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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙‡Ê'וגֹו אֹותֹו הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח ,1חנּכת …ְְְֲִִֵַַַַָֻ

הּמׁשח 2ּוכתיב  אחרי הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹֻ

להבין  וצרי ּבתחּלת 3אתֹו. ׁשּכתּוב ּדמּמה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֻהענין

ּומׁשיחת  הּנׂשיאים ׁשל ׁשהחנּוּכה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָמׁשמע,

הענין  ּבסּיּום ׁשּכתּוב ּומּמה ּביחד, היּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמזּבח

מׁשמע, אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻזאת

והיתה  ּבפניֿעצמֹו, ענין היא הּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשיחת

והינּו, הּנׂשיאים. חנּוּכת לפני להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָצריכה

ׁשהקריב  הּנׂשיא ׁשל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאפילּו

הּמזּבח  מׁשיחת לאחר היתה הראׁשֹון, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָּבּיֹום

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה ּומבאר ׁשחנּוּכת 4ּדוקא. , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשל  ענין הּוא הּנׂשיאים קרּבנֹות עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמזּבח

הּקרּבנֹות, ּדהקרבת הענין לכללּות ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

קׁשות  התחלֹות ׁשּכל לפי היּו5והינּו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו כּו', יתרה ּבהֹוספה הּנׂשיאים ְְְְְְִִֵַָָָָקרּבנֹות

החיצון  מזּבח ּגּבי על הּקטֹורת ֿ 6הקרבת ׁשעל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ

הּקרּבנֹות  עבֹודת אחרּֿכ להיֹות ּתּוכל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָידיֿזה

חילּוק  יׁש זה ּובענין ּכסדרן. ּתמידין ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבאֹופן

ׁשהיא  ׁשהּקטֹורת הּקרּבנֹות, לׁשאר הּקטֹורת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּגם  ּכי אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום היתה מּקיף, ְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

ענין  עם קׁשּור  הּמׁשחה ּבׁשמן הּמזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמׁשיחת

הּוא  הּמׁשחה ׁשּׁשמן ׁשם (ּכמבאר ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמּקיף

מׁשקה, הּוא ׁשמן ּכי לּמקיף, ּפנימי ּבין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָממּוצע

מע  היה הּמׁשחה ׁשהּוא ּובׁשמן ּבׂשמים, ֹורב ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּפנימי  ּבחינת ּתערּובֹות ׁשּזהּו הריח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָענין

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

פד.1) ז, פח.2)פרשתנו ב.3)שם, כח, פרשתנו לקו"ת גם ואילך.4)ראה א כט, ה.5)שם יט, יתרו ופירש"י מכילתא

יד.6) ז, פרשתנו פירש"י א. נ, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: המשכן, בחנוכת הנשיאים קרבנות בעניין השבוע, בפרשת

'B‚Â B˙B‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê1·È˙Îe מספר 2, …¬À««ƒ¿≈«¿ƒ»«¿¿ƒ
אחרֿכך, CÈ¯ˆÂפסוקים .B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…¿»ƒ

ÔÈ·‰Ï3,הפסוקים שני בין סתירה יש לכאורה כי הדברים, משמעות את ¿»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a ·e˙kL ‰nÓc¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿
,ÚÓLÓ ,B˙B‡ ÁLn‰ƒ»««¿«

ÏL ‰keÁ‰L עלֿידי המשכן ∆«¬»∆
ÁÈLÓe˙קרבנות  ÌÈ‡ÈNp‰«¿ƒƒ¿ƒ«

ÁaÊn‰ בשמן„ÁÈa eÈ‰ באותו «ƒ¿≈«»¿««
בזה  זה תלויים והם אחד ובעניין יום

לזה, זה e˙kL·ושייכים ‰nÓeƒ«∆»
˙kÁ ˙‡Ê ÔÈÚ‰ ÌeiÒa¿ƒ»ƒ¿»…¬À«
,B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
ÁaÊn‰ ˙ÁÈLnL ,ÚÓLÓ«¿«∆¿ƒ««ƒ¿≈«

,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ‡È‰ נפרד ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿
הנשיאים, ˆ¯ÎÈ‰מקרבנות ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒ»

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙keÁ ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬««¿ƒƒ
איתם. אחד כדבר ¿»¿eÈ‰Â,ולא

˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«¿»««»¿»
ÌBia ·È¯˜‰L ‡ÈNp‰ ÏL∆«»ƒ∆ƒ¿ƒ«

ÔBL‡¯‰ בראש המשכן, לחנוכת »ƒ
בצורה  בפרשה (כמסופר ניסן חודש

של  ההקרבה סדר היה כיצד מפורטת

הנשיאים), Á‡Ï¯קרבנות ‰˙È‰»¿»¿««
‡˜Âc ÁaÊn‰ ˙ÁÈLÓ ולפני ¿ƒ««ƒ¿≈««¿»

להקריב  ניתן היה לא נמשח שהמזבח

אחד  וכל הנשיאים, קרבנות את

ואינם  עצמו בפני דבר הוא משניהם

לזה? זה שייכים

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa ¯‡·Óe4 ¿…»»∆¿ƒ≈»
הז  ‰ÁaÊnקן,לאדמו"ר ˙keÁL∆¬««ƒ¿≈«

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿¿«¿ƒƒ
ÁkŒ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ«…«
˙·¯˜‰c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»»ƒ¿»¿«¿»«

˙Ba¯w‰ החל ישראל, בני כל של «»¿»
והלאה, המשכן וחנוכת מהקמת

˙BÏÁ˙‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»
˙ÂL˜5, כל של והביסוס ההתחלה »…

מיוחד  במאמץ כרוכה ‰eÈדבר ÔÎÏÂ¿»≈»
‰ÙÒB‰a ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯»̃¿¿«¿ƒƒ¿»»

,'eÎ ‰¯˙È הרגילה הקרבנות עבודת ÏÚעל ˙¯BËw‰ ˙·¯˜‰ BÓk ¿≈»¿«¿»««¿∆«
ÔÂˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Èab6, לעבודת ביחס רגיל ולא מיוחד חידוש שהיא «≈ƒ¿≈««ƒ…

הפנימי  המזבח על הקטורת הקטרת של הרגילה על ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המקדש ∆«¿≈∆
יתירה" "בהוספה שהיו הנשיאים קרבנות ‡CkŒ¯Áידי ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿««»

המשכן, והקמת חנוכת אחרי הבאים, ÔÙB‡aבימים ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»¿∆
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz ÏL חינוך בעניין שמצינו כמו והקבוע, הרגיל הסדר לפי ∆¿ƒƒ¿ƒ¿»

ב'לקוטי  זה במאמר כמבואר האדם,

אותו  שמחנכין התינוק "כמשל תורה':

כדי  יתירה מתנה לו נותנין ללמוד,

מהֿשאיןֿכן  בלימוד, להתחיל להרגילו

והתחיל... עצמו את הרגיל כבר כשהוא

עלֿידי  אינו ללמוד שהחינוך והיינו

לו  ההווה דבר שזהו בלבד הלימוד

איזו  עלֿידי אותו שמחנכין אלא תמיד

איזו  או התקרבות איזו כמו תוספת

אותו  חינכו שכבר לאחר אך כו' מתנה

משום  והיינו תמיד, ההווה בדבר די

שתהיה  כדי ולכן קשות. התחלות שכל

חינוך". עלֿידי להיות צריך ההתחלה

˜eÏÈÁ LÈ ‰Ê ÔÈÚ·e הבדלÔÈa ¿ƒ¿»∆≈ƒ≈
,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ˙¯BËw‰«¿∆ƒ¿»«»¿»
˙ÈÁa ‡È‰L ˙¯BËw‰L∆«¿∆∆ƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓ שהקרבנות בחסידות כמבואר «ƒ
קרבני  "את (ככתוב ומזון ללחם נמשלו

בפנימיות  באדם שחודר לאשי") לחמי

כבשרו, ובשר דם להיות והופך

נכנס  שאינו הריח עניין היא והקטורת

כ'מקיף' נשאר אלא בפנימיות בגוף

הקרבנות  בנמשל גם וכך מלמעלה,

שיורד  אלוקי אור של המשכה פועלים

והקטורת  בפנימיות, ומאיר למטה

יותר  אלוקי אור של המשכה פועלת

'מקיף' של באופן שמאיר נעלה

ועל  שהקרבת מלמעלה, כאן מבואר כך

‰ÁLnהקטורת ÌBÈa ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«
,B˙B‡ פנימי וקשר שייכות לה ויש

המזבח  ÁÈLÓ˙למשיחת Ìb Èkƒ«¿ƒ«
¯eL˜ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿∆∆«ƒ¿»»
ÌL ¯‡·Ók) ÛÈwn‰ ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿»««ƒ«¿…»»

תורה' ‰ÁLn‰ב'לקוטי ÔÓML∆∆∆«ƒ¿»
ÈÓÈt ÔÈa ÚˆeÓÓ ‡e‰ עניין ¿»≈¿ƒƒ

הקטורתÛÈ˜nÏ,הקרבנות Èkעניין ««ƒƒ
אחד  LÓ˜‰,מצד ‡e‰ ÔÓL∆∆«¿∆

והמזון, הלחם כמו פנימי שני eעניין BÚÓ¯·מצד ‰È‰ ‰ÁLn‰ ÔÓL·¿∆∆«ƒ¿»»»¿»
ÈÓÈt ˙ÈÁa ˙B·e¯Úz e‰fL ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÓNa¿»ƒ∆ƒ¿«»≈«∆∆«¬¿ƒ«¿ƒƒ
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g"kyz'dו ,oeiq a"i ,`yp t"y

הּמׁשח  אחרי היּו הּקרּבנֹות ׁשאר ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומּקיף),

אֹותֹו.

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי זה 7ּכל ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ההמׁשכה  ׁשאֹופן ּופרט, ּכלל ְְְְְִֶֶַַַָָָָּבענין

ּופרט. ּכלל ּבבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבכללּות

עֹולה  ׁשּכאׁשר למּטה, מהאדם ּבזה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמׁשל

עדין  אין זה ּברצֹון הּנה ּבית, לבנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּברצֹונֹו

הּבית  ּבֹונה ּכאׁשר  ורק ּבגלּוי, הּבית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּפרטי

ּומּכלֿמקֹום  הּפרטים, ּכל מתּגּלים אזי ְְְֲִִִִַַַַָָָָּבפֹועל

(ׁשּלכן  הּפרטים יׁשנם ּברצֹון ׁשּגם לֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהכרח

אזי  הּפרטים, ּבכל הּוא הּבית ּבנין ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָרק

אּלא  מהּבית), להתעּנג ויכֹול רצֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנׁשלם

נעלה  ּבאֹופן ׁשהם אֹו ּבגלּוי ניּכרים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינם

 ֿ ועל ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ּגם הּוא וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָיֹותר.

הּנבראים  ּכל ּדהּנה, למעלה. ּדמּלמּטה הּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי

מלכּות  ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּד'ּבראׁשית' אחד' ה'מאמר ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּדאצילּות,

ּפרטי  ּכל נפרטּו ואחרּֿכ ּכללי, מאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' מעׂשי רּבּו ּדֿמה ּגדלּו8הּנבראים ּומה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ

הוי' וחלּופים 9מעׂשי מאמרֹות עׂשרה עלֿידי , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּדחלּופים  לחלּופים ועד האֹותּיֹות, ְְְְִִִִִַָּותמּורֹות

כּו' ּדתמּורֹות נתהּוּו10ּותמּורֹות ׁשעלֿידם , ְְְִִֶַַָָ

ּכל  לאחריֿזה וגם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנבראים
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ואילך).7) 20 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר כד.8)ד"ה קד, ו.9)תהלים צב, תניא 10)שם ראה

פי"ב. פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙B‡ ÁLn‰ È¯Á‡ eÈ‰ ˙Ba¯w‰ ¯‡L eÏÈ‡Â ,(ÛÈwÓe ובאו «ƒ¿ƒ¿»«»¿»»«¬≈ƒ»«

יותר  בפרטיות שיתבאר וכפי המזבח, למשיחת קשור שלא עצמו בפני כעניין

להלן.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ במאמר 7·) ¿»»∆«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
כל  את אלקים "וידבר דיבורֿהמתחיל

שנאמר  לאמר" האלה הדברים

זו, שנה השבועות חג בהתוועדות

של  זה בקובץ לאור (יוצא תשכ"ח

אפשר) בדרך ביאור עם מלכות' 'דבר

ÔÙB‡L ,Ë¯Ùe ÏÏk ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»¿»∆∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

את  לברוא כדי למטה מלמעלה האלוקי

האור  כך ולשם והנבראים, העולמות

ונמשך «¿eÏÏÎaƒ˙ירד
˙eÏLÏzL‰‰'השתלשלות ב'סדר «ƒ¿«¿¿

שמדריגה  באופן למדריגה ממדריגה

שמעליה  מזו ומשתלשלת באה אחת

זו  האחוזות שרשרת של חוליות (כמו

Ë¯Ùeבזו) ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»¿»
כללית  והתגלות המשכה יש שתחילה

והתגלות  המשכה יש ואחרֿכך אחת,

רבים. לפרטים הנחלקת

‰Êa ÏLn‰Â עניין את להמחיש ¿«»»»∆
פרט  ובדרך כלל בדרך ההמשכה

¯L‡kL ,‰hÓÏ Ì„‡‰Ó≈»»»¿«»∆«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏBÚהאדם B·Ï˙של ∆ƒ¿ƒ¿

‰Ê ÔBˆ¯a ‰p‰ ,˙Èa רצון שהוא «ƒƒ≈¿»∆
‰Èa˙כללי  ÈË¯t ÔÈ„Ú ÔÈ‡≈¬«ƒ¿»≈««ƒ

,ÈeÏ‚a עדיין האדם הכללי וברצון ¿»
וצורתו  הבית גודל על פרטים יודע לא

‰Èa˙וכד' ‰Ba ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆««ƒ
Ïk ÌÈlb˙Ó ÈÊ‡ ÏÚBÙa¿«¬«ƒ¿«ƒ»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË¯t‰ למרות «¿»ƒƒ»»
נראים, לא הפרטים 'כלל' בדרך הרצון התעוררות ÓBÏ¯שבתחילת Á¯Î‰a¿∆¿≈««

ÌÈË¯t‰ ÌLÈ ÔBˆ¯a ÌbL בהעלם עדיין הם זה שבשלב אלא ∆«»»∆¿»«¿»ƒ
ÔÎlL)הפרטים את בתוכו מכיל הכלל שבעצם ÔÈaבגלל ¯L‡k ˜¯ ∆»≈««¬∆ƒ¿«

‚pÚ˙‰Ï ÏBÎÈÂ BBˆ¯ ÌÏL ÈÊ‡ ,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ‡e‰ ˙Èa‰««ƒ¿»«¿»ƒ¬«ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿«≈
˙Èa‰Ó לא הפרטים ואם הפרטים לכל רצון בעצם הוא האחד הכלל גם כי ≈««ƒ

בלבד  מהכלל להתענג אפשר אי ÈeÏ‚aנשלמו ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L ‡l‡ ,(∆»∆≈»ƒ»ƒ¿»
בהעלם BÈ˙¯ונמצאים ‰ÏÚ ÔÙB‡a Ì‰L B‡ ולא נראים לא הם ולכן ∆≈¿∆«¬∆≈

בגלוי. ניכרים

ÔÎÂ בית הבונה  מאדם במשל  Ìbכמו ‡e‰ בנמשל˙eÏÏÎa ¿≈«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰,ונבראים עולמות לברוא האלוקי האור של והירידה «ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ יותר הנחותים הברואים כלומר, ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»
כפי  למעלה, של בכלל כלולים למטה שהפרטים באופן יותר בנעלים כלולים

ומפרט. שממשיך

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ,‰p‰c העולמות שלושת ¿ƒ≈»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
'מציאות' שהם נבראים בהם שיש

שבו  האצילות עולם לעומת ו'יש',

מוחלט  בביטול לאלוקות בטל הכול

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a ÌÈÏeÏk¿ƒƒ¿ƒ««¿
והתחתונה  האחרונה הספירה

¯Ó‡Ó'‰ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆∆««¬»
‡e‰L '˙ÈL‡¯a'c '„Á‡∆»¿¿≈ƒ∆

,ÈÏÏk ¯Ó‡Ó ז"ל חכמינו כדברי «¬»¿»ƒ
"בעשרה  אבות בפרקי המשנה על

שאמ  העולם" נברא נם מאמרות

בתורה  הבריאה בסיפור יש למעשה

יהי  אלקים "ויאמר (כמו מאמרות תשע

"בראשית  הביטוי גם אבל וכד') אור"

מעשר  אחד מאמר הוא אלקים)" (ברא

בחסידות  מבואר כך ועל המאמרות,

ופרט, בכלל הבריאה עניין שזהו

היא  הבריאה 'בראשית' במאמר

ובתשעת  אחת, כללית מציאות

לפרטים  נחלקת הבריאה המאמרות

במאמרים  השבועות (כמבואר של

הבריאה CkŒ¯Á‡Âהקודמים) לאחר ¿««»
אחד  במאמר כלל Ïkבדרך eË¯Ùƒ¿¿»

ea¯ ‰Óc ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»«
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ8eÏ„b ‰Óe «¬∆¬»»«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ9, כך נברא והעולם «¬∆¬»»

גדולים  והם נבראים ריבוי בעולם שיש

באופן  בריאה של ביטוי הוא זה שכל

לפרטים  חלוקה NÚ¯‰של È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»
˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒƒ¿
˙B¯eÓ˙c ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁc ÌÈÙeÏÁÏ „ÚÂ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

'eÎ10,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ÌÈ‡¯·p‰ ee‰˙ Ì„ÈŒÏÚL כמבואר , ∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
היחוד  (שער התניא מעשרה בספר נתהוו הנבראים כל כיצד והאמונה)

