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f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ì‡עּמ העני את עּמי את ּתלוה ּומבאר 1ּכסף , ƒְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו מהר"ׁש ְְְֲֲִִַַַַַָָאדמּו"ר

ׁשנה  מאה לפני ׁשּנאמר הראׁשֹונה 2זה, ּבּׁשנה , ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מה  הּלׁשֹון יּתּור להבין ּדצרי ְְְִִִִִַַָָָלנׂשיאּותֹו,

ליּה והוה ,עּמ העני את עּמי את ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשאֹומר

.עּמ העני את ּתלוה ּכסף אם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלמימר

צריCÈLÓÓeב) זה ׁשּלהבין ּבהּמאמר, «¿ƒְְֲִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר על 3להבין ְֲִֵַַַַַָ

ועל  הּתֹורה על עֹומד העֹולם ּדברים ְְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּוא  ּדעבֹודה חסדים, ּגמילּות ועל ְְֲֲֲִִַַָָָָהעבֹודה

צרי זה ּולהבין הּקרּבנֹות. עבֹודת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּבחינת

הּפסּוק  ּפירּוׁש ּתחילה חפצּתי 4להקּדים חסד ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבית  עיקר  ׁשהרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה זבח, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

קרּבנֹות  להקריב ּכדי היה וכּמבֹואר 5הּמקּדׁש , ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָ

ההילּולא  לי 6ּבהמׁש ועׂשּו ענין (ּבביאּור ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי הּמׁשּכן,7מקּדׁש על ּדקאי , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

מקּדׁש ּבּמׁשּכן 8ּדאיּקרי העבֹודה ׁשעיקר ,( ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

הּוא  וכן הּקרּבנֹות, עבֹודת היתה ְְְְֲִֵַַָָָָָּומקּדׁש

וׁשכנּתי  ּכהּדּיּוק האדם, ּבנפׁש הרּוחנית ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבעבֹודה

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם,

ואחד  קירּוב 9אחד מּלׁשֹון (קרּבן ׁשּקרּבנֹות ,10( ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

ּדקּורּבנא  ורזא והחּוׁשים, הּכחֹות קירּוב ענין ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹהם

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד ולא 11עֹולה חפצּתי חסד ּכי הּכתּוב אֹומר אי ואםּֿכן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ֶַזבח.
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f"kyz'dו ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

¯‡·Óe חפצּתי 12ּבהּמאמר חסד ּׁשּכתּוב ׁשּמה , ¿»≈ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

חפץ  ּכי המכּון, עיקר הינּו זבח, ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻולא

ׁשעיקר  והינּו, הרצֹון, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָחסד,

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת ׁשּיהיה ּכדי הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהמכּון

צרי מּכלֿמקֹום אבל החסד), (ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּכׁשאדם  למׁשל ּוכמֹו זבח. ּבחינת ּכן ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

לֹו ׁשּיׁש סחֹורה, לקנֹות מקֹום לאיזה לנסע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹרֹוצה

ּכי  המכּון, עיקר זהּו לא אבל זֹו, ּבנסיעה ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻרצֹון

להחיֹות  ּכדי מּזה ׁשּיהיה הרוח הּוא המכּון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻעיקר

ליסע  רֹוצה היה לא הרוח היה לא ואם ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁשֹו,

רצֹון  לֹו יׁש מּמילא הרוח מחמת א ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכלל,

ירויח. לא הּנסיעה ׁשּבלי לפי ּכן, ּגם זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹּבנסיעה

זבח, ולא חפצּתי חסד ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוזהּו

חסד, ּבחינת הּוא רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשעיקר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַּדהינּו

זבח, ּבבחינת ּכן ּגם רצֹון לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ְִִִֵֵֶַַַַָָָא

הּוא  זה ׁשּלא הרצֹון, חיצֹונּיּות ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶֶֶַַָָֹרק

המׁשכה  ּבחינת הּוא המכּון עיקר ּכי ְְְִִִִַַַַָָָָָֻהעיקר,

לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי למּטה, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמּלמעלה

ּבתחּתֹונים  ּדוקא.13ּדירה ְְְִִַַָָ

רק ÈÚ‰Ïe¯ג) הּוא הּזבח ׁשענין הּכּונה ׁשאין ¿»ƒְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ולא  למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִַַַָָָָֹהעלאה

ידּוע  ׁשהרי למּטה, מּלמעלה ׁשעלֿידי 14המׁשכה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  (עֹולה העלּיה ענין רק לא נעׂשה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

ההמׁשכה  ענין ּגם אּלא ּדאיןֿסֹוף), ְְְִֵֶַַַַָָָָָרזא

ּגם 15למּטה  מרּומז זה ׁשענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
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קלו.12) ע' שם ובכ"מ.13)סה"מ רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 14)ראה

ד. צב, לשמע"צ דרושים א. עו, פינחס קלט.15)לקו"ת ע' הנ"ל סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe12,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰nL , ¿»≈¿««¬»∆«∆»∆∆»«¿ƒ¿…∆«

eÈ‰ את להדגיש הכתוב ‰ÔeÎÓ,כוונת ¯˜ÈÚ הכוונה שהוא העניין «¿ƒ««¿À»
הבריאה  כל של eiÓÈt˙העיקרית ˙ÈÁa ‡e‰ ,„ÒÁ ıÙÁ Èkƒ»≈∆∆¿ƒ«¿ƒƒ

,ÔBˆ¯‰ אבל ואחרות, כאלה לכוונות הוא בבריאה האלוקי הרצון בחיצוניות, »»
והמטרה  הכוונה הרצון, פנימיות

"חסד  היא הבריאה של העיקרית

כמוך  אל "מי הכתוב (ובלשון חפצתי"

לשארית  פשע על ועובר עוון נשא

חפץ  כי אפו לעד החזיק לא נחלתו

הוא"), ÈÚL˜¯חסד ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«
‰È‰iL È„k ‡e‰ ÔeÎÓ‰«¿À»¿≈∆ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa והתגלות הארה ¿ƒ««¿»»
האלוקי  האור «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰של

„ÒÁ‰ ÔÈÚ) ‰hÓÏ הארה שהוא ¿«»ƒ¿««∆∆
ÌB˜ÓŒÏkÓוהשפעה  Ï·‡ ,(¬»ƒ»»

˙ÈÁa Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«≈¿ƒ«
Á·Ê הפסוק כוונת אין זאת ועם ∆«

ה"זבח" הקרבנות, עבודת את לשלול

החסד  שעניין אלא מערכה, ולהפחית

הרצון. פנימיות הוא

הרצון": "פנימיות מהי ומבאר והולך

‰ˆB¯ Ì„‡Lk ÏLÓÏ BÓÎe¿¿»»¿∆»»∆
‡Ï ÚÒÏ˙B˜Ï ÌB˜Ó ‰ÊÈ ƒ¿…«¿≈∆»ƒ¿

ÔBˆ¯ BÏ LiL ,‰¯BÁÒ ועניין ¿»∆≈»
e‰Ê ‡Ï Ï·‡ ,BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»¬»…∆

,ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ העיקרית והמטרה ƒ««¿À»
עצמה  הנסיעה איננה Èkƒוהסופית
ÁÂ¯‰ ‡e‰ ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ הכספי ƒ««¿À»»∆«

‰fÓ ‰È‰iL עצמו הרווח ואפילו ∆ƒ¿∆ƒ∆
הוא  אלא ועיקרית סופית מטרה איננו

Ì‡Âנועד  ,BLÙ ˙BÈÁ‰Ï È„k¿≈¿«¬«¿¿ƒ
‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ÁÂ¯‰ ‰È‰ ‡Ï…»»»∆«…»»∆
ÁÂ¯‰ ˙ÓÁÓ C‡ ,ÏÏk ÚÒÈÏƒ«¿»«≈¬«»∆«

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ‡ÏÈnÓ כפי חיצוני ƒ≈»≈»
למטרה  ולא לאמצעי מתייחס שאדם

ÈÏaL ÈÙÏ ,Ôk Ìb BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆¿ƒ
ÁÈÂ¯È ‡Ï ‰ÚÈÒp‰ היה לא הנסיעה, ללא להרוויח יכול היה אם אבל «¿ƒ»…«¿ƒ«

כלל. בה רוצה

הנמשל: אל ומהמשל

Ôk Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÏÂ‡התוכן ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰Ó ¿∆«≈«∆»∆∆»«¿ƒ¿…
BBˆ¯ ˙eiÓÈt ¯˜ÈÚL eÈ‰c ,Á·Ê הוא של ברוך ‰e‡הקדוש ∆«¿«¿∆ƒ«¿ƒƒ¿

,„ÒÁ ˙ÈÁa למטה מלמעלה אלוקות ולהשפיע ŒÏkÓלהמשיך C‡ ¿ƒ«∆∆«ƒ»

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ÌB˜Ó מסויים,Á·Ê ˙ÈÁ·a Ôk Ìb הקרבנות עבודת »≈»«≈ƒ¿ƒ«∆«
,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‡e‰L בדבר ¯˜ האדם של לרצון בדומה «∆¿ƒ«ƒƒ»»

העיקרית  המטרה לא אך מבוקשו להשגת האמצעי ‰e‡שהוא ‰Ê ‡lL∆…∆
ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ Èk ,¯˜ÈÚ‰ הרצון ופנימיות העיקרית והמטרה התכלית »ƒ»ƒƒ««¿À»

העולמות  ÈÁa˙בבריאת ‡e‰¿ƒ«
‰ÎLÓ‰ אלוקי אור ÏÚÓlÓ‰של «¿»»ƒ¿«¿»

‰"aw‰ ‰e‡˙ Èk ,‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿«»«»»
שלו  הפנימי הרצון היא זו ו'תאוה'

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï תהיה שבו מקום ƒ¿ƒ»
השכינה  ÌÈBzÁ˙a13השראת ¿«¿ƒ

העולם  שהוא הגשמי הזה הכי בעולם

«¿»Âc˜‡.תחתון 
¯ÈÚ‰Ïe (‚‰ek‰ ÔÈ‡L באמור ¿»ƒ∆≈««»»

הפנימי  האלוקי שהרצון לעיל

בעניין  הוא האלוקות בהמשכת

ולא  החסד מידת ידי שעל ההמשכה

כיוון  הוא הקרבנות »¿ÔÈÚL∆ƒבעבודת
‰‡ÏÚ‰ ˜¯ ‡e‰ Á·f‰«∆«««¬»»
‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
שתי  שקיימות וחסידות בקבלה מבואר

האדם  בין התקרבות של דרכים

בדרך  להקב"ה, התחתון והעולם

אלוקית  התגלות שהיא המשכה

שהיא  העלאה ובדרך למטה מלמעלה

התחתון  והעולם האדם של התקרבות

לומר  מקום והיה למעלה, מלמטה

ולא  ב"חסד" הוא הפנימי שהרצון

"המשכה", הוא "חסד" כי ב"זבח"

הוא  הקרבנות עבודת שהוא ו"זבח"

מעלה  האדם שבה (עבודה העלאה

לה'), קרבן להיות גשמית בהמה ומברר

הסיבה  זו לא דבר של לאמיתו אבל

ב"חסד" היא הרצון פנימיות שבגללה

ב"זבח" Úe„Èולא È¯‰L14 ∆¬≈»«
‡Ï ‰NÚ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»«¬∆…

) ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ הקרבן"¯˜ ש"סוד לעיל שהובא הזוהר ÏBÚ‰כלשון «ƒ¿«»¬ƒ»∆
למעלה  ¯Ê‡מלמטה „Úסוד‡l‡ ,(ÛBÒŒÔÈ‡c פועלים Ìbהקרבנות «»»¿≈∆»«

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ15 כן להיות ואם יכולים היו הקרבנות גם ƒ¿«««¿»»¿«»
הרצון.? פנימיות נחשב החסד רק ולמה הרצון, פנימיות

‰Ê ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ רק לא היא הקרבנות שעבודת לעיל האמור ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆
"העלאה" גם אלא ÏÚ"המשכה" Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa Ìb ÊÓe¯Ó¿»«¿«¬««««««
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העֹולם  ּדברים ׁשלׁשה על הּנ"ל רז"ל ְְְֲִַַַַַַַָָָָֹּבמאמר

ּגמילּות  ועל העבֹודה ועל הּתֹורה על ְְְֲִֵַַַַָָָעֹומד,

ענינֹו (ׁשעיקר העבֹודה קו ׁשּגם הינּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָחסדים,

למעלה  מּלמּטה העלאה ּבׁשם 16הּוא נקרא ( ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ׁשעֹומד  הּבית ּכמׁשל עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעּמּוד

ּתֹורה  ׁשל מׁשל ׁשּזהּו וכיון עּמּודים, ׁשלׁשה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

הּפרטים  ּבכל ׁשל 17ׁשמדּויק ׁשענינֹו מּובן, הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

למעלה  (העלאה רק לא הּוא העבֹודה ְְֲֲַַַַָָָָָֹקו

עלֿידי  ׁשּתהיה למּטה להמׁשכה הכנה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשית )

ּבֹו יׁש אּלא חסדים, ּוגמילּות ּדתֹורה הּקּוין ְְֲִִִֵֶַַָָָב'

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן למּטה, ההמׁשכה ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּגם

ׁשהּבית  ּבּמׁשל, ּכמֹו עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִֵֶֶַַַַָָָָָָעּמּוד

הּוא, הענין א העּמּודים. ׁשלׁשת ּכל על ְְִִֵֶַַַָָָָֹעֹומד

למעלה. מּלמּטה העלאה הּוא הּזבח  ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעיקר 

ּבהּמאמר  מהּמּובא ּגם ּׁשאמרּו18וכּמּובן מה ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ

ז"ל  ּבלא 19רּבֹותינּו קריאתֿׁשמע הּקֹורא ּכל ְְְִֵֵַַַַַָֹ

וזבח  מנחה ּבלא עֹולה הקריב ּכאילּו ְְְְְְִִִִִִֶַָָֹּתפילין

לפי  נסכים, ענין 20ּבלא הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע ְְְְְְִִִִֶַַַָֹ

ּגם  וזהּו ההמׁשכה, ענין הּוא ּותפילין ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהעלאה

העלאה, ענין ׁשהּוא וזבח עֹולה ׁשּבין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהחילּוק

מּובן, ּומּזה ההמׁשכה, ׁשענינם ּונסכים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלמנחה

ההמׁשכה  ענין יׁשנֹו ּבקרּבנֹות ׁשּגם ֿ ּפי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאףֿעל

הּקרּבנֹות  ענין עיקר מּכלֿמקֹום הּנסכים, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָעלֿידי

(המׁשכה). הּנסכים ולא (העלאה), הּזבח ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הרי  העלאה, הּוא הּקרּבנֹות ענין ׁשעיקר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוכיון

אינּה הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי ההמׁשכה ׁשּגם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּובן,

ּוגמילּות  ּתֹורה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְִֵֶַַַָָָּכמֹו
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ובכ"מ.16) רמט. ע' תרכ"ז ע'17)סה"מ ח"ה תו"מ (ובהערה).ראה 529 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה שם. ובהנסמן ,147

קלז.18)וש"נ. סע"ב.19)ע' יד, ואילך.20)ברכות סע"א מ, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚÂ ‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿…»¿»ƒ»»≈««»¿«»¬»¿«
‡e‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL) ‰„B·Ú‰ Â˜ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ«¿∆««»¬»∆ƒ«ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰16 ו הקרבנות עבודת עניין זהו עבודת כי גם «¬»»ƒ¿«»¿«¿»
בדרך  היא למטה, מלמעלה ונמשכה שירדה התורה מלימוד בשונה התפילה,

מתקרב  מצידו שהאדם היינו העלאה,

למעלה  מלמטה ˜¯‡לאלוקות (ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa¿≈«∆»»»»
„ÓBÚL ˙Èa‰ ÏLÓk ,„ÓBÚ≈ƒ¿«««ƒ∆≈
ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„enÚ ‰LÏL ÏÚ«¿…»«ƒ¿≈»

e‰fL שלשה "על אלה, חכמינו דברי ∆∆
הם דברים  עומד" ÏLהעולם ÏLÓ»»∆

ÏÎa ˜Èe„ÓL ‰¯Bz»∆¿»¿»
ÌÈË¯t‰17,,מסויים בפרט רק ולא «¿»ƒ

של  הפרטים לכל משמעות יש ולכן

עבודת  העבודה, קו שגם וכיוון המשל

עומד  שעליו לעמוד נמשל הקרבנות,

הבית  BÈÚLונסמך ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰„B·Ú‰ Â˜ ÏL∆«»¬»…«

‰‡ÏÚ‰) מלמטה‰ÏÚÓÏ «¬»»¿«¿»
‰Î‰ (˙ÈNÚpL והקדמה ∆«¬≈¬»»

‰ÎLÓ‰Ï מלמעלה‰hÓÏ ««¿»»¿«»
ÔÈew‰ '· È„ÈŒÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈««ƒ
‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯B˙c¿»¿ƒ¬»ƒ∆»

Ba LÈ עצמו העבודה ÔÈÚבקו Ìb ≈«ƒ¿«
ÔÎlL ,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»∆»≈
ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«∆»»

,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ קו כמו בדיוק »»≈
הגמילותֿחסדים  וקו ¿BÓkהתורה

Ïk ÏÚ „ÓBÚ ˙Èa‰L ,ÏLna«»»∆««ƒ≈«»
ÌÈ„enÚ‰ ˙LÏL.שווה במידה ¿…∆»«ƒ

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ Á·f‰«∆««¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ יש שב"זבח" נכון כלומר, ¿«¿»
דומה  הוא מסויים (ובמובן המשכה גם

הרצון  פנימיות זאת ובכל ל"חסד"),

העיקרי  העניין כי ב"חסד" דווקא היא

בדרך  והעבודה ההעלאה, הוא ב"זבח"

הרצון  פנימיות להיות יכולה לא זו

הבריאה  של העיקרית והמטרה העיקרי העניין כי ההמשכה עניין דווקא שהוא

בתחתונים". "דירה ועשיית למטה מלמעלה וההמשכה הגילוי היא

בעניין  ולא ההמשכה בעניין דווקא הם הפנימי והרצון שהעיקר לדבר וראייה

ההעלאה:

¯Ó‡n‰a ‡·en‰Ó Ìb Ô·enÎÂ18 מהר"ש הרבי של Ó‰הנזכר ¿«»«≈«»¿««¬»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M19‡Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰ Ïk ∆»¿«≈«»«≈¿ƒ«¿«¿…

‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
,ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ ‰ÁÓ ‡Ïa¿…ƒ¿»¿∆«¿…¿»ƒ
הקרבן  עם יחד בתורה, כמפורש

היו  הבהמה) מן בא כלל (שבדרך

יין  של ונסכים קמח של מנחה מביאים

קריאת  שהקורא אומרים ז"ל וחכמינו

עליהם  (שהציווי תפילין ללא שמע

אם  ו"והיה "שמע" בפרשיות נאמר

ללא  קרבן שמביא למי דומה שמוע")

חסר  שקרבנו נסכים וללא מנחה

ההשוואה  של והמשמעות שלימות,

היא  העניינים פנימיות ֿ פי ÈÙÏ20על ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL∆¿ƒ«¿«ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰ לאלוקות מלמטה התקרבות «¬»»
האדם  עבודת ידי על למעלה

