
כה

,zeclez zyxt zay .c"qa
Îy`x axre ycegd mikxan

.g"nyz'd ,elqk yceg
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡iÂ יּפקד ּכי ונפקדּת חדׁש מחר יהֹונתן לֹו «…∆ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

רּבֹותינּו1מֹוׁשב ּבדרּוׁשי ּומבאר , ְְִֵֵֶַָָֹ

ׁשּדוקא 2נׂשיאינּו והּפּוכֹו, ּדבר זה ּבפסּוק ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

 ֿ עלֿידי החּסרֹון, ענין ,"מֹוׁשב "יּפקד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

הּׁשלמּות, ּבתכלית הּזּכרֹון ענין נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָזה

ׁשּזהּו3"ונפקדּת" חדש", ל"מחר הּקׁשר וזהּו . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלפני  ׁשּבראׁשֿחדׁש, הּלבנה מֹולד ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם

ּבתכלית  העלם ׁשל ּבאפן היא הּלבנה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמֹולד

מֹולד  אחרּֿכ ּבא עלֿידיֿזה ודוקא ְְְִֵֶַַַַַָָָָ(חּסרֹון),

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּלבנה. חדׁש אֹור ְְֶַַַַָָָָָָָָהּלבנה,

ּכי  לדוד, יהֹונתן עלֿידי נאמר זה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשענין

ודוד  זעירֿאנּפין, על קאי ּבּספירֹות ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ'יהֹונתן'

אׁשר  לבנה, ּבחינת הּמלכּות, ספירת ְְְְֲִִֶַַַַָָהּוא

המלכּות  לספירת מ'ּזעירֿאנּפין' ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָההׁשּפעה

וההעלם  הּבּטּול עלֿידי היא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ("ונפקדּת")

("מֹוׁשב ("יּפקד המלכּות ֿ 3ׁשּבספירת ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הּמֹונין  "יׂשראל האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדרֿזה

לּלבנה" ודֹומין הּבּטּול 4לּלבנה עלֿידי אׁשר , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

מּלמעלה  נעלה הכי לּגּלּוי זֹוכים ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשּלהם

.3("ונפקדּת") ְְְִַָ

‰p‰Â ׁשל ׁשרּבם היה, נׂשיאינּו רּבֹותינּו מנהג ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ראׁשֿחדׁש ערב ׁשּבת ׁשל ְִֶֶֶֶַַָֹֹהּדרּוׁשים

התחילּו ראׁשֿחדׁש), ׁשּבת ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ(ועלּֿדרֿזה
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יח.)1 כ, א ב )2שמואל ד, בראשית אוה"ת ואילך. קכ ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי ואילך. מח ע' תקס"ז סה"מ

ועוד. ואילך.)3ואילך. סע"א יא, שם אוה"ת ואילך. קנ ע' שם אדהאמ"צ מאמרי נה. ע' שם תקס"ז א )4סה"מ כט, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראשֿחודש: ערב שבת של ההפטרה את הפותח בפסוק שמואל, בספר נאמר

Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ היו ויהונתן ודוד הטוב חברו (שהיה המלך לדוד «…∆¿»»
נאמנים) L„Áאוהבים ¯ÁÓחודש ראש יחול תיזכר z„˜ÙÂמחר ואתה »»…∆¿ƒ¿«¿»

יהונתן) של אביו המלך, שאול ידי E·LBÓ(על „˜tÈ Èk1 המקום כי ƒƒ»≈»∆
המלך  ששאול בסעודה דוד, (של שלך

חסר  יהיה חודש) בראש ,יערוך
ÈLe¯„a ¯‡·Óe החסידות מאמרי ¿…»ƒ¿ƒ

eÈ‡ÈNשל eÈ˙Ba¯2, אדמו"רי «≈¿ƒ≈
c·¯חב"ד ‰Ê ˜eÒÙa LiL∆≈¿»∆»»

È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,BÎet‰Â¿ƒ∆«¿»«¿≈
,"E·LBÓ „˜tÈ" דוד של העדרו ƒ»≈»∆

ראשֿחודש, של »¿ÔÈÚƒמהסעודה
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÔB¯qÁ‰«ƒ»«¿≈∆«¬∆

ÔB¯kf‰ ÔÈÚ למציאותו הלב ושימת ƒ¿««ƒ»
דוד ‰eÓÏM˙,של ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈

"z„˜ÙÂ"3. ¿ƒ¿«¿»
¯Lw‰ e‰ÊÂ זה עניין של המיוחד ¿∆«∆∆

ויהונתן דוד ««¿ÁÓ"Ï¯אודות
e‰fL ,"˘„Á התעלמות זה תוכן …∆∆∆
אחד  מצד זיכרון וחיסרון שני מצד אך

הנחסר, העניין של המציאות על ודגש

‰·l‰הוא  „ÏBÓ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«««¿»»
ÈÙlLמחדש ,L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆∆ƒ¿≈

„ÏBn‰ מחדש ה'לידה' לפני רגע «»
החודש ‰l‰‡Èבתחילת ‰· «¿»»ƒ

˙ÈÏÎ˙a ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆¿≈¿«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,(ÔB¯qÁ)ƒ»¿«¿»«¿≈∆

עצמו מהחיסרון ‡Œ¯Áכתוצאה ‡a»««
,‰·l‰ „ÏBÓ Ck את המדגיש »««¿»»

ה'מולד' שמשמעות כיוון מציאותה

·la‰.הוא L„Á ¯B‡»»«¿»»
Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e פנימיות לפי הטעם, »∆»«

Ê‰העניינים ÔÈÚL ‰Ó של «∆ƒ¿»∆
הזיכרון  מושבך', יפקד כי 'ונפקדת

דוד  של למציאותו הלב ושימת

לסעודת  בואו ואי מהיעדרו כתוצאה

כמבואר  המלך, שאול של חודש ראש

Ô˙B‰Èלעיל, È„ÈŒÏÚ ¯Ó‡∆¡««¿≈¿»»
˙B¯ÈÙqa 'Ô˙B‰È' Èk ,„Â„Ï¿»ƒƒ¿»»«¿ƒ

È‡˜מכווןÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÏÚ פנים »≈«¿≈«¿ƒ
הרי ,זעירות  במוחין, המאיר האלוקי האור (שלגבי העליונות המידות בחינת

