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‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï
‰„t1היּו בר ּבים  ּכי לי מ ּקרב  נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּבּגמרא 2ע ּמדי  זה  על  ודר ׁשּו אמר 3, , ְְְִִֶַַַָָָָָ

חסדים  ּובגמיל ּות  ּבּתֹורה  הע ֹוסק  ּכל  ְֲִִִֵַַָָָָָָהק ּב"ה :

ּכאיל ּו עליו אני מעלה  ה ּצּבּור , עם  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָּומת ּפּלל 

ּוכפיר ּוׁש הע ֹולם , א ּומ ֹות  מ ּבין ּולבני לי ְְְִִִֵֵַַָָָָּפדאני

ׁשל ֹום , ּבדברי  ׁשעסק  זה  ּבׁשל ֹום , ּפדה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָר ׁש"י:

ּדכתיב  ּתֹורה , וכן 4ּדהינּו ׁשל ֹום . נתיב ֹותיה  וכל  ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לידי  ּובא  כ ּו' ה ּוא  ׁשל ֹום  נמי חסדים  ְֲִִִֵֵָָָָּגמיל ּות 

ׁשּזה ּו ה ּצּבּור , עם  מת ּפּלל  וכן וׁשל ֹום . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאחוה 

ע ּמי  ׁשהת ּפּלל ּו ע ּמדי", היּו בר ּבים  "ּכי .5ענין ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

וה ּנה , ּד"פדאני". הענין מה ּו להבין, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָוצרי

זה , רז"ל  ׁשּבמאמר  ה ּדברים  ׁשל ׁשה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹּבענין

הע ֹולם 6איתא  ׁשעליהם  ה ּדברים  ׁשל ׁשה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּדעמידת 7ע ֹומד  הענין מה ּו להבין, וצרי , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ענין  וה ּנה , א ּלּו. ּדברים  ׁשל ׁשה  על  ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהע ֹולם 

 ּדר ֿ על  ה ּוא  ּדברים  ׁשל ׁשה  על  הע ֹולם  ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעמידת 

ּׁשּכת ּוב  יּנתק 8מה  ּבמהרה  לא  המ ׁשּול ׁש והח ּוט  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ואיתא  העמידה ), ענין ה ּוא  יּנתק " "לא  ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ(ׁשהרי

ׁשל ׁשה )9ּב'ילק ּוט ' ׁשל  ההתאח ּדּות  ה ּוא  ה ּפׁשּוט  (ׁשּפיר ּוׁשֹו המ ׁשּול ׁש ׁשהח ּוט  ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

"הח ּוט  נאמר  יעקב  על  ׁשּדוקא  הענין מה ּו להבין, וצרי יעקב . על  ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹקאי

יּנתק ". ּבמהרה  לא  ְְִִֵֵַָָָֹהמ ׁשּול ׁש

ענין LÈÂב ) ּבא ּור  ּתחלה  ּבחיר 10להבין ה ּוא  יעקב  (ׁשהרי האב ֹות  ¿≈ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

אמר ּו11ׁשּבאב ֹות  ׁשעליהם  ּדלכא ֹורה ,12), ה ּמר ּכבה . הן הן האב ֹות  : ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מר ּכבה , ׁשהם  לח ּיֹות  ּבנֹוגע  ג ֹו'13ּבׁשלמא  ה ּימין אל  אריה  ּופני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ההתועדות 1) בעת זה מאמר לאמר הואיל שליט "א אדמו"ר "כ"ק  תרל"ב : בשלום פדה ד"ה למאמר* דבר" ב "פתח  ראה

ושינויים)". הוספות איזה (עם השתא כסלו י "ט  הגאולה יט .2)דחג נה, רע "א.3)תהלים ח , יז.4)ברכות ג, פירש"י5)משלי 

ברבים). כי  (ד"ה שם שם.6)ברכות לברכות מהרש"א מ "ב .7)חדא"ג פ "א יב .8)אבות ד, רמז 9)קהלת סוף  האזינו יל"ש

ואילך.10)תתקמב . ד עב , יתרו תו"א ראה - לקמן להאריז"ל 11)בהבא הפסוקים שער ב . קמז, ב . קיט , זח "א ו. פע "ו, ב "ר

כה. כז, ו.12)תולדות פפ "ב , ו. פמ "ז, י .13)ב "ר א, יחזקאל

ע ' ח "א  תרל "ב  בסה "מ  אח "כ  (ונדפס  שליט "א  אדמו"ר מכ "ק  ומ "מ  הערות  איזה  בתוספת  תשכ "ה ), כסלו (כ ' עצמו בפני בקונטרס  לאור יצא  (*

שם )). ובהנסמן בקצרה , דברים  רישומי - ואילך יב  ע ' שם  גם  (וראה  ואילך טו

    
בתהילים: נאמר 

‰„t1È„nÚ eÈ‰ ÌÈa Èk ÈÏ wÓ ÈLÙ ÌBÏL2, והפסוק »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
השחרור  שבשורת הגאולה בעל  הזקן  אדמו "ר  כדברי  כסלו  לי "ט במיוחד  שייך 

זה פסוק כשקרא אליו  הגיעה האסורים ÏÚמבית eL„Â פסוק‰Ê ¿»¿«∆
‡Óba3Ïk :‰"a˜‰ Ó‡ , «¿»»»««»»»

˙eÏÈÓ‚e ‰Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿ƒ
,eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ

ÂÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ לו מחשיב הריני  «¬∆¬ƒ»»
ÔÈaÓ ÈÏe ÈÏ È‡„t eÏÈ‡k¿ƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈
LeÈÙÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»¿≈

‰Ê ,ÌBÏLa ‰„t :È"L האדם «ƒ»»¿»∆
eÈ‰c ,ÌBÏL È„a ˜ÒÚL∆»«¿ƒ¿≈»¿«¿

È˙Îc ,‰Bz4 התורה על  שכתוב »ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .ÌBÏL ‰È˙BÈ˙ ÏÎÂ¿»¿ƒ∆»»¿≈

ÈÓ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb כן גם ¿ƒ¬»ƒ»≈
È„ÈÏ ‡e 'eÎ ‡e‰ ÌBÏL»»ƒ≈
Ïlt˙Ó ÔÎÂ .ÌBÏLÂ ‰ÂÁ‡«¿»¿»¿≈ƒ¿«≈
Èk" ÔÈÚ e‰fL ,eav‰ ÌÚƒ«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ
eÏlt˙‰L ,"È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¿«ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿

ÈnÚ5. ƒƒ
ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»

"È‡„Ù"c של המשמעות מהי  ƒ¿»«ƒ
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש לגבי  "פדייה" המושג 

הוא?

ÌÈc‰ ‰LÏL ÔÈÚa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿…»«¿»ƒ
,‰Ê Ï"Ê Ó‡ÓaL,תורה ∆¿«¬«««∆

ותפילה  חסדים מובא È‡6˙‡גמילות ƒ»
c‰ ‰LÏL Ì‰LÌÈ ∆≈¿…»«¿»ƒ

„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL7, ∆¬≈∆»»≈
"על  אבות בפרקי  המשנה כדברי 

על  עומד , העולם דברים שלושה

שהיא  (התפילה העבודה ועל  התורה

חסדים" גמילות ועל  שבלב) עבודה

ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
הפנימית »ÈÓÚc«¬ƒ„˙המשמעות

ÌÈc ‰LÏL ÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿…»¿»ƒ
?el‡≈

CcŒÏÚ ‡e‰ ÌÈc ‰LÏL ÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«¬ƒ«»»«¿…»¿»ƒ«∆∆
e˙kM ‰Ó8˜˙pÈ ‰‰Óa ‡Ï LÏeLÓ‰ ËeÁ‰Â העשוי לחוט «∆»¿««¿»…ƒ¿≈»ƒ»≈

במהירות נקרע לא והוא מיוחד  חוזק יש יחד  חוטים "Ï‡משלושה È‰L)∆¬≈…
"˜˙pÈ יתקיים ‰ÈÓÚ„‰אלא ÔÈÚ ‡e‰ תקיף קיום È‡Â˙‡היינו  ,( ƒ»≈ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ»

'Ëe˜ÏÈ'a9LÏeLÓ‰ ËeÁ‰L ¿«¿∆««¿»
‡e‰ ËeLt‰ BLeÈtL)∆≈«»

˙ecÁ‡˙‰‰ יחד ÏLוהחיבור  «ƒ¿«¿∆
È‡˜ (‰LÏL כוונתו˜ÚÈ ÏÚ ¿…»»≈««¬…

e‰Óאבינו . ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«
ÔÈÚ‰ אבינו המיוחד ביעקב »ƒ¿»

Ó‡ ˜ÚÈ ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»««¬…∆¡«
‰‰Óa ‡Ï LÏeLÓ‰ ËeÁ‰"««¿»…ƒ¿≈»

?"˜˙pÈƒ»≈
e‡a ‰ÏÁz ÔÈ‰Ï LÈÂ (¿≈¿»ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ10 שלושת ‰‡B˙כל  ƒ¿«»»
ÈÁa ‡e‰ ˜ÚÈ È‰L) הנעלה ∆¬≈«¬…»ƒ

