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כר

b"nyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי קדּוּׁשת 2לגּני ּכבֹוד ּומביא , »ƒְְְֲִִִֵַַַָ

ההיּלּולא  ּבעל אדמֹו"ר וחמי ְְִִִַַַַָָמֹורי

ּבׁשבט  ּבעׂשירי ללמדֹו ידֹו על ׁשּניּתן 3ּבהּמאמר ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ

הּוא  ּתֹורה יׂשראל מנהג נעׂשה אז ללמדֹו4(ּומּני ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ּופירּוׁש מאמר וׁשנה), ׁשנה ּבכל  ּבׁשבט ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָּבעׂשירי 

ׁשהיה 5הּמדרׁש לּמקֹום לגנּוני, לגּני, ּבאתי , ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

היתה  ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיּקר ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָעיּקרי

ׁשּבֹו הּגׁשמי, הּתחּתֹון הּזה עֹולם על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָ(ּדקאי

ּכ ואחר הּבריאה), ּבׁשעת ׁשכינה עיּקר ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהיתה

נסּתּלקה  הראׁשֹון ּדאדם הּידּוע ענין ידי על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּנה

ׁשּׁשה  ידי ועל הראׁשֹון, לרקיע מארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשכינה

עלתה  ׁשּלאחריֿזה רצּויים הּבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהענינים

ּכ ואחר הּׁשביעי. לרקיע עד למעלה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה

אברהם  היה מאחד החל עֹולם, צּדיקי ,6עמדּו ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וכן  לּׁשּׁשי, הּׁשביעי מרקיע הּׁשכינה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהֹוריד

עד  צּדיק , אחר וצּדיק ּדֹור אחר ּדֹור זה, ְְֲִִֵֶַַַַַַַַלאחרי

הּׁשביעין  וכל הּׁשביעי, ׁשהיה רּבינּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלמׁשה

הראׁשֹון 7חביבין  מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד , ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ
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יא.7) פכ"ט, ויק"ר

ע' ח"א לגני באתי סה"מ ― מנחם תורת ראה ― זו לשנה השייך הפרק (*VI.וש"נ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
כנסת  הכלה, לרעייתו אומר הוא, ברוך הקדוש ה'דוד', השירים', ב'שיר נאמר

ישראל:

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2ÈÓÁÂ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ‡È·Óe , »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ
¯"BÓ„‡,הרבי של חותנו הריי"צ, ‰‰ÏelÈ‡הרבי ÏÚa יו"ד שהיום «¿«««ƒ»

תש"י) (בשנת הסתלקותו יום הוא שבט

¯Ó‡n‰a הפותח חסידות מאמר ¿««¬»
לגני' 'באתי זה ÏÚבפסוק ÔzÈpL∆ƒ««

B„Èמנת על לדפוס B„ÓÏÏונמסר »¿»¿
Ë·La È¯ÈNÚa3,שנה באותה »¬ƒƒƒ¿»

שבט  ליו"ד לאור יצא המאמר תש"י,

הצדקנית  הרבנית סבתו, הסתלקות יום

הרש"ב  הרבי אביו אם רבקה,

וי"ג  תרע"ד, שבט ביו"ד שנסתלקה

הצדקנית  הרבנית הסתלקות יום שבט,

שבט  בי"ג שנסתלקה שרה שטערנא

תש"ב  ‡Êשנת ÈpÓe) שנת מאז ƒƒ»
ידי  על ניתן המאמר שבה השנה תש"י,

הריי"צ, Ó‰‚הרבי ‰NÚ«¬»ƒ¿«
‡e‰ ‰¯Bz Ï‡¯NÈ4 כדברי ƒ¿»≈»

שהתקבל  מנהג לגבי ז"ל בעם חכמינו

זה B„ÓÏÏישראל  מאמר ללמוד ¿»¿
‰L ÏÎa Ë·La È¯ÈNÚa»¬ƒƒƒ¿»¿»»»
Le¯ÈÙe ¯Ó‡Ó ,(‰LÂ¿»»«¬»≈

L¯„n‰5, זה פסוק È˙‡aעל «ƒ¿»»ƒ
,Èe‚Ï ,Èp‚Ï ההתייחדות מקום ¿«ƒƒ¿ƒ

וחזרתי  È‰L‰שלי, ÌB˜nÏ«»∆»»
È¯wÈÚ מקומי lÁza‰,עיקר ƒ»ƒ«¿ƒ»

המשמעות  לפי הדברים ופירוש

הוא  ÈÎL‰הפנימית ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת בתחילת ««¿ƒ»¿»

הרוחניים  העליונים בעולמות היתה לא השכינה, והשראת גילוי עיקר העולם,

ב'תחתונים' היא (È‡˜cאלא ב'תחתונים' ‰f‰והכוונה ÌÏBÚ ÏÚ ¿»≈«»«∆
BaL ,ÈÓLb‰ ÔBzÁz‰הזה ÚLa˙בעולם ‰ÈÎL ¯wÈÚ ‰˙È‰ ««¿««¿ƒ∆»¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«

Úe„i‰ ÔÈÚ È„È ÏÚ ‰p‰ Ck ¯Á‡Â ,(‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא «¿ƒ»¿««»ƒ≈«¿≈ƒ¿»«»«
ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒ ÔBL‡¯‰ Ì„‡c העולם התחתונה, הארץ ¿»»»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆

ועלתה הגשמי, ‰¯‡ÔBLהזה ÚÈ˜¯Ï ביותר הקרוב הרקיעים, שבעת מבין »»ƒ«»ƒ
התחתון, הגשמי הזה ‰ÈzÏaלעולם ÌÈÈÚ‰ ‰ML È„È ÏÚÂ¿«¿≈ƒ»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÈeˆ¯ שישה ¿ƒ∆¿«¬≈∆
אחרי  הבאים, בדורות שהיו חטאים

הראשון, ונסתלקה ÏÚ˙‰אדם »¿»
‰ÏÚÓÏ ‰ÈÎM‰ הראשון מהרקיע «¿ƒ»¿«¿»

הלאה, וכן לשלישי, מהשני »Ú„לשני,
Á‡Â¯שעלתה  .ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ««¿ƒƒ¿««

Ck הסתלקה שהשכינה לאחר »
הרקיע  ועד הזה מהעולם והתרחקה

של  רצויים לא מעשים בגלל השביעי,

למטה, האדם שבעה e„ÓÚבני »¿
„Á‡Ó ÏÁ‰ ,ÌÏBÚ È˜Èc«̂ƒ≈»»≈≈∆»

Ì‰¯·‡ ‰È‰6, אבינו אברהם »»«¿»»
היה  'אחד ביחזקאל נאמר שעליו

שהיה  ומדגיש מבטא והדבר אברהם',

‰ÈÎM‰הראשון  „È¯B‰L ידי על ∆ƒ«¿ƒ»
וצדקתו  הטובים »ÚÈ˜¯Ó≈»ƒמעשיו

,ÈMMÏ ÈÚÈ·M‰ השלב היה וזה «¿ƒƒ«ƒƒ
לרדת  השכינה בהחזרת הראשון

למטה  Ê‰,מלמעלה È¯Á‡Ï ÔÎÂ¿≈¿«¬≈∆
¯Á‡ ˜ÈcˆÂ ¯Bc ¯Á‡ ¯Bc««¿«ƒ««

,˜Ècˆ את הוריד מהם אחד שכל «ƒ
לחמישי, מהשישי נוסף, רקיע השכינה

הלאה, וכן לרביעי, »Ú„מהחמישי
ÈÚÈ·M‰ ‰È‰L ,eÈa¯ ‰LÓÏ¿…∆«≈∆»»«¿ƒƒ

אבינו, ‰ÔÈÚÈ·Mלאברהם ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á7, כל" המדרש כדברי ¬ƒƒ

חביבה... שביעית בארצות חביב... השביעי למעלן לעולם, חביבין השביעין

קהת  לוי ויעקב, יצחק אברהם חביב, שביעי באבות חביב... שביעית בדורות

משה...", ı¯‡Ïעמרם ÔBL‡¯‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰L על ∆ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«»ƒ»»∆
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 מאמז דא"ח 

ה'שי"ת  לגני באתי מהמשך עשר שלושה פרק

ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואת "ּומּמגד ׁשּנאמר ּוכמֹו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ידי על הּוא הּזה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדעֹולם

ּבא 34ּוכמאמר  ׁשהּוא ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "אין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבהעלם  ּבא ּׁשהאלקּות מה ּגדֹולה הׁשּפלה ּדזהּו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ּדר ׁשּׁשֹופע האלקי וחּיּות ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמאֹור

ׁשּבא  עד עׂשּיה יצירה ּדבריאה ההׁשּתלׁשלּות ּדרּבּוי והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ,ּכ ּכל ּגדֹול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהסּתר

ׁשּיכֹול  עד והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּבהרּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט וגׁשמית, חיצֹונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהׁשּפעה

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, חס לגמרי הוי' על לׁשּכח והינּו לגמרי, מאלקּות ההפ ּדבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלהיֹות

אחרא  וסטרא האמ מו ּבקלּפה הפ ׁשּזהּו עׂשיתני", ואני יארי "לי הּוא לאמר ּדהאמת מּמׁש, ת ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּפרעה" את יעקב ּבמקֹומֹו)ּד"ויבר ּברׁש"י הּובא ּבתנחּומא , נילּוס (ואיתא ׁשּיעלה ּברכֹו ּברכֹו, "ּובּמה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכפּוי  עֹוד הּוא ּוגבּולים הּמצרים מל ּפרעה הּנה ,ׁשּנמׁש העליֹון הּטֹוב הׁשּפעת והּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקראתֹו",

אחד  ּבכל ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו כן ּכמֹו אׁשר האמת, הפ ׁשהּוא עׂשיתני", ואני יארי "לי ואֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹטֹובה

ּכל  את לי עׂשה ידי ועצם ּדכחי ּׁשח ֹוׁשב מה הּוא עסקים  ּדבבעלי  אהל, ויֹוׁשבי עסקים ּבבעלי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹואחד

ּומזּכיר  ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ׁשהּוא ּומאמין ׁשּיֹודע ּדהגם הּזה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹהחיל

עמדה  ּדחכמתֹו הינּו ידֹו, ועצם ּדכחֹו חֹוׁשב הּנה מקֹום ּומּכל ּבעסקֹו, ודבר ּדבר ּכל על ׁשמים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם

ּכי  לֹו ונדמה מהּותֹו, ּבעצם מתּגאה ׁשהּוא ּבהּותֹו, יעֹוז הענינים, ּבכל העּלּוי, ּבזמן הּנה ולזאת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלֹו,

אמת, אינם ּדׁשניהם וׁשפלּות, רּוח ּבנמיכת הּוא וׁשלֹום חס הּדחק ּבזמן להפ וכן לֹו, עמדה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹחכמתֹו

ּדכמֹו חּסרֹון, ּבֹו ּדיׁש אּלא נפׁשֹו, ּבהרּגׁש ּבהׁשואה להיֹות צרי הרי ּתעׁשיר היא הוי' ּדברּכת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדמאחר

חלילה  אפׁשר הרי זאת ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם אהל, ּביֹוׁשבי הּוא ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹכן

ּדמאמין  ּדהגם העסקים, ּבעלי ּכדגמת והּוא הּתֹורה, הפ ׁשהּוא הלכה ּדבר אֹומר הּתֹורה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּבכח

הּנה  זה ּובכל ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח הּנֹותן יתּבר ׁשהּוא ּפׁשּוטה ּבאמּונה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהוי'

זה  הרי לֹו ּדחּוק וׁשלֹום חס וכאׁשר כּו', ּבעצמֹו ויתּגאה עליו  זחּוחה לּבֹו מצליחים, עניניו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר

ּכדבעי  אינֹו העסק יסֹוד ּדעצם לפי הּוא הּדבר ּדטעם עצמֹו, ּבעיני וׁשפל ּביֹותר לֹו ּדזה מז מעיק , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

יסֹוד  אבל ּבלבד, ּפׁשּוטה ּבאמּונה אצלֹו רק הּוא חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן יתּבר ּדהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמאמין

לה  ּכדבעי אינֹו ּומּתן והּמּׂשא ּביֹוׁשבי העסק הּוא וכן ּכּנ"ל. הּוא מּזה הּיֹוצא ולכן הּתֹורה, ּפי על יֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

והּוא  ּכדבעי, אינם הידיעה וגּוף הּלּמּוד עצם אבל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאהל,

ׂשכלי, ענין אצלֹו הּוא אם ּכי הּתֹורה, נֹותן על ׁשֹוכח לּמּודֹו ּבעת והינּו הּתֹורה, את לֹומד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדכאׁשר

זה  ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשּזהּו ׁשּיֹודע הגם ּׁשּלמד, מה ּכׁשּיֹודע ּכ אחר הּנה ּבלבד, ׂשכלי אצלֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָולהיֹותֹו

והינּו הּתֹורה, הפ ּׁשהּוא מה ּבׂשכלֹו ענין ּולדּיק ּדבר לֹומר וׁשלֹום חס יכֹול ולכן ׂשכלי, הּוא ּגם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרי 

האלקּות, הפ וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול מקֹום ּומּכל מּמׁש, מאלקּות חּיּות ׁשּמקּבל ּדהגם הענין ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדכללּות

ּבים  "טּבעּו לׁשֹון הּטבע, ענין ּדזהּו ּביֹותר, והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּברּבּוי ּבא ׁשהאֹור לפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוהּוא

ׁשּמׁשּתלׁשל  ּדהאֹור ההׁשּתלׁשלּות מרּבּוי ׁשּבא ּביֹותר, וההעלם ּבההסּתר מטּבע הּוא ׁשהאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻסּוף",

אחרֹונֹות. הּיֹותר הּמדרגֹות עד למדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָמּמדרגה

ועוד.34) א. רנא, א חלק זוהר ו. י, פרשה רבה בראשית ראה

לקדושה).מו. (המנגד האחר שצריך.מז.הצד כפי
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כח
כלה  אחותי לגני באתי

ּבני  ׁשל ותפקידם עבֹודתם ּגם וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָלארץ.

צּדיקים  ּכּלם ועּמ הענין 8יׂשראל, לפעֹול , ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻ

עליה  לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו היינּו,9ּדצּדיקים , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ּבעֹולם  ּבארץ), (עליה, למּטה ּולהׁשּכין ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלהמׁשי

להיֹות  מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהּזה

ּדאסּתּלק  ּבאֹופן הּוא זה וענין .יתּבר לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדירה

עלמין  ּבכּוּלהּו הּוא ּברי ּדקדׁשא ּכפי 10יקרא , ְְְְְְְְִִִָָָָֻ

עלמין  ּבכּוּלהּו ּׁשּכתּוב ּדמה ּבהּמאמר, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּמבאר

עלמין  ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור מדריגת על ְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּכּוונה

הּסֹובב  אֹור ּבאלקּות, נעלית ּדרּגא ׁשּזֹוהי ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשוה,

ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל ׁשּמאיר עלמין ְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל

ּבׁשם  ׁשּנקרא ּבאֹופן הּוא זה אֹור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָוהמׁשכת

הּוא, ּכאן ׁשּפר ּוׁשֹו (אסּתּלק), ְְְִִֵֵֶַַָהסּתּלקּות

עליה, לעד ּדיׁשּכנּו ּבאֹופן היא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשההמׁשכה

אּלא  למּטה, זאת ּומׁשּכינים ׁשּממׁשיכים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹהיינּו,

ּבאֹופן  זה הרי עלמין, ּכל סֹובב היֹותֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשּמּצד

רֹוממּות  (ּבבחינת מּקיף מּקיף 11ׁשל ׁשּזהּו אּלא ,( ְְִִִִֶֶֶֶַַַָ

הענינים. ּבכל ּפֹועל ְְִִֵֶַָָָׁשּגם

‰p‰Â להֹוריד היה רּבינּו מׁשה ׁשל ׁשענינֹו ּכיון ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבין  לכן, ּבארץ, למּטה הּׁשכינה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאת

העיּקרי  הּציּוּוי ּגם יׁשנֹו ידֹו על ׁשּניּתנּו ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּציּוּויים 

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ּבתֹו12ועׂשּו [ּבתֹוכם, ְְְְְְְִִִַָָָָָ

ואחד  אחד ועל 13ּכל ּבאֹופן הּוא זה ענין אבל , ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָ
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כא.8) ס, כט.9)ישעי' לז, שם 10)תהלים (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם שם.11)מציין תו"א

ח.12) כה, קרוב 13)תרומה פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
'בתחתונים', שכינה עיקר היה שוב ואז השכינה, שרתה שבו המשכן הקמת ידי

הגשמי. הזה בארץ e‰ÊÂבעולם למטה השכינה המשכת זה Ìbענין ¿∆«
,Ï‡¯NÈ Èa ÏL Ì„È˜Ù˙Â Ì˙„B·Ú ישעיה בנבואת נאמר שעליהם ¬»»¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ8, וצריך יכול ישראל מבני ואחד  אחד כל ולכן ¿«≈À»«ƒƒ
ולהביא  השכינה, בהמשכת לעסוק

כמו  בארץ למטה אלוקות גילוי

היינו  ‰ÔÈÚהצדיקים, ÏBÚÙÏƒ¿»ƒ¿»
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿

‰ÈÏÚ „ÚÏ9, הכתוב כלשון »«»∆»
CÈLÓ‰Ïבתהילים ,eÈÈ‰«¿¿«¿ƒ

,‰ÈÏÚ) ‰hÓÏ ÔÈkL‰Ïe על ¿«¿ƒ¿«»»∆»
'ירשו  הכתוב בתחילת האמורה הארץ

למטה  אלוקות להמשיך והיינו ארץ'

ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ,(ı¯‡a»»∆»»«∆««¿
ÔBzÁz ÔÈ‡Lיותר hÓÏ‰שהוא ∆≈«¿¿«»

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
ראוי  כלי שהוא מקום יהפוך שהעולם

והשראת  אלוקות לגילוי ומתאים

השכינה.