ומועט) קטן הוא במידות המאיר האלוקי ÈÙÒ¯˙האור ‡e‰ „Â„Â¿»ƒ¿ƒ«
,‰·Ï ˙ÈÁa ,˙eÎÏn‰ והירח שהשמש וחסידות בקבלה כמבואר ««¿¿ƒ«¿»»

המשפיע  אור של מקור היא השמש כי ו'מקבל', 'משפיע' עניין את מסמלות

וכן  מהשמש, מקבלת היא אורה כל ואת אור לה אין עצמה שמצד לירח גם

וספירת  המשפיע היא (ז"א) אנפין' 'זעיר בחינת העליונות, בספירות גם

היא  אנפין' מ'זעיר שלה האור את ומקבלת משלה תוכן לה שאין המלכות

באדם  למשל, (וכמו, המקבל

בו  שאין הדיבור עניין הוא שהמלכות

את  מגלה שהוא אלא עצמו מצד תוכן

האדם) של וברגש בשכל שנמצא מה

Œ¯ÈÚf'Ó ‰ÚtL‰‰ ¯L‡¬∆««¿»»ƒ¿≈
'ÔÈt‡העליונות ÈÙÒÏ¯˙המידות «¿ƒƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓ‰ הוספה יש זה ידי שעל ««¿
המלכות בספירת בדומה (והדגשה

של העניין שהוא "z„˜ÙÂ"לתוכן ¿ƒ¿«¿»
דוד  על הזיכרון ‰È‡התעוררות (ƒ

ÌÏÚ‰‰Â Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ עניין «¿≈«ƒ¿«∆¿≈
‰eÎÏÓ˙החיסרון ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ«««¿

("E·LBÓ „˜tÈ")3 כמבואר ƒ»≈»∆
שלספירת  שמפני וחסידות בקבלה

והיא המל  משלה ותוכן עניין אין כות

עניין  שמעליה, מהספירות הכל מקבלת

בביטול  היא משפיע, שאינו המקבל

.והעלם 
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆

שנפעלה  וההדגשה התוספת אודות

כפי  לעניין בדומה בלבנה, וכן בדוד

(עניינו  המלכות בספירת למעלה שהוא

דוד) B·Úa„˙של Ìb ‡e‰,'ה ««¬«
של הרוחנית כדברי ‰‡„Ì,העבודה »»»

בני  של הדמיון על בגמרא ז"ל חכמינו

ללבנה  ‰ÔÈBnישראל Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«ƒ
‰·lÏ הלוח לפי השנה חדשי שהרי «¿»»

והחודש  הלבנה לפי נקבעים היהודי

מחדש  הלבנה מולד עם מתחיל החדש

"‰·lÏ ÔÈÓB„Â4ŒÏÚ ¯L‡ , ¿ƒ«¿»»¬∆«
Ì‰lL Ïeha‰ È„È ישראל בני של ¿≈«ƒ∆»∆

של  התבטלות מתוך ה' בעבודת

העצמית  והיישות האישית המציאות

ÈelbÏ ÌÈÎBÊאלוקי ‰ÈÎאור ƒ«ƒ¬ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰ÏÚ«¬∆ƒ¿«¿»

("z„˜ÙÂ")3. ¿ƒ¿«¿»
eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ ‚‰Ó ‰p‰Âחב"ד ÏLאדמו"רי Ìa¯L ,‰È‰ ¿ƒ≈ƒ¿««≈¿ƒ≈»»∆À»∆

ÌÈLe¯c‰החסידות aL˙מאמרי ÏLגם ¯‡L„ÁŒLשהייתה ·¯Ú «¿ƒ∆«»∆∆……∆
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)החסידות aL˙מאמרי ÏLגם ¯‡L„ÁŒL),שהייתה ¿«∆∆∆∆«»……∆
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ycegכו xgn ozpedi el xn`ie

ּבפסּוק  אּלא) הּׁשבּוע, מּפרׁשת ּבפסּוק ְְִֶַַַָָָָָָֹ(לא

מחר  יהֹונתן לֹו "וּיאמר ההפטרה, ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָֹמהתחלת

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת עלּֿפי אמנם ּגֹו'. ְִֵֶַַַַַָָֹחדׁש"

ּובפרט 5הּידּועה  ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא ׁשהּכל ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

הּזקן  אדמֹו"ר ּפתּגם לחיֹות 6עלּֿפי ׁשּצריכים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּלֹומדים  הּׁשּבת ּפרׁשת עם הינּו הּזמן, ְְְִִִֶַַַַַַָָָעם

קׁשר  ׁשּיׁשנֹו לֹומר, צרי הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָוקֹוראים

ׁשל  הּׁשּבת ּפרׁשת עם חדׁש" "מחר מאמרי ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבין

ּגם  קׁשר ׁשּיׁשנֹו זאת, ועֹוד נאמרּו. ׁשּבֹו ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׁשּבת

ּובפרט  ראׁשֿחדׁש, חל ׁשּבֹו הּׁשּבת ּפרׁשת ְִִֶֶַַַָָָָָֹֹעם

'רעוא  לאחרי ּומּיד ּתכף ּבא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשראׁשֿחדׁש

ׁשענין  לֹומר, צרי ּולפיֿזה הּׁשּבת. ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּדרעוין'

ּפרׁשת  הּבא, הּׁשבּוע ּפרׁשת עם קׁשּור ִֶַַַַַָָָָָָָזה

ּפרׁשת  זֹו, ּבׁשּבת הּׁשּבת ּפרׁשת עם וכן ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ"וּיצא",

ְּתֹולדֹות.