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒƒ¿«««¿»»
למטה, מלמעלה אלוקי אור של

המצוות, לעניין Ìbבהתאם e‰ÊÂ¿∆«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל‰ÏBÚ ÔÈaL «ƒ∆≈»

‡e‰L Á·ÊÂ הקרבנות ÔÈÚעבודת ¿∆«∆ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰,למעלה ÁÓÏ‰מלמטה «¬»»¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰ ÌÈÚL ÌÈÎÒe¿»ƒ∆ƒ¿»»««¿»»
להשוואה  הסיבה וזו למטה, מלמעלה

תפילין  ללא (העלאה) שמע קריאת בין

מנחה  ללא (העלאה) לקרבן (המשכה)

(המשכה) Ô·eÓ,ונסכים ‰fÓeƒ∆»
˙Ba¯˜a ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«¿»¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««¿»»«¿≈
¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ»»ƒ«
Á·f‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»«∆«
ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ ,(‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿…«¿»ƒ

(‰ÎLÓ‰) הקרבן הוא העיקר שהרי «¿»»
והנסכים  המנחה ואילו (העלאה) עצמו

תוספת. רק ÔÈÚהם ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰,המשכה ÌbLולא ,Ô·eÓ È¯‰ «»¿»«¬»»¬≈»∆«

˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ קיימת אכן שהיא ‡dÈאףֿעלֿפי ««¿»»∆«¿≈«»¿»≈»
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ז f"kyz'd ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

¯‡·Óe חפצּתי 12ּבהּמאמר חסד ּׁשּכתּוב ׁשּמה , ¿»≈ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

חפץ  ּכי המכּון, עיקר הינּו זבח, ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻולא

ׁשעיקר  והינּו, הרצֹון, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָחסד,

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת ׁשּיהיה ּכדי הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהמכּון

צרי מּכלֿמקֹום אבל החסד), (ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּכׁשאדם  למׁשל ּוכמֹו זבח. ּבחינת ּכן ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

לֹו ׁשּיׁש סחֹורה, לקנֹות מקֹום לאיזה לנסע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹרֹוצה

ּכי  המכּון, עיקר זהּו לא אבל זֹו, ּבנסיעה ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻרצֹון

להחיֹות  ּכדי מּזה ׁשּיהיה הרוח הּוא המכּון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻעיקר

ליסע  רֹוצה היה לא הרוח היה לא ואם ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁשֹו,

רצֹון  לֹו יׁש מּמילא הרוח מחמת א ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכלל,

ירויח. לא הּנסיעה ׁשּבלי לפי ּכן, ּגם זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹּבנסיעה

זבח, ולא חפצּתי חסד ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוזהּו

חסד, ּבחינת הּוא רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשעיקר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַּדהינּו

זבח, ּבבחינת ּכן ּגם רצֹון לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ְִִִֵֵֶַַַַָָָא

הּוא  זה ׁשּלא הרצֹון, חיצֹונּיּות ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶֶֶַַָָֹרק

המׁשכה  ּבחינת הּוא המכּון עיקר ּכי ְְְִִִִַַַַָָָָָֻהעיקר,

לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי למּטה, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמּלמעלה

ּבתחּתֹונים  ּדוקא.13ּדירה ְְְִִַַָָ

רק ÈÚ‰Ïe¯ג) הּוא הּזבח ׁשענין הּכּונה ׁשאין ¿»ƒְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ולא  למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִַַַָָָָֹהעלאה

ידּוע  ׁשהרי למּטה, מּלמעלה ׁשעלֿידי 14המׁשכה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  (עֹולה העלּיה ענין רק לא נעׂשה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

ההמׁשכה  ענין ּגם אּלא ּדאיןֿסֹוף), ְְְִֵֶַַַַָָָָָרזא

ּגם 15למּטה  מרּומז זה ׁשענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

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

קלו.12) ע' שם ובכ"מ.13)סה"מ רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 14)ראה

ד. צב, לשמע"צ דרושים א. עו, פינחס קלט.15)לקו"ת ע' הנ"ל סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe12,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰nL , ¿»≈¿««¬»∆«∆»∆∆»«¿ƒ¿…∆«

eÈ‰ את להדגיש הכתוב ‰ÔeÎÓ,כוונת ¯˜ÈÚ הכוונה שהוא העניין «¿ƒ««¿À»
הבריאה  כל של eiÓÈt˙העיקרית ˙ÈÁa ‡e‰ ,„ÒÁ ıÙÁ Èkƒ»≈∆∆¿ƒ«¿ƒƒ

,ÔBˆ¯‰ אבל ואחרות, כאלה לכוונות הוא בבריאה האלוקי הרצון בחיצוניות, »»
והמטרה  הכוונה הרצון, פנימיות

"חסד  היא הבריאה של העיקרית

כמוך  אל "מי הכתוב (ובלשון חפצתי"

לשארית  פשע על ועובר עוון נשא

חפץ  כי אפו לעד החזיק לא נחלתו

הוא"), ÈÚL˜¯חסד ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«
‰È‰iL È„k ‡e‰ ÔeÎÓ‰«¿À»¿≈∆ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa והתגלות הארה ¿ƒ««¿»»
האלוקי  האור «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰של

„ÒÁ‰ ÔÈÚ) ‰hÓÏ הארה שהוא ¿«»ƒ¿««∆∆
ÌB˜ÓŒÏkÓוהשפעה  Ï·‡ ,(¬»ƒ»»

˙ÈÁa Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«≈¿ƒ«
Á·Ê הפסוק כוונת אין זאת ועם ∆«

ה"זבח" הקרבנות, עבודת את לשלול

החסד  שעניין אלא מערכה, ולהפחית

הרצון. פנימיות הוא

הרצון": "פנימיות מהי ומבאר והולך

‰ˆB¯ Ì„‡Lk ÏLÓÏ BÓÎe¿¿»»¿∆»»∆
‡Ï ÚÒÏ˙B˜Ï ÌB˜Ó ‰ÊÈ ƒ¿…«¿≈∆»ƒ¿

ÔBˆ¯ BÏ LiL ,‰¯BÁÒ ועניין ¿»∆≈»
e‰Ê ‡Ï Ï·‡ ,BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»¬»…∆

,ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ העיקרית והמטרה ƒ««¿À»
עצמה  הנסיעה איננה Èkƒוהסופית
ÁÂ¯‰ ‡e‰ ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ הכספי ƒ««¿À»»∆«

‰fÓ ‰È‰iL עצמו הרווח ואפילו ∆ƒ¿∆ƒ∆
הוא  אלא ועיקרית סופית מטרה איננו

Ì‡Âנועד  ,BLÙ ˙BÈÁ‰Ï È„k¿≈¿«¬«¿¿ƒ
‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ÁÂ¯‰ ‰È‰ ‡Ï…»»»∆«…»»∆
ÁÂ¯‰ ˙ÓÁÓ C‡ ,ÏÏk ÚÒÈÏƒ«¿»«≈¬«»∆«

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ‡ÏÈnÓ כפי חיצוני ƒ≈»≈»
למטרה  ולא לאמצעי מתייחס שאדם

ÈÏaL ÈÙÏ ,Ôk Ìb BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆¿ƒ
ÁÈÂ¯È ‡Ï ‰ÚÈÒp‰ היה לא הנסיעה, ללא להרוויח יכול היה אם אבל «¿ƒ»…«¿ƒ«

כלל. בה רוצה

הנמשל: אל ומהמשל

Ôk Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÏÂ‡התוכן ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰Ó ¿∆«≈«∆»∆∆»«¿ƒ¿…
BBˆ¯ ˙eiÓÈt ¯˜ÈÚL eÈ‰c ,Á·Ê הוא של ברוך ‰e‡הקדוש ∆«¿«¿∆ƒ«¿ƒƒ¿

,„ÒÁ ˙ÈÁa למטה מלמעלה אלוקות ולהשפיע ŒÏkÓלהמשיך C‡ ¿ƒ«∆∆«ƒ»

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ÌB˜Ó מסויים,Á·Ê ˙ÈÁ·a Ôk Ìb הקרבנות עבודת »≈»«≈ƒ¿ƒ«∆«
,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‡e‰L בדבר ¯˜ האדם של לרצון בדומה «∆¿ƒ«ƒƒ»»

העיקרית  המטרה לא אך מבוקשו להשגת האמצעי ‰e‡שהוא ‰Ê ‡lL∆…∆
ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ Èk ,¯˜ÈÚ‰ הרצון ופנימיות העיקרית והמטרה התכלית »ƒ»ƒƒ««¿À»

העולמות  ÈÁa˙בבריאת ‡e‰¿ƒ«
‰ÎLÓ‰ אלוקי אור ÏÚÓlÓ‰של «¿»»ƒ¿«¿»

‰"aw‰ ‰e‡˙ Èk ,‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿«»«»»
שלו  הפנימי הרצון היא זו ו'תאוה'

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï תהיה שבו מקום ƒ¿ƒ»
השכינה  ÌÈBzÁ˙a13השראת ¿«¿ƒ

העולם  שהוא הגשמי הזה הכי בעולם

«¿»Âc˜‡.תחתון 
¯ÈÚ‰Ïe (‚‰ek‰ ÔÈ‡L באמור ¿»ƒ∆≈««»»

הפנימי  האלוקי שהרצון לעיל

בעניין  הוא האלוקות בהמשכת

ולא  החסד מידת ידי שעל ההמשכה

כיוון  הוא הקרבנות »¿ÔÈÚL∆ƒבעבודת
‰‡ÏÚ‰ ˜¯ ‡e‰ Á·f‰«∆«««¬»»
‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
שתי  שקיימות וחסידות בקבלה מבואר

האדם  בין התקרבות של דרכים

בדרך  להקב"ה, התחתון והעולם

אלוקית  התגלות שהיא המשכה

שהיא  העלאה ובדרך למטה מלמעלה

התחתון  והעולם האדם של התקרבות

לומר  מקום והיה למעלה, מלמטה

ולא  ב"חסד" הוא הפנימי שהרצון

"המשכה", הוא "חסד" כי ב"זבח"

הוא  הקרבנות עבודת שהוא ו"זבח"

מעלה  האדם שבה (עבודה העלאה

לה'), קרבן להיות גשמית בהמה ומברר

הסיבה  זו לא דבר של לאמיתו אבל

ב"חסד" היא הרצון פנימיות שבגללה

ב"זבח" Úe„Èולא È¯‰L14 ∆¬≈»«
‡Ï ‰NÚ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»«¬∆…

) ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ הקרבן"¯˜ ש"סוד לעיל שהובא הזוהר ÏBÚ‰כלשון «ƒ¿«»¬ƒ»∆
למעלה  ¯Ê‡מלמטה „Úסוד‡l‡ ,(ÛBÒŒÔÈ‡c פועלים Ìbהקרבנות «»»¿≈∆»«

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ15 כן להיות ואם יכולים היו הקרבנות גם ƒ¿«««¿»»¿«»
הרצון.? פנימיות נחשב החסד רק ולמה הרצון, פנימיות

‰Ê ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ רק לא היא הקרבנות שעבודת לעיל האמור ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆
"העלאה" גם אלא ÏÚ"המשכה" Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa Ìb ÊÓe¯Ó¿»«¿«¬««««««
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העֹולם  ּדברים ׁשלׁשה על הּנ"ל רז"ל ְְְֲִַַַַַַַָָָָֹּבמאמר

ּגמילּות  ועל העבֹודה ועל הּתֹורה על ְְְֲִֵַַַַָָָעֹומד,

ענינֹו (ׁשעיקר העבֹודה קו ׁשּגם הינּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָחסדים,

למעלה  מּלמּטה העלאה ּבׁשם 16הּוא נקרא ( ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ׁשעֹומד  הּבית ּכמׁשל עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעּמּוד

ּתֹורה  ׁשל מׁשל ׁשּזהּו וכיון עּמּודים, ׁשלׁשה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

הּפרטים  ּבכל ׁשל 17ׁשמדּויק ׁשענינֹו מּובן, הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

למעלה  (העלאה רק לא הּוא העבֹודה ְְֲֲַַַַָָָָָֹקו

עלֿידי  ׁשּתהיה למּטה להמׁשכה הכנה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשית )

ּבֹו יׁש אּלא חסדים, ּוגמילּות ּדתֹורה הּקּוין ְְֲִִִֵֶַַָָָב'

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן למּטה, ההמׁשכה ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּגם

ׁשהּבית  ּבּמׁשל, ּכמֹו עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִֵֶֶַַַַָָָָָָעּמּוד

הּוא, הענין א העּמּודים. ׁשלׁשת ּכל על ְְִִֵֶַַַָָָָֹעֹומד

למעלה. מּלמּטה העלאה הּוא הּזבח  ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעיקר 

ּבהּמאמר  מהּמּובא ּגם ּׁשאמרּו18וכּמּובן מה ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ

ז"ל  ּבלא 19רּבֹותינּו קריאתֿׁשמע הּקֹורא ּכל ְְְִֵֵַַַַַָֹ

וזבח  מנחה ּבלא עֹולה הקריב ּכאילּו ְְְְְְִִִִִִֶַָָֹּתפילין

לפי  נסכים, ענין 20ּבלא הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע ְְְְְְִִִִֶַַַָֹ

ּגם  וזהּו ההמׁשכה, ענין הּוא ּותפילין ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהעלאה

העלאה, ענין ׁשהּוא וזבח עֹולה ׁשּבין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהחילּוק

מּובן, ּומּזה ההמׁשכה, ׁשענינם ּונסכים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלמנחה

ההמׁשכה  ענין יׁשנֹו ּבקרּבנֹות ׁשּגם ֿ ּפי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאףֿעל

הּקרּבנֹות  ענין עיקר מּכלֿמקֹום הּנסכים, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָעלֿידי

(המׁשכה). הּנסכים ולא (העלאה), הּזבח ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הרי  העלאה, הּוא הּקרּבנֹות ענין ׁשעיקר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוכיון

אינּה הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי ההמׁשכה ׁשּגם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּובן,

ּוגמילּות  ּתֹורה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְִֵֶַַַָָָּכמֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚÂ ‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿…»¿»ƒ»»≈««»¿«»¬»¿«
‡e‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL) ‰„B·Ú‰ Â˜ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ«¿∆««»¬»∆ƒ«ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰16 ו הקרבנות עבודת עניין זהו עבודת כי גם «¬»»ƒ¿«»¿«¿»
בדרך  היא למטה, מלמעלה ונמשכה שירדה התורה מלימוד בשונה התפילה,

מתקרב  מצידו שהאדם היינו העלאה,

למעלה  מלמטה ˜¯‡לאלוקות (ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa¿≈«∆»»»»
„ÓBÚL ˙Èa‰ ÏLÓk ,„ÓBÚ≈ƒ¿«««ƒ∆≈
ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„enÚ ‰LÏL ÏÚ«¿…»«ƒ¿≈»

e‰fL שלשה "על אלה, חכמינו דברי ∆∆
הם דברים  עומד" ÏLהעולם ÏLÓ»»∆

ÏÎa ˜Èe„ÓL ‰¯Bz»∆¿»¿»
ÌÈË¯t‰17,,מסויים בפרט רק ולא «¿»ƒ

של  הפרטים לכל משמעות יש ולכן

עבודת  העבודה, קו שגם וכיוון המשל

עומד  שעליו לעמוד נמשל הקרבנות,

הבית  BÈÚLונסמך ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰„B·Ú‰ Â˜ ÏL∆«»¬»…«

‰‡ÏÚ‰) מלמטה‰ÏÚÓÏ «¬»»¿«¿»
‰Î‰ (˙ÈNÚpL והקדמה ∆«¬≈¬»»

‰ÎLÓ‰Ï מלמעלה‰hÓÏ ««¿»»¿«»
ÔÈew‰ '· È„ÈŒÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈««ƒ
‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯B˙c¿»¿ƒ¬»ƒ∆»

Ba LÈ עצמו העבודה ÔÈÚבקו Ìb ≈«ƒ¿«
ÔÎlL ,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»∆»≈
ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«∆»»

,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ קו כמו בדיוק »»≈
הגמילותֿחסדים  וקו ¿BÓkהתורה

Ïk ÏÚ „ÓBÚ ˙Èa‰L ,ÏLna«»»∆««ƒ≈«»
ÌÈ„enÚ‰ ˙LÏL.שווה במידה ¿…∆»«ƒ

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ Á·f‰«∆««¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ יש שב"זבח" נכון כלומר, ¿«¿»
דומה  הוא מסויים (ובמובן המשכה גם

הרצון  פנימיות זאת ובכל ל"חסד"),

העיקרי  העניין כי ב"חסד" דווקא היא

בדרך  והעבודה ההעלאה, הוא ב"זבח"

הרצון  פנימיות להיות יכולה לא זו

הבריאה  של העיקרית והמטרה העיקרי העניין כי ההמשכה עניין דווקא שהוא

בתחתונים". "דירה ועשיית למטה מלמעלה וההמשכה הגילוי היא

בעניין  ולא ההמשכה בעניין דווקא הם הפנימי והרצון שהעיקר לדבר וראייה

ההעלאה:

¯Ó‡n‰a ‡·en‰Ó Ìb Ô·enÎÂ18 מהר"ש הרבי של Ó‰הנזכר ¿«»«≈«»¿««¬»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M19‡Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰ Ïk ∆»¿«≈«»«≈¿ƒ«¿«¿…

‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
,ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ ‰ÁÓ ‡Ïa¿…ƒ¿»¿∆«¿…¿»ƒ
הקרבן  עם יחד בתורה, כמפורש

היו  הבהמה) מן בא כלל (שבדרך

יין  של ונסכים קמח של מנחה מביאים

קריאת  שהקורא אומרים ז"ל וחכמינו

עליהם  (שהציווי תפילין ללא שמע

אם  ו"והיה "שמע" בפרשיות נאמר

ללא  קרבן שמביא למי דומה שמוע")

חסר  שקרבנו נסכים וללא מנחה

ההשוואה  של והמשמעות שלימות,

היא  העניינים פנימיות ֿ פי ÈÙÏ20על ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL∆¿ƒ«¿«ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰ לאלוקות מלמטה התקרבות «¬»»
האדם  עבודת ידי על למעלה

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒƒ¿«««¿»»
למטה, מלמעלה אלוקי אור של

המצוות, לעניין Ìbבהתאם e‰ÊÂ¿∆«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל‰ÏBÚ ÔÈaL «ƒ∆≈»

‡e‰L Á·ÊÂ הקרבנות ÔÈÚעבודת ¿∆«∆ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰,למעלה ÁÓÏ‰מלמטה «¬»»¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰ ÌÈÚL ÌÈÎÒe¿»ƒ∆ƒ¿»»««¿»»
להשוואה  הסיבה וזו למטה, מלמעלה

תפילין  ללא (העלאה) שמע קריאת בין

מנחה  ללא (העלאה) לקרבן (המשכה)

(המשכה) Ô·eÓ,ונסכים ‰fÓeƒ∆»
˙Ba¯˜a ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«¿»¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««¿»»«¿≈
¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ»»ƒ«
Á·f‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»«∆«
ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ ,(‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿…«¿»ƒ

(‰ÎLÓ‰) הקרבן הוא העיקר שהרי «¿»»
והנסכים  המנחה ואילו (העלאה) עצמו

תוספת. רק ÔÈÚהם ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰,המשכה ÌbLולא ,Ô·eÓ È¯‰ «»¿»«¬»»¬≈»∆«

˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ קיימת אכן שהיא ‡dÈאףֿעלֿפי ««¿»»∆«¿≈«»¿»≈»
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עיקר 21חסדים  ּכי זבח, ולא חפצּתי חסד ולכן , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּדוקא. חסד עלֿידי הּוא ההמׁשכה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָענין

החסד 22ּבהּמאמר CÈLÓÓeד) מעלת ּבביאּור «¿ƒְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

ּבחינת  על ּדהּנה חפצּתי), ְְְִִִֵֶֶַַַָ(חסד

ּכתיב  זה, יּבנה,23חסד חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה ּבריאת 24ׁשּיׁש ׁשעיקר הא', , ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

עלה  ׁשּכ הּוא, חסד חפץ ּכי מּצד היה ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולם

להטיב  הּטֹוב ׁשּטבע לפי ּכי 25ּברצֹונֹו והּב', . ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

זמן  לׁשֹון הּוא צרי26עֹולם ׁשּלעֹולם והינּו , ְְְְְִֶַַָָָ

ׁשּצרי יּבנה, חסד וזהּו חסד, ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָלהמׁשי

ׁשעכׁשיו  ּבעֹולם, ׁשּתּומׁש החסד ּבחינת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלבנֹות

ּבתחּלת  ּכי מילתא, ּתליא ּדלתּתא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבאתערּותא

הּוא, חסד חפץ ּכי ּבחינת מּצד היה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבריאה

וזהּו מילתא, ּתליא הּתחּתֹונים ּבמעׂשה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָועכׁשיו

ׁשּלעֹולם  יּבנה, חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכתּוב

מה  ועלּֿדר) חסד ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָצרי

ׁשּצרי27ּׁשּכתּוב  ּבּׁשמים, נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָ

ּולקימֹו להחיֹותֹו ּתמיד ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹלהיֹות

זה  הפּכּיים הם אּלּו ּפירּוׁשים ב' ולכאֹורה, ְְְִִִִֵֵֵֶָָכּו').

