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eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה  וע ׂשרים  ׁשנה  מאה  ׂשרה  ח ּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  ח ּיי ׁשני ּבּזהר 1ׁשנים  ואיתא  .2 ְְִִֵֵַַַָָָָֹ

לעילא , ׁשנה  מאה  לעילא , ּכּוּלה ּו ח ּיין ְְְִִֵֵֵַָָָָָאינּון

וצרי לעילא . ׁשנים  וׁשבע  לעילא , ׁשנה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוע ׂשרים 

ׂשרה " ׁש"ח ּיי ה ּזהר  ּבמאמר  ה ּפיר ּוׁש מה ּו ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהבין,

ּׁשּכת ּוב  מה  להבין צרי וגם  "לעילא ". ְְְִִֵֵֶַַָָָָהם 

מה  ּדלכא ֹורה  ׂשרה ", ח ּיי "ׁשני ה ּפס ּוק  ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבס ּיּום 

ח ּיי  "וּיהיּו ֿ זה  לפני ּׁשּנאמר  מה  על  ּכאן ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּמֹוסיף 

ׁשּגם  ּבּזהר  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ּובפרט  ג ֹו'. ְִִֶֶַַַַַָָָָֹׂשרה "

על  ּמֹוסיף  מה  ֿ ּכן ואם  "לעילא ", הם  ׂשרה " ְְִִֵֵֵֵַַַָָָ"ח ּיי

ׂשרה ". ח ּיי "ׁשני ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ְְֵֵֶֶַַָָָזה 

כ "ק p‰Â‰ב ) מאמרי ּבׁשני נת ּבאר  זה  ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ב ) ְְְִֵֶַַָָאדמ ֹו"ר 

העת "ר  ּדׁשנת  ׂשרה  ח ּיי וּיהיּו ֿ ה ּמתחיל  ְְְִִִִֵַַַַַָָּדּבּור 

לזה . זה  ּבסתירה  הם  ולכא ֹורה  עטר "ת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָוד ׁשנת 

מבאר  העת "ר  ּדׁשנת  ּבּמאמר  ׁש"ח ּיי 3ּדה ּנה , , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּדאציל ּות , מלכ ּות  ּבחינת  ׁשל  הח ּיּות  ה ּוא  ְְֲִִֶַַַַַָָׂשרה "

ּבחינת  - ׁשנה " "מאה  מ ּבחינת  ה ּוא  ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשח ּיּות ּה

ו"ׁשבע  ֿ ּובינה , חכמה  – ׁשנה " "ע ׂשרים  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָה ּכתר ,

מ ּבחינת  מק ּבלת  והיא  ֿ אנּפין, זעיר  – ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשנים "

"ע ׂשרים  וכן העצמי, א ֹור  - לעילא " ׁשנה  ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ"מאה 

ׁשּנמ ׁש העצמ ּות  מהמ ׁשכת  - כ ּו' לעילא " ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשנה 

ּבכל  "לעילא " ּבתיבת  ה ּזהר  ּכונת  (ׁשּזֹוהי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהם 

ׁשהיא  ּכמ ֹו ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ה ּוא  זה  ּכל   א ְְְְִִֶֶַַַַָָּכלל ).

ח ּיי  "ׁשני נאמר  ּכ ֿ ואחר  האציל ּות . ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָּבע ֹולם 

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  הא ֹור  המ ׁשכת  - ְְְְִִַַָָָָָָָׂשרה "

עט  ּדׁשנת  ּובמאמר  מבאר ע ׂשּיה . ּבענין 4ר "ת  ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ

- מ ּורגׁש' 'יׁש א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּוּבר  ׂשרה ", ח ּיי ְְְֵֵֵֶַָָָָ"ׁשני
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ואילך. 348 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  פרשתנו.1)*) ב .2)ריש קכב , תשלט .3)ח "א ע ' ח "ב  תער"ב  עטר"ת 4)המשך סה"מ 

ואילך. צו ע '

    
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ היו אמנו  שרה של  חייה שנות L‰מספר  ‰‡Ó «ƒ¿«≈»»≈»»»
‰N ÈiÁ ÈL ÌÈL ÚLÂ ‰L ÌÈNÚÂ1‡˙È‡Â מובא . ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»¿ƒ»

‰fa2e‰lek ÔÈiÁ ÔeÈ‡ כולם אלה (לשון ÏÈÚÏ‡,חיים למעלה «…«ƒ«ƒ¿¿≈»
ממשיך  והזוהר  וחשיבות) מעלה

ÏÈÚÏ‡,ומפרט  ‰L ‰‡Ó≈»»»¿≈»
ÚLÂ ,‡ÏÈÚÏ ‰L ÌÈNÚÂ¿∆¿ƒ»»¿≈»¿∆«

.‡ÏÈÚÏ ÌÈL»ƒ¿≈»
LeÈt‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««≈
"‰N ÈiÁ"L ‰f‰ Ó‡Óa¿«¬««…«∆«≈»»

"‡ÏÈÚÏ" Ì‰ מעלה לאיזו  ≈¿≈»
הכוונה?

e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
˜eÒt‰ ÌeiÒa מספר פירוט אחרי  ¿ƒ«»

שרה  של  חייה ÈiÁשנות ÈL"¿≈«≈
ÛÈÒBn ‰Ó ‰B‡ÎÏc ,"‰N»»¿ƒ¿»«ƒ

Ô‡k הפסוקÓ‡pM ‰Ó ÏÚ »««∆∆¡«
‰ÊŒÈÙÏ הפסוק "eÈ‰iÂבתחילת ƒ¿≈∆«ƒ¿

ËÙe .'B‚ "‰N ÈiÁ הקושי «≈»»ƒ¿»
יותר  גדול  הכפילות טעם ÈtŒÏÚ«ƒמה

ÈiÁ" ÌbL ‰fa e˙kM ‰Ó«∆»«…«∆««≈
"‰N הפסוק האמורים בתחילת »»

‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,"‡ÏÈÚÏ" Ì‰≈¿≈»¿ƒ≈«
e˙kM ‰Óa ‰Ê ÏÚ ÛÈÒBnƒ«∆¿«∆»

הפסוק  N‰"בסיום ÈiÁ ÈL"¿≈«≈»»
מיותרת? כפילות זו  ולכאורה

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â ( הזוהר דברי  ¿ƒ≈ƒ¿»∆
ÈÓ‡Óהאמורים  ÈLa ‡a˙ƒ¿»≈ƒ¿≈««¿≈

("LB‰Ó) "BÓ„‡ ˜"Î«¿¿»«
אדמו "רי  בשושלת החמישי  הרבי 

הולדת Ô„ÚŒB˙ÓLד חב" יום אשר  ƒ¿»≈∆
חשוון  כ ' ביום ÏÈÁ˙n‰Œeacƒ««¿ƒחל 

"˙Ú‰ ˙Lc ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»ƒ¿«
‰B‡ÎÏÂ ,˙"ËÚ ˙L„Â¿ƒ¿«¿ƒ¿»

האמורים הביאורים  המאמרים בשני 

,‰p‰c .‰ÊÏ ‰Ê ‰È˙Òa Ì‰≈ƒ¿ƒ»∆»∆¿ƒ≈
‡Ó "˙Ú‰ ˙Lc Ó‡na3 ««¬»ƒ¿«¿»≈

הרש"ב, ‰e‡הרבי  "‰N ÈiÁ"L∆«≈»»
˙eiÁ‰ ומשפיע המאיר  האלוקי  האור  ««

רוחנית  eÎÏÓ˙חיות ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««¿
d˙eiÁL ,˙eÏÈˆ‡c החיות מקור  «¬ƒ∆«»

מאירה  שהיא כפי  המלכות ספירת

והעליון  (הראשון  האצילות בעולם

עשיה) יצירה, בריאה, אצילות, – הכלליים הרוחניים העולמות ‰e‡מארבעת
˙k‰ ˙ÈÁa  "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁaÓ מקור והיא בתוכה הכוללת ƒ¿ƒ«≈»»»¿ƒ««∆∆

זה  הרי  הכול  ובסך  העשר , מכל  כלולה מהן  אחת שכל  הספירות עשר  לכל 

בחינות, ÈeŒ‰ÓÎÁ‰מאה Y "‰L ÌÈNÚ" הספירות שתי  ∆¿ƒ»»»¿»ƒ»
אחת  שכל  ו 'בינה' 'חכמה' העליונות

במספר  הן  וביחד  מעשר  כלולה מהן 

ŒÈÚÊעשרים, Y "ÌÈL ÚL"Â¿∆«»ƒ¿≈
,ÔÈt‡ העליונות המידות שבע «¿ƒ

יסוד , הוד , נצח, תפארת, גבורה, (חסד ,

פנים  אנפין ", "זעיר  הנקראות מלכות)

