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d"k ,`x`e zyxt zay .c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂ אברהם אל וארא גֹו' מׁשה אל אלקים «¿«≈ְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

וגֹו' האבֹות) (אל יעקב ואל יצחק ,1אל ְְְֲִֶֶֶַָָָֹ

ּדבני  הּׁשעּבּוד קֹוׁשי אֹודֹות ּבּכתּוב ְְְִִִִֵַַַָּוממׁשי

אל  ׁשמע ּו ׁשּלא ּכ ּכדי  עד ּבמצרים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל

קׁשה  ּומעבֹודה רּוח מּקֹוצר וסּיּום 2מׁשה , ְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ּבני  הן להּקּב"ה, מׁשה ּבדברי הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּפרׁשה

ואני  פרעה יׁשמעני ואי אלי ׁשמעּו לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹיׂשראל

ׂשפתים  הּטעם 3ערל מהּו להבין, וצרי . ְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קֹוׁשי להיֹות 4ׁשהּוצר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַ

אפילּו לׁשמֹוע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי ְְְֲִִִֵֶַַָָֹעד

ּבברית  ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, הּגאּולה. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּבׂשֹורת

גֹו' אֹותם ועּנּו ועבדּום הּבתרים ֿ 5ּבין מּכל , ְְֲִִִֵַַָָָָ

קֹוׁשי  להיֹות הּוצר מּדּוע מּובן אינֹו ְְִִֵַַַָָמקֹום

.ּכ ּכל ּפר ּבעבֹודת ְֲִֶֶַַַָָהּׁשעּבּוד

ההילּולא ‡Cב) ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין «ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

אֹור' ּב'תֹורה טבת) ׁשעלֿידי 6(ּדכ"ד , ְְְֵֵֵֶַָ

 ֿ למּתן זכּו ּובלבנים ּבחֹומר מצרים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָׁשעּבּוד

ּבירּור  ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתֹורה,

הּברזל  ּכּור ּכמֹו ּתֹורה 7וזיּכּו ניּתנה לא ּולכ , ְְְְְִִֶַַָָָֹ

לא  עדין אברהם ּבימי ּכי אברהם, ּבימי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹעדין

המׁשכת  להיֹות העֹולם חמרּיּות ונזּדּכ ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנתּברר

ע  איןֿסֹוף עד אֹור ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום לֿידי ְְִִֵֵַַַָ

ׁשּזיּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַאחר

הּטֹוב  מן הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחֹומר הּׁשעּבּוד קֹוׁשי עלֿידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת

והינּו, וחמרּיּותו. וגׁשמּיּותֹו העֹולם ּכן ּגם נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹכּו',
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f"kyz'dו ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

הּתֹורה  ּבפעּולת הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהחידּוׁש ְְְִִִֶַַַַַָָלפי

ענין 8ּבעֹולם  היה מּתןּֿתֹורה קֹודם ּגם ׁשהרי , ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּביֹומא  ּכדאיתא הּתֹורה, ׁשל 9לימּוד מּימיהן ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּבמצרים  היּו מהם, יׁשיבה ּפרׁשה לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאבֹותינּו

ויֹוׁשב  זקן אבינּו אברהם כּו', עּמהם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָיׁשיבה

ׁשּקֹודם  אּלא ויעקב, יצחק וכן היה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּביׁשיבה

זה  וענין ּבעֹולם, הּפעּולה היתה לא ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹמּתןּֿתֹורה

מּתןּֿתֹורה  קֹודם ולכן ּבמּתןּֿתֹורה. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָנתחּדׁש

הּברזל  ּכּור עלֿידי העֹולם זיּכּו להיֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָהּוצר

לפעֹול  יּוכל ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּגילּוי ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּדמצרים,

ָָּבעֹולם.

קֹוׁשי p‰Â‰ג) עלֿידי ׁשּנעׂשה ּדיׂשראל הּזיּכּו ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּובלבנים ּבחֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַהּׁשעּבּוד

ּתיקּון  צריכה אינּה עצמּה הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלּגּוף,

חצּובה 10ּכלל  היא ׁשהרי הּכבֹוד 11, ּכּסא מּתחת ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

היה  מצרים ׁשעּבּוד ענין ׁשּכל ונמצא, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָוכּו'.

למּתןּֿתֹורה, ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן הּגּוף. ְְְְִִֵֵַַַַַָּבׁשביל

על  לפעֹול ּכדי היא למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּנתינת

ּבּתניא  וכדאיתא ּדוקא, ּבגּוף ׁשהּתֹורה 12נׁשמה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

ּגׁשמּיים  ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָנסעה

הּספר  על ּבדיֹו ּגׁשמּיֹות אֹותּיֹות ּובצרּופי ְְְִִִֵֵֵֶַַַכּו'

ׁשּבגּוף  ונפׁש רּוח אֹו הּנׁשמה ׁשּכל ּבכדי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָכּו',

וכיון  כּו'. ּולקימן ּבדעּתּה להּׂשיגן ּתּוכל ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָהאדם

את  לברר ּבׁשביל הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשהענין

מצרים  ׁשעּבּוד קֹוׁשי להיֹות הּוצר לכן ְְְְִִִִִֵַַַָהּגּוף,

ּכדי לּגּוף, ֿ ּבנֹוגע ּדמּתן לּגילּוי מּוכׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
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ובכ"מ.8) ואילך. 75 ע' חט"ו לקו"ש גם ב.9)ראה ב).10)כח, (מח, פל"ז בתניא הובא ― כו שער חיים פרדס 11)עץ

פ"ז. תשע) ולא עשר (שער א פ"ד.12)שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למתן  הכרחי מקדים תנאי היה והעולם ישראל בני זיכוך מדוע ומבאר והולך

תורה:

Le„ÈÁ‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â העיקרית ‰e‡והפעולה ‰¯BzŒÔzÓc ¿«¿¿ƒ∆«ƒ¿««»
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚÙa קדושה ולהחדיר אלוקי אור ולא ,ÌÏBÚa8להביא ƒ¿««»»»

התורה  נתינת Ìbבעצם È¯‰L∆¬≈«
‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ לפני ,בפועל ∆««»

מצרים  eÓÈÏ„יציאת ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿«ƒ
‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰ כמובאa מסכת «»ƒ¿ƒ»¿

‡ÓBÈ9ז"ל חכמינו Ô‰ÈÓiÓבדברי »ƒ¿≈∆
‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL לא ∆¬≈…»¿»

‰eÈפסקה  ,Ì‰Ó ‰·ÈLÈ¿ƒ»≈∆»
,'eÎ Ì‰nÚ ‰·ÈLÈ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ»∆
·LBÈÂ Ô˜Ê eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ»≈¿≈
˜ÁˆÈ ÔÎÂ ,‰È‰ ‰·ÈLÈaƒƒ»»»¿≈ƒ¿»

,·˜ÚÈÂ התחדש לא תורה שבמתן כך ¿«¬…
אצל  כבר שהיה התורה לימוד עצם

במצרים  ישראל בני אצל וכן האבות

‡Ï ‰¯BzŒÔzÓ Ì„BwL ‡l‡∆»∆∆««»…
‰ÏeÚt‰ ‰˙È‰ של וההשפעה »¿»«¿»

ולהחדיר  אלוקי אור להמשיך התורה

Ê‰קדושה  ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚa»»¿ƒ¿»∆
‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙ כמובא ƒ¿«≈¿««»

במדרש  ז"ל חכמינו מדברי בחסידות

לפני  והרוחניות הגשמיות בין שהיחס

על  שגזר למלך דומה היה תורה מתן

זו  מעל זו שנמצאות מדינות שתי בני

ירדו  לא העליונה המדינה שבני

המדינה  ובני התחתונה למדינה

העליונה  למדינה יעלו לא התחתונה

כמו  הגזירה בטלה תורה במתן אבל

"ואל  סיני", הר על ה' "וירד שכתוב

פנימיות  ולפי ה'" אל עלה אמר משה

התורה  שלימוד היא הכוונה הדברים

החדיר  לא האבות של המצוות ומעשה

העולם  וחומריות בגשמיות קדושה

תורה. במתן רק התחדש זה ודבר

˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ÔÎÏÂ תורה למתן והקדמה כהכנה ¿»≈∆««»¿«ƒ¿
ÈeÏÈb‰L È„k ,ÌÈ¯ˆÓc ÏÊ¯a‰ ¯ek È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ CekÈÊƒ»»«¿≈««¿∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ ÏÎeÈ ‰¯BzŒÔzÓc,במצרים ב'כור' השעבוד וללא ¿««»«ƒ¿»»
שבא  האלוקי האור את לתוכו ולספוג לקלוט 'כלי' להיות יכול היה לא העולם

המצוות. וקיום התורה לימוד ידי על לעולם

„eaÚM‰ ÈLB˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ï‡¯NÈc CekÈf‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆«¬»«¿≈ƒ«ƒ¿
הברזל' ÛebÏ,במצרים'ב'כור Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa היינו ¿∆ƒ¿≈ƒ¿≈««

הגשמי  הגוף של והחומריות הגשמיות וזיכוך ‰ÓLp‰עידון È¯‰L∆¬≈«¿»»
dÓˆÚ וההתלבשות הזה לעולם הירידה לפני עצמה, מצד שהיא כפי «¿»

גשמי  Ôe˜Èzבגוף ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ וזיכוךÏÏk10‡È‰ È¯‰L , ≈»¿ƒ»ƒ¿»∆¬≈ƒ
‰·eˆÁ11„B·k‰ ‡qk ˙ÁzÓ גבוהה בדרגה הוא באלוקות מקורה ¬»ƒ««ƒ≈«»

'eÎÂ ממעל אלוקה "חלק והיא ¿
וקדושה. טוב וכולה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,ממש"

ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏÈ·La ‰È‰ וזיכוך ‰Ûeb.עידון »»ƒ¿ƒ«

ŒÔzÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿««
‰¯Bz הקדמה לאחר היה שכאמור »

ובכוונה  הגשמיות זיכוך של והכנה

אלוקי  אור של וגילוי המשכה לפעול

hÓÏ‰בעולם, ‰¯Bz‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««»¿«»
‰ÏBÚÙÏ È„k ‡È להשפיע ƒ¿≈ƒ¿

קדושה Ûe‚aולהמשיך ‰ÓL ÏÚ«¿»»¿
‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Âc וכמובא «¿»¿ƒ¿ƒ»

‡Èza12‰ÚÒ ‰¯Bz‰L ««¿»∆«»»¿»
‰LaÏ˙pL „Ú 'eÎ ‰„¯ÈÂ¿»¿»«∆ƒ¿«¿»
'eÎ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
˙BiÓLb ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆ·e¿≈≈ƒ«¿ƒ
È„Îa ,'eÎ ¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««≈∆ƒ¿≈
LÙÂ Áe¯ B‡ ‰ÓLp‰ ÏkL∆»«¿»»«¿∆∆

בנשמה  שונות דרגות ¿∆Ûe‚aLשהן
dzÚ„a Ô‚ÈO‰Ï ÏÎez Ì„‡‰»»»«¿«ƒ»¿«¿»

'eÎ ÔÓÈ˜Ïe הזקן רבנו לשון (וזה ¿«¿»
כבודה  ממקום ירדה "התורה בתניא:

ואורייתא  יתברך וחכמתו רצונו שהיא

ולית  חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא

[והתורה  כלל ביה תפיסא מחשבה

ואין  אחד הכול הוא ברוך והקדוש

[ממקורה  ומשם בו]. תופסת מחשבה

כרצונו  והנעלה הגבוה ושורשה

בסתר  וירדה נסעה ה'] של וחכמתו

למדרגה  ממדרגה המדרגות

שנתלבשה  עד העולמות בהשתלשלות

הזה  עולם וענייני גשמיים בדברים

בדיו  גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן ככולם התורה מצות רוב שהן

כל  שתהא כדי וכתובים נביאים שבתורה ספרים וארבעה עשרים הספר על

מחשבה  ממדרגת שלמטה ומעשה דבור בחי' ואפי' בהן תפיסא מחשבה

בהן). ומתלבשת בהן ‰e‡תפיסא ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»¿««»
Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÏÈ·La הגשמיÈLB˜ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏ , ƒ¿ƒ¿»≈∆«»≈¿«ƒ¿ƒ

¯LÎeÓ ‰È‰iL È„k ,ÛebÏ Ú‚Ba ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL'כלי' היינו ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈««¿≈∆ƒ¿∆¿»
ומתאים  BzŒÔzÓc¯‰.ראוי ÈeÏÈbÏ«ƒ¿««»
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'eb dyn l` miwel` xacie

הּגּוף  מעלת ּגֹודל מהּו להבין, צרי א ְֲִִֶַַַַַָָָּתֹורה.

הּתֹורה  ּדנתינת הענין היה ׁשּבׁשבילֹו ,ּכ ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּכל

מצרים. ּדׁשעּבּוד ההכנה לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלמּטה

מאמר ÔÈ·‰Ïeד) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַַָ

אעא 13הּזהר  מתיבּתא, רב ּדאמר ְְְִַַַַָָָָֹ

ּגּופא  כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְִִֵֵַָָָּדלא

ליּה מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָּדלא

נאחז  האֹור ׁשאין עץ חתיכת ּכמֹו ּפירּוׁש, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָוכּו'.

לחתיכֹות  אֹותֹו ׁשּמבּקעים עלֿידיֿזה הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַּבֹו,

ּונׁשמה, ּבגּוף ּגם ּכ האּור, ּבֹו נאחז אזי ְְְֱֲֶַַַָָָָָקטּנֹות

הּנה  ּבּגּוף, מאיר אינֹו הּנׁשמה אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּכאׁשר

נאחז  אזי הּגּוף, את ׁשּמבּטׁשין ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָעלֿידיֿזה

רּבי  ּגחין ּבּזהר, ּומסּים הּנׁשמה. אֹור ּבֹו ְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּומאיר

אבתר מּלה מּלה אמר לעפרא, ונׁשיק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָׁשמעֹון

מהּו להבין, וצרי וכּו'. דהוינא מּיֹומא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָרדיפנא

סליק  ּדלא (אעא מּלה ּבהאי ּכ ּכל הּמעלה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּגֹודל

רדיף  היה ׁשמעֹון ׁשרּבי וכּו') נהֹורא ְְְִִִֵֶַָָָָּביּה

מּלה, האי ׁשמע וכאׁשר היֹותֹו, מּיֹום ְְֱֲִִֶַַַַַָָָאּבתרּה

לעפרא. ונׁשיק ְְְִִַָָָּגחין

ׁשערים'Ô·eÈÂה) ּב'מאה הּמבֹואר 14ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֵֶַָָָ

לאחרֹונה  ּובאחד 15(ׁשּנדּפס , ְְֲִֶֶַַָָָ

לאחרֹונה  ׁשהּגיעּו סדר 16הּביכלאך ּבביאּור ( ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

איתא  ּדהּנה, הּתפילה. מּסדר החל ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּיֹום

והינּו17ּבגמרא  כּו', ּנׁשמה אלקי אֹומר מתער ּכי ְְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

הראׁשֹונה  הּברכה זֹוהי הּגמרא, נּסח ְְִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשעלּֿפי

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּׁשחר, ּפֹותחת ּבברּכת אינּה ְְְִִֵֵַַַַַַַַָ

הּמּפיל  לברּכת ּבהמׁש ׁשּבאה לפי ,18ּבברּו. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

האֹומר  הּוא מי יּפלא ּדלכאֹורה ׁשם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָּומקׁשה

ׁשאֹומר  ּדכיון כּו'), נׁשמה (אלקי זה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹמאמר

הּנׁשמה. מאמר זה אין הרי ּבי, ׁשּנתּת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמה

ׁשּידּבר  ׁשּי ולא ּדֹומם, ּכאבן חּיּות, ללא הּוא עצמֹו מּצד הרי הּגּוף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹואילּו

ּכחֹות, עׂשר יׁש ּבּה ׁשּגם הּבהמית, נפׁש מאמר ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעצמֹו.
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פכ"ט.13) בתניא הובא ― א קסח, שה.14)ח"ג ע' ענינים באוה"ת לאח"ז ונדפס ב. שנה 15)מה, חנוכה לימי בסמיכות

רצג.16)זו. ס"ע שם באוה"ת הנסמן ב.17)ראה ס, הראב"ד.18)ברכות בשם ― חול של שחרית בסדר אבודרהם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏÈ·LaL ,Ck Ïk Ûeb‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«∆«¬««»»∆ƒ¿ƒ
„eaÚLc ‰Î‰‰ È¯Á‡Ï ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙c ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ««»¿«»¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿

,ÌÈ¯ˆÓ היה קדושה בו להחדיר שכדי כך כל חשוב הגוף מדוע כלומר, ƒ¿«ƒ
במצרים.? פרך עבודת של והמאמץ הקושי כל כדאי

