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EÏאבּקׁש הוי' ּפני את פני, ּבּקׁשּו לּבי .1אמר ¿ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

להבין  ׁשּיׁש2וצרי פני", "ּבּקׁשּו ענין מהּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

לבּקׁש ׁשּצרי ּדמּזה הפכּיים, ענינים ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבזה

לֹו אין ׁשעכׁשו מּוכח, "ּפני", ּבחינת ְְְִֵֵֶַַַָָָָּולחּפׂש

צרי ׁשּלכן מּמּנּו, רחֹוק והּוא זה ענין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעדין

מּובן  ּגיסא לאיד אמנם ּולחּפׂשֹו, ְְְְְְִִַַָָָָָלבּקׁשֹו

ימצא  והחּפּוׂש הּבּקׁשה ׁשעלֿידי הּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּברּור

הּוא  זה ּפסּוק ּדהּנה, ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְִִֵֵֶֶָָֹזאת.

ּבחדׁש ׁשאֹומרים אֹורי" הוי' "לדוד ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹּבמזמֹור

הּנאמרים 3אלּול  הּפסּוקים ׁשּכל מּזה ּומּובן , ְֱֱִִִֶֶֶַַָָָ

ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" הּפסּוק ּגם זה, ְְְְִִִֶַַַַָָּבמזמֹור

והינּו אלּול', ּד'חדׁש העבֹודה מעניני הם ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹפני",

ּבחינת  וחּפּוׂש ּבּקׁשת היא אלּול חדׁש ְְֱֲִִִֶֶַַַַָֹׁשעבֹודת

חדׁש ימי ּכל אֹומרים זה ׁשּמזמֹור וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹ"ּפני".

מּובן, הרי החדׁש, ׁשל האחרֹון ּבּיֹום ּגם ֱֲֲֵֶֶַַַַָָֹאלּול,

חדׁש ימי ּכל ּבמׁש העבֹודה ּכללּות לאחרי ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּגם

עבידּתּה" עביד ויֹומא יֹומא "ּכל אׁשר ,4אלּול, ְְֱֲֲִִֵֶָָָָ

ּגם  הּנה ׁשּלכן 'ּפנים', לבחינת עדין הּגיע ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

לבּקׁש צרי אלּול חדׁש ׁשל האחרֹון ְֱֲִֵֶֶַַַָָֹּבּיֹום

ׁשּפסּוק  ּכיון מּזה, ויתרה 'ּפנים'. ּבחינת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּולחּפׂש

 ֿ ועׂשרתֿימי ראׁשֿהּׁשנה לאחרי ּגם אֹומרים ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזה

הרי  ּבכלל), (ועד הֹוׁשענאֿרּבה עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָּתׁשּובה

עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  עבֹודת לאחרי ׁשּגם ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָמּובן,

 ֿ לׁשמיני עד 'ּפנים', לבחינת עדין הּגיע לא ְְֲִִִִִִִִִַַַַָֹכּו'
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ח.1) כז, תה).2)תהלים ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח לבי אמר לך רד"ה גם סדר 3)ראה מרשקוב להר"ש האריז"ל סידור

ועוד. יום. של שיר אחר אדה"ז וסידור יעקב קול האריז"ל סידור אלול. ר"ח ב.4)כוונת צד, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"לדוד, במלים המתחיל כ"ז בפרק המלך, דוד אומר ה"תהלים" ספר בספרו

(ועד  הֹוׁשענאֿרּבה עד אלול חודש מתחילת לאומרו (שנוהגים וישעי" אורי ְְַַַַָָה'

ובמנחה)): בשחרית ביום, (פעמיים ְִָּבכלל),

Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt ˙‡ ,ÈÙ eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ1.,פשוטו לפי ¿»«ƒƒ«¿»»∆»∆¬»»¬«≈
כלפי  אמירה היא הכתוב כוונת

כלומר  ,ל ְהקדושֿברוךֿהוא:

– ליבי לי אומר ובשמך, בשליחותך

ה'. פני את ולחפש לבקש פני, בקשו

ה', פני את ומבקש לליבי שומע ואני

הכתוב: על בפירושו רש"י ובלשון

לבי, לי אומר בשליחותך "בשבילך,

ואני  פני את ישראל כולכם בקשו

אבקש". ה' פניך את לו, שומע

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2ÔÈÚ e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
‰Êa LiL ,"ÈÙ eLwa"«¿»»∆≈»∆

‰ÌÈiÎÙ,לכאורה  ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
NtÁÏe Lw·Ï CÈ¯vL ‰fÓc¿ƒ∆∆»ƒ¿«≈¿«≈
ÂLÎÚL ,ÁÎeÓ ,"Èt" ˙ÈÁa¿ƒ«»»»∆«¿»
‡e‰Â ‰Ê ÔÈÚ ÔÈ„Ú BÏ ÔÈ‡≈¬«ƒƒ¿»∆¿
CÈ¯ˆ ÔÎlL ,epnÓ ˜BÁ»̄ƒ∆∆»≈»ƒ

,BNtÁÏe BLw·Ï מדובר כלומר ¿«¿¿«¿
ש  ל"ּפני"Ï‡במי עדיין ‡ÌÓשייך ַָ»¿»

¯e¯aL Ô·eÓ ‡ÒÈb C„È‡Ï¿ƒ»ƒ»»∆»
‰Lwa‰ È„ÈŒÏÚL ¯·c‰«»»∆«¿≈««»»

˙‡Ê ‡ˆÓÈ NetÁ‰Â אין כן ואם ¿«ƒƒ¿»…
שהוא זו.ÔÎספק לבחינה שייך

אפוא, היא, להבין") ("צריך השאלה

שיש  כך על מדובר אם ממהֿנפשך:

מוכח  "פני", בחינת את ולחפש לבקש

כזה  ומצב במעמד נמצא שהאדם

מכך, רחוק והוא ל"פני" הגיע שטרם

זאת  ולחפש לבקש עליו ולכן

וברור  הדבר, את להשיג ולהשתדל

האדם כעת מצבו שייך Ï‡שלפי

סגנון  ואם "פני". לבחינת (עדיין)

שהבקשה  ספק אין כי מורה הדברים

ברור והחיפוש מטרתן, את ישיגו

שלמעשה במי שייך ÔÎשמדובר

האם  ממהֿנפשך, ובכן, הזו. לדרגה

בעניין בעניין˘ÏÚÓÏ‰מדובר או האדם של לאדם ·¯Œ‰˘‚‰מדרגתו

המבקש?

‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,יותר השאלה את ‰e‡ולחדד ‰Ê ˜eÒt ,‰p‰c ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆

ÏeÏ‡ L„Áa ÌÈ¯ÓB‡L "È¯B‡ 'ÈÂ‰ „Â„Ï" ¯BÓÊÓa3, בהתאם ¿ƒ¿¿»ƒ¬»»ƒ∆¿ƒ¿…∆¡
ּבכלל), (ועד הֹוׁשענאֿרּבה עד אלול חודש מתחילת זה פרק לומר ְְְִַַַַָָָלמנהג

ובמנחה) בשחרית ביום , fÓ‰(פעמיים Ô·eÓe במהלך נאמר שהפרק מזה »ƒ∆
אלול  ‰eÒt˜חודש Ìb ,‰Ê ¯BÓÊÓa ÌÈ¯Ó‡p‰ ÌÈ˜eÒt‰ ÏkL∆»«¿ƒ«∆¡»ƒ¿ƒ¿∆««»

,"ÈÙ eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ"¿»«ƒƒ«¿»»
L„Á'c ‰„B·Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‰≈≈ƒ¿¿≈»¬»¿…∆
L„Á ˙„B·ÚL eÈ‰Â ,'ÏeÏ‡¡¿«¿∆¬«…∆
NetÁÂ ˙Lwa ‡È‰ ÏeÏ‡¡ƒ«»«¿ƒ
¯BÓÊnL ÔÂÈÎÂ ."Èt" ˙ÈÁa¿ƒ«»»¿≈»∆ƒ¿
L„Á ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê∆¿ƒ»¿≈…∆
ÏL ÔB¯Á‡‰ ÌBia Ìb ,ÏeÏ‡¡««»«¬∆

,L„Á‰,ליום מיום שבוודאי למרות «…∆
החודש, סוף ועד החודש מתחילת

ה' עבודת בענייני ומתקדם הולך האדם

ומתעלה  והולך אלול חודש ≈¬‰¯Èשל
˙eÏÏk È¯Á‡Ï ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿«¬≈¿»
L„Á ÈÓÈ Ïk CLÓa ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆»¿≈…∆
‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk" ¯L‡ ,ÏeÏ‡¡¬∆»»¿»

"dz„È·Ú „È·Ú4,,ויום יום [בכל »ƒ¬ƒ¿≈
ליום  הנדרשת העבודה את עובד האדם

ויום  יום שבכל למרות זאת, ובכל זה].

ה' את האדם עבד החודש ַָבמהלך

זאת  בכל כראוי, אלול חודש בענייני

˙ÈÁ·Ï ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ«¬«ƒƒ¿ƒ«
ÔÎlL ,'ÌÈt'שלמעשה Ï‡כיון »ƒ∆»≈

לכך  ‰‡ÔB¯Áהגיע ÌBia Ìb ‰p‰ƒ≈««»«¬
ÏeÏ‡ L„Á ÏL עדיין ˆ¯CÈהוא ∆…∆¡»ƒ

.'ÌÈt' ˙ÈÁa NtÁÏe Lw·Ï¿«≈¿«≈¿ƒ«»ƒ
העובדה  יותר עוד מודגשת שכך, וכיון

שעדיין במי לבחינת Ï‡שמדובר הגיע

מנין  השאלה מתחזקת כן ואם 'פנים',

יביא  אכן שהחיפוש הוודאות נובעת

המיוחלת  למטרה דבר של בסופו אותו

ÔÎÂ?הזו הבחינה את ישיג

‰Ê ˜eÒtL ÔÂÈk ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆»∆
ŒL‡¯ È¯Á‡Ï Ìb ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿«¬≈…
‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÂ ‰M‰«»»«¬∆∆¿≈¿»
„ÚÂ) ‰a¯Œ‡ÚLB‰ „Ú««¿»«»¿«

,Ô·eÓ È¯‰ ,(ÏÏÎa זו לא כי ƒ¿»¬≈»
במשך העבודה כל שלאחר הגיע ÏÎבלבד לא עדיין האדם אלול, חודש

אלא  המיוחלת, "פני" ŒÈÓÈŒ˙¯NÚלדרגת ˙„B·Ú È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈¬«¬∆∆¿≈
ŒÈÈÓLÏ „Ú ,'ÌÈt' ˙ÈÁ·Ï ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ‡Ï 'eÎ ‰·eLz¿»…ƒƒ«¬«ƒƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒƒ
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וׂשמח  ּבחינת עצרת נמׁש ּדוקא ׁשאז תּֿתֹורה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

לבּקׁש עדין צרי זה זמן קדם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ'ּפנים',

ׁשני  יׁשנם זה ּובענין 'ּפנים'. ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּולחּפׂש

ׁשעד  מֹורה זה הרי ּגיסא מחד הּנ"ל, ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָההפכים

זֹו. מּבחינה עדין הּוא רחֹוק ְְֲִִִִַַָָָׂשמחתּֿתֹורה

עבֹודתֹו ׁשעלֿידי הּדבר ּברּור ּגיסא, ְְֲִִֵֶַַָָָָָָּולאיד

 ֿ ׁשּבׁשמיני הּוא ּבטּוח פני" "ּבּקׁשּו ְְְִִִִִֶַַַָָָּבבחינת

צרי וגם זֹו. לבחינה יּגיע וׂשמחתּֿתֹורה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָעצרת

מהי  גֹו', פני" ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" אֹומרֹו ְְְְִִִִַַַָָָָלהבין

ּדוקא. לּלב גֹו' פני" "בּקׁשּו ענין ְְְִֵַַַַַָָָָׁשּיכּות

מה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְִִִֶַַָָ

הּקֹודם  ּבּמאמר על 5ׁשּנתּבאר ְֲִֵֵֶַַַַָָ

את 6הּפסּוק  גֹו' הּיֹום לפניכם נתן אנכי ראה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּדברי  יסֹוד על גֹו', ּתׁשמעּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַָָהּברכה

הּפסּוק 7הּמדרׁש יעקב.8על ּבית הוי' ּדבר ׁשמעּו ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹ

אמר  ּכ כּו' ּכֹוסֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו למל ְְֵֶֶֶַָָָָָמׁשל

'נעׂשה' ּבסיני, לי מזגּתם ּכֹוסֹות ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהּקּב"ה:

כּו'. ּב'נׁשמע' הזהרּו 'נעׂשה', ׁשברּתם ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָו'נׁשמע',

ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את ּׁשּכתּוב מה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָוזהּו

ּד"תׁשמעּו" העבֹודה רק ּתֹובעים ְְְְְֲִִֶַַָָָׁשעכׁשו

הּמכּון  ׁשּתכלית ּכיון אמנם, ּבנׁשמע"), ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ("הזהרּו

נאמר  עלֿזה הּנה 'נעׂשה', לבחינת ׁשּיּגיעּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּוא

המׁשכת  ענין ׁשהּוא ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ"את

ׁשעלֿידי  ּד"תׁשמעּו", ּבעבֹודה ּכח ּונתינת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּברכה

'נעׂשה'. לבחינת יּגיעּו ּד'נׁשמע' ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָהעבֹודה

ענין  רק אינּה ּד'נׁשמע ' ׁשהעבֹודה ּבזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונתּבאר

ׁשמע  ּכי "ּדּבר  מּלׁשֹון וההסּברה, ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

"ענין 9עבּד הּוא ּד'נׁשמע' העבֹודה אּלא , ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

מּזבח  ׁשמֹוע "הּנה מּלׁשֹון על, וקּבלת ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹהּבּטּול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·‡ ,'ÌÈt' ˙ÈÁa CLÓ ‡˜Âc Ê‡L ,‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚ¬∆∆¿ƒ¿«»∆»«¿»ƒ¿»¿ƒ«»ƒ¬»

‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ חג ימי וכל תשובה ימי עשרת אלול, חודש כל במשך הרי …∆¿«∆
'ÌÈt'.הסוכות  ˙ÈÁa NtÁÏe Lw·Ï ÔÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ¬«ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ«»ƒ

,Ï"p‰ ÌÈÎÙ‰‰ ÈL ÌLÈ ‰Ê ÔÈÚ·e המאמר בתחילת שנזכרו ¿ƒ¿»∆∆¿»¿≈«¬»ƒ««
‰¯BÓ ‰Ê È¯‰ ‡ÒÈb „ÁÓ≈«ƒ»¬≈∆∆
‡e‰ ˜BÁ¯ ‰¯BzŒ˙ÁÓN „ÚL∆«ƒ¿«»»
C„È‡Ïe .BÊ ‰ÈÁaÓ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
È„ÈŒÏÚL ¯·c‰ ¯e¯a ,‡ÒÈbƒ»»«»»∆«¿≈
"ÈÙ eLwa" ˙ÈÁ·a B˙„B·Ú¬»ƒ¿ƒ««¿»»
חג  סיום ועד אלול חודש מתחילת

ŒÈÈÓLaLהסוכות  ‡e‰ ÁeËa»«∆ƒ¿ƒƒ
‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚÔÎÚÈbÈ ¬∆∆¿ƒ¿«»«ƒ«

.BÊ ‰ÈÁ·Ï דבר צריך וכאמור, זה ƒ¿ƒ»
שני  יחד משתלבים איך ביאור:

מדובר  אחד מצד כאשר ההפכים,

של  ה' עבודת שגם מהאדם רחוק בענין

וחג  הנוראים הימים אלול, חודש

כך, לידי אותו מביאה לא הסוכות

שבשמיניֿעצרת  ספק אין שני ומצד

יג  כן 'פנים'?ושמחתֿתורה לבחינת יע

EÏ" B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿¿
,'B‚ "ÈÙ eLwa ÈaÏ ¯Ó‡»«ƒƒ«¿»»
"ÈÙ eLw·" ÔÈÚ ˙eÎiL È‰Ó«ƒ«»ƒ¿««¿»»

'B‚ בחינת אחרי והחיפוש הבקשה

Âc˜‡,"פני" ·lÏ מה כלומר, «≈«¿»
"פני" בחינת השגת של במיוחד הקשר

ללב?

ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
¯Ó‡na ¯‡a˙pL ‰Ó ‰lÁz¿ƒ»«∆ƒ¿»≈««¬»

Ì„Bw‰5 ראה פרשת בשבת שנאמר «≈
פרשת  לשבת מלכות' ב'דבר (והובא

ביאור  עם - ה'תשע"ז - זו שנה ראה

אפשר) ‰eÒt˜בדרך ÏÚ6‰‡¯ ««»¿≈
'B‚ ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
,'B‚ eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡∆«¿»»¬∆ƒ¿¿

L¯„n‰ È¯·c „BÒÈ ÏÚ7ÏÚ «¿ƒ¿≈«ƒ¿»«
˜eÒt‰8˙Èa 'ÈÂ‰ ¯·c eÚÓL «»ƒ¿¿«¬»»≈

BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÏLÓ .·˜ÚÈ«¬…»»¿∆∆∆»
¯Ó‡ Ck 'eÎ ˙BÒBk ÈzL¿≈»»«
Ìz‚ÊÓ ˙BÒBk ÈzL :‰"aw‰«»»¿≈¿«¿∆

e¯‰Ê‰ ,'‰NÚ' Ìz¯·L ,'ÚÓL'Â '‰NÚ' ,ÈÈÒa ÈÏƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«¿«¿∆«¬∆ƒ»¬
.'eÎ 'ÚÓL'a¿ƒ¿«

והיה  הללו כוסות ב' לי שמרו לעבדיו: שאמר למלך משל המדרש: לשון וזה

[המלך] שהוא עד בהם. זהיר הוי לו: אמר יקרים]. זכוכית [כלי דיאטריטא

את] [העגל נגח הפלטין, פתח על שרוי אחד עגל היה [לארמון], לפלטין נכנס

ומפחד] [רועד ומרתת עומד העבד והיה [מהכוסות], מהם אחד ונשבר העבד

אחד  ושבר עגל, שנגחני לו: אמר מרתת? אתה למה לו: אמר המלך. לפני

כן, אם המלך: לו אמר הכוסות. משני

 ֿ הקדוש אמר כך בשני. והיזהר דע

בסיני, מזגתם כוסות שני ברוךֿהוא:

עשיתם  נעשה, שברתם ונשמע. נעשה

שמעו  הוי, בנשמע. היזהרו עגל, ְַָלפני

יעקב. בית ה' דבר

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ פרשת בתחילת ¿∆«∆»
היום  לפניכם נותן אנכי ראה – ראה

,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡"∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
ÂLÎÚL בחינת של שה'כוס' לאחר ∆«¿»

נשברה  ¯˜'נעשה' ÌÈÚ·Bz¿ƒ«
"eÚÓLz"c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¿

("ÚÓLa e¯‰Ê‰") שהיא ƒ»¬¿ƒ¿«
נמו  בדרגה מהעבודה עבודה יותר כה

להלן), שיוסבר (כפי 'נעשה' של

ÔeÎn‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆«¿ƒ«¿À»
'‰NÚ' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL ‡e‰∆«ƒƒ¿ƒ««¬∆
הדרישה  עכשיו שגם ברור סוף סוף כי

בחינת  וגם עומדת, בעינה לעשות

דרגה  (שהיא הרוחנית בעבודה 'נעשה'

של  הביטול בעניין ונעלית גבוהה

כדלהלן  העצמית, והישות המציאות

הנ"ל  במאמר בהרחבה שהוסבר וכפי

גם  נדרשת "ראה") דיבורֿהמתחיל

"‡˙עתה, ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«∆
,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿
‰Î¯a ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿»»
‰„B·Úa Ák ˙È˙e¿ƒ«…«»¬»
È„ÈŒÏÚL ,"eÚÓLz"c¿ƒ¿¿∆«¿≈

eÚÈbÈ 'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰ בסופו »¬»¿ƒ¿««ƒ
דבר  'NÚ‰'של ˙ÈÁ·Ï הנעלית ƒ¿ƒ««¬∆

"תשמעו". מבחינת יותר

,‰Êa ¯‡a˙Â ֿ דיבור הנ"ל במאמר ¿ƒ¿»≈»∆
"ראה" «¬«∆B·Ú‰L„‰המתחיל

ÔÈÚ ˜¯ dÈ‡ 'ÚÓL'c¿ƒ¿«≈»«ƒ¿«
ÔBLlÓ ,‰¯aÒ‰‰Â ‰‚O‰‰««»»¿««¿»»ƒ¿

"Ec·Ú ÚÓBL Èk ¯ac"9, שמואל אלא כפשוטו שמיעה (לא שפירושו «≈ƒ≈««¿∆
ומבין  מקשיב עבדך כי דבר ואומר:) אליו הקורא ה' לקול עונה «∆‡l‡הנביא

ÔBLlÓ ,ÏÚ ˙Ïa˜Â Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿«»«…ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ז f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּד'נׁשמע',10טֹוב" העבֹודה אמנם, היֹותּה. עם ְְְֱֲִִַָָָָָ

רק  הּוא הּבּטּול מּכלֿמקֹום על, וקּבלת ְִִִַַַַָָָֹּבּטּול

רק  ׁשּי ּד'נׁשמע' הענין ׁשהרי הּגלּוי, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלרצֹון

ואז  אֹותֹו, לׁשמע ׁשּׁשּי ענין ּכבר יׁשנֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר

חּוׁש עם הכן ׁשעֹומד האדם עבֹודת ֲִִֵֵֶַָָָָהיא

ׁשּיׁשמע, מה ּכל ּולקּים לׁשמע ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשמיעה

ּכפי  לרצֹון ׁשּי ּד'נׁשמע' ׁשהּבּטּול מּובן, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּומּזה

הּבּטּול  הּוא מּזה ּולמעלה ּבגּלּוי. ּבא ְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּכבר

הינּו, הרצֹון, לבעל הּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָּד'נעׂשה',

הרי  ּגלּוי, רצֹון המׁשכת איזֹו ׁשּיׁשנֹו טרם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוד

עצמֹו, הרצֹון לבעל נפׁשֹו ּבעצם ּבטל ְְְְֵֶֶַַַַָָָהּוא

ּכמאמר  הרצֹון, את ממׁשי הּוא 11ועלֿידיֿזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָ

ּומחּדׁשים  ׁש"עֹוׂשים" מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֶֶַָעֹוׂשין

מּצדֿעצמֹו ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ׁשהרי הרצֹון, ְֲִֵֵֶֶַַָָָאת

לחּדׁש וצרי ּד'מצֹות', מהרצֹון ּגם למעלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּוא

 ֿ על היא הרצֹון והמׁשכת ּד'מצֹות', הרצֹון ְְְְִִֶַַַָָָָָאת

לבעל  הּבּטּול ענין ׁשהּוא ּד'נעׂשה', העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָידי
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כב.10) טו, ב.11)שם לה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המלך לשאול הנביא שמואל BË·"כדברי Á·fÓ ÚBÓL ‰p‰"10 ƒ≈¿«ƒ∆«

בנימוק  עמלק של והבקר הצאן של הריגתם אי את הצדיק ששאול ְִִ(לאחר

שהקדושֿברוךֿהוא  היא הכוונה פשוטו לפי כאשר קרבנות, מהם שיקריבו

הפנימית, המשמעות ולפי קרבנות. מאשר למצוותיו הציות את יותר מחשיב

הביטול  מעלת את להדגיש היא הכוונה

וההשגה  ההבנה לעומת עול, וקבלת

ביטול  מתוך ה' שבעבודת (משום

המצי  של מעורבות אין אות וקבלתֿעול

שעלולים  האישי, והשכל האישית

הישרה). מהדרך וסטייה לטעות לגרום

ÌÓ‡,שני ‰B·Ú„‰מצד »¿»»¬»
Ïeha d˙BÈ‰ ÌÚ ,'ÚÓL'c¿ƒ¿«ƒ¡»ƒ

ÏÚ ˙Ïa˜Â,גדול יתרון שהוא ¿«»«…
גם ÌB˜ÓŒÏkÓכאמור, בכך יש ƒ»»

כי  ¯˜חסרון, ‡e‰ Ïeha‰«ƒ«
,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï בביטול מדובר »»«»

הוא  הביטול שכן יחסית, נמוכה בדרגה

כפי  הקדושֿברוךֿהוא של הרצון כלפי

המצוות  באמצעות ≈¬∆È¯‰Lשהתגלה
˜¯ CiL 'ÚÓL'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿««»«
CiML ÔÈÚ ¯·k BLÈ ¯L‡k«¬∆∆¿¿»ƒ¿»∆«»

,B˙B‡ ÚÓLÏ שכלפיו הרצון כאשר ƒ¿…«
וידוע  גלוי כבר ‰È‡מתבטלים Ê‡Â¿»ƒ

ÔÎ‰ „ÓBÚL Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»∆≈»≈
BlL ‰ÚÈÓM‰ LeÁ ÌÚƒ«¿ƒ»∆
‰Ó Ïk Ìi˜Ïe ÚÓLÏƒ¿…«¿«≈»«

ÈÙk ÔBˆ¯Ï CiL 'ÚÓL'c Ïeha‰L ,Ô·eÓ ‰fÓe ,ÚÓLiL∆ƒ¿«ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿««»»»¿ƒ
.Èel‚a ‡a ¯·kL∆¿»»¿ƒ

הביטול  בעניין אנכי"), "ראה הפסוק (על הנ"ל במאמר שנתבאר כפי

הוא  "נשמע" שבבחינת הביטול כלל, ובדרך שונות. דרגות יש וקבלתֿעול

 ֿ שהקדוש לאחר גילוי, לידי שבא כפי הקדושֿברוךֿהוא של לרצונו ביטול

המושג  שכן והוראות, ציוויים ישראל לבני ונתן רצונו את גילה ברוךֿהוא

לפקודה) ציות של במובן והן השמיעה, בחוש שמיעה של במובן (הן שמיעה

הגלוי, רצון נקרא זה גילוי הנשמע. הדבר של גילוי היה שכבר לאחר רק ייתכן

כלפי  עבד של לביטול נמשלו הגלוי הרצון כלפי וקבלתֿעול והביטול

זאת, ועם משלו. מציאות לו שאין כך כדי עד אדונו, של והציוויים ההוראות

– יותר עוד נעלה ביטול קיים

Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰NÚ'c Ïeha‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆«ƒ¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ
ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ BÊÈ‡ BLiL Ì¯Ë „BÚL ,eÈ‰ ,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï¿««»»«¿∆∆∆∆∆¿≈«¿»«»
.BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï BLÙ ÌˆÚa ÏËa ‡e‰ È¯‰ ,ÈeÏb»¬≈»≈¿∆∆«¿¿««»»«¿

אל בביטול ֿ ‰¯ˆÔÂ,כלומר, הקדוש של ולהוראות לציוויים מתבטל היהודי

מתבטא  והביטול אדונו, של ולפקודות להוראות שמציית עבד כמו ברוךֿהוא

לחלוטין  מסור אלא העצמית מציאותו ואת שכלו את מערב לא שהוא ְֵַבכך

אל הביטול אבל הקדושֿברוךֿהוא, של רצונו ‰¯ˆÔÂלמילוי ÏÚ· ביטול הוא

אלא  ולהוראות לפקודות וציות בביטול מדובר לא כאן כי עמוק, יותר הרבה

בדרגה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא הרצון, בעל כלפי מכלֿוכל בהתבטלות

וגם  גלוי. רצון של והמשכה התגלות יש שבה מהדרגה יותר וגבוהה שקודמת

ובפנימיות  בעצם ביטול הוא הרצון לבעל הביטול הבטל, היהודי מבחינת

קצת  לזה לתת אולי (אפשר נפשו.

הבן  כאשר והוא: יותר, ממשי ביאור

ואשר  האב, של החיצוני לצד רק ֵָּבטל

מצווה  שהאב לאחר רק ביטוי לידי בא

עושה  הבן הרי וכך, כך לעשות אותו

מה  את רק אבל השלימות בתכלית זאת

מסירות  במלוא ובאמת האב, שציווה

ציווה  שכבר למה רק זאת אבל ְַהנפש,

של  ביטולו כאשר ואילו וביקש. האב

שהאב  למה רק אינו האב כלפי הבן

האב, של ועצמותו לגופו אלא מצווה

ויותר  יותר לעשות מה מחפש הוא הרי

מבלי  ונחתֿרוח תענוג יהיה שלאבא

ממש). בפועל אותו יצווה שהאב

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של הביטול עלֿידי ¿«¿≈∆
בעל  הקדושֿברוךֿהוא, אל היהודי

נפשו, בעצם CÈLÓÓהרצון, ‡e‰«¿ƒ
‰¯ˆÔBומגלה  העליון,‡˙ ∆»»

¯Ó‡Ók11ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ¿«¬«ƒ¿∆
"ÌB˜Ó בגמרא ז"ל חכמינו אמרו »

דגני  'ולקחתי "כתיב ב): לה, (ברכות

כלומר, דגנך". ואספת וכתיב וגו' בעתו

בעתו  דגני "ולקחתי אומר אחד כתוב הפסוקים. שני בין סתירה יש לכאורה

שהוא  להוכיח כדי הצומח הדגן את לוקח הקדושֿברוךֿהוא (כלומר, וגו'"

שלו  הדגן את יאסוף האדם (כלומר, דגנך" "ואספת אומר אחר וכתוב שלו),

של  רצונו עושין שישראל בזמן כאן קשיא, "לא עונה: והגמרא בעצמו)!

מקום, של רצונו עושים שישראל בזמן מדובר דגנך" "ואספת בפסוק - מקום"

בפסוק  - מקום" של רצונו עושין ישראל שאין בזמן "כאן שלהם. הדגן ואז

מקום, של רצונו את עושים לא שישראל בזמן מדובר דגני" "ולקחתי

של  רצונו "עושין הביטוי כוונת בפשטות הדגן. את אוסף והקדושֿברוךֿהוא

בפועל  ה' רצון את שמקיימים הוא הכוונה ,מקום" הדברים פנימיות לפי אבל

–LÌÈLcÁÓe "ÌÈNBÚ" כביכול ‰¯ˆÔBומעוררים, של ‡˙ ∆ƒ¿«¿ƒ∆»»
‰e‡הקדושֿברוךֿהוא, BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ««¿

LcÁÏ CÈ¯ˆÂ ,'˙BˆÓ'c ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ולעורר ‡˙לפעול ¿«¿»«≈»»¿ƒ¿¿»ƒ¿«≈∆
˙ÎLÓ‰Â ,'˙BˆÓ'c ÔBˆ¯‰ והתעוררותÔBˆ¯‰ למצוות ‰È‡העליון »»¿ƒ¿¿«¿»«»»ƒ

ÏÚ·Ï Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰NÚ'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ¿««
.ÔBˆ¯‰»»

נובע  למצוות, העליון הרצון את לעורר הצורך הנ"ל, במאמר שמבואר וכפי

האדם, שבנפש (כשם מהרצון למעלה הוא בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא מזה

כוח  הוא "וכל הרצון מהרצון) למעלה היא הנפש עצם אבל ונעלה, חשוב
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ּד"בכל  העבֹודה ענין ׁשּזהּו ונתּבאר, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהרצֹון.

