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‰ÙÈ˜L‰ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון «¿ƒ»ְְְִִִֵֶַַָָָ

יׂשראל  את מו"ח 1עּמ כ"ק ּומדּיק , ְְְִֵֵֶַַָ

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו [ׁשאמרֹו2אדמּו"ר ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָ

לארצֹותֿהּברית  ּבבֹואֹו הראׁשֹון אלּול ְְְְְֱִִַַַָּבח"י

ּדח"י  והּקביעּות לדּור, עלֿמנת הּׁשנּיה ְְְְְִִַַַַַַַָָָּבּפעם

זֹו] ּכבׁשנה ּתבֹוא, ּפרׁשת ּבׁשּבת היתה אז ְְְֱִַַָָָָָָָָָאלּול

ה' עם הרי  יׂשראל, את עּמ את ּׁשאֹומר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמה

ולּמה  ה', עם הם ויׂשראל יׂשראל, הם (עּמ)ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

את  ׁשאֹומר ּדמּזה עּיּון, צרי ּכן ׁשניהם. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָמפרט

מׁשמע  יׂשראל), עּמ את (ולא יׂשראל את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹעּמ

ענינים. ׁשני הם זה) (ּבפסּוק ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשעּמ

הענין  הרי ּבהּמאמר ), ׁשמדּיק (ּכמֹו להבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי

ּגם  [וכּמּובן ּדעּמ מהענין למעלה הּוא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּדיׂשראל

היפ על (לפעמים) מֹורה עם ּדׁשם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָמּזה

עם 3הּׁשבח  ׂשרית ּכי ׁשם על הּוא יׂשראל וׁשם , ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

וּתּוכל  אנׁשים ועם עּמ4אלקים מקּדים וכאן ,[ ְְְְֱֲִִִִַַַָָָֹ

ְְִֵָליׂשראל.

ּדמּזה LÈÂב) ּבהּמאמר, ּדהמבֹואר לֹומר, ¿≈ְְְְֲִֶַַַַָָ

מׁשמע  יׂשראל את עּמ את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשאֹומר

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה על מיּוסד ענינים, ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

הּפסּוק 5ז"ל  ועל 6על ּבנֹו יהֹונתן ועל ׁשאּול על ְְְְַַַַַַָָָָ

הפסיק  על" "על יׂשראל, ּבית ועל ה' ְְְִִִֵֵַַַַָעם

ּד'את'7הענין  ׁשּמהּיּתּור להֹוסיף, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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(1 תש"נ. - אלול ח"י בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר טו.*) כו, (תבוא) דשנת 2)פרשתנו

ואילך. 155 ע' ה'ש"ת בסה"מ נדפס - עוממות 3)ה'ש"ת מלשון ועם ל"ישראל"). "עם" בין (ההפרש כג פ"כ, במדב"ר ראה

ובכ"מ. רפ"ז. שעהיוה"א כט.4)- לב, "את 5)וישלח כמו - ה'" עם "ועל שם שבמו"ק בהפסוק שגם ולהעיר א. כו, מו"ק

ואכ"מ. שם. מהרש"א חדא"ג וראה ישראל". "את כמו - ישראל" בית "ועל יב.6)עמך", א, שם,7)שמואלֿב מו"ק וראה

תיבת  כמו הענין הפסיק "דאת שם לע"י יעקב ובעיון הדברים", ואת המגילה "את שנאמר הכתב על ואחד הגויל על אחד

דלעיל". על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תבוא, כי פרשת השבוע, בפרשת המעשר, ביעור בעת שנאמר ה'וידוי' בנוסח
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f"kyz'dו ,lel` i"g ,`az t"y

ענינים  ׁשני הם ויׂשראל ׁשעּמ רק לא ,8למדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשני  יׂשראל את עּמ את ּבּובר ׁשּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא

ליׂשראל  ּוברכה לעּמ ּברכה וצרי9ענינים, . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

וׁשהּברכה  הּברכֹות, ּב' ׁשּבין החילּוק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהבין

ליׂשראל. להּברכה קֹודמת היא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָלעּמ

ּדאיתא Ïe·‡¯ג) ּבהּמאמר, מקּדים זה ¿»≈ְְְֲִִֶַַַָָ

ּכּמה 10ּב'ּירּוׁשלמי' ּוראה ּבֹוא ְְְִֵַַַָ

הׁשקפה  ׁשּכל מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכֹוחן ְְִֵֶֶַָָָָָָּגדֹול

ּדעלֿידי  ּברכה. ּבלׁשֹון וזה ארּורה, - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

לברכה  הּקללה את מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּיּום

הּפסּוק  מבאר לזה הוי'11[ּובהמׁש אבה ולא ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

,אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

סעיף  ּכדלקּמן ,אלקי הוי' ּפעמים ג' ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשאֹומר

ּולאחריֿזה  ּדעּמ12ד]. הּסּוגים ׁשני מבאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ

יׂשראל, הם אהל ויֹוׁשבי ּתֹורה ּדיֹודעי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָֹויׂשראל,

ּומצֹות  ּתֹורה ׁשמקימים ּפׁשּוטים ְְְְֲִִִִֶַַָָואנׁשים

(עּמ) הוי' עם הם ּובפׁשטּות .13ּבתמימּות ְְְְֲִִֵַַַָָ

ׁשּמביא  ּתלמּוד ּגדֹול ּכי ליׂשראל, עּמ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּומקּדים

מעׂשה  הּקללה 14לידי את מהּפכים מצוה ועֹוׂשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ְִָָלברכה.

LÈÂ ׁשּמביא ּתלמּוד ּדגדֹול ׁשהּׁשּיכּות לֹומר, ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָ

ליׂשראל, עּמ ׁשּמקּדים לזה מעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלידי

לפי  הּוא ּתלמּוד ׁשּגדֹול מּזה ּכי 15הּוא, ְְִִִֶֶַָ

ׁשהּמעׂשה  מּוכח מעׂשה, לידי מביא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּתלמּוד

העיקר  ּבאּור 16הּוא אינֹו ּבלבד ׁשּזה אּלא . ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
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כבמו"ק 8) בפ"ע, אחד כל על קאי ש"וברך" מלמד ד"את" וההפסק וישראל", "עמך כתוב הי' באם גם יודעים היו שזה

הסוגים 9)שם. יו"ד שבטים; י"ב אופנים, כמה דישראל שבהתחלקות (אף דוקא אלה ענינים ב' כאן שמזכיר יובן ועפ"ז

כבפנים. בהברכה, (גם) הוא וישראל) (עמך אלה ענינים דשני החילוק כי וכיו"ב), נצבים; פ"ה 10)שבפרשת שני מעשר

ו.11)ה"ה. כג, 160).12)תצא ע' ה'ש"ת (סה"מ המאמר הפשוטים 13)בסוף על הכוונה "עם מפרש המאמר בתחלת

סת  עם כו'", הכוונה "עם אומר המאמר שבתחלת דבהפירוש ולהעיר, "שמקיימים שבישראל". המאמר שבסיום ובהפירוש ם,

הוי'". "עם מדייק כו'" א.14)תומ"צ יז, ב"ק ב. מ, ואכ"מ.15)קידושין ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' לקו"ת 16)ולהעיר

ובכ"מ. קכד. ע' תרע"ח יט. ע' תרכ"ט סה"מ ד. כו, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העניין. לשני ÊŒÈtŒÏÚÂ‰הפסיק ועמך" "ישראל" של לחלוקה שהמקור ¿«ƒ∆

"על") (כמו הפסק הוא ש"את" משום הוא ÛÈÒB‰Ï,עניינים LÈ≈¿ƒ
'˙‡'c ¯ezi‰nL את" אלא ישראל" עמך "את נכתב שלא מכך היינו ∆≈«ƒ¿∆

ישראל" את ÈLעמך Ì‰ Ï‡¯NÈÂ EnÚL ˜¯ ‡Ï ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ…«∆«¿¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÌÈÈÚ8C¯·ea ÌbL ‡l‡ , ƒ¿»ƒ∆»∆«¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ הברכה ‡˙ ∆«¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÈÚלשניהם ÈL,שונים‰Î¯a ¿≈ƒ¿»ƒ¿»»

‰Î¯·e EnÚÏ ונבדלת שונה ¿«¿¿»»
Ï‡¯NÈÏ9. ¿ƒ¿»≈

˜eÏÈÁ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ההבדל ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
,˙BÎ¯a‰ 'a ÔÈaL אחת ברכה ∆≈«¿»

וכן  ל"ישראל" נוספת וברכה ל"עמך"

בפסוק  נוסף בדבר ביאור צריך

˙Ó„B˜ ‡È‰ EnÚÏ ‰Î¯a‰LÂ¿∆«¿»»¿«¿ƒ∆∆
.Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯a‰Ï¿«¿»»¿ƒ¿»≈

‰Ê ¯‡·Ïe בין ‚) ההבדל את ¿»≈∆
להקדמת  והטעם ו"ישראל" "עמך"

ישראל" לפני הרבי ÌÈc˜Ó"עמך" «¿ƒ
È‡c˙‡הריי"צ  ,¯Ó‡n‰a מובא ¿««¬»¿ƒ»

'ÈÓÏLe¯i'a10‡Ba‰‡¯e «¿«¿ƒ¿≈
ÈNBÚ ÏL ÔÁBk ÏB„b ‰nk«»»»∆≈
‰Ù˜L‰ ÏkL ,‰ÂˆÓƒ¿»∆»«¿»»
‰ÊÂ ,‰¯e¯‡ - ‰¯BzaL∆«»¬»¿∆
האמור  קדשך" ממעון "השקיפה

Î¯a‰.זה בפסוק  ÔBLÏa וטעם ƒ¿¿»»
משום  הוא ˜Ìeiהדבר È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ

‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ∆«¿»»
הבלתיֿרצוי  שב"השקיפה"העניין

‰ÊÏ CLÓ‰·e] ‰Î¯·Ï לעניין ƒ¿»»¿∆¿≈¿∆
מבאר  זה בפסוק לברכה הקללה ְֵָהפיכת

את  במאמר הריי"צ eÒt‰11˜הרבי «»
האיסור  אודות תצא כי בפרשת האמור

"על  ה' בקהל לבוא ומואב עמון על

בלחם  אתכם קדמו לא אשר דבר

ואשר  ממצרים בצאתכם בדרך ובמים

בלעם... את [מואב] עליך שכר

‰ÈÂ'לקללך", CÙ‰iÂ ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»««¬…¬»»
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»¡…∆

¯ÓB‡Lהפסוק „].כאן ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt '‚ ∆≈¿»ƒ¬»»¡…∆¿ƒ¿«»¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe12 המאמר EnÚcבהמשך ÌÈ‚eq‰ ÈL ¯‡·Ó ¿«¬≈∆¿»≈¿≈«ƒ¿«¿

,Ï‡¯NÈÂ אלו שמות בשני כאן הפסוק מתכוון Bz¯‰להם ÈÚ„BÈc ¿ƒ¿»≈¿¿≈»
Ï‰‡ È·LBÈÂ בתורה ÌÈËeLtהעוסקים ÌÈL‡Â ,Ï‡¯NÈ Ì‰ ¿¿≈…∆≈ƒ¿»≈«¬»ƒ¿ƒ

התורה  את יודעים עוסקים שלא ואינם

אנשים  הם אבל התורה בלימוד

˙BˆÓe ‰¯Bz ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ»ƒ¿
˙eËLÙ·e ˙eÓÈÓ˙a מתוך ƒ¿ƒ¿«¿

ותמימה  פשוטה ÌÚאמונה Ì‰≈«
(EnÚ) 'ÈÂ‰13EnÚ ÌÈc˜Óe . ¬»»«¿«¿ƒ«¿

,Ï‡¯NÈÏ תורה לומדי שלכאורה אף ¿ƒ¿»≈
מקום  והיה פשוטים, מאנשים נעלים

ל"עמך" "ישראל" את Èkƒלהקדים
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b»«¿∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ14 יש לתלמוד אמנם כלומר, «¬∆
גדולתו  אבל גדולה וחשיבות מעלה

לידי  מביא שהוא היא הלימוד של

קיום  המעשה, שבעצם היינו מעשה,

והחשוב  העיקר הוא בפועל, המצוות

ÂˆÓ‰יותר  ÈNBÚÂ דווקא ¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»
ונמצא  הירושלמי, מדברי לעיל כמובא

על  ויתרון מעלה יש מצווה שלעושי

מקדים  הכתוב ולכן תורה, לומדי

הפשוטים  האנשים של השם "עמך",

ובפשטות, בתמימות מצוות המקיימים

התורה. לומדי של השם "ישראל" לפני

,¯ÓBÏ LÈÂ בעומק הדברים בביאור ¿≈«
eÓÏz„יותר  ÏB„‚c ˙eÎiM‰L∆««»¿»«¿

‰ÊÏ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆¿∆
,Ï‡¯NÈÏ EnÚ ÌÈc˜nL∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈
ז"ל  חכמינו שמאמר לכך והסיבה

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

שבפסוק  לכך והסבר נימוק הוא

ל"ישראל" קודם "עמך" "השקיפה...",

„eÓÏz ÏB„bL ‰fÓ Èk ,‡e‰ƒƒ∆∆»«¿
וחשיבות  גדולה בתלמוד שיש לכך ÈÙÏהסיבה ‡e‰15„eÓÏz‰L ¿ƒ∆««¿

¯˜ÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L ÁÎeÓ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó16 ובעצם ≈ƒƒ≈«¬∆»∆««¬∆»ƒ»
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מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַמסּפיק

זה  רז"ל ּבמאמר ׁשהרי ּתֹורה), (לֹומדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָליׂשראל

ׁשעֹוׂשי  מֹוסיף ולכן ּתלמּוד. ּגדֹול אֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָעצמֹו

זה  ׁשּבענין הינּו לברכה , הּקללה מהּפכים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

הּמעלה  מתּגּלה לברכה) קללה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָ(ּדהפיכת

לעתידֿלבא  עלּֿדר) ּתלמּוד לגּבי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבמעׂשה

ּגדֹול  מעׂשה יהיה הׁשקיפה 17ׁשאז ׁשענין וכיון .( ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ּכּנ"ל  לברכה קללה הפיכת הּוא ,ּובר ְְֲִִֵַַַָָָָָגֹו'

וצרי ליׂשראל. עּמ מקּדים לכן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמ'ירּוׁשלמי'),

למעלת  לברכה קללה ּדהפיכת הּׁשּיכּות ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהבין

ֲֶַַהּמעׂשה.

ׁשעלֿידי p‰Â‰ד) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי  ¿ƒ≈ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

לברכה, קללה מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִַַָָָָקּיּום

הוי' אבה ולא ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹמביא

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם, אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

.אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

אחד  ּובכל ענינים. ג' - זה ׁשּבפסּוק ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָּומבאר,

אלקי הוי' אֹומר גֹו'18מהם אבה ולא ענין . ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

רֹוצה  אינֹו ׁשהּקּב"ה הּוא ּבלעם, אל ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשמע

וזה  יׂשראל. על קטרּוגים ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָלׁשמֹוע

מּדת  ׁשּמּצד (אף הּקטרּוגים את ׁשֹומע ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשאינֹו

מקֹום  להם יׁש הרחמים,19הּדין מּדת מּצד הּוא ( ֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לברכה, הּקללה את ל וּיהפ וענין .אלקי ְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהוי'

ׁשּזדֹונֹות  לזכּיֹות 20הּוא ׁשאין 21נהפכים רק [ּדלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָֹֻ

נמחקּו), לא העֹונֹות (אבל להּמקטרגים ְְְְְְֲֲֲִִִַַָָֹׁשֹומעים

מּזֹו, ויתירה העֹונֹות, ּכּפרת ׁשּנעׂשה ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
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ה'תשמ"ו 17) חנוכה דזאת גו' השמיני ביום ד"ה ואילך). 193 ס"ע תרצ"ט (סה"מ ס"ד תרצ"ט דוד ועבדי ד"ה בארוכה ראה

.23 הערה שם ובהנסמן קצה), ע' כסלו סה"מ (תו"מ תרלא 18)ס"ה ע' עטר"ת (בסה"מ עטר"ת אבה ולא ד"ה גם ראה

תרמ). ע' שם וראה ואילך.19)ואילך. ג לח, תצא בלקו"ת גו' אבה ולא ד"ה וראה - לשמוע. אבה דולא החידוש שזהו

וש"נ. ואילך. תרמב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר ב.20)מאמרי פו, מאמרי 21)יומא א. לט, שם לקו"ת גם ראה

תרסב. ע' שם אדהאמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל). (כאמור מהתלמוד יותר חשוב Ïa·„הוא ‰fL ‡l‡ מעלת ∆»∆∆ƒ¿«

כשלעצמה  התלמוד על ÌÈc˜nLהמעשה ‰Ê ÏÚ ˜ÈtÒÓ ¯e‡a BÈ‡≈≈«¿ƒ«∆∆«¿ƒ
Bz¯‰),זה בפסוק  È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ (˙BˆÓ ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿»≈¿≈»

BÓˆÚ ‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa È¯‰L ויש עיקר שהמעשה למדים שממנו ∆¬≈¿«¬«««∆«¿
התלמוד  לגבי יתרון ÏB„bלו ¯ÓB‡≈»

„eÓÏz מדגישים ובכך ז"ל חכמינו «¿
מע  את את דווקא ולא הלימוד לת

המעשה. שביאור ÔÎÏÂמעלת כיוון ¿»≈
אינו  לבדו ÛÈÒBÓƒמספיק זה

ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔÈÚaL eÈ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»«¿∆¿ƒ¿»
(‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰c) ‰Ê∆«¬ƒ«¿»»ƒ¿»»
‰NÚÓaL ‰ÏÚn‰ ‰lb˙Óƒ¿«»««¬»∆¿«¬∆

„eÓÏz Èa‚Ï נעלה יותר באופן ¿«≈«¿
במאמר  שהוא מכפי מודגש ויותר

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

המעשה, למעלת ביטוי יש שם (שגם

"גדול  על הדגשה זה עם יחד אבל

(ולא  מצוה עושי דווקא ולכן תלמוד")

את  הופכים תורה) ולומדי יודעי

לברכה  Œ„È˙ÚÏהקללה C¯cŒÏÚ)«∆∆∆»ƒ
‰NÚÓ ‰È‰È Ê‡L ‡·Ï»…∆»ƒ¿∆«¬∆

ÏB„b17 על המעשה מעלת ותתגלה »
ולכן  בהעלם היא הזה (שבזמן התלמוד

נעלה  יותר באופן תלמוד") "גדול כעת

ש"גדול  באמירה מאשר ומודגש

לידי  שמביא «≈¿ÔÂÈÎÂמעשה").תלמוד
,C¯·e 'B‚ ‰ÙÈ˜L‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»»≈
‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰ ‡e‰¬ƒ«¿»»ƒ¿»»

'ÈÓÏLe¯È'Ó Ï"pk) מקום שבכל ««ƒ¿«¿ƒ
להיפך  מתייחס "השקיפה" הביטוי

"השקיפה... נאמר וכאן הברכה,

EnÚוברך"), ÌÈc˜Ó ÔÎÏ עושי »≈«¿ƒ«¿
לברכה  קללה להפוך שבכוחם מצווה

Ï‡¯NÈÏ את להם שאין תורה לומדי ¿ƒ¿»≈
הפשוטים  לאנשים שיש המיוחד הכוח

המצוות. מקיימי

˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ חסידות,,הפנימית ˜ÏÏ‰עלֿפי ˙ÎÈÙ‰c ¿»ƒ¿»ƒ««»«¬ƒ«¿»»
‰NÚn‰ ˙ÏÚÓÏ ‰Î¯·Ï את מהפכים מצווה עושי דווקא כך שמשום ƒ¿»»¿«¬«««¬∆

לברכה? הקללה

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â („¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»∆«¿≈ƒ«ƒ¿
·e˙kM ‰Ó ¯Ó‡n‰a ‡È·Ó ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó בפרשת ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬»«∆»

לעיל, כמובא תצא, ÌÚÏa,כי Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»
'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»
‰Ê ˜eÒÙaL ,¯‡·Óe .EÈ˜Ï‡¡…∆¿»≈∆¿»∆

ÌÈÈÚ '‚ שה'- – האחד שונים: ƒ¿»ƒ
ש  השני לבלעם, לשמוע רצה ה'לא

– והשלישי לברכה, הקללה את הפך

ישראל. בני את אוהב «¿ÏÎ·eשה'
Ì‰Ó „Á‡ הדברים שלושת כל ∆»≈∆

‰ÈÂ'הכתוב ‡ÓB¯האמורים ≈¬»»
EÈ˜Ï‡18,.ומפרט שממשיך כפי ¡…∆

Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚƒ¿»¿…»»ƒ¿…«∆
BÈ‡ ‰"aw‰L ‡e‰ ,ÌÚÏaƒ¿»∆«»»≈
ÚÓBL BÈ‡Â ÚBÓLÏ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿≈≈«

Ï‡¯NÈ.בפועל  ÏÚ ÌÈ‚e¯Ëƒ̃¿ƒ«ƒ¿»≈
˙‡ ÚÓBL BÈ‡L ‰ÊÂ¿∆∆≈≈«∆
˙cÓ „vnL Û‡) ÌÈ‚e¯Ëw‰«ƒ¿ƒ«∆ƒ«ƒ«

ÌB˜Ó Ì‰Ï LÈ ÔÈc‰19 אם כי «ƒ≈»∆»
הם  ואלה מקום, להם אין הדין מצד גם

מה  הקדושה, היפך מצד רק קטרוגים

שומע  לא שה' החידוש ומה הפלא

הללו) cÓ˙לקטרוגים „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ«
,ÌÈÓÁ¯‰ בשם ‰ÈÂ'המרומזת »«¬ƒ¬»»

מידת  הוי' ששם היא הכתוב ומשמעות

והופך  הדין) מידת (על גובר הרחמים

אינם ‡EÈ˜Ïלהיות  והקטרוגים ¡…∆
נשמעים.

‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ CÙ‰iÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¬…¿∆«¿»»
היפך  "קללה", בתור קיים שכבר מה

‰e‡הברכה  ,‰Î¯·Ïƒ¿»»
˙BB„fL20,נעשו שכבר חטאים ∆¿

סיבה  להיות יכולים והיו ובמזיד,

הברכה  BiÎÊÏ˙להיפך ÌÈÎÙ‰21 ∆¡»ƒƒ¿À
לברכה  ÔÈ‡Lומקור ˜¯ ‡Ïc]¿…«∆≈

ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÌÈÚÓBL שעניין ¿ƒ¿«¿«¿¿ƒ
הראשון  הנושא של התוכן הוא זה

לשמוע" אלוקיך ה' אבה "ולא e˜ÁÓבפסוק ‡Ï ˙BBÚ‰ Ï·‡)¬»»¬…ƒ¿¬
הברכה  היפך רצויות, לא לתוצאות להביא NÚpL‰ועלולים ‡l‡ ,(∆»∆«¬»

,˙BBÚ‰ ˙¯tk הלאֿרצויים מהדברים רושם נשאר BfÓ,ולא ‰¯È˙ÈÂ «»«»¬ƒ≈»ƒ
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ז f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

ענינים  ׁשני הם ויׂשראל ׁשעּמ רק לא ,8למדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשני  יׂשראל את עּמ את ּבּובר ׁשּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא

ליׂשראל  ּוברכה לעּמ ּברכה וצרי9ענינים, . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

וׁשהּברכה  הּברכֹות, ּב' ׁשּבין החילּוק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהבין

ליׂשראל. להּברכה קֹודמת היא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָלעּמ

ּדאיתא Ïe·‡¯ג) ּבהּמאמר, מקּדים זה ¿»≈ְְְֲִִֶַַַָָ

ּכּמה 10ּב'ּירּוׁשלמי' ּוראה ּבֹוא ְְְִֵַַַָ

הׁשקפה  ׁשּכל מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכֹוחן ְְִֵֶֶַָָָָָָּגדֹול

ּדעלֿידי  ּברכה. ּבלׁשֹון וזה ארּורה, - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

לברכה  הּקללה את מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּיּום

הּפסּוק  מבאר לזה הוי'11[ּובהמׁש אבה ולא ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

,אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

סעיף  ּכדלקּמן ,אלקי הוי' ּפעמים ג' ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשאֹומר

ּולאחריֿזה  ּדעּמ12ד]. הּסּוגים ׁשני מבאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ

יׂשראל, הם אהל ויֹוׁשבי ּתֹורה ּדיֹודעי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָֹויׂשראל,

ּומצֹות  ּתֹורה ׁשמקימים ּפׁשּוטים ְְְְֲִִִִֶַַָָואנׁשים

(עּמ) הוי' עם הם ּובפׁשטּות .13ּבתמימּות ְְְְֲִִֵַַַָָ

ׁשּמביא  ּתלמּוד ּגדֹול ּכי ליׂשראל, עּמ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּומקּדים

מעׂשה  הּקללה 14לידי את מהּפכים מצוה ועֹוׂשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ְִָָלברכה.

LÈÂ ׁשּמביא ּתלמּוד ּדגדֹול ׁשהּׁשּיכּות לֹומר, ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָ

ליׂשראל, עּמ ׁשּמקּדים לזה מעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלידי

לפי  הּוא ּתלמּוד ׁשּגדֹול מּזה ּכי 15הּוא, ְְִִִֶֶַָ

ׁשהּמעׂשה  מּוכח מעׂשה, לידי מביא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּתלמּוד

העיקר  ּבאּור 16הּוא אינֹו ּבלבד ׁשּזה אּלא . ְִִֵֵֶֶֶַָָָ

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

כבמו"ק 8) בפ"ע, אחד כל על קאי ש"וברך" מלמד ד"את" וההפסק וישראל", "עמך כתוב הי' באם גם יודעים היו שזה

הסוגים 9)שם. יו"ד שבטים; י"ב אופנים, כמה דישראל שבהתחלקות (אף דוקא אלה ענינים ב' כאן שמזכיר יובן ועפ"ז

כבפנים. בהברכה, (גם) הוא וישראל) (עמך אלה ענינים דשני החילוק כי וכיו"ב), נצבים; פ"ה 10)שבפרשת שני מעשר

ו.11)ה"ה. כג, 160).12)תצא ע' ה'ש"ת (סה"מ המאמר הפשוטים 13)בסוף על הכוונה "עם מפרש המאמר בתחלת

סת  עם כו'", הכוונה "עם אומר המאמר שבתחלת דבהפירוש ולהעיר, "שמקיימים שבישראל". המאמר שבסיום ובהפירוש ם,

הוי'". "עם מדייק כו'" א.14)תומ"צ יז, ב"ק ב. מ, ואכ"מ.15)קידושין ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' לקו"ת 16)ולהעיר

ובכ"מ. קכד. ע' תרע"ח יט. ע' תרכ"ט סה"מ ד. כו, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העניין. לשני ÊŒÈtŒÏÚÂ‰הפסיק ועמך" "ישראל" של לחלוקה שהמקור ¿«ƒ∆

"על") (כמו הפסק הוא ש"את" משום הוא ÛÈÒB‰Ï,עניינים LÈ≈¿ƒ
'˙‡'c ¯ezi‰nL את" אלא ישראל" עמך "את נכתב שלא מכך היינו ∆≈«ƒ¿∆

ישראל" את ÈLעמך Ì‰ Ï‡¯NÈÂ EnÚL ˜¯ ‡Ï ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ…«∆«¿¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÌÈÈÚ8C¯·ea ÌbL ‡l‡ , ƒ¿»ƒ∆»∆«¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ הברכה ‡˙ ∆«¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÈÚלשניהם ÈL,שונים‰Î¯a ¿≈ƒ¿»ƒ¿»»

‰Î¯·e EnÚÏ ונבדלת שונה ¿«¿¿»»
Ï‡¯NÈÏ9. ¿ƒ¿»≈

˜eÏÈÁ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ההבדל ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
,˙BÎ¯a‰ 'a ÔÈaL אחת ברכה ∆≈«¿»

וכן  ל"ישראל" נוספת וברכה ל"עמך"

בפסוק  נוסף בדבר ביאור צריך

˙Ó„B˜ ‡È‰ EnÚÏ ‰Î¯a‰LÂ¿∆«¿»»¿«¿ƒ∆∆
.Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯a‰Ï¿«¿»»¿ƒ¿»≈

‰Ê ¯‡·Ïe בין ‚) ההבדל את ¿»≈∆
להקדמת  והטעם ו"ישראל" "עמך"

ישראל" לפני הרבי ÌÈc˜Ó"עמך" «¿ƒ
È‡c˙‡הריי"צ  ,¯Ó‡n‰a מובא ¿««¬»¿ƒ»

'ÈÓÏLe¯i'a10‡Ba‰‡¯e «¿«¿ƒ¿≈
ÈNBÚ ÏL ÔÁBk ÏB„b ‰nk«»»»∆≈
‰Ù˜L‰ ÏkL ,‰ÂˆÓƒ¿»∆»«¿»»
‰ÊÂ ,‰¯e¯‡ - ‰¯BzaL∆«»¬»¿∆
האמור  קדשך" ממעון "השקיפה

Î¯a‰.זה בפסוק  ÔBLÏa וטעם ƒ¿¿»»
משום  הוא ˜Ìeiהדבר È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ

‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ∆«¿»»
הבלתיֿרצוי  שב"השקיפה"העניין

‰ÊÏ CLÓ‰·e] ‰Î¯·Ï לעניין ƒ¿»»¿∆¿≈¿∆
מבאר  זה בפסוק לברכה הקללה ְֵָהפיכת

את  במאמר הריי"צ eÒt‰11˜הרבי «»
האיסור  אודות תצא כי בפרשת האמור

"על  ה' בקהל לבוא ומואב עמון על

בלחם  אתכם קדמו לא אשר דבר

ואשר  ממצרים בצאתכם בדרך ובמים

בלעם... את [מואב] עליך שכר

‰ÈÂ'לקללך", CÙ‰iÂ ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»««¬…¬»»
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»¡…∆

¯ÓB‡Lהפסוק „].כאן ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt '‚ ∆≈¿»ƒ¬»»¡…∆¿ƒ¿«»¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe12 המאמר EnÚcבהמשך ÌÈ‚eq‰ ÈL ¯‡·Ó ¿«¬≈∆¿»≈¿≈«ƒ¿«¿

,Ï‡¯NÈÂ אלו שמות בשני כאן הפסוק מתכוון Bz¯‰להם ÈÚ„BÈc ¿ƒ¿»≈¿¿≈»
Ï‰‡ È·LBÈÂ בתורה ÌÈËeLtהעוסקים ÌÈL‡Â ,Ï‡¯NÈ Ì‰ ¿¿≈…∆≈ƒ¿»≈«¬»ƒ¿ƒ

התורה  את יודעים עוסקים שלא ואינם

אנשים  הם אבל התורה בלימוד

˙BˆÓe ‰¯Bz ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ»ƒ¿
˙eËLÙ·e ˙eÓÈÓ˙a מתוך ƒ¿ƒ¿«¿

ותמימה  פשוטה ÌÚאמונה Ì‰≈«
(EnÚ) 'ÈÂ‰13EnÚ ÌÈc˜Óe . ¬»»«¿«¿ƒ«¿

,Ï‡¯NÈÏ תורה לומדי שלכאורה אף ¿ƒ¿»≈
מקום  והיה פשוטים, מאנשים נעלים

ל"עמך" "ישראל" את Èkƒלהקדים
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b»«¿∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ14 יש לתלמוד אמנם כלומר, «¬∆
גדולתו  אבל גדולה וחשיבות מעלה

לידי  מביא שהוא היא הלימוד של

קיום  המעשה, שבעצם היינו מעשה,

והחשוב  העיקר הוא בפועל, המצוות

ÂˆÓ‰יותר  ÈNBÚÂ דווקא ¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»
ונמצא  הירושלמי, מדברי לעיל כמובא

על  ויתרון מעלה יש מצווה שלעושי

מקדים  הכתוב ולכן תורה, לומדי

הפשוטים  האנשים של השם "עמך",

ובפשטות, בתמימות מצוות המקיימים

התורה. לומדי של השם "ישראל" לפני

,¯ÓBÏ LÈÂ בעומק הדברים בביאור ¿≈«
eÓÏz„יותר  ÏB„‚c ˙eÎiM‰L∆««»¿»«¿

‰ÊÏ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆¿∆
,Ï‡¯NÈÏ EnÚ ÌÈc˜nL∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈
ז"ל  חכמינו שמאמר לכך והסיבה

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

שבפסוק  לכך והסבר נימוק הוא

ל"ישראל" קודם "עמך" "השקיפה...",

„eÓÏz ÏB„bL ‰fÓ Èk ,‡e‰ƒƒ∆∆»«¿
וחשיבות  גדולה בתלמוד שיש לכך ÈÙÏהסיבה ‡e‰15„eÓÏz‰L ¿ƒ∆««¿

¯˜ÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L ÁÎeÓ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó16 ובעצם ≈ƒƒ≈«¬∆»∆««¬∆»ƒ»
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מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַמסּפיק

זה  רז"ל ּבמאמר ׁשהרי ּתֹורה), (לֹומדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָליׂשראל

ׁשעֹוׂשי  מֹוסיף ולכן ּתלמּוד. ּגדֹול אֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָעצמֹו

זה  ׁשּבענין הינּו לברכה , הּקללה מהּפכים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

הּמעלה  מתּגּלה לברכה) קללה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָ(ּדהפיכת

לעתידֿלבא  עלּֿדר) ּתלמּוד לגּבי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבמעׂשה

ּגדֹול  מעׂשה יהיה הׁשקיפה 17ׁשאז ׁשענין וכיון .( ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ּכּנ"ל  לברכה קללה הפיכת הּוא ,ּובר ְְֲִִֵַַַָָָָָגֹו'

וצרי ליׂשראל. עּמ מקּדים לכן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמ'ירּוׁשלמי'),

למעלת  לברכה קללה ּדהפיכת הּׁשּיכּות ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהבין

ֲֶַַהּמעׂשה.

ׁשעלֿידי p‰Â‰ד) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי  ¿ƒ≈ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

לברכה, קללה מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִַַָָָָקּיּום

הוי' אבה ולא ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹמביא

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם, אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

.אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

אחד  ּובכל ענינים. ג' - זה ׁשּבפסּוק ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָּומבאר,

אלקי הוי' אֹומר גֹו'18מהם אבה ולא ענין . ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

רֹוצה  אינֹו ׁשהּקּב"ה הּוא ּבלעם, אל ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשמע

וזה  יׂשראל. על קטרּוגים ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָלׁשמֹוע

מּדת  ׁשּמּצד (אף הּקטרּוגים את ׁשֹומע ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשאינֹו

מקֹום  להם יׁש הרחמים,19הּדין מּדת מּצד הּוא ( ֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לברכה, הּקללה את ל וּיהפ וענין .אלקי ְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהוי'

ׁשּזדֹונֹות  לזכּיֹות 20הּוא ׁשאין 21נהפכים רק [ּדלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָֹֻ

נמחקּו), לא העֹונֹות (אבל להּמקטרגים ְְְְְְֲֲֲִִִַַָָֹׁשֹומעים

מּזֹו, ויתירה העֹונֹות, ּכּפרת ׁשּנעׂשה ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
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ה'תשמ"ו 17) חנוכה דזאת גו' השמיני ביום ד"ה ואילך). 193 ס"ע תרצ"ט (סה"מ ס"ד תרצ"ט דוד ועבדי ד"ה בארוכה ראה

.23 הערה שם ובהנסמן קצה), ע' כסלו סה"מ (תו"מ תרלא 18)ס"ה ע' עטר"ת (בסה"מ עטר"ת אבה ולא ד"ה גם ראה

תרמ). ע' שם וראה ואילך.19)ואילך. ג לח, תצא בלקו"ת גו' אבה ולא ד"ה וראה - לשמוע. אבה דולא החידוש שזהו

וש"נ. ואילך. תרמב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר ב.20)מאמרי פו, מאמרי 21)יומא א. לט, שם לקו"ת גם ראה

תרסב. ע' שם אדהאמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל). (כאמור מהתלמוד יותר חשוב Ïa·„הוא ‰fL ‡l‡ מעלת ∆»∆∆ƒ¿«

כשלעצמה  התלמוד על ÌÈc˜nLהמעשה ‰Ê ÏÚ ˜ÈtÒÓ ¯e‡a BÈ‡≈≈«¿ƒ«∆∆«¿ƒ
Bz¯‰),זה בפסוק  È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ (˙BˆÓ ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿»≈¿≈»

BÓˆÚ ‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa È¯‰L ויש עיקר שהמעשה למדים שממנו ∆¬≈¿«¬«««∆«¿
התלמוד  לגבי יתרון ÏB„bלו ¯ÓB‡≈»

„eÓÏz מדגישים ובכך ז"ל חכמינו «¿
מע  את את דווקא ולא הלימוד לת

המעשה. שביאור ÔÎÏÂמעלת כיוון ¿»≈
אינו  לבדו ÛÈÒBÓƒמספיק זה

ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔÈÚaL eÈ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»«¿∆¿ƒ¿»
(‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰c) ‰Ê∆«¬ƒ«¿»»ƒ¿»»
‰NÚÓaL ‰ÏÚn‰ ‰lb˙Óƒ¿«»««¬»∆¿«¬∆

„eÓÏz Èa‚Ï נעלה יותר באופן ¿«≈«¿
במאמר  שהוא מכפי מודגש ויותר

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

המעשה, למעלת ביטוי יש שם (שגם

"גדול  על הדגשה זה עם יחד אבל

(ולא  מצוה עושי דווקא ולכן תלמוד")

את  הופכים תורה) ולומדי יודעי

לברכה  Œ„È˙ÚÏהקללה C¯cŒÏÚ)«∆∆∆»ƒ
‰NÚÓ ‰È‰È Ê‡L ‡·Ï»…∆»ƒ¿∆«¬∆

ÏB„b17 על המעשה מעלת ותתגלה »
ולכן  בהעלם היא הזה (שבזמן התלמוד

נעלה  יותר באופן תלמוד") "גדול כעת

ש"גדול  באמירה מאשר ומודגש

לידי  שמביא «≈¿ÔÂÈÎÂמעשה").תלמוד
,C¯·e 'B‚ ‰ÙÈ˜L‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»»≈
‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰ ‡e‰¬ƒ«¿»»ƒ¿»»

'ÈÓÏLe¯È'Ó Ï"pk) מקום שבכל ««ƒ¿«¿ƒ
להיפך  מתייחס "השקיפה" הביטוי

"השקיפה... נאמר וכאן הברכה,

EnÚוברך"), ÌÈc˜Ó ÔÎÏ עושי »≈«¿ƒ«¿
לברכה  קללה להפוך שבכוחם מצווה

Ï‡¯NÈÏ את להם שאין תורה לומדי ¿ƒ¿»≈
הפשוטים  לאנשים שיש המיוחד הכוח

המצוות. מקיימי

˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ חסידות,,הפנימית ˜ÏÏ‰עלֿפי ˙ÎÈÙ‰c ¿»ƒ¿»ƒ««»«¬ƒ«¿»»
‰NÚn‰ ˙ÏÚÓÏ ‰Î¯·Ï את מהפכים מצווה עושי דווקא כך שמשום ƒ¿»»¿«¬«««¬∆

לברכה? הקללה

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â („¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»∆«¿≈ƒ«ƒ¿
·e˙kM ‰Ó ¯Ó‡n‰a ‡È·Ó ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó בפרשת ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬»«∆»

לעיל, כמובא תצא, ÌÚÏa,כי Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»
'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»
‰Ê ˜eÒÙaL ,¯‡·Óe .EÈ˜Ï‡¡…∆¿»≈∆¿»∆

ÌÈÈÚ '‚ שה'- – האחד שונים: ƒ¿»ƒ
ש  השני לבלעם, לשמוע רצה ה'לא

– והשלישי לברכה, הקללה את הפך

ישראל. בני את אוהב «¿ÏÎ·eשה'
Ì‰Ó „Á‡ הדברים שלושת כל ∆»≈∆

‰ÈÂ'הכתוב ‡ÓB¯האמורים ≈¬»»
EÈ˜Ï‡18,.ומפרט שממשיך כפי ¡…∆

Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚƒ¿»¿…»»ƒ¿…«∆
BÈ‡ ‰"aw‰L ‡e‰ ,ÌÚÏaƒ¿»∆«»»≈
ÚÓBL BÈ‡Â ÚBÓLÏ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿≈≈«

Ï‡¯NÈ.בפועל  ÏÚ ÌÈ‚e¯Ëƒ̃¿ƒ«ƒ¿»≈
˙‡ ÚÓBL BÈ‡L ‰ÊÂ¿∆∆≈≈«∆
˙cÓ „vnL Û‡) ÌÈ‚e¯Ëw‰«ƒ¿ƒ«∆ƒ«ƒ«

ÌB˜Ó Ì‰Ï LÈ ÔÈc‰19 אם כי «ƒ≈»∆»
הם  ואלה מקום, להם אין הדין מצד גם

מה  הקדושה, היפך מצד רק קטרוגים

שומע  לא שה' החידוש ומה הפלא

הללו) cÓ˙לקטרוגים „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ«
,ÌÈÓÁ¯‰ בשם ‰ÈÂ'המרומזת »«¬ƒ¬»»

מידת  הוי' ששם היא הכתוב ומשמעות

והופך  הדין) מידת (על גובר הרחמים

אינם ‡EÈ˜Ïלהיות  והקטרוגים ¡…∆
נשמעים.

‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ CÙ‰iÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¬…¿∆«¿»»
היפך  "קללה", בתור קיים שכבר מה

‰e‡הברכה  ,‰Î¯·Ïƒ¿»»
˙BB„fL20,נעשו שכבר חטאים ∆¿

סיבה  להיות יכולים והיו ובמזיד,

הברכה  BiÎÊÏ˙להיפך ÌÈÎÙ‰21 ∆¡»ƒƒ¿À
לברכה  ÔÈ‡Lומקור ˜¯ ‡Ïc]¿…«∆≈

ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÌÈÚÓBL שעניין ¿ƒ¿«¿«¿¿ƒ
הראשון  הנושא של התוכן הוא זה

לשמוע" אלוקיך ה' אבה "ולא e˜ÁÓבפסוק ‡Ï ˙BBÚ‰ Ï·‡)¬»»¬…ƒ¿¬
הברכה  היפך רצויות, לא לתוצאות להביא NÚpL‰ועלולים ‡l‡ ,(∆»∆«¬»

,˙BBÚ‰ ˙¯tk הלאֿרצויים מהדברים רושם נשאר BfÓ,ולא ‰¯È˙ÈÂ «»«»¬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



f"kyz'dח ,lel` i"g ,`az t"y

הוי' ּכאן ואֹומר  לזכּיֹות]. נהפכים ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֻׁשּזדֹונֹות

ולא  נמׁש ׁשּמּמּנּו הוי' ּכי ׁשנּיה, ּפעם ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדלתּתא, הוי' הּוא - להּמקטרגים לׁשמע ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹאבה

הפיכת  ּובפרט עֹונֹות, ּכּפרת ׁשּתהיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּובכדי

הוי' ּגילּוי המׁשכת עלֿידי הּוא לזכּיֹות, ְְְְֲִִֵַַַָָָֻזדֹונֹות

העצמית 22ּדלעילא  האהבה היא אהב ּכי וענין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּדלמעלה  ּבהּדרּגא ׁשּגם ליׂשראל, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּדהּקּב"ה

ליעקב  עׂשו אח ּכי נאמר ׁשּבּה ,23מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

יעקב  את ואהב הוי'23מּכלֿמקֹום וזהּו ּדוקא. ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איןֿסֹוף  (אֹור ּדלעילא ׁשּבהוי' ּדהגם ,ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאלקי

מּכלֿמקֹום  ׁשוין, הּכל מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה

ליׂשראל  ּדהּקּב"ה העצמית האהבה ּגילּוי  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָעלֿידי 

אלקי הּוא ּדלעילא הוי' ּגם ,(אהב ְְֱֲֲִִֵֵֶַָָָֹ(ּכי

ּבהּמאמר  מבאר ּולאחריֿזה ּדוקא. 24(ּדיׂשראל) ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ליׂשראל  מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָהּטעם

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד [ּגדֹול ּכי ּתֹורה), ְְִִִֵֵֵֶַָָ(לֹומדי

הּקללה  את מהּפכים מצוה ו]עֹוׂשי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעׂשה,

ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ג). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְִִִִִַַָָָָָלברכה

נֹוגע  ליׂשראל  עּמ ׁשּמקּדים הּטעם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבכדי

ּומּזה  לברכה, קללה מהּפכים מצוה ׁשעֹוׂשי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָרק

הענינים  ּדג' הּבאּור (ּגם) ּבהּמאמר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשּמקּדים

מׁשמע  ּבלעם, אל לׁשמע גֹו' אבה ולא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּפסּוק 

ליׂשראל. עּמ ׁשּמקּדים ּבזה ּבאּור מֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזה

אדמּו"ר Ô·eÈÂה) ׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו ְְֲֲִִַַַַָָמהר"ׁש

צּיֹון 25ׁשּבחי  אלקי הללי הוי' את ירּוׁשלים ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשנה  מאה לפני ּתבֹוא ּפרׁשת ּדצרי26(ּדׁשּבת ,( ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
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ואילך.22) תרס ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"ג לט, (בהביאור) שם לקו"ת גם ב.23)ראה א, בסופו.24)מלאכי

יב.25) קמז, שפו 26)תהלים ע' שם ואילך. שפא ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ז - (תשכ"ז) זה מאמר אמירת משנת

ואילך). תקעה (ע' שם לתהלים אור יהל ואילך). ג (סב, דא"ח עם בסידור זה ד"ה גם וראה ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„fL לברכה הופכת הקללה ÓB‡Â¯ולכן .[ ∆¿∆¡»ƒƒ¿À¿≈

Ô‡k(לזכיות (הזדונות לברכה הקללה הפיכת ÌÚtלעניין EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ »¬»»¡…∆««
ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÚÓLÏ ‰·‡ ‡ÏÂ CLÓ epnnL 'ÈÂ‰ Èk ,‰iL¿ƒ»ƒ¬»»∆ƒ∆ƒ¿»¿…»»ƒ¿…«¿«¿«¿¿ƒ

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ‡e‰ הוי'- בשם תחתונה È‰zL‰דרגה È„Î·e ¬»»ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙BBÚ ˙¯tk,בכללË¯Ù·e תיקון «»«¬ƒ¿»

של  גבוהה בדרגה עוונות וכפרת

‡e‰ ,˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰¬ƒ«¿ƒ¿À
'ÈÂ‰ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«ƒ¬»»

‡ÏÈÚÏc22,'הוי בשם נעלית דרגה ƒ¿≈»
ואומר  חוזר הכתוב זה לעניין ולכן

נוספת. פעם אלוקיך" "הוי'

E·‰‡ Èk ÔÈÚÂ השלישית הפעם ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿
הוא  אלוקיך", "ה' הפסוק אומר שבה

התגלות  מאשר יותר עוד נעלה עניין

דלעילא" ‰‡‰·‰"הוי' ‡È‰ƒ»«¬»
,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈
דבר  בשום מותנית ואינה תלויה שאינה

פנימי  קשר שיש מכך נובעת אלא

הקדוש  של ומהותו עצמותו בין ועצמי

בני  של מהותם ועצם הוא ברוך

הזו  העצמית האהבה ומצד ישראל,

כזה  הוא ביניהם »∆ÌbLהקשר
‡b¯c‰aאלוקות ÏÚÓÏc‰של ¿««¿»ƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó מהאור למעלה ≈ƒ¿«¿¿
מדרגה  ונמשך שיורד כפי האלוקי

וכל  מסודרת הדרגתית בצורה לדרגה

של  כטבעות שלפניה בזו אחוזה דרגה

לאלוקות  הכוונה אלא שלשלת,

והמדידה  הירידה מכל שלמעלה

הזו  באלוקות daLוההגבלה ∆»
יש  שבו השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

דרגות ÂNÚחילוקי Á‡ Èk ¯Ó‡∆¡«ƒ»≈»
·˜ÚÈÏ23, שום הזו הגבוהה בדרגה ¿«¬…

התחתונים  והנבראים מהעולמות דבר

כדי  עד שווים, והכל מקום תופס לא

והם  ליעקב עשו בין ההבדל ניכר שלא

לזה  זה ושווים דומים כאחים נראים

ÌB˜ÓŒÏkÓ,נעלית דרגה באותה גם ƒ»»
ואומר  ממשיך ליעקב", עשו "אח שאומר פסוק ÚÈ˜·אותו ˙‡ ·‰‡Â23 »…«∆«¬…

‡˜Âc הקשר כי דווקא ביעקב בוחר הוא ברוך הקדוש שם וגם עשו, את ולא «¿»
יתברך. ומהותו בעצמותו וקיים ועצמי פנימי הוא ישראל בני עם הקב"ה של

e‰ÊÂ נאמר זו עצמית אהבה ÈÂ‰aL'שלעניין Ì‚‰c ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¿∆¬»»¡…∆«¬«∆«¬»»

‡ÏÈÚÏc שם של הנעלית ÏÚÓlL‰הוי'הדרגה ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡) ƒ¿≈»≈∆¿«¿»
,ÔÈÂL Ïk‰ (˙eÏLÏzL‰Ó ניכרת ולא נראית לא עשו על יעקב ומעלת ≈ƒ¿«¿¿«…»ƒ

דרגה  לגבי כי שלו, והיתרונות המעלות מצד ביעקב בחירה להיות יכולה ולא

מקום, תופס לא דבר שום ‰‡‰·‰זו ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈ƒ»«¬»
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈

E·‰‡ Èk) דווקא עצמית ),באהבה ƒ¬≈¿
EÈ˜Ï‡ ‡e‰ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ Ìb«¬»»ƒ¿≈»¡…∆

‡˜Âc (Ï‡¯NÈc) יש מצידו וגם ¿ƒ¿»≈«¿»
דווקא. ישראל לבני עצמית אהבה

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הביאור לאחר ¿«¬≈∆
"ה' נאמר שבהם העניינים בשלושת

לעיל, כמפורט ≈«¿Ó·‡¯אלוקיך",
¯Ó‡n‰a24ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¿««¬»«««∆«¿ƒ
כאן BˆÓ˙)הפסוק ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿

Èk ,(‰¯Bz È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b]»«¿∆≈ƒƒ≈
‰ÂˆÓ ÈNBÚ[Â ,‰NÚÓ«¬∆¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»

‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) מהי נתבאר שם ««¿ƒ
לומדי  על מצוות עושי של המעלה

).תורה 
,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¯‡·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈«««∆«¿ƒ
˜¯ Ú‚B Ï‡¯NÈÏ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈≈««
‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ¿»»
ÌÈc˜nL ‰fÓe ,‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ∆∆«¿ƒ
'‚c ¯e‡a‰ (Ìb) ¯Ó‡n‰a¿««¬»««≈¿
‰·‡ ‡ÏÂ ˜eÒtaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»¿…»»
ÚÓLÓ ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ƒ¿…«∆ƒ¿»«¿«

‰fL שבפסוק הפרטים שלושת כל ∆∆
רק  (ולא שלהם הפנימית והמשמעות

את  לך אלוקיך ה' "ויהפוך של  העניין

לברכה") e‡a¯הקללה ÛÈÒBÓƒ≈
טעם EnÚונותן ÌÈc˜nL ‰Êa»∆∆«¿ƒ«¿
Ï‡¯NÈÏ באמת מדוע להבין וצריך ¿ƒ¿»≈

להקדמת  טעם הם אלה דברים גם

ל"ישראל". "עמך"

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ·˙kL חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שמואל, רבי ∆»««¿«¬»

B¯Ó‡Óa חסידות בפסוק ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacשלו מאמר הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ
ÈÁaL25˙L¯t ˙aLc) ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È «¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ¿«»»»«

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ‡B·z26 תרכ"זÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,(27ÔBiˆ È¯‰ , »ƒ¿≈≈»»»¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
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הר 27להבין  מירּוׁשלים , למעלה הּוא צּיֹון י ְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּדירּוׁשלים  הּפנימּיּות היא ֿ 28[ּדצּיֹון ואףֿעל ,[ ְְְִִִִִִַַַַָ

אלקים. ּובצּיֹון הוי', נאמר ּבירּוׁשלים ְֱֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹּפיֿכן,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּיֹון, ּבׁשם נקראים יׂשראל 29והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה אּתה. עּמי לצּיֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹלאמר

ּביׂשראל. ּדרגֹות ׁשּתי הם וירּוׁשלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּצּיֹון

ׁשּירּוׁשלים  הּנ"ל ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָועלּֿפי

יראה  היא ׁשּצּיֹון לֹומר, יׁש ּתּתאה, יראה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיא

ּבצּיֹון,30עיּלאה  עיּלאה ּדיראה הרמז לֹומר ויׁש . ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּביטּול  הּוא עיּלאה ּדיראה הּביטּול ְְִִִִִַָָָּכי

מּלׁשֹון 31ּבמציאּות  בצּיֹון נרמז זה ּוביטּול , ְְְְִִִִִִֶָ

על  סימן רק והּוא לעצמ ֹו מציאּות ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָסימן,

ה' ּודבר  תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי וזהּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָלמעלה.

ּובירּוׁשלים 32מירּוׁשלים  ּתֹורה, נאמר ׁשּבצּיֹון , ְֱִִִִִֶֶַַָָָָ

ּתּתאה  יראה ּבין מהחילּוקים ּכי ה', ּדבר ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָנאמר

הּוא  עיּלאה היא 31ויראה ּתּתאה ׁשּיראה , ְְְִִִִֶַָָָָָָ

העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת  יתּבר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָמּגדּולתֹו

ויראה  הּיׁש. ּביטּול הּוא זֹו ּדיראה ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּביטּול

ׁשּלמעלה  יתּבר ורֹוממּותֹו מּגדּולתֹו היא ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָעיּלאה

חׁשיב  ּכלא קּמיּה ּדכּוּלא ּדהּביטּול 33מעֹולמֹות, , ְְְֳִִֵֵַַָָָ

מה  וזהּו ּבמציאּות. ּביטּול הּוא זֹו ְְְְִִִִֶֶַָׁשּביראה

החּוקים 34ּׁשּכתּוב  ּכל את לעׂשֹות ה' ויצּונּו ְֲִֵֶֶַַַַָָ

את  ליראה לבא ׁשּבכדי הוי', את ליראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹהאּלה

הרּגׁש עלֿידי הּבאה עיּלאה, יראה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהוי',
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ג.27) א, דברים לקו"ת גם על מקומות 28)ראה לקלוי"צ בארוכה וראה פ"ג. הירח שער ע"ח וראה הקודמות. שבהערות

ואילך. רכה ע' אגרותֿקודש ואילך. קע ע' פ"ג 29)מאחז"ל מגילה ה"ב. סוף פ"ד תענית ירושלמי וראה טז. נא, ישעי'

א. לה, זח"ג ה"ו. שע"י 30)סוף מבואר ששם אלא עילאה. ליראה דציון השייכות שצג) (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ גם ראה

ליראה  באים מירושלים" ה' "ודבר שע"י לזה [נוסף שם מבואר לירושלים בנוגע משא"כ עילאה. ליראה באים ציון בחינת

לציון. בנוגע הוא שעד"ז י"ל ועפ"ז שצ). ע' שם (ראה תתאה יראה הוא עצמו ירושלים שגם ו] סעיף כדלקמן תתאה

בהערות.31) שם ובהנסמן ואילך, רכד ס"ע אלול סה"מ תו"מ ג.32)ראה ב, ב.33)ישעי' יא, זח"א ו,34)ראה ואתחנן

כד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדרגה˙eiÓÈt‰ ‡È‰ ÔBiˆc] ÌÈÏLe¯ÈÓ ¿«¿»ƒ»«ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

ÌÈÏLe¯Èc28 מהחיצוניות נעלית הפנימיות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,והרי ,[ ƒ»«ƒ¿««ƒ≈
'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯Èa,יותר הנעלה השם נאמר ÔBiˆ·eשהוא ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ
ÌÈ˜Ï‡.לזה הסיבה להבין ויש ¡…ƒ

ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
·e˙kL BÓk ,ÔBiˆ29¯Ó‡Ï ƒ¿∆»≈…

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ∆
ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBivL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆ƒƒ»«ƒ
ירושלים  נקראת שבהם השמות שני

Ï‡¯NÈa ˙B‚¯c ÈzL Ì‰≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
יותר  נעלית דרגה היא "ציון" וכאמור,

e˙kM·מ"ירושלים". ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»
Ï"p‰ ¯Ó‡na מהר"ש הרבי של ««¬»««

ÌÈÏLe¯iL מהמילים שמורכבת ∆¿»«ƒ
ו"שלם" יראה) (מלשון È‰ƒ‡"ירו"

,‰‡zz ‰‡¯È יראת תחתונה, יראה ƒ¿»«»»
נמוכה, במדרגה ÓBÏ¯,ה' LÈ≈«

ÔBivL"מ"ירושלים ‰È‡הנעלית ∆ƒƒ
‰‡lÈÚ ‰‡¯È30,עליונה יראה ƒ¿»ƒ»»

נעלית. בדרגה ה' יראת

‰‡¯Èc ÊÓ¯‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«»∆∆¿ƒ¿»
,ÔBiˆa ‰‡lÈÚ הדרגה כיצד היינו ƒ»»¿ƒ

ב"ציון", נרמזת ה' ביראת Èkƒהעליונה
ÏeËÈa‰ לאלוקות‰‡¯Èc «ƒ¿ƒ¿»
‰‡lÈÚ'ה את הירא האדם של ƒ»»

נעלית  ÏeËÈaבדרגה ‡e‰ƒ
˙e‡ÈˆÓa31, כזאת ברמה ƒ¿ƒ

וכאילו  נחשבת לא שלו שהמציאות

כלל  קיים Ê‰אינו ÏeËÈ·e ביטול" ƒ∆
של  מוחלט ביטול שהוא במציאות"

העצמית  והיישות «¿ÊÓ¯ƒהמציאות
a מלה,ÔÓÈÒ ÔBLlÓ ÔBiˆ להורות ¿ƒƒ¿ƒ»

‡e‰Â BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÔÓÈÒ ÏÚÓÏ‰.האלוקות¯˜ «ƒ»«¿«¿»

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי ‰'הפירוש ¯·„e ‰¯B˙ ‡ˆz ÔBivÓ Èk ¿∆ƒƒƒ≈≈»¿«
ÌÈÏLe¯ÈÓ32¯·c ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯È·e ,‰¯Bz ¯Ó‡ ÔBiˆaL , ƒ»»ƒ∆¿ƒ∆¡«»ƒ»«ƒ∆¡«¿«

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Ó Èk ההבדלים ‰', zz‡‰אחד ‰‡¯È ÔÈa'ה יראת ƒ≈«ƒƒ≈ƒ¿»«»»
תחתונה  lÈÚ‡‰בדרגה ‰‡¯ÈÂ עליונה בדרגה ה' ,e‰31‡יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

‡È‰ ‰‡zz ‰‡¯iL יראה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a C¯a˙È B˙Ïe„bÓ ∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ שבאה הוא ברוך הקדוש של גדולתו כלפי ופחד יראה כלומר, »»

מתוך  ש'נולדה' יראה (וזו העולמות את ומהווה בורא שהוא בכך ביטוי לידי

היא  ולכן המוגבלת הבריאה מתוך נראית שהיא כפי ה' בגדלות התבוננות

"יראה  יחסית, מוגבלת, במידה יראה

BÊתתאה") ‰‡¯Èc ÏeËÈa‰L∆«ƒ¿ƒ¿»
Li‰ ÏeËÈa ‡e‰ מתוך היינו ƒ«≈

מציאות  שהוא האדם של תחושה

את  ומכניע מבטל רק והוא קיימת

שלו. lÈÚ‡‰ה"יישות" ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ»»
העליונה ה'‰È‡היראה יראת ƒ

B˙eÓÓB¯Â B˙Ïe„bÓ'ה של ƒ¿»¿¿
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»≈»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc33, ¿»«≈¿»√ƒ
הנבראים  וכל העולמות (כל שכולם

נחשבים  לגביו והתחתונים) העליונים

כלל  קיימים אינם כאילו כ'לא',

ÏeËÈa‰c לאלוקות האדם של ¿«ƒ
‰‡¯ÈaL'נולדה' שלא זֹו עליונה ∆¿ƒ¿»

שהיא  כפי ה' בגדולת מהתבוננות

אדרבה, אלא הבריאה מתוך משתקפת

חסרת  הבריאה כל איך התבוננות מתוך

לגביו e‡ÈˆÓa˙ערך ÏeËÈa ‡e‰ƒƒ¿ƒ
רואה  לא הוא שאף כזו ברמה ביטול

בטל  אלא קיימת כמציאות עצמו את

קיים. אינו כאילו לחלוטין,

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ34 בפרשת ¿∆«∆»
העדות  מה בנך... ישאלך "כי ואתחנן

לבנך  ואמרת והמשפטים... והחוקים

הוציא  ואותנו לפרעה... היינו עבדים

‡˙משם....", ˙BNÚÏ '‰ eeˆÈÂ«¿«≈«¬∆
˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰ Ïk»«ƒ»≈∆¿ƒ¿»∆

,'ÈÂ‰ של הפנימית והמשמעות ¬»»
היא  ÈÏ¯‡‰הפסוק ‡·Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈»…¿ƒ¿»

,'ÈÂ‰ הוי'‡˙ בשם הקשורה lÈÚ‡‰,יראה ‰‡¯È במדרגה ה' יראת ∆¬»»ƒ¿»ƒ»»
‡ÛBÒŒÔÈנעלית ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ Lb¯‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈∆¿≈»¿¿≈

,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL שלמעלה גבול בלי האלוקי באור הכרה מתוך ∆¿«¿»≈»
ומהווה  בורא היותו עם בעצמו, הוא ברוך (והקדוש המוגבלים מהעולמות
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ט f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

הוי' ּכאן ואֹומר  לזכּיֹות]. נהפכים ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֻׁשּזדֹונֹות

ולא  נמׁש ׁשּמּמּנּו הוי' ּכי ׁשנּיה, ּפעם ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדלתּתא, הוי' הּוא - להּמקטרגים לׁשמע ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹאבה

הפיכת  ּובפרט עֹונֹות, ּכּפרת ׁשּתהיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּובכדי

הוי' ּגילּוי המׁשכת עלֿידי הּוא לזכּיֹות, ְְְְֲִִֵַַַָָָֻזדֹונֹות

העצמית 22ּדלעילא  האהבה היא אהב ּכי וענין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּדלמעלה  ּבהּדרּגא ׁשּגם ליׂשראל, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּדהּקּב"ה

ליעקב  עׂשו אח ּכי נאמר ׁשּבּה ,23מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

יעקב  את ואהב הוי'23מּכלֿמקֹום וזהּו ּדוקא. ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איןֿסֹוף  (אֹור ּדלעילא ׁשּבהוי' ּדהגם ,ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאלקי

מּכלֿמקֹום  ׁשוין, הּכל מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה

ליׂשראל  ּדהּקּב"ה העצמית האהבה ּגילּוי  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָעלֿידי 

אלקי הּוא ּדלעילא הוי' ּגם ,(אהב ְְֱֲֲִִֵֵֶַָָָֹ(ּכי

ּבהּמאמר  מבאר ּולאחריֿזה ּדוקא. 24(ּדיׂשראל) ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ליׂשראל  מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָהּטעם

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד [ּגדֹול ּכי ּתֹורה), ְְִִִֵֵֵֶַָָ(לֹומדי

הּקללה  את מהּפכים מצוה ו]עֹוׂשי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעׂשה,

ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ג). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְִִִִִַַָָָָָלברכה

נֹוגע  ליׂשראל  עּמ ׁשּמקּדים הּטעם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבכדי

ּומּזה  לברכה, קללה מהּפכים מצוה ׁשעֹוׂשי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָרק

הענינים  ּדג' הּבאּור (ּגם) ּבהּמאמר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשּמקּדים

מׁשמע  ּבלעם, אל לׁשמע גֹו' אבה ולא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּפסּוק 

ליׂשראל. עּמ ׁשּמקּדים ּבזה ּבאּור מֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזה

אדמּו"ר Ô·eÈÂה) ׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו ְְֲֲִִַַַַָָמהר"ׁש

צּיֹון 25ׁשּבחי  אלקי הללי הוי' את ירּוׁשלים ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשנה  מאה לפני ּתבֹוא ּפרׁשת ּדצרי26(ּדׁשּבת ,( ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
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ואילך.22) תרס ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"ג לט, (בהביאור) שם לקו"ת גם ב.23)ראה א, בסופו.24)מלאכי

יב.25) קמז, שפו 26)תהלים ע' שם ואילך. שפא ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ז - (תשכ"ז) זה מאמר אמירת משנת

ואילך). תקעה (ע' שם לתהלים אור יהל ואילך). ג (סב, דא"ח עם בסידור זה ד"ה גם וראה ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„fL לברכה הופכת הקללה ÓB‡Â¯ולכן .[ ∆¿∆¡»ƒƒ¿À¿≈

Ô‡k(לזכיות (הזדונות לברכה הקללה הפיכת ÌÚtלעניין EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ »¬»»¡…∆««
ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÚÓLÏ ‰·‡ ‡ÏÂ CLÓ epnnL 'ÈÂ‰ Èk ,‰iL¿ƒ»ƒ¬»»∆ƒ∆ƒ¿»¿…»»ƒ¿…«¿«¿«¿¿ƒ

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ‡e‰ הוי'- בשם תחתונה È‰zL‰דרגה È„Î·e ¬»»ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙BBÚ ˙¯tk,בכללË¯Ù·e תיקון «»«¬ƒ¿»

של  גבוהה בדרגה עוונות וכפרת

‡e‰ ,˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰¬ƒ«¿ƒ¿À
'ÈÂ‰ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«ƒ¬»»

‡ÏÈÚÏc22,'הוי בשם נעלית דרגה ƒ¿≈»
ואומר  חוזר הכתוב זה לעניין ולכן

נוספת. פעם אלוקיך" "הוי'

E·‰‡ Èk ÔÈÚÂ השלישית הפעם ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿
הוא  אלוקיך", "ה' הפסוק אומר שבה

התגלות  מאשר יותר עוד נעלה עניין

דלעילא" ‰‡‰·‰"הוי' ‡È‰ƒ»«¬»
,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈
דבר  בשום מותנית ואינה תלויה שאינה

פנימי  קשר שיש מכך נובעת אלא

הקדוש  של ומהותו עצמותו בין ועצמי

בני  של מהותם ועצם הוא ברוך

הזו  העצמית האהבה ומצד ישראל,

כזה  הוא ביניהם »∆ÌbLהקשר
‡b¯c‰aאלוקות ÏÚÓÏc‰של ¿««¿»ƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó מהאור למעלה ≈ƒ¿«¿¿
מדרגה  ונמשך שיורד כפי האלוקי

וכל  מסודרת הדרגתית בצורה לדרגה

של  כטבעות שלפניה בזו אחוזה דרגה

לאלוקות  הכוונה אלא שלשלת,

והמדידה  הירידה מכל שלמעלה

הזו  באלוקות daLוההגבלה ∆»
יש  שבו השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

דרגות ÂNÚחילוקי Á‡ Èk ¯Ó‡∆¡«ƒ»≈»
·˜ÚÈÏ23, שום הזו הגבוהה בדרגה ¿«¬…

התחתונים  והנבראים מהעולמות דבר

כדי  עד שווים, והכל מקום תופס לא

והם  ליעקב עשו בין ההבדל ניכר שלא

לזה  זה ושווים דומים כאחים נראים

ÌB˜ÓŒÏkÓ,נעלית דרגה באותה גם ƒ»»
ואומר  ממשיך ליעקב", עשו "אח שאומר פסוק ÚÈ˜·אותו ˙‡ ·‰‡Â23 »…«∆«¬…

‡˜Âc הקשר כי דווקא ביעקב בוחר הוא ברוך הקדוש שם וגם עשו, את ולא «¿»
יתברך. ומהותו בעצמותו וקיים ועצמי פנימי הוא ישראל בני עם הקב"ה של

e‰ÊÂ נאמר זו עצמית אהבה ÈÂ‰aL'שלעניין Ì‚‰c ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¿∆¬»»¡…∆«¬«∆«¬»»

‡ÏÈÚÏc שם של הנעלית ÏÚÓlL‰הוי'הדרגה ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡) ƒ¿≈»≈∆¿«¿»
,ÔÈÂL Ïk‰ (˙eÏLÏzL‰Ó ניכרת ולא נראית לא עשו על יעקב ומעלת ≈ƒ¿«¿¿«…»ƒ

דרגה  לגבי כי שלו, והיתרונות המעלות מצד ביעקב בחירה להיות יכולה ולא

מקום, תופס לא דבר שום ‰‡‰·‰זו ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈ƒ»«¬»
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈

E·‰‡ Èk) דווקא עצמית ),באהבה ƒ¬≈¿
EÈ˜Ï‡ ‡e‰ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ Ìb«¬»»ƒ¿≈»¡…∆

‡˜Âc (Ï‡¯NÈc) יש מצידו וגם ¿ƒ¿»≈«¿»
דווקא. ישראל לבני עצמית אהבה

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הביאור לאחר ¿«¬≈∆
"ה' נאמר שבהם העניינים בשלושת

לעיל, כמפורט ≈«¿Ó·‡¯אלוקיך",
¯Ó‡n‰a24ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¿««¬»«««∆«¿ƒ
כאן BˆÓ˙)הפסוק ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿

Èk ,(‰¯Bz È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b]»«¿∆≈ƒƒ≈
‰ÂˆÓ ÈNBÚ[Â ,‰NÚÓ«¬∆¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»

‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) מהי נתבאר שם ««¿ƒ
לומדי  על מצוות עושי של המעלה

).תורה 
,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¯‡·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈«««∆«¿ƒ
˜¯ Ú‚B Ï‡¯NÈÏ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈≈««
‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ¿»»
ÌÈc˜nL ‰fÓe ,‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ∆∆«¿ƒ
'‚c ¯e‡a‰ (Ìb) ¯Ó‡n‰a¿««¬»««≈¿
‰·‡ ‡ÏÂ ˜eÒtaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»¿…»»
ÚÓLÓ ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ƒ¿…«∆ƒ¿»«¿«

‰fL שבפסוק הפרטים שלושת כל ∆∆
רק  (ולא שלהם הפנימית והמשמעות

את  לך אלוקיך ה' "ויהפוך של  העניין

לברכה") e‡a¯הקללה ÛÈÒBÓƒ≈
טעם EnÚונותן ÌÈc˜nL ‰Êa»∆∆«¿ƒ«¿
Ï‡¯NÈÏ באמת מדוע להבין וצריך ¿ƒ¿»≈

להקדמת  טעם הם אלה דברים גם

ל"ישראל". "עמך"

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ·˙kL חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שמואל, רבי ∆»««¿«¬»

B¯Ó‡Óa חסידות בפסוק ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacשלו מאמר הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ
ÈÁaL25˙L¯t ˙aLc) ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È «¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ¿«»»»«

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ‡B·z26 תרכ"זÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,(27ÔBiˆ È¯‰ , »ƒ¿≈≈»»»¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
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הר 27להבין  מירּוׁשלים , למעלה הּוא צּיֹון י ְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּדירּוׁשלים  הּפנימּיּות היא ֿ 28[ּדצּיֹון ואףֿעל ,[ ְְְִִִִִִַַַַָ

אלקים. ּובצּיֹון הוי', נאמר ּבירּוׁשלים ְֱֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹּפיֿכן,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּיֹון, ּבׁשם נקראים יׂשראל 29והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה אּתה. עּמי לצּיֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹלאמר

ּביׂשראל. ּדרגֹות ׁשּתי הם וירּוׁשלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּצּיֹון

ׁשּירּוׁשלים  הּנ"ל ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָועלּֿפי

יראה  היא ׁשּצּיֹון לֹומר, יׁש ּתּתאה, יראה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיא

ּבצּיֹון,30עיּלאה  עיּלאה ּדיראה הרמז לֹומר ויׁש . ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּביטּול  הּוא עיּלאה ּדיראה הּביטּול ְְִִִִִַָָָּכי

מּלׁשֹון 31ּבמציאּות  בצּיֹון נרמז זה ּוביטּול , ְְְְִִִִִִֶָ

על  סימן רק והּוא לעצמ ֹו מציאּות ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָסימן,

ה' ּודבר  תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי וזהּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָלמעלה.