בבחינת  המאיר  לאור  ביחס (כי  זעירות

אור  הוא במידות המאיר  האור  המוחין ,

ומצומצם) בחינת È‰Â‡מועט ¿ƒ
דאצילות  האור Ïa˜Ó˙המלכות את ¿«∆∆

שלה  "Ó‡‰והחיות ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
ÈÓˆÚ‰ B‡  "‡ÏÈÚÏ ‰L»»¿≈»»«¿ƒ
שהוא  זה במובן  'לעילא' שהוא האור 

פרטית  בדרגה מהתלבשות למעלה

הוא  אלא והגדרה מ'ציור ' ולמעלה

L‰'עצמי ', ÌÈNÚ" ÔÎÂ¿≈∆¿ƒ»»
˙ÎLÓ‰Ó  'eÎ "‡ÏÈÚÏ¿≈»≈«¿»«

˙eÓˆÚ‰ העצמי הבא האור  »«¿
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  מעצמותו 

בעצמו  Ì‰aהוא CLÓpL∆ƒ¿»»∆
נרמזות  שכאמור  ובינה חכמה בספירות

שנה  זה (È‰BfL'ב'עשרים עניין  ∆ƒ
'עצמי ' לאור  ‰‰fשהכוונה ˙Âk«»««…«

ÏÏk ÏÎa "‡ÏÈÚÏ" ˙È˙a¿≈«¿≈»¿»¿»
שנה", "מאה – בכתוב הנמנה

שנים" "ושבע שנה", ‡C"ועשרים .(«
‰Ê Ïk מדבר שהכתוב לעיל  המבואר  »∆

כפי  ו "שבע" "עשרים" "מאה", על 

עצמי  כאור  "לעילא", ‰e‡שהם
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿∆ƒ
CkŒÁ‡Â .˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¿««»

"‰N ÈiÁ ÈL" Ó‡ זה ואין  ∆¡«¿≈«≈»»
עניין  על  מדובר  כי  מיותר  לשון  כפל 

- ‰‡Bאחר  ˙ÎLÓ‰ המאיר «¿»«»
למטה  האצילות, «¿BÓÏBÚa˙בעולם

.‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙"ËÚ ˙Lc Ó‡Óe¿«¬»ƒ¿«

‡Ó4 הרש"ב ÔÈÚaהרבי  ¿»≈¿ƒ¿«
,"‰N ÈiÁ ÈL" אחר באופן  ¿≈«≈»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86





כללי מפתח  

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

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

)ג ויהיו חיי שרהה "מאמר ד    

ה   ...........  ה"תשכ'ה ,מברכים החודש כסלו, פרשת חיי שרהבת ש

)ד  חיי שרה בת פרשתששיחת ,  

בי  ...........................  ה"כתש'ה ,מברכים החודש כסלו

)ה מרחשון ה"כ, חיי שרה בת פרשתמשיחות ש ,  

בכ  ............................  ב''תשנ'ה מברכים החודש כסלו

)ו גל  ....................  וטכרך  פרשת חיי שרהשיחות -טילקו  

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

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

)ח  מ  .................  פרשת חיי שרה –ילקוט גאולה ומשיח

)ט מא  ...........  פרשת חיי שרה לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  סה  ................  פרשת חיי שרהלשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

סו  .......................................  רשת חיי שרהפלשבוע  

)יב  עח  ................  פרשת חיי שרהלשבוע " היום יום"לוח

)יג אפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – פד  ...............  פרשת חיי שרהלשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  לאק   ..........  פרשת חיי שרהלשבוע פרק אחד ליום

)טז – נגק  ................  פרשת חיי שרהלשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

נוק  ...........................................  זפרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)יח  קידושיןמסכת  –משניות  

נחק  ........................................................ביאור קהתי

)יט  קסה  ..................................................  מגילהמסכת  עקביעין



  

)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

קסו  ....................................................  פהעד דף  טעמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

קצד  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב מציאה/מידותת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג יפה שעה אחת"ל "להבין מה שאמרו רזה "ד אור תורה"  

קצז  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

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

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

אר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

אר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

בר  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

בר  ......................................................  צ''רייר מוה''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

טר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

יאר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

יגר  .........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב כאר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  בכר  ........................  פרשת חיי שרהלשבוע לוח זמנים

)לד גכר  .....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו  

המלכ ּות , ׁשּבספירת  וההתנּׂשא ּות  ְְְְְְִִִֶַַַַַָהר ֹוממ ּות 

ּבעצמ ֹו ּומ ּורג ׁש יׁשּות  ׁשל  ּבא ֹופן זה  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָׁשאין

ענין  זה ּו א ּלא  ּבעצם ), ּביט ּול  ּבחינת  - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ(א ּדר ּבא 

מ ּורג ׁש. לא  אבל  והתנּׂשא ּות , הג ּבהה  ְְְְְְֲִַַַָָָָָֹה ּמל ּוכה ,

(ולא  ה ּמל ּוכה  טבע  ׁשּמּצד  ֿ ודם , ּבׂשר   מל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּוכמ ֹו

ּבר ֹוממ ּות  היא  הרי וכ ּו') ׂשכל ֹו מעלת  ְְְְֲֲִִִֵַַַמ ּצד 

והתנּׂשא ּות  ׁשהר ֹוממ ּות  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְְְְְְִִִֶַַַַָוהתנּׂשא ּות .

ּובד ּוגמת  יׁשּות . ׁשל  הר ּגׁש זה  אין ּבמ ּור ּגׁש, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָּבאה 

ּבהר ) (ּכׁשהיה  ר ּבנּו מ ׁשה  ּכמ ֹו ה ּגד ֹולים , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹצ ּדיקים 

צרי ׁשהיה  (והינּו, ה ּׁשכינה  מ ּזיו ניזֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהיה 

ה ּׁשכינה  מ ּזיו היה  ׁשה ּמזֹון א ּלא  הרי 5למזֹון, ,( ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ניזֹון  ׁשהיה  (ועד  ּבג ּופ ֹו ּבמ ּור ּגׁש ּבא  ה ּׁשכינה  ְְְְְִִִֶַַָָָָָזיו

 ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ּבהר ּגׁשה  זה  אין אבל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָמ ּמּנּו),

א ּלא  ּגׁשמ ּיים , ּגּופים  ׁשּיהיּו ּדלעתיד , ְְְִִִִִִִֶֶַָָּגּופים 

מ ּזיו  ניזֹונין ויהיּו ,ה ּזּכּו ּבתכלית  ְְְְְִִִִִִִִֶַַׁשּיהיּו

ּבסתירה 6ה ּׁשכינה  הם  ה ּבא ּורים  ׁשני ולכא ֹורה , . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

ׂשרה " ח ּיי "ׁשני הרא ׁשֹון ּבא ּור  לפי ּכי לזה , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָזה 

ּולפי  ֿ ע ׂשּיה . ֿ יצירה  לבריאה  ה ּירידה  על  ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָקאי

ה ּוא  ׂשרה " ח ּיי ּד"ׁשני הענין ה ׁשני, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּבא ּור 

ּכי  האציל ּות , מע ֹולם  אפיל ּו למעלה  ְְְֲֲִִִִֵַָָָָלכא ֹורה 

ׁשני  חיּבּור  להיֹות  יכ ֹול  לא  האציל ּות  ע ֹולם  ְְֲִִִִֵַָָָֹמ ּצד 

ֿ על ֿ ואף  ּבמ ּור ּגׁש, אלקי ּתענּוג  (ׁשּיהיה  ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹהפכים 

ע ֹולם  ׁשּמּצד  והינּו, ה ּביט ּול ), ּבתכלית  ֿ כן ְְְְִִִִֵֶַַַַָּפי

הא ֹופ ּנים  מ ׁשני ּבאחד  להיֹות  יכ ֹול  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהאציל ּות 

ה ּוא  החיּבּור  ואיל ּו ּכזה ), ּבא ֹופן א ֹו ּכזה  ְְְִִֶֶֶֶַָָ(ּבא ֹופן

מע ֹולם  ׁשּלמעלה  ֿ ס ֹוף  אין א ֹור  ּבחינת  ְְְִִֵֵֶַַַָָמ ּצד 

ֲִָהאציל ּות .

