ּבלה  אלקים , וׁשם  הוי' ׁשם  יח ּוד  היה  ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּבבית 
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ד. תמב , שם החדשה) (בהוצאה א.89)חיים קיד, שבת

    
,‰e‰Ó ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰ È‰L) 'ÈÂ‰ ÌL wÚ ‡e‰L „"ei‰«∆ƒ«≈¬»»∆¬≈¬»»ƒ¿¿«∆

,˙ee‰˙‰‰ ˙ei„ÈÓz ÏÚ ‰BÓ „"ei‰Â אינה שההתהוות כך  על  ¿«»«¿ƒƒ«ƒ¿«
ורגע  רגע בכל  תמיד , מתחדשת אלא ֿ פעמי  חד  e˙kLדבר  BÓk81‰Îk ¿∆»»»

Bi‡ ‰NÚÈ נהג שכך  הוא הדבר  שפירוש מלמדת 'יעשה' במילה והיו "ד  «¬∆ƒ
תמיד  ÌÏBÚaלעשות ‰È‡Ó ,(¿ƒ»¿»

.‡˜Âc ˙eÏÈˆ‡‰ של "כל העולם »¬ƒ«¿»
בשמי ", C˘ÓiLהנקרא È„Îeƒ¿≈∆À¿«

˙BÓÏBÚa Ìb 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»«¿»
‡e‰ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,"È„BÎÏÂ" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

‰Bz ‡l‡ „Bk ÔÈ‡Â82, ¿≈»∆»»
על  אבות בפרקי  ז "ל  חכמינו  כדרשת

ותמימים  ינחלו  חכמים "כבוד  הכתוב

ֿ ידי  שעל  העניין  ומשמעות טוב", ינחלו 

בעולם  המאיר  הוי ' שם התורה

 ֿ בריאה בעולמות גם יאיר  האצילות

היא  ֿ עשיה ‰È‡יצירה ‰Bz‰L∆«»ƒ
ÚvÓn‰ האמצעיd„ÈŒÏÚL «¿À»∆«»»

‡˜p‰ Ïk" ˙ÈÁaÓ CLÓÈÀ¿«ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»
"ÈÓLa האצילות ÈÁÏ˙עולם ƒ¿ƒƒ¿ƒ«

Û‡ ÂÈzˆÈ ÂÈ˙‡a"¿»ƒ¿«¿ƒ«
"ÂÈ˙ÈNÚ ֿ ֿ יצירה בריאה עולמות ¬ƒƒ

עשיה.

,˙BÈ ˙eiËÙe את יותר  לבאר  ƒ¿»ƒ≈
 ֿ לבריאה האצילות המשכת עניין 

התורה  ֿ ידי  על  ֿ עשיה ≈p‰c¿ƒ‰יצירה
LecŒÊÓŒËLtL Úe„È»«∆¿»∆∆¿

Ì‰ ‰BzaL תיבות ראשי  ∆«»≈
"„Ù" ˙Bi˙B‡83Ì„ÈŒÏÚL , ƒ∆«»»

רמז  בפשט, התורה לימוד  ידי  על 

ÈÁa˙ודרוש  Ôewz ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ«
ÌMÓe" ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ»

"„tÈ84, יש שבהם העולמות ƒ»≈
נפרדים  עולמות של  ¿»¿eÈ‰Âמציאות

זה enl‰L„ותיקון  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«ƒ
‰NÚpL ,ÌÈÓL ˙‡Èa ‡e‰¿ƒ¿«»«ƒ∆«¬»

היא שמים ליראת ≈¿»È„ÈŒÏÚוהדרך 
„BÒ ,‰Bz‰ ˙eiÓÈt „enÏƒ¿ƒƒ«»
ÌÏBÚ „‚k ‡e‰L ,‰BzaL∆«»∆¿∆∆»
„enÏ L‡ÎÂ ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿«¬∆ƒ
‰BzaL LecŒÊÓŒËLt¿«∆∆¿∆«»

,ÔÚÓeÚbÎec) e„Á כולו ‰Bq„חדור  ÌÚ BzaL‰,הפנימיות) »¿¿∆∆ƒ«∆«»
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆ƒ¿»≈»»¬ƒ¿»¿ƒ»

.‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»
ÔkŒÌb e‰ÊÂ על הפנימי  e˙kLהביאור  ‰Ó85בישעיהCÈa ÏÎÂ ¿∆«≈«∆»¿»»«ƒ