),B‡aL11˙והמובחר  ∆»»
eÓ‡ Ì‰ÈÏÚL12Ô‰ ˙B‡‰ : ∆¬≈∆»¿»»≈

‰kn‰ Ô‰ לאלוקות בטלים שהם ≈«∆¿»»
בטלה  שהמרכבה כשם מוחלט בביטול 

רצון  כל  לה ואין  הרוכב אל  לחלוטין 

ÓÏLa‡משלה. ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿»»
הדבר  היה יכול  מובן להיות לכאורה

BiÁÏ˙ומתקבל  Ú‚Ba,הקודש ¿≈«««
BÓkהמלאכים, ,‰kÓ Ì‰L∆≈∆¿»»¿
e˙kL13 העליונה המרכבה בתיאור  ∆»

הנביא  יחזקאל  ‡È‰שראה ÈÙe¿≈«¿≈
BL ÈÙe 'B‚ ÔÈÓi‰ Ï‡∆«»ƒ¿≈
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)ג פדה בשלום נפשיה "מאמר ד    
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)ד  פרשת וישבבת ששיחת ,  

טז  ........................ ה"כתש'הח טבת "מבה ,כסלו ג"כ

)ה  כז  .  ב''תשנ'ה כסלו ף"כ- ט"מוצאי חג הגאולה ישיחת

)ו ג כסלו"כ, משיחות שבת פרשת וישב ,  

לה  ........................................  ב"תשנ'ח טבת ה"מבה

)ז דמ  ........................  וטכרך  פרשת וישבשיחות -לקוטי  

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

נ ......................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר
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)כ  חר  .....................................................  מגילהמסכת  עקביעין
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יר  ........................................................  יקעד דף  זקמדף 

)כב  עם ביאורים חוליןמסכת  
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  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מגר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד נזקי ממון/גזילהת שולחן ערוך הלכו  

מגר  .......................................הזקןר "אדמו לפי לוח רב יומי

)כה והנה אנחנו מאלמיםה "ד אור תורה  
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)כו  התשובשערי   

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

)כז ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  
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)כח ב"תורת שמואל תרל   
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  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)לא

זנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

חנר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג טנר  ........................................חומש לקריאה בציבור
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חרס  .............................  פרשת וישבלשבוע לוח זמנים )לה

)לו טסר  ...................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו  

הרי  נבראים , להיֹותם  ג ֹו', מה ּׂשמאל  ׁשֹור  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹּופני

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּכּסא ", ׁשעל  לה "אדם  ּבטלים  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהם 

ׁשה ּוא  ה ּסּוס  ּבד ּוגמת  אליו, מר ּכבה  ּבבחינת  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהם 

ה ּוא  הרי ֿ ידיֿזה  ועל  עליו, הר ֹוכב  אל  ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָּבטל 

ענינים . ׁשני ּבזה  ׁשּיׁש והינּו, ר ֹוכב ֹו. את  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמעלה 

ׁשהענין  וה ׁשני, על ּיה . צרי ׁשהר ֹוכב  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהרא ׁשֹון,

אל  ּובטל  נברא , ה ּוא  מר ּכבה  ּבבחינת  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשה ּוא 

את  נֹוׂשא  ׁשה ּוא  ּפֹועל  זה  ּוביט ּול  עליו, ִֵֵֵֶֶֶָָָהר ֹוכב 

ע ּמֹו מנּוׂשא  וגם  להבין,14הר ֹוכב , צרי אבל  . ְְְֲִִִֵַָָָָָ

הרי  ה ּמר ּכבה ", הן הן ׁשה "אב ֹות  הענין ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמה ּו

האציל ּות  מ ּבחינת  הם  וח ּיֹוהי 15האב ֹות  ּדאיה ּו , ְְְֲִִִִִֵַַָָָ

חד  וגרמ ֹוהי איה ּו מ ּובן 16חד , אינֹו ֿ ּכן, ואם  , ְְְִִִֵֵַַַָ

ענינים  ׁשני מ ּצד  ה ּמר ּכבה , ענין אצלם  ׁשּי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאי

אינם  הרי לנׂשא ֹות , ה ּכח  להם  מנין הינּו, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה ּנ"ל .

ה ּנברא  נֹוׂשא  ֿ יד ֹו (ׁשעל  ה ּביט ּול  לענין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָצריכים 

וח ּיֹוהי  איה ּו מ ּבחינת  להיֹותם  עליו) הר ֹוכב  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָאת 

צריכים  להיכן וגם , חד . וגרמ ֹוהי איה ּו ְְְְְִִִִֵַַַַָחד ,

וח ּיֹוהי  ּדאיה ּו האציל ּות , ע ֹולם  ׁשל  ענין ְְְְְֲִִִִֶַַָָָלנׂשא ֹות 

חד . וגרמ ֹוהי איה ּו ְְִִַַַחד ,

ּבא ÔeÈÂג ) הח ּיֹות ,ּבהק ּדים  מר ּכבת  ענין ּור  ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

ּגם  (ּכֹולל  ג ֹו' ׁשֹור  ּופני ג ֹו' אריה  ְְְֵֵֵֵַַּפני

ה ּכּסא " את  "נֹוׂשאים  ׁשהם  אדם "), ְְִִֵֵֵֶֶַָָ"ּפני

ּדה ּנה , ה ּוא , והענין ה ּכּסא ". ׁשעל  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוה "אדם 

ּכמ ֹו ק ּוין, ׁשל ׁשה  הת ּכּלל ּות  ה ּוא  ענינֹו ְְְְְִִִַַָָָָֹ'אדם '

הרא ׁשֹונה  הא ֹות  - א ' א ֹות  ׁשּבצ ּיּור  ה ּקּוין ְְִִִֶֶַַָָָֹׁשל ׁשת 

ּבאמצע  וקו למ ּטה , ויּו"ד  למעלה  יּו"ד  ְְְְְְְֶַַַַָָָָָּדאדם ,

ֿ חסד ֿ ּדחכמה  ה ּקּוין ׁשל ׁשת  כן ּוכמ ֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמח ּברם ,

ודעת ֿ מ ּׂשמאל , ֿ ה ֹוד  ֿ ּגב ּורה  ּבינה  מ ּימין, ְְְִִִִֵַַַָָָֹנצח 

הם  ה ּקּוין ׁשל ׁשת  וכא ׁשר  ּבאמצע , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתפארת ֿיס ֹוד 

אדם . ּבׁשם  נקראים  אזי והת ּכּלל ּות , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבהתח ּבר ּות 
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ז   

מ "ה  ּבגימטר ּיא  'אדם ' הרי להבין, וׁשם 17וצרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּי אי ּכן, ואם  והת ּכּלל ּות , ּביט ּול  ענינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָמ "ה 

 א ק ּוין. ׁשל ׁשה  ּבתמ ּונת  ה ּוא  ׁשה 'אדם ' ְְִִֶַַַַָָָָֹל ֹומר 

ׁשּצריכים  ּדכיון ה ּנֹותנת ', ׁש'היא  ּבזה , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהענין

הם  עצמם  ׁשּמּצד  ק ּוין ּבׁשל ׁשה  הת ּכּלל ּות  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלפע ֹול 

המ ׁשכה  ענינֹו ה ּימין קו ׁשהרי מ ּזה , זה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהפכ ּיים 

העלאה  ענינֹו ה ּׂשמאל  וקו למ ּטה , ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹמ ּלמעלה 

ׁשל  ענינֹו ּגם  יׁשנֹו לזה  ונֹוסף  למעלה , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָמ ּלמ ּטה 

ּכדי  ה ּנה  ׁשליׁשי, קו ׁשה ּוא  ּכפי האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהקו

ּבהמ ׁשכה   צ ֹור יׁש ּכּולם , הת ּכּלל ּות  ְְְְְִִֵֶַַָָָלפע ֹול 

ׁשל ׁשּתם , ּבטלים  ׁשאליו יֹותר  נעלה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמ ּמק ֹום 

ׁשל  ענין לא  ּבֹו אין זה  ׁשּמק ֹום  לפי ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹוהינּו

למעלה  להיֹות ֹו העלאה , ׁשל  ענין ולא  ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹהמ ׁשכה 

מ "ה , ׁשם  המ ׁשכת  ענין וזה ּו והעלאה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמהמ ׁשכה 

ּבׁשל ׁשת  ה ּביט ּול  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ּביט ּול , ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשענינֹו

ח ּיֹות  עב ֹודת  וזֹוהי ּבהת ּכּלל ּות . ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַה ּקּוין

מ ּזה , זה  חל ּוקים  ׁשהם  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה ּמר ּכבה ,

ג ֹו', מה ּׂשמאל  ׁשֹור  ּופני ג ֹו' ה ּימין אל  אריה  ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּפני

ׁשעל  ול "אדם  ל "ּכּסא " ּביט ּולם  מ ּצד  ֿ מק ֹום  ְִִִִֵֶַַַָָָָָָמ ּכל 

עם  ה "ּכּסא " את  מעלים  הם  הרי ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַה ּכּסא ",

ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ׁשה "אדם " ְְִֶֶֶֶָָָָָָָה "אדם ",

למעמד  יתע ּלה  ק ּוין, נּכר ׁשל ׁשה  ׁשּיהיה  ּומ ּצב  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

על ֿ והינּו מ "ה , מ ּבחינת  ׁשּנמ ׁש ה ּביט ּול  ְְְְִִִִֶַַַַָּבֹו

לבחינת  ה "אדם " את  מעלים  ׁשהח ּיֹות  ֿ זה  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָידי

ּבח ּיֹות  ׁשּיׁש אדם " "ּפני ענין ּגם  יּובן ּובזה  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמ "ה .

