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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌkLiÂ'גֹו ולבנֹותיו לבניו וינּׁשק ּבּבקר לבן ««¿≈ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

הל ויעקב למקֹומֹו לבן וּיׁשב ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוּיל

גֹו' חסידיׁשע 1לדרּכֹו (ּדי אֹור' ּב'תֹורה ּומבאר , ְְְְֲִִִֶַָָֹ

ּפרׁשתנּו סֹוף חּיים' ּוב'תֹורת [עלּֿפי 2ּפרׁשה) ְִִֵַַַָָָָָָ

הּידּוע  ּבעליֹונים 3הּמאמר מדּברת ׁשהּתֹורה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לבן  וּיׁשּכם ּׁשּכתּוב ּדמה ּבּתחּתֹונים]. ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָורֹומזת

ׁשּלמעלה, העליֹון הּלבן ּבחינת על קאי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבקר,

וינּׁשק  ּׁשּכתּוב ּומה ,יתּבר ּומהּותֹו לעצמּותֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעד

מיחדת  המׁשכה על קאי ולבנֹותיו, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻלבניו

ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ּובנֹות" "ּבנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלבחינת

הן  ּו"בנֹות" ּומׁשּפיעים, זכרים הם ְְִִִִֵֵַָָָ"ּבנים"

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּכל מקּבלים, ּדהינּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָנקבֹות

ּוׁשניהם  ּומקּבל, ּדמׁשּפיע הענינים לב' ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָנחלק

העליֹון  לבן מּבחינת מיחדת הׁשּפעה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻמקּבלים

התמּסרּות  על מֹורה ׁשּנׁשיקה נׁשיקה, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּבאפן

מיחדת. והׁשּפעה ּבתכלית ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ(איּבערּגע ּגעּבנקייט)

יֹום  ׁשּבכל יֹום, ּכל ׁשל ּבּבקר נעׂשה זה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹוענין

ּכח  נתינת העליֹון , לבן ּבחינת נמׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבּבקר

לבניו  וינּׁשק ,יתּבר ּומהּותֹו מעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמיחדת

ּבעבֹודת  ּתלּויה המׁשכה ׁשּכל ּומּכיון ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָולבנֹותיו.
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אֿב.1) לב, (ויצא) ואילך.2)פרשתנו רע"ד לד, – בתו"ח ואילך. סע"ג כג, – בתו"א גו': בבוקר לבן וישכם עשרה 3)ד"ה

וש"נ. ואילך. 37 ס"ע חכ"ג לקו"ש וראה ואילך. א קסא, ואילך. ב יג, של"ה פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ 'B‚ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˜MÈÂ ¯˜aa Ô·Ï ÌkLiÂ««¿≈»»«…∆«¿«≈¿»»¿ƒ¿»«≈∆«»»»»

'B‚ Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ BÓB˜ÓÏ1,ויצא פרשת השבוע, פרשת בסיום ƒ¿¿«¬…»«¿«¿
לבן, מבית ברחו ובנותיו ובניו ונשותיו אבינו שיעקב לאחר כי התורה ָָמספרת

בבוקר, לבן השכים המפגש של ובסופו אותם והשיג אחריהם ורדף לבן ָָָקם

נפרדו  מכן ולאחר ולבנותיו לבניו נשק

ויעקב  למקומו חזר לבן ויעקב. לבן

ישראל) ארץ (לכיוון לדרכו הלך אבינו

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe לרבנו ¿…»¿»
פרשיות  על החסידות (מאמרי הזקן,

(על  אור' 'תורה שבספרים השבוע

ו'לקוטי  ושמות) בראשית חומשים

במדבר  ויקרא, חומשים (על תורה'

בשם  נקראים Ècƒודברים)
Y ‰L¯t ÚLÈ„ÈÒÁ הפרשה ¬ƒƒ∆»»»

על  החסידות ביאורי כלומר החסידית,

פעמים  וכמה כמה עורר והרבי הפרשה

שבוע  מידי הללו המאמרים לימוד על

ÌÈiÁ'בשבוע) ˙¯B˙'·e לאדמו"ר ¿««ƒ
e˙L¯tהאמצעי  ÛBÒ2ÈtŒÏÚ] »»»≈«ƒ

Úe„i‰ ¯Ó‡n‰3‰¯Bz‰L ««¬»«»«∆«»
˙ÊÓB¯Â ÌÈBÈÏÚa ˙¯a„Ó¿«∆∆»∆¿ƒ¿∆∆

ÌÈBzÁza לנראה בניגוד כלומר, ««¿ƒ
התורה  דברי של שהמשמעות לכאורה

בגשמיות  למטה שהם כפי בעיקר היא

שהם  כפי לעניינים רמז רק בהם ויש

מדברת  התורה כן ואם ברוחניות,

לעולמות  ורומזת התחתונים בעולמות

דבר, של לאמיתו הרי העליונים,

לפשט  כמובן מתכוונת שהתורה למרות

בעצם  מדברת התורה הדברים,

לגשמיות  רומזת ורק הדברים ברוחניות

החסידות  במאמרי מבואר זה ולפי

.[- חיים' וב'תורת אור' »¿Óc‰ב'תורה
,¯˜aa Ô·Ï ÌkLiÂ ·e˙kM∆»««¿≈»»«…∆

ומרמז ÏÚÓlL‰מתייחס ÔBÈÏÚ‰ Ô·l‰ ˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ הצבע »≈«¿ƒ««…∆»∆¿∆¿«¿»
בהגדרה  'מצויר' ואיננו מוגדר שאיננו עליון אור כלומר פשיטות, מסמל ְֵַהלבן

נ  אלא אחרת או סוף.כזו אין עד שמאיר אור והוא והגדרה הגבלה מכל עלה

הספירות  מעשר שלמעלה הכתר מבחינת החל שונות בדרגות קיים ֵָהמושג

הימנו  למעלה וגם האצילות) בעולם בגלוי B˙eÓˆÚÏ(המתחילות „Ú«¿«¿
C¯a˙È B˙e‰Óe שייכות מכל למעלה האמיתי, סוף והאין גבול הבלי שהוא «ƒ¿»≈

העליון, הכי ה"לובן" והוא כלשהי והגבלה MÈÂ˜להגדרה ·e˙kM ‰Óe«∆»«¿«≈
˙„ÁÈÓ ‰ÎLÓ‰ ÏÚ È‡˜ ,ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï סוף אין מאור ¿»»¿ƒ¿»»≈««¿»»¿À∆∆

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL "˙B·e ÌÈa" ˙ÈÁ·Ï האלוקי האור ƒ¿ƒ«»ƒ»∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿
הדרגתית, בצורה היינו השתלשלות" ב"סדר למטה מלמעלה ונמשך הולך

(שרשרת) לשלשלת דומה השונות הדרגות בין והקשר והיחס לדרגה, מדרגה

לבן  נשיקת של הפנימית הרוחנית והמשמעות בזו, זו אחוזות שלה שהחוליות

מ"לובן  המשכה היא ולבנותיו לבניו

ל"בנים" איןֿסוף) (אור העליון"

השתלשלות, סדר של ול"בנות"

ÌÈ¯ÎÊ Ì‰ "ÌÈa"»ƒ≈¿»ƒ
Ô‰ "˙B·"e ,ÌÈÚÈtLÓe«¿ƒƒ»≈
ÏkL ,ÌÈÏa˜Ó eÈ‰c ˙B·˜¿≈¿«¿¿«¿ƒ∆»
'·Ï ˜ÏÁ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿∆¿»¿

Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ÌÈÈÚ‰ סדר »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«≈
משפיע  בצורת בנוי כולו ההשתלשלות

לכל  דרגה וכל בחינה כל כי  ומקבל,

מקבלת  ההשתלשלות סדר של אורכו

לזו  ומשפיעה ממנה שלמעלה מזו

בין  היחס לכך, בנוסף ממנה. שלמטה

משפיע  שבין ליחס דומה רבות בחינות

משפיעה  החכמה למשל, ומקבל.