ִֶמּזה.

¯‡·Óe אּלּו28ּבהּמאמר (ּפירּוׁשים) ענינים ב' ¿»≈ְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבחינת  ׁשּיׁש ּבעבֹודה, ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶַָָּכפי

אתערּותא  עלֿידי ׁשּבאה ּדלעילא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאתערּותא

הּתחּתֹונים  ׁשּמעׂשה הּב' ּכפירּוׁש ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָּדלתּתא,

אתערּותא  ּבחינת ויׁש החסד, המׁשכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמעֹורר

מּצדֿעצמּה מאתערּותא ּדלעילא למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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ד.21) ע' אדר סה"מ תו"מ גם קמ.22)ראה ג.23)ע' פט, עה"פ 24)תהלים אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות גם ראה

שיד). שליט"א 25)(ע' אדמו"ר כ"ק הערת פ"ד. שעהיוה"א תניא רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק ראה

וש"נ. ה. ע' קונטרסים ― האמצעי אדמו"ר ערב.26)במאמרי ע' תרצ"א סה"מ גם תניא 27)ראה וראה פט. קיט, תהלים

בתחלתו. והאמונה היחוד קמב.28)שער ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÓ‰‰ BÓkÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰Î21ÔÎÏÂ , ¿««¿»»∆«¿≈»¿ƒ¬»ƒ¿»≈

בכתוב  ÈzˆÙÁנאמר „ÒÁ"ב"חסד דווקא נמצאת העליון הרצון שפנימיות ∆∆»«¿ƒ
המשכה) Á·Ê(שעניינו ‡ÏÂ עיקרו אבל המשכה גם בו יש (שאמנם ¿…∆«

Âc˜‡העלאה), „ÒÁ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ Èk שכל ƒƒ«ƒ¿«««¿»»«¿≈∆∆«¿»
והמשכה. השפעה ענינו

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe („22 «¿ƒ¿««¬»
„ÒÁ) „ÒÁ‰ ˙ÏÚÓ ¯e‡È·a¿≈«¬««∆∆∆∆

,(ÈzˆÙÁ הרצון פנימיות היא שבו »«¿ƒ
באריכות, לעיל כמבואר העליון,

,‰Ê „ÒÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ«∆∆∆
העיקרית  והסיבה המטרה שהוא

העולם  È˙k23Èk·לבריאת ¿ƒƒ
,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆

ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LiL24, ∆≈»∆¿≈≈ƒ
È¯a‡˙פירוש  ¯˜ÈÚL ,'‡‰»∆ƒ«¿ƒ«

ıÙÁ Èk „vÓ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»ƒ«ƒ»≈
,‡e‰ „ÒÁ ותכונה עניין מצד לא ∆∆

כיוון  אלא הנבראים של מסויימת

BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL הקדוש של ∆»»»ƒ¿
מצידו  הוא Ú·hLֿברוך ÈÙÏ¿ƒ∆∆«
·ÈË‰Ï ·Bh‰25 לתת היינו «¿≈ƒ

וכדי  לזולת משלו לו ולהשפיע שיהיה

הוא  ברוך הקדוש ברא להשפיע למי

ונבראים. הפירוש a‰Â',עולמות ¿«
חסד  עולם אמרתי "כי בפסוק השני

הוא  ÔBLÏיבנה" ‡e‰ ÌÏBÚ Èkƒ»¿
ÔÓÊ26,,"לעולם" של במשמעות ¿«

עת  בכל ÌÏBÚlLתמיד eÈ‰Â¿«¿∆¿»
CÈLÓ‰Ïתמיד  CÈ¯ˆ מלמעלה »ƒ¿«¿ƒ

את  גילוי לידי ולהביא »ÈÁa¿ƒ˙למטה
CÈ¯vL ,‰aÈ „ÒÁ e‰ÊÂ ,„ÒÁ∆∆¿∆∆∆ƒ»∆∆»ƒ

˙B·Ïאת לחזק ÈÁa˙ולבסס ƒ¿¿ƒ«
CLÓezL „ÒÁ‰ ותאיר ותתגלה «∆∆∆¿«
ÂÈLÎÚL ,ÌÏBÚa שניתנה לאחר »»∆«¿»

המצוות, על ונצטווינו תורה

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a בהתעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  האדם) ÏÈÓ˙‡,(מצד ‡ÈÏz כל וכעת הבריאה היינו הדבר, תלוי «¿»ƒ¿»

והמצוות  התורה בקיום תלוי העולם ‰È¯a‡‰קיום ˙lÁ˙a Èk מתן ועד ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
העולם ‰È‰תורה  ‰e‡,קיום „ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa „vÓ כמבואר »»ƒ«¿ƒ«ƒ»≈∆∆

בעולם  ה' חסד את לגלות כדי היתה מלכתחילה הבריאה שסיבת לעיל

ÂÈLÎÚÂואילך תורה ÏÈÓ˙‡,ממתן ‡ÈÏz ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa ¿«¿»¿«¬≈««¿ƒ«¿»ƒ¿»

אין  התחתונים הנבראים ידי על המצוות וקיום התורה וללא הדבר, תלוי

קיום  aÈ‰,לעולם „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡ Èk ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÏBÚlL עת בכל CÈLÓ‰Ïתמיד CÈ¯ˆ ולגלות„ÒÁ ˙ÈÁa ˙‡ ∆¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ)27,ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ¿«∆∆«∆»¿»¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ÏÚBt‰ Ák ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL של ∆»ƒƒ¿…««≈
ללא ÈÓz„הנברא ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»»ƒ

"לעולם" BÓÈ˜Ïeהפסק, B˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿«¿
'eÎ היחוד ב'שער הזקן רבנו וכדברי

 ֿ הבעל בשם התניא, שבספר והאמונה'

רקיע  יהי שאמרת דברך "כי שםֿטוב:

אלו  ואותיות תיבות וגו', המים בתוך

רקיע  בתוך לעולם ועומדות נצבות הן

יקום  אלוקינו ודבר כדכתיב ... השמים

האותיות  היו אילו כי ... לעולם

וחוזרות  חסֿושלום כרגע מסתלקות

ואפס  אין השמים כל היו למקורן,

·'ממש..." ,‰¯B‡ÎÏÂ .(¿ƒ¿»
ÌÈLe¯Ètel‡ חסד "עולם בפסוק ≈ƒ≈

fÓ‰יבנה" ‰Ê ÌÈikÙ‰ Ì‰ כי ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆
הבריאה  עיקר הראשון הפירוש לפי

כן  ואם הוא" חסד חפץ "כי  מצד היא

משמעות, כל אין התחתונים לפעולת

וחיות  קיום השני הפירוש לפי ואילו

דלתתא", ב"אתערותא תלויים העולם

התחתונים. מעשה

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe28ÌÈÈÚ '· ¿»≈¿««¬»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ÈÙk el‡ (ÌÈLe¯Èt)≈ƒ≈¿ƒ∆≈

‰„B·Úa,אחד כל של הרוחנית »¬»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa LiL∆≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היינו מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»
לנבראים  מאלוקות ««∆aL‡‰הארה

‡˙e¯Ú˙‡ונגרמת  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc האדם של התעוררות ƒ¿«»
‰a'מלמטה, Le¯ÈÙk e‰fL∆∆¿≈«

יבנה" חסד "עולם בפסוק האמור

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnL("דלתתא ‰ÎLÓ˙("אתערותא ¯¯BÚÓ ∆«¬≈««¿ƒ¿≈«¿»«
„ÒÁ‰,מתקיים העולם זה ידי ועל ‡˙e¯Ú˙‡מלמעלה ˙ÈÁa LÈÂ «∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc שבאה מלמעלה אלוקית והארה ולא dÓˆÚŒ„vÓהתעוררות ƒ¿≈»ƒ««¿»
התחתונים  הנבראים מעשי ידי על ÏÚÓÏ‰נגרמת ‡È‰L והמשכה הארה ∆ƒ¿«¿»

נעלית  ‡˙e¯Ú˙‡יותר È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡Ó≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»«¿≈ƒ¿¬»
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ׁשּזהּו ּדלת ּתא, אתער ּותא עלֿידי  ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדלעילא

מּצד  היתה העֹולם ּבריאת ׁשעיקר הא' ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכפירּוׁש

ּׁשּנתּבאר  מה עלּֿפי ּובפרט הּוא. חסד חפץ ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבבחינת 29לעיל  הּוא חסד, חפץ ּדכי ׁשהענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה אחד, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָיחיד

אמרּו זה ועל קדמֹון, מּבחינת למעלה 30וכּמה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשּלא  עד ּגם (ׁשּכֹולל העֹולם נברא ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

העליֹון  אצילּות מּכללּות 31נאצל למעלה הינּו , ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

רק  ולא אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִַָָָָָֹהעֹולמֹות

ּגם  אּלא הּפרטּיים, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

היה  הּכללּיים) ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

רק  (לא הּוא ּבזה ׁשהּפירּוׁש ּבלבד, ּוׁשמֹו ְְִֵֶֶַַַָֹהּוא

אּלא) ּוׁשמֹו, הּוא מּלבד זּולת ׁשל מציאּות ְְְִִֵֶֶֶַַָׁשאין

ּבלבד, ּבבחינת הם הּוא, ּובחינת ׁשמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַׁשּבחינת

ּוׁשמֹו הּוא מּבחינת יֹותר נעלית ּדרּגא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָׁשּזֹוהי

נעלית  ּבחינה ׁשּזֹוהי מּובן, ׁשּמּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּצדֿעצמּה,

אתערּותא  עלֿידי להמׁשיכּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹותר,

הּוא, חסד חפץ ּדכי הענין מּצד אמנם, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדלתּתא.

להמׁשי ּתפעל ּדלתּתא ׁשאתערּותא ּברצֹונֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעלה

ּכזה  ּגבֹוּה מּמקֹום ּדלעילא אתערּותא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבחינת
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ואילך).29) 19 ע' מט חלק התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ו לגני באתי פ"ג.30)ד"ה דר"א חלק 31)פרקי הקודש עבודת

ואילך. רחצ ע' תרנ"ד סה"מ פ"ב. היחוד) (חלק א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡‰ Le¯ÈÙk e‰fL ,‡z˙Ïc"יבנה חסד È¯a‡˙ב"עולם ¯˜ÈÚL ƒ¿«»∆∆¿≈»∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk „vÓ ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ הפירושים ששני ונמצא »»»¿»ƒ«ƒ»≈∆∆
"אתערותא  – אחרת בדרגה מדבר אחד שכל אלא זה את זה סותרים אינם

קשורה  לא אכן הוא") חסד חפץ "כי מצד (שבאה גבוהה בדרגה דלעילא"

"אתערותא  ואילו התחתונים, במעשה

(שנגרמת  נמוכה יותר בדרגה דלעילא"

קשורה  כן דלתתא) "אתערותא ידי על

התחתונים. במעשה

˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e¯‡a ƒ¿»«ƒ«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ29 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

שנה  שבט ביו"ד שנאמר לגני' 'באתי

תשכ"ז ıÙÁזו, ÈÎc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ»≈
„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ,„ÒÁ∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ
,„Á‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆»
"יחיד" שהמושג בחסידות מבואר

באלוקות  ונעלה עמוק עניין מבטא

יכול  "אחד" (כי "אחד" מהמושג יותר

שני  ויש ראשון של במובן גם להתפרש

פירושו  ש"יחיד" בעוד לו, הדומה לו

ביטול  ובעניין כלל, לו דומה שאין

היא  הכוונה לאלוקות העולמות

הוא  "יחיד" בחינת לגבי שהביטול

עוד  'אין שאכן ופירושו יותר, עמוק

אין  הוא ברוך מהקדוש וחוץ מלבדו'

הביטול  לעומת כלל, מציאות שום

להתפרש  שיכול "אחד" בחינת לגבי

ונבראים  עולמות של מציאות שיש גם

בטלה  והיא חשיבות כל לה שאין אלא

חסד", חפץ "כי – ולענייננו לאלוקות)

הוא  ונבראים לעולמות ולהשפיע להתגלות באלוקות העמוק הפנימי הרצון

"אחד" מבחינת שלמעלה "יחיד" בבחינת ומושרש מאד ופנימי עמוק

,ÔBÓ„˜ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ"קדמון" בחינת ¿««««»¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ««¿
היא  האלוקות שמציאות מודגש בה באלוקות, ופנימית עמוקה בחינה גם היא

בחינת  וכלֿשכן "אחד" בחינת אבל חסֿושלום, מחודש נברא ולא "קדמון"

בבחינת  כאמור, מושרש, חסד" חפץ "כי ועניין מזה, למעלה היא "יחיד"

אופן, ובכל מ"קדמון", למעלה שהיא וכלֿשכן מ"אחד" שלמעלה "יחיד"

בדרגות  רק דלעילא" "אתערותא ופועלת מגיעה דלתתא" ה"אתערותא

לגמרי התחתונים ממעשה שלמעלה באלוקות ולא Ê‰נמוכות, ÏÚÂ דרגת על ¿«∆
תלוייה  לא ממנה וההשפעה לשם מגעת לא דלתתא" ש"אתערותא האלוקות

התחתונים ז"ל e¯Ó‡30במעשה ‰ÌÏBÚחכמינו ‡¯· ‡lL „Ú היינו »¿«∆…ƒ¿»»»
לגמרי  מנבראים שלמעלה האלוקות Ïˆ‡דרגת ‡lL „Ú Ìb ÏÏBkL)∆≈««∆…∆¡«

ÔBÈÏÚ‰ ˙eÏÈˆ‡31,,תחתונים כלומר מעולמות רק לא שנעלית דרגה ¬ƒ»∆¿
כך  כדי עד הנעלה האצילות מעולם אפילו נעלית אלא כנבראים שמוגדרים

עם  חדשה מציאות התהוות של (במשמעות 'בריאה' נקראת לא שהתהוותו

נחשב  האצילות עולם ולכן מאלוקות, והפרשה 'האצלה' אלא משלה) גדרים

נברא  שלא "עד כאן, מדובר שבה העליונה והדרגה 'נברא', ולא אלוקות

האצילות  עולם של ל'מציאות' אפילו מקום אין שבה פירושה ¿»‰eÈהעולם"
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»»»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ שנעלית דרגת האלוקות ¬ƒ»

שנחלקים  לעולמות שייכות מכל לגמרי

אלו  עולמות לארבעה …¿ÏÂ‡בכללות
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˜«̄¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,ÌÈiË¯t‰ ‰iNÚ בתוך שהם כפי ¬ƒ»«¿»ƒƒ
ברורות  הגדרות עם השתלשלות' 'סדר

מהם לכל  ‡ˆŒ˙eÏÈאחד Ìb ‡l‡∆»«¬ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÌÈiÏÏk‰ האורות שכללות כפי היינו «¿»ƒƒ
לארבעה האלוקיים  בחלוקה מתחלקים

הוא  האצילות עולם ובה אלו עניינים

גם  וכך עצמו, איןֿסוף באור בחינה

נעלות  הן בריאהֿיצירהֿעשיה הבחינות

הפרטיים  בי"ע מעולמות שיעור לאין

ובבחינה  מציאות) בגדרי המוגדרים

ומופשטת  שנעלית באלוקות זו נעלית

נברא  שלא "עד לגמרי, מעולמות

‰e‡העולם" ‰È‰ הוא ברוך הקדוש »»
וההתפשטות BÓLeבעצמו  ההארה ¿

Le¯Èt‰Lמעצמיותו  ,„·Ïaƒ¿«∆«≈
ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰Êa»∆…«∆≈

˙e‡ÈˆÓ ונפרדת ÏeÊ˙אחרת ÏL ¿ƒ∆«
,BÓLe ‡e‰ „·lÓ"הוא" ורק ƒ¿«¿

אמיתית  מציאות הם מזו ‡l‡ו"שמו" ÈÁ·e˙יתירה BÓL ˙ÈÁaL ( ∆»∆¿ƒ«¿¿ƒ«
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯c È‰BfL ,„·Ïa ˙ÈÁ·a Ì‰ ,‡e‰≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆ƒ«¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ«

,dÓˆÚŒ„vÓ BÓLe ‡e‰ עדיין עצמה מצד היא ושמו" ש"הוא כפי כי ¿ƒ««¿»
"בלבד" וההוספה אחרת, מציאות כל של ומפורשת ברורה שלילה זו אין

כלל  מקום תופסת ולא קיימת לא אחרת מציאות כל כמה עד ∆fnL∆ƒ‰מדגישה
dÎÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa È‰BfL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ»«¬≈¿≈∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ»

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ והתהוות הבריאה שעניין וודאי ולכן «¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ומופשטת  נעלית כלֿכך מדרגה נמשך שהוא כיוון מלכתחילה, העולמות

התחתונים  מעשה ידי על ומתעורר שנגרם באופן בא לא העולמות, ממציאות

לשם. להגיע מסוגלת לא התחתונים של דלתתא" "אתערותא שהרי

,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ÈÎc ÔÈÚ‰ „vÓ ,ÌÓ‡ והעמוק הפנימי הרצון »¿»ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»≈∆∆
ולהשפיע  להתגלות בעצמו הוא ברוך הקדוש BBˆ¯aשל ‰ÏÚ»»ƒ¿

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡L התחתונים ÈÁa˙של CÈLÓ‰Ï ÏÚÙz ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ BÓˆÚŒ„vnL ‰Êk dB·b ÌB˜nÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ»»«»∆∆ƒ««¿
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ט f"kyz'd ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

עיקר 21חסדים  ּכי זבח, ולא חפצּתי חסד ולכן , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּדוקא. חסד עלֿידי הּוא ההמׁשכה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָענין

החסד 22ּבהּמאמר CÈLÓÓeד) מעלת ּבביאּור «¿ƒְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

ּבחינת  על ּדהּנה חפצּתי), ְְְִִִֵֶֶַַַָ(חסד

ּכתיב  זה, יּבנה,23חסד חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה ּבריאת 24ׁשּיׁש ׁשעיקר הא', , ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

עלה  ׁשּכ הּוא, חסד חפץ ּכי מּצד היה ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולם

להטיב  הּטֹוב ׁשּטבע לפי ּכי 25ּברצֹונֹו והּב', . ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

זמן  לׁשֹון הּוא צרי26עֹולם ׁשּלעֹולם והינּו , ְְְְְִֶַַָָָ

ׁשּצרי יּבנה, חסד וזהּו חסד, ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָלהמׁשי

ׁשעכׁשיו  ּבעֹולם, ׁשּתּומׁש החסד ּבחינת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלבנֹות

ּבתחּלת  ּכי מילתא, ּתליא ּדלתּתא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבאתערּותא

הּוא, חסד חפץ ּכי ּבחינת מּצד היה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבריאה

וזהּו מילתא, ּתליא הּתחּתֹונים ּבמעׂשה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָועכׁשיו

ׁשּלעֹולם  יּבנה, חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכתּוב

מה  ועלּֿדר) חסד ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָצרי

ׁשּצרי27ּׁשּכתּוב  ּבּׁשמים, נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָ

ּולקימֹו להחיֹותֹו ּתמיד ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹלהיֹות

זה  הפּכּיים הם אּלּו ּפירּוׁשים ב' ולכאֹורה, ְְְִִִִֵֵֵֶָָכּו').