ּובירּוׁשלים 32מירּוׁשלים  ּתֹורה, נאמר ׁשּבצּיֹון , ְֱִִִִִֶֶַַָָָָ

ּתּתאה  יראה ּבין מהחילּוקים ּכי ה', ּדבר ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָנאמר

הּוא  עיּלאה היא 31ויראה ּתּתאה ׁשּיראה , ְְְִִִִֶַָָָָָָ

העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת  יתּבר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָמּגדּולתֹו

ויראה  הּיׁש. ּביטּול הּוא זֹו ּדיראה ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּביטּול

ׁשּלמעלה  יתּבר ורֹוממּותֹו מּגדּולתֹו היא ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָעיּלאה

חׁשיב  ּכלא קּמיּה ּדכּוּלא ּדהּביטּול 33מעֹולמֹות, , ְְְֳִִֵֵַַָָָ

מה  וזהּו ּבמציאּות. ּביטּול הּוא זֹו ְְְְִִִִֶֶַָׁשּביראה

החּוקים 34ּׁשּכתּוב  ּכל את לעׂשֹות ה' ויצּונּו ְֲִֵֶֶַַַַָָ

את  ליראה לבא ׁשּבכדי הוי', את ליראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹהאּלה

הרּגׁש עלֿידי הּבאה עיּלאה, יראה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהוי',
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ג.27) א, דברים לקו"ת גם על מקומות 28)ראה לקלוי"צ בארוכה וראה פ"ג. הירח שער ע"ח וראה הקודמות. שבהערות

ואילך. רכה ע' אגרותֿקודש ואילך. קע ע' פ"ג 29)מאחז"ל מגילה ה"ב. סוף פ"ד תענית ירושלמי וראה טז. נא, ישעי'

א. לה, זח"ג ה"ו. שע"י 30)סוף מבואר ששם אלא עילאה. ליראה דציון השייכות שצג) (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ גם ראה

ליראה  באים מירושלים" ה' "ודבר שע"י לזה [נוסף שם מבואר לירושלים בנוגע משא"כ עילאה. ליראה באים ציון בחינת

לציון. בנוגע הוא שעד"ז י"ל ועפ"ז שצ). ע' שם (ראה תתאה יראה הוא עצמו ירושלים שגם ו] סעיף כדלקמן תתאה

בהערות.31) שם ובהנסמן ואילך, רכד ס"ע אלול סה"מ תו"מ ג.32)ראה ב, ב.33)ישעי' יא, זח"א ו,34)ראה ואתחנן

כד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדרגה˙eiÓÈt‰ ‡È‰ ÔBiˆc] ÌÈÏLe¯ÈÓ ¿«¿»ƒ»«ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

ÌÈÏLe¯Èc28 מהחיצוניות נעלית הפנימיות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,והרי ,[ ƒ»«ƒ¿««ƒ≈
'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯Èa,יותר הנעלה השם נאמר ÔBiˆ·eשהוא ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ
ÌÈ˜Ï‡.לזה הסיבה להבין ויש ¡…ƒ

ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
·e˙kL BÓk ,ÔBiˆ29¯Ó‡Ï ƒ¿∆»≈…

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ∆
ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBivL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆ƒƒ»«ƒ
ירושלים  נקראת שבהם השמות שני

Ï‡¯NÈa ˙B‚¯c ÈzL Ì‰≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
יותר  נעלית דרגה היא "ציון" וכאמור,

e˙kM·מ"ירושלים". ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»
Ï"p‰ ¯Ó‡na מהר"ש הרבי של ««¬»««

ÌÈÏLe¯iL מהמילים שמורכבת ∆¿»«ƒ
ו"שלם" יראה) (מלשון È‰ƒ‡"ירו"

,‰‡zz ‰‡¯È יראת תחתונה, יראה ƒ¿»«»»
נמוכה, במדרגה ÓBÏ¯,ה' LÈ≈«

ÔBivL"מ"ירושלים ‰È‡הנעלית ∆ƒƒ
‰‡lÈÚ ‰‡¯È30,עליונה יראה ƒ¿»ƒ»»

נעלית. בדרגה ה' יראת

‰‡¯Èc ÊÓ¯‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«»∆∆¿ƒ¿»
,ÔBiˆa ‰‡lÈÚ הדרגה כיצד היינו ƒ»»¿ƒ

ב"ציון", נרמזת ה' ביראת Èkƒהעליונה
ÏeËÈa‰ לאלוקות‰‡¯Èc «ƒ¿ƒ¿»
‰‡lÈÚ'ה את הירא האדם של ƒ»»

נעלית  ÏeËÈaבדרגה ‡e‰ƒ
˙e‡ÈˆÓa31, כזאת ברמה ƒ¿ƒ

וכאילו  נחשבת לא שלו שהמציאות

כלל  קיים Ê‰אינו ÏeËÈ·e ביטול" ƒ∆
של  מוחלט ביטול שהוא במציאות"

העצמית  והיישות «¿ÊÓ¯ƒהמציאות
a מלה,ÔÓÈÒ ÔBLlÓ ÔBiˆ להורות ¿ƒƒ¿ƒ»

‡e‰Â BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÔÓÈÒ ÏÚÓÏ‰.האלוקות¯˜ «ƒ»«¿«¿»

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי ‰'הפירוש ¯·„e ‰¯B˙ ‡ˆz ÔBivÓ Èk ¿∆ƒƒƒ≈≈»¿«
ÌÈÏLe¯ÈÓ32¯·c ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯È·e ,‰¯Bz ¯Ó‡ ÔBiˆaL , ƒ»»ƒ∆¿ƒ∆¡«»ƒ»«ƒ∆¡«¿«

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Ó Èk ההבדלים ‰', zz‡‰אחד ‰‡¯È ÔÈa'ה יראת ƒ≈«ƒƒ≈ƒ¿»«»»
תחתונה  lÈÚ‡‰בדרגה ‰‡¯ÈÂ עליונה בדרגה ה' ,e‰31‡יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

‡È‰ ‰‡zz ‰‡¯iL יראה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a C¯a˙È B˙Ïe„bÓ ∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ שבאה הוא ברוך הקדוש של גדולתו כלפי ופחד יראה כלומר, »»

מתוך  ש'נולדה' יראה (וזו העולמות את ומהווה בורא שהוא בכך ביטוי לידי

היא  ולכן המוגבלת הבריאה מתוך נראית שהיא כפי ה' בגדלות התבוננות

"יראה  יחסית, מוגבלת, במידה יראה

BÊתתאה") ‰‡¯Èc ÏeËÈa‰L∆«ƒ¿ƒ¿»
Li‰ ÏeËÈa ‡e‰ מתוך היינו ƒ«≈

מציאות  שהוא האדם של תחושה

את  ומכניע מבטל רק והוא קיימת

שלו. lÈÚ‡‰ה"יישות" ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ»»
העליונה ה'‰È‡היראה יראת ƒ

B˙eÓÓB¯Â B˙Ïe„bÓ'ה של ƒ¿»¿¿
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»≈»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc33, ¿»«≈¿»√ƒ
הנבראים  וכל העולמות (כל שכולם

נחשבים  לגביו והתחתונים) העליונים

כלל  קיימים אינם כאילו כ'לא',

ÏeËÈa‰c לאלוקות האדם של ¿«ƒ
‰‡¯ÈaL'נולדה' שלא זֹו עליונה ∆¿ƒ¿»

שהיא  כפי ה' בגדולת מהתבוננות

אדרבה, אלא הבריאה מתוך משתקפת

חסרת  הבריאה כל איך התבוננות מתוך

לגביו e‡ÈˆÓa˙ערך ÏeËÈa ‡e‰ƒƒ¿ƒ
רואה  לא הוא שאף כזו ברמה ביטול

בטל  אלא קיימת כמציאות עצמו את

קיים. אינו כאילו לחלוטין,

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ34 בפרשת ¿∆«∆»
העדות  מה בנך... ישאלך "כי ואתחנן

לבנך  ואמרת והמשפטים... והחוקים

הוציא  ואותנו לפרעה... היינו עבדים

‡˙משם....", ˙BNÚÏ '‰ eeˆÈÂ«¿«≈«¬∆
˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰ Ïk»«ƒ»≈∆¿ƒ¿»∆

,'ÈÂ‰ של הפנימית והמשמעות ¬»»
היא  ÈÏ¯‡‰הפסוק ‡·Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈»…¿ƒ¿»

,'ÈÂ‰ הוי'‡˙ בשם הקשורה lÈÚ‡‰,יראה ‰‡¯È במדרגה ה' יראת ∆¬»»ƒ¿»ƒ»»
‡ÛBÒŒÔÈנעלית ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ Lb¯‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈∆¿≈»¿¿≈

,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL שלמעלה גבול בלי האלוקי באור הכרה מתוך ∆¿«¿»≈»
ומהווה  בורא היותו עם בעצמו, הוא ברוך (והקדוש המוגבלים מהעולמות
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מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ּדאֹור ְְְְֵֵֶַָָָהרֹוממּות

ּכי  האּלה). (החּוקים ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ְְִִִֵֵֶַַָָהּוא

האלקּות  רק להּׂשיג אפׁשר התּבֹוננּות ְְְְְֱִִֵֶַַַָָֹעלֿידי

העֹולמ  הרֹוממּות ׁשּבער ׁשּיּורּגׁש ּובכדי ֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ

ּדוקא  הּוא מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְֵֵֶַַָָָּדאֹור

לימּוד  עלֿידי ׁשּנמׁש מּלמעלה ּגילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָעלֿידי

ּדצּיֹון  הּׁשּיכּות וזֹוהי הּמצֹות. וקּיּום ְְְְִִִִַַַַָָהּתֹורה

ּתּתאה  יראה ּכי  ה', לדבר ודירּוׁשלים ְְְְִִִִִַַַָָָָָלתֹורה,

העֹולמֹות, את ׁשּמהּוה ה' מּדבר היא  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(ירּוׁשלים)

נעׂשּו ׁשמים ה' (צּיֹון)35ּבדבר עיּלאה ויראה , ְְְֲִִִִִַַַָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור הרֹוממּות מּגילּוי ְְְְִִִֵֶַָָהיא

 ֿ ועלּֿפי ּומצֹות. ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמעֹולמֹות

הוי', את ירּוׁשלים ׁשּבחי ּבהּכתּוב הּדּיּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָזה,

הוי', נאמר (ׁשּבירּוׁשלים צּיֹון אלקי ְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהללי

וצּיֹון  ּדירּוׁשלים ּבהענין ּגם הּוא אלקים) ְְְְֱִִִִִִַַָָָֹּובצּיֹון

ידּוע  ּדהּנה האדם. הוי'36ׁשּבעבֹודת ּבענין ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבער (אֹור הממּלא אֹור הּוא ּדאלקים ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹואלקים,

(אֹור  הּסֹובב אֹור הּוא והוי' ֲֵַַָָָָהעֹולמֹות),

ּתּתאה  ׁשּיראה מּובן, ּומּזה מעֹולמֹות). ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

 ֿ ואףֿעל להוי'. עיּלאה ויראה לאלקים, ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיכת

הוי', נאמר ּתּתאה) (יראה ּבירּוׁשלים ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּפיֿכן,

אלקים. נאמר עיּלאה) (יראה ְְֱֱִִִִֶַָָָֹּובצּיֹון

(צּיֹון)e‡·e¯ו) עיּלאה ּדיראה העילּוי ≈ְְִִִִָָָָ

ּבהקּדים  יּובן יֹותר, ְְְִִִֵַָָּבפרטּיּות

הּנ"ל, ׁשּבחי ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהמבֹואר

ּתּתאה  ליראה המביאה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבההתּבֹוננּות

ענינים  ׁשני ּבגדּוּלתֹו37(ירּוׁשלים) ההתּבֹוננּות . ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּדמה  ּבהענין הן עצמּה, ׁשּבהּבריאה 38יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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תתאה. ליראה המביאה ההתבוננות היא הדיבור) עולם מבחינת רק היא (שההתהוות השני ענין שגם מפורש אין שם

כד.38) קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה  בעצם מתוך העולמות, זו, בדרגה ליראה לבוא והדרך מהם), ונשגב נעלה וא

מהבריאה  שלמעלה האיןֿסוף של ברוממות Bz¯‰הכרה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»
(‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰) ˙BˆÓe.בפועל המצוות È„ÈŒÏÚקיום Èk ƒ¿«ƒ»≈∆ƒ«¿≈

˙eBa˙‰ שכליתC¯ÚaL ˙e˜Ï‡‰ ˜¯ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ ƒ¿¿∆¿»¿«ƒ«»¡…∆¿∆∆
,˙BÓÏBÚ‰ האנושי השכל כי »»

את  ולהבין לתפוס מסוגל לא המוגבל

כן  ואם גבול, ובלי סוף שאין מה

יכולה  לא השכלית ההתבוננות

כזו ברמה ה' יראת ≈¿È„Î·eƒ'להוליד'
Lb¯eiL היותו עם האדם, בנפש ∆¿«

‡ŒÔÈמוגבל, ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰»¿¿≈
‡e‰ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈»
‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈ƒƒ¿«¿»

האדם של פעולה בכוח «¿CLÓpL∆ƒולא
האדם  בנפש ופועל למטה ומתגלה

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ
˙Bˆn‰.לאלוקות ביטול מתוך «ƒ¿

ÔBiˆc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ הרומזת ¿ƒ««»¿ƒ
עילאה  «¿B˙Ï¯‰,ליראה

ÌÈÏLe¯È„Â תתאה ליראה הרומזת ¿ƒ»«ƒ
‰‡zz ‰‡¯È Èk ,'‰ ¯·„Ïƒ¿«ƒƒ¿»«»»
'‰ ¯·cÓ ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰nL האור ∆¿«∆∆»»
בעשרה  גילוי לידי שבא האלוקי

והוא  העולם נברא שבהם מאמרות

כביכול, הוא, ברוך הקדוש של דיבורו

שכתוב  ÌÈÓLכמו '‰ ¯·„aƒ¿«»«ƒ
eNÚ35, גם (וכך השמים בריאת «¬

ה' "דבר ידי על היא הנבראים ) שאר

) ‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בשם הנרמזת ¿ƒ¿»ƒ»»
˙eÓÓB¯‰ ÈeÏÈbÓ ‡È‰ (ÔBiƒ̂ƒƒƒ»¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÓ למעלה אלוקי אור והוא ≈»
בצמצום  ירד שלא מהגבלות

 ֿ הבלי האור הבריאה, בתוך והתלבשות

Bz¯‰גבול È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»
˙BˆÓe.בפועל במעשה ה' רצון קיום ƒ¿

˜eic‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הלשון של ¿«ƒ∆«ƒ
ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ·e˙k‰a¿«»«¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ

(ÌÈ˜Ï‡ ÔBiˆ·e ,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯ÈaL) בדרגה שדווקא כך ∆ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ¡…ƒ
"אלוקים" יותר נמוכה דרגה על שמורה השם נאמר "ציון" יותר, הגבוהה

יותר, הנעלה הוי' שם נאמר "ירושלים" יותר, הנמוכה בדרגה Ìbואילו ‡e‰«

ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰aהיש ביטול תתאה, ביטול ÔBiˆÂיראה עילאה, יראה ¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰‡„Ì,במציאות  ˙„B·ÚaL.ומפרט שהולך כפי ∆«¬«»»»

Úe„È ‰p‰c36 החסידות ÌÈ˜Ï‡Â,השמות ÔÈÚaבתורת 'ÈÂ‰ ¿ƒ≈»«¿ƒ¿«¬»»∆¡…ƒ
‡lÓÓ‰ ¯B‡ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡c המצומצם האלוקי האור עלמין, כל ∆¡…ƒ«¿«≈

ולנבראים  לעולמות בהתאם והמוגבל

שהנשמה  כשם העולמות את ו'ממלא'

הגוף את C¯ÚaL'ממלאת' ¯B‡)∆¿∆∆
¯B‡ ‡e‰ 'ÈÂ‰Â ,(˙BÓÏBÚ‰»»«¬»»

··Bq‰ הבליֿגבול אור עלמין, כל «≈
אלא  ובנבראים בעולמות מתלבש שלא

מעליהם ו'מקיף' (‡B¯'סובב'
‰fÓe .(˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»ƒ∆

‰‡zz ‰‡¯iL ,Ô·eÓ שהיא »∆ƒ¿»«»»
התבוננות  מתוך ש'נולדה' ה' יראת

העולם  ÌÈ˜Ï‡Ï,בענייני ˙ÎiL«∆∆∆¡…ƒ
עלמין  כל הממלא אור של השם

העולמות. ערך לפי «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰שמוגבל
‰‡lÈÚ מוגבל אדם של שהתבוננות ƒ»»

באה  והיא אותה לעורר בכוחה אין

שייכת  מלמעלה, מהתעוררות כתוצאה

'ÈÂ‰Ï כל הסובב אור של השם «¬»»
לעולמות. בהתאם מוגבל שלא עלמין

ÌÈÏLe¯Èa ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ»«ƒ
,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ (‰‡zz ‰‡¯È)ƒ¿»«»»∆¡«¬»»
¯Ó‡ (‰‡lÈÚ ‰‡¯È) ÔBiˆ·e¿ƒƒ¿»ƒ»»∆¡«

ÌÈ˜Ï‡,הדבר טעם מה להבין ויש ¡…ƒ
שרומז  שבשם ראוי היה לכאורה והרי

שם  כתוב יהיה "ציון", עילאה, ליראה

תתאה, ליראה שרומז ובשם הוי',

שם כתוב יהיה אלוקים?"ירושלים"

‰‡¯Èc ÈeÏÈÚ‰ ¯e‡·e (Â≈»ƒ¿ƒ¿»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa (ÔBiˆ) ‰‡lÈÚƒ»»ƒƒ¿»ƒ≈
מדוע  להלן גם יבואר זה פי ועל

הללי  דווקא, אלוקים שם נזכר ב"ציון"

ציון" ÌÈc˜‰aאלוקיך Ô·eÈ ,»¿«¿ƒ
Œ¯eac ¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó‰«¿»¿««¬»ƒ

,Ï"p‰ ÈÁaL ÏÈÁ˙n‰ לאדמו"ר ««¿ƒ«¿ƒ««
¿¿eBa˙‰‰aL∆¿«ƒ˙מהר"ש,

(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·Ó‰ התבוננות כאמור, שהיא, «¿ƒ»¿ƒ¿»«»»¿»«ƒ
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי ה' ÌÈÈÚבגדולת ÈL37. האחד ¿≈ƒ¿»ƒ

-,dÓˆÚ ‰‡È¯a‰aL C¯a˙È B˙le„‚a ˙eBa˙‰‰ גדולת היינו «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ»«¿»
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי Óc‰ה' ÔÈÚ‰a Ô‰38ea¯ ≈¿»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

minyd on jycw oernn dtiwyd

ּדמה  ּבהענין והן הוי', מעׂשי ּגדלּו39רּבּו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ההתהּוּות  ׁשּכל וההתּבֹוננּות הוי'. ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָמעׂשי

רק  היא הּנבראים) ּוגדֹולי  הּנבראים ְְְְִִִִִִֵַַַָָ(ּדריּבּוי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחרֹונה. הכי הוי'40מּבחינה ּגדֹול ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָ

רּבֹותינּו ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִֵֵַָָֹֹּומהּולל

אלקינּו,41ז"ל  ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֶַַָָֹ

היא  מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו יתּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּגדּוּלתֹו

ּגדּוּלתֹו יֹודעים ׁשאנּו וזה מהּׂשגתנּו, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלמעלה

ׁשהיא  ּכמֹו הּוא העֹולמֹות, ּבריאת עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָיתּבר

ׁשעיר  ּדכמֹו הּדיּבּור. עֹולם ׁשהּוא אלקינּו ְְֱִִִִֵֶֶַָֹּבעיר

הּוא  ּובית ּבּתים, מריּבּוי קיּבּוץ היא ְִִִִִִֵַָָּכפׁשּוטּה

ּברּוחנּיּות, הּוא עלּֿדרֿזה אבנים, ְֲִִִֵֶֶֶַָָמריּבּוי

ׁשּנעׂשֹות  והּתבֹות אבנים, נקראֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָׁשאֹותּיֹות

[ּכדאיתא  ּבּתים נקראֹות אֹותּיֹות ּכּמה ְְִִִִִִֵַָָָָמּצירּוף

יצירה  ּבּתים,42ּבספר ׁשני ּבֹונֹות אבנים ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

הּדּבּור  ועֹולם ּבּתים]. ׁשּׁשה אבנים ְֲִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשאבנים  ּוכמֹו אלקינּו. עיר נקרא ְְְֱֲִִִִֵֶָָָֹ(ּבכללּותֹו)

הם  מהאבנים] ׁשּנעׂשים והעיר הּבּתים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ[וכן

 ֿ ׁשּבדֹומםֿצֹומח אחרֹונה הּיֹותר ּבחינה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָּדֹומם,

הּדּבּור  לעֹולם ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָחיֿמדּבר ,

הּיֹותר  ּבחינה ׁשהּוא העֹולמֹות, ּכל נתהּוּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

ה' ׁשּדבר  מירּוׁשלים, ה' ּודבר וזהּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָאחרֹונה.

הּוא  הּנבראים ּכל את ּומקים ּומחּיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמהּוה

ּדֹומם. ּבחינת אלקינּו, עיר ְֱִִִִֵֵַַָֹמירּוׁשלים,

LÈÂ ׁשההתּבֹוננּות ּבהּמאמר ּדהמבֹואר לֹומר, ¿≈ְְְְְֲִֶַַַַַָָ

היא  (ירּוׁשלים) ּתּתאה ליראה ְְְְִִִִַַַָָָָָהּמביאה

ּבזה  ּגם ) אּלא ׁשּבהּבריאה, ּבהּגדלּות רק ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹ(לא

אחרֹונה, הּיֹותר מּבחינה רק היא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשההתהּוּות

ׁשלם  יראה הּוא ירּוׁשלים ּכי ׁשלמּות 43הּוא, , ְְְִִִֵֵַָָָ

ההתּבֹוננּות 44הּיראה  עלֿידי הּוא ּבׁשלמּות, ּתהיה (הּביטּול) ׁשהּיראה ּובכדי . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

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

ו.39) צב, ב.40)שם מח, א.41)שם ה, ח"ג זהר מי"ב.42)ראה א,43)פ"ד טז, תענית - הר י.תוד"ה פנ"ו, מב"ר

סה"מ 44) (תו"מ ס"ד תשל"ט הנ"ל ד"ה של). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז כו' פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה גם ראה

.31 הערה שם ובהנסמן עה), ע' כסלו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בכמות נבראים Óc‰ריבוי ÔÈÚ‰a Ô‰Â39eÏ„b «¬∆¬»»¿≈¿»ƒ¿»¿«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בדברים להתבונן שמרבים וככל באיכות, הנבראים מעלת «¬∆¬»»

השני  והענין ה'. ביראת ולהתעורר ה' גדלות את יותר טוב להשיג ניתן אלו,

- תתאה יראה המעוררת בעולם ההתבוננות ÏkLשל ˙eBa˙‰‰Â¿«ƒ¿¿∆»
ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈ¯c) ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÌÈ‡¯·pבכמות ÈÏB„‚e באיכות( ¿≈«ƒ¿»ƒ
‰B¯Á‡ ÈÎ‰ ‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ»¬ƒ«¬»

באלוקות. תחתונה ¿BÓkוהכי
·e˙kL40ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ∆»»¬»»¿»

e¯Ó‡Â ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó¿…¿ƒ¡…≈¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯41 בזוהרÈ˙ÓÈ‡ «≈«≈»«

‡e‰ הוא ברוך באופן ÏB„bהקדוש »
לעיני  וניכרת גלויה שגדולתו כזה

ומתגלה e‰Lk‡הנבראים פועל ¿∆
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa כפי) הבריאה , ¿ƒ¡…≈

ומפרט) «¿∆B˙le„bLשממשיך
Œ„vÓ ‡È‰L BÓk C¯a˙Èƒ¿»≈¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ המוגבלים מהעולמות למעלה «¿»
,e˙‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כי ƒ¿«¿»≈«»»≈

בכוחנו  אין מוגבלים נבראים בתור

גבול  שבלי מה את ולהשיג ∆¿ÊÂ‰להבין
C¯a˙È B˙le„b ÌÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ¿»ƒ¿»≈

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a È„ÈŒÏÚ ובכך «¿≈¿ƒ«»»
מסוימת  השגה לנו BÓkיש ‡e‰¿

‡È‰L'ה ‡eÈ˜Ïגדולת ¯ÈÚa ∆ƒ¿ƒ¡…≈
¯eaÈc‰ ÌÏBÚ ‡e‰L,העליון ∆»«ƒ

הוא  כביכול, שלמעלה, שהדיבור

יורד  האלוקי האור שדרכו האמצעי

לעולמות. בהתאם ¿BÓÎcƒבצמצום
ıeaÈ˜ ‡È‰ dËeLÙk ¯ÈÚL∆ƒƒ¿»ƒƒ

ÌÈza ÈeaÈ¯Ó,ביחד‡e‰ ˙È·e ≈ƒ»ƒ«ƒ
ÌÈ·‡ ÈeaÈ¯Ó,ביחדŒC¯cŒÏÚ ≈ƒ¬»ƒ«∆∆

˙Bi˙B‡L ,˙eiÁe¯a ‡e‰ ‰Ê∆¿»ƒ∆ƒ
˙B·z‰Â ,ÌÈ·‡ ˙B‡¯˜ƒ¿»¬»ƒ¿«≈

Ûe¯ÈvÓהמילים  ˙BNÚpL וחיבור ∆«¬ƒ≈
‡Bi˙B˙של ‰nk ביחד˙B‡¯˜ «»ƒƒ¿»

¯ÙÒa ‡˙È‡„k] ÌÈza»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆
‰¯ÈˆÈ42˙BBa ÌÈ·‡ ÈzL ¿ƒ»¿≈¬»ƒ

,ÌÈza ÈL מרכיבות אותיות שתי ¿≈»ƒ
אל"ף  אותיות למשל, מילים, שתי

ו"בא" "אב" המילים את מרכיבות ÌÈzaובי"ת ‰ML ÌÈ·‡ LÏL»…¬»ƒƒ»»ƒ
מילים  שש מרכיבות אותיות (B˙eÏÏÎa)שלוש ¯eac‰ ÌÏBÚÂ .[¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰Â ÌÈza‰ ÔÎÂ] ÌÈ·‡L BÓÎe .eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ¡…≈¿∆¬»ƒ¿≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·‡‰Ó ÌÈNÚpL יחד ‰Bi˙¯המצטרפים ‰ÈÁa ,ÌÓBc Ì‰ [ ∆«¬ƒ≈»¬»ƒ≈≈¿ƒ»«≈

ŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL ‰B¯Á‡«¬»∆¿≈≈««
,¯a„Ó הנחות הסוג הוא הדומם ¿«≈

הללו  הסוגים ארבעת מבין ביותר

הבריאה, מורכבת ∆∆»ŒC¯cŒÏÚשמהם
¯eac‰ ÌÏBÚÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«¿»«ƒ

לברו  שירד האלוקי האור א העליון,

מוגבלים  ee‰˙עולמות epnnL∆ƒ∆ƒ¿«
‰ÈÁa ‡e‰L ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»∆¿ƒ»

‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ותחתונה «≈«¬»
באלוקות.

e‰ÊÂ בפסוק ‰'הדיוק ¯·„e ¿∆¿«
'‰ ¯·cL ,ÌÈÏLe¯ÈÓ הדיבור ƒ»»ƒ∆¿«

ÌÈ˜Óeהאלוקי  ‰iÁÓe ‰e‰nL∆¿«∆¿«∆¿«≈
‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»ƒ
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÓƒ»«ƒƒ¡…≈

,ÌÓBc ˙ÈÁa האחרונה הבחינה ¿ƒ«≈
באלוקות. והתחתונה

¯‡B·Ó‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿»
˙eBa˙‰‰L ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆«ƒ¿¿
‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ¿»«»»
˜¯ ‡Ï) ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒ…«

,‰‡È¯a‰aL ˙eÏ„b‰a גדולת ¿««¿∆¿«¿ƒ»
הבריאה  מתוך ניכרת שהיא כפי ה'

Ìb)עצמה  ‡l‡ התבוננות‰Êa ∆»«»∆
‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ»

,‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ההתבוננות וגם «≈«¬»
שלכאורה  (אף היראה את מעוררת בזה

נמוכה  בבחינה מתקשר האדם בכך

ÌÈÏLe¯Èבאלוקות) Èk ,‡e‰ƒ¿»«ƒ
‡e‰אותיותÌÏL ‰‡¯È43, ƒ¿»»≈

על  שמדובר ≈¿eÓÏL˙להורות
‰‡¯i‰44‰‡¯i‰L È„Î·e . «ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»

ÏeËÈa‰) לאלוקות האדם )של «ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙eÓÏLa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿≈«¿≈
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יי f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ּדאֹור ְְְְֵֵֶַָָָהרֹוממּות

ּכי  האּלה). (החּוקים ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ְְִִִֵֵֶַַָָהּוא

האלקּות  רק להּׂשיג אפׁשר התּבֹוננּות ְְְְְֱִִֵֶַַַָָֹעלֿידי

העֹולמ  הרֹוממּות ׁשּבער ׁשּיּורּגׁש ּובכדי ֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ

ּדוקא  הּוא מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְֵֵֶַַָָָּדאֹור

לימּוד  עלֿידי ׁשּנמׁש מּלמעלה ּגילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָעלֿידי

ּדצּיֹון  הּׁשּיכּות וזֹוהי הּמצֹות. וקּיּום ְְְְִִִִַַַַָָהּתֹורה

ּתּתאה  יראה ּכי  ה', לדבר ודירּוׁשלים ְְְְִִִִִַַַָָָָָלתֹורה,

העֹולמֹות, את ׁשּמהּוה ה' מּדבר היא  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(ירּוׁשלים)

נעׂשּו ׁשמים ה' (צּיֹון)35ּבדבר עיּלאה ויראה , ְְְֲִִִִִַַַָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור הרֹוממּות מּגילּוי ְְְְִִִֵֶַָָהיא

 ֿ ועלּֿפי ּומצֹות. ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמעֹולמֹות

הוי', את ירּוׁשלים ׁשּבחי ּבהּכתּוב הּדּיּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָזה,

הוי', נאמר (ׁשּבירּוׁשלים צּיֹון אלקי ְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהללי

וצּיֹון  ּדירּוׁשלים ּבהענין ּגם הּוא אלקים) ְְְְֱִִִִִִַַָָָֹּובצּיֹון

ידּוע  ּדהּנה האדם. הוי'36ׁשּבעבֹודת ּבענין ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבער (אֹור הממּלא אֹור הּוא ּדאלקים ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹואלקים,

(אֹור  הּסֹובב אֹור הּוא והוי' ֲֵַַָָָָהעֹולמֹות),

ּתּתאה  ׁשּיראה מּובן, ּומּזה מעֹולמֹות). ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

 ֿ ואףֿעל להוי'. עיּלאה ויראה לאלקים, ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיכת

הוי', נאמר ּתּתאה) (יראה ּבירּוׁשלים ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּפיֿכן,

אלקים. נאמר עיּלאה) (יראה ְְֱֱִִִִֶַָָָֹּובצּיֹון

(צּיֹון)e‡·e¯ו) עיּלאה ּדיראה העילּוי ≈ְְִִִִָָָָ

ּבהקּדים  יּובן יֹותר, ְְְִִִֵַָָּבפרטּיּות

הּנ"ל, ׁשּבחי ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהמבֹואר

ּתּתאה  ליראה המביאה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבההתּבֹוננּות

ענינים  ׁשני ּבגדּוּלתֹו37(ירּוׁשלים) ההתּבֹוננּות . ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּדמה  ּבהענין הן עצמּה, ׁשּבהּבריאה 38יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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ו.35) לג, ובכ"מ.36)תהלים א. סב, להצ"צ בתו"א 37)סהמ"צ אבל ובכ"מ. ב. נו, תו"א גם ראה - דלקמן הענינים שני

תתאה. ליראה המביאה ההתבוננות היא הדיבור) עולם מבחינת רק היא (שההתהוות השני ענין שגם מפורש אין שם

כד.38) קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה  בעצם מתוך העולמות, זו, בדרגה ליראה לבוא והדרך מהם), ונשגב נעלה וא

מהבריאה  שלמעלה האיןֿסוף של ברוממות Bz¯‰הכרה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»
(‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰) ˙BˆÓe.בפועל המצוות È„ÈŒÏÚקיום Èk ƒ¿«ƒ»≈∆ƒ«¿≈

˙eBa˙‰ שכליתC¯ÚaL ˙e˜Ï‡‰ ˜¯ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ ƒ¿¿∆¿»¿«ƒ«»¡…∆¿∆∆
,˙BÓÏBÚ‰ האנושי השכל כי »»

את  ולהבין לתפוס מסוגל לא המוגבל

כן  ואם גבול, ובלי סוף שאין מה

יכולה  לא השכלית ההתבוננות

כזו ברמה ה' יראת ≈¿È„Î·eƒ'להוליד'
Lb¯eiL היותו עם האדם, בנפש ∆¿«

‡ŒÔÈמוגבל, ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰»¿¿≈
‡e‰ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈»
‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈ƒƒ¿«¿»

האדם של פעולה בכוח «¿CLÓpL∆ƒולא
האדם  בנפש ופועל למטה ומתגלה

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ
˙Bˆn‰.לאלוקות ביטול מתוך «ƒ¿

ÔBiˆc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ הרומזת ¿ƒ««»¿ƒ
עילאה  «¿B˙Ï¯‰,ליראה

ÌÈÏLe¯È„Â תתאה ליראה הרומזת ¿ƒ»«ƒ
‰‡zz ‰‡¯È Èk ,'‰ ¯·„Ïƒ¿«ƒƒ¿»«»»
'‰ ¯·cÓ ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰nL האור ∆¿«∆∆»»
בעשרה  גילוי לידי שבא האלוקי

והוא  העולם נברא שבהם מאמרות

כביכול, הוא, ברוך הקדוש של דיבורו

שכתוב  ÌÈÓLכמו '‰ ¯·„aƒ¿«»«ƒ
eNÚ35, גם (וכך השמים בריאת «¬

ה' "דבר ידי על היא הנבראים ) שאר

) ‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בשם הנרמזת ¿ƒ¿»ƒ»»
˙eÓÓB¯‰ ÈeÏÈbÓ ‡È‰ (ÔBiƒ̂ƒƒƒ»¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÓ למעלה אלוקי אור והוא ≈»
בצמצום  ירד שלא מהגבלות

 ֿ הבלי האור הבריאה, בתוך והתלבשות

Bz¯‰גבול È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»
˙BˆÓe.בפועל במעשה ה' רצון קיום ƒ¿

˜eic‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הלשון של ¿«ƒ∆«ƒ
ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ·e˙k‰a¿«»«¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ

(ÌÈ˜Ï‡ ÔBiˆ·e ,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯ÈaL) בדרגה שדווקא כך ∆ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ¡…ƒ
"אלוקים" יותר נמוכה דרגה על שמורה השם נאמר "ציון" יותר, הגבוהה

יותר, הנעלה הוי' שם נאמר "ירושלים" יותר, הנמוכה בדרגה Ìbואילו ‡e‰«

ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰aהיש ביטול תתאה, ביטול ÔBiˆÂיראה עילאה, יראה ¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰‡„Ì,במציאות  ˙„B·ÚaL.ומפרט שהולך כפי ∆«¬«»»»

Úe„È ‰p‰c36 החסידות ÌÈ˜Ï‡Â,השמות ÔÈÚaבתורת 'ÈÂ‰ ¿ƒ≈»«¿ƒ¿«¬»»∆¡…ƒ
‡lÓÓ‰ ¯B‡ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡c המצומצם האלוקי האור עלמין, כל ∆¡…ƒ«¿«≈

ולנבראים  לעולמות בהתאם והמוגבל

שהנשמה  כשם העולמות את ו'ממלא'

הגוף את C¯ÚaL'ממלאת' ¯B‡)∆¿∆∆
¯B‡ ‡e‰ 'ÈÂ‰Â ,(˙BÓÏBÚ‰»»«¬»»

··Bq‰ הבליֿגבול אור עלמין, כל «≈
אלא  ובנבראים בעולמות מתלבש שלא

מעליהם ו'מקיף' (‡B¯'סובב'
‰fÓe .(˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»ƒ∆

‰‡zz ‰‡¯iL ,Ô·eÓ שהיא »∆ƒ¿»«»»
התבוננות  מתוך ש'נולדה' ה' יראת

העולם  ÌÈ˜Ï‡Ï,בענייני ˙ÎiL«∆∆∆¡…ƒ
עלמין  כל הממלא אור של השם

העולמות. ערך לפי «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰שמוגבל
‰‡lÈÚ מוגבל אדם של שהתבוננות ƒ»»

באה  והיא אותה לעורר בכוחה אין

שייכת  מלמעלה, מהתעוררות כתוצאה

'ÈÂ‰Ï כל הסובב אור של השם «¬»»
לעולמות. בהתאם מוגבל שלא עלמין

ÌÈÏLe¯Èa ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ»«ƒ
,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ (‰‡zz ‰‡¯È)ƒ¿»«»»∆¡«¬»»
¯Ó‡ (‰‡lÈÚ ‰‡¯È) ÔBiˆ·e¿ƒƒ¿»ƒ»»∆¡«

ÌÈ˜Ï‡,הדבר טעם מה להבין ויש ¡…ƒ
שרומז  שבשם ראוי היה לכאורה והרי

שם  כתוב יהיה "ציון", עילאה, ליראה

תתאה, ליראה שרומז ובשם הוי',

שם כתוב יהיה אלוקים?"ירושלים"

‰‡¯Èc ÈeÏÈÚ‰ ¯e‡·e (Â≈»ƒ¿ƒ¿»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa (ÔBiˆ) ‰‡lÈÚƒ»»ƒƒ¿»ƒ≈
מדוע  להלן גם יבואר זה פי ועל

הללי  דווקא, אלוקים שם נזכר ב"ציון"

ציון" ÌÈc˜‰aאלוקיך Ô·eÈ ,»¿«¿ƒ
Œ¯eac ¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó‰«¿»¿««¬»ƒ

,Ï"p‰ ÈÁaL ÏÈÁ˙n‰ לאדמו"ר ««¿ƒ«¿ƒ««
¿¿eBa˙‰‰aL∆¿«ƒ˙מהר"ש,

(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·Ó‰ התבוננות כאמור, שהיא, «¿ƒ»¿ƒ¿»«»»¿»«ƒ
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי ה' ÌÈÈÚבגדולת ÈL37. האחד ¿≈ƒ¿»ƒ

-,dÓˆÚ ‰‡È¯a‰aL C¯a˙È B˙le„‚a ˙eBa˙‰‰ גדולת היינו «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ»«¿»
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי Óc‰ה' ÔÈÚ‰a Ô‰38ea¯ ≈¿»ƒ¿»¿»«
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ּדמה  ּבהענין והן הוי', מעׂשי ּגדלּו39רּבּו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ההתהּוּות  ׁשּכל וההתּבֹוננּות הוי'. ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָמעׂשי

רק  היא הּנבראים) ּוגדֹולי  הּנבראים ְְְְִִִִִִֵַַַָָ(ּדריּבּוי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחרֹונה. הכי הוי'40מּבחינה ּגדֹול ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָ

רּבֹותינּו ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִֵֵַָָֹֹּומהּולל

אלקינּו,41ז"ל  ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֶַַָָֹ

היא  מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו יתּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּגדּוּלתֹו

ּגדּוּלתֹו יֹודעים ׁשאנּו וזה מהּׂשגתנּו, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלמעלה

ׁשהיא  ּכמֹו הּוא העֹולמֹות, ּבריאת עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָיתּבר

ׁשעיר  ּדכמֹו הּדיּבּור. עֹולם ׁשהּוא אלקינּו ְְֱִִִִֵֶֶַָֹּבעיר

הּוא  ּובית ּבּתים, מריּבּוי קיּבּוץ היא ְִִִִִִֵַָָּכפׁשּוטּה

ּברּוחנּיּות, הּוא עלּֿדרֿזה אבנים, ְֲִִִֵֶֶֶַָָמריּבּוי

ׁשּנעׂשֹות  והּתבֹות אבנים, נקראֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָׁשאֹותּיֹות

[ּכדאיתא  ּבּתים נקראֹות אֹותּיֹות ּכּמה ְְִִִִִִֵַָָָָמּצירּוף

יצירה  ּבּתים,42ּבספר ׁשני ּבֹונֹות אבנים ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

הּדּבּור  ועֹולם ּבּתים]. ׁשּׁשה אבנים ְֲִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשאבנים  ּוכמֹו אלקינּו. עיר נקרא ְְְֱֲִִִִֵֶָָָֹ(ּבכללּותֹו)

הם  מהאבנים] ׁשּנעׂשים והעיר הּבּתים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ[וכן

 ֿ ׁשּבדֹומםֿצֹומח אחרֹונה הּיֹותר ּבחינה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָּדֹומם,

הּדּבּור  לעֹולם ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָחיֿמדּבר ,

הּיֹותר  ּבחינה ׁשהּוא העֹולמֹות, ּכל נתהּוּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

ה' ׁשּדבר  מירּוׁשלים, ה' ּודבר וזהּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָאחרֹונה.