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe („¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ‰ÏÈÁz13¯Ó‡c ¿ƒ»«¬««…«¿»«

,‡z·È˙Ó הישיבה ¯· ‡Ú‡רב «¿ƒ¿»»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
בו) נאחזת אינה (שהאש האור בו

ניתן  ואז קטנים לגזרים אותו מבקעים

בקלות  אש בהם Ïc‡להעלות ‡Ùeb»¿»
‡˙ÓLc ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»»

'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא גוף ¿«¿ƒ≈¿
בו  מאירה לא והנשמה הנשמה אור בו

אותו, לבטש יש עליו משפיעה ולא

והחומריות  ה'יישות" את לבטל היינו

ומבאר. שהולך כפי ≈Le¯Èt,שלו,
ıÚ ˙ÎÈ˙Á BÓk גדולהÔÈ‡L ¿¬ƒ«≈∆≈

ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ba ÊÁ‡ ¯B‡‰»∆¡»ƒ≈«¿≈
˙BÎÈ˙ÁÏ B˙B‡ ÌÈÚw·nL ‰Ê∆∆¿«¿ƒ«¬ƒ
,¯e‡‰ Ba ÊÁ‡ ÈÊ‡ ˙BpË¿̃«¬«∆¡»»
¯L‡kL ,‰ÓLe Ûe‚a Ìb Ck»«¿¿»»∆«¬∆
¯È‡Ó BÈ‡ ‰ÓLp‰ ¯B‡«¿»»≈≈ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ûeba«ƒ≈«¿≈∆
ÈÊ‡ ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈLh·nL∆¿«¿ƒ∆«¬«
.‰ÓLp‰ ¯B‡ Ba ¯È‡Óe ÊÁ‡∆¡»≈ƒ«¿»»
Èa¯ ÔÈÁb ,¯‰fa ÌiÒÓe¿«≈«…«»ƒ«ƒ

,‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔBÚÓL התכופף ƒ¿¿»ƒ¿«¿»
העפר  את ונישק שמעון »«‡Ó¯רבי

‡ÙÈ„¯ C¯˙·‡ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¬»¿≈¿ƒ¿»
'eÎÂ ‡ÈÂ‰„ ‡ÓBiÓ מילה מילה ƒ»«¬ƒ»¿

הללו  מהמילים אחת שכל (היינו

רודף  אני מאד), ויקרות חשובות

היותי. מיום ÔÈ·‰Ï,אחרייך CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk ‰ÏÚn‰ Ï„Bb e‰Ó«∆««¬»»»

‰lÓ È‡‰a זו (‡Ú‡באימרה ¿«ƒ»»»
('eÎÂ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»¿
ÛÈ„¯ ‰È‰ ÔBÚÓL Èa¯L∆«ƒƒ¿»»»ƒ

d¯˙a‡ אחריה ÌBiÓרודף ««¿»ƒ
È‡‰ ÚÓL ¯L‡ÎÂ ,B˙BÈ‰¡¿«¬∆»««
‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‰lÓƒ»»ƒ¿»ƒ¿«¿»

לעפר.? ונישק התכופף

'ÌÈ¯ÚL ‰‡Ó'a ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ ענייני ‰14) של קובץ ¿»¿∆¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ
חב"ד  נשיאי מרבותינו B¯Á‡Ï‰חסידות Òt„pL)15, חוזרת בהדפסה ∆ƒ¿«»«¬»

Í‡ÏÎÈa‰ „Á‡·e יד כתב של B¯Á‡Ï‰תכריך eÚÈb‰L16 לידי ¿∆»«ƒ¿»∆ƒƒ»«¬»
‰ÌBiהרבי  ¯„Ò ¯e‡È·a ה') ‰ÏÈÙz‰בעבודת ¯„qÓ ÏÁ‰ עלֿפי ¿≈≈∆«»≈ƒ≈∆«¿ƒ»

כדלהלן. חסידות,

‡˙È‡ ,‰p‰cמובא‡¯Ó‚a17 ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»»
¯Ú˙Ó Èk מתעורר האדם כאשר ƒƒ¿«

בבוקר ‡È˜Ïמהשינה ¯ÓB‡≈¡…«
ÈtŒÏÚL eÈ‰Â ,'eÎ ‰ÓLp¿»»¿«¿∆«ƒ
‰Î¯a‰ È‰BÊ ,‡¯Ób‰ ÁqÀ««¿»»ƒ«¿»»
,¯ÁM‰ ˙k¯·a ‰BL‡¯‰»ƒ»¿ƒ¿««««
˙Á˙Bt dÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈»««

Ce¯·a בברכות הוא כלל שכן , ¿»
איננה  לחברתה' הסמוכה ש'ברכה

עניין  שהיא ברכה אבל ב'ברוך' פותחת

ב'ברוך', פותחת כן עצמו בפני חדש

לא  נשמה' 'אלוקי שברכת והטעם

ההתחלה  שהיא למרות ב'ברוך' פותחת

הוא השחר ברכות של ÈÙÏ¿ƒוהפתיחה
˙k¯·Ï CLÓ‰a ‰‡aL∆»»¿∆¿≈¿ƒ¿«

ÏÈtn‰18 לפני בלילה, שמברכים ««ƒ
ומסתיימת  פותחת כן והיא השינה

ÌLב'ברוך'. ‰L˜Óe במאמר «¿∆»
שערים', 'מאה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰שבספר

‡ÏtÈ'נשמה 'אלוקי הברכה בתוכן ƒ»≈
‰Ê ¯Ó‡Ó ¯ÓB‡‰ ‡e‰ ÈÓƒ»≈«¬»∆
ÔÂÈÎc ,('eÎ ‰ÓL È˜Ï‡)¡…«¿»»¿≈»
È¯‰ ,Èa z˙pL ‰ÓL ¯ÓB‡L∆≈¿»»∆»«»ƒ¬≈

‰ÓLp‰ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÔÈ‡ על ≈∆«¬««¿»»
על  שמדבר אחר מישהו אלא עצמה

הנשמה. ‰¯Èאודות ,Ûeb‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¬≈
BÓˆÚ „vÓ הנשמה ‰e‡ללא ƒ««¿

‡ÏÂ ,ÌÓBc Ô·‡k ,˙eiÁ ‡ÏÏ¿…«¿∆∆≈¿…
BÓˆÚÓ ¯a„iL CiL מה וכל «»∆¿«≈≈«¿

המדברת  היא הנשמה הרי אומר שהגוף

מתוכו.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הברכה «»ƒ¿»∆∆
היא  נשמה" LÙ"אלוקי ¯Ó‡Ó«¬«∆∆

¯NÚ LÈ da ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«»≈∆∆
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ז f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

הּתֹורה  ּבפעּולת הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהחידּוׁש ְְְִִִֶַַַַַָָלפי

ענין 8ּבעֹולם  היה מּתןּֿתֹורה קֹודם ּגם ׁשהרי , ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּביֹומא  ּכדאיתא הּתֹורה, ׁשל 9לימּוד מּימיהן ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּבמצרים  היּו מהם, יׁשיבה ּפרׁשה לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאבֹותינּו

ויֹוׁשב  זקן אבינּו אברהם כּו', עּמהם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָיׁשיבה

ׁשּקֹודם  אּלא ויעקב, יצחק וכן היה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּביׁשיבה

זה  וענין ּבעֹולם, הּפעּולה היתה לא ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹמּתןּֿתֹורה

מּתןּֿתֹורה  קֹודם ולכן ּבמּתןּֿתֹורה. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָנתחּדׁש

הּברזל  ּכּור עלֿידי העֹולם זיּכּו להיֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָהּוצר

לפעֹול  יּוכל ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּגילּוי ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּדמצרים,

ָָּבעֹולם.

קֹוׁשי p‰Â‰ג) עלֿידי ׁשּנעׂשה ּדיׂשראל הּזיּכּו ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּובלבנים ּבחֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַהּׁשעּבּוד

ּתיקּון  צריכה אינּה עצמּה הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלּגּוף,

חצּובה 10ּכלל  היא ׁשהרי הּכבֹוד 11, ּכּסא מּתחת ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

היה  מצרים ׁשעּבּוד ענין ׁשּכל ונמצא, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָוכּו'.

למּתןּֿתֹורה, ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן הּגּוף. ְְְְִִֵֵַַַַַָּבׁשביל

על  לפעֹול ּכדי היא למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּנתינת

ּבּתניא  וכדאיתא ּדוקא, ּבגּוף ׁשהּתֹורה 12נׁשמה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

ּגׁשמּיים  ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָנסעה

הּספר  על ּבדיֹו ּגׁשמּיֹות אֹותּיֹות ּובצרּופי ְְְִִִֵֵֵֶַַַכּו'

ׁשּבגּוף  ונפׁש רּוח אֹו הּנׁשמה ׁשּכל ּבכדי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָכּו',

וכיון  כּו'. ּולקימן ּבדעּתּה להּׂשיגן ּתּוכל ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָהאדם

את  לברר ּבׁשביל הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשהענין

מצרים  ׁשעּבּוד קֹוׁשי להיֹות הּוצר לכן ְְְְִִִִִֵַַַָהּגּוף,

ּכדי לּגּוף, ֿ ּבנֹוגע ּדמּתן לּגילּוי מּוכׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
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ובכ"מ.8) ואילך. 75 ע' חט"ו לקו"ש גם ב.9)ראה ב).10)כח, (מח, פל"ז בתניא הובא ― כו שער חיים פרדס 11)עץ

פ"ז. תשע) ולא עשר (שער א פ"ד.12)שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למתן  הכרחי מקדים תנאי היה והעולם ישראל בני זיכוך מדוע ומבאר והולך

תורה:

Le„ÈÁ‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â העיקרית ‰e‡והפעולה ‰¯BzŒÔzÓc ¿«¿¿ƒ∆«ƒ¿««»
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚÙa קדושה ולהחדיר אלוקי אור ולא ,ÌÏBÚa8להביא ƒ¿««»»»

התורה  נתינת Ìbבעצם È¯‰L∆¬≈«
‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ לפני ,בפועל ∆««»

מצרים  eÓÈÏ„יציאת ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿«ƒ
‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰ כמובאa מסכת «»ƒ¿ƒ»¿

‡ÓBÈ9ז"ל חכמינו Ô‰ÈÓiÓבדברי »ƒ¿≈∆
‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL לא ∆¬≈…»¿»

‰eÈפסקה  ,Ì‰Ó ‰·ÈLÈ¿ƒ»≈∆»
,'eÎ Ì‰nÚ ‰·ÈLÈ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ»∆
·LBÈÂ Ô˜Ê eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ»≈¿≈
˜ÁˆÈ ÔÎÂ ,‰È‰ ‰·ÈLÈaƒƒ»»»¿≈ƒ¿»

,·˜ÚÈÂ התחדש לא תורה שבמתן כך ¿«¬…
אצל  כבר שהיה התורה לימוד עצם

במצרים  ישראל בני אצל וכן האבות

‡Ï ‰¯BzŒÔzÓ Ì„BwL ‡l‡∆»∆∆««»…
‰ÏeÚt‰ ‰˙È‰ של וההשפעה »¿»«¿»

ולהחדיר  אלוקי אור להמשיך התורה

Ê‰קדושה  ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚa»»¿ƒ¿»∆
‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙ כמובא ƒ¿«≈¿««»

במדרש  ז"ל חכמינו מדברי בחסידות

לפני  והרוחניות הגשמיות בין שהיחס

על  שגזר למלך דומה היה תורה מתן

זו  מעל זו שנמצאות מדינות שתי בני

ירדו  לא העליונה המדינה שבני

המדינה  ובני התחתונה למדינה

העליונה  למדינה יעלו לא התחתונה

כמו  הגזירה בטלה תורה במתן אבל

"ואל  סיני", הר על ה' "וירד שכתוב

פנימיות  ולפי ה'" אל עלה אמר משה

התורה  שלימוד היא הכוונה הדברים

החדיר  לא האבות של המצוות ומעשה

העולם  וחומריות בגשמיות קדושה

תורה. במתן רק התחדש זה ודבר

˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ÔÎÏÂ תורה למתן והקדמה כהכנה ¿»≈∆««»¿«ƒ¿
ÈeÏÈb‰L È„k ,ÌÈ¯ˆÓc ÏÊ¯a‰ ¯ek È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ CekÈÊƒ»»«¿≈««¿∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ ÏÎeÈ ‰¯BzŒÔzÓc,במצרים ב'כור' השעבוד וללא ¿««»«ƒ¿»»
שבא  האלוקי האור את לתוכו ולספוג לקלוט 'כלי' להיות יכול היה לא העולם

המצוות. וקיום התורה לימוד ידי על לעולם

„eaÚM‰ ÈLB˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ï‡¯NÈc CekÈf‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆«¬»«¿≈ƒ«ƒ¿
הברזל' ÛebÏ,במצרים'ב'כור Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa היינו ¿∆ƒ¿≈ƒ¿≈««

הגשמי  הגוף של והחומריות הגשמיות וזיכוך ‰ÓLp‰עידון È¯‰L∆¬≈«¿»»
dÓˆÚ וההתלבשות הזה לעולם הירידה לפני עצמה, מצד שהיא כפי «¿»

גשמי  Ôe˜Èzבגוף ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ וזיכוךÏÏk10‡È‰ È¯‰L , ≈»¿ƒ»ƒ¿»∆¬≈ƒ
‰·eˆÁ11„B·k‰ ‡qk ˙ÁzÓ גבוהה בדרגה הוא באלוקות מקורה ¬»ƒ««ƒ≈«»

'eÎÂ ממעל אלוקה "חלק והיא ¿
וקדושה. טוב וכולה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,ממש"

ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏÈ·La ‰È‰ וזיכוך ‰Ûeb.עידון »»ƒ¿ƒ«

ŒÔzÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿««
‰¯Bz הקדמה לאחר היה שכאמור »

ובכוונה  הגשמיות זיכוך של והכנה

אלוקי  אור של וגילוי המשכה לפעול

hÓÏ‰בעולם, ‰¯Bz‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««»¿«»
‰ÏBÚÙÏ È„k ‡È להשפיע ƒ¿≈ƒ¿

קדושה Ûe‚aולהמשיך ‰ÓL ÏÚ«¿»»¿
‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Âc וכמובא «¿»¿ƒ¿ƒ»

‡Èza12‰ÚÒ ‰¯Bz‰L ««¿»∆«»»¿»
‰LaÏ˙pL „Ú 'eÎ ‰„¯ÈÂ¿»¿»«∆ƒ¿«¿»
'eÎ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
˙BiÓLb ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆ·e¿≈≈ƒ«¿ƒ
È„Îa ,'eÎ ¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««≈∆ƒ¿≈
LÙÂ Áe¯ B‡ ‰ÓLp‰ ÏkL∆»«¿»»«¿∆∆

בנשמה  שונות דרגות ¿∆Ûe‚aLשהן
dzÚ„a Ô‚ÈO‰Ï ÏÎez Ì„‡‰»»»«¿«ƒ»¿«¿»

'eÎ ÔÓÈ˜Ïe הזקן רבנו לשון (וזה ¿«¿»
כבודה  ממקום ירדה "התורה בתניא:

ואורייתא  יתברך וחכמתו רצונו שהיא

ולית  חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא

[והתורה  כלל ביה תפיסא מחשבה

ואין  אחד הכול הוא ברוך והקדוש

[ממקורה  ומשם בו]. תופסת מחשבה

כרצונו  והנעלה הגבוה ושורשה

בסתר  וירדה נסעה ה'] של וחכמתו

למדרגה  ממדרגה המדרגות

שנתלבשה  עד העולמות בהשתלשלות

הזה  עולם וענייני גשמיים בדברים

בדיו  גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן ככולם התורה מצות רוב שהן

כל  שתהא כדי וכתובים נביאים שבתורה ספרים וארבעה עשרים הספר על

מחשבה  ממדרגת שלמטה ומעשה דבור בחי' ואפי' בהן תפיסא מחשבה

בהן). ומתלבשת בהן ‰e‡תפיסא ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»¿««»
Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÏÈ·La הגשמיÈLB˜ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏ , ƒ¿ƒ¿»≈∆«»≈¿«ƒ¿ƒ

¯LÎeÓ ‰È‰iL È„k ,ÛebÏ Ú‚Ba ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL'כלי' היינו ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈««¿≈∆ƒ¿∆¿»
ומתאים  BzŒÔzÓc¯‰.ראוי ÈeÏÈbÏ«ƒ¿««»
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'eb dyn l` miwel` xacie

הּגּוף  מעלת ּגֹודל מהּו להבין, צרי א ְֲִִֶַַַַַָָָּתֹורה.