א ּלא  עצמ ֹו, ּבפני אדם " "ּפני רק  לא  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה ּמר ּכבה ,

ּכמ ֹו אדם ", מ "ּפני ּכל ּול  מהם  אחד  ּכל  ְְִֵֵֶֶַָָָָָּגם 

לפי 13ׁשּכת ּוב  ׁשּזה ּו אדם , ּפני ּפניהם  ּודמ ּות  ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָ

הת ּכּלל ּות  ענין לפע ֹול  ה ּוא  וענינם  ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָׁשעב ֹודתם 

ֿ ידיֿ על  והינּו "אדם ", ענין ׁשּזה ּו ה ּקּוין, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשל ׁשת 

מ "ה . לבחינת  ה "אדם " את  מעלים  ׁשהם  ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָזה 

C‡, מ "ה ּבגימטר ּיא  "אדם " הרי להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵַָָָָָ

ההת ּכּלל ּות , ענין ּבֹו יׁש עצמ ֹו ׁשּמּצד  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַהינּו,
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‰"Ó ‡iËÓÈ‚a 'Ì„‡' È‰ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ17‰"Ó ÌLÂ שם , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈»»¿ƒ«¿ƒ»¿≈

מורה הוי ' והוא "מה" בגימטריא הוא – ה"א וא"ו  ה"א יו "ד  – אל "ף במילוי 

העליון , אדם בחינת eÏlk˙‰Â˙,על  ÏeËÈa BÈÚ משמעותו "מה" כי  ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿
כמו  מה",ביטול  "ונחנו  ואהרן  במשה ÓBÏשנאמר  CiL CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈«»«

˙eÓ˙a ‡e‰ 'Ì„‡'‰L∆»»»ƒ¿«
ÔÈe˜ ‰LÏL?ונפרדים שונים ¿…»«ƒ

‡È‰'L ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ
'˙˙Bp‰ בשלושה שמדובר  העובדה «∆∆

ביאור  עצמה היא ונפרדים שונים קוין 

שממשיך , כפי  ההתכללות, לעניין 

ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈvL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒƒƒ¿
˙eÏlk˙‰ בזה זה ושילוב חיבור  ƒ¿«¿

ÔÈe˜ ‰LÏLa שונים„vnL ƒ¿…»«ƒ∆ƒ«
,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

ÔÈÓi‰ Â˜ È‰L מידת שעיקרו  ∆¬≈««»ƒ
וההשפעה, הנתינה עניין  «¿BÈÚƒהחסד ,

‰ÎLÓ‰ והתגלות‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»
Ï‡ÓO‰ Â˜Â ,‰hÓÏ שעיקרו ¿«»¿««¿…

הצמצום  עניין  הגבורה, מידת

‰ÏÚ‡‰וההגבלה, BÈÚ של ƒ¿»«¬»»
ÏÚÓÏ‰,התחתון  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

ÏL BÈÚ Ìb BLÈ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»¿∆∆¿«ƒ¿»∆
Â˜ ‡e‰L ÈÙk ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰««»∆¿»ƒ¿ƒ∆«

ÈLÈÏL,גבורה ואינו  חסד  שאינו  ¿ƒƒ
˙eÏlk˙‰ ÏBÚÙÏ È„k ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿«¿

ÌÏek השונים העניינים שלושת שכל  »
בזה, זה ויתחברו  ˆCBישתלבו  LÈ≈∆

‰ÎLÓ‰a אלוקי אור  של  והתגלות ¿«¿»»
˙BÈ ‰ÏÚ ÌB˜nÓ משלושת ƒ»«¬∆≈

ÌzLÏL,הקוים  ÌÈÏËa ÂÈÏ‡L∆≈»¿≈ƒ¿»¿»
‰Ê ÌB˜nL ÈÙÏ eÈ‰Â דרגה ¿«¿¿ƒ∆»∆

משלושתם  הנעלית באלוקות גבוהה

‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ ‡Ï Ba ÔÈ‡≈…ƒ¿»∆«¿»»
למטה  ÏLמלמעלה ÔÈÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆

‰‡ÏÚ‰,למעלה ÏB˙BÈ‰מלמטה «¬»»ƒ¿
‰‡ÏÚ‰Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿«¬»»
ומופשט  נעלה בעניין  שמדובר  מאחר 

ואינו  מ'העלאה' והן  מ'המשכה' הן 

ההגדרות  משתי  אחת באף מוגדר 

הללו .

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ והתגלותÌL ¿∆ƒ¿««¿»«≈
ÏeËÈa BÈÚL ,‰"Ó,לאלוקות ∆ƒ¿»ƒ

epnnL מ"ה משםCLÓ ∆ƒ∆ƒ¿»
ÔÈew‰ ˙LÏLa ÏeËÈa‰«ƒƒ¿…∆««ƒ

˙eÏlk˙‰a eÈ‰iL למרות אפשרית, ביניהם שההתכללות לעיל  כמבואר  ∆ƒ¿¿ƒ¿«¿
מהם. שלמעלה למה בטלים הם כי  הופכיים, BiÁ˙היותם ˙„BÚ È‰BÊÂ¿ƒ¬««

של  המלאכים Ì‰Lהעליונה,‰kn‰הקודש, ÈtŒÏÚŒÛ‡L «∆¿»»∆««ƒ∆≈
ÌÈ˜eÏÁ שוניםBL ÈÙe 'B‚ ÔÈÓi‰ Ï‡ ‰È‡ Èt ,‰fÓ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆¿≈«¿≈∆«»ƒ¿≈

,'B‚ Ï‡ÓO‰Ó וקו הימין  וקו  ≈«¿…
הפכים, שני  הם «ŒÏkÓƒהשמאל 

ÌÏeËÈa „vÓ ÌB˜Ó אחד כל  של  »ƒ«ƒ»
ÏÚLמהם  Ì„‡"ÏÂ "‡qk"Ï«ƒ≈¿»»»∆«

˙‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰ È‰ ,"‡qk‰«ƒ≈¬≈≈«¬ƒ∆
,"Ì„‡"‰ ÌÚ "‡qk"‰«ƒ≈ƒ»»»
כביכול , עילוי , עצמו  בו  וגורמים

היא  ÏBÎiLוהעליה "Ì„‡"‰L∆»»»∆»
ÔÈe˜ ‰LÏL ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿…»«ƒ

והפכים  ההתכללות שונים (ללא

מהביטול ), ∆»¿lÚ˙Èƒ‰הנובעת
vÓe „ÓÚÓÏ יותר È‰iL‰נעלה ¿«¬»«»∆ƒ¿∆

CLÓpL ÏeËÈa‰ Ba kƒ»«ƒ∆ƒ¿»
ŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,‰"Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«¿«¿≈
˙‡ ÌÈÏÚÓ ˙BiÁ‰L ‰Ê∆∆«««¬ƒ∆

‰"Ó ˙ÈÁÏ "Ì„‡"‰ כמבואר »»»ƒ¿ƒ«
לעיל .

Èt" ÔÈÚ Ìb ÔeÈ ‰Êe»∆»«ƒ¿«¿≈
‰kn‰ ˙BiÁa LiL "Ì„‡»»∆≈¿««∆¿»»

וב"פני  אריה" ע ב"פני  …Ï‡צמם,שור "
BÓˆÚ ÈÙa "Ì„‡ Èt" ˜«¿≈»»ƒ¿≈«¿

בבחינות  התכללות «∆‡l‡אחרות,ללא
Ì‰Ó „Á‡ Ïk Ìb"מה"חיות «»∆»≈∆

BÓk ,"Ì„‡ Èt"Ó ÏeÏk»ƒ¿≈»»¿
e˙kL13Ì‰Èt ˙eÓ„e של ∆»¿¿≈∆

וה"שור " ‡„Ì,ה"אריה" Èt¿≈»»
ÌÈÚÂ Ì˙„BÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬»»¿ƒ¿»»

הקודש  חיות ÔÈÚשל  ÏBÚÙÏ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«
,ÔÈew‰ ˙LÏL ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿¿…∆««ƒ

"Ì„‡" ÔÈÚ e‰fL שמורה תואר  ∆∆ƒ¿«»»
יחד , הקוין  כל  של  שלם, ציור  על 

Ì‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈∆∆≈
˙ÈÁÏ "Ì„‡"‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆»»»ƒ¿ƒ«