"הּנפׁש.12מאד עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ׁשהּוא , ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשנּיה 13וזהּו ׁשּפרׁשה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין "ּבזמן היא ְְְְִִִִִֵֶַַַּדקריאתֿׁשמע 

ׁשמע  אם "והיה ּבּה ׁשּנאמר ּדאף מקֹום", ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל

ענין 14ּתׁשמעּו" רק אינֹו הּׁשמיעה ענין והרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

ּוכסּיּום  ּכּנ"ל, ּקּבלתֿעל ענין ּגם אּלא ְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

נפׁשכם", ּובכל לבבכם ּבכל "ּולעבדֹו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָהּכתּוב

הּגלּויים, ּבכחֹותיו רק היא העבֹודה ְְֲִִִַַָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּבּטּול  הינּו הּמּקיפים, וּכחֹות הּפנימּיים ְְְִִִִִִַַַַֹֹּכחֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּגלּוי, לרצֹון הּגלּויים ְִֵֵֶַַַָָָָֹּכחֹותיו

"ּבכל  ּבּה ּכתיב ּדקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַָָָָָָּפרׁשה

ּגבּול' 'ּבלי ענין הּוא 'מאד' ,"הינּו,15מאד , ְְְְְְִִֶַַֹֹ

הּפנימּיים  הּכחֹות הגּבלת מּגדר ּיֹוצא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

עצם  מּצד היא ועבֹודתֹו המּקיפים, ְֲִִִִֶֶַַַַַָֹוהּכחֹות

 ֿ ועל הרצֹון', ל'בעל נפׁשֹו ּבעצם ׁשּבטל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש,

ּכל  וזהּו מק ֹום". ׁשל  רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְְִֵֶֶֶָָידיֿזה

הרצֹון' 'ּבעל לבחינת ׁשּיּגיעּו העבֹודה, ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּתכלית

"ּתמליכּוני  ּוכמאמר הרצֹון, את וימׁשיכּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעצמֹו

ואחרּֿכ16עליכם" מלכּותי קּבלּו ּבתחּלה , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּגזרֹותי  לעבֹודה 17קּבלּו להּגיע ּבכדי אמנם, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
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ה.12) ו, ובכ"מ.13)ואתחנן ג. מב, שלח לקו"ת ד. נג, המגיד להרב תורה אור שם. מהרש"א ובחדא"ג שם עקב 14)ברכות

יג. ואילך.15)יא, ג לט, מקץ תו"א ב.16)ראה לד, א. טז, ג.17)ר"ה כ, יתרו מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשכה  רק הוא דמצוות הרצון שגם והינו והמשכה, ירידה הוא הרצון עניין

לפעול  בכדי מהרצון... גם למעלה הוא ומהותו שעצמותו לפי יתברך, ממנו

הנפש  שבפנימיות הביטול שהוא ד'נעשה', הביטול עלֿידי זה הרי הרצון את

הרצון". לבעל

,¯‡a˙Â,הנ"ל e‰fLבמאמר ¿ƒ¿»≈∆∆
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿»

"E„‡Ó12,'ה אהבת שעניינה ¿…∆
גבול  בלי לקדושֿברוךֿהוא וביטול

ÌˆÚ „vnL Ïeha‰ ‡e‰L∆«ƒ∆ƒ«∆∆
LÙp‰,בליֿגבול שהיא ועבודה «∆∆

של  רצונו את ולגלות להמשיך בכוחה

מ'סדר  שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא

הספירות  ועשר ההשתלשלות'

שבנפש  הרצון שכוח כשם העליונות,

יותר  ועמוק ונעלה כללי כוח הוא

המידות  השכל, של הכוחות מעשרת

וכו'.

נאמר: בגמרא, סוגיה אותה בהמשך

מקום, של רצונו עושין שישראל "בזמן

שנאמר  אחרים, עלֿידי נעשית מלאכתן

ובזמן  וגו'. צאנכם ורעו זרים ועמדו

מקום, של רצונו עושין ישראל שאין

כאן  גם עצמן". עלֿידי נעשית מלאכתן

שני  בין לכאורה, סתירה, על מדובר

זרים  "ועמדו אומר אחד פסוק פסוקים.

יהיו ו  ישראל שבני כלומר צאנכם", רעו

את  יעשו ואחרים מעבודה, פטורים

אומר  אחר ופסוק במקומם. מלאכתם

ואספת  שמשמעו דגנך" "ואספת

אחרים! של סיוע ללא בעצמך,

דגנם  את אוספים הם מקום, של רצונו עושין אינם ישראל בני אם – והביאור

זרים. משרתים בידי נעשה הדבר מקום, של רצונו עושים כן הם ואם בעצמם,

שנאמר  קריאתֿשמע של שניה שפרשה יתכן איך בחסידות: כך על שואלים

של  רצונו עושין ב'אין מדברת נפשכם" ובכל לבבכם  בכל "ולעבדו בה

ראשונה, בפרשה כמו מאדך" "בכל נזכר לא זו שבפרשה כיון ועונים: מקום'?

עדיין  נפשכם", ובכל לבבכם "בכל ה' עבודת על בה שמדובר למרות הרי

מקום" של רצונו עושין "אין נחשב ¯eÈ˙Baהדבר e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«≈
Ï"Ê13ÔÈ‡L ÔÓÊa" ‡È‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯tL «∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ¿«∆≈

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â" da ¯Ó‡pL Û‡c ,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚƒ¿∆»¿«∆∆¡«»¿»»ƒ»…«
"eÚÓLz14‡l‡ ‰‚O‰‰ ÔÈÚ ˜¯ BÈ‡ ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ È¯‰Â , ƒ¿¿«¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿«««»»∆»

ÏÎa B„·ÚÏe" ·e˙k‰ ÌeiÒÎe ,Ï"pk ÏÚŒ˙Ïa˜ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»«…««¿ƒ«»¿»¿¿»
,"ÌÎLÙ ÏÎ·e ÌÎ··Ï נעלית ברמה ה' שעבודת יתכן איך ואםֿכן ¿«¿∆¿»«¿¿∆

כל  שעם היא לכך הסיבה אלא מקום"? של רצונו עושין "אין תיחשב כלֿכך

כזו  בדרגה ה' עבודת של ¯˜מעלתה ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¬»ƒ«
,ÌÈÙÈwn‰ ˙BÁk‰Â ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ,ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ«…«¿ƒƒƒ¿«…««ƒƒ

היא  החלוקה כלל ובדרך סוגים, לכמה מתחלקים האדם של הנפש כוחות

כמו  – פנימיים כוחות סוגים: לשני

האדם  בגוף המלובשים והרגש השכל

כוח  גם וכך הגוף, לאברי ומותאמים

מלובשים  שכולם וכד' הדיבור התנועה,

פנימית, בהתלבשות הגוף באברי

הרצון  כוח כמו – מקיפים וכוחות

הגוף  בכל הפועל כללי כוח שהוא

כזה  מסויים, באבר מתלבש ולא בשווה

גם  יותר, כללית ובהגדרה אחר. או

וגם  יותר) (הנחותים הפנימיים הכוחות

יותר) (הנעלים המקיפים הכוחות

הם  כי הגלויים" "כוחות נחשבים

בצורה  האדם בגוף ומתגלים פועלים

בשונה  ומורגשת, ניכרת גלויה,

כלל  שבדרך נעלמים" מ"כוחות

ולא  הנפש בתוך ונסתרים נעלמים

ה  ולענייננו, גילוי. לידי לכך באים סיבה

של  שניה בפרשה המתוארת שהעבודה

מעלתה, כל עם הרי קריאתֿשמע,

ובכל  לבבכם "בכל עבודה שהיא

"אין  נחשבת היא עדיין נפשכם",

עבודה  היא כי מקום", של רצונו עושין

הגלויים, הכוחות עם רק הנעשית

ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁk Ïeha eÈ‰«¿ƒ…»«¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï»»«»«∆≈≈
Œ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÈÏa' ÔÈÚ ‡e‰ '„‡Ó' ,"E„‡Ó ÏÎa" da ·È˙k ÚÓL¿«¿ƒ»¿»¿…∆¿…ƒ¿«¿ƒ

'Ïe·b15ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ˙Ïa‚‰ ¯„bÓ ‡ˆBi ‡e‰L ,eÈ‰ , ¿«¿∆≈ƒ∆∆«¿»««…«¿ƒƒƒ
ÌÈÙÈwÓ‰ ˙BÁk‰Â,יחד ‰LÙp,גם ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ B˙„B·ÚÂ ¿«…««ƒƒ«¬»ƒƒ«∆∆«∆∆

ÔÈNBÚ" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï BLÙ ÌˆÚa ÏËaL∆»≈¿∆∆«¿¿««»»¿«¿≈∆ƒ
."ÌB˜Ó ÏL BBˆ¿̄∆»

'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL ,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ»¬»∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
¯Ó‡ÓÎe ,ÔBˆ¯‰ ˙‡ eÎÈLÓÈÂ BÓˆÚ ז"ל ראשֿהשנה חכמינו לגבי «¿¿«¿ƒ∆»»¿«¬«
– ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא אומר ÌÎÈÏÚ"שבו ÈeÎÈÏÓz"16, «¿ƒƒ¬≈∆

È˙B¯Êb eÏa˜ CkŒ¯Á‡Â È˙eÎÏÓ eÏa˜ ‰lÁ˙a17. חכמינו כדברי ƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿««»«¿¿≈«
גזירות. עלינו גזור המדינה: אנשי לו ואמרו למדינה  שבא למלך משל ָָז"ל:

וכמבואר  גזירותי, קבלו ואחרֿכך מלכותי קבלו בתחילה המלך, להם אמר

בחינת  היא מלכותי") ("קבלו המלכות שקבלת "ראה" לפרשת במאמר

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



ט f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

העבֹודה  ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִִֶַָָָָּד'נעׂשה',

'נעׂשה'. לבחינת אחרּֿכ ּבאים ּומּזה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָּד'נׁשמע',

ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את אֹומרֹו ְְְְְֲִֶֶֶַָָוזהּו

ּד"ּתׁשמעּו", העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָׁשּבתחּלה

ּד'נׁשמע' ׁשּמהעבֹודה ּכח ּונתינת ּברכה יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובזה

ּגםּֿכן  וזהּו 'נעׂשה'. לבחינת יּגיעּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַ("ּתׁשמעּו")

נתן  אנכי  "ראה הּפסּוק ּבתחּלת ּׁשּכתּוב ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹמה

ׁש"אנכי  מה היא ׁשהּברכה ּברכה", הּיֹום ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפניכם

הּנפׁש, ּפנימּיּות לפניכם", נתן - ׁשאנכי מי -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ענין  ׁשהּוא ּד'נעׂשה', העבֹודה היא זה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמּצד

יתּבר לעצמּותֹו הּנפׁש עצם ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּבּטּול

זֹו עבֹודה ועל "אנכי". ּבחינת הרצֹון', ְְֲִִַַַַָָָָֹ'ּבעל

עלֿידי  אליה (ׁשּמּגיעים 'נעׂשה' ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדבחינת

'נׁשמע') ּבחינת ּד"ּתׁשמעּו", העבֹודה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָהקּדמת

ּתׁשמעּו"), אׁשר הּברכה ("את "אׁשר" ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַָָנאמר

ּכיון  'נׁשמע', ּדבחינת ּבעבֹודה ּכי וּדאי, ְְְֲִִִִֵַַַַָָָלׁשֹון

ּבלבד, הּגלּויים הּכחֹות מּצד רק הּוא ְְִִִִֶַַַַַַֹׁשהּבּטּול

מהּֿׁשאיןּֿכן  עדין, ספקֹות ּבזה ׁשּי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי

ּבמציאּות  ּבטל ׁשהּוא 'נעׂשה', ּדבחינת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָהעבֹודה

וּדאי, ּבבחינת היא זֹו עבֹודה הּנה נפׁשֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּבעצם

ּדמה  זאת, ועֹוד ּכלל. ספקֹות ּבזה ׁשּי ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין

ׁשּזהּו הינּו, ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

ּבבחינת  העבֹודה ׁשעלֿידי ּוברּור וּדאי ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּדבר

וטעם  'נעׂשה'. ּבבחינת לעבֹודה יּגיע ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָ'נׁשמע'

ענין  והרי זה, על ּברכה ׁשּיׁש לפי הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוּדאּות

ה  על הּברכה ּברכה ּבמעלת וכּידּוע וּדאי. ּדבר ּוא ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו18ּתפּלה  צּוּוי, ּבלׁשֹון היא ׁשּברכה , ְְְְִִִִֶָָָ

וּדאי,19ׁשּכתּוב  ּדבר ׁשּזהּו והינּו הוי', יברכ ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

אם  ספק והרי ּבּקׁשה, ּבלׁשֹון היא ְְֲִִִִֵֵַַָָָָּותפּלה

ּבתפּלתֹו" "הּמעּין ּוכמֹו ּבּקׁשתֹו, "אם 20ּתתקּבל , ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

כּו' ּבפיו" ׁשגּורה ּגיסא 21ּתפּלתֹו לאיד אמנם . ְְְְְִִִִָָָָָָ

היא  ׁשּברכה ּברכה, על ּבתפּלה מעלה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָיׁשנּה
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א.18) יט, ראה פ' כד.19)לקו"ת ו, ג.20)נשא שער רבה אליהו חופת – חכמה ראשית ואילך. סע"ב נד, ברכות ראה

ב.21) לד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  גזירותי") ("קבלו הגזירות קבלת ואילו הרצון', ל'בעל הביטול – "נעשה"

עמוק  ביטול שהוא הרצון' ל'בעל והביטול לרצון, הביטול "נשמע", בחינת

למעלה, הרצון את ומעורר שעושה מקום", של רצונו "עושין בחינת הוא יותר,

כביכול,

‰„B·Ú‰Ï ÚÈb‰Ï È„Îa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈¿«ƒ«¿»¬»
,'‰NÚ'c'הרצון ל'בעל הביטול ¿«¬∆

‰„B·Ú‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»»¬»
'ÚÓL'c,לרצון fÓe‰הביטול ¿ƒ¿«ƒ∆

¯Á‡ ÌÈ‡a˙ÈÁ·Ï CkŒ »ƒ««»ƒ¿ƒ«
˙‡" B¯ÓB‡ e‰ÊÂ .'‰NÚ'«¬∆¿∆¿∆
,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿
‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,"eÚÓLz"c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿ƒ¿¿
Ák ˙È˙e ‰Î¯a LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»»¿ƒ«…«
'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰nL∆≈»¬»¿ƒ¿«
˙ÈÁ·Ï eÚÈbÈ ("eÚÓLz")ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«

.'‰NÚ'«¬∆
·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
ÈÎ‡ ‰‡¯" ˜eÒt‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»¿≈»…ƒ
,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ויש …≈ƒ¿≈∆«¿»»

היא  שהנתינה הכתוב בלשון לדייק

- "לפניכם" לבחינת "אנכי" מבחינת

- ÈÎ‡"L ‰Ó ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒ«∆»…ƒ
- ÈÎ‡L ÈÓ הקדושֿברוךֿהוא ƒ∆»…ƒ

eiÓÈt˙בעצמו  ,"ÌÎÈÙÏ Ô˙…≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
Ê‰ועצמיות  „vnL ,LÙp‰ מצד «∆∆∆ƒ«∆

נותן  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא הכוח

הנפש  ‰B·Ú„‰בעצם ‡È‰ƒ»¬»
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰NÚ'c¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ
B˙eÓˆÚÏ LÙp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«∆∆¿«¿
˙ÈÁa ,'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' C¯a˙Èƒ¿»≈««»»¿ƒ«

."ÈÎ‡"»…ƒ
˙ÈÁ·c BÊ ‰„B·Ú ÏÚÂ¿«¬»ƒ¿ƒ«
ŒÏÚ ‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈbnL) '‰NÚ'«¬∆∆«ƒƒ≈∆»«
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«»¬»
('ÚÓL' ˙ÈÁa ,"eÚÓLz"c¿ƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿«
‰Î¯a‰ ˙‡") "¯L‡" ¯Ó‡∆¡«¬∆∆«¿»»
,È‡cÂ ÔBLÏ ,("eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿¿««
,'ÚÓL' ˙ÈÁ·c ‰„B·Úa Èkƒ»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
„vÓ ˜¯ ‡e‰ Ïeha‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒ«ƒ«
È¯‰ ,„·Ïa ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰«…«¿ƒƒ¿«¬≈
Œ‰Ó ,ÔÈ„Ú ˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL«»»∆¿≈¬«ƒ«
˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»¬»ƒ¿ƒ«

BÊ ‰„B·Ú ‰p‰ ,BLÙ ÌˆÚa ˙e‡ÈˆÓa ÏËa ‡e‰L ,'‰NÚ'«¬∆∆»≈ƒ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ≈¬»
.ÏÏk ˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL ÔÈ‡L ,È‡cÂ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«««∆≈«»»∆¿≈¿»

,eÈ‰ ,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡" ·e˙kM ‰Óc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«∆»∆«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
'ÚÓL' ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ¯e¯·e È‡cÂ ¯·c e‰fL∆∆»»«»ƒ»∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
˙ÈÁ·a ‰„B·ÚÏ ÚÈbÈ«ƒ««¬»ƒ¿ƒ«

.'‰NÚ' הנ"ל המאמר ובלשון «¬∆
זו  ברכה "ועל "ראה": דיבורֿהמתחיל

אם  נאמר שלא תשמעו, אשר נאמר

"אשר" תשמעו, אשר אלא תשמעו

שתהיה  זו שברכה היינו ודאי, לשון

ושמבחינת  ד"תשמעו" העבודה

'נעשה', לבחינת גם יגיע "תשמעו"

כלל". ספק בזה שאין ודאי דבר הוא

˙e‡ce‰ ÌÚËÂ י באמת ש מדוע ¿««««»
יגיעו  דבר של שבסופו מלאה וודאות

'נעשה'? לבחינת ÈÙÏגם ‡e‰¿ƒ
ÔÈÚ È¯‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰Î¯a LiL∆≈¿»»«∆«¬≈ƒ¿«
.È‡cÂ ¯·c ‡e‰ ‰Î¯a‰«¿»»»»«»ƒ
ÏÚ ‰Î¯a ˙ÏÚÓa Úe„iÎÂ¿«»«¿«¬«¿»»«

‰lÙz18ÔBLÏa ‡È‰ ‰Î¯aL , ¿ƒ»∆¿»»ƒƒ¿
·e˙kL BÓk ,Èeeˆ19 בנוסח ƒ¿∆»

כוהנים  ‰ÈÂ',ברכת EÎ¯·È לשון ¿»∆¿¬»»
ציווי  c·¯שמשמעו e‰fL eÈ‰Â¿«¿∆∆»»

ÔBLÏa ‡È‰ ‰lÙ˙e ,È‡cÂ«»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
Ïa˜˙z Ì‡ ˜ÙÒ È¯‰Â ,‰Lwa«»»«¬≈»≈ƒƒ¿«≈
ÔiÚn‰" BÓÎe ,B˙Lwa«»»¿«¿«≈

"B˙lÙ˙a20 בלבו ("אומר ƒ¿ƒ»
שהתפלל  לפי בקשתו שתיעשה

ש"סוף  בגמרא) רש"י לשון בכוונה"

לא  בקשתו כי לב" כאב לידי בא

ז"ל  רבותינו אמרו ועוד מתקבלת.

"ÂÈÙa ‰¯e‚L B˙lÙz Ì‡"ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ
'eÎ21 דוסא בן חנינא רבי כאשר –

תפילתו  האם יודע הוא כיצד נשאל

שגורה  התפילה שאם השיב התקבלה,

להיפך. וכן שהתקבלה, לי ברור בפיו,

הרי  מברכה, שבשונה אפוא מובן

תתקבל. שהבקשה וודאות אין בתפילה

dLÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ï ÌÓ‡»¿»¿ƒ»ƒ»∆¿»
,‰Î¯a ÏÚ ‰lÙ˙a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿ƒ»«¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰Î¯·L∆¿»»ƒ«¿»»

„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó היינו ≈«…∆»ƒ¿«
ורק  ומקורו, בשורשו קיים כבר שהדבר
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ּד"בכל  העבֹודה ענין ׁשּזהּו ונתּבאר, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהרצֹון.

"הּנפׁש.12מאד עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ׁשהּוא , ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשנּיה 13וזהּו ׁשּפרׁשה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין "ּבזמן היא ְְְְִִִִִֵֶַַַּדקריאתֿׁשמע 

ׁשמע  אם "והיה ּבּה ׁשּנאמר ּדאף מקֹום", ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל

ענין 14ּתׁשמעּו" רק אינֹו הּׁשמיעה ענין והרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

ּוכסּיּום  ּכּנ"ל, ּקּבלתֿעל ענין ּגם אּלא ְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

נפׁשכם", ּובכל לבבכם ּבכל "ּולעבדֹו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָהּכתּוב

הּגלּויים, ּבכחֹותיו רק היא העבֹודה ְְֲִִִַַָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּבּטּול  הינּו הּמּקיפים, וּכחֹות הּפנימּיים ְְְִִִִִִַַַַֹֹּכחֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּגלּוי, לרצֹון הּגלּויים ְִֵֵֶַַַָָָָֹּכחֹותיו

"ּבכל  ּבּה ּכתיב ּדקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַָָָָָָּפרׁשה

ּגבּול' 'ּבלי ענין הּוא 'מאד' ,"הינּו,15מאד , ְְְְְְִִֶַַֹֹ

הּפנימּיים  הּכחֹות הגּבלת מּגדר ּיֹוצא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

עצם  מּצד היא ועבֹודתֹו המּקיפים, ְֲִִִִֶֶַַַַַָֹוהּכחֹות

 ֿ ועל הרצֹון', ל'בעל נפׁשֹו ּבעצם ׁשּבטל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש,

ּכל  וזהּו מק ֹום". ׁשל  רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְְִֵֶֶֶָָידיֿזה

הרצֹון' 'ּבעל לבחינת ׁשּיּגיעּו העבֹודה, ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּתכלית

"ּתמליכּוני  ּוכמאמר הרצֹון, את וימׁשיכּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעצמֹו

ואחרּֿכ16עליכם" מלכּותי קּבלּו ּבתחּלה , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּגזרֹותי  לעבֹודה 17קּבלּו להּגיע ּבכדי אמנם, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
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ה.12) ו, ובכ"מ.13)ואתחנן ג. מב, שלח לקו"ת ד. נג, המגיד להרב תורה אור שם. מהרש"א ובחדא"ג שם עקב 14)ברכות

יג. ואילך.15)יא, ג לט, מקץ תו"א ב.16)ראה לד, א. טז, ג.17)ר"ה כ, יתרו מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשכה  רק הוא דמצוות הרצון שגם והינו והמשכה, ירידה הוא הרצון עניין

לפעול  בכדי מהרצון... גם למעלה הוא ומהותו שעצמותו לפי יתברך, ממנו

הנפש  שבפנימיות הביטול שהוא ד'נעשה', הביטול עלֿידי זה הרי הרצון את

הרצון". לבעל

,¯‡a˙Â,הנ"ל e‰fLבמאמר ¿ƒ¿»≈∆∆
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿»

"E„‡Ó12,'ה אהבת שעניינה ¿…∆
גבול  בלי לקדושֿברוךֿהוא וביטול

ÌˆÚ „vnL Ïeha‰ ‡e‰L∆«ƒ∆ƒ«∆∆
LÙp‰,בליֿגבול שהיא ועבודה «∆∆

של  רצונו את ולגלות להמשיך בכוחה

מ'סדר  שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא

הספירות  ועשר ההשתלשלות'

שבנפש  הרצון שכוח כשם העליונות,

יותר  ועמוק ונעלה כללי כוח הוא

המידות  השכל, של הכוחות מעשרת

וכו'.

נאמר: בגמרא, סוגיה אותה בהמשך

מקום, של רצונו עושין שישראל "בזמן

שנאמר  אחרים, עלֿידי נעשית מלאכתן

ובזמן  וגו'. צאנכם ורעו זרים ועמדו

מקום, של רצונו עושין ישראל שאין

כאן  גם עצמן". עלֿידי נעשית מלאכתן

שני  בין לכאורה, סתירה, על מדובר

זרים  "ועמדו אומר אחד פסוק פסוקים.

יהיו ו  ישראל שבני כלומר צאנכם", רעו

את  יעשו ואחרים מעבודה, פטורים

אומר  אחר ופסוק במקומם. מלאכתם

ואספת  שמשמעו דגנך" "ואספת

אחרים! של סיוע ללא בעצמך,

דגנם  את אוספים הם מקום, של רצונו עושין אינם ישראל בני אם – והביאור

זרים. משרתים בידי נעשה הדבר מקום, של רצונו עושים כן הם ואם בעצמם,

שנאמר  קריאתֿשמע של שניה שפרשה יתכן איך בחסידות: כך על שואלים

של  רצונו עושין ב'אין מדברת נפשכם" ובכל לבבכם  בכל "ולעבדו בה

ראשונה, בפרשה כמו מאדך" "בכל נזכר לא זו שבפרשה כיון ועונים: מקום'?

עדיין  נפשכם", ובכל לבבכם "בכל ה' עבודת על בה שמדובר למרות הרי

מקום" של רצונו עושין "אין נחשב ¯eÈ˙Baהדבר e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«≈
Ï"Ê13ÔÈ‡L ÔÓÊa" ‡È‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯tL «∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ¿«∆≈

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â" da ¯Ó‡pL Û‡c ,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚƒ¿∆»¿«∆∆¡«»¿»»ƒ»…«
"eÚÓLz14‡l‡ ‰‚O‰‰ ÔÈÚ ˜¯ BÈ‡ ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ È¯‰Â , ƒ¿¿«¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿«««»»∆»

ÏÎa B„·ÚÏe" ·e˙k‰ ÌeiÒÎe ,Ï"pk ÏÚŒ˙Ïa˜ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»«…««¿ƒ«»¿»¿¿»
,"ÌÎLÙ ÏÎ·e ÌÎ··Ï נעלית ברמה ה' שעבודת יתכן איך ואםֿכן ¿«¿∆¿»«¿¿∆

כל  שעם היא לכך הסיבה אלא מקום"? של רצונו עושין "אין תיחשב כלֿכך

כזו  בדרגה ה' עבודת של ¯˜מעלתה ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¬»ƒ«
,ÌÈÙÈwn‰ ˙BÁk‰Â ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ,ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ«…«¿ƒƒƒ¿«…««ƒƒ

היא  החלוקה כלל ובדרך סוגים, לכמה מתחלקים האדם של הנפש כוחות

כמו  – פנימיים כוחות סוגים: לשני

האדם  בגוף המלובשים והרגש השכל

כוח  גם וכך הגוף, לאברי ומותאמים

מלובשים  שכולם וכד' הדיבור התנועה,

פנימית, בהתלבשות הגוף באברי

הרצון  כוח כמו – מקיפים וכוחות

הגוף  בכל הפועל כללי כוח שהוא

כזה  מסויים, באבר מתלבש ולא בשווה

גם  יותר, כללית ובהגדרה אחר. או

וגם  יותר) (הנחותים הפנימיים הכוחות

יותר) (הנעלים המקיפים הכוחות

הם  כי הגלויים" "כוחות נחשבים

בצורה  האדם בגוף ומתגלים פועלים

בשונה  ומורגשת, ניכרת גלויה,

כלל  שבדרך נעלמים" מ"כוחות

ולא  הנפש בתוך ונסתרים נעלמים

ה  ולענייננו, גילוי. לידי לכך באים סיבה

של  שניה בפרשה המתוארת שהעבודה

מעלתה, כל עם הרי קריאתֿשמע,

ובכל  לבבכם "בכל עבודה שהיא

"אין  נחשבת היא עדיין נפשכם",

עבודה  היא כי מקום", של רצונו עושין

הגלויים, הכוחות עם רק הנעשית

ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁk Ïeha eÈ‰«¿ƒ…»«¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï»»«»«∆≈≈
Œ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÈÏa' ÔÈÚ ‡e‰ '„‡Ó' ,"E„‡Ó ÏÎa" da ·È˙k ÚÓL¿«¿ƒ»¿»¿…∆¿…ƒ¿«¿ƒ

'Ïe·b15ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ˙Ïa‚‰ ¯„bÓ ‡ˆBi ‡e‰L ,eÈ‰ , ¿«¿∆≈ƒ∆∆«¿»««…«¿ƒƒƒ
ÌÈÙÈwÓ‰ ˙BÁk‰Â,יחד ‰LÙp,גם ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ B˙„B·ÚÂ ¿«…««ƒƒ«¬»ƒƒ«∆∆«∆∆

ÔÈNBÚ" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï BLÙ ÌˆÚa ÏËaL∆»≈¿∆∆«¿¿««»»¿«¿≈∆ƒ
."ÌB˜Ó ÏL BBˆ¿̄∆»

'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL ,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ»¬»∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
¯Ó‡ÓÎe ,ÔBˆ¯‰ ˙‡ eÎÈLÓÈÂ BÓˆÚ ז"ל ראשֿהשנה חכמינו לגבי «¿¿«¿ƒ∆»»¿«¬«
– ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא אומר ÌÎÈÏÚ"שבו ÈeÎÈÏÓz"16, «¿ƒƒ¬≈∆

È˙B¯Êb eÏa˜ CkŒ¯Á‡Â È˙eÎÏÓ eÏa˜ ‰lÁ˙a17. חכמינו כדברי ƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿««»«¿¿≈«
גזירות. עלינו גזור המדינה: אנשי לו ואמרו למדינה  שבא למלך משל ָָז"ל:

וכמבואר  גזירותי, קבלו ואחרֿכך מלכותי קבלו בתחילה המלך, להם אמר

בחינת  היא מלכותי") ("קבלו המלכות שקבלת "ראה" לפרשת במאמר
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש 22המׁשכה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

היא  ּותפּלה  אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַָָָאיׁש

ׁשּממׁשיכים  רצֹון", "יהי ׁשּזהּו חדׁשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהמׁשכה

את  ּולבר החֹולים את לרּפאֹות חדׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָרצֹון

לאחר  וגם ּדינֹו ׁשּנגזר לאחר ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָהּׁשנים,

ממׁשיכים  הּתפּלה עלֿידי הּנה ּדינֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנחּתם

ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו חּלּוקים ּוׁשני חדׁש. ְְִִִֵֵֶֶָָָָרצֹון

המׁשכה  ׁשהּוא ּכיון הּברכה, ׁשענין ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָוהינּו,

וּדאי, ּדבר זה הרי  ּבלבד, ּומקֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהּׁשרׁש

ּדבר  המׁשכת ׁשהּוא הּתפּלה ענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

"את  ּׁשּנאמר  ּומה ספק. ׁשל ּבאפן זה הרי ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש,

ׁשּתי  ּכאן ׁשּיׁש הינּו, ּתׁשמעּו", אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהּברכה

ּבחינת  המׁשכת ענין ׁשהּוא ּדאף ְְְְֲִִֶַַַַַַַָהּמעלֹות,

המׁשכת  מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְֲִֶֶַַַָָ'נעׂשה',

 ֿ מּכל הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה חדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָרצֹון

מעלת  מּצד וּדאי, לׁשֹון "אׁשר", נאמר ְֱֲֲִֶֶַַַַַַָמקֹום

הּברכה. ְְִַַָָענין

ּברכה ÔÈ·‰Ïeג) ּבין ההפרׁש ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ƒְְְֵֵֵֶֶֶַָָ

ּתחּלה  להקּדים צרי מה 23לתפּלה, ְְְְִִִִִַַָָָ

ה'ּפרּדס' ּבעצם 24ּׁשּכתב הּמתאחדים ׁשהּׁשרׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשרׁשי  לא הּכלים, ׁשרׁשי הם האמת לפי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשרׁש

לא  צר ואין אחד, הּכל העצמּות ּכי ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהעצמּות,

והינּו, עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. למקֹור, ולא ְְְְְְֶַַָָֹֹלׁשרׁש

ּבאֹורֹות. ולא ּדוקא, ּבּכלים ׁשּי הּׁשר ׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשענין

ÔÈÚ‰Â ענין ׁשּיׁשנֹו אֹומרים ּכאׁשר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּבזה  ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ׁשרׁש, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשל

מציאּות  איזֹו ׁשּיׁשנּה אחד, ענין ענינים. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשלׁשה

ענין  זֹו. למציאּות ׁשרׁש ׁשּיׁש אֹומרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשעלֿזה

ׁשּזהּו מּׁשרׁשֹו, מבּדל הּוא הּנמׁש ׁשהּדבר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגילוי, אל ההעלם מן להביאו כלומר אותו, ולהמשיך 'להבריך' ¿BÓkצריך

·e˙kL22לבניו אבינו יעקב C¯aבברכת B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ ∆»ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«
,Ì˙B‡ נמצאת כלומר כבר מבניו, אחד כל את בירך אבינו שיעקב שהברכה »

למטה  הדברים את ממשיכה רק והברכה ("כברכתו"), לו שייכת וכבר וקיימת,

הגילוי. אל ההעלם מן אותם ומוציאה

Â אילו‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰lÙ˙ ¿¿ƒ»ƒ«¿»»
,"ÔBˆ¯ È‰È" e‰fL ,‰L„Á¬»»∆∆¿ƒ»
רצון", "יהי בנוסח הם התפילות לכן

רצון  ויתהווה שיתעורר בקשה כלומר

לכן  קודם קיים היה שלא חדש

L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ»»»
C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡ ˙B‡t¯Ï¿«¿∆«ƒ¿»≈
ÌbL ,eÈ‰Â ,ÌÈM‰ ˙‡∆«»ƒ¿«¿∆«
¯Á‡Ï Ì‚Â BÈc ¯Ê‚pL ¯Á‡Ï¿««∆ƒ¿«ƒ¿«¿««

,BÈc ÌzÁpL,רצוי לא לכיוון ∆∆¿«ƒ
למחסור  או בריא להיות לא כגון:

רחמנאֿליצלן  È„ÈŒÏÚבפרנסה ‰p‰ƒ≈«¿≈
L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿ƒƒ»»»
השנים. את ולברך החולים את לרפא

el‡ ÌÈ˜elÁ ÈLe שברכה א) : ¿≈ƒƒ≈
היא  ותפילה קיים, שכבר דבר גילוי היא

שמילוי  ב) חדש. רצון התעוררות

בספק, הוא תפילה עלֿידי הבקשה

וודאי הוא הברכה קיום ÌÈÈeÏz¿ƒואילו
ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,‰Êa ‰Ê∆»∆¿«¿∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ‡e‰L ÔÂÈk ,‰Î¯a‰«¿»»≈»∆«¿»»

„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó,היינו ≈«…∆»ƒ¿«
ומקורו  בשורשו קיים כבר ,שהדבר

È‡cÂ ¯·c ‰Ê È¯‰ שיומשך ¬≈∆»»«»ƒ
ÔÈÚהעניין  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈ƒ¿«

¯·c ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ‰lÙz¿ƒ»∆«¿»«»»
L„Á בשורשו אפילו קיים שלא »»
ÙÒ˜.ומקורו  ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿…∆∆»≈

¯Ó‡pM ‰Óe אנכי "ראה זה בפסוק «∆∆¡«
ברכה"... היום לפניכם ∆"‡˙נותן

,eÈ‰ ,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
Û‡c ,˙BÏÚn‰ ÈzL Ô‡k LiL∆≈»¿≈««¬¿«
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿ƒ«
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ,'‰NÚ'«¬∆ƒ¿∆
L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ,"ÌB˜Ó»«¿»«»»»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL קיים וכיון שלא חדש בדבר שמדובר ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

שההמשכה  לעיל, המבואר הכלל לפי לומר, מקום היה ומקורו, בשורשו עדיין

- בספק היא שלו È‡cÂ,והגילוי ÔBLÏ ,"¯L‡" ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«¬∆¿««
‰Î¯a‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ „vÓ שילו כאן יש יחד כי גם המעלות שתי של ב ƒ««¬«ƒ¿««¿»»

שעדיין  חדש דבר שממשיכה התפילה ומעלת בוודאות, שהיא הברכה מעלת –

כנ"ל. שאנכי", מי "אנכי מבחינת היא והברכה שההמשכה מפני וזאת, היה. לא

¯e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ¿∆∆≈
,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿»»ƒ¿ƒ»

‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ23‰Ó »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
'Òc¯t'‰ ·˙kM24ÌÈL¯M‰L ∆»«««¿≈∆«»»ƒ

L¯M‰ ÌˆÚa ÌÈ„Á‡˙n‰«ƒ¿«¬ƒ¿∆∆«…∆
,ÌÈÏk‰ ÈL¯L Ì‰ ˙Ó‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»¡∆≈»¿≈«≈ƒ
Èk ,˙eÓˆÚ‰ ÈL¯L ‡Ï…»¿≈»«¿ƒ
C¯ˆ ÔÈ‡Â ,„Á‡ Ïk‰ ˙eÓˆÚ‰»«¿«…∆»¿≈…∆
Œ„Ú ,¯B˜ÓÏ ‡ÏÂ L¯LÏ ‡Ï…¿…∆¿…¿»«

.BBLÏŒÔ‡k בספר כתוב כלומר: »¿
קורדובירו, משה לרבי ה'פרדס',

כי  האומר שהכלל המקובלים, מגדולי

שנמשכות  ההמשכות שורשי

לדרגה, מדרגה ויורדות מהאלוקות

לאמיתו  מתייחס, בשורשם. מאוחדות

[כידוע  הכלים לשורשי דבר, של

בכלים] אורות הם העליונים שהאורות

שהאורות  לומר מקום אין אבל

של  בעצמותו בשורשם מאוחדים

הוא  עצמותו כי הקדושֿברוךֿהוא,

שאורו  וכדי ומוחלטת, מלאה אחדות

בו  שיהיה זקוק לא הוא וישפיע יתפשט

יותר  שיבואר (כפי לכך ומקור שורש

‰L¯Mלהלן) ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««…∆
‡ÏÂ ,‡˜Âc ÌÈÏka CiL«»«≈ƒ«¿»¿…

.˙B¯B‡a:הדברים ביאור »
¯L‡k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
ÏL ÔÈÚ BLiL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆

,L¯L עליונה מציאות שבתוך …∆
לגלות  שנועד ומקור שורש יש כלשהי,

למטה  מסוימים דברים ולהמשיך

מציאות  LiLמאותה Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰Êa»∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿»
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ dLiL ,„Á‡∆»∆∆¿»≈¿ƒ

LiLתחתונה  ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÊŒÏÚL∆«∆¿ƒ∆≈
ממנה  שלמעלה ∆…L¯Lבדרגה

CLÓp‰ ¯·c‰L ,ÈL ÔÈÚ .BÊ ˙e‡ÈˆÓÏ העליונה מהמציאות ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ∆«»»«ƒ¿»
BL¯MÓ Ïc·Ó ‡e‰,עצמה בפני כמציאות ÔÈÚומוגדר e‰fL À¿»ƒ»¿∆∆ƒ¿«
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יי f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

מבּדל  ּדבר לאיזה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא ׁשרׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻענין

וׁשּיכּות  ער איזה ׁשּיׁש ׁשליׁשי, וענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו.

