
ה
 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   יעקב בארץ מצרים ויחיה "מאמר ד  )ג

ה   ...................... ז"תשכ'ה, טבת א"י, ויחישבת פרשת 

  ,ויחיפרשת  שבתשיחת   )ד

בי   ..................................... ז"כתש'ה ,טבת א"י

    ויחיפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כב  ................................................  יכרך ) ק"בלה(

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

זכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

טכ  ................  ויחיפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

ל  .................  ויחיפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

סו  ..................  ויחיפרשת לשבוע ורי תהלים שיע  )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סז  .......................................  ויחיפרשת לשבוע  

עח  .................  ויחיפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

פא  ..........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

דפ   ...............  ויחיפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

קב   .............  ויחיפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

קט  .................  ויחיפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

קיא  ............................  קהתהלים פרק , ד- גפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יז

קיג  ...............................................    ביאור קהתי

כאק  ...........................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

כבק  ...............................................  לוף עד ד למדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   ם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת ע  )כ

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

נאק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

נבק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

נגק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

נדק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –מאמרים שיעורים בהמשך ה  )כו

נדק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כז

נזק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

נחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

נחק  ...........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

נטק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קס  ..................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

סוק  .........................ויחיפרשת  לשבועלוח זמנים   )לב

סזק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג

`"i ,igie zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,zah

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÁÈÂ,ׁשנה עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב «¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשנים  ׁשבע חּייו ׁשני יעקב ימי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹויהי

ׁשנה  ּומאת מה 1וארּבעים לׁשם להבין, וצרי . ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

יעקב  ׁשחי הּׁשנים מסּפר לפרׁש הּכתּוב ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹהּוצר

לפניֿזה  נאמר ּכבר והלא מצרים, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבארץ

ׁשלֹוׁשים  ּבן יעקב היה ּפרעה לפני ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשּבעמדֹו

ׁשנה  קמ"ז,2ּומאת היּו חּייו ׁשנֹות ׁשּכל וכיון , ְְְֵֶַַָָָָָָ

ׁשנה  י"ז מצרים ּבארץ ׁשחי מּובן מעצמֹו .3הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מבּדיל  ׁשהּכתּוב הענין ּכללּות להבין צרי ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָוגם

ׁשאר  מּכל מצרים ּבארץ יעקב ׁשחי הּׁשנים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

חּייו  מבחר 4ׁשנֹות היּו אּלּו ׁשּׁשנים מּובן ׁשּמּזה , ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

חּייו  אבינּו,5ׁשנֹות ׁשּיעקב יּתכן אי ּדלכאֹורה, , ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

האבֹות  ׁשנה 6ּבחיר י"ז חּייו ׁשנֹות מבחר יהיּו , ְְְְִִִַַָָָָָ

הארץ  ערות מצרים, ּבארץ ׁשּׁשאל 7ׁשּגר (ּכפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּזקן  אדמּו"ר זקנֹו את צדק' צרי8ה'צמח ּגם .( ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבע 4להבין  יעקב, חּיי ׁשנֹות ּבמנין ּׁשּכתּוב מה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

מסּפר  הבּדיל לּמה ׁשנה, ּומאת וארּבעים ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָׁשנים

ּדארּבעים  הּמרּוּבה מּמסּפר ׁשנים ּדׁשבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהּמּועט

ּומאת  וארּבעים ׁשבע אמר ולא ׁשנה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹּומאת

הּמרּוּב לּמסּפר הּמּועט הּמסּפר את הקּדים לּמה וגם ּבמסּפר ׁשנה, ּכמֹו ּדלא ה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשנים  וחמׁש ׁשנה וׁשבעים ׁשנה מאת אברהם, חּיי מאת 9ׁשני ּביצחק, וכן , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

ׁשנה  ּוׁשמֹונים הּמּועט 10ׁשנה לּמסּפר הּמרּוּבה הּמסּפר את ׁשּמקּדים ,11. ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עקב ÔÈÚ‰Âב) יּו"ד הּוא יעקב ּדהּנה ּכפי 12הּוא, הּנׁשמה על קאי הּיּו"ד , ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

היא  טהֹורה ּבבחינת למעלה, האצילּות 13ׁשהיא ּבעֹולם ּדהינּו ,14, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ
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פרשתנו.1) ט.2)ריש מז, כאן.3)ויגש אוה"ח גם נ).4)ראה ע' תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח יעקב ויחי רד"ה גם ע"פ 5)ראה

בעה"ט. ב.6)פי' קמז, ב. קיט, זח"א א. פע"ו, ב"ר ג"כ וראה כה. כז, תולדות קה"ר 7)שעה"פ וראה יב. שם, ט. מב, מקץ

ד. ואילך.8)פ"א, 160 ע' ח"י לקו"ש וראה טבת). יח יום" ב"היום (נעתק שעג ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ז.9) כה, שרה כח.10)חיי לה, יעקב 11)וישלח ויחי רד"ה ב). (שנב, פרשתנו ריש באוה"ת הובא - כאן אוה"ח גם ראה

יג). ע' תרנ"ב (סה"מ פ"ב.12)תרנ"ב האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

א. כט, ב. כז, וישב א. כא, ויצא נשמה".13)תו"א "אלקי ובכ"מ.14)ברכת א. כז, ראה פ' לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת את הפותח בפסוק נאמר

·˜ÚÈ ÈÓÈ È‰ÈÂ ,‰L ‰¯NÚ Ú·L ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈»»«¿ƒ¿≈«¬…
‰L ˙‡Óe ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL Ú·L ÂÈiÁ ÈL1,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿≈«»∆«»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»¿»ƒ¿»ƒ

·˜ÚÈ ÈÁL ÌÈM‰ ¯tÒÓ L¯ÙÏ ·e˙k‰ C¯ˆe‰ ‰Ó ÌLÏ¿≈«¿««»¿»≈ƒ¿««»ƒ∆««¬…
¯·k ‡Ï‰Â ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿«ƒ«¬…¿»

‰ÊŒÈÙÏ ¯Ó‡ ויגש בפרשת ∆¡«ƒ¿≈∆
‰È‰ ‰Ú¯t ÈÙÏ B„ÓÚaL∆¿»¿ƒ¿≈«¿…»»
˙‡Óe ÌÈLBÏL Ôa ·˜ÚÈ«¬…∆¿ƒ¿«

‰L2ÂÈiÁ ˙BL ÏkL ÔÂÈÎÂ , »»¿≈»∆»¿«»
BÓˆÚÓ È¯‰ ,Ê"Ó˜ eÈ‰ מאליו »¬≈≈«¿

Ê"È ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÈÁL Ô·eÓ»∆«¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰L3 ושבע וארבעים מאה שהרי »»

עשרה.? שבע הם ושלושים מאה פחות

˙eÏÏk ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈÚ‰ בכך הכללי  e˙k‰L·התוכן »ƒ¿»∆«»

·˜ÚÈ ÈÁL ÌÈM‰ ˙‡ ÏÈc·Ó«¿ƒ∆«»ƒ∆««¬…
¯‡L ÏkÓ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿«ƒƒ»¿»

ÂÈiÁ ˙BL4, השנים את ומונה ¿«»
בנפרד  ÌÈMLהללו Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆»ƒ

ÂÈiÁ ˙BL ¯Á·Ó eÈ‰ el‡5, ≈»ƒ¿«¿«»
·˜ÚiL ÔÎzÈ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈ƒ»≈∆«¬…

˙B·‡‰ ¯ÈÁa ,eÈ·‡6, היינו »ƒ¿ƒ»»
ליעקב  יש עצמם האבות בין שאפילו

מיוחדת  מעלה Á·Ó¯אבינו eÈ‰Èƒ¿ƒ¿«
ÂÈiÁ ˙BL ביותר הטובות השנים ¿«»

ı¯‡aשלו  ¯bL ‰L Ê"È»»∆»¿∆∆
,ÌÈ¯ˆÓ בתורה Â¯Ú˙הנקראת ƒ¿«ƒ∆¿«

ı¯‡‰7ÁÓˆ'‰ Ï‡ML ÈÙk) »»∆¿ƒ∆»««∆«
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ B˜Ê ˙‡ '˜„ˆ8 ∆∆∆¿≈«¿«»≈

ילד  ).?בהיותו
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb4·e˙kM ‰Ó «»ƒ¿»ƒ«∆»

Ú·L ,·˜ÚÈ ÈiÁ ˙BL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿«≈«¬…∆«
,‰L ˙‡Óe ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»

ÏÈc·‰ ‰nÏ הפסוק¯tÒÓ »»ƒ¿ƒƒ¿»
¯tÒnÓ ÌÈL Ú·Lc ËÚen‰«»¿∆«»ƒƒƒ¿»
˙‡Óe ÌÈÚa¯‡c ‰ae¯n‰«¿∆¿«¿»ƒ¿«

,‰L שבע המספר של הבדלה תוך »»
Ú·Lדווקא  ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…»«∆«

‰L ˙‡Óe ÌÈÚa¯‡Â את וכלל ¿«¿»ƒ¿«»»

ביחד, השנים ‰ËÚenכל ¯tÒn‰ ˙‡ ÌÈc˜‰ ‰nÏ Ì‚Â היחידות ¿«»»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»«»
,‰ae¯n‰ ¯tÒnÏ והמאות ÈiÁהעשרות ÈL ¯tÒÓa BÓk ‡Ïc «ƒ¿»«¿∆¿…¿¿ƒ¿«¿≈«≈

,Ì‰¯·‡ להיפך בתורה LÓÁÂהמופיע ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó «¿»»¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈
ÌÈL9,˜ÁˆÈa ÔÎÂ נאמר , חייו שנות במספר L‰שגם ˙‡Ó »ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«»»

‰L ÌÈBÓLe10ÌÈc˜nL , ¿ƒ»»∆«¿ƒ
‰ae¯n‰ ¯tÒn‰ המאות ‡˙ של ∆«ƒ¿»«¿∆

‰ËÚenוהעשרות  ¯tÒnÏ11 של «ƒ¿»«»
היחידות.?

·˜ÚÈ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¬…
‡e‰ אותיות·˜Ú „"eÈ12, »≈

הפנימית  היא והמשמעות הדברים של

È‡˜ „"ei‰ מכוונת‰ÓLp‰ ÏÚ «»≈««¿»»
,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ירידתה לפני ¿ƒ∆ƒ¿«¿»

גשמי  בגוף להתלבש הזה לעולם

‡È‰ ‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·a13, כפי ƒ¿ƒ«¿»ƒ
נשמה' 'אלקי ברכת בנוסח שאומרים

בי  שנתת נשמה "אלקי, השחר בברכות

היא" ÌÏBÚaטהורה eÈ‰c¿«¿¿»
˙eÏÈˆ‡‰14, נמצאת הנשמה כאשר »¬ƒ

שלה  העליון והשורש במקור עדיין

העולם  האצילות, עולם הוא באלוקות

העולמות  ארבעת בין ביותר הנעלה

 ֿ אצילותֿבריאה הכלליים הרוחניים

נוסח  בהמשך שנרמזים יצירהֿעשיה

עולם  כנגד – בראתה" "אתה זו ברכה

עולם  כנגד – יצרתה" "אתה הבריאה,

כנגד  – בי" נפחתה ו"אתה היצירה,

העשייה  עולם BÈÚLעולם של ∆ƒ¿»
ÈÙÒ¯˙האצילות ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ הראשונה הספירה שהיא «»¿»
אלוקות  גילוי יש ובה ביותר והעליונה
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יּו"ד  אֹות החכמה, ספירת הּוא ּבּספירֹות ְְְְִִִֶַַַָָָׁשענינֹו

על  מֹורה הרגל, סֹוף ׁשהּוא ועקב, הוי'. ׁשם ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשל

ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּמדריגה עד הּנׁשמה ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָירידת

הּנׁשמה  ירידת היא ׁשּתחילה והינּו עקב, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבחינת

לספירת  החכמה מּספירת ּגּופא האצילּות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּבעֹולם

עקב  ׁשּנקראת היא 15הּמלכּות, ואחרּֿכ , ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּזהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָהּירידה

ג' ּכנגד ׁשהם ּונפחּתּה, יצרּתּה ּבראתּה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָענין

ענין  הּוא ׁשעלֿידֹו הוי', ּדׁשם הו"ה ְְֲִִֵֶַַָָָָהאֹותּיֹות

ההתהּוּות  ענין ׁשּכללּות ּכּידּוע ְְְְִִִֶַַַַַַַָָההתהּוּות,

ד' עלֿידי הּוא ההׁשּתלׁשלּות ענין ְְְְְְִִֵַַַַָּוכללּות

צמצּום  הּוא ׁשענינם הוי', ׁשם ְְֲִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות

והתּפּׁשטּות  המׁשכה זֹו16והתּפּׁשטּות ירידה וגם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָ

ׁשּזהּו עֹולם, ׁשּבכל הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהיא

מּמׁש, עקב ּבבחינת לּירידה ועד עקב, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָענין

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָּדהינּו

ׁשּירידת  הינּו יעקב, ויחי נאמר זה ועל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹהימּנּו.

היא  (יעקב) עקב לבחינת יּו"ד מּבחינת ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹהּנׁשמה

ׁשּדוקא  הינּו ויחי, ענין יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבכדי

למדריגת  הּנׁשמה ּבאה למּטה, ירידתּה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָעלֿידי

וצ  ירידתּהויחי. ׁשעלֿידי אפׁשר אי להבין, רי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עלּֿדר) ויחי ענין הּנׁשמה אצל יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלמּטה

הרי  ּדלכאֹורה, הּנ"ל), צדק' ה'צמח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָקּוׁשּית

ענין  אמיּתית הּוא למעלה ׁשּדוקא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאּדרּבה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עמדּתי 17החּיּות, אׁשר גֹו' הוי' חי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָ

קֹודם  למעלה, ּבהיֹותּה הּנׁשמה על ּדקאי ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלפניו,

למּטה. ְְִַָָָירידתּה
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הספירות  שאר בכל מאשר ‰ÈÂ'(יותר ÌL ÏL „"eÈ ˙B‡ שבארבע ) ∆≈¬»»

מרמזת  לבד נקודה בחינת שהיא ו"היו"ד הספירות עשר כל נרמזו אותיותיו

התפשטות  לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת שהיא יתברך לחכמתו

ד). פרק התשובה, אגרת (תניא, וההבנה ההשגה ÛBÒוגילוי ‡e‰L ,·˜ÚÂ¿»≈∆
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הראשונה  הספירה כאמור שהיא
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,˙eÎÏn‰ האחרונה הספירה שהיא ««¿

ביותר ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙והתחתונה
·˜Ú15CkŒ¯Á‡Â הירידה , אחרי »≈¿««»

בעולם  הנשמה של הראשונית
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,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a כנזכר ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
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˙Bi˙B‡‰ י',‚' האות אחרי הבאות »ƒ
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˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ של ƒ¿««ƒ¿«
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האורות  היורדים של האלוקיים
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ממידת  שנובע לצמצום הכוונה שאין בחסידות ומבואר לאורך", וגם לרוחב...