ה ּנ"ל ,LÈÂג ) ה ּפיר ּוׁשים  ׁשני ּבין ל ּתּו ¿≈ְְִֵֵֵֵַַַַ

צדק ' ה 'ּצמח  ּבא ּור  ְְִֵֶֶֶַַַּבהק ּדים 

ק "ה  קא ּפיטל  לתה ּלים  ׁשּזה ּו(7ּבר ׁשימ ֹותיו ְְְִִִִִִֶֶַָ
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(5.(1037 ע ' ח "ד בלקו"ש בזה הדיעות (וראה א סו, שובה שבת דרושי  לקו"ת ז. ה, פמ "ז יז,6)שמו"ר (ברכות כמרז"ל

בו  אין ואעפ "כ בגוף  האדם שיהי ' תחה"מ  זמן על ש"קאי  השכינה, מזיו ונהנין כו' שתי ' ולא אכילה לא בו אין עוה"ב  א)

פצ "א, תרל"ז וככה בד"ה בארוכה נת' דלעתיד, הגופים זיכוך ענין - שם). שובה שבת דרושי  ג. טו, צו (לקו"ת אכילה" לא

ובכ"מ . תרנ"ט . תכלה תט .7)לכל ע ' אור יהל

    
והוא, עת"ר  שנת של  במאמר  L‚eÓ'מהמבואר  LÈ' ˙B„B‡ ae„nL∆¿»≈¿»

,˙eÎÏÓ‰ ˙ÈÙÒaL ˙e‡O˙‰‰Â ˙eÓÓB‰  גשמי שמלך  כשם »¿¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ«««¿
המלכות  בספירת יש כך  החיובי , במובן  מהעם ונישא מרומם עצמו  חש

והנבראים  העולמות לגבי  והתנשאות רוממות של  עניין  באלוקות למעלה

˙eLÈ ÏL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿∆∆≈
BÓˆÚa L‚eÓe הכוונה ואין  ¿»¿«¿

של  השלילי  במובן  עצמית ליישות

Yהמושג  ‡ac‡) המלכות «¿«»
היא  ÏeËÈaהעליונה ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,ÌˆÚa יישות של  הגמור  ),ההיפך  ¿∆∆
,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿««¿»
‡Ï Ï‡ ,˙e‡O˙‰Â ‰‰a‚‰«¿»»¿ƒ¿«¿¬»…

L‚eÓ ומציאות יישות הרגשת ללא ¿»
Ì„ÂŒNa,עצמית. CÏÓ BÓÎe¿∆∆»»»»

‰ÎeÏn‰ ÚË „vnL זה כי  ∆ƒ«∆««¿»
המלכות  של  וטיבה …¿(ÏÂ‡אופייה

„vÓ'eÎÂ BÏÎN ˙ÏÚÓ בגלל כי  ƒ««¬«ƒ¿¿
שאחרים  ייתכן  שלו , אישיות מעלות

מעלות  של  טבען  וגם ממנו , נעלים

לחוש  עשוי  האדם שבגללן  אישיות

עצמית  עניין )יישות עצם בגלל  אבל 

eÓÓBa˙המלכות  ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙e‡O˙‰Â¿ƒ¿«¿¿««ƒ
‰‡a ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB‰L∆»¿¿ƒ¿«¿»»

,LbeÓa יש' נקראת שהיא וכאמור  ¿¿»
eLÈ˙מורגש' ÏL Lb‰ ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆¿≈∆≈

היא  הכוונה אלא השלילי  במובן 

מורגשת. וההתנשאות שהרוממות

,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˜Ècˆ ˙Ó‚e„e¿¿««ƒƒ«¿ƒ
‰a ‰È‰Lk) ea ‰LÓ BÓk¿…∆«≈¿∆»»»»

אכל ארבעים  ולא ולילה וארבעים יום

גשמיים  ושתיה מזון  שתה )ולא
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰L∆»»ƒƒƒ«¿ƒ»

‰È‰L ,eÈ‰Â) רבנו ˆCÈמשה ¿«¿∆»»»ƒ
,ÔBÊÓÏ, בהר כשהיה ‡l‡גם ¿»∆»

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ‰È‰ ÔBÊn‰L5 ∆«»»»ƒƒ«¿ƒ»
גשמי  מזון  ÂÈÊולא È‰ ,(¬≈ƒ

BÙe‚a LbeÓa ‡a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»¿¿»¿
„ÚÂ) כך epnÓכדי  ÔBÊÈ ‰È‰L ¿«∆»»ƒƒ∆

גשמי  לאוכל  תחליף שימש ),והדבר 
‰Lb‰a ‰Ê ÔÈ‡ Ï‡ כמו ¬»≈∆¿«¿»»

מוחלט  לביטול  סתירה שאיננה הרגשה אלא יישות CcŒÏÚÂהרגשת .'eÎ¿«∆∆
,„È˙ÚÏc ÌÈÙeb המתים ‡l‡בתחיית ,ÌÈiÓLb ÌÈÙeb eÈ‰iL ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆»

Cekf‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰iL הגופים כמו  חומריים גופים הזה,ולא שבזמן  ∆ƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈBÊÈ eÈ‰ÈÂ6 שנת של  במאמר  הביאור  תוכן  כאן  עד  ¿ƒ¿ƒƒƒƒ«¿ƒ»

תרע"ט.

ÌÈe‡a‰ ÈL ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ
עת"ר  שנת של  במאמר  הביאור 

עטר "ת  שנת של  במאמר  ≈‰Ìוהביאור 
ÈÙÏ Èk ,‰ÊÏ ‰Ê ‰È˙Òaƒ¿ƒ»∆»∆ƒ¿ƒ
ÈiÁ ÈL" ÔBL‡‰ e‡a≈»ƒ¿≈«≈

È‡˜ "‰N הכוונה‰ ÏÚ‰„Èi »»»≈««¿ƒ»
בעולם  המאיר  העצמי  האור  של 

«Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒהאצילות
,ÈL‰ e‡a ÈÙÏe .‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ≈«≈ƒ
‡e‰ "‰N ÈiÁ ÈL"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈«≈»»
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰B‡ÎÏƒ¿»¿«¿»¬ƒ
„vÓ Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒƒƒ«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ עולם אמנם שהוא »»¬ƒ
יש  זאת בכל  אבל  נעלה אלוקי  רוחני 

מסויימים גדרים ÏBÎÈבו  ‡Ï…»
ÌÈÎÙ‰ ÈL eaÈÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ
È˜Ï‡ ‚eÚz ‰È‰iL)∆ƒ¿∆«¬¡…ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,LbeÓa¿¿»¿««ƒ≈

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a'מורגש' והרי  ¿«¿ƒ«ƒ
שהיא  יישות בתחושת כלל  בדרך  קשור 

ביטול  של  הגמור  eÈ‰Â,ההיפך  ,(¿«¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „vnL בו שיש ∆ƒ«»»¬ƒ
כאמור  מסויימים, «ÏBÎÈגדרים

ÌÈpÙB‡‰ ÈLÓ „Á‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»ƒ¿≈»«ƒ
‰Êk ÔÙB‡a)'מורגש' ‡Bבדרך  ¿∆»∆
‰Êk ÔÙB‡a' ביטול' ),בדרך  ¿∆»∆

eaÈÁ‰ eÏÈ‡Â האופנים שני  של  ¿ƒ«ƒ
יחד  ‡Bגם ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ גבול ÏÚÓlL‰הבלי  ≈∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ אין ומצידו  ≈»»¬ƒ
גדרים.

ÈL ÔÈa CezÏ LÈÂ (‚¿≈¿«≈≈¿≈
Ï"p‰ ÌÈLeÈt‰ כיצד ולבאר  «≈ƒ««

לזה, זה סותרים ÌÈc˜‰a¿«¿ƒאינם
'˜„ˆ ÁÓv'‰ e‡a≈«∆«∆∆
ÏËÈt‡˜ ÌÈl‰˙Ï ÂÈ˙BÓÈLaƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



ז        

(מה ֹור ׁש"ב ) אדמ ֹו"ר  כ "ק  עם  ה ּקׁשּור  ְְְִִַַַַָָהקא ּפיטל 

זֹו ּבׁשנה  ה ּולד ּתֹו מ ּיֹום  החל  ֿ עדן על 8נׁשמת ֹו ( ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדֹור ,9ה ּפס ּוק  לאלף  צ ּוה  ּדבר  ּברית ֹו לע ֹולם  זכר  ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

ה ּמדר ׁש ּדברי על ּו10ׁשּמביא  ּדֹור  אלף  : ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מהם , נימ ֹוח ּו וכ ּמה  לה ּברא ֹות , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבמח ׁשבה 

לאלף  צ ּוה  "ּדבר  טעמא , מאי ּדֹור ֹות . ְֲִֶֶַַָָָָתתקע "ד 

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּתֹורה  זה  - ּבריתי 11ּדֹור " לא  אם  ְְִִִֶֶַָָֹ

ר ּבנּו למ ׁשה  נּתנה  ׁשה ּתֹורה  והינּו, ולילה ), ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹיֹומם 

ויחד  הרא ׁשֹון, מאדם  וׁשׁש הע ׂשרים  ּדֹור  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהיה 

לאלף  זה  הרי  ׁשּנימ ֹוח ּו, ה ּדֹור ֹות  תתקע "ד  ְֲִִֵֶֶֶֶַעם 

מאי  נימ ֹוח ּו, ּדֹור ֹות  ׁשתתק "פ  ּדעה  ויׁש ְִֵֵֶַָּדֹור .