הּתֹורה  ּדנתינת הענין היה ׁשּבׁשבילֹו ,ּכ ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּכל

מצרים. ּדׁשעּבּוד ההכנה לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלמּטה

מאמר ÔÈ·‰Ïeד) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַַָ

אעא 13הּזהר  מתיבּתא, רב ּדאמר ְְְִַַַַָָָָֹ

ּגּופא  כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְִִֵֵַָָָּדלא

ליּה מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָּדלא

נאחז  האֹור ׁשאין עץ חתיכת ּכמֹו ּפירּוׁש, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָוכּו'.

לחתיכֹות  אֹותֹו ׁשּמבּקעים עלֿידיֿזה הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַּבֹו,

ּונׁשמה, ּבגּוף ּגם ּכ האּור, ּבֹו נאחז אזי ְְְֱֲֶַַַָָָָָקטּנֹות

הּנה  ּבּגּוף, מאיר אינֹו הּנׁשמה אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּכאׁשר

נאחז  אזי הּגּוף, את ׁשּמבּטׁשין ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָעלֿידיֿזה

רּבי  ּגחין ּבּזהר, ּומסּים הּנׁשמה. אֹור ּבֹו ְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּומאיר

אבתר מּלה מּלה אמר לעפרא, ונׁשיק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָׁשמעֹון

מהּו להבין, וצרי וכּו'. דהוינא מּיֹומא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָרדיפנא

סליק  ּדלא (אעא מּלה ּבהאי ּכ ּכל הּמעלה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּגֹודל

רדיף  היה ׁשמעֹון ׁשרּבי וכּו') נהֹורא ְְְִִִֵֶַָָָָּביּה

מּלה, האי ׁשמע וכאׁשר היֹותֹו, מּיֹום ְְֱֲִִֶַַַַַָָָאּבתרּה

לעפרא. ונׁשיק ְְְִִַָָָּגחין

ׁשערים'Ô·eÈÂה) ּב'מאה הּמבֹואר 14ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֵֶַָָָ

לאחרֹונה  ּובאחד 15(ׁשּנדּפס , ְְֲִֶֶַַָָָ

לאחרֹונה  ׁשהּגיעּו סדר 16הּביכלאך ּבביאּור ( ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

איתא  ּדהּנה, הּתפילה. מּסדר החל ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּיֹום

והינּו17ּבגמרא  כּו', ּנׁשמה אלקי אֹומר מתער ּכי ְְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

הראׁשֹונה  הּברכה זֹוהי הּגמרא, נּסח ְְִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשעלּֿפי

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּׁשחר, ּפֹותחת ּבברּכת אינּה ְְְִִֵֵַַַַַַַַָ

הּמּפיל  לברּכת ּבהמׁש ׁשּבאה לפי ,18ּבברּו. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

האֹומר  הּוא מי יּפלא ּדלכאֹורה ׁשם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָּומקׁשה

ׁשאֹומר  ּדכיון כּו'), נׁשמה (אלקי זה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹמאמר

הּנׁשמה. מאמר זה אין הרי ּבי, ׁשּנתּת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמה

ׁשּידּבר  ׁשּי ולא ּדֹומם, ּכאבן חּיּות, ללא הּוא עצמֹו מּצד הרי הּגּוף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹואילּו

ּכחֹות, עׂשר יׁש ּבּה ׁשּגם הּבהמית, נפׁש מאמר ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעצמֹו.
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פכ"ט.13) בתניא הובא ― א קסח, שה.14)ח"ג ע' ענינים באוה"ת לאח"ז ונדפס ב. שנה 15)מה, חנוכה לימי בסמיכות

רצג.16)זו. ס"ע שם באוה"ת הנסמן ב.17)ראה ס, הראב"ד.18)ברכות בשם ― חול של שחרית בסדר אבודרהם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏÈ·LaL ,Ck Ïk Ûeb‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«∆«¬««»»∆ƒ¿ƒ
„eaÚLc ‰Î‰‰ È¯Á‡Ï ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙c ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ««»¿«»¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿

,ÌÈ¯ˆÓ היה קדושה בו להחדיר שכדי כך כל חשוב הגוף מדוע כלומר, ƒ¿«ƒ
במצרים.? פרך עבודת של והמאמץ הקושי כל כדאי

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe („¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ‰ÏÈÁz13¯Ó‡c ¿ƒ»«¬««…«¿»«

,‡z·È˙Ó הישיבה ¯· ‡Ú‡רב «¿ƒ¿»»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
בו) נאחזת אינה (שהאש האור בו

ניתן  ואז קטנים לגזרים אותו מבקעים

בקלות  אש בהם Ïc‡להעלות ‡Ùeb»¿»
‡˙ÓLc ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»»

'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא גוף ¿«¿ƒ≈¿
בו  מאירה לא והנשמה הנשמה אור בו

אותו, לבטש יש עליו משפיעה ולא

והחומריות  ה'יישות" את לבטל היינו

ומבאר. שהולך כפי ≈Le¯Èt,שלו,
ıÚ ˙ÎÈ˙Á BÓk גדולהÔÈ‡L ¿¬ƒ«≈∆≈

ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ba ÊÁ‡ ¯B‡‰»∆¡»ƒ≈«¿≈
˙BÎÈ˙ÁÏ B˙B‡ ÌÈÚw·nL ‰Ê∆∆¿«¿ƒ«¬ƒ
,¯e‡‰ Ba ÊÁ‡ ÈÊ‡ ˙BpË¿̃«¬«∆¡»»
¯L‡kL ,‰ÓLe Ûe‚a Ìb Ck»«¿¿»»∆«¬∆
¯È‡Ó BÈ‡ ‰ÓLp‰ ¯B‡«¿»»≈≈ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ûeba«ƒ≈«¿≈∆
ÈÊ‡ ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈLh·nL∆¿«¿ƒ∆«¬«
.‰ÓLp‰ ¯B‡ Ba ¯È‡Óe ÊÁ‡∆¡»≈ƒ«¿»»
Èa¯ ÔÈÁb ,¯‰fa ÌiÒÓe¿«≈«…«»ƒ«ƒ

,‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔBÚÓL התכופף ƒ¿¿»ƒ¿«¿»
העפר  את ונישק שמעון »«‡Ó¯רבי

‡ÙÈ„¯ C¯˙·‡ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¬»¿≈¿ƒ¿»
'eÎÂ ‡ÈÂ‰„ ‡ÓBiÓ מילה מילה ƒ»«¬ƒ»¿

הללו  מהמילים אחת שכל (היינו

רודף  אני מאד), ויקרות חשובות

היותי. מיום ÔÈ·‰Ï,אחרייך CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk ‰ÏÚn‰ Ï„Bb e‰Ó«∆««¬»»»

‰lÓ È‡‰a זו (‡Ú‡באימרה ¿«ƒ»»»
('eÎÂ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»¿
ÛÈ„¯ ‰È‰ ÔBÚÓL Èa¯L∆«ƒƒ¿»»»ƒ

d¯˙a‡ אחריה ÌBiÓרודף ««¿»ƒ
È‡‰ ÚÓL ¯L‡ÎÂ ,B˙BÈ‰¡¿«¬∆»««
‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‰lÓƒ»»ƒ¿»ƒ¿«¿»

לעפר.? ונישק התכופף

'ÌÈ¯ÚL ‰‡Ó'a ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ ענייני ‰14) של קובץ ¿»¿∆¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ
חב"ד  נשיאי מרבותינו B¯Á‡Ï‰חסידות Òt„pL)15, חוזרת בהדפסה ∆ƒ¿«»«¬»

Í‡ÏÎÈa‰ „Á‡·e יד כתב של B¯Á‡Ï‰תכריך eÚÈb‰L16 לידי ¿∆»«ƒ¿»∆ƒƒ»«¬»
‰ÌBiהרבי  ¯„Ò ¯e‡È·a ה') ‰ÏÈÙz‰בעבודת ¯„qÓ ÏÁ‰ עלֿפי ¿≈≈∆«»≈ƒ≈∆«¿ƒ»

כדלהלן. חסידות,

‡˙È‡ ,‰p‰cמובא‡¯Ó‚a17 ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»»
¯Ú˙Ó Èk מתעורר האדם כאשר ƒƒ¿«

בבוקר ‡È˜Ïמהשינה ¯ÓB‡≈¡…«
ÈtŒÏÚL eÈ‰Â ,'eÎ ‰ÓLp¿»»¿«¿∆«ƒ
‰Î¯a‰ È‰BÊ ,‡¯Ób‰ ÁqÀ««¿»»ƒ«¿»»
,¯ÁM‰ ˙k¯·a ‰BL‡¯‰»ƒ»¿ƒ¿««««
˙Á˙Bt dÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈»««

Ce¯·a בברכות הוא כלל שכן , ¿»
איננה  לחברתה' הסמוכה ש'ברכה

עניין  שהיא ברכה אבל ב'ברוך' פותחת

ב'ברוך', פותחת כן עצמו בפני חדש

לא  נשמה' 'אלוקי שברכת והטעם

ההתחלה  שהיא למרות ב'ברוך' פותחת

הוא השחר ברכות של ÈÙÏ¿ƒוהפתיחה
˙k¯·Ï CLÓ‰a ‰‡aL∆»»¿∆¿≈¿ƒ¿«

ÏÈtn‰18 לפני בלילה, שמברכים ««ƒ
ומסתיימת  פותחת כן והיא השינה

ÌLב'ברוך'. ‰L˜Óe במאמר «¿∆»
שערים', 'מאה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰שבספר

‡ÏtÈ'נשמה 'אלוקי הברכה בתוכן ƒ»≈
‰Ê ¯Ó‡Ó ¯ÓB‡‰ ‡e‰ ÈÓƒ»≈«¬»∆
ÔÂÈÎc ,('eÎ ‰ÓL È˜Ï‡)¡…«¿»»¿≈»
È¯‰ ,Èa z˙pL ‰ÓL ¯ÓB‡L∆≈¿»»∆»«»ƒ¬≈

‰ÓLp‰ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÔÈ‡ על ≈∆«¬««¿»»
על  שמדבר אחר מישהו אלא עצמה

הנשמה. ‰¯Èאודות ,Ûeb‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¬≈
BÓˆÚ „vÓ הנשמה ‰e‡ללא ƒ««¿

‡ÏÂ ,ÌÓBc Ô·‡k ,˙eiÁ ‡ÏÏ¿…«¿∆∆≈¿…
BÓˆÚÓ ¯a„iL CiL מה וכל «»∆¿«≈≈«¿

המדברת  היא הנשמה הרי אומר שהגוף

מתוכו.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הברכה «»ƒ¿»∆∆
היא  נשמה" LÙ"אלוקי ¯Ó‡Ó«¬«∆∆

¯NÚ LÈ da ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«»≈∆∆
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f"kyz'dח ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

האלקית  נפׁש ּבין הּממּוצע והיא ּומּדֹות, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹׂשכל

כּו', ּבי ׁשּנתּת נׁשמה האֹומרת והיא הּגּוף, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּובין

ואחרּֿכ היא, טהֹורה מּצדֿעצמּה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה

ּבריאה, לבחינת יֹורדת ׁשהּנׁשמה בראתּה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּתה

והּיׁשּות, המציאּות התחלת הּוא הּבריאה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשעֹולם

ׁשּבּה הּצּורה ענין ׁשהּוא יצרּתּה, אּתה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָואחרּֿכ

ּבי  ּבי, נפחּתּה ׁשאּתה ועד הּנׁשמה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמצטּירת

ּבּנפׁש להתלּבׁש ּבכדי ּבׁשבילי, ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּדיקא,

מׁשּמרּה ואּתה ,ּוממׁשי הּגׁשמי. ּובּגּוף ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהּבהמית

ׁשהּנׁשמה  הּׁשמירה ענין להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבקרּבי,

האלקית  נפׁש ׁשהרי הּגּוף, עם מחּוּברת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשאר

מּנפׁש ולצאת ליּפרד רצֹונּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצדֿעצמּה

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּבאלקּות, וליּכלל 19הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּכתּוב  ׁשהּנׁשמה 20ּבפירּוׁש אדם, נׁשמת הוי' נר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ליּפרד  ּבטבע ׁשחפץ הּנר אֹור ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיא

 ֿ ׁשעל אף למעלה, ּבׁשרׁשֹו ולידבק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמהּפתילה

נׁשמת  ּכ ּבמציאּות, אֹורֹו ויתּבּטל יכּבה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָידיֿזה

הּגּוף  מן ולצאת ליּפרד ּבטבעּה חפצּה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאדם

ׁשּתתּבּטל  הגם ּבה', ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָולידבק

מׁשּמרּה להיֹות צרי ולכן לגמרי, ּבמציאּות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשם

ּבכח  ׁשּזהּו הּגּוף, ּבתֹו ּתׁשאר ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּבי ,

ּדבר  וקֹוׁשר ּבקרּבֹו האדם רּוח ׁשּׁשֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּמפליא

הרמ"א  ׁשּכתב (ּכמֹו ּגׁשמי ּבדבר ).21רּוחני ְְְִִֶַַַָָָָָָ

מּמּנ ליטלּה עתיד ואּתה אּתה ּומסּים הינּו אּתה י, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּמקֹור  ׁשהּוא ,יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו ,ְְְְְְִֵֶַַַַָָּבעצמ

הּנׁשמה  עלּית ענין והּוא הּמציאּות , לכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹוהּׁשרׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙BÁk של כוחות BcÓeשלוש ÏÎN˙ וזאת כוחות, משבע המורכבות …≈∆ƒ

פרק  התניא בספר (כאמור האלוקית הנפש של הללו הכוחות לעשר במקביל

שנשתלשלו  עליונות ספירות עשר "כנגד בחינות עשר יש האלוקית שלנשמה ג

ומדות...") שכל הבהמית È‰Â‡מהן... LÙהנפש ÔÈa ÚˆeÓn‰ ¿ƒ«¿»≈∆∆
,Ûeb‰ ÔÈ·e ˙È˜Ï‡‰ מצד כי »¡…ƒ≈«

רוחנית  מהות והיא 'נפש' היא אחד

לנפש  ושייכות דמיון לה יש ובכך

ובכך  'בהמית' היא שני ומצד האלוקית

הגשמי  לגוף ושייכות דמיון לה יש

'ממוצע' לשמש יכולה היא ולכן

ÓL‰ביניהם  ˙¯ÓB‡‰ ‡È‰Â¿ƒ»∆∆¿»»
,'eÎ Èa z˙pL הברכה ותוכן ∆»«»ƒ

הוא  Œ„vÓוהתפילה ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ«
dÓˆÚ משורשה שירדה קודם «¿»

בגוף  להתלבש כדי העליון ומקורה

‡È‰ ‰¯B‰Ë בחסידות וכמבואר , ¿»ƒ
נמצאת  הנשמה שבה הבחינה שזו

והעליון  הראשון האצילות, בעולם

הרוחניים  העולמות ארבעת מבין

‡z‰הכלליים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
˙„¯BÈ ‰ÓLp‰L ,d˙‡¯·¿»»∆«¿»»∆∆
ÌÏBÚL ,‰‡È¯a ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»«¿»«

,˙eLi‰Â ˙e‡ÈˆÓ‰ עולם לעומת «¿ƒ¿«≈
ממש, אלוקות שנחשב האצילות

הוא  הבריאה, עולם שתחתיו, העולם

של  המציאות גדרי של ההתחלה

‡z‰הנבראים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
‰¯ev‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,dz¯ˆÈ¿«¿»∆ƒ¿««»
מסויימת  והגדרה 'ציור' של במובן

‰ÓLp‰ ˙¯iËˆÓ daL בעולם ∆»ƒ¿«∆∆«¿»»
לעולם  שמתחת העולם היצירה,

dzÁÙהבריאה, ‰z‡L „ÚÂ¿«∆«»¿«¿»
,‡˜Èc Èa ,Èa שהדברים ומאחר ƒƒ»¿»

הרי  הבהמית הנפש ידי על נאמרים

שהנפש  משמעו "בי" הלשון דיוק

בתוך  האלוקית הנפש את ו'הלביש 'נפח' הוא ברוך שהקדוש אומרת הבהמית

"בי" הגשמי ÈÏÈ·La,הגוף eÈ‰c היא שירידת למטה È„Îaהנשמה ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈
.ÈÓLb‰ Ûeb·e ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ«««¿ƒ

,CÈLÓÓe זו ברכה Èa¯˜a,בנוסח d¯nLÓ ‰z‡Â שהנשמה שלאחר «¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ
הפנימי  ותוכנה נוספת, ובקשה לתפילה מקום יש הגוף בתוך התלבשה כבר

‰ÈÓM¯‰הוא ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vLכך על ÓLp‰L‰המיוחדת ∆»ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»∆«¿»»
dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙ È¯‰L ,Ûeb‰ ÌÚ ˙¯aeÁÓ ¯‡Lzƒ»≈¿∆∆ƒ«∆¬≈∆∆»¡…ƒƒ««¿»