מתהליך  נפרד בלתי חלק שהוא לצמצום אלא השפעה למנוע וכוונתו הדין

מבואר  ועוד עמוק. רעיון בקצרה לתלמידו מתמצת שהרב כשם ההשפעה,

וה"א  וא"ו והאותיות והתפשטות, לצמצום רומזות וה"א יו"ד שהאותיות

כמו  שראשה וא"ו האות וגם למטה מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות

ישנה  כך ואחר צמצום יש שתחילה כך על רומזת ארוך בקו והמשכה יו"ד

להתפשטות  רומזת הראשונה, כמו האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות

BÊ ‰„È¯È Ì‚Â לעשיה ויצירה ליצירה ומבריאה לבריאה, ‰È‡מאצילות ¿«¿ƒ»ƒ
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«««¿

ÌÏBÚ ÏÎaL המעלימה שהיא ∆¿»»
שבספירות  האור את ומסתירה

ענינו), לפי עולם (בכל שמעליה

שמתחתיו  לעולם בפועל אותו ומורידה

e‰fL המלכות Ú˜·,ספירת ÔÈÚ ∆∆ƒ¿«»≈
ותחתית  הסוף שהוא שברגל העקב כמו

האדם  גוף È¯iÏ„‰של „ÚÂ¿««¿ƒ»
,LnÓ ·˜Ú ˙ÈÁ·a הסוף ƒ¿ƒ«»≈«»
העולמות  ארבעת של ¿»¿eÈ‰cותחתית

ÔÈ‡L ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ∆≈
.epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»≈∆

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂזה ÈÁÈÂבפסוק ¿«∆∆¡««¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙„È¯iL eÈ‰ ,·˜ÚÈ«¬…«¿∆¿ƒ««¿»»

„"eÈ ˙ÈÁaÓ גבוהה בחינה שהיא ƒ¿ƒ«
ביותר Ú˜·ונעלית ˙ÈÁ·Ï שהיא ƒ¿ƒ«»≈

שנרמז  (עניין ביותר תחתונה בחינה

עקב,ÚÈ˜·בשם יו"ד אותיות שהוא «¬…
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאמור) È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«¿≈∆

הזו  הגדולה הירידה ידי ∆¿È‰Èƒ‰על
ŒÏÚ ‡˜ÂcL eÈ‰ ,ÈÁÈÂ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«¿∆«¿»«
‰‡a ,‰hÓÏ d˙„È¯È È„È¿≈¿ƒ»»¿«»»»

ÈÁÈÂ ˙‚È¯„ÓÏ ‰ÓLp‰ שהיא «¿»»¿«¿≈««¿ƒ
לא  שהנשמה ביותר גבוהה מדריגה

כך  הירידה, ללא אליה מגיעה היתה

עליה". "צורך היא הירידה שבעצם

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ איך ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
hÓÏ‰ייתכן  d˙„È¯È È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ»»¿«»

ÔÈÚדווקא ‰ÓLp‰ Ïˆ‡ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆«¿»»ƒ¿«
ÁÓˆ'‰ ˙iLe˜ C¯cŒÏÚ) ÈÁÈÂ«¿ƒ«∆∆ƒ««∆«

Ï"p‰ שמבחר ˆ„˜' ייתכן איך ∆∆««
במצרים  דווקא היו יעקב של ),שנותיו

,‰a¯c‡ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«¿«»
הפוכים הדברים ÏÚÓÏ‰בפשטות, ‡˜ÂcL רוחניים עליונים בעולמות ∆«¿»¿«¿»

אלוקות גילוי יש e˙kL·שבהם BÓk ,˙eiÁ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ ‡e‰17 ¬ƒƒƒ¿«««¿∆»
שבועה  בלשון שנאמרו הנביא אליהו Èz„ÓÚבדברי ¯L‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ÈÁ«¬»»¬∆»«¿ƒ

È‡˜c ,ÂÈÙÏ היא ˜Ì„Bשהכוונה ,‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ÏÚ ¿»»¿»≈««¿»»ƒ¿»¿«¿»∆
‰hÓÏ d˙„È¯È והפסוק ה', לפני להורות בעומדה ה'", "חי ואומר מדייק ¿ƒ»»¿«»

זוכה  הנשמה מדוע השאלה מתחזקת ולכן האמיתיים, החיים הוא ה'" ש"לפני

ביותר  התחתון הזה לעולם הירידה ידי על דווקא ביותר גדולה להתעלות
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הּמׁשנה 18ּבהקּדים Ô·eÈÂג) ּבמאמר 19הּבאּור ¿»ְְְְֲִִֵַַַַַָ

ּומעׂשים  ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ְֲִִַַַָָָָָיפה

והינּו הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם ְְִִֵֶַַַַָָָָָָטֹובים

ּגּופא) זֹו מׁשנה ּבהמׁש) ׁשּנאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאףֿעלּֿפי

מּכל  הּבא ּבעֹולם  רּוח קֹורת ׁשל אחת ׁשעה ִֶַַַַַָָָָָָָָיפה

אחת  ׁשעה יפה מּכלֿמקֹום הּזה, העֹולם ִֵֶַַַַָָָָָָָָחּיי

רק  (לא הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִֶַַַָָָֹּבתׁשּובה

ׁשל  אחת מּׁשעה רק ולא הּזה, העֹולם חּיי ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכל

חּיי  מּכל ּגם) אּלא הּבא, ּבעֹולם רּוח ִֵֶַַַַַָָָָָקֹורת

להבין  וצרי הּבא. ׁשּכללּות 20העֹולם ידּוע הלא , ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ

ּומעׂשים  (ּתׁשּובה ּומצֹות ּדתֹורה ְְְֲֲִִַָָָָהעבֹודה

 ֿ ׁשעל לּנׁשמה לבּוׁשים לעׂשֹות ּכדי הּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָטֹובים)

ּבגןֿעדן, הּׁשכינה מּזיו ליהנֹות ּתּוכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָידיֿזה

ּבּזהר  הּכתּוב 21ּכדאיתא זקן 22ּבפירּוׁש ואברהם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכתיב  ּבדוד [וכן ּבּימים ּבא 23ּבא זקן ּדוד והּמל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

נאמר  לזה ׁשּבהמׁש ּדוד 24ּבּימים, ימי וּיקרבּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מה   עלּֿדר ּבהפטרה, ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְֶֶֶַַַַָָָָלמּות,

ּבּפרׁשה  למּות],52ּׁשּכתּוב יׂשראל ימי וּיקרבּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּדתֹורה  הּלבּוׁשים ׁשהם כּו', עילאין יֹומין ְְְִִִִִֵֶַָָּבאינּון

ּוכמֹו כּו'. ּדחסרא לבּוׁשא היה ׁשּלא ְְְְְִֶַָָָָֹּומצֹות,

הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו הכרח 26ׁשּכתב ׁשענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבּזהר  מבֹואר אּלּו לבּוׁשים 27וצֹור ֿ אי ּכי , ְְְִִִֵֶַַָֹ

ּבּבֹורא, הּׂשגה ׁשּום להּׂשיג נברא לׁשּום ְְְְִִֵֶַַַָָָָאפׁשר

לא  כּו' יתּבר מאֹורֹו ה' האיר אׁשר אחרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֹוגם

כּו', טֹוב ּכי האֹור למסּבל הרּוח אֹו הּנפׁש ְְְִִֶֶַַַָָָָיכלה

ּתׁשּתלׁשל  עצמֹו זה אֹור ׁשּמּבחינת לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹאם

מּמּנה  ׁשּיּברא עד כּו' הארה איזֹו מּמּנּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוּתּמׁש

ׁשּדרּכֹו זה, אֹור מהּות מעין נברא אחד ְְְִֵֵֶֶֶַַָָלבּוׁש

ּבּׁשמׁש הרֹואה ּכמׁשל זה, אֹור מּזיו להנֹות ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתּוכל

נמצא  זה ּולפי כּו'. ּומאירה זּכה עׁשׁשית ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּדר

ׁשּתכליתֹו טפל, ּדבר ּכמֹו רק אּלא עיקרי ענין אינֹו ּומצֹות הּתֹורה ענין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּכל
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תרכ"ח.18) יעקב ויחי ד"ה ראה - לקמן מי"ז.19)בהבא פ"ד א.20)אבות טז, שרה חיי תו"א גם זח"א 21)ראה ראה

א. קכט, שם וראה א. א.22)רכד, כד, שרה א.23)חיי א, א.24)מלכיםֿא ב, כט.25)שם ב.27)סכ"ט.26)מז, רי, ח"ב

ב. רכט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚18¯e‡a‰ חסידות ‰Ln‰עלֿפי ¯Ó‡Óa19 ¿»¿«¿ƒ«≈¿«¬««ƒ¿»

‰ÙÈ עדיפה‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL »»»»««ƒ¿»«¬ƒƒ»»«∆
CLÓ‰a) ¯Ó‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L eÈ‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓƒ»«≈»»«»¿«¿∆««ƒ∆∆¡«¿∆¿≈

‡Ùeb BÊ ‰LÓ עצמהÌÏBÚa Áe¯ ˙¯B˜ ÏL ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ ( ƒ¿»»»»»»««∆««»»
‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‡a‰, «»ƒ»«≈»»«∆

ברורה  עדיפות הבא לעולם יש כן ואם

הזה  העולם ÙÈ‰על ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»
ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒ

‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË יתרון לה ויש ƒ»»«∆
ÈiÁועדיפות  ÏkÓ ˜¯ ‡Ï)…«ƒ»«≈

‰f‰ ÌÏBÚ‰ של חיים שאינם סתם »»«∆
טובים", ומעשים ¯˜"תשובה ‡ÏÂ¿…«

˙Á‡ ‰ÚMÓ בלבד˙¯B˜ ÏL ƒ»»««∆«
‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa Áe¯ שעה «»»«»∆»

תשובה  של בלבד טובים אחת ומעשים

עדיפה  הזה ÈiÁבעולם ÏkÓ (Ìb«ƒ»«≈
.‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ20,הדבר טעם מהו ¿»ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL Úe„È ‡Ï‰¬…»«∆¿»»¬»

) ˙BˆÓe ‰¯B˙c במשנה הנקראת ¿»ƒ¿
ÌÈ·BË)כאן  ÌÈNÚÓe ‰·eLz¿»«¬ƒƒ

ÌÈLe·Ï ˙BNÚÏ È„k ‡e‰¿≈«¬¿ƒ
ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰ÓLpÏ«¿»»∆«¿≈∆«
ŒÔ‚a ‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ≈»ƒƒ«¿ƒ»¿«

‡˙È‡„k ,Ô„Ú כמובא¯‰fa21 ≈∆ƒ¿ƒ»«…«
·e˙k‰ Le¯ÈÙa22Ì‰¯·‡Â ¿≈«»¿«¿»»

„Â„a ÔÎÂ] ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê»≈»«»ƒ¿≈¿»ƒ
·È˙k23‡a Ô˜Ê „Âc CÏn‰Â ¿ƒ¿«∆∆»ƒ»≈»

‰ÊÏ CLÓ‰aL ,ÌÈÓia בהמשך «»ƒ∆¿∆¿≈¿∆
כ"זקן" דוד של Ó‡24¯לתיאורו ∆¡«

BÓk ,˙eÓÏ „Âc ÈÓÈ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿¿≈»ƒ»¿
C¯cŒÏÚ ,‰¯ËÙ‰a ·e˙kL∆»««¿»»«∆∆

‰L¯ta ·e˙kM ‰Ó25 פרשת זו «∆»«»»»
אבינו  יעקב לגבי ÈÓÈויחי e·¯˜iÂ«ƒ¿¿¿≈

ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a ,[˙eÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿ƒƒ
,'eÎ ÔÈ‡ÏÈÚ עליונים ימים באותם ƒ»ƒ

‰¯B˙c ÌÈLe·l‰ Ì‰L∆≈«¿ƒ¿»
‡Le·Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BˆÓeƒ¿∆…»»¿»

'eÎ ‡¯ÒÁc,לו חסר היה שלא ¿«¿»
כשם  כלומר, לבוש. אבינו, לאברהם

כמו  האדם, לגוף גשמיים לבושים שיש

האדם, לנשמת רוחניים לבושים יש כן

לגןֿעדן  בעלייתה הנשמה תשתמש בהם "ימים", נקראים אלו ולבושים

ועל  הזה, בעולם האדם בחיי בגוף עבודתה סיום לאחר השכינה מזיו ליהנות

אבינו  שאברהם בימים" בא זקן "ואברהם הכתוב על בזוהר נאמר כך

היינו  בשלימות, "ימים") (הנקראים שלו הרוחניים ב"לבושים" "התלבש"

שניתנו  הלבושים בכל שהתלבש

לבוש  אפילו להחסיר בלי לנשמתו

‰Ô˜fאחד, ea¯ ·˙kL BÓÎe¿∆»««≈«»≈
'L„w‰ ˙¯b‡'a26ÔÈÚL ¿ƒ∆∆«…∆∆ƒ¿«

el‡ ÌÈLe·Ï C¯BˆÂ Á¯Î‰∆¿≈«¿∆¿ƒ≈
¯‰fa ¯‡B·Ó27¯LÙ‡ŒÈ‡ Èk , ¿»«…«ƒƒ∆¿»

ÌeL ‚ÈO‰Ï ‡¯· ÌeLÏ¿ƒ¿»¿«ƒ
,‡¯Baa ‰‚O‰ המרחק שהרי «»»«≈

והנברא  מוגבל הלא הבורא בין והפער

והשוואה  יחס שום ללא הוא המוגבל

'‰ ¯È‡‰ ¯L‡ È¯Á‡ Ì‚Â¿««¬≈¬∆≈ƒ
'eÎ C¯a˙È B¯B‡Ó וצמצם והוריד ≈ƒ¿»≈
עדיין  למטה, אורו ÏÎÈ‰את ‡Ï…»¿»

ÏaÒÓÏ Áe¯‰ B‡ LÙp‰ לסבול «∆∆»«¿ƒ¿«
את  eÎ',‰ולקלוט ·BË Èk ¯B‡»ƒ

נעלה  מהותו שבעצם האלוקי האור

ÈÁanL˙מהנבראים  ‡Ï Ì‡ƒ…∆ƒ¿ƒ«
ÏLÏzLz BÓˆÚ ‰Ê ¯B‡∆«¿ƒ¿«¿≈

CLnzÂ ותתגלה ‡BÊÈתרד epnÓ ¿ƒ»≈ƒ∆≈
'eÎ Ú„ומצומצמת מועטת ‰‡¯‰ ∆»»«

„Á‡ Le·Ï ‰pnÓ ‡¯aiL∆ƒ»≈ƒ∆»¿∆»
,‰Ê ¯B‡ ˙e‰Ó ÔÈÚÓ ‡¯·ƒ¿»≈≈«∆

תכונות היינו  מעין בו שיש "לבוש"

עצמו  אותו Bk¯cLהאור באמצעות ∆«¿
ÂÈfÓהנשמה ÏÎezלבוש  ˙B‰Ï «≈»ƒƒ

‰‡B¯‰ ÏLÓk ,‰Ê ¯B‡∆¿»»»∆
˙ÈLLÚ C¯c LÓMa זכוכית «∆∆∆∆¬»ƒ

'eÎ ‰¯È‡Óe ‰kÊ אור שבלעדיה «»¿ƒ»
שעין  מכדי וחזק גדול הוא השמש

הזכוכית  אבל אותו לקלוט תוכל האדם

ניתן  שדרכו ("לבוש") אמצעי מהווה

מהאור. ליהנות

ÔÈÚ ÏkL ‡ˆÓ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ¿»∆»ƒ¿«
ÔÈÚ BÈ‡ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿»

È¯˜ÈÚ ומטרה עצמה ותכלית בפני ƒ»ƒ
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ז dpy dxyr ray mixvn ux`a awri igie

יּו"ד  אֹות החכמה, ספירת הּוא ּבּספירֹות ְְְְִִִֶַַַָָָׁשענינֹו

על  מֹורה הרגל, סֹוף ׁשהּוא ועקב, הוי'. ׁשם ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשל

ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּמדריגה עד הּנׁשמה ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָירידת

הּנׁשמה  ירידת היא ׁשּתחילה והינּו עקב, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבחינת

לספירת  החכמה מּספירת ּגּופא האצילּות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּבעֹולם

עקב  ׁשּנקראת היא 15הּמלכּות, ואחרּֿכ , ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּזהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָהּירידה

ג' ּכנגד ׁשהם ּונפחּתּה, יצרּתּה ּבראתּה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָענין

ענין  הּוא ׁשעלֿידֹו הוי', ּדׁשם הו"ה ְְֲִִֵֶַַָָָָהאֹותּיֹות

ההתהּוּות  ענין ׁשּכללּות ּכּידּוע ְְְְִִִֶַַַַַַַָָההתהּוּות,

ד' עלֿידי הּוא ההׁשּתלׁשלּות ענין ְְְְְְִִֵַַַַָּוכללּות

צמצּום  הּוא ׁשענינם הוי', ׁשם ְְֲִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות

והתּפּׁשטּות  המׁשכה זֹו16והתּפּׁשטּות ירידה וגם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָ

ׁשּזהּו עֹולם, ׁשּבכל הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהיא

מּמׁש, עקב ּבבחינת לּירידה ועד עקב, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָענין

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָּדהינּו

ׁשּירידת  הינּו יעקב, ויחי נאמר זה ועל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹהימּנּו.