ה ּמילה , זה  - ּדֹור " לאלף  צ ּוה  "ּדבר  – ְֲִִֶֶֶַַָָָָָטעמא 

לאדם  הע ׂשרים  ּדֹור  ׁשהיה  לאברהם  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנּתנה 

על  קאי ּדֹור " "לאלף  (אם  ה ּדע ֹות  ּוׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהרא ׁשֹון.

ה ּדע ֹות  ל ׁשּתי ּבהתאם  הן אברהם ) על  א ֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמ ׁשה 

ה ּפס ּוק  ּדעה 12על  מצאתי. מאלף  אחד  אדם  ִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ה ׁשניה , ודעה  אברהם . על  ׁשּקאי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרא ׁשֹונה ,

מ ׁשה  על  צדק ',13ׁשּקאי ה 'ּצמח  ּומבאר  . ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּגם  (וכ ּמּובן אציל ּות  ּבחינת  ה ּוא  ְְֲִִֶֶֶַַַָׁש"אלף "

ז"ל  ר ּבֹותינּו אחד 13מ ּמאמר  "אדם  ּפס ּוק  על  ֲִֵֶַַַַַָָָָ

למקרא  נכנסים  אדם  ּבני אלף  מצאתי", ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמאלף 

ויד ּוע  לה ֹוראה , יֹוצא  מהם  אחד  ׁש'ּמקרא '14כ ּו' ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

האציל ּות ). ּבע ֹולם  ו'ה ֹוראה ' כ ּו' הע ׂשּיה  ְְְֲֲִִָָָָָָָּבע ֹולם 

אברהם  ּגם  ׁשהרי ה ּפיר ּוׁשים , ל ׁשני מתאים  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוזה 

ּדאציל ּות  נׁשמ ֹות  היּו מ ׁשה  ֿ זה 15וגם  ֿ ּפי ועל  . ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

ה ּכת ּוב  ס ּיּום  ּפיר ּוׁש א ּלה 12מ ּובן ּבכל  "וא ּׁשה  ְְִִֵֵֶַָָָָ

מצאת  ׂשרה לא  ז ֹו ׁש"א ּׁשה " מצאתי"13י", "לא  , ִִִֶָָָָָָָֹֹ

(אלף ) מאציל ּות  למעלה  היא  ּכי ֿ על 16ֿ– ואף  . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

עניני  את  להמ ׁשי ה ּוא  ׂשרה  ׁשל  ׁשענינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
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ואילך).8) שנו ע ' פר"ת (סה"מ  פר"ת לעד סמוכים לד"ה הקדמה ח .9)ראה קה, ד.10)תהלים פכ"ח , לג,11)ב "ר ירמי '

כח .12)כה. ז, שם.13)קהלת ב ].14)קה"ר תתרכו, ח "ו בראשית [אוה"ת א ג, לג"פ  קישור 15)לקו"ת מובן ועלֿפי ֿזה

אצילות. בחי ' הוא "אלף " הפירושים, כל שלפי  - (782 ע ' ח "ג לקו"ש (ראה שם שבקה"ר הפירושים ממ "ש 16)כל כמובן

    
ק"ה  ‰˜‡7ÏËÈtפרק e‰fL)הפרק"BÓ„‡ ˜"Î ÌÚ eLw‰ ∆∆«ƒ¿«»ƒ«¿

BÊ ‰La Bz„Ïe‰ ÌBiÓ ÏÁ‰ Ô„ÚŒB˙ÓL ("LB‰Ó)8 ¿»«ƒ¿»≈∆»≈ƒ«¿¿»»
הפרק  את שנה בכל  לומר  למנהג  בהתאם זה], מאמר  אמירת [=שנת תשכ "ה

ונכנס  שנה י "ג  לו  שמלאו  מי  למשל  האדם, של  שנותיו  למספר  המתאים

י "ד  פרק אומר  הי "ד  ÏÚלשנתו  («
˜eÒt‰9B˙Èa ÌÏBÚÏ ÎÊ «»»«¿»¿ƒ

‡ÈnL ,Bc ÛÏ‡Ï ‰eˆ c»»ƒ»¿∆∆∆≈ƒ
ברשימותיו  צדק' ≈¿Ècƒה'צמח

L„n‰10eÏÚ Bc ÛÏ‡ : «ƒ¿»∆∆»
‰LÁÓa הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ««¬»»

eÁBÓÈ ‰nÎÂ ,˙B‡a‰Ï¿ƒ»¿¿«»ƒ
,Ì‰Ó תתקע"ד התקיימו  ולא ≈∆

,‡ÓÚË È‡Ó .˙BBc מה (974) ««¬»
כל  רבים שדורות לכך  והסיבה הטעם

הכתוב אומר  כך  על  ««"cנימוחו 
‰Bz‰ ‰Ê  "Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆«»

e˙kL BÓk)11 אחר ‡Ìבפסוק ¿∆»ƒ
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙Èa ‡Ï והכתוב …¿ƒƒ»»«¿»

לא  וארץ שמים "חוקות ממשיך ,

תלוי  העולם שקיום היינו  שמתי ",

z‰בתורה  ‰Bz‰L ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆«»ƒ¿»
Bc ‰È‰L ea ‰LÓÏ¿…∆«≈∆»»
Ì„‡Ó LLÂ ÌÈNÚ‰»∆¿ƒ»≈≈»»

ÌÚ „ÁÈÂ ,ÔBL‡‰ תתקע"ד »ƒ¿««ƒ
„ÂÚÂ 974 ,eÁBÓÈpL ˙BBc‰«∆ƒ
LÈÂ .Bc ÛÏ‡Ï ‰Ê È‰ 26¬≈∆¿∆∆¿≈
˙BBc (980) Ù"˜˙˙L ‰Úc≈»∆

‡ÓÚË È‡Ó ,eÁBÓÈ טעם מה ƒ««¬»
– דורות הרבה כך  כל  ««"cנימוחו 

‰Ê  "Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆
Ì‰‡Ï ‰zpL ,‰ÏÈn‰«ƒ»∆ƒ¿»¿«¿»»
Ì„‡Ï ÌÈNÚ‰ Bc ‰È‰L∆»»»∆¿ƒ¿»»

ÔBL‡‰ זה הרי  20 ועוד  980 ֿ ו  »ƒ
.1000

ÛÏ‡Ï" Ì‡) ˙BÚc‰ ÈzLe¿≈«≈ƒ¿∆∆
È‡˜ "Bc הכוונהB‡ ‰LÓ ÏÚ »≈«…∆

Ì‡˙‰a Ô‰ (Ì‰‡ ÏÚ««¿»»≈¿∆¿≈
˜eÒt‰ ÏÚ ˙BÚc‰ ÈzLÏ12 ƒ¿≈«≈««»

.È˙‡ˆÓ ÛÏ‡Ó „Á‡ Ì„‡»»∆»≈∆∆»»ƒ
È‡wL ,‰BL‡‰ ‰Úc שהכוונה ≈»»ƒ»∆»≈

È‡wL ,‰ÈL‰ ‰Ú„Â .Ì‰‡ ÏÚ שהכוונה‰LÓ ÏÚ13. ««¿»»¿≈»«¿ƒ»∆»≈«…∆
˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ "ÛÏ‡"L ,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡Óe¿»≈«∆«∆∆∆∆∆¿ƒ«¬ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡nÓ Ìb ÔenÎÂ)13„Á‡ Ì„‡" ˜eÒt ÏÚ ¿«»«ƒ«¬««≈««»»»∆»
ˆÓ ÛÏ‡Ó„Á‡ 'eÎ ‡˜ÓÏ ÌÈÒÎ Ì„‡ Èa ÛÏ‡ ,"È˙‡ ≈∆∆»»ƒ∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»

Úe„ÈÂ ,‰‡B‰Ï ‡ˆBÈ Ì‰Ó14 החסידות ˜n'L‡'בתורת ≈∆≈¿»»¿»«∆ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa '‰‡B‰'Â 'eÎ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa וכמבואר ¿»»¬ƒ»¿»»¿»»¬ƒ

הפסוק  על  צדק' ה'צמח ברשימות

כיום  בעיניך  שנים אלף "כי  בתהלים

האמורים, המדרש דברי  על  אתמול 

נכנסים  אדם בני  אלף שבעולם בנוהג 

למשנה, מאה מהם יוצאים למקרא,

– לתלמוד  עשרה מהם יוצאים

הם  מאות עשירות יחידות כי  "והנראה

בעניין  כמבואר  עשיה, יצירה בריאה

אחר  במקום מבואר  והנה ברכות. מאה

ובאורות  יותר  למטה הריבוי  דבכלים

בעשייה  מקרא והנה להיפך . הוא

דיצירה  אחת ובחינה דיצירה. ומשנה

מבחינת  כן  על  מעשיה... יו "ד  כולל 

בעשייה  שהוא למקרא שנכנסים אלף

ביצירה  שהיא למשנה מאה רק יוצאים

עשר  כולל  אלו  ממאה אחד  כל  שהרי 

בבריאה  ותלמוד  כנ "ל . דעשייה ספירות

יו "ד  יוצאים הנ "ל  מאה מבחינת כן  על 

ראוי  שיהיה אחד  יוצא ומזה לתלמוד .