ִֶמּזה.

¯‡·Óe אּלּו28ּבהּמאמר (ּפירּוׁשים) ענינים ב' ¿»≈ְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבחינת  ׁשּיׁש ּבעבֹודה, ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶַָָּכפי

אתערּותא  עלֿידי ׁשּבאה ּדלעילא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאתערּותא

הּתחּתֹונים  ׁשּמעׂשה הּב' ּכפירּוׁש ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָּדלתּתא,

אתערּותא  ּבחינת ויׁש החסד, המׁשכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמעֹורר

מּצדֿעצמּה מאתערּותא ּדלעילא למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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ד.21) ע' אדר סה"מ תו"מ גם קמ.22)ראה ג.23)ע' פט, עה"פ 24)תהלים אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות גם ראה

שיד). שליט"א 25)(ע' אדמו"ר כ"ק הערת פ"ד. שעהיוה"א תניא רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק ראה

וש"נ. ה. ע' קונטרסים ― האמצעי אדמו"ר ערב.26)במאמרי ע' תרצ"א סה"מ גם תניא 27)ראה וראה פט. קיט, תהלים

בתחלתו. והאמונה היחוד קמב.28)שער ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÓ‰‰ BÓkÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰Î21ÔÎÏÂ , ¿««¿»»∆«¿≈»¿ƒ¬»ƒ¿»≈

בכתוב  ÈzˆÙÁנאמר „ÒÁ"ב"חסד דווקא נמצאת העליון הרצון שפנימיות ∆∆»«¿ƒ
המשכה) Á·Ê(שעניינו ‡ÏÂ עיקרו אבל המשכה גם בו יש (שאמנם ¿…∆«

Âc˜‡העלאה), „ÒÁ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ Èk שכל ƒƒ«ƒ¿«««¿»»«¿≈∆∆«¿»
והמשכה. השפעה ענינו

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe („22 «¿ƒ¿««¬»
„ÒÁ) „ÒÁ‰ ˙ÏÚÓ ¯e‡È·a¿≈«¬««∆∆∆∆

,(ÈzˆÙÁ הרצון פנימיות היא שבו »«¿ƒ
באריכות, לעיל כמבואר העליון,

,‰Ê „ÒÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ«∆∆∆
העיקרית  והסיבה המטרה שהוא

העולם  È˙k23Èk·לבריאת ¿ƒƒ
,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆

ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LiL24, ∆≈»∆¿≈≈ƒ
È¯a‡˙פירוש  ¯˜ÈÚL ,'‡‰»∆ƒ«¿ƒ«

ıÙÁ Èk „vÓ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»ƒ«ƒ»≈
,‡e‰ „ÒÁ ותכונה עניין מצד לא ∆∆

כיוון  אלא הנבראים של מסויימת

BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL הקדוש של ∆»»»ƒ¿
מצידו  הוא Ú·hLֿברוך ÈÙÏ¿ƒ∆∆«
·ÈË‰Ï ·Bh‰25 לתת היינו «¿≈ƒ

וכדי  לזולת משלו לו ולהשפיע שיהיה

הוא  ברוך הקדוש ברא להשפיע למי

ונבראים. הפירוש a‰Â',עולמות ¿«
חסד  עולם אמרתי "כי בפסוק השני

הוא  ÔBLÏיבנה" ‡e‰ ÌÏBÚ Èkƒ»¿
ÔÓÊ26,,"לעולם" של במשמעות ¿«

עת  בכל ÌÏBÚlLתמיד eÈ‰Â¿«¿∆¿»
CÈLÓ‰Ïתמיד  CÈ¯ˆ מלמעלה »ƒ¿«¿ƒ

את  גילוי לידי ולהביא »ÈÁa¿ƒ˙למטה
CÈ¯vL ,‰aÈ „ÒÁ e‰ÊÂ ,„ÒÁ∆∆¿∆∆∆ƒ»∆∆»ƒ

˙B·Ïאת לחזק ÈÁa˙ולבסס ƒ¿¿ƒ«
CLÓezL „ÒÁ‰ ותאיר ותתגלה «∆∆∆¿«
ÂÈLÎÚL ,ÌÏBÚa שניתנה לאחר »»∆«¿»

המצוות, על ונצטווינו תורה

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a בהתעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  האדם) ÏÈÓ˙‡,(מצד ‡ÈÏz כל וכעת הבריאה היינו הדבר, תלוי «¿»ƒ¿»

והמצוות  התורה בקיום תלוי העולם ‰È¯a‡‰קיום ˙lÁ˙a Èk מתן ועד ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
העולם ‰È‰תורה  ‰e‡,קיום „ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa „vÓ כמבואר »»ƒ«¿ƒ«ƒ»≈∆∆

בעולם  ה' חסד את לגלות כדי היתה מלכתחילה הבריאה שסיבת לעיל

ÂÈLÎÚÂואילך תורה ÏÈÓ˙‡,ממתן ‡ÈÏz ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa ¿«¿»¿«¬≈««¿ƒ«¿»ƒ¿»

אין  התחתונים הנבראים ידי על המצוות וקיום התורה וללא הדבר, תלוי

קיום  aÈ‰,לעולם „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡ Èk ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÏBÚlL עת בכל CÈLÓ‰Ïתמיד CÈ¯ˆ ולגלות„ÒÁ ˙ÈÁa ˙‡ ∆¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ)27,ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ¿«∆∆«∆»¿»¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ÏÚBt‰ Ák ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL של ∆»ƒƒ¿…««≈
ללא ÈÓz„הנברא ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»»ƒ

"לעולם" BÓÈ˜Ïeהפסק, B˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿«¿
'eÎ היחוד ב'שער הזקן רבנו וכדברי

 ֿ הבעל בשם התניא, שבספר והאמונה'

רקיע  יהי שאמרת דברך "כי שםֿטוב:

אלו  ואותיות תיבות וגו', המים בתוך

רקיע  בתוך לעולם ועומדות נצבות הן

יקום  אלוקינו ודבר כדכתיב ... השמים

האותיות  היו אילו כי ... לעולם

וחוזרות  חסֿושלום כרגע מסתלקות

ואפס  אין השמים כל היו למקורן,

·'ממש..." ,‰¯B‡ÎÏÂ .(¿ƒ¿»
ÌÈLe¯Ètel‡ חסד "עולם בפסוק ≈ƒ≈

fÓ‰יבנה" ‰Ê ÌÈikÙ‰ Ì‰ כי ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆
הבריאה  עיקר הראשון הפירוש לפי

כן  ואם הוא" חסד חפץ "כי  מצד היא

משמעות, כל אין התחתונים לפעולת

וחיות  קיום השני הפירוש לפי ואילו

דלתתא", ב"אתערותא תלויים העולם

התחתונים. מעשה

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe28ÌÈÈÚ '· ¿»≈¿««¬»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ÈÙk el‡ (ÌÈLe¯Èt)≈ƒ≈¿ƒ∆≈

‰„B·Úa,אחד כל של הרוחנית »¬»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa LiL∆≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היינו מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»
לנבראים  מאלוקות ««∆aL‡‰הארה

‡˙e¯Ú˙‡ונגרמת  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc האדם של התעוררות ƒ¿«»
‰a'מלמטה, Le¯ÈÙk e‰fL∆∆¿≈«

יבנה" חסד "עולם בפסוק האמור

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnL("דלתתא ‰ÎLÓ˙("אתערותא ¯¯BÚÓ ∆«¬≈««¿ƒ¿≈«¿»«
„ÒÁ‰,מתקיים העולם זה ידי ועל ‡˙e¯Ú˙‡מלמעלה ˙ÈÁa LÈÂ «∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc שבאה מלמעלה אלוקית והארה ולא dÓˆÚŒ„vÓהתעוררות ƒ¿≈»ƒ««¿»
התחתונים  הנבראים מעשי ידי על ÏÚÓÏ‰נגרמת ‡È‰L והמשכה הארה ∆ƒ¿«¿»

נעלית  ‡˙e¯Ú˙‡יותר È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡Ó≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»«¿≈ƒ¿¬»
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ׁשּזהּו ּדלת ּתא, אתער ּותא עלֿידי  ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדלעילא

מּצד  היתה העֹולם ּבריאת ׁשעיקר הא' ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכפירּוׁש

ּׁשּנתּבאר  מה עלּֿפי ּובפרט הּוא. חסד חפץ ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבבחינת 29לעיל  הּוא חסד, חפץ ּדכי ׁשהענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה אחד, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָיחיד

אמרּו זה ועל קדמֹון, מּבחינת למעלה 30וכּמה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשּלא  עד ּגם (ׁשּכֹולל העֹולם נברא ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

העליֹון  אצילּות מּכללּות 31נאצל למעלה הינּו , ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

רק  ולא אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִַָָָָָֹהעֹולמֹות

ּגם  אּלא הּפרטּיים, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

היה  הּכללּיים) ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

רק  (לא הּוא ּבזה ׁשהּפירּוׁש ּבלבד, ּוׁשמֹו ְְִֵֶֶַַַָֹהּוא

אּלא) ּוׁשמֹו, הּוא מּלבד זּולת ׁשל מציאּות ְְְִִֵֶֶֶַַָׁשאין

ּבלבד, ּבבחינת הם הּוא, ּובחינת ׁשמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַׁשּבחינת

ּוׁשמֹו הּוא מּבחינת יֹותר נעלית ּדרּגא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָׁשּזֹוהי

נעלית  ּבחינה ׁשּזֹוהי מּובן, ׁשּמּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּצדֿעצמּה,

אתערּותא  עלֿידי להמׁשיכּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹותר,

הּוא, חסד חפץ ּדכי הענין מּצד אמנם, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדלתּתא.

להמׁשי ּתפעל ּדלתּתא ׁשאתערּותא ּברצֹונֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעלה

ּכזה  ּגבֹוּה מּמקֹום ּדלעילא אתערּותא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבחינת
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ואילך).29) 19 ע' מט חלק התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ו לגני באתי פ"ג.30)ד"ה דר"א חלק 31)פרקי הקודש עבודת

ואילך. רחצ ע' תרנ"ד סה"מ פ"ב. היחוד) (חלק א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡‰ Le¯ÈÙk e‰fL ,‡z˙Ïc"יבנה חסד È¯a‡˙ב"עולם ¯˜ÈÚL ƒ¿«»∆∆¿≈»∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk „vÓ ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ הפירושים ששני ונמצא »»»¿»ƒ«ƒ»≈∆∆
"אתערותא  – אחרת בדרגה מדבר אחד שכל אלא זה את זה סותרים אינם

קשורה  לא אכן הוא") חסד חפץ "כי מצד (שבאה גבוהה בדרגה דלעילא"

"אתערותא  ואילו התחתונים, במעשה

(שנגרמת  נמוכה יותר בדרגה דלעילא"

קשורה  כן דלתתא) "אתערותא ידי על

התחתונים. במעשה

˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e¯‡a ƒ¿»«ƒ«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ29 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

שנה  שבט ביו"ד שנאמר לגני' 'באתי

תשכ"ז ıÙÁזו, ÈÎc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ»≈
„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ,„ÒÁ∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ
,„Á‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆»
"יחיד" שהמושג בחסידות מבואר

באלוקות  ונעלה עמוק עניין מבטא

יכול  "אחד" (כי "אחד" מהמושג יותר

שני  ויש ראשון של במובן גם להתפרש

פירושו  ש"יחיד" בעוד לו, הדומה לו

ביטול  ובעניין כלל, לו דומה שאין

היא  הכוונה לאלוקות העולמות

הוא  "יחיד" בחינת לגבי שהביטול

עוד  'אין שאכן ופירושו יותר, עמוק

אין  הוא ברוך מהקדוש וחוץ מלבדו'

הביטול  לעומת כלל, מציאות שום

להתפרש  שיכול "אחד" בחינת לגבי

ונבראים  עולמות של מציאות שיש גם

בטלה  והיא חשיבות כל לה שאין אלא

חסד", חפץ "כי – ולענייננו לאלוקות)

הוא  ונבראים לעולמות ולהשפיע להתגלות באלוקות העמוק הפנימי הרצון

"אחד" מבחינת שלמעלה "יחיד" בבחינת ומושרש מאד ופנימי עמוק

,ÔBÓ„˜ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ"קדמון" בחינת ¿««««»¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ««¿
היא  האלוקות שמציאות מודגש בה באלוקות, ופנימית עמוקה בחינה גם היא

בחינת  וכלֿשכן "אחד" בחינת אבל חסֿושלום, מחודש נברא ולא "קדמון"

בבחינת  כאמור, מושרש, חסד" חפץ "כי ועניין מזה, למעלה היא "יחיד"

אופן, ובכל מ"קדמון", למעלה שהיא וכלֿשכן מ"אחד" שלמעלה "יחיד"

בדרגות  רק דלעילא" "אתערותא ופועלת מגיעה דלתתא" ה"אתערותא

לגמרי התחתונים ממעשה שלמעלה באלוקות ולא Ê‰נמוכות, ÏÚÂ דרגת על ¿«∆
תלוייה  לא ממנה וההשפעה לשם מגעת לא דלתתא" ש"אתערותא האלוקות

התחתונים ז"ל e¯Ó‡30במעשה ‰ÌÏBÚחכמינו ‡¯· ‡lL „Ú היינו »¿«∆…ƒ¿»»»
לגמרי  מנבראים שלמעלה האלוקות Ïˆ‡דרגת ‡lL „Ú Ìb ÏÏBkL)∆≈««∆…∆¡«

ÔBÈÏÚ‰ ˙eÏÈˆ‡31,,תחתונים כלומר מעולמות רק לא שנעלית דרגה ¬ƒ»∆¿
כך  כדי עד הנעלה האצילות מעולם אפילו נעלית אלא כנבראים שמוגדרים

עם  חדשה מציאות התהוות של (במשמעות 'בריאה' נקראת לא שהתהוותו

נחשב  האצילות עולם ולכן מאלוקות, והפרשה 'האצלה' אלא משלה) גדרים

נברא  שלא "עד כאן, מדובר שבה העליונה והדרגה 'נברא', ולא אלוקות

האצילות  עולם של ל'מציאות' אפילו מקום אין שבה פירושה ¿»‰eÈהעולם"
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»»»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ שנעלית דרגת האלוקות ¬ƒ»

שנחלקים  לעולמות שייכות מכל לגמרי

אלו  עולמות לארבעה …¿ÏÂ‡בכללות
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˜«̄¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,ÌÈiË¯t‰ ‰iNÚ בתוך שהם כפי ¬ƒ»«¿»ƒƒ
ברורות  הגדרות עם השתלשלות' 'סדר

מהם לכל  ‡ˆŒ˙eÏÈאחד Ìb ‡l‡∆»«¬ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÌÈiÏÏk‰ האורות שכללות כפי היינו «¿»ƒƒ
לארבעה האלוקיים  בחלוקה מתחלקים

הוא  האצילות עולם ובה אלו עניינים

גם  וכך עצמו, איןֿסוף באור בחינה

נעלות  הן בריאהֿיצירהֿעשיה הבחינות

הפרטיים  בי"ע מעולמות שיעור לאין

ובבחינה  מציאות) בגדרי המוגדרים

ומופשטת  שנעלית באלוקות זו נעלית

נברא  שלא "עד לגמרי, מעולמות

‰e‡העולם" ‰È‰ הוא ברוך הקדוש »»
וההתפשטות BÓLeבעצמו  ההארה ¿

Le¯Èt‰Lמעצמיותו  ,„·Ïaƒ¿«∆«≈
ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰Êa»∆…«∆≈

˙e‡ÈˆÓ ונפרדת ÏeÊ˙אחרת ÏL ¿ƒ∆«
,BÓLe ‡e‰ „·lÓ"הוא" ורק ƒ¿«¿

אמיתית  מציאות הם מזו ‡l‡ו"שמו" ÈÁ·e˙יתירה BÓL ˙ÈÁaL ( ∆»∆¿ƒ«¿¿ƒ«
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯c È‰BfL ,„·Ïa ˙ÈÁ·a Ì‰ ,‡e‰≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆ƒ«¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ«

,dÓˆÚŒ„vÓ BÓLe ‡e‰ עדיין עצמה מצד היא ושמו" ש"הוא כפי כי ¿ƒ««¿»
"בלבד" וההוספה אחרת, מציאות כל של ומפורשת ברורה שלילה זו אין

כלל  מקום תופסת ולא קיימת לא אחרת מציאות כל כמה עד ∆fnL∆ƒ‰מדגישה
dÎÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa È‰BfL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ»«¬≈¿≈∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ»

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ והתהוות הבריאה שעניין וודאי ולכן «¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ומופשטת  נעלית כלֿכך מדרגה נמשך שהוא כיוון מלכתחילה, העולמות

התחתונים  מעשה ידי על ומתעורר שנגרם באופן בא לא העולמות, ממציאות

לשם. להגיע מסוגלת לא התחתונים של דלתתא" "אתערותא שהרי

,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ÈÎc ÔÈÚ‰ „vÓ ,ÌÓ‡ והעמוק הפנימי הרצון »¿»ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»≈∆∆
ולהשפיע  להתגלות בעצמו הוא ברוך הקדוש BBˆ¯aשל ‰ÏÚ»»ƒ¿

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡L התחתונים ÈÁa˙של CÈLÓ‰Ï ÏÚÙz ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ BÓˆÚŒ„vnL ‰Êk dB·b ÌB˜nÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ»»«»∆∆ƒ««¿
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f"kyz'dי ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