„¯tÈÏ dBˆ¯ מהגוף˙ÈÓ‰a‰ LÙpÓ ˙‡ˆÏÂ האלקית שהנשמה ¿»ƒ»≈¿»≈ƒ∆∆««¬ƒ

בה  גם e˜Ï‡a˙מלובשת ÏÏkÈÏÂ,חוצבה ולמקור לשורש לחזור היינו ¿ƒ»≈∆¡…
‡Èza ¯‡B·Ók19·e˙k‰ Le¯ÈÙa20,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ «¿»««¿»¿≈«»≈¬»»ƒ¿«»»

היא  לנר הנשמה השוואת של הפנימית BÓkשהמשמעות ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿
‰ÏÈ˙t‰Ó „¯tÈÏ Ú·Ëa ıÙÁL ¯p‰ ¯B‡נאחז הוא ÈÏÂ„·˜בה «≈∆»≈¿∆«ƒ»≈≈«¿ƒ»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏ BL¯La בתניא וכמבואר , ¿»¿¿«¿»
למעלה  תמיד מתנענע הנר אור שלכן

בטבע  חפץ האש שאור "מפני בטבעו

בשרשו  ולידבק מהפתילה ליפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח" ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰גלגל Û‡«∆«¿≈∆
˙e‡ÈˆÓa B¯B‡ Ïha˙ÈÂ ‰aÎÈƒ¿∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
נמשך  הנר אור בטבעו זאת בכל

‰‡„Ìלמקורו, ˙ÓL Ck»ƒ¿«»»»
˙‡ˆÏÂ „¯tÈÏ dÚ·Ëa dˆÙÁ∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈¿»≈
dL¯La ˜·„ÈÏÂ Ûeb‰ ÔÓƒ«¿ƒ»≈¿»¿»
Ïha˙zL Ì‚‰ ,'‰a d¯B˜Óe¿»«¬«∆ƒ¿«≈

,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌL נר כמו »ƒ¿ƒ¿«¿≈
כל  את שמאבד לאבוקה שמתקרב

הגדולה באש ונכלל ≈«¿ÔÎÏÂמציאותו
,Èa¯˜a d¯nLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ¿ƒ

כדי  מיוחדת ««¿»∆ÓLp‰L‰'שמירה'
e‰fL ,Ûeb‰ CB˙a ¯‡Lzƒ»≈¿«∆∆

‡ÈÏÙn‰ ÁÎa הקדוש של כוחו ¿…«««¿ƒ
לעשות  המפליא הוא ≈∆ÓBML¯ברוך

¯LB˜Â Ba¯˜a Ì„‡‰ Áe¯«»»»¿ƒ¿¿≈
ÈÓLbומחבר  ¯·„a ÈÁe¯ ¯·c»»»ƒ¿»»«¿ƒ

זה  שונים והרוחניות שהגשמיות וכיוון

הוא  הזה החיבור הרי במהותן, מזה

‰¯Ó"‡פלא ·˙kL BÓk)21 ¿∆»«»«»
החת  נוסח "אשר בביאור ברכת של ימה

ומפליא  בשר כל "רופא – יצר"

במה  לעשות שמפליא ..." לעשות:

דבר  וקושר בקרבו האדם רוח ששומר

[הגוף], גשמי בדבר [הנשמה] רוחני

בשר, כל רופא שהוא ידי על הוא והכל

ונשמתו  הבריאות בקו האדם אז כי

בקרבו" ).משתמרת
ÌiÒÓeהוא נשמה' 'אלוקי ברכת של dÏËÈÏהסיום „È˙Ú ‰z‡Â ¿«≈¿«»»ƒƒ¿»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ,EÓˆÚa ‰z‡ eÈ‰ ‰z‡ ,ÈpnÓƒ∆ƒ«»«¿«»¿«¿¿«¿«¿ƒ¿»≈
ממנו  מסויימת והתגלות הארה ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש ∆e‰L‡היינו

,˙e‡Èˆn‰ ÏÎÏ L¯M‰Â ¯B˜n‰ שהתהוות בחסידות כמבואר «»¿«…∆¿»«¿ƒ
שלו  והירידה האלוקי האור צמצום ידי על היא בפועל והנבראים המציאות

עצמותו  הוא המציאות כל של והמקור השורש אבל למדריגה ממדריגה

הוא ברוך הקדוש של לפי e‰Â‡ומהותו ממני" "ליטלה של המשמעות ¿
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ּדמלּכא  ּבגּופא ּתכלית 22לאׁשּתאבא ׁשּזֹוהי , ְְְְְְֳִִִֶַַָָָָ

ּתבֹוא  ׁשעלֿידיֿזה ּכדי למּטה הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָירידת

נעׂשה  זה ׁשּכל מּמּני, (ליטלּה) וזהּו זֹו, ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלעלּיה

לּדבר, ּוראיה ּדוקא. הּגּוף עם העבֹודה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

יהיה  הּנׁשמה ׂשכר קיּבּול עיקר ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהרי

הּנׁשמה  ּתהיה ׁשאז הּמתים, ּבתחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלעתידֿלבא

הרמּב"ן  ּכׁשיטת ּדוקא, ּכׁשיטת 23ּבגּוף (ּדלא ְְְְְְִִַַַַַָָֹ

יהיה 24הרמּב"ם  ּדלעתידֿלבא הּׂשכר ׁשעיקר ( ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתהיה  ׁשּלעתידֿלבא ועד ּדוקא, ּבגּופים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹלנׁשמֹות

הּגּוף  מן נּזֹונית עכׁשו 25הּנׁשמה ּכמֹו (לא ְְְִִֵַַַָָָֹ

לפי  והינּו, מהּנׁשמה), חּיּות מקּבל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשהּגּוף

הּוא  ׁשּׁשרׁשֹו הּגּוף, מעלת ּתתגּלה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלעתידֿלבא

הּגּוף  ׁשרׁש עכׁשו ׁשּגם (והינּו, מהּנׁשמה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה

זה  הרי ׁשעכׁשו אּלא מהּנׁשמה, למעלה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא

הּנה  ׁשּלכן ּבגילּוי), יהיה ּולעתידֿלבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבהעלם,

עֹוד  ּדאין הּביטּול להיֹות יכֹול ּבּגּוף .26ּדוקא ְְְִִֵַַַָָ

ּדוקא. ּבּגּוף הּוא העילּוי ׁשּתכלית מּובן זה ְְִִִֶֶַַַָָָָּומּכל

ּבמעלתֹו,‡ÌÓו) יהיה ׁשהּגּוף לפעֹול ּכדי »¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

מתיבּתא, רב מאמר הּוא זה על ְְֲִִֵֶַַַַָהּנה

כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְִִֵֵַָָָָאעא

מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָּגּופא

הּגּוף, ּבּטּוׁש להיֹות ׁשּצרי הינּו, וכּו'. ְְְִִִֵֶַַָליּה

ׁשמסּים  ּוכפי הּנׁשמה, אֹור ּבֹו יאיר  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה

האֹור  ׁשּמאיר ּדנׁשמתא, נהירּו נהיר ּכדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּזהר,

ׁשל מּמעל העצמי אלקה חלק ׁשהיא הּנׁשמה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מאמר 27מּמׁש ׁשמעֹון רּבי ׁשמע ׁשּכאׁשר וזהּו . ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּגֹודל  מּצד כּו', לעפרא ונׁשיק ּגחין מתיבּתא, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָרב
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  העניינים ‰ÓLp‰פנימיות ˙iÏÚ ÔÈÚ העליון ומקורה לשרשה ƒ¿«¬ƒ««¿»»

הזוהר ובלשון באלוקות, נכללת ולהיות Ùe‚a‡לחזור ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿»√»¿»
‡kÏÓc22, ב'גוף ולהיכלל ממציאותה להתבטל כלומר 'נשאבת', להיות ¿«¿»

מוחלטת באחדות איתו ולהתאחד בעצמו הוא ברוך בקדוש È‰BfL∆ƒהמלך'
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»

‡B·z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k בסופו ¿≈∆«¿≈∆»
התהליך  BÊשל ‰iÏÚÏ של «¬ƒ»

באלוקות, (dÏËÈÏ)התכללות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
,ÈpnÓ אומרים והגוף הבהמית הנפש ƒ∆ƒ

תיפרד  היא תתעלה הנשמה שכאשר

כיון  ŒÏÚ"ממני" ‰NÚ ‰Ê ÏkL∆»∆«¬∆«
‡˜Âc Ûeb‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ««¿»

לאחר  דווקא יורדת כי שהנשמה

ומבררת  בו ופועלת בגוף ומתלבשת

של  בסופו מגיעה היא אותו, ומזככת

ירדה  שבשבילו העילוי לתכלית דבר

מלכתחילה.

,¯·cÏ ‰È‡¯e של העילוי שכל ¿»»«»»
בעצ  בא הגוף הנשמה באמצעות ם

˜ÏeaÈהגשמי  ¯˜ÈÚ Ìb È¯‰L∆¬≈«ƒ«ƒ
‰ÓLp‰ ¯ÎN בקיום עבודתה על ¿««¿»»

ומצוות  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡התורה ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…
‰È‰z Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙aƒ¿ƒ««≈ƒ∆»ƒ¿∆
˙ËÈLk ,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿»¿ƒ«

Ô"aÓ¯‰23˙ËÈLk ‡Ïc) »«¿«¿…¿ƒ«
Ì"aÓ¯‰24 קבלת שעיקר הסובר »«¿«

נמצאת  שם עדן, בגן היא השכר

הרמב"ן  ושיטת הגוף) ללא הנשמה

בתורת  המקובלת השיטה היא

‰ÎO¯החסידות  ¯˜ÈÚL∆ƒ««»»
˙BÓLÏ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿»

,‡˜Âc ÌÈÙe‚a תופס הגוף הרי ¿ƒ«¿»
הן  הנשמה של ה' בעבודת חשוב מקום

בקיום  דווקא שהיא עצמה בעבודה

כאשר  הזה בעולם והמצוות התורה

קבלת  לגבי והן בגוף מלובשת הנשמה

שאז  המתים בתחיית שעיקרו השכר

גשמי בגוף ותהיה תחזור »¿ÚÂ„הנשמה
של  ומעלתו חשיבותו גדלה כך È‰z‰הגוף וכל ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆

˙ÈBf ‰ÓLp‰ וחיות שפע ‰Ûebומקבלת ÔÓ25ÂLÎÚ BÓk ‡Ï) «¿»»ƒ≈ƒ«…¿«¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,(‰ÓLp‰Ó ˙eiÁ Ïa˜Ó Ûeb‰L∆«¿«≈«≈«¿»»¿«¿¿ƒ∆¿»ƒ»…

‡e‰ BL¯ML ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙z בעצם‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«∆«¬««∆»¿¿«¿»≈«¿»»

ÂLÎÚ ÌbL ,eÈ‰Â) לבוא לעתיד רק ‰e‡ולא Ûeb‰ L¯L ¿«¿∆««¿»…∆«
,ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ ÂLÎÚL ‡l‡ ,‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ נראה והגוף ¿«¿»≈«¿»»∆»∆«¿»¬≈∆¿∆¿≈

הרוחנית  הנשמה לעומת ונחות גשמי È‰È‰דבר ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe שורש ¿»ƒ»…ƒ¿∆
הנשמה),ÈeÏÈ‚aהגוף  משורש נעלה שהוא Âc˜‡ויתברר ‰p‰ ÔÎlL ¿ƒ∆»≈ƒ≈«¿»

ÏeËÈa‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ûeba«»ƒ¿«ƒ
„BÚ ÔÈ‡c26 בדרגא ביטול שהוא ¿≈

הביטול  מאשר (יותר במיוחד נעלית

חשיב",בבחינת  כלא קמיה "כולא

רק  מסויימת מציאות יש כאשר

לה  אין הנעלה האלוקי האור שלעומת

משמעו  עוד" "אין ואילו חשיבות,

כלל). עצמה בפני מציאות זו שאין

‰Ê ÏkÓe אודות לעיל המבואר ƒ»∆
והזיכוך  הבירור לעניין הן הגוף מעלת

הן  ומצוות, דתורה העבודה ידי שעל

המתים  בתחיית השכר קבלת לעניין

על  הגוף שורש מעלת לעניין והן

הנשמה ÈÏÎzL˙שורש Ô·eÓ»∆«¿ƒ
‡˜Âc Ûeba ‡e‰ ÈeÏÈÚ‰ ולכן »ƒ««¿»

ועבודת  השעבוד שכל פלא זה אין

ולזכך  לברר כדי הייתה במצרים הפרך

לעיל. כמבואר הגשמי, הגוף את

Ûeb‰L ÏBÚÙÏ È„k ÌÓ‡ (Â»¿»¿≈ƒ¿∆«
‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,B˙ÏÚÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿«¬»ƒ≈«∆

,‡z·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ó ‡e‰ בזוהר «¬««¿ƒ¿»
לעיל  ÈÏÒ˜שהובא ‡Ïc ‡Ú‡»»¿»¿ƒ

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa≈¿»¿«¿ƒ≈
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb»¿»¿ƒ≈¿»
.'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿
מבקעים  האש אור בו עולה שלא עץ

הנשמה  אור בו עולה שלא גוף אותו,

אותו  ומבטלים ¿»‰eÈ,מבטשים
Leha ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL וביטול ∆»ƒƒ¿ƒ

Ûeb‰"יש" בבחינת יהיה שלא «
Baו"מציאות", ¯È‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ

ÌiÒÓL ÈÙÎe ,‰ÓLp‰ ¯B‡ את «¿»»¿ƒ∆¿«≈
האמור  È‰¯הקטע ÔÈ„k ,¯‰fa«…«¿≈»ƒ

,‡˙ÓLc e¯È‰ אור מאיר ואז ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰ÓLp‰,הנשמה  ÏL ÈÓˆÚ‰ ¯B‡‰ ¯È‡nL עצם עומק היינו ∆≈ƒ»»«¿ƒ∆«¿»»

מועטת  הארה רק ולא הנשמה ÏÚnÓופנימיות ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
LnÓ27e‰ÊÂ לכך . Ó‡Ó¯הטעם ÔBÚÓL Èa¯ ÚÓL ¯L‡kL זה «»¿∆∆«¬∆»««ƒƒ¿«¬«

eÎ',של  ‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‡z·È˙Ó את ¯· ונישק התכופף «¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
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ט f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

האלקית  נפׁש ּבין הּממּוצע והיא ּומּדֹות, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹׂשכל

כּו', ּבי ׁשּנתּת נׁשמה האֹומרת והיא הּגּוף, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּובין

ואחרּֿכ היא, טהֹורה מּצדֿעצמּה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה

ּבריאה, לבחינת יֹורדת ׁשהּנׁשמה בראתּה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּתה

והּיׁשּות, המציאּות התחלת הּוא הּבריאה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשעֹולם

ׁשּבּה הּצּורה ענין ׁשהּוא יצרּתּה, אּתה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָואחרּֿכ

ּבי  ּבי, נפחּתּה ׁשאּתה ועד הּנׁשמה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמצטּירת

ּבּנפׁש להתלּבׁש ּבכדי ּבׁשבילי, ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּדיקא,

מׁשּמרּה ואּתה ,ּוממׁשי הּגׁשמי. ּובּגּוף ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהּבהמית

ׁשהּנׁשמה  הּׁשמירה ענין להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבקרּבי,

האלקית  נפׁש ׁשהרי הּגּוף, עם מחּוּברת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשאר

מּנפׁש ולצאת ליּפרד רצֹונּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצדֿעצמּה

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּבאלקּות, וליּכלל 19הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּכתּוב  ׁשהּנׁשמה 20ּבפירּוׁש אדם, נׁשמת הוי' נר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ליּפרד  ּבטבע ׁשחפץ הּנר אֹור ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיא

 ֿ ׁשעל אף למעלה, ּבׁשרׁשֹו ולידבק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמהּפתילה

נׁשמת  ּכ ּבמציאּות, אֹורֹו ויתּבּטל יכּבה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָידיֿזה

הּגּוף  מן ולצאת ליּפרד ּבטבעּה חפצּה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאדם

ׁשּתתּבּטל  הגם ּבה', ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָולידבק

מׁשּמרּה להיֹות צרי ולכן לגמרי, ּבמציאּות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשם

ּבכח  ׁשּזהּו הּגּוף, ּבתֹו ּתׁשאר ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּבי ,

ּדבר  וקֹוׁשר ּבקרּבֹו האדם רּוח ׁשּׁשֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּמפליא

הרמ"א  ׁשּכתב (ּכמֹו ּגׁשמי ּבדבר ).21רּוחני ְְְִִֶַַַָָָָָָ

מּמּנ ליטלּה עתיד ואּתה אּתה ּומסּים הינּו אּתה י, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּמקֹור  ׁשהּוא ,יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו ,ְְְְְְִֵֶַַַַָָּבעצמ