היא  (יעקב) עקב לבחינת יּו"ד מּבחינת ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹהּנׁשמה

ׁשּדוקא  הינּו ויחי, ענין יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבכדי

למדריגת  הּנׁשמה ּבאה למּטה, ירידתּה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָעלֿידי

וצ  ירידתּהויחי. ׁשעלֿידי אפׁשר אי להבין, רי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עלּֿדר) ויחי ענין הּנׁשמה אצל יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלמּטה

הרי  ּדלכאֹורה, הּנ"ל), צדק' ה'צמח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָקּוׁשּית

ענין  אמיּתית הּוא למעלה ׁשּדוקא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאּדרּבה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עמדּתי 17החּיּות, אׁשר גֹו' הוי' חי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָ

קֹודם  למעלה, ּבהיֹותּה הּנׁשמה על ּדקאי ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלפניו,

למּטה. ְְִַָָָירידתּה
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שם.15) ובכ"מ.16)פרדס א. א, בשלח לקו"ת ובכ"מ.17)ראה .13 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. יז, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הספירות  שאר בכל מאשר ‰ÈÂ'(יותר ÌL ÏL „"eÈ ˙B‡ שבארבע ) ∆≈¬»»

מרמזת  לבד נקודה בחינת שהיא ו"היו"ד הספירות עשר כל נרמזו אותיותיו

התפשטות  לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת שהיא יתברך לחכמתו

ד). פרק התשובה, אגרת (תניא, וההבנה ההשגה ÛBÒוגילוי ‡e‰L ,·˜ÚÂ¿»≈∆
,Ï‚¯‰ ביותר התחתונה הנקודה היינו »∆∆

עצמה, È¯È„˙ברגל ÏÚ ‰¯BÓ∆«¿ƒ«
‰ÓLp‰ הנעלה ושרשה ממקורה «¿»»

האצילות È¯„nÏ‚‰בעולם „Ú«««¿≈»
,·˜Ú ˙ÈÁa ,‰BzÁz ¯˙Bi‰«≈«¿»¿ƒ«»≈
˙„È¯È ‡È‰ ‰ÏÈÁzL eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ

‡Ùeb עצמו‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqÓ »ƒ¿ƒ««»¿»
הראשונה  הספירה כאמור שהיא

עד ביותר »ÈÙÒÏƒ¿ƒ¯˙והעליונה
,˙eÎÏn‰ האחרונה הספירה שהיא ««¿

ביותר ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙והתחתונה
·˜Ú15CkŒ¯Á‡Â הירידה , אחרי »≈¿««»

בעולם  הנשמה של הראשונית

עצמו ‰È¯i„‰האצילות ‡È‰ƒ«¿ƒ»
האצילותהנוספת «¿BÓÏBÚÏ˙מעולם

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a כנזכר ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
d˙‡¯aלעיל, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿»»

„‚k Ì‰L ,dzÁÙe dz¯ˆÈ¿«¿»¿«¿»∆≈¿∆∆
˙Bi˙B‡‰ י',‚' האות אחרי הבאות »ƒ

האצילות  עולם שכנגד החכמה בחינת

האותיות ‰ÈÂ',והן ÌLc ‰"Â‰¿≈¬»»
B„ÈŒÏÚL כולו הוי' שם ידי על ∆«»

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ של ƒ¿««ƒ¿«
מאלוקות, והנבראים »«»Úe„ikהעולמות

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««ƒ¿«
˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿««ƒ¿«¿¿

האורות  היורדים של האלוקיים

והדרגה  בסדר מזה זה ומשתלשלים

אחוזות  שלה שהטבעות שלשלת (כמו

בזו) ‡Bi˙B˙זו '„ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ
‡e‰ ÌÈÚL ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆ƒ¿»»
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿«¿«¿»»

˙eËMt˙‰Â16, התשובה באגרת לעיל):כמבואר כמובא ד, (פרק שבתניא ¿ƒ¿«¿
העלם  בבחינת שהיא ית' לחכמתו מרמזת לבד נקודה בחינת שהיא "היו"ד

התפשטות  לבחינת שבאה ואחר התפשטות... לבחינת שבאה קודם והסתר

התפשטות  בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת וההבנה... ההשגה וגילוי

ממידת  שנובע לצמצום הכוונה שאין בחסידות ומבואר לאורך", וגם לרוחב...

מתהליך  נפרד בלתי חלק שהוא לצמצום אלא השפעה למנוע וכוונתו הדין

מבואר  ועוד עמוק. רעיון בקצרה לתלמידו מתמצת שהרב כשם ההשפעה,

וה"א  וא"ו והאותיות והתפשטות, לצמצום רומזות וה"א יו"ד שהאותיות

כמו  שראשה וא"ו האות וגם למטה מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות

ישנה  כך ואחר צמצום יש שתחילה כך על רומזת ארוך בקו והמשכה יו"ד

להתפשטות  רומזת הראשונה, כמו האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות

BÊ ‰„È¯È Ì‚Â לעשיה ויצירה ליצירה ומבריאה לבריאה, ‰È‡מאצילות ¿«¿ƒ»ƒ
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«««¿

ÌÏBÚ ÏÎaL המעלימה שהיא ∆¿»»
שבספירות  האור את ומסתירה

ענינו), לפי עולם (בכל שמעליה

שמתחתיו  לעולם בפועל אותו ומורידה

e‰fL המלכות Ú˜·,ספירת ÔÈÚ ∆∆ƒ¿«»≈
ותחתית  הסוף שהוא שברגל העקב כמו

האדם  גוף È¯iÏ„‰של „ÚÂ¿««¿ƒ»
,LnÓ ·˜Ú ˙ÈÁ·a הסוף ƒ¿ƒ«»≈«»
העולמות  ארבעת של ¿»¿eÈ‰cותחתית

ÔÈ‡L ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ∆≈
.epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»≈∆

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂזה ÈÁÈÂבפסוק ¿«∆∆¡««¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙„È¯iL eÈ‰ ,·˜ÚÈ«¬…«¿∆¿ƒ««¿»»

„"eÈ ˙ÈÁaÓ גבוהה בחינה שהיא ƒ¿ƒ«
ביותר Ú˜·ונעלית ˙ÈÁ·Ï שהיא ƒ¿ƒ«»≈

שנרמז  (עניין ביותר תחתונה בחינה

עקב,ÚÈ˜·בשם יו"ד אותיות שהוא «¬…
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאמור) È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«¿≈∆

הזו  הגדולה הירידה ידי ∆¿È‰Èƒ‰על
ŒÏÚ ‡˜ÂcL eÈ‰ ,ÈÁÈÂ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«¿∆«¿»«
‰‡a ,‰hÓÏ d˙„È¯È È„È¿≈¿ƒ»»¿«»»»

ÈÁÈÂ ˙‚È¯„ÓÏ ‰ÓLp‰ שהיא «¿»»¿«¿≈««¿ƒ
לא  שהנשמה ביותר גבוהה מדריגה

כך  הירידה, ללא אליה מגיעה היתה

עליה". "צורך היא הירידה שבעצם

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ איך ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
hÓÏ‰ייתכן  d˙„È¯È È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ»»¿«»

ÔÈÚדווקא ‰ÓLp‰ Ïˆ‡ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆«¿»»ƒ¿«
ÁÓˆ'‰ ˙iLe˜ C¯cŒÏÚ) ÈÁÈÂ«¿ƒ«∆∆ƒ««∆«

Ï"p‰ שמבחר ˆ„˜' ייתכן איך ∆∆««
במצרים  דווקא היו יעקב של ),שנותיו

,‰a¯c‡ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«¿«»
הפוכים הדברים ÏÚÓÏ‰בפשטות, ‡˜ÂcL רוחניים עליונים בעולמות ∆«¿»¿«¿»

אלוקות גילוי יש e˙kL·שבהם BÓk ,˙eiÁ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ ‡e‰17 ¬ƒƒƒ¿«««¿∆»
שבועה  בלשון שנאמרו הנביא אליהו Èz„ÓÚבדברי ¯L‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ÈÁ«¬»»¬∆»«¿ƒ

È‡˜c ,ÂÈÙÏ היא ˜Ì„Bשהכוונה ,‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ÏÚ ¿»»¿»≈««¿»»ƒ¿»¿«¿»∆
‰hÓÏ d˙„È¯È והפסוק ה', לפני להורות בעומדה ה'", "חי ואומר מדייק ¿ƒ»»¿«»

זוכה  הנשמה מדוע השאלה מתחזקת ולכן האמיתיים, החיים הוא ה'" ש"לפני

ביותר  התחתון הזה לעולם הירידה ידי על דווקא ביותר גדולה להתעלות

האמיתיים.? החיים ממקור ביותר הרחוק
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f"kyz ,zah `"i ,igie zyxt zay

הּמׁשנה 18ּבהקּדים Ô·eÈÂג) ּבמאמר 19הּבאּור ¿»ְְְְֲִִֵַַַַַָ

ּומעׂשים  ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ְֲִִַַַָָָָָיפה

והינּו הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם ְְִִֵֶַַַַָָָָָָטֹובים

ּגּופא) זֹו מׁשנה ּבהמׁש) ׁשּנאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאףֿעלּֿפי

מּכל  הּבא ּבעֹולם  רּוח קֹורת ׁשל אחת ׁשעה ִֶַַַַַָָָָָָָָיפה

אחת  ׁשעה יפה מּכלֿמקֹום הּזה, העֹולם ִֵֶַַַַָָָָָָָָחּיי

רק  (לא הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִֶַַַָָָֹּבתׁשּובה

ׁשל  אחת מּׁשעה רק ולא הּזה, העֹולם חּיי ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכל

חּיי  מּכל ּגם) אּלא הּבא, ּבעֹולם רּוח ִֵֶַַַַַָָָָָקֹורת

להבין  וצרי הּבא. ׁשּכללּות 20העֹולם ידּוע הלא , ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ

ּומעׂשים  (ּתׁשּובה ּומצֹות ּדתֹורה ְְְֲֲִִַָָָָהעבֹודה

 ֿ ׁשעל לּנׁשמה לבּוׁשים לעׂשֹות ּכדי הּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָטֹובים)

ּבגןֿעדן, הּׁשכינה מּזיו ליהנֹות ּתּוכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָידיֿזה

ּבּזהר  הּכתּוב 21ּכדאיתא זקן 22ּבפירּוׁש ואברהם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכתיב  ּבדוד [וכן ּבּימים ּבא 23ּבא זקן ּדוד והּמל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

נאמר  לזה ׁשּבהמׁש ּדוד 24ּבּימים, ימי וּיקרבּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מה   עלּֿדר ּבהפטרה, ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְֶֶֶַַַַָָָָלמּות,

ּבּפרׁשה  למּות],52ּׁשּכתּוב יׂשראל ימי וּיקרבּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּדתֹורה  הּלבּוׁשים ׁשהם כּו', עילאין יֹומין ְְְִִִִִֵֶַָָּבאינּון

ּוכמֹו כּו'. ּדחסרא לבּוׁשא היה ׁשּלא ְְְְְִֶַָָָָֹּומצֹות,

הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו הכרח 26ׁשּכתב ׁשענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבּזהר  מבֹואר אּלּו לבּוׁשים 27וצֹור ֿ אי ּכי , ְְְִִִֵֶַַָֹ

ּבּבֹורא, הּׂשגה ׁשּום להּׂשיג נברא לׁשּום ְְְְִִֵֶַַַָָָָאפׁשר

לא  כּו' יתּבר מאֹורֹו ה' האיר אׁשר אחרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֹוגם

כּו', טֹוב ּכי האֹור למסּבל הרּוח אֹו הּנפׁש ְְְִִֶֶַַַָָָָיכלה

ּתׁשּתלׁשל  עצמֹו זה אֹור ׁשּמּבחינת לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹאם

מּמּנה  ׁשּיּברא עד כּו' הארה איזֹו מּמּנּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוּתּמׁש

ׁשּדרּכֹו זה, אֹור מהּות מעין נברא אחד ְְְִֵֵֶֶֶַַָָלבּוׁש

ּבּׁשמׁש הרֹואה ּכמׁשל זה, אֹור מּזיו להנֹות ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתּוכל

נמצא  זה ּולפי כּו'. ּומאירה זּכה עׁשׁשית ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּדר

ׁשּתכליתֹו טפל, ּדבר ּכמֹו רק אּלא עיקרי ענין אינֹו ּומצֹות הּתֹורה ענין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּכל
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תרכ"ח.18) יעקב ויחי ד"ה ראה - לקמן מי"ז.19)בהבא פ"ד א.20)אבות טז, שרה חיי תו"א גם זח"א 21)ראה ראה

א. קכט, שם וראה א. א.22)רכד, כד, שרה א.23)חיי א, א.24)מלכיםֿא ב, כט.25)שם ב.27)סכ"ט.26)מז, רי, ח"ב

ב. רכט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚18¯e‡a‰ חסידות ‰Ln‰עלֿפי ¯Ó‡Óa19 ¿»¿«¿ƒ«≈¿«¬««ƒ¿»

‰ÙÈ עדיפה‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL »»»»««ƒ¿»«¬ƒƒ»»«∆
CLÓ‰a) ¯Ó‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L eÈ‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓƒ»«≈»»«»¿«¿∆««ƒ∆∆¡«¿∆¿≈

‡Ùeb BÊ ‰LÓ עצמהÌÏBÚa Áe¯ ˙¯B˜ ÏL ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ ( ƒ¿»»»»»»««∆««»»
‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‡a‰, «»ƒ»«≈»»«∆

ברורה  עדיפות הבא לעולם יש כן ואם

הזה  העולם ÙÈ‰על ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»
ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒ

‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË יתרון לה ויש ƒ»»«∆
ÈiÁועדיפות  ÏkÓ ˜¯ ‡Ï)…«ƒ»«≈

‰f‰ ÌÏBÚ‰ של חיים שאינם סתם »»«∆
טובים", ומעשים ¯˜"תשובה ‡ÏÂ¿…«

˙Á‡ ‰ÚMÓ בלבד˙¯B˜ ÏL ƒ»»««∆«
‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa Áe¯ שעה «»»«»∆»

תשובה  של בלבד טובים אחת ומעשים

עדיפה  הזה ÈiÁבעולם ÏkÓ (Ìb«ƒ»«≈
.‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ20,הדבר טעם מהו ¿»ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL Úe„È ‡Ï‰¬…»«∆¿»»¬»

) ˙BˆÓe ‰¯B˙c במשנה הנקראת ¿»ƒ¿
ÌÈ·BË)כאן  ÌÈNÚÓe ‰·eLz¿»«¬ƒƒ

ÌÈLe·Ï ˙BNÚÏ È„k ‡e‰¿≈«¬¿ƒ
ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰ÓLpÏ«¿»»∆«¿≈∆«
ŒÔ‚a ‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ≈»ƒƒ«¿ƒ»¿«

‡˙È‡„k ,Ô„Ú כמובא¯‰fa21 ≈∆ƒ¿ƒ»«…«
·e˙k‰ Le¯ÈÙa22Ì‰¯·‡Â ¿≈«»¿«¿»»

„Â„a ÔÎÂ] ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê»≈»«»ƒ¿≈¿»ƒ
·È˙k23‡a Ô˜Ê „Âc CÏn‰Â ¿ƒ¿«∆∆»ƒ»≈»

‰ÊÏ CLÓ‰aL ,ÌÈÓia בהמשך «»ƒ∆¿∆¿≈¿∆
כ"זקן" דוד של Ó‡24¯לתיאורו ∆¡«

BÓk ,˙eÓÏ „Âc ÈÓÈ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿¿≈»ƒ»¿
C¯cŒÏÚ ,‰¯ËÙ‰a ·e˙kL∆»««¿»»«∆∆

‰L¯ta ·e˙kM ‰Ó25 פרשת זו «∆»«»»»
אבינו  יעקב לגבי ÈÓÈויחי e·¯˜iÂ«ƒ¿¿¿≈

ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a ,[˙eÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿ƒƒ
,'eÎ ÔÈ‡ÏÈÚ עליונים ימים באותם ƒ»ƒ

‰¯B˙c ÌÈLe·l‰ Ì‰L∆≈«¿ƒ¿»
‡Le·Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BˆÓeƒ¿∆…»»¿»