‰Ê ÔÈÚÂ וגילוי המשכת של ¿ƒ¿»∆
הזה בעולם למטה ‰e‡האלוקות

‡¯˜È ˜lzÒ‡c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«≈¿»»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜c כבודו התעלה ¿À¿»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש ¿¿e‰leÎaשל
ÔÈÓÏÚ10, כלשון העולמות, בכל »¿ƒ

nL·‡¯הזוהר, ÈÙk הריי"צ הרבי ¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡n‰a באתי' המתחיל דיבור ¿««¬»

תש"י), שנת (של הנזכר »¿Óc‰לגני'
·e˙kM המשכת על שמדובר בזוהר ∆»

האלוקי  האור ¿¿e‰leÎaוגילוי
˙‚È¯„Ó ÏÚ ‰Âek‰ ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ««»»««¿≈«

¯B‡‰ האלוקי‡e‰L מאיר »∆
,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰leÎa בכל ¿¿»¿ƒ¿»∆

שווה  במידה e˜Ï‡a˙,העולמות ˙ÈÏÚ ‡b¯c È‰BfL הנקראת¯B‡ ∆ƒ«¿»«¬≈»¡…
‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ¯È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ מהדרגה בשונה «≈»»¿ƒ∆≈ƒ¿»»»¿»∆

העולמות  בכל מאירה שאינה עלמין' כל הממלא 'אור הנקראת ביותר, הנמוכה

לקלוט  שלו והיכולת לענינו בהתאם נברא ובכל עולם בכל מאירה אלא בשוה

בהתלבשות  אבר בכל שמתלבשת הגוף את ה'ממלאת' הנשמה (כמו ולהכיל

העולמות  בפנימיות מתלבש עלמין' כל ה'ממלא אור כך ענינו, לפי פנימית

מתלבש  איננו גבול, בלי אור שהוא עלמין' כל ה'סובב אור אבל והנבראים),

מלמעלה. ו'סובב' 'מקיף' בדרך בהם מאיר אלא בפנימיות בעולמות

‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Â'עלמין כל ÌLaה'סובב ‡¯˜pL ÔÙB‡a ‡e‰ ¿«¿»«∆¿∆∆ƒ¿»¿≈
) ˙e˜lzÒ‰ הזוהר BLe¯tLכלשון ,(˜lzÒ‡'ה'הסתלקות ענין של ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰ Ô‡k»∆««¿»»ƒ
,‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈc ÔÙB‡a על ¿∆¿ƒ¿¿»«»∆»

ירשו  'צדיקים הכתוב (כהתחלת הארץ

ÌÈÎÈLÓnLארץ') ,eÈÈ‰«¿∆«¿ƒƒ
,‰hÓÏ ˙‡Ê ÌÈÈkLÓe והאור «¿ƒƒ…¿«»

ה'סובב  הנעלה אכן האלוקי עלמין' כל

בארץ  למטה עד ונמשך «∆‡l‡יורד
B˙BÈ‰ „vnL הוא שבמהותו אור ∆ƒ«¡

‰Ê È¯‰ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ¬≈∆
באופן  לא למטה, וההמשכה ההארה

אלא  פנימית התלבשות ∆¿ÔÙB‡aשל
ÛÈwÓ ÏLמלמעלה˙ÈÁ·a) ∆«ƒƒ¿ƒ«

˙eÓÓB¯11 מאיר כאשר וגם ¿
ומרומם  נעלה נשאר הוא הרי ומתגלה,

והנבראים  e‰fLמהעולמות ‡l‡ ,(∆»∆∆
ÛÈwÓ כזה באופן ופועל המאיר «ƒ

ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ÏÚBt ÌbL היינו ∆«≈¿»»ƒ¿»ƒ
זאת  בכל ומרומם, נעלה היותו שעם

העניינים, בכל ומשפיע פועל הוא הרי

שהרי  והנבראים העולמות בכל היינו

בשווה. העניינים בכל מאיר כאמור

BÈÚL ÔÂÈk ‰p‰Â ותפקידו ¿ƒ≈≈»∆ƒ¿»
‰È‰ושליחותו  eÈa¯ ‰LÓ ÏL∆…∆«≈»»

‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»
,ı¯‡a רבנו שמשה לעיל כמבואר »»∆

את  פעל אבינו לאברהם השביעי שהוא

הראשון  מהרקיע השכינה המשכת

בארץ, ‰ÌÈÈeeÈvלמטה ÔÈa ,ÔÎÏ»≈≈«ƒƒ
הוא  ברוך הקדוש ÏÚשל ezÈpL∆ƒ¿«

B„È רבנו משה ידי Lc˜Óעל ÈÏ eNÚÂ È¯wÈÚ‰ ÈeeÈv‰ Ìb BLÈ »∆¿««ƒ»ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÎB˙a ÈzÎLÂ12 למטה השכינה וגילוי המשכת הוא וענינו שתוכנו ¿»«¿ƒ¿»

הכתוב [בארץ  בלשון בלשון ÌÎB˙a,ומדייקים 'בתוכו', ולא רבים, בלשון ¿»
(ולא  יחיד בלשון מקדש' לי ל'ועשו בהמשך לומר ראוי שהיה כמו יחיד,

להשראת  שהכוונה היא רבים בלשון 'בתוכם' של והמשמעות 'מקדשות'),

Á‡Â„השכינה  „Á‡ Ïk CB˙a13 ישראל רבים),מבני הם הרי (שביחד ¿»∆»¿∆»
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כט

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

אֹו עׂשר מּׁשלׁשה ּומׁשּכן הּמקּדׁש עׂשּיית ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹידי

עׂשר  הּזה 14חמּׁשה ׁשּבעֹולם ּגׁשמּיים ּדברים ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

עׂשּיית  על ׁשהּציּוּוי לכ ונֹוסף ְְְֲִִֶַַַַַָָהּתחּתֹון],

הּוא  הרי רּבינּו, מׁשה ידי על היה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  ׁשהקמת ועד ּבזה, הׁשּתּתף ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבעצמֹו

ּבעצמֹו רּבינּו מׁשה ידי על ּדוקא ועל 15היתה , ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבּתחּתֹונים, (וׁשכנּתי) ׁשכינה עיּקר נעׂשה זה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָידי

ּומבאר  ׁשּלאחריו. הּזמּנים ּבכל וגם מׁשה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבזמן

ׁשּמהם  ׁשּטים  מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהּמאמר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקרׁשים, את 16נעׂשּו ועׂשית ְְְֲִִֶֶַַָָָָ

ּדהּנה  עֹומדים, ׁשּטים עצי לּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהּקרׁשים

הּיׁשר, מּדר ׁשּנֹוטה היינּו, נטּיה, ּפירּוׁשֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּטה

ּומׁשּפט  צדקה לעׂשֹות הוי' נֹוטה 17ּדר וכאׁשר , ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

הּזה. ּדעֹולם ׁשטּות מּזה נעׂשה אזי הּיׁשר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמּדר

ׁשּטים  עצי מּזה ולעׂשֹות להפֹו היא ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָוהעבֹודה

קרׁשים  עֹוׂשים ׁשּמהם ׁשּטים עצי ְְֲִִִִִֵֵֶֶָעֹומדים,

זה  ידי ועל  ׁשקר, אֹותּיֹות הּוא ּדקרׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלּמׁשּכן,

הּצירּוף  מּׁשקר נעׂשה הּצירּופים את ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּמהּפכים

ׁשֹוכן  ׁשּבֹו מקּדׁש נעׂשה ׁשּמהם קרׁשים, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדקרׁש,

הּוא. ּברּו ַָָהּקדֹוׁש

למּלא p‰Â‰ב) יּוכלּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֵֵֶַָ

לעיל, הּנזּכרת והעבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהּׁשליחּות

ּומתּגּלה  נמׁש זה על הּנה הּׁשלימּות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּובתכלית

ּדהּנה, ּבזה, והענין ׁשּלמעלה. האֹוצר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחינת

ענין  להיֹות יכֹול ּדעֹולם והּׁשטּות הּׁשקר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָמּצד

ואז  הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש חסֿוׁשלֹום מנּגד ְְְְֵֶַַַָָָָׁשל

יׁשּקר  לא יׂשראל נצח הּנצח, מּדת .18מתעֹוררת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
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.45 הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. שכו, ב. א.14)שכה, קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר ה. תרומה תנחומא ― י"ג

ג. שם, יקר כלי ז. כה, שם בחיי ― ט"ו תרומה. ר"פ מבעה"ת זקנים ודעת עה"ת 15)פרש"י פרש"י יא. פקודי תנחומא

לג. לט, טו.16)שם כו, יט.17)תרומה יח, פי"ח.18)וירא בההמשך וראה כט. טו, שמואלֿא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Ê ÔÈÚ Ï·‡ויהודי יהודי כל בתוך השכינה השראת ÔÙB‡aשל ‡e‰ ¬»ƒ¿»∆¿∆

‰MÓÁ B‡ ¯NÚ ‰LÏMÓ ÔkLÓe Lc˜n‰ ˙ÈiNÚ È„È ÏÚÂ¿«¿≈¬ƒ««ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…»»»¬ƒ»
¯NÚ14ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c המפורטים »»¿»ƒ«¿ƒƒ∆»»«∆««¿

וכו' ונחושת' וכסף זהב בכתוב ÈeeÈv‰Lומבוארים CÎÏ ÛÒBÂ של ], ¿»¿»∆«ƒ
הוא  ברוך ÈiNÚ˙הקדוש ÏÚ«¬ƒ«

‰LÓ È„È ÏÚ ‰È‰ ÔkLn‰«ƒ¿»»»«¿≈…∆
,eÈa¯ המשכת את הפועל שהוא «≈

לעיל, כמבואר בארץ, למטה השכינה

‡e‰ È¯‰ רבינו BÓˆÚaמשה ¬≈¿«¿
ÛzzL‰ והתעסק‰Êa בבניית ƒ¿«≈»∆

המשכן, הוא ÚÂ„ועשיית כך כדי ¿«
המשכן  לעשיית רבינו משה של הקשר

‡˜Âc ‰˙È‰ ÔkLn‰ ˙Ó˜‰L∆¬»««ƒ¿»»¿»«¿»
BÓˆÚa eÈa¯ ‰LÓ È„È ÏÚ15, «¿≈…∆«≈¿«¿

לו  הניח ..." רש"י בפירוש וכמבואר

היה  שלא הקמתו הוא ברוך הקדוש

כובד  מחמת אדם שום להקימו יכול

ומשה  לזקפן באדם כח שאין הקרשים

Ê‰העמידו...", È„È ÏÚÂ של פעולתו ¿«¿≈∆
בעשיית  ישראל בני ושאר רבינו משה

של NÚ‰המשכן  והגילוי ההארה «¬»
) ‰ÈÎL ¯wÈÚ בלשון כנרמז ƒ«¿ƒ»

המשכן  מלאכת על בציווי הכתוב

ÔÓÊa ,ÌÈBzÁza (ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«
‰LÓ,בפועל המשכן נעשה שאז …∆

,ÂÈ¯Á‡lL ÌÈpÓf‰ ÏÎa Ì‚Â¿«¿»«¿«ƒ∆¿«¬»
הדורות. בכל היינו

¯‡·Óe הריי"צ הרבי עוד ¿»≈
ÔkLn‰M ‰Ó ¯Ó‡n‰a שעל ¿««¬»«∆«ƒ¿»

למטה  השכינה המשכת נפעלה ידו

לעיל, כמבואר ÈˆÚÓבארץ, ‰È‰»»≈¬≈
ÌÈL¯w‰ eNÚ Ì‰nL ÌÈhLƒƒ∆≈∆«¬«¿»ƒ

המשכן, כתלי נעשו ¿BÓkשמהם
·e˙kL16 מלאכת על בציווי בתורה ∆»

‰ÌÈL¯wהמשכן  ˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆«¿»ƒ
,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ
,‰iË BLe¯Èt ‰hL ‰p‰c¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒ»

סטיה, של ËBpL‰במובן ,eÈÈ‰«¿∆∆
‰Li¯,האדם  C¯cÓ,הכתוב כלשון היא, הישר ‰ÈÂ'שדרך C¯c ƒ∆∆«»»∆∆¬»»

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ17,,והמצוות התורה דרך L‡ÎÂ¯היינו «¬¿»»ƒ¿»¿«¬∆

‰ËB ויורד fÓ‰האדם ‰NÚ ÈÊ‡ ¯Li‰ C¯cÓ זו וירידה מנטיה ∆ƒ∆∆«»»¬««¬∆ƒ∆
˙eËL ודעת מטעם שלמטה B·Ú‰Â„‰הנהגה .‰f‰ ÌÏBÚc עבודת ¿¿»«∆¿»¬»

לעבוד צריך שהאדם CBÙ‰Ïה' ‡È‰ הזה העולם של השטות את ƒ«¬
Ì‰nL ÌÈhL ÈˆÚ ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ‰fÓ ˙BNÚÏÂ¿«¬ƒ∆¬≈ƒƒ¿ƒ¬≈ƒƒ∆≈∆

,ÔkLnÏ ÌÈL¯˜ ÌÈNBÚ היינו ƒ¿»ƒ«ƒ¿»
של  רצויה בלתי מהנהגה לעשות

מציאות  ה', רצון היפך שהיא 'שטות'

זה  ודבר למשכן, קרשים קדושה, של

הקדושה  היפך של השטות הפיכת של

בקרשי  דווקא מתבטא קדושה לעניני

‡Bi˙B˙המשכן  ‡e‰ L¯˜c¿∆∆ƒ
,¯˜L מאותן מורכבת 'קרש' המילה ∆∆

'שקר' המילה מורכבת שמהן אותיות

˙‡ ÌÈÎt‰nL ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿«¿ƒ∆
ÌÈÙe¯Èv‰ האותיות של הסדר «≈ƒ

המילה  ומצורפת מורכבת שמהן

¯˜MÓ ‰NÚ רצויה לא מציאות «¬∆ƒ∆∆
הקדושה  היפך ≈»‰Ûe¯Èvשל

Ì‰nL ,ÌÈL¯˜ ,L¯˜c¿∆∆¿»ƒ∆≈∆
שיטים עצי של «¬»NÚ‰מהקרשים

Lc˜Ó מקום ÔÎBLשהוא BaL ƒ¿»∆≈
ומתגלה  Ce¯aומאיר LB„w‰«»»

.‡e‰
Ï‡¯NÈ ÈaL È„k ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿≈∆¿≈ƒ¿»≈
˙eÁÈÏM‰ ‡lÓÏ eÏÎeÈ¿¿«≈«¿ƒ
,ÏÈÚÏ ˙¯kÊp‰ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»«ƒ¿∆∆¿≈
הקדושה, היפך של מ'שטות' לעשות

הקדוש  שורה שבו למשכן קרשים

הוא  ‰eÓÈÏM˙,ברוך ˙ÈÏÎ˙·e¿«¿ƒ«¿≈
השלימות  בתכלית תתבצע זו ושעבודה

‰Ê ÏÚ ‰p‰ ישראל כדי לבני שיהיה ƒ≈«∆
הזו  השליחות את למלא והיכולת הכוח

ÈÁa˙בפועל  ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆¿ƒ«
,‰ÏÚÓlL ¯ˆB‡‰ שממשיך כפי »»∆¿«¿»
ומבאר.

„vÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
ÌÏBÚc ˙eËM‰Â ¯˜M‰ של «∆∆¿«¿¿»

על  ומסתיר שמעלים הזה העולם

והקדושה  ÌBÏLÂŒÒÁעלול ÏBÎÈהאלוקות „bÓ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï »ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈«¿»
Áˆp‰ ˙cÓ ˙¯¯BÚ˙Ó Ê‡Â ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï שלמעלה ¿«»»¿»ƒ¿∆∆ƒ««∆«
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ל
כלה  אחותי לגני באתי

ּבההמׁש ּבׂשר 19וכמבֹואר מּמל זה על מׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלל  הּנּצחֹון ענין ׁשּיי אינֹו מנּגד ּדבלא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹודם,

חפץ  ּכאׁשר אמנם ּכחפצֹו, מלכּותֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָּומנהיג

ּבנּצחֹון  עֹומד אז לזה, מנּגד ויׁשנֹו ּדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבאיזה

ׁשרצֹון  לפי הּדבר, וטעם נצחֹונֹו. ּומֹוציא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָּכנגדֹו

ּכעין  ּתהיה ּדארעא  ׁשּמלכּותא הּוא ּברּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָהּקדֹוׁש

דרקיעא  מתעֹוררת 20מלכּותא ׁשּלמעלה וכיון , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לכן  ּכביכֹול, המנּגד ּדבר ידי על הּנּצחֹון ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמּדת

מי  יׁשנֹו ׁשּכאׁשר ודם, ּבׂשר ּבמל ּגם ּכן ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

מּדת  אצלֹו מתעֹוררת אזי ּכנגדֹו, ּומנּגד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּלֹוחם

ׁשיּנּוי  ּפֹועלת הּנּצחֹון מּדת והתעֹוררּות ְְְִִִִִֶֶַַַָָהּנּצחֹון.

נעלמים  הכי הּכחֹות את ּומגּלה לגמרי, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹמהּותֹו

הּמל מבזּבז המנּגד ניּצּוח ׁשּבׁשביל ועד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַׁשּבֹו,

האֹוצרֹות  ׁשּיׁשנם והיינּו, האֹוצרֹות, ּכל ְְְֶֶֶַָָָָָָאת

הּמלכים, אבֹותיו עבּורֹו וצברּו ּבעצמֹו ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָׁשּצבר

רק  ׁשּלא ,ּכ ּכל אצלֹו יקרים הם אּלּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹואֹוצרֹות

ּבהם  מׁשּתּמׁש ׁשאינֹו אּלא אֹותם, מבזּבז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

עין  ׁשזפּתם לא ׁשאפיּלּו ועד ואף 21ּכלל, רֹואה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

מּצד  הּנּצחֹון מּדת מתעֹוררת ּכאׁשר כן, ּפי ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָעל

את  מגּלה ׁשהּוא רק לא הּנה המנּגד, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹענין

אּלא  ּבהם, מׁשּתּמׁש ׁשהּוא רק ולא ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹוצרֹות,

ידי  על ּומֹוסרם האֹוצרֹות את מבזּבז ְְְְֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

ׁשּיצאּו ּבכדי החיל, אנׁשי ּבׁשביל החיל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַּפקידי

נצחֹון  ׁשּנעׂשה הּנּצחֹון, את ויפעלּו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָלּמלחמה

האֹוצרֹות  ׁשּיׁשנם ּבּנמׁשל, זה ּדר ועל .ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמל

ּדכל  סתימ ּו ּבבחינת ׁשהם ּברּוֿהּוא סֹוף ְְְְִִִֵֵֶַָָּדאין

יראת 22סתימין  ׁשל ּדאֹוצר מהענין החל , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ּדרּגֹות 23ׁשמים  ויׁש הּמלכּות, ספירת ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
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קעא).19) ע' תרפ"ט (סה"מ פ"ו תרפ"ט פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה וראה יא. קצז,20)פרק זח"א א. נח, ברכות

ב. קעו, ח"ג ז.21)רע"א. כח, איוב א).22)ע"פ (יז, בהקדמה תקו"ז וראה 23)ראה ב. לא, שבת גם וראה ב. לג, ברכות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
שמואל  בספר נאמר זה שעל wLÈ¯באלוקות, ‡Ï Ï‡¯NÈ Áˆ18. ≈«ƒ¿»≈…¿«≈

CLÓ‰‰a ¯‡B·ÓÎÂ19 דיבור במאמר הוא שתחילתה המאמרים קבוצת ¿«¿»¿«∆¿≈
לעיל  הנזכר תש"י שנת של לגני' 'באתי Ê‰המתחיל ÏÚ ÏLÓ ענינה על »»«∆

העליונה  הנצח מידת bÓ„של ‡Ï·c ,Ì„Â ¯Na CÏnÓ אין עוד כל ƒ∆∆»»»»ƒ¿…¿«≈
ולמלכותו  למלך שמתנגד ושונא אויב

ÏÏk ÔBÁvp‰ ÔÈÚ CÈiL BÈ‡≈«»ƒ¿««ƒ»¿»
לנצח  העז הרצון במלך מתעורר ולא

מתנגדיו  B˙eÎÏÓאת ‚È‰Óe«¿ƒ«¿
BˆÙÁk,והפרעה התנגדות כל ללא ¿∆¿

¯L‡k ÌÓ‡ המלךıÙÁ »¿»«¬∆»≈
‰ÊÏ „bÓ BLÈÂ ¯·c ‰ÊÈ‡a¿≈∆»»¿∆¿¿«≈»∆
את  למלא מהמלך למנוע המעונין