(בן, "אב" נקראת החכמה ולכן לבינה

נקבה), (בת, "אם" נקראת והבינה זכר)

Ì‰ÈLe וגם (בנים) המשפיע גם ¿≈∆
דרגה  שבכל (בנות) ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒהמקבל

Ô·Ï ˙ÈÁaÓ ˙„ÁÈÓ ‰ÚtL‰«¿»»¿À∆∆ƒ¿ƒ«…∆
ÔBÈÏÚ‰ שלמעלה איןֿסוף האור »∆¿

ההשתלשלות  ÏLמסדר ÔÙ‡a¿…∆∆
‰˜ÈL ההמשכה מאשר יותר שהיא ¿ƒ»

כלל, בדרך שקיימת והגילוי

˙e¯qÓ˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰˜ÈLpL∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿
˙ÈÏÎ˙a (ËÈÈ˜aÚbÚb¯ÚaÈ‡)ƒ∆¿∆∆¿¿«¿«¿ƒ

˙„ÁÈÓ ‰ÚtL‰Â על תוספת  ¿«¿»»¿À∆∆
הרגילה. וההשפעה ההארה

Ïk ÏL ¯˜aa ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«…∆∆»
ÌBÈ לובן" על מורה "לבן" כאמור,

וכאן  כאמור) וציור, מגדר (למעלה פשיטות על מורה הלבן הצבע כי העליון"

העליון  "לובן להארת ומסוגל מיוחד זמן שישנו ומבאר ÌBÈ",מוסיף ÏÎaL∆¿»
,ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁa CLÓ ¯˜aa היא זו Ákוהמשכה ˙È˙ «…∆ƒ¿»¿ƒ«…∆»∆¿¿ƒ«…«

˙„ÁÈÓ לרגיל C¯a˙Èמעבר B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÓ"ול"בנות ל"בנים" ¿À∆∆≈«¿«ƒ¿»≈
בפסוק  האמור של הפנימית הרוחנית המשמעות וזו ההשתלשלות, שבסדר

,ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˜MÈÂ התמסרות מתוך מיוחדת, השפעה שהיתה היינו «¿«≈¿»»¿ƒ¿»
למשפיע  הן העליון") ("לובן איןֿסוף מאור ("נשיקה") לרגיל ומעבר מעל

השתלשלות. שבסדר ("בנות") למקבל והן ("בנים")
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ב  ..............................................   סדר הנחת תפילין  )א

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

   וישכם לבן בבוקרה "מאמר ד  )ג

ה ................................  ח"מתש'ה כסלו' ז, ויצאשבת פרשת 

יב.......................  ח"מתש'ה חודש כסלו-ראששיחת   )ד

יט  .................  ח"תשמ'ה כסלו 'ז, ויצאפ "משיחות ש  )ה

   ח"תשמ'ה כסלו 'ז, ויצא בת פרשתשיחת שמ  )ו

זכ  ............................................  "דרך אמונה"ד הספר "ע
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המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ט

מו  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר
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מהר  ......................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )לד

מור  ..............................  ויצאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

מזר  .............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו
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תכסף  ידי למעׂשה להיֹות 4האדם, צריכה לכן , ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

וזהּו זֹו, המׁשכה ּבדגמת האדם עבֹודת ְְְְֲֶַַַַָָָָָֻּגם

ּכמֹו הּתפּלה, עבֹודת זמן הּוא ּבּבקר יֹום ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹׁשּבכל

את 5ׁשּכתּוב  וּיחבׁש ּבּבקר אברהם חמֹורֹווּיׁשּכם ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּתפּלה  לעבֹודת רֹומז החמֹור חביׁשת ּדענין ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָגֹו',

עבֹודת  ּדעלֿידי הּגּוף, חמר עם מלחמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשענינּה

העליֹון  לבן ּבחינת נמׁש .6הּתפּלה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

CÈLÓÓeהל ויעקב למקֹומֹו לבן וּיׁשב וּיל «¿ƒְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּנ"ל  ּבּדרּוׁשים ּומבאר ,7לדרּכֹו, ְְְְִַַַַָֹ

לבן  ּדבחינת זֹו הארה מסּתּלקת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּדאחרּֿכ

זֹו ׁשהארה למקֹומֹו, לבן וּיׁשב ּדזהּו ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָהעליֹון,

ּדבחינת  לדרּכֹו, הל ויעקב ּבעצמּותֹו, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹנכללת

אקרי  ּד'תֹורה' ּומצוֹות, ּבּתֹורה ונמׁש הל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעקב

עכ"ל  וד"ל, זֹו,8ּדר הארה סּלּוק ּדלאחר והינּו, . ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

ּבזה, להֹוסיף ויׁש למּטה. העבֹודה זמן הּוא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָאז

הּוא  אז ההארה וסּלּוק  הּגּלּוי ׁשּלאחר רק ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּדלא

ׁשּדוקא  מּזֹו, יתרה אּלא מּלמּטה, העבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָזמן

העבֹודה  זמן הּוא אז ההארה סּלּוק ְְֲִֶַַַַָָָָָלאחר

סּלּוק  לאחר ׁשּדוקא מּזֹו, יתרה ועֹוד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּלמּטה.

לֹומר  ויׁש למּטה. העבֹודה להיֹות יכֹולה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָההארה

האדם, עבֹודת ּבׁשביל ּדהּנה ּבזה, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּבאּור

ועבֹודתינּו ׁשל 9מעׂשינּו מציאּות להיֹות צריכה , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ

הּתֹורה, ּבלּמּוד ּוכמֹו העֹולם, ּומציאּות ְְְִִַָָָָָאדם

ּבאפן  להיֹות ׁשּצריכה ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹּובפרט

והּׂשגה  הּבהמית 10ּדהבנה ּדנפׁשֹו ּבּׂשכל ּגם ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּדנפׁש ּבׂשכל ּתחּלה הּלּמּוד ׁשּמבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(עלֿידי
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טו.4) יד, ג.5)איוב כב, ואילך.6)וירא ד לז, שם תו"ח ב. כד, שם תו"א ראה – לקמן תו"ח 7)בהבא סע"ב. שם, תו"א

ב. לט, שם.8)שם התו"א רפל"ז.9)ל' התניא ספ"ב.10)ל' לאדה"ז ת"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰ ÏkL ÔÂÈkÓe מלמעלה עליון אור של ÈeÏz‰וגילוי ƒ≈»∆»«¿»»¿»

ÛÒÎ˙ EÈ„È ‰NÚÓÏ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa4 כוסף הקדושֿברוךֿהוא «¬«»»»¿«¬≈»∆ƒ¿…
מעשי  שהם (למרות האדם בני של ועבודתם למעשיהם כביכול, ומשתוקק,

משהו), לו ולחדש להוסיף מסוגלים אינם ולכאורה ˆ¯ÎÈ‰ידיו, ÔÎÏ»≈¿ƒ»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬«»»»

BÊ ‰ÎLÓ‰ ˙Ó‚„a לובן" בחינת ¿À¿««¿»»
בבוקר, המאירה ∆¿e‰ÊÂהעליון"

ÔÓÊ ‡e‰ ¯˜aa ÌBÈ ÏÎaL∆¿»«…∆¿«
·e˙kL BÓk ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú5 ¬««¿ƒ»¿∆»

L·ÁiÂ ¯˜aa Ì‰¯·‡ ÌkLiÂ««¿≈«¿»»«…∆««¬…
˙LÈ·Á ÔÈÚc ,'B‚ B¯BÓÁ ˙‡∆¬¿ƒ¿«¬ƒ«

¯BÓÁ‰ חומריות ¯ÊÓBמלשון «¬≈
dÈÚL ‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««¿ƒ»∆ƒ¿»»

‰ÓÁÏÓ שעת" ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿»»
קרבא") שעת ÓÁ¯צלותא ÌÚƒ…∆

בחסידות ‰Ûebחומריות  כמבואר «
להתבונן  האדם על התפילה שבשעת

כדי  עד רוחניים ובעניינים ה' בגדלות

על  רק לא השפעה לזה שתהיה  כך

גם  אלא שלו האלוקית והנפש הנשמה

הגשמי  הגוף ועל הבהמית הנפש על

שלו, B·Ú„˙והחומרי È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¬«
Ô·Ï ˙ÈÁa CLÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«…∆

ÔBÈÏÚ‰6 תפילת ובפרט והתפילה, »∆¿
לאדם  נמשכת כאשר בבוקר שחרית

היא  העליון", מ"לובן כוח נתינת

ההארה  את הגורמת האדם עבודת

הזו. וההמשכה

CÈLÓÓe ויצא פרשת בסיום הפסוק «¿ƒ
BÓB˜ÓÏואומר  Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ«≈∆«»»»»ƒ¿

¯‡·Óe ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿¿…»
Ï"p‰ ÌÈLe¯ca7 במאמרי «¿ƒ««

בספרים  אלה פסוקים על החסידות

חיים', ו'תורת אור' «»»¿CkŒ¯Á‡c'תורה
התפילה  ‰‡¯‰לאחר ˙˜lzÒÓƒ¿«∆∆∆»»

e‰Êc ,ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁ·c BÊƒ¿ƒ«…∆»∆¿¿∆
B˙eÓˆÚa ˙ÏÏÎ BÊ ‰¯‡‰L ,BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ לעיל הוסבר «»»»»ƒ¿∆∆»»ƒ¿∆∆¿«¿