,CÈa ÌBÏL Â 'ÈÂ‰ È„enÏƒ≈¬»»¿«¿»»ƒ
זה פסוק על  חכמינו  »‡ŒÏודרשו 

CÈBa ‡l‡ CÈa È˜z86, ƒ¿≈»»ƒ∆»»ƒ
,"CÈa" ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«»»ƒ

‰"È Ôa ,‰Èa ÔBLlÓ87"Ôa" , ƒ¿ƒ»∆≈
‰‡aL ÌÈÓLŒ˙‡È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿«»«ƒ∆»»
„Bqa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿«
,‰"È ÔÈÚ ‡e‰L ,‰BzaL∆«»∆ƒ¿«

‰L‡e הראשונות אלו , אותיות שתי  ∆
הוי ' שם ‰ÈÂ'של  ÌL wÚ88, ƒ«≈¬»»

,"CÈBa" ÔÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ˜ÒBÚLהתורה BÈaלומדי  ∆¿ƒ¿ƒ¿»

ÌÏBÚ ÏL89ÔÈÚ ‡e‰Â , ∆»¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האלקי האור  של  ««¿»»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒ¿»
‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa זו ובדרך  ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

לעולם. ו 'בניין ' וחיות קיום «¿ÏÎÂיש
‡ÈÏb „enÏ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê∆«¿≈ƒ«¿»
וההלכה) (הפשט הנגלה חלק

e„ÁL ÔÙ‡a ‰BzaL∆«»¿…∆∆»
‰p‰ Ê‡L ,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»∆»ƒ≈
,‰BzaL "‰zÓ" ˙b„a Ìb«¿«¿««»»∆«»
„et ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ÈeÏ‚aL∆¿»ƒ¿…∆∆≈
'חלק' של  הדבקות את בה ואין 

בה גם לעיל , «¿CLÓƒכמבואר 
‰Ê ÏkÓe .˙eÏÈˆ‡‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»¬ƒƒ»∆
˙Bn‡ Úa‡" ˙ÏÚÓ ÔeÓ»«¬««¿««
Œ˙ÈaL ÌLÎc ,"‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»ƒ¿≈∆¿≈

„eÁÈ ‰È‰ Lc˜n‰ וחיבורÌL «ƒ¿»»»ƒ≈
'ÈÂ‰ גבול ובלי  סוף אין  ÌLÂאור  ¬»»¿≈

ÌÈ˜Ï‡ שממנו המוגבל  האור  ¡…ƒ
מוגבלת, מציאות מתהווה

‡Ùeb ‰Ïa‚‰aLעצמהÈ‡‰ ∆¿«¿»»»≈ƒ
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טז    

ּב"אר ּבע  ּגם  ּכ (ּכּנ"ל ), מה ּטבע  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָהוי'

ׁשל  ה ּגׁשמי ּומק ֹום  ׁשּבּׁשטח  הלכה ", ׁשל  ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָא ּמֹות 

הוי'. ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  מאיר ֹות  א ּמֹות " ְְְֲִִֵַַַַַָָ"אר ּבע 

זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  הרי זה , ּכל  לאחרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאמנם ,

זה  ועל  מ ּמׁש. ֿ ה ּמק ּדׁש ּבבית  ׁשהיה  לכמ ֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּדֹומה 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ה ּבּקׁשה  ְְְִֵַַַָָָָהיא 

ׁשל  א ּמֹות  "אר ּבע  ענין רק  לא  ׁשּיהיה  ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹועד ",

אחד  ׁשּבכל  ה ּפרטי ה ּמק ּדׁש ׁשה ּוא  ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהלכה "

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם " "וׁשכנּתי ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָואחד ,

ואחד  ּכפ ׁשּוט ֹו90אחד  ה ּמק ּדׁש ּגם  יהיה  א ּלא  , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּכתיב  ּדה ּנה  ּבזה , והענין רעים 91ּבג ׁשמ ּיּות . אכל ּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

"ּתרין  ּבחינת  הינּו "רעים " ּדֹודים , וׁשכר ּו ְְְְְְִִִִֵֵַַׁשת ּו

מת ּפר ׁשין" ּדלא  יח ּוד 92רעין ה ּוא  ׁשּיח ּודם  , ְְְִִִִִֵֶָָָ

הם  "ּדֹודים " אמנם  מ ּמׁש. הפסק  ּבלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּתמידי

רק  ה ּוא  ׁשּיח ּודם  ונּוקבא ' ֿ אנּפין 'זעיר  ְְְְְִִִֵֶַַַָָּבחינת 

וחר ּבן  ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבנין היה  ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻלפרקים ,

זה ּב ועל  ּתמידי. אינֹו ׁשה ּיח ּוד  לפי ֿ ה ּמק ּדׁש, ית  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ְְְְְִֵֶַַָָָמב ּקׁשים 

ֿ ּכן  ּגם  היה  וזה  ּתמידי. יח ּוד  ׁשל  ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיה 

ֿ עצמ ֹו מ ּצד  ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  אף  יעקב , ּבּקׁשת  ְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹֹּתכן

ּבּכל  "ּומלכ ּות ֹו ועד ", לע ֹולם   ימל ְְְֲִֶַַָָָָֹֹ"הוי'

ּבאפן  ׁשּיהיה  אפ ׁשר  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹמ ׁשלה ",

ּדאלקיא " אלקא  ליּה ּגל ּות 93ּד"קר ּו ותהיה  , ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָָָ

ּבר ּו" מב ּקׁשים  זה  ועל  יׂשראל . וגל ּות  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָה ּׁשכינה 

ׁשּום  יהיה  ׁשּלא  ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ְְְְִֵֶֶֶַָָֹׁשם 

ּבית ֿ ׁשּיהיה  ּבג ׁשמ ּיּות , ּכפ ׁשּוט ֹו ּגם  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַהפסק 
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(ד"ה 90) לתחילתו קרוב  ו פרק  האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ . סע "ב . כ, נשא ר"פ  בלקו"ת רז"ל בשם הובא

.45 הערה 173 ע ' כו חלק  לקו"ש וראה ב . שכו, ב . שכה, א. רא, א. סט , של"ה ח . כה, תרומה אלשיך פסוקים). ושני 

א.91) ה, א.92)שה"ש ד, זח "ג מנחות.93)ראה סוף  ראה

    
˙Bn‡ Úa‡"a Ìb Ck ,(Ï"pk) Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆¿«¿»≈«∆«««««¿«¿««

ÈÓLb‰ ÌB˜Óe ÁËMaL ,"‰ÎÏ‰ ÏL המציאות גדרי  בתוך  ∆¬»»∆¿∆«»««¿ƒ
‰ÈÂ'הגשמית ÌL ˙Bi˙B‡ Úa‡ ˙BÈ‡Ó "˙Bn‡ Úa‡" ÏL∆«¿««¿ƒ«¿«ƒ≈¬»»

הפנימיות  אור  התורה, לימוד  ידי  שעל  לעיל  וכאמור  אלה. מגדרים שלמעלה

סוף, אין  של  עולם האצילות, עולם של 

ֿ עשיה, ֿ יצירה בריאה בעולמות מאיר 

פירוד . של  עולמות

,‰Ê Ïk ÈÁ‡Ï ,ÌÓ‡ לאחר גם »¿»¿«¬≈»∆
של  אמות "ארבע במעלת הביאור 

הזה  בזמן  שיש הלכה" המיוחד  והכוח ,

הזה, בזמן  גם התורה ≈¬‰Èבלימוד 
‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ בזמן המצב ƒ»»≈∆

מעלתו , כל  עם BÓÎÏהגלות, ‰ÓBc∆ƒ¿
.LnÓ Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»«»
Cea" ‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ««»»»
ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ÌL≈¿«¿¿»

,"„ÚÂ צורך אין  שלכאורה אף על  »∆
נמצאת  ה' ומלכות זה, על  בתפילה

היא  והבקשה אופן , בכל  בעולם

Úa‡" ÔÈÚ ˜ ‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆…«ƒ¿««¿«
‡e‰L "‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡«∆¬»»∆
„Á‡ ÏÎaL ÈËt‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»∆»

e˙kL BÓk ,„Á‡Â לעניין בתורה ¿∆»¿∆»
המשכן  ÌÎB˙a"עשיית ÈzÎLÂ"¿»«¿ƒ¿»