ÓBÚ„רצונו, Ê‡ המלךÔBÁva »≈¿ƒ»
BBÁˆ ‡ÈˆBÓe B„‚k ידי על ¿∆¿ƒƒ¿

אותו. ומנצח במנגד שנלחם

,¯·c‰ ÌÚËÂ הפנימית והסיבה ¿«««»»
מלך  של ההנהגה וסדר אופן שזהו לכך

היא למטה ÔBˆ¯Lבשרֿודם ÈÙÏ¿ƒ∆¿
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ כמובא «»»

ובזוהר, «¿»∆eÎÏnL˙‡בגמרא
‡Ú¯‡c מלכותו היינו הארץ, מלכות ¿«¿»

בשרֿודם  מלך ÔÈÚkשל ‰È‰zƒ¿∆¿≈
‡ÚÈ˜¯„ ‡˙eÎÏÓ20, מלכות «¿»ƒ¿ƒ»

ברוך  הקדוש של מלכותו היינו שמים,

ÏÚÓlL‰הוא, ÔÂÈÎÂ באלוקות ¿≈»∆¿«¿»
ÔBÁvp‰ ˙cÓ ˙¯¯BÚ˙Óƒ¿∆∆ƒ««ƒ»

‰bÓ„העליונה  ¯·c È„È ÏÚ«¿≈»»«¿«≈
Ôk ‰NÚ ÔÎÏ ,ÏBÎÈ·k באופן ƒ¿»»≈«¬∆≈

הנצחון  מידת של »Ìbההתעוררות
¯L‡kL ,Ì„Â ¯Na CÏÓa¿∆∆»»»»∆«¬∆
B„‚k „bÓe ÌÁBlL ÈÓ BLÈ∆¿ƒ∆≈¿«≈¿∆¿
חפצו  את למלא ממנו למנוע ומבקש

‡ˆBÏורצונו, ˙¯¯BÚ˙Ó ÈÊ‡ אצל ¬«ƒ¿∆∆∆¿
‰ÔBÁvp.המלך  ˙cÓƒ««ƒ»

ÔBÁvp‰ ˙cÓ ˙e¯¯BÚ˙‰Â¿ƒ¿¿ƒ««ƒ»
את  לנצח עז רצון לגילוי הגורמת

המנגד  ÈepÈLהאויב ˙ÏÚBt∆∆ƒ
B˙e‰Ó המלך È¯Ó‚Ï,של «¿«¿≈
‰l‚Óe במלך,BaL ÌÈÓÏÚ ÈÎ‰ ˙BÁk‰ פנימיים ‡˙ כוחות ¿«»∆«…¬ƒ∆¿»ƒ∆

גילוי לידי באים אינם כלל שבדרך הנצחון ÚÂ„נסתרים מידת והתעוררות ¿«
כך  כדי עד של ÏÈ·LaLהיא זו ÊaÊ·Óמטרה ,„bÓ‰ ÁevÈ ∆ƒ¿ƒƒ««¿«≈¿«¿≈

˙B¯ˆB‡‰ Ïk ˙‡ CÏn‰,בידו שיש ביותר ÌLiLהיקרים ,eÈÈ‰Â «∆∆∆»»»¿«¿∆∆¿»
˙B¯ˆB‡‰ והחשובים B¯e·ÚהמלךvL·¯היקרים e¯·ˆÂ BÓˆÚa »»∆»«¿«¿¿»¿¬

ÌÈÎÏn‰ ÂÈ˙B·‡,לו ‡ˆBÏשקדמו ÌÈ¯˜È Ì‰ el‡ ˙B¯ˆB‡Â ¬»«¿»ƒ¿»≈≈¿»ƒ∆¿
המלך  ‡Ì˙Bאצל ÊaÊ·Ó BÈ‡L ˜¯ ‡lL ,Ck Ïk,רב בשימוש »»∆…«∆≈¿«¿≈»

Ì‰a LnzLÓ BÈ‡L ‡l‡∆»∆≈ƒ¿«≈»∆
ÏÏk,ביותר מועט בשימוש אפילו ¿»
„ÚÂ את מייקר המלך כך כדי ¿«

הללו  Ï‡האוצרות elÈÙ‡L∆¬ƒ…
ÔÈÚ ÌzÙÊL21,‰‡B¯ לא כלומר, ¿»«»≈∆

שימוש  שום עושים שלא בלבד זו

לא  שאפילו אלא אלה יקרים באוצרות

אחד, לאף אותם Ètמראים ÏÚ Û‡Â¿««ƒ
,ÔÎ את מייקרים כך שכל ולמרות ≈

זאת, בכל הללו, ∆¬»L‡k¯האוצרות
˙¯¯BÚ˙Ó המלך cÓ˙אצל ƒ¿∆∆ƒ«

„bÓ‰ ÔÈÚ „vÓ ÔBÁvp‰«ƒ»ƒ«ƒ¿»«¿«≈
ולמלכותו, ¯˜למלך ‡Ï ‰p‰ƒ≈…«

‡e‰L המלך˙‡ ‰l‚Ó ∆¿«∆∆
˙B¯ˆB‡‰,אותם לראות שיוכלו »»

Ì‰a LnzLÓ ‡e‰L ˜¯ ‡ÏÂ¿…«∆ƒ¿«≈»∆
מועט, ÊaÊ·Óשימוש ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿«¿≈

˙B¯ˆB‡‰ שימוש ‡˙ בהם ועושה ∆»»
הגבלות, ללא È„Èרב, ÏÚ Ì¯ÒBÓe¿»«¿≈

tÏÈÁ‰ È„È˜ הצבא מפקדי ¿ƒƒ««ƒ
ÏÈÁ‰ ÈL‡ ÏÈ·La הלוחמים ƒ¿ƒ«¿≈««ƒ

e‡ˆiLבפועל, È„Îa החיילים ƒ¿≈∆≈¿
‡˙הלוחמים  eÏÚÙÈÂ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒ¿¬∆

‰NÚpL ,ÔBÁvp‰ שפעלו הנצחון «ƒ»∆«¬∆
המלך  שבשבילם הלוחמים והשיגו

נעשה  האוצרות את של ÔBÁˆבזבז ƒ¿
.CÏn‰«∆∆

‰Ê C¯c ÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
הוא  כך ודם, בשר במלך גם במשל,

,ÏLÓpa באלוקות ÌLiLלמעלה «ƒ¿»∆∆¿»
˙B¯ˆB‡‰ והנעלמים ביותר היקרים »»

Ì‰L ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ ÔÈ‡c¿≈»∆≈
ÏÎc eÓÈ˙Ò ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

ÔÈÓÈ˙Ò22, והנסתרים הנעלמים ¿ƒƒ
הזוהר, כלשון והנסתרים, הנעלמים ÏLשבכל ¯ˆB‡c ÔÈÚ‰Ó ÏÁ‰»≈≈»ƒ¿»¿»∆

ÌÈÓL ˙‡¯È23,'אוצרו היא ה' 'יראת בישעיה הכתוב e‰L‡כלשון ƒ¿«»«ƒ∆
LÈÂ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚלמעלה הנעלמים האוצרות Bb¯c˙בענין ƒ¿«¿ƒ«««¿¿≈«¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לא

 למלל ימא    31 

לא

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

ׁשּמביא  ּכפי האמיּתי, לאֹוצר ועד יֹותר, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָנעלֹות

זהר 24ּבההמׁש ּבתיּקּוני ּׁשּכתּוב אין 25מה אֹור ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה למעלה ְְְְֵֵַַַַַַָָָָסֹוף

זה  ואֹוצר האמיּתי, האֹוצר ׁשּזהּו ּתכלית, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָאין

ׁשהם  הּמלחמה, אנׁשי לכל ואחד ניּתן אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכמֹו הּׁשם, צבאֹות ּבׁשם ׁשּנקראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָמּיׂשראל

הּקֹודמת  (ּבּפרׁשה הּיֹום 26ׁשּנאמר ּבעצם ויהי ( ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

על  מצרים מארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּזה

ּביד  יֹוצאים יׂשראל ׁשּבני ּובאֹופן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָצבאֹותם,

ּבפרׁשתנּו ׁשּכתּוב (ּכמֹו ׁשּיֹוצאים 27רמה ,( ְְְִֵֶֶָָָָָָ

ּדאֹור  הּנּצחֹון ונעׂשה לגאּוּלה, הּגלּות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמחֹוׁש

אין  עד מּטה למּטה ּומתּגּלה ׁשּנמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאיןֿסֹוף

ְִַּתכלית.

―Óe·‡¯ג) זֹו לׁשנה (הּמתאים י"ג ּבפרק ¿»≈ְְְִֶֶַַָָ

ּבּפעם  עׂשרה הּׁשלׁש ְְְֵֶַַַַַֹׁשנת

ּתכלית 28הּׁשנּיה  אין עד מּטה ּדלמּטה הענין ( ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּתכלית, ּדאין ּבאֹופן הּוא מּטה למּטה ְְְְִֵֶֶַַַַָָ[ׁשּגם

ׁשהּוא  קץ], אין עד הּוא מעלה ׁשּלמעלה ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשם

האֹור  ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדריגֹות ריּבּוי ְְְְְְִִִֵַַַַָענין

יצירה  ּבריאה לעֹולמֹות עד למדריגה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמדריגה

הּצמצּומים  ּבריּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט ְְְְֲִִִִִֶַָָָעׂשּיה,

ההיפ ּדבר להיֹות ׁשּיכֹול עד והסּתרים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעלמֹות

ועד  אחרא, וסטרא קליּפה לגמרי, ְְְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָֹמאלקּות

ּבפרׁשתנּו (ׁשּמבֹוארת ּפרעה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלקליּפת

ואני  יאֹורי לי ׁשאמר ׁשּלפניה) ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּובהּפרׁשּיֹות

ּבהנהגת 29עׂשיתני  ּגם הּוא ׁשּכן להֹוסיף, ויׁש . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּטה  ׁשל מענין היא הירידה ׁשהתחלת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאדם,

נטּיה  א'), סעיף לעיל (ּכּנזּכר נטּיה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּפרּוׁשֹו
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קע. ע' שם תרפ"ט ואילך.24)סה"מ יב יט.25)פרק תיקון זהר תיקוני גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר נז. תיקון סוף

י.26) פרק בההמשך וראה נא. שם, מא. יב, ח.27)בא יד, ובשוה"ג.28)בשלח 1 הערה לעיל ג.29)ראה כט, יחזקאל

שם. ובהנסמן ,33 הערה 40 ע' חכ"א לקו"ש וראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,¯˙BÈ ˙BÏÚ,המלכות מספירת ‰‡ÈzÈÓ,למעלה ¯ˆB‡Ï „ÚÂ,שהוא «¬≈¿«»»»¬ƒƒ
‡È·nL ÈÙkהריי"צ e˙kM·הנזכר CLÓ‰‰a24הרבי ‰Ó ¿ƒ∆≈ƒ¿«∆¿≈«∆»
¯‰Ê ÈewÈ˙a25‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ונסתר נעלם„Ú ¿ƒ≈…«≈¿«¿»«¿»«

ı˜ ÔÈ‡ שלו ולהתעלמות להתעלות גבול ‡ÔÈשאין „Ú ‰hÓ ‰hÓÏe ≈≈¿«»«»«≈
,˙ÈÏÎz לירידה גבול שאין «¿ƒ

שלו  זו נעלית דרגה e‰fLולהתגלות ∆∆
היא  האיןֿסוף, ««‰‡Bˆ¯באור

ÈzÈÓ‡‰,באלוקות B‡Âˆ¯למעלה »¬ƒƒ¿»
,‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‰Ê∆ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»»
את  המלך משיג ידם שעל הלוחמים כל

Á‡Â„הנצחון  „Á‡ Ïk Ì‰L∆≈»∆»¿∆»
ÌÈ‡¯˜pL Ï‡¯NiÓ בתורה ƒƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ
,ÌM‰ ˙B‡·ˆ ÌLa אנשי היינו ¿≈ƒ¿«≈

(L¯ta‰מלחמה  ¯Ó‡pL BÓÎe¿∆∆¡««»»»
˙Ó„Bw‰26,שעבר השבוע פרשת «∆∆
בא  ‰ÌBiפרשת ÌˆÚa È‰ÈÂ («¿ƒ¿∆∆«

'‰ ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ‰f‰«∆»¿»ƒ¿
,Ì˙B‡·ˆ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ÔÙB‡·e נאמר שבה מצרים ויציאת ¿∆
אנשי  השם', 'צבאות הם ישראל שבני

באופן  היתה ≈¿∆ÈaLהמלחמה,
‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ והיינו ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»

גבוהה  בגבורה רש"י: כפירוש

e˙kL·ומפורסמת  BÓk)¿∆»
e˙L¯Ùa27 פרשת השבוע, פרשת ¿»»»≈

ÌÈ‡ˆBiLבשלח  ישראל ), בני כל ∆¿ƒ
רמה' 'ביד ‰eÏb˙יוצאים CLBÁÓ≈∆«»

ÔBÁvp‰ ‰NÚÂ ,‰le‡‚Ïƒ¿»¿«¬∆«ƒ»
CLÓpL ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆ƒ¿»

‰lb˙Óeומאיר„Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ƒ¿«∆¿«»«»«
˙ÈÏÎz ÔÈ‡.גבול וללא סוף ללא ≈«¿ƒ
¯‡·Óe הריי"צ ‚) Ùa¯˜הרבי ¿»≈¿∆∆

‚"È המאמר ÌÈ‡˙n‰)««¿ƒשל
LÏM‰ ˙L Z BÊ ‰LÏ¿»»¿««¿…

‰iM‰ ÌÚta ‰¯NÚ28 ביו"ד ∆¿≈««««¿ƒ»
דיבור  מאמר הרבי אמר תשי"א שבט

בעיקר  שמיוסד לגני' 'באתי המתחיל

על  בתשי"ב ה'המשך', של א' סעיף על

תשכ"ג  שנת של לגני' 'באתי שמאמר כך בשנה, שנה מידי הלאה וכן ב', סעיף

בשנה  הרי סעיפים, עשרים יש שב'המשך' וכיון י"ג, סעיף על בעיקר מיוסד

השניה  בפעם י"ג סעיף לומדים תשמ"ג, Ú„זו, ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ (»ƒ¿»ƒ¿«»«»«
‰hÓ ‰hÓÏ ÌbL] ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ יורד האיןֿסוף האלוקי האור כאשר ≈«¿ƒ∆«¿«»«»

ביותר למטה ÈÏÎz˙,ומתגלה ÔÈ‡c ÔÙB‡a ‡e‰,גבול ÌLkבלי ¿∆¿≈«¿ƒ¿≈
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL ומתעלם עולה הוא ˜ı],כאשר ÔÈ‡ „Ú ‡e‰ ∆¿«¿»«¿»«≈≈

‡e‰L ירידת של והענין התוכן ∆
מטה  'למטה האלוקי האור והתגלות

הוא  קץ' אין ¯ÈeaÈעד ÔÈÚƒ¿«ƒ
˙eÏLÏzL‰a ˙B‚È¯„n‰««¿≈¿ƒ¿«¿¿

¯B‡‰ בירידה È¯„nÓ‚‰האלוקי »ƒ«¿≈»
˙BÓÏBÚÏ „Ú ‰‚È¯„ÓÏ¿«¿≈»«¿¿

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a שהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ביותר  הנחותים הרוחניים העולמות

‡aL BÓk Ë¯Ù·e סוף האין האור ƒ¿»¿∆»
‰ÌÈÓeˆÓvויורד  ÈeaÈ¯a¿ƒ«ƒ¿ƒ

„Ú ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ כך כדי ∆¿≈¿∆¿≈ƒ«
CÙÈ‰‰ ¯·c ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿»»«≈∆
‰tÈÏ˜ ,È¯Ó‚Ï ˙e˜Ï‡Ó≈¡…¿«¿≈¿ƒ»

,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ היפך של הכוחות ¿ƒ¿»«¬»
לקדושה, המתנגדים הקדושה,

מכסים  שהם כיון 'קליפה' הנקראים

כשם  והאלוקות הקדושה על ומסתירים

ו'סטרא  הפרי. על מכסה שהקליפה

הקדושה, צד שאינו אחר, צד אחרא',

‰Ú¯t ˙tÈÏ˜Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««¿…
e˙L¯Ùa ˙¯‡B·nL) פרשת ∆¿∆∆¿»»»≈

וארא,BiL¯t‰·e˙בשלח  שמות, ¿«»»ƒ
קליפה ÈÙlL‰)בא  הכי שהיא ∆¿»∆»

ביחזקאל  שמצינו כמו »«∆Ó‡L¯נחותה
È˙ÈNÚפרעה  È‡Â È¯B‡È ÈÏ29 ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ

במציאות  כלל מודה שאינו והיינו

הבורא. הקדושֿברוךֿהוא

‡e‰ ÔkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בדומה ¿≈¿ƒ∆≈
יכול  האינסופי שהאור לעיל למבואר

למטה  עד ביותר מעלה מלמעלה לרדת

היפך  של לענינים עד ביותר, מטה

קליפת  עד ואפילו לגמרי הקדושה

כך  ‰‡„Ì,פרעה, ˙‚‰‰a Ìb«¿«¿»«»»»
‰„È¯È‰ ˙ÏÁ˙‰L יורד האדם אם ∆«¿»««¿ƒ»

בירידה  הראשון והשלב ההתחלה הנה ה', בעבודת הרוחני ומצבו במעמדו

ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰iË BLe¯tL ‰hL ÏL ÔÈÚÓ ‡È‰ƒ≈ƒ¿»∆ƒ»∆≈¿ƒ»«ƒ¿»¿≈»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לב

 32   למלל ימא  

לב
כלה  אחותי לגני באתי

עד  יֹותר למּטה יֹורד ּומּזה ּבלבד, הּׂשערה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּכחּוט

ועד  היּתר, ּתאוֹות ּבתאוֹות, מּוׁשקע ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָׁשּנעׂשה

ּובזה  ההיּתר. היפ ׁשהם ּתאוֹות יֹותר, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלמּטה

הּוא  ׁשּבּתחיּלה ּדרּגֹות, וכּמה ּכּמה יׁש ְְְִֵֶַַַַָָָָּגּופא

רחמנאֿלּצלן  מֹורד ׁשּנעׂשה ועד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָלתיאבֹון,

נתן  העֹולם את ׁשּגם וכיון להכעיס. ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָועֹוׂשה

האדם) ּבני (ׁשל ּבסדר 30ּבלּבם ּגם זה ענין יׁשנֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יׁשנּה ּדקדּוּׁשה, עֹולמֹות על ׁשּנֹוסף  ְְְְְִִֶֶַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ּגּופא  ּובזה זה, ּדלעּוּמת לעֹולמֹות ּגם ְְְִִֶֶַַַָָָָהירידה

נֹוגּה קליּפת ּתחיּלה ּדרּגֹות, וכּמה ּכּמה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָיׁשנם

מּמּנה, ׁשּלמּטה הּקליּפֹות ׁשלׁש ּגם ּכ ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹואחר

להּקליּפה  ועד ּדרּגֹות, ּכּמה יׁשנם ּגּופא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּובזה

מרידה  ׁשל ענין ׁשהּוא עׂשיתני, ואני יאֹורי ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַָָּדלי

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי ְְְִֵֶֶַַַָָָּבמל

הּטעם ‡ÌÓד) מהּו להבין, צרי זה ּבענין »¿»ְְְִִִֶַַַַָָָ

אין  עד מּטה ּדמּטה הענין ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּבביאּור

פרטים, ּופרטי הּביאּור אריכּות מצינּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָּתכלית

ׁשני  לסּיּומֹו) (קרֹוב חּיים ּבעץ ׁשּמצינּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָועד

מּטה,31ׁשערים  ּדלמּטה הּדרּגֹות ּפרטי המבארים ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

קליּפֹות, ּבׁשם ׁשּנקראת הּתחּתֹונה לּדרגא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעד

(לפני  וגם ּתחּתֹונה. הכי לּקליפה עד ּגּופא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּובזה

ּבפרׁשת  ּובפרט מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ּבּזהר, ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹזה)

ּופרטי 32ּפקּודי  ּפרטים ּובכּמה ּגדֹולה אריכּות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ

מּטה, ׁשּבמּטה ּתכלית האין אֹודֹות ְְִִֵֶַַַַָָָָפרטים

ועֹולמֹות  ּבתכלית.ּבענינים הּקדּוּׁשה היפ ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰p‰Â ּדכיון ּבזה, הּביאּור לֹומר אפׁשר לכאֹורה ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
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ע"ב.30) ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, (שער31)קהלת מט ושער הקליפות) (שער מח נוגה).שער שם 32)קליפת

ואילך. ב רסב,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰iË סטיה ‡'), של והישרה במובן הנכונה ‰ÚO¯‰מהדרך ËeÁk ¿ƒ»¿««¬»

‰fÓe ,„·Ïa'השערה 'כחוט ביותר מועטת במשך BÈ¯„מירידה האדם ƒ¿»ƒ∆≈
BÂ‡˙a˙,הזמן  Ú˜LeÓ ‰NÚpL „Ú ¯˙BÈ ‰hÓÏ הוא בהתחלה ¿«»≈«∆«¬∆¿»¿«¬

בתוך  ÚÂ„שקוע ,¯zÈ‰ ˙BÂ‡z לירידהÌ‰L ˙BÂ‡z ,¯˙BÈ ‰hÓÏ «¬≈∆¿«¿«»≈«¬∆≈
‡Ùeb ‰Ê·e .¯zÈ‰‰ CÙÈ‰≈∆«≈∆»∆»

Bb¯c˙,עצמו  ‰nÎÂ ‰nk LÈ≈«»¿«»«¿
‡e‰ ‰lÈÁzaL בתאוות שקוע ∆«¿ƒ»

,ÔB·‡È˙Ï תאוות ולמילוי להנאתו ¿≈»
יותר ÚÂ„לבו, עוד NÚpL‰שיורד ¿«∆«¬∆

„¯BÓ הוא ברוך ¯Œ‡ÓÁבקדוש ≈«¬»»
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NBÚÂ ÔÏvÏ וכמובן ƒ¿»¿∆¿«¿ƒ

יותר  הרבה חמור 'להכעיס'

מ'לתיאבון'.

Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«∆»»»«
הוא  ברוך Èaהקדוש ÏL) ÌaÏa¿ƒ»∆¿≈

,Ì„‡‰'תורה ב'ליקוטי כמבואר »»»
עולם  הוא האדם "הנה הזקן: לאדמו"ר

אש  יסודות ד' בעולם שיש וכמו קטן...

ד' האדם בנפש יש כך עפר, מים רוח

העולם  את גם שכתוב וכמו יסודות...

האדם  ימצא לא אשר מבלי בלבם נתן

מראש  האלקים עשה אשר המעשה את

נתן  הוא שהעולם פירוש סוף... ועד

יסודות  ד' דהיינו האדם בני של בלבם

כשיתקן  באדם, תלוי העולם וכל שלו

כל  את מתקן הוא בזה שלו יסודות ד'

כולו" 30‰Ê)העולם ÔÈÚ BLÈ ,∆¿ƒ¿»∆
לירידה  עד לדרגה, מדרגה ירידה של

ביותר, מטה Òa„¯למטה Ìb«¿≈∆
˙eÏLÏzL‰ האור ירידת של ƒ¿«¿¿

לדרגה, מדרגה ÏÚהאלוקי ÛÒBpL∆»«
‰Me„˜c ˙BÓÏBÚ יש בהם שגם »ƒ¿»

לדרגה, מדרגה «¿∆dLÈירידה
‰„È¯È‰ האלוקי האור Ìbשל «¿ƒ»«

Ê‰,אפילו  ˙neÚÏc ˙BÓÏBÚÏ¿»ƒ¿«∆
'לעומת  (הנקראת הקדושה היפך של

את  גם ראה, רעה וביום בטוב היה טובה "ביום בקהלת הכתוב שם על זה'

האלקים") עשה זה לעומת Ùeb‡זה ‰Ê·e עצמה זה' ל'לעומת בירידה »∆»
‰lÈÁz ,˙Bb¯c ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈ היא הירידה הראשון, בשלב ∆¿»«»¿«»«¿¿ƒ»

הנקראת כך כל נחותה שאינה d‚Bלדרגה ˙tÈÏ˜ כי ואור נוגה מלשון ¿ƒ««
טוב  גם בה pnÓ‰מעורב ‰hÓlL ˙BtÈÏw‰ LÏL Ìb Ck ¯Á‡Â¿««»«»…«¿ƒ∆¿«»ƒ∆»

שהן  מתלקחת) ואש גדול ענן סערה, רוח ביחזקאל הכתוב בלשון (הנקראות

כלל, טוב בהן שאין לגמרי טמאות Ùeb‡קליפות ‰Ê·e הטמאות בקליפות »∆»
עצמן  tÈÏw‰Ï‰והנחותות „ÚÂ ,˙Bb¯c ‰nk ÌLÈ ביותר הנחותה ∆¿»«»«¿¿«¿«¿ƒ»

,È˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È ÈÏc לעיל הנזכרת פרעה ÔÈÚקליפת ‡e‰L ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ∆ƒ¿»
ÈÎÏÓ CÏÓa ‰„È¯Ó ÏL∆¿ƒ»¿∆∆«¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»
בקליפה  ביותר הנחות הדבר שזהו

עצמה.

‰Ê ÔÈÚa ÌÓ‡ ירידת „) של »¿»¿ƒ¿»∆
אין  עד מטה ל'מטה עד סוף האין האור

נחותות  הכי לדרגות אפילו תכלית'

e‰Óבקליפה, ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«
‰hÓc ÔÈÚ‰ ¯e‡È·aL ÌÚh‰«««∆¿≈»ƒ¿»¿«»
eÈˆÓ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ«»«≈«¿ƒ»ƒ
ÈË¯Ùe ¯e‡Èa‰ ˙eÎÈ¯‡¬ƒ«≈¿»≈

„ÚÂ ,ÌÈË¯Ù האריכות היא כך כדי ¿»ƒ¿«
הפרטים  ıÚ'aופרטי eÈˆnL∆»ƒ¿≈

'ÌÈiÁ האריז"ל (˜¯B·מכתבי «ƒ»
BÓeiÒÏ הספר ÈLשל ( ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯ÚL31 בפרטי העוסקים ¿»ƒ

ÈË¯tה'קליפות' ÌÈ¯‡·Ó‰«¿»¬ƒ¿»≈
„Ú ,‰hÓ ‰hÓÏc ˙Bb¯c‰««¿ƒ¿«»«»«

‰BzÁz‰ ‡‚¯cÏ'למטה' ביותר ««¿»««¿»
‰Ê·e ,˙BtÈÏ˜ ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»∆

‡Ùeb מסתפקים לא עצמן ובקליפות »
שבקליפות, הגבוהות הדרגות בביאור

הקליפות  עניני את מבארים אלא

ביותר  ‰ÈÎהנחותות ‰ÙÈÏwÏ „Ú««¿ƒ»¬ƒ
‰Ê ÈÙÏ) Ì‚Â .‰BzÁz בזמנים «¿»¿«ƒ¿≈∆

כתבי  נכתבו שבה לתקופה שקדמו

nÎa‰האריז"ל  eÈˆÓ ,¯‰fa («…«»ƒ¿«»
Ë¯Ù·e ˙BÓB˜Ó בזוהר˙L¯Ùa ¿ƒ¿»¿»»«

È„e˜t32 ישנה ‡¯eÎÈ˙שם ¿≈¬ƒ
ÈË¯Ùe ÌÈË¯t ‰nÎ·e ‰ÏB„b¿»¿«»¿»ƒ¿»≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡‰ ˙B„B‡ ÌÈË¯Ù¿»ƒ»≈«¿ƒ

,‰hÓ ‰hÓaL האור של הירידה ∆««»«»
גבול  ללא ירידה שהיא למטה סוף Ì‰Lהאין ˙BÓÏBÚÂ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿»∆≈

˙ÈÏÎ˙a ‰Me„w‰ CÙÈ‰ הדרגות לפירוט הטעם מהו להבין וצריך ≈∆«¿»¿«¿ƒ
הגדו  הירידה היא שלשם ב'קליפות' הנחותים והענינים באריכות הנמוכות לה,

פרטים.? לפרטי כך כל רבה

ÏkzÒ‡L ÔÂÈÎc ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆¿»««≈»∆¿≈»∆ƒ¿««
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לג

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

עלמא  ּוברא ּבאֹורייתא ּבכדי 33ׁשאסּתּכל לכן, , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּדרּגֹות  ּפרטי ּכל התהּוּות להיֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּיּוכל

טעם  מּצד יתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה ּכפי זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּדלעּוּמת

ּבאֹורייתא, אסּתּכל ּתחיּלה להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַָָָָהּכמּוס,

פרטים  ּופרטי הּפרטים ּבכל אּלּו ענינים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּכל

(ּבקּבלה  ּבּתֹורה ּתחיּלה להיֹות ְְְְִִִִַַָָָָצריכים

(התהּוּות  ּגּופא זה ענין אמנם, ְְְֲִִִֶַַָָָָּובחסידּות).

הּוא  ּברי ׁשּקדׁשא  זה ידי  על  הּקליּפֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַָֻמציאּות

ּתכלית  ׁשּתּוׁשלם ּבכדי הּוא ּבאֹורייתא) ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָאסּתּכל

רז"ל  ּכמאמר הּקדֹוׁש34הּכּוונה, ּׁשּברא מה ּכל ְֲֶַַַַַַַַָָָָָָ

לכבֹודֹו, אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּוא ְְְִֶָָָָֹּברּו

טֹוב  ׁשם הּבעל מרע 35ּוכתֹורת סּור ּבפירּוׁש ְְֵֵֵַַַַָ

טֹוב  ׁשּמה 36ועׂשה והיינּו, טֹוב, מרע ׁשּיעׂשה , ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָ

אבל  העבֹודה, התחלת רק הּוא מרע סּור ְֲֲֵֶַַַָָָָָָּׁשּכתּוב

ּגם  אּלא מרע , סּור רק לא היא  העבֹודה ְֲִֵֵֶַַָָָָֹׁשלימּות

ענין  והּוא טֹוב. מרע ׁשּיעׂשה טֹוב, (מהרע) ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָעׂשה

למתקא  ּומרירּו לנהֹורא חׁשֹוכא .37אתהּפכא ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו זדֹונֹות ההלכה ועד 38ּובלׁשֹון , ְְְְֲֲִִַַַָָֻ

רב  מעׂשה ּבּתֹורה מּצעֹות 39ׁשּמסּוּפר ׁשאֹותן , ְֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבהיּתר  לֹו הּציעה ּבאיּסּור, לֹו ׁשּזֹוהי 40ׁשהּציעה , ְְִִִִִִֵֶֶֶָָ

ׁשּבכחֹו מּיׂשראל ואחד אחד לכל נצחית ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהֹוראה

ּׁשּמביא  מּמה ּגם וכּמּובן לטֹוב. הרע את ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהפֹו

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר הּזקן ׁשּצרי41אדמֹו"ר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּתֹון  ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֲִִִֵַַַַָָלעׂשֹות

ּגם  נכלל ׁשּבזה מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

אין  עד מּטה למּטה ׁשהּוא ּביֹותר ְְְֵֵֶַַַַַָָהּתחּתֹון

על  הּדירה, ענין לפעֹול צרי ּבֹו ׁשּגם ְְְִִִִִֶַַַַַָָּתכלית,

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

ע"ב.33) ריש קסא, מי"א.34)שם פ"ו סט.35)אבות סימן טוב שם טו.36)כתר לד, א.37)תהלים ד, זח"א יומא 38)ראה

ב. ב.39)פו, קל, ב"ב א.40)ראה מד, ב).41)מנחות (מה, פל"ו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a33, בתורה הוא ברוך הקדוש שהסתכל כיון ¿«¿»¿»»¿»

שבה  הבניה תכנית כמו היא שהתורה היינו הזוהר, כדברי העולם, את וברא

הבריאה  וכל לעולם קדמה התורה כי הבנין, את בונה כשהוא מביט הבנאי

התורה, פי על ‰˙‰ee˙היא ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„Îa ,ÔÎÏ ובריאתÏk »≈ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«»
‰Ê ˙neÚÏc ˙Bb¯c‰ ÈË¯t של ¿»≈««¿ƒ¿«∆

הקדושה  ÏÚL‰היפך ÈÙk¿ƒ∆»»
ÌÚË „vÓ C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈ƒ«««

ÒeÓk‰ לקדוש רק וידוע מאיתנו «»
הוא, lÈÁz‰ברוך ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»

בפועל  נבראו הללו הדברים שכל קודם

ÏkL ,‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ƒ¿««¿«¿»∆»
ÌÈË¯t‰ ÏÎa el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈¿»«¿»ƒ

ÌÈË¯Ù ÈË¯Ùe האריכות כל עם ¿»≈¿»ƒ
lÈÁz‰שבדבר  ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿ƒ»

שנבראו  (Ïa˜a‰לפני ‰¯Bza«»¿«»»
(˙e„ÈÒÁ·e הענינים כל ולכן «¬ƒ

הקליפות  פרטי של הללו הנחותים

בתורה  מבוארים והסטראֿאחרא,

ובפרטיות. ובאריכות

דבר, של שלאמיתו ומבאר וממשיך

מטה' ה'למטה עניני לפירוט הטעם

'אסתכל  מטעם רק לא הוא בתורה,

לעיל, כאמור עלמא', וברא באורייתא

נוסף. ענין בזה יש אלא

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ ,ÌÓ‡ עצמו »¿»ƒ¿»∆»
˙BtÈÏw‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰)ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
‡e‰ CÈ¯a ‡L„wL ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆∆À¿»¿ƒ

,‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ כמבואר ƒ¿««¿«¿»
‰e‡לעיל  חשובה ) מטרה בשביל

ביותר  ÌÏLezLועיקרית È„Îaƒ¿≈∆¿«
‰Âek‰ ˙ÈÏÎz,העולם בריאת של «¿ƒ««»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók34 אבות Ïkבפרקי ¿«¬«««»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯aM ‰Ó«∆»»«»»
‡l‡ B‡¯a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»

,B„B·ÎÏ בבריאה ופרט פרט וכל ƒ¿
כל  של והתכלית מהמטרה חלק הוא

ÌLהבריאה  ÏÚa‰ ˙¯B˙Îe¿««««≈
·BË35Le¯ÈÙa בתהילים הכתוב של NÚÂ‰הפנימי Ú¯Ó ¯eÒ ¿≈≈»«¬≈
·BË36, את ויעשה מהרע ויתרחק שיסור לאדם אומר הכתוב פשוטו לפי

היא  הכוונה הפנימי הפירוש ולפי BË·,הטוב, Ú¯Ó ‰NÚiL,כלומר ∆«¬∆≈»
לטוב, עצמו הרע את Ú¯Óיהפוך ¯eÒ ·e˙kM ‰nL ,eÈÈ‰Â לפי ¿«¿∆«∆»≈»

מהרע, להתרחק הפשוט, ‰˙ÏÁ˙הפירוש ˜¯ ‡e‰ של הראשון השלב ««¿»«
‰„B·Ú‰,'ה את עובד Ï‡שהאדם ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏL Ï·‡ »¬»¬»¿≈»¬»ƒ…

Ú¯Ó ‰NÚiL ,·BË (Ú¯‰Ó) ‰NÚ Ìb ‡l‡ ,Ú¯Ó ¯eÒ ˜«̄≈»∆»«¬≈≈»»∆«¬∆≈»
ÔÈÚעצמו ‡e‰Â .·BË בזוהר B‰Ï¯‡האמור ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe37 שהחושך ¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק. מתהפך והמר לאור מתהפך

eNÚ ˙BB„Ê ‰ÎÏ‰‰ ÔBLÏ·eƒ¿«¬»»¿«¬
˙BiÎÊk BÏ38, הגמרא כדברי ƒ¿À

גבוהה, (בדרגה התשובה במעלת

עבירות  שמהפכת מאהבה') 'תשובה

לזכויות, במזיד »¿ÚÂ„שנעשו
‰NÚÓ ‰¯Bza ¯teÒnL∆¿»«»«¬≈

לפסוק ,39¯· שצריך בגמרא ואמרו «
שהיתה  היינו רב' 'מעשה פי על הלכה

שנפסקה  די ולא למעשה, הלכה הוראה

כללי, באופן BÚvÓ˙הלכה Ô˙B‡L∆»«»
‰ÚÈv‰ ,¯eqÈ‡a BÏ ‰ÚÈv‰L∆ƒƒ»¿ƒƒƒ»

¯zÈ‰a BÏ40, על בגמרא כמסופר ¿≈∆
ורצה  ציצית במצות זהיר שהיה אדם

הציציות  ארבע ובאו אשה עם לחטוא

מהעבירה, ונמנע פניו על וטפחו

התגיירה  האשה המעשה ובעקבות

לכן  קודם לו שהציעה המצעות ואותן

בהיתר  לבסוף לו הציעה באיסור,

ÏÎÏ ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ È‰BfL∆ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
BÁÎaL Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆¿…

.·BËÏ Ú¯‰ ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆»»¿
Ô·enÎÂ לטוב הרע שהפיכת זה ענין ¿«»

הבריאה  תכלית nÓ‰היא Ìb«ƒ«
¯ÙÒa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ‡È·nM∆≈ƒ«¿«»≈¿≈∆

‡LÈc˜ ‡Èz41CÈ¯vL אחד כל «¿»«ƒ»∆»ƒ
מישראל  C¯a˙Èואחד BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈

‰¯Èc אלוקות לגילוי ראוי מקום ƒ»
השכינה  ÌÈBzÁza««¿ƒ,והשראת

הגשמי  הזה בעולם ¿»¿ÔBzÁ˙aוהיינו
,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»ƒ∆

‰ÊaL בתניא הזקן אדמו"ר בדברי ∆»∆
רק  הכוונה אין הימנו' למטה תחתון שאין 'בתחתון להיות צריכה שהדירה

אלו  בדברים אלא בכללות הזה BÈa˙¯לעולם ÔBzÁz‰ Ìb ÏÏÎƒ¿»«««¿¿≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰L והסטראֿאחרא הקליפות עניני ∆¿«»«»«≈«¿ƒ

נחותים  Baהכי ÌbL זה נחות ‰Èc¯‰ב'תחתון' ÔÈÚ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ ∆«»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ»
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 34   למלל ימא  

לד
כלה  אחותי לגני באתי

אינֹו לכאֹורה א לטֹוב. אֹותֹו ׁשּמהּפכים זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָידי

לידי  ּתביאנּו אל ּומבקׁשים מתּפללים הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמּובן,

הּבּקׁשה,42נּסיֹון  את מקּיים הּוא ּברּו והּקדֹוׁש , ְְִֵֶַַַַָָָָָ

ואחד  אחד מּכל לדרֹוׁש אפׁשר אי ּכן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָואם

עד  מּטה הּמּטה ּבביר ּור ּגם להתעּסק ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמּיׂשראל

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ּפי על ּובפרט ּתכלית. 43אין ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

הּפסּוק  מה 44על ׁשמעֹון רּבי אמר ּפרעה, אל ּבא ְְִִֶַַַַַַָָֹֹ

ליּה, מּבעי ּפרעה אל ל ּפרעה, אל ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹּכתיב

הּוא  ּברי קדׁשא ליּה ּדעּייל אּלא ּבא, ְְְִִֵֶַַָָֹֻמאי

חדרים  ּדהיינּו מאּדרין, לפנים אּדרין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָֹ(למׁשה)

החיצֹונים  ּבמדרגֹות מחדרים ּומׁשה 45לפנים , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

קדׁשא  ּדחמא ּכיון כּו', קריב ולא מיּניּה ְְְִִִֵֵָָָָָָָֻּדחיל

ּברי קדׁשא אמר כּו', מׁשה ּדדחיל הּוא ְְְְִִִֶַָָָֹֻּברי

הנני  הּתּנים 46הּוא מצרים מל ּפרעה עלי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

הּוא  ּברי וקדׁשא יאֹוריו, ּבתֹו הרֹובץ ְְְְְִֵַָָָָֻהּגדֹול

כּו'. אחרא ולא  קרבא ּביּה לאּגחא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָאצטרי

ּולהתעּסק  לבֹוא התיירא רּבינּו ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹונמצא,

אמירת  לאחרי אפיּלּו מּטה הּמּטה ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָּבבירּור

הסּכים  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּפרעה, אל ּבא ְְְִִִֶַַַָָֹֹהּציּוּוי

ּגֹו'. ּפרעה עלי הנני ּכאמרֹו ּבעצמֹו, ּובא ְְְְְְִִִֶַַָָָֹעּמֹו

ּדמּטה  ּבהּפרטים ּבאים הּקּבלה ּבתֹורת ְְְְְִִִַַַַַָָָָָואיּלּו

לאנׁשי  ׁשּניּתן הּתפקיד ׁשּזהּו ואֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָמּטה,

אין  עד מּטה הּמּטה את ּגם ׁשּיבררּו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהחיל

ְִַּתכלית.