הּנׁשמה  עלּית ענין והּוא הּמציאּות , לכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹוהּׁשרׁש
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כז.20)רפי"ט.19) כ, ס"א.21)משלי ס"ו או"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙BÁk של כוחות BcÓeשלוש ÏÎN˙ וזאת כוחות, משבע המורכבות …≈∆ƒ

פרק  התניא בספר (כאמור האלוקית הנפש של הללו הכוחות לעשר במקביל

שנשתלשלו  עליונות ספירות עשר "כנגד בחינות עשר יש האלוקית שלנשמה ג

ומדות...") שכל הבהמית È‰Â‡מהן... LÙהנפש ÔÈa ÚˆeÓn‰ ¿ƒ«¿»≈∆∆
,Ûeb‰ ÔÈ·e ˙È˜Ï‡‰ מצד כי »¡…ƒ≈«

רוחנית  מהות והיא 'נפש' היא אחד

לנפש  ושייכות דמיון לה יש ובכך

ובכך  'בהמית' היא שני ומצד האלוקית

הגשמי  לגוף ושייכות דמיון לה יש

'ממוצע' לשמש יכולה היא ולכן

ÓL‰ביניהם  ˙¯ÓB‡‰ ‡È‰Â¿ƒ»∆∆¿»»
,'eÎ Èa z˙pL הברכה ותוכן ∆»«»ƒ

הוא  Œ„vÓוהתפילה ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ«
dÓˆÚ משורשה שירדה קודם «¿»

בגוף  להתלבש כדי העליון ומקורה

‡È‰ ‰¯B‰Ë בחסידות וכמבואר , ¿»ƒ
נמצאת  הנשמה שבה הבחינה שזו

והעליון  הראשון האצילות, בעולם

הרוחניים  העולמות ארבעת מבין

‡z‰הכלליים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
˙„¯BÈ ‰ÓLp‰L ,d˙‡¯·¿»»∆«¿»»∆∆
ÌÏBÚL ,‰‡È¯a ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»«¿»«

,˙eLi‰Â ˙e‡ÈˆÓ‰ עולם לעומת «¿ƒ¿«≈
ממש, אלוקות שנחשב האצילות

הוא  הבריאה, עולם שתחתיו, העולם

של  המציאות גדרי של ההתחלה

‡z‰הנבראים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
‰¯ev‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,dz¯ˆÈ¿«¿»∆ƒ¿««»
מסויימת  והגדרה 'ציור' של במובן

‰ÓLp‰ ˙¯iËˆÓ daL בעולם ∆»ƒ¿«∆∆«¿»»
לעולם  שמתחת העולם היצירה,

dzÁÙהבריאה, ‰z‡L „ÚÂ¿«∆«»¿«¿»
,‡˜Èc Èa ,Èa שהדברים ומאחר ƒƒ»¿»

הרי  הבהמית הנפש ידי על נאמרים

שהנפש  משמעו "בי" הלשון דיוק

בתוך  האלוקית הנפש את ו'הלביש 'נפח' הוא ברוך שהקדוש אומרת הבהמית

"בי" הגשמי ÈÏÈ·La,הגוף eÈ‰c היא שירידת למטה È„Îaהנשמה ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈
.ÈÓLb‰ Ûeb·e ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ«««¿ƒ

,CÈLÓÓe זו ברכה Èa¯˜a,בנוסח d¯nLÓ ‰z‡Â שהנשמה שלאחר «¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ
הפנימי  ותוכנה נוספת, ובקשה לתפילה מקום יש הגוף בתוך התלבשה כבר

‰ÈÓM¯‰הוא ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vLכך על ÓLp‰L‰המיוחדת ∆»ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»∆«¿»»
dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙ È¯‰L ,Ûeb‰ ÌÚ ˙¯aeÁÓ ¯‡Lzƒ»≈¿∆∆ƒ«∆¬≈∆∆»¡…ƒƒ««¿»

„¯tÈÏ dBˆ¯ מהגוף˙ÈÓ‰a‰ LÙpÓ ˙‡ˆÏÂ האלקית שהנשמה ¿»ƒ»≈¿»≈ƒ∆∆««¬ƒ

בה  גם e˜Ï‡a˙מלובשת ÏÏkÈÏÂ,חוצבה ולמקור לשורש לחזור היינו ¿ƒ»≈∆¡…
‡Èza ¯‡B·Ók19·e˙k‰ Le¯ÈÙa20,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ «¿»««¿»¿≈«»≈¬»»ƒ¿«»»

היא  לנר הנשמה השוואת של הפנימית BÓkשהמשמעות ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿
‰ÏÈ˙t‰Ó „¯tÈÏ Ú·Ëa ıÙÁL ¯p‰ ¯B‡נאחז הוא ÈÏÂ„·˜בה «≈∆»≈¿∆«ƒ»≈≈«¿ƒ»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏ BL¯La בתניא וכמבואר , ¿»¿¿«¿»
למעלה  תמיד מתנענע הנר אור שלכן

בטבע  חפץ האש שאור "מפני בטבעו

בשרשו  ולידבק מהפתילה ליפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח" ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰גלגל Û‡«∆«¿≈∆
˙e‡ÈˆÓa B¯B‡ Ïha˙ÈÂ ‰aÎÈƒ¿∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
נמשך  הנר אור בטבעו זאת בכל

‰‡„Ìלמקורו, ˙ÓL Ck»ƒ¿«»»»
˙‡ˆÏÂ „¯tÈÏ dÚ·Ëa dˆÙÁ∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈¿»≈
dL¯La ˜·„ÈÏÂ Ûeb‰ ÔÓƒ«¿ƒ»≈¿»¿»
Ïha˙zL Ì‚‰ ,'‰a d¯B˜Óe¿»«¬«∆ƒ¿«≈

,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌL נר כמו »ƒ¿ƒ¿«¿≈
כל  את שמאבד לאבוקה שמתקרב

הגדולה באש ונכלל ≈«¿ÔÎÏÂמציאותו
,Èa¯˜a d¯nLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ¿ƒ

כדי  מיוחדת ««¿»∆ÓLp‰L‰'שמירה'
e‰fL ,Ûeb‰ CB˙a ¯‡Lzƒ»≈¿«∆∆

‡ÈÏÙn‰ ÁÎa הקדוש של כוחו ¿…«««¿ƒ
לעשות  המפליא הוא ≈∆ÓBML¯ברוך

¯LB˜Â Ba¯˜a Ì„‡‰ Áe¯«»»»¿ƒ¿¿≈
ÈÓLbומחבר  ¯·„a ÈÁe¯ ¯·c»»»ƒ¿»»«¿ƒ

זה  שונים והרוחניות שהגשמיות וכיוון

הוא  הזה החיבור הרי במהותן, מזה

‰¯Ó"‡פלא ·˙kL BÓk)21 ¿∆»«»«»
החת  נוסח "אשר בביאור ברכת של ימה

ומפליא  בשר כל "רופא – יצר"

במה  לעשות שמפליא ..." לעשות:

דבר  וקושר בקרבו האדם רוח ששומר

[הגוף], גשמי בדבר [הנשמה] רוחני

בשר, כל רופא שהוא ידי על הוא והכל

ונשמתו  הבריאות בקו האדם אז כי

בקרבו" ).משתמרת
ÌiÒÓeהוא נשמה' 'אלוקי ברכת של dÏËÈÏהסיום „È˙Ú ‰z‡Â ¿«≈¿«»»ƒƒ¿»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ,EÓˆÚa ‰z‡ eÈ‰ ‰z‡ ,ÈpnÓƒ∆ƒ«»«¿«»¿«¿¿«¿«¿ƒ¿»≈
ממנו  מסויימת והתגלות הארה ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש ∆e‰L‡היינו

,˙e‡Èˆn‰ ÏÎÏ L¯M‰Â ¯B˜n‰ שהתהוות בחסידות כמבואר «»¿«…∆¿»«¿ƒ
שלו  והירידה האלוקי האור צמצום ידי על היא בפועל והנבראים המציאות

עצמותו  הוא המציאות כל של והמקור השורש אבל למדריגה ממדריגה

הוא ברוך הקדוש של לפי e‰Â‡ומהותו ממני" "ליטלה של המשמעות ¿
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'eb dyn l` miwel` xacie

ּדמלּכא  ּבגּופא ּתכלית 22לאׁשּתאבא ׁשּזֹוהי , ְְְְְְֳִִִֶַַָָָָ

ּתבֹוא  ׁשעלֿידיֿזה ּכדי למּטה הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָירידת

נעׂשה  זה ׁשּכל מּמּני, (ליטלּה) וזהּו זֹו, ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלעלּיה

לּדבר, ּוראיה ּדוקא. הּגּוף עם העבֹודה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

יהיה  הּנׁשמה ׂשכר קיּבּול עיקר ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהרי

הּנׁשמה  ּתהיה ׁשאז הּמתים, ּבתחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלעתידֿלבא

הרמּב"ן  ּכׁשיטת ּדוקא, ּכׁשיטת 23ּבגּוף (ּדלא ְְְְְְִִַַַַַָָֹ

יהיה 24הרמּב"ם  ּדלעתידֿלבא הּׂשכר ׁשעיקר ( ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתהיה  ׁשּלעתידֿלבא ועד ּדוקא, ּבגּופים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹלנׁשמֹות

הּגּוף  מן נּזֹונית עכׁשו 25הּנׁשמה ּכמֹו (לא ְְְִִֵַַַָָָֹ

לפי  והינּו, מהּנׁשמה), חּיּות מקּבל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשהּגּוף

הּוא  ׁשּׁשרׁשֹו הּגּוף, מעלת ּתתגּלה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלעתידֿלבא

הּגּוף  ׁשרׁש עכׁשו ׁשּגם (והינּו, מהּנׁשמה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה

זה  הרי ׁשעכׁשו אּלא מהּנׁשמה, למעלה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא

הּנה  ׁשּלכן ּבגילּוי), יהיה ּולעתידֿלבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבהעלם,

עֹוד  ּדאין הּביטּול להיֹות יכֹול ּבּגּוף .26ּדוקא ְְְִִֵַַַָָ

ּדוקא. ּבּגּוף הּוא העילּוי ׁשּתכלית מּובן זה ְְִִִֶֶַַַָָָָּומּכל

ּבמעלתֹו,‡ÌÓו) יהיה ׁשהּגּוף לפעֹול ּכדי »¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

מתיבּתא, רב מאמר הּוא זה על ְְֲִִֵֶַַַַָהּנה

כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְִִֵֵַָָָָאעא

מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָּגּופא

הּגּוף, ּבּטּוׁש להיֹות ׁשּצרי הינּו, וכּו'. ְְְִִִֵֶַַָליּה

ׁשמסּים  ּוכפי הּנׁשמה, אֹור ּבֹו יאיר  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה

האֹור  ׁשּמאיר ּדנׁשמתא, נהירּו נהיר ּכדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּזהר,

ׁשל מּמעל העצמי אלקה חלק ׁשהיא הּנׁשמה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מאמר 27מּמׁש ׁשמעֹון רּבי ׁשמע ׁשּכאׁשר וזהּו . ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּגֹודל  מּצד כּו', לעפרא ונׁשיק ּגחין מתיבּתא, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָרב
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ב.22) ריז, ב.23)זח"א יד, להצ"צ סהמ"צ ג. טו, צו לקו"ת וראה בסופו. הגמול הקדמה 24)שער סנהדרין המשניות פירוש

חלק. תרח"ץ 25)לפרק ואילך. צט ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך תרל"ז. נח תולדות ואלה ד"ה ראה

ואילך. 127 ע' שלום תורת השיחות ספר ריט. ואילך.26)ע' קצז ע' תרס"א סה"מ וראה לט. ד, רפ"ב.27)ואתחנן תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  העניינים ‰ÓLp‰פנימיות ˙iÏÚ ÔÈÚ העליון ומקורה לשרשה ƒ¿«¬ƒ««¿»»

הזוהר ובלשון באלוקות, נכללת ולהיות Ùe‚a‡לחזור ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿»√»¿»
‡kÏÓc22, ב'גוף ולהיכלל ממציאותה להתבטל כלומר 'נשאבת', להיות ¿«¿»

מוחלטת באחדות איתו ולהתאחד בעצמו הוא ברוך בקדוש È‰BfL∆ƒהמלך'
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»

‡B·z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k בסופו ¿≈∆«¿≈∆»
התהליך  BÊשל ‰iÏÚÏ של «¬ƒ»

באלוקות, (dÏËÈÏ)התכללות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
,ÈpnÓ אומרים והגוף הבהמית הנפש ƒ∆ƒ

תיפרד  היא תתעלה הנשמה שכאשר

כיון  ŒÏÚ"ממני" ‰NÚ ‰Ê ÏkL∆»∆«¬∆«
‡˜Âc Ûeb‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ««¿»

לאחר  דווקא יורדת כי שהנשמה

ומבררת  בו ופועלת בגוף ומתלבשת

של  בסופו מגיעה היא אותו, ומזככת

ירדה  שבשבילו העילוי לתכלית דבר

מלכתחילה.

,¯·cÏ ‰È‡¯e של העילוי שכל ¿»»«»»
בעצ  בא הגוף הנשמה באמצעות ם

˜ÏeaÈהגשמי  ¯˜ÈÚ Ìb È¯‰L∆¬≈«ƒ«ƒ
‰ÓLp‰ ¯ÎN בקיום עבודתה על ¿««¿»»

ומצוות  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡התורה ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…
‰È‰z Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙aƒ¿ƒ««≈ƒ∆»ƒ¿∆
˙ËÈLk ,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿»¿ƒ«

Ô"aÓ¯‰23˙ËÈLk ‡Ïc) »«¿«¿…¿ƒ«
Ì"aÓ¯‰24 קבלת שעיקר הסובר »«¿«

נמצאת  שם עדן, בגן היא השכר

הרמב"ן  ושיטת הגוף) ללא הנשמה

בתורת  המקובלת השיטה היא

‰ÎO¯החסידות  ¯˜ÈÚL∆ƒ««»»
˙BÓLÏ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿»

,‡˜Âc ÌÈÙe‚a תופס הגוף הרי ¿ƒ«¿»
הן  הנשמה של ה' בעבודת חשוב מקום

בקיום  דווקא שהיא עצמה בעבודה

כאשר  הזה בעולם והמצוות התורה

קבלת  לגבי והן בגוף מלובשת הנשמה

שאז  המתים בתחיית שעיקרו השכר

גשמי בגוף ותהיה תחזור »¿ÚÂ„הנשמה
של  ומעלתו חשיבותו גדלה כך È‰z‰הגוף וכל ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆

˙ÈBf ‰ÓLp‰ וחיות שפע ‰Ûebומקבלת ÔÓ25ÂLÎÚ BÓk ‡Ï) «¿»»ƒ≈ƒ«…¿«¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,(‰ÓLp‰Ó ˙eiÁ Ïa˜Ó Ûeb‰L∆«¿«≈«≈«¿»»¿«¿¿ƒ∆¿»ƒ»…

‡e‰ BL¯ML ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙z בעצם‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«∆«¬««∆»¿¿«¿»≈«¿»»

ÂLÎÚ ÌbL ,eÈ‰Â) לבוא לעתיד רק ‰e‡ולא Ûeb‰ L¯L ¿«¿∆««¿»…∆«
,ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ ÂLÎÚL ‡l‡ ,‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ נראה והגוף ¿«¿»≈«¿»»∆»∆«¿»¬≈∆¿∆¿≈

הרוחנית  הנשמה לעומת ונחות גשמי È‰È‰דבר ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe שורש ¿»ƒ»…ƒ¿∆
הנשמה),ÈeÏÈ‚aהגוף  משורש נעלה שהוא Âc˜‡ויתברר ‰p‰ ÔÎlL ¿ƒ∆»≈ƒ≈«¿»

ÏeËÈa‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ûeba«»ƒ¿«ƒ
„BÚ ÔÈ‡c26 בדרגא ביטול שהוא ¿≈

הביטול  מאשר (יותר במיוחד נעלית

חשיב",בבחינת  כלא קמיה "כולא

רק  מסויימת מציאות יש כאשר

לה  אין הנעלה האלוקי האור שלעומת

משמעו  עוד" "אין ואילו חשיבות,

כלל). עצמה בפני מציאות זו שאין

‰Ê ÏkÓe אודות לעיל המבואר ƒ»∆
והזיכוך  הבירור לעניין הן הגוף מעלת

הן  ומצוות, דתורה העבודה ידי שעל

המתים  בתחיית השכר קבלת לעניין

על  הגוף שורש מעלת לעניין והן

הנשמה ÈÏÎzL˙שורש Ô·eÓ»∆«¿ƒ
‡˜Âc Ûeba ‡e‰ ÈeÏÈÚ‰ ולכן »ƒ««¿»