היה  המדובר  השראת ואם על  רק

לומר  צריך  היה עצמו  במשכן  השכינה

שנאמר  וכיוון  בתוכו " "ושכנתי 

הכתוב  רבים, לשון  בתוכם" "ושכנתי 

"ושכנתי " ‡Á„מתפרש Ïk CB˙a¿»∆»
„Á‡Â90, השראת של  זה ודבר  ¿∆»

שבתוך  הפרטי  ומקדש במשכן  השכינה

הגלות, בזמן  גם כמובן  הוא אחד  כל 

בזה  להסתפק שלא היא הבקשה אך 

Lc˜n‰ Ìb ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆««ƒ¿»
˙eiÓL‚a BËeLÙk וכפי ƒ¿¿«¿ƒ
ומבאר . שממשיך 

È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â91'השירים e˙Lב'שיר  ÌÈÚ eÏÎ‡ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈ƒ¿
eÈ‰ "ÌÈÚ" ,ÌÈ„Bc eÎLÂ הבינה וספירת החכמה ÈÁa˙ספירת ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿¿ƒ«
"ÔÈLt˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ ÔÈz"92, שני עליהם כמו  שהם בזוהר  נאמר  ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

נפרדים  שלא ביניהם Ì„eÁiLחברים הפנימית וההשפעה ‰e‡החיבור  ∆ƒ»
LnÓ ˜ÒÙ‰ ÈÏa È„ÈÓz „eÁÈ– הזקן  אדמו "ר  מאמרי  (ובספר  ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿≈«»

שבחינת  כנודע חכמה, בלא לבד  להיות אפשר  אי  "שבינה תקכה: ע' פרשיות

בחינת  הוא בינה ובחינת וכו ', ומקורו  לבד  השכל  כח בחינת הוא חכמה

אפשר  אי  לזאת וכו ', ומה איך  היטב בביאור  ורוחב באורך  השכל  התפשטות

בלי  השכל  התפשטות להיות אפשר  שאי  כמו  חכמה בלא בינה בחינת להיות

וכו '"). ומקור  כח

,"ÌÈ„Bc" ÌÓ‡ אהוביםÌ‰ »¿»ƒ≈
ÔÈt‡ŒÈÚÊ' ˙ÈÁa המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

המלכות ˜eÂ‡'העליונות  ספירת ¿¿»
Ì„eÁiL וההשפעה ביניהם החיבור  ∆ƒ»

זה  ֿ ידי  ÌÈ˜ÙÏשעל  ˜ ‡e‰ ולא «ƒ¿»ƒ
Œ˙Èaתמיד , ÔÈa ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»ƒ¿«≈

,Lc˜n‰Œ˙Èa ÔaÁÂ Lc˜n‰«ƒ¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
„eÁi‰L ÈÙÏ אנפין ֿ זעיר  של  ¿ƒ∆«ƒ

È„ÈÓzומלכות  BÈ‡ לפעמים אלא ≈¿ƒƒ
ולפעמים  קיים, המקדש ואז  ביחוד , הם

קיים. אינו  המקדש ואז  ביחוד , אינם

ÌL Cea" ÌÈLwÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿«¿ƒ»≈
,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆
È„ÈÓz „eÁÈ ÏL ÔÙ‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿ƒƒ
קיים  יהיה המקדש בית ואז  הפסק ללא

רק  לא תהיה השכינה והשראת תמיד 

לעיל . כמבואר  אמות", ב"ארבע

˙Lwa ÔÎz ÔkŒÌb ‰È‰ ‰ÊÂ¿∆»»«≈…∆«»«
˜ÚÈ שמע" בניו  לו  כשאמרו  «¬…

שם", "ברוך  להם ענה והוא ישראל "

BÓˆÚŒ„vÓ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ««¿
,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ 'ÈÂ‰"¬»»ƒ¿…¿»»∆
,"‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe"«¿«…»»»
ללא  תמידי  ענין  היא בעולם ה' ומלכות

כלל , ‰Èהפסק ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
LÙ‡ יתכן‰È‰iL'ה מלכות ∆¿»∆ƒ¿∆

‡˜Ï‡ dÈÏ e˜"c ÔÙ‡a¿…∆¿»≈¡»»
"‡È˜Ï‡c93 ֿ לקדוש לו , שקוראים ∆¡»«»