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה, מאמרות בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף ..." מאמרות

שמשתלשל  עד אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה

הדבור  אותיות הן הן הקדש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים

חילופים  עלֿידי שבתורה מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות

שאין  לפי להחיותו נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות

שהחיות  שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל יכולים הנבראים פרטי
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ז eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ז"ל  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּכפירּוׁש קּיּומם, מׁש 11זמן ְְִֵֵֶֶַַַַַָ

הּפסּוק  ּבּׁשמים,12על נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִַַַָָָָָָָָ

וחלּופיהם  מאמרֹות ּדעׂשרה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהאֹותּיֹות

הּברּואים  ּבכל לעֹולם נּצבים הם ְְְְִִִֵֵֶַָָָּותמּורֹותיהם

ּבׁשרׁש הּוא וכן ּולקימם. הענינים להחיֹותם ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

הּזהר  (ּכפירּוׁש הּספירֹות ּׁשּכתּוב 13ּבעׂשר ּדמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית

ׁשּתחלה  הּספירֹות), עׂשר על ּכל 14קאי ּכלּולים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא  חכמה, ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָהּנבראים

ורק  עדין, ּפרטים התּגּלּות ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָנקּודה

ׁש'ּבינה  ׁשּזהּו הּפרטים, מתּגּלים ּבינה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבבחינת

צּיּורין' ּבבחינת 15מצירא הּוא יֹותר ּולמעלה . ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּכלּול ׁשּבּה ּד'אדםֿקדמֹון', הּקדּומה ְְְֲֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה

ׁשרגלי  וכּידּוע הּנבראים, וכל ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסדר

ּבעׂשּיה  מסּתימים ׁשּזהּו16'אדםֿקדמֹון' אּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבסקירה  נסקרים ׁשּכּולם ׁשּזהּו ּכלל, ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּבבחינת

ּכתר 17אחת  ּבחינת הּנה ּגּופא, ּוב'אדםֿקדמֹון' . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עּתיק  ּכדּוגמת ּׁשּיׁש מה (ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּד'אדםֿקדמֹון'
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פ"א.11) פט.12)שם קיט, תרנ"א 13)תהלים ברא בראשית ד"ה ואילך. סע"ב תפז, בראשית אוה"ת וראה ב. רנו, ח"א

ואילך). פא ע' תרנ"א ואילך).14)(סה"מ רנ ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תרע"ג ושבתה גו' וידבר ד"ה ראה - לקמן בהבא

וש"נ.15) כ. ע' תרצ"ב סה"מ אצילות 16)ראה סדר (שער ג שער ד. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

ב. צה, מסעי ג. כא, תזריע לקו"ת ב). (קלא, ס"כ אגה"ק תניא פ"ב. מהרש"א 17)למהרח"ו) חדא"ג (וראה א יח, ר"ה ע"פ

ואילך. פ"ד ר"ה שער ראש עטרת וראה שם).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  בהם כח ואין פרטיים הנבראים מבחינת מאד גדול עצמן מהן הנמשך

ממנה  פחותה למדרגה ממדרגה ומשתלשל החיות שיורד עלֿידי אלא החיות

וגימטר  האותיות ותמורות חילופים עד עלֿידי האותיות חשבון שהן יאות

יקראו  אשר שמו וזה פרטי נברא ממנו ולהתהוות ולהתלבש להתצמצם שיוכל

לחיות  כלי הוא הקודש בלשון לו

שנשתלשל  זה שם באותיות המצומצם

שבתורה...", מאמרות »¿Ì‚Âמעשרה
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ההתהוות לאחרÏk ¿«¬≈∆»

,ÌÓei˜ CLÓ ÔÓÊ ממשיכים הם ¿«∆∆ƒ»
שבא  האלוקי האור עלֿידי חיות לקבל

המאמרות  עשרה ≈¿Le¯ÈÙkדרך
Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰11ÏÚ «««≈««

˜eÒt‰12E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ «»¿»¬»»¿»¿
˙Bi˙B‡‰L ,ÌÈÓMa ·vƒ»«»»ƒ∆»ƒ

המילים  את ««¬»NÚc¯‰המרכיבות
Ì‰ÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒ≈∆
ÌÈ·v Ì‰ Ì‰È˙B¯eÓ˙e¿≈∆≈ƒ»ƒ
ÌÈ‡e¯a‰ ÏÎa ÌÏBÚÏ¿»¿»«¿ƒ

ÌÓÈ˜Ïe Ì˙BÈÁ‰Ï ורגע רגע בכל ¿«¬»¿«¿»
הפסק. ללא מחדש

ÌÈÈÚ‰ L¯La ‡e‰ ÔÎÂ של ¿≈¿…∆»ƒ¿»ƒ
‰B¯ÈÙq˙הנבראים  ¯NÚa¿∆∆«¿ƒ

העליונות  ≈¿(Le¯ÈÙkהקדושות
¯‰f‰13·e˙kM ‰Óc «…«¿«∆»

˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
È‡˜ ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ מכוון «»«ƒ¿≈»»∆»≈

˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏÚ השורש שהן «∆∆«¿ƒ
הנבראים  של ÏÁzL‰והמקור והתהוות 14), בריאת של ראשון בשלב ∆¿ƒ»

ÓÎÁ‰,העולם  ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÌÈÏeÏk הראשונה הספירה ¿ƒ»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»¿»
הספירות  מעשר daוהעליונה ÔÈ‡L ‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆¿»∆≈»

,ÔÈ„Ú ÌÈË¯t ˙elb˙‰ החכמה כח האדם של הנפש שבכוחות כשם ƒ¿«¿»ƒ¬«ƒ
כנקודה  קיים הרעיון ראשון ובשלב שכלי, רעיון של ההתפתחות תחילת הוא

העולמות  של התהוות היא החכמה מספירת הבריאה התחלת כך אחת, כללית

כללית  אחת כנקודה כלל, בדרך ÌÈlb˙Óוהנבראים ‰Èa ˙ÈÁ·a ˜¯Â¿«ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ
,ÌÈË¯t‰ היא הבינה הנפש שבכוחות נקודת כשם והסתעפות התרחבות «¿»ƒ

היא ה  הבינה, ספירת השנייה, הספירה מצד ההתהוות כך לפרטים, חכמה

פרט  בדרך ˆÔÈ¯ei'התהוות ‡¯ÈˆÓ ‰Èa'L e‰fL15 מציירת בינה ∆∆∆ƒ»¿«¿»ƒƒ
לפרטים  ומסתעף מתרחב בלבד כנקודה בחכמה שהיה מה בבינה כי ציורים,

ומוגדרת. ברורה מציאות של 'ציור' מרכיבים הרבים והפרטים

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe וידבר" דיבורֿהמתחיל הקודם, במאמר שנתבאר כפי ¿«¿»≈

התהוות  של זה בעניין תשכ"ח), זו, שנה השבועות בחג שנאמר אלקים"

(ומה  מדרגות כמה יש פרט, בדרך ואחרֿכך 'כלל' בדרך תחילה הבריאה

הכלל  ואילו 'פרט' הוא יותר נעלית בדרגה 'כלל', מסויימת בדרגה שנחשב

מצד  היא שהבריאה כפי כי ומבאר מוסיף וכאן נעלה), יותר עוד עניין הוא

היא  מהחכמה ההתהוות הספירות עשר

היא  מהבינה וההתהוות 'כלל' בדרך

יותר, למעלה ואילו 'פרט', בדרך

מהספירות  יותר עליונות בדרגות

האצילות), ÈÁ·a˙(שבעולם ‡e‰ƒ¿ƒ«
ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ«¬»»«¿»¿»»
¯„Ò Ïk ÏeÏk daL ,'ÔBÓ„«̃¿∆»»»≈∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÂ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿»«ƒ¿»ƒ
עולם  שלכל שכשם בחסידות כמבואר

ההשתלשלות' ב'סדר פרטית ומדרגה

זו, ומדרגה עולם להתהוות רצון קדם

סדר  כל לכללות ביחס גם כן

והוא  כללי, רצון קדם ההשתלשלות

הנקרא  ("א"ק"), קדמון" "אדם מדרגת

כל  זו ובמדריגה כללי", "אור גם

אחד, כלל של מציאות היא הבריאה

עוד  באופן לפרטים, התחלקות ללא

היא  שהבריאה כפי מאשר נעלה יותר

החכמה בקבלה Úe„iÎÂמצד ¿«»«
'‡„ÔBÓ„˜ŒÌ'וחסידות  ÈÏ‚¯L∆«¿≈»»«¿

‰iNÚa ÌÈÓÈzÒÓ16, ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»
של  התחתונות, המדריגות ה"'רגליים",

במדרגות  מסתיימות קדמון' 'אדם

של  זו שבבחינה הרי ה'עשיה', עולם ביותר, התחתון העולם של התחתונות

הנבראים, כל נכללים קדמון' ביותר 'אדם העליונים עד ביותר מהעליונים

ÌÏekL e‰fL ,ÏÏk ˙ÈÁ·a e‰fL ‡l‡ כל של המדריגות כל ∆»∆∆ƒ¿ƒ«¿»∆∆∆»
קדמון'ÌÈ¯˜Òהנבראים  'אדם ‡בבחינת ‰¯È˜Òa˙Á17.כללית ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»««

‡Ùeb 'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'·e סדר' לכללות שביחס הוא עצמו, השתלשלות' ¿»»«¿»
ו'פרט' ל'כלל' חלוקה גם יש ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c''כלל', ¯˙k ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«∆∆¿»»«¿

יותר  עליונה בחינה ישנה הספירות עשר מעל וחסידות, בקבלה כמבואר

של  והמוח הראש מעל הוא כפשוטו שהכתר (כשם עליון' 'כתר הנקראת

השכל  מכוחות יותר הנעלה כללי כוח הוא הרצון כוח שבאדם וכשם האדם)

העליון  הרצון למעלה כך הספירות), לעשר (המקבילים הפרטיים והרגש

של  ועניינה הפרטיות, הספירות מעשר יותר נעלה הכתר שבבחינת הכללי

הרצון  בכתר, שהוא כפי לפרטים מהתחלקות למעלה כללית כמציאות הבריאה

שהיא  כפי כללית כמציאות לעניינה ביחס נעלה ויותר כללי יותר הוא העליון,
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הּמׁשח  אחרי היּו הּקרּבנֹות ׁשאר ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומּקיף),

אֹותֹו.

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי זה 7ּכל ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ההמׁשכה  ׁשאֹופן ּופרט, ּכלל ְְְְְִֶֶַַַָָָָּבענין

ּופרט. ּכלל ּבבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבכללּות

עֹולה  ׁשּכאׁשר למּטה, מהאדם ּבזה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמׁשל

עדין  אין זה ּברצֹון הּנה ּבית, לבנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּברצֹונֹו

הּבית  ּבֹונה ּכאׁשר  ורק ּבגלּוי, הּבית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּפרטי

ּומּכלֿמקֹום  הּפרטים, ּכל מתּגּלים אזי ְְְֲִִִִַַַַָָָָּבפֹועל

(ׁשּלכן  הּפרטים יׁשנם ּברצֹון ׁשּגם לֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהכרח

אזי  הּפרטים, ּבכל הּוא הּבית ּבנין ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָרק

אּלא  מהּבית), להתעּנג ויכֹול רצֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנׁשלם

נעלה  ּבאֹופן ׁשהם אֹו ּבגלּוי ניּכרים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינם

 ֿ ועל ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ּגם הּוא וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָיֹותר.

הּנבראים  ּכל ּדהּנה, למעלה. ּדמּלמּטה הּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי

מלכּות  ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּד'ּבראׁשית' אחד' ה'מאמר ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּדאצילּות,

ּפרטי  ּכל נפרטּו ואחרּֿכ ּכללי, מאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' מעׂשי רּבּו ּדֿמה ּגדלּו8הּנבראים ּומה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ

הוי' וחלּופים 9מעׂשי מאמרֹות עׂשרה עלֿידי , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּדחלּופים  לחלּופים ועד האֹותּיֹות, ְְְְִִִִִַָּותמּורֹות

כּו' ּדתמּורֹות נתהּוּו10ּותמּורֹות ׁשעלֿידם , ְְְִִֶַַָָ

ּכל  לאחריֿזה וגם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנבראים
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ואילך).7) 20 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר כד.8)ד"ה קד, ו.9)תהלים צב, תניא 10)שם ראה

פי"ב. פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙B‡ ÁLn‰ È¯Á‡ eÈ‰ ˙Ba¯w‰ ¯‡L eÏÈ‡Â ,(ÛÈwÓe ובאו «ƒ¿ƒ¿»«»¿»»«¬≈ƒ»«

יותר  בפרטיות שיתבאר וכפי המזבח, למשיחת קשור שלא עצמו בפני כעניין

להלן.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ במאמר 7·) ¿»»∆«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
כל  את אלקים "וידבר דיבורֿהמתחיל

שנאמר  לאמר" האלה הדברים

זו, שנה השבועות חג בהתוועדות

של  זה בקובץ לאור (יוצא תשכ"ח

אפשר) בדרך ביאור עם מלכות' 'דבר

ÔÙB‡L ,Ë¯Ùe ÏÏk ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»¿»∆∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

את  לברוא כדי למטה מלמעלה האלוקי

האור  כך ולשם והנבראים, העולמות

ונמשך «¿eÏÏÎaƒ˙ירד
˙eÏLÏzL‰‰'השתלשלות ב'סדר «ƒ¿«¿¿

שמדריגה  באופן למדריגה ממדריגה

שמעליה  מזו ומשתלשלת באה אחת

זו  האחוזות שרשרת של חוליות (כמו

Ë¯Ùeבזו) ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»¿»
כללית  והתגלות המשכה יש שתחילה

והתגלות  המשכה יש ואחרֿכך אחת,

רבים. לפרטים הנחלקת

‰Êa ÏLn‰Â עניין את להמחיש ¿«»»»∆
פרט  ובדרך כלל בדרך ההמשכה

¯L‡kL ,‰hÓÏ Ì„‡‰Ó≈»»»¿«»∆«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏBÚהאדם B·Ï˙של ∆ƒ¿ƒ¿

‰Ê ÔBˆ¯a ‰p‰ ,˙Èa רצון שהוא «ƒƒ≈¿»∆
‰Èa˙כללי  ÈË¯t ÔÈ„Ú ÔÈ‡≈¬«ƒ¿»≈««ƒ

,ÈeÏ‚a עדיין האדם הכללי וברצון ¿»
וצורתו  הבית גודל על פרטים יודע לא

‰Èa˙וכד' ‰Ba ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆««ƒ
Ïk ÌÈlb˙Ó ÈÊ‡ ÏÚBÙa¿«¬«ƒ¿«ƒ»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË¯t‰ למרות «¿»ƒƒ»»
נראים, לא הפרטים 'כלל' בדרך הרצון התעוררות ÓBÏ¯שבתחילת Á¯Î‰a¿∆¿≈««

ÌÈË¯t‰ ÌLÈ ÔBˆ¯a ÌbL בהעלם עדיין הם זה שבשלב אלא ∆«»»∆¿»«¿»ƒ
ÔÎlL)הפרטים את בתוכו מכיל הכלל שבעצם ÔÈaבגלל ¯L‡k ˜¯ ∆»≈««¬∆ƒ¿«

‚pÚ˙‰Ï ÏBÎÈÂ BBˆ¯ ÌÏL ÈÊ‡ ,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ‡e‰ ˙Èa‰««ƒ¿»«¿»ƒ¬«ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿«≈
˙Èa‰Ó לא הפרטים ואם הפרטים לכל רצון בעצם הוא האחד הכלל גם כי ≈««ƒ

בלבד  מהכלל להתענג אפשר אי ÈeÏ‚aנשלמו ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L ‡l‡ ,(∆»∆≈»ƒ»ƒ¿»
בהעלם BÈ˙¯ונמצאים ‰ÏÚ ÔÙB‡a Ì‰L B‡ ולא נראים לא הם ולכן ∆≈¿∆«¬∆≈

בגלוי. ניכרים

ÔÎÂ בית הבונה  מאדם במשל  Ìbכמו ‡e‰ בנמשל˙eÏÏÎa ¿≈«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰,ונבראים עולמות לברוא האלוקי האור של והירידה «ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ יותר הנחותים הברואים כלומר, ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»
כפי  למעלה, של בכלל כלולים למטה שהפרטים באופן יותר בנעלים כלולים

ומפרט. שממשיך

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ,‰p‰c העולמות שלושת ¿ƒ≈»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
'מציאות' שהם נבראים בהם שיש

שבו  האצילות עולם לעומת ו'יש',

מוחלט  בביטול לאלוקות בטל הכול

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a ÌÈÏeÏk¿ƒƒ¿ƒ««¿
והתחתונה  האחרונה הספירה

¯Ó‡Ó'‰ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆∆««¬»
‡e‰L '˙ÈL‡¯a'c '„Á‡∆»¿¿≈ƒ∆

,ÈÏÏk ¯Ó‡Ó ז"ל חכמינו כדברי «¬»¿»ƒ
"בעשרה  אבות בפרקי המשנה על

שאמ  העולם" נברא נם מאמרות

בתורה  הבריאה בסיפור יש למעשה

יהי  אלקים "ויאמר (כמו מאמרות תשע

"בראשית  הביטוי גם אבל וכד') אור"

מעשר  אחד מאמר הוא אלקים)" (ברא

בחסידות  מבואר כך ועל המאמרות,

ופרט, בכלל הבריאה עניין שזהו

היא  הבריאה 'בראשית' במאמר

ובתשעת  אחת, כללית מציאות

לפרטים  נחלקת הבריאה המאמרות

במאמרים  השבועות (כמבואר של

הבריאה CkŒ¯Á‡Âהקודמים) לאחר ¿««»
אחד  במאמר כלל Ïkבדרך eË¯Ùƒ¿¿»

ea¯ ‰Óc ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»«
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ8eÏ„b ‰Óe «¬∆¬»»«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ9, כך נברא והעולם «¬∆¬»»