הּמּגיד Ô·eÈÂה) הרב ּתֹורת ּפי הּפסּוק 47על על ¿«ִִַַַַַַַָָ

ּבקרּבֹו אּלה אֹותֹותי ׁשתי ְְְִִִֵֶַַַלמען

הּוא  ּבר ּו ׁשהּקד ֹוׁש לפי ּבא: ּפרׁשת ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבהתחלת

מן  מּמצרים הּניצֹוצֹות ּכל לברר רֹוצה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיה

ּפרעה  ׁשל הּבטלים הּדברים ּכל היינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשבירה,

הּבירּור  יהיה ּבזה כּו', אֹותּיֹות ׁשהם מצרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָוׁשל
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ב).42) ס, (ברכות השחר א.43)בברכות לד, בא.44)ח"ב שם.45)ר"פ לזהר אמת ג.46)דרך כט, תורה 47)יחזקאל אור

פא). (סימן בא ר"פ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
השכינה, והשראת אלוקות גילוי יהיה בו ÌÈÎt‰nLשאפילו ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆∆¿«¿ƒ
.·BËÏ B˙B‡¿

ÌÈL˜·Óe ÌÈÏÏt˙Ó È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ C‡ בברכות «ƒ¿»≈»¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔBÈqהשחר  È„ÈÏ e‡È·z Ï‡42ÌÈi˜Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â , «¿ƒ≈ƒ≈ƒ»¿«»»¿«≈

‰Lwa‰ לאדם ‡˙ מסייע ואכן ∆««»»
ניסיון, לידי יבוא Ôk,שלא Ì‡Â¿ƒ≈

LB¯„Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ ולתבוע ≈∆¿»ƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

¯e¯È·a Ìb ˜qÚ˙‰Ï ותיקון ¿ƒ¿«≈«¿≈
של  לטוב hÓ‰והפיכתו ‰hn‰««»«»
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú זה בשביל והרי «≈«¿ƒ

זה  ודבר הרע, עם במגע לבוא צריך

לא  שמא לחשוש יש כי ניסיון הוא

אותו  ולהפוך הרע על להתגבר יצליח

יכשיל  הרע עם המגע אלא לטוב

אותו.?

Ë¯Ù·e אפשר איך ביאור צריך ƒ¿»
הרע  בבירור לעסוק אחד מכל לדרוש

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Èt ÏÚ43ÏÚ «ƒ«∆»«…««
˜eÒt‰44¯Ó‡ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a «»…∆«¿…»«

·È˙k ‰Ó ,ÔBÚÓL Èa¯ מדוע «ƒƒ¿«¿ƒ
‡Ïכתוב  CÏ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a…∆«¿…≈∆

,‡a È‡Ó ,dÈÏ ÈÚaÓ ‰Ú¯t«¿…ƒ»≈≈«…
פרעה' אל 'לך לומר צריך היה הכתוב

'בא' שנאמר ÏÈiÚcומהו ‡l‡∆»¿«ƒ
‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜ dÈÏ אלא ≈À¿»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש אותו שהכניס

ÌÈÙÏ ÔÈ¯c‡ (‰LÓÏ)¿…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯„Á eÈÈ‰c ,ÔÈ¯c‡Ó≈ƒ¿ƒ¿«¿¬»ƒ
˙B‚¯„Óa ÌÈ¯„ÁÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿≈

ÌÈBˆÈÁ‰45, הוא והקדוש ברוך «ƒƒ
מדרגות  לתוך רבינו משה את 'הכניס'

הקליפות  ÏÈÁcעמקי ‰LÓe…∆»ƒ
,'eÎ ·È¯˜ ‡ÏÂ dÈpÈÓ ומשה ƒ≈¿»»ƒ

בזוהר  הנקראות (מהקליפות ממנו פחד

'יאורים') ˜„L‡כאן ‡ÓÁc ÔÂÈk≈»¿»»À¿»
,'eÎ ‰LÓ ÏÈÁ„c ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿»ƒ…∆
שמשה  הוא ברוך הקדוש שראה כיון

‰e‡מפחד, CÈ¯a ‡L„˜ ¯Ó‡»«À¿»¿ƒ
הכתוב  כלשון הוא, ברוך הקדוש אמר

יחזקאל, È‰46EÈÏÚבנבואת ƒ¿ƒ»∆

È¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t,ÂÈ¯B‡È CB˙a ı·B¯‰ ÏB„b‰ ÌÈpz‰ ,Ì «¿…∆∆ƒ¿«ƒ««ƒ«»»≈¿¿»
‡¯Á‡ ‡ÏÂ ‡·¯˜ dÈa ‡Áb‡Ï CÈ¯Ëˆ‡ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒƒ¿¿ƒ¿«»»≈¿»»¿»«¬»

אחר  ולא קרב, עמו לערוך הצטרך הוא ברוך eÎ'.והקדוש
eÈa¯ ‰LnL ,‡ˆÓÂ ומעלתו גדולתו כל B·Ï‡עם ‡¯ÈÈ˙‰ ¿ƒ¿»∆…∆«≈ƒ¿»≈»

‰hn‰ ¯e¯È·a ˜qÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿≈««»
‰hÓ מלך פרעה קליפת שהיא «»

לעיל, כמבואר elÈÙ‡¬ƒמצרים,
Ï‡ ‡a ÈeeÈv‰ ˙¯ÈÓ‡ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬ƒ««ƒ…∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,‰Ú¯t«¿…¿«»»

BnÚ ÌÈkÒ‰ של והחשש שהפחד ƒ¿ƒƒ
היה  הקליפות  מפני רבינו מוצדק משה

‡·e ברוך לפרעה,BÓˆÚaהקדוש »¿«¿
.'Bb ‰Ú¯t EÈÏÚ È‰ B¯Ó‡k¿»¿ƒ¿ƒ»∆«¿…
ÌÈ‡a ‰Ïaw‰ ˙¯B˙a elÈ‡Â¿ƒ¿«««»»»ƒ

באריכות  ÌÈË¯t‰a¿«¿»ƒומבארים
e‰fL ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰hÓ ‰hÓc¿«»«»¿¿ƒ∆∆
ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï ÔzÈpL „È˜Ùz‰««¿ƒ∆ƒ«¿«¿≈««ƒ
ישראל  מבני ואחד אחד כל שהם

e¯¯·iL ויתקנו‰hn‰ ˙‡ Ìb ∆¿»¿«∆««»
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ומתחזקת «»«≈«¿ƒ

לתבוע  אפשר איך השאלה יותר

מישראל  ואחד אחד מכל ולדרוש

הרע.? בבירור להתעסק

·¯‰ ˙¯Bz Èt ÏÚ Ô·eÈÂ (‰¿««ƒ«»«
„Èbn‰47 ממעזריטש˜eÒt‰ ÏÚ ««ƒ««»

"בא  רבנו למשה הקב"ה שאמר בתורה

פרעה", È˙Lאל ÔÚÓÏ שאשים כדי ¿««ƒƒ
Ba¯˜a ‰l‡ È˙B˙B‡«≈∆¿ƒ¿
ÈÙÏ :‡a ˙L¯t ˙ÏÁ˙‰aL∆¿«¿»«»»«…¿ƒ
‰È‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»»»

¯¯·Ï ‰ˆB¯ הטוב את להפריד ∆¿»≈
ולהעלות  ‰BˆBˆÈp˙מהרע Ïk»«ƒ

הקדושים  ÔÓהאלוקיים ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ
,‰¯È·M‰ ב'שבירת למצרים שנפלו «¿ƒ»

כתוצאה  התוהו בעולם שהיתה הכלים'

בכלים  מרובים אורות שם שהיו מכך

ניצוצות  נפלו זו וב'שבירה' מועטים

למצרים, Ïkלמטה, eÈÈ‰«¿»
‰Ú¯t ÏL ÌÈÏËa‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿≈ƒ∆«¿…
˙Bi˙B‡ Ì‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏLÂ¿∆ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

מילים  È‰È‰המרכיבות ‰Êa ,'eÎ»∆ƒ¿∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לה

 למלל ימא    35 

לה

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

ּבהּתֹורה  אּלּו והאֹותּיֹות הּדיּבּורים ְְְִִִִִֵֶַַָָׁשהכניס

וזהּו קדּוּׁשה, ׁשל אחר צירּוף מהם ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָועׂשה

אּלה, אֹותֹותי ׁשתי למען וזהּו ׁשּלהם. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּבירּור

אני   צרי הּׁשבירה ׁשל אֹותּיֹות לֹומר ְְֲִִִִֶַַָָרצֹונֹו

ההכרח  מן הּוא לכן הּתֹורה, ידי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלבררם

להכניסם  ּבכדי מּכֹות, ׁשלׁש עֹוד עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלׁשלֹוח

על  הביא  לא (ואם ׁשּבּתֹורה צירּופים ְְִִִִֵֵֶַַָֹּבאֹותּיֹות

ּכּמה  חסרים היּו אּלּו, מּכֹות ׁשלׁש עֹוד ְֲִִִֵֵַַַָָָֹמצרים

היּו ולא ּבּתֹורה, נכּתב היה ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָָֹֹסּפּורים

הּניצֹוצֹות). ּכל ְְִִִַָָמתּבררים

ÔÈÚ‰Âׁשּנפלּו האֹותּיֹות ּגם ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַָָָ

מצרים, מל לפרעה למּטה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּבּׁשבירה

הארץ  ערות מצרים, ּבאמת 48ּולארץ הם , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ּכל [ואּדרּבה, ׁשּלי אֹותּיֹות ְְִִֶַַַַַַָָָָאֹותֹותי,

ּביֹותר  מּטה למּטה נֹופל ּוצריכים 49ּביֹותר ,[ ְְְְִִֵֵֵַַָָ

אֹותּיֹות  ּדאֹותֹותי, ּומּצב למעמד ְְְֲֲִִַַַַָָָלהחזירם

ידי  ׁשעל ּבּתֹורה, ּתחיּלה נכּתבּו ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדקדּוּׁשה.

ּכח  נֹותנים והם ּבּתֹורה, אֹותּיֹות נעׂשים ְְֲִִִֵֶַַַָֹזה

ׁשּנפלּו לאחרי האֹותּיֹות את לברר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיּוכלּו

הּמּגיד  הרב ּבתֹורת ׁשהּלׁשֹון אף והּנה, ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּׁשבירה.

וׁשל  ּפרעה ׁשל ּבטלים  "הּדברים ּבירּור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹהּוא

הּדברים  לבירּור ׁשּיי זה אין ולכאֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמצרים",

מּזה  יֹוצא 50ׁשּלמּטה מקרא אין הרי מקֹום, מּכל , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

פׁשּוטֹו ׁשלׁש51מידי על קאי הּכתּוב ּופׁשטּות ְְִֵֵַַַָָָֹ

על  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא הּנֹוספֹות ִֵֶַַַַַָָָהּמּכֹות

מצרים, מל ּפרעה ועל הארץ, ערות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמצרים,

לי  אמר אׁשר יאֹוריו ּבתֹו הרֹובץ הּגדֹול ְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּתּנים

הּבירּור  נעׂשה זה ידי ׁשעל עׂשיתני, ואני ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָיאֹורי

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

בסופו.48) ד פ"א, רבה קהלת יב. שם, ט. מב, ובכ"מ.49)מקץ א. קצא, דרמ"צ רע"ג. כא, ראה פ' תניא 50)לקו"ת ראה

ובכ"מ. וש"נ.51)פ"ח. א. סג, שבת ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯e¯Èa‰ אלו ניצוצות הוא ÒÈÎ‰Lשל ברוך ‰ÌÈ¯eaÈcהקדוש «≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ

el‡ ˙Bi˙B‡‰Â והקדוש דברים היו במצרים שבהיותם הוא בטלים, ברוך ¿»ƒ≈
אותם  Ì‰Óהכניס ‰NÚÂ ‰¯Bz‰a האותיות ÏLמאותן ¯Á‡ Ûe¯Èˆ ¿«»¿»»≈∆≈«≈∆
‰Me„˜ הזה העולם של ה'שקר' הפיכת אודות לעיל האמור דרך (ועל ¿»

המשכן), של ‰e¯Èa¯לקרש' e‰ÊÂ¿∆«≈
Ì‰lL והתיקון הבירור של וזה ∆»∆

מצרים. של הרמז e‰ÊÂה'אותיות' ¿∆
‡È˙B˙Bבפסוק  È˙L ÔÚÓÏ¿««ƒƒ«
,‰l‡,הענינים פנימיות ¯ˆBBלפי ≈∆¿

‰¯È·M‰ ÏL ˙Bi˙B‡ :¯ÓBÏ«ƒ∆«¿ƒ»
שנפלו  האלוקיים הניצוצות הם

הקדוש  עליהם אומר הכלים', ב'שבירת

הוא  ÏÚברוך Ì¯¯·Ï È‡ CÈ¯»̂ƒ¬ƒ¿»¿»«
ÔÓ ‡e‰ ÔÎÏ ,‰¯Bz‰ È„È¿≈«»»≈ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÁBÏLÏ Á¯Î‰‰ על «∆¿≈«ƒ¿«¬≈∆
BkÓ˙,המצרים  LÏL „BÚ מכת »…«

בכורות, ומכת חושך מכת ארבה,

שעליהם  מצרים על המכות מלבד

וארא, בפרשת כבר ≈¿È„Îaƒמסופר
ÌÒÈÎ‰Ï,הניצוצות ה'אותיות', את ¿«¿ƒ»

ˆÌÈÙe¯Èשבמצרים ˙Bi˙B‡a¿ƒ≈ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â) ‰¯BzaL ואילו ∆«»¿ƒ…≈ƒ

מביא  היה לא הוא ברוך »ÏÚהקדוש
,el‡ ˙BkÓ LÏL „BÚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»…«≈
ÌÈ¯etÒ ‰nk ÌÈ¯ÒÁ eÈ‰»¬≈ƒ«»ƒƒ

,‰¯Bza ·zÎ ‰È‰ ‡lL והיה ∆…»»ƒ¿»«»
התורה באותיות חיסרון …¿ÏÂ‡נגרם

˙BˆBˆÈp‰ Ïk ÌÈ¯¯a˙Ó eÈ‰»ƒ¿»¿ƒ»«ƒ
ידי  על הוא הניצוצות בירור כאמור, כי,

שבתורה  ).האותיות
את  יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

המגיד  הרב האותיות תורת בירור על

התורה. אותיות ידי על מצרים של

Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰¯È·Ma eÏÙpL ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»¿«¿ƒ»
,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ,‰hÓÏ¿«»¿«¿…∆∆ƒ¿«ƒ

,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ïe נחות מקום שהיא ¿∆∆ƒ¿«ƒ
ונקראת  ברוחניות »¿∆Â¯Ú˙ביותר

ı¯‡‰48,È˙B˙B‡ ˙Ó‡a Ì‰ , »»∆≈∆¡∆«
ÈlL ˙Bi˙B‡ הוא ברוך הקדוש שבאמת [a¯c‡Â‰,של בלבד זו ולא ƒ∆ƒ¿«¿«»

ביותר, נעלה הוא בקדושה שורשם מזו, יתירה אלא קדושה, של ניצוצות הם

BÈa˙¯כי  ‰hÓ ‰hÓÏ ÏÙB ¯˙BÈa dB·b dB·b‰ Ïk49, כמבואר »«»«»«¿≈≈¿«»«»¿≈
העליון  שהאבן החומה נפילת ממשל "כנודע הזקן: לאדמו"ר תורה' ב'ליקוטי

מלאך  ולא אני מצרים בארץ ועברתי שכתוב וכמו יותר, למטה נופל יותר

מאד  גבוה ממקום להיות צריך הקליפות למקום גם וישתלשל שירד שכדי

גם  אלקות גילוי שיהיה שיגיע עד נעלה

הקליפות" ÌÈÎÈ¯ˆeבמקום ,[¿ƒƒ
Ì¯ÈÊÁ‰Ï שנפלו ה'אותיות' את ¿«¬ƒ»

vÓe·למצרים  „ÓÚÓÏ¿«¬»«»
.‰Me„˜c ˙Bi˙B‡ ,È˙B˙B‡c¿«ƒƒ¿»

‰lÈÁz e·zÎ ÔÎÏÂ אותיות ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»
התורה Bza¯‰הקדושה  (שהרי «»

לע  Ê‰ולם),קדמה È„È ÏÚL∆«¿≈∆
בתורה  ‡Bi˙B˙שנכתבו ÌÈNÚ«¬ƒƒ

Ì‰Â ,‰¯Bza התורה אותיות «»¿≈
eÏÎeiL Ák ÌÈ˙B ישראל בני ¿ƒ…«∆¿
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ¯¯·Ï מצרים של ¿»≈∆»ƒ

.‰¯È·Ma eÏÙpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆»¿«¿ƒ»
˙¯B˙a ÔBLl‰L Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«»¿«
¯e¯Èa ‡e‰ „Èbn‰ ·¯‰»«««ƒ≈
‰Ú¯t ÏL ÌÈÏËa ÌÈ¯·c‰"«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿…
ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,"ÌÈ¯ˆÓ ÏLÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·c‰ ¯e¯È·Ï CÈiL ‰Ê∆«»¿≈«¿»ƒ