החל  אורֿאיןֿסוף, של שונות בבחינות קיימת העליון" "לובן שבחינת

של  ומהותו לעצמותו ועד השתלשלות מסדר שלמעלה הראשונה מהבחינה

התפילה  (אחרי זו עליונה בחינה הארת של הזמן סיום ועם הקדושֿברוךֿהוא

למעלה  במקורה ונכללת ונעלמת וחוזרת עולה היינו מסתלקת, היא בבוקר)

וזו  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו שלה, ביותר העליון לשורש עד

חזר  העליון" "לובן – למקומו" לבן "וישב של הפנימית הרוחנית המשמעות

- ממשיך והפסוק במקורו, ÚÈ˜·ונכלל ˙ÈÁ·c ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿ƒ¿ƒ««¬…
Ï"„Â C¯c È¯˜‡ '‰¯B˙'c ,˙BÂˆÓe ‰¯Bza CLÓÂ CÏ‰ ודי] »«¿ƒ¿««»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆∆

לשונו]Ï"ÎÚלמבין], כאן אור'.8[עד 'תורה בספר המאמר ¿»¿eÈ‰Â,של
BÊ ‰¯‡‰ ˜elÒ ¯Á‡Ïc,התפילה עבודת בעת בבוקר מלמעלה שבאה ƒ¿««ƒ∆»»

‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡»¿«»¬»¿«»
בכוחות  ה' את לעבוד מוטל האדם ועל

Ïc‡עצמו. ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿…
˜elÒÂ Èelb‰ ¯Á‡lL ˜«̄∆¿«««ƒ¿ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡ ‰¯‡‰‰«∆»»»¿«»¬»

‰hÓlÓ שני שקיימים כלומר ƒ¿«»
תחילה  – זה אחר בזה הבאים שלבים

בא  ואחרֿכך מלמעלה הארה ישנה

זה  (ולפי מלמטה העבודה של ה'תור'

הדברים  שני בין והתוכני הענייני הקשר

הדברים  סדר שזהו ורק הכרחי אינו

הזמ  לוח È˙¯‰נים,מבחינת ‡l‡∆»¿≈»
˜elÒ ¯Á‡Ï ‡˜ÂcL ,BfÓƒ∆«¿»¿««ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡ ‰¯‡‰‰«∆»»»¿«»¬»

‰hÓlÓ ענייני קשר יש זה (ולפי ƒ¿«»
למטה  והעבודה הדברים, בין הדוק

לאחר  באה עצמו בכוח האדם עבודת

בדווקא  מלמעלה ההארה הסתלקות

במקרה). BfÓ,ולא ‰¯˙È „BÚÂ¿¿≈»ƒ
‰¯‡‰‰ ˜elÒ ¯Á‡Ï ‡˜ÂcL∆«¿»¿««ƒ«∆»»
‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿»¬»¿«»
באה  למטה שהעבודה בלבד זו (לא

מלמעלה  ההארה סילוק אחרי בפועל

אלא  להיות מוכרח שכך בלבד זו ולא

ותוצאה, סיבה כעין הוא ביניהם הקשר

למטה  האדם של שהעבודה היינו

מלמעלה  שההארה לאחר רק אפשרית

להלן. שיבואר כפי ועלתה), נסתלקה

‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ≈
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La הנקראת ƒ¿ƒ¬«»»»

התניא  ≈¬»eÈNÚÓבספר
eÈ˙„B·ÚÂ9˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ , «¬»≈¿ƒ»ƒ¿

,‰¯Bz‰ „enÏa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe Ì„‡ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»»¿ƒ»»¿¿ƒ«»
‰·‰c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza Ë¯Ù·eƒ¿»«»∆¿«∆∆¿ƒ»ƒ¿¿…∆«¬»»

‰‚O‰Â10 ללא התורה פסוקי את הקורא גם שבה שבכתב מתורה בשונה ¿«»»
תורה, לומד הוא הרי קאמר") מאי ידע "לא – ז"ל חכמינו (ובלשון הבנה

האלוקית  בנשמה רק לא והשגה בהבנה להיות חייב שבעלֿפה תורה לימוד

‰enl„אלא  ÔÈ·nL È„ÈŒÏÚ) ˙ÈÓ‰a‰ BLÙc ÏÎOa Ìb««≈∆¿«¿««¬ƒ«¿≈∆≈ƒ«ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙc ÏÎNa ‰lÁz גם נמשכת וההשגה ההבנה ומשם ¿ƒ»¿≈∆¿∆∆»¡…ƒ
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ז g"nyz'd ,elqk 'f ,`vie zyxt zay

יחּוד  ׁשאין נפלא ּדיחּוד ּבאפן ְְְֱִִִִֵֶֶָָֹֹהאלקית)

העבֹודה 11ּכמֹוהּו להיֹות צריכה ועלּֿדרֿזה , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָ

זּכּו יֹותר ּולמעלה העֹולם, ּגׁשמּיּות ְְְְִִֵֵַַָָָּבברּור

הּגׁשמּיּות  עלּית יֹותר ּולמעלה העֹולם, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּגׁשמּיּות

מציאּות  להיֹות צריכה זה ּכל ׁשּבׁשביל ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָׁשּבעֹולם,

ּבעֹולם  העליֹון לבן מאיר וכאׁשר והעֹולם. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

האדם  עבֹודת ׁשּתהיה איֿאפׁשר ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָהּזה,

ּדמחו  מאן ׁשהרי מלּכא ּבׁשלמּותּה, קּמי ּבמחֹוג י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קּיּום  לֹו לבן 12אין וּיׁשב וּיל ּכתיב ולכן . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבחינת  ּכאׁשר ּדדוקא לדרּכֹו, הל ויעקב ְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָֹלמקֹומֹו

יכֹולים  אז למעלה, ּומסּתּלקת עֹולה העליֹון ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹלבן

לֹומר  ויׁש ּבׁשלמּות. עבֹודתם לעׂשֹות יׂשראל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָּבני

למקֹומֹו", לבן ל"וּיׁשב הּטעם הּוא ּגּופא ְְִֶֶַַַַָָָָָׁשּזה

ׁשּתכלית  ּדמּכיון העליֹון, לבן ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהסּתּלקּות

צרי לכן האדם, עבֹודת ׁשּתהיה היא ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּכּונה

להיֹות  ׁשּתּוכל ּכדי למקֹומֹו", לבן "וּיׁשב ְְְְִִִֵֶַַָָָָלהיֹות

ּבׁשלמּות. האדם ְֲִֵַָָָעבֹודת

‰p‰Â ּבעליֹונים מדּברת ׁשהּתֹורה לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

זה  ׁשענין מּובן ּומּזה ּבּתחּתֹונים, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָורֹומזת

ׁשּלמעלה, העליֹון לבן ּבחינת הּוא ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁש"ּלבן"

לכללּות  ּגם ׁשּי ּביעקב), ּכח נמׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹּומּמּנּו

וכּו'. לבן ּבבית יעקב עבֹודת ּדפרׁשתנּו, ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֹהּסּפּור

ׁשהיּו ּבאפן היתה לבן ּבצאן יעקב עבֹודת ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּדהּנה
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פ"ה.11) כ.12)תניא ה, חגיגה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבהמית) הנפש של eÁÈ„בשכל ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈc ÔÙ‡a¿…∆¿ƒƒ¿»∆≈ƒ

e‰BÓk11 נוצרת שכלי, רעיון קולט אדם שכאשר התניא בספר כמבואר »
אינם  השכליים וההסברים שהרעיונות כך והרעיון האדם בין מופלאה אחדות

הפכו  (ה"מושכל") והרעיונות השכל אלא האדם משכל ונפרדים זרים דברים

מ  אחד האדם לדבר כאשר ולכן מש

של  ורצונו חכמתו שהיא תורה, לומד

התקשרות  נוצרת הקדושֿברוךֿהוא,

 ֿ לקדושֿברוך האדם בין והתאחדות

אחר, עניין בשום לה דומה שאין הוא

לדבר  הפכו האדם ושכל ה' וחכמת

תורה  ללמוד שכדי וכשם ממש. אחד

 ֿ הקדושֿברוך עם להתאחד כך ידי (ועל

צורך  יש נפלאה) באחדות הוא

- שכל ושל אדם של »¿ŒÏÚÂבמציאות
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿ƒ»ƒ¿
˙eiÓLb ¯e¯·a ‰„B·Ú‰»¬»¿≈«¿ƒ
CekÊ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰»»¿«¿»≈ƒ
‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰ ˙eiÓLb«¿ƒ»»¿«¿»
ÌÏBÚaL ˙eiÓLb‰ ˙iÏÚ ¯˙BÈ≈¬ƒ«««¿ƒ∆»»
הגשמי  הזה שהעולם בחסידות מבואר