‰"Ó. לעיל כמבואר 

"Ì„‡" È‰ ,ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¬≈»»
,‰"Ó ‡iËÓÈ‚a ביטול שעניינו  ¿ƒ«¿ƒ»

"ונחנו  לעיל ,כמו  כמבואר  מה",

Ba LÈ BÓˆÚ „vnL ,eÈ‰«¿∆ƒ««¿≈
כתוצאה  וממילא, ביטול , ב"אדם"

בו  יש »¿ÔÈÚƒמהביטול ,
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ח  

ּבא ֹופן  ׁשהן ּד'ּתק ּון' ה ּמּדֹות  ענין ּכלל ּות  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּזה ּו

ֿ ידי  על  ּבזה  ּנתוּסף  מה  ֿ ּכן ואם  הת ּכּלל ּות , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשל 

ֿ זה  ֿ ידי על  האדם  את  ׁשּמעלים  ה ּמר ּכבה  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָח ּיֹות 

ּבהק ּדים  ויּובן ההת ּכּלל ּות . ענין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָׁשּממ ׁשיכים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכקנה 18מאמר   ר אדם  יהא  לע ֹולם  ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ

א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּוּבר  והינּו, ּכארז, ק ׁשה  יהי ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָואל 

ּכארז, ק ׁשה  יהא  ׁשּלא  להזהיר  וצרי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ"אדם ",

מ ּדֹות  ׁשּבין החל ּוק  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ּכקנה ,  ר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָא ּלא 

למ ּדֹות  ּכקנה ",  ּד"ר ּבא ֹופן ׁשהם  ְְְְְִִֵֶֶֶַָּד'ּתק ּון',

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּכארז". ּד"ק ׁשה  ּבא ֹופן ׁשהם  ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹּד'תה ּו',

 היפ ע ֹוׂשים  ׁשּכא ׁשר  אדם  ׁשּיׁש למ ּטה , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָר ֹואים 

ּבת ֹוקף  לח ּייו ויֹורד  ׂשֹונא , ל ֹו נע ׂשה  אזי - ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָרצ ֹונֹו

ּתּקיפין  מ ּמּדֹות  מס ּתעף  זה  וענין וה ּׂשנאה , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה ּכעס 

ועד  ה ּכלים ', ּב'ׁשבירת  למ ּטה  ׁשּירד ּו ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּד'תה ּו'

ועל  ּגמ ּור . רע  ׁשל  ּבא ֹופן האדם  אצל  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנע ׂשים 

ּכקנה ,  ר א ּלא  ּכארז, ק ׁשה  יהי אל  אמר ּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה 

ׁשּב'ּתק ּון' והינּו, ּד'ּתק ּון', מ ּדֹות  ענין ְְְְְִִִִֶֶַַׁשה ּוא 

ּבהת ּכּלל ּות  להת ּכּלל  ׁשּיכ ֹולים  ּכלים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַנאצל ּו

והיּפּוכ ֹו. ּדבר  ּגם  לק ּבל  ׁשּיכ ֹולים  ועד  ְְְְְִִֵֶַַַָָָּגמ ּורה ,

ההת ּכּלל ּות  ענין עדין אין ּד'ּתק ּון' ּבמ ּדֹות  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָאמנם ,

ענין  ואיל ּו להת ּכּלל , ׁשּיכ ֹולים  ֿ אם  ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַּבפ ֹועל ,

ּבפ  ח ּיֹות ההת ּכּלל ּות  עב ֹודת  ֿ ידי על  נע ׂשה  ֹועל  ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַ

ו"האדם  ה "ּכּסא " את  מנּׂשאים  ׁשהם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה ּמר ּכבה ,

ּגמ ּורה  הת ּכּלל ּות  ּבֹו ׁשּתהיה  ה ּכּסא " ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשעל 

ׁשּבין  ׁשהחל ּוק  ּבזה , והענין אמ ּתי. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוביט ּול 

ֿ ידי  על  ׁשּנפעל  ל ּביט ּול  ּד'ּתק ּון' ּדמ ּדֹות  ְְְְִִִִִֵֶַַַָה ּביט ּול 

ׁשּבין  החל ּוק  ּבד ּוגמת  ה ּוא  הח ּיֹות , ְְֲִֵֶַַַַַעב ֹודת 

ּבד ּוגמת  א ֹו ּבמציא ּות , לביט ּול  ה ּיׁש ְְְְִִִִֵַַּביט ּול 

עיּלאה '. ל 'ׁשּבת  ּתּתאה ' 'ׁשּבת  ׁשּבין ְִִֵֶַַַַָָָָָָהחיל ּוק 
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(הערה 18) ובכ"מ  ואילך. פ "ז (השני ) בראשית ד"ה תו"ח  ובארוכה ב . פז, מטות ד. לז, אמור לקו"ת וראה סע "א. כ, תענית

הנ"ל). בקונטרס 

    
ÔÙB‡a Ô‰L 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈¿∆

˙eÏlk˙‰ ÏL גדול בתוקף היא מהן  אחת שכל  'תוהו ' של  ממידות בשונה ∆ƒ¿«¿
אין  התוהו  עולם של  (ובמידות המידות שאר  עם התכללות ללא לעצמה

של  האופנים בשאר  וכן  שבחסד ' 'גבורה או  שבגבורה' 'חסד  של  התכללות

המידות), Ó‰התכללות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«
‰Êa ÛqÂ˙p ההתכללות בעניין ƒ¿«≈»∆

מהביטול ) BiÁ˙(הנובעת È„ÈŒÏÚ«¿≈«
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈÏÚnL ‰kn‰«∆¿»»∆«¬ƒ∆»»»
Ba ÌÈÎÈLÓnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒƒ

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ כבר הדבר  והרי  ƒ¿««ƒ¿«¿
מצד  בו  מהותו .?קיים עצם

eÈ˙Ba Ó‡Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«¬««≈
Ï"Ê18 בגמראÌ„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿≈»»

‰˜k C בקלות Ï‡Âהמתכופף «¿»∆¿«
,eÈ‰Â ,Ê‡k ‰L˜ È‰È¿ƒ»∆¿∆∆¿«¿
,"Ì„‡" ˙B„B‡ ae„nL∆¿»»»
‡‰È ‡lL È‰Ê‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ∆…¿≈

Ê‡k ‰L˜, הביטול העדר  בגלל  »∆¿∆∆
‰˜k C ‡l‡ היישות את ויבטל  ∆»«¿»∆

שלו , eÏÏk˙העצמית e‰fL∆∆¿»
˜eÏÁ‰ כללי באופן  ÔÈaLההבדל  «ƒ∆≈

ÔÙB‡a Ì‰L ,'Ôe˜z'c ˙BcÓƒ¿ƒ∆≈¿∆
"‰˜k C"c וממילא בביטול  ¿«¿»∆

e‰˙'c',בהתכללות, ˙BcÓÏ¿ƒ¿…
"Ê‡k ‰L˜"c ÔÙB‡a Ì‰L∆≈¿∆¿»∆¿∆∆

ביטול  התכללות.ללא ללא גם וממילא

ÌÈ‡B e‡L BÓÎe בני של  בטבעם ¿∆»ƒ
הזה,hÓÏ‰אדם  LiLבעולם ¿«»∆≈

CÙÈ‰ ÌÈNBÚ L‡kL Ì„‡»»∆«¬∆ƒ≈∆
‰NÚ ÈÊ‡  BBˆ היפך שעשו  זה ¿¬««¬∆

שעשה BÏרצונו  ≈BN‡,זאת למי 
ÒÚk‰ Û˜B˙a ÂÈiÁÏ „BÈÂ¿≈¿«»¿∆«««

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰‡O‰Â בבני למטה ¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆
ונמשך ÛÚzÒÓאדם  BcnÓ˙נובע ƒ¿«≈ƒƒ

ÔÈÙÈwz והתכללות ביטול  ללא «ƒƒ
‰hÓÏ e„iL ÈÙk 'e‰˙'c¿…¿ƒ∆»¿¿«»

'ÌÈÏk‰ ˙ÈL'a כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ
היו  התוהו  שבעולם וחסידות בקבלה

ומאחר  מועטים' בכלים מרובים 'אורות

הייתה  האורות את קלטו  לא שהכלים

ו 'נפלו ' ירדו  קדושה של  וניצוצות הכלים' ונתלבשו 'שבירת הזה בעולם למטה

וחומריים, גשמיים עוד ÚÂ„בדברים ‡ˆÏיותר שיורדים ÌÈNÚpL ¿«∆«¬ƒ≈∆
eÓb Ú ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰.טוב בהם שאין  רעות מידות »»»¿∆∆«»

eÓ‡ ‰Ê ÏÚÂ: ז "ל Ê‡kחכמינו  ‰L˜ È‰È Ï‡ להיזהר האדם על  ¿«∆»¿«¿ƒ»∆¿∆∆
ירידות לא שמידותיו  ובריבוי  ביטול  בהם שאין  דתוהו  מידות של  באופן  יהיו 