‰fÓ ‰hÓlL50, חמורים דברים ∆¿«»ƒ∆
כפירה  דברי בטלים, דברים מסתם יותר

ובעובדה  הוא ברוך הקדוש במציאות

התניא  בספר וכמבואר הבורא, שהוא

וכן  אסורים דיבורים של החומרה לגבי

אומות  שבחכמת הטומאה אודות

מסתם  יותר חמורה היא שגם העולם

בטלים, ‰¯Èדברים ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈
È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡≈ƒ¿»≈ƒ≈

BËeLÙ51,,הגמרא כדברי ¿
È‡˜ ·e˙k‰ ˙eËLÙe מכווןÏÚ «¿«»»≈«

˙BÙÒBp‰ ˙Bkn‰ LÏL»…«««»
ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»«

,ÌÈ¯ˆÓ הנקראת,ı¯‡‰ ˙Â¯Ú ƒ¿«ƒ∆¿«»»∆
,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t ÏÚÂ הנקרא ¿««¿…∆∆ƒ¿«ƒ

CB˙a ı·B¯‰ ÏB„b‰ ÌÈpz‰««ƒ«»»≈¿
È¯B‡È ÈÏ ¯Ó‡ ¯L‡ ÂÈ¯B‡È¿»¬∆»«ƒ¿ƒ

,È˙ÈNÚ È‡Â והיפך ה' רצון היפך דיבורים הם שלו שה'אותיות' היינו «¬ƒ¬ƒƒƒ
בה', Ê‰האמונה È„È ÏÚL שלוש המצרים על הביא הוא ברוך שהקדוש ∆«¿≈∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לו

 36   למלל ימא  

לו
כלה  אחותי לגני באתי

ּבאֹופן  להּבירּור  ועד ּכפׁשּוטם, ּומצרים ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּדפרעה

העם  את ּפרעה ּבׁשּלח ּבארּוּכה 52ּדויהי ּכמבֹואר , ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ

העם  את ּפרעה ּבׁשּלח  ויהי הּמתחיל ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹּבדּבּור

מהר"ׁש ּולאדמֹו"ר צדק הּצמח 53לאדמֹו"ר ְְְְֲֶֶֶַַַַַַ

אריּבער" "מּלכּתחיּלה הּוא זֹו54(ׁשענינֹו וׁשנה , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

היה  ּדפרעה ׁשּלֹו), להסּתּלקּות ׁשנים מאה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהיא

וסּייע  עזר ּפרעה ׁשּגם והיינּו, כּו', ּפארֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָֹֹמׁשּלח

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמצרים, ּתּתן 55להיציאה אּתה ּגם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

יֹותר, ּגדֹול עיּלּוי נעׂשה זה ידי ׁשעל ּגֹו', ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבידינּו

ּוזרעּתיה  מצרים) ּגלּות (ּגּבי ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

ּבארץ  רז"ל 56ּלי ּכמאמר הּוא הּזריעה ׁשענין ,57 ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּכֹור  זֹורע אדם ּכּמה 58ּכלּום להֹוציא ּכדי אּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדפרעה  (ניצֹוצֹות) האֹותּיֹות ׁשּגם היינּו, ְְְִִִֶַַַָֹּכֹורין,

זה  ידי על  הּוא זה ׁשּכל אֹותֹותי, ונעׂשּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָנתּבררּו

ּבּתֹורה. ּתחיּלה ְְְִִֶַָָׁשּנכּתבּו

‰Ê Èt ÏÚÂ ׁשּמבקׁשים ּפי על ׁשאף לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

מּכל  נּסיֹון, לידי ּתביאנּו ְִִִִֵֵַָָאל

מּיׂשראל  ואחד אחד מּכל לדרֹוׁש יכֹולים ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָמקֹום,

מּטה  למּטה ׁשהם הענינים ּבבירּור ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהתעּסק

ידי  על להּבירּור היא ּבזה הּכּוונה ּכי, ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּביֹותר,

ׁשהם  ּכפי אּלּו ענינים ּבליּמּוד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָההתעּסקּות

זרה, לעבֹודה ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ּדר ועל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה.

האלילים  אל ּתפנּו אל ׁשּנצטּוינּו ּפי על ,59ּדאף ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָ

היא המבארים הּספרים ּבאֹותן לקרֹוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשאסּור

מּפני  ּומׁשּפטיה, ּמעׂשיה ּומה עבֹודתּה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָעיּקר

כּו' אחריה להּפנֹות ּגֹורם זה ּפי 60ׁשּדבר על אף , ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּגם  ּכֹולל ּכּוּלּה, הּתֹורה ּכל ללמֹוד נצטּוינּו ְְִִֵֵֵַַַָָָכן

ּבזה, והענין עבֹודתּה. ּבאֹופן ּפרטים ּכּמה נתּבארּו ׁשּבהם זרה, עבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָהלכֹות

ּתֹורה  ׁשל ענין נעׂשים ּבּתֹורה ׁשּכתּובים זרה ּדעבֹודה הענינים ,61ׁשּפרטי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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(בשלח).52) פרשתנו ג.53)ריש סא, תו"א גם וראה קו. ע' תרכ"ז סה"מ שסג. ע' (בשלח) פרשתנו אג"ק 54)אוה"ת ראה

תריז. ע' ח"א מהוריי"צ כה.55)אדמו"ר י, כה.56)בא ב, ב.57)הושע פז, (בשלח))58)פסחים פרשתנו (ריש בתו"א כ"ה

סאה. שנג]: ע' שם באוה"ת [וכ"ה שם ובפסחים קט). (ס"ע שם ד.59)ובסה"מ יט, פ"ב 60)קדושים ע"ז הל' רמב"ם

וש"נ.61)ה"ב. ואילך. 166 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אלו  ‰e¯Èa¯מכות ‰NÚ והתיקון,ÌËeLÙk ÌÈ¯ˆÓe ‰Ú¯Ùc «¬»«≈¿«¿…ƒ¿«ƒƒ¿»

ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂc ÔÙB‡a ¯e¯Èa‰Ï „ÚÂ52, שפרעה ¿«¿«≈¿∆¿«¿ƒ¿«««¿…∆»»
ממצרים, ישראל בני את והוציא שילח ea„a¯עצמו ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók«¿»«¬»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק הפותח חסידות ‡˙במאמר ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ ««¿ƒ«¿ƒ¿«««¿…∆
˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡Ï ÌÚ‰»»¿«¿«∆«∆∆
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡Ïe53 ¿«¿«¬«

BÈÚL) מהר"ש הרבי ‰e‡של ∆ƒ¿»
"¯ÚaÈ¯‡ ‰lÈÁzÎlÓ"54, ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆

'העולם  המפורסם לפתגמו בהתאם

ואי  בדרך) מכשול (יש שאם אומרים

הרגילה) (בדרך מלמטה ללכת אפשר

- אומר ואני מלמעלה, הולכים אזי

מלמעלה ‰È‡מלכתחילה BÊ ‰LÂ¿»»ƒ
,(BlL ˙e˜lzÒ‰Ï ÌÈL ‰‡Ó≈»»ƒ«ƒ¿«¿∆
˙B¯‡t ÁlLÓ ‰È‰ ‰Ú¯Ùc¿«¿…»»¿«≈«…

עצים  ÌbLענפי ,eÈÈ‰Â ,'eÎ¿«¿∆«
‰Ú¯t התנגד לכן שקודם בעצמו «¿…

ישראל  בני את להוציא בתוקף

ÈˆÈ‰Ï‡‰ממצרים, ÚÈiÒÂ ¯ÊÚ»«¿ƒ≈«¿«¿ƒ»
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆnÓ55 בתורה ƒƒ¿«ƒ¿∆»

לפרעה  אמר רבינו ‡z‰שמשה Ìb««»
,'Bb eÈ„Èa Ôzz להקריב בהמות ƒ≈¿»≈

Ê‰קרבנות  È„È ÏÚL עצמו שפרעה ∆«¿≈∆
מצרים  ליציאת ÈelÈÚסייע ‰NÚ«¬∆ƒ

¯˙BÈ ÏB„b,מצרים e‰fLביציאת »≈∆∆
¯Ó‡pM ‰Ó הושע (Èabבנבואת «∆∆¡««≈

Èl ‰ÈzÚ¯Êe (ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
ı¯‡a56‡e‰ ‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚL , »»∆∆ƒ¿««¿ƒ»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók57Ì„‡ ÌeÏk ¿«¬«««¿»»
Ú¯BÊ של בכמות מידת Bk58¯זרעים ≈«

ÈˆB‰Ï‡נפח  È„k ‡l‡ תבואה ∆»¿≈¿ƒ
של  ÔÈ¯Bk,בכמות ‰nk הזריעה ואז «»ƒ

מצרים  יציאת וכך ומשתלמת, כדאית

מבחינה  ומשתלמת כדאית היתה

נפעל ‰eÈÈ,רוחנית  מצרים שביציאת «¿
(˙BˆBˆÈ) ˙Bi˙B‡‰ ÌbL∆«»ƒƒ
eNÚÂ e¯¯a˙ ‰Ú¯Ùc¿«¿…ƒ¿»¿¿«¬

È˙B˙B‡ אותיות תורה, של אותיות «
קדושה, È„Èשל ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆«¿≈

.‰¯Bza ‰lÈÁz e·zÎpL ‰Ê∆∆ƒ¿¿¿ƒ»«»

e‡È·z Ï‡ ÌÈL˜·nL Èt ÏÚ Û‡L ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆««ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ≈
,ÔBÈq È„ÈÏ עניני עם במגע לבוא נצטרך שלא היא הדברים ומשמעות ƒ≈ƒ»

ניסיון  שהוא LB¯„Ïהעולם ÌÈÏBÎÈ ,ÌB˜Ó ÏkÓ דורשים ÏkÓואכן ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»
¯e¯È·a Ìb ˜qÚ˙‰Ï Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ והעלאת ותיקון ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈«¿≈

ÌÈÈÚ‰ שבעולם‰hÓÏ Ì‰L »ƒ¿»ƒ∆≈¿«»
,¯˙BÈa ‰hÓ נחותים ענינים ואפילו «»¿≈

לעיל  כמבואר נחותות, הכי קליפות של

‰È‡באריכות, ‰Êa ‰Âek‰ ,Èkƒ««»»»∆ƒ
¯e¯Èa‰Ï ישיר ומגע קשר ידי על לא ¿«≈

במציאות  שהם כפי הדברים עם

בירור  אלא È„Èהתחתונה ÏÚ«¿≈
ÌÈÈÚ „enÈÏa ˙e˜qÚ˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ

‰¯Bza Ì‰L ÈÙk el‡ וכאמור ≈¿ƒ∆≈«»
מצרים  של ה'אותיות' שבירור לעיל

התורה. אותיות ידי על הוא

eÈˆnL C¯c ÏÚÂ למעשה בהלכה ¿«∆∆∆»ƒ
ÏÚ Û‡c ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈««¬»»»¿««

eÈeËˆpL Èt בתורה ‡Ïבפירוש ƒ∆ƒ¿«≈«
ÌÈÏÈÏ‡‰ Ï‡ eÙz59, וכפי ƒ¿∆»¡ƒƒ

האיסור  משמעות ברמב"ם שמבואר

Ô˙B‡aהיא  ‡B¯˜Ï ¯eÒ‡L∆»ƒ¿¿»
C‡È‰ ÌÈ¯‡·Ó‰ ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ«¿»¬ƒ≈»

n ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÈÚ‰ÈNÚ ƒ«¬»»««¬∆»
‰ÈËtLÓe,האלילים עבודת של ƒ¿»∆»

‰Ê ¯·cL ÈtÓ בעבודת העיסוק ƒ¿≈∆»»∆
ומעשיה  Bt‰Ï˙האלילים Ì¯Bb≈¿ƒ»

eÎ'לפנות  ‰È¯Á‡60Èt ÏÚ Û‡ , «¬∆»««ƒ
‰¯Bz‰ Ïk „BÓÏÏ eÈeËˆ ÔÎ≈ƒ¿«≈ƒ¿»«»
˙BÎÏ‰ Ìb ÏÏBk ,dlek»≈«ƒ¿
e¯‡a˙ Ì‰aL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆»∆ƒ¿»¬
d˙„B·Ú ÔÙB‡a ÌÈË¯t ‰nk«»¿»ƒ¿∆¬»»
בהכרת  לעסוק לאיסור סתירה זו ואין

שממשיך  כפי ומעשיה, העבודה פרטי

ÈË¯tLומבאר. ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»≈
‰¯Ê ‰„B·Úc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬»»»
ÔÈÚ ÌÈNÚ ‰¯Bza ÌÈ·e˙kL∆¿ƒ«»«¬ƒƒ¿»

‰¯Bz ÏL61 אותם וכשלומדים ∆»
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לר

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

אחר  ּבמקֹום ועׂשו 62וכמבֹואר יעקב ּבענין ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹ

ּבּפרׁשה  ּבּפרׁשה 63האמּורים האמּור עׂשו ׁשּגם , ֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּתֹורה  לֹומדים ּכאׁשר ולכן, מּתֹורה. חלק ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּוא

ּגּופא  זה ידי על הּנה זרה, עבֹודה ְְֲִִֵֵֶַָָָָהלכֹות

ּכאׁשר  ּובפרט זרה, העבֹודה את ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָמבּטלים

לידי  ּכ אחר (ׁשּבאה ההלכה את ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָלֹומדים

ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ להיֹות ׁשּצרי ּבפֹועל) 64מעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתאּבדּון  העבֹודה 65ואּבד ּבמציאּות ּפֹועלים אזי , ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָ

למּטה  ּבירידה ׁשהיא זרה לעבֹודה (ועד ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָזרה

עׂשיתיני) ואני יאֹורי ּדלי ּבאֹופן ּביֹותר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָמּטה

ּבתכלית. זרה העבֹודה ואיּבּוד ּביּטּול ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָׁשּנעׂשה

הּזקן ÔÈÚ‰Âו) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

אֹור  ׁשּבּגלּות 66ּבתֹורה זה ׁשּתמּורת ְְֶֶֶַַָָ

ּבחֹומר  הּׁשעּבּוד היה מצרים, ּגלּות 67הראׁשֹון, ְְְִִִִֶַַָָָָ

ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבֹודתם ּכל ּגֹו' ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָּובלבנים

ידי  על זה נעׂשה עכׁשיו הּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָּכפׁשּוטֹו,

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבּתֹורה, ּבחֹומר 68ההתעּסקּות ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ

הלכתא, ליּבּון ּדא ּובלבנים קלֿוחֹומר ְְְִִִִֵֶַָָָָּדא

ועד  עצמֹו את ׁשּמייּגע זה ידי ׁשעל ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַוהיינּו,

ּפי  על אמיּתית יגיעה ,ּפר עבֹודת ׁשל ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָלאֹופן

וחמר  קל ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה ּבליּמּוד אמת, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹּתֹורת

עֹוד  ּפֹועלים זה ידי על הּנה הלכתא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָוליּבּון

ידי  על מצרים ּבגלּות ּׁשּפעלּו מּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָיֹותר

מּובן, ּומּזה ּכפׁשּוטם. ּובלבנים ּבחֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָהעבֹודה

אּלא  ּכללי, ּבאֹופן העבֹודה מסּפיקה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

עצמֹו את ׁשּמכניס ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהעבֹודה

ׁשּמלּבן  הלכתא, ּבליּבּון ּוכמֹו כּו', ּבהּפרטים ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּגם

ּבכל ההלכה את פרטים,ּומברר ּופרטי הּפרטים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּדהלכתא  אּליּבא ׁשמעּתתא לאּסּוקי ׁשּבא .69עד ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
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ועוד.62) ואילך. 342 ע' שם .114 ע' ח"כ תולדות.63)לקו"ש ר"פ כו.64)פרש"י ז, ע"ז 65)עקב וראה ב. יב, ראה פ'

סקמ"ו. יו"ד שו"ע פ"זֿח. ע"ז הל' רמב"ם ואילך. ב ואילך.66)מה, ב נא, ואילך. א מט, יד.67)שמות א, ח"ג 68)שמות

שם. בתו"א הובא א. א.69)קנג, כו, יומא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אחריהם, לפנות תגרום הדברים שהכרת חשש אין מהתורה, חלק בתור

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·ÓÎÂ62 הרבי של ÂNÚÂבשיחות ·˜ÚÈ ÔÈÚa ¿«¿»¿»«≈¿ƒ¿««¬…¿≈»
‰L¯ta ÌÈ¯eÓ‡‰63, הם יצחק' תולדות ש'ואלה תולדות פרשת תחילת »¬ƒ«»»»

שהוא  כפי עשו בין הבדל שיש ונתבאר בפרשה, מדובר שעליהם ועשו יעקב

לכפי  כראוי שלא שהתנהג במציאות

בתור  היינו 'בפרשה', הם שהדברים

בתורה, ‰‡eÓ¯ענין ÂNÚ ÌbL∆«≈»»»
,‰¯BzÓ ˜ÏÁ ‡e‰ ‰L¯ta וכך «»»»≈∆ƒ»

שיש  העבודהֿזרה הכרת בענין גם

הדברים  הכרת בין ומהותי גדול הבדל

בפרטי  והתענינות עיסוק מתוך

לימוד  לבין העבודהֿזרה של המציאות

בתורה. הלכות בתור ≈«¿ÔÎÏÂ,הדברים
˙BÎÏ‰ ‰¯Bza ÌÈ„ÓBÏ ¯L‡k«¬∆¿ƒ«»ƒ¿
‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ≈«¿≈∆

‡Ùeb עצמו הלימוד ידי על »
Ú‰ ˙‡ ÌÈÏh·Ó,‰¯Ê ‰„B· ¿«¿ƒ∆»¬»»»

˙‡ ÌÈ„ÓBÏ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆¿ƒ∆
È„ÈÏ Ck ¯Á‡ ‰‡aL) ‰ÎÏ‰‰«¬»»∆»»««»ƒ≈

ÏÚBÙa ‰NÚÓ הלימוד ואחרי «¬∆¿«
ההלכה  את CÈ¯vLמקיימים (∆»ƒ

epˆwLz ıwL ˙BÈ‰Ï64„a‡Â ƒ¿«≈¿«¿∆¿«≈
Ôe„a‡z65, התורה ציוויי היינו ¿«¿

עניני  והריסת ואיבוד ביטול אודות

ÌÈÏÚBtעבודהֿזרה  ÈÊ‡ ידי על ¬«¬ƒ
זה  ‰B·Ú„‰לימוד ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»¬»

„ÚÂ) ‰¯Ê על וההשפעה שהפעולה »»¿«
אפילו  היא זרה «¬»B·ÚÏ„‰העבודה

‰hÓÏ ‰„È¯Èa ‡È‰L ‰¯Ê»»∆ƒƒƒ»¿«»
È¯B‡È ÈÏc ÔÙB‡a ¯˙BÈa ‰hÓ«»¿≈¿∆¿ƒ¿ƒ

ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â פרעה קליפת «¬ƒ¬ƒƒƒ
כאמור  הבורא, מציאות את המכחישה