גדולים  והם נבראים ריבוי בעולם שיש

באופן  בריאה של ביטוי הוא זה שכל

לפרטים  חלוקה NÚ¯‰של È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»
˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒƒ¿
˙B¯eÓ˙c ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁc ÌÈÙeÏÁÏ „ÚÂ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

'eÎ10,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ÌÈ‡¯·p‰ ee‰˙ Ì„ÈŒÏÚL כמבואר , ∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
היחוד  (שער התניא מעשרה בספר נתהוו הנבראים כל כיצד והאמונה)

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה, מאמרות בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף ..." מאמרות

שמשתלשל  עד אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה

הדבור  אותיות הן הן הקדש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים

חילופים  עלֿידי שבתורה מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות

שאין  לפי להחיותו נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות

שהחיות  שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל יכולים הנבראים פרטי
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g"kyz'dח ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּד'אדםֿקדמֹון' מּגּולּגלּתא הּוא 18לעילא ( ְְְְְִֵַָָָָָ

היא  ּד'אדםֿקדמֹון' והּמחׁשבה ּכלל, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבבחינת

 ֿ אֹור ּבחינת הּנה יֹותר, ּולמעלה ּפרט. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבבחינת

ּכלל, ּבבחינת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

ּובפרטּיּות, ּפרט. ּבבחינת הּוא הּצמצּום ְְְְְִִִִִַַַַָָּולאחר

ׁשּלפני  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּופרט ּכלל ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָיׁש

עלּית  היתה הּצמצּום לפני ׁשהרי ּגּופא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּצמצּום

'אמלֹו ּד'אנא מל19הּמחׁשבה ׁשאין וכיון , ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עם  ולברֹוא,20ּבלא להאציל ּברצֹונֹו עלה לכ , ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

להיֹות  ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוׁשיער

ׁשּׁשיער21ּבפֹועל  ההׁשערה ענין הּנה ּבעצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּד'אנא  והּמחׁשבה ּפרט, ּבבחינת הּוא - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹּבכח

ּבאֹופן  ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבבחינת היא - 'ְְְְְִִִֵֶֶַַָאמלֹו

ּופרט, ּכלל ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְְִִֶַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכֹוללת  ּבה'רׁשימה', האֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָׁשּתחילה

ּב'ּקו', אחרּֿכ ׁשּנמׁש האֹור ּכללּות את ְְְִֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה

כּו'. לפרטים נפרט ואחרּֿכ ּכלל, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָוהּוא

ÌÚËÂ ּבאֹופן להיֹות צריכה (ׁשההמׁשכה הּדבר ¿««ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהעֹולמֹות  מּפני הּוא, ּופרט) ּכלל ְְְִֵֶֶָָָָׁשל

ׁשאפילּו והינּו, אֹורֿאיןֿסֹוף. לגּבי ּבער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָאינם

מה  ואפיל ּו לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ֲִֵֶַַַָָָָהאֹור

לגּבי  ּבער אינֹו הרי העֹולמֹות, ער לפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּׁשּנמּדד

מּתחלה  להיֹות הּוצר ולכן ּכלל, ְְְְְִִִֵַָָָָָהעֹולמֹות

נתעּלם  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
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שם.18) מסעי לקו"ת א. טו, לזח"א הרקיע  זהר פ"ו. שבה"כ) (שער ט שער חיים עץ אדה"ז 19)ראה במאמרי הובא - זהר

ב. קע, להצ"צ בסהמ"צ הובא - אד"ר ז. ע' ח"א (פא,20)תקס"ח רפ"ז שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

פ"י 21)ב). האמצעי לאדמו"ר היחוד שער שם. לזח"א מלך מקדש בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אין  כללי שבאופן קדמון' 'אדם במדריגת היא שהבריאה כפי גם וכך בחכמה,

יותר  בפרטיות אבל אחת' ב'סקירה נסקר הכול אלא לפרטים התחלקות בה

כלל  בדרך היא גופא קדמון' שב'אדם ה'כתר' מצד היא שהבריאה כפי

˜ÈzÚ ˙Ó‚e„k LiM ‰Ó e‰fL) בבחינת והפנימית הנעלית הבחינה ∆∆«∆≈¿¿««ƒ
(כלומר, יומין' 'עתיק נקראת ה'כתר'

האור  עניין מ'יומין' ונבדל נעתק

שלמעלה  נעלמת בחינה היינו והגילוי,

'אדם  בחינת של ב'כתר' וגם מהתגלות)

והיא  'עתיק' בחינת יש קדמון'

‡zÏbÏebÓ ‡ÏÈÚÏ למעלה ¿≈»ƒ¿»¿»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c18'מה'גולגולת' ¿»»«¿

הספירות  שמעל עליון' ש'כתר כשם

מחכמהֿבינהֿדעת  למעלה הוא

של  שמאירות הספירות המוחין

ה'כתר' בדוגמת הראש, ב'גולגולת'

הראש  מעל שהוא ‰e‡הגשמי (
בחינת  של ב'כתר' שהיא כפי הבריאה

קדמון' ÏÏk,'אדם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿»»«¿

מה'כתר' ÈÁ·a˙שלמטה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
Ë¯t עולמות לברוא הרצון ובה ¿»

לפרטי ונבראים גם בהתייחסות בא

שייך  שהדבר כמה (עד הבריאה

קדמון'). דאדם הקדומה ב'מחשבה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'ל'כלל החלוקה ¿«¿»≈
יותר  עוד ומדריגה בבחינה ו'פרט'

‡ŒÔÈ‡Œ¯Bנעלית, ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ בו שנעשה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

ברצונו  שעלה ברוך לאחר הקדוש של

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא הוא

ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ הכולל אחד ƒ¿ƒ«¿»
כאחד, הנבראים כל »»¿Á‡Ïe¯את

Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»
רבים. לפרטים מקום נתינת עם

˙eiË¯Ù·e,יותרÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa LÈ ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈
‡Ùeb ÌeˆÓv‰ עצמוÈ¯‰L iÏÚ˙עוד , ‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ «ƒ¿»∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ«

'CBÏÓ‡ ‡‡'c ‰·LÁn‰19,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, אצל עלתה ««¬»»¿¬»∆¿
אמלוך', 'אני של ÌÚמחשבה ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ20, המושג ¿≈»∆≈∆∆¿…»

המלך  ימלוך שעליו עם ללא להיות יכול לא BBˆ¯a'מלך' ‰ÏÚ CÎÏ¿»»»ƒ¿
‡B¯·ÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï,נבראים„È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈLÂ ¿«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒ

ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï21,,למלוכה הרצון שהתעורר לאחר בחסידות, כמבואר ƒ¿¿«
ראשון  שבשלב בית לבנות רצון בו שהתעורר לאדם כמשל ההשערה ענין היה

רוצה, הוא בית איזה יודע לא עדיין והאדם הדבר כללות על היא ההתעוררות

עם  'השערה' לו יש יותר מאוחר בשלב ורק וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה

כביכול, למעלה, גם וכך לפרטים ‰‰ÚL¯‰התייחסות ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«««¿»»
‰·LÁn‰Â ,Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ - ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈML∆ƒ≈¿«¿¿…«ƒ¿ƒ«¿»¿««¬»»

Y 'CBÏÓ‡ ‡‡'c רצון שהיא ¿¬»∆¿
ÏÏk.כללי  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»

˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿∆«¿»«
מלמעלה ‰‡B¯והתגלות  האלוקי »

עולמות  לברוא כדי ∆e‰L‡למטה
‰ÏÈÁzL ,Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»∆¿ƒ»
,'‰ÓÈL¯'‰a ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿»¿ƒ»
˙eÏÏk ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBkL∆∆∆¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»««»
,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,'Âw'a««¿ƒ¿ƒ«¿»
'eÎ ÌÈË¯ÙÏ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

 ֿ האין האלוקי באור הראשון הצמצום

רק  האיר העולמות, בריאת לצורך סוף,

והצמצום  מוגבל, בלתי איןֿסופי אור

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על היה

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

ומצומצם  מועט הקו אור אור (המכונה

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

 ֿ האין אור של הרושם שב'רשימה',

אלא  הפרטים, כל את בהעלם יש סוף,

יורד  ה'כלל' ואחרֿכך כלל בדרך שהם

לפרטים. בהתחלקות להאיר

‰ÎLÓ‰‰L) ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»∆««¿»»
האלוקי  האור של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰וההתגלות

Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»¿»
מתגלים  ולא נעלמים הפרטים )ותחילה

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï C¯Úa ÌÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰L ÈtÓ ,‡e‰ אין ƒ¿≈∆»»≈»¿∆∆¿«≈≈
המוגבלים. לנבראים סוף אין שהוא הבורא בין והשוואה יחס ¿»¿eÈ‰Â,כל

¯B‡‰ eÏÈÙ‡L המצומצם האלוקי,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL ∆¬ƒ»∆≈«»»»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ „cÓpM ‰Ó eÏÈÙ‡Â להוות כדי ומותאם «¬ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»»

אותם  עצמו ‰¯Èולקיים האור של ועניינו מהותו Èa‚Ïמצד C¯Úa BÈ‡ ¬≈≈¿∆∆¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁzÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰»»¿»¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¿»»

האור  של ÏÏk,והתגלות ˙ÈÁ·a וניכרים נראים לא הפרטים אחד שמצד ƒ¿ƒ«¿»
בגלוי יכול בו מהעולמות למעלה הוא מהותו שמצד האלוקי האור ולכן
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ט eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ּגם  נעׂשים ועלֿידיֿזה ּבהגּבלה, ּובא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָהאֹור

זה  על והּמׁשל ּבּכלים. להתלּבׁש ּבער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפרטים

הּמקּבל, אל הּמׁשּפיע מן הּׂשכל מהׁשּפעת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּוא

ּדבצמצּום  הּׂשכל, אֹור את ּתחלה לצמצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּצרי

רק  מׁשּפיע ׁשאינֹו הא', אֹופן אֹופּנים. ּב' יׁש ְִִֵֵֶֶֶַַַַָזה

ּובחינת  ּגמּור צמצּום ׁשּזהּו ּבלבד, קצהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָאפס

הּׂשכל, עיקר על לגמרי ׁשּמעלים לגמרי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהעלם

לגּבי  ּכלל ּבער ׁשאינֹו ּבמקּבל הּוא זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשאֹופן

את  לצמצם הּמׁשּפיע צרי ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשּפיע,

הּב', ואֹופן ּגמּור. צמצּום ּבבחינת ְְְְִִִֶַַַָעצמֹו

אּלא  הּמׁשּפיע, לגּבי ּבער הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכׁשהמקּבל

אצל  ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל את לקּבל יכֹול ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאינֹו

ולכן  ּבֹו, ׁשּמאיר האֹור ריּבּוי מּצד ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמׁשּפיע,

ּכל  ּבהם ׁשּיׁש קצרים, ּבדברים לֹו להׁשּפיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

ּכמֹו כּו', ּבהגּבלה ׁשּבא אּלא הּׂשכל, ְְְֵֶֶֶַַָָָָאֹור

ּבארּוכה  לעיל הּוא 22ׁשּנתּבאר ׁשהענין ּכפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

למעלה. הּנמׁשל ּגם יּובן ׁשּמּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבּמׁשל,

ריּבּוי ‡ÌÓ,ג) מאיר ׁשּב'ּכלל' אףֿעלּֿפי »¿»ְִִִֵֶַַַָ

 ֿ מּכל ּב'ּפרט', מאׁשר יֹותר ְֲִֵֵֶַָָָהאֹור

הּפרט ׁשרׁש מה'ּכלל'מקֹום יֹותר למעלה .23הּוא ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

היא  ׁשחכמה ּובינה, ּבחכמה ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְְִִִֶֶָָָָָָויּובן

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ה'ּכלל' ׁשּזהּו הּׂשכל, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנקּודת
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כך, אחר ולכן הפרטים. בהעלם נמצאים הכלל בתוך שני ומצד בו להתגלות

פרטיים, נבראים ממנו להתהוות יכולים נמוכות, יותר לדרגות האור בירידת

כללית  התייחסות באור יש כבר כלל בתור הראשונה שבהתגלות משום וזאת

ŒÈ„ÈŒÏÚÂלעולמות  ,‰Ïa‚‰a ‡·e ¯B‡‰ ÌlÚ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈»»¿«¿»»¿«¿≈
ÌÈË¯t‰ Ìb ÌÈNÚ ‰Ê שבאור ∆«¬ƒ««¿»ƒ
,ÌÈÏka LaÏ˙‰Ï C¯Úa כלומר ¿∆∆¿ƒ¿«≈«≈ƒ

כזה  באופן מלכתחילה מאיר הכלל

כללי  ו'ציור' הגבלה בו שנפעלת

בפרטים. ויורד בא שאחרֿכך

‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â ההמשכה על ¿«»»«∆
'כלל' בדרך תחילה שבאה והתגלות

'פרט' בדרך ‰e‡ואחרֿכך
ÚÈtLn‰ ÔÓ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««≈∆ƒ««¿ƒ«

,Ïa˜n‰ Ï‡ המשפיע רב כמו ∆«¿«≈
המקבל  המשפיע CÈ¯vLלתלמיד ∆»ƒ

¯B‡ ˙‡ ‰ÏÁz ÌˆÓˆÏ¿«¿≈¿ƒ»∆
,ÏÎO‰ להשפיע מכן לאחר ורק «≈∆

המקבל  אל Ê‰אותו ÌeˆÓˆ·cƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈpÙB‡ 'a LÈ≈«ƒ

ÚÈtLÓ BÈ‡L ,'‡‰ ÔÙB‡∆»∆≈«¿ƒ«
למקבל  ˜ˆ‰eומעביר ÒÙ‡ ˜«̄∆∆»≈

השכלי  הרעיון e‰fLשל ,„·Ïaƒ¿«∆∆
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·e ¯eÓb ÌeˆÓƒ̂¿»¿ƒ«∆¿≈

,È¯Ó‚Ï מוחלט והסתר העלם ¿«¿≈
¯˜ÈÚ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ¿«¿≈«ƒ«

‰Ê ÔÙB‡L ,ÏÎO‰ צמצום של «≈∆∆∆∆
כלֿכך  גדול Ïa˜Óaוהסתר ‡e‰ƒ¿«≈

Èa‚Ï ÏÏk C¯Úa BÈ‡L∆≈¿∆∆¿»¿«≈
,ÚÈtLn‰ והשוואה יחס כל שאין ««¿ƒ«

המשפיע בין  של וההבנה השכל  רמת

המקבל  של וההבנה השכל לרמת

ÌˆÓˆÏ ÚÈtLn‰ CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ««¿ƒ«¿«¿≈
¯eÓb ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a BÓˆÚ לגמרי ‡˙ שלו השכל את ולהעלים ∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

הש  של קצהו' 'אפס רק למקבל שלו.ולהשפיע והעמוק הנעלה כל

'a‰ ÔÙB‡Â,הוא המקבל אל מהמשפיע שכלי רעיון במסירת הצמצום של ¿∆«
,ÚÈtLn‰ Èa‚Ï C¯Úa ‡e‰ Ïa˜Ó‰Lk והשוואה יחס ביניהם ויש ¿∆«¿«≈¿∆∆¿«≈««¿ƒ«

Ïˆ‡ ‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ‡l‡∆»∆≈»¿«≈∆«≈∆¿∆≈∆
,Ba ¯È‡nL ¯B‡‰ ÈeaÈ¯ „vÓ ,ÚÈtLn‰ המקבל הזה הריבוי ואת ««¿ƒ«ƒ«ƒ»∆≈ƒ

ולהכיל  לקלוט יכול ˆ¯CÈלא ÔÎÏÂ המשפיעBÏ ÚÈtL‰Ï למקבל ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ«
Ì‰a LiL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯·„a בעצםÏÎO‰ ¯B‡ Ïk אצל שמאיר ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»∆»«≈∆

eÎ'המשפיע, ‰Ïa‚‰a ‡aL ‡l‡ יכול כן שהמקבל באופן ובצמצום ∆»∆»¿«¿»»
ÏÈÚÏלקלוט, ¯‡a˙pL BÓk השבועות בחג שנאמר הנזכר המאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

‰Îe¯‡a22ÏLna ‡e‰ ÔÈÚ‰L ÈÙk מהרב השכל המשפיע השפעת »¬»¿ƒ∆»ƒ¿»«»»
המקבל, התלמיד ÏÚÓÏ‰אל ÏLÓp‰ Ìb Ô·eÈ ‰fnL בהתהוות ∆ƒ∆»««ƒ¿»¿«¿»

הן  מתגלה, השכל שבתחילה היא הדברים ונקודת האלוקי. מהאור הבריאה

התלמיד, אל מהרב ההשפעה בשלב והן עצמו הרב אצל ההמצאה בשלב

מההתחלה  כבר אם כי כלל, בדרך

אופן  אזי מתגלים, היו הפרטים

הרב, אצל שהם כפי היה ההתגלות

מסוגל  לא שהתלמיד אור בריבוי

לא  הפרטים בהתחלה לכן לקלוט,

את  שעושה דבר ניכרים, ולא נראים

(למרות  מוגבלת להתגלות השכל

ונפעל  ופנימיות) עומק בו יש שבהעלם

להשפיע  שמאפשרים וציור' 'הגבלה בו

כאשר  גם מכך וכתוצאה לתלמיד אותו

באופן  הם ומתגלים באים הפרטים

גם  וכך אותם. לקלוט יכול שהתלמיד

את  המהווה שהאור כדי – בנמשל

בפנימיות, בהם להאיר יוכל העולמות

בדרך  להיות צריכה ההתגלות ראשית

בין  הריחוק כי הפרטים, ללא כלל,

ואם  באיןֿערוך הוא והעולמות האור

בהתחלה  כבר מתגלים היו הפרטים

תחילה  לכן גבול, בלי היו הם הרי

בהעלם, בו היו והפרטים הכלל, נמשך

שייכות  של 'ציור' באור נהיה וכך

כשהפרטים  מזה וכתוצאה לעולמות

גבול  בלי של באופן באו לא הם התגלו

שבאיןֿערוך  האיןֿסוף האור כמו

ל'ציור'ל  בהתאם אלא עולמות

לעולמות.. שמתייחס

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ (‚»¿»««ƒ
¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ¯È‡Ó 'ÏÏk'aL∆«¿»≈ƒƒ»