ׁשרׁש הּוא ׁשהרי מּמּנּו, הּנמׁש הּדבר עם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלּׁשרׁש

היא  ׁשהעלה ועלּול, עּלה ּבענין ּוכמֹו זה. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָלדבר

אּלּו. ענינים ׁשלׁשה ּבזה יׁש הרי להעלּול, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשרׁש

ׁשּלאחרי  והינּו, ּדבר, מציאּות הּוא העלּול ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּדהּנה,

מציאּות  נעׂשה הּוא הרי העּלה מן העלּול ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָיציאת

יּׁשאר  העּלה ּבהסּתּלק  ׁשּגם עד ּבפניֿעצמֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדבר

מן  נבּדל הּוא העלּול  וגם ּבמציאּותֹו. ְְְִִִִֶֶַָָָהעלּול

ענינים  ׁשני הם והעלּול העּלה ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעּלה,

ער לעלה יׁש ּגיסא, ּולאיד מּזה. זה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָנבּדלים

להעלּול. עּלה הּוא ׁשהרי העלּול, עם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָוׁשּיכּות

ועלּול, עּלה על ּדגמא ׁשּזהּו ּומּדֹות, ּבׂשכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻּוכמֹו

ׁשּלאחרי  אּלּו, ענינים ׁשלׁשת ּכל ּבהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיׁש

הן  הּמּדֹות הרי הּׂשכל, מן הּמּדֹות ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַיציאת

מהן  מסּתּלק הּׂשכל ּכאׁשר ׁשּגם עד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּבמציאּות,

נבּדלֹות  הן הּמּדֹות וגם ּבמציאּותן. נׁשארֹות ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהן

ענינים  הם והּמּדֹות הּׂשכל ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהּׂשכל,

לזה. זה ּבער הם הרי ּגיסא, ּולאיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָנבּדלים.

מחיצֹונּיּות  היא הּמּדֹות ׁשהתהּוּות ידּוע ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּדהּנה,

היא  ׁשהתהּוּותם מבאר ולפעמים ּבלבד. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּׂשכל

מּבחינת  ּגם למּטה ׁשהן ׁשּבּׂשכל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמהּמּדֹות
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L¯L¯·c ‰ÊÈ‡Ï ¯B˜Óe L¯L ‡e‰L ,- ושונה Ïc·Óאחר …∆∆…∆»¿≈∆»»À¿»

ÌÚ L¯MÏ ˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡ LiL ,ÈLÈÏL ÔÈÚÂ .epnÓƒ∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆≈≈∆∆∆¿«»«…∆ƒ
,epnÓ CLÓp‰ ¯·c‰ והדבר השורש בין כלשהו ודמיון יחס שקיים «»»«ƒ¿»ƒ∆

שורש  מאותו Ê‰שנמשך ¯·„Ï L¯L ‡e‰ È¯‰L היה לא ואילו ∆¬≈…∆¿»»∆
היה  לא דמיון, ושום יחס שום ביניהם

ומקור  שורש להיות השורש יכול

דבר. לאותו

ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÔÈÚa BÓÎe סיבה] ¿¿ƒ¿«ƒ»¿»
שנוצרים  בדברים היינו ותוצאה],

ותוצאה. סיבה של בדרך ומתהווים

(הרגש) המידות התהוות למשל, כמו,

כזו  בצורה שהיא (השכל) מהמוחין

להתהוות  והגורם הסיבה הוא שהשכל

במאמר), להלן גם שיוזכר (כפי הרגש

‰È‡(הסיבה)ÏÈÚ‰L‰היינו ∆»ƒ»ƒ
ÏeÏÚ‰Ï L¯L,(התוצאה)È¯‰ …∆¿∆»¬≈

el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰Êa LÈ≈»∆¿…»ƒ¿»ƒ≈
להמשכת  שורש כל לגבי לעיל שנימנו

ּומפרט: דבר. p‰c‰,והתהוות ְֵָ¿ƒ≈
,¯·c ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÏeÏÚ‰∆»¿ƒ»»
ÏeÏÚ‰ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¬≈¿ƒ«∆»
‰NÚ ‡e‰ È¯‰ ,‰lÚ‰ ÔÓƒ»ƒ»¬≈«¬∆
„Ú ,BÓˆÚŒÈÙa ¯·c ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»ƒ¿≈«¿«
¯‡MÈ ‰lÚ‰ ˜lzÒ‰a ÌbL∆«¿ƒ¿«≈»ƒ»ƒ»≈

B˙e‡ÈˆÓa ÏeÏÚ‰ לעיל נתבאר ∆»ƒ¿ƒ
הוא  בשורש הקיים הראשון העניין כי

שורש  מהווה שהוא מציאות שקיימת

דבר  לגבי גם וכך מציאות. לאותה

ועלול. עילה בדרך היא שהתהוותו

בצורה  היווצרות של הראשון המאפיין

הופך  (התוצאה) שהעלול הוא כזו

שגם  כך כדי עד כשלעצמה, למציאות

[=התוצאה]. העלול קיים ואיננו, נעלם [=העילה] המהווה הגורם »¿Ì‚Âכאשר
ÈL Ì‰ ÏeÏÚ‰Â ‰lÚ‰ È¯‰L ,‰lÚ‰ ÔÓ Ïc· ‡e‰ ÏeÏÚ‰∆»ƒ¿»ƒ»ƒ»∆¬≈»ƒ»¿∆»≈¿≈

.‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc· ÌÈÈÚ שהוא בשורש, השני לעניין במקביל וזאת, ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ∆
ממנו. ונפרד נבדל שונה, לדבר ומקור ÏÚÏ‰שורש LÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»≈»ƒ»

.ÏeÏÚ‰Ï ‰lÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏeÏÚ‰ ÌÚ ˙eÎiLÂ C¯Ú,שני מצד ∆∆¿«»ƒ∆»∆¬≈ƒ»¿∆»
יש  סוףֿסוף עצמה, בפני מציאות בתור מהעילה, ונפרד נבדל שהעלול למרות

במקביל  וזאת והתוכן), המהות (מצד כלשהו ודמיון ושייכות קשר השניים בין

מהשורש, ונפרד נבדל לדבר שורש היותו שעם שורש, במושג השלישי לעניין

שהרי  לשורשו, מסויים ודמיון יחס בעל להיות מוכרח והנפרד הנבדל הדבר

שלו. להתהוות וסיבה עילה כמו הוא השורש

,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÏÚ ‡Ó‚c e‰fL ,˙BcÓe ÏÎNa BÓÎe דבר היינו ¿¿≈∆ƒ∆∆À¿»«ƒ»¿»
שורש) למושג דומה הדבר (וכאמור, ותוצאה סיבה של באופן ≈∆LiLשנוצר

,el‡ ÌÈÈÚ ˙LÏL Ïk Ì‰a(א)˙Bcn‰ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡lL »∆»¿…∆ƒ¿»ƒ≈∆¿«¬≈¿ƒ««ƒ
ÏÎO‰ ¯L‡k ÌbL „Ú ,˙e‡ÈˆÓa Ô‰ ˙Bcn‰ È¯‰ ÏÎO‰ ÔÓƒ«≈∆¬≈«ƒ≈ƒ¿ƒ«∆««¬∆«≈∆

Ô˙e‡ÈˆÓa ˙B¯‡L Ô‰ Ô‰Ó ˜lzÒÓ נתהוו אמנם המידות כלומר, ƒ¿«≈≈∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
שהמידות  לאחר אבל בשכל, ההתבוננות בעקבות 'נולד' הרגש כי ֶֶָמהשכל,

ממשיך  שהרגש כך כדי עד עצמן, בפני מציאות הן מהשכל, ו'נולדו' 'יצאו'

בו. ניכרת לא כלל השכל שפעולת לאחר גם ‰Bcn˙(ב)להתקיים Ì‚Â¿««ƒ
,ÏÎO‰Ó ˙BÏc· Ô‰ המהות ≈ƒ¿»≈«≈∆

ולא  רגש היא המידות של שכל והתוכן

Ì‰ ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ È¯‰L∆¬≈«≈∆¿«ƒ≈
ÌÈÏc· ÌÈÈÚ מזה זה ושונים ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

ÒÈb‡,(ג)במהותם. C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»
בפני  מציאות הן שהמידות למרות

שונה  במציאות שמדובר ולמרות עצמן,

סוף  סוף ‰Ìלחלוטין, È¯‰ השכל ¬≈≈
ÊÏ‰והמידות  ‰Ê C¯Úa ויש ¿∆∆∆»∆

כיצד  ומבאר ומוסיף ויחס. קשר ביניהם

מהשכל, נבדלות המידות אחד מצד

ושייכות. קשר ביניהם יש שני ומצד

˙ee‰˙‰L Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«∆ƒ¿«
˙eiBˆÈÁÓ ‡È‰ ˙Bcn‰«ƒƒ≈ƒƒ

.„·Ïa ÏÎO‰ המיד ות כאמור, «≈∆ƒ¿«
מהמוחין  מתהוות שבלב) ֶֶָ(הרגש

הוא  הדברים וסדר שבראש). (השכל

עמוקה  שכלית ומודעות שהתבוננות

בהתאם. רגש מעוררת מסויים ֶֶלדבר

ה' בגדולת ההתבוננות למשל, כך,

ה'. אהבת של רגש מעוררת ותפארתו,

הם  והמידות שהשכל מאחר ואולם,

מהותם, מעצם שונות תכונות בעלי

מהעצם  אינה המידות התהוות

רק  אלא השכל של והפנימיות

בדומה  זאת, השכל. מחיצוניות

משפיעה  דרגה שכל בחסידות, למבואר

כזה  באופן הימנה שלמטה לדרגה

העליון  החלק להיות הופך העליונה הדרגה של והחיצוני התחתון שהחלק

לדרגה  מדרגה האלוקי האור של ההשפעה (וכל התחתונה הדרגה של והפנימי

שבנויה  (שרשרת) לשלשלת דומה הדבר כי השתלשלות', 'סדר נקראת

החוליה  של העליון בחלק 'נוגעת' חוליה כל של והתחתית רבות, מחוליות

פנימיות  (כי השכל מחיצוניות רק היא המידות התהוות אופן וכל הבאה).

למידות) ושייכות מקשר נעלית Ì˙ee‰˙‰Lהשכל ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»∆ƒ¿«»
,ÏÎOaL ˙Bcn‰Ó ‡È‰ היא המידות שהתהוות האמור למרות ƒ≈«ƒ∆«≈∆

בין  הערך ריחוק על יותר חזק דגש יש אחרים במקומות השכל, מחיצוניות

אלא) עצמו, מהשכל (לא היא המידות שהתהוות מבואר ושם והמידות, השכל

האדם  של הנפש כוחות גם וכך - העליונות הספירות שכן שבשכל, ממידות

וכד', שבחסד גבורה או שבגבורה חסד למשל, שיש, וכשם מזו. זו כלולות -

עצמו, מהשכל מאד שרחוקה בשכל כזו דרגה היינו שבשכל, מידות יש כך

והמידות  בשכל, כלולות שהמידות כפי ביותר שבשכל והיא נחותה דרגה הם

- ‰ÏÎOבשכל ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰hÓÏ Ô‰L כי לציין (ויש ∆≈¿«»«ƒ¿ƒ«ƒƒ«≈∆
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש 22המׁשכה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

היא  ּותפּלה  אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַָָָאיׁש

ׁשּממׁשיכים  רצֹון", "יהי ׁשּזהּו חדׁשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהמׁשכה

את  ּולבר החֹולים את לרּפאֹות חדׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָרצֹון

לאחר  וגם ּדינֹו ׁשּנגזר לאחר ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָהּׁשנים,

ממׁשיכים  הּתפּלה עלֿידי הּנה ּדינֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנחּתם

ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו חּלּוקים ּוׁשני חדׁש. ְְִִִֵֵֶֶָָָָרצֹון

המׁשכה  ׁשהּוא ּכיון הּברכה, ׁשענין ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָוהינּו,

וּדאי, ּדבר זה הרי  ּבלבד, ּומקֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהּׁשרׁש

ּדבר  המׁשכת ׁשהּוא הּתפּלה ענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

"את  ּׁשּנאמר  ּומה ספק. ׁשל ּבאפן זה הרי ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש,

ׁשּתי  ּכאן ׁשּיׁש הינּו, ּתׁשמעּו", אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהּברכה

ּבחינת  המׁשכת ענין ׁשהּוא ּדאף ְְְְֲִִֶַַַַַַַָהּמעלֹות,

המׁשכת  מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְֲִֶֶַַַָָ'נעׂשה',

 ֿ מּכל הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה חדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָרצֹון

מעלת  מּצד וּדאי, לׁשֹון "אׁשר", נאמר ְֱֲֲִֶֶַַַַַַָמקֹום

הּברכה. ְְִַַָָענין

ּברכה ÔÈ·‰Ïeג) ּבין ההפרׁש ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ƒְְְֵֵֵֶֶֶַָָ

ּתחּלה  להקּדים צרי מה 23לתפּלה, ְְְְִִִִִַַָָָ

ה'ּפרּדס' ּבעצם 24ּׁשּכתב הּמתאחדים ׁשהּׁשרׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשרׁשי  לא הּכלים, ׁשרׁשי הם האמת לפי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשרׁש

לא  צר ואין אחד, הּכל העצמּות ּכי ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהעצמּות,

והינּו, עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. למקֹור, ולא ְְְְְְֶַַָָֹֹלׁשרׁש

ּבאֹורֹות. ולא ּדוקא, ּבּכלים ׁשּי הּׁשר ׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשענין

ÔÈÚ‰Â ענין ׁשּיׁשנֹו אֹומרים ּכאׁשר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּבזה  ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ׁשרׁש, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשל

מציאּות  איזֹו ׁשּיׁשנּה אחד, ענין ענינים. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשלׁשה

ענין  זֹו. למציאּות ׁשרׁש ׁשּיׁש אֹומרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשעלֿזה

ׁשּזהּו מּׁשרׁשֹו, מבּדל הּוא הּנמׁש ׁשהּדבר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני,
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כח.22) מט, עטר"ת 23)ויחי סה"מ גם וראה ואילך). שצט ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח אנכי ראה ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך. צב ע' תרפ"ז ואילך. קלא פ"ו.24)ע' הצחצחות) (שער יא שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגילוי, אל ההעלם מן להביאו כלומר אותו, ולהמשיך 'להבריך' ¿BÓkצריך

·e˙kL22לבניו אבינו יעקב C¯aבברכת B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ ∆»ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«
,Ì˙B‡ נמצאת כלומר כבר מבניו, אחד כל את בירך אבינו שיעקב שהברכה »

למטה  הדברים את ממשיכה רק והברכה ("כברכתו"), לו שייכת וכבר וקיימת,

הגילוי. אל ההעלם מן אותם ומוציאה

Â אילו‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰lÙ˙ ¿¿ƒ»ƒ«¿»»
,"ÔBˆ¯ È‰È" e‰fL ,‰L„Á¬»»∆∆¿ƒ»
רצון", "יהי בנוסח הם התפילות לכן

רצון  ויתהווה שיתעורר בקשה כלומר

לכן  קודם קיים היה שלא חדש

L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ»»»
C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡ ˙B‡t¯Ï¿«¿∆«ƒ¿»≈
ÌbL ,eÈ‰Â ,ÌÈM‰ ˙‡∆«»ƒ¿«¿∆«
¯Á‡Ï Ì‚Â BÈc ¯Ê‚pL ¯Á‡Ï¿««∆ƒ¿«ƒ¿«¿««

,BÈc ÌzÁpL,רצוי לא לכיוון ∆∆¿«ƒ
למחסור  או בריא להיות לא כגון:

רחמנאֿליצלן  È„ÈŒÏÚבפרנסה ‰p‰ƒ≈«¿≈
L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿ƒƒ»»»
השנים. את ולברך החולים את לרפא

el‡ ÌÈ˜elÁ ÈLe שברכה א) : ¿≈ƒƒ≈
היא  ותפילה קיים, שכבר דבר גילוי היא

שמילוי  ב) חדש. רצון התעוררות

בספק, הוא תפילה עלֿידי הבקשה

וודאי הוא הברכה קיום ÌÈÈeÏz¿ƒואילו
ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,‰Êa ‰Ê∆»∆¿«¿∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ‡e‰L ÔÂÈk ,‰Î¯a‰«¿»»≈»∆«¿»»

„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó,היינו ≈«…∆»ƒ¿«
ומקורו  בשורשו קיים כבר ,שהדבר

È‡cÂ ¯·c ‰Ê È¯‰ שיומשך ¬≈∆»»«»ƒ
ÔÈÚהעניין  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈ƒ¿«

¯·c ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ‰lÙz¿ƒ»∆«¿»«»»
L„Á בשורשו אפילו קיים שלא »»
ÙÒ˜.ומקורו  ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿…∆∆»≈

¯Ó‡pM ‰Óe אנכי "ראה זה בפסוק «∆∆¡«
ברכה"... היום לפניכם ∆"‡˙נותן

,eÈ‰ ,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
Û‡c ,˙BÏÚn‰ ÈzL Ô‡k LiL∆≈»¿≈««¬¿«
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿ƒ«
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ,'‰NÚ'«¬∆ƒ¿∆
L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ,"ÌB˜Ó»«¿»«»»»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL קיים וכיון שלא חדש בדבר שמדובר ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

שההמשכה  לעיל, המבואר הכלל לפי לומר, מקום היה ומקורו, בשורשו עדיין

- בספק היא שלו È‡cÂ,והגילוי ÔBLÏ ,"¯L‡" ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«¬∆¿««
‰Î¯a‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ „vÓ שילו כאן יש יחד כי גם המעלות שתי של ב ƒ««¬«ƒ¿««¿»»

שעדיין  חדש דבר שממשיכה התפילה ומעלת בוודאות, שהיא הברכה מעלת –

כנ"ל. שאנכי", מי "אנכי מבחינת היא והברכה שההמשכה מפני וזאת, היה. לא

¯e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ¿∆∆≈
,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿»»ƒ¿ƒ»

‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ23‰Ó »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
'Òc¯t'‰ ·˙kM24ÌÈL¯M‰L ∆»«««¿≈∆«»»ƒ

L¯M‰ ÌˆÚa ÌÈ„Á‡˙n‰«ƒ¿«¬ƒ¿∆∆«…∆
,ÌÈÏk‰ ÈL¯L Ì‰ ˙Ó‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»¡∆≈»¿≈«≈ƒ
Èk ,˙eÓˆÚ‰ ÈL¯L ‡Ï…»¿≈»«¿ƒ
C¯ˆ ÔÈ‡Â ,„Á‡ Ïk‰ ˙eÓˆÚ‰»«¿«…∆»¿≈…∆
Œ„Ú ,¯B˜ÓÏ ‡ÏÂ L¯LÏ ‡Ï…¿…∆¿…¿»«

.BBLÏŒÔ‡k בספר כתוב כלומר: »¿
קורדובירו, משה לרבי ה'פרדס',

כי  האומר שהכלל המקובלים, מגדולי

שנמשכות  ההמשכות שורשי

לדרגה, מדרגה ויורדות מהאלוקות

לאמיתו  מתייחס, בשורשם. מאוחדות

[כידוע  הכלים לשורשי דבר, של

בכלים] אורות הם העליונים שהאורות

שהאורות  לומר מקום אין אבל

של  בעצמותו בשורשם מאוחדים

הוא  עצמותו כי הקדושֿברוךֿהוא,

שאורו  וכדי ומוחלטת, מלאה אחדות

בו  שיהיה זקוק לא הוא וישפיע יתפשט

יותר  שיבואר (כפי לכך ומקור שורש

‰L¯Mלהלן) ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««…∆
‡ÏÂ ,‡˜Âc ÌÈÏka CiL«»«≈ƒ«¿»¿…

.˙B¯B‡a:הדברים ביאור »
¯L‡k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
ÏL ÔÈÚ BLiL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆

,L¯L עליונה מציאות שבתוך …∆
לגלות  שנועד ומקור שורש יש כלשהי,

למטה  מסוימים דברים ולהמשיך

מציאות  LiLמאותה Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰Êa»∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿»
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ dLiL ,„Á‡∆»∆∆¿»≈¿ƒ

LiLתחתונה  ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÊŒÏÚL∆«∆¿ƒ∆≈
ממנה  שלמעלה ∆…L¯Lבדרגה

CLÓp‰ ¯·c‰L ,ÈL ÔÈÚ .BÊ ˙e‡ÈˆÓÏ העליונה מהמציאות ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ∆«»»«ƒ¿»
BL¯MÓ Ïc·Ó ‡e‰,עצמה בפני כמציאות ÔÈÚומוגדר e‰fL À¿»ƒ»¿∆∆ƒ¿«
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נבּדלֹות  הן הּמּדֹות הרי ואםּֿכן הּׂשכל. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָחיצֹונּיּות

ּבהתהּו ׁשאפילּו והינּו, ׁשּבּלב מּׁשרׁשן. הּמּדֹות ּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּמּדֹות  ׁשּגם היֹות עם הרי ׁשּבּׂשכל, ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמהּמּדֹות

הן  הרי מּכלֿמקֹום מּדֹות, ּבׁשם נקראֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּבּׂשכל

ּגּופא  הּׂשכל' ׁשּב'פרצּוף והינּו ׁשּבּׂשכל, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּדֹות

זה  הרי מּכלֿמקֹום אבל מּדֹות, ּבחינת זה ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהרי

הּמּדֹות  הרי ואםּֿכן הּׂשכל', 'ּפרצּוף ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבבחינת

ּכל  ּכמֹו מהן, וחלּוקֹות נבּדלֹות הן ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָׁשּבּלב

ׁשהחּלּוק  והּלב, הּמח ּבין ׁשּיׁשנם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהחּלּוקים

הן  ׁשּבּׂשכל הּמּדֹות ּגם הּנה ׁשּבּמח הּוא, ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהעּקרי 

התּפּׁשטּות  ּבדר הן ׁשּבּלב ּומּדֹות מנּוחה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבדר

ער ּגם להם יׁש ּגיסא, לאיד אמנם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהתרּגׁשּות.

ׁשהתהּוּות  והינּו מּדֹות, ּבחינת הן ׁשהרי לזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה

ׁשּבּׂשכל, ׂשכל מּבחינת אינּה ׁשּבּלב ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמּדֹות

ואםּֿכן  ּבלבד, ׁשּבּׂשכל מּדֹות מּבחינת ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַּכיֿאם

וגם  מּדֹות. ׁשל ענין איזה הּוא ׁשרׁשם ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהרי

מּבחינת  הּוא הּמּדֹות ׁשּׁשרש הּמבאר ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹלפי

מּדֹות  מּבחינת ׁשּלמעלה הּׂשכל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָחיצֹונּיּות

הּׂשכל  חיצֹונּיּות רק זה הרי מּכלֿמקֹום ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבּׂשכל,

הּמּדֹות. לענין ּבער זה הרי ואםּֿכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַּבלבד,

לזה, זה ּבער ׁשהם ועלּול עּלה ּבענין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכּמבאר

ּוׁשניהם  'יׁש', ּבבחינת הם ׁשּׁשניהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָּכיון

הּׁשרׁש. ענין ּבזה ׁשּי ולכן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹרּוחנּיים.
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של  פעולה היא שלהן הפעולה אך מהשכל חלק אמנם הן שבשכל המידות

יום' ('היום הבא מהפתגם גם שמובן כפי והתרגשות התפעלות היינו מידות,

מת  רוחנית: בעבודה המתים תחיית ..." מאידיש): בתרגום להלן סיון, י"א

האנושי, והשכל הטבעי השכל כמו כלֿכך קר דבר קיים לא קר; הוא

השגה  משיג הטבעי וכשהשכל

מתפעלות אלוקית, שבשכל והמדות

זה  הרי - השכלי מהתענוג ומתרגשות

האמיתית") המתים .תחיית
היא  המידות שהתהוות שהוכח ומאחר

אלא  עצמו השכל מפנימיות לא

(חיצוניות  בשכל נחותות מדרגות

– שבשכל) מידות או ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒהשכל
˙BÏc· Ô‰ ˙Bcn‰ È¯‰¬≈«ƒ≈ƒ¿»

ÔL¯MÓ עוד) בשורשן שכבר נמצא ƒ»¿»
'ציור' וקיבלו בפועל שהתהוו לפני

ונרגשות) גלויות מידות בתור והגדרה

עצמה, בפני נבדלת מציאות הן המידות

השכל. שהוא השורש ממציאות שונה

לפי  כך: לשאול אפשר לכאורה,

מחיצוניות  נתהוו שהמידות ההסבר

הן  שהמידות לקבל אפשר השכל,

גם  כי משורשן, נבדלת מציאות

השונה  שכל היא השכל חיצוניות

ההסבר  לפי אבל מהמידות, במהותו

מהמידות  היא המידות שהתהוות

שכבר  לומר ההכרח מה שבשכל,

נבדלת  מציאות הן המידות בשורשן

נתהוו  שממנו השורש גם והרי מהשכל,

' יש Â„ÈÓ˙הוא בשכל ואם שבשכל',

מידות  כי (אם מידות של מושג

שהמידות  לומר מחייב מה שבשכל),

יש  בשורש גם הרי מהשורש, נבדלות

'מידות'?