והרע  שהטוב כך נבראו שבו והנבראים

לברר  האדם ועל יחד בהם מעורבים

זה  ובעניין מהרע, הטוב את ולהפריד

כמה  יש הבירורים") "עבודת (הנקרא

הוא  ראשון שלב שלבים: וכמה דרגות

מאכל, (בדבר הרע מן הטוב בירור

לשם  אותו אוכלים כאשר – למשל

המזון), בכוח ה' את לעבוד כדי שמים,

אינו  כבר הגשמי הדבר הבא בשלב

נעלה  ובשלב ומזוכך עדין אלא ִָחומרי

גם  (כי לקדושה מתעלה הוא יותר

מהרע  ונפרד התברר שהטוב לאחר

של  לטוב לגמרי דומה איננו עדיין

יותר, נעלה בשלב ורק ממש הקדושה

ממש), לקדושה עולה ברע מעורב שהיה ˆ¯ÎÈ‰הטוב ‰Ê Ïk ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»
Ì„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï טוב של למטרות העולם בענייני שישתמש ƒ¿¿ƒ»»»

עצמו. והעֹולם ‰ÔBÈÏÚוקדושה Ô·Ï ¯È‡Ó ¯L‡ÎÂ למעלה סוף אין אור ְָָ¿«¬∆≈ƒ…∆»∆¿
השתלשלות  ‰‡„Ìמסדר ˙„B·Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡ŒÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¬«»»»

עצמו  ובכוח עצמו את d˙eÓÏLaמצד פועלת הבירורים עבודת (וכאמור, ƒ¿≈»
עצמו  מצד האדם עבודת ידי על העולם את ומעלה ומזככת ומבררת פעולתה

האור  עוד וכל האיןֿסוף) האור של ועלייתו סילוקו לאחר דווקא שקיימת

מושלמת, להיות יכולה לא האדם עבודת מאיר, "Ô‡Óהאיןֿסוף È¯‰L∆¬≈»
Ìei˜ BÏ ÔÈ‡ "‡kÏÓ Èn˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc12 רבי בגמרא: מסופר ¿«¿ƒ¿»«≈«¿»≈ƒ

עם  אתם (אפיקורס): מין אותו לו רמז הקיסר. אצל היה חנניה בן ִַָָיהושע

אמר  עלינו. נטויה ידו בתגובה: יהושע רבי לו רמז ממנו. פניו החזיר שאדונו

החזיר  שאדונו עם יהושע: רבי לו ענה לך? החווה מה יהושע: לרבי הקיסר לו

אמר עלינו. נטויה ידו לו: החוויתי ואני  ממנו מה פניו מין: לאותו הקיסר

אמר: בתגובה? לך החווה ומה ממנו. פניו החזיר שאדונו עם אמר: לו? החווית

מה  יודע שלא מי אמרו: יודע. אינני

המלך? לפני יעמוד ברמז לו מחווים

למדו  ובחסידות והרגוהו. הוציאוהו

בטל  להיות צריך האדם כמה עד מכאן

 ֿ הקדוש המלך, לפני בעמדו וכל מכל

הארה  יש כאשר – ובענייננו ברוךֿהוא,

יכול  לא האדם ונעלית, גבוהה אלוקית

שלו  הכוחות כל את ביטוי לידי להביא

וכל  מכל בטל הוא כי מושלמת בצורה

הקדושֿברוךֿהוא  המלך ÔÎÏÂלפני .¿»≈
BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ ·È˙k¿ƒ«≈∆«»»»»ƒ¿
‡˜Â„c ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿¿«¿»
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁa ¯L‡k«¬∆¿ƒ«…∆»∆¿

‰ÏÚÓÏ ˙˜lzÒÓe ‰ÏBÚ ואור »ƒ¿«∆∆¿«¿»
בגלוי, מאיר איננו «‡Êאיןֿסוף

˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬
.˙eÓÏLa Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿≈

‡e‰ ‡Ùeb ‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆»
ÌÚh‰והסיבהÔ·Ï ·LiÂ"Ï «««¿«»»»»

˙ÈÁa ˙e˜lzÒ‰ ,"BÓB˜ÓÏƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï אור שבו מצב ויצירת …∆»∆¿

בגלוי, מאיר איננו «≈ÔÂÈkÓc¿ƒאיןֿסוף
‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ֿ הקדוש של ∆«¿ƒ««»»

ובכך  העולם בבריאת ברוךֿהוא

למטה  הנשמה את È‰ƒ‡שהוריד
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‰È‰zL מצד ∆ƒ¿∆¬«»»»

עצמו, ובכוחות ˆ¯CÈעצמו ÔÎÏ»≈»ƒ
,"BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ" ˙BÈ‰Ïƒ¿«»»»»ƒ¿
˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k¿≈∆«ƒ¿¬«

˙eÓÏLa Ì„‡‰ שאפשרי דבר »»»ƒ¿≈
הכוחות  כל ואת שלו המציאות כל את ביטוי לידי להביא יכול האדם כאשר

כנ"ל. שלו,

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â המאמר ÌÈBÈÏÚaבתחילת ˙¯a„Ó ‰¯Bz‰L ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆«»¿«∆∆»∆¿ƒ
הפנימית  הרוחנית במשמעות היא התורה דברי של והמשמעות הכוונה ועיקר

הדברים  ÌÈBzÁzaשל ˙ÊÓB¯Â,הדברים של הפשוט הגשמי במובן ¿∆∆««¿ƒ
ÈÁa ‡e‰ "Ô·l"L) ‰Ê ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ ƒ∆»∆ƒ¿»∆∆»»¿ƒ«…∆»∆¿

,·˜ÚÈa Ák CLÓ epnÓe ,‰ÏÚÓlL העליון שהלובן כאמור ∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿»…«¿«¬…
מיוחדת), בהתמסרות להם משפיע היינו יעקב, של והבנות הבנים את "מנשק"

Ô·Ï ˙È·a ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ,e˙L¯Ùc ¯etq‰ ˙eÏÏÎÏ Ìb CiL«»«ƒ¿»«ƒ¿»»»≈¬««¬…¿≈»»
eÈ‰L ÔÙ‡a ‰˙È‰ Ô·Ï Ô‡ˆa ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ‰p‰c .'eÎÂ¿¿ƒ≈¬««¬…¿…»»»¿»¿…∆∆»
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xweaaח oal mkyie

ּוברּדים  נקּדים עקּדים ּכפי 13הּצאן זה ׁשענין . ְְְְֲִִִִִֶֶַָֹֻֻֻ

אחרּֿכ נמׁש (ׁשּמּמּנּו ּבעליֹונים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ּדרגֹות  ּדג' ההמׁשכה סדר על מֹורה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּבּתחּתֹונים)

אלקּות  על 14ּבגּלּוי ׁשּקאי עקּדים ּבחינת ּתחּלה , ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֹֻ

אחד, ּבכלי עקּדים האֹורֹות ּכל ׁשּבּה זֹו ְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּדרּגא

הּתהּו עֹולם על הּמֹורה נקּדים ּבחינת ְְְִִֶַַַַַַָָֹֻואחרּֿכ

ואחרּֿכ נקּדֹות, ּבבחינת הם הּספירֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשּבֹו

האצילּות  עֹולם על ׁשּקאי ּברּדים ּדזהּו14ּבחינת . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשהיה  ּוכמֹו ההׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ההמׁשכה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָסדר

לכּתחּלה  הענין נסּדר ׁשּכן ּכפׁשּוטֹו, לבן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבצאן

אּפּגערעדט). מען האט (אזֹוי ליעקב לבן ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּבין

ׁשהּוא  ּכפי ּבזה, והפיכה ׁשּנּוי ּפעל יעקב ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹאמנם

ּברּוחנּיּות ּב ּגם הּוא וכן הּמקראֹות, פׁשטּות ְְְְְִִֵַַַָָ

עֹולים  עבֹודתם עלֿידי  ׁשּיׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהענינים,

הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ׁשּנּוי ׁשּפֹועלים יֹותר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָלמעלה

ּׁשּכתּוב  מה עׂשרת 15וזהּו מׂשּכרּתי את והחליף ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻ

ׁשּזה  מסּים, ּבאפן הּמדּבר היה ּדמּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻֻמֹונים,

סדר  מּצד ׁשהּוא ּכפי האלקּות ּגּלּוי על ְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹקאי

ׁשל  ענין נעׂשה אחרּֿכ אבל ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות,

מהמדידֹות  למעלה מׂשּכרּתי", את ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֻ"והחליף

נקּדים  ּדעקּודים  הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻוההגּבלֹות

מֹונים",16ּוברּדים  "עׂשרת ּבבחינת נמׁש וזה , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָֻ

מאה  מסּפר ׁשּזהּו מעׂשר, ּכלּול עׂשר ,17היינּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ענין  הּמבארים ּבּדרּוׁשים (ּכּמבאר הּׁשלם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹמסּפר
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י.13) לא, וש"נ.14)פרשתנו ברודים. נקודים עקודים, ערך הליקוטים ספר ובכ"מ. א. ג, בראשית תו"א גם פרשתנו 15)ראה