להיֹות  ׁשּיּוכל מּכדי למעלה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּמּצדֿעצמֹו

ועלּֿדר] הּנבראים. ׁשל ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּבֹו

הענינים  ּכל חֹוזרים ׁשאז ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה

מחדׁש ההמׁשכֹות ּכל לפעֹול וצרי ְְְְְִִֵַַַָָָָָָלקדמּותם,

ׁשֹופר  ּתקיעת ּבכח 32עלֿידי יׁש אי ולכאֹורה, , ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

א קדּום, הּיֹותר מהּׁשֹורׁש להמׁשי ְְִֵֵֶַַַַָָָָהאדם

נתינת  יׁש הּוא, חסד חפץ ּכי ׁשּמּצד הּוא, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

להמ  נעלית].ּכח הּיֹותר מּמדרגה ּגם ׁשי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹ

C‡ עבֹודת עלֿידי זה חסד המׁשכת לפעֹול ּכדי «ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבדּוגמת  ׁשהיא ּבעבֹודה צֹור יׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנבראים,

למּטה  עֹוׂשה ׁשהאדם עלֿידי והינּו, זה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָענין

מּגרמיּה ליּה ּדלית לעני ׁשּנֹותן וחסד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָצדקה

ּבהּמאמר  ׁשּמֹוסיף ּוכפי הּגּליֹון:28ּכלּום. ּבׁשּולי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

יֹותר  חסדים ּגמילּות ׁשעֹוׂשה עלֿידי לֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ"יׁש

ּכן  ּגם מלמעלה ממׁשי ויכלּתֹו ּכחֹו ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹמּכפי

ׁשאתערּותא  מּכדי ׁשּלמעלה ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאתערּותא

ּבכּמה  הּמבֹואר  ועלּֿדר מּגעת". ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָּדלתּתא

מאד33מקֹומֹות  ּדבכל האהבה ֿ 34ּבענין ׁשעל , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

 ֿ ׁשאףֿעל ׁשּלמעלה, מאד ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹידּה

מאד  ,מאד ּבכל רק היא האדם ׁשאהבת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּפי

ׁשּלֹו, הּכלים מהגּבלת למעלה ׁשהיא הינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּל

ויתירה  ּבהגּבלה, היא הרי למעלה לגּבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

ׁשּגדֹול  הּזּולת לגּבי אפילּו ּבהגּבלה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּזה,

ּבלי  ּבבחינת היא ׁשאצלֹו ּכיון מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו,

ּגבּול  ּבלי ּבחינת עלֿידּה ממׁשי לכן ְְְְְִִִֵַַַָָָּגבּול,

הּצדקה  ּבענין ּגם הּוא וכן ׁשּלמעלה. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהאמיּתי

ויכלּתֹו, ּכחֹו מּכפי יֹותר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹוחסד,
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ואילך.32) א רמו, דא"ח) (עם סידור ועוד.33)ראה ד. לט, מקץ ה.34)תו"א ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ Ba ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆

.ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ Ê‡L ,‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»¬»¿…«»»∆»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

,Ì˙eÓ„˜Ï העליון הרצון השנה, סיום שעם וחסידות בקבלה כמבואר ¿«¿»
להם  ולהשפיע העולמות על למלוך

ומסתלק מתעלה וחיות CÈ¯ˆÂ¿»ƒקיום
˙BÎLÓ‰‰ Ïk ÏBÚÙÏƒ¿»««¿»
בעולם  האלוקי האור של וההשפעות

˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚ L„ÁÓ≈»»«¿≈¿ƒ«
¯ÙBL32, ולעורר לגרום שבכוחה »

העולם, על למלוך הרצון את מחדש

החסידות  במאמרי בהרחבה כמבואר

ראש  של הפנימי בתוכן העוסקים

ÁÎaהשנה LÈ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈≈¿…«
L¯BM‰Ó CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ≈«∆

Ìe„˜ ¯˙Bi‰ הרצון נמשך שממנו «≈»
עצמו  מצד והרי העולם על למלוך

נעלית  כך כל דרגה הוא זה שורש

התחתונים  שלמעשה באלוקות ופנימית

עליה,? השפעה כל אין

Èk „vnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ
,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ שהרצון מאחר »≈∆∆

השפעה  ותהיה עולמות שיהיו האלוקי

הרצון  פנימיות הוא לעולמות והארה

למעשה Ákהעליון, ˙È˙ LÈ≈¿ƒ«…«
הארה CÈLÓ‰Ïמלמעלה  ולגרום ¿«¿ƒ
‰Bi˙¯והתגלות ‰‚¯„nÓ Ìb«ƒ«¿≈»«≈
˙ÈÏÚ"דלתתא ה"אתערותא שאכן «¬≈

מסוגלת  היתה לא בלבד עצמה מצד

לשם  ].להגיע
„ÒÁ ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏ È„k C‡«¿≈ƒ¿«¿»«∆∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈¬««ƒ¿»ƒ
וזקוקה  מיוחד חידוש שהיא פעולה

מיוחדת  כוח ˆC¯Bלנתינת LÈ≈∆
‰„B·Úa האדם מצד È‰L‡רוחנית «¬»∆ƒ

,‰Ê ÔÈÚ ˙Ó‚e„a לא פעולה ¿¿«ƒ¿»∆
לפעול רגילה, כדי הכלל, מן יוצאת

רגילה  לא È„ÈŒÏÚהמשכה ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈
Ì„‡‰L מצידו‰hÓÏ ‰NBÚ"התחתונים ו"מעשה דלתתא" "אתערותא ∆»»»∆¿«»

ÌeÏkשל  dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc ÈÚÏ Ô˙BpL „ÒÁÂ לעני ˆ„˜‰ ¿»»»∆∆∆≈∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿≈¿
מקבל  שהוא, למישהו השפעה מסמלת זו ופעולה מעצמו כלום לו שאין

כוח  נתינת מקבלים מזה וכתוצאה כלום, לפעול מסוגל לא מצידו ההשפעה,

כדי  דבר שום לפעול מסוגל לא האדם מהותה שמצד כזו השפעה לפעול

אותה. Ó‡n‰a¯להמשיך ÛÈÒBnL ÈÙÎe28 מהר"ש הרבי של הנזכר ¿ƒ∆ƒ¿««¬»
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ‰NBÚL È„ÈŒÏÚ ¯ÓBÏ LÈ" :ÔBÈlb‰ ÈÏeLa¿≈«ƒ»≈««¿≈∆∆¿ƒ¬»ƒ

BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ¯˙BÈ ופעל מגדרו יוצא האדם שבה פעולה היינו ≈ƒ¿ƒ…ƒ»¿
מיכולתו ÏÈÚÏc‡למעלה ‡˙e¯Ú˙‡ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»

‡˙e¯Ú˙‡L È„kÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¬»
"˙ÚbÓ ‡z˙Ïc שבה פעולה כי ƒ¿«»«««

למעלה, שגם גורמת מגדרו יוצא האדם

ותבוא  מהגדרים יציאה תהיה כביכול,

כלל  שבדרך כזה נעלה ממקור המשכה

שם. משפיעים לא האדם של מעשיו

פעולה  כיצד לדבר, דוגמא ומביא

מהגדרים, יציאה היא האדם שמצד

מדרגות  והשפעה המשכה גורמת

האדם  של מעשיו רגיל שבאופן גבוהות

הארה  ולהמשיך 'להגיע' יכולים לא

אלו: מדרגות

‰nÎa ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó33 החסידות ÔÈÚaבתורת ¿¿ƒ¿«

‰E„‡Ó ÏÎ·c כציווי ,34‡‰·‰ »«¬»ƒ¿»¿…∆
בכל  אלוקיך... ה' את "ואהבת התורה

ÌÈÎÈLÓÓמאודך" d„ÈŒÏÚL∆«»»«¿ƒƒ
,‰ÏÚÓlL „‡Ó ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿…∆¿«¿»

גבול בלי ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒהמשכה
Ì„‡‰ ˙·‰‡L'ה ¯˜אל ‡È‰ ∆«¬«»»»ƒ«

,ElL „‡Ó ,E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆¿…∆¿
למושגים  בהתאם גבול, בלי "מאד",

שלו  È‰L‡וליכולות eÈ‰«¿∆ƒ
ÌÈÏk‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ יכולת ¿«¿»≈«¿»««≈ƒ

והרגש  Èa‚Ïהתפיסה Ï·‡ ,BlL∆¬»¿«≈
‰Ïa‚‰a ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈ƒ¿«¿»»
רק  מהגדרים ויציאה "מאד" זה שהרי

בלי  ולא שלו והתחושות המושגים לפי

ומוחלט, אמיתי fÓ‰,גבול ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‡È‰L,"מאודך "בכל של זו אהבה ∆ƒ

שלך, "מאוד"Ïa‚‰a‰מאוד ולא ¿«¿»»
‰Ïef˙אמיתי Èa‚Ï eÏÈÙ‡¬ƒ¿«≈««

epnÓ ÏB„bL ממנו הגדול ואצל ∆»ƒ∆
ולא  מוגבלת אהבה נחשבת זו אהבה

Ïe·b,"מאוד", ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ BÏˆ‡L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆∆¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿
וההגבלות  מהגדרים יציאה כן זו הואÔÎÏולגביו CÈLÓÓלמעשה »≈«¿ƒ

.‰ÏÚÓlL ÈzÈÓ‡‰ Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁa d„ÈŒÏÚ«»»¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆¿«¿»
¯˙BÈ ‰NBÚ ¯L‡kL ,„ÒÁÂ ‰˜„v‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»»»∆∆∆«¬∆∆≈

,BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ופעולה התחתונים מעשה עדיין שזה אףֿעלֿפי הרי ƒ¿ƒ…ƒ»¿
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 ֿ ׁשּמּצד ּכזֹו מּבחינה ּכן ּגם מלמעלה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָממׁשי

ׁשם  מּגעת ּדלתּתא אתערּותא אין .35עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

עדין LÈÂה) ּדלכאֹורה אפׁשר, ּבדר להֹוסיף ¿≈ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָ

ולא  חפצּתי ׁשחסד ּדמאחר מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

ּבענין  (לא הּוא המכּון ׁשעיקר לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֻזבח,

אםּֿכן  ּדוקא, ההמׁשכה ּבענין אּלא) ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָההעלאה,

היא  ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעיקר הּטעם ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמהּו

העלאה  הּוא ענינם ׁשעיקר הּקרּבנֹות, ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָעבֹודת

הּידּוע  עלּֿפי זה לבאר ויׁש המׁשכה. ׁשּכל 36ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מהּדב  יֹותר למעלה הּוא הּגֹורם, ׁשּנגרם ּדבר ר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מי  על נסמ מי ּבענין ּגם וכּידּוע .37עלֿידֹו, ְְְְִִִִַַַַַַָָָ

ּומצֹות, ּתֹורה על הּׂשכר מענין לזה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָודּוגמא

ּכּידּוע, מהּׂשכר, למעלה הם ּומצֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּוא  הּגֹורם והּדבר הּׂשכר, את ּגֹורמים הם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

יׁש ועלּֿפיֿזה עלֿידֹו. ׁשּנגרם מהּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה

ּתֹורה  ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ׁשּכיון ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,

ההעלאה  עלֿידי נעׂשית חסדים ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּוגמילּות

ּתלּוי  ההמׁשכה ענין ׁשּכל והינּו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָּדקרּבנֹות,

להמׁשכה, הּגֹורם ׁשהּוא הּקרּבנֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָָָּבעבֹודת

ענין  ּגם ּכלּול הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָנמצא

יֹותר, נעלה ּבאֹופן  עלֿידּה ׁשּנעׂשית ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

להּדבר. הּגֹורם ְֵֶַַָָׁשהּוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּכמֹו הרגלים, ׁשלׁש ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִַַָָָָ

ּבפרׁשתנּו רגלים 38ׁשּכתּוב ׁשלׁש ְְִֵֶָָָָָָֹ

ידּוע  ּדהּנה ּבּׁשנה. לי הם 39ּתחֹוג הרגלים ׁשג' ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּדכתיב  אברהם, ּכנגד ּפסח האבֹות, ג' 40ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

היה  ּופסח עּוגֹות, ועׂשי ּכנגד 41לּוׁשי סּוּכֹות , ְֲִִֶֶֶַַָָ

ּדכתיב  וׁשבּועֹות 42יעקב, סּוּכֹות, עׂשה ּולמקנהּו ְְְְֲִִִֵַָָָֹ

ׁשֹופר  היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּׁשֹופר יצחק, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד

הּׁשּיכּות  מהי להבין וצרי יצחק. ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאילֹו
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הנ"ל.35) מהר"ש אדמו"ר מאמר תוכן פט"ו.36)ע"כ תרל"ז וככה שמו"ר 37)המשך מהרז"ו). (ובפי' א פע"ח, ב"ר ראה

ב. יד.38)פי"ט, 39.12)כג, הערה 832 ע' ח"ג בלקו"ש הנסמן סתי"ז. ו.40)טואו"ח יח, יו"ד.41)וירא שם, פרש"י

יז.42) לג, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כי  (אם וההגבלות מהגדרים יציאה כאן יש שמצידו כיון ומוגבלת, מוגדרת

שלו  וההגבלות הגדרים BÊkרק ‰ÈÁaÓ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ («¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»»
ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡ dÓˆÚŒ„vnL35. ∆ƒ««¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»

LÈÂ (‰,¯LÙ‡ C¯„a ÛÈÒB‰Ï הכוח מה האמורה לשאלה ביאור עוד ¿≈¿ƒ¿∆∆∆¿»
התחתונים  מעשה של וההשפעה

על  כשמדובר דלתתא" ו"אתערותא

שעבודת  מדרגה אלוקות של המשכה

לשם מגעת לא גם B‡ÎÏc¯‰האדם ¿ƒ¿»
האמורים  ההסברים ÔÈ„Ú¬«ƒלאחר

„ÒÁL ¯Á‡Óc ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¿≈««∆∆∆
,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ שרק היינו »«¿ƒ¿…∆«

הרצון  פנימיות הוא (המשכה) "חסד"

(העלאה) זבח ÈÚL˜¯ולא ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«
ÔeÎÓ‰ העליונה והכוונה הרצון של «¿À»

,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚa ‡Ï) ‡e‰…¿ƒ¿«««¬»»
,‡˜Âc ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa (‡l‡∆»¿ƒ¿«««¿»»«¿»

באריכות  לעיל ≈ÔkŒÌ‡ƒכמבואר
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL ÌÚh‰ e‰Ó««««∆ƒ«»¬»
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«
‡e‰ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ«ƒ¿»»

.‰ÎLÓ‰ ‡ÏÂ ‰‡ÏÚ‰ והרי «¬»»¿…«¿»»
העיקרית  שהעבודה יותר מסתבר

במקדש  השכינה השראת שפועלת

לעיקר  ישירות קשורה תהיה ובעולם

ההמשכה? ענין – והכוונה הרצון

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ36 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
החסידות ‰Ì¯Bbבתורת ¯·c ÏkL∆»»»«≈

דבר  של פעולה או והתגלות השפעה

BÈ˙¯אחר, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈
,B„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL ¯·c‰Ó≈«»»∆ƒ¿»«»
שלכן  מהתוצאה, נעלית יותר והסיבה

הזו לתוצאה להביא »«»¿Úe„iÎÂבכוחה
CÓÒ ÈÓ ÔÈÚa Ìb ונשען סומך «¿ƒ¿«ƒƒ¿»

ÈÓ ÏÚ37 שומר לגבי המדרש כדברי «ƒ
ושליח  ומשלח ונישא נושא ונשמר,

מי  אומר, מאיר "רבי המדרש: (ובלשון

דכתיב  מה מן הנשמר, או השומר גדול

הוי  לשמרך' לך יצווה מלאכיו 'כי

יהודה  רבי השומר. מן גדול הנשמר

מן  הנישא, או הנושא גדול מי אומר

הוי  ישאונך' כפים 'על דכתיב מה

הוי  שלחני ויאמר דכתיב מה מן אמר שמעון רבי הנושא. מן גדול הנישא

המשתלח"). מן גדול ÊÏ‰המשלח ‡Ó‚e„Â על והסיבה הגורם למעלת ¿¿»¿∆

BˆÓe˙התוצאה ‰¯Bz‰L ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO‰ ÔÈÚÓ עצמם ≈ƒ¿««»»«»ƒ¿∆«»ƒ¿
¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰,קיומם על ÌÈÓ¯Bbהניתן Ì‰ È¯‰L ,Úe„ik ≈¿«¿»≈«»»«»«∆¬≈≈¿ƒ

Ì¯‚pL ¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ì¯Bb‰ ¯·c‰Â ,¯ÎO‰ ˙‡∆«»»¿«»»«≈¿«¿»≈«»»∆ƒ¿»
.B„ÈŒÏÚ«»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,בענייננו ¿«ƒ∆≈«
‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkL אור של ∆≈»∆««¿»»

העולמות וחיות לקיום »∆ŒÏÚLאלוקי
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„È¿≈»¿ƒ¬»ƒ
הנוספים  וה'עמודים' ה'קוים' שני

עומד  שעליהם השלושה מתוך

‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈««¬»»
,˙Ba¯˜c לאלוקות התקרבות ¿»¿»

למעלה ÔÈÚמלמטה ÏkL eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿«
˙„B·Úa ÈeÏz ‰ÎLÓ‰‰««¿»»»«¬«
Ì¯Bb‰ ‡e‰L ˙Ba¯w‰«»¿»∆«≈

,‰ÎLÓ‰Ï ברצון עלה כך כי ««¿»»
של  היכולת אי שלמרות למעלה

למקור  להגיע דלתתא" "אתערותא

היה  כן למעשה הזו, ההמשכה

לעשות  הכוח את התחתונים למעשה

לעיל) (כמבואר «¿Óƒˆ‡זאת
˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL שעיקרה ∆«¬««»¿»

ÔÈÚבעצםÏeÏkהעלאה Ìb »«ƒ¿«
d„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¬≈«»»
‡e‰L ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈∆

¯·c‰Ï Ì¯Bb‰ לגרום כדי שכן «≈¿«»»
צריכה  הגורמת העבודה המשכה,

ההמשכה. ענין את גם בתוכה לכלול

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈÏ‚¯‰ LÏL¿»»¿»ƒ¿∆»

e˙L¯Ùa38 משפטים פרשת  ¿»»»≈
.‰Ma ÈÏ ‚BÁz ÌÈÏ‚¯ LÏL»…¿»ƒ»ƒ«»»

Úe„È ‰p‰c39ÌÈÏ‚¯‰ '‚L ¿ƒ≈»«∆»¿»ƒ
ÁÒt ,˙B·‡‰ '‚ „‚k Ì‰≈¿∆∆»»∆«

·È˙Îc ,Ì‰¯·‡ „‚k40 בדברי ¿∆∆«¿»»ƒ¿ƒ
המלאכים אברהם  בבוא ÈLeÏƒלשרה

‰È‰ ÁÒÙe ,˙B‚eÚ ÈNÚÂ41 «¬ƒ∆«»»
למצות, הכוונה BkeÒ˙ו"עוגות"

·È˙Îc ,·˜ÚÈ „‚k42 ¿∆∆«¬…ƒ¿ƒ
,˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe¿ƒ¿≈»»
,˜ÁˆÈ „‚k ˙BÚe·LÂ¿»¿∆∆ƒ¿»

˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡Ó ¯ÙBL ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰L שהוקרב ∆«»¿««»»»»≈≈∆ƒ¿»
העקידה. בעת תמורתו
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יי f"kyz'd ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

להיֹות  ׁשּיּוכל מּכדי למעלה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּמּצדֿעצמֹו

ועלּֿדר] הּנבראים. ׁשל ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּבֹו

הענינים  ּכל חֹוזרים ׁשאז ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה

מחדׁש ההמׁשכֹות ּכל לפעֹול וצרי ְְְְְִִֵַַַָָָָָָלקדמּותם,

ׁשֹופר  ּתקיעת ּבכח 32עלֿידי יׁש אי ולכאֹורה, , ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

א קדּום, הּיֹותר מהּׁשֹורׁש להמׁשי ְְִֵֵֶַַַַָָָָהאדם

נתינת  יׁש הּוא, חסד חפץ ּכי ׁשּמּצד הּוא, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

להמ  נעלית].ּכח הּיֹותר מּמדרגה ּגם ׁשי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹ

C‡ עבֹודת עלֿידי זה חסד המׁשכת לפעֹול ּכדי «ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבדּוגמת  ׁשהיא ּבעבֹודה צֹור יׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנבראים,

למּטה  עֹוׂשה ׁשהאדם עלֿידי והינּו, זה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָענין

מּגרמיּה ליּה ּדלית לעני ׁשּנֹותן וחסד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָצדקה

ּבהּמאמר  ׁשּמֹוסיף ּוכפי הּגּליֹון:28ּכלּום. ּבׁשּולי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

יֹותר  חסדים ּגמילּות ׁשעֹוׂשה עלֿידי לֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ"יׁש

ּכן  ּגם מלמעלה ממׁשי ויכלּתֹו ּכחֹו ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹמּכפי

ׁשאתערּותא  מּכדי ׁשּלמעלה ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאתערּותא

ּבכּמה  הּמבֹואר  ועלּֿדר מּגעת". ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָּדלתּתא

מאד33מקֹומֹות  ּדבכל האהבה ֿ 34ּבענין ׁשעל , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

 ֿ ׁשאףֿעל ׁשּלמעלה, מאד ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹידּה

מאד  ,מאד ּבכל רק היא האדם ׁשאהבת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּפי

ׁשּלֹו, הּכלים מהגּבלת למעלה ׁשהיא הינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּל

ויתירה  ּבהגּבלה, היא הרי למעלה לגּבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

ׁשּגדֹול  הּזּולת לגּבי אפילּו ּבהגּבלה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּזה,

ּבלי  ּבבחינת היא ׁשאצלֹו ּכיון מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו,

ּגבּול  ּבלי ּבחינת עלֿידּה ממׁשי לכן ְְְְְִִִֵַַַָָָּגבּול,

הּצדקה  ּבענין ּגם הּוא וכן ׁשּלמעלה. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהאמיּתי

ויכלּתֹו, ּכחֹו מּכפי יֹותר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹוחסד,
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ואילך.32) א רמו, דא"ח) (עם סידור ועוד.33)ראה ד. לט, מקץ ה.34)תו"א ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ Ba ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆

.ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ Ê‡L ,‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»¬»¿…«»»∆»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

,Ì˙eÓ„˜Ï העליון הרצון השנה, סיום שעם וחסידות בקבלה כמבואר ¿«¿»
להם  ולהשפיע העולמות על למלוך

ומסתלק מתעלה וחיות CÈ¯ˆÂ¿»ƒקיום
˙BÎLÓ‰‰ Ïk ÏBÚÙÏƒ¿»««¿»
בעולם  האלוקי האור של וההשפעות

˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚ L„ÁÓ≈»»«¿≈¿ƒ«
¯ÙBL32, ולעורר לגרום שבכוחה »

העולם, על למלוך הרצון את מחדש

החסידות  במאמרי בהרחבה כמבואר

ראש  של הפנימי בתוכן העוסקים

ÁÎaהשנה LÈ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈≈¿…«
L¯BM‰Ó CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ≈«∆

Ìe„˜ ¯˙Bi‰ הרצון נמשך שממנו «≈»
עצמו  מצד והרי העולם על למלוך

נעלית  כך כל דרגה הוא זה שורש

התחתונים  שלמעשה באלוקות ופנימית

עליה,? השפעה כל אין

Èk „vnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ
,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ שהרצון מאחר »≈∆∆

השפעה  ותהיה עולמות שיהיו האלוקי

הרצון  פנימיות הוא לעולמות והארה

למעשה Ákהעליון, ˙È˙ LÈ≈¿ƒ«…«
הארה CÈLÓ‰Ïמלמעלה  ולגרום ¿«¿ƒ
‰Bi˙¯והתגלות ‰‚¯„nÓ Ìb«ƒ«¿≈»«≈
˙ÈÏÚ"דלתתא ה"אתערותא שאכן «¬≈

מסוגלת  היתה לא בלבד עצמה מצד

לשם  ].להגיע
„ÒÁ ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏ È„k C‡«¿≈ƒ¿«¿»«∆∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈¬««ƒ¿»ƒ
וזקוקה  מיוחד חידוש שהיא פעולה

מיוחדת  כוח ˆC¯Bלנתינת LÈ≈∆
‰„B·Úa האדם מצד È‰L‡רוחנית «¬»∆ƒ

,‰Ê ÔÈÚ ˙Ó‚e„a לא פעולה ¿¿«ƒ¿»∆
לפעול רגילה, כדי הכלל, מן יוצאת

רגילה  לא È„ÈŒÏÚהמשכה ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈
Ì„‡‰L מצידו‰hÓÏ ‰NBÚ"התחתונים ו"מעשה דלתתא" "אתערותא ∆»»»∆¿«»

ÌeÏkשל  dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc ÈÚÏ Ô˙BpL „ÒÁÂ לעני ˆ„˜‰ ¿»»»∆∆∆≈∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿≈¿
מקבל  שהוא, למישהו השפעה מסמלת זו ופעולה מעצמו כלום לו שאין

כוח  נתינת מקבלים מזה וכתוצאה כלום, לפעול מסוגל לא מצידו ההשפעה,

כדי  דבר שום לפעול מסוגל לא האדם מהותה שמצד כזו השפעה לפעול

אותה. Ó‡n‰a¯להמשיך ÛÈÒBnL ÈÙÎe28 מהר"ש הרבי של הנזכר ¿ƒ∆ƒ¿««¬»
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ‰NBÚL È„ÈŒÏÚ ¯ÓBÏ LÈ" :ÔBÈlb‰ ÈÏeLa¿≈«ƒ»≈««¿≈∆∆¿ƒ¬»ƒ

BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ¯˙BÈ ופעל מגדרו יוצא האדם שבה פעולה היינו ≈ƒ¿ƒ…ƒ»¿
מיכולתו ÏÈÚÏc‡למעלה ‡˙e¯Ú˙‡ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»

‡˙e¯Ú˙‡L È„kÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¬»
"˙ÚbÓ ‡z˙Ïc שבה פעולה כי ƒ¿«»«««

למעלה, שגם גורמת מגדרו יוצא האדם

ותבוא  מהגדרים יציאה תהיה כביכול,

כלל  שבדרך כזה נעלה ממקור המשכה

שם. משפיעים לא האדם של מעשיו

פעולה  כיצד לדבר, דוגמא ומביא

מהגדרים, יציאה היא האדם שמצד

מדרגות  והשפעה המשכה גורמת

האדם  של מעשיו רגיל שבאופן גבוהות

הארה  ולהמשיך 'להגיע' יכולים לא

אלו: מדרגות

‰nÎa ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó33 החסידות ÔÈÚaבתורת ¿¿ƒ¿«

‰E„‡Ó ÏÎ·c כציווי ,34‡‰·‰ »«¬»ƒ¿»¿…∆
בכל  אלוקיך... ה' את "ואהבת התורה

ÌÈÎÈLÓÓמאודך" d„ÈŒÏÚL∆«»»«¿ƒƒ
,‰ÏÚÓlL „‡Ó ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿…∆¿«¿»

גבול בלי ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒהמשכה
Ì„‡‰ ˙·‰‡L'ה ¯˜אל ‡È‰ ∆«¬«»»»ƒ«

,ElL „‡Ó ,E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆¿…∆¿
למושגים  בהתאם גבול, בלי "מאד",

שלו  È‰L‡וליכולות eÈ‰«¿∆ƒ
ÌÈÏk‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ יכולת ¿«¿»≈«¿»««≈ƒ

והרגש  Èa‚Ïהתפיסה Ï·‡ ,BlL∆¬»¿«≈
‰Ïa‚‰a ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈ƒ¿«¿»»
רק  מהגדרים ויציאה "מאד" זה שהרי

בלי  ולא שלו והתחושות המושגים לפי

ומוחלט, אמיתי fÓ‰,גבול ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‡È‰L,"מאודך "בכל של זו אהבה ∆ƒ

שלך, "מאוד"Ïa‚‰a‰מאוד ולא ¿«¿»»
‰Ïef˙אמיתי Èa‚Ï eÏÈÙ‡¬ƒ¿«≈««

epnÓ ÏB„bL ממנו הגדול ואצל ∆»ƒ∆
ולא  מוגבלת אהבה נחשבת זו אהבה

Ïe·b,"מאוד", ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ BÏˆ‡L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆∆¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿
וההגבלות  מהגדרים יציאה כן זו הואÔÎÏולגביו CÈLÓÓלמעשה »≈«¿ƒ

.‰ÏÚÓlL ÈzÈÓ‡‰ Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁa d„ÈŒÏÚ«»»¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆¿«¿»
¯˙BÈ ‰NBÚ ¯L‡kL ,„ÒÁÂ ‰˜„v‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»»»∆∆∆«¬∆∆≈

,BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ופעולה התחתונים מעשה עדיין שזה אףֿעלֿפי הרי ƒ¿ƒ…ƒ»¿
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 ֿ ׁשּמּצד ּכזֹו מּבחינה ּכן ּגם מלמעלה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָממׁשי

ׁשם  מּגעת ּדלתּתא אתערּותא אין .35עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

עדין LÈÂה) ּדלכאֹורה אפׁשר, ּבדר להֹוסיף ¿≈ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָ

ולא  חפצּתי ׁשחסד ּדמאחר מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

ּבענין  (לא הּוא המכּון ׁשעיקר לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֻזבח,

אםּֿכן  ּדוקא, ההמׁשכה ּבענין אּלא) ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָההעלאה,

היא  ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעיקר הּטעם ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמהּו

העלאה  הּוא ענינם ׁשעיקר הּקרּבנֹות, ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָעבֹודת

הּידּוע  עלּֿפי זה לבאר ויׁש המׁשכה. ׁשּכל 36ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מהּדב  יֹותר למעלה הּוא הּגֹורם, ׁשּנגרם ּדבר ר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מי  על נסמ מי ּבענין ּגם וכּידּוע .37עלֿידֹו, ְְְְִִִִַַַַַַָָָ

ּומצֹות, ּתֹורה על הּׂשכר מענין לזה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָודּוגמא

ּכּידּוע, מהּׂשכר, למעלה הם ּומצֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּוא  הּגֹורם והּדבר הּׂשכר, את ּגֹורמים הם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

יׁש ועלּֿפיֿזה עלֿידֹו. ׁשּנגרם מהּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה

ּתֹורה  ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ׁשּכיון ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,

ההעלאה  עלֿידי נעׂשית חסדים ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּוגמילּות

ּתלּוי  ההמׁשכה ענין ׁשּכל והינּו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָּדקרּבנֹות,

להמׁשכה, הּגֹורם ׁשהּוא הּקרּבנֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָָָּבעבֹודת

ענין  ּגם ּכלּול הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָנמצא

יֹותר, נעלה ּבאֹופן  עלֿידּה ׁשּנעׂשית ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

להּדבר. הּגֹורם ְֵֶַַָָׁשהּוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּכמֹו הרגלים, ׁשלׁש ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִַַָָָָ

ּבפרׁשתנּו רגלים 38ׁשּכתּוב ׁשלׁש ְְִֵֶָָָָָָֹ

ידּוע  ּדהּנה ּבּׁשנה. לי הם 39ּתחֹוג הרגלים ׁשג' ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּדכתיב  אברהם, ּכנגד ּפסח האבֹות, ג' 40ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

היה  ּופסח עּוגֹות, ועׂשי ּכנגד 41לּוׁשי סּוּכֹות , ְֲִִֶֶֶַַָָ

ּדכתיב  וׁשבּועֹות 42יעקב, סּוּכֹות, עׂשה ּולמקנהּו ְְְְֲִִִֵַָָָֹ

ׁשֹופר  היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּׁשֹופר יצחק, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד

הּׁשּיכּות  מהי להבין וצרי יצחק. ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאילֹו
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הנ"ל.35) מהר"ש אדמו"ר מאמר תוכן פט"ו.36)ע"כ תרל"ז וככה שמו"ר 37)המשך מהרז"ו). (ובפי' א פע"ח, ב"ר ראה

ב. יד.38)פי"ט, 39.12)כג, הערה 832 ע' ח"ג בלקו"ש הנסמן סתי"ז. ו.40)טואו"ח יח, יו"ד.41)וירא שם, פרש"י

יז.42) לג, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כי  (אם וההגבלות מהגדרים יציאה כאן יש שמצידו כיון ומוגבלת, מוגדרת

שלו  וההגבלות הגדרים BÊkרק ‰ÈÁaÓ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ («¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»»
ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡ dÓˆÚŒ„vnL35. ∆ƒ««¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»

LÈÂ (‰,¯LÙ‡ C¯„a ÛÈÒB‰Ï הכוח מה האמורה לשאלה ביאור עוד ¿≈¿ƒ¿∆∆∆¿»
התחתונים  מעשה של וההשפעה

על  כשמדובר דלתתא" ו"אתערותא

שעבודת  מדרגה אלוקות של המשכה

לשם מגעת לא גם B‡ÎÏc¯‰האדם ¿ƒ¿»
האמורים  ההסברים ÔÈ„Ú¬«ƒלאחר

„ÒÁL ¯Á‡Óc ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¿≈««∆∆∆
,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ שרק היינו »«¿ƒ¿…∆«

הרצון  פנימיות הוא (המשכה) "חסד"

(העלאה) זבח ÈÚL˜¯ולא ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«
ÔeÎÓ‰ העליונה והכוונה הרצון של «¿À»

,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚa ‡Ï) ‡e‰…¿ƒ¿«««¬»»
,‡˜Âc ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa (‡l‡∆»¿ƒ¿«««¿»»«¿»

באריכות  לעיל ≈ÔkŒÌ‡ƒכמבואר
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL ÌÚh‰ e‰Ó««««∆ƒ«»¬»
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«
‡e‰ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ«ƒ¿»»

.‰ÎLÓ‰ ‡ÏÂ ‰‡ÏÚ‰ והרי «¬»»¿…«¿»»
העיקרית  שהעבודה יותר מסתבר

במקדש  השכינה השראת שפועלת

לעיקר  ישירות קשורה תהיה ובעולם

ההמשכה? ענין – והכוונה הרצון

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ36 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
החסידות ‰Ì¯Bbבתורת ¯·c ÏkL∆»»»«≈

דבר  של פעולה או והתגלות השפעה

BÈ˙¯אחר, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈
,B„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL ¯·c‰Ó≈«»»∆ƒ¿»«»
שלכן  מהתוצאה, נעלית יותר והסיבה

הזו לתוצאה להביא »«»¿Úe„iÎÂבכוחה
CÓÒ ÈÓ ÔÈÚa Ìb ונשען סומך «¿ƒ¿«ƒƒ¿»

ÈÓ ÏÚ37 שומר לגבי המדרש כדברי «ƒ
ושליח  ומשלח ונישא נושא ונשמר,

מי  אומר, מאיר "רבי המדרש: (ובלשון

דכתיב  מה מן הנשמר, או השומר גדול

הוי  לשמרך' לך יצווה מלאכיו 'כי

יהודה  רבי השומר. מן גדול הנשמר

מן  הנישא, או הנושא גדול מי אומר

הוי  ישאונך' כפים 'על דכתיב מה

הוי  שלחני ויאמר דכתיב מה מן אמר שמעון רבי הנושא. מן גדול הנישא

המשתלח"). מן גדול ÊÏ‰המשלח ‡Ó‚e„Â על והסיבה הגורם למעלת ¿¿»¿∆

BˆÓe˙התוצאה ‰¯Bz‰L ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO‰ ÔÈÚÓ עצמם ≈ƒ¿««»»«»ƒ¿∆«»ƒ¿
¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰,קיומם על ÌÈÓ¯Bbהניתן Ì‰ È¯‰L ,Úe„ik ≈¿«¿»≈«»»«»«∆¬≈≈¿ƒ

Ì¯‚pL ¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ì¯Bb‰ ¯·c‰Â ,¯ÎO‰ ˙‡∆«»»¿«»»«≈¿«¿»≈«»»∆ƒ¿»
.B„ÈŒÏÚ«»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,בענייננו ¿«ƒ∆≈«
‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkL אור של ∆≈»∆««¿»»

העולמות וחיות לקיום »∆ŒÏÚLאלוקי
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„È¿≈»¿ƒ¬»ƒ
הנוספים  וה'עמודים' ה'קוים' שני

עומד  שעליהם השלושה מתוך

‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈««¬»»
,˙Ba¯˜c לאלוקות התקרבות ¿»¿»

למעלה ÔÈÚמלמטה ÏkL eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿«
˙„B·Úa ÈeÏz ‰ÎLÓ‰‰««¿»»»«¬«
Ì¯Bb‰ ‡e‰L ˙Ba¯w‰«»¿»∆«≈

,‰ÎLÓ‰Ï ברצון עלה כך כי ««¿»»
של  היכולת אי שלמרות למעלה

למקור  להגיע דלתתא" "אתערותא

היה  כן למעשה הזו, ההמשכה

לעשות  הכוח את התחתונים למעשה

לעיל) (כמבואר «¿Óƒˆ‡זאת
˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL שעיקרה ∆«¬««»¿»

ÔÈÚבעצםÏeÏkהעלאה Ìb »«ƒ¿«
d„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¬≈«»»
‡e‰L ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈∆

¯·c‰Ï Ì¯Bb‰ לגרום כדי שכן «≈¿«»»
צריכה  הגורמת העבודה המשכה,

ההמשכה. ענין את גם בתוכה לכלול

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈÏ‚¯‰ LÏL¿»»¿»ƒ¿∆»

e˙L¯Ùa38 משפטים פרשת  ¿»»»≈
.‰Ma ÈÏ ‚BÁz ÌÈÏ‚¯ LÏL»…¿»ƒ»ƒ«»»

Úe„È ‰p‰c39ÌÈÏ‚¯‰ '‚L ¿ƒ≈»«∆»¿»ƒ
ÁÒt ,˙B·‡‰ '‚ „‚k Ì‰≈¿∆∆»»∆«

·È˙Îc ,Ì‰¯·‡ „‚k40 בדברי ¿∆∆«¿»»ƒ¿ƒ
המלאכים אברהם  בבוא ÈLeÏƒלשרה

‰È‰ ÁÒÙe ,˙B‚eÚ ÈNÚÂ41 «¬ƒ∆«»»
למצות, הכוונה BkeÒ˙ו"עוגות"