ומבאר: הולך הזו, השאלה את ליישב ee‰˙‰a˙וכדי eÏÈÙ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿«
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ È¯‰ ,ÏÎOaL ˙Bcn‰Ó ·laL ˙Bcn‰«ƒ∆«≈≈«ƒ∆«≈∆¬≈ƒ¡∆«

,˙BcÓ ÌLa ˙B‡¯˜ ÏÎOaL ˙Bcn‰ בשכל שגם נמצא ואםֿכן «ƒ∆«≈∆ƒ¿»¿≈ƒ
- כנ"ל מידות, ÏÎOaL,יש ˙BcÓ Ô‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ שסוף כיון ƒ»»¬≈≈ƒ∆«≈∆

מהשכל  חלק ובתור בשכל שהן כפי מידות על מדובר ¿»¿eÈ‰Âסוף
Ûeˆ¯Ù'aL נקרא הספירותֿהכוחות עשר כל את בתוכו המכיל שלם ['ציור' ∆¿«¿

המכיל  האדם לפרצוף בדומה כוחות]'פרצוף', וכמה כמה ∆≈»‰ÏÎO'בתוכו
,˙BcÓ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ‡Ùeb,שבשכל מידות נקראת זו בחינה ולכן »¬≈∆¿ƒ«ƒ

השכל  של וה'פרצוף' מה'תבנית' חלק היא Ê‰כי È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈∆
'ÏÎO‰ Ûeˆ¯t' ˙ÈÁ·a'כ'ציור שבשכל המידות את להגדיר ניתן ולא ƒ¿ƒ««¿«≈∆

שנולדו  כפי למידות שבשכל מידות בין מהותי מאד הבדל שיש כך מידות, של

ב  חלק אמנם הן שבשכל המידות ולכן שבלב, רגש להיות נפרד ונתהוו לתי

– עצמו מהשכל חלק שהן וכיון ‰Bcn˙[=ולכן]ÔkŒÌ‡Âמהשכל, È¯‰ , ¿ƒ≈¬≈«ƒ

,Ô‰Ó ˙B˜eÏÁÂ ˙BÏc· Ô‰ ·laL בין וההבדל שבשכל, מהמידות ∆«≈≈ƒ¿»«¬≈∆
מהותי  ומאד גדול הבדל הוא שבלב למידות שבשכל Ïkהמידות BÓk¿»

,‡e‰ È¯wÚ‰ ˜elÁ‰L ,·l‰Â Án‰ ÔÈa ÌLiL ÌÈ˜elÁ‰«ƒƒ∆∆¿»≈«…«¿«≈∆«ƒ»ƒ»ƒ
,‰ÁeÓ C¯„a Ô‰ ÏÎOaL ˙Bcn‰ Ìb ‰p‰ ÁnaL בהתאם ∆«…«ƒ≈««ƒ∆«≈∆≈¿∆∆¿»

בשקט  בקרירות, להיות המוחין לטבע

‰Ôובהתיישבות  ·laL ˙BcÓeƒ∆«≈≈
˙eLb¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿
להיות  המידות לטבע בהתאם

ובהתפעלות. ברעש בחמימות,

,‡ÒÈb C„È‡Ï ÌÓ‡ למרות »¿»¿ƒ»ƒ»
זה  ובכלל - שכל בין המהותי ההבדל

למידות  - שבשכל Ì‰Ïמידות LÈ≈»∆
,‰ÊÏ ‰Ê C¯Ú Ìb יש וסוףֿסוף «∆∆∆»∆

שבשכל  המידות בין מסויים דמיון

שבלב  ‰Ô,למידות È¯‰L המידות ∆¬≈≈
שבלב, למידות השורש שהן שבשכל

˙ee‰˙‰L eÈ‰Â ,˙BcÓ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿∆ƒ¿«
˙ÈÁaÓ dÈ‡ ·laL ˙Bcn‰«ƒ∆«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÏÎOaL ÏÎN רחוק אכן שהוא ≈∆∆«≈∆
כדי  (עד שיעור לאין מהמידות ומובדל

להיות  יכולה לא המידות שהתהוות כך

שבשכל  ÈÁaÓ˙מהשכל Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿ƒ«
ÔkŒÌ‡Â ,„·Ïa ÏÎOaL ˙BcÓƒ∆«≈∆ƒ¿«¿ƒ≈

ÌL¯L Ìb È¯‰ המידות [=של ¬≈«»¿»
שבשכל] המידות והן ‰e‡שבלב,
.˙BcÓ ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆ƒ

˘¯ML ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«¿…»∆…∆
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙Bcn‰«ƒƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«≈∆∆¿«¿»
,ÏÎOaL ˙BcÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ∆«≈∆
רחוקה  השכל חיצוניות גם ולכאורה

גם  שהרי שבלב, מהמידות ונבדלת

מידות  ולא שכל היא השכל חיצוניות

È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,„·Ïa ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆«ƒƒ«≈∆ƒ¿«¿ƒ≈¬≈
Ì‰L ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÔÈÚa ¯‡·nÎÂ .˙Bcn‰ ÔÈÚÏ C¯Úa ‰Ê∆¿∆∆¿ƒ¿««ƒ¿«¿…»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆≈

‰ÈML ÔÂÈk ,‰ÊÏ ‰Ê C¯ÚaÌ‰ÈLe ,'LÈ' ˙ÈÁ·a Ì‰ Ì ¿∆∆∆»∆≈»∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ«≈¿≈∆
ÌÈiÁe¯ שכל בין מאד גדול הבדל יש שלהם ומהות התוכן שמבחינת ואף »ƒƒ

ששניהם, העובדה עצם שלהם, והמאפיינים התכונות בין דמיון ואין ומידות,

'יש', בבחינת הם והתוצאה) (העלול המידות וגם והסיבה) (העילה השכל גם

יהיה  ההבדלים, כל שעם מחייבת רוחניים, ושניהם מסוימת מציאות היינו

כלשהו. וערך יחס ‰L¯Mביניהם ÔÈÚ ‰Êa CiL ÔÎÏÂ יכול והשכל , ¿»≈«»»∆ƒ¿««…∆
מיוסד  שעליו נ"ע הרש"ב אדמו"ר של המאמר (ובלשון למידות שורש להיות

מציאות  הוא העלול ..." תרע"ח: אנכי" "ראה דיבורֿהמתחיל זה, מאמר

השכל... מן אחר מהות הן המידות הרי ומידות, בשכל וכמו העילה, מן אחרת

כן  על יש... בבחינת ושניהם רוחניים ששניהם מה רק הוא שלהם וההשתוות

ומקור). שורש עניין בזה שייך
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‰p‰Âּבדר הּוא מאין יׁש התהּוּות ענין ּגם ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

ל'ּיׁש'. וׁשרׁש מקֹור הּוא ׁשה'אין' ְִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשרׁש,

ׁשלׁשה  יׁשנם מאין יׁש ּבהתהּוּות ׁשּגם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהינּו,

מציאּות  הּוא ׁשה'ּיׁש' אחד, ענין אּלּו. ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָענינים

ׁשהּוא  אֹו ּבהרּגׁשתֹו מציאּות ׁשהּוא הינּו, ְְְְִֶֶַַָָָָּדבר,

אחר  ּבמקֹום ּכּמבאר ּבאמת, ׁשּזהּו25מציאּות ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹ

האמּתי'. מה'ּיׁש היא מציאּותֹו ׁשאמּתית ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָלפי

ׁשהרי  מה'אין', מבּדל הּוא ׁשה'ּיׁש' ׁשני, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻענין

ׁשליׁשי, וענין מּזה. זה הפכּיים הם ו'אין' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ'יׁש'

להיֹותֹו ׁשהרי ל'ּיׁש', ער איזה לֹו יׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשה'אין'

א  הּמהּוה ׁשּגם ה'אין' לֹומר ּבהכרח ה'ּיׁש', ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

להּוֹות  ּבער ׁשהּוא ּכזֹו ּבמציאּות הּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָה'אין'

ׁשהתהּוּות  לפעמים ׁשּמבאר ּומה ה'ּיׁש'. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת

ּכפי  זה הרי לגמרי, ׁשּבאיןֿער ענין הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹה'ּיׁש'

לא  ׁשּבזה ,יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשההתהּוּות

והגּדרֹות, הגּבלֹות וׁשּום ּכללים ׁשּום לֹומר ְְְְְִַַַַָָָָׁשּי
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קנ.25) ע' עזר"ת סה"מ ג. מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,L¯L C¯„a ‡e‰ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ Ìb ‰p‰Â כאן עד ¿ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿«≈≈«ƒ¿∆∆…∆

אחד  שמצד היינו שורש", "בדרך היא ועלול עילה  בדרך שהתהוות נתבאר

ביניהם  יש סוף סוף כי ולתוצאה, לעלול ושורש מקור היא והסיבה העילה

וכעת  במהותם, ונבדלים שונים והעלול העילה שני ומצד מסוים, ודמיון קשר

שהיחס  בדברים שגם לבאר מוסיף

הוא  אותם המהווה המקור ובין ביניהם

של  יחס אלא ועלול עילה של יחס לא

הוא  המהווה המקור בהם גם מאין, יש

– המתהווה לדבר ÔÈ‡'‰L∆»«ƒ'"שורש"
.'Li'Ï L¯LÂ ¯B˜Ó ‡e‰»¿…∆«≈

ייתכן  אכן כיצד ומבאר ומוסיף

המקור  מאין, יש בדרך שבהתהוות

והרי  למתהווה, 'שורש' יהיה ה'אין'

הוכחה  היא מאין יש בדרך התהוות

הבורא  בין יחס ושום ערך שום שאין

בדרך  מהתהוות לגמרי (בשונה והנברא

ועלול)? עילה

LÈ ˙ee‰˙‰a ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ ‰LÏL ÌLÈ ÔÈ‡Ó≈«ƒ∆¿»¿…»ƒ¿»ƒ

el‡ בדומה) ב'שורש' הקיימים ≈
בהתהוות  'שורש' לגבי לעיל למפורט

ועלול). עילה ‡Á„,בדרך ÔÈÚƒ¿»∆»
¯·c ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ 'Li'‰L∆«≈¿ƒ»»
הוא  שה'יש' מחייבת מאין יש התהוות

משלה, הגדרות עם ¿»‰eÈ,מציאות
‰a ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰LB˙Lb¯ ֿ שהקדוש בהרחבה, בחסידות שמבואר כפי ∆¿ƒ¿«¿»»

הגדרה  יש לעולמות כי מלאֿדבר, (דבר מאין יש העולמות את ברא ברוךֿהוא

מכל  ומופשט נעלה הוא להתהוות, והמקור השורש ה'אין', ואילו מציאות. של

- המהווה ה'אין' - הקדושֿברוךֿהוא דבר של לאמיתו אבל הללו). ההגדרות

מציאות  חסרי הם המתהווה) (היש העולמות ואילו אמיתית, מציאות הוא

ומחיה  המהווה האלוקי הכוח של המציאות אלא אינה מציאותם וכל עצמאית,

- ('יש' "מציאות הוא אלא אמיתית מציאות אינם שכך וכיון אותם, ומקיים

שלו והתודעה התחושה לפי היינו בהרגשתו", ורק) e‰L‡אך B‡∆
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk ,˙Ó‡a ˙e‡ÈˆÓ25˙ÈzÓ‡L ÈÙÏ e‰fL ¿ƒ∆¡∆«¿…»¿»«≈∆∆¿ƒ∆¬ƒƒ

'ÈzÓ‡‰ Li'‰Ó ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ,אחרים במקומות שמבואר כפי ¿ƒƒ≈«≈»¬ƒƒ
זאת  עם אך אותו, המהווה ה'אין' לגבי לחלוטין בטל הנברא ה'יש' שאמנם

(ויתירה  שמציאותו משום וזאת אמיתית', כ'מציאות גם אליו להתייחס ייתכן

'היש  שהוא מהבורא בעצם נובעת ומציאות) כ'יש' הרגשתו עצם מכך,

בדרך  בהתהוות רק (ולא מאין יש בדרך בהתהוות גם – כך או כך האמיתי'.

דבר'. 'מציאות הוא ה'יש' זה במקרה הנברא, - ועלול) עילה

'ÔÈ‡'Â 'LÈ' È¯‰L ,'ÔÈ‡'‰Ó Ïc·Ó ‡e‰ 'Li'‰L ,ÈL ÔÈÚƒ¿»≈ƒ∆«≈À¿»≈»«ƒ∆¬≈≈¿«ƒ
.‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰ בדרך התהוות בעניין 'שורש' המושג לגבי לעיל, ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

בין  והשייכות הקשר שלמרות ללמדנו כדי בהסברים צורך היה ועלול, עילה

מציאות  הוא המתהווה הדבר זאת בכל ותוצאה, גורם בתור והעילה העלול

הדבר  מאין, יש בדרך התהוות לגבי כאן ואילו המהווה. מהגורם ונבדלת שונה

רק אינם וה'אין' ה'יש' כי וקלֿוחומר, במכלֿשכן אלא ˘ÌÈÂמובן מזה זה

ÌÈÈÎÙ‰.'מה'אין מובדל שה'יש' בוודאי ואםֿכן מזה, זה

BÏ LÈ 'ÔÈ‡'‰L ,ÈLÈÏL ÔÈÚÂ¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»«ƒ≈
,'Li'Ï C¯Ú ‰ÊÈ‡ כי לעיל נתבאר ≈∆∆∆«≈

'שורש' המושג של השלישי המאפיין

שהדבר  העובדה למרות אשר הוא

ולמרות  כמציאות, מוגדר המתהווה

מהמקור  לגמרי נבדל המתהווה שהדבר

המהווה  בין יש זאת בכל המתהווה,

מסוים. ודמיון וערך יחס והמתהווה

ומתקבל  מובן אכן הדבר ולכאורה,

כי  ועלול, עילה בדרך בהתהוות

שיש  בדברים מדובר מלכתחילה

כמו  ישיר קשר ואפילו קשר, ביניהם

המידות  שהתהוות והמידות השכל

בהתהוות  אבל טבעי, דבר היא מהשכל

המייחד  עיקר הרי מאין' 'יש בדרך

הוא  ועלול עילה בדרך מהתהוות אותה

ה'יש' שבין העצום הערך ריחוק

עלֿידי  העולמות בבריאת וכמו וה'אין',

וכל  יחס כל שאין הקדושֿברוךֿהוא

כן  ואם והנבראים, הבורא בין דמיון

איזה  לו יש "שהאין האמירה פשר מה

ליש"? הביאור:ערך בא כך על –‰e‰n‰ 'ÔÈ‡'‰ B˙BÈ‰Ï È¯‰L∆¬≈ƒ¿»«ƒ«¿«∆
BÊk ˙e‡ÈˆÓa ‡e‰ 'ÔÈ‡'‰ ÌbL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,'Li'‰ ˙‡∆«≈¿∆¿≈««∆«»«ƒƒ¿ƒ»

.'Li'‰ ˙‡ ˙Be‰Ï C¯Úa ‡e‰L בין עצום ריחוק יש אמנם כלומר, ∆¿∆∆¿«∆«≈
כורחנו  על היש, את המהווה הוא האין שסוףֿסוף כיוון זאת ובכל לאין, היש

ממנה. להתהוות עשוי שהיש כזו מציאות הוא שהאין היא הדברים משמעות

שהוא  הגם האין, ..." תרע"ח: "ראה" דיבורֿהמתחיל הנ"ל המאמר ובלשון

ומכלֿמקום  יש, מציאות לגבי ממש אין ובבחינת [לאֿדבר] בליֿדבר בחינת

בהאין...". מקום תופס שהיש היש, אל ושייכות ערך לו nL·‡¯יש ‰Óe«∆¿…»
,È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÈÚ ‡e‰ Li‰ ˙ee‰˙‰L ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ∆ƒ¿««≈ƒ¿«∆¿≈¬…¿«¿≈
שהרי  צרכו, כל מחוור הדבר אין עדיין האמור, הביאור לאחר גם כלומר,

זה  ושונים רחוקים והיש האין מאין, יש שבהתהוות מבואר אחרים במקומות

"באיןֿערוך  שהוא יחס מתוך היא מהאין היש התהוות ולכן שיעור, לאין מזה

ודמיון  יחס היינו ערך, שקיים לעיל לאמור מתאימים הדברים ואיך לגמרי",

הם  והאין שהיש מקומות בכמה המבואר והביאור: והאין? היש בין כלשהו,

לגמרי" ee‰˙‰‰L˙"באיןֿערוך ÈÙk ‰Ê È¯‰ ונבראים עולמות של ¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿«
'יש' בחינת ÊaL‰שהם ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ בקדושֿברוךֿהוא ƒ≈«¿ƒ¿»≈∆»∆

B¯c‚‰Â˙,עצמו  ˙BÏa‚‰ ÌeLÂ ÌÈÏÏk ÌeL ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
ואיננו כי  שהוא, סוג מכל כללים לשום כפוף איננו עצמו הקדושֿברוךֿהוא
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אף  ה'ּיׁש' את להּוֹות  יכֹול יתּבר עצמּותֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָולכן

מהּֿׁשאיןּֿכן  אליו, לגמרי ּבאיןֿער ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהּוא

לֹו ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח הּמהּוה, ה'אין' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבבחינת

להּוֹות  ּביכלּתֹו ׁשּלכן ל'ּיׁש', וׁשּיכּות ער ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאיזה

ּתֹופס  ה'ּיׁש' הרי ה'אין' ׁשּלגּבי והינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאֹותֹו,

ּב'אין', ּכלּולים ה'ּיׁש' ּפרטי ׁשּכל עד ְְִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום

ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר 26וכּידּוע  ּפרטי ׁשּכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּדאצילּות. מלכּות ּבבחינת ּבהתּכּללּות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָיׁשנם

ּכלּול  ׁשה'ּיׁש' מה הּנה ּגיסא, לאיד ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאמנם

ה'ּיׁש' ולא ה'ּיׁש' ׁשל הענינים רק זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּב'אין',

מה'אין', נמצא לא עצמֹו ה'ּיׁש' ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹעצמֹו,

האמּתי'. מה'ּיׁש ֲִִִִֵֵַָּכיֿאם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ רק ל ֹומר ׁשּי הּׁשרׁש ׁשענין מּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַַַַַָָֹ

הם  ׁשהּכלים ּדכיון ְִִֵֵֵֵֶַַָּבּכלים,

 ֿ מה ׁשרׁש, ּבהם ׁשּי לכן מציאּות, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבבחינת

ׁשרׁש, ענין לֹומר ׁשּי לא ּבאֹורֹות ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשאיןּֿכן

רק  להיֹותם ּכלל, מציאּות אינם האֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשהרי

לגּבי  להאֹור ּכלל ער אין וגם העצם, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּלּוי

לזה, זה ער ֿ ּבאין הם ּומאֹור  אֹור  ׁשהרי  ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּמאֹור,

אפילּו אֹו ועלּול, ּבעּלה ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְְֲִִֵֶֶַָָוהינּו,

ה'אין' ּבין הער קרּוב איזה ׁשּיׁש מאין', ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'יׁש

ׁשּום  ׁשאין ּומאֹור ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֵֵֶֶַַָל'ּיׁש',

ּגיסא, ּולאיד להאֹור. הּמאֹור ּבין הער ְְִִֵֵֶֶַָָָָָקרּוב

הּוא  ענינֹו ּכל ׁשהרי מהּמאֹור, נבּדל אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹור
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בסופו.26) חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגבלה  ובשום הגדרה בשום 'מצויר' או C¯a˙Èמוגדר B˙eÓˆÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ¿»≈

,ÂÈÏ‡ È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰L Û‡ 'Li'‰ ˙‡ ˙Be‰Ï ÏBÎÈ»¿«∆«≈«∆¿≈¬…¿«¿≈≈»
כזה  באופן מאין יש של התהוות שזו מבואר יתברך מעצמותו ההתהוות ועל

כנ"ל והיש, האין בין יחס ושום דמיון שום ÈÁ·a˙שאין ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«
,‰e‰n‰ 'ÔÈ‡'‰ בראשית לא היינו »«ƒ«¿«∆

אלא  ית', ועצמותו ממהותו ההתהוות

היא  שמהם הרוחני באין דרגות אותן

- בפועל היש »≈¿∆¿Á¯Î‰aהתהוות
BÏ LiL ¯ÓBÏ אין ‡ÊÈ‰לאותו «∆≈ִַ≈∆

ÔÎlL ,'Li'Ï ˙eÎiLÂ C¯Ú∆∆¿«»«≈∆»≈
,B˙B‡ ˙Be‰Ï BzÏÎÈa אילו כי ƒ»¿¿«

כך  כדי עד מה'יש' רחוק ה'אין' היה

לא  שייכות, שום ביניהם היתה שלא

ה'יש', את להוות מסוגל ה'אין' היה

מתהווה  שה'יש' העובדה ועצם

בין  קשר שיש מוכיחה מה'אין'

הכוונה  אין שכמובן אלא השניים,

בתוכנם  דמיון של ושייכות לקשר

ההתהוות  לגבי יחס אלא ומהותם

È¯‰ 'ÔÈ‡'‰ Èa‚lL eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈»«ƒ¬≈
ÏkL „Ú ÌB˜Ó ÒÙBz 'Li'‰«≈≈»«∆»
,'ÔÈ‡'a ÌÈÏeÏk 'Li'‰ ÈË¯t¿»≈«≈¿ƒ»«ƒ
דיבורֿהמתחיל  במאמר שמובא וכפי

תופס  היש ..." הנ"ל: תרע"ח "ראה"

היא  ההתהוות ולכן כו'. בהאין מקום

לה  שיש מפני דוקא, מלכות מבחינת

היש", אל ושייכות הערך קירוב

Úe„iÎÂ26ŒÌÓBc ÈË¯t ÏkL ¿«»«∆»¿»≈≈
¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆ שבנבראים ≈««¿«≈

eÏlk˙‰a˙הגשמיים  ÌLÈ∆¿»¿ƒ¿«¿
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
רוחניות  היא דאצילות שמלכות למרות

היחס  גשמיים, הם והנבראים אלוקית

שהנבראים  כזה הוא ל'אין' ה'יש' בין

המהו  ב'אין' כמובן) (בהעלם, אותם.כלולים ÒÈb‡וה C„È‡Ï ÌÓ‡»¿»¿ƒ»ƒ»
ולכן  מזה, זה מאד רחוקים וה'יש' ה'אין' Li'‰L'סוףֿסוף ‰Ó ‰p‰ƒ≈«∆«≈

ÌÈÈÚ‰ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,'ÔÈ‡'a ÏeÏk וההגדרות ‰'Li'התוכן ÏL »»«ƒ¬≈∆«»ƒ¿»ƒ∆«≈
BÓˆÚ 'Li'‰ ‡ÏÂ,נברא Óˆ‡בתור ‡Ï BÓˆÚ 'Li'‰ È¯‰L ¿…«≈«¿∆¬≈«≈«¿…ƒ¿»

,'ÔÈ‡'‰Ó(דאצילות מלכות (כמו ההתהוות את שפועלות הרוחניות הדרגות ≈»«ƒ
,'ÈzÓ‡‰ Li'‰Ó Ì‡ŒÈk כמבואר שהוא בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא ƒƒ≈«≈»¬ƒƒ

ורק  אך נמצא – מלאֿדבר דבר – מאין יש ולעשות לחדש שהכוח בחסידות

ה'יש  היחידה, האמיתית המציאות שהוא בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של בידיו

והחיות  האור יורדים שדרכן ההשתלשלות בסדר השונות והדרגות האמיתי'.

ל'יש'. ביחס 'אין' נקראות גשמיים, לנבראים ועד נבראים, להוות

L¯M‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שלושת (על בהרחבה לעיל המבואר ¿«ƒ∆»∆ƒ¿««…∆
ÌÈÏka,פרטיו), ˜¯ ¯ÓBÏ CiL עלֿידי היא בפועל ההתהוות כאמור «»«««≈ƒ

העליונים. ובעולמות בספירות והתלבשותו לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת

מהוות  הן – 'אין' – ורוחניות עליונות הן אלה שדרגות למרות שהוסבר, ִַוכפי

מאחר  ואולם "יש", – לנבראים שורש

כזה  הוא ל'יש' ה'אין' בין שהיחס

השונים) פרטיה (על ה'יש' שמציאות

שורש  נחשב וה'אין' ב'אין' כבר כלולה

אמורים  שהדברים מובן ל'יש', ומקור

העליונות  הספירות שכן, בכלים. רק

והאורות  ו'כלים', מ'אורות' מורכבות

- בכלים ÌÈÏk‰Lמלובשים ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ
ÔÎÏ ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

,L¯L Ì‰a CiL שהוסבר כפי «»»∆…∆
להיות  יכולה מסויימת שדרגה לעיל

שלמטה  לדרגה ומקור כשורש מוגדרת

הוא  המהווה הדבר אם רק ממנה

עצמה  בפני נבדלת »Œ‰Óמציאות
CiL ‡Ï ˙B¯B‡a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»…«»
È¯‰L ,L¯L ÔÈÚ ¯ÓBÏ«ƒ¿«…∆∆¬≈
,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ÌÈ‡ ˙B¯B‡‰»≈»¿ƒ¿»
,ÌˆÚ‰ Èelb ˜¯ Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«ƒ»∆∆
בפני  'מציאות' נחשבים לא האורות

של  והתפשטות התגלות רק והם עצמם

'שורש' והמושג האור. מקור העצם,

ב  נבדלת למציאות רק עלת מתייחס

אותה, מהמהווה שונים יש Ì‚Âגדרים ¿«
שורש  איננו העצם מדוע נוספת סיבה

כפי  שכן לכלים), רק (אלא לאורות

(בין  ומתהווה מהווה בכל שהוסבר,

מאין) יש בדרך ובין ועלול עילה בדרך

בין  כלשהו וערך יחס להיות חייב

בהתהוות  (ואפילו והמתהווה המהווה

המציאות  פרטי כל עם ה'יש' מאין, יש

מקור  שהוא המאור היינו מהעצם, האור בהארת ואילו ב'אין'). כלול שלו

- B‡Óe¯האור ¯B‡ È¯‰L ,¯B‡n‰ Èa‚Ï ¯B‡‰Ï ÏÏk C¯Ú ÔÈ‡≈∆∆¿»¿»¿«≈«»∆¬≈»
,ÏeÏÚÂ ‰lÚa BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê C¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰≈¿≈¬…∆»∆¿«¿∆≈∆¿¿ƒ»¿»
'ÔÈ‡'‰ ÔÈa C¯Ú‰ ·e¯˜ ‰ÊÈ‡ LiL ,'ÔÈ‡Ó LÈ'a eÏÈÙ‡ B‡¬ƒ¿≈≈«ƒ∆≈≈∆≈»∆∆≈»«ƒ
C¯Ú‰ ·e¯˜ ÌeL ÔÈ‡L ¯B‡Óe ¯B‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'Li'Ï«≈«∆≈≈¿»∆≈≈»∆∆

.¯B‡‰Ï ¯B‡n‰ ÔÈa יהיה המהווה שהדבר בשורש הנוסף התנאי וגם ≈«»¿»
האור  בין הערך ריחוק אמנם כי ומאור. באור קיים לא ונבדלת, שונה מציאות

של  למציאות (כי יחס כל ביניהם שאין כך כדי עד שיעור לאין הוא והמאור

- אבל המאור) של המציאות לעומת מקום תפיסת שום אין «C„È‡Ïe¿ƒהאור
BÈÚ Ïk È¯‰L ,¯B‡n‰Ó Ïc· BÈ‡ ¯B‡‰ ,‡ÒÈb האור של ƒ»»≈ƒ¿»≈«»∆¬≈»ƒ¿»
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טו f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

לֹומר  ׁשּי לא ולכן אחד, והּכל הּמאֹור, ְְִֵֶַַַַָָָָֹֹּגּלּוי

לֹומר  ׁשּי לא ּוכמֹוֿכן הּׁשרׁש. ענין ְְִֵֶַַַַָָֹֹּבאֹורֹות

ׁשהם  ועלּול ּבעלה ּדהּנה, ּבּמאֹור, ּכלּול ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהאֹור

הּוא  וכן ּבעלה, ּכלּול העלּול הרי ׁשרׁש, ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבדר

ּכלּול  ׁשהּוא ּב'ּיׁש' מהּֿׁשאיןּֿכן ּגם ּכּנ"ל, ּב'אין' ִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לֹומר  ׁשּי לא ׁשרׁש, ּבדר ׁשאינם ּומאֹור ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאֹור

לפעמים  ׁשּמבאר ּומה ּבּמאֹור. ּכלּול הּוא ְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשהאֹור

אינֹו הּכלּול האֹור הרי ּבּמאֹור, הּכלּול אֹור ְֲִֵֵַַַַָָָָענין

רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּכלל, אֹור ּבּמׁשל 27ּבבחינת ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

עֹולה  ׁשאינֹו ּבּׁשמׁש, הּכלּול הּׁשמׁש וזיו ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּדאֹור

לׁשֹון  מׁשמעּות אמנם, ּכלל. וזיו אֹור ְְְְְְִֵַָָָָּבׁשם

מּצד  'אֹור' ּבּׁשם עֹולה ׁשאינֹו הּוא ְִֵֵֶֶַַַַָהּתניא

ּבּזהר  אבל נהֹורין",28הּבּטּול, אינּון "לאו איתא ְֲִִִִַַַָָָֹ

אינֹו ּבּמאֹור הּכלּול ׁשהאֹור זה ׁשענין ְְִֵֶֶֶַַַָָָָהינּו,

הּבּטּול, ענין מּצד רק לא הּוא 'אֹור', ּבׁשם ְְִִִֵֶַַַַֹעֹולה

מה  וזהּו ּכלל. האֹור ענין אינֹו ׁשּבאמת ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

ּדוקא, ּבּכלים ׁשּי הּׁשרׁש ׁשענין ה'ּפרּדס' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּׁשּכתב

ואפן  מציאּות, ּבבחינת הם ׁשהּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדכיון

ׁשּי לכן נּכרת, ּבלּתי ּבדבקּות הּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהתהּוּותם
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פ"ג.27) והאמונה היחוד שם.28)שער בפרדס ונתבאר הובא א. סה, ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á‡ Ïk‰Â ,¯B‡n‰ Èelb ‡e‰ שהעולמות בתניא שמבואר וכפי ƒ«»¿«…∆»

עצמאית  מציאות שום להם אין שנבראו ולמרות לקדושֿברוךֿהוא, ֵבטלים

מציאות  איננו השמש שאור כשם הקדושֿברוךֿהוא לגבי בטלים והם אמיתית,

עצמה  השמש של התפשטות רק אלא מהשמש ונפרדת Ï‡נבדלת ÔÎÏÂ¿»≈…
ÔÈÚ ˙B¯B‡a ¯ÓBÏ CiL«»«»ƒ¿«

L¯M‰ של הגדרים שלושת שכן «…∆
אלא  כנ"ל, באורות, ייתכנו לא 'שורש'

והספירות  האורות של לכלים ביחס רק

העליונות.

¯ÓBÏ CiL ‡Ï ÔÎŒBÓÎe¿≈…«»«
,¯B‡na ÏeÏk ¯B‡‰L כי ∆»»«»

אחת  שמציאות משמעה התכללות

שיש  היינו אחרת, מציאות בתוך כלולה

ש  רק שונות, מציאויות הכלולה שתי זו

ונרגשת  ניכרת ואינה ≈p‰c¿ƒ‰,נעלמת
C¯„a Ì‰L ÏeÏÚÂ ‰ÏÚa¿ƒ»¿»∆≈¿∆∆

,L¯L ומקור שורש היא והעילה …∆
הפרטים  שלושת כל על לעלול,

ÏeÏkהאמורים  ÏeÏÚ‰ È¯‰¬≈∆»»
,‰ÏÚa בתוכו כולל למשל, והשכל, »ƒ»

שבשכל' 'מידות ויש ‰e‡מידות ÔÎÂ¿≈
'ÔÈ‡'a ÏeÏk ‡e‰L 'Li'a Ìb««≈∆»»«ƒ

,Ï"pk שבהתהוות לעיל שהוסבר כפי ««
ריחוק  למרות מאין, בין יש הערך

ב'אין' כלול ה'יש' וה'יש', ה'אין'

¯B‡Óe ¯B‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»
,L¯L C¯„a ÌÈ‡L שהאור כיון ∆≈»¿∆∆…∆

המאור  של והתפשטות גילוי אלא אינו

מוגדר  איננו האור, מקור המאור, הרי עצמה, בפני נבדלת מציאות לא אבל

- ולכן לאור, B‡na¯.כשורש ÏeÏk ‡e‰ ¯B‡‰L ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«∆»»«»
הרבי  ממשיך כך ועל - אחרים במקומות למבואר סותרים הדברים -לכאורה

,¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡ ÔÈÚ ÌÈÓÚÙÏ ¯‡·nL ‰Óe לאמור בניגוד «∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿««»«»
ייתכן  שלא עד המאור, לעומת כמציאות נחשב לא כלֿכך הוא שהאור לעיל

במאור, 'כלול' שהוא ‡B¯לומר ˙ÈÁ·a BÈ‡ ÏeÏk‰ ¯B‡‰ È¯‰¬≈»«»≈ƒ¿ƒ«
,ÏÏk האור כאן המבואר שלפי - הביאורים שני בין לכאורה לסתירה המענה ¿»

הוא  - במאור כלול כן האור אחרים במקומות המבואר ולפי במאור, כלול לא

נראה  ואםֿכן במאור, כלול כן שהאור נאמר בהם מקומות באותם שגם

הכוונה  אין דבר של לאמיתו מהמאור, ושונה נפרד דבר הוא שהאור לכאורה

אך  אלא כלל" אור בבחינת "אינו ובעצם עצמה, בפני מציאות הוא שהאור

את  לפרש יתכן לא שכך וכיון עצמו, המאור של והתפשטות התגלות ורק

ונפרדת  נבדלת מציאות בתור האור של כהגדרה במאור כלול שהאור האמירה

במאור) כלולה היא שכעת (אלא עצמו ¯eaמהמאור ·˙kL BÓÎe27 ¿∆»««≈
וכל, מכל לקדושֿברוךֿהוא בטלים העולמות כיצד בהסבר התניא, בספר הזקן

- מציאות שום להם ‰ÏeÏkואין LÓM‰ ÂÈÊÂ ¯B‡c ÏLna«»»¿¿ƒ«∆∆«»
,LÓMa עדי שבשמש והזיו האור מאיר,כאשר ואיננו השמש בתוך כלול ין «∆∆

בטל  האור זה שבמצב וכמובן כלל, ונראה ניכר השמש אור אין אז הרי

העולמות  של הביטול בנמשל, גם וכך – מוחלט בביטול בשמש למקורו

עמוק  כלֿכך הוא לקדושֿברוךֿהוא

השמש  אור של לביטול דומה שאינו

מהשמש  יצא שכבר לאחר השמש אל

זהו  אלא עליה, ולדרים לארץ ומאיר

והעדר  לביטול שדומה ביטול

כפי  השמש אור של העצמית המציאות

ועל  בה, וכלול השמש בתוך שהוא

רבנו  כותב זה, בשלב האור של מצבו

של  הגדרה חסר שהוא בתניא הזקן

כך  כדי עד כלשהי, ≈∆BÈ‡Lמציאות
ÏÏk ÂÈÊÂ ¯B‡ ÌLa ‰ÏBÚ וזו ∆¿≈¿ƒ¿»

שנאמר  מקומות באותם הכוונה גם

אין  – במאור כלול האלוקי שהאור

אלא  נבדלת מציאות שהוא הכוונה

אלא  ונעלמת, ונסתרת כלולה שהיא

הגדרה  לו ואין כלל מציאות שאינו

כאן  אין שלמעשה כך אור, בתור משלו

לא  שהאור כאן האמור גם כי סתירה,

במקומות  האמור וגם במאור נכלל

במאור, כלול כן שהאור אחרים

שום  לאור שאין – אחד לדבר מכוונים

כנ"ל. משלו, מציאות

‡Èz‰ ÔBLÏ ˙eÚÓLÓ ,ÌÓ‡»¿»«¿»¿««¿»
'¯B‡' ÌMa ‰ÏBÚ BÈ‡L ‡e‰∆≈∆«≈

,Ïeha‰ „vÓ כמו) מאד עמוק בביטול המאור, למקורו, בטל האור כי ƒ««ƒ
השמש) בתוך השמש וזיו fa‰¯אור Ï·‡28‡˙È‡ שמשמעו ביטוי [יש] ¬»«…«ƒ»

וזה  מהותית. יותר מסיבה אור של והגדרה מציאות לאור אין המאור שלגבי

הזוהר: ÔÈ¯B‰"לשון ÔeÈ‡ Â‡Ï",[אורות אלו ÔÈÚL[אין ,eÈ‰ »ƒ¿ƒ«¿∆ƒ¿»
‡Ï ‡e‰ '¯B‡' ÌLa ‰ÏBÚ BÈ‡ ¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡‰L ‰Ê∆∆»«»«»≈∆¿≈…

,Ïeha‰ ÔÈÚ „vÓ השמש ¯˜ מאור המשל עלֿפי בתניא כמבואר «ƒ«ƒ¿««ƒ
ÏÏk ¯B‡‰ ÔÈÚ BÈ‡ ˙Ó‡aL ‡l‡ שום לאור אין המאור ולגבי ∆»∆∆¡∆≈ƒ¿«»¿»

ומקור  שורש הוא שהמאור לומר אפשר ואי כלל, חשיבות ושום מציאות

ממנו. נבדלת אחרת, למציאות

,‡˜Âc ÌÈÏka CiL L¯M‰ ÔÈÚL 'Òc¯t'‰ ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«««¿≈∆ƒ¿««…∆«»«≈ƒ«¿»
באורות  לא ÔÙ‡Âאך ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿…∆

,˙¯k ÈzÏa ˙e˜·„a ‡e‰ Ì˙ee‰˙‰ דבר שכל הוא ידוע כלל ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
לא  היא וההתהוות - בו וניכר גלוי שהמקור כזה באופן ממקורו שמתהווה

במקורו  דבוק הוא הרי - המהווה והכוח המקור של והעלם צמצום עלֿידי

הדבר  של הדבקות ברמת הבדלים שיש אלא בו, ונרגש ניכר והמקור תמיד
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ׁשהם  האֹורֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹור, ׁשרׁש ֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהם

ׁשהאֹורֹות  להּׁשיטה ּומּכלֿׁשּכן נּכרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבדבקּות

ּפׁשּוטים  מּפני 29הם ּומקֹור, ׁשרׁש ּבהם ׁשּי לא , ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּוא. אחד ֶֶַָֹׁשהּכל

ׁשּתי ÓÚ·e˜ד) יׁש ּגּופא ּבאֹור ּגם הּנה הענין, ¿…∆ְְִִֵֵֵַָָָָ

ּבאֹור 30ּבחינֹות  ּבחינה ׁשּיׁש הינּו, , ְְְִִֵֶַָָ

ּובפרט  הּׁשרׁש, ענין ּבּה להּׁשיטה 31ׁשּׁשּי ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ספירֹות. עׂשר ּבהם ויׁש ּפׁשּוטים אינם ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשהאֹורֹות

ענין  זה על  לֹומר  ׁשּי ׁשּלא ּבאֹור ּבחינה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹויׁש

הּממּלא' 'אֹור ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּׁשרׁש.