הּוא  הּנבראים ּכל את ּומקים ּומחּיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמהּוה

ּדֹומם. ּבחינת אלקינּו, עיר ְֱִִִִֵֵַַָֹמירּוׁשלים,

LÈÂ ׁשההתּבֹוננּות ּבהּמאמר ּדהמבֹואר לֹומר, ¿≈ְְְְְֲִֶַַַַַָָ

היא  (ירּוׁשלים) ּתּתאה ליראה ְְְְִִִִַַַָָָָָהּמביאה

ּבזה  ּגם ) אּלא ׁשּבהּבריאה, ּבהּגדלּות רק ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹ(לא

אחרֹונה, הּיֹותר מּבחינה רק היא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשההתהּוּות

ׁשלם  יראה הּוא ירּוׁשלים ּכי ׁשלמּות 43הּוא, , ְְְִִִֵֵַָָָ

ההתּבֹוננּות 44הּיראה  עלֿידי הּוא ּבׁשלמּות, ּתהיה (הּביטּול) ׁשהּיראה ּובכדי . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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ו.39) צב, ב.40)שם מח, א.41)שם ה, ח"ג זהר מי"ב.42)ראה א,43)פ"ד טז, תענית - הר י.תוד"ה פנ"ו, מב"ר

סה"מ 44) (תו"מ ס"ד תשל"ט הנ"ל ד"ה של). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז כו' פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה גם ראה

.31 הערה שם ובהנסמן עה), ע' כסלו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בכמות נבראים Óc‰ריבוי ÔÈÚ‰a Ô‰Â39eÏ„b «¬∆¬»»¿≈¿»ƒ¿»¿«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בדברים להתבונן שמרבים וככל באיכות, הנבראים מעלת «¬∆¬»»

השני  והענין ה'. ביראת ולהתעורר ה' גדלות את יותר טוב להשיג ניתן אלו,

- תתאה יראה המעוררת בעולם ההתבוננות ÏkLשל ˙eBa˙‰‰Â¿«ƒ¿¿∆»
ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈ¯c) ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÌÈ‡¯·pבכמות ÈÏB„‚e באיכות( ¿≈«ƒ¿»ƒ
‰B¯Á‡ ÈÎ‰ ‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ»¬ƒ«¬»

באלוקות. תחתונה ¿BÓkוהכי
·e˙kL40ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ∆»»¬»»¿»

e¯Ó‡Â ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó¿…¿ƒ¡…≈¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯41 בזוהרÈ˙ÓÈ‡ «≈«≈»«

‡e‰ הוא ברוך באופן ÏB„bהקדוש »
לעיני  וניכרת גלויה שגדולתו כזה

ומתגלה e‰Lk‡הנבראים פועל ¿∆
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa כפי) הבריאה , ¿ƒ¡…≈

ומפרט) «¿∆B˙le„bLשממשיך
Œ„vÓ ‡È‰L BÓk C¯a˙Èƒ¿»≈¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ המוגבלים מהעולמות למעלה «¿»
,e˙‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כי ƒ¿«¿»≈«»»≈

בכוחנו  אין מוגבלים נבראים בתור

גבול  שבלי מה את ולהשיג ∆¿ÊÂ‰להבין
C¯a˙È B˙le„b ÌÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ¿»ƒ¿»≈

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a È„ÈŒÏÚ ובכך «¿≈¿ƒ«»»
מסוימת  השגה לנו BÓkיש ‡e‰¿

‡È‰L'ה ‡eÈ˜Ïגדולת ¯ÈÚa ∆ƒ¿ƒ¡…≈
¯eaÈc‰ ÌÏBÚ ‡e‰L,העליון ∆»«ƒ

הוא  כביכול, שלמעלה, שהדיבור

יורד  האלוקי האור שדרכו האמצעי

לעולמות. בהתאם ¿BÓÎcƒבצמצום
ıeaÈ˜ ‡È‰ dËeLÙk ¯ÈÚL∆ƒƒ¿»ƒƒ

ÌÈza ÈeaÈ¯Ó,ביחד‡e‰ ˙È·e ≈ƒ»ƒ«ƒ
ÌÈ·‡ ÈeaÈ¯Ó,ביחדŒC¯cŒÏÚ ≈ƒ¬»ƒ«∆∆

˙Bi˙B‡L ,˙eiÁe¯a ‡e‰ ‰Ê∆¿»ƒ∆ƒ
˙B·z‰Â ,ÌÈ·‡ ˙B‡¯˜ƒ¿»¬»ƒ¿«≈

Ûe¯ÈvÓהמילים  ˙BNÚpL וחיבור ∆«¬ƒ≈
‡Bi˙B˙של ‰nk ביחד˙B‡¯˜ «»ƒƒ¿»

¯ÙÒa ‡˙È‡„k] ÌÈza»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆
‰¯ÈˆÈ42˙BBa ÌÈ·‡ ÈzL ¿ƒ»¿≈¬»ƒ

,ÌÈza ÈL מרכיבות אותיות שתי ¿≈»ƒ
אל"ף  אותיות למשל, מילים, שתי

ו"בא" "אב" המילים את מרכיבות ÌÈzaובי"ת ‰ML ÌÈ·‡ LÏL»…¬»ƒƒ»»ƒ
מילים  שש מרכיבות אותיות (B˙eÏÏÎa)שלוש ¯eac‰ ÌÏBÚÂ .[¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰Â ÌÈza‰ ÔÎÂ] ÌÈ·‡L BÓÎe .eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ¡…≈¿∆¬»ƒ¿≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·‡‰Ó ÌÈNÚpL יחד ‰Bi˙¯המצטרפים ‰ÈÁa ,ÌÓBc Ì‰ [ ∆«¬ƒ≈»¬»ƒ≈≈¿ƒ»«≈

ŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL ‰B¯Á‡«¬»∆¿≈≈««
,¯a„Ó הנחות הסוג הוא הדומם ¿«≈

הללו  הסוגים ארבעת מבין ביותר

הבריאה, מורכבת ∆∆»ŒC¯cŒÏÚשמהם
¯eac‰ ÌÏBÚÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«¿»«ƒ

לברו  שירד האלוקי האור א העליון,

מוגבלים  ee‰˙עולמות epnnL∆ƒ∆ƒ¿«
‰ÈÁa ‡e‰L ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»∆¿ƒ»

‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ותחתונה «≈«¬»
באלוקות.

e‰ÊÂ בפסוק ‰'הדיוק ¯·„e ¿∆¿«
'‰ ¯·cL ,ÌÈÏLe¯ÈÓ הדיבור ƒ»»ƒ∆¿«

ÌÈ˜Óeהאלוקי  ‰iÁÓe ‰e‰nL∆¿«∆¿«∆¿«≈
‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»ƒ
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÓƒ»«ƒƒ¡…≈

,ÌÓBc ˙ÈÁa האחרונה הבחינה ¿ƒ«≈
באלוקות. והתחתונה

¯‡B·Ó‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿»
˙eBa˙‰‰L ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆«ƒ¿¿
‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ¿»«»»
˜¯ ‡Ï) ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒ…«

,‰‡È¯a‰aL ˙eÏ„b‰a גדולת ¿««¿∆¿«¿ƒ»
הבריאה  מתוך ניכרת שהיא כפי ה'

Ìb)עצמה  ‡l‡ התבוננות‰Êa ∆»«»∆
‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ»

,‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ההתבוננות וגם «≈«¬»
שלכאורה  (אף היראה את מעוררת בזה

נמוכה  בבחינה מתקשר האדם בכך

ÌÈÏLe¯Èבאלוקות) Èk ,‡e‰ƒ¿»«ƒ
‡e‰אותיותÌÏL ‰‡¯È43, ƒ¿»»≈

על  שמדובר ≈¿eÓÏL˙להורות
‰‡¯i‰44‰‡¯i‰L È„Î·e . «ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»

ÏeËÈa‰) לאלוקות האדם )של «ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙eÓÏLa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿≈«¿≈
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f"kyz'dיב ,lel` i"g ,`az t"y

מקֹום  ּתֹופסים אינם הּקׁשר 45ׁשהּנבראים וזהּו . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה  -ּדׁשני ּבירּוׁשלים (הענינים) ּפירּוׁשים ְְִִִִִִֵֵַַָָָ

היא  וׁשּירּוׁשלים הּדּבּור, עֹולם הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּירּוׁשלים

ה' ּבּודבר ההתּבֹוננ ּות ׁשעלֿידי  - הּיראה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשלמּות

(רק) היא העֹולמֹות ּכל ׁשהתהּוּות ְִִִִֶַַָָָָָמירּוׁשלים,

ּבחינת  ׁשהיא הּדּבּור) (עֹולם ירּוׁשלים ְְְִִִִִִֶַַַַָָמּבחינת

 ֿ עלֿידי מּמּנה, ׁשּלמעלה הּמדרגֹות לגּבי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּדֹומם

הּיראה. לׁשלמּות יבֹוא ְְִִֵֶַָָזה

‡l‡,ּתּתאה ּביראה זה נכלל ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ∆»ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהאלקּות  הּוא ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות עיקר ְְְֱִִִֶַַָֹּכי

רק  ׁשהּוא ּכׁשּמתּבֹונן ּגם ולכן העֹולמֹות, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבער

הרֹוממּות  (ּכלּֿכ) ּבֹו נרּגׁש אין ּדֹומם, ְְְִִֵֵַָָָָּבחינת

קּמיּה ׁשּכּוּלא מעֹולמֹות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְֵֵֵֶֶַַָָָּדאֹור

חׁשיב  עיּלאה 46ּכלא ׁשּיראה ּדזה מּובן, ּומּזה . ְְְֳִִִִֶֶֶָָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור מהרֹוממּות ְְְְִֵֵֶַָָהיא

ענין  אצלֹו ׁשּנרּגׁש היא ּבזה הּכּונה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעֹולמֹות,

מה  יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה עצמֹו. ְְְִִִֵֶֶַַַָָזה

אלקים  נאמר עיּלאה) (יראה צּיֹון .47ּׁשּגּבי  ְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּבחי Óe·‡¯ז) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ¿»≈ְְְֲִִִַַַַַָ

ּׁשּכתּוב 48הּנ"ל  מה על ּדהּטעם , ְֶַַַַַַַָ

(ּבּפסּוק  עצמֹו הּכתּוב מבאר צּיֹון, אלקי ְְְֱִִִֵַַַַַָָָֹהללי

והענין  גֹו'. ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלאחריֿזה)

ּבּמׁשנה  ּדאיתא עיר)49הּוא (לבן אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִֶַָָ

היא  ּדחֹומה ּובריח . ּודלתים חֹומה לעיר, ְְְְִִִִִַַָָָָלבנֹות
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שהנבראים 45) ההתבוננות גם נכללת תתאה דיראה שבההתבוננות ,140 ע' ה'תש"ח וסה"מ רג ע' תרס"ה סה"מ גם ראה

"א"א  זה אור דלגבי אותם, המהווה האור לגבי מקום תופסים שאינם מדובר שם אבל אלקות". לגבי מקום תופסים "אינם

שבחינת  בההתבוננות משא"כ שם. בסה"מ כמפורש תתאה, יראה בכלל הוא ולכן כלל". מקום תופסים העולמות שאין לומר

מעולמות. שלמעלה האור לגבי דהנבראים מקום תפיסת העדר נרגש דומם*, בחינת רק היא אלקינו" עד"ז 46)"עיר ראה

רצה). (ע' ק"נ פ' ח"א תער"ב (ירושלים)47)המשך היראה שבשלימות לפי שזהו לומר יש הוי', את ירושלים שבחי ומ"ש

בפנים. כנ"ל מעולמות, שלמעלה האור עכ"פ כללי באופן 48.26)נרגש שבהערה אור וביהל בסידור ב.49)וכ"ה ז, ב"ב

דומם. בחינת רק הוא ואעפ"כ מירושלים") ה' ("ודבר המהווה הדיבור נמשך שממנו המקור הוא אלקינו" ש"עיר ובפרט (*
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ומבאר. שממשיך
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עליה. ולשמור העיר lL‡את ‡BO‰ ÔÓ Ô‚‰Ï È„Îa ‡È‰ ‰ÓBÁc¿»ƒƒ¿≈¿»≈ƒ«≈∆…
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ּובכדי  ּבעיר. יּכנס ׁשּלא הּׂשֹונא מן להגן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבכדי

ּפתח  עֹוׂשים ולבא, לצאת העיר ּבני ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיּוכלּו

ּבכדי  לּדלת, ּבריחים ועֹוׂשים ּבחֹומה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָודלת

ליּכנס. הראּויים אּלה רק לעיר יּכנסּו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּוא  הּבריחים ּדענין למעלה, הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָועלּֿדרֿזה

הּׁשפע, את ׁשּמגּבילים אלקים ּדׁשם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַֹהּגבּורֹות

לחיצֹוני  יניקה מּמּנּו יּומׁש הללי ׁשּלא וזהּו ם. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹ

אלקים, ׁשם ּכאן ׁשּנאמר (והּטעם צּיֹון ְֱֱֱִִִֵֶֶַַַַַָֹֹאלקי

הּוא  ׁשּבצּיֹון ,ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְִִִִִֵֶַָָהּוא)

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהמׁשכת

צרי ולכן ׁשוין, הּכל זה אֹור ּדלגּבי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ(ּכּנ"ל),

ׁשּנמׁש הּׁשפע להגּביל אלקים ּדׁשם ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹלהּגבּורֹות

מה  ועלּֿדר החיצֹונים. ינקּו ׁשּלא זה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹמאֹור

ׁשההׁשּפעה  אּתה, עּמי לצּיֹון ולאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּׁשּכתּוב

וזהּו ליׂשראל. לעּמי, רק ּתהיה צּיֹון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָמּבחינת

ׁשהּברכה  ,ּבקרּב ּבני ּבר הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּממׁשי

ליׂשראל. ,לבני רק ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוההׁשּפעה

CÈLÓÓe עלֿידי נעׂשה זה ׁשענין ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְֲִִִֶָָהעבֹודה

ׁשערי ּבינה 50ּבכל ׁשערי נ' הם ׁשערי . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ועלֿידי  ׁשּבּלב. לּמּדֹות הּבינה, מּמֹוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּנמׁשכים

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְְֲִִִֶָָָהעבֹודה

ּכלּולה  מהן אחת [ׁשּכל הּמּדֹות ז' ׁשּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשערי

ּבריחי  נעׂשה עלֿידיֿזה לבּדֹו, לה' יהיּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַמז']

רק  לחיצֹונים הּׁשפע יּומׁש ׁשּלא ,ְְִִִֶֶַַַַַָָֹׁשערי

ְְִֵָליׂשראל.

ׁשּבחי p‰Â‰ח) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי גֹו' ְְְִִִִִֵַַָָָירּוׁשלים

הּפסּוק  ּבהּמאמר מבאר ׁשלֹום 51גֹו', ּגבּול הּׂשם ְְְֲֵֵַַַַָָָָָ

ּולאחריֿזה  ,ׁשערי ּבריחי חּזק לּכי וׁשּיכּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָגֹו'

הּפסּוק  ּומבאר 52מבאר גֹו'. ּכּצמר ׁשלג ,53הּנֹותן ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חור  ּכתלג לבּוׁשּה ּבחינת הּוא וצמר 54ּדׁשלג , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
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שופטים.50) יד.51)ר"פ קמז, טז.52)תהלים שלג 53)שם, הנותן ד"ה דא"ח עם סידור ד. א, דברים לקו"ת גם וראה

ואילך). ב (סג, ט.54)כצמר ז, דניאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·ÏÂ,העיר לתוך ÌÈNBÚÂמבחוץ .‰ÓBÁa ˙Ï„Â Á˙t ÌÈNBÚ ¿»…ƒ∆«¿∆∆«»¿ƒ

,˙ÏcÏ ÌÈÁÈ¯aנעולה שתהיה ÈÚÏ¯כדי eÒkÈ ‡lL È„Îa אנשים ¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆…ƒ»¿»ƒ
‰e‡אלא ¯˜זרים ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÒkÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ ‰l‡ «≈∆»¿ƒƒ»≈¿«∆∆∆

,‰ÏÚÓÏבאלוקותÌÈÁÈ¯a‰ ÔÈÚc הכ את לעיר,המגבילים ניסה ¿«¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
באלוקות, למעלה ‰e‡בנמשל,

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰«¿¿≈¡…ƒ
,ÚÙM‰ ˙‡ ÌÈÏÈa‚nL∆«¿ƒƒ∆«∆«

נחוצה הזו CLÓeÈוההגבלה ‡lL∆…¿«
‰˜ÈÈ epnÓ והשפעהÌÈBˆÈÁÏ ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ

שבדרך  הקדושה לצד שמחוץ כוחות

ביותר  מועטת חיות מקבלים כלל

וחיות. שפע תוספת לקבל ומעוניינים

ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ¡…«ƒƒ
ÌL Ô‡k ¯Ó‡pL ÌÚh‰Â)¿«««∆∆¡«»≈

,ÌÈ˜Ï‡ שהיא אף ל"ציון" בשייכות ¡…ƒ
יותר  שייכת שלכאורה נעלית מדרגה

הוי' ÈÁÈ¯aלשם ˜fÁ Èk (‡e‰ƒƒ«¿ƒ≈
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔBiˆaL ,CÈ¯ÚL¿»»ƒ∆¿ƒ«¿»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»
Èa‚Ïc ,(Ï"pk) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿««ƒ¿«≈

,ÔÈÂL Ïk‰ ‰Ê ¯B‡ כל כי ∆«…»ƒ
לא  התחתונים והנבראים העולמות

שוין  שהכול וכיוון מקום, תופסים

ל"חיצונים" הקדושה צד בין וההבדל

שתהיה  חשש יש ומודגש, ברור לא

לחיצונים  ˆ¯CÈיניקה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰Ï כדי ¿«¿¿≈¡…ƒ

¯B‡Ó CLÓpL ÚÙM‰ ÏÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«∆ƒ¿»≈
.ÌÈBˆÈÁ‰ e˜È ‡lL ,‰Ê∆∆…ƒ¿«ƒƒ
¯Ó‡ÏÂ ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»¿≈…

,‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ כך על וגם ¿ƒ«ƒ»»
בשייכות  מדוע לעיל השאלה נשאלה

נאמר  גבוהה מדרגה שהיא ל"ציון"

שלפעמים  שם שהוא מתייחס "עמי"

היא  הפסוק כוונת אלא השבח, להיפך

ÔBiˆ ˙ÈÁaÓ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
Ï‡¯NÈÏ ,ÈnÚÏ ˜¯ ‰È‰z ולא ƒ¿∆«¿«ƒ¿ƒ¿»≈

הקדושה. היפך העולם, לאומות

·e˙k‰ CÈLÓnL e‰ÊÂ לאחר ¿∆∆«¿ƒ«»
שערייך" בריחי חיזק CÈa"כי C¯a≈«»«ƒ

‰ÚtL‰‰Â ‰Î¯a‰L ,Ca¯˜a¿ƒ¿≈∆«¿»»¿««¿»»
.Ï‡¯NÈÏ ,CÈ·Ï ˜¯ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚL ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»∆ƒ¿»∆
לחיצונים  הקדושה מצד חיות השפעת מפני השמירה È„ÈŒÏÚשל ‰NÚ«¬∆«¿≈

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc ‰„B·Ú‰50. »¬»¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆
˙BcnÏ ,‰Èa‰ ÁBnÓ ÌÈÎLÓp‰ ‰Èa È¯ÚL ' Ì‰ EÈ¯ÚL¿»∆≈«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒƒ««ƒ»«ƒ

.·laL דר לחמישים מחולקת העליונה הבינה 'שערים'ספירת המכונות גות ∆«≈
למשה  ניתנו וכולם בינה שערי חמישים שישנם בגמרא ז"ל חכמינו (כדברי

'ותחסרהו  שנאמר אחת חסר רבינו

בפטירתו  שרק ואמרו מאלוקים' מעט

בכך  כנרמז הנו"ן לשער משה זכה

לגבי  וגם בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר

נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר ספירת

עד  בעבודתו להגיע מסוגל שהאדם

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט שער

ובאמצעות  השבועות) בחג מלמעלה

(השכל) הבינה אלה, 'שערים' חמישים

רגש  להיות והופכת ללב יורדת שבמוח

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ הרוחנית ¿«¿≈»¬»
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
˙Bcn‰ 'Ê ÏkL ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆∆»«ƒ
לשבע  המקבילות האדם, שבנפש

גבורה, חסד, העליונות המידות

מלכות  יסוד, הוד, נצח, תפארת,

'ÊÓ ‰ÏeÏk Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL]∆»««≈∆¿»ƒ
שבחסד" מ"חסד – השבע מכל היינו

כל  כלומר שבמלכות", "מלכות ועד

שלה, הפרטים כל עם ומידה מידה

שערי  חמישים כמספר מ"ט, ומספרם

אחד  חסר Bc·Ï,בינה '‰Ï eÈ‰È [ƒ¿«¿«
האדם  רגש של הפרטים שכל היינו

לו  יהיו ולא ה' לעבודת ורק אך יהיו

מצד  שאינם זרים לדברים רגשות

NÚ‰הקדושה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆
CLÓeÈ ‡lL ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a¿ƒ≈¿»»ƒ∆…¿«
˜¯ ÌÈBˆÈÁÏ ÚÙM‰«∆««ƒƒ«

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈
¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈
'B‚ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»«¿ƒ¿»«ƒ
,'B‚ CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èkƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ

˜eÒt‰ ¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó51 הבא ¿»≈¿««¬»«»
בתהילים  פרק אותו «»‰ÌOבהמשך

" 'B‚ ÌBÏL CÏe·b חטים חלב ¿≈»
הפסוק B˙eÎiLÂישביעך" ÈkÏשל ¿«»¿ƒ

ŒÈ¯Á‡Ïe ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ¿«¬≈
˜eÒt‰ ¯‡·Ó ‰Ê52 האמור ∆¿»≈«»

הפרק  Óvk¯בהמשך ‚ÏL Ô˙Bp‰«≈∆∆«»∆
¯‡·Óe .'B‚53¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa ‡e‰ ‚ÏLc ,54, ¿»≈¿∆∆¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
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יג f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

מקֹום  ּתֹופסים אינם הּקׁשר 45ׁשהּנבראים וזהּו . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה  -ּדׁשני ּבירּוׁשלים (הענינים) ּפירּוׁשים ְְִִִִִִֵֵַַָָָ

היא  וׁשּירּוׁשלים הּדּבּור, עֹולם הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּירּוׁשלים

ה' ּבּודבר ההתּבֹוננ ּות ׁשעלֿידי  - הּיראה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשלמּות

(רק) היא העֹולמֹות ּכל ׁשהתהּוּות ְִִִִֶַַָָָָָמירּוׁשלים,

ּבחינת  ׁשהיא הּדּבּור) (עֹולם ירּוׁשלים ְְְִִִִִִֶַַַַָָמּבחינת

 ֿ עלֿידי מּמּנה, ׁשּלמעלה הּמדרגֹות לגּבי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּדֹומם

הּיראה. לׁשלמּות יבֹוא ְְִִֵֶַָָזה

‡l‡,ּתּתאה ּביראה זה נכלל ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ∆»ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהאלקּות  הּוא ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות עיקר ְְְֱִִִֶַַָֹּכי

רק  ׁשהּוא ּכׁשּמתּבֹונן ּגם ולכן העֹולמֹות, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבער

הרֹוממּות  (ּכלּֿכ) ּבֹו נרּגׁש אין ּדֹומם, ְְְִִֵֵַָָָָּבחינת

קּמיּה ׁשּכּוּלא מעֹולמֹות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְֵֵֵֶֶַַָָָּדאֹור

חׁשיב  עיּלאה 46ּכלא ׁשּיראה ּדזה מּובן, ּומּזה . ְְְֳִִִִֶֶֶָָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור מהרֹוממּות ְְְְִֵֵֶַָָהיא

ענין  אצלֹו ׁשּנרּגׁש היא ּבזה הּכּונה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעֹולמֹות,

מה  יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה עצמֹו. ְְְִִִֵֶֶַַַָָזה

אלקים  נאמר עיּלאה) (יראה צּיֹון .47ּׁשּגּבי  ְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּבחי Óe·‡¯ז) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ¿»≈ְְְֲִִִַַַַַָ

ּׁשּכתּוב 48הּנ"ל  מה על ּדהּטעם , ְֶַַַַַַַָ

(ּבּפסּוק  עצמֹו הּכתּוב מבאר צּיֹון, אלקי ְְְֱִִִֵַַַַַָָָֹהללי

והענין  גֹו'. ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלאחריֿזה)

ּבּמׁשנה  ּדאיתא עיר)49הּוא (לבן אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִֶַָָ

היא  ּדחֹומה ּובריח . ּודלתים חֹומה לעיר, ְְְְִִִִִַַָָָָלבנֹות
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שהנבראים 45) ההתבוננות גם נכללת תתאה דיראה שבההתבוננות ,140 ע' ה'תש"ח וסה"מ רג ע' תרס"ה סה"מ גם ראה

"א"א  זה אור דלגבי אותם, המהווה האור לגבי מקום תופסים שאינם מדובר שם אבל אלקות". לגבי מקום תופסים "אינם

שבחינת  בההתבוננות משא"כ שם. בסה"מ כמפורש תתאה, יראה בכלל הוא ולכן כלל". מקום תופסים העולמות שאין לומר

מעולמות. שלמעלה האור לגבי דהנבראים מקום תפיסת העדר נרגש דומם*, בחינת רק היא אלקינו" עד"ז 46)"עיר ראה

רצה). (ע' ק"נ פ' ח"א תער"ב (ירושלים)47)המשך היראה שבשלימות לפי שזהו לומר יש הוי', את ירושלים שבחי ומ"ש

בפנים. כנ"ל מעולמות, שלמעלה האור עכ"פ כללי באופן 48.26)נרגש שבהערה אור וביהל בסידור ב.49)וכ"ה ז, ב"ב

דומם. בחינת רק הוא ואעפ"כ מירושלים") ה' ("ודבר המהווה הדיבור נמשך שממנו המקור הוא אלקינו" ש"עיר ובפרט (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯·p‰L ˙eBa˙‰‰ומעלתם גדולתם כל עם ‡ÌÈכולם «ƒ¿¿∆«ƒ¿»ƒ≈»

ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz45.לאלוקות בטלים אלא ¿ƒ»
ÌÈÏLe¯Èa (ÌÈÈÚ‰) ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ שנתבארו ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ»«ƒ

האחד  הפירוש – ‰לעיל ÌÈÏLe¯iL¯eac‰ ÌÏBÚ ‡e שבאמצעותו ∆¿»«ƒ»«ƒ
- השני והפירוש העולם, נברא

˙eÓÏL ‡È‰ ÌÈÏLe¯iLÂ¿∆¿»«ƒƒ¿≈
È„ÈŒÏÚL - ‰‡¯i‰«ƒ¿»∆«¿≈
'‰ ¯·„ea ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿¿«

,ÌÈÏLe¯ÈÓ הראשון הפירוש לפי ƒ»»ƒ
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»»ƒ

) ÌÈÏLe¯È ˙ÈÁaÓ ,עיר (¯˜) «ƒ¿ƒ«¿»«ƒ
˙ÈÁa ‡È‰L (¯eac‰ ÌÏBÚ»«ƒ∆ƒ¿ƒ«
˙B‚¯„n‰ Èa‚Ï ÌÓBc≈¿«≈««¿≈

,‰pnÓ ‰ÏÚÓlL לעיל כמבואר ∆¿«¿»ƒ∆»
האותיות, B·È‡לעניין ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»

‰i¯‡‰האדם  ˙eÓÏLÏ, ƒ¿≈«ƒ¿»
השני. הפירוש לפי "ירושלים",

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
שמתעוררת  יראה, של זו דרגה שגם

שהיא  כפי ה' בגדולת התבוננות מתוך

"ירושלים", נקראת מהעולם, נראית

זאת  בכל מושלמת, Ê‰יראה ÏÏÎƒ¿»∆
,‰‡zz ‰‡¯Èa איך ולכאורה, ¿ƒ¿»«»»

נמוכה  דרגה היא מושלמת יראה

ההסבר בא כך על ביראה, Èkƒותחתונה
‡e‰ BlL ˙eBa˙‰‰ ¯˜ÈÚƒ««ƒ¿¿∆
,˙BÓÏBÚ‰ C¯ÚaL ˙e˜Ï‡‰a¿»¡…∆¿∆∆»»
˜¯ ‡e‰L ÔBa˙nLk Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿∆ƒ¿≈∆«

,ÌÓBc ˙ÈÁa ברוך הקדוש ובאמת ¿ƒ«≈
שיעור  לאין נעלה Lb¯הוא ÔÈ‡≈ƒ¿»

¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ (CkŒÏk) Ba»»»¿¿
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡lekL46 ∆»«≈¿»√ƒ
אינו  כאילו כלא, נחשב הכול שלגביו

כל  עדיין האדם, של הפנימית בהכרה נרגשת לא הזו הרוממות עוד וכל קיים,

ובדרך  מהבריאה, משתקפת שהיא כפי היא ה' בגדולת שלו וההשגה ההבנה

העולם  מתוך ה' בגדלות מהכרה כי עילאה", ל"יראה להגיע אפשר אי זו

במציאות". ל"ביטול לא אך היש" ל"ביטול להגיע אפשר

¯B‡c ˙eÓÓB¯‰Ó ‡È‰ ‰‡lÈÚ ‰‡¯iL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆ƒ¿»ƒ»»ƒ≈»¿¿
Lb¯pL ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈»««»»»∆ƒ∆ƒ¿»

BÓˆÚ ‰Ê ÔÈÚ BÏˆ‡ שהאדם ∆¿ƒ¿»∆«¿
להכרה  הגיע זו בדרגה ה' את הירא

(התנשאות  ברוממות פנימית והרגשה

שלמעלה  האלוקי האור של והבדלה)

מהעולמות.

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
¯˙BÈ שנש השאלה אלה מתחזקת ≈
(È¯‡‰לעיל ÔBiˆ ÈabM ‰Ó«∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡ (‰‡lÈÚ47, ƒ»»∆¡«¡…ƒ
לגבי  ודוקא ציון" אלוקיך "הללי

תתאה" ב"יראה שקשורה "ירושלים",

את  ירושלים "שבחי הוי', שם נאמר

יותר  נכון היה לכאורה והרי הוי'",

בשם  תהיה תתאה" ש"יראה להיפך

בשם  תהיה עילאה" ו"יראה אלוקים

הוי'.?

Œ¯eac ¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe (Ê¿»≈¿««¬»ƒ
Ï"p‰ ÈÁaL ÏÈÁ˙n‰48, ««¿ƒ«¿ƒ««

ÈÏÏ‰ ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ÌÚh‰c¿«««««∆»«¿ƒ
·e˙k‰ ¯‡·Ó ,ÔBiˆ CÈ˜Ï‡¡…«ƒƒ¿»≈«»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˜eÒta) BÓˆÚ«¿«»∆¿«¬≈∆

בתהילים  זה בפרק הבא Èkהפסוק (ƒ
,'B‚ CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ כפי ƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ

ומבאר. שממשיך

‡˙È‡c ‡e‰ ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»¿ƒ»
‰Lna49Ô·Ï) B˙B‡ ÔÈÙBk «ƒ¿»ƒ¿∆

‰ÓBÁ ,¯ÈÚÏ ˙B·Ï (¯ÈÚƒƒ¿»ƒ»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ï„e אחד שכל כלומר ¿»«ƒ¿ƒ«

בהוצאות  להשתתף חייב העיר מתושבי

לנעול  כדי ובריח דלתות חומה, בניית

עליה. ולשמור העיר lL‡את ‡BO‰ ÔÓ Ô‚‰Ï È„Îa ‡È‰ ‰ÓBÁc¿»ƒƒ¿≈¿»≈ƒ«≈∆…
˙‡ˆÏ ¯ÈÚ‰ Èa eÏÎeiL È„Î·e .¯ÈÚa ÒkÈ החוצה מהעיר ƒ»≈»ƒƒ¿≈∆¿¿≈»ƒ»≈
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ּובכדי  ּבעיר. יּכנס ׁשּלא הּׂשֹונא מן להגן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבכדי

ּפתח  עֹוׂשים ולבא, לצאת העיר ּבני ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיּוכלּו

ּבכדי  לּדלת, ּבריחים ועֹוׂשים ּבחֹומה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָודלת

ליּכנס. הראּויים אּלה רק לעיר יּכנסּו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּוא  הּבריחים ּדענין למעלה, הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָועלּֿדרֿזה

הּׁשפע, את ׁשּמגּבילים אלקים ּדׁשם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַֹהּגבּורֹות

לחיצֹוני  יניקה מּמּנּו יּומׁש הללי ׁשּלא וזהּו ם. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹ

אלקים, ׁשם ּכאן ׁשּנאמר (והּטעם צּיֹון ְֱֱֱִִִֵֶֶַַַַַָֹֹאלקי

הּוא  ׁשּבצּיֹון ,ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְִִִִִֵֶַָָהּוא)

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהמׁשכת

צרי ולכן ׁשוין, הּכל זה אֹור ּדלגּבי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ(ּכּנ"ל),

ׁשּנמׁש הּׁשפע להגּביל אלקים ּדׁשם ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹלהּגבּורֹות

מה  ועלּֿדר החיצֹונים. ינקּו ׁשּלא זה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹמאֹור

ׁשההׁשּפעה  אּתה, עּמי לצּיֹון ולאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּׁשּכתּוב

וזהּו ליׂשראל. לעּמי, רק ּתהיה צּיֹון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָמּבחינת

ׁשהּברכה  ,ּבקרּב ּבני ּבר הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּממׁשי

ליׂשראל. ,לבני רק ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוההׁשּפעה

CÈLÓÓe עלֿידי נעׂשה זה ׁשענין ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְֲִִִֶָָהעבֹודה

ׁשערי ּבינה 50ּבכל ׁשערי נ' הם ׁשערי . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ועלֿידי  ׁשּבּלב. לּמּדֹות הּבינה, מּמֹוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּנמׁשכים

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְְֲִִִֶָָָהעבֹודה

ּכלּולה  מהן אחת [ׁשּכל הּמּדֹות ז' ׁשּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשערי

ּבריחי  נעׂשה עלֿידיֿזה לבּדֹו, לה' יהיּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַמז']

רק  לחיצֹונים הּׁשפע יּומׁש ׁשּלא ,ְְִִִֶֶַַַַַָָֹׁשערי

ְְִֵָליׂשראל.

ׁשּבחי p‰Â‰ח) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי גֹו' ְְְִִִִִֵַַָָָירּוׁשלים

הּפסּוק  ּבהּמאמר מבאר ׁשלֹום 51גֹו', ּגבּול הּׂשם ְְְֲֵֵַַַַָָָָָ

ּולאחריֿזה  ,ׁשערי ּבריחי חּזק לּכי וׁשּיכּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָגֹו'

הּפסּוק  ּומבאר 52מבאר גֹו'. ּכּצמר ׁשלג ,53הּנֹותן ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חור  ּכתלג לבּוׁשּה ּבחינת הּוא וצמר 54ּדׁשלג , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
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שופטים.50) יד.51)ר"פ קמז, טז.52)תהלים שלג 53)שם, הנותן ד"ה דא"ח עם סידור ד. א, דברים לקו"ת גם וראה

ואילך). ב (סג, ט.54)כצמר ז, דניאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·ÏÂ,העיר לתוך ÌÈNBÚÂמבחוץ .‰ÓBÁa ˙Ï„Â Á˙t ÌÈNBÚ ¿»…ƒ∆«¿∆∆«»¿ƒ

,˙ÏcÏ ÌÈÁÈ¯aנעולה שתהיה ÈÚÏ¯כדי eÒkÈ ‡lL È„Îa אנשים ¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆…ƒ»¿»ƒ
‰e‡אלא ¯˜זרים ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÒkÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ ‰l‡ «≈∆»¿ƒƒ»≈¿«∆∆∆

,‰ÏÚÓÏבאלוקותÌÈÁÈ¯a‰ ÔÈÚc הכ את לעיר,המגבילים ניסה ¿«¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
באלוקות, למעלה ‰e‡בנמשל,

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰«¿¿≈¡…ƒ
,ÚÙM‰ ˙‡ ÌÈÏÈa‚nL∆«¿ƒƒ∆«∆«

נחוצה הזו CLÓeÈוההגבלה ‡lL∆…¿«
‰˜ÈÈ epnÓ והשפעהÌÈBˆÈÁÏ ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ

שבדרך  הקדושה לצד שמחוץ כוחות

ביותר  מועטת חיות מקבלים כלל

וחיות. שפע תוספת לקבל ומעוניינים

ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ¡…«ƒƒ
ÌL Ô‡k ¯Ó‡pL ÌÚh‰Â)¿«««∆∆¡«»≈

,ÌÈ˜Ï‡ שהיא אף ל"ציון" בשייכות ¡…ƒ
יותר  שייכת שלכאורה נעלית מדרגה

הוי' ÈÁÈ¯aלשם ˜fÁ Èk (‡e‰ƒƒ«¿ƒ≈
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔBiˆaL ,CÈ¯ÚL¿»»ƒ∆¿ƒ«¿»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»
Èa‚Ïc ,(Ï"pk) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿««ƒ¿«≈

,ÔÈÂL Ïk‰ ‰Ê ¯B‡ כל כי ∆«…»ƒ
לא  התחתונים והנבראים העולמות

שוין  שהכול וכיוון מקום, תופסים

ל"חיצונים" הקדושה צד בין וההבדל

שתהיה  חשש יש ומודגש, ברור לא

לחיצונים  ˆ¯CÈיניקה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰Ï כדי ¿«¿¿≈¡…ƒ

¯B‡Ó CLÓpL ÚÙM‰ ÏÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«∆ƒ¿»≈
.ÌÈBˆÈÁ‰ e˜È ‡lL ,‰Ê∆∆…ƒ¿«ƒƒ
¯Ó‡ÏÂ ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»¿≈…

,‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ כך על וגם ¿ƒ«ƒ»»
בשייכות  מדוע לעיל השאלה נשאלה

נאמר  גבוהה מדרגה שהיא ל"ציון"

שלפעמים  שם שהוא מתייחס "עמי"

היא  הפסוק כוונת אלא השבח, להיפך

ÔBiˆ ˙ÈÁaÓ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
Ï‡¯NÈÏ ,ÈnÚÏ ˜¯ ‰È‰z ולא ƒ¿∆«¿«ƒ¿ƒ¿»≈

הקדושה. היפך העולם, לאומות

·e˙k‰ CÈLÓnL e‰ÊÂ לאחר ¿∆∆«¿ƒ«»
שערייך" בריחי חיזק CÈa"כי C¯a≈«»«ƒ

‰ÚtL‰‰Â ‰Î¯a‰L ,Ca¯˜a¿ƒ¿≈∆«¿»»¿««¿»»
.Ï‡¯NÈÏ ,CÈ·Ï ˜¯ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚL ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»∆ƒ¿»∆
לחיצונים  הקדושה מצד חיות השפעת מפני השמירה È„ÈŒÏÚשל ‰NÚ«¬∆«¿≈

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc ‰„B·Ú‰50. »¬»¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆
˙BcnÏ ,‰Èa‰ ÁBnÓ ÌÈÎLÓp‰ ‰Èa È¯ÚL ' Ì‰ EÈ¯ÚL¿»∆≈«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒƒ««ƒ»«ƒ

.·laL דר לחמישים מחולקת העליונה הבינה 'שערים'ספירת המכונות גות ∆«≈
למשה  ניתנו וכולם בינה שערי חמישים שישנם בגמרא ז"ל חכמינו (כדברי

'ותחסרהו  שנאמר אחת חסר רבינו

בפטירתו  שרק ואמרו מאלוקים' מעט

בכך  כנרמז הנו"ן לשער משה זכה

לגבי  וגם בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר

נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר ספירת

עד  בעבודתו להגיע מסוגל שהאדם

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט שער

ובאמצעות  השבועות) בחג מלמעלה

(השכל) הבינה אלה, 'שערים' חמישים

רגש  להיות והופכת ללב יורדת שבמוח

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ הרוחנית ¿«¿≈»¬»
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
˙Bcn‰ 'Ê ÏkL ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆∆»«ƒ
לשבע  המקבילות האדם, שבנפש

גבורה, חסד, העליונות המידות

מלכות  יסוד, הוד, נצח, תפארת,

'ÊÓ ‰ÏeÏk Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL]∆»««≈∆¿»ƒ
שבחסד" מ"חסד – השבע מכל היינו

כל  כלומר שבמלכות", "מלכות ועד

שלה, הפרטים כל עם ומידה מידה

שערי  חמישים כמספר מ"ט, ומספרם

אחד  חסר Bc·Ï,בינה '‰Ï eÈ‰È [ƒ¿«¿«
האדם  רגש של הפרטים שכל היינו

לו  יהיו ולא ה' לעבודת ורק אך יהיו

מצד  שאינם זרים לדברים רגשות

NÚ‰הקדושה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆
CLÓeÈ ‡lL ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a¿ƒ≈¿»»ƒ∆…¿«
˜¯ ÌÈBˆÈÁÏ ÚÙM‰«∆««ƒƒ«

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈
¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈
'B‚ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»«¿ƒ¿»«ƒ
,'B‚ CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èkƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ

˜eÒt‰ ¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó51 הבא ¿»≈¿««¬»«»
בתהילים  פרק אותו «»‰ÌOבהמשך

" 'B‚ ÌBÏL CÏe·b חטים חלב ¿≈»
הפסוק B˙eÎiLÂישביעך" ÈkÏשל ¿«»¿ƒ

ŒÈ¯Á‡Ïe ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ¿«¬≈
˜eÒt‰ ¯‡·Ó ‰Ê52 האמור ∆¿»≈«»

הפרק  Óvk¯בהמשך ‚ÏL Ô˙Bp‰«≈∆∆«»∆
¯‡·Óe .'B‚53¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa ‡e‰ ‚ÏLc ,54, ¿»≈¿∆∆¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
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נקא  ּכעמר ראׁשּה ׂשער ּבחינת וזהּו55הּוא מה 55. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

ּכּׁשלג 56ּׁשּכתּוב  ּכּׁשנים חטאיכם יהיּו אם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשני יהיּו, ּכּצמר כּתֹולע יאּדימּו אם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָילּבינּו,

ׁשהּפגם  הינּו אדֹום, ּבצבע ׁשּנצּבע אּלא לבן ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָחּוט

הּוא  זה ּדפגם והּתקּון ּבהּלבּוׁשים, רק ְְְְִִִֶַַַָהּוא

הּוא  ותֹולע חור. ּכתלג  לבּוׁשּה ּבחינת ְְְְְִִִֵֵַַָָָעלֿידי

הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ׁשהּפגם הינּו ּבעצם, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדֹום

צמר, ּבחינת עלֿידי הּוא זה ּפגם לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּובכדי

הם  ראׁשּה ּדׂשער נקא, ּכעמר ראׁשּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַׂשער

הּנפׁש מעצם ׁשרֹואים,57המׁשכֹות ּכמֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכל  נמׁש ראׁשֹו ּבׂשערֹות אדם ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹׁשּכׁשּמֹוׁשכין

ּבּׁשלג  ׁשּגם הּוא ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּגּוף.