גמור ,עלולות  רע BcÓ˙להיות ÔÈÚ ‡e‰L ,‰˜k C ‡l‡∆»«¿»∆∆ƒ¿«ƒ
eÏˆ‡ 'Ôe˜z'aL ,eÈ‰Â ,'Ôe˜z'c המאציל ֿ ידי  על  ונבראו  הופרשו  ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ∆∆¿

ÌÈÏBÎiL(הבורא) ÌÈÏk≈ƒ∆¿ƒ
Ïlk˙‰Ï כלי (למשל , זה עם זה ¿ƒ¿«≈

הגבורה) וכלי  ¿»¿eÏlk˙‰a¿ƒ˙החסד 
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎiL „ÚÂ ,‰eÓb¿»¿«∆¿ƒ¿«≈

בתוכם  BÎetÈ‰Âלקלוט c Ìb«»»¿ƒ
אחת. בבת

'Ôe˜z'c ˙BcÓa ,ÌÓ‡ שהן אף »¿»¿ƒ¿ƒ
ב'תוהו ' כמו  בתוקף ולא ≈‡ÔÈבביטול 
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú של ¬«ƒƒ¿««ƒ¿«¿

וההופכיים  השונים הקוין  שלושת

ÌÈÏBÎiL Ì‡ŒÈk ,ÏÚBÙa¿«ƒƒ∆¿ƒ
ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿«
ŒÏÚ ‰NÚ ÏÚBÙa ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿««¬∆«
,‰kn‰ ˙BiÁ ˙„BÚ È„È¿≈¬«««∆¿»»

ÌÈ‡OÓ Ì‰L ומרוממים מעלים ∆≈¿«¿ƒ
ÏÚL Ì„‡‰"Â "‡qk"‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»∆«
˙eÏlk˙‰ Ba ‰È‰zL "‡qk‰«ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿

ÈzÓ‡ ÏeËÈe ‰eÓb ונמצא ¿»ƒ¬ƒƒ
ב"אדם" קיים אכן  הביטול  שאמנם

החיות, פעולת לולי  גם מ"ה) (שם

כי  וחשובה נחוצה פעולתן  זאת ובכל 

ההתכללות  את הגורמת היא עבודתם

בפועל .

˜eÏÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדל ¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ
c ÏeËÈa‰ ÔÈaL˙BcÓ ∆≈«ƒ¿ƒ

'Ôe˜z'c בעולם התיקון שנמצא ¿ƒ
בפועל  ההתכללות את גורם אבל 

È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL ÏeËÈaÏ«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
˙BiÁ‰ ˙„BÚ את ומביא שגורם ¬«««

בפועל , Ó‚e„a˙ההתכללות ‡e‰¿¿«
Li‰ ÏeËÈa ÔÈaL ˜eÏÁ‰ שגם «ƒ∆≈ƒ«≈

מציאות  יש עדיין  אבל  ביטול  הוא

שמתבטלת  ÏeËÈÏ¿ƒ'יש'
˙e‡ÈˆÓa,מוחלט ביטול  שהוא ƒ¿ƒ

יותר , הרבה ועמוק ‡Bנעלה
˙aL' ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ∆≈«»

'‰‡zz תחתונה'‰‡lÈÚ ˙aL'Ï שבת גם כי  עניין עליונה היא «»»¿«»ƒ»»
ואין  לאלוקות בטל  הכול  כי  אסורות, המלאכות בשבת (ולכן  הביטול 

ביטול . של  דרגות שתי  יש עצמה בשבת אבל  אחרת) ¿»¿eÈ‰Â,מציאות
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ט   

 ר" ּבהיֹותן אפיל ּו עצמם , ה ּמּדֹות  ׁשּמּצד  ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָוהינּו,

מה " ּד"רא ּו הענין להיֹות  יכ ֹול  ׁשאף 19ּכקנה ", , ְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ּביט ּול  זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּביט ּול , ענין ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשנֹו

ּבא ֹופן  א ּלא  ּבמציא ּות , ּביט ּול  ׁשה ּוא  ְְֲִִִִִֶֶֶָאמ ּתי

ועד  מה ", "רא ּו ׁשּזה ּו ונראה , נר ּגׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשה ּביט ּול 

כ ּו' מ ּמּנּו ּדיצא  הענין ּגם  להיֹות  יכ ֹול  ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמּזה 

ז"ל  ר ּבֹותינּו כ ּו'),20(ּכמאמר  מ ּמּנּו יצא  אברהם  ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

עב ֹודת  ּפע ּולת  וזֹוהי ֿ זה '. 'לע ּומת  ׁשל  ענין ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּזה ּו

וה "אדם " ה "ּכּסא " את  מנּׂשאים  ׁשהם  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהח ּיֹות 

אמ ּתי. ּביט ּול  ּבֹו ְֲִִִִֶֶׁשּיהיה 

ה 'ּמר ּכבה 'zÚÂ‰ד ) ענין מה ּו לבאר  צרי ¿«»ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּדה ּנה  ה ּוא , הענין  א ְְְִִֵַָָָָּדהאב ֹות .

זּוטא ' ּב'א ּדרא  מ 'ּמֹוחא 21מבאר  ֿ וא ּמא ' ׁש'א ּבא  ְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

אחיד  ּבע ּתיקא  ֿ אנּפין  ּוזעיר  נפק ּו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָסתימאה '

האדם . מ ּכח ֹות  ה ּדּוגמא  ֿ ּפי על  ויּובן ְְְְִִַַַָָָָָָֹוּתליא ".

ׁשּדּוגמתם  ֿ ּובינה , (חכמה  האדם  ׂשכל  ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָּדה ּנה ,

מ ּכח  נלקח  ֿ וא ּמא ') 'א ּבא  ּבחינת  הם  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלמעלה 

'מ ֹוחא  ּבחינת  ה ּוא  למעלה  (ׁשּדּוגמת ֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָה ּמׂשּכיל 

אבל  ה ּׂשכל , ּגיל ּוי נר ּגׁש לא  ׁשּׁשם  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹסתימאה '),

החכמה  ענין ּכ ֿ אחר  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ה ּמק ֹור  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָה ּוא 

עליֹון  מ ּמק ֹום  נלקח ּו ה ּמּדֹות  אמנם , ְְְְְִִִִֶַַָָָָוה ּבינה .

ּבנים  נקרא ֹות  ׁשה ּמּדֹות  היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְֱִִִִֵֶַַָָיֹותר ,

חכ  ל ּמֹוחין ואם ',ּובנֹות  'אב  ּׁשּנקראים  ֿ ּובינה  מה  ְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

נקראת  וה ּבינה  ל ּמּדֹות , 'אב ' נקראת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהחכמה 

זה 23ה ּבנים 22'אם ' הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ל ּמּדֹות , אם  , ֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן  ה ּמּדֹות  והת ּגּלּות  לידת  נע ׂשה  ֿ ידם  ׁשעל  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָרק 

ה ּוא  ה ּמּדֹות  ׁשר ׁש אבל  ה ּגיל ּוי, אל  ְֲִִֵֶֶֶַַַָֹההעלם 

ֿ אנּפין  ׁש"זעיר  וזה ּו יֹותר . עליֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָמ ּמק ֹום 

ׁשּלמעלה  'ע ּתיק ' ּבחינת  וּתליא ", אחיד  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבע ּתיקא 

ׁשה ּׁשר ׁש וכיון ֿ סתימאה . חכמה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ ּבחינת 

מ ּבחינת  רק  לא  למעלה  ה ּוא  ֿ אנּפין זעיר  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּדבחינת 
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הנ"ל).19) בקונטרס  (הערה ואילך ד מב , בהר לקו"ת בכ"ז ה.20)ראה פל"ו, א.21)ויק "ר רצב , ט .22)זח "ג קיג, תהלים

ובכ"מ .23) ד. פח , שמע "צ  לקו"ת הבנים. אם ערך שם פרדס  ב . פה, א. פד, ח "ב  א. ריט , ח "א זהר

    
Ô˙BÈ‰a eÏÈÙ‡ ,ÌÓˆÚ ˙Bcn‰ „vnL של באופן  "Cבביטול  ∆ƒ««ƒ«¿»¬ƒƒ¿»«

"‰Ó e‡"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,"‰˜k19, אינו שה"מה" היינו  ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
והמציאות  מסויימת מציאות בו  יש עדיין  אלא מוחלט ביטול  של  באופן 

כיוון  ובולטת, ‰ÏeËÈa,נראית ÔÈÚ BLiL Û‡L,"מה" בחינת ∆«∆∆¿ƒ¿««ƒ
ÏeËÈa ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆ƒ
ÏeËÈa ‡e‰L ÈzÓ‡¬ƒƒ∆ƒ
ÔÙB‡a ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»¿∆

ÏeËÈa‰L עצמו,‰‡Â Lb ∆«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
,"‰Ó e‡" e‰fL"שה"מה ∆∆¿»