'אֹור  ׁשהּוא הּממּלא' 'אֹור ּדהּנה, הּסֹובב'. ְְְִֵֵֵֶַַַו'אֹור

הּקו' ׁשּב'אֹור לפי ּומקֹור, ׁשרׁש ּבזה ׁשּי ְְִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקו',

קו  להיֹותֹו ּכי הּנ"ל, ענינים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹיׁשנם

מצי  איזֹו הּוא הרי ּומצמצם, הּוא קצר וגם אּות. ְְְְֲִֵֵַָָָֻ

ּומצמצם  קצר קו ׁשהּוא ּדכיון מּמקֹורֹו, ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻנבּדל

אפן  לפי  מאיר אינֹו הרי העֹולמֹות, ער ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹלפי

ועֹולם  עֹולם ּכל אפן לפי מתצמצם אּלא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמקֹורֹו,
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(29– דספירות אורות ערך ד כרך חב"ד הערכים ספר וראה ואילך. רז ע' תרס"ח סה"מ א'קמט. ע' פינחס אוה"ת ראה

.145 ע' ח"כ תו"מ וראה וש"נ. ס"ג. ו"ציורם" וש"נ.30)"פשיטותם" ס"ח. שם הערכים ספר גם "ובפרט"31)ראה תיבת

פשוטים. אינם שהאורות להשיטה דוקא הוא כאן המבואר אחדים, ובזכרון בבירור. זוכרים אין –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
איננה  אך קיימת שהיא כזו ברמה תהיה שהדביקות יתכן במקורו. המתהווה

– ובענייננו המתהווה. בדבר ומורגשת שניכרת יותר נעלית דבקות ויש ניכרת,

היא  הדבקות אך בו, ודבקים ושורשם מקורם את ומרגישים מכירים הכלים גם

- בהם מורגשת כלֿכך ולא ניכרת B˜Óe¯,בלתי L¯L Ì‰a CiL ÔÎÏ»≈«»»∆…∆»
להיות  יכול ששורש לעיל שנתבאר וכפי

כזו  (במידה נבדלת שמציאותו לדבר רק

מהמקור  אחרת) ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאו
,˙¯k ˙e˜·„a Ì‰L ˙B¯B‡‰»∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆
כזה  הוא למקורם שלהם והביטול היחס

מאד  חזקה היא במקור שדבקותם

להגדיר  ניתן שלא וכיון ונרגשת, וניכרת

אין  נבדלת, כמציאות האורות את

של  ההגדרות את למקורם לייחס

ËÈM‰Ï‰"שורש" ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«ƒ»
ÌÈËeLt Ì‰ ˙B¯B‡‰L29, דבר ∆»≈¿ƒ

עצמה  בפני מציאות אינם שהאורות זה

אותו  המהווה למקור דבוקים הם אלא

נוספת  הדגשה מקבל מוחלטת, בדבקות

"פשוטים". הם שהאורות השיטה לפי

האורות  לעיל, שהובא כפי שכן

שבעולם  הספירות (ובעיקר העליונים

אורות  של בדרך נתהוו האצילות)

חכמי  בדבר ונחלקו בכלים, מלובשים

שההגדרות  אומרים יש הקבלה:

וזו  חסד היא שזו הספירות של השונות

בגלל  ורק אך חלות וכו' גבורה היא

שום  ללא 'פשוטים' הם עצמן מצד האורות אבל בכלים, האורות התלבשות

הגדרה  להם לייחס ויש 'מצוירים' הם האורות שגם אומרים ויש והגדרה. 'ציור'

מודגש  'פשוטים' הם שהאורות השיטה לפי וכאמור, וכו', גבורה או חסד של

כיצד יותר Ïk‰Lעוד ÈtÓ ,¯B˜Óe L¯L Ì‰a CiL ‡Ï האור גם …«»»∆…∆»ƒ¿≈∆«…
האור מקור המאור ‰e‡וגם „Á‡.נבדלת מציאות איננו והאור ∆»
,ÔÈÚ‰ ˜ÓÚ·e מקור „) של במובן 'שורש' המושג כי לעיל הוסבר ¿…∆»ƒ¿»

העליונים  האורות להתגלות ביחס ייתכן לא ונפרדת, נבדלת מציאות להתהוות

יותר  בעומק אך בהם), מלובשים שהאורות הכלים לגבי רק (אלא ממקורם

יותר  בפרטיות ואילו כללי, באופן רק נכונה הזו B‡a¯ההגדרה Ìb ‰p‰ƒ≈«»
˙BÈÁa ÈzL LÈ ‡Ùeb30, גם שייך 'שורש' המושג האם והשאלה »≈¿≈¿ƒ

מדובר  באור בחינה באיזו תלויה B‡a¯באורות, ‰ÈÁa LiL ,eÈ‰«¿∆≈¿ƒ»»
Ë¯Ù·e ,L¯M‰ ÔÈÚ da CiML31ÌÈ‡ ˙B¯B‡‰L ‰ËÈM‰Ï ∆«»»ƒ¿««…∆ƒ¿»¿«ƒ»∆»≈»

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰a LÈÂ ÌÈËeLt(ג (באות לעיל שהוסבר כפי ¿ƒ¿≈»∆∆∆¿ƒ
שהאורות  השיטה לפי יותר מודגשת לאורות, ביחס 'שורש' המושג שלילת

'ציור' להם שאין מאחר (כי והגדרה 'ציור' מכל מופשטים כלומר 'פשוטים',

השיטה  שלפי ומכאן האור). מקור מהמאור, נבדלת מציאות בהם לראות אין

שגם  יותר מובן 'מצויירים', אלא פשוטים אינם שהאורות ואומרת החולקת

- ולעומתה בה, שייך כן 'שורש' שהמושג בחינה תיתכן ÈÁa‰באור LÈÂ¿≈¿ƒ»
,L¯M‰ ÔÈÚ ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡lL ¯B‡a.להלן שיוסבר כפי »∆…«»««∆ƒ¿««…∆

˙eÏÏÎ·e שתי כללי, שיש באופן לגביה לומר שייך שכן זו באור, הבחינות ƒ¿»
שלגביה  וזו האור, במקור שורש לה

מושלל  ÔÈaהדבר L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈
.'··Bq‰ ¯B‡'Â '‡lÓn‰ ¯B‡'«¿«≈¿«≈
שהאור  החסידות בתורת מבואר

בנבראים  ופועל מאיר האלוקי

'אור  מקבילים: אופנים בשני ובעולמות

כל  הממלא ו'אור עלמין' כל הסובב

המהווה  שהוא האינסופי האור עלמין'.

נקרא  ליש, מאין העולמות את ומחייה

'ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ' שאינו שם על

מדודה  בצורה העולמות בתוך מתלבש

לפי  נברא ולכל עולם לכל ומותאמת

ב  והשפעתו כאילו עניינו, "מקיף" דרך

והנבראים  העולמות על סובב היה

מלמעלה.

כדי  והמועט המצומצם האור ואילו

את  תמלא שבו האלוקית שהחיות

בפנימיות, בהם ותתלבש העולמות

ÔÈÓÏÚ'.נקרא ÏÎ ‡ÏÓÓ'

העולמות, בריאת לפני גם ועוד: זאת

הקדושֿברוךֿהוא  של אורו התגלות

 ֿ בלי הארה א) אופנים: בשני היתה

'אורֿאיןֿסוף' היא זו הארה כלל. מקום תופסים אינם העולמות שלגביה גבול

של  כוחו מתבטא שבה התגלות ב) עלמין'. כל הסובב 'אור נמשך וממנה

הקו' 'אור היא זו הארה והגבלה. במדידה גם להאיר הקדושֿברוךֿהוא

 ֿ ה'אורֿאין של ו'צמצום' 'סילוק' עשה שהקדושֿברוךֿהוא לאחר (שהאיר

נמשך  וממנה מוגבלים), ונבראים עולמות של בריאה לאפשר עלֿמנת סוף'

עלמין'. כל הממלא 'אור

,'Âw‰ ¯B‡' ‡e‰L '‡lÓn‰ ¯B‡' ,‰p‰c אור היותו למרות הרי ¿ƒ≈«¿«≈∆««
זאת  בכל כלים, ‰Âw'ולא ¯B‡'aL ÈÙÏ ,¯B˜Óe L¯L ‰Êa CiL«»»∆…∆»¿ƒ∆¿««

,Ï"p‰ ÌÈÈÚ ‰LÏL Ïk ÌLÈשורש המושג את Èkהמאפיינים ∆¿»»¿…»ƒ¿»ƒ««ƒ
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ‡e‰ È¯‰ ,ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜ B˙BÈ‰Ï גדר עם ƒ¿«»»¿À¿»¬≈≈¿ƒ

מהמקור. נפרד בלתי חלק ולא B¯B˜nÓ,משלו Ïc· ‡e‰ Ì‚Â זו לא ¿«ƒ¿»ƒ¿
ונבדלים  שונים משלה, גדרים בעלת מציאות הוא אלא מציאות, שהוא בלבד

ÌˆÓˆÓeמהמקור  ¯ˆ˜ Â˜ ‡e‰L ÔÂÈÎc ומוגבל C¯Úמדוד ÈÙÏ ¿≈»∆«»»¿À¿»¿ƒ∆∆
B¯B˜Ó ÔÙ‡ ÈÙÏ ¯È‡Ó BÈ‡ È¯‰ ,˙BÓÏBÚ‰ הוא המקור שהרי »»¬≈≈≈ƒ¿ƒ…∆¿

מצומצם, ולא מוגבל בלתי ל'אור ‡l‡אורֿאיןֿסוף המקור שהוא הקו' 'אור ∆»
עלמין' כל È‡nL¯הממלא ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ Ïk ÔÙ‡ ÈÙÏ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈¿ƒ…∆»»¿»∆≈ƒ
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מּמקֹורֹו. נבּדל הּוא הרי ואםּֿכן ּבֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶָׁשּמאיר

ּדהּנה  למקֹורֹו. ּבער הּוא הרי ּגיסא, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָּולאיד

לפעמים  ענינים. ׁשני יׁשנם הּקו' 'ׁשרׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבענין

 ֿ הּבלי מאֹורֿאיןֿסֹוף הּוא הּקו' ׁש'ּׁשרש ְְִֵֵֶֶַַַָֹֹמבאר

ּוגבּול, מּדה ּבבחינת להאיר ּבעצמֹו ׁשּׁשער ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּגבּול

זהּו אּלא ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ּכח זה ׁשאין ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוהינּו,

זהּו ׁשהרי ֿ ּגבּול, הּבלי מהאֹורֿאיןֿסֹוף ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָּגםּֿכן

ּבעצמֹו ׁשער הּבליּֿגב ּול ּׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַָמה

הּוא 32כּו' הּקו' ּד'ׁשרׁש מבאר ולפעמים .ְְְְִִֶַַָָֹֹ

ענין  ׁשּזהּו ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ּכח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹמּבחינת

ּוגבּול, מּדה ּבבחינת להאיר ּכפׁשּוטּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָההׁשערה

ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ענין ְְְְְִִֵֶֶַַוהּוא

ׁשהמׁשכת  מבאר ׁשּלפעמים מה ּגםּֿכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוזהּו

מבאר  ולפעמים ועלּול, עּלה ּבדר היא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹה'ּקו'

מאין  יׁש ּבדר הּוא ה'ּקו' והינּו,33ׁשהמׁשכת , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הרי  ועלּול, עּלה ּבדר הּוא ׁשה'ּקו' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּמבאר

ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול מּבחינת המׁשכתֹו מּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה

ּדכׁשם  ועלּול, עּלה ּבדר הּוא זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָׁשּבבחינה

אּלא  ּבעּלתֹו, העלּול ּכלּול ועלּול ְְְִִֶֶֶָָָָָָׁשּבעלה

ּכן  יֹותר. נעלה ּבאפן הּוא ּבעלה ּכלּול ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבהיֹותֹו

ּבחינת  הּוא ּבׁשרׁשֹו ׁשּגם ה'קו', ּבענין ּגם ְְְְְִִֶַַַַַַָהּוא

ּבאפן  הּוא הרי ּבׁשרׁשֹו ׁשּבהיֹותֹו אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶָָֹּגבּול,

 ֿ ׁשּבאין הּגבּול ּכח הּוא ׁשהרי יֹותר, הרּבה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹנעלה
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ואילך.32) פ"י האמצעי לאדמו"ר היחוד שער א. טו, לזח"א מק"מ בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

תרנד.33) ע' ח"ב תער"ב המשך קמט. ע' תרס"ט פג. ע' תרנ"ב סה"מ א. נה, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B¯B˜nÓ Ïc· ‡e‰ È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,Ba על ו'סובב' מאיר המקור כי ¿ƒ≈¬≈ƒ¿»ƒ¿

ואיננו  כללי כוח שהוא שבנפש, הרצון כוח (כמשל בשווה העולמות כל

של מלובש אחר או כזה בחלק קשור ואיננו הפרטיים, מהאברים אחד באף

הפרטיים). מהכוחות בשונה בשווה, הגוף חלקי בכל נמצא אלא הגוף

‡ÒÈb C„È‡Ïe'הקו ש'אור למרות ¿ƒ»ƒ»
ממקורו  ונבדל מצומצם אור הוא

B¯B˜ÓÏושורשו  C¯Úa ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆ƒ¿
מסויים  ודמיון יחס לו יש זה כל ועם

יש  למקורו שלו שביחס כך למקורו,

היחס  של המאפיינים שלושת כל את

ממנו. המתהווה והדבר 'שורש' בין

שני  של השילוב ביאור ולתוספת

הקו', ב'אור לכאורה הסותרים הדברים

בפניֿעצמו  נבדלת מציאות גם שהוא

- למקורו וערך יחס בעל ≈p‰c¿ƒ‰וגם
ÈL ÌLÈ 'Âw‰ L¯L' ÔÈÚa¿ƒ¿«…∆««∆¿»¿≈
¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏ .ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿…»
Œ¯B‡Ó ‡e‰ 'Âw‰ ˘¯M'L∆…∆««≈
¯ÚML Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈«¿ƒ¿∆ƒ≈

והגביל  È‡‰Ï¯מדד BÓˆÚa ַָ¿«¿¿»ƒ
,Ïe·‚e ‰cÓ ˙ÈÁ·a מבואר ƒ¿ƒ«ƒ»¿

הקדושֿברוךֿהוא  כי וקבלה בחסידות

זה  במובן גם באמת, בליֿגבול הוא

הכול, בו ויש חיסרון כל בו שאין

בלי  בהיותו מושלם שהוא כשם ובדיוק

לו  יש שלימות מאותה כחלק כך גבול,

ואת  אורו את להגביל היכולת את גם

הקו' 'אור של שורשו ובעניין השפעתו.

לאחר  שמאיר המצומצם האור -

את  וצמצם 'סילק' שהקדושֿברוךֿהוא

לברוא  עלֿמנת מוגבל, הבלתי אורו

שני  מצינו – מוגבלים ונבראים עולמות

הקו' 'אור אחד, הסבר לפי הסברים.

הארה  גם להאיר יכול שהוא הקדושֿברוךֿהוא של לכוחו ביטוי איננו

בלתי  בהיותו שכזה, ובתור בעלֿגבול בלתי היותו שעקב אלא מוגבלת,

מוגבל באור הבליֿגבול מתוך האיר Ê‰מוגבל, ÔÈ‡L ,eÈ‰Â של התגלות ¿«¿∆≈∆
‡l‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák'הקו 'אור ÔkŒÌbגם e‰Ê התגלות …««¿∆»≈∆»∆«≈

ŒÔÈ‡Œ¯B‡‰M ‰Ó e‰Ê È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰Ó≈»≈«¿ƒ¿∆¬≈∆«∆»≈
'eÎ BÓˆÚa ¯ÚL Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒ32.אחר כוח של התגלות ולא «¿ƒ¿ƒ≈¿«¿

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ– אחר ‰Âw'באופן L¯L'c לאחר שהאיר האור ¿ƒ¿»ƒ¿…»¿…∆««
כנ"ל  הראשון, והסילוק ŒÔÈ‡aLהצמצום Ïe·b‰ Ák ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«…««¿∆»≈

‰¯ÚL‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÛBÒ וההגבלה המדידה dËeLÙkהיינו ∆∆ƒ¿«««¿»»ƒ¿»

,Ïe·‚e ‰cÓ ˙ÈÁ·a ¯È‡‰Ï בהיותו שהקדושֿברוךֿהוא כאמור ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¿
בלתי  אורֿאיןֿסוף של באופן הן אורו את משפיע הוא הרי השלמות, תכלית

מוגבל  אור הארת של באופן והן B¯ÈÙÒ˙מוגבל, ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«∆∆¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ˙BÊeb‰'ב'ציור ספירות עשר שהמושג אף כי «¿¿≈

 ֿ באורֿאין קיים לא ברורות ובהגדרות

רק  היא (ותחילתו הבליֿגבול סוף

שבעצם  היות אך האצילות), בעולם

 ֿ באור (בהעלם) 'גנוזות' הספירות עשר

יש  אורֿאיןֿסוף שבתוך הרי איןֿסוף,

הגבול, לעניין כלשהי מקום נתינת

הקו'. 'אור נמשך ומשם

ÌÈÓÚÙlL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆ƒ¿»ƒ
‡È‰ 'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó¿…»∆«¿»«««ƒ
ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a¿∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ
‡e‰ 'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó¿…»∆«¿»«««

ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a33, זו ולכאורה ¿∆∆≈≈«ƒ
המשכה  בין גדול הבדל יש כי סתירה,

להמשכה  ועלול', 'עילה בדרך והתהוות

(ב'עילה  מאין' 'יש בדרך והתהוות

בעילתו, וניכר נרגש המקור ועלול'

והוא  נעלם המקור מאין' ב'יש ואילו

ב'עילה  מושג; שאינו 'אין' בבחינת

והעילה  העלול בין והיחס הערך ועלול'

הוא  מאין' ב'יש ואילו וגלוי, קרוב

בעצם  אבל שייך). לא כלל או רחוק

נכונים, הדברים ¿»¿eÈ‰Â,שני
C¯„a ‡e‰ 'Âw'‰L ¯‡·n‰L∆«¿…»∆««¿∆∆
„vÓ ‰Ê È¯‰ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚƒ»¿»¬≈∆ƒ«
Ïe·b‰ ˙ÈÁaÓ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ««¿

,ÛBÒŒÔÈ‡aL שיטה שיש כאמור ∆»≈
הגבול  מכוח נמשך שה'קו' האומרת

‰e‡שבאיןֿסוף  BÊ ‰ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»
ÌLÎc ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a¿∆∆ƒ»¿»ƒ¿≈

,B˙lÚa ÏeÏÚ‰ ÏeÏk ,ÏeÏÚÂ ‰ÏÚaL כזה הוא ביניהם היחס כי ∆¿ƒ»¿»»∆»¿ƒ»
לא העלול ההתהוות לאחר אפילו שבהם במקרים בגלוי,שגם בעילה ניכר

בתוך  כלול שהעלול זו במידה לפחות ושייכות יחס ביניהם יש סוףֿסוף

BÈ˙¯העילה  ‰ÏÚ ÔÙ‡a ‡e‰ ‰ÏÚa ÏeÏk B˙BÈ‰aL ‡l‡∆»∆ƒ¿»»ƒ»¿…∆«¬∆≈
נבדלת. מציאות בתור שנתגלה לאחר מצבו ÔÈÚaלעומת Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ¿«
,Ïe·b ˙ÈÁa ‡e‰ BL¯La ÌbL ,'Âw'‰ הגבול בכוח שורשו שהרי ««∆«¿»¿¿ƒ«¿

ÏÚ‰שבאיןֿסוף  ÔÙ‡a ‡e‰ È¯‰ BL¯La B˙BÈ‰aL ‡l‡∆»∆ƒ¿¿»¿¬≈¿…∆«¬∆
ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák ‡e‰ È¯‰L ,¯˙BÈ ‰a¯‰,מאליו וכמובן «¿≈≈∆¬≈…««¿∆»≈

בעולמות  לנו המוכר מהגבול לחלוטין שונה 'גבול' הוא שבאיןֿסוף הגבול
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iail xn` jl

ׁשהם  האֹורֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹור, ׁשרׁש ֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהם

ׁשהאֹורֹות  להּׁשיטה ּומּכלֿׁשּכן נּכרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבדבקּות

ּפׁשּוטים  מּפני 29הם ּומקֹור, ׁשרׁש ּבהם ׁשּי לא , ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּוא. אחד ֶֶַָֹׁשהּכל

ׁשּתי ÓÚ·e˜ד) יׁש ּגּופא ּבאֹור ּגם הּנה הענין, ¿…∆ְְִִֵֵֵַָָָָ

ּבאֹור 30ּבחינֹות  ּבחינה ׁשּיׁש הינּו, , ְְְִִֵֶַָָ

ּובפרט  הּׁשרׁש, ענין ּבּה להּׁשיטה 31ׁשּׁשּי ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ספירֹות. עׂשר ּבהם ויׁש ּפׁשּוטים אינם ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשהאֹורֹות

ענין  זה על  לֹומר  ׁשּי ׁשּלא ּבאֹור ּבחינה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹויׁש

הּממּלא' 'אֹור ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּׁשרׁש.

'אֹור  ׁשהּוא הּממּלא' 'אֹור ּדהּנה, הּסֹובב'. ְְְִֵֵֵֶַַַו'אֹור

הּקו' ׁשּב'אֹור לפי ּומקֹור, ׁשרׁש ּבזה ׁשּי ְְִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקו',

קו  להיֹותֹו ּכי הּנ"ל, ענינים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹיׁשנם

מצי  איזֹו הּוא הרי ּומצמצם, הּוא קצר וגם אּות. ְְְְֲִֵֵַָָָֻ

ּומצמצם  קצר קו ׁשהּוא ּדכיון מּמקֹורֹו, ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻנבּדל

אפן  לפי  מאיר אינֹו הרי העֹולמֹות, ער ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹלפי

ועֹולם  עֹולם ּכל אפן לפי מתצמצם אּלא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמקֹורֹו,
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(29– דספירות אורות ערך ד כרך חב"ד הערכים ספר וראה ואילך. רז ע' תרס"ח סה"מ א'קמט. ע' פינחס אוה"ת ראה

.145 ע' ח"כ תו"מ וראה וש"נ. ס"ג. ו"ציורם" וש"נ.30)"פשיטותם" ס"ח. שם הערכים ספר גם "ובפרט"31)ראה תיבת

פשוטים. אינם שהאורות להשיטה דוקא הוא כאן המבואר אחדים, ובזכרון בבירור. זוכרים אין –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
איננה  אך קיימת שהיא כזו ברמה תהיה שהדביקות יתכן במקורו. המתהווה

– ובענייננו המתהווה. בדבר ומורגשת שניכרת יותר נעלית דבקות ויש ניכרת,

היא  הדבקות אך בו, ודבקים ושורשם מקורם את ומרגישים מכירים הכלים גם

- בהם מורגשת כלֿכך ולא ניכרת B˜Óe¯,בלתי L¯L Ì‰a CiL ÔÎÏ»≈«»»∆…∆»
להיות  יכול ששורש לעיל שנתבאר וכפי

כזו  (במידה נבדלת שמציאותו לדבר רק

מהמקור  אחרת) ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאו
,˙¯k ˙e˜·„a Ì‰L ˙B¯B‡‰»∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆
כזה  הוא למקורם שלהם והביטול היחס

מאד  חזקה היא במקור שדבקותם

להגדיר  ניתן שלא וכיון ונרגשת, וניכרת

אין  נבדלת, כמציאות האורות את

של  ההגדרות את למקורם לייחס

ËÈM‰Ï‰"שורש" ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«ƒ»
ÌÈËeLt Ì‰ ˙B¯B‡‰L29, דבר ∆»≈¿ƒ

עצמה  בפני מציאות אינם שהאורות זה

אותו  המהווה למקור דבוקים הם אלא

נוספת  הדגשה מקבל מוחלטת, בדבקות

"פשוטים". הם שהאורות השיטה לפי

האורות  לעיל, שהובא כפי שכן

שבעולם  הספירות (ובעיקר העליונים

אורות  של בדרך נתהוו האצילות)

חכמי  בדבר ונחלקו בכלים, מלובשים

שההגדרות  אומרים יש הקבלה:

וזו  חסד היא שזו הספירות של השונות

בגלל  ורק אך חלות וכו' גבורה היא

שום  ללא 'פשוטים' הם עצמן מצד האורות אבל בכלים, האורות התלבשות

הגדרה  להם לייחס ויש 'מצוירים' הם האורות שגם אומרים ויש והגדרה. 'ציור'

מודגש  'פשוטים' הם שהאורות השיטה לפי וכאמור, וכו', גבורה או חסד של

כיצד יותר Ïk‰Lעוד ÈtÓ ,¯B˜Óe L¯L Ì‰a CiL ‡Ï האור גם …«»»∆…∆»ƒ¿≈∆«…
האור מקור המאור ‰e‡וגם „Á‡.נבדלת מציאות איננו והאור ∆»
,ÔÈÚ‰ ˜ÓÚ·e מקור „) של במובן 'שורש' המושג כי לעיל הוסבר ¿…∆»ƒ¿»

העליונים  האורות להתגלות ביחס ייתכן לא ונפרדת, נבדלת מציאות להתהוות

יותר  בעומק אך בהם), מלובשים שהאורות הכלים לגבי רק (אלא ממקורם

יותר  בפרטיות ואילו כללי, באופן רק נכונה הזו B‡a¯ההגדרה Ìb ‰p‰ƒ≈«»
˙BÈÁa ÈzL LÈ ‡Ùeb30, גם שייך 'שורש' המושג האם והשאלה »≈¿≈¿ƒ

מדובר  באור בחינה באיזו תלויה B‡a¯באורות, ‰ÈÁa LiL ,eÈ‰«¿∆≈¿ƒ»»
Ë¯Ù·e ,L¯M‰ ÔÈÚ da CiML31ÌÈ‡ ˙B¯B‡‰L ‰ËÈM‰Ï ∆«»»ƒ¿««…∆ƒ¿»¿«ƒ»∆»≈»

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰a LÈÂ ÌÈËeLt(ג (באות לעיל שהוסבר כפי ¿ƒ¿≈»∆∆∆¿ƒ
שהאורות  השיטה לפי יותר מודגשת לאורות, ביחס 'שורש' המושג שלילת

'ציור' להם שאין מאחר (כי והגדרה 'ציור' מכל מופשטים כלומר 'פשוטים',

השיטה  שלפי ומכאן האור). מקור מהמאור, נבדלת מציאות בהם לראות אין

שגם  יותר מובן 'מצויירים', אלא פשוטים אינם שהאורות ואומרת החולקת

- ולעומתה בה, שייך כן 'שורש' שהמושג בחינה תיתכן ÈÁa‰באור LÈÂ¿≈¿ƒ»
,L¯M‰ ÔÈÚ ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡lL ¯B‡a.להלן שיוסבר כפי »∆…«»««∆ƒ¿««…∆

˙eÏÏÎ·e שתי כללי, שיש באופן לגביה לומר שייך שכן זו באור, הבחינות ƒ¿»
שלגביה  וזו האור, במקור שורש לה

מושלל  ÔÈaהדבר L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈
.'··Bq‰ ¯B‡'Â '‡lÓn‰ ¯B‡'«¿«≈¿«≈
שהאור  החסידות בתורת מבואר

בנבראים  ופועל מאיר האלוקי

'אור  מקבילים: אופנים בשני ובעולמות

כל  הממלא ו'אור עלמין' כל הסובב

המהווה  שהוא האינסופי האור עלמין'.

נקרא  ליש, מאין העולמות את ומחייה

'ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ' שאינו שם על

מדודה  בצורה העולמות בתוך מתלבש

לפי  נברא ולכל עולם לכל ומותאמת

ב  והשפעתו כאילו עניינו, "מקיף" דרך

והנבראים  העולמות על סובב היה

מלמעלה.