ÔÈÚ‰Â ּבכל מתחּדׁשת ׁשהּלבנה זה ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יּפקד  ּכי ּד"ונפקדּת ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹחדׁש

אינּה ׁשהּלבנה הּוא הענין ּתכן הרי ,"ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמֹוׁשב

 ֿ ועל הליכה. ׁשל ּבאפן אּלא עמידה ׁשל ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבאפן

והם  לּלבנה, הּדֹומין ּביׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּדרֿזה

ּכמֹותּה להתחּדׁש צרי7עתידין עבֹודתם ׁשעּקר , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  מה וזהּו הליכה. ׁשל ּבאפן 8להיֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ

ׁשהּמלאכים  העֹומדים, ּבין מהלכים ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָונתּתי

יׂשראל  נׁשמֹות ודוקא "עֹומדים", ּבׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָנקראים

"מהּלכים" ּבׁשם ׁשּגם 9נקראים זאת, ועֹוד , ְְְְְִִִֵֶַַָֹ
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ג. פ"ו, ב"ר שם). מהרש"א ואילך.)5(ובחדא"ג סקי"ט הוספות טוב שם חשון.)6כתר ב' יום" תש"ב "היום השיחות ס'

ואילך. 29 א.)7ע' מב, מסנהדרין לבנה. קידוש ז.)8סדר ג, ובכ"מ.)9זכרי' וישב. ס"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe·M‰ ˙L¯tÓ ˜eÒÙa ‡Ï) eÏÈÁ˙‰ שבת אותה ‡l‡)של , ƒ¿ƒ…¿»ƒ»»««»«∆»

‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰Ó ˜eÒÙa ראשֿחודש ערב שבת "Ó‡iÂ¯של , ¿»≈«¿»«««¿»»«…∆
BÏ'Bb "L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È בפסוק חודש, ראש בשבת מדובר אם (או, ¿»»»»…∆

הדום  והארץ כסאי "השמים חודש, ראש שבת של ההפטרה את הפותח

Bz¯˙רגלי...")" ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ .»¿»«ƒ«
‰Úe„i‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰5 «««≈«¿»

Ïk‰L המתרחש ודבר דבר כל ∆«…
עלה  של גלגולים (ואפילו בעולם

ומצוות) תורה שענייני ובוודאי ברוח,

˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a ‡e‰ לפי ¿«¿»»¿»ƒ
כל  על הקדושֿברוךֿהוא של השגחה

ויתרחש  יהיה בדיוק איך ופרט ,פרט
¯"BÓ„‡ Ìb˙t ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒƒ¿««¿

Ô˜f‰6˙BÈÁÏ ÌÈÎÈ¯vL «»≈∆¿ƒƒƒ¿
והוראה לימוד ולהפיק ÌÚƒלהתבונן

˙aM‰ ˙L¯t ÌÚ eÈ‰ ,ÔÓf‰«¿««¿ƒ»»«««»
B˙B‡a ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ„ÓBlL∆¿ƒ¿¿ƒ¿
BLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ÔÓf‰«¿«»ƒ«∆∆¿
¯ÁÓ" È¯Ó‡Ó ÔÈa ¯L∆̃∆≈««¿≈»»

"L„Á בימי הקביעות מפני רק לא …∆
ראש  ערב היא השבת כי החודש,

גם אלא ‰aM˙חודש ˙L¯t ÌÚƒ»»«««»
e¯Ó‡ BaL ˙aM‰ ÏL מאמרי ∆««»∆∆∆¿

אלו  .חסידות
,˙‡Ê „BÚÂ שכל הקובע העיקרון ¿…

פרט  כל על פרטית בהשגחה הוא דבר

לומר מחייב ˜L¯ופרט, BLiL∆∆¿∆∆
'ויאמר  הפסוק על החסידות מאמרי בין

בשבת  הנאמרים חודש' מחר יהונתן לו

פרשת  עם רק לא חודש, ראש ערב

ראש  (ערב שבת אותה של השבוע

אלא L¯t˙חודש) ÌÚ Ìb«ƒ»»«
,L„ÁŒL‡¯ ÏÁ BaL ˙aM‰««»∆»……∆
שאותה  הבא השבוע פרשת היינו

של  מנחה בתפילת לקרוא מתחילים

חודש, ראש ערב יום זו, «¿Ë¯Ù·eƒשבת
L„ÁŒL‡¯L,הבאה השבוע פרשת בשבוע השבת, למחרת a‡שחל ∆……∆»

השבת, מוצאי של מהלילה '¯ÂÚ‡ומתחיל È¯Á‡Ï „iÓe ÛÎz≈∆ƒ»¿«¬≈«¬»
'ÔÈÂÚ¯cהמנחה זמן וחסידות בקבלה שנקרא כפי הרצונות', ÏL'רצון ¿«¬ƒ∆
˙aM‰,הבריאה לכל הכללי הרצון קדמון' 'אדם לבחינת הכוונה כלל (בדרך ««»

עול  שלכל בחסידות בפרט)כמבואר זה עולם של (ה'כתר' משלו רצון יש ם

הרצונות', 'רצון הנקרא והוא העולמות לכל כללי) ('כתר' כללי אחד רצון ויש

שהוא  העליון העונג בחינת התגלות היא דרעווין' 'רעווא שבחינת מבואר וכן

המניע  הכוח הוא העונג האדם שבנפש כשם הרצונות, של והפנימיות העומק

הרצונות). את

‰ÊŒÈÙÏe העניינים הרי פרטית בהשגחה שהכל מאחר כי לעיל המבואר ¿ƒ∆
של  השבוע לפרשת גם שייכים  חודש' 'מחר של החסידות במאמרי המבוארים

הבא השבוע לפרשת וגם CÈ¯»̂ƒהשבת
‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ'ונפקדת' של «∆ƒ¿»∆