ועבודת  השעבוד שכל פלא זה אין

ולזכך  לברר כדי הייתה במצרים הפרך

לעיל. כמבואר הגשמי, הגוף את

Ûeb‰L ÏBÚÙÏ È„k ÌÓ‡ (Â»¿»¿≈ƒ¿∆«
‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,B˙ÏÚÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿«¬»ƒ≈«∆

,‡z·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ó ‡e‰ בזוהר «¬««¿ƒ¿»
לעיל  ÈÏÒ˜שהובא ‡Ïc ‡Ú‡»»¿»¿ƒ

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa≈¿»¿«¿ƒ≈
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb»¿»¿ƒ≈¿»
.'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿
מבקעים  האש אור בו עולה שלא עץ

הנשמה  אור בו עולה שלא גוף אותו,

אותו  ומבטלים ¿»‰eÈ,מבטשים
Leha ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL וביטול ∆»ƒƒ¿ƒ

Ûeb‰"יש" בבחינת יהיה שלא «
Baו"מציאות", ¯È‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ

ÌiÒÓL ÈÙÎe ,‰ÓLp‰ ¯B‡ את «¿»»¿ƒ∆¿«≈
האמור  È‰¯הקטע ÔÈ„k ,¯‰fa«…«¿≈»ƒ

,‡˙ÓLc e¯È‰ אור מאיר ואז ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰ÓLp‰,הנשמה  ÏL ÈÓˆÚ‰ ¯B‡‰ ¯È‡nL עצם עומק היינו ∆≈ƒ»»«¿ƒ∆«¿»»

מועטת  הארה רק ולא הנשמה ÏÚnÓופנימיות ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
LnÓ27e‰ÊÂ לכך . Ó‡Ó¯הטעם ÔBÚÓL Èa¯ ÚÓL ¯L‡kL זה «»¿∆∆«¬∆»««ƒƒ¿«¬«

eÎ',של  ‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‡z·È˙Ó את ¯· ונישק התכופף «¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
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f"kyz'dי ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

להכיל  יכֹולים הּלב ּכלי ׁשאין הּלב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהתּפעלּות

ּדמעֹות  עיניו זלגּו עלּֿדר) מּפני 28זאת ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

להכיל  יכֹולים הּמֹוח ּכלי ׁשאין הּמֹוח, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהתּפעלּות

החידּוׁש ּבגלל היא זֹו ׁשהתּפעלּות ְְֲִִִִֶַַַֹזאת),

ׁשהתּגּלּות  הּגּוף, מעלת ּגֹודל ּבענין זה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבמאמר

ענינים  עלֿידי (לא היא איןֿסֹוף אֹור ְְְִִִֵֵַַָֹעצמּות

ּדוקא. הּגּוף עלֿידי אּלא) ְְִִֵֶַַַָָָרּוחנּיים,

הּתפלה,29ּבהּמאמר CÈLÓÓeז) סדר ּבביאּור «¿ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָ

ענין  הּוא ּדזמרה' ְְְְִִֵֶַָׁש'ּפסּוקי

אי ּבהם, אׁשר וכל וארץ ּבּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָההתּבֹוננּות

ל30אּתה  הּׁשמים ּוצבא ּכּולם את מחּיה ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבהתּבֹוננּות  אֹור יֹוצר ואחרּֿכ כּו', ְְְְְֲִִִֵַַַָמׁשּתחוים

כּו', הּקֹודׁש וחּיֹות ּוׂשרפים הּמלאכים ְְְְִִִֶַַַַָָּבביטּול

ּדהינּו נפׁשֹו, למסֹור  ׁשמע' 'קריאת ְְְְְְְִִַַַַַַָואחרּֿכ

ואחרּֿכ ה', לעבֹודת רצֹונֹותיו ּכל ְְְֲִַַַַָָָלמסֹור

לגמרי. הּמציאּות ּבביטּול ׁשהּוא עׂשרה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַ'ׁשמֹונה

‰p‰Â ענין יׁשנֹו עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה ּבּביטּול ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

לגמרי  ּבביטּול הּוא ׁשהּגּוף הּגּוף, ְְְִִֵֶַַַּביטּול

ולא  ּבעיניו ירמֹוז ׁשּלא ּופׁשיטא ּדֹומם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹּכאבן

כּו' ּבׂשפתֹותיו עצמּה31יקרֹוץ ׁשהּתפלה ועד , ְְְְְְִִִֶַַַָָָ

ּדּקה  ּדממה קֹול ׁשל ּבאֹופן להיֹות ,32צריכה ְְְְִִֶֶַָָָָ

חּנה  ּבתפּלת ׁשּכתּוב למדים 33ּוכמֹו (ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

גּברותא)34ּבּגמרא  הלכתא לא ּכּמה וקֹולּה ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹ

זה  הרי ּבתפלתֹו קֹולֹו הּמׁשמיע ואדרּבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיּׁשמע.

אמנה  ּדזמרה'35מּקטּני ּב'פסּוקי מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבקֹול  (ּכׁשמם), זמרה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשּצרי

ּדוקא  ּגדֹול) רעׁש ּבקֹול וכּמבֹואר 36(ועד . ְְְְְַַַַַָָָ
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א.28) ז, בראשית חדש זהר גם וראה חדש). זהר (בשם סק"ב סרפ"ח או"ח לשו"ע ט"ז (במהנ"ע). ב צח, זח"א ראה

שז.29) ע' שם אוה"ת ב. מו, שערים ו.30)מאה ט, לק"ש.31)נחמי' בנוגע ― ב יט, וראה 32)יומא יב. יט, מלכיםֿא

א. מד, ויגש יג.33)תו"א א, ס"ב.34)שמואלֿא סק"א או"ח אדה"ז שו"ע סע"א. לא, שם.35)ברכות שו"ע ב. כד, שם

ואילך.36) א נב, נח תו"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙eÏÚt˙העפר  Ï„Bb „vÓ והתרגשות·l‰ שהיא הללו מהדברים ƒ«∆ƒ¿«¬«≈

כך  כדי עד גדולה Ê‡˙התרגשות ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ·l‰ ÈÏk ÔÈ‡L∆≈¿≈«≈¿ƒ¿»ƒ…
˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ C¯cŒÏÚ)28 בכי ‰ÁBn,של ˙eÏÚt˙‰ ÈtÓ «∆∆»¿≈»¿»ƒ¿≈ƒ¿«¬««

˙‡Ê ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÁBn‰ ÈÏk ÔÈ‡L שלמעלה לדבר והתגובה ∆≈¿≈««¿ƒ¿»ƒ…
ודמעות  בכי היא להכיל המוח מיכולת

הרגיל  הביטוי כלי שהוא דיבור ולא

השכל  BÊשל ˙eÏÚt˙‰L ,(∆ƒ¿«¬
הנשמה  אור הארת על על מהמאמר

והביטוש  הביטול ÏÏ‚aידי ‡È‰ƒƒ¿«
Le„ÈÁ‰ והמרגש המפתיע «ƒ

Ï„Bb ÔÈÚa ‰Ê ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆¿ƒ¿«∆
˙elb˙‰L ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ«¬««∆ƒ¿«
‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ
,ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈ƒ¿»ƒ»ƒƒ
מצד  שהיא כפי הנשמה עבודת של

‰Ûebעצמה  È„ÈŒÏÚ (‡l‡∆»«¿≈«
והחומרי  «¿»Âc˜‡.הגשמי

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe (Ê29 הנזכר «¿ƒ¿««¬»
שערים' 'מאה Ò„¯בספר ¯e‡È·a¿≈≈∆

,‰ÏÙz‰ שחרית תפילת בהמשך «¿ƒ»
בברכת  שתחילתם השחר ברכות אחרי

נשמה' ÓÊc¯‰''אלוקי È˜eÒt'L∆¿≈¿ƒ¿»
תפילת  של הראשון בחצייה הנאמרים

‰‰˙eBa˙שחרית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿¿
,Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ı¯‡Â ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿»¬∆»∆

‰z‡ CÈ‡30 ברוך הוא הקדוש ≈«»
ÌÏekבעצמו  ˙‡ ‰iÁÓ להם ואין ¿«∆∆»

משלהם  ועצמאית אמיתית מציאות

ÌÈÂÁzLÓ EÏ ÌÈÓM‰ ‡·ˆe¿»«»«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
,'eÎ הביטול על מורה וההשתחוויה

שמהלך  מקומות בכמה (כמבואר

השתחוואה  הוא למערב ממזרח השמש

השכינה  כלפי השמש של וביטול

המשך CkŒ¯Á‡Âשבמערב) ¿««»
שמע  קריאת בברכות התפילה

בברכת  ‡B¯המתחילות ¯ˆBÈ הוא ≈
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏeËÈ·a ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¿ƒ««¿»ƒ

'ÚÓL ˙‡È¯˜' CkŒ¯Á‡Â ,'eÎ L„Bw‰ ˙BiÁÂ ÌÈÙ¯Ne¿»ƒ¿««∆¿««»¿ƒ«¿«
,'‰ ˙„B·ÚÏ ÂÈ˙BBˆ¯ Ïk ¯BÒÓÏ eÈ‰c ,BLÙ ¯BÒÓÏ כחומר ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿»«¬«

הפנימי  התוכן שהיא לאלוקות הגשמיים הנבראים בביטול ההתבוננות לאחר

בעולמות  והנבראים המלאכים של בביטול וההתבוננות דזמרה פסוקי של

מבטל  האדם עצמה שמע בקריאת אזי שמע, קריאת בברכות הרוחניים

לאלוקות  עצמו שלו המציאות את NÚ¯‰'לחלוטין ‰BÓL' CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿≈
È¯Ó‚Ï ˙e‡Èˆn‰ ÏeËÈ·a ‡e‰L שיש בהרחבה בחסידות כמבואר ∆¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈

קיים  אינו כאילו היינו במציאות", "ביטול כללי ובאופן בביטול. דרגות כמה

הוא  שהאדם שפירושו היש" מ"ביטול נעלית יותר בדרגה ביטול הוא כלל,

שלו  ה"יישות" ורק קיימת מציאות

לאלוקות. בטלה

‰BÓL'c ÏeËÈaa ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ¿∆
'‰¯NÚ בדרגה ביטול כאמור שהוא ∆¿≈

במציאות" "ביטול ¿∆BLÈגבוהה,
Ûeb‰L ,Ûeb‰ ÏeËÈa ÔÈÚƒ¿«ƒ«∆«

È¯Ó‚Ï ÏeËÈ·a ‡e‰ ביטול ¿ƒ¿«¿≈
ב'שמונה  שהעמידה כך כדי עד מוחלט

והאדם  תנועה, כל ללא היא עשרה'

ËÈLÙe‡ניצב ,ÌÓBc Ô·‡k¿∆∆≈¿ƒ»
ıB¯˜È ‡ÏÂ ÂÈÈÚa ÊBÓ¯È ‡lL∆…ƒ¿¿≈»¿…ƒ¿

'eÎ ÂÈ˙B˙ÙNa31, שלא היינו ¿ƒ¿»
קלה  תנועה אפילו תנועה, שום יעשה

ממש, ותנועה דיבור »¿ÚÂ„שאינה
‰ÎÈ¯ˆ dÓˆÚ ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»«¿»¿ƒ»
‰ÓÓc ÏB˜ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»»

‰wc32, הקול השמעת BÓÎeללא «»¿
‰pÁ ˙lÙ˙a ·e˙kL33 אם ∆»ƒ¿ƒ««»

עקרה  היתה כאשר הנביא שמואל

לבן  שתזכה במשכן והתפללה

‰fnL) חנה ÌÈ„ÓÏמתפילת  ∆ƒ∆¿≈ƒ
‡¯Óba34‡˙ÎÏ‰ ‰nk «¿»»«»ƒ¿¿»
‡˙Â¯a‚ ונכבדות גדולות הלכות ¿«¿¿»

היא  אלו מהלכות ואחת תפילה בדיני

תפילת  עשרה, שמונה שתפילת

ללא  בלחש להיות צריכה העמידה,

כמו  המתפלל, של קולו השמעת

נעות  ששפתיה חנה אצל )שכתוב
ÚÓMÈ ‡Ï dÏB˜Â מורה זה שגם ¿»…ƒ»≈«

משמיע  כשאדם שהרי הביטול גודל על

ביטוי  נותן הוא בכך הרי קולו את

שלו. «»¿»¿a¯„‡Â‰,למציאות
È¯‰ B˙ÏÙ˙a BÏB˜ ÚÈÓLn‰««¿ƒ«ƒ¿ƒ»¬≈

‰Ó‡ ÈpËwÓ ‰Ê35, שמגביה בכך כאילו כי בעצמו מראה קולו את ∆ƒ¿«≈¬»»
התפילה  אופן ובכל בלחש, התפילה את שומע אינו הוא ברוך שהקדוש סבור

גבוהה  בדרגה לביטול סימן היא קול השמעת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óללא
ÌÓLk) ‰¯ÓÊ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL '‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'aƒ¿≈¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»

וזמר  שיר מלשון Âc˜‡זמרה (ÏB„b LÚ¯ ÏB˜a „ÚÂ) ÏB˜a ,(36. ¿¿«¿««»«¿»
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'eb dyn l` miwel` xacie

'ּפסּוקי  ּבין החילּוק ׁשּכללּות אחר ְְְִֵֵֵֶַַָָּבמקֹום

ּבין  החילּוק הּוא עׂשרה' ל'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֶֶַָּדזמרה'

ׁש'ּפסּוקי  הּמּדֹות, לפנימּיּות הּמּדֹות ְְִִִִִִִֵֶַַחיצֹונּיּות

ּבאֹופן  ׁשהם הּמּדֹות חיצֹונּיּות ענין הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּדזמרה'

 ֿ מה כּו'), ּברעׁש זה הרי (ׁשּלכן מּורגׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

ּפנימּיּות  ענין הּוא עׂשרה' 'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַּׁשאיןּֿכן

לעיל  ׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר) ּבענין 37הּמּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

המכּוסים  וחסדים המגּולים על 38חסדים ונֹוסף .( ְְְֲֲִִִִַַַַָָָ

ּבענין  החילּוק ּגם יׁשנֹו הּמּדֹות, ּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַהחילּוק

הּמּדֹות  את ׁשּמֹולידה ּבהתּבֹוננּות הינּו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹהּמֹוחין,

ּבּתניא  נקראּו39(ּכדאיתא ׁשחכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּתֹולדֹות  הן הּמּדֹות ּכי לּמּדֹות, ּומקֹור ְִִִִֵַַָאּמֹות

ּבהענין  התּבֹוננּות ׁשּיׁש ֿ ּדעת), ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָחכמהּֿבינה

טֹוב  לי אלקים ׁשל 40ּדקרבת ּבאֹופן ׁשהיא , ְְְֱִִִִֶֶֶַֹ

ּבאֹופן  הּמּדֹות הּולדת נעׂשה ּומּזה עצמֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַהרּגׁש

ּבעצם  התּבֹוננּות ויׁש המגּולים, חסדים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשל

נעׂשה  ּומּזה עצמֹו, הרּגׁש ללא ּדאלקּות, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹהּטֹוב

המכּוסים. חסדים ׁשל ּבאֹופן הּמּדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָהּולדת

ÌÓ‡ ענין הּוא עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה הּגּוף ּביטּול »¿»ְְְִִִֵֶֶַָ

עלֿידי  ולא עצמֹו, מּצד ְְְֲִֵֶֶַַַַֹׁשּנעׂשה

ׁשּנעׂשה  הּגּוף ּביטּול ּגם יׁשנֹו א ְֲֲִֶֶֶַַַַָעבֹודה.