ז. ואילך.16)לא, א לח, שם תו"ח כ. שם, תו"א ראה – לקמן ב.)17בהבא לח, שם תו"ח שם. פרשתנו פרש"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc¯·e ÌÈc˜ ÌÈc˜Ú Ô‡v‰13 ביקש אבינו שיעקב בפרשה מסופר «…¬Àƒ¿Àƒ¿Àƒ

שיולדו  הכבשים את לבן צאן את כרועה עבודתו על כשכר לקבל מלבן

ו"ברודים". "נקודים" ÌÈBÈÏÚa"עקודים", ‡e‰L ÈÙk ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿ƒ∆»∆¿ƒ
ÌÈBzÁza CkŒ¯Á‡ CLÓ epnnL) בהתאם הוא למטה דבר כל כי ∆ƒ∆ƒ¿»««»««¿ƒ

למעלה  ומקורו ÏÚלשרשו ‰¯BÓ (∆«
˙B‚¯c '‚c ‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò≈∆««¿»»¿¿»

˙e˜Ï‡ Èel‚a14 ההתגלות ¿ƒ¡…
בשלושה  כללי, באופן באה, האלוקית

למעלה  זו דרגות שלוש שהם אופנים

ÌÈc˜Úמזו, ˙ÈÁa ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ«¬Àƒ
Ïk daL BÊ ‡b¯c ÏÚ È‡wL∆»≈««¿»∆»»

˙B¯B‡‰ העליונות הספירות עשר »
ÌÈc˜Ú לזה זה ומחוברים קשורים ¬Àƒ

„Á‡ ÈÏÎa לעשר התחלקות מבלי ƒ¿ƒ∆»
שונות, ÈÁa˙בחינות CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«

ÌÏBÚ ÏÚ ‰¯Bn‰ ÌÈc˜¿Àƒ«∆«»
e‰z‰ לא האורות שבו העולם «…

מרובים  האורות (אלא בכלים מלובשים

באים  שאינם וכיוון מועטים) והכלים

עולם  ברורות, ובהגדרות ב'התלבשות'

עולם  הוא NÚ¯התוהו BaL∆∆∆
,˙Bc˜ ˙ÈÁ·a Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À
ÌÈc¯a ˙ÈÁa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«¿Àƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ È‡wL14 ∆»≈«»»¬ƒ
לכוחות  מחולקות הספירות עשר שבו

אחד  שכל בכלים ומלובשים שונים,

הדבר  בו. המלובש לאור מותאם מהם

מכוחות  משל לפי בחסידות מוסבר

מלובשים  הכוחות כאשר הנפש:

מוגדר  מהם אחד כל הגוף, באברי

לו. המיוחד ובאבר המיוחד בעניינו

וכן  באוזן השמיעה בעין, הראיה

הם  שהכוחות כפי ואולם הלאה.

נפרד  בלתי חלק כולם בנפש, בשורשם

הגדרות  בעלי שונים לחלקים מתחלק בלתי אחד עצם שהיא אחת מנפש

עצמה  שהנפש כשם התחלקות, כל ללא בנפש כלולים כאחד כולם אלא שונות

עצ  ורוחניים היא דקים הכוחות מהנפש ההתגלות בתחילת מכן, לאחר אחד. ם

כך  החומרי. בגוף מלובשים שהם כפי והגדרתם צורתם לעומת שיעור לאין

כל  ללא כאחד כלולות הספירות כל ב"עקודים" האלוקות: בהתגלות גם

היינו  "נקודים", בבחינת הם למטה מלמעלה גדולה ירידה אחרי התחלקות,

ירידה  ואחרי בלבד, "נקודות" עדיין אבל ונפרדות שונות לבחינות חלוקה עם

ברורה  חלוקה עם שונות ספירות עשר "ברודים", הם - גדולה יותר עוד

מסדר  למעלה כללי באופן קיים המושג אחת. לכל מיוחדות והגדרות

– ו"ברודים" התוהו, עולם – "נקודים" סוף, אין – "עקודים" השתלשלות:

עצמו, השתלשלות בסדר וכן התיקון, ‰‰ÎLÓ‰עולם ¯„Ò e‰Êc¿∆≈∆««¿»»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc עולם – "נקודים" הבריאה, עולם – "עקודים" ¿≈∆«ƒ¿«¿¿

העשייה. עולם – ו"ברודים" היצירה,

Ô·Ï Ô‡ˆa ‰È‰L BÓÎe¿∆»»¿…»»
ÔÈÚ‰ ¯cÒ ÔkL ,BËeLÙkƒ¿∆≈ƒ¿«»ƒ¿»
·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»≈»»¿«¬…
Ë„Ú¯Úbt‡ ÔÚÓ Ë‡‰ ÈBÊ‡)«»∆»¿∆∆¿

סוכם  כך סוגים )– של חלוקה שתהיה

סוגים  יקבל ויעקב לבן, בצאן שונים

ÏÚtמסוימים  ·˜ÚÈ ÌÓ‡ .»¿»«¬…»«
ÈÙk ,‰Êa ‰ÎÈÙ‰Â ÈepLƒ«¬ƒ»»∆¿ƒ
˙B‡¯˜n‰ ˙eËLÙa ‡e‰L∆¿«¿«ƒ¿»
לגרום  כדי שונות פעולות נקט שיעקב

מסויימת  בצורה ייוולדו שהצאן

eiÁe¯a˙דווקא  Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ,¿≈«¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ סדר יש שמלכתחילה »ƒ¿»ƒ

וההמשכה  שההתגלות השתלשלות

אבל  זה, סדר לפי היא לדרגה מדרגה

ולשנות  להפוך ישראל בני של בכוחם

כיון  מלכתחילה, שנקבע הסדר את

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»≈
¯„Òa ÈepL ÌÈÏÚBtL∆¬ƒƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ גילוי בו וממשיכים ƒ¿«¿¿
נקבע  מאשר יותר אלוקי אור

e˙kM·מלכתחילה. ‰Ó e‰ÊÂ15 ¿∆«∆»
לבן  על יעקב ‡˙בדברי ÛÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ∆

,ÌÈBÓ ˙¯NÚ Èz¯kNÓ«¿À¿ƒ¬∆∆ƒ
¯a„n‰ ‰È‰ ‰lÁzÓc ויעקב ¿ƒ¿ƒ»»»«¿À»

ביניהם  סיכמו ÌiÒÓ,ולבן ÔÙ‡a¿…∆¿À»
È‡˜ ‰fLומרמז Èelbמתייחס ÏÚ ∆∆»≈«ƒ

„vÓ ‡e‰L ÈÙk ˙e˜Ï‡‰»¡…¿ƒ∆ƒ«
Ï·‡ ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿¬»

"Èz¯kNÓ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Â" ÏL ÔÈÚ ‰NÚ CkŒ¯Á‡,למעליותא ««»«¬»ƒ¿»∆¿∆¡ƒ∆«¿À¿ƒ
ÌÈ„e˜Úc ˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ˙BÏa‚‰‰Â ˙B„È„Ó‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ¿««¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿«¬ƒ

ÌÈc¯·e ÌÈc˜16 הסדר לפי לדרגה מדרגה וירידתו אור המשכת שהוא ¿Àƒ¿Àƒ
וגילוי  המשכה פעל אבינו יעקב זאת ותמורת כאמור, מלכתחילה, שנקבע

עבודתם ידי על זאת פועלים ישראל בני וכל נעלים יותר ההמשכה ÊÂ‰הרבה ¿∆
מההגבלות  שלמעלה ÌÈBÓ"והגילוי ˙¯NÚ" ˙ÈÁ·a CLÓ פי ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬∆∆ƒ

NÚÓ¯עשר  ÏeÏk ¯NÚ eÈÈ‰ כלולה , הספירות מעשר אחת כל כי «¿∆∆»≈∆∆
שבמלכות") "מלכות עד שבחכמה" (מ"חכמה הספירות עשר e‰fLמכל ,∆∆

‰‡Ó ¯tÒÓ17ÌÈ¯‡·n‰ ÌÈLe¯ca ¯‡·nk) ÌÏM‰ ¯tÒÓ , ƒ¿»≈»ƒ¿»«»≈«¿…»«¿ƒ«¿»¬ƒ
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ׁשנה) עבֹודת 18מאה ׁשעלֿידי ּובפׁשטּות, . ְְְֲֵֵֶַַַָָָ

ּברּדים, ּבחינת רק לא למּטה ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻיׂשראל

האֹורֹות  נקּדים, ּבחינת ּגם אּלא האצילּות, ְְֲִִִֶַַָָָָֻעֹולם

מהּבחינה  יֹותר, ּולמעלה הּתהּו. ּדעֹולם ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻמרּבים

מּבחינת  מּזה, למעלה ועֹוד אחד. ּבכלי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּדעקּודים

ׁשּזה  ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו עצמֹו, העליֹון ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹלבן

מּמׁש. למּטה ְְִַַָָָנמׁש

‰p‰Â ׁשם אֹור' ּכֹותב 19ּב'תֹורה ּבמסּגר ¿ƒ≈ְְְֵָָָֻ

מחליף  ּדקלּפה') ('לבן ּבפׁשטּות ְְְֲִִִֶַַָָָָָׁש"ּלבן"

ּבפׁשטּות, ּבזה והּכּונה ּברּמאּות. מּמׁש ְְְְְְֶַַַַַַָָָָָֻמׂשּכרּתֹו

העליֹון  לבן על מֹורה לבן (ׁשּבחינת הּנ"ל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדענין

אמנם  למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו הּוא וכּו') ְְְְְְְֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

את  "החליף וכּו', למּטה נׁשּתלׁשל ׁש"ּלבן" ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָּכפי

לפרׁש יׁש אבל ּכפׁשּוטֹו. מֹונים" עׂשרת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֻמׂשּכרּתי

ׁש"ּלבן" ׁשם אֹור' ּב'תֹורה ׁשּמביא ּבזה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּכּונה

ּברּמאּות, מּמׁש מׂשּכרּתֹו את מחליף ְְְְְֲִֶַַַַַָָֻּבפׁשטּות

ּגם  ּפֹועלת יׂשראל ׁשעבֹודת לבאר ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

עבֹודתם, עלֿידי יׂשראל ּכי ׁשּלמּטה, זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּב"לבן"

הּזה, ּדעֹולם הּמרירּות ואת החׁש את ּגם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹמעלים

חׁשֹוכ  ׁשּזהּולהפ למיתקא, ּומרירּו לנהֹורא א ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹ

ּבכּמה  וכּמבאר הּתׁשּובה. עבֹודת ְְְְְֲֵַַַַַָָָֹעלֿידי

עתיד  מׁשיח ענין הּמבארים ּבּדרּוׁשים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָמקֹומֹות

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא ּבעלי 20לאתבא ׁשּמעלת , ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

ולכן  העֹולם , ּבחׁש ּגם ׁשּפֹועלים היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּתׁשּובה

"ּבׁשלֹום"21ּכתיב  אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשלֹום, לרחֹוק 22ב' ׁשלֹום ׁשלֹום ְֶָָָָָָ

קרֹוב  ׁשּנעׂשה לרחֹוק ואדרּבה,23ולּקרֹוב, , ְְְֲֶַַַַָָָָָָ

לּקרֹוב, הּׁשלֹום לפני נאמר לרחֹוק ְֱִֵֶַַַַָָָָָהּׁשלֹום

הּתׁשּובה. מעלת ְֲֲַַַַַָמחמת
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ביאוה"ז 18) לאדהאמ"צ, ביאוה"ז ואילך). קלא (ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי גו': שנה מאה שרה חיי ויהיו ד"ה

ועוד. ס"ז, תשמ"ח) מ"ח כ"ף (קונט' תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה שרה. חיי ר"פ – להצ"צ ב.19)ואוה"ת לקו"ת 20)כד,

ב. קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, א 21)שמע"צ כו, שם תו"ח רע"ד. כא, פרשתנו תו"א וראה כא. כח, פרשתנו

יט.22)ואילך. נז, ב.23)ישעי' לד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‰L ‰‡Ó ÔÈÚ18 חיי "ויהיו המתחיל דיבור במאמר גם שהובא כפי ƒ¿«≈»»»

אפשר. בדרך ביאור עם השנה שרה חיי לפרשת מלכות" ב"דבר שנדפס שרה"

‡Ï ‰hÓÏ ÌÈÎÈLÓÓ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,˙eËLÙ·e¿«¿∆«¿≈¬«ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿«»…
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ,ÌÈc¯a ˙ÈÁa ההתגלות ¯˜ בסדר השלישית הדרגה «¿ƒ«¿Àƒ»»¬ƒ

עולם  שהיא העליונים האורות של

האצילות, עולם Ìbהתיקון, ‡l‡∆»«
ÌÈa¯Ó ˙B¯B‡‰ ,ÌÈc˜ ˙ÈÁa¿ƒ«¿Àƒ»¿Àƒ

e‰z‰ ÌÏBÚc מרובים האורות שבו ¿»«…
האורות  ולכן המועטים לכלים ביחס

בכלים. מלובשים «¿»¿ÏÚÓÏe‰אינם
ÌÈ„e˜Úc ‰ÈÁa‰Ó ,¯˙BÈ≈≈«¿ƒ»«¬ƒ

„Á‡ ÈÏÎa נעלית כך כל בחינה ƒ¿ƒ∆»
וקשורות  כלולות הספירות כל שבה

fÓ‰,כאחת. ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ¿¿«¿»ƒ∆
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁaÓ אור בחינת ƒ¿ƒ«…∆»∆¿

סוף B˙e‰Óeאין B˙eÓˆÚ ,BÓˆÚ«¿«¿«
‰hÓÏ CLÓ ‰fL ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆∆ƒ¿»¿«»

.LnÓ«»
ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ‰p‰Â19 ¿ƒ≈¿»»

¯bÒÓa בסוגריים·˙Bk ¿À¿»≈
Ô·Ï') ˙eËLÙa "Ô·l"L∆»»¿«¿»»

'‰tÏ˜c הסטראֿאחרא של – ƒ¿ƒ»
שם  על 'קליפה' הנקראת והטומאה

האור  על ומעלימה מכסה שהיא

מכסה  שהקליפה כשם האלקי

הפרי  על ÛÈÏÁÓ«¬ƒ)ומסתירה
Bz¯kNÓ יעקב LnÓשל «¿À¿«»

‰Êa ‰ek‰Â .˙e‡n¯a¿«»¿««»»»∆
Ï"p‰ ÔÈÚc ,˙eËLÙa¿«¿¿ƒ¿»««
Ô·Ï ÏÚ ‰¯BÓ Ô·Ï ˙ÈÁaL)∆¿ƒ«»»∆«…∆
‡e‰ ('eÎÂ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ברוחניות ¿∆¿«¿»
Ô·l"L"הדברים  ÈÙk ÌÓ‡ .»¿»¿ƒ∆»»

'eÎÂ ‰hÓÏ ÏLÏzL ואחרי ƒ¿«¿≈¿«»¿
האור  של וצמצומים ירידות ריבוי

Èz¯kNÓהאלוקי, ˙‡ ÛÈÏÁ‰"∆¡ƒ∆«¿À¿ƒ
"ÌÈBÓ ˙¯NÚ את רימה ולבן ¬∆∆ƒ

ולא  דבריו את ושינה והחליף יעקב

פעמים עשר בדיבורו ¿BËeLÙkƒ.עמד

Ô·lL ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ‡È·nL ‰Êa ‰ek‰ L¯ÙÏ LÈ Ï·‡¬»≈¿»≈««»»»∆∆≈ƒ¿»»∆»»
È„k ‡e‰ ,˙e‡n¯a LnÓ Bz¯kNÓ ˙‡ ÛÈÏÁÓ ˙eËLÙa¿«¿«¬ƒ∆«¿À¿«»¿«»¿≈

˙ÏÚBt Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚL ¯‡·Ï אלא עליונים אורות בהמשכת רק לא ¿»≈∆¬«ƒ¿»≈∆∆
‰hÓlL ‰Ê "Ô·Ï"a Ìb"דקליפה "לבן על גם השפעה לה Èkויש , «¿»»∆∆¿«»ƒ

,Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈¬»»
ÌÈÏÚÓ לקדושהCLÁ‰ ˙‡ Ìb «¬ƒ«∆«…∆

,‰f‰ ÌÏBÚc ˙e¯È¯n‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿»«∆
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ CÙ‰Ï«¬…¬»ƒ¿»

‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Óe ומר לאור חושך ¿ƒ¿ƒ¿»
B·Ú„˙למתוק, È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈¬«

‰·eLz‰ יותר גדולה שפעולתה «¿»
חכמינו  (כדברי רגילה עבודה מאשר

גדולה  תשובה בעלי של שמעלתם ז"ל

רגילה  עבודה כי הצדיקים) ממעלת

לקדושה  ומעלה מבררת ומצוות בתורה

ידי  על ואילו מותרים, דברים רק

להעלות  אפשר התשובה עבודת

ולהפוך  אסורים דברים גם לקדושה

למתוק. ומר לאור חושך

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«»¿
ÔÈÚ ÌÈ¯‡·n‰ ÌÈLe¯ca דברי «¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿«