'כי  המציאות) של והדגשה (תוספת

החסרון  בגלל (דווקא מושבך' יפקד

L¯t˙וההעדר) ÌÚ ¯eL»̃ƒ»»«
,"‡ˆiÂ" ˙L¯t ,‡a‰ Úe·M‰«»««»»»««≈≈
˙aLa ˙aM‰ ˙L¯t ÌÚ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«««»¿«»

˙B„ÏBz ˙L¯t ,BÊ שממשיך כפי »»«¿
.ומפרט 

‰Ê ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈∆
L„Á ÏÎa ˙LcÁ˙Ó ‰·l‰L∆«¿»»ƒ¿«∆∆¿»…∆
„˜tÈ Èk z„˜ÙÂ"c ÔÙ‡a¿…∆ƒ¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈

,"E·LBÓ והתחדשות 'מולד' היינו »∆
ההעלם מתוך ÔÎzדווקא È¯‰¬≈…∆

dÈ‡ ‰·l‰L ‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆«¿»»≈»
‰„ÈÓÚ ÏL ÔÙ‡a אחד במצב ¿…∆∆¬ƒ»

שינויים ללא ÏLקבוע, ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆
‰ÎÈÏ‰ והתעלות ולכן ,התקדמות ¬ƒ»

וכמעט  מתקטנת שהיא לאחר גם

הלבנה  ההעלם, מתוך ודווקא נעלמת,

מחדש  ונולדת ŒC¯cŒÏÚÂחוזרת .¿«∆∆
ÔÈÓBc‰ Ï‡¯NÈa ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈«ƒ

Ì‰Â ,‰·lÏ אף ישראל, בני «¿»»¿≈
קטנות, של באופן הם הגלות שבזמן

מקום ישראל,ÔÈ„È˙Úמכל בני ¬ƒƒ
המשיח 'להולד'LcÁ˙‰Ïבימות ¿ƒ¿«≈

וחשובה  גדולה מציאות ולהיות מחדש

d˙BÓk7 מתחדשת שהלבנה כשם ¿»
לכן  שקודם לאחר בחדשו חודש מידי

נעלמת, וכמעט מתקטנת כמאמר היא

הלבנה  קידוש בנוסח שנקבע הגמרא

חודש  מידי »wÚL∆ƒ¯הנאמר
Ì˙„B·Úישראל בני של ‰ÎÈÏ‰הרוחנית ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¬»»»ƒƒ¿¿…∆∆¬ƒ»

קבוע  אחד במצב עמידה ולא מתמדת ועלי' .התקדמות
·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ8זכריה ÔÈaבנבואת ÌÈÎÏ‰Ó EÏ Èz˙Â ¿∆«∆»¿»«ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈ„ÓBÚ‰ ובאותה אופן באותו תמיד ה' את העובדים »¿ƒ∆««¿»ƒ
Ï‡¯NÈמדריגה ˙BÓL ‡˜Â„Â ,"ÌÈ„ÓBÚ" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»≈

לדרגה  מדרגה ועלייה בהתקדמות תמיד ÌLaהנמצאים ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈
"ÌÈÎl‰Ó"9, ¿«¿ƒ
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כז g"nyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxtzay

ּבבחינת  הן הרי לּגּוף ירידתן לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהּנׁשמֹות

נׁשמֹות  למּטה ירידתן עלֿידי ודוקא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָ"עֹומדים".

"מהּלכים" נעׂשים הם הרי ּובענין 9ּבגּופים. . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַ

אֹופּנים" ׁשני ּבכללּות יׁשנם הליכה 10ההליכה , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

ל  ׁשׁשני מ ּלמּטה למּטה. מּלמעלה והליכה מעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה  ׁשהם האדם, ּבעבֹודת יׁשנם אּלּו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָענינים

ּכמֹו למּטה, מּלמעלה היא ּתֹורה ּותפּלה. ְְְְְְִִִִַַָָָָּומצֹות

ועד 11ׁשּכתּוב  עּמכם, ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

הּקֹורא, אחר ּכעֹונה הּוא הּתֹורה לּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַָֹׁשאפן

ּבּתניא  ּבארּכה יׁש12וכּמבאר ּותפּלה ּומצֹות . ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹֻ

מבאר  ּדלפעמים וענינים. אֹופּנים ׁשני 13ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

ׁשהרי  למעלה, מּלמּטה העלאה ענינּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּתפּלה

מּגיע  וראׁשֹו ארצה מּצב "סּלם היא ְְְִִִַַַַָָָָֹֻֻהּתפּלה

המׁשכה 14הּׁשמימה" הּוא ענינן והּמצֹות , ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

ׁשּנתינת  הּצדקה מצות ּוכמֹו למּטה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָמּלמעלה

ׁשל  וצדקתֹו חסּדֹו ׁשּזהּו הּוא ענינּה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּצדקה

האדם  ּדר עֹובר ׁשּזה אּלא ֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

מבאר  ולפעמים הּצדקה. את .13העֹוׂשה ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

מּלמעלה  המׁשכה ׁשל ענין ּבּה יׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּתפּלה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּופי 15למּטה, ּתפּתח ׂשפתי אדנֿי ְְְְִִֶַַָָָָ

ׁשּבטל  הּקֹורא, אחר ּכעֹונה ,ּתהּלת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָיּגיד

ּדברי  להמׁשכת ּכלי אּלא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמּמציאּותֹו

ענינן  ה ּמצֹות ֿ ׁשאיןּֿכן מה ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא,

מּלמּטה  והעלאתם ּגׁשמּיים ּדברים ּברּור ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָהּוא

ְְַָלמעלה.
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זו.)10 שנה לךֿלך ד"ה גם ראה ― לקמן יט.)11וש"נ.בהבא כ, ובכ"מ.)13ספל"ז.)12יתרו ב. ב, בשלח לקו"ת ראה

ובכ"מ.)14 ב. רסו, זח"א וראה יב. כח, יז.)15ויצא נא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˙„È¯È ÈÙÏ ˙BÓLp‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂלמטה ÛebÏמלמעלה ¿…∆««¿»ƒ¿≈¿ƒ»»«