'eÎ ‡¯ÒÁc,לו חסר היה שלא ¿«¿»
כשם  כלומר, לבוש. אבינו, לאברהם

כמו  האדם, לגוף גשמיים לבושים שיש

האדם, לנשמת רוחניים לבושים יש כן

לגןֿעדן  בעלייתה הנשמה תשתמש בהם "ימים", נקראים אלו ולבושים

ועל  הזה, בעולם האדם בחיי בגוף עבודתה סיום לאחר השכינה מזיו ליהנות

אבינו  שאברהם בימים" בא זקן "ואברהם הכתוב על בזוהר נאמר כך

היינו  בשלימות, "ימים") (הנקראים שלו הרוחניים ב"לבושים" "התלבש"

שניתנו  הלבושים בכל שהתלבש

לבוש  אפילו להחסיר בלי לנשמתו

‰Ô˜fאחד, ea¯ ·˙kL BÓÎe¿∆»««≈«»≈
'L„w‰ ˙¯b‡'a26ÔÈÚL ¿ƒ∆∆«…∆∆ƒ¿«

el‡ ÌÈLe·Ï C¯BˆÂ Á¯Î‰∆¿≈«¿∆¿ƒ≈
¯‰fa ¯‡B·Ó27¯LÙ‡ŒÈ‡ Èk , ¿»«…«ƒƒ∆¿»

ÌeL ‚ÈO‰Ï ‡¯· ÌeLÏ¿ƒ¿»¿«ƒ
,‡¯Baa ‰‚O‰ המרחק שהרי «»»«≈

והנברא  מוגבל הלא הבורא בין והפער

והשוואה  יחס שום ללא הוא המוגבל

'‰ ¯È‡‰ ¯L‡ È¯Á‡ Ì‚Â¿««¬≈¬∆≈ƒ
'eÎ C¯a˙È B¯B‡Ó וצמצם והוריד ≈ƒ¿»≈
עדיין  למטה, אורו ÏÎÈ‰את ‡Ï…»¿»

ÏaÒÓÏ Áe¯‰ B‡ LÙp‰ לסבול «∆∆»«¿ƒ¿«
את  eÎ',‰ולקלוט ·BË Èk ¯B‡»ƒ

נעלה  מהותו שבעצם האלוקי האור

ÈÁanL˙מהנבראים  ‡Ï Ì‡ƒ…∆ƒ¿ƒ«
ÏLÏzLz BÓˆÚ ‰Ê ¯B‡∆«¿ƒ¿«¿≈

CLnzÂ ותתגלה ‡BÊÈתרד epnÓ ¿ƒ»≈ƒ∆≈
'eÎ Ú„ומצומצמת מועטת ‰‡¯‰ ∆»»«

„Á‡ Le·Ï ‰pnÓ ‡¯aiL∆ƒ»≈ƒ∆»¿∆»
,‰Ê ¯B‡ ˙e‰Ó ÔÈÚÓ ‡¯·ƒ¿»≈≈«∆

תכונות היינו  מעין בו שיש "לבוש"

עצמו  אותו Bk¯cLהאור באמצעות ∆«¿
ÂÈfÓהנשמה ÏÎezלבוש  ˙B‰Ï «≈»ƒƒ

‰‡B¯‰ ÏLÓk ,‰Ê ¯B‡∆¿»»»∆
˙ÈLLÚ C¯c LÓMa זכוכית «∆∆∆∆¬»ƒ

'eÎ ‰¯È‡Óe ‰kÊ אור שבלעדיה «»¿ƒ»
שעין  מכדי וחזק גדול הוא השמש

הזכוכית  אבל אותו לקלוט תוכל האדם

ניתן  שדרכו ("לבוש") אמצעי מהווה

מהאור. ליהנות

ÔÈÚ ÏkL ‡ˆÓ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ¿»∆»ƒ¿«
ÔÈÚ BÈ‡ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿»

È¯˜ÈÚ ומטרה עצמה ותכלית בפני ƒ»ƒ
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הּגילּוי  את הּנׁשמה  ּתקּבל ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיא

אפׁשר  אי מּובן אינֹו ועלּֿפיֿזה הּבא. ְְְִֵֵֶֶַַָָָָּדעֹולם

טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה יפה ְֲִִִַַַַָָָָָלֹומר

ענין  ּכל הלא הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבעֹולם

להּגילּוי  טפל הּוא טֹובים ּומעׂשים ְְֲִִִֵַַַָָהּתׁשּובה

הּבא. ְַָָּדעֹולם

C‡ קיּבּול עיקר הּנה ּדבאמת הּוא, הענין «ְְֱִִִִֵֶֶַָָ

לעתידֿלבא  אם ּכי ּבגןֿעדן, אינֹו ְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׂשכר

והינּו ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות הּתחּיה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבעֹולם

ועבֹודתם, ּתֹורתם זיו רק הּוא ּדגןֿעדן ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּגילּוי 

ואילּו הּמצוה, עצם ולא ּבלבד, והארה זיו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹּדהינּו

מצוה  ׂשכר ענין ׁשּזהּו הּמצוה, ׂשכר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָעיקר

עצמּה28מצוה  הּמצוה היא הּמצוה ׁשּׂשכר ,29, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

הּמצוה, עלֿידי ׁשּנמׁש האֹור עצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּדהינּו

והינּו ּדוקא, הּזה ּבעֹולם לעתידֿלבא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיתּגּלה

הּׁשכינה  מּזיו נהנים הּבא והארה 30ׁשּבעֹולם זיו , ְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עֹולם, ּבׁשם נקרא הּבא עֹולם ׁשּגם לפי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבלבד,

העלם  הּוא 31מּלׁשֹון העצמּות ּגילּוי ואילּו , ְְְְִִִֵֶַָ

ּדוקא  הּזה ׁשּלעתידֿלבא 32ּבעֹולם ּבכדי [אמנם, . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנמׁש האֹור עצם את לקּבל הּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָתּוכל

את  ּתחילה לקּבל צריכה הּמצוה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעלֿידי

להיֹותּה א ּבגןֿעדן. ׁשּמתּגּלה והּזיו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָההארה

האֹור  ּגילּוי לקּבל תּוכל לא נברא, ְְְִִִִֵַַַָָֹּבבחינת

 ֿ ּומּכל הּמצֹות, לבּוׁשי עלֿידי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבגןֿעדן

מהּזיו  יֹותר ּגבֹוהֹות הן עצמן הּמצֹות ְְְִִֵֵֵַַַָָמקֹום

ּבׁשביל  הּוא עיקרן ּכי ּבגןֿעדן, עלֿידן ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנמׁש

לעתידֿלבא]. האֹור עצם ִִֶֶֶָָָֹּגילּוי

יעקב,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּדויחי הענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִַַָָָֹ

הּוא  החּיים ענין ְֲִִִִֶַַַׁשאמּתית

הּנׁשמה  ירידת ענין ׁשהּוא עקב, יּו"ד ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּביעקב,

(ּתׁשּובה  ּומצֹות ּבתֹורה לעסֹוק ּכדי ְְְְְֲִֵַַָָָלמּטה
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ב. א, דברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÙË ¯·c BÓk ˜¯ ‡l‡ אמצעי ‰È‡לעיקר, B˙ÈÏÎzL ∆»«¿»»»≈∆«¿ƒƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שבאמצעותם ל"לבושים" האדם ‰ÓLp‰יזכה Ïa˜z ∆«¿≈∆¿«≈«¿»»
ÈeÏÈb‰ האלוקי של ‡˙ ‡BÈהאור ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‡a‰ ÌÏBÚc ∆«ƒ¿»«»¿«ƒ∆≈

‰ÙÈ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ עדיפה‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL »≈∆¿»«»»»»««ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆
‡Ï‰ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓƒ»«≈»»«»¬…
ÌÈNÚÓe ‰·eLz‰ ÔÈÚ Ïk»ƒ¿««¿»«¬ƒ
ÈeÏÈb‰Ï ÏÙË ‡e‰ ÌÈ·BËƒ»≈¿«ƒ

‡a‰ ÌÏBÚc אמצעי אלא ואינו ¿»«»
מהאור  ליהנות האדם יוכל דרכו

הבא.? בעולם האלוקי

‰p‰ ˙Ó‡·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿∆¡∆ƒ≈
ÏÚ ¯ÎO‰ ÏeaÈ˜ ¯˜ÈÚ לימוד ƒ«ƒ«»»

הזה, בעולם המצוות וקיום התורה

בגוף, Ô„ÚŒÔ‚aכנשמה BÈ‡ שם ≈¿«≈∆
מ  נהנות שמאיר הנשמות השכינה" "זיו

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡ומתגלה, Ì‡ Èkƒƒ∆»ƒ»…
השלימה הגאולה «¿ÌÏBÚaאחרי

,‰iÁz‰ כאשר המתים תחיית לאחר «¿ƒ»
השכר  שעיקר כך לתחיה יקומו הגופות

Âc˜‡,יינתן ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏƒ¿»¿ƒ«¿»
‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚c ÈeÏÈb‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿«≈∆
,Ì˙„B·ÚÂ Ì˙¯Bz ÂÈÊ ˜«̄ƒ»»«¬»»
על  ומתגלית שנמשכת אלוקית התגלות

האדם  של ה' ועבודת התורה לימוד ידי

ועבודתם  מתורתם שבא זיו שהיא כך

הנשמות Â‰‡¯‰של ÂÈÊ eÈ‰c¿«¿ƒ¿∆»»
,‰Âˆn‰ ÌˆÚ ‡ÏÂ ,„·Ïa כיוון ƒ¿«¿…∆∆«ƒ¿»

התורה  של כ"זיו" מוגדר הזה שהגילוי

עצם  על כשכר בא הוא אין והמצוות

ÎN¯המצווה ¯˜ÈÚ eÏÈ‡Â¿ƒƒ«¿«
¯ÎN ÔÈÚ e‰fL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ28, המשמעות ƒ¿»ƒ¿»
"שכר  ז"ל חכמינו מאמר של הפנימית

הפשוט  לפירוש (בנוסף מצוה" מצוה

לעשות  יזכה אחת מצוה שהעושה

היא נוספות) »¿∆ÎOL¯מצוות
‰Âˆn‰ של והתוצאה הפעולה עיקר «ƒ¿»

dÓˆÚהמצווה  ‰Âˆn‰ ‡È‰29, ƒ«ƒ¿»«¿»
¯B‡‰ ÌˆÚ eÈ‰c הזיו רק ולא ¿«¿∆∆»

ופחותים  לעצם מחוץ (שהם וההארה

שיעור) לאין ŒÏÚממנו CLÓpL∆ƒ¿»«

,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙È ,‰Âˆn‰ È„È לאחר ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«∆∆»ƒ»…»»«∆«¿»
המתים ÌÈ‰תחיית ‡a‰ ÌÏBÚaL eÈ‰Âהמצוות ÂÈfÓמקיימי ¿«¿∆»»«»∆¡ƒƒƒ

‰ÈÎM‰30‡¯˜ ‡a‰ ÌÏBÚ ÌbL ÈÙÏ ,„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ , «¿ƒ»ƒ¿∆»»ƒ¿«¿ƒ∆«»«»ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ ÌLa31˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb eÏÈ‡Â של , ¿≈»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ»«¿

בעצמו ‰e‡הקדושֿברוךֿהוא
‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa32 שיהיה כפי »»«∆«¿»

יעלים  לא כבר כאשר לבוא, לעתיד

האלוקות  אלא האלוקי האור על ויסתיר

בגלוי. כאן תהיה

‡·ÏŒ„È˙ÚlL È„Îa ,ÌÓ‡]»¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ»…
ÌˆÚ ˙‡ Ïa˜Ï ‰ÓLp‰ ÏÎe˙««¿»»¿«≈∆∆∆
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»«¿≈
‰ÏÈÁz Ïa˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‰Âˆn‰«ƒ¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ»

והכנה הקדמה ‰‰‡¯‰בתור ˙‡∆«∆»»
Ô„ÚŒÔ‚a ‰lb˙nL ÂÈf‰Â ולקבל ¿«ƒ∆ƒ¿«∆¿«≈∆

נשמה  בהיותה שבו, האור את ולקלוט

גוף. ÈÁ·a˙ללא d˙BÈ‰Ï C‡«ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,‡¯· היותה עם הנשמה שגם כיוון ƒ¿»

פרק  (תניא ממש" ממעל אלוקה "חלק

שנתבאר  (וכפי מוגבל "נברא" היא ב)

"אתה  בעניין המאמר בתחילת לעיל

יצרתה..") אתה ˙ÏÎeבראתה, ‡Ï…«
Ô„ÚŒÔ‚aL ¯B‡‰ ÈeÏÈb Ïa˜Ï¿«≈ƒ»∆¿«≈∆
,˙Bˆn‰ ÈLe·Ï È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¿≈«ƒ¿
אין  "לבושים" שללא לעיל כמבואר

הבורא  של מאורו ליהנות יכול הנברא

ÔÓˆÚ ˙Bˆn‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe אף ƒ»»«ƒ¿«¿»
בעולם  גשמיים בדברים הוא שקיומן

ÂÈf‰Óהזה  ¯˙BÈ ˙B‰B·b Ô‰≈¿≈≈«ƒ
,Ô„ÚŒÔ‚a Ô„ÈŒÏÚ CLÓp‰«ƒ¿»«»»¿«≈∆
מועטת, הארה רק הוא שהזיו ובעוד

ומהותו  בעצמותו קשורות המצוות הרי

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא Èkƒשל
ÌˆÚ ÈeÏÈb ÏÈ·La ‡e‰ Ô¯˜ÈÚƒ»»ƒ¿ƒƒ∆∆

.[‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯B‡‰»∆»ƒ»…
ÔÈÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»»ƒ¿»
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L ,·˜ÚÈ ÈÁÈÂc¿«¿ƒ«¬…∆¬ƒƒƒ¿«

ÌÈiÁ‰ הרוחניים החיים היינו ««ƒ
בה' דבקות של ‰e‡האמיתיים

‡e‰L ,·˜Ú „"eÈ ,·˜ÚÈa¿«¬…»≈∆
‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÔÈÚבחינת„"ÂÈ ƒ¿«¿ƒ««¿»»

‰hÓÏ"עקב" È„kלבחינת ¿«»¿≈
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עיקר  נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ּכיון טֹובים), ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּומעׂשים

מה  ּגם וזהּו העצמּות. ּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַַַַָָָהּׂשכר

עׂשרה  ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב ויחי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּכתּוב

ּבארץ  ׁשחי הּׁשנים מסּפר את ׁשּמפרׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנה,

חּייו, ׁשנֹות ׁשאר עם אֹותם ּכֹולל ואינֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָמצרים,

ׁשאמיּתית  ּדכיון עצמן, ּבפני אֹותן מחּלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא

לעֹולם  הּירידה עלֿידי ּדוקא הּוא החּיים ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָענין

ּבמצרים  זה הרי ּגּופא הּזה ּבעֹולם הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה,

ּדסדר  ּוגבּולים מהּמיצרים החל ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּדוקא,

מיצרים  (מּלׁשֹון מצרים ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהׁשּתלׁשלּות,

ּכפׁשּוטֹו, למצרים ועד ּדקדּוׁשה, ְְְְְְִִִִִַַָּוגבּולים)

עלֿידי  ׁשּדוקא והינּו ּד'לעּומתֿזה', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמצרים

אמיּתית  נעׂשה הימּנּו, למּטה ׁשאין הּמּטה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבירּור 

ׁשנה, עׂשרה ּדׁשבע ּובאֹופן יעקב, ּדויחי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהענין

ׁשּבמסּפר  הּטעם ּגם יּובן ּובזה טֹוב. ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּבגימטרּיא

את ּכל  ּומקּדים מבּדיל  יעקב, חּיי ׁשני לּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ

על  מֹורה הּמיעּוט ענין ּכי הּמּועט, ְְִִִִֶַַַַַָָהּמסּפר

ׁשּזהּו ּדוקא, הּמּטה ּברּור את לפעֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּירידה

הענין  אמיּתית נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעיקר,

יעקב. ְְֲִַַֹּדויחי

ׁשני e‰ÊÂה) יעקב ימי ויהי ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ

ׁשנה, ּומאת וארּבעים ׁשנים ׁשבע ְְְִִֶַַַַָָָָָחּייו

העבֹודה. ענין ּכללּות מרּומז זה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָׁשּבמסּפר

העבֹודה  על מֹורה ׁשנים ׁשבע ּדהּנה ּבזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהענין

ׁשּזהּו ּולׁשּנֹותן, לבררן ׁשּצרי הּמּדֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשבע

לׁשּנֹותם  הינּו ׁשינּוי, מּלׁשֹון ׁשנים, (ׁשבע) ְְְְִִִִֶַַַַָָענין

ּומקּדים  מֹונה ׁשהּכתּוב וזהּו לקדּוׁשה. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָּולהפכם

ועיקר  ׁשּתחּלת לפי עצמן, ּבפני ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשבע

ּבּתניא  ּכמבֹואר הּבינֹונים, (עבֹודת 33העבֹודה ְְֲֲִֵַַַַַָָָָ

וזיּכּו ּברּור ענין הּוא אדם) ּכל מּדת ְְִִִִֵֶַַָָָׁשהיא

אחר  ּבמקֹום וכּמבֹואר ׁשעיקר 34הּמּדֹות, ְְְִִֵֶַַַַָָ

ׁשּזהּו הּמּדֹות, ּבענין היא הּזה ּבּזמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהעבֹודה
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ואילך.34)רפי"ד.33) ד ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. א'מט ע' ואילך. תת ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי
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) ˙BˆÓe ‰¯B˙a ˜BÒÚÏ זו במשנה ÌÈNÚÓeהנקראים ‰·eLz «¬¿»ƒ¿¿»«¬ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ¯ÎO‰ ¯˜ÈÚ CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,(ÌÈ·BËƒ≈»∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ««»»∆ƒ¿«
˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb.לעיל כמבואר המתים, תחיית אחרי בפועל שיהיה ƒ»«¿

‰¯NÚ Ú·L ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
L¯ÙnL ,‰L ומפרט˙‡ »»∆¿»≈∆

ı¯‡a ÈÁL ÌÈM‰ ¯tÒÓƒ¿««»ƒ∆«¿∆∆
ÌÚ Ì˙B‡ ÏÏBk BÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿≈≈»ƒ
˜lÁÓ ‡l‡ ,ÂÈiÁ ˙BL ¯‡L¿»¿«»∆»¿«≈

,ÔÓˆÚ ÈÙa Ô˙B‡ והמענה »ƒ¿≈«¿»
המאמר  בתחילת שנשאלה זו לשאלה

ÔÈÚהוא ˙ÈzÈÓ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆¬ƒƒƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ÌÈiÁ‰««ƒ«¿»«¿≈
‰p‰ ,‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰„È¯i‰«¿ƒ»»»«∆ƒ≈

‡Ùeb ‰f‰ ÌÏBÚaעצמו‰Ê È¯‰ »»«∆»¬≈∆
,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓa הפסוק ולכן ¿ƒ¿«ƒ«¿»

יעקב  של חייו שני את ומדגיש מבדיל

והכוונה  עצמו, בפני כענין במצרים

ÌÈ¯ˆÈn‰Óל"מצרים" ÏÁ‰»≈≈«≈»ƒ
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ÌÈÏe·‚e¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור ירידת של הסדר שהוא

ומוגבלת  מדודה בצורה לדרגה מדרגה

ÔBLlÓ) ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ¿
,‰Le„˜c (ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÈÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿»

„ÚÂ עד ÌÈ¯ˆÓÏלירידה ¿«¿ƒ¿«ƒ
Œ˙ÓeÚÏ'c ÌÈ¯ˆÓ ,BËeLÙkƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«

,'‰Ê את" ככתוב הקדושה היפך של ∆
אלוקים" עשה זה לעומת ¿»¿eÈ‰Âזה

‰hn‰ ¯e¯Èa È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈≈««»
,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔÈ‡L"מצרים" ∆≈¿«»≈∆

ביותר  והנחות התחתון החלק שהיא

עצמו הגשמי הזה ∆¬»NÚ‰בעולם
,·˜ÚÈ ÈÁÈÂc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ«¬…

אמיתיים  רוחניים ∆¿ÔÙB‡·eחיים
,‰L ‰¯NÚ Ú·Lcƒ¿«∆¿≈»»

.·BË ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»
ÌÚh‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««««

˙eÏÏk ¯tÒÓaL הכללי במספר ∆¿ƒ¿«¿»
ÏÈc·Óשל  ,·˜ÚÈ ÈiÁ ÈL¿≈«≈«¬…«¿ƒ

ÌÈc˜Óe הפסוק¯tÒn‰ ˙‡ «¿ƒ∆«ƒ¿»
,ËÚen‰ היחידות השנים מספר «»

של  חייהם שנות ממניין (בשונה

בתחילת  לעיל כמובא ויצחק, אברהם

‰ËeÚÈnהמאמר) ÔÈÚ Èk מספר ƒƒ¿««ƒ
הנמוך  Âc˜‡,השנים ‰hn‰ ¯e¯a ˙‡ ÏBÚÙÏ ‰„È¯i‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿ƒ»ƒ¿∆≈««»«¿»

,¯˜ÈÚ‰ e‰fL שיהי הגילוי לתכלית זוכים באמצעותו לעתיד ודווקא ה ∆∆»ƒ»
ÚÈ˜·.לבוא ÈÁÈÂc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ ‰NÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿»«¬∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ«¬…

ÌÈL Ú·L ÂÈiÁ ÈL ·˜ÚÈ ÈÓÈ È‰ÈÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆»«¿ƒ¿≈«¬…¿≈«»∆«»ƒ
‰Ê ¯tÒÓaL ,‰L ˙‡Óe ÌÈÚa¯‡Âושבע וארבעים ÊÓe¯Óמאה ¿«¿»ƒ¿«»»∆¿ƒ¿»∆¿»

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk התוכן ¿»ƒ¿«»¬»
כל  של ה' עבודת של הכללי הפנימי

ומבאר. שהולך כפי ואחד, אחד

Ú·L ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆«
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈL»ƒ∆«»¬»
Ô¯¯·Ï CÈ¯vL ˙Bcn‰ Ú·La¿∆««ƒ∆»ƒ¿»¿»
הרע  מתוך הטוב את ולברור להפריד

התכונות Ô˙BpLÏeשבהן לשנות ¿«»
הבהמית  הנפש של הטבעיות והנטיות

הקדושה, (Ú·L)לצד ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«∆«
ÈeÈL ÔBLlÓ ,ÌÈL תקופה (כי »ƒƒ¿ƒ

שינויי  כל את בתוכה כוללת שנה של

והזמנים), Ì˙BpLÏהעונות eÈ‰«¿¿«»
המקורי «¿«¿ÌÎÙ‰Ïeמטבעם

e‰ÊÂ .‰Le„˜Ï לכך הפנימי הטעם ƒ¿»¿∆
Ú·L ÌÈc˜Óe ‰BÓ ·e˙k‰L∆«»∆«¿ƒ∆«

,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈL את כולל ולא »ƒƒ¿≈«¿»
וארבעים  מאה עם יחד השנים שבע

בתחילת  השאלה שנשאלה כפי השנים,

ÈÚÂ˜¯המאמר, ˙lÁzL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒ«
,ÌÈBÈa‰ ˙„B·Ú) ‰„B·Ú‰»¬»¬««≈ƒ

‡Èza ¯‡B·Ók33 בהרחבה «¿»««¿»
הטובים  שמעשיו מי איננו ש"בינוני"

מצבו  שמבחינת אלא שקולים והרעים

הטוב  והיצר האלוקית הנפש הנפשי,

הרע  והיצר הבהמית והנפש אחד מצד

מי  ונלחמים בתוקף הם שני מצד

לעולם  הוא אבל הגוף אברי על ישלוט

מחשבה  או דיבור במעשה, נכשל לא

Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰L אמנם כי ∆ƒƒ«»»»
צדיקים  להיות זוכים סגולה יחידי רק

שלהם  הבהמית שהנפש זה במובן

יכול  אדם כל אבל לקדושה, התהפכה

על  מלאה שליטה להשיג ונדרש

שלו  והמעשה והדיבור )המחשבה
CekÈÊÂ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ עידון ƒ¿«≈¿ƒ

ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ ,˙Bcn‰«ƒ¿«¿»¿»
¯Á‡34Ú‰ ¯˜ÈÚLÔÓfa ‰„B· «≈∆ƒ«»¬»«¿«
‰f‰ ירידת יש כאשר הגלות בזמן «∆

ÔÈÓÓÚהדורות Ú·L LeaÈk ÔÈÚ e‰fL ,˙Bcn‰ ÔÈÚa ‡È‰ƒ¿ƒ¿««ƒ∆∆ƒ¿«ƒ∆«¬»ƒ
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הּגילּוי  את הּנׁשמה  ּתקּבל ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיא

אפׁשר  אי מּובן אינֹו ועלּֿפיֿזה הּבא. ְְְִֵֵֶֶַַָָָָּדעֹולם

טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה יפה ְֲִִִַַַַָָָָָלֹומר

ענין  ּכל הלא הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבעֹולם

להּגילּוי  טפל הּוא טֹובים ּומעׂשים ְְֲִִִֵַַַָָהּתׁשּובה

הּבא. ְַָָּדעֹולם

C‡ קיּבּול עיקר הּנה ּדבאמת הּוא, הענין «ְְֱִִִִֵֶֶַָָ

לעתידֿלבא  אם ּכי ּבגןֿעדן, אינֹו ְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׂשכר

והינּו ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות הּתחּיה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבעֹולם

ועבֹודתם, ּתֹורתם זיו רק הּוא ּדגןֿעדן ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּגילּוי 

ואילּו הּמצוה, עצם ולא ּבלבד, והארה זיו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹּדהינּו

מצוה  ׂשכר ענין ׁשּזהּו הּמצוה, ׂשכר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָעיקר

עצמּה28מצוה  הּמצוה היא הּמצוה ׁשּׂשכר ,29, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

הּמצוה, עלֿידי ׁשּנמׁש האֹור עצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּדהינּו

והינּו ּדוקא, הּזה ּבעֹולם לעתידֿלבא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיתּגּלה

הּׁשכינה  מּזיו נהנים הּבא והארה 30ׁשּבעֹולם זיו , ְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עֹולם, ּבׁשם נקרא הּבא עֹולם ׁשּגם לפי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבלבד,

העלם  הּוא 31מּלׁשֹון העצמּות ּגילּוי ואילּו , ְְְְִִִֵֶַָ

ּדוקא  הּזה ׁשּלעתידֿלבא 32ּבעֹולם ּבכדי [אמנם, . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנמׁש האֹור עצם את לקּבל הּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָתּוכל

את  ּתחילה לקּבל צריכה הּמצוה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעלֿידי

להיֹותּה א ּבגןֿעדן. ׁשּמתּגּלה והּזיו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָההארה

האֹור  ּגילּוי לקּבל תּוכל לא נברא, ְְְִִִִֵַַַָָֹּבבחינת

 ֿ ּומּכל הּמצֹות, לבּוׁשי עלֿידי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבגןֿעדן

מהּזיו  יֹותר ּגבֹוהֹות הן עצמן הּמצֹות ְְְִִֵֵֵַַַָָמקֹום

ּבׁשביל  הּוא עיקרן ּכי ּבגןֿעדן, עלֿידן ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנמׁש

לעתידֿלבא]. האֹור עצם ִִֶֶֶָָָֹּגילּוי

יעקב,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּדויחי הענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִַַָָָֹ

הּוא  החּיים ענין ְֲִִִִֶַַַׁשאמּתית

הּנׁשמה  ירידת ענין ׁשהּוא עקב, יּו"ד ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּביעקב,

(ּתׁשּובה  ּומצֹות ּבתֹורה לעסֹוק ּכדי ְְְְְֲִֵַַָָָלמּטה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÙË ¯·c BÓk ˜¯ ‡l‡ אמצעי ‰È‡לעיקר, B˙ÈÏÎzL ∆»«¿»»»≈∆«¿ƒƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שבאמצעותם ל"לבושים" האדם ‰ÓLp‰יזכה Ïa˜z ∆«¿≈∆¿«≈«¿»»
ÈeÏÈb‰ האלוקי של ‡˙ ‡BÈהאור ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‡a‰ ÌÏBÚc ∆«ƒ¿»«»¿«ƒ∆≈

‰ÙÈ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ עדיפה‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL »≈∆¿»«»»»»««ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆
‡Ï‰ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓƒ»«≈»»«»¬…
ÌÈNÚÓe ‰·eLz‰ ÔÈÚ Ïk»ƒ¿««¿»«¬ƒ
ÈeÏÈb‰Ï ÏÙË ‡e‰ ÌÈ·BËƒ»≈¿«ƒ

‡a‰ ÌÏBÚc אמצעי אלא ואינו ¿»«»
מהאור  ליהנות האדם יוכל דרכו

הבא.? בעולם האלוקי

‰p‰ ˙Ó‡·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿∆¡∆ƒ≈
ÏÚ ¯ÎO‰ ÏeaÈ˜ ¯˜ÈÚ לימוד ƒ«ƒ«»»

הזה, בעולם המצוות וקיום התורה

בגוף, Ô„ÚŒÔ‚aכנשמה BÈ‡ שם ≈¿«≈∆
מ  נהנות שמאיר הנשמות השכינה" "זיו

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡ומתגלה, Ì‡ Èkƒƒ∆»ƒ»…
השלימה הגאולה «¿ÌÏBÚaאחרי

,‰iÁz‰ כאשר המתים תחיית לאחר «¿ƒ»
השכר  שעיקר כך לתחיה יקומו הגופות

Âc˜‡,יינתן ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏƒ¿»¿ƒ«¿»
‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚c ÈeÏÈb‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿«≈∆
,Ì˙„B·ÚÂ Ì˙¯Bz ÂÈÊ ˜«̄ƒ»»«¬»»
על  ומתגלית שנמשכת אלוקית התגלות

האדם  של ה' ועבודת התורה לימוד ידי

ועבודתם  מתורתם שבא זיו שהיא כך

הנשמות Â‰‡¯‰של ÂÈÊ eÈ‰c¿«¿ƒ¿∆»»
,‰Âˆn‰ ÌˆÚ ‡ÏÂ ,„·Ïa כיוון ƒ¿«¿…∆∆«ƒ¿»

התורה  של כ"זיו" מוגדר הזה שהגילוי

עצם  על כשכר בא הוא אין והמצוות

ÎN¯המצווה ¯˜ÈÚ eÏÈ‡Â¿ƒƒ«¿«
¯ÎN ÔÈÚ e‰fL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ28, המשמעות ƒ¿»ƒ¿»
"שכר  ז"ל חכמינו מאמר של הפנימית

הפשוט  לפירוש (בנוסף מצוה" מצוה

לעשות  יזכה אחת מצוה שהעושה

היא נוספות) »¿∆ÎOL¯מצוות
‰Âˆn‰ של והתוצאה הפעולה עיקר «ƒ¿»

dÓˆÚהמצווה  ‰Âˆn‰ ‡È‰29, ƒ«ƒ¿»«¿»
¯B‡‰ ÌˆÚ eÈ‰c הזיו רק ולא ¿«¿∆∆»

ופחותים  לעצם מחוץ (שהם וההארה

שיעור) לאין ŒÏÚממנו CLÓpL∆ƒ¿»«

,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙È ,‰Âˆn‰ È„È לאחר ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«∆∆»ƒ»…»»«∆«¿»
המתים ÌÈ‰תחיית ‡a‰ ÌÏBÚaL eÈ‰Âהמצוות ÂÈfÓמקיימי ¿«¿∆»»«»∆¡ƒƒƒ

‰ÈÎM‰30‡¯˜ ‡a‰ ÌÏBÚ ÌbL ÈÙÏ ,„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ , «¿ƒ»ƒ¿∆»»ƒ¿«¿ƒ∆«»«»ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ ÌLa31˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb eÏÈ‡Â של , ¿≈»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ»«¿

בעצמו ‰e‡הקדושֿברוךֿהוא
‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa32 שיהיה כפי »»«∆«¿»

יעלים  לא כבר כאשר לבוא, לעתיד

האלוקות  אלא האלוקי האור על ויסתיר

בגלוי. כאן תהיה

‡·ÏŒ„È˙ÚlL È„Îa ,ÌÓ‡]»¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ»…
ÌˆÚ ˙‡ Ïa˜Ï ‰ÓLp‰ ÏÎe˙««¿»»¿«≈∆∆∆
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»«¿≈
‰ÏÈÁz Ïa˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‰Âˆn‰«ƒ¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ»