,'Ë¯t'a ¯L‡Ó ¯˙BÈ ממיעוט כתוצאה אפשרית לפרטים החלוקה שהרי ≈≈¬∆«¿»
מזה  זה החלוקים שונים לפרטים כללית אחת נקודה האור «ŒÏkÓƒוצמצום

Ë¯t‰ L¯L ÌB˜Ó באלוקות למעלה¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »…∆«¿»¿«¿»≈
'ÏÏk'‰Ó23 הכלל למטה, מלמעלה הדברים של ההתגלות בסדר כלומר, ≈«¿»

לפרטים  והחלוקה מהפרט למעלה ומקור הוא בשורש אבל ירידה, היא

ומבאר. שממשיך וכפי הכלל, מאשר נעלה יותר במקור מושרש הפרט הדברים

,‰È·e ‰ÓÎÁa ‡e‰L BÓkÓ Ô·eÈÂ של יחס הוא ביניהם שהיחס ¿»ƒ¿∆¿»¿»ƒ»
ופרט  ‰ÏÎO,כלל ˙„e˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁL התגלות של הראשון בשלב ∆»¿»ƒ¿««≈∆

כללית  כנקודה בא הוא השכלי הרעיון ‰'ÏÏk'והתפתחות e‰fL∆∆«¿»
‰È·c ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ epnnL מתרחב הכללי הרעיון שבה ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ¿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

83

84

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּד'אדםֿקדמֹון' מּגּולּגלּתא הּוא 18לעילא ( ְְְְְִֵַָָָָָ

היא  ּד'אדםֿקדמֹון' והּמחׁשבה ּכלל, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבבחינת

 ֿ אֹור ּבחינת הּנה יֹותר, ּולמעלה ּפרט. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבבחינת

ּכלל, ּבבחינת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

ּובפרטּיּות, ּפרט. ּבבחינת הּוא הּצמצּום ְְְְְִִִִִַַַַָָּולאחר

ׁשּלפני  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּופרט ּכלל ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָיׁש

עלּית  היתה הּצמצּום לפני ׁשהרי ּגּופא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּצמצּום

'אמלֹו ּד'אנא מל19הּמחׁשבה ׁשאין וכיון , ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עם  ולברֹוא,20ּבלא להאציל ּברצֹונֹו עלה לכ , ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

להיֹות  ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוׁשיער

ׁשּׁשיער21ּבפֹועל  ההׁשערה ענין הּנה ּבעצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּד'אנא  והּמחׁשבה ּפרט, ּבבחינת הּוא - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹּבכח

ּבאֹופן  ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבבחינת היא - 'ְְְְְִִִֵֶֶַַָאמלֹו

ּופרט, ּכלל ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְְִִֶַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכֹוללת  ּבה'רׁשימה', האֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָׁשּתחילה

ּב'ּקו', אחרּֿכ ׁשּנמׁש האֹור ּכללּות את ְְְִֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה

כּו'. לפרטים נפרט ואחרּֿכ ּכלל, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָוהּוא

ÌÚËÂ ּבאֹופן להיֹות צריכה (ׁשההמׁשכה הּדבר ¿««ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהעֹולמֹות  מּפני הּוא, ּופרט) ּכלל ְְְִֵֶֶָָָָׁשל

ׁשאפילּו והינּו, אֹורֿאיןֿסֹוף. לגּבי ּבער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָאינם

מה  ואפיל ּו לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ֲִֵֶַַַָָָָהאֹור

לגּבי  ּבער אינֹו הרי העֹולמֹות, ער לפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּׁשּנמּדד

מּתחלה  להיֹות הּוצר ולכן ּכלל, ְְְְְִִִֵַָָָָָהעֹולמֹות

נתעּלם  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
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שם.18) מסעי לקו"ת א. טו, לזח"א הרקיע  זהר פ"ו. שבה"כ) (שער ט שער חיים עץ אדה"ז 19)ראה במאמרי הובא - זהר

ב. קע, להצ"צ בסהמ"צ הובא - אד"ר ז. ע' ח"א (פא,20)תקס"ח רפ"ז שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

פ"י 21)ב). האמצעי לאדמו"ר היחוד שער שם. לזח"א מלך מקדש בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אין  כללי שבאופן קדמון' 'אדם במדריגת היא שהבריאה כפי גם וכך בחכמה,

יותר  בפרטיות אבל אחת' ב'סקירה נסקר הכול אלא לפרטים התחלקות בה

כלל  בדרך היא גופא קדמון' שב'אדם ה'כתר' מצד היא שהבריאה כפי

˜ÈzÚ ˙Ó‚e„k LiM ‰Ó e‰fL) בבחינת והפנימית הנעלית הבחינה ∆∆«∆≈¿¿««ƒ
(כלומר, יומין' 'עתיק נקראת ה'כתר'

האור  עניין מ'יומין' ונבדל נעתק

שלמעלה  נעלמת בחינה היינו והגילוי,

'אדם  בחינת של ב'כתר' וגם מהתגלות)

והיא  'עתיק' בחינת יש קדמון'

‡zÏbÏebÓ ‡ÏÈÚÏ למעלה ¿≈»ƒ¿»¿»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c18'מה'גולגולת' ¿»»«¿

הספירות  שמעל עליון' ש'כתר כשם

מחכמהֿבינהֿדעת  למעלה הוא

של  שמאירות הספירות המוחין

ה'כתר' בדוגמת הראש, ב'גולגולת'

הראש  מעל שהוא ‰e‡הגשמי (
בחינת  של ב'כתר' שהיא כפי הבריאה

קדמון' ÏÏk,'אדם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿»»«¿

מה'כתר' ÈÁ·a˙שלמטה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
Ë¯t עולמות לברוא הרצון ובה ¿»

לפרטי ונבראים גם בהתייחסות בא

שייך  שהדבר כמה (עד הבריאה

קדמון'). דאדם הקדומה ב'מחשבה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'ל'כלל החלוקה ¿«¿»≈
יותר  עוד ומדריגה בבחינה ו'פרט'

‡ŒÔÈ‡Œ¯Bנעלית, ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ בו שנעשה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

ברצונו  שעלה ברוך לאחר הקדוש של

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא הוא

ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ הכולל אחד ƒ¿ƒ«¿»
כאחד, הנבראים כל »»¿Á‡Ïe¯את

Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»
רבים. לפרטים מקום נתינת עם

˙eiË¯Ù·e,יותרÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa LÈ ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈
‡Ùeb ÌeˆÓv‰ עצמוÈ¯‰L iÏÚ˙עוד , ‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ «ƒ¿»∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ«

'CBÏÓ‡ ‡‡'c ‰·LÁn‰19,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, אצל עלתה ««¬»»¿¬»∆¿
אמלוך', 'אני של ÌÚמחשבה ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ20, המושג ¿≈»∆≈∆∆¿…»

המלך  ימלוך שעליו עם ללא להיות יכול לא BBˆ¯a'מלך' ‰ÏÚ CÎÏ¿»»»ƒ¿
‡B¯·ÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï,נבראים„È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈLÂ ¿«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒ

ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï21,,למלוכה הרצון שהתעורר לאחר בחסידות, כמבואר ƒ¿¿«
ראשון  שבשלב בית לבנות רצון בו שהתעורר לאדם כמשל ההשערה ענין היה

רוצה, הוא בית איזה יודע לא עדיין והאדם הדבר כללות על היא ההתעוררות

עם  'השערה' לו יש יותר מאוחר בשלב ורק וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה

כביכול, למעלה, גם וכך לפרטים ‰‰ÚL¯‰התייחסות ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«««¿»»
‰·LÁn‰Â ,Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ - ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈML∆ƒ≈¿«¿¿…«ƒ¿ƒ«¿»¿««¬»»

Y 'CBÏÓ‡ ‡‡'c רצון שהיא ¿¬»∆¿
ÏÏk.כללי  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»

˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿∆«¿»«
מלמעלה ‰‡B¯והתגלות  האלוקי »

עולמות  לברוא כדי ∆e‰L‡למטה
‰ÏÈÁzL ,Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»∆¿ƒ»
,'‰ÓÈL¯'‰a ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿»¿ƒ»
˙eÏÏk ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBkL∆∆∆¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»««»
,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,'Âw'a««¿ƒ¿ƒ«¿»
'eÎ ÌÈË¯ÙÏ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

 ֿ האין האלוקי באור הראשון הצמצום

רק  האיר העולמות, בריאת לצורך סוף,

והצמצום  מוגבל, בלתי איןֿסופי אור

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על היה

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

ומצומצם  מועט הקו אור אור (המכונה

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

 ֿ האין אור של הרושם שב'רשימה',

אלא  הפרטים, כל את בהעלם יש סוף,

יורד  ה'כלל' ואחרֿכך כלל בדרך שהם

לפרטים. בהתחלקות להאיר

‰ÎLÓ‰‰L) ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»∆««¿»»
האלוקי  האור של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰וההתגלות

Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»¿»
מתגלים  ולא נעלמים הפרטים )ותחילה

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï C¯Úa ÌÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰L ÈtÓ ,‡e‰ אין ƒ¿≈∆»»≈»¿∆∆¿«≈≈
המוגבלים. לנבראים סוף אין שהוא הבורא בין והשוואה יחס ¿»¿eÈ‰Â,כל

¯B‡‰ eÏÈÙ‡L המצומצם האלוקי,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL ∆¬ƒ»∆≈«»»»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ „cÓpM ‰Ó eÏÈÙ‡Â להוות כדי ומותאם «¬ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»»

אותם  עצמו ‰¯Èולקיים האור של ועניינו מהותו Èa‚Ïמצד C¯Úa BÈ‡ ¬≈≈¿∆∆¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁzÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰»»¿»¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¿»»

האור  של ÏÏk,והתגלות ˙ÈÁ·a וניכרים נראים לא הפרטים אחד שמצד ƒ¿ƒ«¿»
בגלוי יכול בו מהעולמות למעלה הוא מהותו שמצד האלוקי האור ולכן
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g"kyz'dי ,oeiq a"i ,`yp t"y

מקּבלת  ׁשהּבינה אף הּנה ּדבינה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפרטים

ׁשּזהּו ראׁשית, נקראת החכמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהחכמה,

ּכמֹו ראׁשית), נקרא נקבה (ּובלׁשֹון הראׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹענין

 ֿ ראׁש ּוכמֹו הּגּוף, חּיּות ּכל ׁשּכֹולל האדם ְֵֶַַָָָָֹֹראׁש

הּׁשנה  ּדכל החּיּות את ׁשּכֹולל ּוכמֹוֿכן 24הּׁשנה , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכל  את ׁשּכֹוללת לפי  ראׁשית, החכמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנקראת

ואםּֿכן  מּמּנה, מקּבלֹות וכּולן ספירֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהעׂשר

הּנה  מּכלֿמקֹום מהחכמה, מקּבלת הּבינה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגם

ניתוּסף  ּדבינה, הּפרטים ריּבּוי עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

לעֹומק  מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ועד הּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבאֹור

והינּו, החכמה. ּבנקּודת ּכלּול היה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשכל

הּמׂשּכיל, ּבכח מיּוחד ׁשֹורׁש לּבינה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלפי

ּבמעין  ׁשהּוא ּוכמֹו החכמה. מּכח יֹותר ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹלמעלה

 ֿ מּכל הּמעין, מן ּבאים הּנהר ׁשּמי ׁשאף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָונהר,

ּבריּבּוי  הּמים ּבאים ּבּנהר ּדוקא ְְִִִַַַַָָָָָמקֹום

ּוכמאמר  ּבּמעין, ׁשהם מּכמֹו יֹותר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָוהתרחבּות

ז"ל  ּגֹודל 25רּבֹותינּו ׁשרֹוב ,מיבר מּכיּפיּה נהרא ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

יתרה  ּבינה ענין וזהּו הּתהֹום. מן הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּנהר

מּבאיש  יֹותר ּבאּׁשה ואם 26ניּתנה ּבאב ּוכמֹו , ְְְִִִִֵֵָָָָָָ

מציאּות  ּכל ּכלּולה האב ׁשּבטיּפת ׁשאף ְְְְִִֶֶַַַָָָָָלמּטה,

מציאּות  התהּוּות ׁשּתהיה ּכדי מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּולד,

וׁשס"ה  אברים רמ"ח ּדצּיּור ׁשלם ּבבנין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּולד

ּתׁשעה  הּׁשהּיה עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּגידים,

האם  ּבבטן .27חדׁשים ְֳִֵֶֶָָ

ÔÎŒBÓÎe ּכדאיתא ודּבּור, קֹול ּבענין מצינּו ¿≈ְְְְִִִִִַָָ

קֹול 28ּבּזהר  ׁשהרי ּופרט, ּכלל ׁשהם ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

הּוא  ׁשּקֹול וצּורה, חֹומר ּבבחינת הם ְְְִִִֵֶֶַָודּבּור

ּפרטים, התחּלקּות עדין ּבֹו ׁשאין האֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָחֹומר

הּדּבּור  אֹותּיֹות ּפרטי ּומתּגּלים נמׁשכים ,29ּומּמּנּו ְְְִִִִִִִֵֶַַָָ
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א.24) נח, לר"ה דרושים שם.25)לקו"ת הרא"ש ובפי' א מ, נדרים ב. סה, ב.26)שבת מה, תרנ"ט 27)נדה סה"מ ראה

ואילך. ג ב 28)ע' תתשמג, ח"ו ויחי אוה"ת ואילך. ב לו, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז א. ג, ח"ב ב. רמו, ח"א זהר ראה

ואילך.29)ואילך. ג רלו, דא"ח עם סידור ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבים, לפרטים ÓÎÁ‰Ó‰,ומסתעף ˙Ïa˜Ó ‰Èa‰L Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆«ƒ»¿«∆∆≈«»¿»

,˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰ È¯‰L"'ה יראת חכמה "ראשית ככתוב ∆¬≈«»¿»ƒ¿≈≈ƒ
L‡¯ BÓk ,(˙ÈL‡¯ ‡¯˜ ‰·˜ ÔBLÏ·e) L‡¯‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»…ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿…

ÏÏBkL Ì„‡‰ כללי באופן eiÁ˙בתוכו Ïk של הפרטיים האברים »»»∆≈»«
‰M‰ŒL‡¯ BÓÎe ,Ûeb‰«¿…«»»

ÏÏBkL כללי ‰eiÁ˙באופן ˙‡ ∆≈∆««
בפרט  ויום יום בכל הנשפעת האלוקית

‰M‰ ÏÎc24ÔÎŒBÓÎe , ¿»«»»¿≈
‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ÈÙÏ ,˙ÈL‡¯ ƒ¿≈«»¿»≈ƒ¿ƒ

¯NÚ‰ Ïk ˙‡ ˙ÏÏBkL∆∆∆∆»»∆∆
˙B¯ÈÙÒ ובהעלם כלל בדרך בה ויש ¿ƒ

שאחר  מה אחת את בכל בגילוי בא כך

הספירות ÔÏeÎÂמהספירות, כל ¿»
Ìb ÔkŒÌ‡Â ,‰pnÓ ˙BÏa˜Ó¿«¿ƒ∆»¿ƒ≈«
,‰ÓÎÁ‰Ó ˙Ïa˜Ó ‰Èa‰«ƒ»¿«∆∆≈«»¿»
היא  (המשפיע) שהחכמה מובן ומזה

(המקבל) מהבינה «ŒÏkÓƒלמעלה
ÌB˜Ó על בבינה יתרון יש שני מצד »
È„ÈŒÏÚכי החכמה  ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»«¿≈

,‰È·c ÌÈË¯t‰ ÈeaÈƒ̄«¿»ƒ¿ƒ»
ÏÎO‰ ¯B‡a ÛqÂ˙È חדש אור ƒ¿«≈¿«≈∆

ההתגלות  בתחילת בו היה שלא

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בחכמה, „ÚÂ¿«∆«¿≈∆
‡lL ÏÎO‰ ˜ÓBÚÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿∆«≈∆∆…
.‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜a ÏeÏk ‰È‰»»»ƒ¿««»¿»

‰ÈaÏ LiL ÈÙÏ ,eÈ‰Â מלבד ¿«¿¿ƒ∆≈«ƒ»
יש  מהחכמה, משתלשלת שהיא זה

ÁeÈÓ„לבינה  L¯BL משלהÁÎa ∆¿»¿…«
ÏÈkNn‰ שבנפש¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ , ««¿ƒ¿«¿»≈

.‰ÓÎÁ‰ ÁkÓƒ…««»¿»
,¯‰Â ÔÈÚÓa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿«¿»¿»»
ÔÓ ÌÈ‡a ¯‰p‰ ÈnL Û‡L∆«∆≈«»»»ƒƒ

,ÔÈÚn‰ המשפיע הוא והמעיין ««¿»
הוא  המעיין כן ואם המקבל הוא והנהר

הנהר  Âc˜‡מעל ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»
ÈeaÈ¯a ÌÈn‰ ÌÈ‡a ¯‰pa«»»»ƒ««ƒ¿ƒ
Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙e·Á¯˙‰Â¿ƒ¿«¬≈ƒ¿∆≈