החכמה  שמשם אצילות לבחינת

אחת  בחינה הרי  ההוראה. שממנה

שבעשייה  אלף כנגד  הוא דאצילות

מצאתי . מאלף אחד  אדם פירוש שזהו 

עד  שבאצילות אחד  מיום כן  כמו  לכן 

בחינת  ממנו  נתהווה בעשייה שנמשך 

הנ "ל ). כחשבון  אלף

‰ÊÂ בעולם קשור  ש"אלף" הביאור  ¿∆
ÈLÏהאצילות  ÌÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿≈

Ì‰‡ Ìb È‰L ,ÌÈLeÈt‰«≈ƒ∆¬≈««¿»»
˙BÓL eÈ‰ ‰LÓ Ì‚Â¿«…∆»¿»

˙eÏÈˆ‡c15ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . «¬ƒ¿«ƒ∆»
e˙k‰ ÌeiÒ LeÈt12 אדם" ≈ƒ«»

מצאתי ", מאלף ÏÎaאחד  ‰M‡Â"¿ƒ»¿»
"‰M‡"L ,"È˙‡ˆÓ ‡Ï ‰l‡≈∆…»»ƒ∆ƒ»

‰N BÊ13"È˙‡ˆÓ ‡Ï" בתוך , »»…»»ƒ
עולם  "אלף", –בחינת Èkƒהאצילות

(ÛÏ‡) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰16ÏL dÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿«¿»≈¬ƒ∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»»∆
Ì‰‡ ÈÈÚ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰N ענייני כאמור  שהם »»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿≈«¿»»
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ח  

ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִַָָָָָָאברהם 

ּדאת ּכסיא 17[וכ ּיד ּוע  עלמא  ּבחינת  ה ּוא  ׁשאברהם  ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ׂשכל  ה "א ), (ללא  אברם  ּכׁשּנקרא  רק  ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ולא 

רעיֹון  מ ּכל  ּכׁשּנקרא 18ה ּנעלם  אפיל ּו א ּלא  , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ּגֹוים  המ ֹון אב  (ּבה "א ), עדין 19אברהם  היה  , ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

עלמא  ּבחינת  היא  וׂשרה  מהע ֹולם ), ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָּבהב ּדלה 

למעלה  ׂשרה  היתה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְְְִִַַָָָָָָָָּדאת ּגליא ],

'היא  ּכי אברהם ), ׁשל  (מדרגת ֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָמאציל ּות 

אציל ּות  ּבחינת  להמ ׁשי ׁשה ּכח  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹה ּנֹותנת ',

ה ּזה , לע ֹולם  ועד  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּבע ֹולמ ֹות 

מאציל ּות  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ּדוקא  ועל 20ֿה ּוא  . ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבענין  ה ּנ"ל  ה ּפיר ּוׁשים  ׁשני ל ּתּו יׁש ֿ זה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּפי

להיֹות  ׁשּתּוכל  ּגּופא  ׁשּזה  ׂשרה ", ח ּיי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ"ׁשני

(ּפיר ּוׁש ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  לע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִִֵַָָָָָה ּירידה 

מאציל ּות  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ּבא  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהרא ׁשֹון)

ה ׁשני). ִֵֵַ(ּפיר ּוׁש

ׁשל p‰Â‰ד ) מאמר  על  מיּוסד  ה ּנ"ל  ּבא ּור  ¿ƒ≈ְֲֵֶַַַַָָ

ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  האמצעי ,21אדמ ֹו"ר  ְְְִִֶַַַָָ

ּפיר ּוׁשים  ׁשני ׂשרה " ח ּיי "ׁשני ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמפר ׁש

על  ּבעצמ ֹו א ֹותם  ּומ ּתּו הפכ ּיים , הם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלכא ֹורה 

ח ּיי  "ׁשני ׁשענין ׁשם  מבאר  ּדה ּנה , ה ּנ"ל .  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדר

ׁשנה " מ "ּמאה  יֹותר  נעלית  מדרגה  ה ּוא  ְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָׂשרה "

ׁשנה " "מאה  ּכי ׁשנים ", ו"ׁשבע  ׁשנה " ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָו"ע ׂשרים 

נעל ֹות  ׁשהן ה ּגנּוזֹות , ספיר ֹות  ע ׂשר  על  קאי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָוג ֹו'

ה ּזהר  ּוכמאמר  ה ּגל ּויֹות , ספיר ֹות  מע ׂשר  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹיֹותר 

ה ּוא  ׂשרה " ח ּיי "ׁשני וענין לעילא ". ְְְְְִֵֵֵַַָָָ"ּכּוּלה ּו

מע ׂשר  ּגם  נאמר למעלה  ולכן ה ּגנּוזֹות . ספיר ֹות  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכיון  מס ּפר , נזּכר  ולא  סתם , ׂשרה " ח ּיי ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ"ׁשני
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תורה. זו ואשה משה, זה שאדם להפי ' שם 268).17)הצ "צ  ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ס "הֿו בהשיחה ראה

ואילך.18) א תתערב , שם אוה"ת ואילך. א פ , שם תו"ח  ואילך. א יא, לךֿלך תו"א ה.19)ראה יז, ובדוגמת 20)לךֿלך

ואילך. ד שם, תו"ח  ב . יג, א. שם, תו"א (ראה ה' אות להתווסף  הוצרך גוים, המון אב  להיות הירידה שבשביל אברהם,

פרשתנו). ריש כו'".21)שם לקשר "בא א): (יג, פרשתנו ריש בביאוה"ז היטב  ועיין ואילך. כד סעי ' שרה חיי  ויהיו ד"ה

    
[Úe„iÎÂהאצילות  ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa17Ì‰‡L ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«»«∆«¿»»

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡e‰ מגילוי שלמעלה מכוסה (ÏÂ‡עולם ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»¿…
ÔBÈÚ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ,(‡"‰ ‡ÏÏ) Ì‡ ‡˜pLk ˜18 «¿∆ƒ¿»«¿»¿…≈≈∆«∆¿»ƒ»«¬

מוגדר , מסוים ברעיון  מתגלה ‡Ì‰ואינו  ‡˜pLk eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿∆ƒ¿»«¿»»
ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡ ,(‡"‰a)19, ¿≈«¬ƒ

יש  וכבר  העולם לאומות משפיע וכבר 

גילוי  ÔÈ„Úאברהם ‰È‰ממנו  »»¬«ƒ
‰NÂ ,(ÌÏBÚ‰Ó ‰Ïc‰a¿«¿»»≈»»¿»»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»
'עלמא  כלל  בדרך  והרי  גלוי  עולם

מ'עלמא דאתכסיא' נעלה יותר 

כאן  מבואר  מדוע כן  ואם דאתגליא',

האצילות  עולם בחינת הוא שאברהם

מאצילות], שלמעלה בחינה היא ושרה

ÌB˜ÓŒÏkÓ דבר של  לאמתו  ƒ»»
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰N ‰˙È‰»¿»»»¿«¿»≈¬ƒ

(Ì‰‡ ÏL B˙‚„Ó) ויש «¿≈»∆«¿»»
לעומת  שרה של  בדרגה ויתרון  מעלה

אברהם, של  '‰È‡הדרגה Èkƒƒ
,'˙˙Bp‰ שעניינה עצמה זו  עובדה «∆∆

אור  את להמשיך  הוא שרה של 

לעולמות  ֿ האצילות ֿ יצירה בריאה

הגורם  היא מאצילות שלמטה עשיה

לשרה  שיהיה אברהם לכך  על  יתרון 

ÈÁa˙כיוון  CÈLÓ‰Ï Ák‰L∆«…«¿«¿ƒ¿ƒ«
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»

‰f‰ התחתון החלק שהוא הגשמי  «∆
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



ט        

ו"לפני  מס ּפר , מ ּגדר  ׁשּלמעלה  ּבחינה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזֹוהי

ס ֹופר " א ּתה  מה  ("מאה 22אחד  א ּלּו ענינים  ּוׁשני . ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבזמ ּנים  הם  ׂשרה ") ח ּיי ּו"ׁשני וג ֹו', ְְְִִֵֵֵַַָָָָׁשנה "

ּבׂשרה , ׁשּיׁש ג ֹו' ׁשנה " ּד"מאה  ה ּמעלה  ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשֹונים .

ׁשּמבררת  ה ּביר ּורים  ֿ ידי על  ּכי עכ ׁשו, זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

התע ֹורר ּות  נע ׂשה  ׂשרה ) (ּבחינת  ְְְְֲִִֶַַַַָָה ּמלכ ּות 

ה ּגנּוזֹות . ספיר ֹות  ע ׂשר  מ ּבחינת  עד  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָההמ ׁשכה 

אחר  ּתהיה  - סתם  ׂשרה " ח ּיי ּד"ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוה ּמעלה 

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ֿ לבא . לעתיד  ה ּביר ּורים , ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּתׁשל ּום 

למעלה  היתה  ׁשּׂשרה  ּׁשּמצינּו מה  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמבאר 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו אלי23מאברהם , ּתאמר  א ׁשר  ּכל  ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  ּבק ֹול ּה, ׁשמע  24ׂשרה  ְְְֲֵַַַַַָָָ

ליּה מעינא  וקא  ּדׂשרה , ּבכנפ ּה ּגאני קא  ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָאברהם 

ה ּביר ּור . לאחר  ׂשרה  ּבחינת  מ ּצד  ׁשּזה ּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבריׁשיּה,

על  ּדקאי ה ּנ"ל , רז"ל  מאמר  מבאר  ּכ ֿ ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָואחר 

ּבמ ּוסגר , ּומ ֹוסיף  ה ּגל ּות . ּבזמן ה ּביר ּורים  ְְְְִִִִֵַַַַָָענין

ׁשּמעלת  לעיל  ׁשּנת ּבאר  למה  סתירה  זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

ּכי  ה ּבא , ּבע ֹולם  רק  היא  אברהם  על  ְִִַַַַָָָָָָָׂשרה 

ּבספירת  יׁש ה ּגל ּות  ּבזמן ּגם  ה ּנה  - ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָּבפנימ ּיּות 

ּבגיל ּוי. לעתיד  ּבּה ׁשּתהיה  ה ּמעלה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָה ּמלכ ּות 

ּפס ּוק  על  ז"ל  ר ּבֹותינּו מאמר  זה  על  25ּומביא  ֲִֵֵֶַַַַַַָ

יׁשן  ׁשה ּוא  ּבׁשעה  זה  צבי מה  לצבי,  ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּודמה 

(ה ּנקרא  ה ּגל ּות  ּבזמן ׁשּגם  כ ּו', ּפת ּוחה  אחת  ְְְִִֵֶַַַַַַָָָעינֹו

ׁשּיהיּו העיל ּויים  ּכל  ּבפנימ ּיּות  יׁש ּגאני) ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָׁשנה ,

ּבנֹוגע  חיים ' ּב'ת ֹורת  המבאר  ֿ ּכאן (עד  ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלעתיד 

ְְִֵָלעניננּו).

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ה ּפיר ּוׁשים ׁשני ּתיּוּו יֹותר  יּובן ¿«ƒ∆ְִִֵֵֵַָ

נ  אדמ ֹו"ר  ֿ עדן,ּבמאמרי ׁשמת ֹו ְְְְִֵֵֶַַַָ

לע ֹולמ ֹות  ה ּמלכ ּות  ספירת  ׁשּירידת  ּבלבד  זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹׁשּלא 

ּבע ֹולמ ֹות  ה ּוא  ה ּביר ּורים  ׁשענין ּכּיד ּוע  ניצ ֹוצ ֹות , (לברר  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבריאה 

רע "  יג ּור "לא  האציל ּות  ּבע ֹולם  ׁשהרי ּדוקא , ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  היא 26ּבריאה  ( ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

א ּלא  ב ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  מאציל ּות  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ּכח ' ה 'ּנתינת  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמ ּצד 
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מ "ז.22) פ "א יצירה יב .23)ספר כא, א.24)וירא נח , חולין 25)ב "ב  - צבי  והרי  בתוד"ה הובא שם. שהש"ר יב . ח , שה"ש

ב . ואילך.26)נט , ג ג, במדבר לקו"ת ה. ה, תהלים

    
tÒÓ „bÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa קשור ביותר  גדול  מספר  גם שהרי  ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿»

מסויימת, ÙBÒ"בהגבלה ‰z‡ ‰Ó „Á‡ ÈÙÏ"Â22 הספר כלשון  ¿ƒ¿≈∆»»«»≈
למספרים, מקום אין  אחד ", "לפני  המספר , מגדרי  שלמעלה ומשמעו  יצירה,

מעניין  למעלה הוא מספר  פירוט ללא שרה" חיי  "שני  בענייננו , גם וכך 

המספר .

‰‡Ó") el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈≈»
'B‚Â "‰L,מפורטים מספרים עם »»¿

"‰N ÈiÁ ÈL"e פירוט ללא ¿≈«≈»»
ÌÈBL.מספר  ÌÈpÓÊa Ì‰ (≈ƒ¿«ƒƒ

'B‚ "‰L ‰‡Ó"c ‰ÏÚn‰««¬»¿≈»»»
,ÂLÎÚ ‰Ê È‰ ,‰Na LiL∆≈¿»»¬≈∆«¿»

הגלות È„ÈŒÏÚבזמן  Èkƒ«¿≈
˙eÎÏn‰ ˙nL ÌÈeÈa‰«≈ƒ∆¿»∆∆««¿

(‰N ˙ÈÁa) הפרדת פעולת היא ¿ƒ«»»
לקדושה  הטוב והעלאת הרע מן  הטוב

‰ÎLÓ‰‰ ˙eBÚ˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿¿««¿»»
ביותר  עליון  ÈÁaÓ˙ממקור  „Ú«ƒ¿ƒ«

.˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ NÚ∆∆¿ƒ«¿
"‰N ÈiÁ ÈL"c ‰ÏÚn‰Â¿««¬»ƒ¿≈«≈»»

Ì˙Ò עוד נעלה ממקור  המשכה שהיא ¿»
הגנוזות' ספירות מ'עשר  למעלה יותר ,

-ÌeÏLz Á‡ ‰È‰zƒ¿∆«««¿
‡ÏŒ„È˙ÚÏ ,ÌÈeÈa‰ כאשר «≈ƒ∆»ƒ»…

היפך  של  מציאות כלל  תהיה לא כבר 

הטוב.

‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אדמו "ר ¿«ƒ∆¿»≈
חיים' ב'תורת eÈˆnMהאמצעי  ‰Ó«∆»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ ‰OL∆»»»¿»¿«¿»
e˙kL BÓk ,Ì‰‡Ó23Ïk ≈«¿»»¿∆»…

ÚÓL ‰N EÈÏ‡ Ó‡z L‡¬∆…«≈∆»»¿«
eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe ,dÏB˜a¿»¿«¬««≈

"ÊÏ24 קיבל הגמרא מחכמי  שאחד  «
וראה  המכפלה למערת להיכנס רשות

dÙÎaאת È‡b ‡˜ Ì‰‡«¿»»»»ƒƒ¿»»
dÈÏ ‡ÈÚÓ ‡˜Â ,‰Nc¿»»¿»¿«¿»≈

,dÈLÈa שרה של  זרועותיה בין  ישן  ¿≈≈
ששרה  באופן  בראשו , לו  מעיינת והיא

אברהם  לגבי  במעלה ∆∆e‰fLהיא
Á‡Ï ‰N ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«»»¿««

.eÈa‰«≈
Ï"Ê Ó‡Ó ‡Ó CkŒÁ‡Â¿««»¿»≈«¬«««

È‡˜c ,Ï"p‰ שהכוונהÔÈÚ ÏÚ ««¿»≈«ƒ¿«
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÈeÈa‰ שבזה «≈ƒƒ¿««»

מוגדרים. במספרים באים שרה חיי  שני  ולכן  שרה על  יתרון  לאברהם יש

ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰ÓÏ ‰È˙Ò BÊ ÔÈ‡L ,‚ÒeÓa ÛÈÒBÓeƒ¿¿»∆≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿»≈¿≈
Èk ,‡a‰ ÌÏBÚa ˜ ‡È‰ Ì‰‡ ÏÚ ‰N ˙ÏÚnL∆«¬«»»««¿»»ƒ«»»«»ƒ
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒa LÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ‰p‰  ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ≈«ƒ¿««»≈ƒ¿ƒ«««¿
„È˙ÚÏ da ‰È‰zL ‰ÏÚn‰««¬»∆ƒ¿∆»∆»ƒ

ÈeÏÈ‚a יש הזה בזמן  אפילו  כן  ואם ¿ƒ
אברהם. לגבי  ויתרון  מעלה לשרה

eÈ˙Ba Ó‡Ó ‰Ê ÏÚ ‡ÈÓe≈ƒ«∆«¬««≈
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê25EÏ ‰Ó„e ««»¿≈¿

ÂÏÈÙ‡ ‰Ê Èˆ ‰Ó ,ÈˆÏƒ¿ƒ«¿ƒ∆
˙Á‡ BÈÚ ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa¿»»∆»≈≈««

'eÎ ‰Áe˙t של היחס גם הוא כך  ¿»
ישראל , לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  »∆ÌbLהקדוש