עצם. צמר, ּבחינת יּומׁש לבּוׁש, ְְְִֶֶֶֶֶַַׁשהּוא

המׁשכה  עלֿידי הּוא וׁשלג ּדצמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָוהחיּבּור

ׁשּמבאר  ּולאחרי מּׁשניהם. ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמקֹום

עֹוד  מבאר ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ענין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהּמאמר

ּתּתן  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ענין קצת) (ּבׁשינּוי ְְְְְְִִִִִֶַַַָּפעם

חּזק  ּכי נעׂשה וׁשעלֿידיֿזה ,ׁשערי ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָל

ּדֿהּנֹותן  הּׁשּיכּות להבין וצרי .ׁשערי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבריחי

.ׁשערי ּבריחי חּזק לּֿכי ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשלג

יתרֹון Ô·eÈÂט) יׁש וצמר, ּדׁשלג ּבהקּדים, זה ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַ

הּוא, והענין מהם. אחד ְְְִֵֶֶָָָָּבכל

ּדקנא, ּתקּוני י"ג הּוא (ׁשלג) חור ּכתלג ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָּדלבּוׁשּה

ׁשּבֹו 'ּדארי סתימאה ּב'מֹוחא הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּׁשרׁשם

נקא  ּכעמר ראׁשּה ּוׂשער  ּדעּתיק', 'ּגבּורה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָמלּוּבׁש

'חסד  מלּוּבׁש ׁשּבֹו 'ּדארי ּב'גלּגלּתא הם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ(צמר)

ּב'ּסידּור'58ּדעּתיק' ּומבֹואר הּגבּורֹות 59. ּדענין , ְְְְְִִִַַַַָ

להמּתיק  ּבאים הם ּכי הּוא ּדקנא ּתקּוני ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשּבי"ג
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא, ברוך הקדוש יומין", "עתיק את שראה נאמר בחלום דניאל של במחזה

לבן  כשלג ÓÚk¯כשלבושו dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa ‡e‰ ¯ÓˆÂ¿∆∆¿ƒ«¿«≈≈«¬«
‡˜55.נקי כצמר ראשו שער מראה, אותו בהמשך e‰ÊÂ55‰Óכנאמר ¿≈¿∆«

·e˙kM56ÌÈMk ÌÎÈ‡ËÁ eÈ‰È Ì‡ אדומים,eÈaÏÈ ‚ÏMk ∆»ƒƒ¿¬»≈∆«»ƒ«∆∆«¿ƒ
לבנים  להיות eÓÈc‡Èיהפכו Ì‡ƒ«¿ƒ

,eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ בין וההבדל «»«∆∆ƒ¿
לאדמימות  "כשנים" של האדמימות

הוא  התולעת ËeÁשל ‡e‰ ÈL»ƒ
בצבע  הוא מהותו, מצד שמלכתחילה,

ÚaˆpL ‡l‡ Ô·Ï החטא בגלל »»∆»∆ƒ¿«
Ì‚t‰L eÈ‰ ,ÌB„‡ Ú·ˆa¿∆«»«¿∆«¿»

,ÌÈLe·l‰a ˜¯ ‡e‰ פגם היינו «¿«¿ƒ
בלבד  Ê‰חיצוני Ì‚Ùc Ôe˜z‰Â¿«ƒƒ¿»∆
חמור  כך שאינו È„ÈŒÏÚכל ‡e‰«¿≈

¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa שכן ¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
תיקון  ידי על נתקן בלבושים פגם

וטהור  נקי לבן, ולבוש בלבושים,

על  שנפעל לפגם התיקון הוא מפגמים,

החטא  מחמת באדום הלבן צביעת .ידי
,ÌˆÚa ÌB„‡ ‡e‰ ÚÏB˙Â מצד ¿»»¿∆∆

חמור ‰eÈמהותו, הוא שהחטא «¿
כך כדי עד ‰Ì‚t‰LÚÈbביותר, ∆«¿»ƒƒ«

ופגע È„Î·eנגע ,LÙp‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆∆ƒ¿≈
Ì‚t Ôw˙Ï חמורŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ¿«≈¿»∆«

,¯Óˆ ˙ÈÁa È„È נאמר שעליה ¿≈¿ƒ«∆∆
˜‡,בפסוק ¯ÓÚk dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈«¬«¿≈

נקי כצמר ראשו ¯‡dLשער ¯ÚNcƒ¿«≈≈
˙BÎLÓ‰ Ì‰ התעוררות של ≈«¿»

תשובה  ידי על הפגם לתיקון

שנובעות והתקרבות  ∆∆≈ÌˆÚÓלאלוקות
LÙp‰57ÌÈ‡B¯L BÓk , «∆∆¿∆ƒ

‡„Ìבגשמיות, ÔÈÎLBnLkL∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

Ûeb‰ עצמו שהוא (אף שהשער הרי «
קשור  הגוף) מאברי חלק איננו

האדם. ‰Ô˙Bpבעצמיות ÔÈÚÂ¿ƒ¿««≈
‚ÏMa ÌbL ‡e‰ ,¯Óvk ‚ÏL∆∆«»∆∆««∆∆

,Le·Ï ‡e‰L הכתוב כדברי ∆¿
כשלג  הוא יומין" "עתיק של שהלבוש

ÌˆÚ,לבן  ,¯Óˆ ˙ÈÁa CLÓeÈ ותוכן מהעצם, ממשיך שהשער כאמור ¿«¿ƒ«∆∆∆∆
של  החיצוניות על גם תשפיע מהעצם וההתגלות שההמשכה הוא העניין

תשובה. ועושה שלו הפגמים את המתקן Óˆc¯האדם ¯eaÈÁ‰Â העצם ¿«ƒ¿∆∆
החיצוניים ÏLÂ‚והפנימיות  ÌB˜nÓהלבושים ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿∆∆«¿≈«¿»»ƒ»

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ממנו וההמשכה שההשפעה כך כל גבוה מקור ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
האדם. של המציאות פרטי בכל חודרת

¯‡·Ó ,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚ ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»ƒ¿««≈∆∆«»∆¿»≈
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚ (˙ˆ˜ ÈeÈLa) ÌÚt „BÚ««¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆¿∆«¿≈∆
.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk ‰NÚ«¬∆ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
"שופטים  של העבודה שביאור וכיוון

הגוף  שערי על השמירה ושוטרים...",

הבריחים  לחיזוק שנמשלה הרוחניים

כמבואר  העיר, שערי את הנועלים

ביאור  לאחר שוב ונכפל חוזר לעיל,

שיש  מוכח כצמר", שלג "הנותן עניין

הדברים  בין ÔÈ·‰Ïקשר CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰Œc ˙eÎiM‰««»¿«≈∆∆«»∆

.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ ÈkŒÏ¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
‚ÏLc ,ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (Ë¿»∆¿«¿ƒ¿∆∆

,¯ÓˆÂ הרוחנית משמעותם לפי ¿∆∆
‡Á„הפנימית  ÏÎa ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿¿»∆»

dLe·Ïc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .Ì‰Ó≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿≈
(‚ÏL) ¯ÂÁ ‚Ï˙k משמעות ƒ¿»ƒ»∆∆

הוא, ברוך הקדוש של שהלבוש האמור

לבן  כשלג הוא È"‚כביכול, ‡e‰
,‡˜c Èe˜z מידות עשרה שלוש ƒ≈ƒ¿»

רחום  ("אֿל בתורה האמורות הרחמים

בלשון  נקראות וכו') אפים" ארך וחנון

הזקן  תיקוני עשרה שלוש הקבלה

‡ÁBÓ'a ‡e‰ ÌL¯ML∆»¿»¿»
'CÈ¯‡c ‰‡ÓÈ˙Ò הסתום המוח ¿ƒ»»¿«ƒ

בחינת  של מגילוי) שלמעלה (הנעלם,

(שהיא  ארוכות] [פנים אנפין" "אריך

עליון) בכתר ב"מוחא BaLבחינה ∆
'e·b¯‰סתימאה" LaeÏÓ¿»¿»

,'˜ÈzÚc שהיא כפי הגבורה בחינת ¿«ƒ
ועמוקה  פנימית (בחינה יומין" ב"עתיק

עליון) בכתר ¯‡dLיותר ¯ÚNe¿«≈≈
Ì‰ (¯Óˆ) ‡˜ ¯ÓÚk«¬«¿≈∆∆≈

'CÈ¯‡c ‡zÏbÏ‚'a"ה"גולגולת ¿À¿»¿»¿«ƒ
בחינת  של ה"מוח") את (המקיפה

אנפין" ב"גלגלתא"BaL"אריך ∆
'˜ÈzÚc „ÒÁ' LaeÏÓ58,"יומין ב"עתיק שהיא כפי החסד בחינת ¿»∆∆¿«ƒ

החסד. למידת שייך והצמר הגבורה למידת שייך השלג «¿B·Óe‡¯ובקיצור,
'¯e„Èq'a59, חסידות מאמרי עם הזקן אדמו"ר סידור  של  מיוחדת מהדורה «ƒ

‡˜c Èe˜z ‚"ÈaL ˙B¯e·b‰ ÔÈÚc מקום להם אין שלכאורה ¿ƒ¿««¿∆¿ƒ≈ƒ¿»
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ּבׁשרׁשם  אּלא נמּתקים הּדינים ואין .60הּדינים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשאין  הראׁש, ּדינים ּוׂשערֹות להמּתיק ּבאים ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הם  הרחמים), מּדֹות מי"ג למעלה הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ(ׁשהרי

הּדינים  ׁשהמּתקת מּובן, ּומּזה חסד. ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבחינת

ּבאים  ׁשהם ּכיון ּדקנא, ּתקּוני הי"ג ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּיכת  ההמּתקה לכן הּדינים, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלהמּתיק

עליהם). ּדינים ׁשּנתעֹורר (לאּלה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָלהּמּטה

למעלה  ׁשהם ראׁשּה, ׂשער ׁשעלֿידי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוההמּתקה

החסדים  מּצד הּוא הּדינים, המּתקת ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָמענין

ּדקנא  ּתקּוני ׁשי"ג  וזהּו מּלמעלה. ּגילּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם,

ראׁשּה ּוׂשער הרחמים) מּדֹות (י"ג רחמים ְֲֲִִִֵֵֵַַַָהם

חסד  מּזה 61הם ּכלל) ּבדר) הם ּדרחמים , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

הּזּולת  ׁשל צערֹו את הּוא 62ׁשּמרּגיׁש והחסד , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַ

עצמֹו .63מּצד ְִַַ

‰p‰Â סעיף לעיל (הּובא ּבהּמאמר מהּמבֹואר ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵַַַָָָ

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּפגמים דּתקּון ְְְִִִֵֶַַַָח)

אדם  ׁשּכׁשּמֹוׁשכין ּבדּוגמת הּוא ראׁשּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּדׂשער

ּדבחינת  מּוכח הּגּוף, ּכל נמׁש ראׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָָֹּבׂשערֹות

ּדיׂשראל  העצם הּוא ׁשּלמעלה ראׁשּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׂשער

ּדּלמעלה, העצמּיּות הּוא ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ[ּדכיון

ּגם  זהּו הרי לבּוׁשּה, מּבחינת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

 ֿ וקּודׁשאּֿברי יׂשראל ּכי ּדיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָהעצמּיּות

ּדהּמּובא  לֹומר, צרי ועלּֿפיֿזה חד]. ּכּוּלא ְְִִֶַַַַָָָהּוא

הּדינים  (והמּתקת חסד הם ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלעיל

לּכחֹות  ּבנֹוגע הּוא מּלמעלה) ּגילּוי עלֿידי ְְְְִִֵֵַַַַָֹהּוא

ּומלּוי  ּתקּון הּוא ׁשעלֿידם ּדהּנׁשמה, ְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּויים

עם  ּדקנא, ּתקּוני ּדי"ג הּוא, והענין ְְְְְִִִִִֵַָָָָהּפגמים.

ּכיון  מּכלֿמקֹום מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְֱִִֵֵַַָָָָָהיֹותם
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פ"א.60) השופר) (שער כו שער פע"ח שם. מלך ובמקדש א קנא, זח"א וראה ב). (לט, פל"א שם.61)תניא שלכן 62)לקו"ת

שם. לקו"ת - העניים ועל לו שצר מי על אלא אינם מט,63)הרחמים (סוכה כמארז"ל המקבל, מצב בזה נוגע לא ולכן

שם. לקו"ת - לעשירים בין לעניים בין הוא שחסד ב)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרחמים מידות י"ג של זו ‰Ìבבחינה Èk ‡e‰הזקן תיקוני ÌÈ‡aי"ג ƒ≈»ƒ

ÌL¯La ‡l‡ ÌÈ˜zÓ ÌÈÈc‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï60 ולכן ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ∆»¿»¿»
וחסידות  בקבלה שמבואר וכפי גבורות, של עניין יש והחסד הרחמים בשורש

עלֿידי  הרי למטה, בירידתם ורק וקדושה טוב הוא והדינים הגבורות ששורש

להשתלשל  יכולים רבים צמצומים

והדרך  הטוב, היפך קשות גבורות מהם

שממשיכים  היא הדינים את להמתיק

משורשם. ‰¯‡L,בהם ˙B¯ÚNe¿»»…
ÌÈÈc ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿«¿ƒƒƒ
‚"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰L)∆¬≈≈¿«¿»ƒ

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ בעצם ),וקשורים ƒ»«¬ƒ
,Ô·eÓ ‰fÓe .„ÒÁ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«∆∆ƒ∆»

‰ ˙˜zÓ‰LÌÈÈc כפי והגבורות ∆«¿»««ƒƒ
קשות  גבורות להיות »∆ŒÏÚLשירדו

,‡˜c Èe˜z ‚"È‰ È„È שורש ¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌÈ‡aהגבורות  Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈»ƒ

ÔÎÏ ,ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«ƒƒ»≈
‰hn‰Ï ˙ÎiL ‰˜zÓ‰‰««¿»»«∆∆¿««»
ÌÈÈc ¯¯BÚ˙pL ‰l‡Ï)¿≈∆∆ƒ¿≈ƒƒ

(Ì‰ÈÏÚ את להמתיק והפעולה ¬≈∆
מלמטה, התעוררות ידי על היא הדינים

האדם. הדינים zÓ‰‰Â˜‰מצד של ¿««¿»»
ÚN¯והגבורות  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿«
,dL‡¯ שלמעלה העצם והפנימיות ≈≈

הנעלית  הצמר בחינת מהגילויים,

השלג, ÏÚÓÏ‰מבחינת Ì‰L∆≈¿«¿»
ÌÈÈc‰ ˙˜zÓ‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¿»««ƒƒ

‰ÌÈ„ÒÁבשורשם, „vÓ ‡e‰ƒ««¬»ƒ
Ì‰aL עצמם,בגבורותÈeÏÈb ∆»∆ƒ

והארה  למטה.ÏÚÓlÓ‰והמשכה ƒ¿«¿»
Ì‰ ‡˜c Èe˜z ‚"ÈL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ≈ƒ¿»≈
(ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È) ÌÈÓÁ«̄¬ƒƒ»«¬ƒ

„ÒÁ Ì‰ dL‡¯ ¯ÚNe61, ואף ¿«≈≈≈∆∆
ושניהם  דומים שניהם שלכאורה

על  שנוצרו הפגמים תיקון פועלים

ביניהם  הבדל יש זאת בכל החטאים,

קשור  הזקן, תיקוני י"ג השלג, שעניין

קשור  הצמר ועניין הרחמים, במידת

החסד ‰Ìבמידת ÌÈÓÁ¯c¿«¬ƒ≈
˙Ïef‰ ÏL B¯Úˆ ˙‡ LÈb¯nL ‰fÓ (ÏÏk C¯„a)62, ונמצא ¿∆∆¿»ƒ∆∆«¿ƒ∆«¬∆««

הכוונה  שבנמשל לעיל לאמור בדומה וזהו הרחמים, רגש את בו עורר שהזולת

האדם מצד המטה, מצד BÓˆÚלהתעוררות „vÓ ‡e‰ „ÒÁ‰Â63 של ¿«∆∆ƒ««¿
מידת  אבל החסד, את להשפיע למי שיהיה כדי זולת צריך ואכן החסד, בעל

בדומה  וזהו אותה, שגורם הוא הזולת ולא עצמו, מצד באדם קיימת החסד

ו  הדינים שהמתקת בנמשל לעיל היא לאמור הצמר, בחינת שמצד התיקון

מלמעלה. המשכה בכוח

¯Ó‡n‰a ¯‡B·n‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈≈«¿»¿««¬»
Ôe˜z„ (Á ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰)»¿≈¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓ‚t‰ ידי על שנוצרו האדם בנפש «¿»ƒ
‰ÈeÏÈbהחטאים È„ÈŒÏÚL אור של ∆«¿≈«ƒ

מלמעלה ¯‡dLאלוקי ¯ÚNcƒ¿«≈≈
לעיל, כמבואר ה"צמר", ‰e‡בחינת

Ì„‡ ÔÈÎLBnLkL ˙Ó‚e„a¿¿«∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

,Ûeb‰ כל זה גילוי ידי על וכך «
מתעלית  האדם «ÁÎeÓמציאות

dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c בחינת ƒ¿ƒ«¿«≈≈
‰e‡באלוקות ÏÚÓlL‰ה"צמר" ∆¿«¿»

] Ï‡¯NÈc ÌˆÚ‰ הוא העניין ותוכן »∆∆¿ƒ¿»≈
‡e‰ dL‡¯ ¯ÚOL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿«≈≈

,‰ÏÚÓlc ˙eiÓˆÚ‰ הבחינה »«¿ƒƒ¿«¿»
והפנימית  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰העמוקה

,dLe·Ï ˙ÈÁaÓ בחינה שהיא ƒ¿ƒ«¿≈
כשם  עצמיות חיצונית אינו שהלבוש

‰eiÓˆÚ˙האדם  Ìb e‰Ê È¯‰¬≈∆«»«¿ƒ
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈ Èk ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒƒ¿»≈¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a בין והקשר ¿ƒ»«
עד  הוא ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

ואם  אחת, מציאות הם ששניהם כך כדי

העצמיות  היא שלמעלה העצמיות כן

ישראל]. בני של

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ«
dL‡¯ ¯ÚOL ÏÈÚÏ ‡·en‰c¿«»¿≈∆¿«≈≈

למעלה  ה"צמר" ÒÁ„עניין Ì‰≈∆∆
העליונה  החסד »«¿»¿(zÓ‰Â˜˙מידת

ÌÈÈc‰ החסד מידת ‰e‡שמצד «ƒƒ
‡e‰ (‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ Ú‚Ba¿≈««…«¿ƒ

Ì„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰c כאשר ¿«¿»»∆«»»
כראוי  בהם פועל Ôe˜zהאדם ‡e‰ƒ

Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,‡˜c Èe˜z ‚"Èc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓeƒ«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¡»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ מעשר שלמעלה עליון בכתר בחינות והם ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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טו f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

נקא  ּכעמר ראׁשּה ׂשער ּבחינת וזהּו55הּוא מה 55. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

ּכּׁשלג 56ּׁשּכתּוב  ּכּׁשנים חטאיכם יהיּו אם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשני יהיּו, ּכּצמר כּתֹולע יאּדימּו אם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָילּבינּו,

ׁשהּפגם  הינּו אדֹום, ּבצבע ׁשּנצּבע אּלא לבן ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָחּוט

הּוא  זה ּדפגם והּתקּון ּבהּלבּוׁשים, רק ְְְְִִִֶַַַָהּוא

הּוא  ותֹולע חור. ּכתלג  לבּוׁשּה ּבחינת ְְְְְִִִֵֵַַָָָעלֿידי

הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ׁשהּפגם הינּו ּבעצם, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדֹום

צמר, ּבחינת עלֿידי הּוא זה ּפגם לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּובכדי

הם  ראׁשּה ּדׂשער נקא, ּכעמר ראׁשּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַׂשער

הּנפׁש מעצם ׁשרֹואים,57המׁשכֹות ּכמֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכל  נמׁש ראׁשֹו ּבׂשערֹות אדם ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹׁשּכׁשּמֹוׁשכין

ּבּׁשלג  ׁשּגם הּוא ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּגּוף.

עצם. צמר, ּבחינת יּומׁש לבּוׁש, ְְְִֶֶֶֶֶַַׁשהּוא

המׁשכה  עלֿידי הּוא וׁשלג ּדצמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָוהחיּבּור

ׁשּמבאר  ּולאחרי מּׁשניהם. ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמקֹום

עֹוד  מבאר ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ענין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהּמאמר

ּתּתן  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ענין קצת) (ּבׁשינּוי ְְְְְְִִִִִֶַַַָּפעם

חּזק  ּכי נעׂשה וׁשעלֿידיֿזה ,ׁשערי ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָל

ּדֿהּנֹותן  הּׁשּיכּות להבין וצרי .ׁשערי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבריחי

.ׁשערי ּבריחי חּזק לּֿכי ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשלג

יתרֹון Ô·eÈÂט) יׁש וצמר, ּדׁשלג ּבהקּדים, זה ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַ

הּוא, והענין מהם. אחד ְְְִֵֶֶָָָָּבכל

ּדקנא, ּתקּוני י"ג הּוא (ׁשלג) חור ּכתלג ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָּדלבּוׁשּה

ׁשּבֹו 'ּדארי סתימאה ּב'מֹוחא הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּׁשרׁשם

נקא  ּכעמר ראׁשּה ּוׂשער  ּדעּתיק', 'ּגבּורה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָמלּוּבׁש

'חסד  מלּוּבׁש ׁשּבֹו 'ּדארי ּב'גלּגלּתא הם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ(צמר)

ּב'ּסידּור'58ּדעּתיק' ּומבֹואר הּגבּורֹות 59. ּדענין , ְְְְְִִִַַַַָ

להמּתיק  ּבאים הם ּכי הּוא ּדקנא ּתקּוני ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשּבי"ג
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שם.55) לקו"ת גם יח.56)ראה א, שצז).57)ישעי' ע' שפה. (ע' תרכ"ז בסה"מ הלשון ובכ"מ.58)כ"ה ב). (סג, שם סידור

ב.59) סד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא, ברוך הקדוש יומין", "עתיק את שראה נאמר בחלום דניאל של במחזה

לבן  כשלג ÓÚk¯כשלבושו dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa ‡e‰ ¯ÓˆÂ¿∆∆¿ƒ«¿«≈≈«¬«
‡˜55.נקי כצמר ראשו שער מראה, אותו בהמשך e‰ÊÂ55‰Óכנאמר ¿≈¿∆«

·e˙kM56ÌÈMk ÌÎÈ‡ËÁ eÈ‰È Ì‡ אדומים,eÈaÏÈ ‚ÏMk ∆»ƒƒ¿¬»≈∆«»ƒ«∆∆«¿ƒ
לבנים  להיות eÓÈc‡Èיהפכו Ì‡ƒ«¿ƒ

,eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ בין וההבדל «»«∆∆ƒ¿
לאדמימות  "כשנים" של האדמימות

הוא  התולעת ËeÁשל ‡e‰ ÈL»ƒ
בצבע  הוא מהותו, מצד שמלכתחילה,

ÚaˆpL ‡l‡ Ô·Ï החטא בגלל »»∆»∆ƒ¿«
Ì‚t‰L eÈ‰ ,ÌB„‡ Ú·ˆa¿∆«»«¿∆«¿»

,ÌÈLe·l‰a ˜¯ ‡e‰ פגם היינו «¿«¿ƒ
בלבד  Ê‰חיצוני Ì‚Ùc Ôe˜z‰Â¿«ƒƒ¿»∆
חמור  כך שאינו È„ÈŒÏÚכל ‡e‰«¿≈

¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa שכן ¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
תיקון  ידי על נתקן בלבושים פגם

וטהור  נקי לבן, ולבוש בלבושים,

על  שנפעל לפגם התיקון הוא מפגמים,

החטא  מחמת באדום הלבן צביעת .ידי
,ÌˆÚa ÌB„‡ ‡e‰ ÚÏB˙Â מצד ¿»»¿∆∆

חמור ‰eÈמהותו, הוא שהחטא «¿
כך כדי עד ‰Ì‚t‰LÚÈbביותר, ∆«¿»ƒƒ«

ופגע È„Î·eנגע ,LÙp‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆∆ƒ¿≈
Ì‚t Ôw˙Ï חמורŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ¿«≈¿»∆«

,¯Óˆ ˙ÈÁa È„È נאמר שעליה ¿≈¿ƒ«∆∆
˜‡,בפסוק ¯ÓÚk dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈«¬«¿≈

נקי כצמר ראשו ¯‡dLשער ¯ÚNcƒ¿«≈≈
˙BÎLÓ‰ Ì‰ התעוררות של ≈«¿»

תשובה  ידי על הפגם לתיקון

שנובעות והתקרבות  ∆∆≈ÌˆÚÓלאלוקות
LÙp‰57ÌÈ‡B¯L BÓk , «∆∆¿∆ƒ

‡„Ìבגשמיות, ÔÈÎLBnLkL∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

Ûeb‰ עצמו שהוא (אף שהשער הרי «
קשור  הגוף) מאברי חלק איננו

האדם. ‰Ô˙Bpבעצמיות ÔÈÚÂ¿ƒ¿««≈
‚ÏMa ÌbL ‡e‰ ,¯Óvk ‚ÏL∆∆«»∆∆««∆∆

,Le·Ï ‡e‰L הכתוב כדברי ∆¿
כשלג  הוא יומין" "עתיק של שהלבוש

ÌˆÚ,לבן  ,¯Óˆ ˙ÈÁa CLÓeÈ ותוכן מהעצם, ממשיך שהשער כאמור ¿«¿ƒ«∆∆∆∆
של  החיצוניות על גם תשפיע מהעצם וההתגלות שההמשכה הוא העניין

תשובה. ועושה שלו הפגמים את המתקן Óˆc¯האדם ¯eaÈÁ‰Â העצם ¿«ƒ¿∆∆
החיצוניים ÏLÂ‚והפנימיות  ÌB˜nÓהלבושים ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿∆∆«¿≈«¿»»ƒ»

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ממנו וההמשכה שההשפעה כך כל גבוה מקור ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
האדם. של המציאות פרטי בכל חודרת

¯‡·Ó ,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚ ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»ƒ¿««≈∆∆«»∆¿»≈
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚ (˙ˆ˜ ÈeÈLa) ÌÚt „BÚ««¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆¿∆«¿≈∆
.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk ‰NÚ«¬∆ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
"שופטים  של העבודה שביאור וכיוון

הגוף  שערי על השמירה ושוטרים...",

הבריחים  לחיזוק שנמשלה הרוחניים

כמבואר  העיר, שערי את הנועלים

ביאור  לאחר שוב ונכפל חוזר לעיל,

שיש  מוכח כצמר", שלג "הנותן עניין

הדברים  בין ÔÈ·‰Ïקשר CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰Œc ˙eÎiM‰««»¿«≈∆∆«»∆

.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ ÈkŒÏ¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
‚ÏLc ,ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (Ë¿»∆¿«¿ƒ¿∆∆

,¯ÓˆÂ הרוחנית משמעותם לפי ¿∆∆
‡Á„הפנימית  ÏÎa ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿¿»∆»

dLe·Ïc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .Ì‰Ó≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿≈
(‚ÏL) ¯ÂÁ ‚Ï˙k משמעות ƒ¿»ƒ»∆∆

הוא, ברוך הקדוש של שהלבוש האמור

לבן  כשלג הוא È"‚כביכול, ‡e‰
,‡˜c Èe˜z מידות עשרה שלוש ƒ≈ƒ¿»

רחום  ("אֿל בתורה האמורות הרחמים

בלשון  נקראות וכו') אפים" ארך וחנון

הזקן  תיקוני עשרה שלוש הקבלה

‡ÁBÓ'a ‡e‰ ÌL¯ML∆»¿»¿»
'CÈ¯‡c ‰‡ÓÈ˙Ò הסתום המוח ¿ƒ»»¿«ƒ

בחינת  של מגילוי) שלמעלה (הנעלם,

(שהיא  ארוכות] [פנים אנפין" "אריך

עליון) בכתר ב"מוחא BaLבחינה ∆
'e·b¯‰סתימאה" LaeÏÓ¿»¿»

,'˜ÈzÚc שהיא כפי הגבורה בחינת ¿«ƒ
ועמוקה  פנימית (בחינה יומין" ב"עתיק

עליון) בכתר ¯‡dLיותר ¯ÚNe¿«≈≈
Ì‰ (¯Óˆ) ‡˜ ¯ÓÚk«¬«¿≈∆∆≈

'CÈ¯‡c ‡zÏbÏ‚'a"ה"גולגולת ¿À¿»¿»¿«ƒ
בחינת  של ה"מוח") את (המקיפה

אנפין" ב"גלגלתא"BaL"אריך ∆
'˜ÈzÚc „ÒÁ' LaeÏÓ58,"יומין ב"עתיק שהיא כפי החסד בחינת ¿»∆∆¿«ƒ

החסד. למידת שייך והצמר הגבורה למידת שייך השלג «¿B·Óe‡¯ובקיצור,
'¯e„Èq'a59, חסידות מאמרי עם הזקן אדמו"ר סידור  של  מיוחדת מהדורה «ƒ

‡˜c Èe˜z ‚"ÈaL ˙B¯e·b‰ ÔÈÚc מקום להם אין שלכאורה ¿ƒ¿««¿∆¿ƒ≈ƒ¿»
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minyd on jycw oernn dtiwyd

ּבׁשרׁשם  אּלא נמּתקים הּדינים ואין .60הּדינים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשאין  הראׁש, ּדינים ּוׂשערֹות להמּתיק ּבאים ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הם  הרחמים), מּדֹות מי"ג למעלה הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ(ׁשהרי

הּדינים  ׁשהמּתקת מּובן, ּומּזה חסד. ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבחינת

ּבאים  ׁשהם ּכיון ּדקנא, ּתקּוני הי"ג ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּיכת  ההמּתקה לכן הּדינים, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלהמּתיק

עליהם). ּדינים ׁשּנתעֹורר (לאּלה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָלהּמּטה

למעלה  ׁשהם ראׁשּה, ׂשער ׁשעלֿידי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוההמּתקה

החסדים  מּצד הּוא הּדינים, המּתקת ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָמענין

ּדקנא  ּתקּוני ׁשי"ג  וזהּו מּלמעלה. ּגילּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם,

ראׁשּה ּוׂשער הרחמים) מּדֹות (י"ג רחמים ְֲֲִִִֵֵֵַַַָהם

חסד  מּזה 61הם ּכלל) ּבדר) הם ּדרחמים , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

הּזּולת  ׁשל צערֹו את הּוא 62ׁשּמרּגיׁש והחסד , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַ

עצמֹו .63מּצד ְִַַ

‰p‰Â סעיף לעיל (הּובא ּבהּמאמר מהּמבֹואר ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵַַַָָָ

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּפגמים דּתקּון ְְְִִִֵֶַַַָח)

אדם  ׁשּכׁשּמֹוׁשכין ּבדּוגמת הּוא ראׁשּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּדׂשער

ּדבחינת  מּוכח הּגּוף, ּכל נמׁש ראׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָָֹּבׂשערֹות

ּדיׂשראל  העצם הּוא ׁשּלמעלה ראׁשּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׂשער

ּדּלמעלה, העצמּיּות הּוא ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ[ּדכיון

ּגם  זהּו הרי לבּוׁשּה, מּבחינת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

 ֿ וקּודׁשאּֿברי יׂשראל ּכי ּדיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָהעצמּיּות

ּדהּמּובא  לֹומר, צרי ועלּֿפיֿזה חד]. ּכּוּלא ְְִִֶַַַַָָָהּוא

הּדינים  (והמּתקת חסד הם ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלעיל

לּכחֹות  ּבנֹוגע הּוא מּלמעלה) ּגילּוי עלֿידי ְְְְִִֵֵַַַַָֹהּוא

ּומלּוי  ּתקּון הּוא ׁשעלֿידם ּדהּנׁשמה, ְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּויים

עם  ּדקנא, ּתקּוני ּדי"ג הּוא, והענין ְְְְְִִִִִֵַָָָָהּפגמים.

ּכיון  מּכלֿמקֹום מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְֱִִֵֵַַָָָָָהיֹותם

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

פ"א.60) השופר) (שער כו שער פע"ח שם. מלך ובמקדש א קנא, זח"א וראה ב). (לט, פל"א שם.61)תניא שלכן 62)לקו"ת

שם. לקו"ת - העניים ועל לו שצר מי על אלא אינם מט,63)הרחמים (סוכה כמארז"ל המקבל, מצב בזה נוגע לא ולכן

שם. לקו"ת - לעשירים בין לעניים בין הוא שחסד ב)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרחמים מידות י"ג של זו ‰Ìבבחינה Èk ‡e‰הזקן תיקוני ÌÈ‡aי"ג ƒ≈»ƒ

ÌL¯La ‡l‡ ÌÈ˜zÓ ÌÈÈc‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï60 ולכן ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ∆»¿»¿»
וחסידות  בקבלה שמבואר וכפי גבורות, של עניין יש והחסד הרחמים בשורש

עלֿידי  הרי למטה, בירידתם ורק וקדושה טוב הוא והדינים הגבורות ששורש

להשתלשל  יכולים רבים צמצומים

והדרך  הטוב, היפך קשות גבורות מהם

שממשיכים  היא הדינים את להמתיק

משורשם. ‰¯‡L,בהם ˙B¯ÚNe¿»»…
ÌÈÈc ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿«¿ƒƒƒ
‚"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰L)∆¬≈≈¿«¿»ƒ

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ בעצם ),וקשורים ƒ»«¬ƒ
,Ô·eÓ ‰fÓe .„ÒÁ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«∆∆ƒ∆»

‰ ˙˜zÓ‰LÌÈÈc כפי והגבורות ∆«¿»««ƒƒ
קשות  גבורות להיות »∆ŒÏÚLשירדו

,‡˜c Èe˜z ‚"È‰ È„È שורש ¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌÈ‡aהגבורות  Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈»ƒ

ÔÎÏ ,ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«ƒƒ»≈
‰hn‰Ï ˙ÎiL ‰˜zÓ‰‰««¿»»«∆∆¿««»
ÌÈÈc ¯¯BÚ˙pL ‰l‡Ï)¿≈∆∆ƒ¿≈ƒƒ

(Ì‰ÈÏÚ את להמתיק והפעולה ¬≈∆
מלמטה, התעוררות ידי על היא הדינים

האדם. הדינים zÓ‰‰Â˜‰מצד של ¿««¿»»
ÚN¯והגבורות  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿«
,dL‡¯ שלמעלה העצם והפנימיות ≈≈

הנעלית  הצמר בחינת מהגילויים,

השלג, ÏÚÓÏ‰מבחינת Ì‰L∆≈¿«¿»
ÌÈÈc‰ ˙˜zÓ‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¿»««ƒƒ

‰ÌÈ„ÒÁבשורשם, „vÓ ‡e‰ƒ««¬»ƒ
Ì‰aL עצמם,בגבורותÈeÏÈb ∆»∆ƒ

והארה  למטה.ÏÚÓlÓ‰והמשכה ƒ¿«¿»
Ì‰ ‡˜c Èe˜z ‚"ÈL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ≈ƒ¿»≈
(ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È) ÌÈÓÁ«̄¬ƒƒ»«¬ƒ

„ÒÁ Ì‰ dL‡¯ ¯ÚNe61, ואף ¿«≈≈≈∆∆
ושניהם  דומים שניהם שלכאורה

על  שנוצרו הפגמים תיקון פועלים

ביניהם  הבדל יש זאת בכל החטאים,

קשור  הזקן, תיקוני י"ג השלג, שעניין

קשור  הצמר ועניין הרחמים, במידת

החסד ‰Ìבמידת ÌÈÓÁ¯c¿«¬ƒ≈
˙Ïef‰ ÏL B¯Úˆ ˙‡ LÈb¯nL ‰fÓ (ÏÏk C¯„a)62, ונמצא ¿∆∆¿»ƒ∆∆«¿ƒ∆«¬∆««

הכוונה  שבנמשל לעיל לאמור בדומה וזהו הרחמים, רגש את בו עורר שהזולת

האדם מצד המטה, מצד BÓˆÚלהתעוררות „vÓ ‡e‰ „ÒÁ‰Â63 של ¿«∆∆ƒ««¿
מידת  אבל החסד, את להשפיע למי שיהיה כדי זולת צריך ואכן החסד, בעל

בדומה  וזהו אותה, שגורם הוא הזולת ולא עצמו, מצד באדם קיימת החסד

ו  הדינים שהמתקת בנמשל לעיל היא לאמור הצמר, בחינת שמצד התיקון

מלמעלה. המשכה בכוח

¯Ó‡n‰a ¯‡B·n‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈≈«¿»¿««¬»
Ôe˜z„ (Á ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰)»¿≈¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓ‚t‰ ידי על שנוצרו האדם בנפש «¿»ƒ
‰ÈeÏÈbהחטאים È„ÈŒÏÚL אור של ∆«¿≈«ƒ

מלמעלה ¯‡dLאלוקי ¯ÚNcƒ¿«≈≈
לעיל, כמבואר ה"צמר", ‰e‡בחינת

Ì„‡ ÔÈÎLBnLkL ˙Ó‚e„a¿¿«∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

,Ûeb‰ כל זה גילוי ידי על וכך «
מתעלית  האדם «ÁÎeÓמציאות

dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c בחינת ƒ¿ƒ«¿«≈≈
‰e‡באלוקות ÏÚÓlL‰ה"צמר" ∆¿«¿»

] Ï‡¯NÈc ÌˆÚ‰ הוא העניין ותוכן »∆∆¿ƒ¿»≈
‡e‰ dL‡¯ ¯ÚOL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿«≈≈

,‰ÏÚÓlc ˙eiÓˆÚ‰ הבחינה »«¿ƒƒ¿«¿»
והפנימית  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰העמוקה

,dLe·Ï ˙ÈÁaÓ בחינה שהיא ƒ¿ƒ«¿≈
כשם  עצמיות חיצונית אינו שהלבוש

‰eiÓˆÚ˙האדם  Ìb e‰Ê È¯‰¬≈∆«»«¿ƒ
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈ Èk ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒƒ¿»≈¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a בין והקשר ¿ƒ»«
עד  הוא ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