,ÔÈÚna מעלה לנהר יש זה ומצד ««¿»
המעיין  על »¬»¿Ó‡ÓÎe¯ויתרון

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25dÈtÈkÓ ‡¯‰ «≈««¬»ƒƒ≈
C¯·ÈÓ שבארץ לכך עדות הוא פרת בנהר מים ששפע רב, אמר בגמרא ƒ¿«

ישראל  בארץ שאחיהם כך על שמחים בבל (ובני גשמים יורדים ישראל

– רש"י ופירש "מכיפיה", מתברך הנהר שמואל לדעת  אבל בגשם) התברכו

ממי  ולא מיברך מכיפיה כיפה מתרגמינן סלע ומסלעו, וממקורו "משפתו

כמו  חיצוניים מקורות לנהר יש אחד מצד שאמנם ונמצא המעין הגשמים",

לו  יש שני מצד אבל הגשמים ומי

לו, מיוחדים Ï„Bbמקורות ·B¯L∆∆
ÌB‰z‰ ÔÓ ‡e‰ ¯‰p‰ ובגלל «»»ƒ«¿

מעלה  בו יש הזה והמקור השורש

מיוחד. ויתרון

‰zÈ ‰¯˙È ‰Èa ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»¿≈»ƒ¿»
˘È‡aÓ ¯˙BÈ ‰M‡a26, כאמור »ƒ»≈ƒ»ƒ

המשפיע  היא החכמה שאמנם לעיל

יש  מכלֿמקום אבל המקבל, היא ובינה

יתירה" "בינה החכמה, על יתרון לבינה

המשפיע, לאיש, ביחס המקבל, לאשה,

Û‡L ,‰hÓÏ Ì‡Â ·‡a BÓÎe¿¿»»≈¿«»∆«
Ïk ‰ÏeÏk ·‡‰ ˙tÈËaL∆¿ƒ«»»¿»»

,„Ïe‰ ˙e‡ÈˆÓ שבראש כשם ¿ƒ«»»
האב  כן ואם הגוף, חיות כל כלולה

מהאם למעלה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהוא
˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ
¯eiˆc ÌÏL ÔÈ·a „Ïe‰«»»¿ƒ¿»»≈¿ƒ
,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó«̄«≈»ƒ¿»»ƒƒ
‰i‰M‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈«¿ƒ»

Ì‡‰ ÔË·a ÌÈL„Á ‰ÚLz27 ƒ¿»√»ƒ¿∆∆»≈
לגבי  גם ויתרון מעלה יש שלאם ונמצא

המשפיע. האב

ÏB˜ ÔÈÚa eÈˆÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈»ƒ¿ƒ¿«
‡˙È‡„k ,¯ea„Â שמובא כפי ¿ƒƒ¿ƒ»

¯‰fa28ÏÏk Ì‰L הקול הוא «…«∆≈¿»
Ë¯Ùe,הדיבור ˜ÏBהוא È¯‰L ¿»∆¬≈

¯ÓBÁ ˙ÈÁ·a Ì‰ ¯ea„Â¿ƒ≈ƒ¿ƒ«∆
¯ÓBÁ ‡e‰ ÏBwL ,‰¯eˆÂ¿»∆∆
ÔÈ„Ú Ba ÔÈ‡L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆≈¬«ƒ

ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ דבר הוא אלא ƒ¿«¿¿»ƒ
לו  שאין מעובד לא חומר כמו כללי

מוגדרת, ותבנית ∆epnÓeƒצורה
ÈË¯t ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

¯eac‰ ˙Bi˙B‡29 התלבשות ƒ«ƒ
ואם  מזו, זו ושונות מוגדרות במילים

המקבל על המשפיע כמעלת מהדיבור נעלה הקול מצד ÌB˜ÓŒÏkÓeכן ƒ»»
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יי eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

על  ׁשּבדּבּור ּבּפרטים יתרֹון יׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּכלֿמקֹום

האדם  אין ּדקֹול ּב'ּכלל' ׁשהרי ּדקֹול, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָה'ּכלל'

עלֿידי  אּלא וחפצֹו, רצֹונֹו לזּולתֹו לגּלֹות ְְְְְְֵֶֶַַָָָיכֹול

יתרֹון  יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן ּדוקא. ׁשּבדּבּור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָהּפרטים

ּדדּבּור  הּדּבּור 30ּב'ּפרט' התרחבּות ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

עלֿידיֿזה  ׁשּמּגיע ועד ּבׂשכל, חידּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַניתוּסף

צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד הּטעם וזהּו הּׂשכל, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעֹומק

הּליּמּוד  מסּפיק ולא ּדוקא, ּבדּבּור ְְְְְִִִִַַַָֹלהיֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למֹוצאיהם,31ּבמחׁשבה, הם חּיים ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו אּלא 32ודרׁשּו למֹוצאיהם ּתקרי אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכמֹוֿכן  ּדוקא. ּבּפה  למֹוציאיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָלמֹוציאיהם,

 ֿ מּכל הּלב, ּכונת הּוא ׁשעיקרּה ׁשאף ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּתפילה,

ּוכפי  כּו', חּיּות ניתוּסף הּדּבּור עלֿידי ְְְִִִֵֵַַַַָמקֹום

האדם  יתּבֹונן ׁשּלפעמים ּבמּוחׁש ְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשרֹואים

יתעֹורר  לא ואףֿעלּֿפיֿכן כּו' הּמילֹות ְְְִִִֵֵֵַַַֹּבפירּוׁש

הּתפילה  אֹותּיֹות ׁשאֹומר עלֿידיֿזה ודוקא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּזה,

וכּידּוע  ּפנימית, חּיּות לֹו ניתוּסף אזי ְְְְֲִִִֵַַַַַָּבקֹול,

הּכּונה  מעֹורר ניגּון,33ׁשּקֹול קֹול רק לא והינּו, , ְְְִֵֶַַַַָָֹ

את  מעֹורר זה ׁשּגם ּפׁשּוט, קֹול אפילּו ְֲִֵֶֶֶֶַָָאּלא

הּפנימית. ְִִַַַָָהּכּונה

ÔÎÂ ׁשעם לּתלמיד, הרב ּבהׁשּפעת ּגם הּוא ¿≈ְְְִִֶַַַַַַָָ

הרב  ׂשכל מחיצֹונּיּות זֹו הׁשּפעה ְֱִִֵֵֶַַָָָהיֹות

ואילּו לּמקּבל, הּׁשּי הּׂשכל אֹור ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד,

צמצּום  ׁשל ּבאֹופן הּוא הרב ׂשכל ועצם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָּפנימּיּות

הּנה  מּכלֿמקֹום ב), סעיף (ּכּנ"ל לגמרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָוסילּוק

ׁשעלֿידי  ּבלבד זֹו יכֹול לא הּיגיעה ריּבּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

הרב  ׂשכל ועצם לפנימּיּות להּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּתלמיד
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שם.30) תרנ"ט קנא. ע' ח"ב תר"ם סה"מ ואילך. תלה ע' ח"ב שה"ש אוה"ת נ. ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי משלי 31)ראה

כב. א.32)ד, נד, ד"ה 33)עירובין וראה ס"ג. סק"א ס"ה. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע פט"ו. הקדושה בשער חכמה ראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯‰Lשני ,ÏB˜c 'ÏÏk'‰ ÏÚ ¯ea„aL ÌÈË¯ta ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ««¿»¿∆¬≈

ÏB˜c 'ÏÏk'a מוגדרות במילים לביטוי בא שהוא ‰‡„Ìלפני ÔÈ‡ «¿»¿≈»»»
ÌÈË¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,BˆÙÁÂ BBˆ¯ B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï ÏBÎÈ»¿«¿»¿¿∆¿∆»«¿≈«¿»ƒ

‡˜Âc ¯ea„aL בדיבור חידוש הוא לזולת הרצון את לגלות הזה והכוח ∆¿ƒ«¿»
הוא  הדבר (וטעם בקול קיים שלא

ונעלה  עמוק שורש יש שלדיבור משום

בנפש).

ÔB¯˙È BLÈ ÔÎŒBÓÎe נוסף ¿≈∆¿ƒ¿
¯ea„c 'Ë¯t'a30È„ÈŒÏÚL , «¿»¿ƒ∆«¿≈

¯eac‰ ˙e·Á¯˙‰ כיוון ƒ¿«¬«ƒ
השכלי  הרעיון הדיבור, שבאמצעות

לפרטים, הפרטים יורד למעשה

הרעיון  והסתעפות להתרחבות גורמים

מזה  Le„ÈÁוכתוצאה ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ
,ÏÎNa שבא לפני בו קיים היה שלא «≈∆

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰בדיבור  ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ««¿≈∆
הדיבור  ‰ÏÎO,באמצעות ˜ÓBÚÏ¿∆«≈∆

(ב'המשך' נ"ע הרש"ב אדמו"ר ובלשון

זה, בכל "והטעם בתחילתו): תרנ"ט

מאיר  דוקא הדיבור שעלֿידי מה

השכל, ועומק פנימיות אור ומתגלה

במחשבה  בעיון בגילוי בא שאינו מה

ובאופן  ורוחב באורך וכן כו', לבד

יותר  באופן בגילוי שבא השכל, גילוי

הדיבור  שעלֿידי במידות וכן נעלה...

ביותר... ההתפעלות נעשה הוא דוקא

שלמעלה  בשרשו הדיבור מעלת מצד

וכידוע  השכל. ומקור משורש גם

הכתר  מבחינת הם האותיות דשרש

בחינת  הוא ובנפש מחכמה, שלמעלה

החכמה  מכח שלמעלה הנפש עצמות

הם  הדיבור האותיות ולכן כו'. שבה

בגילוי, לבוא השכל כח את מכריחים

מכוח  להתגלות שאיֿאפשר מה גם

מתגלה  הוא הרי עצמו, מצד המשכיל

הדיבור...". אותיות הכרח מצד

ÌÚh‰ e‰ÊÂ חכמינו לדברי הפנימי ¿∆«««
בגמרא  ÏÂ‡ז"ל ,‡˜Âc ¯ea„a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«¿»¿…

·e˙kL BÓk ,‰·LÁÓa „enÈl‰ ˜ÈtÒÓ31Ì‰ ÌÈiÁ «¿ƒ«ƒ¿«¬»»¿∆»«ƒ≈
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯„Â ,Ì‰È‡ˆBÓÏ32Ì‰È‡ˆBÓÏ È¯˜z Ï‡ ¿»≈∆¿»¿¬»≈««ƒ¿≈¿»≈∆

‡˜Âc ‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ‡l‡ יתרון יש לדיבור כי ∆»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆«∆«¿»
ובסופו  לפרטים, התחלקות יש בדיבור שדווקא בגלל וזאת למחשבה, שאין

בכלל. עומק מוסיפים הפרטים דבר של

za ÔÎŒBÓÎe,·l‰ ˙Âk ‡e‰ d¯˜ÈÚL Û‡L ,‰ÏÈÙ עניין ¿≈«¿ƒ»∆«∆ƒ»»«»««≈
ו'עדין' 'זך' ויותר נעלה יותר דבר היא המחשבה כללי ובאופן המחשבה,

eÎ'מהדיבור  ˙eiÁ ÛqÂ˙È ¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ויתרון ƒ»»«¿≈«ƒƒ¿«≈«
עצמם, מצד ובלב במחשבה שיש מכפי LÁeÓaיותר ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»

Ì„‡‰ ÔBa˙È ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»»
˙BÏÈn‰ Le¯ÈÙa התפילה של ¿≈«ƒ

'eÎ ויעסוק שכלית בהתבוננות

המוח  של בעבודת הלב ובעבודת

Ï‡התפילה  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈…
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰fÓ ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈ƒ∆¿«¿»«¿≈
‰ÏÈÙz‰ ˙Bi˙B‡ ¯ÓB‡L ‰Ê∆∆≈ƒ«¿ƒ»

ÏB˜a,הדיבור ‡ÈÊבאמצעות ¿¬«
˙ÈÓÈt ˙eiÁ BÏ ÛqÂ˙È שלא ƒ¿«≈«¿ƒƒ

לכן, קודם לו ÏBwLהיתה Úe„iÎÂ¿«»«∆
‰ek‰ ¯¯BÚÓ33, שרואים כפי ¿≈««»»

הם  בקול הנאמרים שדברים במוחש

בהלכה  שמצינו וכפי כוונה, בתוספת

של  ראשון פסוק לקרוא יש זה שמטעם

כדי  רם, בקול שמע בו קריאת לכוון

Ôe‚Èיותר, ÏB˜ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â¿«¿…«ƒ
התעוררות  לגרום בכוחו יש שבוודאי

הכוונה, את ולהגביר «∆‡l‡נפשית
ËeLt ÏB˜ eÏÈÙ‡ מנגינה ללא ¬ƒ»

ללב, BÚÓ¯¯שנוגעת ‰Ê ÌbL∆«∆¿≈
˙ÈÓÈt‰ ‰ek‰ למרות ‡˙ וזאת ∆««»»«¿ƒƒ

הנפש שבסדר  כוחות של החשיבות

חיצוניים  דברים הם והדיבור הקול

שהם  הלב וכוונת המחשבה לגבי

וטעם  יותר, ונעלים פנימיים דברים

יש  לדיבור כי כאמור, הוא, הדבר

בנפש. יותר ונעלה עמוק שורש

·¯‰ ˙ÚtL‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿«¿»«»«
שכלי,ÈÓÏzÏ„המוסר רעיון ««¿ƒ

BÊ ‰ÚtL‰ ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡«¿»»
,„·Ïa ·¯‰ ÏÎN ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ≈∆»«ƒ¿«
CiM‰ ÏÎO‰ ¯B‡ e‰fL∆∆«≈∆««»
ÌˆÚÂ ˙eiÓÈt eÏÈ‡Â ,Ïa˜nÏ«¿«≈¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ·¯‰ ÏÎNÏ"pk) È¯Ó‚Ï ˜e ≈∆»«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿«¿≈««
,(· ÛÈÚÒ ומדרגה במעלה הוא התלמיד אל העובר שהשכל מובן כן ואם ¿ƒ

רק  והוא הרב אצל שהוא כפי הנעלה השכל מאשר נמוכה יותר הרבה

ממנו  ¯ÈeaÈחיצוניות È„ÈŒÏÚL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈…ƒ¿«∆«¿≈ƒ
‰ÚÈ‚i‰ וקלט קיבל כן שהוא השכל של חלק באותו ÏBÎÈוהמאמץ «¿ƒ»»

ÚÈb‰Ï „ÈÓÏz‰ כך ÏÚÓlL‰אחר ·¯‰ ÏÎN ÌˆÚÂ ˙eiÓÈÙÏ ««¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈∆»«∆¿«¿»
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ּכפי  אפילּו הּתלמיד אל הּׁשּי מהּׂשכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשעלֿידי  זאת, עֹוד אּלא הרב, ּבׂשכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכלל

לריּבּוי  הּׂשכל מתּפרט ׁשּבּה לּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

ׁשּנמׁש חדׁש עֹומק הרב אצל ניתוּסף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרטים,

ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה ׁשּלא הּמׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּכח

יֹותר 34ּכמאמר  ּומחברי מרּבֹותי, למדּתי הרּבה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

ּכאׁשר  ּובפרט מּכּולן, יֹותר ּומּתלמידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמרּבֹותי,

ּכענין  ׁשֹואל כּו', קּוׁשיֹות ׁשֹואל ּוכמֹו35הּתלמיד , ְְְְִִֵֵַַָָ

הרמּב"ם  מֹוציא 36ׁשּכתב ּבׁשאלֹותיו ׁשהּתלמיד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מפֹוארה. חכמה ְְֵַָָָָָמהרב

‡Ó‚ec‰Â ּבאֹופן למעלה, ּגם יּובן מּזה ¿«¿»ְְְִֶֶַַָָ

ּכלל  ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְִִֶַַַָָָהמׁשכת

'ּכלל' ּבבחינת היא ׁשה'רׁשימה' ּכּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַָָָָּופרט,

ּבדר מתּגּלה ׁשּב'ּקו' ּבלבד זֹו ׁשּלא ה'קו', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלגּבי

(וכּידּוע  ה'רׁשימה' ּבנקּודת ּׁשּכלּול מה ּכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָקצרה

יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָׁשה'קו'

ׁשרׁש התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּׁשטח), ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֹלהיֹות

ה'רׁשימה', ּבנקּודת ׁשּנמצא ּכפי ה'קו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָּומקֹור

האֹור  ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה זאת, עֹוד ְִֶֶֶַַַַָָֹאּלא

מּׁשרׁש למעלה ׁשהּוא ה'רׁשימה' ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבבחינת

רֹוׁשם  הּוא ה'רׁשימה' ׁשענין ּדכיון ה'קו', ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומקֹור

לפניֿזה  ׁשהיה ּכל 37מהאֹור את ּכֹולל זה הרי , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשהּוא  הּגדֹול העיגּול ּגם הּצמצּום, ׁשּלפני ְְִִִֵֶֶַַַָָָהאֹור

ׁשּנסּתּלק  האֹור ׁשּזהּו ה'קו', ּבער סֹובב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

נמׁש ה'רׁשימה' עלֿידי א הּצמצּום, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעלֿידי

ׁשמבאר  מה (ׁשּזהּו זה אֹור ּגם ּב'קו' 38ּומתּגּלה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
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עז. ע' תרנ"ט ב.38)סה"מ ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÎpL ÈÙk eÏÈÙ‡ „ÈÓÏz‰ Ï‡ CiM‰ ÏÎO‰Ó חלק אותו ≈«≈∆««»∆««¿ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