,‰L ‡˜p‰) ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«ƒ¿»≈»
Ïk ˙eiÓÈÙa LÈ (È‡b»ƒ≈ƒ¿ƒƒ»

„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈÈeÏÈÚ‰ בגלוי »ƒƒ∆ƒ¿∆»ƒ
˙B˙'a ‡Ó‰ Ô‡kŒ„Ú)«»«¿…»¿«

.(eÈÚÏ Ú‚Ba 'ÌÈÈÁ«ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈
CeeÈz ˙BÈ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈ƒ
ÈÓ‡Óa ÌÈLeÈt‰ ÈL¿≈«≈ƒ¿««¿≈

,Ô„ÚŒB˙ÓL "BÓ„‡ הרבי «¿ƒ¿»≈∆
ÈiL„˙הרש"ב  „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆¿ƒ«

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ«««¿¿»
) ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa שמטרתה ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

היא  הירידה BˆBˆÈ˙של  Ï¿»≈ƒ
וצריך  למטה ש'נפלו ' קדושה של 

ולהעלותם  הרע מתוך  אותם להפריד 

ÔÈÚLלקדושה, Úe„ik«»«∆ƒ¿«
‡e‰ ÌÈeÈa‰˙BÓÏBÚa «≈ƒ¿»

,‡˜Âc ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa È‰L יש שבו  ∆¬≈¿»»¬ƒ

לאלוקות  מוחלט Ee‚Èביטול  ‡Ï"…¿¿
"Ú26 נתינת שום מקום ואין  «

להעלים  שעלולים רצויים לא לדברים

הקדושה  על  vÓ„ולהסתיר  ‡È‰ (ƒƒ«
'Ák ˙È˙p'‰ לעבודת המיוחדת «¿ƒ«…«

שבאה  «ÈÁaÓƒ¿ƒ‰הבירורים
kÊpk) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿»
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י  

למדרגה  ּבאים  ה ּביר ּורים  ֿ ידי ׁשעל  זאת , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹע ֹוד 

ׁשהעיל ּוי  מ ּזה , ויתירה  מאציל ּות . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּלמעלה 

ּבגיל ּוי  ּיבא  ׁשזה  אף  ה ּביר ּורים , ֿ ידי על  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנע ׂשה 

עכ ׁשו. ּגם  יׁשנֹו ּבפנימ ּיּות  ה ּנה  ֿ לבא , לעתיד  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹרק 

ח ּיי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה ) "ׁשני ּׁשּכת ּוב  מה  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַָָ

יחד , ה ּׁשנים  ּכל  ׁשּכֹולל  ִֵֶַַַָָָָׂשרה ",

ׁשּמח ּלקם  (ּכמ ֹו ׁשֹונים  ּבס ּוגים  מח ּלקם  ְְְְְְְִִֵֶַַָָואינֹו

"מאה ", ס ּוגים , ל ׁשל ׁשה  ה ּפס ּוק  ְְִִִִֵַַָָָֹּבתחילת 

ּבֹו ׁשאין ענין ׁשּזה ּו ּכיון ו"ׁשבע "), ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"ע ׂשרים "

על  ׁשּקאי ה ּפיר ּוׁש ׁשּלפי ּבזה , והענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתח ּלק ּות .

מע ׂשר  אפיל ּו למעלה  ועד  מאציל ּות , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלמעלה 

ה ּוא  ההתח ּלק ּות  הע ּדר  ה ּנה  ה ּגנּוזֹות , ְְְְְִִִֵֵֶַַַספיר ֹות 

ּולפי  צ ּיּור . מ ּגדר  ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזה ּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָּבגלל 

ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  על  ׁשּקאי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָה ּפיר ּוׁש

אחד  ׁשאף  זה  מ ּצד  ה ּוא  ההתח ּלק ּות  הע ּדר  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה ּנה 

ּבבחינת  ׁשּדוקא  והינּו, א ֹור . ּגיל ּוי ּבֹו אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמהם 

נעלה  א ֹור  התח ּלק ּות , ׁשל  ענין יׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָה ּגיל ּויים 

יֹותר , ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  א ֹור  א ֹו ְְְֵֵֵֶַַָָיֹותר 

ירידה , ׁשל  ּבתנּועה  נמצאים  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמה 

ה ּירידה , מ ּצד  (הן אזי מ ּמׁש', ה 'ּפֹועל  רק  ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָונׁשאר 

ׁשּלמעלה  העצם  עם  ק ׁשּור  זה  ׁשּדוקא  מ ּצד  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהן

ה ּוא  וכן התח ּלק ּות . ׁשל  ענין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָמהתח ּלק ּות )

ּכח ֹות  ׁשּמּצד  ׁשּבעב ֹודה  האדם , ֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּבעב ֹודת 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  התח ּלק ּות , יׁש ּומ ּדֹות , ׂשכל  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַּפנימ ּיים ,

ע ֹול ' ׁשּב'ק ּבלת  זה  מ ּצד  (הן ע ֹול ' ּב'ק ּבלת  ְְִֵֵֶֶַַַַַָָּכן

ק ׁשּורה  ע ֹול ' ׁש'ּקּבלת  זה  מ ּצד  והן ּגיל ּויים , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָאין

התח ּלק ּות . אין - ה ּנׁשמה ) עצם  ְְְִִֵֶֶַַָָעם 

e˙eiËÙ'ג ֹו ׁשנה " "מאה  ּבענין ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְְִִֵֵֵַָָָ

נחלקים  ׁשּלכן התח ּלק ּות , ְְְִִֵֵֶֶַָָיׁש

ענין  ׁשּמּצד  א ּלא  ׁשֹונים , ס ּוגים  ְְִִִִִֶֶַַָָֹל ׁשל ׁשה 

מ ּזה , זה  ּכל ּולים  הם  הרי ׁשּבּספיר ֹות  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַההת ּכּלל ּות 

ׁשל ׁשה  א ּלא  אחד ּות , ׁשל  ענין זה  אין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאבל 

ׁשּמּלכתחלה  ענין ה ּוא  ׂשרה " ח ּיי "ׁשני ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּזה . זה  ׁשּכל ּולים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָענינים 

ּבת  - ר ׁש"י מפר ׁש וג ֹו' ׁשנה " ׁשּב"מאה  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  התח ּלק ּות . ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּכּולן  - מפר ׁש ׂשרה " ח ּיי ּוב "ׁשני ׁשבע , ּכבת  ע ׂשרים  ּובת  ע ׂשרים , ּכבת  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאה 
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ÌÈeÈa‰ È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,( ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ עצמם ¿≈¿ƒ∆»…∆«¿≈«≈ƒ

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚„ÓÏ ÌÈ‡a למטה מלמעלה וממשיכים »ƒ¿«¿≈»∆¿«¿»≈¬ƒ
האצילות. בעולם המאיר  מהאור  שלמעלה עליון  אור  fÓ‰,ומגלים ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆

,ÌÈeÈa‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰L שדווקא בחסידות כמבואר  ∆»ƒ∆«¬∆«¿≈«≈ƒ
לבוא  ניתן  ירידה ידי  של על  בסופו 

גדולה, לעלייה i‡דבר  ‰ÊL Û‡«∆∆»…
‰p‰ ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ˜ ÈeÏÈ‚a¿ƒ«∆»ƒ»…ƒ≈

ÂLÎÚ Ìb BLÈ ˙eiÓÈÙa בזמן ƒ¿ƒƒ∆¿««¿»
הגלות.

‰Ó ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈«
e˙kM הפסוק ÈiÁבסיום ÈL" ∆»¿≈«≈

ÌÈM‰ Ïk ÏÏBkL ,"‰N»»∆≈»«»ƒ
,„ÁÈ, אחד Ì˜lÁÓכדבר  BÈ‡Â ««¿≈¿«¿»

BÓk) ÌÈBL ÌÈ‚eÒa¿ƒƒ¿
˜eÒt‰ ˙ÏÈÁ˙a Ì˜lÁnL∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»

ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ,מאות של  שונים ƒ¿…»ƒ
ויחידות, «≈"Ó‡‰",עשרות

ÔÂÈk ,("ÚL"Â "ÌÈNÚ"∆¿ƒ»∆«≈»
ÔÈÚ e‰fL כזו במידה ÔÈ‡Lנעלה ∆∆ƒ¿»∆≈

,˙e˜lÁ˙‰ Ba. שממשיך כפי  ƒ¿«¿
LeÈt‰ ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«≈

È‡wL מכוון שרה" חיי  ÏÚש"שני  ∆»≈«
„ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬ƒ¿«
˙BÈÙÒ NÚÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈∆∆¿ƒ
cÚ‰ ‰p‰ ,˙BÊeb‰«¿ƒ≈∆¿≈