היא )לעיל  וההשפעה והפעולה

„eaÈ‡Â ÏehÈa ‰NÚpL∆«¬∆ƒ¿ƒ
,˙ÈÏÎ˙a ‰¯Ê ‰„B·Ú‰ וכפי »¬»»»¿«¿ƒ

ענין  את להלן עוד ומבאר שממשיך

עלֿ מצרים עניני של והתיקון הבירור

התורה. לימוד ידי

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
¯B‡ ‰¯B˙a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡66 «¿«»≈¿»

„eaÚM‰ ‰È‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ,ÔBL‡¯‰ ˙eÏbaL ‰Ê ˙¯eÓzL∆¿«∆∆«»»ƒ»ƒ¿«ƒ»»«ƒ¿
של  במידה הגלות של והקושי במצרים ישראל בני ÓBÁa67¯של ¿∆

e„·Ú ¯L‡ Ì˙„B·Ú Ïk 'Bb ÌÈ·Ï·e המצריםÌ‰· ישראל בבני ƒ¿≈ƒ»¬»»¬∆»¿»∆
ÂÈLÎÚ ‰p‰ ,BËeLÙk C¯Ùa הזה שבזמן Ê‰בגלות ‰NÚ השעבוד ¿»∆ƒ¿ƒ≈«¿»«¬∆∆

‰‰˙e˜qÚ˙בגלות  È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿
e˙kL·והיגיעה  BÓÎe ,‰¯Bza«»¿∆»
¯‰fa68‡c ¯ÓBÁa לימוד זהו «…«¿∆»

של באופן BÁÂŒÏ˜¯Óהתורה «»∆
‡c ÌÈ·Ï·e זהו‡˙ÎÏ‰ ÔeaÈÏ ƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿¿»

הלכה, ובירור ÏÚLעיון ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«
BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÈnL ‰Ê È„È¿≈∆∆¿«≈«∆«¿

תורה  הלומד היא ÚÂ„האדם שהגיעה ¿«
עד  גדולה ÏLיגיעה ÔÙB‡Ï¿∆∆

˙ÈzÈÓ‡ ‰ÚÈ‚È ,C¯t ˙„B·Ú¬«∆∆¿ƒ»¬ƒƒ
,˙Ó‡ ˙¯Bz Èt ÏÚ כזו יגיעה «ƒ«¡∆
יגיעה  לה קוראת enÈÏa¿ƒ„שהתורה

¯ÓÁÂ Ï˜ ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆«»…∆
È„È ÏÚ ‰p‰ ,‡˙ÎÏ‰ ÔeaÈÏÂ¿ƒƒ¿¿»ƒ≈«¿≈

ÌÈÏÚBt ‰Ê עניני ותיקון בירור ∆¬ƒ
eÏÚtMהגלות  ‰nÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ«∆»¬

ותיקנו  ÏÚובירור ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ«
ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿∆ƒ¿≈ƒ
‡lL ,Ô·eÓ ‰fÓe .ÌËeLÙkƒ¿»ƒ∆»∆…

‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ בירור של «¿ƒ»»¬»
לימוד  ידי על העולם עניני ותיקון

‡l‡התורה  ,ÈÏÏk ÔÙB‡a¿∆¿»ƒ∆»
‰„B·Ú‰ זה ותיקון בירור של »¬»

ÒÈÎnL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆«¿ƒ
BÓˆÚ תורה ‡˙ הלומד Ìbהאדם ∆«¿«

BÓÎe ,'eÎ ÌÈË¯t‰a למשל ¿«¿»ƒ¿
,‡˙ÎÏ‰ ÔeaÈÏa עוסקים כאשר ¿ƒƒ¿¿»

מנת  על סוגיא ללבן כדי ועיון בלימוד

הלכה ‡˙לפסוק ¯¯·Óe ÔaÏnL∆¿«≈¿»≈∆
‰ÎÏ‰‰ אלא כללי באופן רק לא «¬»»

,ÌÈË¯Ù ÈË¯Ùe ÌÈË¯t‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿»≈¿»ƒ
‡˙zÚÓL È˜eq‡Ï ‡aL „Ú«∆»¿«≈¿«¿¿»

‡˙ÎÏ‰c ‡aÈl‡69 למסקנת «ƒ»¿ƒ¿¿»
אופן  שזהו ההלכה, פי על הסוגיא

ומחייב  מיוחדת יגיעה שדורש לימוד

הפרטים. לפרטי התייחסות
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לח
כלה  אחותי לגני באתי

ּכמבֹואר  האדם, עבֹודת ּבכללּות ׁשהּוא ְְְֲִֶַַָָָָָּוכמֹו

האמצעי  לאדמֹו"ר הּיחּוד ׁשּכדי 70ּבׁשער , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

עבֹודה  מסּפיקה לא ּכדבעי, העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּתהיה

הענין  להיֹות צרי אּלא ּכללי, ּבאֹופן ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָוהתּבֹוננּות

אבי אלקי את ּדע אלקּות, ּבאֹופן 71ּדידיעת , ְֱֱִִִֵֶֶַַָֹֹ

הענינים  ּפרטי וכל הּספירֹות עניני את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיֹודעים

ּבאֹופן  מהם ׁשּנׁשּתלׁשלּו ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָּדכל

ּבקֹונטרס  מבֹואר זה ּדר ועל ּדוקא. ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָּפרטי

(מהֹורׁש"ּב)72העבֹודה  אדמֹו"ר קדּוּׁשת לכבֹוד ְְְְֲִַַַַָָ

ּדקּבלת  הּכללי הענין על ׁשּנֹוסף עדן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמתֹו

וׁשרׁשּה ועיּקרּה העבֹודה ראׁשית ׁשּזהּו ,73עֹול, ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

ּפרטית, ּבעבֹודה ּגם נמׁש להיֹות צרי זה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהרי

ׁשּבתֹורת  הּטעם ּגם וזהּו פרטים. ּופרטי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבפרטים 

ּופרטי  ּפרטים נתּבארּו האמת, חכמת ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָהּקּבלה,

ּפרׁשת  (ּבזהר זה ּדלעּוּמת ּבהענינים  ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹפרטים

חּיים, ׁשּבעץ לעיל הּנזּכרים ּובּׁשערים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּפקּודי,

ּבירּור  ּכי, הּמקֹומֹות), ּבׁשאר ּבזה ְְְִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא

ענינים  ליּמּוד ידי על ּדוקא נעׂשה זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּלעּוּמת

ליּבּון  ׁשל ּבאֹופן פרטים, ּופרטי ּבפרטים ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָאּלּו

ְְִָהלכתא.

ּבנגלה LÈÂז) ּׁשּמצינּו מה ּגם ׁשּזהּו להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִֶֶֶֶַַָ

ּתענית  ּבמּסכת רּבי 74ּדתֹורה אמר , ְְֲִִֶֶַַַַָָ

לעֹון  (ׁשּבא נקרי מּיד רחב רחב האֹומר ּכל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיצחק

הּגלּות, לאריכּות ׁשּגֹורם רחמנאֿלּצלן ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּידּוע

מקֹומֹות  ּבכּמה נחמן 75ּכמבֹואר רב ליּה אמר ,( ְְְְֲֵַַַַַָָָ

חֹוׁשׁש (איני לי איכּפת ולא אמינא אמר 76אנא ,( ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

(ּכמבֹואר  ּובמּכירּה ּביֹודעּה קאמינא ּכי ְְְְִִִֵַַָָָָָָליּה

לוי הּקּבלה).77יצחק ּבלּקּוטי  ּדר על ּבזה הענינים ּפרטי ז"ל לאאמו"ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבאֹופן  היא מּטה למּטה ׁשהם ּבהענינים ההתעּסקּות ׁשּכאׁשר ּבזה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהענין

התקּׁשרּות  מּלׁשֹון (ּדעת התקּׁשרּות אצלֹו ׁשּנעׂשית היינּו, ּומּכירּה, )78ּדיֹודעּה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּכמֹו רצּוי, ּבלּתי לענין ּבא אזי מּטה, למּטה ׁשהם ּכפי אּלּו ּבענינים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָוהּכרה
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לט

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

ועל  רחמנאֿלּצלן, הּידּוע לעֹון ׁשּבא זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבענין

ּכאׁשר  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ענינים ּבׁשאר זה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדר

,אבי אלקי את ּדע אם ּכי ּומּכירּה, יֹודעּה ְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹאינֹו

מביאה  זֹו ׁשלם 79ׁשּידיעה ּבלבב אזי 71לעבדהּו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

למּטה  ׁשהם ּבענינים מההתעּסקּות חֹוׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאינֹו

מּתֹורה  חלק ׁשהם ּכפי ּבהם ׁשעֹוסק ּכיון ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּטה,

הּתֹורה, ׁשלימּות ּתלּויה ּבהם ׁשּגם ּכ ְְְֵֵֶֶַַָָָָָׁשלימה,

הפרׁש ׁשאין פילגׁש80ועד היתה ותמנע 81ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אלקי הוי' אנכי הּגמרא 82ּובין מּדברי (ּכּמּובן ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

סנהדרין  הּתֹורה 83ּבמּסכת ׁשעניני היינּו ,( ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּדרּגת  ּבאֹותּה הם מּטה, מּטה אֹודֹות ְְְְִֵֶַַַַַָָָׁשּמדּברים

לכ נֹוסף ולכן, ,אלקי הוי' ּדאנכי ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָֹֹהּקדּוּׁשה

נעׂשה  אּלּו ּבענינים  הּתֹורה ליּמּוד ידי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעל

ּתּקנתם  זֹוהי ּדׁשבירתם ּבאֹופן ׁשּלהם ,84הּבירּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מעבֹודת  חלק זה ענין נעׂשה זה לאחר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנה

ׁשם  הּבעל ּוכתֹורת טֹוב, ּדעׂשה ּבאֹופן ְְֲֵֵֶַַַַַָָָהאדם

טֹוב. מרע ׁשּיעׂשה לעיל) (הּנזּכר ְְֲִֵֵֶֶַַָָטֹוב

מה LÈÂח) ּדהּנה, יֹותר, ּבעֹומק ּבזה להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַָ

ירא  היה רּבינּו ׁשּמׁשה ּבּזהר ֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּכתּוב

להיֹות  הּוצר ׁשּׁשם לפי זה הרי ּפרעה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹמּקליּפת

הסּכים  זה ועל כּו', ּדיֹודעּה ּבאֹופן ְְְְְִִֵֶֶַַָהּבירּור

לפי  והיינּו, ּבעצמֹו, ּובא הּוא, ּברּו ְְְְְִַַַָָָהּקדֹוׁש

ּוכמֹו ליּה, איכּפת לא הּוא ּברּו ְְִֵֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש

מּבצרה 85ׁשּכתּוב  ּבגדים חמּוץ מאדֹום ּבא זה מי ְְֱֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּפי  על ׁשאף היינּו אגאלּתי, מלּבּוׁשי וכל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָּגֹו'

ּבכדי  ּבהם (ׁשּמתלּבׁש זה ּדלעּוּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהענינים

הּקדֹוׁש ׁשל לבּוׁשים על ּכביכֹול ניּכרים ְְְְִִִִֶַַָָָָָלבררם)
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ובכ"מ.79) ב). (קנו, בתניא השמיני.80)קו"א היסוד ― חלק פ' סנהדרין להרמב"ם יב.81)פיה"מ לו, יתרו 82)וישלח

ו. ה, ואתחנן ב. אֿב.83)כ, רפ"ב.84)צט, כלים ואילך.85)ע"ד קפו ע' תרכ"ט סה"מ וראה אֿג. סג, ישעי'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,Èeˆ¯ ÈzÏa בירור שיפעל ובמקום רצויות, לא תוצאות לכך להיות עלולים ƒ¿ƒ»

ירידה  עצמו לו תגרום הזו ההתעסקות הדברים, Ê‰ותיקון ÔÈÚa BÓk של ¿¿ƒ¿»∆
ומכירה  יודעה אם המסוימת האשה שם ‰Úe„iהזכרת ÔBÚÏ ‡aL∆»∆»«»«

,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ לעיל Bikˆ‡כנזכר ÌÈÈÚ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚÂ «¬»»ƒ¿»¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«≈
‰Êa חיבור מתוך בהם שההתעסקות »∆

להביא  עלולה והתקשרות, חזק

רצויות. לא L‡k¯תוצאות Ï·‡¬»«¬∆
,d¯ÈkÓe dÚ„BÈ BÈ‡ אינו כאשר ≈¿»«ƒ»

לדברים  בנפשו מחובר ואינו קשור

רצויים  ‡Ìבלתי Èk הדעת אלא ƒƒ
אלוקות  בעניני היא שלו וההתקשרות

לציווי  ‡È˜Ïבהתאם ˙‡ Úc«∆¡…≈
BÊ ‰ÚÈ„iL ,EÈ·‡ והכרה דעת »ƒ∆¿ƒ»

רצויות  הכי תוצאות לה יש ה' בגדולת

È·Ó79··Ïa‡‰שהיא  e‰„·ÚÏ ¿ƒ»¿»¿≈¿≈»
ÌÏL71, הפסוק בהמשך שכתוב כמו »≈

˙e˜qÚ˙‰‰Ó LLBÁ BÈ‡ ÈÊ‡¬«≈≈≈«ƒ¿«¿
,‰hÓ ‰hÓÏ Ì‰L ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ∆≈¿«»«»

Ì‰a ˜ÒBÚL ÔÂÈk להתחבר מבלי ≈»∆≈»∆
אלא  הנחותה למציאות ולהתקשר

הוא  בהם ÏÁ˜העיסוק Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈≈∆
ÌbL Ck ,‰ÓÈÏL ‰¯BzÓƒ»¿≈»»∆«
,‰¯Bz‰ ˙eÓÈÏL ‰ÈeÏz Ì‰a»∆¿»¿≈«»
כשהיא  דוקא שלימה היא והתורה

ענין  פירוט (של אלה ענינים גם כוללת

ובכתבי  בזוהר באריכות הקליפות

לעיל) כמובא כך ÚÂ„האריז"ל, כדי ¿«
התורה  שלימות הם אלה ענינים גם

L¯Ù‰ ÔÈ‡L80ÔÈa הכתוב ∆≈∆¿≈≈
ואומר  עשו בני במשפחות המדבר

L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â81ÔÈ·e ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆≈
עשרת  של הפתיחה היא שבו הפסוק

ואחדות  האמונה אודות ומדבר הדברות

‡EÈ˜Ïה' 'ÈÂ‰ ÈÎ‡82Ô·enk) »…ƒ¬»»¡…∆«»
˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·cÓƒƒ¿≈«¿»»¿«∆∆

ÔÈ¯„‰Ò83( שווים הפסוקים ושני «¿∆¿ƒ
התורה, משלימות חלק שהם זה בענין

‰¯Bz‰ ÈÈÚL eÈÈ‰«¿∆ƒ¿¿≈«»
,‰hÓ ‰hÓ ˙B„B‡ ÌÈ¯a„nL'פלגש היתה 'ותמנע הנזכר הפסוק כמו ∆¿«¿ƒ«»«»

ÛÒB ,ÔÎÏÂ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡c ‰Me„w‰ ˙b¯c d˙B‡a Ì‰≈¿»«¿««¿»¿»…ƒ¬»»¡…∆¿»≈»
¯e¯Èa‰ ‰NÚ el‡ ÌÈÈÚa ‰¯Bz‰ „enÈÏ È„È ÏÚL CÎÏ¿»∆«¿≈ƒ«»¿ƒ¿»ƒ≈«¬∆«≈

Ì˙wzוהתיקון  È‰BÊ Ì˙¯È·Lc ÔÙB‡a Ì‰lL84 בהלכה כמבואר ∆»∆¿∆ƒ¿ƒ»»ƒ«»»»
צריך  אלא ליבון או בהגעלה הכשרה לו מועילה לא איסור שבלע חרס שכלי

ענינים לשבור  יש העולם עניני ותיקון בבירור שגם בחסידות ומבואר אותו,

דווקא  הוא שלהם שהבירור יותר נחותים ענינים ויש ולתקן להעלות שניתן

ושבירתם, ביטולם ידי ≈p‰ƒ‰על
‰Ê ¯Á‡Ï ידי לאחר על בירורם ¿««∆

ואז  לטוב מתהפכים הם הרי 'שבירה'

˙„B·ÚÓ ˜ÏÁ ‰Ê ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»∆≈∆≈¬«
,·BË ‰NÚc ÔÙB‡a Ì„‡‰»»»¿∆«¬≈
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯B˙Îe¿««««≈

(ÏÈÚÏ ¯kÊp‰) של הפנימי בפירוש «ƒ¿»¿≈
טוב' ועשה מרע 'סור הכתוב

.·BË Ú¯Ó ‰NÚiL∆«¬∆≈»
˜ÓBÚa ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ»∆¿∆
·e˙kM ‰Ó ,‰p‰c ,¯˙BÈ≈¿ƒ≈«∆»
‡¯È ‰È‰ eÈa¯ ‰LnL ¯‰fa«…«∆…∆«≈»»»≈

,‰Ú¯t ˙tÈÏwÓ לעיל כמבואר ƒ¿ƒ««¿…
ÌML ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ פרעה אצל ¬≈∆¿ƒ∆»

מצרים  BÈ‰Ï˙בגלות C¯ˆe‰¿«ƒ¿
¯e¯Èa‰ פרעה קליפת ÔÙB‡aשל «≈¿∆

,'eÎ dÚ„BÈc התעסקות מתוך ¿¿»
להביא  שעלולה וישירה קרובה

לעיל, כמבואר רצויות, לא תוצאות

Ce¯a LB„w‰ ÌÈkÒ‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿ƒ«»»
‡e‰,מוצדק רבנו משה של שהחשש

,BÓˆÚa ‡·e היה שבתחילה ולאחר »¿«¿
בסופו  פרעה', אל 'בא למשה הציווי

בא  בעצמו הוא ברוך הקדוש דבר של

פרעה, LB„w‰Lאל ÈÙÏ ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«»
,dÈÏ ˙tÎÈ‡ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a לא »»ƒ¿«≈

אפילו  והתעסקות במגע לבוא לו אכפת

נחותות  קליפות ¿BÓÎeעם
·e˙kL85 אודות ישעיה בנבואת ∆»

אומות  על הוא ברוך הקדוש פעולת

ıeÓÁהעולם  ÌB„‡Ó ‡a ‰Ê ÈÓƒ∆»≈¡¬
ÏÎÂ 'Bb ‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»¿»

,ÈzÏ‡‚‡ ÈLeaÏÓ וההתעסקות «¿«∆¿»¿ƒ
ה'בגדים' על כביכול לכלוך גורמת הזו

Ê‰שלמעלה  ˙neÚÏc ÌÈÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡L eÈÈ‰ היפך «¿∆««ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«∆
Ì‰aהקדושה  LaÏ˙nL) הוא ברוך ÌÈ¯kÈהקדוש (Ì¯¯·Ï È„Îa ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈¿»¿»ƒ»ƒ

‡¯˜pL „ÚÂ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÌÈLe·Ï ÏÚ ÏBÎÈ·kƒ¿»«¿ƒ∆«»»¿«∆ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מ

 40   למלל ימא  

מ
כלה  אחותי לגני באתי

מקֹום, מּכל אגאלּתי, ׁשּנקרא ועד הּוא, ְְְְִִִֶֶַָָָָָּברּו

ידי  ׁשעל ואּדרּבה, חסֿוׁשלֹום, ּבזה נתּפס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

להּקדֹוׁש ּבנֹוגע זה וכל ׁשּלהם. הּבירּור נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