BÈ‰Ï˙נראה  ÏBÎÈ ‰fnL „ÚÂ¿«∆ƒ∆»ƒ¿
'eÎ epnÓ ‡ˆÈc ÔÈÚ‰ Ìb דבר «»ƒ¿»¿»»ƒ∆

מוחלט  אינו  הביטול  כי  רצוי , בלתי 

Ï"Êלגמרי  eÈ˙Ba Ó‡Ók)20 ¿«¬««≈«
Ì‰‡ היה פילגשו  ששם «¿»»
eÎ'),"ראומה" epnÓ ‡ˆÈ»»ƒ∆

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ' ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«∆
ÏeÚt˙הקדושה.היפך  È‰BÊÂ¿ƒ¿«

ÌÈ‡OÓ Ì‰L ˙BiÁ‰ ˙„BÚ¬«««∆≈¿«¿ƒ
"Ì„‡"‰Â "‡qk"‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»
ÈzÓ‡ ÏeËÈa Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¬ƒƒ
מקום  נתינת שום ללא לגמרי , מוחלט

באופן  לא אפילו  ו 'ישות, למציאות

נראה. אבל  קיים שהביטול  כזה

e‰Ó ‡Ï CÈˆ ‰zÚÂ („¿«»»ƒ¿»≈«
˙B‡‰c '‰kn'‰ ÔÈÚ היינו ƒ¿««∆¿»»¿»»

ומה  מדובר  ביטול  של  דרגה באיזו 

ופעולתה. ענינה

‡Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
'‡ËeÊ ‡c‡'a21 מספר חלק ¿ƒ¿»»

בחינות n‡ÂŒ‡a‡'L‡'הזוהר  הם ∆«»¿ƒ»
ו 'אם' ל 'אב' שנמשלו  ובינה חכמה

,e˜Ù '‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBn'Ó יצאו ƒ»¿ƒ»»»¿
עניין  היינו  הסתום, מהמוח ונמשכו 

ולמעלה  נעלם שהוא כפי  המוחין 

ÈzÚa˜‡מגילוי , ÔÈt‡ŒÈÚÊe¿≈«¿ƒ¿«ƒ»
"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ בחינת ואילו  »ƒ¿«¿»

"פנים  (המכונות העליונות המידות

בבחינת  ותלויות אחוזות זעירות")

"עתיק".

ÔeÈÂ באלוקות למעלה זה עניין  תוכן  ¿»
˙BÁkÓ ‡Ó‚ec‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»ƒ…
Ì„‡‰ ÏÎN ,‰p‰c .Ì„‡‰»»»¿ƒ≈≈∆»»»

הכוחות ( הם שלו  העיקריים Ì˙Ó‚ecLשהמרכיבים ,‰ÈeŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿»»

Á˜Ï ('‡n‡ÂŒ‡a‡' ˙ÈÁa Ì‰ ‰ÏÚÓÏ נובעÏÈkNn‰ ÁkÓ ¿«¿»≈¿ƒ««»¿ƒ»ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ
ÏÚÓÏ‰שבנפש  B˙Ó‚ecL) שבנפש המשכיל ' ש'כח באלוקות העניין  ∆¿»¿«¿»

לו  ÓÈ˙Ò‡‰'מקביל  ‡ÁBÓ' ˙ÈÁa ‡e‰ והנעלם הסתום ),המוח ¿ƒ«»¿ƒ»»
ÌML שיש ולהשכיל בכוח להבין  ‰ÏÎOבנפש ÈeÏÈb Lb ‡Ï ∆»…ƒ¿»ƒ«≈∆

מופשטת  בנפש זו  מהשכלה ובחינה

‰B˜nבפועל , ‡e‰ Ï‡¬»«»
ÔÈÚ CkŒÁ‡ CLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»««»ƒ¿«

‰Èa‰Â ‰ÓÎÁ‰ באמצעותם «»¿»¿«ƒ»
בפועל . משכיל  האדם

eÁ˜Ï ˙Bcn‰ ,ÌÓ‡ והן »¿»«ƒƒ¿¿
˙BÈנובעות  ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓƒ»∆¿≈
‰BÈ˙בנפש, ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡

˙Be ÌÈa ˙B‡˜ ˙Bcn‰L∆«ƒƒ¿»»ƒ»
‰ÈeŒ‰ÓÎÁ ÔÈÁBnÏ«ƒ»¿»ƒ»
,'Ì‡Â ‡' ÌÈ‡˜pM∆ƒ¿»ƒ»»≈
,˙BcnÏ ‡ ˙‡˜ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿≈»«ƒ
Ì‡ ˙‡˜ ‰Èa‰Â22 ¿«ƒ»ƒ¿≈≈

ÌÈa‰23,˙BcnÏ Ì‡ כי , «»ƒ≈«ƒ
היא  והבינה העניין  נקודת היא החכמה

לפרטים, הדבר  והתרחבות הסתעפות

ואם, אב ידי  על  ההולדה לעניין  בדומה

איך  המוחין  תולדות הן  המידות ואם

למעלה  הוא המידות ששורש ייתכן 

המוחין  ‰Èמשורש ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰Ê בחינות הם שהמוחין  לעיל  האמור  ∆

פירושו  המידות, את המולידות ואם אב

Ì„ÈŒÏÚL ˜ ובינה חכמה ידי  על  «∆«»»
˙Bcn‰ ˙elb˙‰Â ˙„ÈÏ ‰NÚ«¬∆≈«¿ƒ¿««ƒ

ÌÏÚ‰‰ ÔÓ בנפש ‡Ïככוחות ƒ«∆¿≈∆
ÈeÏÈb‰, בפועל ‡Ïכרגשות «ƒ¬»

˙Bcn‰ LL עצמה ‰e‡בנפש …∆«ƒ
˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ שורש מאשר  ƒ»∆¿≈

בנפש. המידות ומקור 

e‰ÊÂ למעלה בנמשל , העניין  תוכן  ¿∆
ÔÈt‡ŒÈÚÊ"L∆¿≈«¿ƒבאלוקות

,"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa ושורש ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»
הוא  'ÈzÚ˜'המידות ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ

בחינה  (שהיא יומין ' 'עתיק מדריגת

עליון ')ב'כ  ÈÁaÓ˙תר  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ מקור שהיא »¿»¿ƒ»»

לעיל . כמבואר  «≈¿ÔÂÈÎÂהמוחין ,
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁc LM‰L∆«…∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'‡n‡ÂŒ‡a‡'המידות  ˙ÈÁaÓ ˜ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰,ובינה חכמה ¿«¿»…«ƒ¿ƒ««»¿ƒ»
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י  

מ ֹוחא ֿ מ ּבחינת  ּגם  למעלה  א ּלא  ֿ וא ּמא ', ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ'א ּבא 

לכן  וּתליא ", אחיד  ּב"ע ּתיקא  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסתימאה ,

ּבבחינת  ּגם  עיל ּוי לפע ֹול  ֿ אנּפין' ה 'ּזעיר  ּבכח  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֹיׁש

ה 'ּמר ּכבה ' ענין יּובן  ֿ ּפיֿזה  ועל  ֿ וא ּמא '. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ'א ּבא 

ה ּמר ּכבה ", הן הן "האב ֹות  ּדה ּנה  ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָּדהאב ֹות ,

ּדאציל ּות , החסד  לספירת  מר ּכבה  היה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאברהם 

ויעקב  ּדאציל ּות , הגב ּורה  לספירת  ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹויצחק 

ּדאציל ּות , האמצעי) (קו ה ּתפארת  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָלספירת 

הרי  ולכן ּדאציל ּות . ֿ אנּפין זעיר  ּבחינת  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָּדהינּו,

ׁשהם  ׁשּזה ּו ֿ וא ּמא ', 'א ּבא  ּבחינת  את  מעלים  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהם 

הינּו, ה ּכּסא ", ׁשעל  וה "אדם  ה "ּכּסא " את  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמעלים 

זעיר ֿ ּבחינת  ׁשה ּוא  סתם  "אדם " ּבחינת  רק  ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא 

ׁשה ּוא  ֿ הרא ׁשֹון אדם  ּבחינת  ּגם  א ּלא  ְְִִִֶֶַַַָָָָאנּפין,

מה  ּבענין (ּכּיד ּוע  חכמה  ּׁשם 24ּבחינת  ּומה  ׁשמ ֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

–25ּבנֹו ּבנֹו" ּׁשם  "ּומה  'חכמה ', – ּׁשמ ֹו" "מה  , ְְְְֵַַָָ

אדם  לא  "ּכי לבחינת  להעל ֹות ֹו אנּפין'), ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ'זעיר 

ועל 26ֿה ּוא " ֿ ס ֹוף , האין ּבחינת  ע ּתיקא , ּבחינת  ,ְְְִִִֵַַַַָָ

ּכפי  יֹותר , נעלה  ּביט ּול  ּבֹו יהיה  ֿ זה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַידי

ה ּוא ". אדם  לא  "ּכי  ּבבחינת  ה ּוא  ְִִִִֶַַָָֹׁשה ּביט ּול 

'מר ּכבת  לג ּבי האב ֹות ' 'מר ּכבת  מעלת  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוזֹוהי

ה ּמר ּכבה  (ׁשהיא  הח ּיֹות ' ׁש'ּמר ּכבת  ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהח ּיֹות ',