·È˙Îc ,·˜ÚÈ „‚k42 ¿∆∆«¬…ƒ¿ƒ
,˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe¿ƒ¿≈»»
,˜ÁˆÈ „‚k ˙BÚe·LÂ¿»¿∆∆ƒ¿»

˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡Ó ¯ÙBL ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰L שהוקרב ∆«»¿««»»»»≈≈∆ƒ¿»
העקידה. בעת תמורתו
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f"kyz'dיב ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

הּגבּורה  ּבקו הּוא יצחק הרי לׁשבּועֹות, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָּדיצחק

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר העלאה, ענין 43ׁשהּוא ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

הּמזּבח, עלּֿגּבי ּומּונח צבּור יצחק ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאפרֹו

הּוא  הּׁשבּועֹות חג ואילּו הּקרּבנֹות, ענין ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

(לאחד  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָזמן

הּגבּורה  ענין היפ ׁשּזהּו ּומּטה), ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמעלה

ׁשּכיון וה  לעיל, האמּור עלּֿפי ויּובן העלאה. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ענין  עלֿידי נעׂשה ההמׁשכה ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכללּות

ענין  ּגם ּכלּול ההעלאה ׁשּבענין נמצא ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָההעלאה,

ׁשּלעתיד  ּגם וזהּו עלֿידּה. ׁשּנגרם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּכתיב  לא 44לבא, ויׂשראל ידענּו לא אברהם ּכי ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹֹ

ליצחק  אבינּו אּתה ּכי יאמרּו ואז ְְְְִִִִַַָָָָָֹיּכירּנּו,

למּטה,45ּדוקא  ההמׁשכה עיקר יהיה ׁשאז אף , ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

העלאה, עלֿידי היא המׁשכה ׁשּכל לפי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָוהינּו

ההמׁשכה. ענין ּכבר ּכלּול ההעלאה ּבענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

BÈÚÂ ּפרׁשת ּבדרּוׁשי ּכמבֹואר ּבעבֹודה, ¿ƒ¿»ְְֲִֵַַָָָָָ

(העלאה 46אחרי  וׁשֹוב רצֹוא ּבענין ְְֲֲִֵַַַָָָָ

נרּגׁש להיֹות צרי ה'רצֹוא' ׁשּבׁשעת ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהמׁשכה),

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר הּדּיּוק ׁשּזהּו ה'ּׁשֹוב', 47ּגם ְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ויצא  ּבׁשלֹום נכנס ּב'ּפרּדס') לּכניסה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ(ּבנֹוגע

צריכה  ּבׁשלֹום, הּיציאה ׁשּתהיה ׁשּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלֹום,

ׁשּבה'רצֹוא' הינּו ּבׁשלֹום, הּכניסה ּגם ְְְְְִִֶַַַָָָָלהיֹות

ּגם  וזהּו (המׁשכה). ה'ּׁשֹוב' ּגם נכלל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָ(העלאה)

חּיים' ּב'תֹורת ּׁשּכתּוב ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב 48מה ְִֵֶֶַַַַַַָ

ּתעּניֹות  ּכּמה והתעּנה ּתפילֹות ּכּמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהתּפּלל

נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָׁשּיּוכל
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מב.43) כו, בחוקותי טז.44)פרש"י סג, ב.45)ישעי' פט, ע'46)שבת תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט מות אחרי גו' וידבר ד"ה

ואילך). קצט ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב ניסן די"א הנ"ל ד"ה ואילך). גירסת 47)רנט ע"פ ― סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי יעקב. שכג.48)העין ע' תרכ"ז סה"מ גם וראה ויחי. ס"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎiM‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הפנימיתÈ¯‰ ,˙BÚe·LÏ ˜ÁˆÈc ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰¯e·b‰ Â˜a ‡e‰ ˜ÁˆÈ התגברות ידי על ƒ¿»¿««¿»∆ƒ¿««¬»»
הפנימי  התוכן (שהיא לקדושה והעלאתה והחומריות הגשמיות על האדם של

הקרבנות), שבמקום התפילה עבודת של וכן הקרבנות עבודת »¬»¿Ó‡ÓÎe¯של
Ï"Ê eÈ˙Ba¯43ÏL B¯Ù‡L «≈«∆¬»∆

ÈabŒÏÚ ÁeÓe ¯e·ˆ ˜ÁˆÈƒ¿»»»««≈
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆ƒ¿««»¿»

העלאה של עניין הוא זה eÏÈ‡Â¿ƒשכל
ÔzÓ ÔÓÊ ‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á««»¿«««
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰¯Bz»∆ƒ¿«««¿»»

למטה  כוונה(מלמעלה ≈»¿Á‡Ï„מתוך
hÓe‰ולחבר  ‰ÏÚÓ רוחניות «¿»«»

שזהו  בחסידות כמבואר וגשמיות,

– תורה מתן של והחידוש העניין

בתוך  ואלוקות קדושה להביא

והחומרית  הגשמית ),המציאות
‰¯e·b‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ e‰fL∆∆≈∆ƒ¿««¿»

?.‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»
,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ»»¿≈
ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈkL∆≈»∆¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ כי" מבחינת שהוא אף ««¿»»
במעשה  קשור לא ובעצם חסד" חפץ

È„ÈŒÏÚבפועל NÚ‰התחתונים  «¬∆«¿≈
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ עבודת ידי שעל ƒ¿«««¬»»

‰‰ÏÚ‡‰האדם, ÔÈÚaL ‡ˆÓƒ¿»∆¿ƒ¿«««¬»»
ÏeÏk בעצם‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ Ìb »«ƒ¿«««¿»»

d„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL יצחק ולכן ∆ƒ¿»«»»
הוא  וההעלאה הגבורה מידת שמידתו

תורה  מתן זמן השבועות, חג כנגד

דבר  של בסופו כי המשכה שענינה

גם  כוללת המשכה.ההעלאה

,‡·Ï „È˙ÚlL Ìb e‰ÊÂ בימות ¿∆«∆∆»ƒ»…
È˙k44‡Ï·המשיח, Ì‰¯·‡ Èk ¿ƒƒ«¿»»…

,ep¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ eÚ„È¿»»¿ƒ¿»≈…«ƒ»
eÈ·‡ ‰z‡ Èk e¯Ó‡È Ê‡Â¿»…¿ƒ«»»ƒ

‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ45, מעלת ותתגלה ¿ƒ¿»«¿»
בקו  עבודתו שעיקר אבינו יצחק

Ê‡Lההעלאה  Û‡ המשיח hÓÏ‰בימות ‰ÎLÓ‰‰ ¯˜ÈÚ ‰È‰È «∆»ƒ¿∆ƒ«««¿»»¿«»
הכוונה  ואז האלוקי האור על עוד יסתיר לא העולם לעתידֿלבוא שהרי

במילואה, תתגשם לאלוקות 'דירה' יהיה והתחתון הגשמי הזה שהעולם

ÔÈÚa ÔÎÏÂ ,‰‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»»ƒ«¿≈«¬»»¿»≈¿ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰ יצחק של ‰‰ÎLÓ‰עבודתו ÔÈÚ ¯·k ÏeÏk ולעתיד ««¬»»»¿»ƒ¿«««¿»»

ויעקב. לאברהם ביחס יצחק של מעלתו תתגלה ובמילא יתגלה הדבר לבוא

È¯Á‡ ˙L¯t ÈLe¯„a ¯‡B·Ók ,‰„B·Úa BÈÚÂ46 מוסבר בהם ¿ƒ¿»»¬»«¿»ƒ¿≈»»««¬≈
אהרן בני ואביהו נדב אצל שהיה הנפש כלות BLÂ·עניין ‡Bˆ¯ ÔÈÚa¿ƒ¿«»»

ושוב". רצוא רצות "והחיות נאמר העליונה המרכבה של הקודש חיות לגבי

צריך  יהודי כל של ה' בעבודת וגם

שהיא  ה"רצוא", בין שילוב להיות

להתעלות  והשאיפה התשוקה

"העלאה", - והחומריות מהגשמיות

כדי  עד הדביקות בתכלית בה' ולדבוק

"המשכה" - ה'שוב' ובין הנפש, כלות

שיוכל  כדי בגוף הנשמה חיי שהוא

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

ÎLÓ‰Â‰),בפועל ‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿«¿»»
פירושו ושוב רצוא »¿ÚLaL∆ƒ˙שחיבור

'‡Bˆ¯'‰ ההתעלות כדי תוך עצמו, »»
Ìbוהדביקות Lb¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»«
'·BM'‰ אלוקות המשכת שעניינו «

Ó‡Óa¯למטה, ˜eic‰ e‰fL∆∆«ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯47Ú‚Ba) «≈«¿≈«
'Òc¯t'a ‰ÒÈkÏ נכנסו שארבעה «¿ƒ»««¿≈

באופן  באלוקות דביקות של ל'פרדס'

שלא  כיוון ניזוקו וחלקם ביותר, נעלה

ליכולת  המתאים באופן זאת עשו

שלהם  וההכלה עקיבא )הקליטה ורבי

,ÌBÏLa ‡ˆÈÂ ÌBÏLa ÒÎƒ¿«¿»¿»»¿»
מבואר  בגמרא ז"ל חכמינו דברי ועל

"נכנס  הלשון בדיוק שהכוונה בחסידות

היא בשלום" ויצא ≈¿∆È„kLבשלום
ÌBÏLa ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿»
רוחני  נזק תגרום לא ל'פרדס' והכניסה

להיפך, Ìbאלא ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«
‰ÒÈk‰מלכתחילה,ÌBÏLa «¿ƒ»¿»

(‰‡ÏÚ‰) '‡Bˆ¯'‰aL eÈ‰«¿∆¿»»«¬»»
(‰ÎLÓ‰) '·BM'‰ Ìb ÏÏÎƒ¿»«««¿»»
ל'פרדס' שהכניסה בטוחים ואזי

את  תביא גדולה ודביקות בהתעלות

המשכה. גם ישנה ההעלאה כדי תוך כי להיפך, ולא הרצויה, התוצאה

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ48·BËŒÌLŒÏÚa‰L ¿∆««∆»¿««ƒ∆«««≈
˙BÈpÚz ‰nk ‰pÚ˙‰Â ˙BÏÈÙz ‰nk Ïlt˙‰ משמים וביקש ƒ¿«≈«»¿ƒ¿ƒ¿«»«»«¬ƒ

מיוחדת B˙ÓLבקשה ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
,'eÎ להיות להמשיך יוכל עליונים לעולמות נשמתו עליית כדי שתוך היינו
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ׁשּיּוכל  הּצֹור מהּו מּובן, אינֹו ולכאֹורה ְְִֵֶֶַַַָָכּו',

ּדוקא  נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָלהׁשיב

ּדביקּותֹו ּבׁשעת ּכמֹו ּומּצב ּבמעמד הּוא ְְְְֲִֵֶַַַָָָ[ׁשאז

ועד  לגמרי, מהעֹולם למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבּתפילה

הריּב"ׁש ּבצּואת אינּה49ׁשּמצינּו ׁשּבאמת (ּדהגם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ידעּו ולא כּו' אמרֹותיו לּקּוטי הם רק כּו' ְְְִִֵֵַַָָָָֹצּואתֹו

אמת  הּוא המכּון א מתּכנּתֹו, על הּלׁשֹון ְְְְֱֵֶַַַַַַָָֻֻלכּון

מהּׁשםֿיתּבר50לאמיּתֹו ּגדֹול חסד ׁשּזהּו ( ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יּוכל  לא ולּמה כּו'], הּתפילה אחר חי ְְִֶַַַַַָָָָָָֹׁשהאדם

כּו'. ּדביקּותֹו לאחר לׁשֹואלֹו הּמענה את ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַלדחֹות

ההעלאה  ׁשּבׁשעת לפי ׁשּזהּו הּוא, הענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָא

ּכּנ"ל. ההמׁשכה, ּגם ּכלּולה להיֹות ְְְְִִַַַַַָָָָצריכה

ּפירּוׁש28ּבהּמאמר ÌiÒÓeו) לֹומר יׁש ועּתה : ¿«≈ְְֲֵֵַַַַָָ

את  עּמי את ּתלוה ּכסף אם ְִִֶֶֶֶֶַַַָהּפסּוק

מיּוּתרֹות  עּמי את ּתיבֹות ּדלכאֹורה ,עּמ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָהעני

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין א). סעיף ְְְְִִִִֵֶָָָָ(כנ"ל

אם 51ּבּמדרׁש הּקּב"ה אמר עּמי, את ּבפירּוׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּוא  עּמי ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי את ּתלוה, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַּכסף

ׁשּכתּוב  ּבחינת 52ּכמֹו ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָ

אמרּו (ׁשעלֿזה חּיים ל53מקֹור יּתן חּיים מחּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') ְְִִֵֵֶַַָָחּיים

ּׁשּכתּוב  מה  ועלּֿדר ,עּמ הּוא עד 30מּכלֿמקֹום  ְְִִֶֶֶַַַָָָ

ׁשהיה  ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

את  ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָהאֹור

ּבחינת  ממׁשיכים וחסד הּצדקה ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעּמי,

עּמי  ּבחינת ׁשהּוא חּיים .54מקֹור ְְִִִִֶַַ
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סמ"ב.49) רסכ"ה.50)סל"ה. אגה"ק ספל"א.51)תניא י52)שמו"ר לו, א.53)תהלים עא, (המו"ל).54)יומא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלות על ולענות למטה ומחובר e‰Óקשור ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«

B˙ÓL ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL C¯Bv‰«∆∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
Ê‡L] ‡˜Âc עליונים רוחניים לעולמות נשמות עליית עושה שהיה בעת «¿»∆»

B˙e˜È·c ˙ÚLa BÓk ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰ באלוקות‰ÏÈÙza ¿«¬»«»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈»»
˙‡eˆa eÈˆnL „ÚÂ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«∆»ƒ¿«»«

L"aÈ¯‰49 אוסף המכיל ספר »ƒ«
הבעלֿשםֿטוב  של ותורות אמרות

הזקן  רבנו כותב זה לספר (וביחס

התניא  שבספר הקודש' ב'אגרת

בביאור  מהתורות העוסקת אחת

זה  ‡dÈשבספר ˙Ó‡aL Ì‚‰c«¬«∆∆¡∆≈»
'eÎ B˙‡eˆ"הריב"ש "צוואת והשם «»»

הרגיל, במובן ל"צוואה" קשור לא

פטירה, לפני צוואה ‰Ìהיינו ˜«̄≈
eÚ„È ‡ÏÂ 'eÎ ÂÈ˙B¯Ó‡ ÈËewÏƒ≈ƒ¿»¿…»¿

הספר  את שכתבו ‰ÔBLlאלה ÔeÎÏ¿«≈«»
,Bzk˙Ó ÏÚ רבנו שם שכותב וכמו ««¿À¿

באידיש  דיבר שהבעלֿשםֿטוב הזקן

כך  הקודש, בלשון כתוב הספר ואילו

מדוייקים  אינם והסגנון שהלשון

זאת‡Cבתכלית  התוכן ‰ÔeÎÓבכל ««¿À»
BzÈÓ‡Ïוהכוונה ˙Ó‡ ‡e‰50( ¡∆«¬ƒ

ŒÌM‰Ó ÏB„b „ÒÁ e‰fL∆∆∆∆»≈«≈
¯Á‡ ÈÁ Ì„‡‰L C¯a˙Èƒ¿»≈∆»»»«««

'eÎ ‰ÏÈÙz‰ ההתעלות כי «¿ƒ»
אמורה  היתה בתפילה והדביקות

הנפש  לצאת עד הנפש לכלות להביא

BÁ„Ï˙מהגוף  ÏÎeÈ ‡Ï ‰nÏÂ ,[¿»»…«ƒ¿
¯Á‡Ï BÏ‡BLÏ ‰Ún‰ ˙‡∆««¬∆¿¬¿««

?.'eÎ B˙e˜È·c¿≈
ÈÙÏ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆¿ƒ

‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÚLaL עצמה ∆ƒ¿«««¬»»
Ìb ‰ÏeÏk ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»«

Ï"pk ,‰ÎLÓ‰‰ בקשת היתה וזו ««¿»»««
את  לחבר בידו שיעלה הבעלֿשםֿטוב

עם  נשמה עליית עשה שבה ההעלאה

לשואליו. השפעה של ההמשכה

¯Ó‡n‰a ÌiÒÓe (Â28Ì‡ ˜eÒt‰ Le¯Èt ¯ÓBÏ LÈ ‰zÚÂ : ¿«≈¿««¬»¿«»≈«≈«»ƒ
˙‡ ˙B·Èz ‰¯B‡ÎÏc ,CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»¿ƒ¿»≈∆

‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙B¯zeÈÓ ÈnÚ לשון ייתור זה בפסוק יש שלכאורה «ƒ¿»¿ƒ
עמך  העני את תלוה כסף אם – לומר יכול ).והיה

‡˙È‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»
L¯„na51,ÈnÚ ˙‡ Le¯ÈÙa «ƒ¿»¿≈∆«ƒ

,‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ ‰"aw‰ ¯Ó‡»««»»ƒ∆∆«¿∆
,(˜È¯ÈÁa) ÈnÚ איתי ‡˙ כלומר ∆ƒƒ¿ƒƒ

BÓk ‡e‰ ÈnÚ Le¯ÈÙe≈ƒƒ¿
·e˙kL52¯B˜Ó EnÚ Èk ∆»ƒƒ¿¿

¯B˜Ó ˙ÈÁa ÌbL ,ÌÈiÁ«ƒ∆«¿ƒ«¿
ÌÈiÁ שהיא באלוקות בחינה אותה «ƒ

כל  של והקיום החיות ומקור שורש

והנבראים  ∆»∆(ÊŒÏÚL‰העולמות
e¯Ó‡53 העיר חכמי שכאשר בגמרא »¿

היו  מזה זה נפרדים היו פומבדיתא

זו, בלשון רעהו את איש מברכים

'eÎ ÌÈiÁ EÏ ÔzÈ ÌÈiÁ ‰iÁÓ¿«∆«ƒƒ≈¿«ƒ
חיים" "מחיה הדברים, פנימיות ולפי

החיים  ומקור שורש ‰e‡היינו (
,EnÚ היינו,EÏ ÏË·e ÏÙhL ƒ¿∆»≈»≈¿

הוא  ברוך הקדוש ומהות עצמות כי

מכדי  נעלית חיים בעצמו »‡Cלהשפיע
ÌB˜ÓŒÏkÓ עצמותו זו שאין למרות ƒ»»

הוא  ברוך הקדוש EnÚ,של ‡e‰ƒ¿
אליך  וקרוב אליך ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂסמוך

·e˙kM ‰Ó30 ז"ל חכמינו בדברי «∆»
לעיל  גם ·¯‡שהובאו ‡lL „Ú«∆…ƒ¿»

,„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»¿ƒ¿«
¯B‡‰ ‰È‰L ההתגלות ∆»»»

("שמו") האלוקות של וההתפשטות

¯B‡na ÏÏÎ"הוא") האור מקור ƒ¿»«»
עצמו).

,ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ e‰ÊÂ¿∆ƒ∆∆«¿∆∆«ƒ
„ÒÁÂ ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»»∆∆

למטה  שתהיה ÌÈÎÈLÓÓשעושים «¿ƒƒ
של המשכה  מלמעלה והתגלות

ÈnÚ ˙ÈÁa ‡e‰L ÌÈiÁ ¯B˜Ó ˙ÈÁa54.למאור הקרוב האור ¿ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒƒ
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יג f"kyz'd ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

הּגבּורה  ּבקו הּוא יצחק הרי לׁשבּועֹות, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָּדיצחק

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר העלאה, ענין 43ׁשהּוא ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

הּמזּבח, עלּֿגּבי ּומּונח צבּור יצחק ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאפרֹו

הּוא  הּׁשבּועֹות חג ואילּו הּקרּבנֹות, ענין ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

(לאחד  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָזמן

הּגבּורה  ענין היפ ׁשּזהּו ּומּטה), ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמעלה

ׁשּכיון וה  לעיל, האמּור עלּֿפי ויּובן העלאה. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ענין  עלֿידי נעׂשה ההמׁשכה ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכללּות

ענין  ּגם ּכלּול ההעלאה ׁשּבענין נמצא ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָההעלאה,

ׁשּלעתיד  ּגם וזהּו עלֿידּה. ׁשּנגרם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּכתיב  לא 44לבא, ויׂשראל ידענּו לא אברהם ּכי ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹֹ

ליצחק  אבינּו אּתה ּכי יאמרּו ואז ְְְְִִִִַַָָָָָֹיּכירּנּו,

למּטה,45ּדוקא  ההמׁשכה עיקר יהיה ׁשאז אף , ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

העלאה, עלֿידי היא המׁשכה ׁשּכל לפי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָוהינּו

ההמׁשכה. ענין ּכבר ּכלּול ההעלאה ּבענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

BÈÚÂ ּפרׁשת ּבדרּוׁשי ּכמבֹואר ּבעבֹודה, ¿ƒ¿»ְְֲִֵַַָָָָָ

(העלאה 46אחרי  וׁשֹוב רצֹוא ּבענין ְְֲֲִֵַַַָָָָ

נרּגׁש להיֹות צרי ה'רצֹוא' ׁשּבׁשעת ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהמׁשכה),

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר הּדּיּוק ׁשּזהּו ה'ּׁשֹוב', 47ּגם ְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ויצא  ּבׁשלֹום נכנס ּב'ּפרּדס') לּכניסה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ(ּבנֹוגע

צריכה  ּבׁשלֹום, הּיציאה ׁשּתהיה ׁשּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלֹום,

ׁשּבה'רצֹוא' הינּו ּבׁשלֹום, הּכניסה ּגם ְְְְְִִֶַַַָָָָלהיֹות

ּגם  וזהּו (המׁשכה). ה'ּׁשֹוב' ּגם נכלל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָ(העלאה)

חּיים' ּב'תֹורת ּׁשּכתּוב ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב 48מה ְִֵֶֶַַַַַַָ

ּתעּניֹות  ּכּמה והתעּנה ּתפילֹות ּכּמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהתּפּלל

נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָׁשּיּוכל
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מב.43) כו, בחוקותי טז.44)פרש"י סג, ב.45)ישעי' פט, ע'46)שבת תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט מות אחרי גו' וידבר ד"ה

ואילך). קצט ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב ניסן די"א הנ"ל ד"ה ואילך). גירסת 47)רנט ע"פ ― סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי יעקב. שכג.48)העין ע' תרכ"ז סה"מ גם וראה ויחי. ס"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎiM‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הפנימיתÈ¯‰ ,˙BÚe·LÏ ˜ÁˆÈc ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰¯e·b‰ Â˜a ‡e‰ ˜ÁˆÈ התגברות ידי על ƒ¿»¿««¿»∆ƒ¿««¬»»
הפנימי  התוכן (שהיא לקדושה והעלאתה והחומריות הגשמיות על האדם של

הקרבנות), שבמקום התפילה עבודת של וכן הקרבנות עבודת »¬»¿Ó‡ÓÎe¯של
Ï"Ê eÈ˙Ba¯43ÏL B¯Ù‡L «≈«∆¬»∆

ÈabŒÏÚ ÁeÓe ¯e·ˆ ˜ÁˆÈƒ¿»»»««≈
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆ƒ¿««»¿»

העלאה של עניין הוא זה eÏÈ‡Â¿ƒשכל
ÔzÓ ÔÓÊ ‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á««»¿«««
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰¯Bz»∆ƒ¿«««¿»»

למטה  כוונה(מלמעלה ≈»¿Á‡Ï„מתוך
hÓe‰ולחבר  ‰ÏÚÓ רוחניות «¿»«»

שזהו  בחסידות כמבואר וגשמיות,

– תורה מתן של והחידוש העניין

בתוך  ואלוקות קדושה להביא

והחומרית  הגשמית ),המציאות
‰¯e·b‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ e‰fL∆∆≈∆ƒ¿««¿»

?.‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»
,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ»»¿≈
ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈkL∆≈»∆¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ כי" מבחינת שהוא אף ««¿»»
במעשה  קשור לא ובעצם חסד" חפץ

È„ÈŒÏÚבפועל NÚ‰התחתונים  «¬∆«¿≈
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ עבודת ידי שעל ƒ¿«««¬»»

‰‰ÏÚ‡‰האדם, ÔÈÚaL ‡ˆÓƒ¿»∆¿ƒ¿«««¬»»
ÏeÏk בעצם‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ Ìb »«ƒ¿«««¿»»

d„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL יצחק ולכן ∆ƒ¿»«»»
הוא  וההעלאה הגבורה מידת שמידתו

תורה  מתן זמן השבועות, חג כנגד

דבר  של בסופו כי המשכה שענינה

גם  כוללת המשכה.ההעלאה

,‡·Ï „È˙ÚlL Ìb e‰ÊÂ בימות ¿∆«∆∆»ƒ»…
È˙k44‡Ï·המשיח, Ì‰¯·‡ Èk ¿ƒƒ«¿»»…

,ep¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ eÚ„È¿»»¿ƒ¿»≈…«ƒ»
eÈ·‡ ‰z‡ Èk e¯Ó‡È Ê‡Â¿»…¿ƒ«»»ƒ

‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ45, מעלת ותתגלה ¿ƒ¿»«¿»
בקו  עבודתו שעיקר אבינו יצחק

Ê‡Lההעלאה  Û‡ המשיח hÓÏ‰בימות ‰ÎLÓ‰‰ ¯˜ÈÚ ‰È‰È «∆»ƒ¿∆ƒ«««¿»»¿«»
הכוונה  ואז האלוקי האור על עוד יסתיר לא העולם לעתידֿלבוא שהרי

במילואה, תתגשם לאלוקות 'דירה' יהיה והתחתון הגשמי הזה שהעולם

ÔÈÚa ÔÎÏÂ ,‰‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»»ƒ«¿≈«¬»»¿»≈¿ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰ יצחק של ‰‰ÎLÓ‰עבודתו ÔÈÚ ¯·k ÏeÏk ולעתיד ««¬»»»¿»ƒ¿«««¿»»

ויעקב. לאברהם ביחס יצחק של מעלתו תתגלה ובמילא יתגלה הדבר לבוא

È¯Á‡ ˙L¯t ÈLe¯„a ¯‡B·Ók ,‰„B·Úa BÈÚÂ46 מוסבר בהם ¿ƒ¿»»¬»«¿»ƒ¿≈»»««¬≈
אהרן בני ואביהו נדב אצל שהיה הנפש כלות BLÂ·עניין ‡Bˆ¯ ÔÈÚa¿ƒ¿«»»

ושוב". רצוא רצות "והחיות נאמר העליונה המרכבה של הקודש חיות לגבי

צריך  יהודי כל של ה' בעבודת וגם

שהיא  ה"רצוא", בין שילוב להיות

להתעלות  והשאיפה התשוקה

"העלאה", - והחומריות מהגשמיות

כדי  עד הדביקות בתכלית בה' ולדבוק

"המשכה" - ה'שוב' ובין הנפש, כלות

שיוכל  כדי בגוף הנשמה חיי שהוא

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

ÎLÓ‰Â‰),בפועל ‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿«¿»»
פירושו ושוב רצוא »¿ÚLaL∆ƒ˙שחיבור

'‡Bˆ¯'‰ ההתעלות כדי תוך עצמו, »»
Ìbוהדביקות Lb¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»«
'·BM'‰ אלוקות המשכת שעניינו «

Ó‡Óa¯למטה, ˜eic‰ e‰fL∆∆«ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯47Ú‚Ba) «≈«¿≈«
'Òc¯t'a ‰ÒÈkÏ נכנסו שארבעה «¿ƒ»««¿≈

באופן  באלוקות דביקות של ל'פרדס'

שלא  כיוון ניזוקו וחלקם ביותר, נעלה

ליכולת  המתאים באופן זאת עשו

שלהם  וההכלה עקיבא )הקליטה ורבי

,ÌBÏLa ‡ˆÈÂ ÌBÏLa ÒÎƒ¿«¿»¿»»¿»
מבואר  בגמרא ז"ל חכמינו דברי ועל

"נכנס  הלשון בדיוק שהכוונה בחסידות

היא בשלום" ויצא ≈¿∆È„kLבשלום
ÌBÏLa ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿»
רוחני  נזק תגרום לא ל'פרדס' והכניסה

להיפך, Ìbאלא ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«
‰ÒÈk‰מלכתחילה,ÌBÏLa «¿ƒ»¿»

(‰‡ÏÚ‰) '‡Bˆ¯'‰aL eÈ‰«¿∆¿»»«¬»»
(‰ÎLÓ‰) '·BM'‰ Ìb ÏÏÎƒ¿»«««¿»»
ל'פרדס' שהכניסה בטוחים ואזי

את  תביא גדולה ודביקות בהתעלות

המשכה. גם ישנה ההעלאה כדי תוך כי להיפך, ולא הרצויה, התוצאה

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ48·BËŒÌLŒÏÚa‰L ¿∆««∆»¿««ƒ∆«««≈
˙BÈpÚz ‰nk ‰pÚ˙‰Â ˙BÏÈÙz ‰nk Ïlt˙‰ משמים וביקש ƒ¿«≈«»¿ƒ¿ƒ¿«»«»«¬ƒ

מיוחדת B˙ÓLבקשה ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
,'eÎ להיות להמשיך יוכל עליונים לעולמות נשמתו עליית כדי שתוך היינו
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ׁשּיּוכל  הּצֹור מהּו מּובן, אינֹו ולכאֹורה ְְִֵֶֶַַַָָכּו',

ּדוקא  נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָלהׁשיב

ּדביקּותֹו ּבׁשעת ּכמֹו ּומּצב ּבמעמד הּוא ְְְְֲִֵֶַַַָָָ[ׁשאז

ועד  לגמרי, מהעֹולם למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבּתפילה

הריּב"ׁש ּבצּואת אינּה49ׁשּמצינּו ׁשּבאמת (ּדהגם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ידעּו ולא כּו' אמרֹותיו לּקּוטי הם רק כּו' ְְְִִֵֵַַָָָָֹצּואתֹו

אמת  הּוא המכּון א מתּכנּתֹו, על הּלׁשֹון ְְְְֱֵֶַַַַַַָָֻֻלכּון

מהּׁשםֿיתּבר50לאמיּתֹו ּגדֹול חסד ׁשּזהּו ( ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יּוכל  לא ולּמה כּו'], הּתפילה אחר חי ְְִֶַַַַַָָָָָָֹׁשהאדם

כּו'. ּדביקּותֹו לאחר לׁשֹואלֹו הּמענה את ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַלדחֹות

ההעלאה  ׁשּבׁשעת לפי ׁשּזהּו הּוא, הענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָא

ּכּנ"ל. ההמׁשכה, ּגם ּכלּולה להיֹות ְְְְִִַַַַַָָָָצריכה

ּפירּוׁש28ּבהּמאמר ÌiÒÓeו) לֹומר יׁש ועּתה : ¿«≈ְְֲֵֵַַַַָָ

את  עּמי את ּתלוה ּכסף אם ְִִֶֶֶֶֶַַַָהּפסּוק

מיּוּתרֹות  עּמי את ּתיבֹות ּדלכאֹורה ,עּמ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָהעני

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין א). סעיף ְְְְִִִִֵֶָָָָ(כנ"ל

אם 51ּבּמדרׁש הּקּב"ה אמר עּמי, את ּבפירּוׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּוא  עּמי ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי את ּתלוה, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַּכסף

ׁשּכתּוב  ּבחינת 52ּכמֹו ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָ

אמרּו (ׁשעלֿזה חּיים ל53מקֹור יּתן חּיים מחּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') ְְִִֵֵֶַַָָחּיים

ּׁשּכתּוב  מה  ועלּֿדר ,עּמ הּוא עד 30מּכלֿמקֹום  ְְִִֶֶֶַַַָָָ

ׁשהיה  ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

את  ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָהאֹור

ּבחינת  ממׁשיכים וחסד הּצדקה ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעּמי,

עּמי  ּבחינת ׁשהּוא חּיים .54מקֹור ְְִִִִֶַַ

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

סמ"ב.49) רסכ"ה.50)סל"ה. אגה"ק ספל"א.51)תניא י52)שמו"ר לו, א.53)תהלים עא, (המו"ל).54)יומא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלות על ולענות למטה ומחובר e‰Óקשור ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«

B˙ÓL ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL C¯Bv‰«∆∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
Ê‡L] ‡˜Âc עליונים רוחניים לעולמות נשמות עליית עושה שהיה בעת «¿»∆»

B˙e˜È·c ˙ÚLa BÓk ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰ באלוקות‰ÏÈÙza ¿«¬»«»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈»»
˙‡eˆa eÈˆnL „ÚÂ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«∆»ƒ¿«»«

L"aÈ¯‰49 אוסף המכיל ספר »ƒ«
הבעלֿשםֿטוב  של ותורות אמרות

הזקן  רבנו כותב זה לספר (וביחס

התניא  שבספר הקודש' ב'אגרת

בביאור  מהתורות העוסקת אחת

זה  ‡dÈשבספר ˙Ó‡aL Ì‚‰c«¬«∆∆¡∆≈»
'eÎ B˙‡eˆ"הריב"ש "צוואת והשם «»»

הרגיל, במובן ל"צוואה" קשור לא

פטירה, לפני צוואה ‰Ìהיינו ˜«̄≈
eÚ„È ‡ÏÂ 'eÎ ÂÈ˙B¯Ó‡ ÈËewÏƒ≈ƒ¿»¿…»¿

הספר  את שכתבו ‰ÔBLlאלה ÔeÎÏ¿«≈«»
,Bzk˙Ó ÏÚ רבנו שם שכותב וכמו ««¿À¿

באידיש  דיבר שהבעלֿשםֿטוב הזקן

כך  הקודש, בלשון כתוב הספר ואילו

מדוייקים  אינם והסגנון שהלשון

זאת‡Cבתכלית  התוכן ‰ÔeÎÓבכל ««¿À»
BzÈÓ‡Ïוהכוונה ˙Ó‡ ‡e‰50( ¡∆«¬ƒ

ŒÌM‰Ó ÏB„b „ÒÁ e‰fL∆∆∆∆»≈«≈
¯Á‡ ÈÁ Ì„‡‰L C¯a˙Èƒ¿»≈∆»»»«««

'eÎ ‰ÏÈÙz‰ ההתעלות כי «¿ƒ»
אמורה  היתה בתפילה והדביקות

הנפש  לצאת עד הנפש לכלות להביא

BÁ„Ï˙מהגוף  ÏÎeÈ ‡Ï ‰nÏÂ ,[¿»»…«ƒ¿
¯Á‡Ï BÏ‡BLÏ ‰Ún‰ ˙‡∆««¬∆¿¬¿««

?.'eÎ B˙e˜È·c¿≈
ÈÙÏ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆¿ƒ

‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÚLaL עצמה ∆ƒ¿«««¬»»
Ìb ‰ÏeÏk ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»«

Ï"pk ,‰ÎLÓ‰‰ בקשת היתה וזו ««¿»»««
את  לחבר בידו שיעלה הבעלֿשםֿטוב

עם  נשמה עליית עשה שבה ההעלאה

לשואליו. השפעה של ההמשכה

¯Ó‡n‰a ÌiÒÓe (Â28Ì‡ ˜eÒt‰ Le¯Èt ¯ÓBÏ LÈ ‰zÚÂ : ¿«≈¿««¬»¿«»≈«≈«»ƒ
˙‡ ˙B·Èz ‰¯B‡ÎÏc ,CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»¿ƒ¿»≈∆

‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙B¯zeÈÓ ÈnÚ לשון ייתור זה בפסוק יש שלכאורה «ƒ¿»¿ƒ
עמך  העני את תלוה כסף אם – לומר יכול ).והיה

‡˙È‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»
L¯„na51,ÈnÚ ˙‡ Le¯ÈÙa «ƒ¿»¿≈∆«ƒ

,‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ ‰"aw‰ ¯Ó‡»««»»ƒ∆∆«¿∆
,(˜È¯ÈÁa) ÈnÚ איתי ‡˙ כלומר ∆ƒƒ¿ƒƒ

BÓk ‡e‰ ÈnÚ Le¯ÈÙe≈ƒƒ¿
·e˙kL52¯B˜Ó EnÚ Èk ∆»ƒƒ¿¿

¯B˜Ó ˙ÈÁa ÌbL ,ÌÈiÁ«ƒ∆«¿ƒ«¿
ÌÈiÁ שהיא באלוקות בחינה אותה «ƒ

כל  של והקיום החיות ומקור שורש

והנבראים  ∆»∆(ÊŒÏÚL‰העולמות
e¯Ó‡53 העיר חכמי שכאשר בגמרא »¿

היו  מזה זה נפרדים היו פומבדיתא

זו, בלשון רעהו את איש מברכים

'eÎ ÌÈiÁ EÏ ÔzÈ ÌÈiÁ ‰iÁÓ¿«∆«ƒƒ≈¿«ƒ
חיים" "מחיה הדברים, פנימיות ולפי

החיים  ומקור שורש ‰e‡היינו (
,EnÚ היינו,EÏ ÏË·e ÏÙhL ƒ¿∆»≈»≈¿

הוא  ברוך הקדוש ומהות עצמות כי

מכדי  נעלית חיים בעצמו »‡Cלהשפיע
ÌB˜ÓŒÏkÓ עצמותו זו שאין למרות ƒ»»

הוא  ברוך הקדוש EnÚ,של ‡e‰ƒ¿
אליך  וקרוב אליך ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂסמוך

·e˙kM ‰Ó30 ז"ל חכמינו בדברי «∆»
לעיל  גם ·¯‡שהובאו ‡lL „Ú«∆…ƒ¿»

,„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»¿ƒ¿«
¯B‡‰ ‰È‰L ההתגלות ∆»»»

("שמו") האלוקות של וההתפשטות

¯B‡na ÏÏÎ"הוא") האור מקור ƒ¿»«»
עצמו).

,ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ e‰ÊÂ¿∆ƒ∆∆«¿∆∆«ƒ
„ÒÁÂ ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»»∆∆

למטה  שתהיה ÌÈÎÈLÓÓשעושים «¿ƒƒ
של המשכה  מלמעלה והתגלות

ÈnÚ ˙ÈÁa ‡e‰L ÌÈiÁ ¯B˜Ó ˙ÈÁa54.למאור הקרוב האור ¿ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒƒ
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