ומקורם  בשורשם נמצאות עדיין הנשמות כאשר גשמי, בגוף להתלבש

הרוחניים  העליונים "ÌÈ„ÓBÚ"בעולמות ˙ÈÁ·a Ô‰ È¯‰ אחד במצב ¬≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
hÓÏ‰קבוע  Ô˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ÌÈÙe‚a.להיות. ˙BÓL ¿«¿»«¿≈¿ƒ»»¿«»¿»¿ƒ

"ÌÈÎl‰Ó" ÌÈNÚ Ì‰ È¯‰9 ¬≈≈«¬ƒ¿«¿ƒ
לדרגה  מדרגה מתעלות והנשמות

מולד  לגבי לעיל למבואר (בדומה

שההתחדשות  נוספים, ועניינים הלבנה,

'ונפקדת', החיסרון, מתוך דווקא היא

(יחסר) ש'יפקד כך מתוך דווקא

.מושבך)
‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ·e עבודת של במובן ¿ƒ¿««¬ƒ»

מתמדת  והתקדמות התעלות מתוך ה'

˙eÏÏÎa ÌLÈכללי ÈLבאופן ∆¿»ƒ¿»¿≈
"ÌÈpÙB‡10‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰ , «ƒ¬ƒ»ƒ¿«»

ÓÏ‰ÏÚ שתחילתה ועלייה הליכה ¿«¿»
האדם  מצד מלמטה, בהתעוררות

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
בהתגלות  שתחילה ועלייה הליכה

האלוקות  מצד מלמעלה, .והארה
el‡ ÌÈÈÚ ÈLL האופנים שני ∆¿≈ƒ¿»ƒ≈

ב'הליכה' B·Úa„˙האמורים ÌLÈ∆¿»«¬«
˙BˆÓe ‰¯Bz Ì‰L ,Ì„‡‰»»»∆≈»ƒ¿

‰lÙ˙e ומפרט שממשיך .כפי ¿ƒ»
‡È‰ ‰¯Bz הליכה של אופן »ƒ

לאלוקות  האדם של והתקרבות

BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿
·e˙kL11תורה מתן ÔÓעל Èk ∆»ƒƒ
ÌÈÓM‰מלמעלהÌÎnÚ Èz¯ac «»«ƒƒ«¿ƒƒ»∆

למטה  הנמצאים ישראל בני ÚÂ„עם ,¿«
‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÏ ÔÙ‡L∆…∆ƒ«»

,‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk כאשר ¿∆«««≈
וחוזר  כעונה הוא הרי תורה לומד יהודי

הקורא  הקדושֿברוךֿהוא דברי אחר

התורה דברי k¯‡a‰את ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»
‡Èza12. של חכמהֿבינהֿדעת בחינת [התורה] "שהיא לשונו: (וזה ««¿»

והנה  הוא... ברוך איןֿסוף אור עליו ממשיך בה ובעסקו הוא, ברוך איןֿסוף

על  הוא ברוך איןֿסוף אור מהארת ומאיר ממשיך שהאדם זו והארה המשכה

נשמות  כל מקור ישראל, כנסת השכינה, היא ישראל, כל נפשות ועל נפשו

פירוש, בתורה, קורא קריאה, בלשון נקראת התורה עסק עלֿידי ישראל...

כאדם  כביכול, אליו לבוא להקדושֿברוךֿהוא קורא התורה עסק שעלֿידי

עמו  להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן אליו, שיבא לחבירו הקורא

קרוב  שכתוב וזהו ושלום חס יחידי ולישאר ממנו ליפרד ולא חדא בצווותא

שקורא  דהיינו תורה, אלא אמת ואין באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה'

דוקא..."). התורה עלֿידי להקדושֿברוךֿהוא

‰lÙ˙e ˙BˆÓe למעלה מלמטה הליכה הוא שעניינם כאן מבואר שעליהם ƒ¿¿ƒ»
.ÌÈÈÚÂ ÌÈpÙB‡ ÈL Ô‰a LÈ≈»∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏc13 בתורת ¿ƒ¿»ƒ¿…»
dÈÚהחסידות ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ¿»»
‰‡ÏÚ‰ של והתקרבות התעלות «¬»»

לאלוקות (והעולם) «»¿hÓlÓƒ‰האדם
‡È‰ ‰lÙz‰ È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈«¿ƒ»ƒ
בחלומו  ראה אבינו שיעקב מה בדוגמת

BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ"À»À»«¿»¿…
"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ14 ואמצעי אופן «ƒ««»»¿»

מלמטה  מתעלה האדם שדרכו

('השמימה') למעלה ,('ארצה')
‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔÈÚ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»»«¿»»

אלוקי אור של «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰והארה
האדם hÓÏ‰מהקדושֿברוךֿהוא אל ¿«»

‰v„˜‰והעולם  ˙ÂˆÓ BÓÎe ,¿ƒ¿««¿»»
‡e‰ dÈÚ ‰˜„v‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««¿»»ƒ¿»»
ÏL B˙˜„ˆÂ BcÒÁ e‰fL∆∆«¿¿ƒ¿»∆

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ הבא «»»
fL‰מלמעלה  ‡l‡ השפעת , ∆»∆∆

בפועל ‰‡„Ìהצדקה C¯c ¯·BÚ≈∆∆»»»
.‰˜„v‰ ˙‡ ‰NBÚ‰»∆∆«¿»»

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ13 בתורת ¿ƒ¿»ƒ¿…»
daהחסידות  LÈ ‰lÙz‰L .∆«¿ƒ»≈»

‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ והתגלות הארה ƒ¿»∆«¿»»
‰ÏÚÓlÓמאלוקות‰hÓÏ על ƒ¿«¿»¿«»

והעולם  e˙kL·האדם BÓÎe ,15 ¿∆»
תפילת  את הפותח בפסוק בתהילים,

È˙ÙNשמונהֿעשרה, ÈŒ„‡¿»«
,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz היינו ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆

עלֿידי  היא למטה האדם תפילת שכל

ותפילת  מלמעלה, מקבל שהוא כוח

אלא אינה BÈ‡Âהאדם B˙e‡ÈˆnÓ ÏËaL ,‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk¿∆«««≈∆»≈ƒ¿ƒ¿≈
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ È¯·c ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‡l‡ בדומה) דרכו ∆»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿≈«»»

שמצוות  האופן לפי המצוות, קיום לגבי וכן התורה לימוד לגבי לעיל למבואר

למטה) מלעלה ‰Bˆn˙הן ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó מלמטה , הן זה, ביאור לפי «∆≈≈«ƒ¿
כי המצוותÔÈÚלמעלה e¯a¯של ‡e‰ הנמצא מהרע הטוב הפרדת ƒ¿»»≈

ÌÈiÓLbבתוך  ÌÈ¯·cהמצוות את מקיימים Ì˙‡ÏÚ‰Âשבהם ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¬»»»
‰hÓlÓמהגשמיות‰ÏÚÓÏ העליון הרוחני ומקורם .לשורשם ƒ¿«»¿«¿»
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ycegכח xgn ozpedi el xn`ie

‰Ê·e לפרׁשת חדׁש" "מחר ּדענין הּקׁשר יּובן »∆ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבפרׁשת  ּכי "ּתֹולדֹות". ּופרׁשת ְְִֵֵַַַָָָָ"וּיצא"

יעקב, והליכת יציאת אֹודֹות מסּפר ְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹֻ"וּיצא"

מּלמּטה  הליכה הענינים, ׁשני ּבּה יׁש זֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשהליכה

ׁשניהם  ועל למּטה. מּלמעלה והליכה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלמעלה

"ּבׁשלֹום"16ּכתיב  אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְִִִֵֶַָָָ

(ׁשלֹום  "ׁשלֹום" ּבחינֹות ׁשּתי ׁשלֹום", "ּב' ְְְִֵַָָָהינּו

גֹו' ולּקרֹוב הליכה 17לרחֹוק ּבחינֹות ׁשּתי ּכנגד ,( ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

ּבּדרּוׁשים  ּבארּכה ּד"וּיפרץ 18(ּכּמבאר ּובאפן ,( ְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֹֻ

 ֿ ועל "מאד". ּפעמים ׁשּתי מאד", מאד ְְְְְְִִֵַָָֹֹֹהאיׁש

ּבּה ּדכתיב "ּתֹולדֹות", ּבפרׁשת ּגם הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָּדרֿזה

אברהם, ּבן יצחק ּתֹולדת "ואּלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ(ּבתחּלתּה)

"יצחק  ׁשּכתּוב מה יצחק", את הֹוליד ְְְִִִֶֶַַָָָָָאברהם

למעלה, מּלמּטה העלאה על רֹומז אברהם" ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּבן

ּומּׁשם  מּלמּטה, "יצחק", ּבבחינת ְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשּמתחיל

"אברהם  ׁשּכתּוב ּומה אברהם", "ּבן ׁשהּוא ְְֶֶֶֶַַַָָָָָרֹואה

ההמׁשכה  לענין רֹומז יצחק" את ְְְְִִִֵֶַַָָָָהֹוליד

ּומּמּנּו ּבאברהם, ׁשּמתחיל למּטה, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָמּלמעלה

ּביצחק. אחרּֿכ ְְְִִַַַַָנמׁש

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבסּיּום ׁשּכתּוב מה ּבנּו ׁשּיתקּים ƒƒ»ְְִִֵֶֶַַָָ

יעקב,19הּפרׁשה  את יצחק וּיׁשלח ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

ׁשל  ּבׁשליחּותֹו הֹול מּיׂשראל ואחד אחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּכל

יאמרּו20הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לעתידֿלבא ׁשהרי , ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

אבינּו אּתה ּכי ׁשּזה 21ליצחק לֹומר, יׁש ּולפיֿזה , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּבּׁשמים, אבינּו ֿ הּוא, להּקדֹוׁשּֿברּו ְִִֵֶַַַָָָָרֹומז

("יעקב") מּיׂשראל ואחד אחד ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשֹולח

ענין  לפעל ּבעֹולם", מקֹום ׁשל אף ְְֲִִֶַַַָָָֹל"חרֹון

ּביׂשראל  ׁשלמה" אדם 22"מּטתֹו קרּויין אּתם .23 ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לעליֹון  אּדּמה ׁשם יתּבר24על לֹו ולעׂשֹות , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתחּתֹונים" זֹו,20ּדירה ׁשליחּות למּלא וזֹוכים , ְְְְִִִִֵַַַָ

"וּיצא", ּבפרׁשת ׁשּכתּוב למה ׁשּבאים ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָעד

ּבית אל בׁשלֹום על "וׁשבּתי קאי ׁשּזה אבי", ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„Á ¯ÁÓ" ÔÈÚc ¯Lw‰ Ô·eÈ ‰Ê·eלעיל L¯ÙÏ˙המבואר »∆»«∆∆¿ƒ¿«»»…∆¿»»«

"‡ˆiÂ"ראשֿחודש חל שבו השבוע "B„ÏBz˙"פרשת ˙L¯Ùe פרשת «≈≈»»«¿
חודש  ראש ערב חל שבו ‡B„B˙השבוע ¯tÒÓ "‡ˆiÂ" ˙L¯Ùa Èk .ƒ¿»»««≈≈¿À»

·˜ÚÈ ˙ÎÈÏ‰Â ˙‡ÈˆÈ לחרן שבע ÈLמבאר da LÈ BÊ ‰ÎÈÏ‰L , ¿ƒ««¬ƒ««¬…∆¬ƒ»≈»¿≈
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰ ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¬ƒ»ƒ¿«»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬ƒ»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ האופנים ששני לעיל כמבואר ¿«»
ה' בעבודת ונחוצים ÏÚÂקיימים .¿«