התלמיד  אל È„ÈŒÏÚLהשייך ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·¯‰ ÏÎNa¿≈∆»«∆»…∆«¿≈
ÏÎO‰ Ë¯t˙Ó daL „ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰ כרעיון הרב אצל שנמצא ««¿»»««¿ƒ∆»ƒ¿»≈«≈∆

מתחלק כללי, הוא לתלמיד, ונמסר יורד הוא ÌÈË¯t,כאשר ÈeaÈ¯Ï¿ƒ¿»ƒ
וההסתעפות וכתוצאה  מההתחלקות

ÓBÚ˜הזו  ·¯‰ Ïˆ‡ ÛqÂ˙Èƒ¿«≈≈∆»«∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ CLÓpL L„Á»»∆ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ

נפשו  ‡ˆBÏשבעומק ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿
זה  ‰‰ÚtL‰עומק ÈÙÏ אל ƒ¿≈««¿»»
ז"ל Ó‡Ók34¯התלמיד, חכמינו ¿«¬«

,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰a¯‰«¿≈»«¿ƒ≈««
,È˙Ba¯Ó ¯˙BÈ È¯·ÁÓe≈¬≈«≈≈««

,ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe היינו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מקבל  שהרב והחידוש שהתוספת

הם  ומדריגה שבמעלה אף מתלמידיו,

מרבותיו  פחות ובוודאי מחבריו פחות

מקבל  הוא מאשר יותר היא הרב, של

מההשפעה  כתוצאה דווקא וזאת מהם,

לגלות  הרב את שמחייבת התלמיד על

כשהוא  הרעיון לפרטים,את מחולק

Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆««¿ƒ≈
,'eÎ ˙BÈLe˜ בפרקי המשנה כלשון ¿

ÔÈÚkאבות  Ï‡BL35, שהשאלות ≈»ƒ¿»
חיד  מוסיפות הרב והקושיות אצל ושים

עצמה  ההשפעה מאשר יותר עוד

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe36 ¿∆»«»«¿«
‡ÈˆBÓ ÂÈ˙BÏ‡La „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ

‰¯‡BÙÓ ‰ÓÎÁ ·¯‰Ó והכוונה ≈»«»¿»¿»»
התלמיד, של הקושיות שלולי לחכמה

לזה. להגיע יכול היה לא הרב

Ìb Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,בנמשלÔÙB‡a ¿«¿»¿∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ להוות כדי האלוקי «¿»«»
העולמות  ÏÏkאת ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿»

Ï"pk ,Ë¯Ùe אפילו קיים שהדבר ¿»««
הכי  בשלבים נעלות, הכי בדרגות

לנבראים  הרצון עליית של ראשונים

'‰ÓÈL¯'‰L הראשון הצמצום לאחר האיןֿסוף מהאור שנשאר הרושם ∆»¿ƒ»
לעיל) שנתבאר ‰'˜Â'(כפי Èa‚Ï 'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰'ה'דק האור ƒƒ¿ƒ«¿»¿«≈««

למטה  הוא הקו אור אחד מצד שאמנם הצמצום, לאחר והאיר שחזר והמצומצם

ויתרון  מעלה בו יש שני מצד אבל מה'רשימה', Ïa·„במדריגה BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
˙„e˜a ÏeÏkM ‰Ó Ïk ‰¯ˆ˜ C¯„a ‰lb˙Ó 'Âw'aL∆««ƒ¿«∆¿∆∆¿»»»«∆»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ ולא ב'רשימה' שהיה האור את בו יש שלמעשה כך בהעלם, »¿ƒ»
מזה  B„ÈŒÏÚLפחות ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ 'Â˜'‰L Úe„iÎÂ)¿«»«∆««¿ƒ«¿»∆«»

ÁËM‰ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ההארה שסדר וחסידות בקבלה כמבואר ¿«ƒ¿¿ƒ««∆«
וקיים  נכלל שבקו מה כל ובעצם שטח. קו, נקודה, של בדרך הוא וההתהוות

וקיים  נכלל שבשטח מה וכל בנקודה,

הוא  והקו בהעלם, כי אם בקו,

מתרחבת  ה'נקודה' ידו שעל ה'ממוצע'

'שטח' להיות e‰L‡ומתפשטת ,(∆
הוא  ה'רשימו', לגבי ב'קו' שיש המעלה

¯B˜Óe L¯L ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«…∆¿
˙„e˜a ‡ˆÓpL ÈÙk 'Â˜'‰««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ העמוק שורשו וכאשר »¿ƒ»
ויתרון  מעלה בו שיש מתברר מתגלה

הוא  ה'קו' כלל (שבדרך ה'רשימה' לגבי

ממנה), Ê‡˙,המקבל „BÚ ‡l‡∆»…
¯B‡‰ Ìb 'Â˜'a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«««»
‡e‰L '‰ÓÈL¯'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆
,'Â˜'‰ ¯B˜Óe L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆¿««

ענ  מאד שהוא ופנימי עמוק יין

מתגלה, אינו כלל שבדרך ב'רשימה'

בא  זה גם ב'קו', ה'רשימה' בהארת אבל

והחידוש  התוספת (כמו גילוי לידי

השפעה  עלֿידי הרב בשכל שנפעלים

בכוח  ונעלה עמוק ממקור לתלמיד

ההשפעה  לפני האיר שלא שלו השכל

לעיל) כמבואר «≈¿ÔÂÈÎcלתלמיד,
ÌLB¯ ‡e‰ '‰ÓÈL¯'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»∆

‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L ¯B‡‰Ó37, אור ≈»∆»»ƒ¿≈∆
כלל, הבליֿגבול Ê‰האיןֿסוף È¯‰¬≈∆

ÈÙlL ¯B‡‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk≈∆»»∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚ‰ Ìb ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»ƒ«»
C¯Úa ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

,'Â˜'‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««
– דרכים בשתי מאיר האלוקי האור

כל  ("סובב מקיף אור שהם "עיגולים"

פנימי  אור שהוא ו"יושר" עלמין")

איןֿהסוף  ואור עלמין"), כל ("ממלא

מקום  נתינת שיצר הראשון הצמצום לפני המציאות כל את ממלא שהיה

שהאיר  הקו לאור ביחס ו"מקיף" "סובב" והוא הגדול" "העיגול נקרא לעולמות

פנימי כאור הצמצום הוא e‰fLלאחר הגדול" lzÒpL˜"העיגול ¯B‡‰ ∆∆»∆ƒ¿«≈
‰lb˙Óe CLÓ '‰ÓÈL¯'‰ È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿««¿≈»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆

‰Ê ¯B‡ Ìb 'Â˜'a הרבה ממנו ÓL·‡¯הנעלה ‰Ó e‰fL)38 בקבלה «««∆∆∆«∆¿…»
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ויתרה  כּו'), העיגּול מן היא ה'קו' ְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהמׁשכת

ׁשּלמעלה  האֹור ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָמּזה,

הּצמצּום. לפני ׁשהם ּכפי ּו'ממּלא' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַמ'ּסֹובב '

מו"ח LÈÂד) כ"ק ּדברי עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַָ

נׂשא  ּפרׁשת ׁשּבת ּבׂשיחת ְְִַַַַָָָָֹאדמֹו"ר

סיון,39ה'תד"ש  ּבי"ב הּקביעּות היתה אז ְְְִִֶַַָָָָ(ׁשּגם

ּבמּסכת  הּמׁשנה ּדברי ּבבאּור זֹו), ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכקביע ּות

לׁשמּה,40אבֹות  ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ּבענין ְְְִִֵַַָָָָָ

הּמתּגּבר  ּכמעין ונעׂשה ּתֹורה רזי לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשמגּלין

הרי  מּובן, אינֹו (ּדלכאֹורה ּפֹוסק ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָּוכנהר

אֹומרֹו לאחרי ואםּֿכן מהּמעין, מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָנהר

ּוכנהר  ההֹוספה  מהי הּמתּגּבר, ּכמעין ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

ההׂשּכלה  נקּודת ׁשּיׁשנּה ּומבאר, ּפֹוסק), ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

הּתמצית  נקּודת 41ּונקּודת ׁשּכאׁשר וכיון . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ענין  ּבּה מתחיל הּמׂשּכיל מּכח נמׁשכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹההׂשּכלה

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת ּדאףֿעלּֿפי [והינּו, צּיּור ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָׁשל

היא  ולח, קר  ׁשהּוא החכמה מּמֹוח ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת

(ּכמבאר  טיּפין טיּפין ׁשּנֹובע מעין ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכמֹו

חיים  מים ּבאר ּגּנים מעין ּבענין ),42ּבּדרּוׁשים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַ

נקּודה  ׁשל צּיּור ּבבחינת זה הרי ],43מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

מּכח  ּפירּוד ׁשל ענין ּבּה להיֹות יכֹול ְְִִִֵֵֶַָָָָֹלכן

הּמתּגּבר  ּכמעין להיֹות צרי ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׂשּכיל,

ׁשאינֹו ּוכנהר לּמקֹור. ּתמיד ׁשּמחּוּבר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדוקא,

ויׁש .מיבר מּכיּפיּה ּדנהר ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּפֹוסק,

לנהר  הּמתּגּבר  מעין ּבין ׁשהחילּוק  ּבזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוסיף

נקּודת  ׁשּבין החילּוק עלּֿדר הּוא ּפֹוסק, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשאינֹו

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת הּתמצית, ּונקּודת ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָההׂשּכלה

ׁשּנתּפרט  קֹודם 'ּכלל' ׁשּבבחינת הּנקּודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהיא

הּכללית  הּנקּודה היא הּתמצית ּונקּודת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָלפרטים,
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(39.146 ע' תש"ד השיחות עה.41)רפ"ו.40)ספר ע' תרנ"ט סה"מ ח"א 42)ראה קונטרסים (סה"מ תרצ"א זה ד"ה ראה

ואילך). שלח ע' תרצ"א סה"מ ואילך. סע"א עג.43)ר, ע' תרנ"ט סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'Â˜'‰ ˙ÎLÓ‰L פנימי אור שהוא ‰Ïe‚ÈÚבעצם ‰È‡למרות ÔÓ ∆«¿»«««ƒƒ»ƒ

'eÎ מקיף אור lb˙nL‰שהוא ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ כך ), לא Â˜'a'אחר ƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿«∆««
הגדול') ('העיגול ה'סובב' אור נעלה רק יותר עוד אור ‰‡B¯אלא Ìb«»

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ì‰L ÈÙk '‡lÓÓ'e '··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL האור ∆¿«¿»ƒ≈¿«≈¿ƒ∆≈ƒ¿≈«ƒ¿
את  אפילו בו שאין האיןֿסופי

'סובב' של וה'ציור' ההתחלקות

משניה  למעלה והוא כאחד,ו'ממלא' ם

דווקא  ויורד ומתגלה נמשך זה וגם

ה'קו'. אור וגילוי המשכת לאחר

ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î È¯·cƒ¿≈«¿
‡N ˙L¯t ˙aL ˙ÁÈNa¿ƒ««»»»«»…

˘"„˙'‰39‰˙È‰ Ê‡ ÌbL)∆«»»¿»
˙eÚÈ·w‰ נשא פרשת שבת של «¿ƒ

‰L ˙eÚÈ·˜k ,ÔÂÈÒ ·"Èa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰Ln‰ È¯·c ¯e‡·a ,(BÊ¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»

˙B·‡ ˙ÎqÓa40Ïk ÔÈÚa ¿«∆∆»¿ƒ¿«»
,dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿»
‰NÚÂ ‰¯Bz ÈÊ¯ BÏ ÔÈl‚ÓL∆¿«ƒ»≈»¿«¬∆
BÈ‡L ¯‰Îe ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk¿«¿»«ƒ¿«≈¿»»∆≈
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc) ˜ÒBt≈¿ƒ¿»≈»
,ÔÈÚn‰Ó Ïa˜Ó ¯‰ È¯‰¬≈»»¿«≈≈««¿»
B¯ÓB‡ È¯Á‡Ï ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¿«¬≈¿
È‰Ó ,¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‰NÚpL∆«¬»¿«¿»«ƒ¿«≈«ƒ
˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe ‰ÙÒB‰‰«»»¿»»∆≈≈
המתגבר" "כמעיין השבח אדרבה והרי

שאינו  "וכנהר מהשבח יותר גדול

להוסיף  המשנה כוונת ובוודאי פוסק",

ולא  לשמה בתורה העוסק של בשבחו

dLiLלהיפך  ,¯‡·Óe ,(¿»≈∆∆¿»
‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ הרעיון של ¿«««¿»»

ההתגלות  בראשית שהוא כפי השכלי,

‰ÈˆÓz˙בחכמה  ˙„e˜e41 כפי ¿«««¿ƒ
של  והתוכן שוב שהרעיון בא השכל

ההתפשטות  לאחר אחת בנקודה

בבינה  רבים לפרטים וההתרחבות

זה  בעניין הרש"ב הרבי (ובלשון

שבינה  ""הגם תרנ"ט: 'החלצו' במאמר

פרטים  בריבוי התפשטות בבחינת היא

החכמה  כח בה יש כו', הסברים וריבוי

והיא  אחת, בנקודה אחרֿכך נכללת ההשגה שכל והוא אין, מיש לעשות

אחת) (בנקודה המושכל עצם הענין... עצם ההשגה... מכל התמצית נקודת

וההסברים...). הפרטים ריבוי מתוך אותו שהבין L‡kL¯כפי ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ ˙ÎLÓ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ של הראשון בשלב כבר ¿«««¿»»ƒ¿∆∆ƒ…«««¿ƒ

בחכמה, וההתגלות, ˆei¯ההמשכה ÏL ÔÈÚ da ÏÈÁ˙Ó מסויים «¿ƒ»ƒ¿»∆ƒ
לחלוטין  מופשטת התגלות להיות יכולה לא ÈtŒÏÚŒÛ‡cשהרי ,eÈ‰Â]¿«¿¿««ƒ

˙ÎLÓpL ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»∆ƒ¿∆∆
Ó¯˜ ‡e‰L ‰ÓÎÁ‰ ÁBnƒ««»¿»∆«

Ú·BpL ÔÈÚÓ BÓk ‡È‰ ,ÁÏÂ»«ƒ¿«¿»∆≈«
ÔÈtÈË ÔÈtÈË ולא פרטים בה ואין ƒƒƒƒ

'ציור' גם בה אין וממילא ורוחב, אורך

מוגדר  ÌÈLe¯caממש ¯‡·Ók)«¿…»«¿ƒ
החסידות  ÌÈpbמאמרי ÔÈÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿««ƒ

ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡a42ŒÏkÓ ,( ¿≈«ƒ«ƒƒ»
¯eiˆ ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰„e˜ ÏL43 נחשב כבר עצמו וזה ∆¿»
מסוים  BÈ‰Ï˙'ציור' ÏBÎÈ ÔÎÏ ,[»≈»ƒ¿

da'ההשכלה שהיא ב'נקודת כפי »
המעיין, עניין ÏLבחכמה, ÔÈÚƒ¿»∆

ÔÎÏÂ ,ÏÈkNn‰ ÁkÓ „e¯Èt≈ƒ…«««¿ƒ¿»≈
¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»«ƒ¿«≈
¯B˜nÏ „ÈÓz ¯aeÁnL ,‡˜Âc«¿»∆¿»»ƒ«»

תמיד, נובע הוא הפסק.ולכן ללא

ÔÈÚ ‡e‰ ,˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe¿»»∆≈≈ƒ¿»
C¯·ÈÓ dÈtÈkÓ ¯‰c והוא ¿»»ƒƒ≈ƒ¿«

הבינה  עניין ומחדש, מוסיף עצמו

למטה  היא שבינה אף לעיל, (וכמבואר

החכמה, על יתרונות בה יש מחכמה,

המעיין). על הנהר כיתרון

˜eÏÈÁ‰L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«ƒ
¯‰Ï ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓ ÔÈa≈«¿»«ƒ¿«≈¿»»

˜ÒBt BÈ‡L ויתרון מעלה בו שיש ∆≈≈
המתגבר", "מעיין ŒÏÚעל ‡e‰«

˙„e˜ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯c∆∆«ƒ∆≈¿«
,˙ÈˆÓz‰ ˙„e˜e ‰ÏkN‰‰««¿»»¿«««¿ƒ
‡È‰ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»ƒ

‰„e˜p‰ הכללית האחת «¿»
Ì„B˜ 'ÏÏk' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿»∆

,ÌÈË¯ÙÏ Ë¯t˙pL שהשכל כפי ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
»¿e˜e„˙בחכמה,מתגלה 

‰„e˜p‰ ‡È‰ ˙ÈˆÓz‰««¿ƒƒ«¿»
È¯Á‡Ï ‡È‰L ÈÙk ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
,˙BÏÚn‰ 'a da LÈ ÔÎlL ,‰È·c ÌÈË¯t‰ ÈeaÈ¯a ‰‚O‰‰««»»¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆»≈≈»««¬

'ÏÏk'‰ ˙ÏÚÓ Ô‰'נקודה' היא ‰'Ë¯t'שהרי ˙ÏÚÓ Ô‰Â שהרי ≈«¬««¿»¿≈«¬««¿»
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּכפי  אפילּו הּתלמיד אל הּׁשּי מהּׂשכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשעלֿידי  זאת, עֹוד אּלא הרב, ּבׂשכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכלל

לריּבּוי  הּׂשכל מתּפרט ׁשּבּה לּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

ׁשּנמׁש חדׁש עֹומק הרב אצל ניתוּסף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרטים,

ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה ׁשּלא הּמׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּכח

יֹותר 34ּכמאמר  ּומחברי מרּבֹותי, למדּתי הרּבה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

ּכאׁשר  ּובפרט מּכּולן, יֹותר ּומּתלמידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמרּבֹותי,