כדי  והמועט המצומצם האור ואילו

את  תמלא שבו האלוקית שהחיות

בפנימיות, בהם ותתלבש העולמות

ÔÈÓÏÚ'.נקרא ÏÎ ‡ÏÓÓ'

העולמות, בריאת לפני גם ועוד: זאת

הקדושֿברוךֿהוא  של אורו התגלות

 ֿ בלי הארה א) אופנים: בשני היתה

'אורֿאיןֿסוף' היא זו הארה כלל. מקום תופסים אינם העולמות שלגביה גבול

של  כוחו מתבטא שבה התגלות ב) עלמין'. כל הסובב 'אור נמשך וממנה

הקו' 'אור היא זו הארה והגבלה. במדידה גם להאיר הקדושֿברוךֿהוא

 ֿ ה'אורֿאין של ו'צמצום' 'סילוק' עשה שהקדושֿברוךֿהוא לאחר (שהאיר

נמשך  וממנה מוגבלים), ונבראים עולמות של בריאה לאפשר עלֿמנת סוף'

עלמין'. כל הממלא 'אור

,'Âw‰ ¯B‡' ‡e‰L '‡lÓn‰ ¯B‡' ,‰p‰c אור היותו למרות הרי ¿ƒ≈«¿«≈∆««
זאת  בכל כלים, ‰Âw'ולא ¯B‡'aL ÈÙÏ ,¯B˜Óe L¯L ‰Êa CiL«»»∆…∆»¿ƒ∆¿««

,Ï"p‰ ÌÈÈÚ ‰LÏL Ïk ÌLÈשורש המושג את Èkהמאפיינים ∆¿»»¿…»ƒ¿»ƒ««ƒ
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ‡e‰ È¯‰ ,ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜ B˙BÈ‰Ï גדר עם ƒ¿«»»¿À¿»¬≈≈¿ƒ

מהמקור. נפרד בלתי חלק ולא B¯B˜nÓ,משלו Ïc· ‡e‰ Ì‚Â זו לא ¿«ƒ¿»ƒ¿
ונבדלים  שונים משלה, גדרים בעלת מציאות הוא אלא מציאות, שהוא בלבד

ÌˆÓˆÓeמהמקור  ¯ˆ˜ Â˜ ‡e‰L ÔÂÈÎc ומוגבל C¯Úמדוד ÈÙÏ ¿≈»∆«»»¿À¿»¿ƒ∆∆
B¯B˜Ó ÔÙ‡ ÈÙÏ ¯È‡Ó BÈ‡ È¯‰ ,˙BÓÏBÚ‰ הוא המקור שהרי »»¬≈≈≈ƒ¿ƒ…∆¿

מצומצם, ולא מוגבל בלתי ל'אור ‡l‡אורֿאיןֿסוף המקור שהוא הקו' 'אור ∆»
עלמין' כל È‡nL¯הממלא ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ Ïk ÔÙ‡ ÈÙÏ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈¿ƒ…∆»»¿»∆≈ƒ
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יׁש ּבדר הּוא ה'קו' ׁשהמׁשכת והּמבאר ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹסֹוף.

מהאֹור  המׁשכתֹו ּבחינת מּצד זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאין,

היא  ה'קו' המׁשכת זֹו ׁשּבבחינה ְְְְִִִִֶַַַַַָָהּבליּֿגבּול ,

ענין  ׁשּי זֹו ּבבחינה ּגם אמנם מאין. יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבדר

מאין', 'יׁש ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשרׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשל

ׁשה'אין' לפי והינּו ל'ּיׁש', מקֹור הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשה'אין'

קרּו ּבבחינת צּוגעטראגן הּוא איז (ער ל'ּיׁש' ב ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּגם  הּוא ּוכמֹוֿכן ה'ּיׁש'), את להּוֹות ְְֵֵֶַַַָ[="טרּוד "]

ּדעם  הּבליּֿגבּול, מאֹור ה'קו' המׁשכת ְְְְְְִִִֵַַַַַַָּבענין

קרּוב  יׁשנֹו מּכלֿמקֹום מאין', 'יׁש ּבדר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָהיֹותֹו

ּבעצמֹו ׁשער ׁשהרי ל'ּקו', הּבליּֿגבּול האֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

זה  וכל ׁשרׁש. ׁשל ענין ּבֹו ׁשּי ולכן כּו', ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבכח

ּב'אֹור  מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא. הּקו' ּב'אֹור ְְְֵֵֶַַַַָהּוא

ּגּלּוי  ּכיֿאם ּכלל, ּדבר מציאּות ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָהּסֹובב',

ּכיון  ּכלל, הּׁשרׁש ענין ּבֹו לֹומר ׁשּי לא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהעצם,

ּכלל, ּבער אינֹו וגם נבּדל ואינֹו מציאּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

לֹומר  ׁשּי ׁשּלא ּכזֹו מּבחינה ּׁשּנמצא לפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוהינּו

ׁשרׁש. ּובחינת קרּוב ּבבחינת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹעליה

¯e‡·e ּבאֹור ּדהּנה יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְִִִִֵֵָָָָ

אֹור  היֹותֹו עם עצמֹו, הּצמצּום ְְְֱִִִֵֶַַׁשלפני

ענינים, ׁשני ּבֹו יׁש מּכלֿמקֹום ּבעצמּותֹו, ְְְְִִִֵֵַַָָָָהּכלּול

לעצמֹו. ׁשהּוא ּכפי והאֹור האֹור, ְְְְְְִִֶַַָָהתּפּׁשטּות

ׁשענינֹו ּומאחר להאיר, ענינֹו האֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדהתּפּׁשטּות

ׁשּנמׁשכֹות  ׁשההמׁשכֹות ּבהכרח הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלהאיר,

ׁשהרי  אליו, מקֹום ּתפיסת איזֹו להן יׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו

ּבאפן  הּוא זה אֹור ּוכללּות להאיר. הּוא ְְְְִִֶֶָָָֹענינֹו

העצם, אפן לפי וׁשּלא העצם, מן המׁשכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ּבדר אינֹו זה ׁשאֹור וכיון להאיר, ענינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכיֿאם

ׁשענינֹו העצם, מן המׁשכה ּכיֿאם העצם, ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּגּלּוי

ּוכפי  כּו', ׁשרׁש ׁשּיהיה ׁשּי לכן להאיר, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא
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מוגבל. הבלתי מה'איןֿסוף' חלק הוא דבר של בסופו כי «…¿»¿n‰Â·‡¯ונבראים,

אחרים  Ê‰במקומות È¯‰ ,ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡e‰ 'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«««¿∆∆≈≈«ƒ¬≈∆
,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰Ó B˙ÎLÓ‰ ˙ÈÁa „vÓ ש'אור לשיטה בהתאם ƒ«¿ƒ««¿»»≈»«¿ƒ¿

הגבול  מכוח ולא הבליֿגבול מהאור נמשך ‰ÎLÓ˙הקו' BÊ ‰ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»«¿»«
ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ 'Âw'‰««ƒ¿∆∆≈≈«ƒ
המתהווה. והדבר המקור בין יחס ללא

כלול  העלול ועלול' ב'עילה ואם

לעיל  הוסבר מאין' ב'יש הרי בעילתו,

לחלוטין. שונה מהות הוא שה'יש'

BÊ ‰ÈÁ·a Ìb ÌÓ‡ למרות »¿»«ƒ¿ƒ»
על  מדובר והמהות התוכן שמצד

ביותר  גדול ÏLריחוק ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»∆
L¯L לדבר שורש נחשב והמקור …∆

ÏÈÚÏהמתהווה, ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
ב'עילה  רק לא קיים 'שורש' שהמושג

גם  אלא ÔÈ‡Ó',ועלול' LÈ' ÔÈÚa¿ƒ¿«≈≈«ƒ
‡e‰ 'ÔÈ‡'‰L מאד רחוק אמנם ∆»«ƒ

הוא  זאת עם אבל «B˜Ó¯מה'יש',
'ÔÈ‡'‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,'Li'Ï«≈¿«¿¿ƒ∆»«ƒ

'Li'Ï ·e¯˜ ˙ÈÁ·a ‡e‰¯Ú) ƒ¿ƒ«≈«≈∆
["„e¯Ë"=] Ô‚‡¯ËÚ‚eˆ ÊÈ‡ƒ∆¿»¿»

'Li'‰ ˙‡ ˙Be‰Ï הפנייה ועצם ¿«∆«≈
ה'יש', בהתהוות לעסוק ה'אין' של

ביניהם),יוצרת  ויחס ≈¿ÔÎŒBÓÎeקירוב
'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿««¿»«««
B˙BÈ‰ ÌÚc ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡Ó≈«¿ƒ¿¿ƒ¡
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÔÈ‡Ó LÈ' C¯„a¿∆∆≈≈«ƒƒ»»
ŒÈÏa‰ ¯B‡‰ ÏL ·e¯˜ BLÈ∆¿≈∆»«¿ƒ

¯ÚL È¯‰L ,'Âw'Ï Ïe·b מדד ¿««∆¬≈ƒ≈ַָ

'eÎ ÁÎa BÓˆÚa להשפיע ¿«¿¿…«
ומצומצם, ומוגבל מדוד אור ולהמשיך

.L¯L ÏL ÔÈÚ Ba CiL ÔÎÏÂ¿»≈«»ƒ¿»∆…∆
'Âw‰ ¯B‡'a ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿««
¯B‡'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‡˜Âc«¿»«∆≈≈¿

,'··Bq‰ בלתי אור הוא שבמהותו «≈
כיון  הרי e‡ÈˆÓ˙מוגבל, BÈ‡L∆≈¿ƒ

¯·c עצמו Ì‡ŒÈkבפני ,ÏÏk »»¿»ƒƒ
Èelb של היינו ‰ÌˆÚוהתפשטות ƒ»∆∆

ברוךֿהוא, CiLאורֿאיןֿסוף ‡Ï…«»
ÏÏk L¯M‰ ÔÈÚ Ba ¯ÓBÏ ואי «ƒ¿««…∆¿»

של  מקורו שאורֿאיןֿסוף, לומר אפשר

זה, אור של 'שורש' הוא עלמין', כל הסובב לא ÔÂÈk'אור ביניהם שהיחס ≈»
בהרחבה, לעיל שנתבארו "שורש" של המאפיינים משלושת אחד אף על עונה

e‡ÈˆÓ˙כיון  BÈ‡L לעצמוÏc· BÈ‡Â ממקורוC¯Úa BÈ‡ Ì‚Â ∆≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈¿∆∆
‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡lL BÊk ‰ÈÁaÓ ‡ˆÓpM ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÏÏk¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»∆…«»«»∆»

·e¯˜ ˙ÈÁ·a ‡È‰L,'וה'אין ה'יש' בין שקיימת ברמה קירוב לא (אפילו ∆ƒƒ¿ƒ«≈
L¯L.כנ"ל) ˙ÈÁ·e¿ƒ«…∆

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e המושג כללי שבאופן נתבאר כאן עד ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
בדברים  והן ועלול' 'עילה בדרך שהתהוותם בדברים (הן בכלים שייך 'שורש'

בפני  מציאות אינם האורות (כי באורות לא אך מאין'), 'יש בדרך שהתהוותם

שהדברים  (אלא עצמו באור גם 'שורש' המושג שייך העניין בעומק אך עצמם)

'אור  בא שממנו הקו' ב'אור רק אמורים

– עצמו (ובו עלמין' כל בין הממלא

הבליֿגבול  באור שמקורו השיטה לפי

ובין  מאין', 'יש בדרך היא והתהוותו

הגבול  בכוח שמקורו השיטה לפי

ועלול') 'עילה בדרך היא והתהוותו

וכעת  עלמין'). כל הסובב ב'אור ולא

דבר, של לאמיתו כי עוד ומפרט מוסיף

בחינה  יש עצמו באורֿאיןֿסוף גם

כדלהלן. 'שורש', המושג לגביה ששייך

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ¯B‡a ,‰p‰c¿ƒ≈»∆ƒ¿≈«ƒ¿
,BÓˆÚ בא שממנו אורֿאיןֿסוף «¿

(ורק  עלמין' כל הסובב 'אור ונמשך

הקו') 'אור ממנו נמשך הצמצום אחרי

ÏeÏk‰ ¯B‡ B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡«»
Ba LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ»»≈
˙eËMt˙‰ ,ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿
‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰Â ,¯B‡‰»¿»¿ƒ∆
¯B‡‰ ˙eËMt˙‰c .BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒ¿«¿»

,¯È‡‰Ï BÈÚ שמדובר כיון כי ƒ¿»¿»ƒ
הרי  גופא, בעצם ולא בהתפשטות

הגילוי  עניין הוא ומהותו עניינו

BÈÚLוההארה  ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿»
Á¯Î‰a È¯‰ ,¯È‡‰Ï¿»ƒ¬≈¿∆¿≈«
˙BÎLÓpL ˙BÎLÓ‰‰L∆««¿»∆ƒ¿»
˙ÒÈÙz BÊÈ‡ Ô‰Ï LÈ ,epnÓƒ∆≈»∆≈¿ƒ«

È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÌB˜Ó לאור בניגוד »≈»∆¬≈
בעצם  דבוק והוא לעצמו שהוא כפי

עניין  כל לו ואין מוחלטת, בדביקות

כך על המתפשט BÈÚנוסף האור של ƒ¿»
לעצם  מחוץ È‡‰Ï¯.ויוצא ‡e‰¿»ƒ

ÔÙ‡a ‡e‰ ‰Ê ¯B‡ ˙eÏÏÎe¿»∆¿…∆
‡lLÂ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»ƒ»∆∆¿∆…

ÌˆÚ‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ כפי האור ורק ¿ƒ…∆»∆∆
מלאה  בהתאמה הוא לעצמו, שהוא

ואילו  לעצם. מוחלטת ובדבקות

באור  שמדובר למרות האור, התפשטות

ואינו  מתגלה שאינו גופא העצם ובין בינו לחלק מקום יש הצמצום, שקודם

יש  לעצמו) הוא שהאור כפי זה הרי מאיר, שהעצם (ולמרות ממנו חוץ נמשך

לעצם, מוחלטת ובדבקות בהתאמה שלא מסוימת במידה נבדלת מציאות לו

ÌˆÚ‰ Èelb C¯„a BÈ‡ ‰Ê ¯B‡L ÔÂÈÎÂ ,¯È‡‰Ï BÈÚ Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿»¿»ƒ¿≈»∆∆≈¿∆∆ƒ»∆∆
לעצמו, שהוא ‰ÎLÓ‰כפי Ì‡ŒÈkוגילויÌˆÚ‰ ÔÓ,לעצם מחוץ אל ƒƒ«¿»»ƒ»∆∆

ÈÙÎe ,'eÎ L¯L ‰È‰iL CiL ÔÎÏ ,¯È‡‰Ï ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»¿»ƒ»≈«»∆ƒ¿∆…∆¿ƒ
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יט f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

הּקו', 'אֹור מּמּנּו נעׂשה  הּצמצּום אחרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּנמׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכּנ"ל. כּו' הבּדלה ּבבחינת ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

מן  המׁשכה ׁשאינֹו לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַָָָהאֹור

ׁשאין  והינּו העצם, אפן לפי הּוא אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹהעצם

ׁשּי לא לכן העצם, ּגּלּוי הּוא אּלא להאיר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹענינֹו

הּנה  זה ּומּׁשּום כּו', ׁשרׁש איזה ׁשּיהיה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹלֹומר

א אליו.  ּבער אינן מּמּנּו ׁשּנמׁשכֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההמׁשכֹות

ּגם  הּנה ׁשרׁש, ּבגדר ׁשאינֹו ּכיון ּגיסא, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלאיד

ּבבח  נעׂשה אינֹו הּצמצּום, אחרי ׁשּנמׁש ינת ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשאינֹו הּסֹובב' 'אֹור ּבחינת ענין והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָנבּדל,

האֹור  עם אחד והּכל ּגּלּוי, ּבדר ּבא אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹנבּדל,

לעצמֹו. ׁשהּוא ְְְִֶַּכפי

‰Ê·e מקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ּגםּֿכן 34יּובן »∆ְְְֵַַַָָָֹ

'אין' 'יׁש' ּבחינֹות, ׁשלׁש יׁשנן ְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשּבכללּות

אחר  ּובמקֹום יׁשנן 34ו'יׁש', ּגּופא ׁשּב'אין' מבאר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

וה'אין' האמּתי' ה'יׁש ׁשל ה'אין' ּבחינֹות, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתי

ּדכיון  מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּנברא'. ה'יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשל

הן  הרי אםּֿכן ּבחינֹות, ׁשּתי יׁשנן עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּב'אין'

מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר ולּמה ּבחינֹות, ְְְְְְִַַַָָָָֹארּבע

ּכי  יּובן, הּנ"ל לפי אמנם ּבחינֹות. ׁשלׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּיׁשנן

ׁשלפני  האֹור הּוא האמּתי' ה'יׁש ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָה'אין'

האֹור  הּוא הּנברא' ה'יׁש ׁשל וה'אין' ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּצמצּום,

לבחינה  הם נחׁשבים ּובכללּות הּצמצּום, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאחרי

הּנברא' ה'יׁש ׁשל ה'אין' ׁשהמׁשכת לפי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת,

ׁשרׁש ּבדר אינֹו האמּתי' ה'יׁש ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמה'אין'

ׁשל  ׁשה'אין' ּכיֿאם ּכּנ"ל, הבּדלה ּבדר ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ה'יׁש ׁשל מה'אין' ּגּלּוי ּבדר הּוא הּנברא' ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה'יׁש

ׁשניהם  נחׁשבים ולכן אחד, והּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאמּתי',

אחת. ְִִַַָלבחינה

לתפּלה,Ê·e‰ה) ּברכה ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְִִֵֵֶַָָָָ

מה'ּׁשרׁש המׁשכה היא ְְִִֵֶַַָָָָֹּדברכה

ּכברכתֹו אׁשר "איׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, ְְְְֲִִִֶֶַָָָּומקֹור'
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הפורים 34) שער אורה שערי ואילך). ד קפו, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך א רסו, בשלח ד. רלב, ויגש חיים תורת ראה

ועוד. פמ"בֿמה. תרל"ז וככה המשך ואילך. ב סב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L ,'Âw‰ ¯B‡' epnÓ ‰NÚ ÌeˆÓv‰ È¯Á‡ CLÓpL∆ƒ¿««¬≈«ƒ¿«¬»ƒ∆««∆

'eÎ ‰Ïc·‰ ˙ÈÁ·a'עלמין כל הממלא 'אור ממנו נמשך ואחרֿכך ƒ¿ƒ««¿»»
.Ï"pk««

‰ÎLÓ‰ BÈ‡L ,BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»¿ƒ∆¿«¿∆≈«¿»»
ÈÙÏוגילוי  ‡e‰ ‡l‡ ÌˆÚ‰ ÔÓƒ»∆∆∆»¿ƒ

ÌˆÚ‰ ÔÙ‡,לעצם מלאה ובדבקות …∆»∆∆
¯È‡‰Ï BÈÚ ÔÈ‡L eÈ‰Â מחוץ ¿«¿∆≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ÌˆÚלעצם  Èelb ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ»∆∆
לעצמו, שהוא CiLכפי ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»

'eÎ L¯L ‰ÊÈ‡ ‰È‰iL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿∆≈∆…∆
עניינו  אין כי ממנו, שנמשכים לאורות

כלל, והמשכה Ê‰גילוי ÌeMÓeƒ∆
˙BÎLÓpL ˙BÎLÓ‰‰ ‰p‰ƒ≈««¿»∆ƒ¿»

ÂÈÏ‡ C¯Úa ÔÈ‡ epnÓ גם כי ƒ∆≈»¿∆∆≈»
לעצם, קרוב והכי נעלה הכי הגילוי

גופא. העצם C„È‡Ïאינו C‡«¿ƒ»
¯„‚a BÈ‡L ÔÂÈk ,‡ÒÈbƒ»≈»∆≈¿∆∆
CLÓpL ÈÙk Ìb ‰p‰ ,L¯L…∆ƒ≈«¿ƒ∆ƒ¿»
‰NÚ BÈ‡ ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡«¬≈«ƒ¿≈«¬∆

Ïc· ˙ÈÁ·a הצמצום לאחר וגם ƒ¿ƒ«ƒ¿»
במהותו, איןֿסוף נשאר ¿e‰Â‡הוא

'··Bq‰ ¯B‡' ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««≈
Ïc· BÈ‡L שמאיר והעובדה ∆≈ƒ¿»

למציאות  אותו עושה לא בעולמות

ממקורו, C¯„aנבדלת ‡a ‡l‡∆»»¿∆∆
,Èelb של התגלות אלא שאינו היינו ƒ
‰‡B¯מקורו  ÌÚ „Á‡ Ïk‰Â לא ¿«…∆»ƒ»

מחוץ  ויוצא העצם מן שמתפשט כפי

אלא  BÓˆÚÏלעצם, ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿
העצם  מן נבדל .שאינו

¯‡·n‰ ÔkŒÌb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«≈«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa34˙eÏÏÎaL ¿«»¿∆ƒ¿»

'LÈ' ,˙BÈÁa LÏL ÔLÈ- ∆¿»»…¿ƒ≈
הקדושֿברוךֿהוא  הוא האמיתי היש

האלוקי '‡ÔÈ'בעצמו  האור - «ƒ
הנבר  את היש LÈ'Â'אים שמהווה - ¿≈

‡Á¯הנברא  ÌB˜Ó·e ,34¯‡·Ó ¿»«≈¿…»
ÈzL ÔLÈ ‡Ùeb 'ÔÈ‡'aL∆»«ƒ»∆¿»¿≈
'LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰ ,˙BÈÁa¿ƒ»«ƒ∆«≈

ÈzÓ‡‰ לא מציאותו כי 'אין' (הנקרא »¬ƒƒ
ולא  הנבראים עלֿידי להשגה ניתנת

שהיא  כפי המציאות בגדרי מוגדרת

הנבראים) בעיני ÔÈ‡'‰Â¿»«ƒ'נתפסת

‡¯·p‰ 'LÈ'‰ ÏL אבל 'יש', נראה אמנם שהוא מאחר 'אין' (הנקרא ∆«≈«ƒ¿»
בטל  והוא משלו, עצמאית מציאות לו אין דבר של המהווה לאמיתו למקור

אותו).

ÈzL ÔLÈ BÓˆÚ 'ÔÈ‡'aL ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»¿≈»∆»«ƒ«¿∆¿»¿≈
˙BÈÁa'האמיתי ה'יש של (ה'אין' ¿ƒ

הנברא'), ה'יש של ≈ÔkŒÌ‡ƒוה'אין'
˙BÈÁa Úa¯‡ Ô‰ È¯‰ על (כי ¬≈≈«¿«¿ƒ

את  להוסיף יש ב'אין', הבחינות שתי

'יש  – ב'יש' האמורות הבחינות שתי

הנברא'), ו'יש ««¿nÏÂ‰האמיתי'
ÔLiL ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó¿…»¿«»¿∆∆¿»

˙BÈÁa LÏL אין (יש, בלבד »…¿ƒ
ויש)?

Èk ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈÙÏ ÌÓ‡»¿»¿ƒ««»ƒ
'ÈzÓ‡‰ LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰»«ƒ∆«≈»¬ƒƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ¯B‡‰ ‡e‰»∆ƒ¿≈«ƒ¿
ואיןֿסוף, בליֿגבול היותו שבגלל

'אין', האמיתי' ה'יש ÔÈ‡'‰Â¿»«ƒ'נקרא
¯B‡‰ ‡e‰ '‡¯·p‰ LÈ'‰ ÏL∆«≈«ƒ¿»»

ÌeˆÓv‰ È¯Á‡L הוא שהוא ∆«¬≈«ƒ¿
ה'יש  של האמיתית והמציאות החיות

‰Ìהנברא', ÌÈ·LÁ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»∆¿»ƒ≈
שלאחר  והאור הצמצום שלפני האור

‡Á˙הצמצום ‰ÈÁ·Ï,ÈÙÏ ƒ¿ƒ»««¿ƒ
LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»«ƒ∆«≈
LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰Ó '‡¯·p‰«ƒ¿»≈»«ƒ∆«≈
L¯L C¯„a BÈ‡ 'ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈¿∆∆…∆
,Ï"pk ‰Ïc·‰ C¯„a ‡e‰L∆¿∆∆«¿»»««
LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰L Ì‡ŒÈkƒƒ∆»«ƒ∆«≈

'‡¯·p‰,'עלמין כל הסובב 'אור «ƒ¿»
a„כנ"ל  ‡e‰Èelb C¯ ממילא ¿∆∆ƒ

'ÈzÓ‡‰ LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰Ó≈»«ƒ∆«≈»¬ƒƒ
להאיר  שעניינו המתפשט האור כמו לא

מהעצם, נבדל דבר …»¿Ïk‰Âבתור
Ì‰ÈL ÌÈ·LÁ ÔÎÏÂ ,„Á‡∆»¿»≈∆¿»ƒ¿≈∆

˙Á‡ ‰ÈÁ·Ï את לחלק מקום ואין ƒ¿ƒ»««
שונות. בחינות לשתי ה'אין'

ÔÈa L¯Ù‰‰ Ô·eÈ ‰Ê·e (‰»∆»«∆¿≈≈
‡È‰ ‰Î¯·c ,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ
'¯B˜Óe L¯M'‰Ó ‰ÎLÓ‰«¿»»≈«…∆»

·e˙kL BÓk ,„·Ïa יעקב בברכת ƒ¿«¿∆»
C¯aלבניו  B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡"ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«

"Ì˙B‡ שכבר דבר להם שהשפיע »
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iailכ xn` jl

ׁשאמר  יעקב ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו אֹותם", ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבר

יגּדל  הּקטן אחיו ואּולם גֹו' ידעּתי ּבני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ"ידעּתי

לבר35מּמּנּו" יכֹול היה יעקב הרי ּדלכאֹורה , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

ענין  ׁשּכל הּוא, הענין א אחר. ּבאפן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה

ּבלבד, ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה ההמׁשכה הּוא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָהּברכה

ּכבר  ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשאֹותֹו היא הּברכה ּפעּלת ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻּכי

מניעֹות  ּבזה יהיה ׁשּלא למּטה, ימׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻּבׁשרׁשֹו,

ּבׁשרׁשֹו ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשּכל וגם ּכלל, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָועּכּובים

אין ימׁשך  חדׁש, אֹור  המׁשכת לפעל  אבל למּטה. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹֻ

הרי  הּברכה ׁשּבענין והגם הּברכה. ּבכח ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹזה

ׁשּזהּו מהּברכה, למעלה הּוא עצמֹו ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָהּמבר

לצּוֹות, ׁשּבכחֹו צּוּוי, לׁשֹון ,"יברכ" ְְְְְְִֶֶַָֹאֹומרֹו

הּקּב"ה  לֹו ׁשאמר אברהם ּגּבי ׁשּמצינּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּוכמֹו

"ּביד נתּונֹות "הּברכֹות ּברכה", והינּו36"והיה , ְְְְְְְְֵֶַַָָָָ

והּוא  מהּברכֹות, למעלה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּדכׁשם

נתן  זה ּכח הּנה הּברכֹות, על  ְִִֵֶַַַַַַַַָָֹ'ּבעלֿהּבית'

ּכהנים, ּבברּכת ּגם הּוא ֿ כן ּוכמֹו אבינּו. ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹלאברהם

ּבספרי  ּומבאר הּכהן, מאהרן הּכח להם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּיׁש

ּדאּבא' 'נצח ּבחינת הּוא ׁשאהרן ,37קּבלה ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

 ֿ ל'זעיר מֹוחין נעׂשים ּדאּבא' ְְְְֲִִִֵֵַַַָו'נצחֿהֹודֿיס ֹוד

על  'ּבעליֿהּבית' הם הּכהנים ולכן ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹאנּפין',

מּמּנּו ׁשּימׁש לֹו לצּוֹות 'זעירֿאנּפין' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֻּבחינת

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו הּמלכּות, לבחינת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהּברכה

'ּתפארת  ּבחינת הּוא הּוי' ׁשם ּכי הוי'", יברכ"ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּנׂשיאים 38ּדזעירֿאנּפין' ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן . ְְְְִִִִֵֵַַַ

הינּו ,לבר הּכח להם ׁשּנּתן ודֹור, ּדֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבכל

ּבכחם  ולכן מהּברכה, למעלה עצמם ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהם

למעלה  הּוא ׁשהּמבר הגם אמנם, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָלצּוֹות.

הּוא  הּברכה ענין מּכלֿמקֹום ההמׁשכה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָמּמקֹום

ּגם  והרי למּטה . ימׁש ּבּׁשרׁש ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהענין
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יט.35) מח, ובפרש"י.36)ויחי ב יב, לך קי,37)לך תו"א וראה פ"ו. זו"ן) המוחין הארת (שער לב שער חיים עץ ראה

הבאה. בהערה שצויינו מקומות ע"ד. סה"מ 38)ריש רנז. ע' ריש שם כט. ע' ויקרא סע"א. תתשכה, ו כרך ויחי אוה"ת ראה

ואילך. שצד ע' ואילך. חצר ע' תרכ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשורשו, [=כברכתו] -קיים ·˜ÚÈ Èab eÈˆnL BÓÎe שיכל כאשר ¿∆»ƒ«≈«¬…

הבכור, מנשה ראש על ולא הצעיר אפרים ראש על ימינו יד את וׂשם ידיו ְָאת

- כך על לו העיר ‚B'ויוסף ÈzÚ„È Èa ÈzÚ„È" ¯Ó‡L מי לי ידוע ∆»«»«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
epnÓ"הבכור  Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â35È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc , ¿»»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ¿»¬≈

‰È‰iL C¯·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ·˜ÚÈ«¬…»»»¿»≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ÔÙ‡a תישאר שהגדולה כך ¿…∆«≈

לתת  עליו היה ולמה הבכור, הבן אצל

הצעיר? לבן דווקא הברכה את

ÔÈÚ ÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰Î¯a‰«¿»»««¿»»
Èk ,„·Ïa d¯B˜Óe dL¯MÓƒ»¿»¿»ƒ¿«ƒ
B˙B‡L ‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙lÚt¿À««¿»»ƒ∆
,BL¯La ¯·k BLiL ¯B‡‰»∆∆¿¿»¿»¿

‰hÓÏ CLÓÈ,ובמהירות בפועל À¿«¿«»
˙BÚÈÓ ‰Êa ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ
ÏkL Ì‚Â ,ÏÏk ÌÈ·ekÚÂ¿ƒƒ¿»¿«∆»

BL¯La BLiL ¯B‡‰ רק ולא »∆∆¿¿»¿
ממנו  ‡·Ïחלק .‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»¬»

ÔÈ‡ ,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏƒ¿…«¿»«»»≈
‰Î¯a‰ ÁÎa ‰Ê בירך לא ולכן ∆¿…««¿»»

שהם  מכפי אחרת יהיו שהדברים יעקב

קיים  שכבר שהשפע רק אלא בשורשם,

למטה. ירד בשורש

לשא  מקום יש לכאורה על ואולם, ול

ז"ל  חכמינו בדברי מהמבואר כך

הגדול  כוחו אודות החסידות, ובתורת

המברך: של

È¯‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚaL Ì‚‰Â«¬«∆¿ƒ¿««¿»»¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ C¯·n‰«¿»≈«¿¿«¿»

‰Î¯a‰Ó יוכל לא למה ואםֿכן ≈«¿»»
ומוסיף  במקור? שאיננו שפע להמשיך

הוא  המברך כיצד ומוכיח ומפרט

- מהברכה ‡B¯ÓBלמעלה e‰fL∆∆¿
כוהנים  ברכת ¿∆«¿"EÎ¯·È",בנוסח

BÁÎaL ,Èeeˆ ÔBLÏ המברך של ¿ƒ∆¿…
Èab eÈˆnL BÓÎe ,˙BeˆÏ¿«¿∆»ƒ«≈
‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡L Ì‰¯·‡«¿»»∆»««»»

"‰Î¯a ‰È‰Â"(:רש"י (ופירש ∆¿≈¿»»
"E„Èa ˙Be˙ ˙BÎ¯a‰"36, «¿»¿¿»¿

‡e‰ ‰"aw‰L ÌLÎc eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«»»
‡e‰Â ,˙BÎ¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»¿

eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï Ô˙ ‰Ê Ák ‰p‰ ,˙BÎ¯a‰ ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚa'««««ƒ««¿»ƒ≈…«∆»«¿«¿»»»ƒ
הברכות. על 'בעלֿהבית' יהיה הוא אברהם ÔÎŒBÓÎeשאף אצל שהוא כמו ¿≈

Ì‰Ïאבינו  LiL ,ÌÈ‰k ˙k¯·a Ìb ‡e‰לכוהניםÁk‰ «¿ƒ¿«…¬ƒ∆≈»∆«…«
‰Ïa˜ È¯ÙÒa ¯‡·Óe ,Ô‰k‰ Ô¯‰‡Ó נאמרת כוהנים ברכת שגם ≈«¬…«…≈¿…»¿ƒ¿≈«»»

ה'" "יברכך ציווי …¬»∆Ô¯‰‡Lכיוןבדרך
'‡a‡c Áˆ' ˙ÈÁa ‡e‰37, ¿ƒ«≈«¿«»

מזו, זו כלולות העליונות הספירות

'אבא' הנקראת החכמה ובספירת

ובכללן  הספירות, עשר כל כלולות

מידתו  היא דאבא' ו'נצח הנצח, מידת

הכהן  אהרן ¿»≈¿BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ'Â„של
ÔÈÁBÓ ÌÈNÚ '‡a‡c¿«»«¬ƒƒ

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï הם קטנות] [פנים ƒ¿≈«¿ƒ
על  שולטים המוחין והרי המידות,