Ì‰ÈL ההליכה אופני שני ¿≈∆
לאלקות  וההתקרבות וההתעלות

·È˙k16 יעקב לחרן הירידה שלפני ¿ƒ
הוא  ברוך מהקדוש ביקש אבינו

,È·‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa Èz·LÂ¿«¿ƒ¿»∆≈»ƒ
eÈ‰ "ÌBÏLa"אותיות'a" ¿»«¿

,"ÌBÏLעל BÈÁa˙לרמוז ÈzL »¿≈¿ƒ
) "ÌBÏL"בפסוק ÌBÏLכמו »»

'B‚ ·B¯wÏÂ ˜BÁ¯Ï17 היינו »»¿«»
האדם  בין והקשר שה'שלום'

אופנים  בשני להיות יכול והאלוקות

– ומקרוב למעלה, מלמטה – מרחוק

למטה  ÈzLמלמעלה „‚k ,(¿∆∆¿≈
¯‡·nk) ‰ÎÈÏ‰ ˙BÈÁa¿ƒ¬ƒ»«¿…»

ÌÈLe¯ca ‰k¯‡a18 מאמרי «¬À»«¿ƒ
ı¯ÙiÂ"cהחסידות  ÔÙ‡·e ,(¿…∆¿«ƒ¿…

,"„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ של ותפילתו »ƒ¿…¿…
שב  אכן והוא התקיימה אבינו יעקב

כי  האופנים בשני 'בשלום' כך אחר

העניינים, שני היו אכן שלו ה' בעבודת

הליכה  וגם למעלה מלמטה הליכה גם

שזכה  אלא עוד ולא למטה, מלמעלה

ואת  הגדרים את שפרצו לברכות

ובכתוב  האיש' 'ויפרוץ ההגבלות,

"Ó‡„"נאמר ÌÈÓÚt ÈzL כנגד ¿≈¿»ƒ¿…
– ה' בעבודת האמורים האופנים שני

למעלה  ומלמטה למטה .מלמעלה
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆

ההליכה  אופני לשני הרמזים על

ויצא L¯Ùa˙בפרשת Ìb ‡e‰«¿»»«
da ·È˙Îc ,"˙B„ÏBz"¿ƒ¿ƒ»
˙„ÏBz ‰l‡Â" (d˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ»»¿≈∆¿…
Ì‰¯·‡ ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈƒ¿»∆«¿»»«¿»»

,"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ הלשון וכפל ƒ∆ƒ¿»
האמורים  ההליכה אופני שני על רומז

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ ÊÓB¯ "Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ" ·e˙kL ‰Ó האדם של «∆»ƒ¿»∆«¿»»≈««¬»»
לאלוקות והתקרבות ÈÁ·a˙והעולם ÏÈÁ˙nL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ«

,"˜ÁˆÈ"אברהם של ÌMÓeבנו ,‰hÓlÓאשר עד ¯B‡‰מתעלה ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»∆
"Ì‰¯·‡ Ôa" ‡e‰L מצד שלו מהמדריגה עליונה למדריגה ושייך ∆∆«¿»»

"‡·¯‰Ìעצמו  ·e˙kL ‰Óe ,«∆»«¿»»
ÔÈÚÏ ÊÓB¯ "˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰והגילוי‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»
Ì‰¯·‡a ÏÈÁ˙nL ,‰hÓÏ¿«»∆«¿ƒ¿«¿»»
את  המוליד והוא מיצחק שלמעלה

epnÓeיצחק  CLÓמאברהם, ƒ∆ƒ¿«
.˜ÁˆÈa CkŒ¯Á‡«««¿ƒ¿»

‰Ó ea Ìi˜˙iL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿«≈»«
‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kL19 של ∆»¿ƒ«»»»

תולדות, פרשת זו, »¿ÁÏLiÂ«ƒשבת
„Á‡ ÏkL ,·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈƒ¿»∆«¬…∆»∆»

CÏB‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â ומתעלה ¿∆»ƒƒ¿»≈≈
לדרגה ÏLמדרגה B˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ∆

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰20È¯‰L , «»»∆¬≈
˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»

‡·eÈדווקא  ‰z‡ Èk21ŒÈÙÏe , ƒ«»»ƒ¿ƒ
‰fL ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê הכתוב ∆≈«∆∆

(בנו)' יעקב את (האב) יצחק 'וישלח

,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ÊÓB¯≈¿«»»
˙‡ ÁÏBM‰ ,ÌÈÓMaL eÈ·‡»ƒ∆«»«ƒ«≈«∆
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ÏL Û‡ ÔB¯Á"Ï ("·˜ÚÈ")«¬…«¬«∆

,"ÌÏBÚa ÌB˜Ó חכמינו כמאמר »»»
'חרן' על "B˙hÓז"ל ÔÈÚ ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿«ƒ»

Ï‡¯NÈa "‰ÓÏL22 שיעקב כשם ¿≈»¿ƒ¿»≈
בחרן  דוקא השבטים את והוליד .הקים

בני  על דווקא מוטלת זו ושליחות

נאמר עליהם ˜¯ÔÈÈeישראל Ìz‡«∆¿ƒ
Ì„‡23‰nc‡ ÌL ÏÚ »»«≈∆«∆

ÔBÈÏÚÏ24BÏ ˙BNÚÏÂ להקדוש , »∆¿¿«¬
הוא Èc¯‰ברוך C¯a˙È ראוי מקום ƒ¿»≈ƒ»

אלוקות  להתגלות מקום היינו לדור,

השכינה ÌÈBzÁza20"והשראת ««¿ƒ
העולם  שהוא הגשמי הזה בעולם

ביותר  והנחות ÌÈÎBÊÂהתחתון ,¿ƒ
BÊ ˙eÁÈÏL ‡lÓÏ בפועל„Ú , ¿«≈¿ƒ«

˙L¯Ùa ·e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«∆»¿»»«
Ï‡ ÌBÏL· Èz·LÂ" ,"‡ˆiÂ"«≈≈¿«¿ƒ¿»∆