˙e˜lÁ˙‰‰ שלוש הפרטים בין  ת «ƒ¿«¿
והתכללותם  ושבע עשרים מאה, של 

e‰fLכאחד יחד  ÏÏ‚a ‡e‰ƒ¿«∆∆
eiˆ „bÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ של ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ

אחרת. או  כזו  ÈÙÏe¿ƒהגדרה
˙BÓÏBÚ ÏÚ È‡wL LeÈt‰«≈∆»≈«»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa שלמטה ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰cÚמאצילות, ‰p‰ƒ≈∆¿≈

‰Ê „vÓ ‡e‰ ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«∆
ÈeÏÈb Ba ÔÈ‡ Ì‰Ó „Á‡ Û‡L∆«∆»≈∆≈ƒ

B‡ הללו העולמות שלושת בכל  כי 

מציאות  שהם לנבראים מקום נתינת יש

מאלוקות. ÂcL˜‡נפרדת ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ ˙ÈÁa ההתגלות ƒ¿ƒ««ƒƒ

האור וההתפשטות  ÔÈÚשל  LÈ≈ƒ¿»
‰ÏÚ B‡ ,˙e˜lÁ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿«¬∆

˙BÈ ולמעלה מאצילות (למעלה ≈
הגנוזות) מהספירות ‡Bאפילו  B‡

˙BÈ ‰BzÁz ‰‚„Óa ‡e‰L∆¿«¿≈»«¿»≈
 ֿ ֿ יצירה בריאה עולמות של  (האור 

L‡kעשיה), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆

‰„ÈÈ ÏL ‰Úe˙a ÌÈ‡ˆÓ,למעלה מלמטה ˜והשפעה ‡LÂ ƒ¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ¿»«
,'LnÓ ÏÚBt'‰, בפועל הסופית ‰Èi„‰,התוצאה „vÓ Ô‰) ÈÊ‡ «««»¬«≈ƒ««¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ÌÚ eL˜ ‰Ê ‡˜ÂcL „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆«¿»∆»ƒ»∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
מסויימת  פרטית בדרגה מדובר  שלא ‰˙e˜lÁ˙.כיוון  ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ (≈ƒ¿»∆ƒ¿«¿

,Ì„‡‰ ˙„BÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬«»»»
˙BÁk „vnL ‰„BÚaL∆«¬»∆ƒ«…

ÌÈiÓÈt והגבלות גדרים עם כוחות ¿ƒƒƒ
בפנימיות, באדם ∆≈ÏÎNהמתלבשים

Œ‰Ó ,˙e˜lÁ˙‰ LÈ ,˙BcÓeƒ≈ƒ¿«¿«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'a ÔkŒÔÈ‡M שהיא ∆≈≈¿«»«

ו 'עצמי ' כללי  Ê‰עניין  „vÓ Ô‰)≈ƒ«∆
ÌÈÈeÏÈb ÔÈ‡ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'aL∆¿«»«≈ƒƒ
רגש  או  הבנה של  ביטוי  היא אין  שהרי 

גם  עול  קבלת אדרבה אלא מסויים

רגש, או  הבנה Ê‰כשאין  „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆
ÌÚ ‰eL˜ 'ÏBÚ ˙Ïaw'L∆«»«¿»ƒ
ÔÈ‡  (‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»≈

˙e˜lÁ˙‰.כללית אחת נקודה אלא ƒ¿«¿
ÔÈÚa ‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«

'B‚ "‰L ‰‡Ó" על שמכוון  ≈»»»
שלמעלה  דרגות או  האצילות עולם

לעיל , כמבואר  ≈LÈממנו ,
ÌÈ˜ÏÁ ÔÎlL ,˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆»≈∆¿»ƒ

,ÌÈBL ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ כמבואר ƒ¿…»ƒƒ
ÔÈÚלעיל , „vnL ‡l‡∆»∆ƒ«ƒ¿«

˙BÈÙqaL ˙eÏlk˙‰‰ שכל «ƒ¿«¿∆«¿ƒ
חסד  כמו  מהשאר  כלולה אחת

וכד ' שבחסד  וגבורה ≈¬‰Èשבגבורה
ÔÈ‡ Ï‡ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ∆ƒ∆¬»≈
‡l‡ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆«¿∆»
‰Ê ÌÈÏeÏkL ÌÈÈÚ ‰LÏL¿…»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
ÈiÁ ÈL" ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰fÓƒ∆«∆≈≈¿≈«≈
‰ÏÁ˙ÎlnL ÔÈÚ ‡e‰ "‰N»»ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰ Ba ÔÈ‡ בא הכול  ובו  ≈ƒ¿«¿
אחד . וענין  אחת כנקודה

‰‡Ó"aL ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆¿≈»
˙a  È"L LÙÓ 'B‚Â "‰L»»¿¿»≈«ƒ«
˙e ,ÌÈNÚ ˙k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«

,ÚL ˙k ÌÈNÚ שיש כלומר  ∆¿ƒ¿«∆«
אבל  העניינים שלושת בין  ודמיון  קשר 

שונים  וסוגים דברים שלושה הם עדיין 

 LÙÓ "‰N ÈiÁ ÈL"eƒ¿≈«≈»»¿»≈
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יי        

וג ֹו' ׁשנה " ׁש"ּמאה  ּבזה , והענין לט ֹובה . ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָׁשוין

ׁשֹונים , ענינים  ׁשל ׁשה  הם  ׁשהרי ׁשוין, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹאינם 

זה  ּבד ֹומה  הם  הרי ההת ּכּלל ּות  ענין ׁשּמּצד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָא ּלא 

ע ׂשרים  ּובת  ע ׂשרים , ּכבת  מאה  ּבת  ׁשּזה ּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלזה ,

מה ֿ ה ּדמיֹון. ּבכ "ף  ּדיקא , ּכבת  ׁשבע , ְְְְְִֶַַַַַָָּכבת 

ּׁשאין  ׁשוין, ּכּולן ׂשרה " ח ּיי ּב"ׁשני ֿ ּכן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּׁשאין

התח ּלק ּות  .27ּבהם  ְְִֶַָ
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‰BËÏ ÔÈÂL ÔÏek שכולן כלומר  »»ƒ¿»

אחד . לדבר  Êa‰,נעשים ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌÈ‡ 'B‚Â "‰L ‰‡n"L∆≈»»»¿≈»
‰LÏL Ì‰ È‰L ,ÔÈÂL»ƒ∆¬≈≈¿…»
„vnL ‡l‡ ,ÌÈBL ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ∆»∆ƒ«
Ì‰ È‰ ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¬≈≈
˙a e‰fL ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„a¿∆∆»∆∆∆«

˙e ,ÌÈNÚ ˙k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«
˙k ,ÚL ˙k ÌÈNÚ∆¿ƒ¿«∆«¿«

ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜Èc לא אבל  »¿»¿«ƒ¿
מזה. ÈL"aיותר  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿≈

ÔÈ‡M ,ÔÈÂL ÔÏek "‰N ÈiÁ«≈»»»»ƒ∆≈
˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a27 ושלושתם »∆ƒ¿«¿
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בראשון בחשון, בו כותב אודות מצבו הרוחני, ולכן שואל אולי יסע לכאן וכו'

זמן,  כמה  כאן  בילה  ככתבו  שהרי  הקס"ד,  על  אפילו  גדולה  הכי  והתמי'  הפליאה  ומובנת 

להביאם  צריכים  סוף  סוף  עניני התורה  ענינים, אלא שככל  כמה  בודאי  ברצונו קבל  ושלא  ומרצונו 

בפועל ובסגנון חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה,

והשגחה העליונה הזמינה לו באופן קל לפי ערך איך להביא הענינים לפועל, היינו בחינוך על 

טהרת הקדש במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

שמזה פשוט שצריך לעשות בזה במסירה ונתינה ובשמחה גדולה ובפעילות הכי גדולה,

ובפרט שבקרוב מתכונן לבנות בית בישראל בנין עדי עד, הרי עבודה האמורה, צנור וכלי שיהי' 

בנין ביתם בהצלחה.

מעבודה  להתחמק  איך  בהדרכים  ת"ו מתבונן  לאה"ק  חזרתו  הרי מאז  כל האמור  ותמורת 

האמורה ועד כדי כך שהיצר רוצה להלביש זה באיצטלא של יראת שמים.

ונתינה,  ובמסירה  במקומו  לבב  וטוב  בשמחה  האמורה  שליחותו  שימלא  מהאמור,  המורם 

כמובן ביחד עם לימוד לעצמו נגלה וחסידות והלכות הצריכות בפרט, וכיון שהובטחנו, אדם מקדש 

עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, יצליח.

לפלא גדול שאינו כותב מהפעולות בימי חדש תשרי והרי זהו חדש כללי לכל השנה, ובטח ימלא 

בהזדמנות הבאה.

מועד החתונה - כנהוג כפי שיתדברו ב' הצדדים בשטומו"צ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.