יֹו ּולמ ּטה  ה ּבריאה , ּדע ֹולם ּדע ֹולם  ה ּמר ּכבה  תר , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(אדם  "אדם " ּבחינת  העלאת  ּפֹועלת  ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהיצירה )

יֹותר , נעלית  למדרגה  ֿ אנּפין) זעיר  ּבחינת  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָסתם ,

ׁשּיּומ ׁש ּד'ּתק ּון' ה ּמּדֹות  העלאת  ענין ְְְְֲִִִֶַַַַַָוה ּוא 

ח ּיֹות  ׁשר ׁש ה ּוא  (ׁשּׁשם  ה ּתה ּו מע ֹולם  ֵֶֶֶַַָָָֹֹּבהם 

ה 'ּבר ּודים ' ּבבחינת  ׁשּיּומ ׁש והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָה ּמר ּכבה ),

מ ּכל ֿ אבל  ('ּתה ּו'), ה 'ּנק ּודים ' מ ּבחינת  ְְֲִִִִִַַָָֹ('ּתק ּון')

ּבצ ּיּור  ֿ ּכן ּגם  ה ּוא  ה 'ּנק ּודים ' ּבחינת  הרי ְְְֲִִִֵֵַַַָמק ֹום ,

אבל  יֹותר . נעלה  ּבצ ּיּור  ׁשה ּוא  א ּלא  ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָ"אדם ",
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ד.24) ל, ובכ"מ .25)משלי  א. יט , אורה שערי  ג. כט , בראשית תו"ח  כט .26)ראה טו, שמואלֿא

    
‰‡ÓÈ˙ÒŒ‡ÁBÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡l‡, המוחין È‰Lשורש ∆»¿«¿»«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»»∆¬≈

,"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚ"a,"מ"עתיק הוא המידות LÈושורש ÔÎÏ ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»»≈≈
'ÔÈt‡ŒÈÚf'‰ ÁÎa מהמוחין למטה הם שבגילוי  ÏBÚÙÏהמידות ¿…««¿≈«¿ƒƒ¿

ÈeÏÈÚולרומם '‡n‡ÂŒ‡a‡'.ולנשא ˙ÈÁa Ìb ƒ«ƒ¿ƒ««»¿ƒ»
ÔÈÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
‰p‰c ,˙B‡‰c '‰kn'‰«∆¿»»¿»»¿ƒ≈
"‰kn‰ Ô‰ Ô‰ ˙B‡‰"»»≈≈«∆¿»»
שלהם  המוחלט הביטול  בגלל  לאלקות

העליון , שעיקר ‡Ì‰לרצון  «¿»»
החסד  בקו  היה שלו  ה' ««‰È‰עבודת

„ÒÁ‰ ˙ÈÙÒÏ ‰kÓ∆¿»»ƒ¿ƒ««∆∆
˜ÁˆÈÂ ,˙eÏÈˆ‡c עבודת שעיקר  «¬ƒ¿ƒ¿»

'מרכבה' היה הגבורה, בקו  היה שלו  ה'

,˙eÏÈˆ‡c ‰e‚‰ ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ««¿»«¬ƒ
˜ÚÈÂ היה שלו  ה' עבודת שעיקר  ¿«¬…

התפארת ‰‡Ùz˙בקו  ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜) חסד המשלב «»∆¿»ƒ

eÈ‰c,וגבורה  ,˙eÏÈˆ‡c העניין ) «¬ƒ¿«¿
הוא  האבות של  »ÈÁa¿ƒ˙הכללי 

ÔÈt‡ŒÈÚÊהמידות.˙eÏÈˆ‡c ¿≈«¿ƒ«¬ƒ
Ì‰ È‰ ÔÎÏÂ שלהם הביטול  בכוח ¿»≈¬≈≈

האבות, 'מרכבה', בבחינת לאלוקות

אנפין ' 'זעיר  ‡˙בחינת ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆
e‰fL ,'‡n‡ÂŒ‡a‡' ˙ÈÁa¿ƒ««»¿ƒ»∆∆

Ì‰L עבודת ידי  על  בביטול האבות ם ∆≈
ÌÈÏÚÓומרוממים ‡˙מנשאים «¬ƒ∆

ÏÚL Ì„‡"‰Â "‡qk"‰«ƒ≈¿»»»∆«
˙ÈÁa ˜ ‡Ï ,eÈ‰ ,"‡qk‰«ƒ≈«¿…«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L Ì˙Ò "Ì„‡"»»¿»∆¿ƒ«
˙ÈÁa Ìb ‡l‡ ,ÔÈt‡ŒÈÚÊ¿≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L ÔBL‡‰ŒÌ„‡»»»ƒ∆¿ƒ«

Úe„ik) ‰ÓÎÁ בקבלה המבואר  »¿»«»«
הפנימית ÔÈÚaוחסידות  המשמעות ¿ƒ¿«

בקהלת  הכתוב Ó24BÓL‰של  «¿
Ba ÌM ‰Óe25, אדם הוא ש'שמו ' «≈¿

הצדיקים  הם בנו ' ו 'שם הראשון 

בו  כלולים שהיו  הבאים שבדורות

בנו ' ש'שם והיינו  ממנו  ונמשכים

והתוצאה  ב'שמו ')(התולדה כלול 

הוא  וכך  ממנו  ונובע והמקור ) (השורש

המידות  ו 'הולדת' התהוות בענין  גם

'ÓÎÁ‰',מהמוחין  Y "BÓM ‰Ó" אדם Yבחינת "Ba ÌM ‰Óe" «¿»¿»«≈¿
B˙BÏÚ‰Ï ,('ÔÈt‡ ÈÚÊ'סתם אדם בחינת Ï‡את Èk" ˙ÈÁÏ ¿≈«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«ƒ…

"‡e‰ Ì„‡26ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙ÈÁa ,‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa , »»¿ƒ««ƒ»¿ƒ«»≈¿«¿≈

Ba ‰È‰È ‰Ê בגימטריא "אדם" (שהרי  ביטול  יש בו  שגם אדם בבחינת ∆ƒ¿∆
את  שמעלה על  אבל  לעיל , כמבואר  מה", "ונחנו  כמו  ביטול  שהוא "מה"

בו ) יש אלו , עליונות למדריגות סתם "אדם" ˙BÈ,בחינת ‰ÏÚ ÏeËÈaƒ«¬∆≈
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeËÈa‰L ÈÙk ביטול והוא ¿ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«ƒ…»»

הביטול  מאשר  עמוק ויותר  נעלה יותר 

סתם. "אדם" של 

'˙B‡‰ ˙kÓ' ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«∆¿∆∆»»
'˙BiÁ‰ ˙kÓ' Èa‚Ï שגם ¿«≈∆¿∆∆««

בבחינת  עלייה פועלת החיות מרכבת

העילוי  אבל  הביטול , ידי  על  "אדם"

נעלה  האבות מרכבת ידי  על  שנפעל 

ומפרט, שממשיך  כפי  יותר ,

‡È‰L) '˙BiÁ‰ ˙kn'L∆∆¿∆∆««∆ƒ
,‰‡Èa‰ ÌÏBÚc ‰kn‰«∆¿»»¿»«¿ƒ»

Ïe‰kn‰ ,˙BÈ ‰hÓ¿«»≈«∆¿»»
‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚc עולמות שהם ¿»«¿ƒ»

של  למציאות מקום נתינת בהם שיש

הביטול  ולכן  מאלוקות נפרדים נבראים

בדרגה  הוא אלה שבעולמות לאלוקות

שבעולם  הביטול  מאשר  נמוכה יותר 

‰ÏÚ‡˙האצילות  ˙ÏÚBt (∆∆«¬»«
,Ì˙Ò Ì„‡) "Ì„‡" ˙ÈÁa¿ƒ«»»»»¿»
‰‚„ÓÏ (ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿«¿≈»

˙BÈ ˙ÈÏÚ ללא שהוא מכפי  «¬≈≈
זו , ‰ÏÚ‡˙העלאה ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»«

CLÓeiL 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆¿«
Ì‰a נעלה ‰e‰zאור  ÌÏBÚÓ »∆≈»«…

˙BiÁ LL ‡e‰ ÌML)∆»…∆«
CLÓeiL ,eÈ‰Â ,(‰kn‰«∆¿»»¿«¿∆¿«
('Ôe˜z') 'ÌÈ„ea'‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿ƒƒ
('e‰z') 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒ…
שעניין  וחסידות בקבלה כמבואר 

האמור  ו 'ברודים' 'נקודים' 'עקודים',

להשתלשלות  רומז  יעקב בצאן 

למדריגה  ממדריגה העליונים העולמות

הם  העליונות הספירות שבתחילה

בכלי  (קשורים) 'עקודים' של  באופן 

ניכרים, לא ביניהם וההבדלים אחד 

שכל  'נקודים' בבחינת הם כך  ואחר 

בפני  כנקודה היא מהספירות אחת

האחרות, עם התכללות ללא עצמה,

התיקון  עולם וכאשר  התיקון , עולם 'ברודים, בחינת כך  ואחר  ה'תוהו ', עולם

התוהו  מעולם והתגלות המשכה בו  יש ‰Èמתעלה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»¬≈
‡e‰L ‡l‡ ,"Ì„‡" eiˆa ÔkŒÌb ‡e‰ 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«≈¿ƒ»»∆»∆
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יי   