ואם  אחת, מציאות הם ששניהם כך כדי

העצמיות  היא שלמעלה העצמיות כן

ישראל]. בני של

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ«
dL‡¯ ¯ÚOL ÏÈÚÏ ‡·en‰c¿«»¿≈∆¿«≈≈

למעלה  ה"צמר" ÒÁ„עניין Ì‰≈∆∆
העליונה  החסד »«¿»¿(zÓ‰Â˜˙מידת

ÌÈÈc‰ החסד מידת ‰e‡שמצד «ƒƒ
‡e‰ (‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ Ú‚Ba¿≈««…«¿ƒ

Ì„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰c כאשר ¿«¿»»∆«»»
כראוי  בהם פועל Ôe˜zהאדם ‡e‰ƒ

Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,‡˜c Èe˜z ‚"Èc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓeƒ«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¡»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ מעשר שלמעלה עליון בכתר בחינות והם ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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f"kyz'dטז ,lel` i"g ,`az t"y

(ׁשּבהׁשּתלׁשלּות) הּדינים להמּתיק ּבאים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשהם

ׁשענינם  לֹומר ויׁש להׁשּתלׁשלּות. ׁשּיכים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהם

הּגילּוי  ולכן, הּגלּויים. ּדכחֹות העצם הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאדם

הּגלּויים  ּבּכחֹות ּפֹועל ּדקנא ּתקּוני ְְְִִִֵֵַַָֹּדי"ג

הּוא ראׁשּה ׂשער ּובחינת העצמּיּות ּדהּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

הּגלּויים. ּדכחֹות מהעצם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדּלמעלה,

סעיף  לעיל (הּובא ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ[וזהּו

ּגם  מֹועיל ראׁשּה ׂשער ּדבחינת ׁשהּגילּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַח)

ׁשּבֹו העצם ּכי הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשהּפגם

להּגילּויים, ׁשּׁשּי העצם הּוא הּפגם ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּגיע

מּמׁש, הּנׁשמה עצם הּוא ראׁשּה ׂשער ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּובחינת

מּובדל  הּוא ׁשהעצם וכיון ּפגם]. ּבּה ׁשּי ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

וּתקּון  ּבהם. ׁשּיפעֹול ׁשּי אין ְְִִִִֵֵֶֶַַָָמהּגילּויים,

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּגלּויים ּבּכחֹות ְְְִִִֵֶַַַַַָֹהּפגמים

ׁשּמּצד  ּבהם, ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה, ׂשער ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּדבחינת

החטא  ּבׁשעת ּדגם ּפגם, ׁשּי אין הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצם

יתּבר אּתֹו באמנה הּנׁשמה 64היא ׁשעצם וכיון , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הם  ׁשּבהם הּפגמים ּגם לכן ׁשּלהם, העצם ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא

ׁשעלֿידי  הּפגמים ׁשּתקּון והינּו, ּבחיצֹוניּות. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָרק

לּכחֹות  הּׁשּי ׁשהעצם הּוא ּדקנא ּתקּוני ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹי"ג

וּתקּון  ׁשּלהם. ּבהּצּיּור ּבהם, ּפֹועל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהּגלּויים

הּוא  ראׁשּה, ׂשער ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּפגמים

ׁשּי אין (ׁשּלהם) העצם ׁשּמּצד ּבהם ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּמתּגּלה

ׁשל  לענינם ּכלּֿכ ׁשּי זה אין אבל ּפגם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם

ׁשּלהם. להּצּיּור עצמם, הּגלּויים ְְְִִֶֶַַַָָֹּכחֹות

אחד e‰ÊÂיו"ד) ּבכל ּכי ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ¿∆ְִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ּדׁשלג הּיתרֹון יתרֹון. יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַמהם

ּדקנא  ּתקּוני י"ג ׁשעלֿידי הּפגמים ּומלּוי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּתקּון

הּגלּויים), ּדכחֹות (ּבהּצּיּור ּבפנימּיּות הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַֹ(ׁשלג)

ּבדר ׁשהּוא ּדכיון והגּבלה, ּבמדידה הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאבל

ּפֹועל  הּגלּויים לּכחֹות הּׁשּי [ׁשהעצם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּפעּולה

הּפגמים  דּתקּון הּוא, ּדצמר והּיתרֹון ּדרגֹות. חלּוקי ּכּמה ּבזה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהם]

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

א).64) (לא, פכ"ד תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌÈÈcהספירות  ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a Ì‰L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ

,˙eÏLÏzL‰Ï ÌÈÎiL Ì‰ (˙eÏLÏzL‰aL) עניינים אותם היינו ∆¿ƒ¿«¿¿≈«»ƒ¿ƒ¿«¿¿
שיורד למעלה  למה וברורה גלוייה ושייכות קשר להם שיש מהשתלשלות

השתלשלות. סדר בתוך מהם ÌÈÚLונמשך ¯ÓBÏ LÈÂ לכך המקביל ¿≈«∆ƒ¿»»
Ì„‡a הנפש ‰ÌˆÚבכוחות ‡e‰ »»»»∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc יש כלל בדרך ¿…«¿ƒ
שהאדם  הגלויים הכוחות בין חלוקה

ובין  באמצעותם, ופועל להם מודע

באה  שלא והפנימיות והעומק העצם

הגלויים  שבכוחות אלא גילוי, לידי

והפנימיות  העצמיות את יש גופא

דכוחות  "העצם עצמם, שלהם

Èc"‚הגלויים". ÈeÏÈb‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿
‡˜c Èe˜z הלבושים הצמר, עניין ƒ≈ƒ¿»

‰ÌÈÈeÏbהעליונים  ˙BÁka ÏÚBt≈«…«¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÁ·e .‰ÓLp‰c¿«¿»»¿ƒ«¿«

dL‡¯,השלג ‰e‡עניין ≈≈
˙eiÓˆÚ‰והפנימיות,‰ÏÚÓlc »«¿ƒƒ¿«¿»

˙BÁÎc ÌˆÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»∆∆¿…
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ] .ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ¿∆«∆»
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰) ¯Ó‡n‰a¿««¬»»¿≈¿ƒ

ÈeÏÈb‰L (Á מלמעלה וההמשכה ∆«ƒ
אלוקי  אור ÚN¯של ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿«
ÏÈÚBÓ dL‡¯ ותיקון כפרה להביא ≈≈ƒ
Ì‚t‰Lk Ìb החטאים ידי שעל «¿∆«¿»

ÌˆÚ‰ Èk ,LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈb‰ƒƒ«¿∆∆«∆∆ƒ»∆∆
ÌˆÚ‰ ‡e‰ Ì‚t‰ ÚÈb‰ BaL∆ƒƒ««¿»»∆∆

,ÌÈÈeÏÈb‰Ï CiML לעצם ואילו ∆«»¿«ƒƒ
כי  מגיע לא הפגם מזה, פנימי יותר

עצם  של ביותר הפנימית בנקודה

לפגום  שייך לא »ÈÁ·e¿ƒ˙הנשמה
ÌˆÚ ‡e‰ dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈∆∆
da CiL ÔÈ‡L ,LnÓ ‰ÓLp‰«¿»»«»∆≈«»»
‡e‰ ÌˆÚ‰L ÔÂÈÎÂ .[Ì‚t¿«¿≈»∆»∆∆
CiL ÔÈ‡ ,ÌÈÈeÏÈb‰Ó Ï„·eÓ¿»≈«ƒƒ≈«»

Ì‰a ÏBÚÙiL.אותם ויתקן ∆ƒ¿»∆
˙BÁka ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zÂ¿ƒ«¿»ƒ«…
ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ∆«¿≈«ƒ

‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c לא ƒ¿ƒ«¿«≈≈
את  פועל האלוקי שהאור ידי על תיקון

עלֿדרך  הפגם, ותיקון החטא כפרת

על  היא פעולתו אלא נקי, לא דבר ניקוי

vnL„ידי ,Ì‰a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«

Ì‚t CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ,מלכתחילה‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ì‚c ∆∆«¿»»≈«»¿»¿«ƒ¿««≈¿
‡È‰ הנשמה C¯a˙Èעצם Bz‡ ‰Ó‡·64,נפגמה לא ומלכתחילה ƒ¿»¿»ƒƒ¿»≈

,Ì‰lL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ÔÂÈÎÂ הגלויים הכוחות של ¿≈»∆∆∆«¿»»ƒ»∆∆∆»∆
˙eÈBˆÈÁa ˜¯ Ì‰ Ì‰aL ÌÈÓ‚t‰ Ìb ÔÎÏ הפנימיות ואילו »≈««¿»ƒ∆»∆≈«¿ƒƒ

נפגמת. לא פעם אף ¿»¿eÈ‰Â,שלהם
‚"È È„ÈŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zL∆ƒ«¿»ƒ∆«¿≈
ÌˆÚ‰L ‡e‰ ‡˜c Èe˜zƒ≈ƒ¿»∆»∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ CiM‰ מתגלה ««»«…«¿ƒ
עליהם  Ì‰a,וממילא ומאיר ÏÚBt≈»∆

,Ì‰lL ¯eiv‰a גדרי בתוך ¿«ƒ∆»∆
ודמות  'ציור' לה שיש שלהם המציאות

ŒÏÚLמסויימת. ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zÂ¿ƒ«¿»ƒ∆«
‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa È„È¿≈¿ƒ«¿«≈≈
ÌˆÚ‰ „vnL Ì‰a ‰lb˙nM∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«»∆∆
,Ì‚t Ì‰a CiL ÔÈ‡ (Ì‰lL)∆»∆≈«»»∆¿«

באים  הם תיקונם וממילא «¬‡·Ïעל
ÌÈÚÏ CkŒÏk CiL ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»»«¿ƒ¿»»
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL∆…«¿ƒ«¿»

Ì‰lL ¯eiv‰Ï הפגם תיקון ומצד ¿«ƒ∆»∆
המציאות  ובפרטי שלהם, ב'ציור'

ידי  על הנפעל לתיקון יתרון יש שלהם,

להלן. שיתבאר כפי דיקנא, תיקוני י"ג

‚ÏL Ô˙Bp‰ e‰ÊÂ („"ÂÈ¿∆«≈∆∆
,¯Óvk'ה את משבח שהכתוב היינו «»∆

וצמר  שלג בין ההשוואה ÏÎaעל Èkƒ¿»
ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ לעומת ∆»≈∆≈ƒ¿

‰e‡השני. ‚ÏLc ÔB¯˙i‰«ƒ¿¿∆∆
ŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓe Ôe˜zL∆ƒƒ«¿»ƒ∆«
(‚ÏL) ‡˜c Èe˜z ‚"È È„È¿≈ƒ≈ƒ¿»∆∆
¯eiv‰a) ˙eiÓÈÙa ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

(ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc פרטי וכל ¿…«¿ƒ
תיקונם  על באים וה'ציור' המציאות

שני ‡·Ï,המלא  ‰e‡מצד ¬»
ÔÂÈÎc ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»¿≈»

‰ÏeÚt C¯„a ‡e‰L והתעסקות ∆¿∆∆¿»
˙BÁkÏ CiM‰ ÌˆÚ‰L]∆»∆∆««»«…
‰Êa LÈ [Ì‰a ÏÚBt ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ≈»∆≈»∆

˙B‚¯c È˜eÏÁ ‰nk תמיד ולא «»ƒ≈¿»
מביאה  תוצאות הפעולה .לאותן

Ôe˜z„ ,‡e‰ ¯Óˆc ÔB¯˙i‰Â¿«ƒ¿¿∆∆¿ƒ
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ּבהם  ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה ׂשער  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשעלֿידי

ּכלל  ׁשּי אין ׁשּלהם) העצם (מּצד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבפנימּיּות 

ׁשּגם  ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ּפגם. ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

ׁשּתי  ׁשּיהיּו - הּוא צמר, ּבחינת יּומׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַּבּׁשלג

ּבהם  ׁשּי אין העצם ׁשּמּצד ּדזה הינּו, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמעלֹות.

ּג יפעֹול ׁשּלהם.ּפגם, ּבהּצּיּור ם ְְְִִֶֶַַָָ

È„Î·e ֿ על הּוא וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ׁשּיהיה ƒ¿≈ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ

מּׁשניהם  הּגבֹוּה מּמקֹום המׁשכה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָידי

לֹומר  ויׁש מהּמאמר]. ח) (סעיף לעיל ְְְֲִֵֵֵַַַַָָ[ּכּמּובא

ּדכחֹות  והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה ּבזה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּבאּור

עצם  ׁשּגם לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדּוגמת) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָהם

הּוא  ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מּוגדרת היא ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּנׁשמה

הּנׁשמה  עצם מּצד אבל ּדכחֹות. מּצּיּור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

הּפׁשיטּות  ּבהעצמּות, מּוׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְִִֶֶֶַַָּכמֹו

ּכּוּלא  הם ׁשּבּה, ּומּדֹות ּדׂשכל והּצּיּור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדהּנׁשמה

ּגם 65חד  ּדהּנׁשמה, זֹו ּבחינה ּגילּוי ועלֿידי . ְְְְְִִֵַַַַָָָ

ּבאֹופן  הם ּדהּכחֹות) (הּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹהּכחֹות

ועלֿידי  הּכּונה. ּכפי ׁשּלא ׁשּיהיּו ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין

ּבּכחֹות  (צמר) הּנׁשמה ּדעצם ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹההמׁשכה

הּנׁשמה, ּבעצם ּגם עילּוי נעׂשה (ׁשלג), ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּפרטּיים

ׁשהיא  ּכמֹו ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָמּוׁשרׁשת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּנֹותן ּדענין הּׁשּיכּות לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵַַַַָָ

ּבריחי  חּזק ּכי לענין ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשלג

ּופנימי. מּקיף ּדּוגמת הם וׁשלג ּדצמר ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשערי

הּנׁשמה  ּדעצם  וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועלֿידי

נמׁשכת  מּקיף ) (צמר, הּגלּויים מּכחֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

נעׂשה  ֿ זה עלֿידי ּפנימי), (ׁשלג, הּגלּויים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּבּכחֹות

הּמּקיפים  ׁשּגם ּדּלמעלה, ּבהּגיּלּויים ֿ זה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָעלּֿדר

ּבפנימּיּות. ְְִִִִִָנמׁשכים

ׁשּיLÈÂיא) ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבתחּלת  וצּיֹון ּדירּוׁשלים להענין ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּגם
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,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ של חיבור «≈∆∆«»∆
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יז f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

(ׁשּבהׁשּתלׁשלּות) הּדינים להמּתיק ּבאים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשהם

ׁשענינם  לֹומר ויׁש להׁשּתלׁשלּות. ׁשּיכים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהם

הּגילּוי  ולכן, הּגלּויים. ּדכחֹות העצם הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאדם

הּגלּויים  ּבּכחֹות ּפֹועל ּדקנא ּתקּוני ְְְִִִֵֵַַָֹּדי"ג

הּוא ראׁשּה ׂשער ּובחינת העצמּיּות ּדהּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

הּגלּויים. ּדכחֹות מהעצם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדּלמעלה,

סעיף  לעיל (הּובא ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ[וזהּו

ּגם  מֹועיל ראׁשּה ׂשער ּדבחינת ׁשהּגילּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַח)

ׁשּבֹו העצם ּכי הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשהּפגם

להּגילּויים, ׁשּׁשּי העצם הּוא הּפגם ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּגיע

מּמׁש, הּנׁשמה עצם הּוא ראׁשּה ׂשער ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּובחינת

מּובדל  הּוא ׁשהעצם וכיון ּפגם]. ּבּה ׁשּי ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

וּתקּון  ּבהם. ׁשּיפעֹול ׁשּי אין ְְִִִִֵֵֶֶַַָָמהּגילּויים,

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּגלּויים ּבּכחֹות ְְְִִִֵֶַַַַַָֹהּפגמים

ׁשּמּצד  ּבהם, ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה, ׂשער ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּדבחינת

החטא  ּבׁשעת ּדגם ּפגם, ׁשּי אין הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצם

יתּבר אּתֹו באמנה הּנׁשמה 64היא ׁשעצם וכיון , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הם  ׁשּבהם הּפגמים ּגם לכן ׁשּלהם, העצם ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא

ׁשעלֿידי  הּפגמים ׁשּתקּון והינּו, ּבחיצֹוניּות. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָרק

לּכחֹות  הּׁשּי ׁשהעצם הּוא ּדקנא ּתקּוני ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹי"ג

וּתקּון  ׁשּלהם. ּבהּצּיּור ּבהם, ּפֹועל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהּגלּויים

הּוא  ראׁשּה, ׂשער ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּפגמים

ׁשּי אין (ׁשּלהם) העצם ׁשּמּצד ּבהם ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּמתּגּלה

ׁשל  לענינם ּכלּֿכ ׁשּי זה אין אבל ּפגם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם

ׁשּלהם. להּצּיּור עצמם, הּגלּויים ְְְִִֶֶַַַָָֹּכחֹות

אחד e‰ÊÂיו"ד) ּבכל ּכי ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ¿∆ְִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ּדׁשלג הּיתרֹון יתרֹון. יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַמהם

ּדקנא  ּתקּוני י"ג ׁשעלֿידי הּפגמים ּומלּוי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּתקּון

הּגלּויים), ּדכחֹות (ּבהּצּיּור ּבפנימּיּות הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַֹ(ׁשלג)

ּבדר ׁשהּוא ּדכיון והגּבלה, ּבמדידה הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאבל

ּפֹועל  הּגלּויים לּכחֹות הּׁשּי [ׁשהעצם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּפעּולה

הּפגמים  דּתקּון הּוא, ּדצמר והּיתרֹון ּדרגֹות. חלּוקי ּכּמה ּבזה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהם]

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

א).64) (לא, פכ"ד תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌÈÈcהספירות  ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a Ì‰L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ

,˙eÏLÏzL‰Ï ÌÈÎiL Ì‰ (˙eÏLÏzL‰aL) עניינים אותם היינו ∆¿ƒ¿«¿¿≈«»ƒ¿ƒ¿«¿¿
שיורד למעלה  למה וברורה גלוייה ושייכות קשר להם שיש מהשתלשלות

השתלשלות. סדר בתוך מהם ÌÈÚLונמשך ¯ÓBÏ LÈÂ לכך המקביל ¿≈«∆ƒ¿»»
Ì„‡a הנפש ‰ÌˆÚבכוחות ‡e‰ »»»»∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc יש כלל בדרך ¿…«¿ƒ
שהאדם  הגלויים הכוחות בין חלוקה

ובין  באמצעותם, ופועל להם מודע

באה  שלא והפנימיות והעומק העצם

הגלויים  שבכוחות אלא גילוי, לידי

והפנימיות  העצמיות את יש גופא

דכוחות  "העצם עצמם, שלהם

Èc"‚הגלויים". ÈeÏÈb‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿
‡˜c Èe˜z הלבושים הצמר, עניין ƒ≈ƒ¿»

‰ÌÈÈeÏbהעליונים  ˙BÁka ÏÚBt≈«…«¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÁ·e .‰ÓLp‰c¿«¿»»¿ƒ«¿«

dL‡¯,השלג ‰e‡עניין ≈≈
˙eiÓˆÚ‰והפנימיות,‰ÏÚÓlc »«¿ƒƒ¿«¿»

˙BÁÎc ÌˆÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»∆∆¿…
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ] .ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ¿∆«∆»
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰) ¯Ó‡n‰a¿««¬»»¿≈¿ƒ

ÈeÏÈb‰L (Á מלמעלה וההמשכה ∆«ƒ
אלוקי  אור ÚN¯של ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿«
ÏÈÚBÓ dL‡¯ ותיקון כפרה להביא ≈≈ƒ
Ì‚t‰Lk Ìb החטאים ידי שעל «¿∆«¿»

ÌˆÚ‰ Èk ,LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈb‰ƒƒ«¿∆∆«∆∆ƒ»∆∆
ÌˆÚ‰ ‡e‰ Ì‚t‰ ÚÈb‰ BaL∆ƒƒ««¿»»∆∆

,ÌÈÈeÏÈb‰Ï CiML לעצם ואילו ∆«»¿«ƒƒ
כי  מגיע לא הפגם מזה, פנימי יותר

עצם  של ביותר הפנימית בנקודה

לפגום  שייך לא »ÈÁ·e¿ƒ˙הנשמה
ÌˆÚ ‡e‰ dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈∆∆
da CiL ÔÈ‡L ,LnÓ ‰ÓLp‰«¿»»«»∆≈«»»
‡e‰ ÌˆÚ‰L ÔÂÈÎÂ .[Ì‚t¿«¿≈»∆»∆∆
CiL ÔÈ‡ ,ÌÈÈeÏÈb‰Ó Ï„·eÓ¿»≈«ƒƒ≈«»

Ì‰a ÏBÚÙiL.אותם ויתקן ∆ƒ¿»∆
˙BÁka ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zÂ¿ƒ«¿»ƒ«…
ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ∆«¿≈«ƒ

‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c לא ƒ¿ƒ«¿«≈≈
את  פועל האלוקי שהאור ידי על תיקון

עלֿדרך  הפגם, ותיקון החטא כפרת

על  היא פעולתו אלא נקי, לא דבר ניקוי

vnL„ידי ,Ì‰a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«

Ì‚t CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ,מלכתחילה‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ì‚c ∆∆«¿»»≈«»¿»¿«ƒ¿««≈¿
‡È‰ הנשמה C¯a˙Èעצם Bz‡ ‰Ó‡·64,נפגמה לא ומלכתחילה ƒ¿»¿»ƒƒ¿»≈

,Ì‰lL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ÔÂÈÎÂ הגלויים הכוחות של ¿≈»∆∆∆«¿»»ƒ»∆∆∆»∆
˙eÈBˆÈÁa ˜¯ Ì‰ Ì‰aL ÌÈÓ‚t‰ Ìb ÔÎÏ הפנימיות ואילו »≈««¿»ƒ∆»∆≈«¿ƒƒ

נפגמת. לא פעם אף ¿»¿eÈ‰Â,שלהם
‚"È È„ÈŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zL∆ƒ«¿»ƒ∆«¿≈
ÌˆÚ‰L ‡e‰ ‡˜c Èe˜zƒ≈ƒ¿»∆»∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ CiM‰ מתגלה ««»«…«¿ƒ
עליהם  Ì‰a,וממילא ומאיר ÏÚBt≈»∆

,Ì‰lL ¯eiv‰a גדרי בתוך ¿«ƒ∆»∆
ודמות  'ציור' לה שיש שלהם המציאות

ŒÏÚLמסויימת. ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zÂ¿ƒ«¿»ƒ∆«
‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa È„È¿≈¿ƒ«¿«≈≈
ÌˆÚ‰ „vnL Ì‰a ‰lb˙nM∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«»∆∆
,Ì‚t Ì‰a CiL ÔÈ‡ (Ì‰lL)∆»∆≈«»»∆¿«

באים  הם תיקונם וממילא «¬‡·Ïעל
ÌÈÚÏ CkŒÏk CiL ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»»«¿ƒ¿»»
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL∆…«¿ƒ«¿»

Ì‰lL ¯eiv‰Ï הפגם תיקון ומצד ¿«ƒ∆»∆
המציאות  ובפרטי שלהם, ב'ציור'

ידי  על הנפעל לתיקון יתרון יש שלהם,

להלן. שיתבאר כפי דיקנא, תיקוני י"ג

‚ÏL Ô˙Bp‰ e‰ÊÂ („"ÂÈ¿∆«≈∆∆
,¯Óvk'ה את משבח שהכתוב היינו «»∆

וצמר  שלג בין ההשוואה ÏÎaעל Èkƒ¿»
ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ לעומת ∆»≈∆≈ƒ¿

‰e‡השני. ‚ÏLc ÔB¯˙i‰«ƒ¿¿∆∆
ŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓe Ôe˜zL∆ƒƒ«¿»ƒ∆«
(‚ÏL) ‡˜c Èe˜z ‚"È È„È¿≈ƒ≈ƒ¿»∆∆
¯eiv‰a) ˙eiÓÈÙa ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

(ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc פרטי וכל ¿…«¿ƒ
תיקונם  על באים וה'ציור' המציאות

שני ‡·Ï,המלא  ‰e‡מצד ¬»
ÔÂÈÎc ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»¿≈»

‰ÏeÚt C¯„a ‡e‰L והתעסקות ∆¿∆∆¿»
˙BÁkÏ CiM‰ ÌˆÚ‰L]∆»∆∆««»«…
‰Êa LÈ [Ì‰a ÏÚBt ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ≈»∆≈»∆

˙B‚¯c È˜eÏÁ ‰nk תמיד ולא «»ƒ≈¿»
מביאה  תוצאות הפעולה .לאותן

Ôe˜z„ ,‡e‰ ¯Óˆc ÔB¯˙i‰Â¿«ƒ¿¿∆∆¿ƒ
¯ÚN È„ÈŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰«¿»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

minyd on jycw oernn dtiwyd

ּבהם  ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה ׂשער  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשעלֿידי

ּכלל  ׁשּי אין ׁשּלהם) העצם (מּצד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבפנימּיּות 

ׁשּגם  ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ּפגם. ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

ׁשּתי  ׁשּיהיּו - הּוא צמר, ּבחינת יּומׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַּבּׁשלג

ּבהם  ׁשּי אין העצם ׁשּמּצד ּדזה הינּו, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמעלֹות.

ּג יפעֹול ׁשּלהם.ּפגם, ּבהּצּיּור ם ְְְִִֶֶַַָָ

È„Î·e ֿ על הּוא וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ׁשּיהיה ƒ¿≈ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ

מּׁשניהם  הּגבֹוּה מּמקֹום המׁשכה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָידי

לֹומר  ויׁש מהּמאמר]. ח) (סעיף לעיל ְְְֲִֵֵֵַַַַָָ[ּכּמּובא

ּדכחֹות  והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה ּבזה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּבאּור

עצם  ׁשּגם לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדּוגמת) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָהם

הּוא  ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מּוגדרת היא ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּנׁשמה

הּנׁשמה  עצם מּצד אבל ּדכחֹות. מּצּיּור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

הּפׁשיטּות  ּבהעצמּות, מּוׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְִִֶֶֶַַָּכמֹו

ּכּוּלא  הם ׁשּבּה, ּומּדֹות ּדׂשכל והּצּיּור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדהּנׁשמה

ּגם 65חד  ּדהּנׁשמה, זֹו ּבחינה ּגילּוי ועלֿידי . ְְְְְִִֵַַַַָָָ

ּבאֹופן  הם ּדהּכחֹות) (הּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹהּכחֹות

ועלֿידי  הּכּונה. ּכפי ׁשּלא ׁשּיהיּו ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין

ּבּכחֹות  (צמר) הּנׁשמה ּדעצם ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹההמׁשכה

הּנׁשמה, ּבעצם ּגם עילּוי נעׂשה (ׁשלג), ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּפרטּיים

ׁשהיא  ּכמֹו ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָמּוׁשרׁשת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּנֹותן ּדענין הּׁשּיכּות לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵַַַַָָ

ּבריחי  חּזק ּכי לענין ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשלג

ּופנימי. מּקיף ּדּוגמת הם וׁשלג ּדצמר ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשערי

הּנׁשמה  ּדעצם  וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועלֿידי

נמׁשכת  מּקיף ) (צמר, הּגלּויים מּכחֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

נעׂשה  ֿ זה עלֿידי ּפנימי), (ׁשלג, הּגלּויים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּבּכחֹות

הּמּקיפים  ׁשּגם ּדּלמעלה, ּבהּגיּלּויים ֿ זה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָעלּֿדר

ּבפנימּיּות. ְְִִִִִָנמׁשכים

ׁשּיLÈÂיא) ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבתחּלת  וצּיֹון ּדירּוׁשלים להענין ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּגם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌˆÚ‰ „vÓ) ˙eiÓÈÙaL Ì‰a ‰lb˙nL ‡e‰ dL‡≈̄≈∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ¿ƒƒƒ«»∆∆

Ì‚t Ì‰a ‰È‰iL ÏÏk CiL ÔÈ‡ (Ì‰lL פועל הזה שהגילוי ומובן ∆»∆≈«»¿»∆ƒ¿∆»∆¿«
במיוחד. גדולה עלייה Óvk¯,בהם ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚÂ שהשלג היינו ¿ƒ¿««≈∆∆«»∆

פירושו  כצמר, -נעשה ‡e‰ ,¯Óˆ ˙ÈÁa CLÓeÈ ‚ÏMa ÌbL∆««∆∆¿«¿ƒ«∆∆
˙BÏÚn‰ ÈzL eÈ‰iL והיתרונות ∆ƒ¿¿≈««¬

‰ÌˆÚיחד. „vnL ‰Êc ,eÈ‰«¿¿∆∆ƒ«»∆∆
,Ì‚t Ì‰a CiL ÔÈ‡ בהם יתגלה ≈«»»∆¿»

המציאות  כל את שירומם כזה באופן

וממילא  הפרטים, בכל ¿ÏBÚÙÈƒשלהם,
Ì‰lL ¯eiv‰a Ìb גם וכך «¿«ƒ∆»∆

יותר. בעומק יהיה התיקון

¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿∆∆
,‚ÏLÂ כל של תיקון גם יהיה ואכן ¿∆∆

כתוצאה  כללית התעלות וגם פרט

‰ÎLÓ‰מהגילוי  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»»
Ì‰ÈMÓ dB·b‰ ÌB˜nÓƒ»«»«ƒ¿≈∆
(Á ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enk]«»¿≈¿ƒ

.[¯Ó‡n‰Ó≈««¬»
‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆
¯eiv‰Â ‰ÓLp‰ ÌˆÚL∆∆∆«¿»»¿«ƒ
ÈL (˙Ó‚ec) Ì‰ ˙BÁÎc¿…≈¿«¿≈

,ÌÈÈÚ"שלג" בין החיבור ולולי ƒ¿»ƒ
תיקון  של אופנים שני יש ו"צמר"

והשני  (צמר) העצם על שפועל האחד

פי  על (אף הגלויים הכוחות על  שפועל

עצמה) נשמה אותה ÈÙÏשל ‡e‰¿ƒ
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL∆«∆∆«¿»»ƒ

¯„‚a ˙¯„‚eÓ,כלשהו¯„b‰Â ¿∆∆¿∆∆¿«∆∆
¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ dlL∆»¿«¿»ƒƒ

˙BÁÎc בעצם שפועל מה ולכן ¿…
הכוחות  על משפיע בהכרח לא הנשמה

ה'מצויירים'. vÓ„הגלויים Ï·‡¬»ƒ«
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LeÓ¿∆∆¿»«¿

‰ÓLp‰c ˙eËÈLt‰ שמופשטת «¿ƒ¿«¿»»
והגדרה  'ציור' המוגדר eiv‰Â¯מכל ¿«ƒ

˙BcÓe ÏÎNc הגלויים הכוחות הם ¿≈∆ƒ
„Á ‡lek Ì‰ ,daL65 ואין ∆»≈»«

לפעולה  בעצם פעולה בין לחלק

זה  אין וממילא הגלויים, בכוחות

מעלה  יש האופנים שלאחד באופן

השני. על ÈeÏÈbויתרון È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ
Ìb ,‰ÓLp‰c BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»¿«¿»»«

CiL ÔÈ‡L ÔÙB‡a Ì‰ (˙BÁk‰c ¯eiv‰) ‰ÓLp‰c ˙BÁk‰«…¿«¿»»«ƒ¿«…≈¿∆∆≈«»
‰ek‰ ÈÙk ‡lL eÈ‰iL גם חל נפגם, לא שלעולם העצם על והאמור ∆ƒ¿∆…¿ƒ««»»

"כולא  הגלויים הכוחות וגם העצם גם זו שבבחינה וכיון הגלויים. הכוחות על

גם  כך הגלויים, הכוחות על גם משפיעה העצם על שהפעולה כשם הרי חד",

משפיעה  הגלויים הכוחות על הפעולה

הנשמה עצם על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂגם
‰ÓLp‰ ÌˆÚc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿∆∆«¿»»
ÌÈiË¯t‰ ˙BÁka (¯Óˆ)∆∆«…«¿»ƒƒ
Ìb ÈeÏÈÚ ‰NÚ ,(‚ÏL)∆∆«¬∆ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»ƒ«¿≈∆
בכוחות  הנשמה עצם של פעולתה

daהפרטיים  ‰lb˙Ó הנשמה בעצם ƒ¿«∆»
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk dL¯L»¿»¿∆ƒ¿∆∆

.˙eÓˆÚ‰a¿»«¿
˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»
¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««≈∆∆«∆∆
,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
לזה  זה סמוכים פסוקים שני שהם

ÛÈwÓ ˙Ó‚ec Ì‰ ‚ÏLÂ ¯Óˆc¿∆∆¿∆∆≈¿««ƒ
ÈÓÈÙe בעצם שקשור הצמר ¿ƒƒ

הגלויים  מהכוחות שלמעלה

"מקיף" הוא בפנימיות המלובשים

"פנימי". הוא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוהשלג
,‚ÏLÂ ¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ כלשון «ƒ¿∆∆¿∆∆

וכפי  כצמר" שלג "הנותן הכתוב

הוא  הפנימי הפירוש לעיל, שנתבאר

הכוחות  על מהעצם השפעה שיש

מהכוחות  השפעה וגם הגלויים

העצם  על ‰ÓLp‰הגלויים ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ
˙BÁka ˙ÎLÓ (ÛÈwÓ ,¯Óˆ)∆∆«ƒƒ¿∆∆«…

,(ÈÓÈt ,‚ÏL) ÌÈÈeÏb‰ ונמצא «¿ƒ∆∆¿ƒƒ
מתחברים  וה"שלג" שה"צמר"

ו  NÚ‰ומתאחדים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆
ÌÈÈelÈb‰a ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿«ƒƒ
ÌÈÙÈwn‰ ÌbL ,‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»∆«««ƒƒ
שלמעלה  נעלים אורות הם כלל שבדרך

למטה פנימית ÌÈÎLÓƒ¿»ƒמהתלבשות
ומאירים eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ˙ומתלבשים

בכוחות  הנשמה עצם להמשכת בדומה

ומידות). (שכל הגלויים

ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‡È¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ של חיבור «≈∆∆«»∆
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f"kyz'dיח ,lel` i"g ,`az t"y

ויראה  ּתּתאה (יראה וצּיֹון ּדירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּמאמר.