‰Ìהמידות, ÌÈ‰k‰ ÔÎÏÂ¿»≈«…¬ƒ≈
˙ÈÁa ÏÚ '˙Èa‰ŒÈÏÚa'«¬≈««ƒ«¿ƒ«
BÏ ˙BeˆÏ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ¿«
‰Î¯a‰ epnÓ CLÓiL∆À¿«ƒ∆«¿»»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï האחרונה שהיא ƒ¿ƒ«««¿
הבאה  הספירות, המוחין בסדר לאחר

ולהמשיך  לגלות הוא ועניינה והמידות,

בפועל, למטה השפע Ó‰את e‰fL∆∆«
Èk ,"'ÈÂ‰ EÎ¯·È" ·e˙kM∆»¿»∆¿¬»»ƒ
˙¯‡Ùz' ˙ÈÁa ‡e‰ 'Èe‰ ÌL≈«»»¿ƒ«ƒ¿∆∆

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc38,,המידות בחינת ƒ¿≈«¿ƒ
המידות. על לצוות יכולים והמוחין

ÌÈ‡ÈNpa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈««¿ƒƒ
Ì‰Ï ÔzpL ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»∆ƒ«»∆
ÌÓˆÚ Ì‰L eÈ‰ ,C¯·Ï Ák‰«…«¿»≈«¿∆≈«¿»
ÔÎÏÂ ,‰Î¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿»≈

˙BeˆÏ ÌÁÎa אבינו אברהם כמו ¿…»¿«
מאחר  השאלה: ונשאלת הכהן. ואהרן

אםֿכן  מהברכה, למעלה הוא שהמברך

מה  המשכת רק היא הברכה מדוע

בשורש? קיים שכבר

הביאור: בא כך ‰‚Ìעל ,ÌÓ‡»¿»¬«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯·n‰L∆«¿»≈¿«¿»
ŒÏkÓ ,‰ÎLÓ‰‰ ÌB˜nÓƒ¿««¿»»ƒ»
‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ÌB˜Ó לא »ƒ¿««¿»»

אלא  חדש, דבר «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהמשכת
.‰hÓÏ CLÓÈ L¯Ma BLiL∆∆¿«…∆À¿«¿«»
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כי f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ׁשהרי  ּביֹותר, נעלית המׁשכה היא זֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָהמׁשכה

ׁשרׁש ׁשּיׁשנֹו ּומקֹור' ה'ּׁשרׁש ּבענין לעיל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹנתּבאר

ּבאֹור  הּוא הראׁשֹון הׁשרׁש ּכי ּביֹותר, ְֲִִֵֶֶַַָָֹנעלה

הּבליּֿגבּול, אֹור ּבבחינת עד הּצמצּום ְְְְְִִִִִֵֶַַַַׁשּלפני

ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשּכל היא הּברכה ׁשּפעּלת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוכיון

הּברכה  ׁשעלֿידי נמצא, למּטה, ימׁש ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻּבׁשרׁשֹו

ׁשּלפני  הּבליּֿגבּול האֹור ּכל למּטה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָנמׁש

ּדלעתידֿלבא, העּלּוי עלּֿדר ׁשּזהּו ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהּצמצּום,

ׁשּכתּוב  הוי'39ּכמֹו את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּיׁשנם  הענינים ׁשּכל הינּו, מכּסים, לּים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכמים

ּדאתּגליא  ּבעלמא יתּגּלּו ּדאתּכסיא .40ּבעלמא ְְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ

זֹו הרי הּברכה, ׁשּבענין העּלּוי ּכל לאחרי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּבלבד. ּומקֹורֹו מּׁשרׁשֹו רק ְְְְִִַַַָָָהמׁשכה

ÌÓ‡ ׁשהרי חדׁשה, המׁשכה הּוא הּתפּלה ענין »¿»ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

לאחרי  וגם ּדינֹו ׁשּנגזר לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַּגם

רצֹון  להמׁשי הּתפּלה ּבכח הרי ּדינֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּנחּתם

לפי  הּׁשנים, ּולבר החֹולים לרּפאֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָחדׁש

עצמֹו, הרצֹון' 'ּבעל ּבבחינת מּגעת ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָׁשהּתפּלה

הּדבר  וטעם חדׁש. רצֹון ממׁשיכה היא ְְְִִֵַַַַָָָָָָָולכן

ּבדר האדם עבֹודת היא ׁשהּתפּלה לפי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּוא,

ּבעצמּותֹו 'מּגעת' היא ולכן למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,וכיון 41יתּבר ּתכסף. ידי למעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּנה  מּמׁש,  יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגעת' ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּתפּלה

ּגׁשמּיים. ּבענינים ּגם היא ׁשעלֿידּה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָההמׁשכה

ּכי  הּתֹורה. על ּגם ׁשּבּתפּלה הּמעלה ְְֲִִִֶַַַַַַָָָוזֹוהי

ׁשּלמעלה  המׁשכה היא ׁשּגם היֹות עם ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,

היא  ההמׁשכה מּכלֿמק ֹום הׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּסדר

ּוכמאמר  ּבגׁשמּיּות, ולא ּבלבד, ְְְְְְֲִִִַַַַָֹּברּוחנּיּות

ז"ל  ּכאּלּו42רּבֹותינּו כּו' עֹולה ּבּתֹורת העֹוסק ּכל ְְִֵֵַַַָָָ

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

ט.39) יא, ואילך.40)ישעי' שצה ע' תרכ"ז סה"מ גם טו.41)ראה יד, מהד"ק 42)איוב סוס"א. מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע

בסופה. מנחות וראה לז. ז, צו ויקהל. ס"פ בחיי צו. ר"פ הטורים בבעל ועד"ז סי"א. פ"ב ת"ת הל' סי"א. שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯‰L ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ Ìb È¯‰Â«¬≈««¿»»ƒ«¿»»«¬≈¿≈∆¬≈

'¯B˜Óe L¯M'‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙ המושג כללי באופן כי שאף ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿««…∆»
ובעומק  בפרטיות הרי ומצומצמות, מוגבלות דרגות לגבי רק שייך 'שורש'

היא  האמת ‰¯‡ÔBLיותר L¯L‰ Èk ,¯˙BÈa ‰ÏÚ L¯L BLiL∆∆¿…∆«¬∆¿≈ƒ«…∆»ƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ¯B‡a ‡e‰»∆ƒ¿≈«ƒ¿
,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙ÈÁ·a „Ú«ƒ¿ƒ««¿ƒ¿

באריכות  לעיל «≈¿ÔÂÈÎÂכמבואר
ÏkL ‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙lÚtL∆¿À««¿»»ƒ∆»
CLÓÈ BL¯La BLiL ¯B‡‰»∆∆¿¿»¿À¿«
È„ÈŒÏÚL ,‡ˆÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ¿»∆«¿≈
Ïk ‰hÓÏ CLÓ ‰Î¯a‰«¿»»ƒ¿»¿«»»
ÈÙlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰»«¿ƒ¿∆ƒ¿≈

,ÌeˆÓv‰ המשכה שלמעשה כך «ƒ¿
הרי  בשורש, כבר שקיים ממה היא

בעצם  חדשה, המשכה זו שאין למרות

עד  מאד, ומופלאה נעלית המשכה זו

כך  ‰ÈelÚכדי C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆»ƒ
·e˙kL BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc39 ƒ¿»ƒ»…¿∆»

˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èkƒ»¿»»»∆≈»∆
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰,eÈ‰ , ¬»»««ƒ«»¿«ƒ«¿

‡ÓÏÚa ÌLiL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆∆¿»¿»¿»
‡ÈÒk˙‡c[המכוסה [העולם ¿ƒ¿«¿»

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa elb˙Èƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿«¿»
הגלוי] של 40[העולם הפשוט הפירוש .

הוא  הארץ..." מלאה "כי הפסוק

כל  יהיה המשיח, בימות שלעתידֿלבוא

בצורה  ה' את בדעה 'מלא' כולו העולם

ופנוי  ריק מקום אף יישאר שלא כזו

את  מכסים שהמים כשם ה', מידיעת

מסוימים  חלקים רק ולא כולו הים כל

הפסוק  הדברים, פנימיות ולפי ממנו.

שבזמן  הרוחניים העניינים שכל מלמד

עליונים  בעולמות רק קיימים הזה

על  מכוסים' 'עולמות המכונים רוחניים

מתגלה  לא שבהם האלוקי שהאור שם

גם  כל לעין וייראו יתגלו למטה,

הם  כלל שבדרך הגלויים בעולמות

וזו  המכוסים, מהעולמות נחותים

כיום  המצב שבפסוק: המשל משמעות

חלק  רק מכסים הים מי בו למצב דומה

ורחבה, גדולה כלֿכך תהיה לעתידֿלבוא האלוקית ההתגלות ואילו מהעולם,

בהם, ומכוסה מלאה תהיה הארץ שכל ‰ÈelÚעד Ïk È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈»»ƒ

.„·Ïa B¯B˜Óe BL¯MÓ ˜¯ ‰ÎLÓ‰ BÊ È¯‰ ,‰Î¯a‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»»¬≈«¿»»«ƒ»¿¿ƒ¿«
È¯Á‡Ï Ìb È¯‰L ,‰L„Á ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿»»¬»»∆¬≈«¿«¬≈

BÈc ¯Ê‚pL רצוי בלתי BÈcבאופן ÌzÁpL È¯Á‡Ï Ì‚Â והחתימה ∆ƒ¿«ƒ¿«¿«¬≈∆∆¿«ƒ
תוקף, בו L„Áמוסיפה ÔBˆ¯ CÈLÓ‰Ï ‰lÙz‰ ÁÎa È¯‰ את לשנות ¬≈¿…««¿ƒ»¿«¿ƒ»»»

- לטובה אותו ולהפוך החתום, הדין גזר

C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙B‡t¯Ï¿«¿«ƒ¿»≈
˙ÚbÓ ‰lÙz‰L ÈÙÏ ,ÌÈM‰«»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»«««
,BÓˆÚ 'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««»»«¿
L„Á ÔBˆ¯ ‰ÎÈLÓÓ ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«¿ƒ»»»»
המאמר, בתחילת לעיל, שנתבאר כפי

אל ביטול של ‰¯ˆÔÂ,שישנו ביטול היינו

 ֿ הקדוש של ולהוראות לציוויים האדם

להוראות  שמציית עבד (כמו ברוךֿהוא

אל ביטול וישנו אדונו), ·ÏÚולפקודות

ÔÂˆ¯‰,עמוק יותר הרבה ביטול שהוא

הנפש  בעצם מוחלטת התבטלות ועניינו

ועל כל  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא פי

של  רצונו "עושין נאמר זה עמוק ביטול

של  הפנימית והמשמעות מקום",

מחדשים  היינו "שעושים", היא הדברים

כביכול. חדש, רצון ומעוררים,

ÈÙÏ ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ¬«»»»
ÔÎÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»¿»≈
B˙eÓˆÚa '˙ÚbÓ' ‡È‰ƒ«««¿«¿
·e˙kL BÓk ,C¯a˙È41 ƒ¿»≈¿∆»

ÛÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ ֿ הקדוש - ¿«¬≈»∆ƒ¿…
כביכול  ומשתוקק כוסף ברוךֿהוא

ישראל, בני של ופעולותיהם למעשיהם

למטה. האדם עבודת היינו ידיו, מעשי

'˙ÚbÓ' ‰lÙz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ»«««
‰p‰ ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»ƒ≈
Ìb ‡È‰ d„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«»»ƒ«
È‰BÊÂ .ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

‰lÙzaL ‰ÏÚn‰ ביחס רק לא ««¬»∆«¿ƒ»
אלא  Èkלברכה .‰¯Bz‰ ÏÚ Ìb«««»ƒ

‡È‰ ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ ,‰¯Bz‰«»ƒ¡∆«ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰«¿»»∆¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰,התפילה ŒÏkÓכמו ƒ¿«¿¿ƒ»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ,ÌB˜Ó»««¿»»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,˙eiÓL‚a ‡ÏÂ ,„·Ïa ˙eiÁe¯a42 ¿»ƒƒ¿«¿…¿«¿ƒ¿«¬««≈«

"el‡k" ,‰ÏBÚ ·È¯˜‰ el‡k 'eÎ ‰ÏBÚ ˙¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈¿«»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

iail xn` jl

ׁשאמר  יעקב ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו אֹותם", ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבר

יגּדל  הּקטן אחיו ואּולם גֹו' ידעּתי ּבני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ"ידעּתי

לבר35מּמּנּו" יכֹול היה יעקב הרי ּדלכאֹורה , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

ענין  ׁשּכל הּוא, הענין א אחר. ּבאפן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה

ּבלבד, ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה ההמׁשכה הּוא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָהּברכה

ּכבר  ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשאֹותֹו היא הּברכה ּפעּלת ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻּכי

מניעֹות  ּבזה יהיה ׁשּלא למּטה, ימׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻּבׁשרׁשֹו,

ּבׁשרׁשֹו ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשּכל וגם ּכלל, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָועּכּובים

אין ימׁשך  חדׁש, אֹור  המׁשכת לפעל  אבל למּטה. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹֻ

הרי  הּברכה ׁשּבענין והגם הּברכה. ּבכח ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹזה

ׁשּזהּו מהּברכה, למעלה הּוא עצמֹו ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָהּמבר

לצּוֹות, ׁשּבכחֹו צּוּוי, לׁשֹון ,"יברכ" ְְְְְְִֶֶַָֹאֹומרֹו

הּקּב"ה  לֹו ׁשאמר אברהם ּגּבי ׁשּמצינּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּוכמֹו

"ּביד נתּונֹות "הּברכֹות ּברכה", והינּו36"והיה , ְְְְְְְְֵֶַַָָָָ

והּוא  מהּברכֹות, למעלה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּדכׁשם

נתן  זה ּכח הּנה הּברכֹות, על  ְִִֵֶַַַַַַַַָָֹ'ּבעלֿהּבית'

ּכהנים, ּבברּכת ּגם הּוא ֿ כן ּוכמֹו אבינּו. ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹלאברהם

ּבספרי  ּומבאר הּכהן, מאהרן הּכח להם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּיׁש

ּדאּבא' 'נצח ּבחינת הּוא ׁשאהרן ,37קּבלה ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

 ֿ ל'זעיר מֹוחין נעׂשים ּדאּבא' ְְְְֲִִִֵֵַַַָו'נצחֿהֹודֿיס ֹוד

על  'ּבעליֿהּבית' הם הּכהנים ולכן ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹאנּפין',

מּמּנּו ׁשּימׁש לֹו לצּוֹות 'זעירֿאנּפין' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֻּבחינת

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו הּמלכּות, לבחינת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהּברכה

'ּתפארת  ּבחינת הּוא הּוי' ׁשם ּכי הוי'", יברכ"ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּנׂשיאים 38ּדזעירֿאנּפין' ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן . ְְְְִִִִֵֵַַַ

הינּו ,לבר הּכח להם ׁשּנּתן ודֹור, ּדֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבכל

ּבכחם  ולכן מהּברכה, למעלה עצמם ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהם

למעלה  הּוא ׁשהּמבר הגם אמנם, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָלצּוֹות.

הּוא  הּברכה ענין מּכלֿמקֹום ההמׁשכה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָמּמקֹום

ּגם  והרי למּטה . ימׁש ּבּׁשרׁש ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהענין
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יט.35) מח, ובפרש"י.36)ויחי ב יב, לך קי,37)לך תו"א וראה פ"ו. זו"ן) המוחין הארת (שער לב שער חיים עץ ראה

הבאה. בהערה שצויינו מקומות ע"ד. סה"מ 38)ריש רנז. ע' ריש שם כט. ע' ויקרא סע"א. תתשכה, ו כרך ויחי אוה"ת ראה

ואילך. שצד ע' ואילך. חצר ע' תרכ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשורשו, [=כברכתו] -קיים ·˜ÚÈ Èab eÈˆnL BÓÎe שיכל כאשר ¿∆»ƒ«≈«¬…

הבכור, מנשה ראש על ולא הצעיר אפרים ראש על ימינו יד את וׂשם ידיו ְָאת

- כך על לו העיר ‚B'ויוסף ÈzÚ„È Èa ÈzÚ„È" ¯Ó‡L מי לי ידוע ∆»«»«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
epnÓ"הבכור  Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â35È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc , ¿»»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ¿»¬≈

‰È‰iL C¯·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ·˜ÚÈ«¬…»»»¿»≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ÔÙ‡a תישאר שהגדולה כך ¿…∆«≈

לתת  עליו היה ולמה הבכור, הבן אצל

הצעיר? לבן דווקא הברכה את

ÔÈÚ ÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰Î¯a‰«¿»»««¿»»
Èk ,„·Ïa d¯B˜Óe dL¯MÓƒ»¿»¿»ƒ¿«ƒ
B˙B‡L ‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙lÚt¿À««¿»»ƒ∆
,BL¯La ¯·k BLiL ¯B‡‰»∆∆¿¿»¿»¿

‰hÓÏ CLÓÈ,ובמהירות בפועל À¿«¿«»
˙BÚÈÓ ‰Êa ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ
ÏkL Ì‚Â ,ÏÏk ÌÈ·ekÚÂ¿ƒƒ¿»¿«∆»

BL¯La BLiL ¯B‡‰ רק ולא »∆∆¿¿»¿
ממנו  ‡·Ïחלק .‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»¬»

ÔÈ‡ ,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏƒ¿…«¿»«»»≈
‰Î¯a‰ ÁÎa ‰Ê בירך לא ולכן ∆¿…««¿»»

שהם  מכפי אחרת יהיו שהדברים יעקב

קיים  שכבר שהשפע רק אלא בשורשם,

למטה. ירד בשורש

לשא  מקום יש לכאורה על ואולם, ול

ז"ל  חכמינו בדברי מהמבואר כך

הגדול  כוחו אודות החסידות, ובתורת

המברך: של

È¯‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚaL Ì‚‰Â«¬«∆¿ƒ¿««¿»»¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ C¯·n‰«¿»≈«¿¿«¿»

‰Î¯a‰Ó יוכל לא למה ואםֿכן ≈«¿»»
ומוסיף  במקור? שאיננו שפע להמשיך

הוא  המברך כיצד ומוכיח ומפרט

- מהברכה ‡B¯ÓBלמעלה e‰fL∆∆¿
כוהנים  ברכת ¿∆«¿"EÎ¯·È",בנוסח

BÁÎaL ,Èeeˆ ÔBLÏ המברך של ¿ƒ∆¿…
Èab eÈˆnL BÓÎe ,˙BeˆÏ¿«¿∆»ƒ«≈
‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡L Ì‰¯·‡«¿»»∆»««»»

"‰Î¯a ‰È‰Â"(:רש"י (ופירש ∆¿≈¿»»
"E„Èa ˙Be˙ ˙BÎ¯a‰"36, «¿»¿¿»¿

‡e‰ ‰"aw‰L ÌLÎc eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«»»
‡e‰Â ,˙BÎ¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»¿

eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï Ô˙ ‰Ê Ák ‰p‰ ,˙BÎ¯a‰ ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚa'««««ƒ««¿»ƒ≈…«∆»«¿«¿»»»ƒ
הברכות. על 'בעלֿהבית' יהיה הוא אברהם ÔÎŒBÓÎeשאף אצל שהוא כמו ¿≈

Ì‰Ïאבינו  LiL ,ÌÈ‰k ˙k¯·a Ìb ‡e‰לכוהניםÁk‰ «¿ƒ¿«…¬ƒ∆≈»∆«…«
‰Ïa˜ È¯ÙÒa ¯‡·Óe ,Ô‰k‰ Ô¯‰‡Ó נאמרת כוהנים ברכת שגם ≈«¬…«…≈¿…»¿ƒ¿≈«»»

ה'" "יברכך ציווי …¬»∆Ô¯‰‡Lכיוןבדרך
'‡a‡c Áˆ' ˙ÈÁa ‡e‰37, ¿ƒ«≈«¿«»

מזו, זו כלולות העליונות הספירות

'אבא' הנקראת החכמה ובספירת

ובכללן  הספירות, עשר כל כלולות

מידתו  היא דאבא' ו'נצח הנצח, מידת

הכהן  אהרן ¿»≈¿BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ'Â„של
ÔÈÁBÓ ÌÈNÚ '‡a‡c¿«»«¬ƒƒ

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï הם קטנות] [פנים ƒ¿≈«¿ƒ
על  שולטים המוחין והרי המידות,

‰Ìהמידות, ÌÈ‰k‰ ÔÎÏÂ¿»≈«…¬ƒ≈
˙ÈÁa ÏÚ '˙Èa‰ŒÈÏÚa'«¬≈««ƒ«¿ƒ«
BÏ ˙BeˆÏ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ¿«
‰Î¯a‰ epnÓ CLÓiL∆À¿«ƒ∆«¿»»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï האחרונה שהיא ƒ¿ƒ«««¿
הבאה  הספירות, המוחין בסדר לאחר

ולהמשיך  לגלות הוא ועניינה והמידות,

בפועל, למטה השפע Ó‰את e‰fL∆∆«
Èk ,"'ÈÂ‰ EÎ¯·È" ·e˙kM∆»¿»∆¿¬»»ƒ
˙¯‡Ùz' ˙ÈÁa ‡e‰ 'Èe‰ ÌL≈«»»¿ƒ«ƒ¿∆∆

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc38,,המידות בחינת ƒ¿≈«¿ƒ
המידות. על לצוות יכולים והמוחין

ÌÈ‡ÈNpa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈««¿ƒƒ
Ì‰Ï ÔzpL ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»∆ƒ«»∆
ÌÓˆÚ Ì‰L eÈ‰ ,C¯·Ï Ák‰«…«¿»≈«¿∆≈«¿»
ÔÎÏÂ ,‰Î¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿»≈

˙BeˆÏ ÌÁÎa אבינו אברהם כמו ¿…»¿«
מאחר  השאלה: ונשאלת הכהן. ואהרן

אםֿכן  מהברכה, למעלה הוא שהמברך

מה  המשכת רק היא הברכה מדוע

בשורש? קיים שכבר

הביאור: בא כך ‰‚Ìעל ,ÌÓ‡»¿»¬«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯·n‰L∆«¿»≈¿«¿»
ŒÏkÓ ,‰ÎLÓ‰‰ ÌB˜nÓƒ¿««¿»»ƒ»
‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ÌB˜Ó לא »ƒ¿««¿»»

אלא  חדש, דבר «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהמשכת
.‰hÓÏ CLÓÈ L¯Ma BLiL∆∆¿«…∆À¿«¿«»
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iailכב xn` jl

הּדמיֹון  ּבכ"ף ּדיקא, "ּכאּלּו" עֹולה, ְְְְְִִִִַָָָָהקריב

נתחּדׁש לא עצמֹו הּגׁשמי ּבּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבלבד,

ּבדברים  ׁשּנתלּבׁשּו ּבמצֹות וגם ְְְְְְְִִִִֶַַָָמאּומה.

הּמצֹות  עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּגׁשמּיים,

ּתפּלין, ּבמצות ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּדבר נּכרת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹלא

הּמצוה. עלֿידי ׁשּנעׂשה הּׁשּנּוי נּכר לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּקלף 

עלֿידי  ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּולבר חֹולים לרּפאֹות הרצֹון המׁשכת ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּתפּלה,

מּמׁש, ּבּגׁשמּיּות נּכר זה הרי הּׁשנים, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאת

מתּברכֹות  והּׁשנים נתרּפא לפי ׁשהחֹולה והינּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

מּמׁש, הרצֹון' ּבעל ּב'עצמּות 'מּגעת' ְְְִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּתפּלה

ולכן  ,יתּבר לפניו ׁשוין ורּוחנּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּגׁשמּיּות

ּׁשרׁש ׁשהרי הּגׁשמי, ּבּדבר ּגם היא ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההמׁשכה

ּכאׁשר  ולכן האמּתי', מה'ּיׁש הּוא הּנברא' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה'יׁש

נמׁש זה הרי האמּתי', מה'ּיׁש היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההמׁשכה

זה  וענין הּגׁשמי ). ּבּדבר (הינּו הּנברא' ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּב'יׁש

לפי  הּוא יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגעת' ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָׁשהּתפּלה

ּתכסף" ידי ּו"למעׂשה האדם, עבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו קֹוׁשר 43(ּכּנ"ל). מט"ט ְְֵֵֶֶַַַַָ

והינּו, יׂשראל, ׁשל מּתפּלֹותיהם לקֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּכתרים

טֹובֹות, מאבנים ׁשּנעׂשה ּבגׁשמּיּות הּכתר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו

ׁשּמעּבדים  עלֿידיֿזה אבל ּדֹומם, הם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאבנים

נעׂשֹות  הן אזי מאירֹות, ׁשהן עד האבנים ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָאת

ּברּוחנּיּות, הּוא ּכמֹוֿכן הראׁש, עלּֿגּבי ְְִֵֵֶֶַַָָֹּכתר

'אֹותּיֹות' הן הּדֹומם 44'אבנים' ּבחינת ׁשהן , ְֲִִִֵֵֵֶַַָ

מּצד  ּובפרט  אחרֹונה, הּיֹותר ּבחינה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבּנפׁש,

הם  הרי הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף הּנׁשמה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּות

ּכאׁשר  ּומּכלֿמקֹום יֹותר, ּתחּתֹונה ְְֲִִֵֶַַָָָָּבחינה

עלֿידיֿזה  אֹותן ּומזּככים האֹותּיֹות את ְְְְִִִֵֶֶַַָָלֹוקחים

הּנה  כּו', הּתפּלה אֹותּיֹות מהן ְִִִִֵֵֶֶַָׁשעֹוׂשים

ׁשּתהיה  ּכדי אמנם .יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגיע' זה ׁשענין ּתכסף", ידי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ"למעׂשה

ׁשּמּצד  לפי והינּו מט"ט, מלא ׁשל הּסּיּוע להיֹות צרי האֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעלּית

וחמרּיֹות, ּגׁשמּיֹות הן האֹותּיֹות הרי הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהתלּבׁשּות
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וש"נ.43) .202 ע' תש"ח בסה"מ הערה בארוכה מט"ז.44)ראה פ"ד יצירה ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ï BÓˆÚ ÈÓLb‰ ¯·ca È¯‰L ,„·Ïa ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜Èc»¿»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆¬≈«»»««¿ƒ«¿…

‰Óe‡Ó LcÁ˙ פועל הדבר אין הקרבנות, בתורת עוסק יהודי וכאשר ƒ¿«≈¿»
לא  נכונים והדברים רוחנית. בפעולה מדובר אלא הגשמית בבהמה שינוי שום

אלא  התורה, לימוד עלֿידי הפעולה לגבי eLaÏ˙pLרק ˙BˆÓa Ì‚Â¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
È¯‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬≈

‰ÎLÓ‰‰ האלוקות וגילוי ««¿»»
˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL היא ∆«¬≈«¿≈«ƒ¿

ca·¯רוחנית  ˙¯k ‡ÏÂ…ƒ∆∆«»»
ÔÈlÙz ˙ÂˆÓa BÓÎe ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒƒ
רק  ואיננה גשמית פעולה אמנם שהיא

בתורת  העיסוק כמו רוחנית פעולה

שלה  ההשפעה זאת ובכל הקרבנות,

כיון  גשמית, ולא רוחנית היא

ÛÏwaL הגשמיÈepM‰ ¯k ‡Ï ∆«¿»…ƒ»«ƒ
È„ÈŒÏÚהרוחני  ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈

.‰Âˆn‰«ƒ¿»
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¿»»
,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¿ƒ»

B‡t¯Ï˙שהיא  ÔBˆ¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»¿«¿
,ÌÈM‰ ˙‡ C¯·Ïe ÌÈÏBÁƒ¿»≈∆«»ƒ
,LnÓ ˙eiÓLba ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»««¿ƒ«»
ÌÈM‰Â ‡t¯˙ ‰ÏBÁ‰L∆«∆ƒ¿«≈¿«»ƒ
ÈÙÏ eÈ‰Â ,˙BÎ¯a˙Óƒ¿»¿¿«¿¿ƒ
˙eÓˆÚ'a '˙ÚbÓ' ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»«««¿«¿
˙eiÓLbL ,LnÓ 'ÔBˆ¯‰ ÏÚa««»»«»∆«¿ƒ
,C¯a˙È ÂÈÙÏ ÔÈÂL ˙eiÁe¯Â¿»ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»≈
¯·ca Ìb ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»ƒ««»»
LÈ'‰ L¯M È¯‰L ,ÈÓLb‰««¿ƒ∆¬≈…∆«≈

'‡¯·p‰הגשמיLi'‰Ó ‡e‰ «ƒ¿»≈«≈
'ÈzÓ‡‰ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »¬ƒƒ

האמיתית, המציאות הוא ≈«¿ÔÎÏÂשהוא
Li'‰Ó ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡k«¬∆««¿»»ƒ≈«≈
LÈ'a CLÓ ‰Ê È¯‰ ,'ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«≈
.(ÈÓLb‰ ¯·ca eÈ‰) '‡¯·p‰«ƒ¿»«¿«»»««¿ƒ
'˙ÚbÓ' ‰lÙz‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿ƒ»«««

‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚa כאמור ¿«¿ƒ¿»≈
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¬«»»»
"ÛÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ"e¿«¬≈»∆ƒ¿…
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ .(Ï"pk)««¿∆∆»¿«≈

Ï"Ê43ÌÈ¯˙k ¯LB˜ Ë"ËÓ «≈¿»ƒ
ÏL Ì‰È˙BlÙzÓ BB˜Ï¿ƒ¿ƒ≈∆∆

,Ï‡¯NÈƒ¿»≈
מלאך  של ראשיֿתיבות הוא "מט"ט"

אמרו  ז"ל (שחכמינו "מטטרון" הנקרא

הקדושֿברוךֿהוא, של משמותיו כאחד היינו רבו", כשם ש"שמו מאחר כי

לקונו  כתרים "קושר זה שמלאך ז"ל רבותינו ואמרו אותו). לבטא אין

ישראל". של מתפילותיהם

,˙B·BË ÌÈ·‡Ó ‰NÚpL ˙eiÓL‚a ¯˙k‰ BÓk ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆∆¿«¿ƒ∆«¬∆≈¬»ƒ
ÌÓBc Ì‰ ÌÈ·‡‰L ולכאורה ∆»¬»ƒ≈≈

ופאר  כבוד להוסיף יכול הדומם איך

לכתר?, ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ולהפוך Ï·‡¬»«¿≈∆
„Ú ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÌÈ„aÚnL∆¿«¿ƒ∆»¬»ƒ«
˙BNÚ Ô‰ ÈÊ‡ ,˙B¯È‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒ¬«≈«¬
ÔÎŒBÓk ,L‡¯‰ ÈabŒÏÚ ¯˙k∆∆««≈»…¿≈
Ô‰ 'ÌÈ·‡' ,˙eiÁe¯a ‡e‰¿»ƒ¬»ƒ≈

'˙Bi˙B‡'44˙ÈÁa Ô‰L , ƒ∆≈¿ƒ«
LÙpaL ÌÓBc‰ ובאותיות «≈∆«∆∆

בהרבה  פחותה חיות יש כשלעצמן

והן  למשל. ובמידות, בשכל מאשר

‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa¿ƒ»«≈«¬»
שבנבראים  כשם ביותר, והתחתונה

הנברא  הוא הדומם סוג הרי הגשמיים

נחות, vÓ„הכי Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ«
Ûeba ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«¿»»«
Ì‰ È¯‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¬≈≈
ŒÏkÓe ,¯˙BÈ ‰BzÁz ‰ÈÁa¿ƒ»«¿»≈ƒ»
˙‡ ÌÈÁ˜BÏ ¯L‡k ÌB˜Ó»«¬∆¿ƒ∆
ŒÏÚ Ô˙B‡ ÌÈÎkÊÓe ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒ»«
˙Bi˙B‡ Ô‰Ó ÌÈNBÚL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ≈∆ƒ

‰p‰ ,'eÎ ‰lÙz‰ שהתפילה כיון «¿ƒ»ƒ≈
זה  על הרי עצמו, האדם עבודת היא

ÛÒÎz",נאמר  EÈ„È ‰NÚÓÏ"¿«¬≈»∆ƒ¿…
B˙eÓˆÚa 'ÚÈbÓ' ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
˙iÏÚ ‰È‰zL È„k ÌÓ‡»¿»¿≈∆ƒ¿∆¬ƒ«

˙Bi˙B‡‰ ֿ הקדוש עד מטה מלמטה »ƒ
גדולה  עלייה שזו בעצמו ברוךֿהוא

עצמו, האדם בעבודת די לא ביותר,

ÏLאלא  Úeiq‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ«∆
ÈÙÏ eÈ‰Â ,Ë"ËÓ C‡ÏÓ«¿»¿«¿¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ „vnL∆ƒ«ƒ¿«¿«¿»»
È¯‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¬≈
˙BiÓLb Ô‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ≈«¿ƒ
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כג f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

נעׂשה  זה וענין ּולהעלֹותן , לזּככן לבררן ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָוצרי

להֹון, חביב להֹון, "ּדגּפיף הּמלאכים, ְְְְְִִִֵַַַָָָעלֿידי

להֹון" .45ונׁשיק ְְִָ

ה e‰ÊÂו) את גֹו' לפניכם נתן אנכי ּברכה "ראה ¿∆ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

העבֹודֹות  ׁשּתי ּדהּנה, ּתׁשמעּו". ְְְְֲֲִִֵֵֶָאׁשר

ּברכה  הענינים: ׁשני הם ו'נעׂשה' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּד'נׁשמע'

לרצֹון  הּבּטּול ׁשהּוא ׁש'ּנׁשמע' והינּו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָּותפּלה,

ענין  ׁשהּוא "ּברכה" ּבחינת זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּגלּוי,

הּוא  ׁשענינֹו ו'נעׂשה' הּגלּוי, הרצֹון ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָהמׁשכת

הּתפּלה, ענין הּוא מקֹום", ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֶַַָָ"עֹוׂשין

היא  הּכּונה ּתכלית והּנה, חדׁש. רצֹון ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָהמׁשכת

חטא  מּצד אמנם הרצֹון', 'ּבעל לבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיּגיעּו

ּכּנ"ל  ּדנעׂשה" הּכֹוס ׁש"ּׁשברּתם לכן 5העגל , ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּד'נׁשמע', ּבאפן העבֹודה ּתחּלת להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹצריכה

לבחינת  מּגיעים ועלֿידיֿזה "ּברכה", ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

על  ּגם מעלה ּבזה יׁש א ּתפּלה. ּבחינת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ'נעׂשה',

לעיל  נתּבאר הּתפּלה ּבענין ׁשהרי הּתפּלה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָענין

זה  הרי חדׁש, רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכיון

ׁשעלֿידי  הענין מהּֿׁשאיןּֿכן ספק, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבדר

לבחינת  יּגיעּו ("ּתׁשמעּו") ּד'נׁשמע' ְְְְְֲִִִִִַַַָָהעבֹודה

וּדאי, לׁשֹון "אׁשר", ּבלׁשֹון נאמר ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַ'נעׂשה',

ׁשל  רצ ֹונֹו "עֹוׂשין ּבחינת המׁשכת ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָׁשּבוּדאי

הקּדמת  עלֿידי ּבא זה ׁשענין לפי והינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמקֹום",

הּמעלֹות  ׁשּתי ּכאן יׁש לכן ּד'נׁשמע', ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָהעבֹודה

'ּתפּלה' ּבחינת המׁשכת ּדהינּו ּו'ברכה', ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּד'תפּלה'

'ּברכה'. ְְֶֶָָּבדר

‰p‰Â ּכפי ו'נעׂשה' ּד'נׁשמע' הענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּגם  יׁשנם הּׁשנה, ּכל ּבעבֹודת ְֲֵֶֶַַַַָָָָׁשהם

'ּתׁשּובה  הּבחינֹות ׁשּתי ׁשהם הּתׁשּובה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָּבעבֹודת

ּבזה  והענין עּלאה'. ּו'תׁשּובה ּדהּנה 46ּתּתאה' , ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ

וׁשני  ּב'קלּפֹות', החּיּות המׁשכת הּוא אחד ענינים. ּבׁשני היא החטא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּפעּלת

החּיּות  המׁשכת מדרגֹות. ּבׁשּתי הם אּלּו ענינים ּוׁשני האֹור. סּלּוק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּוא
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וש"נ.45) שם. תש"ח סה"מ ב. רא, זח"ב ב. כג, זח"א 2).46)ראה (שבהערה תרע"ח לבי אמר לך ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ ,Ô˙BÏÚ‰Ïe ÔÎkÊÏ Ô¯¯·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙Bi¯ÓÁÂ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«¿»¿«¬»¿ƒ¿»∆«¬∆

ÌÈÎ‡Ïn‰ È„ÈŒÏÚ של הגשמיות האותיות וזיכוך בבירור עבודתם שעל «¿≈««¿»ƒ
בזוהר: נאמר ÔB‰Ïהתפילות ˜ÈLÂ ,ÔB‰Ï ·È·Á ,ÔB‰Ï ÛÈt‚c"45 ¿»ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ¿

חיבה  לחיבוק, שנמשלה רוחנית פעולה עלֿידי היא וההעלאה שהזיכוך היינו

בחסידות, כך על ומבואר ונישוק.