קֹודם  להיֹות צרי זה וענין עבֹודה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָעלֿידי

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו אין 41הּתפלה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הכנעה  ראׁש, ּכֹובד מּתֹו אּלא להתּפּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעֹומדין

הּגּוף. ּביטּוׁש עלֿידי נעׂשה זה וענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוׁשפלּות,

 ֿ אחר לבֹוא יכֹול הּגּוף, ּביטּוׁש הקּדמת ְְְִֵַַַַַַָָָועלֿידי 

להּבּטּול  ועד ּדזמרה' ּד'פסּוקי לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּכ

עׂשרה'. ְְִֵֶֶּד'ׁשמֹונה
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˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏkL ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ הכללי ÔÈaההבדל ¿«¿»¿»«≈∆¿»«ƒ≈

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ‡e‰ '‰¯NÚ ‰BÓL'Ï '‰¯ÓÊc È˜eÒt'¿≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿≈«ƒ≈
˙Bcn‰ ˙eiBˆÈÁ של החיצוני שבלב הביטוי eiÓÈÙÏ˙הרגש ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ

˙Bcn‰,עצמו eiBˆÈÁ˙הרגש ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯ÓÊc È˜eÒt'L «ƒ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
ÏL ÔÙB‡a Ì‰L ˙Bcn‰«ƒ∆≈¿∆∆

L‚¯eÓ הרגש של החיצוני הביטוי ¿»
עם  ונרגשת בולטת בצורה הוא

חיצונית  והתרגשות התפעלות

'eÎ LÚ¯a ‰Ê È¯‰ ÔÎlL)∆»≈¬≈∆¿««
והתפעלות  התרגשות של כטבעה

בהשמעת  ביטוי לידי שבאה חיצונית

'BÓL‰קול), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆
¯NÚ'‰ בה בלחש תפילה שהיא ∆¿≈

פנימית  היא וההתרגשות ההתפעלות

eiÓÈt˙ושקטה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒƒ
‰Ó C¯cŒÏÚÂ) ˙Bcn‰«ƒ¿«∆∆«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL37 באחד ∆ƒ¿»≈¿≈
זו, בשנה הקודמים »¿ÔÈÚa¿ƒהמאמרים

ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ לידי שבאים ¬»ƒ«¿ƒ
ונרגשת  גלויה  בצורה ÌÈ„ÒÁÂ«¬»ƒביטוי 

ÌÈÒeÎÓ‰38 של ביטוי הם שגם «¿ƒ
מכוסה  בצורה אבל החסד מידת

‰eÏÈÁ˜ושקטה'). ÏÚ ÛÒBÂ¿»««ƒ
‰Bcn˙ההבדל  ÔÈÚa התגלות בין ¿ƒ¿««ƒ

בשקט, להתגלות Ìbברעש BLÈ∆¿«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚa «ƒ¿ƒ¿««ƒ

˙eBa˙‰a eÈ‰ השכלית «¿«ƒ¿…¿
‰„ÈÏBnL ומעוררת˙Bcn‰ ˙‡ ∆ƒ»∆«ƒ
בלב  כמובא (È‡„k˙‡כרגש ƒ¿ƒ»

‡Èza39˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁL ««¿»∆»¿»ƒ»««
המוחין  חלקי שלושת ¿¿e‡¯˜ƒשהם

˙Bn‡ המולידות אמהות כמו ƒ
Ô‰ ˙Bcn‰ Èk ,˙BcnÏ ¯B˜Óe»«ƒƒ«ƒ≈
˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙B„ÏBz¿»¿»ƒ»««
שם  בתניא הדברים בהמשך וכמבואר

רגש  מעוררת בשכל ההתבוננות כיצד

צורות  יש שבמידות וכשם בלב),

ביטוי, לידי בא הרגש שבהן שונות

מקור  במוחין, גם כך לעיל, כאמור

התבוננות של שונות צורות יש ÔÈÚ‰aהמידות, ˙eBa˙‰ LiL∆≈ƒ¿¿¿»ƒ¿«
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c40, עד להתבונן בדעתו מעמיק האדם בה ¿ƒ¿«¡…ƒƒ

כך  על דגש יש הזו ובהתבוננות לאלוקות להתקרב וכדאי טוב כמה

התבוננות  זו כן ואם עצמו לאדם "לי", טובה היא לאלוקות שההתקרבות

,BÓˆÚ Lb¯‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L האישית המציאות של הרגשה תוך ∆ƒ¿∆∆∆¿≈«¿
,ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a ˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
וכיון  החסד במידת רגש מולידה ואהבה התקרבות בענייני התבוננות שכן

בהתבוננות  נרגשת העצמית שהיישות

ועם  ומורגש גלוי הוא שבלב הרגש גם

חיצוני  ‰˙eBa˙ביטוי LÈÂ¿≈ƒ¿¿
‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡c ·Bh‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆¡…¿…

,BÓˆÚ Lb¯‰ במעלה התבוננות ∆¿≈«¿
בלי  כשלעצמה אלוקים" "קרבת של

("לי") האישית לתועלת להתייחס

˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ
ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
והתפעלות  התרגשות ללא החסד מידת

'קט' הוא הרגש וכאשר חיצונית

ופנימי  יותר עמוק הביטול ו'פנימי'

יותר.

‰BÓL'c Ûeb‰ ÏeËÈa ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ¿∆
‰NÚpL ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿»∆«¬∆
È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿…«¿≈

‰„B·Ú בדרך תוצאה, הוא כי ¬»
בחלקים  ההתבוננות של ממילא,

שנולד  והרגש שבתפילה הקודמים

האדם  העמידה, בתפילת וכעת, ממנה

מבלי  מוחלט בביטול נמצא כבר

והתבוננות  נוסף למאמץ שיצטרך

ÏeËÈaמחודשת. Ìb BLÈ C‡«∆¿«ƒ
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ûeb‰«∆«¬∆«¿≈¬»
ומעוררת  שגורמת מיוחדת והתבוננות

הנעלה  הביטול Ê‰הזה,את ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
,‰ÏÙz‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆«¿ƒ»

לתפילה  והקדמה ∆∆e‰fLכהכנה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L41ÔÈ‡ ∆»¿«≈«≈

CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
,L‡¯ „·Bk שפירושו‰ÚÎ‰ ∆…«¿»»

‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬∆
LeËÈa È„ÈŒÏÚ וביטול.Ûeb‰ «¿≈ƒ«

LeËÈa ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«ƒ
CkŒ¯Á‡ ‡B·Ï ÏBÎÈ ,Ûeb‰«»»««»

'‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'c ‰„B·ÚÏ לשלב משלב Ïeha‰Ïולהתקדם „ÚÂ «¬»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¿«ƒ
'‰¯NÚ ‰BÓL'c,והנעלית הגבוהה בדרגה במציאות" "ביטול שהוא ƒ¿∆∆¿≈

בהרחבה. לעיל כמבואר
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יי f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

להכיל  יכֹולים הּלב ּכלי ׁשאין הּלב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהתּפעלּות

ּדמעֹות  עיניו זלגּו עלּֿדר) מּפני 28זאת ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

להכיל  יכֹולים הּמֹוח ּכלי ׁשאין הּמֹוח, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהתּפעלּות

החידּוׁש ּבגלל היא זֹו ׁשהתּפעלּות ְְֲִִִִֶַַַֹזאת),

ׁשהתּגּלּות  הּגּוף, מעלת ּגֹודל ּבענין זה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבמאמר

ענינים  עלֿידי (לא היא איןֿסֹוף אֹור ְְְִִִֵֵַַָֹעצמּות

ּדוקא. הּגּוף עלֿידי אּלא) ְְִִֵֶַַַָָָרּוחנּיים,

הּתפלה,29ּבהּמאמר CÈLÓÓeז) סדר ּבביאּור «¿ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָ

ענין  הּוא ּדזמרה' ְְְְִִֵֶַָׁש'ּפסּוקי

אי ּבהם, אׁשר וכל וארץ ּבּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָההתּבֹוננּות

ל30אּתה  הּׁשמים ּוצבא ּכּולם את מחּיה ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבהתּבֹוננּות  אֹור יֹוצר ואחרּֿכ כּו', ְְְְְֲִִִֵַַַָמׁשּתחוים

כּו', הּקֹודׁש וחּיֹות ּוׂשרפים הּמלאכים ְְְְִִִֶַַַַָָּבביטּול

ּדהינּו נפׁשֹו, למסֹור  ׁשמע' 'קריאת ְְְְְְְִִַַַַַַָואחרּֿכ

ואחרּֿכ ה', לעבֹודת רצֹונֹותיו ּכל ְְְֲִַַַַָָָלמסֹור

לגמרי. הּמציאּות ּבביטּול ׁשהּוא עׂשרה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַ'ׁשמֹונה

‰p‰Â ענין יׁשנֹו עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה ּבּביטּול ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

לגמרי  ּבביטּול הּוא ׁשהּגּוף הּגּוף, ְְְִִֵֶַַַּביטּול

ולא  ּבעיניו ירמֹוז ׁשּלא ּופׁשיטא ּדֹומם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹּכאבן

כּו' ּבׂשפתֹותיו עצמּה31יקרֹוץ ׁשהּתפלה ועד , ְְְְְְִִִֶַַַָָָ

ּדּקה  ּדממה קֹול ׁשל ּבאֹופן להיֹות ,32צריכה ְְְְִִֶֶַָָָָ

חּנה  ּבתפּלת ׁשּכתּוב למדים 33ּוכמֹו (ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

גּברותא)34ּבּגמרא  הלכתא לא ּכּמה וקֹולּה ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹ

זה  הרי ּבתפלתֹו קֹולֹו הּמׁשמיע ואדרּבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיּׁשמע.

אמנה  ּדזמרה'35מּקטּני ּב'פסּוקי מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבקֹול  (ּכׁשמם), זמרה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשּצרי

ּדוקא  ּגדֹול) רעׁש ּבקֹול וכּמבֹואר 36(ועד . ְְְְְַַַַַָָָ
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א.28) ז, בראשית חדש זהר גם וראה חדש). זהר (בשם סק"ב סרפ"ח או"ח לשו"ע ט"ז (במהנ"ע). ב צח, זח"א ראה

שז.29) ע' שם אוה"ת ב. מו, שערים ו.30)מאה ט, לק"ש.31)נחמי' בנוגע ― ב יט, וראה 32)יומא יב. יט, מלכיםֿא

א. מד, ויגש יג.33)תו"א א, ס"ב.34)שמואלֿא סק"א או"ח אדה"ז שו"ע סע"א. לא, שם.35)ברכות שו"ע ב. כד, שם

ואילך.36) א נב, נח תו"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙eÏÚt˙העפר  Ï„Bb „vÓ והתרגשות·l‰ שהיא הללו מהדברים ƒ«∆ƒ¿«¬«≈

כך  כדי עד גדולה Ê‡˙התרגשות ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ·l‰ ÈÏk ÔÈ‡L∆≈¿≈«≈¿ƒ¿»ƒ…
˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ C¯cŒÏÚ)28 בכי ‰ÁBn,של ˙eÏÚt˙‰ ÈtÓ «∆∆»¿≈»¿»ƒ¿≈ƒ¿«¬««

˙‡Ê ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÁBn‰ ÈÏk ÔÈ‡L שלמעלה לדבר והתגובה ∆≈¿≈««¿ƒ¿»ƒ…
ודמעות  בכי היא להכיל המוח מיכולת

הרגיל  הביטוי כלי שהוא דיבור ולא

השכל  BÊשל ˙eÏÚt˙‰L ,(∆ƒ¿«¬
הנשמה  אור הארת על על מהמאמר

והביטוש  הביטול ÏÏ‚aידי ‡È‰ƒƒ¿«
Le„ÈÁ‰ והמרגש המפתיע «ƒ

Ï„Bb ÔÈÚa ‰Ê ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆¿ƒ¿«∆
˙elb˙‰L ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ«¬««∆ƒ¿«
‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ
,ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈ƒ¿»ƒ»ƒƒ
מצד  שהיא כפי הנשמה עבודת של

‰Ûebעצמה  È„ÈŒÏÚ (‡l‡∆»«¿≈«
והחומרי  «¿»Âc˜‡.הגשמי

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe (Ê29 הנזכר «¿ƒ¿««¬»
שערים' 'מאה Ò„¯בספר ¯e‡È·a¿≈≈∆

,‰ÏÙz‰ שחרית תפילת בהמשך «¿ƒ»
בברכת  שתחילתם השחר ברכות אחרי

נשמה' ÓÊc¯‰''אלוקי È˜eÒt'L∆¿≈¿ƒ¿»
תפילת  של הראשון בחצייה הנאמרים

‰‰˙eBa˙שחרית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿¿
,Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ı¯‡Â ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿»¬∆»∆

‰z‡ CÈ‡30 ברוך הוא הקדוש ≈«»
ÌÏekבעצמו  ˙‡ ‰iÁÓ להם ואין ¿«∆∆»

משלהם  ועצמאית אמיתית מציאות

ÌÈÂÁzLÓ EÏ ÌÈÓM‰ ‡·ˆe¿»«»«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
,'eÎ הביטול על מורה וההשתחוויה

שמהלך  מקומות בכמה (כמבואר

השתחוואה  הוא למערב ממזרח השמש

השכינה  כלפי השמש של וביטול

המשך CkŒ¯Á‡Âשבמערב) ¿««»
שמע  קריאת בברכות התפילה

בברכת  ‡B¯המתחילות ¯ˆBÈ הוא ≈
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏeËÈ·a ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¿ƒ««¿»ƒ

'ÚÓL ˙‡È¯˜' CkŒ¯Á‡Â ,'eÎ L„Bw‰ ˙BiÁÂ ÌÈÙ¯Ne¿»ƒ¿««∆¿««»¿ƒ«¿«
,'‰ ˙„B·ÚÏ ÂÈ˙BBˆ¯ Ïk ¯BÒÓÏ eÈ‰c ,BLÙ ¯BÒÓÏ כחומר ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿»«¬«

הפנימי  התוכן שהיא לאלוקות הגשמיים הנבראים בביטול ההתבוננות לאחר

בעולמות  והנבראים המלאכים של בביטול וההתבוננות דזמרה פסוקי של

מבטל  האדם עצמה שמע בקריאת אזי שמע, קריאת בברכות הרוחניים

לאלוקות  עצמו שלו המציאות את NÚ¯‰'לחלוטין ‰BÓL' CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿≈
È¯Ó‚Ï ˙e‡Èˆn‰ ÏeËÈ·a ‡e‰L שיש בהרחבה בחסידות כמבואר ∆¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈

קיים  אינו כאילו היינו במציאות", "ביטול כללי ובאופן בביטול. דרגות כמה

הוא  שהאדם שפירושו היש" מ"ביטול נעלית יותר בדרגה ביטול הוא כלל,

שלו  ה"יישות" ורק קיימת מציאות

לאלוקות. בטלה

‰BÓL'c ÏeËÈaa ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ¿∆
'‰¯NÚ בדרגה ביטול כאמור שהוא ∆¿≈

במציאות" "ביטול ¿∆BLÈגבוהה,
Ûeb‰L ,Ûeb‰ ÏeËÈa ÔÈÚƒ¿«ƒ«∆«

È¯Ó‚Ï ÏeËÈ·a ‡e‰ ביטול ¿ƒ¿«¿≈
ב'שמונה  שהעמידה כך כדי עד מוחלט

והאדם  תנועה, כל ללא היא עשרה'

ËÈLÙe‡ניצב ,ÌÓBc Ô·‡k¿∆∆≈¿ƒ»
ıB¯˜È ‡ÏÂ ÂÈÈÚa ÊBÓ¯È ‡lL∆…ƒ¿¿≈»¿…ƒ¿

'eÎ ÂÈ˙B˙ÙNa31, שלא היינו ¿ƒ¿»
קלה  תנועה אפילו תנועה, שום יעשה

ממש, ותנועה דיבור »¿ÚÂ„שאינה
‰ÎÈ¯ˆ dÓˆÚ ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»«¿»¿ƒ»
‰ÓÓc ÏB˜ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»»

‰wc32, הקול השמעת BÓÎeללא «»¿
‰pÁ ˙lÙ˙a ·e˙kL33 אם ∆»ƒ¿ƒ««»

עקרה  היתה כאשר הנביא שמואל

לבן  שתזכה במשכן והתפללה

‰fnL) חנה ÌÈ„ÓÏמתפילת  ∆ƒ∆¿≈ƒ
‡¯Óba34‡˙ÎÏ‰ ‰nk «¿»»«»ƒ¿¿»
‡˙Â¯a‚ ונכבדות גדולות הלכות ¿«¿¿»

היא  אלו מהלכות ואחת תפילה בדיני

תפילת  עשרה, שמונה שתפילת

ללא  בלחש להיות צריכה העמידה,

כמו  המתפלל, של קולו השמעת

נעות  ששפתיה חנה אצל )שכתוב
ÚÓMÈ ‡Ï dÏB˜Â מורה זה שגם ¿»…ƒ»≈«

משמיע  כשאדם שהרי הביטול גודל על

ביטוי  נותן הוא בכך הרי קולו את

שלו. «»¿»¿a¯„‡Â‰,למציאות
È¯‰ B˙ÏÙ˙a BÏB˜ ÚÈÓLn‰««¿ƒ«ƒ¿ƒ»¬≈

‰Ó‡ ÈpËwÓ ‰Ê35, שמגביה בכך כאילו כי בעצמו מראה קולו את ∆ƒ¿«≈¬»»
התפילה  אופן ובכל בלחש, התפילה את שומע אינו הוא ברוך שהקדוש סבור

גבוהה  בדרגה לביטול סימן היא קול השמעת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óללא
ÌÓLk) ‰¯ÓÊ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL '‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'aƒ¿≈¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»

וזמר  שיר מלשון Âc˜‡זמרה (ÏB„b LÚ¯ ÏB˜a „ÚÂ) ÏB˜a ,(36. ¿¿«¿««»«¿»
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'eb dyn l` miwel` xacie

'ּפסּוקי  ּבין החילּוק ׁשּכללּות אחר ְְְִֵֵֵֶַַָָּבמקֹום

ּבין  החילּוק הּוא עׂשרה' ל'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֶֶַָּדזמרה'

ׁש'ּפסּוקי  הּמּדֹות, לפנימּיּות הּמּדֹות ְְִִִִִִִֵֶַַחיצֹונּיּות

ּבאֹופן  ׁשהם הּמּדֹות חיצֹונּיּות ענין הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּדזמרה'

 ֿ מה כּו'), ּברעׁש זה הרי (ׁשּלכן מּורגׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

ּפנימּיּות  ענין הּוא עׂשרה' 'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַּׁשאיןּֿכן

לעיל  ׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר) ּבענין 37הּמּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

המכּוסים  וחסדים המגּולים על 38חסדים ונֹוסף .( ְְְֲֲִִִִַַַַָָָ

ּבענין  החילּוק ּגם יׁשנֹו הּמּדֹות, ּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַהחילּוק

הּמּדֹות  את ׁשּמֹולידה ּבהתּבֹוננּות הינּו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹהּמֹוחין,

ּבּתניא  נקראּו39(ּכדאיתא ׁשחכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּתֹולדֹות  הן הּמּדֹות ּכי לּמּדֹות, ּומקֹור ְִִִִֵַַָאּמֹות

ּבהענין  התּבֹוננּות ׁשּיׁש ֿ ּדעת), ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָחכמהּֿבינה

טֹוב  לי אלקים ׁשל 40ּדקרבת ּבאֹופן ׁשהיא , ְְְֱִִִִֶֶֶַֹ

ּבאֹופן  הּמּדֹות הּולדת נעׂשה ּומּזה עצמֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַהרּגׁש

ּבעצם  התּבֹוננּות ויׁש המגּולים, חסדים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשל

נעׂשה  ּומּזה עצמֹו, הרּגׁש ללא ּדאלקּות, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹהּטֹוב

המכּוסים. חסדים ׁשל ּבאֹופן הּמּדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָהּולדת

ÌÓ‡ ענין הּוא עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה הּגּוף ּביטּול »¿»ְְְִִִֵֶֶַָ

עלֿידי  ולא עצמֹו, מּצד ְְְֲִֵֶֶַַַַֹׁשּנעׂשה

ׁשּנעׂשה  הּגּוף ּביטּול ּגם יׁשנֹו א ְֲֲִֶֶֶַַַַָעבֹודה.