ּתּתאה, ּדיראה וצמר. ׁשלג ּבדּוגמת הם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעיּלאה)

ׁשּבבריאת  יתּבר מּגדּולתֹו היא ׁשהּיראה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבה  לנפׁש ּגם היא ׁשּיכת עלּֿדרהעֹולם, - מית ֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ויראה  הּגלּויים. ּבּכחֹות ׁשּפֹועלת ּדׁשלג ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדרּגא

איןֿסֹוף  ּדאֹור מהרֹוממּות ׁשהיא ּכיון ְְִִֵֵֵֶָָָָעיּלאה,

לּנפׁש ׁשּבנֹוגע אף לכן, מעֹולמֹות, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבאֹופן  היא יֹותר, ּגדֹולה יראה היא ְְְֱִִִִֵֶָָָֹהאלקית

נפׁש על ּפֹועלת אינּה ּדהּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּיראה

ׁשאינּה66הּבהמית  ּדצמר, הּדרּגא עלּֿדר - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עם  צמר , ׁשּבחינת ּוכמֹו הּגלּויים . ּבּכחֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַֹּפֹועלת

עלֿידי  מּכלֿמקֹום ׁשלג, מּבחינת למעלה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָהיֹותּה

 ֿ על עילּוי. ּבּה נעׂשה ׁשלג, לבחינת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהמׁשכתּה

ׁשעלֿידי  (צּיֹון), עיּלאה ּביראה הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּדרֿזה

ּתּתאה  ּביראה ּכח נתינת מּמּנה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמׁש

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף ּברּור לפעֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ(ירּוׁשלים),

ּגדֹול  ועלּֿדר] עילּוי ּבּה נעׂשה ּבעֹולם, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָוחלקֹו

ׁשהּתלמּוד  ּדעלֿידי מעׂשה, לידי ׁשּמביא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּתלמּוד

ּבהּתלמּוד]. ּגדלּות נעׂשה מעׂשה, לידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַמביא

ּדצּיֹון  ההמׁשכה וירּוׁשלים, ׁשּבצּיֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאּלא

ּכח  נתינת נמׁש ׁשּמּצּיֹון רק היא ְְִִִִִִִֶַַַַָָֹוירּוׁשלים

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ועלּֿדר] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלירּוׁשלים

עצמּה צמר ּבחינת וׁשלג, ּובצמר ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמעׂשה],

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשלג, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנמׁשכת

העילּוי  ולכן ּכּצמר. ׁשלג הּנֹותן ּבענין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָיו"ד)

הּוא  ּבּׁשלג, המׁשכתֹו עלֿידי ּבּצמר ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה

עלֿידי  ּבצּיֹון ׁשּנעׂשה מהעילּוי יֹותר ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעילּוי

ׁשעלֿידי  (ׁשם) וכּנ"ל ּבירּוׁשלים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכתֹו

ּכמֹו הּנׁשמה ׁשֹורׁש מתּגּלה וׁשלג, ּדצמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָהחיּבּור

ּבהעצמּות. מּוׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָׁשהיא

LÈÂ ֿ על ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

ּבההמׁשכה  ּגם הּוא למּטה, המׁשכתֹו ְְְְְֵַַַַַָָָָָידי

הּגלּויים. ּבּכחֹות צמר ודבחינת ׁשלג ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹּדבחינת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל, כמבואר והפנימי, ÔBiˆÂהמקיף ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰Ï Ìb CiL«»«¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ

¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙aL את ירושלים "שבחי – לזה הקודם לפסוק (בשייכות ∆ƒ¿ƒ«««¬»
באריכות) לעיל כמבואר ציון", אלוקיך הללי ÔBiˆÂה' ÌÈÏLe¯Èc .ƒ»«ƒ¿ƒ

,‰‡zz ‰‡¯È)"ירושלים" בחינת היש', 'ביטול נמוכה, בדרגה ה' יראת ƒ¿»«»»
,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בדרגה ה' יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

בחינת  במציאות', 'ביטול גבוהה,

ÏL‚"ציון" ˙Ó‚e„a Ì‰ (≈¿¿«∆∆
הגלויים  בכוחות ∆∆¿ÓˆÂ¯העבודה

הנפש. בעצם «¿Èc¿ƒ¯‡‰העבודה
‡È‰ ‰‡¯i‰L ÔÂÈk ,‰‡zz«»»≈»∆«ƒ¿»ƒ
˙‡È¯·aL C¯a˙È B˙Ïe„bÓƒ¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,ÌÏBÚ‰'ה בגדולת התבוננות מתוך »»
הבריאה  מתוך נראית שהיא כפי

˙ÈÓ‰a‰ LÙÏ Ìb ‡È‰ ˙ÎiL«∆∆ƒ«»∆∆««¬ƒ
- עליה גם השפעה לה ∆∆»C¯cŒÏÚויש

˙ÏÚBtL ‚ÏLc ‡b¯c‰««¿»¿∆∆∆∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka שגם אור זהו כי «…«¿ƒ

ולקלוט. להכיל מסוגלים «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰הם
‡È‰L ÔÂÈk ,‰‡lÈÚƒ»»≈»∆ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰Ó≈»¿¿≈
Û‡ ,ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»≈«
‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ Ú‚BaL∆¿≈««∆∆»¡…ƒƒ

,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰‡¯È מאשר ƒ¿»¿»≈
עמוק  לביטול ומביאה תתאה" ה"יראה

i‰L¯‡‰יותר ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«ƒ¿»
ÏÚ ˙ÏÚBt dÈ‡ ‰ÓLp‰c¿«¿»»≈»∆∆«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ66 מסוגלת שלא ∆∆««¬ƒ
מושפעת  ולהיות כזה נעלה אור לקלוט

- Óˆc¯,ממנו ‡b¯c‰ C¯cŒÏÚ«∆∆««¿»¿∆∆
("מקיף") מאד נעלית דרגה שהיא

˙BÁka ˙ÏÚBt dÈ‡L∆≈»∆∆«…
ÌÈÈeÏb‰ את לקלוט ביכולתם שאין «¿ƒ

והשפעתה. אורה

ÌÚ ,¯Óˆ ˙ÈÁaL BÓÎe¿∆¿ƒ«∆∆ƒ
,‚ÏL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰¡»¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
d˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«¿»»»
da ‰NÚ ,‚ÏL ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆«¬∆»

ÈeÏÈÚ מזה מתעלית עצמה והיא ƒ
של  השורש שגילוי לעיל (כמבואר

פעולתה  ידי על דווקא הוא הנפש עצם

בדרגה  שהם אף הגלויים, בכוחות

מהעצם) יותר ÊŒC¯cŒÏÚ‰נמוכה .«∆∆∆
,(ÔBiˆ) ‰‡lÈÚ ‰‡¯Èa ‡e‰¿ƒ¿»ƒ»»ƒ
‰pnÓ CLÓpL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

Ûeb‰ ¯e¯a ÏBÚÙÏ ,(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯Èa Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿ƒ¿»«»»¿»«ƒƒ¿≈«
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂהאדם של עליו ÌÏBÚa,המיוחד שמוטל ¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»

אותו  לברר daבפרט ‰NÚעצמה עילאה" לדרגה ÈeÏÈÚב"יראה ביחס «¬∆»ƒ
עצמה  מצד NÚÓ‰,שלה È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»«¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

‡È·Ó „eÓÏz‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««¿≈ƒ
‰NÚ ,‰NÚÓ È„ÈÏ יותר עוד ƒ≈«¬∆«¬∆

,„eÓÏz‰a ˙eÏ„b שבסדר אף «¿¿««¿
גדול  התלמוד ‡l‡הדרגות .[∆»

,ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBiˆaL יראה" ∆¿ƒƒ»«ƒ
תתאה" ו"יראה (ציון) עילאה"

ÔBiˆc(ירושלים) ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÂ ביניהם החיבור ידי על ƒ»«ƒ

"ירושלים" על "ציון" של וההשפעה

˙È˙ CLÓ ÔBivnL ˜¯ ‡È‰ƒ«∆ƒƒƒ¿»¿ƒ«
C¯cŒÏÚÂ] ÌÈÏLe¯ÈÏ Ák…«ƒ»«ƒ¿«∆∆

‡È·nL „eÓÏz וגורםÈ„ÈÏ «¿∆≈ƒƒ≈
,‚ÏLÂ ¯Óˆ·e ,[‰NÚÓ«¬∆¿∆∆¿∆∆
˙ÎLÓ dÓˆÚ ¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»ƒ¿∆∆

,‚ÏL ˙ÈÁ·a חיבור ביניהם ונפעל ƒ¿ƒ«∆∆
ÏÈÚÏמושלם  ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈

Ô˙Bp‰ ÔÈÚa („"ÂÈ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««≈
ÔÎÏÂ .¯Óvk ‚ÏLÈeÏÈÚ‰ ∆∆«»∆¿»≈»ƒ

¯Óva ‰NÚpL במדרגה העליון ∆«¬∆«∆∆
,‚ÏMa B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»«∆∆

במדרגה הימנו ÈeÏÈÚשלמטה ‡e‰ƒ
‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈»ƒ∆«¬∆
B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÔBiˆa¿ƒ«¿≈«¿»»
(ÌL) Ï"pÎÂ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿««»
¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰ L¯BL ‰lb˙Ó ,‚ÏLÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆«¿»»
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿∆∆

˙eÓˆÚ‰a גדולה מעלה שזו ¿»«¿
מושגת  היא ואף במיוחד, ונפלאה

הצמר  של ההשפעה ידי על דווקא

הגלויים). (כוחות בשלג (העצם)

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ולפרט לעיל באמור ¿≈¿ƒ
ÔBÈÏÚ‰aעוד  ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰c¿»ƒ∆«¬∆¿»∆¿

"תלמוד" וכן "ציון", עילאה", ("יראה

‰B˙ÎLÓו"צמר"), È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»
‰hÓÏ"ירושלים" תתאה", (ב"יראה ¿«»

ו"ושלג"), "מעשה" Ìbוכן ‡e‰«
‚ÏL ˙ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒ¿ƒ«∆∆
˙BÁka ¯Óˆ ˙ÈÁ·„Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«…

ÌÈÈeÏb‰ שההמשכה רק ולא גופא, «¿ƒ
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מּכחֹות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה המׁשכת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי

ּבּכחֹות  צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג (ּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹהּפנימּיים

ּבּה נעׂשה הּפגמים, ּולמּלאֹות לתּקן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּפנימּיים

הּפנימּיים, ּבּכחֹות הּוא ועלּֿדרֿזה ְְִִִִֶֶֶַַַֹעילּוי.

ּבמ  המׁשכתם ׁשעלֿידי ּומּדֹות), חׁשבה (ׂשכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשעיקר  אּלא עילּוי. ּבהם נעׂשה ּומעׂשה, ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָּדּבּור

עלֿידי  ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה (העילּוי זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

ׁשינּוי  ּפֹועל ּכׁשהעליֹון הּוא למּטה) ְְְְִִֵֶֶַָָָירידתֹו

ּדהּתחּתֹון  הּפעּולה ּגם ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַָּבהּתחּתֹון,

ׁשּנעׂשית  ׁשהעלּיה ּדׁשינּוי, ּבאֹופן הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָּבהעליֹון

 ֿ ׁשּבאין עלּיה היא למּטה ירידתֹו עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבֹו

והעלּיה  הּתחּתֹון ּדמעלת הענין עיקר ולכן .ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָערֹו

ּבעבֹודת  הּוא ּבהעלי ֹון, עלֿידֹו ְְֲֲֵֶֶַַַַָָׁשּנעׂשית

הּנׁשמה  ּדעצם ההמׁשכה  ׁשעלֿידי ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,

הּפנימּיים  ּבּכחֹות צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹ(ּבחינת

לזכּיֹות. זדֹונֹות להפיכת ועד ׁשינּוי, ּבהם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֻנעׂשה

ּבעצם  עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשית העלּיה ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָולכן,

.ׁשּבאיןֿערֹו עלּיה היא ְְֲֲִִֵֶַָָָהּנׁשמה,

הּׁשמים e‰ÊÂיב) מן קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה ¿∆ְְְְִִִִַַַָָָ

ּומבֹואר  יׂשראל, את עּמ את ְְְִֵֵֶֶַָָָּובר

הּוא  ליׂשראל עּמ ׁשּמקּדים ּדהּטעם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָּבהּמאמר

ּתלמּוד  ּדגדֹול ּבּמעׂשה, הּוא הּגילּוי עיקר ְְֲִִִֶַַַַַָּכי

את  מהּפכים מצוה ועֹוׂשי מעׂשה, לידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּמביא

הּוא  ּדמעׂשה הּמעלה ּדעיקר לברכה, ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָהּקללה

(קללה) זדֹונֹות ׁשּמהּפכת הּתׁשּובה ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת

ּדהוי' הענינים ׁשג' לֹומר, ויׁש (ּברכה). ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלזכּיֹות

הּמבֹוארים  גֹו' אבה ולא ׁשּבּפסּוק ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדתֹורה  (העבֹודה הּצּדיקים עבֹודת הם ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָּבהּמאמר,

ועבֹודת  ׁשלג, ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָּומצֹות),

הוי' אבה ולא ּדענין צמר. ּדבחינת ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

רֹוצה  ׁשאינֹו ּבלעם, אל לׁשמע ְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹאלקי

וּיהפ וענין הּצּדיקים. עבֹודת עלּֿדר הּוא לּמקטרגים, לׁשמֹוע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹמלכתחילה

הוי' ּגילּוי עלֿידי לזכּיֹות זדֹונֹות הפיכת לברכה, הּקללה את ל אלקי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהוי'

ׁשלג  ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת עלּֿדר הּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּדלעילא

עצמית  אהבה ,אלקי הוי' אהב ּכי וענין ׁשּבאדם. מהׁשּתלׁשלּות למעלה -ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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כלומר, הנפש. בעצם עילוי פועלת הגלויים ‰ÎLÓ˙בכוחות È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«

˙ÈÁa B‡ ‚ÏL ˙ÈÁa) ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ«
ÌÈÓ‚t‰ ˙B‡lÓÏe Ôw˙Ï ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka (¯Óˆ משני (באחד ∆∆«…«¿ƒƒƒ¿«≈¿«¿«¿»ƒ

"צמר"), או "שלג" של daהאופנים ‰NÚ עצמה ÈeÏÈÚ.בנשמה «¬∆»ƒ
˙BÁka ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«…
,(˙BcÓe ÏÎN) ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ≈∆ƒ

מהם  שלמטה לדרגות »∆ŒÏÚLביחס
¯eac ‰·LÁÓa Ì˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»»»¿«¬»»ƒ

‰NÚÓe השכל של הביטוי כלי , «¬∆
Ì‰aוהמידות ‰NÚ ומידות בשכל «¬∆»∆

ÔÈÚעצמם ¯˜ÈÚL ‡l‡ .ÈeÏÈÚƒ∆»∆ƒ«ƒ¿»
ÔBÈÏÚ‰a ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰) ‰Ê∆»ƒ∆«¬∆¿»∆¿
‡e‰ (‰hÓÏ B˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«»

ÈeÈL ÏÚBt ÔBÈÏÚ‰Lk מהותי ¿∆»∆¿≈ƒ
,ÔBzÁz‰a על לעיל האמור בדוגמת ¿««¿

גם  בירור פועלת שכן עילאה, יראה

הבהמית ונפש ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בגוף
ÔBzÁz‰c ‰ÏeÚt‰ Ìb««¿»¿««¿

ÔBÈÏÚ‰a שנפעלת וההתעלות ¿»∆¿
לתחתון  מהשפעתו כתוצאה בעליון

ÈeÈLc ÔÙB‡a ‡e‰,מהותו בכל ¿∆¿ƒ
È„ÈŒÏÚ Ba ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈
‰iÏÚ ‡È‰ ‰hÓÏ B˙„È¯È¿ƒ»¿«»ƒ¬ƒ»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬
שלו. הקודמת לדרגה ≈«¿ÔÎÏÂוהשוואה

וההשפעה  הפעולה שעיקר כיוון

שינוי  נפעל כאשר דווקא היא האמורה

בעילוי  והן עצמו בתחתון (הן מהותי

בעליון) מזה כתוצאה »ÈÚƒ˜¯שנפעל
ÔBzÁz‰ ˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬«««¿
B„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»∆«¬≈«»
˙„B·Úa ‡e‰ ,ÔBÈÏÚ‰a¿»∆¿«¬«
‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«¿≈««¿»»

) ‰ÓLp‰ ÌˆÚc משני באחד ¿∆∆«¿»»
האמורים  ‡Bהאופנים ‚ÏL ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

˙BÁka (¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«…
,ÈeÈL Ì‰a ‰NÚ ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ«¬∆»∆ƒ
˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰Ï „ÚÂ¿««¬ƒ«¿ƒ¿À
אל  הקצה מן באיןֿערוך, שינוי שהוא

‰iÏÚ‰הקצה  Ìb ,ÔÎÏÂ .¿»≈«»¬ƒ»
ÌˆÚa ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈∆¿∆∆
ŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ ‡È‰ ,‰ÓLp‰«¿»»ƒ¬ƒ»∆¿≈

CB¯Ú לפני ומדרגתה מצבה לגבי ¬
הזו. העלייה

ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ e‰ÊÂ (·È¿∆«¿ƒ»ƒ¿
˙‡ C¯·e ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„»̃¿¿ƒ«»«ƒ»≈∆

¯Ó‡n‰a ¯‡B·Óe ,Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ נפתח בו הריי"צ, הרבי של «¿∆ƒ¿»≈¿»¿««¬»
זה, Ï‡¯NÈÏמאמר EnÚ ÌÈc˜nL ÌÚh‰c הוא "עם" שלכאורה אף ¿«««∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈

ב"ישראל" לפתוח ראוי והיה נמוכה ‰ÈeÏÈbמדרגה ¯˜ÈÚ Èk ‡e‰ƒƒ««ƒ
מלמעלה  האלוקי האור של eÓÏz„וההמשכה ÏB„‚c ,‰NÚna ‡e‰««¬∆¿»«¿

NÚÓ‰,משום  È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆
‰ÂˆÓ ÈNBÚÂבפועלÌÈÎt‰Ó ¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

¯˜ÈÚc ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡∆«¿»»ƒ¿»»¿ƒ«
‡e‰ ‰NÚÓc ‰ÏÚn‰««¬»¿«¬∆
˙Ît‰nL ‰·eLz‰ ˙„B·Úa«¬««¿»∆¿«∆∆
˙BiÎÊÏ (‰ÏÏ˜) ˙BB„Ê¿¿»»ƒ¿À

(‰Î¯a) ועילוי מהותי שינוי שהוא ¿»»
באיןֿערוך.

ÌÈÈÚ‰ '‚L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˜eÒtaL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰c«¬»»¡…∆∆«»¿…

'B‚ אלוקיך ‡·‰ ה' אבה ("ולא »»
הקללה  הפיכת בלעם, אל לשמוע

אלוקיך") ה' ו"אהבך לברכה,

Ì‰ ,¯Ó‡n‰a ÌÈ¯‡B·n‰ כנגד «¿»ƒ¿««¬»≈
של העניינים ‰ÌÈ˜Ècvג' ˙„B·Ú¬«««ƒƒ

,(˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰)»¬»¿»ƒ¿
˙ÈÁ·c ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ¿ƒ«
‰·eLz‰ ˙„B·ÚÂ ,‚ÏL∆∆«¬««¿»

,¯Óˆ ˙ÈÁ·c.ומפרט שהולך כפי ƒ¿ƒ«∆∆
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿…»»¬»»¡…∆
BÈ‡L ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏƒ¿…«∆ƒ¿»∆≈
ÚBÓLÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈ‚¯Ë˜nÏ«¿«¿¿ƒ«∆∆

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú כלל להם שאין ¬«««ƒƒ
לעניינים  רצויים.שייכות »¿ÔÈÚÂ¿ƒבלתי

˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆
˙ÎÈÙ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»¬ƒ«
ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê¿ƒ¿À«¿≈ƒ
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó החטאים אין שם ≈ƒ¿«¿¿
מלכתחילה  פוגמים ‰e‡והעוונות

‰·eLz‰ ˙„B·Ú C¯cŒÏÚ«∆∆¬««¿»
‰ÏÚÓÏ - ‚ÏL ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆¿«¿»

Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó בכוחות ≈ƒ¿«¿¿∆»»»
הגלויים. ‡‰·Eהנפש Èk ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆«¬»«¿ƒ
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יט f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

ויראה  ּתּתאה (יראה וצּיֹון ּדירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּמאמר.

ּתּתאה, ּדיראה וצמר. ׁשלג ּבדּוגמת הם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעיּלאה)

ׁשּבבריאת  יתּבר מּגדּולתֹו היא ׁשהּיראה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבה  לנפׁש ּגם היא ׁשּיכת עלּֿדרהעֹולם, - מית ֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ויראה  הּגלּויים. ּבּכחֹות ׁשּפֹועלת ּדׁשלג ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדרּגא

איןֿסֹוף  ּדאֹור מהרֹוממּות ׁשהיא ּכיון ְְִִֵֵֵֶָָָָעיּלאה,

לּנפׁש ׁשּבנֹוגע אף לכן, מעֹולמֹות, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבאֹופן  היא יֹותר, ּגדֹולה יראה היא ְְְֱִִִִֵֶָָָֹהאלקית

נפׁש על ּפֹועלת אינּה ּדהּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּיראה

ׁשאינּה66הּבהמית  ּדצמר, הּדרּגא עלּֿדר - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עם  צמר , ׁשּבחינת ּוכמֹו הּגלּויים . ּבּכחֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַֹּפֹועלת

עלֿידי  מּכלֿמקֹום ׁשלג, מּבחינת למעלה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָהיֹותּה

 ֿ על עילּוי. ּבּה נעׂשה ׁשלג, לבחינת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהמׁשכתּה

ׁשעלֿידי  (צּיֹון), עיּלאה ּביראה הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּדרֿזה

ּתּתאה  ּביראה ּכח נתינת מּמּנה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמׁש

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף ּברּור לפעֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ(ירּוׁשלים),

ּגדֹול  ועלּֿדר] עילּוי ּבּה נעׂשה ּבעֹולם, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָוחלקֹו

ׁשהּתלמּוד  ּדעלֿידי מעׂשה, לידי ׁשּמביא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּתלמּוד

ּבהּתלמּוד]. ּגדלּות נעׂשה מעׂשה, לידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַמביא

ּדצּיֹון  ההמׁשכה וירּוׁשלים, ׁשּבצּיֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאּלא

ּכח  נתינת נמׁש ׁשּמּצּיֹון רק היא ְְִִִִִִִֶַַַַָָֹוירּוׁשלים

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ועלּֿדר] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלירּוׁשלים

עצמּה צמר ּבחינת וׁשלג, ּובצמר ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמעׂשה],

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשלג, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנמׁשכת

העילּוי  ולכן ּכּצמר. ׁשלג הּנֹותן ּבענין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָיו"ד)

הּוא  ּבּׁשלג, המׁשכתֹו עלֿידי ּבּצמר ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה

עלֿידי  ּבצּיֹון ׁשּנעׂשה מהעילּוי יֹותר ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעילּוי

ׁשעלֿידי  (ׁשם) וכּנ"ל ּבירּוׁשלים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכתֹו

ּכמֹו הּנׁשמה ׁשֹורׁש מתּגּלה וׁשלג, ּדצמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָהחיּבּור

ּבהעצמּות. מּוׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָׁשהיא

LÈÂ ֿ על ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

ּבההמׁשכה  ּגם הּוא למּטה, המׁשכתֹו ְְְְְֵַַַַַָָָָָידי

הּגלּויים. ּבּכחֹות צמר ודבחינת ׁשלג ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹּדבחינת
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לעיל, כמבואר והפנימי, ÔBiˆÂהמקיף ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰Ï Ìb CiL«»«¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ

¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙aL את ירושלים "שבחי – לזה הקודם לפסוק (בשייכות ∆ƒ¿ƒ«««¬»
באריכות) לעיל כמבואר ציון", אלוקיך הללי ÔBiˆÂה' ÌÈÏLe¯Èc .ƒ»«ƒ¿ƒ

,‰‡zz ‰‡¯È)"ירושלים" בחינת היש', 'ביטול נמוכה, בדרגה ה' יראת ƒ¿»«»»
,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בדרגה ה' יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

בחינת  במציאות', 'ביטול גבוהה,

ÏL‚"ציון" ˙Ó‚e„a Ì‰ (≈¿¿«∆∆
הגלויים  בכוחות ∆∆¿ÓˆÂ¯העבודה

הנפש. בעצם «¿Èc¿ƒ¯‡‰העבודה
‡È‰ ‰‡¯i‰L ÔÂÈk ,‰‡zz«»»≈»∆«ƒ¿»ƒ
˙‡È¯·aL C¯a˙È B˙Ïe„bÓƒ¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,ÌÏBÚ‰'ה בגדולת התבוננות מתוך »»
הבריאה  מתוך נראית שהיא כפי

˙ÈÓ‰a‰ LÙÏ Ìb ‡È‰ ˙ÎiL«∆∆ƒ«»∆∆««¬ƒ
- עליה גם השפעה לה ∆∆»C¯cŒÏÚויש

˙ÏÚBtL ‚ÏLc ‡b¯c‰««¿»¿∆∆∆∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka שגם אור זהו כי «…«¿ƒ

ולקלוט. להכיל מסוגלים «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰הם
‡È‰L ÔÂÈk ,‰‡lÈÚƒ»»≈»∆ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰Ó≈»¿¿≈
Û‡ ,ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»≈«
‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ Ú‚BaL∆¿≈««∆∆»¡…ƒƒ

,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰‡¯È מאשר ƒ¿»¿»≈
עמוק  לביטול ומביאה תתאה" ה"יראה

i‰L¯‡‰יותר ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«ƒ¿»
ÏÚ ˙ÏÚBt dÈ‡ ‰ÓLp‰c¿«¿»»≈»∆∆«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ66 מסוגלת שלא ∆∆««¬ƒ
מושפעת  ולהיות כזה נעלה אור לקלוט

- Óˆc¯,ממנו ‡b¯c‰ C¯cŒÏÚ«∆∆««¿»¿∆∆
("מקיף") מאד נעלית דרגה שהיא

˙BÁka ˙ÏÚBt dÈ‡L∆≈»∆∆«…
ÌÈÈeÏb‰ את לקלוט ביכולתם שאין «¿ƒ

והשפעתה. אורה

ÌÚ ,¯Óˆ ˙ÈÁaL BÓÎe¿∆¿ƒ«∆∆ƒ
,‚ÏL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰¡»¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
d˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«¿»»»
da ‰NÚ ,‚ÏL ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆«¬∆»

ÈeÏÈÚ מזה מתעלית עצמה והיא ƒ
של  השורש שגילוי לעיל (כמבואר

פעולתה  ידי על דווקא הוא הנפש עצם

בדרגה  שהם אף הגלויים, בכוחות

מהעצם) יותר ÊŒC¯cŒÏÚ‰נמוכה .«∆∆∆
,(ÔBiˆ) ‰‡lÈÚ ‰‡¯Èa ‡e‰¿ƒ¿»ƒ»»ƒ
‰pnÓ CLÓpL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

Ûeb‰ ¯e¯a ÏBÚÙÏ ,(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯Èa Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿ƒ¿»«»»¿»«ƒƒ¿≈«
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂהאדם של עליו ÌÏBÚa,המיוחד שמוטל ¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»

אותו  לברר daבפרט ‰NÚעצמה עילאה" לדרגה ÈeÏÈÚב"יראה ביחס «¬∆»ƒ
עצמה  מצד NÚÓ‰,שלה È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»«¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

‡È·Ó „eÓÏz‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««¿≈ƒ
‰NÚ ,‰NÚÓ È„ÈÏ יותר עוד ƒ≈«¬∆«¬∆

,„eÓÏz‰a ˙eÏ„b שבסדר אף «¿¿««¿
גדול  התלמוד ‡l‡הדרגות .[∆»

,ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBiˆaL יראה" ∆¿ƒƒ»«ƒ
תתאה" ו"יראה (ציון) עילאה"

ÔBiˆc(ירושלים) ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÂ ביניהם החיבור ידי על ƒ»«ƒ

"ירושלים" על "ציון" של וההשפעה

˙È˙ CLÓ ÔBivnL ˜¯ ‡È‰ƒ«∆ƒƒƒ¿»¿ƒ«
C¯cŒÏÚÂ] ÌÈÏLe¯ÈÏ Ák…«ƒ»«ƒ¿«∆∆

‡È·nL „eÓÏz וגורםÈ„ÈÏ «¿∆≈ƒƒ≈
,‚ÏLÂ ¯Óˆ·e ,[‰NÚÓ«¬∆¿∆∆¿∆∆
˙ÎLÓ dÓˆÚ ¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»ƒ¿∆∆

,‚ÏL ˙ÈÁ·a חיבור ביניהם ונפעל ƒ¿ƒ«∆∆
ÏÈÚÏמושלם  ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈

Ô˙Bp‰ ÔÈÚa („"ÂÈ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««≈
ÔÎÏÂ .¯Óvk ‚ÏLÈeÏÈÚ‰ ∆∆«»∆¿»≈»ƒ

¯Óva ‰NÚpL במדרגה העליון ∆«¬∆«∆∆
,‚ÏMa B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»«∆∆

במדרגה הימנו ÈeÏÈÚשלמטה ‡e‰ƒ
‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈»ƒ∆«¬∆
B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÔBiˆa¿ƒ«¿≈«¿»»
(ÌL) Ï"pÎÂ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿««»
¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰ L¯BL ‰lb˙Ó ,‚ÏLÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆«¿»»
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿∆∆

˙eÓˆÚ‰a גדולה מעלה שזו ¿»«¿
מושגת  היא ואף במיוחד, ונפלאה

הצמר  של ההשפעה ידי על דווקא

הגלויים). (כוחות בשלג (העצם)

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ולפרט לעיל באמור ¿≈¿ƒ
ÔBÈÏÚ‰aעוד  ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰c¿»ƒ∆«¬∆¿»∆¿

"תלמוד" וכן "ציון", עילאה", ("יראה

‰B˙ÎLÓו"צמר"), È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»
‰hÓÏ"ירושלים" תתאה", (ב"יראה ¿«»

ו"ושלג"), "מעשה" Ìbוכן ‡e‰«
‚ÏL ˙ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒ¿ƒ«∆∆
˙BÁka ¯Óˆ ˙ÈÁ·„Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«…

ÌÈÈeÏb‰ שההמשכה רק ולא גופא, «¿ƒ
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מּכחֹות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה המׁשכת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי

ּבּכחֹות  צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג (ּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹהּפנימּיים

ּבּה נעׂשה הּפגמים, ּולמּלאֹות לתּקן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּפנימּיים

הּפנימּיים, ּבּכחֹות הּוא ועלּֿדרֿזה ְְִִִִֶֶֶַַַֹעילּוי.

ּבמ  המׁשכתם ׁשעלֿידי ּומּדֹות), חׁשבה (ׂשכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשעיקר  אּלא עילּוי. ּבהם נעׂשה ּומעׂשה, ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָּדּבּור

עלֿידי  ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה (העילּוי זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

ׁשינּוי  ּפֹועל ּכׁשהעליֹון הּוא למּטה) ְְְְִִֵֶֶַָָָירידתֹו

ּדהּתחּתֹון  הּפעּולה ּגם ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַָּבהּתחּתֹון,

ׁשּנעׂשית  ׁשהעלּיה ּדׁשינּוי, ּבאֹופן הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָּבהעליֹון

 ֿ ׁשּבאין עלּיה היא למּטה ירידתֹו עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבֹו

והעלּיה  הּתחּתֹון ּדמעלת הענין עיקר ולכן .ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָערֹו

ּבעבֹודת  הּוא ּבהעלי ֹון, עלֿידֹו ְְֲֲֵֶֶַַַַָָׁשּנעׂשית

הּנׁשמה  ּדעצם ההמׁשכה  ׁשעלֿידי ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,

הּפנימּיים  ּבּכחֹות צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹ(ּבחינת

לזכּיֹות. זדֹונֹות להפיכת ועד ׁשינּוי, ּבהם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֻנעׂשה

ּבעצם  עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשית העלּיה ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָולכן,

.ׁשּבאיןֿערֹו עלּיה היא ְְֲֲִִֵֶַָָָהּנׁשמה,

הּׁשמים e‰ÊÂיב) מן קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה ¿∆ְְְְִִִִַַַָָָ

ּומבֹואר  יׂשראל, את עּמ את ְְְִֵֵֶֶַָָָּובר

הּוא  ליׂשראל עּמ ׁשּמקּדים ּדהּטעם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָּבהּמאמר

ּתלמּוד  ּדגדֹול ּבּמעׂשה, הּוא הּגילּוי עיקר ְְֲִִִֶַַַַַָּכי

את  מהּפכים מצוה ועֹוׂשי מעׂשה, לידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּמביא

הּוא  ּדמעׂשה הּמעלה ּדעיקר לברכה, ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָהּקללה

(קללה) זדֹונֹות ׁשּמהּפכת הּתׁשּובה ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת

ּדהוי' הענינים ׁשג' לֹומר, ויׁש (ּברכה). ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלזכּיֹות

הּמבֹוארים  גֹו' אבה ולא ׁשּבּפסּוק ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדתֹורה  (העבֹודה הּצּדיקים עבֹודת הם ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָּבהּמאמר,

ועבֹודת  ׁשלג, ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָּומצֹות),

הוי' אבה ולא ּדענין צמר. ּדבחינת ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

רֹוצה  ׁשאינֹו ּבלעם, אל לׁשמע ְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹאלקי

וּיהפ וענין הּצּדיקים. עבֹודת עלּֿדר הּוא לּמקטרגים, לׁשמֹוע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹמלכתחילה

הוי' ּגילּוי עלֿידי לזכּיֹות זדֹונֹות הפיכת לברכה, הּקללה את ל אלקי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהוי'

ׁשלג  ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת עלּֿדר הּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּדלעילא

עצמית  אהבה ,אלקי הוי' אהב ּכי וענין ׁשּבאדם. מהׁשּתלׁשלּות למעלה -ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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כלומר, הנפש. בעצם עילוי פועלת הגלויים ‰ÎLÓ˙בכוחות È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«

˙ÈÁa B‡ ‚ÏL ˙ÈÁa) ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ«
ÌÈÓ‚t‰ ˙B‡lÓÏe Ôw˙Ï ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka (¯Óˆ משני (באחד ∆∆«…«¿ƒƒƒ¿«≈¿«¿«¿»ƒ

"צמר"), או "שלג" של daהאופנים ‰NÚ עצמה ÈeÏÈÚ.בנשמה «¬∆»ƒ
˙BÁka ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«…
,(˙BcÓe ÏÎN) ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ≈∆ƒ

מהם  שלמטה לדרגות »∆ŒÏÚLביחס
¯eac ‰·LÁÓa Ì˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»»»¿«¬»»ƒ

‰NÚÓe השכל של הביטוי כלי , «¬∆
Ì‰aוהמידות ‰NÚ ומידות בשכל «¬∆»∆

ÔÈÚעצמם ¯˜ÈÚL ‡l‡ .ÈeÏÈÚƒ∆»∆ƒ«ƒ¿»
ÔBÈÏÚ‰a ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰) ‰Ê∆»ƒ∆«¬∆¿»∆¿
‡e‰ (‰hÓÏ B˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«»

ÈeÈL ÏÚBt ÔBÈÏÚ‰Lk מהותי ¿∆»∆¿≈ƒ
,ÔBzÁz‰a על לעיל האמור בדוגמת ¿««¿

גם  בירור פועלת שכן עילאה, יראה

הבהמית ונפש ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בגוף
ÔBzÁz‰c ‰ÏeÚt‰ Ìb««¿»¿««¿

ÔBÈÏÚ‰a שנפעלת וההתעלות ¿»∆¿
לתחתון  מהשפעתו כתוצאה בעליון

ÈeÈLc ÔÙB‡a ‡e‰,מהותו בכל ¿∆¿ƒ
È„ÈŒÏÚ Ba ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈
‰iÏÚ ‡È‰ ‰hÓÏ B˙„È¯È¿ƒ»¿«»ƒ¬ƒ»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬
שלו. הקודמת לדרגה ≈«¿ÔÎÏÂוהשוואה

וההשפעה  הפעולה שעיקר כיוון

שינוי  נפעל כאשר דווקא היא האמורה

בעילוי  והן עצמו בתחתון (הן מהותי

בעליון) מזה כתוצאה »ÈÚƒ˜¯שנפעל
ÔBzÁz‰ ˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬«««¿
B„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»∆«¬≈«»
˙„B·Úa ‡e‰ ,ÔBÈÏÚ‰a¿»∆¿«¬«
‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«¿≈««¿»»

) ‰ÓLp‰ ÌˆÚc משני באחד ¿∆∆«¿»»
האמורים  ‡Bהאופנים ‚ÏL ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

˙BÁka (¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«…
,ÈeÈL Ì‰a ‰NÚ ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ«¬∆»∆ƒ
˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰Ï „ÚÂ¿««¬ƒ«¿ƒ¿À
אל  הקצה מן באיןֿערוך, שינוי שהוא

‰iÏÚ‰הקצה  Ìb ,ÔÎÏÂ .¿»≈«»¬ƒ»
ÌˆÚa ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈∆¿∆∆
ŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ ‡È‰ ,‰ÓLp‰«¿»»ƒ¬ƒ»∆¿≈

CB¯Ú לפני ומדרגתה מצבה לגבי ¬
הזו. העלייה

ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ e‰ÊÂ (·È¿∆«¿ƒ»ƒ¿
˙‡ C¯·e ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„»̃¿¿ƒ«»«ƒ»≈∆

¯Ó‡n‰a ¯‡B·Óe ,Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ נפתח בו הריי"צ, הרבי של «¿∆ƒ¿»≈¿»¿««¬»
זה, Ï‡¯NÈÏמאמר EnÚ ÌÈc˜nL ÌÚh‰c הוא "עם" שלכאורה אף ¿«««∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈

ב"ישראל" לפתוח ראוי והיה נמוכה ‰ÈeÏÈbמדרגה ¯˜ÈÚ Èk ‡e‰ƒƒ««ƒ
מלמעלה  האלוקי האור של eÓÏz„וההמשכה ÏB„‚c ,‰NÚna ‡e‰««¬∆¿»«¿

NÚÓ‰,משום  È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆
‰ÂˆÓ ÈNBÚÂבפועלÌÈÎt‰Ó ¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

¯˜ÈÚc ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡∆«¿»»ƒ¿»»¿ƒ«
‡e‰ ‰NÚÓc ‰ÏÚn‰««¬»¿«¬∆
˙Ît‰nL ‰·eLz‰ ˙„B·Úa«¬««¿»∆¿«∆∆
˙BiÎÊÏ (‰ÏÏ˜) ˙BB„Ê¿¿»»ƒ¿À

(‰Î¯a) ועילוי מהותי שינוי שהוא ¿»»
באיןֿערוך.

ÌÈÈÚ‰ '‚L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˜eÒtaL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰c«¬»»¡…∆∆«»¿…

'B‚ אלוקיך ‡·‰ ה' אבה ("ולא »»
הקללה  הפיכת בלעם, אל לשמוע

אלוקיך") ה' ו"אהבך לברכה,

Ì‰ ,¯Ó‡n‰a ÌÈ¯‡B·n‰ כנגד «¿»ƒ¿««¬»≈
של העניינים ‰ÌÈ˜Ècvג' ˙„B·Ú¬«««ƒƒ

,(˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰)»¬»¿»ƒ¿
˙ÈÁ·c ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ¿ƒ«
‰·eLz‰ ˙„B·ÚÂ ,‚ÏL∆∆«¬««¿»

,¯Óˆ ˙ÈÁ·c.ומפרט שהולך כפי ƒ¿ƒ«∆∆
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿…»»¬»»¡…∆
BÈ‡L ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏƒ¿…«∆ƒ¿»∆≈
ÚBÓLÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈ‚¯Ë˜nÏ«¿«¿¿ƒ«∆∆

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú כלל להם שאין ¬«««ƒƒ
לעניינים  רצויים.שייכות »¿ÔÈÚÂ¿ƒבלתי

˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆
˙ÎÈÙ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»¬ƒ«
ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê¿ƒ¿À«¿≈ƒ
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó החטאים אין שם ≈ƒ¿«¿¿
מלכתחילה  פוגמים ‰e‡והעוונות

‰·eLz‰ ˙„B·Ú C¯cŒÏÚ«∆∆¬««¿»
‰ÏÚÓÏ - ‚ÏL ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆¿«¿»

Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó בכוחות ≈ƒ¿«¿¿∆»»»
הגלויים. ‡‰·Eהנפש Èk ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆«¬»«¿ƒ
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עׂשו  ׁשאח  ּבמקֹום  ּדגם ליׂשראל, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּדהּקּב"ה

הּוא  ּדוקא, יעקב את ואהב מּכלֿמקֹום ְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹֹליעקב,

הּפגמים  ּתקּון - צמר ּדבחינת הּתׁשּובה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

החטא  ּבׁשעת ׁשּגם הּנׁשמה, עצם ּגילּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

.יתּבר אּתֹו באמנה היא לעׂשו) ּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ(ּכׁשהּוא

‡È·Óe ּדֿולא הענין ּגם הענינים, ג' ּבהּמאמר ≈ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

הּצּדיקים, עבֹודת עלּֿדר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַַָָאבה,

הּוא  (עּמ) הּתחּתֹון ּדמעלת הענין ׁשעיקר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָאף

והעילּוי  הענין ּכי (ּכּנ"ל), הּתׁשּובה ְְְֲִִִַַַַַָָָָּבעבֹודת

הּמצֹות  ּבקּיּום ּגם הּוא ׁשינּוי) (ׁשּפֹועל ְְְִִִֵֶַַַָּבּתׁשּובה

ּכּמה  מ'ירּוׁשלמי' ּבהּמאמר ּכּמּובא ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ(ּדצּדיקים),

ׁשּבעבֹודת  אּלא מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכחן ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

יׁשנם  עצמּה ּובתׁשּובה ּבגילּוי. הּוא ְְְְְִִֶַַָָָָהּתׁשּובה

ׁשּבכל  גֹו', אהב וּֿכי גֹו', וּיהפ אֹופּנים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹׁשני

יו"ד. סעיף ּכּנ"ל יתרֹון, יׁש מהם ְְִִֵֵֶֶַַָאחד

את LÈÂיג) עּמ את ּׁשאֹומר ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֶֶֶֶַ

ׁשּגם  וֿיׂשראל, עּמ את (ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל

ׁשני  הם ויׂשראל ׁשעּמ מּודגׁש זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּבלׁשֹון

ּברכה  ּברכֹות, ׁשּתי ׁשהן לרּמז ּבכדי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָענינים)

ּדנֹוסף  ב). סעיף (ּכּנ"ל ליׂשראל ּוברכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָלעּמ

עלֿידם  אחרּֿכ נמׁשכת עּמ את ׁשּֿובר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

ויׁש יׂשראל. את - ּברכה עֹוד יׁשנּה יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלכל

ּפׁשּוטים  אנׁשים ,עּמ את ּדּֿובר ְְְֲִִֵֶַַָָלֹומר,

היא  ּובפׁשטּות ּבתמימּות ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֶַַָׁשּמקּימים

הּפׁשטּות  ּדענין (צמר), העצם מּצד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָההמׁשכה

את  ּובר הּנׁשמה. ּדעצם הּפׁשיטּות מּצד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

ׁשּׁשּיכת  המׁשכה היא ּתֹורה) (יֹודעי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

אֹומר  ואףֿעלּֿפיֿכן (ׁשלג). הּגילּויים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַלענין

אחד. ענין ׁשהם לרּמז, ּבכדי אחת, ּפעם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּובר

ׁשּנמׁשכת  הּברכה היא ,עּמ את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּֿובר

מּצד  (ּגם הּפנימּיים ׁשּכחֹות הּפנימּיים, ּבּכחֹות העצם המׁשכת הינּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹליׂשראל,

ויו"ד. ט' סעיף ּכּנ"ל העצם, ּכפי  יהיּו ׁשּלהם) ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּצּיּור

ÔÈ‡Âּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא עּמ67מקרא את ּובר מּמׁש, ּבימינּו ּובמהרה ויהיה , ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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א.67) סג, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ŒÏkÓ ,·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡L ÌB˜Óa Ì‚c ,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c¿«»»¿ƒ¿»≈¿«¿»∆»≈»¿«¬…ƒ»
‰·eLz‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‡˜Âc ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰‡Â ÌB˜Ó»»…«∆«¬…«¿»«∆∆«¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜z - ¯Óˆ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆ƒ«¿»ƒ«¿≈ƒ∆∆«¿»»
Bz‡ ‰Ó‡· ‡È‰ (ÂNÚÏ ‰ÓBc ‡e‰Lk) ‡ËÁ‰ ˙ÚLa ÌbL∆«ƒ¿««≈¿¿∆∆¿≈»ƒ¿»¿»ƒ

C¯a˙È כמבואר נפגמה, לא ומעולם ƒ¿»≈
לעיל.