הכרה  והיא האלקים, אלוקי  ֿ הוא, ברוך 

העולם  באומות שקיימת ה' במלכות

שני  מצד  אך  בה' מאמינים אחד  שמצד 

אלא  הוא ברוך  הקדוש מלבד  (כוחות) 'אלוקים' לעוד  חשיבות נותנים

והשליטה, הכח את להם שנתן  זה והוא כולם, מעל  שהוא ∆¿È‰˙Â¿ƒ‰שמכירים
ÌL Cea" ÌÈLwÓ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡NÈ ˙eÏ‚Â ‰ÈÎM‰ ˙eÏb»«¿ƒ»¿»ƒ¿»≈¿«∆¿«¿ƒ»≈

˜ÒÙ‰ ÌeL ‰È‰È ‡lL ,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ושום ¿«¿¿»»∆∆…ƒ¿∆∆¿≈
בעולם ה' מלכות התגלות על  והסתר  eiÓL‚a˙,העלם BËeLÙk Ìb«ƒ¿¿«¿ƒ
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יז        

ּבהם  ׁשּנאמר  ה ּדברים  וכל  מכ ֹונֹו, על  ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָה ּמק ּדׁש

ּובית ֿ ויר ּוׁשלים  יׂשראל  וארץ  יׂשראל  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ"לי",

ּכפ ׁשּוטם  יהיּו וכ ּו', ּדוד  ּבית  ּומלכ ּות  ְְְְְִִִִֵַַָָָה ּמק ּדׁש

צדקנּו. מ ׁשיח  ֿ ידי על  ּבימינּו ּבמהרה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּבג ׁשמ ּיּות ,

ּבצדקה ",e‰ÊÂו) וׁשביה  ּתּפדה  ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ¿∆ְְְְִִִִֶֶָָָָָָ

ה ּנה  ּבפעל , ה ּגא ּלה  את  לפעל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻׁשּבכדי

ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ֿ ידי על  היא  העב ֹודה  ְְֲִִִֵַַַָָָּתח ּלת 

ק ּיּום  להיֹות  צרי לזה  ונֹוסף  "מ ׁשּפט ", ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָׁשּנקראת 

ּבר ּור  ענין וה ּוא  "צדקה ", ׁשּנקרא ֹות  ְְְְְִִִֵֶַַָָָה ּמצ ֹות 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ע ׂשה 94ה ּנּצֹוצ ֹות , צדקה  ְְֲִֵַַַַָָָָ

וכא ׁשר  הא ּמֹות . לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻה ּקּב"ה 

נאמר  זה  על  ה ּנה  ּוצדקה ", "מ ׁשּפט  ענין 95יׁשנֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ואמר ּו לע ׁשקי, ּתּניחני ּבל  וצדק  מ ׁשּפט  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹע ׂשיתי

ז"ל  וצדק ",96ר ּבֹותינּו "מ ׁשּפט  ע ׂשּית  ֿ ידי ׁשעל  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

וזה ּו יׂשראל . ׁשל  מ ּׂשֹונאיהם  הה ּצלה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנע ׂשית 

ּבצדקה " וׁשביה  ּתּפדה  ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלאחרי

יח ּדו, וח ּטאים  ּפׁשעים  "וׁשבר  ּבּכת ּוב  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹממ ׁשי

יכל ּו" הוי' ה "ּמׁשּפט 97ועזבי ֿ ידי ׁשעל  הינּו, , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשל  ׂשֹונאיהם  את  מכ ּלים  ועל ּֿוצדקה " יׂשראל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשה ּוא  האלקית , ה ּנפ ׁש ּפד ּית  ּגם  נע ׂשית  ֿ זה  ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹידי

ּבּנפ ׁש הה ׁשבה  וכן ההעלם , מן ה ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָענין

ּבׁשביל  היא  ּבריאת ּה ׁשּתכלית  האמת  ּבּה וית ּגּלה  מה ּׁשביה , ׁשּתׁשּוב  ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה ּבהמית ,

ּכל  ׁש"ּידע  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי ּגם  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּכּונה , את  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלה ׁשלים 

יצר ּתֹו" א ּתה  ּכי יצ ּור  ּכל  ויבין פעל ּתֹו, א ּתה  ּכי ֿ ה ּמק ּדׁש98ּפע ּול  ּבית  ּבבנין , ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ּבימינּו. ּבמהרה  צדקנּו מ ׁשיח  ֿ ידי על  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָה ּׁשליׁשי,
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