והכנה הקדמה ‰‰‡¯‰בתור ˙‡∆«∆»»
Ô„ÚŒÔ‚a ‰lb˙nL ÂÈf‰Â ולקבל ¿«ƒ∆ƒ¿«∆¿«≈∆

נשמה  בהיותה שבו, האור את ולקלוט

גוף. ÈÁ·a˙ללא d˙BÈ‰Ï C‡«ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,‡¯· היותה עם הנשמה שגם כיוון ƒ¿»

פרק  (תניא ממש" ממעל אלוקה "חלק

שנתבאר  (וכפי מוגבל "נברא" היא ב)

"אתה  בעניין המאמר בתחילת לעיל

יצרתה..") אתה ˙ÏÎeבראתה, ‡Ï…«
Ô„ÚŒÔ‚aL ¯B‡‰ ÈeÏÈb Ïa˜Ï¿«≈ƒ»∆¿«≈∆
,˙Bˆn‰ ÈLe·Ï È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¿≈«ƒ¿
אין  "לבושים" שללא לעיל כמבואר

הבורא  של מאורו ליהנות יכול הנברא

ÔÓˆÚ ˙Bˆn‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe אף ƒ»»«ƒ¿«¿»
בעולם  גשמיים בדברים הוא שקיומן

ÂÈf‰Óהזה  ¯˙BÈ ˙B‰B·b Ô‰≈¿≈≈«ƒ
,Ô„ÚŒÔ‚a Ô„ÈŒÏÚ CLÓp‰«ƒ¿»«»»¿«≈∆
מועטת, הארה רק הוא שהזיו ובעוד

ומהותו  בעצמותו קשורות המצוות הרי

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא Èkƒשל
ÌˆÚ ÈeÏÈb ÏÈ·La ‡e‰ Ô¯˜ÈÚƒ»»ƒ¿ƒƒ∆∆

.[‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯B‡‰»∆»ƒ»…
ÔÈÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»»ƒ¿»
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L ,·˜ÚÈ ÈÁÈÂc¿«¿ƒ«¬…∆¬ƒƒƒ¿«

ÌÈiÁ‰ הרוחניים החיים היינו ««ƒ
בה' דבקות של ‰e‡האמיתיים

‡e‰L ,·˜Ú „"eÈ ,·˜ÚÈa¿«¬…»≈∆
‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÔÈÚבחינת„"ÂÈ ƒ¿«¿ƒ««¿»»

‰hÓÏ"עקב" È„kלבחינת ¿«»¿≈
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עיקר  נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ּכיון טֹובים), ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּומעׂשים

מה  ּגם וזהּו העצמּות. ּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַַַַָָָהּׂשכר

עׂשרה  ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב ויחי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּכתּוב

ּבארץ  ׁשחי הּׁשנים מסּפר את ׁשּמפרׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנה,

חּייו, ׁשנֹות ׁשאר עם אֹותם ּכֹולל ואינֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָמצרים,

ׁשאמיּתית  ּדכיון עצמן, ּבפני אֹותן מחּלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא

לעֹולם  הּירידה עלֿידי ּדוקא הּוא החּיים ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָענין

ּבמצרים  זה הרי ּגּופא הּזה ּבעֹולם הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה,

ּדסדר  ּוגבּולים מהּמיצרים החל ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּדוקא,

מיצרים  (מּלׁשֹון מצרים ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהׁשּתלׁשלּות,

ּכפׁשּוטֹו, למצרים ועד ּדקדּוׁשה, ְְְְְְִִִִִַַָּוגבּולים)

עלֿידי  ׁשּדוקא והינּו ּד'לעּומתֿזה', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמצרים

אמיּתית  נעׂשה הימּנּו, למּטה ׁשאין הּמּטה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבירּור 

ׁשנה, עׂשרה ּדׁשבע ּובאֹופן יעקב, ּדויחי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהענין

ׁשּבמסּפר  הּטעם ּגם יּובן ּובזה טֹוב. ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּבגימטרּיא

את ּכל  ּומקּדים מבּדיל  יעקב, חּיי ׁשני לּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ

על  מֹורה הּמיעּוט ענין ּכי הּמּועט, ְְִִִִֶַַַַַָָהּמסּפר

ׁשּזהּו ּדוקא, הּמּטה ּברּור את לפעֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּירידה

הענין  אמיּתית נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעיקר,

יעקב. ְְֲִַַֹּדויחי

ׁשני e‰ÊÂה) יעקב ימי ויהי ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ

ׁשנה, ּומאת וארּבעים ׁשנים ׁשבע ְְְִִֶַַַַָָָָָחּייו

העבֹודה. ענין ּכללּות מרּומז זה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָׁשּבמסּפר

העבֹודה  על מֹורה ׁשנים ׁשבע ּדהּנה ּבזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהענין

ׁשּזהּו ּולׁשּנֹותן, לבררן ׁשּצרי הּמּדֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשבע

לׁשּנֹותם  הינּו ׁשינּוי, מּלׁשֹון ׁשנים, (ׁשבע) ְְְְִִִִֶַַַַָָענין

ּומקּדים  מֹונה ׁשהּכתּוב וזהּו לקדּוׁשה. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָּולהפכם

ועיקר  ׁשּתחּלת לפי עצמן, ּבפני ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשבע

ּבּתניא  ּכמבֹואר הּבינֹונים, (עבֹודת 33העבֹודה ְְֲֲִֵַַַַַָָָָ

וזיּכּו ּברּור ענין הּוא אדם) ּכל מּדת ְְִִִִֵֶַַָָָׁשהיא

אחר  ּבמקֹום וכּמבֹואר ׁשעיקר 34הּמּדֹות, ְְְִִֵֶַַַַָָ

ׁשּזהּו הּמּדֹות, ּבענין היא הּזה ּבּזמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהעבֹודה
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ועוד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ˙BˆÓe ‰¯B˙a ˜BÒÚÏ זו במשנה ÌÈNÚÓeהנקראים ‰·eLz «¬¿»ƒ¿¿»«¬ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ¯ÎO‰ ¯˜ÈÚ CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,(ÌÈ·BËƒ≈»∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ««»»∆ƒ¿«
˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb.לעיל כמבואר המתים, תחיית אחרי בפועל שיהיה ƒ»«¿

‰¯NÚ Ú·L ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
L¯ÙnL ,‰L ומפרט˙‡ »»∆¿»≈∆

ı¯‡a ÈÁL ÌÈM‰ ¯tÒÓƒ¿««»ƒ∆«¿∆∆
ÌÚ Ì˙B‡ ÏÏBk BÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿≈≈»ƒ
˜lÁÓ ‡l‡ ,ÂÈiÁ ˙BL ¯‡L¿»¿«»∆»¿«≈

,ÔÓˆÚ ÈÙa Ô˙B‡ והמענה »ƒ¿≈«¿»
המאמר  בתחילת שנשאלה זו לשאלה

ÔÈÚהוא ˙ÈzÈÓ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆¬ƒƒƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ÌÈiÁ‰««ƒ«¿»«¿≈
‰p‰ ,‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰„È¯i‰«¿ƒ»»»«∆ƒ≈

‡Ùeb ‰f‰ ÌÏBÚaעצמו‰Ê È¯‰ »»«∆»¬≈∆
,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓa הפסוק ולכן ¿ƒ¿«ƒ«¿»

יעקב  של חייו שני את ומדגיש מבדיל

והכוונה  עצמו, בפני כענין במצרים

ÌÈ¯ˆÈn‰Óל"מצרים" ÏÁ‰»≈≈«≈»ƒ
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ÌÈÏe·‚e¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור ירידת של הסדר שהוא

ומוגבלת  מדודה בצורה לדרגה מדרגה

ÔBLlÓ) ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ¿
,‰Le„˜c (ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÈÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿»

„ÚÂ עד ÌÈ¯ˆÓÏלירידה ¿«¿ƒ¿«ƒ
Œ˙ÓeÚÏ'c ÌÈ¯ˆÓ ,BËeLÙkƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«

,'‰Ê את" ככתוב הקדושה היפך של ∆
אלוקים" עשה זה לעומת ¿»¿eÈ‰Âזה

‰hn‰ ¯e¯Èa È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈≈««»
,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔÈ‡L"מצרים" ∆≈¿«»≈∆

ביותר  והנחות התחתון החלק שהיא

עצמו הגשמי הזה ∆¬»NÚ‰בעולם
,·˜ÚÈ ÈÁÈÂc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ«¬…

אמיתיים  רוחניים ∆¿ÔÙB‡·eחיים
,‰L ‰¯NÚ Ú·Lcƒ¿«∆¿≈»»

.·BË ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»
ÌÚh‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««««

˙eÏÏk ¯tÒÓaL הכללי במספר ∆¿ƒ¿«¿»
ÏÈc·Óשל  ,·˜ÚÈ ÈiÁ ÈL¿≈«≈«¬…«¿ƒ

ÌÈc˜Óe הפסוק¯tÒn‰ ˙‡ «¿ƒ∆«ƒ¿»
,ËÚen‰ היחידות השנים מספר «»

של  חייהם שנות ממניין (בשונה

בתחילת  לעיל כמובא ויצחק, אברהם

‰ËeÚÈnהמאמר) ÔÈÚ Èk מספר ƒƒ¿««ƒ
הנמוך  Âc˜‡,השנים ‰hn‰ ¯e¯a ˙‡ ÏBÚÙÏ ‰„È¯i‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿ƒ»ƒ¿∆≈««»«¿»

,¯˜ÈÚ‰ e‰fL שיהי הגילוי לתכלית זוכים באמצעותו לעתיד ודווקא ה ∆∆»ƒ»
ÚÈ˜·.לבוא ÈÁÈÂc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ ‰NÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿»«¬∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ«¬…

ÌÈL Ú·L ÂÈiÁ ÈL ·˜ÚÈ ÈÓÈ È‰ÈÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆»«¿ƒ¿≈«¬…¿≈«»∆«»ƒ
‰Ê ¯tÒÓaL ,‰L ˙‡Óe ÌÈÚa¯‡Âושבע וארבעים ÊÓe¯Óמאה ¿«¿»ƒ¿«»»∆¿ƒ¿»∆¿»

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk התוכן ¿»ƒ¿«»¬»
כל  של ה' עבודת של הכללי הפנימי

ומבאר. שהולך כפי ואחד, אחד

Ú·L ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆«
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈL»ƒ∆«»¬»
Ô¯¯·Ï CÈ¯vL ˙Bcn‰ Ú·La¿∆««ƒ∆»ƒ¿»¿»
הרע  מתוך הטוב את ולברור להפריד

התכונות Ô˙BpLÏeשבהן לשנות ¿«»
הבהמית  הנפש של הטבעיות והנטיות

הקדושה, (Ú·L)לצד ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«∆«
ÈeÈL ÔBLlÓ ,ÌÈL תקופה (כי »ƒƒ¿ƒ

שינויי  כל את בתוכה כוללת שנה של

והזמנים), Ì˙BpLÏהעונות eÈ‰«¿¿«»
המקורי «¿«¿ÌÎÙ‰Ïeמטבעם

e‰ÊÂ .‰Le„˜Ï לכך הפנימי הטעם ƒ¿»¿∆
Ú·L ÌÈc˜Óe ‰BÓ ·e˙k‰L∆«»∆«¿ƒ∆«

,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈL את כולל ולא »ƒƒ¿≈«¿»
וארבעים  מאה עם יחד השנים שבע

בתחילת  השאלה שנשאלה כפי השנים,

ÈÚÂ˜¯המאמר, ˙lÁzL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒ«
,ÌÈBÈa‰ ˙„B·Ú) ‰„B·Ú‰»¬»¬««≈ƒ

‡Èza ¯‡B·Ók33 בהרחבה «¿»««¿»
הטובים  שמעשיו מי איננו ש"בינוני"

מצבו  שמבחינת אלא שקולים והרעים

הטוב  והיצר האלוקית הנפש הנפשי,

הרע  והיצר הבהמית והנפש אחד מצד

מי  ונלחמים בתוקף הם שני מצד

לעולם  הוא אבל הגוף אברי על ישלוט

מחשבה  או דיבור במעשה, נכשל לא

Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰L אמנם כי ∆ƒƒ«»»»
צדיקים  להיות זוכים סגולה יחידי רק

שלהם  הבהמית שהנפש זה במובן

יכול  אדם כל אבל לקדושה, התהפכה

על  מלאה שליטה להשיג ונדרש

שלו  והמעשה והדיבור )המחשבה
CekÈÊÂ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ עידון ƒ¿«≈¿ƒ

ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ ,˙Bcn‰«ƒ¿«¿»¿»
¯Á‡34Ú‰ ¯˜ÈÚLÔÓfa ‰„B· «≈∆ƒ«»¬»«¿«
‰f‰ ירידת יש כאשר הגלות בזמן «∆

ÔÈÓÓÚהדורות Ú·L LeaÈk ÔÈÚ e‰fL ,˙Bcn‰ ÔÈÚa ‡È‰ƒ¿ƒ¿««ƒ∆∆ƒ¿«ƒ∆«¬»ƒ
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dpyי dxyr ray mixvn ux`a awri igie

העבֹודה  מהּֿׁשאיןּֿכן עממין, ׁשבע ּכיּבּוׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָענין

ּכל  ׁשּלאו קׁשה, עבֹודה היא הּמֹוחין ְֲִִֵֶַָָָָָּדבירּור

הּמֹוחין  ּדברּור הענין ועיקר ּדא, סביל ְְְִִִִֵַַָָָָָמֹוחא

ג' ּכיּבּוׁש ּגם יהיה ׁשאז לעתידֿלבא, ְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹיהיה

לבררם  ׁשאיֿאפׁשר וקדמֹוני, קניזי ּדקני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהעממין

ׁשבע  ּבבירּור העבֹודה ועלֿידי הּזה. ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָּבּזמן

ׁשנה, ּומאת לארּבעים ּבאים ׁשנים, ׁשבע ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּמּדֹות,

הינּו, ׁשבעים. ּפעמים ב' הּוא ק"מ ְְְְְִִִִַָָּדמסּפר

ּגם  יׁשנֹו ׁשנים, ּדׁשבע הּמסּפר על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹוסף

ּכפי  הּמּדֹות ׁשבע  על ׁשּמֹורה  ּדׁשבעים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָהּמסּפר

המׁשכת  ענין ׁשהּוא מעׂשר, ּכלּולֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהן

ׁשבעים, ּפעמים ב' ּגּופא ּובזה ּבמּדֹות, ְְְִִִִִֶַָָָהּמֹוחין

ק"מ. ֶֶׁשעֹולה

ÔÈÚ‰Â אדמּו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַָָ

הּמאה  ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה ְֲִֵֶַַַַָָָָמהר"ׁש

ויח  ּבדּבּורֿהּמתחיל הראׁשֹונה) נׂשיאּותֹו י לׁשנת ְְְְְִִִִִִַַַַָָ

תרכ"ח  ּדׁשנת הּקּוׁשיא 35יעקב ּבהקּדם , ְְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּבמסּפר 36הידּועה  היּו חּייו ׁשּׁשנֹות לדוד ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּמצינּו ׁשנה, לֹו37ׁשבעים נתן הראׁשֹון ׁשאדם ְִִִִֶֶַָָָָָָָ

מּׁשנֹותיו  ׁשנה ׁשבעים חסרּו (ולכן ׁשנה ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָׁשבעים

ׁשנים, אלף לחיֹות היה ׁשראּוי הראׁשֹון אדם ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ויֹומֹו38ׁשּנאמר  ּתמּות, מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי ְְְֱֲִִֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר  ׁשנים, אלף הּקּב"ה ׁשנים 39ׁשל אלף ּכי ֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

מצינּו כן ּוכמֹו גֹו'), אתמֹול ּכיֹום 40ּבעיני ְְְְִֵֵֶֶָ

לֹו נתן (אברהם ׁשנה ׁשבעים לֹו נתנּו ְְְִִֶַַָָָָָָָָׁשהאבֹות

להיֹות  צריכֹות ׁשהיּו מּׁשנֹותיו ׁשּנחסרּו ׁשנים, ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָה'