È‡˜ ‰fL ,"È·‡ ˙ÈaמכווןÏÚ ≈»ƒ∆∆»≈«
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כט g"nyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxtzay

לעתידֿלבא  הּנה 25הׁשיבה יׁשּובּו ּגדֹול קהל ,26, ִִֵֶַָָָָָָָָֹ

אּתם  ּוזהבם ּבית 27וכסּפם אבי", ּבית "אל , ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הּׁשליׁשי, מקּדׁש הּמקּדׁש, ּבית ׁשּבּׁשמים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָאבינּו

ידי ּכֹוננּו אדנֿי ׁשֹוכני 28מקּדׁש ורּננּו והקיצּו , ְְְְְְִִֵֶַָָָ

מׁשיח 29עפר  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

ְִֵצדקנּו.
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סכ"ג.)25 ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום ושבתי ד"ה ז.)26ראה לא, ט.)27ירמי' ס, יז.)28ישעי' טו, בשלח

יט.)29 כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·ÈL‰ לארץ ישראל כלל של «ƒ»

בימות ,ÏŒ„È˙ÚÏ25·‡ישראל ∆»ƒ»…
היעוד יקויים כאשר «̃«‰Ïהמשיח

‰p‰ e·eLÈ ÏB„b26ÌtÒÎÂ , »»≈»¿«¿»
Ìz‡ Ì·‰Êe27, והמשך וכסיום ¿»»ƒ»

בשלום' 'ושבתי Èa˙הכתוב Ï‡"∆≈
,ÌÈÓMaL eÈ·‡ ˙Èa ,"È·‡»ƒ≈»ƒ∆«»«ƒ
Lc˜Ó ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»ƒ¿»

,ÈLÈÏM‰נאמר Lc˜Óעליו «¿ƒƒƒ¿»
EÈ„È eBk ÈŒ„‡28, מקדש ¿»∆

הקדושֿברוךֿהוא  עלֿידי שנבנה

המתים, תחיית על היעוד גם ויקוים

ÈÎBLככתוב  ep¯Â eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿¿≈
¯ÙÚ29˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , »»«¿À»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

ומילתא  זצללה"ה  מקאזניץ  הר"י  המגיד  ע"ד  המעשה  סיפור  עם  מכתבו  קבלתי  בנועם 

אלבישייהו יקירא ובפרט סיפורי צדיקים נשיאי החסידות אשר כמו שהם הדגישו את מעלת הסיפורים 

מצדיקים איך שנמצא בהם נשמתא ונשמתא דנשמתא דאורייתא, הרי מדתו של הקב"ה הוא מדה כנגד 

מדה, שזוכים גם הם שנתקיים גם בהם שסיפוריהם, אף שלכאורה הם לבושא לגופא יכולים להאיר 

]בהם[ הנשמתא דנשמתא, וכידוע אשר עפ"י ]...[ הזהר כולל בזה הן חי' והן יחידה )יעויין זח"ג קנב, א(.

ספר  האורות,  )עליית  החיות  פנימיות  עליית  הוא  שבר"ה  כיון  קדמיכון,  דשאילנא  ובמה 

המאמרים תש"ג ע' לח( - עיין אגה"ק סימן י"ד - ובשבת עליית חיצוניות החיות עליית הכלים - עיין 

קו"א לתניא קנ"ז ע"ב - הנה איך נמשך החיות בר"ה שחל להיות בשבת.

הנה לכאורה יש קושיא מעין זו גם בכל שבת, שכיון שנעלה חיצוניות החיות, מפני מה אינו 

ניכר שינוי בעולם, ומובן התירוץ ע"ז מהשקו"ט שבין הצ"צ וזקנו אדמו"ר הזקן, שכותב הצ"צ שהעלי' 

בשבת נעשה בפנימיות הכח שבמאכל ולפיכך אין ניכר מבחוץ לעין הרואה )ספר המצות להצ"צ מצות 

לא תבערו אש בסופה(, שמזה מובן שעליית החצוניות בשבת, הרי הוא הפנימיות שבחיצונ' שאינו ניכר 

לאדם הרואה לעינים כל שינוי, והיינו שהגשמי מקבל חיות ממקום שאין שם כל שינוי, במילא עד"ז 

הוא ג"כ בר"ה שחל להיות בשבת.

נוסף ע"ז ידוע שיש כמה בחי' בפנימיות וכמה בחינות בחיצוניות )ע"ח ש"א ענף ב', אגה"ק 

סכ"ט( ודא מוחא לדא ודא קליפה לדא, וכן יש ענינים כללים וענינים פרטים, אשר בזה מובן ג"כ מה 

שבימים טובים החלים באיזה יום בשבוע, הנה ישנו סדר היום הקשור בימי השבוע, וכמו שאומרים 

היום יום ראשון, יום שני בשבת, שכל יומא ויומא עביד עבידתי' דילי', דוקא, וביחד עם זה יש ג"כ 

ענינים  ג"כ  יש  ע"ז  נוסף  השנה,  לכל  השייכים  כללים  ענינים  שזהו  היו"ט  בימי  הקשורים  הענינים 

התלוים בימי החדש וכידוע בפי' השם ראש חדש שביום זה נמשך חיות כללי על כל החדש הנ]מ[שך 

אח"כ לכל יום ויום כפי ענינו, וראה בספר נהר שלום שנדפס בסוף עץ חיים הוצאת ווארשא תרנ"א 

דף ל"ט ע"ג ד"ה ידוע מ"ש הרב וד"ה הנה בכל יום, ועיין במקורים שנסמנים שם בהגהות וביאורים, 

שהאמור שם הוא ג"כ יסוד להנ"ל.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע אשר בטח יזכה בזה את 

הרבים ובפרט שהאמור בו מיוסד על מעלת אכילת כהנים שהוא למעלה מאכילת מזבח, כי ממשיך אור 

חדש שלמעלה מסדר השתלשלות.

בברכת חג הגאולה.