עד  כלי לצחצוח נמשל זה שזיכוך

שמסיר  עלֿידי ומבהיק נקי שיהיה

וכשם  הלכלוך, ואת האבק את ממנו

שנופחים  עלֿידי היא אבק שהסרת

חיות  מוסיפים המלאכים כך רוח, עליו

אותן  ומנקים התפילה באותיות

ראויות  שיהיו כדי זרות, ממחשבות

למעלה. לעלות

Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" e‰ÊÂ (Â¿∆¿≈»…ƒ…≈
¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ 'B‚ ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆∆«¿»»¬∆
ÈzL ,‰p‰c ."eÚÓLzƒ¿¿¿ƒ≈¿≈
'‰NÚ'Â 'ÚÓL'c ˙B„B·Ú‰»¬¿ƒ¿«¿«¬∆
ובפרטיות  לעיל שנתבאר כפי אשר

"ראה" דיבורֿהמתחיל במאמר יותר

והם ‰Ìהנ"ל, ביטול של סוגים שני ≈
,‰lÙ˙e ‰Î¯a :ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡e‰L 'ÚÓLp'L ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«∆
‰Ê È¯‰ ,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï Ïeha‰«ƒ»»«»¬≈∆
ÔÈÚ ‡e‰L "‰Î¯a" ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»∆ƒ¿«
,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»«»

'‰NÚ'Â,יותר עמוק ביטול שהוא ¿«¬∆
הנפש  בעצם ‰e‡ביטול BÈÚL∆ƒ¿»

,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ"ƒ¿∆»
˙ÎLÓ‰ ,‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»«¿»«

.L„Á ÔBˆ»̄»»
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ
'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
התפילה, עלֿידי חדש רצון ויעוררו

Ï‚Ú‰ ‡ËÁ „vÓ ÌÓ‡»¿»ƒ«≈¿»≈∆
"‰NÚc ÒBk‰ Ìz¯·M"L∆¿«¿∆«¿«¬∆

Ï"pk5˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ , ««»≈¿ƒ»ƒ¿
ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰ ˙lÁz¿ƒ«»¬»¿…∆
,"‰Î¯a" ˙ÈÁa ,'ÚÓL'c¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»
˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«
.'‰lÙz' ˙ÈÁa ,'‰NÚ'«¬∆¿ƒ«¿ƒ»

C‡ דרגת שמבחינת אףֿעלֿפי «
העבודה  תחילת רק זוהי ≈LÈהביטול

ÔÈÚ ÏÚ Ìb ‰ÏÚÓ ‰Êa»∆«¬»««ƒ¿«

‡e‰L ÔÂÈkL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰lÙz‰ ÔÈÚa È¯‰L ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆¬≈¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈∆≈»∆
˜ÙÒ C¯„a ‰Ê È¯‰ ,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ שיעורר ייתכן כי ƒ¿««¿»«»»»¬≈∆¿∆∆»≈

כזו, בדרגה תהיה לא שתפילתו וייתכן חדש, ‰ÔÈÚרצון ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ¿»
˙ÈÁ·Ï eÚÈbÈ ("eÚÓLz") 'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«
ÔBLÏa ¯Ó‡ ,'‰NÚ'«¬∆∆¡«ƒ¿
È‡cÂaL ,È‡cÂ ÔBLÏ ,"¯L‡"¬∆¿««∆¿««

‰È‰zדבר של ‰ÎLÓ˙בסופו ƒ¿∆«¿»«
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿∆
‰Ê ÔÈÚL ÈÙÏ eÈ‰Â ,"ÌB˜Ó»¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»∆
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈«¿»«»¬»
ÈzL Ô‡k LÈ ÔÎÏ ,'ÚÓL'c¿ƒ¿«»≈≈»¿≈
,'‰Î¯·'e '‰lÙ˙'c ˙BÏÚn‰««¬ƒ¿ƒ»¿»»
(עלֿידי  חדש רצון המשכת גם

בוודאות  היא שההמשכה וגם התפילה)

הברכה) ‰ÎLÓ˙(בכוח eÈ‰c¿«¿«¿»«
.'‰Î¯a' C¯„a '‰lÙz' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿∆∆¿»»
'ÚÓL'c ÌÈÈÚ‰ ÈL ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

Ú'Â˙„B·Úa Ì‰L ÈÙk '‰N ¿«¬∆¿ƒ∆≈«¬«
˙„B·Úa Ìb ÌLÈ ,‰M‰ Ïk»«»»∆¿»««¬«

‰·eLz‰ המיוחדת שהיא העבודה «¿»
תשובה, ימי ובעשרת אלול בחודש

‰·eLz' ˙BÈÁa‰ ÈzL Ì‰L∆≈¿≈«¿ƒ¿»
'‰‡lÚ ‰·eL˙'e '‰‡zz«»»¿»ƒ»»

עליונה]. ותשובה תחתונה [תשובה

‰Êa ÔÈÚ‰Â46˙lÚt ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿À«
.ÌÈÈÚ ÈLa ‡È‰ ‡ËÁ‰«≈¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ „Á‡∆»«¿»«««

'˙BtÏ˜'a התניא בספר כמבואר «¿ƒ
חוטא  אדם שכאשר נוספים ובמקומות

היינו  לקליפות, 'חיות' מוסיף הוא

כי  'קליפות' (שנקראים הטומאה כוחות

עצמם, מצד חשובה מציאות להם אין

והיחס  לקדושה, זה' 'לעומת רק והם

של  ליחס דומה לקדושה שלהם

לפרי), השני ÈLÂהקליפה הדבר ¿≈ƒ
פועל  elÒ˜שהחטא ‡e‰ העלם ƒ

של  מהעולם.‰‡B¯וסילוק האלוקי »
ÈzLa Ì‰ el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿≈

˙B‚¯„Ó המוסיף והאור שונות, «¿≈
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iailכד xn` jl

כּו', המצמצם האֹור מּבחינת היא ְְְְִִִִַַַָָֻּב'ּקלּפֹות'

ׁשּימׁש ׁשּי לא הּסֹובב' ּב'אֹור ְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמהּֿׁשאיןּֿכן

אּתן" לא לאחר "ּוכבֹודי ׁשהרי ,47ּב'ּקלּפֹות', ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַֹ

סּלּוק  ענין והּוא האֹור, סּלּוק ענין הרצֹון.ּכיֿאם ְְְִִִִִִַַָָָ

הענינים. ׁשני לתּקן צרי הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָולכן,

החּיּות  את מֹוציאים ּתּתאה' 'ּתׁשּובה ְְִִֵֶַַַַָָָעלֿידי

ּדגמת  הּוא זה וענין לּקדּוׁשה, ְְְְְִִֵֶַַַָָֻמה'ּקלּפֹות'

ׁשהחּיּות  הינּו, 'ּברכה', ּבחינת 'נׁשמע', ְְְְְִִִֶַַַַַַָָּבחינת

'ּתׁשּובה  ועלֿידי ּבּקדּׁשה. ּתהיה נמׁשכה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּכבר

'ּתׁשּובה  ׁשהרי חדׁש, רצֹון ממׁשיכים ְְֲִִִֵֶַָָָָָָעּלאה'

וקּוצֹו ליּו"ד עּלאה" ה' "ּתׁשּוב ענינּה ְְְִִִָָָָָָָעּלאה'

יּו"ד  חדׁש,48ׁשל רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא , ְְִֶֶַַַָָָָ

ּבחינת  'נעׂשה', ּבחינת ּדגמת הּוא זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֻוענין

צריכה  ו'נעׂשה' 'נׁשמע' ׁשּבענין ּוכׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ'ּתפּלה'.

ּדוקא, 'נׁשמע' ּבבחינת העבֹודה ּתחּלת ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָלהיֹות

'נעׂשה', לבחינת  ּבוּדאי  מּגיעים עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָאבל

עּלאה', ּו'תׁשּובה ּתּתאה' ּב'תׁשּובה הּוא ְְְִִֵַָָָָָָּכמֹוֿכן

ּד'תׁשּובה  העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִִֶָָָָָׁשּבתחּלה

ל'תׁשּובה  ּבוּדאי מּגיעים  ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתּתאה',

ִָָעּלאה'.

e‰ÊÂ ּבחינת הּוא ּד"פני" גֹו', פני" "ּבּקׁשּו ¿∆ְְְִַַָָָָ

ענין  והּוא הּנפׁש, ועמק ְְְְִִִֶֶֶַַֹּפנימּיּות

'ּתׁשּובה  הּנפׁש, ּופנימּיּות מעמק ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּתׁשּובה

עצם  ׁשּמּצד  הּבּטּול הינּו 'נעׂשה', ּבחינת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָעּלאה',

ּפני" ּבבחינת מּגיע ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמה,

רצֹון  המׁשכת להיֹות הרצֹון', 'ּבעל ּבחינת ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהוי'",

וחּפּוׂש ּבּקׁשה ּבדר רק הּוא זה ענין אבל ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָחדׁש.

'ּתׁשּובה  ּבענין רק היא עבֹודתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבלבד,

לבחינת  מּגיע ׁשעלֿידיֿזה אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּתּתאה',

אלּול, ּבחדׁש נעׂשה זה וענין עּלאה'. ְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָֹ'ּתׁשּובה
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ח.47) מב, פ"ח.48)ישעי' אגה"ת תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
- המסתלק. האור איננו בקליפות' BtÏw'a˙''חיות ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¿ƒ

'eÎ ÌˆÓˆÓ‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ לפי ומדוד המצומצם האור ƒƒ¿ƒ«»«¿À¿»
והנבראים, ‰Bq··'העולמות ¯B‡'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שנמשך לאחר שגם «∆≈≈»«≈

ואיןֿסוף  בליֿגבול נשאר הוא בעולם, ומשפיע עלמין' כל 'סובב אור להיות

,'˙BtÏw'a CLÓiL CiL ‡Ï…«»∆À¿««¿ƒ
È¯‰L מכדי נעלית הקדושה בעצם ∆¬≈

יקבלו  והקליפות בה יפגום שהחטא

– הפסוק ובלשון È„B·Îe"¿ƒממנה,
"Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï47, שכבודו היינו ¿«≈…∆≈

נמסר  לא לעולם הקדושֿברוךֿהוא של

המוגבל  באור ורק לסטראֿאחרא,

ירידה  להיות יכולה והמצומצם

אין  הבליֿגבול באור אבל לקליפות,

‰‡B¯,ירידה  ˜elÒ ÔÈÚ Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿«ƒ»
ÔBˆ¯‰ ˜elÒ ÔÈÚ ‡e‰Â של ¿ƒ¿«ƒ»»

ולהוות  לברוא הקדושֿברוךֿהוא

ונבראים. עולמות

,ÔÎÏÂ עלֿידי שנעשה שבפגם כיון ¿»≈
'חיות' תוספת – עניינים שני יש החטא

וסילוק  המצומצם) (מהאור ב'קליפות'

(הבליֿגבול) האור של »ŒÏÚועליה
ÈL Ôw˙Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»»ƒ¿«≈¿≈
‰·eLz' È„ÈŒÏÚ .ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿≈¿»
˙eiÁ‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆBÓ '‰‡zz«»»ƒƒ∆««
ÔÈÚÂ ,‰Le„wÏ '˙BtÏw'‰Ó≈«¿ƒ«¿»¿ƒ¿»
˙ÈÁa ˙Ó‚c ‡e‰ ‰Ê∆À¿«¿ƒ«

,'ÚÓL' כזו ברמה לאלוקות ביטול ƒ¿«
‰eÈ,שפועל  ,'‰Î¯a' ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»«¿

‰ÎLÓ ¯·kL ˙eiÁ‰L בעבר ∆««∆¿»ƒ¿¿»
.‰M„wa ‰È‰zƒ¿∆«¿À»

'‰‡lÚ ‰·eLz' È„ÈŒÏÚÂ שהיא ¿«¿≈¿»ƒ»»
עמוקה  יותר ברמה לאלוקות ביטול

L„Á,ופנימית  ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ»»»
dÈÚ '‰‡lÚ ‰·eLz' È¯‰L∆¬≈¿»ƒ»»ƒ¿»»
„"eÈÏ "‰‡lÚ '‰ ·eLz"»ƒ»»¿

„"eÈ ÏL Bˆe˜Â48, ¿∆
הוא  חוטא האדם כאשר כאמור,

אל  רוחנית השפעה ומוריד ממשיך

עושה  הוא וכאשר הסטראֿאחרא,

ההשפעה  את מסלק הוא תשובה

למקומה  אותה ומחזיר מהסטראֿאחרא

כי  ה'', 'תשוב אותיות היא ש'תשובה' בתניא מבואר כך ועל בקדושה.

השכינה  את מחזיר וכביכול למקומה, הוי' שם של הֿה' את  מחזיר בתשובתו

תתאה  ה' נקראת הראשונה ה'. אותיות שתי יש הוי' בשם ואולם, מגלותה.

ואילו  למקומה. משיבה תשובהֿתתאה ואותה פוגם, החטא ובה (תחתונה)

הוי' שם של השנייה ה' את למקומה להשיב היא תשובהֿעילאה של פעולתה

עילאה), (חכמה יו"ד באות שהוא למקומה (עליונה) עילאה ה' הנקראת

מהחכמה) שלמעלה העליון (הרצון יו"ד של בקוצו – מזו ∆e‰L‡ויתירה
,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»»»
˙ÈÁa ˙Ó‚c ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆À¿«¿ƒ«

'‰NÚ',יותר העמוק הביטול «¬∆
'‰lÙz' ˙ÈÁa בשונה) אשר ¿ƒ«¿ƒ»

רצון  המשכת הוא עניינה מברכה)

חדש.

ÚaL ÌLÎe'ÚÓL' ÔÈ ¿≈∆¿ƒ¿«ƒ¿«
˙lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ '‰NÚ'Â¿«¬∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«
'ÚÓL' ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«

‡˜Âc,כנ"ל לרצון ‡·Ïביטול «¿»¬»
È‡cÂa ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒƒ¿««

'‰NÚ' ˙ÈÁ·Ï ל'בעל ביטול ƒ¿ƒ««¬∆
כנ"ל, ‰e‡הרצון' ÔÎŒBÓk¿≈

‰·eL˙'e '‰‡zz ‰·eL˙'aƒ¿»«»»¿»
‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,'‰‡lÚƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰·eL˙'c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»ƒ¿»

'‰‡zz מן היציאה הוא שעניינה «»»
ÌÈÚÈbÓהרע, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒ

'‰‡lÚ ‰·eL˙'Ï È‡cÂa¿««ƒ¿»ƒ»»
האורות  החזרת הוא שעניינה

שנסתלקו.

e‰ÊÂ הפותח הפירוש בפסוק הפנימי ¿∆
ליבי אמר לך - המאמר ¿»"eLwaאת

˙ÈÁa ‡e‰ "ÈÙ"c ,'B‚ "ÈÙ»»¿»»¿ƒ«
,LÙp‰ ˜ÓÚÂ ˙eiÓÈt והבקשה ¿ƒƒ¿…∆«∆∆

- "פני" אחר ÔÈÚוהחיפוש ‡e‰Â¿ƒ¿«
˙eiÓÈÙe ˜ÓÚÓ ‰·eLz‰«¿»≈…∆¿ƒƒ
,'‰‡lÚ ‰·eLz' ,LÙp‰«∆∆¿»ƒ»»
Ïeha‰ eÈ‰ ,'‰NÚ' ˙ÈÁa¿ƒ««¬∆«¿«ƒ
ŒÏÚL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»∆«

ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„È'ה כלפי הבטל האדם ¿≈∆«ƒ«
נפשו  "EÈtבעצם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆

,'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁa ,"'ÈÂ‰¬»»¿ƒ«««»»
.L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»»»

‰Ê ÔÈÚ Ï·‡ הזה הנעלה הביטול ¬»ƒ¿»∆
הנפש  C¯„aבעצם ˜¯ ‡e‰«¿∆∆

È¯‰L ,„·Ïa NetÁÂ ‰Lwa«»»¿ƒƒ¿«∆¬≈
העבודה, בתחילת ראשון, 'eLz·‰בשלב ÔÈÚa ˜¯ ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒ«¿ƒ¿«¿»

.'‰‡lÚ ‰·eLz' ˙ÈÁ·Ï ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ ,'‰‡zz«»»∆»∆«¿≈∆«ƒ«ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»
מדובר  האם ממהֿנפשך: – המאמר בתחילת שנשאלה לשאלה המענה וזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oixcdpq(iyily meil)

e ie`xk d`eazd gnvz `l ,rwxwd z` gipne rxef.íçì òaNé àìŸ¦§©¨¤
:gp ipa ixeqi` oipra yiwl yix ly sqep xn`n,Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦

úáML íéáëBk ãáBò,mly mei ezk`lnn,äúéî áéiçmeyn ¥¨¦¤¨©©¨¦¨
zeayl `ly gp ipa exdfedy,llk mzk`lnnøîàpLxg`l ¤¤¡©

leand(ak g ziy`xa),'eúBaLé àì äìéìå íBéå'gp ipay ,miyxece §¨©§¨Ÿ¦§
.dlile mei jyna mzk`lnn zeayl `ly eehvpäøäæà ,øî øîàå§¨©¨©§¨¨

ïälL,dxeza exdfedyk -ïúúéî àéä Bæmiie`x dilr exari m` - ¤¨¤¦¦¨¨
ezaye exar m` ,ezeayi `ly dxdf` dxn`py oeike ,dzinl md

.dzin miaiig,àðéáø øîà`edy zayd meia dziay lr wx `l ¨©¨¦¨
ea mizaeyy reaya oey`x meia e` ,l`xyil dziay mei

`l` ,miaiig ,mixvepdeléôàoebk `nlra dgepn myl dziay lr £¦
meiaúaLa éðLelhai `ly ick ,llk dziay ea oi`y [reayaÎ] ¥¦§©¨

.dk`lnn
:`xnbd dywndáLçéìål ef dxdf` zepnl yi -úBöî òáL éab §¦§§¨©¥¤©¦§

lirl o`pny ,gp ipa(.ep):`xnbd zvxzn .d`pn `l recne ,à÷ ék¦¨
áéMça zexdf` wx `pzd my,'äNòz ìàå áL'eilr xq`py dn ¨¦¥§©©£¤

da yiy devn la` ,zeyrl'äNò íe÷'`idy 'ezeayi `l' enk £¥
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כה f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּבאים  ועלֿידיֿזה ּתּתאה', ּד'תׁשּובה הּזמן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

לבחינת  ּתׁשּובה ימי ועׂשרת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ועׂשרת  ּבראׁשֿהּׁשנה ּגם אמנם, עּלאה'. ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ'ּתׁשּובה

נאמר  ׁשעלֿזה ּתׁשּובה, "ּבהּמצאֹו"49ימי ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

הּנּצֹוץ  אל הּמאֹור קרּוב קרֹוב", ,50ּו"בהיֹותֹו ְִִֵֶַַָָ

ׁשאין  ּדהגם פני", "ּבּקׁשּו אֹומרים אז ּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּנה

אלּול  ּבחדׁש ׁשהרי אלּול, לחדׁש ּדֹומה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֹֹזה

ּבּׂשדה" ועׂשרת 51"נמצאים ּבראׁשֿהּׁשנה אבל , ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּנּצֹוץ, אל הּמאֹור קרּוב נעׂשה ּתׁשּובה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָימי

 ֿ מּכל 'ּפנים', ּבחינת המׁשכת זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָואםּֿכן

אֹומרים  ּתׁשּובה ימי עׂשרת אחרי ּגם הּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

עדין  זה ׁשאין לפי והינּו, גֹו', פני" ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ"ּבּקׁשּו

היא  הּכּונה ּדתכלית ּבׁשלמּות, 'ּפנים' ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבחינת

וענין  קליטה, ׁשל ּבאפן ּתמׁש 'ּפנים' ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבחינת

וׂשמחתּֿתֹורה  ּבׁשמיניֿעצרת נעׂשה ,52הּקליטה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא "יׂשראל ּבאפן 53ׁשאז , ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבמעׂשיו" הוי' יׂשראל 54ּד"יׂשמח ו"יׂשמח , ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

.55ּבעׂשיו" ְָֹ
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סע"א.49) קה, סע"א. מט, יבמות א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי' א.50)ע"פ צא, ואילך. ד כד, סע"ב. כא, חיים דרך ראה

ב. ע' תרח"ץ קצב. ע' תרפ"ח סה"מ תקכד. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ ב.51)מאמרי לב, ראה פ' לקו"ת ראה 52)ראה

ובכ"מ. ד. פח, ג. פו, שמע"צ אוה"ת 53)לקו"ת ב. רח, שם אֿב. סד, זח"א לשמע"צ) (בנוגע וראה א. לב, ח"ג הזהר לשון

נא. לו. ע' תרפ"ז סה"מ ב'קנג. ע' שם ב'קמט. ע' ח"ה לא.54)שמע"צ קד, שמע"צ 55)תהלים לקו"ת וראה ב. קמט, שם

ואילך. ד פח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קיימת  ואפילו אליה, שייך כן שהוא בדרגה או אליה שייך לא שהאדם בדרגה

הנעלה  לביטול הגיע טרם האדם העבודה בתחילת אמנם אליה: שיגיע וודאות

נמוך  היותר בביטול כראוי עצמו את יבטל שאם לו מובטח אבל ('נעשה') הזה

לכך, גם יגיע דבר של בסופו תתאה'('נשמע'), ב'תשובה היא שההתחלה כשם

עילאה'. ל'תשובה מגיעים וממנה

,ÏeÏ‡ L„Áa ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆¿…∆¡
,'‰‡zz ‰·eL˙'c ÔÓf‰ ‡e‰L∆«¿«ƒ¿»«»»
ŒL‡¯a ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ¿…
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰M‰«»»«¬∆∆¿≈¿»
.'‰‡lÚ ‰·eLz' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿»ƒ»»

‰M‰ŒL‡¯a Ìb ,ÌÓ‡»¿»«¿…«»»
‰ÊŒÏÚL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ«¬∆∆¿≈¿»∆«∆

¯Ó‡49"B‡ˆn‰a" ∆¡«¿ƒ»¿
,"·B¯˜ B˙BÈ‰·"e חכמינו אמרו ƒ¿»

בהמצאו  ה' "דרשו שהפסוק ז"ל

לעשרת  מתייחס קרוב" בהיותו קראוהו

שהימים  מבואר ובחסידות תשובה, ימי

של  ימים הם ‰B‡n¯הללו ·e¯≈̃«»
‰ıBvpהקב"ה  Ï‡ 50היהודי ∆«ƒ

האדם  עבודת ובהמשך (בעקבות

מצד  התקרבות שעיקרה אלול, בחודש

כפי  הקדושֿברוךֿהוא, אל האדם

(התקרבות  לדודי "אני בפסוק שמרומז

ודודי  לקדושֿברוךֿהוא) האדם של

הקדושֿברוךֿהוא  של (התקרבות לי"

‡ÌÈ¯ÓBלאדם), Ê‡ Ìb ‰p‰ƒ≈«»¿ƒ
,"ÈÙ eLwa" הוא זה פסוק שהרי «¿»»

בעשרת  גם אלא אלול חודש בימי רק לא הנאמר וישעי" אורי ה' "לדוד בפרק

תשובה  Ê‰ימי ÔÈ‡L Ì‚‰c תשובה ימי ‡ÏeÏ,עשרת L„ÁÏ ‰ÓBc «¬«∆≈∆∆¿…∆¡
"‰„Oa ÌÈ‡ˆÓ" ÏeÏ‡ L„Áa È¯‰L51 רבנו של הידוע כמשלו ∆¬≈¿…∆¡ƒ¿»ƒ«»∆

דומה  אלול, חודש בימי לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני של שההתקרבות הזקן

להם  ומראה יפות פנים בסבר השדה אנשי את גם ומקבל לשדה שיוצא למלך

שוחקות, NÚ‰פנים ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰M‰ŒL‡¯a Ï·‡¬»¿…«»»«¬∆∆¿≈¿»«¬∆
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰Ê È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯≈̃«»∆«ƒ¿ƒ≈¬≈∆«¿»«¿ƒ«
Ìb ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÌÈt'»ƒƒ»»ƒ≈«
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ È¯Á‡«¬≈¬∆∆¿≈¿»
'פנים', בחינת את השיגו שכבר למרות

ממשיכים  "eLwaעדיין ÌÈ¯ÓB‡Â¿ƒ«¿
,'B‚ "ÈÙ עצרת שמיני ÈÙÏעד »»¿ƒ

'ÌÈt' ˙ÈÁa ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¬«ƒ¿ƒ«»ƒ
‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙c ,˙eÓÏLaƒ¿≈¿«¿ƒ««»»
CLÓz 'ÌÈt' ˙ÈÁaL ‡È‰ƒ∆¿ƒ«»ƒÀ¿«

‰ËÈÏ˜ ÏL ÔÙ‡a נקלטת שתהיה ¿…∆∆¿ƒ»
פנימי, באופן באדם »¿ÔÈÚÂ¿ƒונתפסת

ŒÈÈÓLa ‰NÚ ‰ËÈÏw‰«¿ƒ»«¬∆ƒ¿ƒƒ
˙¯ˆÚ לשון (גם) היא "עצרת" כי ¬∆∆
BzŒ˙ÁÓNÂ52Ê‡L¯‰קליטה  , ¿ƒ¿«»∆»

‡kÏÓe Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«¿»
"È‰B„BÁÏa53 כדברי [לבדם], ƒ¿ƒ

הסוכות  חג שבימי ז"ל חכמינו

כנגד  פרים שבעים המזבח על מקריבים

 ֿ שמיני ביום אבל האומות, שבעים

אחד  פר מקריבים ושמחתֿתורה עצרת

היום  זה כי ישראל, עם כנגד בלבד

ובני  הקדושֿברוךֿהוא נמצאים שבו

לבדם, שמחה ועושים ∆…¿ÔÙ‡aישראל
"ÂÈNÚÓa 'ÈÂ‰ ÁÓNÈ"c54, ¿ƒ¿«¬»»¿«¬»

"ÂÈNÚa Ï‡¯NÈ ÁÓNÈ"Â55 בשני היא וההתקרבות שהשמחה היינו ¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿…»
בני  מצד קירוב וגם ישראל, לבני הקדושֿברוךֿהוא מצד קירוב גם הכיוונים,

הקדושֿברוךֿהוא. אל ישראל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oixcdpq(iyily meil)

e ie`xk d`eazd gnvz `l ,rwxwd z` gipne rxef.íçì òaNé àìŸ¦§©¨¤
:gp ipa ixeqi` oipra yiwl yix ly sqep xn`n,Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦

úáML íéáëBk ãáBò,mly mei ezk`lnn,äúéî áéiçmeyn ¥¨¦¤¨©©¨¦¨
zeayl `ly gp ipa exdfedy,llk mzk`lnnøîàpLxg`l ¤¤¡©

leand(ak g ziy`xa),'eúBaLé àì äìéìå íBéå'gp ipay ,miyxece §¨©§¨Ÿ¦§
.dlile mei jyna mzk`lnn zeayl `ly eehvpäøäæà ,øî øîàå§¨©¨©§¨¨

ïälL,dxeza exdfedyk -ïúúéî àéä Bæmiie`x dilr exari m` - ¤¨¤¦¦¨¨
ezaye exar m` ,ezeayi `ly dxdf` dxn`py oeike ,dzinl md

.dzin miaiig,àðéáø øîà`edy zayd meia dziay lr wx `l ¨©¨¦¨
ea mizaeyy reaya oey`x meia e` ,l`xyil dziay mei

`l` ,miaiig ,mixvepdeléôàoebk `nlra dgepn myl dziay lr £¦
meiaúaLa éðLelhai `ly ick ,llk dziay ea oi`y [reayaÎ] ¥¦§©¨

.dk`lnn
:`xnbd dywndáLçéìål ef dxdf` zepnl yi -úBöî òáL éab §¦§§¨©¥¤©¦§

lirl o`pny ,gp ipa(.ep):`xnbd zvxzn .d`pn `l recne ,à÷ ék¦¨
áéMça zexdf` wx `pzd my,'äNòz ìàå áL'eilr xq`py dn ¨¦¥§©©£¤

da yiy devn la` ,zeyrl'äNò íe÷'`idy 'ezeayi `l' enk £¥
,zeayl `la dlile mnei dk`ln zeyrl ,'dyr mew'a devnàì̈
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' ב