לאיׁש ּבנֹוגע ּכן ּׁשאין מה ּבעצמֹו, הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָּברּו

זה  לא הרי רּבינּו), מׁשה אפיּלּו (ּכֹולל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹהּיׂשראלי 

אל  ׁשּמבקׁשים וכאמּור, העבֹודה, סדר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָהּוא

ּבנּסיֹון  עצמֹו את מכניס ואם נּסיֹון, לידי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתביאנּו

ׁשאין  ואׁשּוב אחטא האֹומר ּדר על זה הרי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָכּו',

כּו' ּבידֹו איׁש86מסּפיקין ּכאׁשר אמנם, . ְְְֲִִִֶַַָָָ

ידי  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עם מתקּׁשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהּיׂשראלי

ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ּבאֹופן ליּמּוד הּוא והּליּמּוד ְְְִִִִֵֶַַָָ

ּדברכּו ּבאֹופן היינּו, ,אבי אלקי את ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָֹּדדע

ּתחּלה  הוה 87ּבּתֹורה לׁשֹון הּתֹורה, נֹותן ,88, ְְִֵֶַַָָָֹ

ּכנגדֹו וׁשֹונה קֹורא הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ,89ויֹודע ְְְְֵֵֶֶֶַַָָ

הרב  לחזֹור רגיל (ׁשהיה טֹוב ׁשם הּבעל ְֲִֵֶַַַַַַָָָָּוכתֹורת

מּבארדיטׁשֹוב) יצחק לוי רּבי על 90הּצּדיק ְְְִִִִִִֵַַַַַָ

מה 91הּפסּוק  עֹוׂשה ׁשהּצל ּדכמֹו ,צּל הוי' ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ּכביכֹול  ּברּוֿהּוא הּבֹורא ּכ עֹוׂשה, ְִֵֶֶַָָָָָָּׁשהאדם

הּדּיּוק  ּגם (ׁשּזהּו עֹוׂשה ּׁשהאדם מה ִֶֶֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה

ּברּו הּקדֹוׁש וׁשֹונה, הּקֹורא ּכל רז"ל ְְֲֵֶַַַַַַָָָּבמאמר

ּגם  הּנה ּדייקא), ּכנגדֹו ּכנגדֹו, וׁשֹונה קֹורא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָהּוא

קׁשּור  ּתכלית, אין עד מּטה ּבהּמּטה ְְִִִֵַַַַַָָָָּבירידתֹו

התעּסקּות  מּתֹו ׁשם ׁשהֹול (ּכיון למעלה ְְְְִִֵֵֶַַָָָהּוא

,(אבי אלקי את ּדדע ּבאֹופן הּתֹורה ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹּבליּמּוד

ׁשּכל  אריּבער", ּד"לכּתחיּלה ּבאֹופן ּבזה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּומצליח

ׁשמים  לׁשם מעׂשי ּדכל ּבאֹופן נעׂשים 92עניניו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

דעהּו ּדרכי ה'93ּובכל ּבמלחמת ּומנּצח , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

יׂשראל  ׁשּנצח הּנצח, מּדת ידי על ּגמּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבנּצחֹון

ברּורה  ׂשפה עּמים אל אהּפ הּיעּוד קּיּום ׁשּנעׂשה ועד יּנחם, ולא יׁשּקר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלא
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במשנה.86) ב פה, סמ"ז.87)יומא או"ח ב"ח שם. נדרים בר"ן הובא יונה רבינו וראה ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, נדרים

רסמ"ז. שם אדה"ז ב.88)שו"ע מו, נצבים א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, איכה 89)של"ה שמעוני ילקוט רפי"ח. תדא"ר

תתרלד. בהוספות 90)רמז תשס"ד) (קה"ת, טוב שם כתר ג). (ע, נשא פ' סע"ב). מ, ג. לט, ― (בשלח פרשתנו לוי קדושת

עח. ה.91)סימן קכא, מי"ב.92)תהלים פ"ב ו.93)אבות ג, משלי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÈzÏ‡‚‡,כביכול לכלוך ה'לבושים' על Ó˜שנהיה ÏkÓBÈ‡ ,ÌB ∆¿»¿ƒƒ»»≈

ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Êa Òt˙,חלילה למעלה פוגם הדבר a¯c‡Â‰,ואין ƒ¿»»∆«¿»¿«¿«»
‰Ê È„È ÏÚL עמהם מתעסק הוא ברוך ‰e¯Èa¯שהקדוש ‰NÚ ∆«¿≈∆«¬∆«≈

∆«∆Ì‰lL.והתיקון 
Ce¯a LB„w‰Ï Ú‚Ba ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿≈«¿«»»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,BÓˆÚa ‡e‰¿«¿«∆≈≈

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Ï Ú‚Ba כל ¿≈«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
¯eÈaיהודי  ‰LÓ elÈÙ‡ ÏÏBk)≈¬ƒ…∆«≈

אל  מלבוא מתיירא היה לעיל שכאמור

Ê‰פרעה  ‡Ï È¯‰ והמגע ), הקשר ¬≈…∆
הנחותות  הקליפות עם ‰e‡הישיר

,¯eÓ‡ÎÂ ,‰„B·Ú‰ ¯„Ò≈∆»¬»¿»»
È„ÈÏ e‡È·z Ï‡ ÌÈL˜·nL∆¿«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ≈

ÔBÈq במגע לבוא נצטרך שלא כדי ƒ»
אלו, נחותים ענינים עם ובהתעסקות

BÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎÓ Ì‡Â האדם ¿ƒ«¿ƒ∆«¿
ביוזמתו  ‰¯Èמצידו ,'eÎ ÔBÈqa¿ƒ»¬≈

‰Ê לא ‰‡ÓB¯ראוי דבר C¯c ÏÚ ∆«∆∆»≈
·eL‡Â ‡ËÁ‡ מתוך שחוטא ∆¿»¿»

שעל  תשובה, יעשה כך שאחר מחשבה

במשנה  ז"ל חכמינו אמרו ≈∆ÔÈ‡Lזה
ÔÈ˜ÈtÒÓ מסייעין לעשות B„Èaאין «¿ƒƒ¿»

eÎ86¯L‡k'תשובה  ,ÌÓ‡ .»¿»«¬∆
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ היהודי¯M˜˙Ó ƒ«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«≈

È„È ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÚƒ«»»«¿≈
el‡ ÌÈÈÚ „enÈÏ הקליפות של ƒƒ¿»ƒ≈

‰e‡וכדומה  „enÈl‰Â ,‰¯Bza«»¿«ƒ
,EÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡ Ú„c ÔÙB‡a¿∆¿«∆¡…≈»ƒ
שלומד, שהתורה והכרה ידיעה מתוך

ה', תורת היא שיהיה, איזה ענין בכל

,eÈÈ‰ התורה ÔÙB‡aלימוד «¿¿∆
ז"ל  חכמינו בדברי ¿≈¿eÎ¯·cשנקרא

‰lÁz ‰¯Bza87, הלימוד שלפני «»¿ƒ»
הברכה  ונוסח התורה, ברכת מברכים

הוא  הוא ברוך שהקדוש ≈Ô˙Bהוא
‰Â‰ ÔBLÏ ,‰¯Bz‰88, רק ולא «»¿…∆

מודגש  ובזה בעבר, התורה את שנתן

של  תורתו היא שהתורה יותר עוד

ברוך  שלומד Ú„BÈÂהקדוש היהודי ¿≈«

B„‚kתורה  ‰BLÂ ‡¯B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L89,,המדרש כדברי ∆«»»≈¿∆¿∆¿
˜Ècv‰ ·¯‰ ¯BÊÁÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰L) ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯B˙Îe¿««««≈∆»»»ƒ«¬»«««ƒ

(·BLËÈ„¯‡aÓ ˜ÁˆÈ ÈÂÏ Èa¯90˜eÒt‰ ÏÚ91 בתהילים'ÈÂ‰ «ƒ≈ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿««»¬»»
,‰NBÚ Ì„‡‰M ‰Ó ‰NBÚ Ïv‰L BÓÎc ,Elˆ והילוכו ƒ¿ƒ¿∆«≈∆«∆»»»∆

שלו, בצל נראות האדם של ותנועותיו

ÏBÎÈ·k ‡e‰ŒCe¯a ‡¯Ba‰ Ck»«≈»ƒ¿»
‰NBÚ Ì„‡‰M ‰Ó ‰NBÚ∆«∆»»»∆
¯Ó‡Óa ˜eic‰ Ìb e‰fL)∆∆««ƒ¿«¬«
,‰BLÂ ‡¯Bw‰ Ïk Ï"Ê«̄«»«≈¿∆
‡¯B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈
‡˜ÈÈc B„‚k ,B„‚k ‰BLÂ¿∆¿∆¿¿∆¿»¿»
הוא  ברוך והקדוש קורא שהאדם היינו

אחריו  התורה ),קורא לימוד וכאשר

כזה  באופן B˙„È¯Èaהוא Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒƒ»
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hn‰a¿««»«»«≈«¿ƒ
הכי  בענינים הוא כשהלימוד וגם

הקליפות  כמו ‰e‡נחותים ¯eL»̃
הלומד  (ÔÂÈkהאדם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»

˙e˜qÚ˙‰ CBzÓ ÌL CÏB‰L∆≈»ƒƒ¿«¿
Ú„c ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»¿∆¿«

EÈ·‡ È˜Ï‡ לעיל ‡˙ כמבואר ∆¡…≈»ƒ
ÔÙB‡aבאריכות  ‰Êa ÁÈÏˆÓe ,(«¿ƒ«»∆¿∆

ÁzÎÏ"c,"¯ÚaÈ¯‡ ‰lÈ כפתגם ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
והיינו  לעיל, הנזכר מהר"ש אדמו"ר

ומופלאה  גדולה «∆ÏkLבהצלחה
ÏÎc ÔÙB‡a ÌÈNÚ ÂÈÈÚƒ¿»»«¬ƒ¿∆¿»

ÌÈÓL ÌLÏ EÈNÚÓ92ÏÎ·e «¬∆¿≈»«ƒ¿»
e‰Ú„ EÈÎ¯c93ÁvÓe , ¿»∆»≈¿«≈«

ÏÚ ¯eÓb ÔBÁva '‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆¿ƒ»»«
È„È בו ופועלת cÓ˙שמתעוררת ¿≈ƒ«

‡Ï Ï‡¯NÈ ÁˆpL ,Áˆp‰«∆«∆∆«ƒ¿»≈…
,ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ הכתוב כלשון ¿«≈¿…ƒ»≈

העליונה  הנצח מידת לגבי בשמואל

„ÚÂ לטוב מתהפך NÚpL‰שהרע ¿«∆«¬∆
„eÚi‰ Ìei˜ לעתידֿלבוא על ƒ«ƒ

צפניה  בנבואת ‡Ïהאמור Ct‰‡∆¿…∆
‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ«ƒ»»¿»ƒ¿…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מא

 למלל ימא    41 

מא

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

אחד  ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם כּלם ,94לקרא ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻ

הּמלּוכה  להוי' ׁשאני 95והיתה ּדכׁשם ּובאֹופן , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

חיּלּוק) (ללא נקרא אני ּכ ׁשּגם 96נכּתב והיינּו, , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹ

ּדלעיּלא  הוי' ׁשם יאיר ׁשּכתּוב 97למּטה ּוכמֹו ,98 ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּכי  יחּדו ּבׂשר כל ׁש)וראּו (ועד הוי' ּכבֹוד ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָונגלה

ּדּבר. הוי' ֲִִֵָָּפי

מּמׁש,ÏÎÂט) בימינּו ּבמהרה יהיה זה ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּגם  ּכֹולל הּבירּורים, עבֹודת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנׁשלמת

קדּׁשת  ּכבֹוד ּפתגם ּכּידּוע הּכפּתֹורים, ְְְְְִִִַַַַַַָָֻצחצּוח

רק  ׁשּצרי ההיּלּולא ּבעל אדמֹו"ר וחמי ְְִִִִֶַַַַַָָָמֹורי

קנעּפלא ּדי עֹומדים 99צּוּפּוצן הוי' צבאֹות וכל , ְְְְְְֲִִִֶַָָָ

צבאֹות  אלקי הוי' לפני אֹויס) זי ,100(ׁשטעלן ְְְְְֱֲִִֵֵֶָָָֹ

צבאֹות  ּבׁשם נקראים ׁשּלכן ּביּטּול, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָּובאֹופן

ּובטלים  טפלים ׁשהּצבאֹות ,סמּו לׁשֹון ְְְְֲִִֵֶַָָָָָהוי',

מקּבל 101להוי' הּצבא מאנׁשי אחד וכל , ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

המלאה  מּידֹו כּו', יקר והכי ּגדֹול הכי ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָמהאֹוצר

והרחבה  הּקדֹוׁשה ׁשּכאׁשר 102הּפתּוחה ּובאֹופן , ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָ

נעׂשה  ּבמצרים, הּגלּות, ּבזמן עדיין ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָנמצאים

ּבמֹוׁשבֹותם  אֹור יׂשראל ּבני ּומּיד 103לכל , ְְְְְִִֵֵַָָָ

ּבריׁש רמה, ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָלאחרי

האמיּתית 104ּגלי  ּבּגאּוּלה צדקנּו, מׁשיח ידי על , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה ְְְְִֵֵֵַַָָָָוהּׁשלימה,
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ט.94) ג, כא.95)צפני' א, וש"נ.96)עובדי' א. נ, ועוד.97)פסחים קנח. ע' תרל"ד נא. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ישעי'98)ראה

ה. 42).99)מ, ע' תרפ"ט (סה"ש תרפ"ט שמח"ת יג.100)שיחת ג, עמוס ו. יב, הושע וראה 101)ע"פ ג. ס, בא תו"א

פ"י. המזון.102)בההמשך דברכת שלישית כג.103)ברכה י, שם.104)בא תרגום ח. יד, (בשלח) פרשתנו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌlÎ94, קיום וכן ביחד ה' את לעבוד À»¿≈¬»»¿»¿¿∆∆»

עובדיה  בנבואת האמור לעתידֿלבוא על ÈÂ‰Ï'היעוד ‰˙È‰Â¿»¿»«¬»»
‰ÎeÏn‰95‡ÏÏ) ‡¯˜ È‡ Ck ·zÎ È‡L ÌLÎc ÔÙB‡·e , «¿»¿∆ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿»»¬ƒƒ¿»¿…
˜elÈÁ לקריאה הכתיבה לעתידֿלבוא ,96)בין שתהיה הוי' בשם והקריאה ƒ

הגמרא  כדברי תהיה הגויים כל ידי  על

לעתידֿלבוא  על האמור הפסוק על

ביום  הארץ כל על למלך ה' 'והיה

'לא  - אחד' ושמו אחד ה' יהיה ההוא

הזה  העולם הבא, העולם הזה כעולם

דל"ת  באל"ף ונקרא ה"י ביו"ד נכתב

ה"א, יו"ד, באותיות נכתב הוי' [שם

אל"ף, באותיות ונקרא ה"א, וא"ו,

לעולםֿהבא  אבל יו"ד] נו"ן, דל"ת,

ונכתב  ה"י ביו"ד נקרא אחד כולו

ה"י, hÓÏ‰ביו"ד ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿«»
הזה  ‰ÈÂ'בעולם ÌL ¯È‡È»ƒ≈¬»»
‡lÈÚÏc97, הגבוהה הדרגה ƒ¿≈»

הוי' שם של ¿BÓÎeוהנעלית
·e˙kL98 לעתיד על ישעיה בנבואת ∆»

‰ÈÂ'לבוא  „B·k ‰Ï‚Â והכוונה ¿ƒ¿»¿¬»»
שם  של הנעלית הדרגה להתגלות גם

Na¯הוי' ÏÎ e‡¯Â(L „ÚÂ)¿«∆¿»»»»
.¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

‰Ê ÏÎÂ (Ë על לעיל האמור ¿»∆
דלעתידֿלבוא ∆¿È‰Èƒ‰היעודים

,LnÓ eÈÓÈ· ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ˙ÓÏLpL∆ƒ¿∆∆¬««≈ƒ
לברר  שצריך שבעולם הדברים כל של

ˆÁeˆÁולתקן, Ìb ÏÏBk≈«ƒ¿«
,ÌÈ¯BzÙk‰ העבודה גם ונשלמת ««¿ƒ

האחרון  הדבר הכפתורים', 'צחצוח של

עצמם  שהבגדים לאחר לעשות שנשאר

בתכלית  ומתוקנים שלמים È¯BÓכבר ˙M„˜ „B·k Ì‚˙t Úe„ik ,«»«ƒ¿»¿¿À«ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ הריי"צ ‰‰ÏelÈ‡הרבי ÏÚa הוא שבט, יו"ד שהיום, ¿»ƒ«¿«««ƒ»
הסתלקותו ˜C‡ÏtÚיום Èc Ôˆeteˆ ˜¯ CÈ¯vL99, נשלמו שכבר ∆»ƒ«¿ƒ¿∆¿«

הכפתורים  את לצחצח רק ונשאר השלימה לגאולה ההכנות ˆ·‡B˙כל ÏÎÂ¿»ƒ¿
ÒÈB‡ CÈÊ ÔÏÚËL) ÌÈ„ÓBÚ 'ÈÂ‰ עצמם את ומציגים )מתייצבים ¬»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿

˙B‡·ˆ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ100, ƒ¿≈¬»»¡…≈¿»
ÏehÈa ÏL ÔÙB‡·e,לאלוקות ¿∆∆ƒ

˙B‡·ˆ ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿
,CeÓÒ ÔBLÏ ,'ÈÂ‰ שהאות כיון ¬»»¿»

הרי  בחיריק, מנוקדת 'צבאות במילה צ'

והמשמעות  סמיכות, של לשון זה

היא  הסמיכות של הפנימית

ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË ˙B‡·v‰L∆«¿»¿»ƒ¿≈ƒ
'ÈÂ‰Ï101ÈL‡Ó „Á‡ ÏÎÂ , «¬»»¿»∆»≈«¿≈
‡·v‰הלוחמיםÏa˜Ó השפעה «»»¿«≈
ÏB„bוכוחות  ÈÎ‰ ¯ˆB‡‰Ó≈»»¬ƒ»

‰‡ÏÓ‰ B„iÓ ,'eÎ ¯˜È ÈÎ‰Â«¬ƒ»»ƒ»«¿≈»
‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰«¿»«¿»

‰·Á¯‰Â102 הוא ברוך הקדוש ,של ¿»¿»»
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡kL ÔÙB‡·e¿∆∆«¬∆ƒ¿»ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔÈÈ„Ú¬«ƒƒ¿««»¿ƒ¿«ƒ
¯B‡ Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ‰NÚ«¬∆¿»¿≈ƒ¿»≈

Ì˙B·LBÓa103, שכתוב כפי ¿¿»
חושך, מכת של הימים לגבי בתורה

‰Ê È¯Á‡Ï „iÓe גלות מסתיימת ƒ«¿«¬≈∆
ÌÈ‡ˆBÈמצרים  Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

¯Ó‰,ממצרים  „Èa שתרגם וכפי ¿»»»
ÈÏbאונקלוס  LÈ¯a104, וכפירוש ¿≈¿ƒ

ממצרים  שהיציאה הכתוב על רש"י

ומפורסמת', גבוהה 'בגבורה היתה

היא ÁÈLÓוהיציאה È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«
˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba ,e˜„ƒ̂¿≈«¿»»¬ƒƒ
eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ,‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈»¿»≈
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