ּכענין  ׁשֹואל כּו', קּוׁשיֹות ׁשֹואל ּוכמֹו35הּתלמיד , ְְְְִִֵֵַַָָ

הרמּב"ם  מֹוציא 36ׁשּכתב ּבׁשאלֹותיו ׁשהּתלמיד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מפֹוארה. חכמה ְְֵַָָָָָמהרב

‡Ó‚ec‰Â ּבאֹופן למעלה, ּגם יּובן מּזה ¿«¿»ְְְִֶֶַַָָ

ּכלל  ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְִִֶַַַָָָהמׁשכת

'ּכלל' ּבבחינת היא ׁשה'רׁשימה' ּכּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַָָָָּופרט,

ּבדר מתּגּלה ׁשּב'ּקו' ּבלבד זֹו ׁשּלא ה'קו', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלגּבי

(וכּידּוע  ה'רׁשימה' ּבנקּודת ּׁשּכלּול מה ּכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָקצרה

יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָׁשה'קו'

ׁשרׁש התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּׁשטח), ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֹלהיֹות

ה'רׁשימה', ּבנקּודת ׁשּנמצא ּכפי ה'קו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָּומקֹור

האֹור  ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה זאת, עֹוד ְִֶֶֶַַַַָָֹאּלא

מּׁשרׁש למעלה ׁשהּוא ה'רׁשימה' ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבבחינת

רֹוׁשם  הּוא ה'רׁשימה' ׁשענין ּדכיון ה'קו', ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומקֹור

לפניֿזה  ׁשהיה ּכל 37מהאֹור את ּכֹולל זה הרי , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשהּוא  הּגדֹול העיגּול ּגם הּצמצּום, ׁשּלפני ְְִִִֵֶֶַַַָָָהאֹור

ׁשּנסּתּלק  האֹור ׁשּזהּו ה'קו', ּבער סֹובב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

נמׁש ה'רׁשימה' עלֿידי א הּצמצּום, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעלֿידי

ׁשמבאר  מה (ׁשּזהּו זה אֹור ּגם ּב'קו' 38ּומתּגּלה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
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ואילך). 219 ע' חנ"ב (תו"מ ס"ב צו דש"פ צאתך א.34)כימי ז, מ"ז.35)תענית פ"ה ספ"ה.36)אבות ת"ת ראה 37)הל'

עז. ע' תרנ"ט ב.38)סה"מ ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÎpL ÈÙk eÏÈÙ‡ „ÈÓÏz‰ Ï‡ CiM‰ ÏÎO‰Ó חלק אותו ≈«≈∆««»∆««¿ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

התלמיד  אל È„ÈŒÏÚLהשייך ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·¯‰ ÏÎNa¿≈∆»«∆»…∆«¿≈
ÏÎO‰ Ë¯t˙Ó daL „ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰ כרעיון הרב אצל שנמצא ««¿»»««¿ƒ∆»ƒ¿»≈«≈∆

מתחלק כללי, הוא לתלמיד, ונמסר יורד הוא ÌÈË¯t,כאשר ÈeaÈ¯Ï¿ƒ¿»ƒ
וההסתעפות וכתוצאה  מההתחלקות

ÓBÚ˜הזו  ·¯‰ Ïˆ‡ ÛqÂ˙Èƒ¿«≈≈∆»«∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ CLÓpL L„Á»»∆ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ

נפשו  ‡ˆBÏשבעומק ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿
זה  ‰‰ÚtL‰עומק ÈÙÏ אל ƒ¿≈««¿»»
ז"ל Ó‡Ók34¯התלמיד, חכמינו ¿«¬«

,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰a¯‰«¿≈»«¿ƒ≈««
,È˙Ba¯Ó ¯˙BÈ È¯·ÁÓe≈¬≈«≈≈««

,ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe היינו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מקבל  שהרב והחידוש שהתוספת

הם  ומדריגה שבמעלה אף מתלמידיו,

מרבותיו  פחות ובוודאי מחבריו פחות

מקבל  הוא מאשר יותר היא הרב, של

מההשפעה  כתוצאה דווקא וזאת מהם,

לגלות  הרב את שמחייבת התלמיד על

כשהוא  הרעיון לפרטים,את מחולק

Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆««¿ƒ≈
,'eÎ ˙BÈLe˜ בפרקי המשנה כלשון ¿

ÔÈÚkאבות  Ï‡BL35, שהשאלות ≈»ƒ¿»
חיד  מוסיפות הרב והקושיות אצל ושים

עצמה  ההשפעה מאשר יותר עוד

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe36 ¿∆»«»«¿«
‡ÈˆBÓ ÂÈ˙BÏ‡La „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ

‰¯‡BÙÓ ‰ÓÎÁ ·¯‰Ó והכוונה ≈»«»¿»¿»»
התלמיד, של הקושיות שלולי לחכמה

לזה. להגיע יכול היה לא הרב

Ìb Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,בנמשלÔÙB‡a ¿«¿»¿∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ להוות כדי האלוקי «¿»«»
העולמות  ÏÏkאת ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿»

Ï"pk ,Ë¯Ùe אפילו קיים שהדבר ¿»««
הכי  בשלבים נעלות, הכי בדרגות

לנבראים  הרצון עליית של ראשונים

'‰ÓÈL¯'‰L הראשון הצמצום לאחר האיןֿסוף מהאור שנשאר הרושם ∆»¿ƒ»
לעיל) שנתבאר ‰'˜Â'(כפי Èa‚Ï 'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰'ה'דק האור ƒƒ¿ƒ«¿»¿«≈««

למטה  הוא הקו אור אחד מצד שאמנם הצמצום, לאחר והאיר שחזר והמצומצם

ויתרון  מעלה בו יש שני מצד אבל מה'רשימה', Ïa·„במדריגה BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
˙„e˜a ÏeÏkM ‰Ó Ïk ‰¯ˆ˜ C¯„a ‰lb˙Ó 'Âw'aL∆««ƒ¿«∆¿∆∆¿»»»«∆»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ ולא ב'רשימה' שהיה האור את בו יש שלמעשה כך בהעלם, »¿ƒ»
מזה  B„ÈŒÏÚLפחות ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ 'Â˜'‰L Úe„iÎÂ)¿«»«∆««¿ƒ«¿»∆«»

ÁËM‰ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ההארה שסדר וחסידות בקבלה כמבואר ¿«ƒ¿¿ƒ««∆«
וקיים  נכלל שבקו מה כל ובעצם שטח. קו, נקודה, של בדרך הוא וההתהוות

וקיים  נכלל שבשטח מה וכל בנקודה,

הוא  והקו בהעלם, כי אם בקו,

מתרחבת  ה'נקודה' ידו שעל ה'ממוצע'

'שטח' להיות e‰L‡ומתפשטת ,(∆
הוא  ה'רשימו', לגבי ב'קו' שיש המעלה

¯B˜Óe L¯L ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«…∆¿
˙„e˜a ‡ˆÓpL ÈÙk 'Â˜'‰««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ העמוק שורשו וכאשר »¿ƒ»
ויתרון  מעלה בו שיש מתברר מתגלה

הוא  ה'קו' כלל (שבדרך ה'רשימה' לגבי

ממנה), Ê‡˙,המקבל „BÚ ‡l‡∆»…
¯B‡‰ Ìb 'Â˜'a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«««»
‡e‰L '‰ÓÈL¯'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆
,'Â˜'‰ ¯B˜Óe L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆¿««

ענ  מאד שהוא ופנימי עמוק יין

מתגלה, אינו כלל שבדרך ב'רשימה'

בא  זה גם ב'קו', ה'רשימה' בהארת אבל

והחידוש  התוספת (כמו גילוי לידי

השפעה  עלֿידי הרב בשכל שנפעלים

בכוח  ונעלה עמוק ממקור לתלמיד

ההשפעה  לפני האיר שלא שלו השכל

לעיל) כמבואר «≈¿ÔÂÈÎcלתלמיד,
ÌLB¯ ‡e‰ '‰ÓÈL¯'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»∆

‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L ¯B‡‰Ó37, אור ≈»∆»»ƒ¿≈∆
כלל, הבליֿגבול Ê‰האיןֿסוף È¯‰¬≈∆

ÈÙlL ¯B‡‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk≈∆»»∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚ‰ Ìb ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»ƒ«»
C¯Úa ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

,'Â˜'‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««
– דרכים בשתי מאיר האלוקי האור

כל  ("סובב מקיף אור שהם "עיגולים"

פנימי  אור שהוא ו"יושר" עלמין")

איןֿהסוף  ואור עלמין"), כל ("ממלא

מקום  נתינת שיצר הראשון הצמצום לפני המציאות כל את ממלא שהיה

שהאיר  הקו לאור ביחס ו"מקיף" "סובב" והוא הגדול" "העיגול נקרא לעולמות

פנימי כאור הצמצום הוא e‰fLלאחר הגדול" lzÒpL˜"העיגול ¯B‡‰ ∆∆»∆ƒ¿«≈
‰lb˙Óe CLÓ '‰ÓÈL¯'‰ È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿««¿≈»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆

‰Ê ¯B‡ Ìb 'Â˜'a הרבה ממנו ÓL·‡¯הנעלה ‰Ó e‰fL)38 בקבלה «««∆∆∆«∆¿…»
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g"kyz'dיד ,oeiq a"i ,`yp t"y

ׁש הּפרטים ּכפי ּבריּבּוי ההּׂשגה לאחרי היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

מעלת  הן הּמעלֹות, ּב' ּבּה יׁש ׁשּלכן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּדבינה,

ּגם  ּבאים ועלֿידיֿזה ה'ּפרט'. מעלת והן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָה'ּכלל'

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ה'ּכלל' ְְְְִִִֶֶַַַַָָָלבחינת

אף  ּדהּנה, אליהם. מקֹור להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּפרטים

לעיל  מֹורה 44ׁשּנתּבאר עצמֹו ה'ּכלל' ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ענין  וכן ׁשּלהם, ה'ּכלל' ׁשהּוא ּפרטים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ה'ּכלל', מן חלק ׁשהּוא מֹורה עצמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָה'ּפרט'

 ֿ מּכל לּפרטים, ׁשּיכּות לֹו יׁש ׁשה'ּכלל' ְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהינּו,

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא 'ּכלל' ּגם יׁשנֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָמקֹום

ּבׁשם  'ּכלל' ונקרא אליהם, מקֹור להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּפרטים

ּבּפרטים  מעלה יׁש זה ּובענין ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמּוׁשאל

הּפרטים  ׁשעלֿידי ּדחכמה, ה'ּכלל' על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדבינה

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ל'ּכלל' ּגם ּבאים ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדבינה

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו אל 45לּפרטים. תבאּו ּכי ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנים  ׁשׁש להוי', ׁשּבת הארץ וׁשבתה גֹו' ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָהארץ

ׁשּבתֹון  ׁשּבת הּׁשביעית ּובּׁשנה וגֹו' ׂשד ְְְִִִֶַַַַַַָָָָּתזרע

וׁשבתה  הּנ"ל. מדרגֹות ג' ׁשהם לארץ, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָיהיה

ׁשּלפני  ה'ּכלל' ענין הּוא להוי', ׁשּבת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ

ׁשּנמׁשכים  הּפרטים ּבאים ּולאחריֿזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּפרטים.

ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש ענין ׁשּזהּו ה'ּכלל', מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּומתּגּלים

ׁשּלמעלה  ל'ּכלל' ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׂשד

הּׁשביעית  ּובּׁשנה ענין ׁשּזהּו לּפרטים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיכּות

לארץ. יהיה ׁשּבתֹון ְִֶֶַַַָָָׁשּבת

הּמזּבח,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) חנּוּכת ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִֵַַַַַָ

חנּכת  זאת אֹומר אחד ֲֵֶֶַָָֹֻׁשּכתּוב

אֹומר  אחד וכתּוב אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָהּמזּבח

ּדמה  אתֹו. הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָֹֹֻזאת

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין והּוא הּפרטים, נמׁשכים ׁשּמּמּנּו הּפרטים, ׁשּלפני ה'ּכלל' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא

ּבּספירֹות  וענינֹו הּנׂשיאים. מי"ב אחד ּכל ׁשל הּפרטּיים לּקרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ׁשּזהּו ּכלל, ּבבחינת הן ספירֹות ׁשהעׁשר ּכפי 46הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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ואילך).44) 379 ע' חנ"ב (תו"מ פ"ב סיון, מבה"ח בהו"ב דש"פ מאמרות בעשרה בהר.45)ד"ה ב"ר 46)ר"פ ב. פז, שבת

ו. פי"ג, במדב"ר ט. פ"ג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפרטים.הי  כל את בתמצית בה שיש 'נקודה' א

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ פרט לדרך כך אחר שבאה כלל בדרך היא ÌÈ‡aשהבריאה ¿«¿≈∆»ƒ
דבר  של ‡Ïבסופו ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L 'ÏÏk'‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb«ƒ¿ƒ««¿»∆¿«¿»ƒ«»∆

Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ï ÌÈË¯t‰ הפרט של המעלות לגילוי רק ולא «¿»ƒƒ¿»¬≈∆
הכלל  ושל הכלל את שמכיל מי בתור

לפרטים, מקור שמהווה מי בתור

לעיל. ‡Ûכאמור ,‰p‰c¿ƒ≈«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL44ÔÈÚL ∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«

Ba LiL ‰¯BÓ BÓˆÚ 'ÏÏk'‰«¿»«¿∆∆≈
,Ì‰lL 'ÏÏk'‰ ‡e‰L ÌÈË¯t¿»ƒ∆«¿»∆»∆
‰¯BÓ BÓˆÚ 'Ë¯t'‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿««¿»«¿∆
,'ÏÏk'‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡e‰L∆≈∆ƒ«¿»
BÏ LÈ 'ÏÏk'‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»≈

,ÌÈË¯tÏ ˙eÎiL הכלל כן, ואם «»«¿»ƒ
זה  וקשורים לזה זה שייכים והפרט

מביאה  האחד והמשכת והתגלות בזה

השני  והמשכת התגלות «ŒÏkÓƒאת
‡e‰L 'ÏÏk' Ìb BLÈ ÌB˜Ó»∆¿«¿»∆
ÌÈË¯t‰ Ï‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆«¿»ƒ
‡¯˜Â ,Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿»
„·Ïa Ï‡Len‰ ÌLa 'ÏÏk'¿»¿≈«¿»ƒ¿«
מהתחלקות  למעלה שהוא שם על

כלל  שהוא שם על לא אך לפרטים

הוא  כי הפרטים את נעלה הכולל

שאיננו  כך כדי עד לפרטים משייכות

אליהם. LÈמקור ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆≈
‰ÏÚÓ ויתרון‰È·c ÌÈË¯ta «¬»«¿»ƒ¿ƒ»

,‰ÓÎÁc 'ÏÏk'‰ ÏÚ אףֿעלֿפי ««¿»¿»¿»
למטה  מלמעלה המדריגות שבסדר

מבינה, למעלה היא »∆ŒÏÚLחכמה
Ìb ÌÈ‡a ‰È·c ÌÈË¯t‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'Ï«¿»∆¿«¿»ƒ«»

ÌÈË¯tÏ מגלים שבבינה הפרטים כי «¿»ƒ
שלא  כזה בשכל, ונעלה חדש עומק

בחכמה. שהוא כפי בכלל קיים היה

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ45 בפרשת ¿∆««∆∆¡«
מעבודות  השמיטה מצוות לעניין בהר

השביעית  בשנה ˙·‡eהקרקע Èkƒ»…
ı¯‡‰ ‰˙·LÂ 'B‚ ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¿»¿»»»∆
Ú¯Êz ÌÈL LL ,'ÈÂ‰Ï ˙aL«»«¬»»≈»ƒƒ¿«
˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e 'B‚Â E„N»∆¿«»»«¿ƒƒ
,ı¯‡Ï ‰È‰È ÔB˙aL ˙aL«««»ƒ¿∆»»∆

,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚ Ì‰L כפי ∆≈«¿≈««

הפסוקים  של הראשון החלק ומפרט. aL˙שממשיך ı¯‡‰ ‰˙·LÂ¿»¿»»»∆«»
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טו eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ּבזה  ּומבאר עטרֹות, עׂשר נטל הּיֹום ,47ׁשאֹותֹו ְֲֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכלּולֹות  ּכפי הּספירֹות עׂשר ענין ְְְְִִִֶֶֶֶַַׁשהּוא

ּדּיּוק  ׁשּזהּו ּבכתר, ׁשּכלּולֹות ּכפי אֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָּבחכמה,

זאת  ּׁשּכתּוב ּומה ּדוקא. עטרֹות (עׂשר) ְֲֶֶֶַַַָָָָֹהּלׁשֹון

ה'ּכלל' הּוא אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹֻחנּכת

הּפרטים  ׁשעלֿידי והינּו, הּפרטים. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלאחרי

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ה'ּכלל' לבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמּגיעים

ְִִָלפרטים.

ּגם p‰Â‰ו) מצינּו ה'ּכלל', על הּפרטים מעלת ¿ƒ≈ְְֲִִַַַַַַָָָ

ּופרט, ּכלל ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְִֶֶֶַָָָּבּתֹורה,

ׁשּנאמרּו ּכפי הּדּברֹות ּדעׂשרת מה'ּכלל' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחל

לֹומר  לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּבדּבּור

ּדּברֹות 48ּכן  ּדב' ה'ּכלל' ועלּֿדרֿזה , ְְְְִֵֶֶֶַַָ

ּכללּות  ׁשהם ל יהיה ולא אנכי ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹהראׁשֹונֹות

ּכּולה  ׁשּבכתב 49הּתֹורה ּדתֹורה ל'ּכלל' ועד , ְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה הּפרטים ּכל נמׁשכים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

 ֿ ׁשּבעל ּדתֹורה ּבּפרטים מעלה יׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומּכלֿמקֹום

ׁשּבכתב  ּדתֹורה ה'ּכלל' לגּבי ׁשאמרּו50ּפה ועד , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי חמּורין ז"ל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָחכמינּו

יֹותר 51ּתֹורה  סֹופרים ּדברי חביבין מּזה, ויתרה , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָ

ּתֹורה  העּיּון 52מּדברי ׁשעלֿידי לפי והינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

למעלה  מּגיעים ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוהּיגיעה

[ּולהעיר, ׁשּבכתב ּדתֹורה ה'ּכלל' ְְְְְִִִִֶַַָָָָמּבחינת

מ 53ׁשּבּדרּוׁשים  נתּבארה על ׁשּבהם הּבינה עלת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ותֹורה  ּדּבּור אּׁשה, מׁשלים, ג' הּובאּו ְְְְִִִַָָָָָהחכמה,

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין וכיון ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעלּֿפה].