מּׁשנֹותיו, ׁשּנחסרּו ׁשנים כ"ח לֹו נתן יעקב ְְְֲִִֶֶַַָָָֹק"פ,

אברהם. חּיי ּכׁשני קע"ה להיֹות צריכֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשהיּו

ׁשהיּו מּׁשנֹותיו ׁשּנחסרּו ׁשנים ל"ז לֹו נתן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָויֹוסף

ׁשנה, ׁשבעים רק ׁשחי ּכיון ולכאֹורה, יעקב), חּיי ּכׁשני קמ"ז להיֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹצריכֹות

והן  הראׁשֹון אדם ׁשל ׁשנה ׁשבעים הן ׁשנה, ׁשבעים ּפעמים ב' הּוצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָלּמה

המׁשכת  ענין הּוא ׁשנה ׁשּׁשבעים הּוא, הענין א האבֹות. ׁשל ׁשנה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשבעים
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נז.35) ע' תרכ"ח ע'36)סה"מ שאל קדמאה דאדם כו' להבין ד"ה גם וראה פ"ב. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

סב). ע' תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח ועוד.37)שנין מא. רמז בראשית יל"ש יב. פי"ד, יז.38)במדב"ר ב, תהלים 39)בראשית

ד. א.40)צ, קסח, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e¯È·c¯ברוחניות, ‰„B·Ú‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó והעלאתÔÈÁBn‰ «∆≈≈»¬»¿≈«ƒ

c‡,שבנפש ÏÈ·Ò ‡ÁBÓ Ïk Â‡lL ,‰L˜ ‰„B·Ú ‡È‰ דבר ƒ¬»»»∆»»»»ƒ»
ולהכיל ולשאת לסבול מסוגל מוח כל שלא e¯·c¯נעלה ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚÂ¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ÔÈÁBn‰המשיח È‰È‰בימות Ê‡L בנוסף «ƒƒ¿∆∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆
שבע  כנגד האומות, שבע ל'כיבוש'

‰ÔÈÓÓÚהמידות, '‚ LeaÈk Ìb«ƒ»¬»ƒ
,ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜ È˜c'ג שכנגד ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

ודעת בינה חכמה ŒÈ‡L∆ƒהמוחין
.‰f‰ ÔÓfa Ì¯¯·Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¿»«¿««∆

¯e¯È·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿≈
,ÌÈL Ú·L ,˙Bcn‰ Ú·L∆««ƒ∆«»ƒ
,‰L ˙‡Óe ÌÈÚa¯‡Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»

Ó"˜ ¯tÒÓc וארבעים ‰e‡מאה ¿ƒ¿»
,eÈ‰ .ÌÈÚ·L ÌÈÓÚt '·¿»ƒƒ¿ƒ«¿
Ú·Lc ¯tÒn‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««ƒ¿»¿∆«

,ÌÈL לשבע מתייחס שכאמור »ƒ
‰tÒn¯המידות  Ìb BLÈ∆¿««ƒ¿»

Ú·L ÏÚ ‰¯BnL ,ÌÈÚ·Lc¿ƒ¿ƒ∆∆«∆«
˙BÏeÏk Ô‰L ÈÙk ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆≈¿

,¯NÚÓ וחסידות בקבלה כמבואר ≈∆∆
מכל  כלולה הספירות מעשר אחת שכל

חכמה  יש החסד במידת (למשל, העשר

הלאה) וכן שבחסד בינה שבחסד,

ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»««ƒ
,˙BcÓa האור כלל שבדרך אף היינו ¿ƒ

ומצומצם  מועט הוא במידות המאיר

יש  לעתים במוחין, המאיר האור לגבי

עצמן  במידות המוחין אור של הארה

ÌÈÓÚt '· ‡Ùeb ‰Ê·e»∆»¿»ƒ
‰ÏBÚL ,ÌÈÚ·L הכול ˜"Óבסך ƒ¿ƒ∆∆

מעין  העליונות, בספירות שהוא (וכפי

הנפש  כוחות בעשר הוא זה

ומבאר  והולך מהספירות), שנשתלשלו

שבעים  המספר של המשמעות את

הכו  בסך שהוא מאה פעמיים, ל

וארבעים.

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ˜"Î«¿«¬»

‰M‰L) נאמר בה תשכ"ז שנת ∆«»»
זה  ‰n‡‰מאמר ˙L ‡È‰ƒ¿««≈»

‰BL‡¯‰ B˙e‡ÈN ˙LÏƒ¿«¿ƒ»ƒ»
ה'צמח  אדמו"ר אביו הסתלקות אחרי

תרכ"ו  ניסן בי"ג ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aצדק' בפסוק ) הפותח  ÈÁÈÂבמאמר ¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ
Á"Î¯˙ ˙Lc ·˜ÚÈ35‰Úe„È‰ ‡ÈLew‰ Ìc˜‰a בתורת 36, «¬…ƒ¿«¿∆¿≈«¿»«¿»

Â„Ï„החסידות  Ú‚BaהמלךÌÈÚ·L ¯tÒÓa eÈ‰ ÂÈiÁ ˙BML ¿≈«¿»ƒ∆¿«»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
eÈˆnL ,‰L37 נפל להיות ראוי היה המלך שדוד ז"ל חכמינו בדברי »»∆»ƒ

אלא  משלו חיים לו נקצבו ולא

BÏ Ô˙ ÔBL‡¯‰ Ì„‡L לדוד ∆»»»ƒ»«
L‰המלך  ÌÈÚ·L חייו משנות ƒ¿ƒ»»

‰L ÌÈÚ·L e¯ÒÁ ÔÎÏÂ)¿»≈»¿ƒ¿ƒ»»
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL ÂÈ˙BMÓƒ¿»∆»»»ƒ

‰È‰ Èe‡¯L מלכתחילה˙BÈÁÏ ∆»»»ƒ¿
¯Ó‡pL ,ÌÈL ÛÏ‡38 באזהרה ∆∆»ƒ∆∆¡«
הדעת  מעץ לאכול ÌBÈaשלא Èkƒ¿

BÓBÈÂ ,˙eÓz ˙BÓ epnÓ EÏÎ‡¬»¿ƒ∆»¿
,ÌÈL ÛÏ‡ ‰"aw‰ ÏL∆«»»∆∆»ƒ

¯Ó‡pL39ÌÈL ÛÏ‡ Èk ∆∆¡«ƒ∆∆»ƒ
,('B‚ ÏBÓ˙‡ ÌBÈk EÈÈÚa¿≈∆¿∆¿

eÈˆÓ ÔÎ BÓÎe40 חכמינו בדברי ¿≈»ƒ
BÏז"ל  e˙ ˙B·‡‰L המלך לדוד ∆»»»¿

BÏ Ô˙ Ì‰¯·‡) ‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»«¿»»»«
ÂÈ˙BMÓ e¯ÒÁpL ,ÌÈL '‰»ƒ∆∆¿¿ƒ¿»
,Ù"˜ ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ eÈ‰L∆»¿ƒƒƒ¿
ÌÈL Á"Î BÏ Ô˙ ·˜ÚÈ«¬…»«»ƒ
eÈ‰L ,ÂÈ˙BMÓ e¯ÒÁpL∆∆¿¿ƒ¿»∆»
ÈLk ‰"Ú˜ ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿≈
BÏ Ô˙ ÛÒBÈÂ .Ì‰¯·‡ ÈiÁ«≈«¿»»¿≈»«

MÓ e¯ÒÁpL ÌÈL Ê"ÏÂÈ˙B »ƒ∆∆¿¿ƒ¿»
Ê"Ó˜ ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ eÈ‰L∆»¿ƒƒƒ¿
,‰¯B‡ÎÏÂ ,(·˜ÚÈ ÈiÁ ÈLkƒ¿≈«≈«¬…¿ƒ¿»

L ÔÂÈk המלך ¯˜בפועל ÈÁדוד ≈»∆««
‰L ÌÈÚ·L,אחת nÏ‰פעם ƒ¿ƒ»»»»

C¯ˆe‰ אחרים לו ·'שיתנו ¿«
Ô‰ ,‰L ÌÈÚ·L ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿ƒ»»≈
Ì„‡ ÏL ‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»∆»»
ÏL ‰L ÌÈÚ·L Ô‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»∆

?.˙B·‡‰»»
ÌÈÚ·ML ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰L»»ƒ¿««¿»«
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ב' הם ׁשבעים ּפעמים ּוב' ּכּנ"ל, ּבּמּדֹות ְְִִִִִֵַַַַָהּמֹוחין

ענין  והּוא ּבּמּדֹות, הּמֹוחין ׁשּבהמׁשכת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָהּדרגֹות

ראית  אֹופּני ב' ׁשהם ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַּדעת

ועין  ׁשּלמעלה עין ׁשבעים), מסּפרֹו (עין ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהעין

ּדאדם  ׁשנה ע' ׁשּבין החילּוק וזהּו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה.

ּדאדם  ׁשנה ׁשע' ּדהאבֹות, ׁשנה לע' ְְְִֶָָָָָָָָָהראׁשֹון

ׁשּלמּטה. עין ּתחּתֹון', 'ּדעת ענין הּוא ְְְִִִֶַַַַַַָָהראׁשֹון

עין  עליֹון', 'ּדעת ענין הּוא ּדהאבֹות ׁשנה ְְְְִִֶַַַַָָָָוע'

האבֹות  וגם הראׁשֹון אדם ׁשּגם וזהּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה.

לא  אצלֹו היתה ׁשעלֿידיֿזה ׁשנה, ע' לדוד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹנתנּו

'ּדעת  המׁשכת ּגם אּלא ּתחּתֹון' 'ּדעת המׁשכת ְְְֶַַַַַַַַַַַָָָרק

ׁשנה  ׁשבעים חּייו ׁשנֹות היּו ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִֶַָָָָָָעליֹון'.

הּמלכּות, ספירת ּדוד, ׁשל ענינֹו עיקר ּכי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָּבלבד,

ּדעת  אצלֹו ּׁשּנמׁש ּומה ּתחּתֹון', 'ּדעת ענין ְְְְִִֶֶַַַַַַַַהּוא

'ּדעת  רק זה הרי ּדהאבֹות), ׁשנה (ע' ְְֲֵֶֶַַַָָָָעליֹון

ּתחּתֹון', ּב'דעת ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַעליֹון'

עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי עליֹון' 'ּדעת לא ְְְֲִִֶֶַַַַָֹאבל

לאחרי  ּכי ׁשנה, קמ"ז היּו יעקב חּיי ׁשנֹות ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֹאמנם

המׁשכת  אצלֹו היתה הּמּדֹות, ז' ּבברּור ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָהעבֹודה

ּגם  ׁשּנמׁש ּבאֹופן ׁשנה) (ע' ּבּמּדֹות ְְִִִֶֶַַַָָָהּמֹוחין

עֹוד  חי ולכן עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי עליֹון' ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ'ּדעת

'ּדעת  הן ּדהינּו ׁשנה, ע' ּפעמים ב' ׁשנה, ְְְִֵַַַָָָָָק"מ

עליֹון'. 'ּדעת והן ְְְֵֶַַַּתחּתֹון'

ÔÈÚÂ,הּמתים ּבתחית לעתידֿלבא, ּיתּגּלה זה ¿ƒ¿»ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּׂשכר  ּדקּבּול הענין עיקר יהיה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשאז

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו יראּו,41(ּכּנ"ל), ּבעין עין ּכי ְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

ּתהיה  הּתחּתֹון ּדעין ׁשהראּיה עין, ּפעמים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָב'

יחזּו ּדיׁשר ּבאֹופן העליֹון, ּדעין הראּיה ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָּכמֹו

למעלה,42פנימֹו ּכמֹו יהיּו למּטה הענינים ׁשּכל , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכפי
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ח.41) נב, ד.42)ישעי' כג, ראה פ' לקו"ת וראה ז. יא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B‚¯c‰ '· Ì‰ ÌÈÚ·L ÌÈÓÚt '·e ,Ï"pk ˙Bcna ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ««¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰aL∆¿«¿»««ƒ«ƒ¿ƒ¿«««∆¿¿««

,ÔBzÁz אופני שני שיש הוי') דעות "אֿל הפסוק (על בחסידות כמבואר «¿
מצד  מלמעלה, הם שהדברים כפי – עליון" "דעת באלוקות, והכרה ידיעה

כפי  – תחתון" ו"דעת האלוקות,

הנבראים  מצד מלמטה הם שהדברים

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ ÈpÙB‡ '· Ì‰L∆≈«≈¿ƒ«»«ƒ
,(ÌÈÚ·L B¯tÒÓ ÔÈÚ) כלומר «ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
שונות  נקודותֿמבט ÔÈÚ«ƒשתי

.‰hÓlL ÔÈÚÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«ƒ∆¿«»
˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדל'Ú ÔÈaL ¿∆«ƒ∆≈

‰L 'ÚÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡c ‰L»»¿»»»ƒ¿»»
,˙B·‡‰c של הפעמים שתי שהם ¿»»

המלך, לדוד שניתנו שנה שבעים

Ì„‡cכאמור, ‰L 'ÚL∆»»¿»»
˙Úc' ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿«««

‰hÓlL ÔÈÚ ,'ÔBzÁz המבט «¿«ƒ∆¿«»
מלמטה. שהוא כפי באלוקות והראיה

ÔÈÚ ‡e‰ ˙B·‡‰c ‰L 'ÚÂ¿»»¿»»ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ,'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿«ƒ∆¿«¿»
שהוא  כפי באלוקות והראיה המבט

מלמעלה.

Ì‚Â ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆«»»»ƒ¿«
,‰L 'Ú „Â„Ï e˙ ˙B·‡‰»»»¿¿»ƒ»»
‡Ï BÏˆ‡ ‰˙È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»¿»∆¿…
'ÔBzÁz ˙Úc' ˙ÎLÓ‰ ˜«̄«¿»««««¿
נמוכה, בדרגה אלוקית התגלות שהיא

התחתונים הנבראים תפיסת «∆‡l‡לפי
'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«««∆¿
כפי  גבוהה, בדרגה אלוקות התגלות

למעלה. ‰eÈשהיא ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»
‰L ÌÈÚ·L ÂÈiÁ ˙BL¿«»ƒ¿ƒ»»

,„·Ïa וארבעים מאה Èkולא ƒ¿«ƒ
˙¯ÈÙÒ ,„Âc ÏL BÈÚ ¯˜ÈÚƒ«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ האחרונה הספירה ««¿
'Úc˙והתחתונה, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««

BÏˆ‡ CLÓpM ‰Óe ,'ÔBzÁz«¿«∆ƒ¿«∆¿
‰L 'Ú) ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿»»
˙Úc' ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,(˙B·‡‰c¿»»¬≈∆«««
LaÏ˙Óe CLÓpL ÈÙk 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈
‡Ï Ï·‡ ,'ÔBzÁz ˙Ú„'a¿«««¿¬»…
„vÓ ‡e‰L ÈÙk 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿¿ƒ∆ƒ«

BÓˆÚ חי שבהחלט ולכן אף שנה וארבעים מאה ולא שנה שבעים בפועל «¿
אלא  עצמו בפני כעניין הייתה שלא כיוון עליון", מ"דעת הארה גם בו היתה

תחתון". ב"דעת מלובשת שהיא כפי

‰„B·Ú‰ È¯Á‡Ï Èk ,‰L Ê"Ó˜ eÈ‰ ·˜ÚÈ ÈiÁ ˙BL ÌÓ‡»¿»¿«≈«¬…»»»ƒ¿«¬≈»¬»
,˙Bcn‰ 'Ê ¯e¯·a התוכן שהיא ¿≈«ƒ

בפני  המנויים השנים שבע של הפנימי

‰ÎLÓ˙עצמן  BÏˆ‡ ‰˙È‰»¿»∆¿«¿»«
(‰L 'Ú) ˙Bcna ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ»»
˙Úc' Ìb CLÓpL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»«««
„vÓ ‡e‰L ÈÙk 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ∆ƒ«
Ó"˜ „BÚ ÈÁ ÔÎÏÂ ,BÓˆÚ«¿¿»≈«

,‰L,השנים שבע על ·'נוספים »»
Ô‰ eÈ‰c ,‰L 'Ú ÌÈÓÚt¿»ƒ»»¿«¿≈
˙Úc' Ô‰Â 'ÔBzÁz ˙Úc'«««¿¿≈««