¯Ó‡n‰a ‡È·Óe'ג כל את ≈ƒ¿««¬»
‡ÏÂŒc ÔÈÚ‰ Ìb ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿…

רצה ‡·‰, לא הוא ברוך שהקדוש »»
מלכתחילה בלעם אל ∆e‰L‡לשמוע

Ú C¯cŒÏÚÌÈ˜Ècv‰ ˙„B· שאין «∆∆¬«««ƒƒ
תיקון  הדרוש פגם כל ‡Ûבהם ,«

˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ«»ƒ¿»¿«¬«
˙„B·Úa ‡e‰ (EnÚ) ÔBzÁz‰««¿«¿«¬«

Ï"pk) ‰·eLz‰ לכאורה כן ואם ,( «¿»««
לנושא  נוגע לא הצדיקים עבודת עניין

במאמר ‰ÔÈÚהמבואר Èkƒ»ƒ¿»
ÏÚBtL) ‰·eLza ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒ«¿»∆≈

ÈeÈL,באיןֿערוך לשינוי עד מהותי, ƒ
לעיל  Ìei˜aכמבואר Ìb ‡e‰ («¿ƒ

,(ÌÈ˜Ècˆc) ˙Bˆn‰ מעלת מצד «ƒ¿¿«ƒƒ
עצמו  המצוות enk·‡קיום ,«»

‰nk 'ÈÓÏLe¯È'Ó ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ¿«¿ƒ«»
,‰ÂˆÓ ÈNBÚ ÏL ÔÁk ÏB„b»…»∆≈ƒ¿»
כאן  האמור "השקיפה" מעלתם שבגלל

לטובה  B·ÚaL„˙הוא ‡l‡∆»∆«¬«
‡e‰ ‰·eLz‰ והעילוי השינוי «¿»

מעלה ÈeÏÈ‚aהאמור  בה ויש ¿ƒ
בעלי  מעלת המצוות, קיום על מיוחדת

צדיקים. על תשובה

ÈL ÌLÈ dÓˆÚ ‰·eL˙·eƒ¿»«¿»∆¿»¿≈
,ÌÈpÙB‡ זה בפסוק המפורטים «ƒ

,'B‚ E·‰‡ ÈkŒÂ ,'B‚ CÙ‰iÂ««¬…¿ƒ¬≈¿
,ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈ƒ¿

השני, ÂÈ"„לעומת ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ
שבכל  היתרון בפרטיות נתבאר (שם

"שלג" של האופנים משני אחד

ו"צמר").

¯ÓB‡M ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚È¿≈¿ƒ¿∆∆≈
˙‡ ‡ÏÂ) Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡∆«¿∆ƒ¿»≈¿…∆
ÔBLÏa ÌbL ,Ï‡¯NÈŒÂ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈∆«¿»

,‰Ê"את" של תוספת ללא אפילו ∆
שנייה, EnÚLפעם L‚„eÓ¿»∆«¿

,ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ובכל ¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒ¿»ƒ

בבני  דרגות בשתי שמדובר יותר עוד להדגיש פעמיים "את" נאמר זאת

BÎ¯a˙ישראל  ÈzL Ô‰L Ên¯Ï È„Îa ‡e‰ EnÚÏשונות,) ‰Î¯a ƒ¿≈¿«≈∆≈¿≈¿»¿»»¿«¿
˙‡ C¯·eŒL ‰ÊÏ ÛÒBc .(· ÛÈÚÒ Ï"pk) Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯·e¿»»¿ƒ¿»≈««¿ƒ¿»»∆∆»≈∆

EnÚ הפשוטים האנשים מתברכים שבה ‡CkŒ¯Áהברכה ˙ÎLÓ «¿ƒ¿∆∆««»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ Ì„ÈŒÏÚ זה ובעניין «»»¿»ƒ¿»≈

זה  וקשורים דומים ו"ישראל" "עמך"

‡˙בזה  - ‰Î¯a „BÚ dLÈ∆¿»¿»»∆
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

,EnÚ ˙‡ C¯·eŒc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿»≈∆«¿
‡ÌÈÓi˜nL ÌÈËeLt ÌÈL¬»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ

˙eÓÈÓ˙a ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿ƒ
˙eËLÙ·e ביותר גדולה שמעלתם ¿«¿

לפני  בתחילה, בפסוק נזכרים הם ולכן

vÓ„"ישראל" ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»ƒ«
ÔÈÚc ,(¯Óˆ) ÌˆÚ‰»∆∆∆∆¿ƒ¿«

˙eËLt‰ העובדים אלה יהודים של ««¿
ובתמימות  פשוטה באמונה ה' את

‡e‰ שנובע ‰eËÈLt˙עניין „vÓƒ««¿ƒ
˙‡ C¯·e .‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»»≈∆

(‰¯Bz ÈÚ„BÈ) Ï‡¯NÈ העובדים ƒ¿»≈¿≈»
והשגה  בהבנה ה' ‰ÎLÓ‰את ‡È‰ƒ«¿»»

ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ ˙ÎiML∆«∆∆¿ƒ¿««ƒƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .(‚ÏL) אף ∆∆¿««ƒ≈

שונות ברכות בשתי ≈‡ÓB¯שמדובר
‡Á˙הפסוק  ÌÚt C¯·e,בלבד »≈««««

אחת, במילה הברכות שתי את וכולל

Ì‰L"וברך" ,Ên¯Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆≈
דבר של ŒLלאמיתו .„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆

,EnÚ ˙‡ C¯·e של הברכה »≈∆«¿
ÎLÓpL˙"עמך" ‰Î¯a‰ ‡È‰ƒ«¿»»∆ƒ¿∆∆

דבר  של ‰eÈבסופו ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿
˙BÁka ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆∆«…
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkL ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ∆…«¿ƒƒƒ

Ì‰lL ¯eiv‰ „vÓ Ìb) ובכל «ƒ««ƒ∆»∆
שלהם  המציאות וגדרי eÈ‰Èפרטי (ƒ¿

'Ë ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌˆÚ‰ ÈÙk¿ƒ»∆∆««¿ƒ
„"ÂÈÂ.ובפרטיות באריכות ¿

È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈
BËeLt67, הברכה עניין שיקויים ¿
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minyd on jycw oernn dtiwyd

והן  הרּוחנּיים ּבענינים הן ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאת

מּידֹו רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני הּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבענינים

והרחבה. הּקדֹוׁשה הּפתּוחה ְְְְְֵַַַָָָָָָהמלאה

•

1

2

3

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפשוטה  במשמעותו בכתוב האמור

,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Ó·e ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈«»
Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

Ô‰ ,BËeLÙk ברכהÌÈÈÚa ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰Â ÌÈiÁe¯‰ בברכהÌÈÈÚa »»ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ÈBÊÓe ÈiÁ È·a ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿»≈«≈¿≈
ופרנסה  (בריאות) חיים ילדים,

,ÈÁÈÂ¯ בריווח‰‡ÏÓ‰ B„iÓ ¿ƒ≈ƒ»«¿≈»
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰«¿»«¿»¿»¿»»

הוא. ברוך הקדוש של
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzyiìLäLyLBãwä ¨©¨¨§¨©¨
ìò ,íBé ìëa ïäéìò äëBa àeä CeøainøLôàLeläøBza ÷Bñòì ¨¤£¥¤§¨©¤¤§¨©£©¨

÷ñBò Bðéàå,daìòåinøLôà éàLel÷ñBòå äøBza ÷Bñòì,daìòå §¥¥§©¤¦¤§¨©£©¨§¥§©
ñðøtxeaivd lr dpenn ±øeavä ìò äàbúnä.mpiga ©§¨©¦§¨¤©©¦

:oaxegd ipiprn dyrn d`ian `xnbdúBðé÷ øôñ èé÷ð äåä éaø± ©¦£¨¨¦¥¤¦
ifgd,ziad oaxeg lr da opewn edinxiy ,dki` zlibn ecia wà÷å§¨

déeâa éø÷.da `xew dide ±à÷eñt éàäì àèî ékribd xy`k ± ¨¥§©¥¦¨¨§©§¨
weqtl(` a dki`)éìLä'õøà íéîMî C,'l`xUi zx`tYdéãé ïî ìôð ¦§¦¦¨©¦¤¤¦§¤¤¦§¨¥¨©¦§¥

.eicin xtqd ltp ±,øîà`idy l`xyi ly ef dlitp dlecb dnk ¨©
dlitpk ,ux`l minydnàz÷éîò àøéáì íø àøbéàîdeab bbn ± ¥¦¨¨¨§¦¨£¦§¨

.wenr xeal
àçøBàa éìæàå éì÷L eåä àéiç éaøå éaø.jxca mikled eid ±eèî ék ©¦§©¦¦¨£¨§¦§¨§¦§§¨¦¨

àúî àeääì,zg` xirl eribdyk ±éøîàiyp` z` el`y ± §©¨¨¨§¦
,mewndàëä ïðaøî àaøeö àkéàm`y ,mkg cinlz o`k yi m`d ± ¦¨§¨¥©¨¨¨¨

okdétà ìéa÷éðå ìéæð.eipt liawpe jlp ±éøîàiyp` mdl eaiyd ± ¥¦§¦§¦©¥¨§¦
,xirdøî àaøeö àkéààëä ïða,mkg cinlz o`k yi ,ok` ±øBàî'e ¦¨§¨¥©¨¨¨¨§

àeä 'íéðéò.`ed xeeir ±zà áéz ,éaøì àéiç éaø déì øîàay ± ¥©¦¨©¥©¦¦¨§©¦¦©§
e ,jnewna dz`a ìæìæz àìceakEúeàéNðz` liawdl gexhl Ÿ§©§¥¦§¦§

`l` ,eiptdétà ìéa÷àå àðà ìéæéà.eipt liaw`e ical ip` jl` ± ¥¦£¨§©§¦©¥
`l` ,iax mikqd `ldéãäa ìæàå déô÷z`iig iax z` gixkd ± ¨§¥§¨©©£¥

.enir jldedépéî éøètéî eåä ékcinlz eze`n zeyx elhpyk ± ¦£¦©§¦¦¥
,mkxcl zkll mkgeäì øîày myk ,mze` jxia ±ízìa÷ä ízà ¨©§©¤¦§©§¤

,ïéàBø ïðéàå íéàøpä íéðtjk ,d`ex epi`e d`xp xeeir ixdyekæz ¨¦©¦§¦§¥¨¦¦§
,ïéàøð ïðéàå íéàBøä íéðt ìéa÷äìipt z` liawdl ekfz xnelk §©§¦¨¦¨¦§¥¨¦§¦
.zi`xp dpi`e d`ex `idy dpikyddéì øîà,`iig iaxl iaxekéà ¨©¥¦

àzLä`eal `ly jl rney iziidy ,eiykr o`k iziid `l eli` ± ©§¨
,jnràúëøéa éàäî ïzòðî.ef dkxa ipnn rpen ziid ± §©§¨¥©¦§§¨

déì eøîà,mkg cinlz eze`l `iig iaxe iaxCì àòéîL ïànî± ¨§¥¦©§¦¨¨
cr ,minkg ipt zlawd dlecb jk lky ,df xac zrny inn

:mdl aiyd .dpiky ipt liawdl dkef mdipt liawndydé÷øtî¦¦§¥
éì òéîL á÷òé éaøcx ly ezpynn ±.jk izrny awri iaéaøc §©¦©£Ÿ§¦©¦§©¦

àéihéç øôk Léà á÷òé,'mihig xtk' `xwpd mewnn ±ìéa÷î äåä ©£Ÿ¦§©¦©¨£¨©§¦
àîBé ìk déaøc détà.mei lk eax ipt liawn did ±L÷ ékxy`k ± ©¥§©¥¨¨¦©

,awri iax oiwfddéì øîà,eaxøî øòèöð àìxrvie xn gxhi `l ± ¨©¥Ÿ¦§©¥©
,ipt liawdl ick envr z`øî ìéëé àìc`eal leki jpi` ixdy ± §Ÿ¨¦©

.xara enk mei lka il`déì øîà,awri iaxáéúëc éàî øèeæ éî ¨©¥¦¨©¦§¦
ïðaøa eäaxn`py dn `ed ohw xac ike ±(`i-i hn mildz)d`exd lr §§©¨¨

,minkg iptíéîëç äàøé ék ,úçMä äàøé àì çöðì ãBò éçéå'¦¦¨¤©Ÿ¦§¤©¨©¦¦§¤£¨¦
,'eúeîé,xnege lw mixac `ldeíéîëç äàBøä äîewxazry ¨¨¨¤£¨¦¦

äéçé ,ïúúéîd`exd ,aezka xen`k ,dpikyd ipt liawdl gvpl ¦¨¨¦§¤
oze`.änëå änk úçà ìò ïäéiça§©¥¤©©©©¨§©¨

deáà éãéà áø[eia`-],éãéà øa á÷òé éaøczian wegx ezia did ©¦¦£©§©¦©£Ÿ©¦¦
e ,miycg dyly jldn yxcndéçøé àúìz ìéæà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¦§¨¨©§¥

àçøBàa,yxcnd zial ekxca miycg dyly zkll libx dide ± §§¨
áø éáa àîBé ãçådidy ,yxcnd ziaa cnel did cala cg` meie ± §©¨§¥©

mei cnele ,miycg dyly jlede ,gqtd bg xg`l ezian `vei
bga ezy` z` gnyl ick ,ezial dxfga `vei did cine ,cg`

.zekeqdïðaø déì eø÷ eåäådaiyid ipa el mi`xew eide ±éa øa' ©£¨¥©¨¨©¥
'àîBé ãçc áø.cg` mei yxcnd ziaa cenll `ad cinlz ±ìçL ©§©¨¨©

dézòce ,ok el e`xwy lr ezrc dylg ±déLôpà éø÷lr `xw ± ©§¥¨¥©©§¥
weqtd z` envr(c ai aei`)'åâå äéäà eäòøì ÷çN'DFl`l `xw §Ÿ§¥¥¤§¤Ÿ¥¤¡©

.mkzhpwd xrvn ize` dpri d"awd xnelk ,'EdprIeéaø déì øîà ©©£¥¨©¥©¦
ïðçBé,ici` axlpéî àúeèîaïðaø eäì Léðòz àì ,E,jnn dywaa ± ¨¨§¨¨¦¨Ÿ©£¦§©¨¨

.eypri `ly ick ,jk jl e`xwy minkgd lr citwz l`
okn xg`l÷ôð`vi ±àLøãî éáì ïðçBé éaø,yxcnd zial ±Løãå ¨©©¦¨¨§¥¦§¨¨§¨©
weqtd z`(a gp diryi),'ïeötçé éëøc úòãå ïeLøãé íBé íBé éúBàå'§¦¦§Ÿ§©©§¨©¤§¨

,denzl yiy,BúBà ïéLøBc ïéà äìéláe BúBà ïéLøBc íBia éëå`lde §¦©§¦©©§¨¥§¦
.dxez cenll miaiig dlila mb,Eì øîBì àlàya ÷ñBòä ìkäøBz ¤¨©§¨¨¥©¨

÷ñò eléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôàdxezaìk £¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦¨©¨
ïëå .dlek äðMä`ed,úeðòøet úcîacg` mei elit` `hegy iny ©¨¨¨§¥§¦©§¨

,dpyd lk `hg eli`k aezkd eilr dlrn ,dpyaáéúëcxn`py ± ¦§¦
(cl ci xacna),milbxnd zyxtaúà ízøz øLà íéîiä øtñîa'§¦§©©¨¦£¤©§¤¤

õøàämkizpFr z` E`UY dpXl mFi dpXl mFi ,mFi mirAx` ¨¨¤©§¨¦©¨¨©¨¨¦§¤£Ÿ¥¤
xacna ex`yiy l`xyi ipa lr d"awd xfby ,'dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨
yie .ux`d z` milbxnd exzy minid xtqn cbpk ,dpy mirax`

,denzleàèç äðL íéòaøà éëå,milbxnd,eàèç íBé íéòaøà àìäå §¦©§¨¦¨¨¨§©£Ÿ©§¨¦¨§
.dpy mirax` xacna x`yidl mdilr xfbp recne,Eì øîBì àlà¤¨©§

yeléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôà äøéáò øáBòä ìk̈¨¥£¥¨£¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦
.dlek äðMä ìk øáò̈©¨©¨¨¨

dpyna epipy(.a lirl):ïè÷ eäæ éà,dii`xa aiig epi`yBðéàL ìk ¥¤¨¨¨¤¥
úk ìò áBkøì ìBëéåéáà ìL Bôixac ,ziad xdl milyexin zelrle ¨¦§©§¥¤¨¦

ly ecia feg`l leki epi`y lk ,mixne` lld ziae .i`ny zia
.ziad xdl milyexin zelrle eia`

:`xnbd dywné÷úîdì ójk lr dywd ±,àøéæ éaø ©§¦¨©¦¥¨
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כי f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

עׂשו  ׁשאח  ּבמקֹום  ּדגם ליׂשראל, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּדהּקּב"ה

הּוא  ּדוקא, יעקב את ואהב מּכלֿמקֹום ְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹֹליעקב,

הּפגמים  ּתקּון - צמר ּדבחינת הּתׁשּובה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

החטא  ּבׁשעת ׁשּגם הּנׁשמה, עצם ּגילּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

.יתּבר אּתֹו באמנה היא לעׂשו) ּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ(ּכׁשהּוא

‡È·Óe ּדֿולא הענין ּגם הענינים, ג' ּבהּמאמר ≈ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

הּצּדיקים, עבֹודת עלּֿדר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַַָָאבה,

הּוא  (עּמ) הּתחּתֹון ּדמעלת הענין ׁשעיקר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָאף

והעילּוי  הענין ּכי (ּכּנ"ל), הּתׁשּובה ְְְֲִִִַַַַַָָָָּבעבֹודת

הּמצֹות  ּבקּיּום ּגם הּוא ׁשינּוי) (ׁשּפֹועל ְְְִִִֵֶַַַָּבּתׁשּובה

ּכּמה  מ'ירּוׁשלמי' ּבהּמאמר ּכּמּובא ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ(ּדצּדיקים),

ׁשּבעבֹודת  אּלא מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכחן ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

יׁשנם  עצמּה ּובתׁשּובה ּבגילּוי. הּוא ְְְְְִִֶַַָָָָהּתׁשּובה

ׁשּבכל  גֹו', אהב וּֿכי גֹו', וּיהפ אֹופּנים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹׁשני

יו"ד. סעיף ּכּנ"ל יתרֹון, יׁש מהם ְְִִֵֵֶֶַַָאחד

את LÈÂיג) עּמ את ּׁשאֹומר ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֶֶֶֶַ

ׁשּגם  וֿיׂשראל, עּמ את (ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל

ׁשני  הם ויׂשראל ׁשעּמ מּודגׁש זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּבלׁשֹון

ּברכה  ּברכֹות, ׁשּתי ׁשהן לרּמז ּבכדי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָענינים)

ּדנֹוסף  ב). סעיף (ּכּנ"ל ליׂשראל ּוברכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָלעּמ

עלֿידם  אחרּֿכ נמׁשכת עּמ את ׁשּֿובר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

ויׁש יׂשראל. את - ּברכה עֹוד יׁשנּה יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלכל

ּפׁשּוטים  אנׁשים ,עּמ את ּדּֿובר ְְְֲִִֵֶַַָָלֹומר,

היא  ּובפׁשטּות ּבתמימּות ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֶַַָׁשּמקּימים

הּפׁשטּות  ּדענין (צמר), העצם מּצד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָההמׁשכה

את  ּובר הּנׁשמה. ּדעצם הּפׁשיטּות מּצד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

ׁשּׁשּיכת  המׁשכה היא ּתֹורה) (יֹודעי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

אֹומר  ואףֿעלּֿפיֿכן (ׁשלג). הּגילּויים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַלענין

אחד. ענין ׁשהם לרּמז, ּבכדי אחת, ּפעם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּובר

ׁשּנמׁשכת  הּברכה היא ,עּמ את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּֿובר

מּצד  (ּגם הּפנימּיים ׁשּכחֹות הּפנימּיים, ּבּכחֹות העצם המׁשכת הינּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹליׂשראל,

ויו"ד. ט' סעיף ּכּנ"ל העצם, ּכפי  יהיּו ׁשּלהם) ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּצּיּור

ÔÈ‡Âּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא עּמ67מקרא את ּובר מּמׁש, ּבימינּו ּובמהרה ויהיה , ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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א.67) סג, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ŒÏkÓ ,·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡L ÌB˜Óa Ì‚c ,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c¿«»»¿ƒ¿»≈¿«¿»∆»≈»¿«¬…ƒ»
‰·eLz‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‡˜Âc ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰‡Â ÌB˜Ó»»…«∆«¬…«¿»«∆∆«¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜z - ¯Óˆ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆ƒ«¿»ƒ«¿≈ƒ∆∆«¿»»
Bz‡ ‰Ó‡· ‡È‰ (ÂNÚÏ ‰ÓBc ‡e‰Lk) ‡ËÁ‰ ˙ÚLa ÌbL∆«ƒ¿««≈¿¿∆∆¿≈»ƒ¿»¿»ƒ

C¯a˙È כמבואר נפגמה, לא ומעולם ƒ¿»≈
לעיל.

¯Ó‡n‰a ‡È·Óe'ג כל את ≈ƒ¿««¬»
‡ÏÂŒc ÔÈÚ‰ Ìb ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿…

רצה ‡·‰, לא הוא ברוך שהקדוש »»
מלכתחילה בלעם אל ∆e‰L‡לשמוע

Ú C¯cŒÏÚÌÈ˜Ècv‰ ˙„B· שאין «∆∆¬«««ƒƒ
תיקון  הדרוש פגם כל ‡Ûבהם ,«

˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ«»ƒ¿»¿«¬«
˙„B·Úa ‡e‰ (EnÚ) ÔBzÁz‰««¿«¿«¬«

Ï"pk) ‰·eLz‰ לכאורה כן ואם ,( «¿»««
לנושא  נוגע לא הצדיקים עבודת עניין

במאמר ‰ÔÈÚהמבואר Èkƒ»ƒ¿»
ÏÚBtL) ‰·eLza ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒ«¿»∆≈

ÈeÈL,באיןֿערוך לשינוי עד מהותי, ƒ
לעיל  Ìei˜aכמבואר Ìb ‡e‰ («¿ƒ

,(ÌÈ˜Ècˆc) ˙Bˆn‰ מעלת מצד «ƒ¿¿«ƒƒ
עצמו  המצוות enk·‡קיום ,«»

‰nk 'ÈÓÏLe¯È'Ó ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ¿«¿ƒ«»
,‰ÂˆÓ ÈNBÚ ÏL ÔÁk ÏB„b»…»∆≈ƒ¿»
כאן  האמור "השקיפה" מעלתם שבגלל

לטובה  B·ÚaL„˙הוא ‡l‡∆»∆«¬«
‡e‰ ‰·eLz‰ והעילוי השינוי «¿»

מעלה ÈeÏÈ‚aהאמור  בה ויש ¿ƒ
בעלי  מעלת המצוות, קיום על מיוחדת

צדיקים. על תשובה

ÈL ÌLÈ dÓˆÚ ‰·eL˙·eƒ¿»«¿»∆¿»¿≈
,ÌÈpÙB‡ זה בפסוק המפורטים «ƒ

,'B‚ E·‰‡ ÈkŒÂ ,'B‚ CÙ‰iÂ««¬…¿ƒ¬≈¿
,ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈ƒ¿

השני, ÂÈ"„לעומת ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ
שבכל  היתרון בפרטיות נתבאר (שם

"שלג" של האופנים משני אחד

ו"צמר").

¯ÓB‡M ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚È¿≈¿ƒ¿∆∆≈
˙‡ ‡ÏÂ) Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡∆«¿∆ƒ¿»≈¿…∆
ÔBLÏa ÌbL ,Ï‡¯NÈŒÂ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈∆«¿»

,‰Ê"את" של תוספת ללא אפילו ∆
שנייה, EnÚLפעם L‚„eÓ¿»∆«¿

,ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ובכל ¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒ¿»ƒ

בבני  דרגות בשתי שמדובר יותר עוד להדגיש פעמיים "את" נאמר זאת

BÎ¯a˙ישראל  ÈzL Ô‰L Ên¯Ï È„Îa ‡e‰ EnÚÏשונות,) ‰Î¯a ƒ¿≈¿«≈∆≈¿≈¿»¿»»¿«¿
˙‡ C¯·eŒL ‰ÊÏ ÛÒBc .(· ÛÈÚÒ Ï"pk) Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯·e¿»»¿ƒ¿»≈««¿ƒ¿»»∆∆»≈∆

EnÚ הפשוטים האנשים מתברכים שבה ‡CkŒ¯Áהברכה ˙ÎLÓ «¿ƒ¿∆∆««»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ Ì„ÈŒÏÚ זה ובעניין «»»¿»ƒ¿»≈

זה  וקשורים דומים ו"ישראל" "עמך"

‡˙בזה  - ‰Î¯a „BÚ dLÈ∆¿»¿»»∆
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

,EnÚ ˙‡ C¯·eŒc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿»≈∆«¿
‡ÌÈÓi˜nL ÌÈËeLt ÌÈL¬»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ

˙eÓÈÓ˙a ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿ƒ
˙eËLÙ·e ביותר גדולה שמעלתם ¿«¿

לפני  בתחילה, בפסוק נזכרים הם ולכן

vÓ„"ישראל" ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»ƒ«
ÔÈÚc ,(¯Óˆ) ÌˆÚ‰»∆∆∆∆¿ƒ¿«

˙eËLt‰ העובדים אלה יהודים של ««¿
ובתמימות  פשוטה באמונה ה' את

‡e‰ שנובע ‰eËÈLt˙עניין „vÓƒ««¿ƒ
˙‡ C¯·e .‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»»≈∆

(‰¯Bz ÈÚ„BÈ) Ï‡¯NÈ העובדים ƒ¿»≈¿≈»
והשגה  בהבנה ה' ‰ÎLÓ‰את ‡È‰ƒ«¿»»

ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ ˙ÎiML∆«∆∆¿ƒ¿««ƒƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .(‚ÏL) אף ∆∆¿««ƒ≈

שונות ברכות בשתי ≈‡ÓB¯שמדובר
‡Á˙הפסוק  ÌÚt C¯·e,בלבד »≈««««

אחת, במילה הברכות שתי את וכולל

Ì‰L"וברך" ,Ên¯Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆≈
דבר של ŒLלאמיתו .„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆

,EnÚ ˙‡ C¯·e של הברכה »≈∆«¿
ÎLÓpL˙"עמך" ‰Î¯a‰ ‡È‰ƒ«¿»»∆ƒ¿∆∆

דבר  של ‰eÈבסופו ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿
˙BÁka ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆∆«…
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkL ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ∆…«¿ƒƒƒ

Ì‰lL ¯eiv‰ „vÓ Ìb) ובכל «ƒ««ƒ∆»∆
שלהם  המציאות וגדרי eÈ‰Èפרטי (ƒ¿

'Ë ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌˆÚ‰ ÈÙk¿ƒ»∆∆««¿ƒ
„"ÂÈÂ.ובפרטיות באריכות ¿

È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈
BËeLt67, הברכה עניין שיקויים ¿
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minyd on jycw oernn dtiwyd

והן  הרּוחנּיים ּבענינים הן ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאת

מּידֹו רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני הּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבענינים

והרחבה. הּקדֹוׁשה הּפתּוחה ְְְְְֵַַַָָָָָָהמלאה

•

1

2

3

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפשוטה  במשמעותו בכתוב האמור

,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Ó·e ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈«»
Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

Ô‰ ,BËeLÙk ברכהÌÈÈÚa ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰Â ÌÈiÁe¯‰ בברכהÌÈÈÚa »»ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ÈBÊÓe ÈiÁ È·a ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿»≈«≈¿≈
ופרנסה  (בריאות) חיים ילדים,

,ÈÁÈÂ¯ בריווח‰‡ÏÓ‰ B„iÓ ¿ƒ≈ƒ»«¿≈»
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰«¿»«¿»¿»¿»»

הוא. ברוך הקדוש של
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzyiìLäLyLBãwä ¨©¨¨§¨©¨
ìò ,íBé ìëa ïäéìò äëBa àeä CeøainøLôàLeläøBza ÷Bñòì ¨¤£¥¤§¨©¤¤§¨©£©¨

÷ñBò Bðéàå,daìòåinøLôà éàLel÷ñBòå äøBza ÷Bñòì,daìòå §¥¥§©¤¦¤§¨©£©¨§¥§©
ñðøtxeaivd lr dpenn ±øeavä ìò äàbúnä.mpiga ©§¨©¦§¨¤©©¦

:oaxegd ipiprn dyrn d`ian `xnbdúBðé÷ øôñ èé÷ð äåä éaø± ©¦£¨¨¦¥¤¦
ifgd,ziad oaxeg lr da opewn edinxiy ,dki` zlibn ecia wà÷å§¨

déeâa éø÷.da `xew dide ±à÷eñt éàäì àèî ékribd xy`k ± ¨¥§©¥¦¨¨§©§¨
weqtl(` a dki`)éìLä'õøà íéîMî C,'l`xUi zx`tYdéãé ïî ìôð ¦§¦¦¨©¦¤¤¦§¤¤¦§¨¥¨©¦§¥

.eicin xtqd ltp ±,øîà`idy l`xyi ly ef dlitp dlecb dnk ¨©
dlitpk ,ux`l minydnàz÷éîò àøéáì íø àøbéàîdeab bbn ± ¥¦¨¨¨§¦¨£¦§¨

.wenr xeal
àçøBàa éìæàå éì÷L eåä àéiç éaøå éaø.jxca mikled eid ±eèî ék ©¦§©¦¦¨£¨§¦§¨§¦§§¨¦¨

àúî àeääì,zg` xirl eribdyk ±éøîàiyp` z` el`y ± §©¨¨¨§¦
,mewndàëä ïðaøî àaøeö àkéàm`y ,mkg cinlz o`k yi m`d ± ¦¨§¨¥©¨¨¨¨

okdétà ìéa÷éðå ìéæð.eipt liawpe jlp ±éøîàiyp` mdl eaiyd ± ¥¦§¦§¦©¥¨§¦
,xirdøî àaøeö àkéààëä ïða,mkg cinlz o`k yi ,ok` ±øBàî'e ¦¨§¨¥©¨¨¨¨§

àeä 'íéðéò.`ed xeeir ±zà áéz ,éaøì àéiç éaø déì øîàay ± ¥©¦¨©¥©¦¦¨§©¦¦©§
e ,jnewna dz`a ìæìæz àìceakEúeàéNðz` liawdl gexhl Ÿ§©§¥¦§¦§

`l` ,eiptdétà ìéa÷àå àðà ìéæéà.eipt liaw`e ical ip` jl` ± ¥¦£¨§©§¦©¥
`l` ,iax mikqd `ldéãäa ìæàå déô÷z`iig iax z` gixkd ± ¨§¥§¨©©£¥

.enir jldedépéî éøètéî eåä ékcinlz eze`n zeyx elhpyk ± ¦£¦©§¦¦¥
,mkxcl zkll mkgeäì øîày myk ,mze` jxia ±ízìa÷ä ízà ¨©§©¤¦§©§¤

,ïéàBø ïðéàå íéàøpä íéðtjk ,d`ex epi`e d`xp xeeir ixdyekæz ¨¦©¦§¦§¥¨¦¦§
,ïéàøð ïðéàå íéàBøä íéðt ìéa÷äìipt z` liawdl ekfz xnelk §©§¦¨¦¨¦§¥¨¦§¦
.zi`xp dpi`e d`ex `idy dpikyddéì øîà,`iig iaxl iaxekéà ¨©¥¦

àzLä`eal `ly jl rney iziidy ,eiykr o`k iziid `l eli` ± ©§¨
,jnràúëøéa éàäî ïzòðî.ef dkxa ipnn rpen ziid ± §©§¨¥©¦§§¨

déì eøîà,mkg cinlz eze`l `iig iaxe iaxCì àòéîL ïànî± ¨§¥¦©§¦¨¨
cr ,minkg ipt zlawd dlecb jk lky ,df xac zrny inn

:mdl aiyd .dpiky ipt liawdl dkef mdipt liawndydé÷øtî¦¦§¥
éì òéîL á÷òé éaøcx ly ezpynn ±.jk izrny awri iaéaøc §©¦©£Ÿ§¦©¦§©¦

àéihéç øôk Léà á÷òé,'mihig xtk' `xwpd mewnn ±ìéa÷î äåä ©£Ÿ¦§©¦©¨£¨©§¦
àîBé ìk déaøc détà.mei lk eax ipt liawn did ±L÷ ékxy`k ± ©¥§©¥¨¨¦©

,awri iax oiwfddéì øîà,eaxøî øòèöð àìxrvie xn gxhi `l ± ¨©¥Ÿ¦§©¥©
,ipt liawdl ick envr z`øî ìéëé àìc`eal leki jpi` ixdy ± §Ÿ¨¦©

.xara enk mei lka il`déì øîà,awri iaxáéúëc éàî øèeæ éî ¨©¥¦¨©¦§¦
ïðaøa eäaxn`py dn `ed ohw xac ike ±(`i-i hn mildz)d`exd lr §§©¨¨

,minkg iptíéîëç äàøé ék ,úçMä äàøé àì çöðì ãBò éçéå'¦¦¨¤©Ÿ¦§¤©¨©¦¦§¤£¨¦
,'eúeîé,xnege lw mixac `ldeíéîëç äàBøä äîewxazry ¨¨¨¤£¨¦¦

äéçé ,ïúúéîd`exd ,aezka xen`k ,dpikyd ipt liawdl gvpl ¦¨¨¦§¤
oze`.änëå änk úçà ìò ïäéiça§©¥¤©©©©¨§©¨

deáà éãéà áø[eia`-],éãéà øa á÷òé éaøczian wegx ezia did ©¦¦£©§©¦©£Ÿ©¦¦
e ,miycg dyly jldn yxcndéçøé àúìz ìéæà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¦§¨¨©§¥

àçøBàa,yxcnd zial ekxca miycg dyly zkll libx dide ± §§¨
áø éáa àîBé ãçådidy ,yxcnd ziaa cnel did cala cg` meie ± §©¨§¥©

mei cnele ,miycg dyly jlede ,gqtd bg xg`l ezian `vei
bga ezy` z` gnyl ick ,ezial dxfga `vei did cine ,cg`

.zekeqdïðaø déì eø÷ eåäådaiyid ipa el mi`xew eide ±éa øa' ©£¨¥©¨¨©¥
'àîBé ãçc áø.cg` mei yxcnd ziaa cenll `ad cinlz ±ìçL ©§©¨¨©

dézòce ,ok el e`xwy lr ezrc dylg ±déLôpà éø÷lr `xw ± ©§¥¨¥©©§¥
weqtd z` envr(c ai aei`)'åâå äéäà eäòøì ÷çN'DFl`l `xw §Ÿ§¥¥¤§¤Ÿ¥¤¡©

.mkzhpwd xrvn ize` dpri d"awd xnelk ,'EdprIeéaø déì øîà ©©£¥¨©¥©¦
ïðçBé,ici` axlpéî àúeèîaïðaø eäì Léðòz àì ,E,jnn dywaa ± ¨¨§¨¨¦¨Ÿ©£¦§©¨¨

.eypri `ly ick ,jk jl e`xwy minkgd lr citwz l`
okn xg`l÷ôð`vi ±àLøãî éáì ïðçBé éaø,yxcnd zial ±Løãå ¨©©¦¨¨§¥¦§¨¨§¨©
weqtd z`(a gp diryi),'ïeötçé éëøc úòãå ïeLøãé íBé íBé éúBàå'§¦¦§Ÿ§©©§¨©¤§¨

,denzl yiy,BúBà ïéLøBc ïéà äìéláe BúBà ïéLøBc íBia éëå`lde §¦©§¦©©§¨¥§¦
.dxez cenll miaiig dlila mb,Eì øîBì àlàya ÷ñBòä ìkäøBz ¤¨©§¨¨¥©¨

÷ñò eléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôàdxezaìk £¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦¨©¨
ïëå .dlek äðMä`ed,úeðòøet úcîacg` mei elit` `hegy iny ©¨¨¨§¥§¦©§¨

,dpyd lk `hg eli`k aezkd eilr dlrn ,dpyaáéúëcxn`py ± ¦§¦
(cl ci xacna),milbxnd zyxtaúà ízøz øLà íéîiä øtñîa'§¦§©©¨¦£¤©§¤¤

õøàämkizpFr z` E`UY dpXl mFi dpXl mFi ,mFi mirAx` ¨¨¤©§¨¦©¨¨©¨¨¦§¤£Ÿ¥¤
xacna ex`yiy l`xyi ipa lr d"awd xfby ,'dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨
yie .ux`d z` milbxnd exzy minid xtqn cbpk ,dpy mirax`

,denzleàèç äðL íéòaøà éëå,milbxnd,eàèç íBé íéòaøà àìäå §¦©§¨¦¨¨¨§©£Ÿ©§¨¦¨§
.dpy mirax` xacna x`yidl mdilr xfbp recne,Eì øîBì àlà¤¨©§

yeléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôà äøéáò øáBòä ìk̈¨¥£¥¨£¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦
.dlek äðMä ìk øáò̈©¨©¨¨¨

dpyna epipy(.a lirl):ïè÷ eäæ éà,dii`xa aiig epi`yBðéàL ìk ¥¤¨¨¨¤¥
úk ìò áBkøì ìBëéåéáà ìL Bôixac ,ziad xdl milyexin zelrle ¨¦§©§¥¤¨¦

ly ecia feg`l leki epi`y lk ,mixne` lld ziae .i`ny zia
.ziad xdl milyexin zelrle eia`

:`xnbd dywné÷úîdì ójk lr dywd ±,àøéæ éaø ©§¦¨©¦¥¨
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המשך ביאור למסכת חגיגה ליום שבת קודש עמ' ב