החביבּות  ּגם ּגדלה אזי יׂשראל, ׁשל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָעבֹודתם

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ז"ל 54ּדיׂשראל, רּבֹותינּו מאמר יׂשראל 55ּבפירּוׁש חביבין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חמּדה, ּכלי להם ׁשּניּתן להם נֹודעת יתירה חיּבה חמּדה, ּכלי  להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּניּתן

ׁשהיא  הּתֹורה ּגם הּנה ׁשּלכן, יׂשראל. ׁשל חיּבתן היא ּגדֹולה הּיֹותר ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהחיּבה
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g"kyz'dטז ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּדוקא, ליׂשראל ניּתנה ,יתּבר אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָחביבה

והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה לֹומדים ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהם

ׁשמו  על ׁשּנקראת ּתֹורתֹו, נעׂשית ,56ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לחּדׁש ׁשּצריכים אּלא עֹוד ולא ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹועד

ּבּתֹורה  נאמר 57חידּוׁשים זה ועל טֹוב 58. לקח ּכי ְֱִִִֶֶֶַַַַָ

 ֿ הּבעל ּכפירּוׁש ּתעזבּו, אל ּתֹורתי לכם ְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹנתּתי

ּגליא 59ׁשםֿטֹוב  על קאי לכם, נתּתי טֹוב ׁשֿלקח ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּניּתן  יׂשראל חביבין אמרּו זה (ׁשעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהבנה  הּוא ׁשּלימּודּה לפי חמּדה), ּכלי ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָלהם

ּבּה ׁשּמחּדׁש ועד 'ׁשּלֹו', ׁשּנעׂשית ּבאֹופן ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׂשגה

על  קאי ּתעזבּו, אל וּֿתֹורתי כּו'. ְֲִִִֵַַַָָֹחידּוׁשים

יתרה  חיּבה אמרּו זה (ׁשעל הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּפנימּיּות

נרּגׁש ׁשּבּה חמּדה), ּכלי להם ׁשּניּתן להם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודעת

ּתֹורתי  ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ְְְִִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ולכן ְְְְִִִֵֵַַָָָָּדיקא,

ּכדבעי, יהיה ּדתֹורה נגלה לימּוד ׁשּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּפֹועלים

כּו' ּבּה להתּגּדר הּליּמּוד יהיה זֹו60ׁשּלא ולא , ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ

ּתלּמד  הּתֹורה ּגם אּלא ּתֹורה, ילמד ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבלבד

ּדאל 61אֹותֹו יֹודע ּבתֹורתי, ׁשהעֹוסק זאת, ועֹוד .ְְְִֵֵֶַַָָֹ

אּלא  חסֿוׁשלֹום, נעזבין יׂשראל ׁשאין ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּתעזבּו,

זמן  ּובכל מק ֹום ּבכל  יתּבר מאּתֹו מּוׁשּגחים ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָהם

ּפרטּיּות  ּבפרטי ׁשּנמׁש62ּבהׁשּגחה ּובאֹופן , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשמבּקׁשים  ּוכמֹו והּנגלה, הּנראה טֹוב 63להם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָ

ּדיקא  לנּו הּטֹוב תפּתח, לנּו הּטֹוב 64ואֹוצר, ְְְְִַַַַָָָָ

האמּתית  ּבּגאּולה ׁשּתּומׁש הּטֹובה לעצם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועד

מּנׁשיקֹות  יּׁשקני היעּוד יקּוים ׁשאז ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוהּׁשלמה,

מׁשיח,65ּפיהּו ׁשל ּתֹורתֹו ּגיּלּוי ענין ׁשהּוא , ְִִִִֶֶַַָָ

העם  ּכל את ּתֹורה האבֹות 66ׁשּילּמד ּגם ּכֹולל , ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
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א.56)מי"ד. יט, א).57)ע"ז (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ב.58)ראה ד, חביב 59)משלי סד"ה

הנ"ל. למרום משה שעלה בשעה בד"ה הובא - (109 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב ואילך.60)אדם פי"ב החיים עץ קונטרס ראה

שם.61) תש"ב סה"מ גם וראה .54 ע' תש"א סה"מ הנ"ל.62)ראה אדם חביב ואוצרך 63)סד"ה פתח שמים "שערי פיוט

רבה. ובהושענא נעילה בסוף שאומרים תפתח" לנו 64.40)הטוב ע' תרצ"ו כא. ע' תרפ"ז סה"מ ב.65)ראה א, שה"ש

בתחילתו. תכט רמז ישעי' יל"ש ז. אות דרע"ק אותיות אֿב.66)וראה יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰zÈ ,C¯a˙È הקדושֿברוךֿהוא אצל החביבים ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»

ביותר, הגדולה ‰·‰בחביבות ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ ÌÈ„ÓBÏ Ì‰L∆≈¿ƒ«»¿∆∆¬»»
,B˙¯Bz ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰‚O‰Âהלומד ÏÚשל ˙‡¯˜pL ¿«»»∆«¿≈∆«¬≈»∆ƒ¿≈«

ÂÓL56, של שמו על נקראת בתחילה רבא "...אמר ז"ל: חכמינו כמאמר ¿
על  נקראת ולבסוף הקדושֿברוךֿהוא

ובתורתו  חפצו ה' בתורת שנאמר שמו

"של  רש"י: ופירש ולילה" יומם יהגה

כדכתיב  בה שטרח תלמיד [אותו]

אדם", כל של דמשמע »¿ÚÂ„ובתורתו
‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿…∆»
ÌÈLe„ÈÁ LcÁÏ ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‰¯Bza57 יותר עוד שמדגיש דבר «»
ללימוד  האדם של השייכות את

Ê‰התורה. ÏÚÂ התורה לימוד על ¿«∆
והשגה  Ó‡58Á˜Ï¯בהבנה Èk ∆¡«ƒ∆«

Ï‡ È˙¯Bz ÌÎÏ Èz˙ ·BË»«ƒ»∆»ƒ«
ŒÌLŒÏÚa‰ Le¯ÈÙk ,e·ÊÚz«¬…¿≈«««≈

·BË59,ÌÎÏ Èz˙ ·BË Á˜ÏL∆∆«»«ƒ»∆
È‡˜ הכוונה‡ÈÏb ÏÚ הנגלה חלק »≈««¿»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯BzaL∆«»∆«∆»¿
Ì‰Ï ÔzÈpL Ï‡¯NÈ ÔÈ·È·Á¬ƒƒƒ¿»≈∆ƒ»»∆
d„eÓÈlL ÈÙÏ ,(‰cÓÁ ÈÏk¿ƒ∆¿»¿ƒ∆ƒ»

בתורה זה חלק של ‰e‡הלימוד
ÔÙB‡a ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿∆
LcÁnL „ÚÂ ,'BlL' ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆¿«∆¿«≈

a'eÎ ÌÈLe„ÈÁ d זה חלק ועל »ƒƒ
להיות  לכם", "נתתי נאמר בתורה

שלכם. e·ÊÚz,התורה Ï‡ È˙¯BzÂ¿»ƒ««¬…
È‡˜ הכוונה˙eiÓÈt ÏÚ »≈«¿ƒƒ

‰aÈÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯Bz‰«»∆«∆»¿ƒ»
Ì‰Ï ÔzÈpL Ì‰Ï ˙Ú„B ‰¯˙È¿≈»««»∆∆ƒ»»∆

‰cÓÁ ÈÏk את יותר שמדגיש ביטוי ¿ƒ∆¿»
המעלה  את ופחות התורה, מעלת

עצמם  ישראל בני של ),והחביבות
daL התורה יותר Lb¯בפנימיות ∆»ƒ¿»

הנגלה בחלק מאשר «»∆Bz‰L¯‰בגלוי
,C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,‡˜Èc È˙¯Bz»ƒ»¿»¿»≈«¿≈

‰¯B˙c ‰Ï‚ „eÓÈÏ ÌbL ÌÈÏÚBt ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»¬ƒ∆«ƒƒ¿∆¿»
„enÈl‰ ‰È‰È ‡lL ,ÈÚ·„k ‰È‰È כמו רצויות לא מטרות בשביל ƒ¿∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿∆«ƒ

'eÎ da ¯cb˙‰Ï60‡e‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ Bz¯‰,האדם , „ÓÏÈ ¿ƒ¿«≈»¿…ƒ¿«∆ƒ¿«»
B˙B‡ „nÏz ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡61 זה ודבר אותו, תזכך שתעדן היינו ∆»««»¿«≈

פנימיות  לימוד ידי על במיוחד נפעל

אלוקות. בענייני המדברת התורה

,È˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»≈¿»ƒ
כראוי ה' בתורת שעוסק »≈Ú„BÈמי

,e·ÊÚz Ï‡c של הבטחה שישנה ¿««¬…
Ï‡¯NÈהקדושֿברוךֿהוא ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈

Ì‰ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÈ·ÊÚ∆¡»ƒ«¿»∆»≈
ÏÎa C¯a˙È Bz‡Ó ÌÈÁbLeÓ¿»ƒ≈ƒƒ¿»≈¿»
‰ÁbL‰a ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó»¿»¿«¿«¿»»

˙eiË¯t ÈË¯Ùa62ÔÙB‡·e , ƒ¿»≈¿»ƒ¿∆
Ì‰Ï CLÓpL מהשגחה כתוצאה ∆ƒ¿»»∆

זו  Ï‚p‰Â‰,פרטית ‰‡¯p‰ ·BË«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
ÌÈLw·ÓL BÓÎe63 בתפילות ¿∆¿«¿ƒ

,ÁzÙ˙ eÏ ·Bh‰ E¯ˆB‡Â¿»¿«»ƒ¿«
‡˜Èc eÏ ·Bh‰64, מדייקים «»«¿»

טוב  היינו לנו", "הטוב ומבקשים

טוב בתור לנו ונגלה »¿ÚÂ„שנראה
‰·Bh‰ ÌˆÚÏ העצמית הטובה ¿∆∆«»

ישראל CLÓezLוהמוחלטת  לבני ∆¿«
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
È˜MÈ „eÚÈ‰ ÌÈe˜È Ê‡L∆»¿««ƒƒ»≈ƒ

e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ65, רש"י וכפירוש ƒ¿ƒƒ
דודיך  טובים "כי הפסוק המשך על

ודיבר  תורתו להם שנתן ..." מיין":

דודים  ואותם פנים, אל פנים עמהם

שעשוע  מכל עליהם ערבים עודם

עליהם  עוד להופיע מאיתו ומובטחים

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר

דברו", לקיים פניו ומחלים צפונותיה

ÏL B˙¯Bz ÈelÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»∆
„nÏiL ,ÁÈLÓ וצפונות סודות »ƒ«∆¿«≈

ÌÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz66ÏÏBk , »∆»»»≈
ea¯ ‰LÓe ˙B·‡‰ Ìb«»»…∆«≈
Ïk ¯·k ÔÈÚ„BÈÂ e„ÓlL∆»¿¿¿ƒ¿»»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zay(ycew zay meil)

`ivedy e`Bìòðîae`,Bìcðñáe` lrpd zirwxw lr egipdy §¦§¨§©§¨
,lcpqd,øeètiptnLel` lka.ïéàéöBnä Cøãk àéöBä àl ¨¤Ÿ¦§¤¤©¦¦

àøîâ
`yn did jky ,aiig eitizk lr `yn `ivendy ,dwqt dpynd
`ivendy sqep ote` d`ian `xnbd .okynd zerqna zdw ipa

:df mrhn aiigéBàOî àéöBnä ,øæòìà éaø øîàzeyxn [`yn-] ¨©©¦¤§¨¨©¦©
ne ,zeyxlecia exiaríéçôè äøNòî äìòîì,miaxd zeyx xie`a §©§¨¥£¨¨§¨¦

,áéiç,etizk lr gpen epi`y s`eúä÷ éða àOî ïkLdlrnl did ©¨¤¥©¨§¥§¨
.migth dxyrn
:`xnbd zxxanïìðî ,úä÷ éða àOîeede`ypy epcnl okidn - ©¨§¥§¨§¨¨

gafn z`iypn z`f cenll yi :`xnbd daiyn .dxyrn dlrnl
,migth dxyrn dlrnl `yipe zen` xyr deab didy zyegpd

áéúëc(ek b xacna)xW` 'ebe xvgd irlwe'çaænä ìòå ïkLnä ìò ¦§¦§©§¥¤¨¥£¤©©¦§¨§©©¦§¥©
Léwî ,'áéáñd z` aezkd,ïkLnì çaænepcnlläîmyky - ¨¦©¦¦§¥©©¦§¨©

d daebyóà ,úBnà øNò ïkLndaebçaæîzyegpd.úBnà øNò ¦§¨¤¤©©¦§¥©¤¤©
,`xnbd zxxan okynd irlwn di`xd xe`ia mcewdéôeb ïkLîe¦§¨¥

,[envr-]ïìðîdaiyn .zen` xyr edaeby epcnl okidn - §¨¨
,`xnbdáéúëc(fh ek zeny),'Løwä Cøà úBnà øNò'eid miyxwde ¦§¦¤¤©Ÿ¤©¨¤

.okynd aiaq mkxe`l micneráéúëemy)(hi nìäàä úà Nøôiå' §¦©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤
.BNøt eðéaø äLî ,áø øîàå ,'ïkLnä ìòdyn ly edaeby x`eane ©©¦§¨§¨©©Ÿ¤©¥§¨

okynd lr lde`d z` yextl leki did okle ,zen` xyr did
e .edaeb jky,ãîì äzà ïàkîs`yìL ïäáBbd x`yíéiålipa ¦¨©¨¨¥§¨¤§¦¦

did ,dyn ly ehayúBnà øNò`xnbd zx`an dzr .ezenk ¤¤©
,migth dxyrn dlrnl `yip did gafnd lky jkn micnl cvik

éøéîâe,epicia zxeqn -úBèBîa éìcéîc àðeè ìëc`yn lky - §¦¦§¨¨§¦§¥§
eze` mi`yep ,zehena `yipdúçúlî ézìéz éøúe ìéòlî àzìéz¦§¨¦§¥§¥¦§¥¦§©©

`ed edaebn miyily ipye dlrnln `ed edaebn yily xy`k -
df itle .dhnlnàáeè éìcéî äåäc çëzLéàgafnd didy `vnp - ¦§§©©£¨¦§¥¨

lr `yip did ixdy ,rwxwdn migth dxyr lrn daxd mxen
edaeb iyily ipy wxe ,xen`k zen` xyr mideabd zdw ipa itzk
ody yilye zen` yly eizgzn exzepe ,mditzk zgzn mipezp
`ivend aiig ,miield zcear jxc dzid jky oeike .migth mixyr

.miaxd zeyxl cigid zeyxn df ote`a
:dxyrn dlrnl deab did zdw ipa `yny ztqep dgked

àîéà úéòaéàåeid `l miield x`y m` s`y ,xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
i mewn lkn ,dynk mideablrn e`yp zdw ipay gikedl y

migth dxyrîd z`iypïBøà,zdw ipa ici lrøî øîàc- ¥¨§¨©©
d daeb ,minkgd cg` mya dreny dxn`pyïBøàdidäòLz ¨¦§¨

,migthåd daebúøBtkeilryïàk éøä ,çôèdaebäøNò.migth §©¤¤©£¥¨£¨¨
éøéîâe,epicia zxeqne -úBèBîa éìcéîc àðeè ìëc`yn lky - §¦¦§¨¨§¦§¥§

eze` mi`yep ,zehena `yipdòølî ézìéz éøúe ìéòlî àzìéz- ¦§¨¦§¥§¥¦§¥¦§©
e ,dhnln yily ipye dlrnln yilyäøNòî äìòîìc çëzLéà¦§§©¦§©§¨¥£¨¨

éà÷ äåädlrnl daeba oex`d did ez`iyp zray `vnpe - £¨¨¥
.yilye migth xyr cg` epiidc ,dxyrn

,oex`d on gikedl siqedl jixv recn :`xnbd dywnøîâéìå§¦§©
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הּתֹורה  ּכל ּכבר ויֹודעין ׁשּלמדּו רּבנּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּומׁשה

ּפנימּיּות  ילּמד ׁשּמׁשיח לפי והינּו, ּכּולּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנגלית

האמּונה' ּב'ׁשער (ּכמבאר זה 67הּתֹורה וכל .( ְְְֱֶַַַַָָָָָֹ

 ֿ ׁשּבעל ּדתֹורה ּבפרטים הּיגיעה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָנעׂשה

הּגילּוי  מעין ׁשהיא החסידּות ּבתֹורת ּובפרט ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּפה,

לּגילּוי  ההכנה וזֹוהי מׁשיח, ׁשל ְְֲִִִֶַַַָָָָּדתֹורתֹו

אֹותי  ידעּו ׁשּֿכּולם ּבאֹופן יבֹוא 68ּדלעתידֿלבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו

•
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שם.67) לקו"ת ואילך. לג.68)פנ"ו לא, ירמי'
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היגיעה Ë¯Ù·eבאריכות, ידי על ƒ¿»
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