Ï‡˙·‡הזוהר  „È˙Ú ÁÈLÓ»ƒ«»ƒ¿«»»
‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ20 להשיב «ƒ«»ƒ¿¿»

בתשובה, ÈÏÚaצדיקים ˙ÏÚnL∆«¬««¬≈
Ìb ÌÈÏÚBtL ‡È‰ ‰·eLz¿»ƒ∆¬ƒ«

ÌÏBÚ‰ CLÁa לאור אותו ומעלים ¿…∆»»
È˙k·ולקדושה  ÔÎÏÂ בפרשת 21, ¿»≈¿ƒ

בלכתו  מבקש אבינו שיעקב השבוע

- לחרן ישראל Èz·LÂ¿«¿ƒמארץ
,È·‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa¿»∆≈»ƒ
BÓk ,ÌBÏL '· "ÌBÏLa"¿»»¿

·e˙kL22˜BÁ¯Ï ÌBÏL ÌBÏL ∆»»»»»
,·B¯wÏÂ שהכתוב חז"ל ופירשו ¿«»

שלום ואומר שהיה BÁ¯Ï˜מקדים מי »»
תשובה  ועשה «¬»∆NÚpL‰רחוק

·B¯˜23ÌBÏM‰ ,‰a¯„‡Â , »¿«¿«»«»
ÌBÏM‰ ÈÙÏ ¯Ó‡ ˜BÁ¯Ï»»∆¡«ƒ¿≈«»
˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ ,·B¯wÏ«»«¬««¬«

.‰·eLz‰«¿»
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xweaaי oal mkyie

‰p‰Â היא למּטה העליֹון הּלבן ּבחינת המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ

למעלה  ׁשהּוא עד נפלא, ּדיחּוד ְְְְְִִֶֶַַָָֹּבאפן

נעׂשים  האמּתי והּיׁש הּנברא הּיׁש ּכי יחּוד, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּגדר

אחד  ׁשּזהּו24ּדבר עד ׁשּבּדבר, הּׁשטּורעם ּכל עם , ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה' ּברעׁש לא מּׁשטּורעם, ּגם וגם 25למעלה , ְְְְְִֶַַַַַָֹ

ּדּקה  ּדממה מּקֹול ּדּקה 26למעלה ּדממה קֹול ּכי , ְְְְִִַַַָָָָָָָ

אֹו ראּיה עלֿידי לנביא הּגּלּוי ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַָָהּוא

והּיׁש הּנברא  ׁשהּיׁש מה ֿ ּכן מהּֿׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשמיעה,

הּנברא  ׁשהּיׁש היינּו אחד, ּדבר נעׂשים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאמּתי

לבן  מּגדר ׁשּלמעלה מּמׁש, האמּתי הּיׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה

עֹוד  אין ּכי עליֹון, מּגדר ּולמעלה ואין 27העליֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

מּלבּדֹו אחר 28עֹוד ּבמקֹום ּפרטי 29(ּכּמבאר ְְְְִֵֵַַַָָָֹ

העֹולם  ּבכל ּגם נפעל זה וענין ּבזה), ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָהענינים

עם  הּנברא ּדיׁש ׁשהּיחּוד ּביׂשראל, ּובפרט ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻּכּלֹו,

אצלם  יֹותר נעלה ּבאפן הּוא האמּתי ,30יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבפׁשיטּות 31וכּידּוע  ׁשֹורה העצמּות' ׁש'ּפׁשיטּות ְְְְִִֶַַַַָָָ

מכ"ק  ּגם ּבזה (וכּידּוע מּיׂשראל אחד ּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

אדמּו"ר  הּיֹום).32מו"ח נּצבים אּתם הּפסּוק על ְִִֶַַַַַָָ

רק  לא למעלה הּׁשלמּות, ּבתכלית הּוא זה ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹויחּוד

יחיד  מּבחינת ּגם אּלא אחד לֹומר 33מּבחינת ויׁש . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

"הקהל", ׁשּבמצות ההתאחּדּות עלּֿדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּוא

והּטף" והּנׁשים האנׁשים העם את וכּלם 34"הקהל , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

נמׁש זה וכל ה'. יראת ּבענין מתאחדים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָיחד

יהיה  ּכן ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות מּמׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלמּטה

הענינים  ּכל ּבלי ּבגּופים (נׁשמֹות ְְְְִִִִִֶָָָָָָֹלעתידֿלבא

מהּגּוף  נּזֹונית ּתהיה ׁשהּנׁשמה מחמת 35ׁשּבינּתים) ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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תרס"א.24) לכם ולקחתם ד"ה ג. מג, לאדהאמ"צ יא.25)ביאוה"ז יט, יב.26)מ"א לט.27)שם, ד, לה.28)ואתחנן שם,

וש"נ.29) .86 הערה 202 ע' חכ"ה תשמ"ז.30)לקו"ש קרח ש"פ שיחת ח"ג 31)ראה לקו"ד – תש"ז תמוז י"ב שיחת

תשכ"ה. שמות ש"פ שיחת וראה ב. 32256)תצא, ע' תש"ז סה"מ תש"ז. נצבים ש"פ ב.33)שיחת נה, וארא תו"א ראה

ועוד. ואילך. פ"ה הק"ש שער בינה יב.34)אמרי לא, ע'35)וילך תרס"ו המשך ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך ראה 

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ Ô·l‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«¿ƒ««…∆»∆¿¿«»ƒ¿…∆

‡ÏÙ „eÁÈc,העולם ובין הנמשך האלוקי האור בין נפלאה Ú„אחדות ¿ƒƒ¿»«
„eÁÈ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L,שונים דברים שני התאחדות של במובן ∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ

‡¯·p‰ Li‰ Èk העולםÈzÓ‡‰ Li‰Â הקב"ה¯·c ÌÈNÚ ƒ«≈«ƒ¿»¿«≈»¬ƒƒ«¬ƒ»»
„Á‡24 ֿ לקדוש בטל העולם כי ∆»

הביטול, בתכלית Ïkברוךֿהוא ÌÚƒ»
ÌÚ¯eËM‰ הסערה¯·caL שכן «¿∆∆«»»

ה'יישות' של מוחלטת התבטלות

כדי  עד הגשמי העולם של והמציאות

חידוש  היא האלוקות עם התאחדות

ביטול  יש ואולם ומסעיר, מלהיב

יותר, עוד גבוהה e‰fLבדרגה „Ú«∆∆
ÌÚ¯eËMÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ואיננו ¿«¿»«ƒ¿∆

הכתוב  לשון עלֿדרך …Ï‡בסערה,
'‰ LÚ¯a25‰ÏÚÓÏ Ì‚Â , ¿««¿«¿«¿»

‰wc ‰ÓÓc ÏBwÓ26 ללא אלא ƒ¿»»«»
בכלל, קול ÓÓc‰כל ÏB˜ Èkƒ¿»»

‡È·Ï Èelb‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰wc«»¿ƒ««ƒ¿»ƒ
,‰ÚÈÓL B‡ ‰i‡¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿ƒ»
Li‰L ‰Ó ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«∆«≈
ÌÈNÚ ÈzÓ‡‰ Li‰Â ‡¯·p‰«ƒ¿»¿«≈»¬ƒƒ«¬ƒ

„Á‡ ¯·c שנובעת התאחדות זו הרי »»∆»
מציאות  של מוחלטת מהתבטלות

שיעור  לאין נעלה ביטול שהיא העולם

או  בראיה ה' דבר קבלת לעומת

מציאות  נשאר הנביא כאשר בשמיעה,

שומע  או רואה והוא עצמה בפני

העולם  כאן ואילו אלוקית, התגלות

עם  מוחלטת להתאחדות עד מתבטל

‰p·¯‡האלוקות, Li‰L eÈÈ‰«¿∆«≈«ƒ¿»
אלא  עצמאית כמציאות כלל קיים לא

,LnÓ ÈzÓ‡‰ Li‰ ‰NÚ«¬∆«≈»¬ƒƒ«»
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆…∆»∆¿

ÔBÈÏÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏe גם שכן ¿«¿»ƒ∆∆∆¿
הגבלה  בה שיש הגדרה הוא "עליון"

אבל  תחתון) אינו עליון (שהרי מסוימת

של  והתאחדות התבטלות יש וכאשר זה, מגדר גם נעלה בעצמו הקב"ה

האמיתי  ביש הבריאה מתאחדת בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא עם הבריאה

הגדרה, מכל BÚ„שלמעלה ÔÈ‡ Èk27Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡Â28¯‡·nk) ƒ≈¿≈ƒ¿««¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa29‰Êa ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t"עוד "אין הביטוי משמעות – ¿»«≈¿»≈»ƒ¿»ƒ»∆