"אדם " ּבחינת  העלאת  ּפֹועלת  האב ֹות ' ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ'מר ּכבת 

לא  "ּכי לבחינת  חכמה ) ּבחינת  הרא ׁשֹון, ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(אדם 

'עק ּודים ' מ ּבחינת  ּבֹו ׁשּיּומ ׁש ה ּוא ", ְְֲִִִֶַַָָאדם 

עק ּודים  הם  ׁשהא ֹור ֹות  מ 'ּנק ּודים '), ּגם  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ(ׁשּלמעלה 

ּבבחינת  ה ּוא  ה ּכלי ׁשאפיל ּו הינּו אחד , ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבכלי

ּו'בר ּודים '. 'נק ּודים ' ּבבחינת  יּומ ׁש ּומ ּׁשם  ְְְְִִִִִֶַַָָאחד ,

ׁש"הן  האב ֹות  עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ְְְֲִֵֶֶַַָָָוזה ּו

ׁשּבאב ֹות , ּבחיר  יעקב  ּובמיּוחד  ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹה ּמר ּכבה ",

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמקל ֹות , ּבענין היתה  27ׁשעב ֹודת ֹו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָ

ה ּלבן  מח ׂשף  ג ֹו' ויפ ּצל  ג ֹו' מ ּקל  יעקב  ל ֹו ְֲֲִֵַַַַַַַַַָָֹֹוּיּקח 

נק ּודים  "עק ּודים  להיֹות  ה ּמקל ֹות , על  ְְְֲֲִִִֶַַַא ׁשר 

ּבחינת 28ּובר ּודים " ּגם  וית ּגּלה  ׁשּיּומ ׁש הינּו, , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַ

ֲִ'עק ּודים '.

ֿ ּתֹורה .p‰Â‰ה ) מ ּתן ק ֹודם  האב ֹות  ּפעל ּו זה  ּכל  ¿ƒ≈ֲֶֶַַָָָָָ

לכל  נּתן ֿ ּתֹורה , מ ּתן לאחרי ְְֲֲִֵַַַָָָָאבל 

ה ּכח  מהאב ֹות  ּביר ּוׁשה  מ ּיׂשראל  ואחד  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד 

הן  הן ה "אב ֹות  עב ֹודת  את  לפע ֹול  ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּיּוכל 

ה ּכּסא " ׁשעל  "אדם  ּבחינת  להעל ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָה ּמר ּכבה ",

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  ה ּוא ", אדם  לא  "ּכי ְְִִִֵַַַָָָֹלבחינת 

העלאת  נע ׂשית  ה ּתֹורה  ֿ ידי ׁשעל  וכיון ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּומצ ֹות .

הרי  ה ּוא ", אדם  לא  "ּכי לבחינת  "אדם " ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבחינת 

ׁשּתי  להיֹות  צריכ ֹות  ּגּופא  ׁשּבּתֹורה  ְְְִִֵֶַָָָמ ּובן,

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה  ּבזה , והענין א ּלּו. אנכי 29ּבחינֹות  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאנכי  מי אנכי ,אלקי למעלה 30הוי' ׁשה ּוא  , ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

"אדם ", ּבחינת  ּגם  ּבּתֹורה  יׁש  א "אדם ". ְִִִֵַַַַָָָָָמ ּצּיּור 

ׁשּכת ּוב  ענין 31ּכמ ֹו וה ּוא  אדם , ה ּתֹורה  זאת  ְְְִֶַַָָָָֹ

ּדמל ּכא  אברים  רמ "ח  ׁשהם  ּפיק ּודין וכן 32רמ "ח  , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּגידים  ׁשס "ה  ּכנגד  ׁשהן ֿ תע ׂשה  לא  מצ ֹות  "אדם ".33ׁשס "ה  צ ּיּור  ענין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וה ּמצ ֹות  ההלכ ֹות  ּוכמ ֹו והמ ׁשכה , ּדהעלאה  הענינים  ׁשני ּבּתֹורה  יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָולכן

וההלכ ֹות  למעלה , מ ּלמ ּטה  העלאה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהן ּומע ׂשר ֹות  ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדתר ּומה 

ּגם  וזה ּו למ ּטה . מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהן ּותפילין ּדציצית  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוה ּמצ ֹות 

ה ּצּבּור ", עם  ּומת ּפּלל  חסדים  ּובגמיל ּות  ּבּתֹורה  ּד"הע ֹוסק  הענין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכלל ּות 
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יב  

מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ענין ה ּוא  חסדים  ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּגמיל ּות 

ּתּקנּום  קר ּבנֹות  ׁשּבמק ֹום  ּותפ ּלה  ה ּוא 34למ ּטה , ְְְְְִִִֶַָָָָ

קו  היא  ות ֹורה  למעלה , מ ּלמ ּטה  ההעלאה  ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָענין

ה ּמח ּברם . ְְְִֶַַָָָהאמצעי

הע ֹוסק e‰ÊÂו) ּכל  ג ֹו', נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  ּפדה  ¿∆ְְִֵַָָָָָ

עם  ּומת ּפּלל  חסדים  ּובגמיל ּות  ְְֲִִִִִֵַַָָּבּתֹורה 

ּולבני  לי ּפדאני ּכאיל ּו עליו אני מעלה  ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָה ּצּבּור ,

הענינים  ׁשל ׁשת  ּדה ּנה , הע ֹולם . א ּומ ֹות  ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹמ ּבין

ה ּקּוין  ׁשל ׁשת  הם  ּותפ ּלה  חסדים  ּוגמיל ּות  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּדת ֹורה 

ה ּמח ּברם  האמצעי וקו והמ ׁשכה  ְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָּדהעלאה 

ה ּתפ ּלה  ׁשּבענין זאת , וע ֹוד  לעיל ). ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ(ּכּנזּכר 

היא  ּבזה  (ׁשה ּכּונה  ה ּציּבּור  עם  ה ּמת ּפּלל  ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר ּו:

ׁשה ּצּבּור  ּבּזמן א ּלא  ה ּצּבּור , עם  ּדוקא  ְְִִִֶֶַַַַַָָָלאו

ּבּגמרא 35מת ּפּללין  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ויּובן ,(36 ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ּוכתיב 37ּכתיב  אליו, קראנּו ּבכל  אלקינּו 38ּכה ' ְְְְֱִִֵֵֵַָָָֹ

ּבצ ּבּור . הא  ּביחיד , הא  ּבה ּמצא ֹו. ה ' ְְְְְִִִִָָָָּדר ׁשּו

רא ׁשֿ ׁשּבין ימים  ע ׂשרה  א ּלּו אימת ? ְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּביחיד 

ׁשה ּפע ּולה  מ ּובן, ּומ ּזה  ֿ ה ּכּפּורים , ליֹום  ְְִִִֶֶַַַָָָָה ּׁשנה 

ּכמ ֹו היא  ּכּול ּה ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ה ּצּבּור  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּדתפ ּלת 

ּתׁשּובה , ימי ּבע ׂשרת  ה ּיחיד  ּדתפ ּלת  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָה ּפע ּולה 
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"הח ּוט 39יעקב  נאמר  ׁשעליו האמצעי, קו , ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ענין  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה 'ּילק ּוט '. מ ּדברי ּכּנ"ל  יּנתק ", ּבמהרה  לא  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹה ּׁשליׁשי
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 אק ּבצ ּגד ֹולים  ּוברחמים  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הרחמים , מ ּדת  ֿ ידי הוי'40על  ּופד ּויי , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

רא ׁשם  על  ע ֹולם  וׂשמחת  ּבר ּנה  צ ּיֹון ּובא ּו .41יׁשּוב ּון ְְְְִִִַַָָָָֹ
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elqk h"i wxanà"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á

ìáú éáçøî ìëá åéçéù ù"ðàì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

ח"י והמשכו לכסלו החסידותבטו"ב בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט

ותחתמו, תכתבו החסידות ודרכי

ובתפלה. ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל

טוב טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה ובמיוחד

לבריות. וטוב לשמים

וגו'. ונגבה וצפונה וקדמה ימה דופרצת באופן זה וכל

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùבתורה שנקראת ,

" äîéîúבשם äðù:הרמז בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,"ä'יúהאùנתðפלאות

á.כל מכל כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

זה בכל ולהוסיף התורה, ואור מצוה נר הבית פתח על כאו"א להדליק

השנה. כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על ליום מיום

האמור. בכל ולהצליח

על רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם זכאין יומין וה"ז

זמרות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

:äìôúáå ç"îâáå äøåúáäהעוסק כל גו', בשלום פדה יט) נה, (תהלים עה"פ א) ח, (ברכות חז"ל כדרשת

כו'. הצבור עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנת כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה
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