.'ÔBÈÏÚ∆¿
‰Ê ÔÈÚÂ המוחין המשכת של ¿ƒ¿»∆

המשכה  הכולל נעלית, בדרגה במידות

בדרגה  עליון" "דעת של והתגלות

עצמו מצד שהוא כפי ∆»¿lb˙iƒ‰גבוהה,
,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ

בגופים  יהיו הנשמות «∆Ê‡Lכאשר
Ïea˜c ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«»ƒ¿»¿ƒ
‰Ó e‰fL ,(Ï"pk) ¯ÎO‰«»»««∆∆«

·e˙kM41 הגאולה של ביעודים ∆»
לבוא e‡¯È,לעתיד ÔÈÚa ÔÈÚ Èkƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

,ÔÈÚ ÌÈÓÚt שבעים,·' פעמיים ¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ÔBzÁz‰ ÔÈÚc ‰i‡¯‰L∆»¿ƒ»¿«ƒ««¿ƒ¿∆
,ÔBÈÏÚ‰ ÔÈÚc ‰i‡¯‰ BÓk¿»¿ƒ»¿«ƒ»∆¿

BÓÈÙ eÊÁÈ ¯LÈc ÔÙB‡a42, ¿∆¿»»∆¡»≈
Ï ÌÈÈÚ‰ ÏkLeÈ‰È ‰hÓ ∆»»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿

‰ÏÚÓÏ BÓk בלקוטי (וכמבואר , ¿¿«¿»
איןֿסוף  אור ..." ראה: פרשת תורה

מסדר  מעלה שלמעלה ממש ברוךֿהוא

שווים, ומטה מעלה ושם ההשתלשלות

זה  ביטול גילוי להיות משם נמשך לכך

הישר  לעשות וזהו למעלה. כמו למטה

כמו  הישר פירוש אלוהיך, ה' בעיני

ב' לעשות דהיינו פנימו יחזו ישר

בהשוואה  ישר בבחינת עיניים בחינות

בעין  ועין באחד אחד למהווי אחת

(" וגו' B¯˜a·יראו ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆¿»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,LnÓ«»«¿≈¿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



יי dpy dxyr ray mixvn ux`a awri igie

העבֹודה  מהּֿׁשאיןּֿכן עממין, ׁשבע ּכיּבּוׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָענין

ּכל  ׁשּלאו קׁשה, עבֹודה היא הּמֹוחין ְֲִִֵֶַָָָָָּדבירּור

הּמֹוחין  ּדברּור הענין ועיקר ּדא, סביל ְְְִִִִֵַַָָָָָמֹוחא

ג' ּכיּבּוׁש ּגם יהיה ׁשאז לעתידֿלבא, ְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹיהיה

לבררם  ׁשאיֿאפׁשר וקדמֹוני, קניזי ּדקני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהעממין

ׁשבע  ּבבירּור העבֹודה ועלֿידי הּזה. ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָּבּזמן

ׁשנה, ּומאת לארּבעים ּבאים ׁשנים, ׁשבע ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּמּדֹות,

הינּו, ׁשבעים. ּפעמים ב' הּוא ק"מ ְְְְְִִִִַָָּדמסּפר

ּגם  יׁשנֹו ׁשנים, ּדׁשבע הּמסּפר על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹוסף

ּכפי  הּמּדֹות ׁשבע  על ׁשּמֹורה  ּדׁשבעים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָהּמסּפר

המׁשכת  ענין ׁשהּוא מעׂשר, ּכלּולֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהן

ׁשבעים, ּפעמים ב' ּגּופא ּובזה ּבמּדֹות, ְְְִִִִִֶַָָָהּמֹוחין

ק"מ. ֶֶׁשעֹולה

ÔÈÚ‰Â אדמּו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַָָ

הּמאה  ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה ְֲִֵֶַַַַָָָָמהר"ׁש

ויח  ּבדּבּורֿהּמתחיל הראׁשֹונה) נׂשיאּותֹו י לׁשנת ְְְְְִִִִִִַַַַָָ

תרכ"ח  ּדׁשנת הּקּוׁשיא 35יעקב ּבהקּדם , ְְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּבמסּפר 36הידּועה  היּו חּייו ׁשּׁשנֹות לדוד ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּמצינּו ׁשנה, לֹו37ׁשבעים נתן הראׁשֹון ׁשאדם ְִִִִֶֶַָָָָָָָ

מּׁשנֹותיו  ׁשנה ׁשבעים חסרּו (ולכן ׁשנה ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָׁשבעים

ׁשנים, אלף לחיֹות היה ׁשראּוי הראׁשֹון אדם ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ויֹומֹו38ׁשּנאמר  ּתמּות, מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי ְְְֱֲִִֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר  ׁשנים, אלף הּקּב"ה ׁשנים 39ׁשל אלף ּכי ֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

מצינּו כן ּוכמֹו גֹו'), אתמֹול ּכיֹום 40ּבעיני ְְְְִֵֵֶֶָ

לֹו נתן (אברהם ׁשנה ׁשבעים לֹו נתנּו ְְְִִֶַַָָָָָָָָׁשהאבֹות

להיֹות  צריכֹות ׁשהיּו מּׁשנֹותיו ׁשּנחסרּו ׁשנים, ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָה'

מּׁשנֹותיו, ׁשּנחסרּו ׁשנים כ"ח לֹו נתן יעקב ְְְֲִִֶֶַַָָָֹק"פ,

אברהם. חּיי ּכׁשני קע"ה להיֹות צריכֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשהיּו

ׁשהיּו מּׁשנֹותיו ׁשּנחסרּו ׁשנים ל"ז לֹו נתן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָויֹוסף

ׁשנה, ׁשבעים רק ׁשחי ּכיון ולכאֹורה, יעקב), חּיי ּכׁשני קמ"ז להיֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹצריכֹות

והן  הראׁשֹון אדם ׁשל ׁשנה ׁשבעים הן ׁשנה, ׁשבעים ּפעמים ב' הּוצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָלּמה

המׁשכת  ענין הּוא ׁשנה ׁשּׁשבעים הּוא, הענין א האבֹות. ׁשל ׁשנה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשבעים
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ב' הם ׁשבעים ּפעמים ּוב' ּכּנ"ל, ּבּמּדֹות ְְִִִִִֵַַַַָהּמֹוחין

ענין  והּוא ּבּמּדֹות, הּמֹוחין ׁשּבהמׁשכת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָהּדרגֹות

ראית  אֹופּני ב' ׁשהם ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַּדעת

ועין  ׁשּלמעלה עין ׁשבעים), מסּפרֹו (עין ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהעין

ּדאדם  ׁשנה ע' ׁשּבין החילּוק וזהּו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה.

ּדאדם  ׁשנה ׁשע' ּדהאבֹות, ׁשנה לע' ְְְִֶָָָָָָָָָהראׁשֹון

ׁשּלמּטה. עין ּתחּתֹון', 'ּדעת ענין הּוא ְְְִִִֶַַַַַַָָהראׁשֹון

עין  עליֹון', 'ּדעת ענין הּוא ּדהאבֹות ׁשנה ְְְְִִֶַַַַָָָָוע'

האבֹות  וגם הראׁשֹון אדם ׁשּגם וזהּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה.

לא  אצלֹו היתה ׁשעלֿידיֿזה ׁשנה, ע' לדוד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹנתנּו

'ּדעת  המׁשכת ּגם אּלא ּתחּתֹון' 'ּדעת המׁשכת ְְְֶַַַַַַַַַַַָָָרק

ׁשנה  ׁשבעים חּייו ׁשנֹות היּו ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִֶַָָָָָָעליֹון'.

הּמלכּות, ספירת ּדוד, ׁשל ענינֹו עיקר ּכי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָּבלבד,

ּדעת  אצלֹו ּׁשּנמׁש ּומה ּתחּתֹון', 'ּדעת ענין ְְְְִִֶֶַַַַַַַַהּוא

'ּדעת  רק זה הרי ּדהאבֹות), ׁשנה (ע' ְְֲֵֶֶַַַָָָָעליֹון

ּתחּתֹון', ּב'דעת ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַעליֹון'

עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי עליֹון' 'ּדעת לא ְְְֲִִֶֶַַַַָֹאבל

לאחרי  ּכי ׁשנה, קמ"ז היּו יעקב חּיי ׁשנֹות ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֹאמנם

המׁשכת  אצלֹו היתה הּמּדֹות, ז' ּבברּור ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָהעבֹודה

ּגם  ׁשּנמׁש ּבאֹופן ׁשנה) (ע' ּבּמּדֹות ְְִִִֶֶַַַָָָהּמֹוחין

עֹוד  חי ולכן עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי עליֹון' ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ'ּדעת

'ּדעת  הן ּדהינּו ׁשנה, ע' ּפעמים ב' ׁשנה, ְְְִֵַַַָָָָָק"מ

עליֹון'. 'ּדעת והן ְְְֵֶַַַּתחּתֹון'

ÔÈÚÂ,הּמתים ּבתחית לעתידֿלבא, ּיתּגּלה זה ¿ƒ¿»ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּׂשכר  ּדקּבּול הענין עיקר יהיה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשאז

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו יראּו,41(ּכּנ"ל), ּבעין עין ּכי ְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

ּתהיה  הּתחּתֹון ּדעין ׁשהראּיה עין, ּפעמים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָב'

יחזּו ּדיׁשר ּבאֹופן העליֹון, ּדעין הראּיה ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָּכמֹו

למעלה,42פנימֹו ּכמֹו יהיּו למּטה הענינים ׁשּכל , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכפי
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ח.41) נב, ד.42)ישעי' כג, ראה פ' לקו"ת וראה ז. יא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B‚¯c‰ '· Ì‰ ÌÈÚ·L ÌÈÓÚt '·e ,Ï"pk ˙Bcna ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ««¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰aL∆¿«¿»««ƒ«ƒ¿ƒ¿«««∆¿¿««

,ÔBzÁz אופני שני שיש הוי') דעות "אֿל הפסוק (על בחסידות כמבואר «¿
מצד  מלמעלה, הם שהדברים כפי – עליון" "דעת באלוקות, והכרה ידיעה

כפי  – תחתון" ו"דעת האלוקות,

הנבראים  מצד מלמטה הם שהדברים

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ ÈpÙB‡ '· Ì‰L∆≈«≈¿ƒ«»«ƒ
,(ÌÈÚ·L B¯tÒÓ ÔÈÚ) כלומר «ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
שונות  נקודותֿמבט ÔÈÚ«ƒשתי

.‰hÓlL ÔÈÚÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«ƒ∆¿«»
˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדל'Ú ÔÈaL ¿∆«ƒ∆≈

‰L 'ÚÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡c ‰L»»¿»»»ƒ¿»»
,˙B·‡‰c של הפעמים שתי שהם ¿»»

המלך, לדוד שניתנו שנה שבעים

Ì„‡cכאמור, ‰L 'ÚL∆»»¿»»
˙Úc' ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿«««

‰hÓlL ÔÈÚ ,'ÔBzÁz המבט «¿«ƒ∆¿«»
מלמטה. שהוא כפי באלוקות והראיה

ÔÈÚ ‡e‰ ˙B·‡‰c ‰L 'ÚÂ¿»»¿»»ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ,'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿«ƒ∆¿«¿»
שהוא  כפי באלוקות והראיה המבט

מלמעלה.

Ì‚Â ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆«»»»ƒ¿«
,‰L 'Ú „Â„Ï e˙ ˙B·‡‰»»»¿¿»ƒ»»
‡Ï BÏˆ‡ ‰˙È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»¿»∆¿…
'ÔBzÁz ˙Úc' ˙ÎLÓ‰ ˜«̄«¿»««««¿
נמוכה, בדרגה אלוקית התגלות שהיא

התחתונים הנבראים תפיסת «∆‡l‡לפי
'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«««∆¿
כפי  גבוהה, בדרגה אלוקות התגלות

למעלה. ‰eÈשהיא ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»
‰L ÌÈÚ·L ÂÈiÁ ˙BL¿«»ƒ¿ƒ»»

,„·Ïa וארבעים מאה Èkולא ƒ¿«ƒ
˙¯ÈÙÒ ,„Âc ÏL BÈÚ ¯˜ÈÚƒ«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ האחרונה הספירה ««¿
'Úc˙והתחתונה, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««

BÏˆ‡ CLÓpM ‰Óe ,'ÔBzÁz«¿«∆ƒ¿«∆¿
‰L 'Ú) ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿»»
˙Úc' ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,(˙B·‡‰c¿»»¬≈∆«««
LaÏ˙Óe CLÓpL ÈÙk 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈
‡Ï Ï·‡ ,'ÔBzÁz ˙Ú„'a¿«««¿¬»…
„vÓ ‡e‰L ÈÙk 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿¿ƒ∆ƒ«

BÓˆÚ חי שבהחלט ולכן אף שנה וארבעים מאה ולא שנה שבעים בפועל «¿
אלא  עצמו בפני כעניין הייתה שלא כיוון עליון", מ"דעת הארה גם בו היתה

תחתון". ב"דעת מלובשת שהיא כפי

‰„B·Ú‰ È¯Á‡Ï Èk ,‰L Ê"Ó˜ eÈ‰ ·˜ÚÈ ÈiÁ ˙BL ÌÓ‡»¿»¿«≈«¬…»»»ƒ¿«¬≈»¬»
,˙Bcn‰ 'Ê ¯e¯·a התוכן שהיא ¿≈«ƒ

בפני  המנויים השנים שבע של הפנימי

‰ÎLÓ˙עצמן  BÏˆ‡ ‰˙È‰»¿»∆¿«¿»«
(‰L 'Ú) ˙Bcna ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ»»
˙Úc' Ìb CLÓpL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»«««
„vÓ ‡e‰L ÈÙk 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ∆ƒ«
Ó"˜ „BÚ ÈÁ ÔÎÏÂ ,BÓˆÚ«¿¿»≈«

,‰L,השנים שבע על ·'נוספים »»
Ô‰ eÈ‰c ,‰L 'Ú ÌÈÓÚt¿»ƒ»»¿«¿≈
˙Úc' Ô‰Â 'ÔBzÁz ˙Úc'«««¿¿≈««

.'ÔBÈÏÚ∆¿
‰Ê ÔÈÚÂ המוחין המשכת של ¿ƒ¿»∆

המשכה  הכולל נעלית, בדרגה במידות

בדרגה  עליון" "דעת של והתגלות

עצמו מצד שהוא כפי ∆»¿lb˙iƒ‰גבוהה,
,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ

בגופים  יהיו הנשמות «∆Ê‡Lכאשר
Ïea˜c ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«»ƒ¿»¿ƒ
‰Ó e‰fL ,(Ï"pk) ¯ÎO‰«»»««∆∆«

·e˙kM41 הגאולה של ביעודים ∆»
לבוא e‡¯È,לעתיד ÔÈÚa ÔÈÚ Èkƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

,ÔÈÚ ÌÈÓÚt שבעים,·' פעמיים ¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ÔBzÁz‰ ÔÈÚc ‰i‡¯‰L∆»¿ƒ»¿«ƒ««¿ƒ¿∆
,ÔBÈÏÚ‰ ÔÈÚc ‰i‡¯‰ BÓk¿»¿ƒ»¿«ƒ»∆¿

BÓÈÙ eÊÁÈ ¯LÈc ÔÙB‡a42, ¿∆¿»»∆¡»≈
Ï ÌÈÈÚ‰ ÏkLeÈ‰È ‰hÓ ∆»»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿

‰ÏÚÓÏ BÓk בלקוטי (וכמבואר , ¿¿«¿»
איןֿסוף  אור ..." ראה: פרשת תורה

מסדר  מעלה שלמעלה ממש ברוךֿהוא

שווים, ומטה מעלה ושם ההשתלשלות

זה  ביטול גילוי להיות משם נמשך לכך

הישר  לעשות וזהו למעלה. כמו למטה

כמו  הישר פירוש אלוהיך, ה' בעיני

ב' לעשות דהיינו פנימו יחזו ישר

בהשוואה  ישר בבחינת עיניים בחינות

בעין  ועין באחד אחד למהווי אחת

(" וגו' B¯˜a·יראו ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆¿»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,LnÓ«»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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