"אין  הביטוי משמעות ואילו וכלל, כלל נבראים של מציאות שום שאין היא

כך  מציאות, ישנה כן אתו אבל מציאות שום אין שבלעדו היא מלבדו" עוד

יותר  עמוק ביטול מבטא עוד" ÏÎaש"אין Ìb ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ ,(¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿»
LÈ ÌÚ ‡¯·p‰ LÈc „eÁi‰L ,Ï‡¯NÈa Ë¯Ù·e ,Blk ÌÏBÚ‰»»Àƒ¿»¿ƒ¿»≈∆«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ יתכן אבל אמנם הבריאה ובכל העולם ÏÚ‰בכל ÔÙ‡a ‡e‰ »¬ƒƒ¿…∆«¬∆
ÌÏˆ‡ ¯˙BÈ30,ישראל בני אצל ≈∆¿»

Úe„iÎÂ31˙eËÈLt'L ¿«»«∆¿ƒ
'˙eÓˆÚ‰ שעצמותו העובדה »«¿

הוא  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

מוגבל) ובלתי מוגדר (בלתי 'פשוט'

הפשיטות  «BL¯‰בתכלית
„Á‡ Ïk ÏL ˙eËÈLÙa«¿ƒ∆»∆»
Ìb ‰Êa Úe„iÎÂ) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿«»«»∆«

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÓ32ÏÚ ƒ«¿«
ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ ˜eÒt‰«»«∆ƒ»ƒ«
התמימות  מעלת גודל את המבאר

האנשים  של הפשוטה והאמונה

ל"פשיטות  קשר לה שיש הפשוטים

‰e‡העצמות" ‰Ê „eÁÈÂ .(¿ƒ∆
‰ÏÚÓÏ ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈¿«¿»
Ìb ‡l‡ „Á‡ ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿ƒ«∆»∆»«

„ÈÁÈ ˙ÈÁaÓ33 ביטוי שהיא ƒ¿ƒ«»ƒ
בחינת  מאשר ה' לאחדות יותר נעלה

כראשון  גם להתפרש יכול אחד כי אחד

זולתו  שאין אחד (לא שני אחריו שיש

"יחיד" ואילו המנוי", "אחד אלא

לו  שני שאין ÓBÏ¯פירושו LÈÂ .(¿≈«
˙ecÁ‡˙‰‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L∆«∆∆«ƒ¿«¿
Ï‰˜‰" ,"Ï‰˜‰" ˙ÂˆÓaL∆¿ƒ¿««¿≈«¿≈
ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡∆»»»¬»ƒ¿«»ƒ

"Ûh‰Â34„ÁÈ ÌlÎÂ , ¿««¿À»««
'‰ ˙‡¯È ÔÈÚa ÌÈ„Á‡˙Ó וזו ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«

התאחדות  של הפנימית המשמעות גם

היש  עם והבריאה) (האדם הנברא היש

ביטול  – (הקדושֿברוךֿהוא) האמיתי

ה'. יראת מתוך האישית המציאות

,LnÓ ‰hÓÏ CLÓ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»¿«»«»
˙BÓL) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È Ôk È¯‰L ,BËeLÙk ˙eiÓL‚a¿«¿ƒƒ¿∆¬≈≈ƒ¿∆∆»ƒ»…¿»

ÌÈzÈaL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÈÏa ÌÈÙe‚a הנשמה בחיי הפסק ללא כלומר, ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ
מכך  המשתמע כל על Ûeb‰Óבגוף ˙ÈBf ‰È‰z ‰ÓLp‰L (35 ∆«¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈«

הגשמי  הגוף כי מהנפש חיות מקבל הגוף כאשר כיום הדברים ממצב בשונה

שום  יהיה לא כאשר לעתידֿלבוא  הרי האלוקות, על ומסתיר מעלים והחומרי
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יי g"nyz'd ,elqk 'f ,`vie zyxt zay

הּוא  ׁשהּמעׂשה הּמעׂשה ּומעלת הּגּוף ֲֲֲֲֶֶֶַַַַַַַַַמעלת

והּמעׂשה 36העּקר  הּגּוף ּבׁשביל נּתן הּכל ׁשהרי ,37. ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

טפחים, מעׂשרה למּטה יהיה זה ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהעּקר

הּפרּוׁשים  ּכל עם והּׁשלמה, האמּתית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻּבּגאּלה

ֶַָָׁשּבּדבר.
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5

ועוד. מי"ז.36)תקכח. פ"א וש"נ.37)אבות תשמ"ז. משפטים ש"פ שיחת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגשמיות  וגם אלוקות על והסתר העלם

חיות  תקבל הנשמה ותסתיר, תעלים לא

וזאת  מהגוף, »¬»ÓÁÓ˙והשפעה
NÚn‰ ˙ÏÚÓe Ûeb‰ ˙ÏÚÓ‰ «¬«««¬«««¬∆
¯wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L36, ∆««¬∆»ƒ»

Ïk‰ È¯‰L מלמעלה השפע כל ∆¬≈«…
‰NÚn‰Â Ûeb‰ ÏÈ·La Ôz37 ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬∆

המצוות  וקיום הזה העולם דווקא כי

כוונת  את משלימים בפועל במעשה

הבריאה.

‰hÓÏ ‰È‰È ‰Ê ÏkL ¯wÚ‰Â¿»ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿«»
‰l‡ba ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ≈¬»»¿»ƒ«¿À»
Ïk ÌÚ ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»ƒ»

.¯·caL ÌÈLe¯t‰«≈ƒ∆«»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכ' מכ"ט חשון והקודם ונהניתי לקרות בו ע"ד הלימודים השונים שהוקבעו 

וההתועדות בעת המוכשר, ובטח למותר להעירו, כי מובן הוא מעצמו שבודאי אין בזה ענינים של השגת 

גבול ופעולת נפילת רוח של אחרים כי די' ומספיקה העבודה לכל אחד מאתנו מבלי לנגוע בפרנסתו של 

חבירו ברוחניות וכו'.

ומ"ש במוסגר על ענין המשקה, אשר כנראה שזהו בהמשך למה שדברתי עם הרה"ח הוו"ח 

אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, הנה כנראה שלא מסר הנ"ל את הנימוקים 

ג"כ, והוא אשר לדעתי הנה מצד שני ענינים נשתנה המצב מאז, שהי' מנהג רווח ענין שתיית המשקה 

בשופי, א( כי ניתנו כבר הכחות לאנ"ש, ע"י רוב המאמרים הקלים והשיחות בענינים של הסברה והבנה 

לפעול על השומעים מבלי שיהיו זקוקים למשקה בשופי, ודי מספיק גם המעט שבזה. ב( כיון שבזמן 

השופי  ענין  עלול  הנה  חוצה,  המעיינות  דהפצת  הענין  יתירה  בהדגשה  מאתנו  נדרש  ביחוד  האחרון 

דמשקה לבלבל לזה ביותר, מה שלא הי' נוגע כ"כ כשהפצתה היתה מצוי' בהד' אמות של החסידים 

ואנ"ש בלבד. ונסתייעתי לסעיף א' ממה ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר בריגא שאמר "איך בין 

איצטער לא היתה על אותה השעה בלבד אלא על אותן השנים מאז שהתחיל  איצטער )והכוונה בל' 

למעט בלקיחת משקה( ווי נאך א ביסל משקה", ואף שהטעם החיצוני הי' אז מפני שהרופאים ציוו לו 

למעט במשקה, אבל כמובן זהו טעם בחיצוניות ובמילא מתקבל הוא רק לחיצונים ולא בתוככי אנ"ש 

היודעים אז חסידות מאנט פנימיות, ובטח זהו הוראה ג"כ על הענין בכלל אשר ע"פ הידוע דגופא בת]ר[ 

רישא גריר הנה החסידים נגררים אחרי נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהענין שאמר שהוא עתה כמו נאך 

א ביסל משקה, הרי זוהי הוראה לכל החסידים ונתינת היכולת ג"כ להיות במצב כזה.

במשך דבורי עם הרה"ח וכו' הרב"צ שי' הנ"ל אמרתי לו בפירוש שאין כאן ח"ו לא ענין של איסור 

ופקודה וכו' )בהענין דלקיחת משקה(, וג"כ לא מניעה לגמרי, אלא שזהו רק מה שנראה לי החילוק שבין 

הפעולה דההתועדות במיעוט משקה ובין הפעולה אם מרבים בזה עד לגדר יציאה מן הכלים.

בברכת הצלחה בענינים הכללים אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכה והצלחה 

בעניניו הפרטים.

מסרתי  לכאן,  נסיעה  רשיון  לבקשת  יסוד  שתשמש  תעודה  איזה  שילוח  בענין  בקשתו  נ"ב: 

להנהלת מל"ח - מרכז לעניני חינוך - ובטח ישלחו ימים אלו.

מצו"פ הקונטרס שהו"ל, ובטח יזכה בו את הרבים.