קֹודם  להיֹות צרי זה וענין עבֹודה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָעלֿידי

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו אין 41הּתפלה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הכנעה  ראׁש, ּכֹובד מּתֹו אּלא להתּפּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעֹומדין

הּגּוף. ּביטּוׁש עלֿידי נעׂשה זה וענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוׁשפלּות,

 ֿ אחר לבֹוא יכֹול הּגּוף, ּביטּוׁש הקּדמת ְְְִֵַַַַַַָָָועלֿידי 

להּבּטּול  ועד ּדזמרה' ּד'פסּוקי לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּכ

עׂשרה'. ְְִֵֶֶּד'ׁשמֹונה
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ואילך).37) קו ע' ואילך. צג ע' (לעיל ואילך פ"ה וישב דש"פ וישב וד"ה ואילך פ"ו כסלו די"ט בשלום פדה ראה 38)ד"ה

ח" תער"ב המשך תתכג.גם ע' כח.40)פ"ג.39)ב עג, הערה 41)תהלים 69 ע' חל"ד לקו"ש וראה ובפרש"י. רפ"ה ברכות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏkL ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ הכללי ÔÈaההבדל ¿«¿»¿»«≈∆¿»«ƒ≈

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ‡e‰ '‰¯NÚ ‰BÓL'Ï '‰¯ÓÊc È˜eÒt'¿≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿≈«ƒ≈
˙Bcn‰ ˙eiBˆÈÁ של החיצוני שבלב הביטוי eiÓÈÙÏ˙הרגש ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ

˙Bcn‰,עצמו eiBˆÈÁ˙הרגש ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯ÓÊc È˜eÒt'L «ƒ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
ÏL ÔÙB‡a Ì‰L ˙Bcn‰«ƒ∆≈¿∆∆

L‚¯eÓ הרגש של החיצוני הביטוי ¿»
עם  ונרגשת בולטת בצורה הוא

חיצונית  והתרגשות התפעלות

'eÎ LÚ¯a ‰Ê È¯‰ ÔÎlL)∆»≈¬≈∆¿««
והתפעלות  התרגשות של כטבעה

בהשמעת  ביטוי לידי שבאה חיצונית

'BÓL‰קול), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆
¯NÚ'‰ בה בלחש תפילה שהיא ∆¿≈

פנימית  היא וההתרגשות ההתפעלות

eiÓÈt˙ושקטה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒƒ
‰Ó C¯cŒÏÚÂ) ˙Bcn‰«ƒ¿«∆∆«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL37 באחד ∆ƒ¿»≈¿≈
זו, בשנה הקודמים »¿ÔÈÚa¿ƒהמאמרים

ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ לידי שבאים ¬»ƒ«¿ƒ
ונרגשת  גלויה  בצורה ÌÈ„ÒÁÂ«¬»ƒביטוי 

ÌÈÒeÎÓ‰38 של ביטוי הם שגם «¿ƒ
מכוסה  בצורה אבל החסד מידת

‰eÏÈÁ˜ושקטה'). ÏÚ ÛÒBÂ¿»««ƒ
‰Bcn˙ההבדל  ÔÈÚa התגלות בין ¿ƒ¿««ƒ

בשקט, להתגלות Ìbברעש BLÈ∆¿«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚa «ƒ¿ƒ¿««ƒ

˙eBa˙‰a eÈ‰ השכלית «¿«ƒ¿…¿
‰„ÈÏBnL ומעוררת˙Bcn‰ ˙‡ ∆ƒ»∆«ƒ
בלב  כמובא (È‡„k˙‡כרגש ƒ¿ƒ»

‡Èza39˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁL ««¿»∆»¿»ƒ»««
המוחין  חלקי שלושת ¿¿e‡¯˜ƒשהם

˙Bn‡ המולידות אמהות כמו ƒ
Ô‰ ˙Bcn‰ Èk ,˙BcnÏ ¯B˜Óe»«ƒƒ«ƒ≈
˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙B„ÏBz¿»¿»ƒ»««
שם  בתניא הדברים בהמשך וכמבואר

רגש  מעוררת בשכל ההתבוננות כיצד

צורות  יש שבמידות וכשם בלב),

ביטוי, לידי בא הרגש שבהן שונות

מקור  במוחין, גם כך לעיל, כאמור

התבוננות של שונות צורות יש ÔÈÚ‰aהמידות, ˙eBa˙‰ LiL∆≈ƒ¿¿¿»ƒ¿«
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c40, עד להתבונן בדעתו מעמיק האדם בה ¿ƒ¿«¡…ƒƒ

כך  על דגש יש הזו ובהתבוננות לאלוקות להתקרב וכדאי טוב כמה

התבוננות  זו כן ואם עצמו לאדם "לי", טובה היא לאלוקות שההתקרבות

,BÓˆÚ Lb¯‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L האישית המציאות של הרגשה תוך ∆ƒ¿∆∆∆¿≈«¿
,ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a ˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
וכיון  החסד במידת רגש מולידה ואהבה התקרבות בענייני התבוננות שכן

בהתבוננות  נרגשת העצמית שהיישות

ועם  ומורגש גלוי הוא שבלב הרגש גם

חיצוני  ‰˙eBa˙ביטוי LÈÂ¿≈ƒ¿¿
‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡c ·Bh‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆¡…¿…

,BÓˆÚ Lb¯‰ במעלה התבוננות ∆¿≈«¿
בלי  כשלעצמה אלוקים" "קרבת של

("לי") האישית לתועלת להתייחס

˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ
ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
והתפעלות  התרגשות ללא החסד מידת

'קט' הוא הרגש וכאשר חיצונית

ופנימי  יותר עמוק הביטול ו'פנימי'

יותר.

‰BÓL'c Ûeb‰ ÏeËÈa ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ¿∆
‰NÚpL ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿»∆«¬∆
È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿…«¿≈

‰„B·Ú בדרך תוצאה, הוא כי ¬»
בחלקים  ההתבוננות של ממילא,

שנולד  והרגש שבתפילה הקודמים

האדם  העמידה, בתפילת וכעת, ממנה

מבלי  מוחלט בביטול נמצא כבר

והתבוננות  נוסף למאמץ שיצטרך

ÏeËÈaמחודשת. Ìb BLÈ C‡«∆¿«ƒ
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ûeb‰«∆«¬∆«¿≈¬»
ומעוררת  שגורמת מיוחדת והתבוננות

הנעלה  הביטול Ê‰הזה,את ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
,‰ÏÙz‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆«¿ƒ»

לתפילה  והקדמה ∆∆e‰fLכהכנה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L41ÔÈ‡ ∆»¿«≈«≈

CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
,L‡¯ „·Bk שפירושו‰ÚÎ‰ ∆…«¿»»

‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬∆
LeËÈa È„ÈŒÏÚ וביטול.Ûeb‰ «¿≈ƒ«

LeËÈa ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«ƒ
CkŒ¯Á‡ ‡B·Ï ÏBÎÈ ,Ûeb‰«»»««»

'‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'c ‰„B·ÚÏ לשלב משלב Ïeha‰Ïולהתקדם „ÚÂ «¬»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¿«ƒ
'‰¯NÚ ‰BÓL'c,והנעלית הגבוהה בדרגה במציאות" "ביטול שהוא ƒ¿∆∆¿≈
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f"kyz'dיב ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

ּבמצרים Ê·e‰ח) הּׁשעּבּוד קֹוׁשי ענין יּובן »∆ְְְְִִִִִַַַָ

זיּכּו לפעֹול ּכדי ּכי ,ּפר ְְֲִִִֵֶֶַַּבעבֹודת

היה  ּדמּתןּֿתֹורה, לּגילּוי ראּוי ׁשּיהיה ְְִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולם

ּכל  ּכי ּדיׂשראל, הּזיּכּו ּתחילה להיֹות ְְְְִִִִִִֵַָָָָצרי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּביׂשראל, ּתלּוי את 42העֹולם ּגם ְְְִֵֶֶַָָָָָ

נעׂשה  ּדיׂשראל והּזיּכּו ּבלּבם, נתן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהעֹולם

ׁשהיּו ,ּפר ּדעבֹודת הּׁשעּבּוד קֹוׁשי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָעלֿידי

נׁשים  ּומלאכת לנׁשים אנׁשים מלאכת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָמחליפים

ּביטּוׁש43לאנׁשים  ׁשּפֹועל הּטבע ׁשינּוי ׁשּזהּו , ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשל  העצמי האֹור ּבֹו מאיר ועלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּגּוף,

הּגּוף  מעלת ּגֹודל לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה,

עד  ּביֹותר, למעלה מּגיעים ׁשעלֿידֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּדוקא,

ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ְְֵַָלעצמּות

‰p‰Â אראּנּו44ּכתיב מצרים מארץ צאת ּכימי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ

ולכן  מצרים 45נפלאֹות, ּגלּות ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּכ מּתןּֿתֹורה, עלֿידיֿזה להיֹות הּברזל ְְְִֵֶֶַַַַַָָּכּור

עלֿידיֿזה  להיֹות הּברזל ּכּור הּוא אדֹום ְְְֱִֵֶֶַַַָּגלּות

הּזה  הּגלּות אריכּות  ׁשּכל והינּו, הּמׁשיח. ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָימֹות

ׁשּיהיה  הּתֹורה ּפנימּיּות לגילּוי לזּכֹות ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָהּוא

הּתֹורה  קּבלת היתה ּבמּתןּֿתֹורה ּכי ְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹלעתידֿלבא,

יהיה  הּתֹורה טעמי ּפנימיּות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּנגלית,

אראּנּו נאמר זה ועל ֿ לבא, לעתיד ׁשּלהם ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגילּוי

ּבענין  עֹוד צֹור אין אּלּו ּבימינּו א ְְְְִִֵֵֵֶַַָָנפלאֹות.

היה ׁשּכבר כּו', הּׁשע ּבּוד ּבאֹופן קֹוׁשי עדֿעּתה ְְְִִֶֶַַַָָָָ

ּוכמֹו ּגלּות, ידיֿחֹובת לצאת ּכדי והֹותר ּדי ְְְְֵֵֵֵֶַַָָׁשל

האמצעי  אדמּו"ר ולא 46ׁשּכתב הׁשמדֹות ׁשּבטלּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צרה  ּפעמים תקּום ולא כּו', עֹוד ותיכף 47יהיּו , ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

על  (נֹוסף הּתֹורה ּפנימּיּות לגילּוי זֹוכים ְְִִִִִַַַָָּומּיד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החסידּות), ּתֹורת עלֿידי הּגילּוי ּפיהּו,48התחלת מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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ב. ה, וש"נ.47)ח"א .306 ע' חכ"ג לקו"ש וראה ט. א, נחום ― הכתוב צו 48)לשון לקו"ת וראה ובפרש"י. ב א, שה"ש

א. יז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,C¯t ˙„B·Úa ÌÈ¯ˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»ƒ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ«¬«∆∆

העניינים  פנימיות ¯‡Èeלפי ‰È‰iL ÌÏBÚ‰ CekÈÊ ÏBÚÙÏ È„k Èkƒ¿≈ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆»
,‰¯BzŒÔzÓc ÈeÏÈbÏ השעבוד ידי על נפעל הדבר לעיל וכמבואר «ƒ¿««»

Ïkבמצרים  Èk ,Ï‡¯NÈc CekÈf‰ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
BÓÎe ,Ï‡¯NÈa ÈeÏz ÌÏBÚ‰»»»¿ƒ¿»≈¿

·e˙kL42Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb ∆»«∆»»»«
,ÌaÏa של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»

(הנקרא  האדם שלמעשי היא הפסוק

העולם  לגבי משמעות יש קטן") "עולם

מתעלים  ישראל בני שכאשר כך כולו

ומתעלה  מזדכך כולו העולם ומזדככים

ŒÏÚ ‰NÚ Ï‡¯NÈc CekÈf‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬∆«
˙„B·Úc „eaÚM‰ ÈLB˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¬«

eÈ‰L ,C¯tהמצריםÌÈÙÈÏÁÓ ∆∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈLÏ ÌÈL‡ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆¬»ƒ¿»ƒ

ÌÈL‡Ï ÌÈL ˙Î‡ÏÓe43, ¿∆∆»ƒ«¬»ƒ
יותר  עוד העבודה את מכבידים ובכך

Ú·h‰ ÈeÈL e‰fL והרגילות ∆∆ƒ«∆«
LeËÈa ÏÚBtL של וביטול הכנעה ∆≈ƒ

Ûeb‰ את לשנות אותו שמאלצים «
מבטלים  ובכך הקבועים ההרגלים

מציאותו, גדרי את »¿ŒÏÚÂומבטשים
ÈÓˆÚ‰ ¯B‡‰ Ba ¯È‡Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆≈ƒ»»«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÏL הזוהר כדברי ∆«¿»»
אותו  עושה הגוף שביטוש האמורים

הנשמה אור להתגלות ראוי ¿BÓÎeכלי
˙ÏÚÓ Ï„Bb ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬«
B„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc Ûeb‰««¿»∆«»
„Ú ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»¿≈«
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÏ¿«¿≈»
ונתלבשה  ירדה שהנשמה לאחר ורק

להגיע  יכולה היא גשמי בגוף למטה

של  העילוי לתכלית דבר של בסופו

להתאחד  דמלכא", בגופא "לאשתאבא

בעצמו. הוא ברוך הקדוש עם

·È˙k ‰p‰Â44 הגאולה יעודי בין ¿ƒ≈¿ƒ
לבוא ı¯‡Óהעתידה E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ45˙eÏb ‰È‰L BÓk ¿»≈¿∆»»»

ÌÈ¯ˆÓÏÊ¯a‰ ¯ek בבני שפעל ƒ¿«ƒ««¿∆
הנדרש  הזיכוך את ¿BÈ‰Ïƒ˙ישראל

ÌB„‡ ˙eÏb Ck ,‰¯BzŒÔzÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚהנוכחית ‰e‡הגלות «¿≈∆««»»»¡
ÏÊ¯a‰ ¯ekוזיכוך עידון ‰ÁÈLn.של ˙BÓÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ««¿∆ƒ¿«¿≈∆¿«»ƒ«

ÈeÏÈ‚Ï ˙BkÊÏ È„k ‡e‰ ‰f‰ ˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡ ÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆»¬ƒ«»«∆¿≈ƒ¿¿ƒ
‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓa Èk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿««»»¿»
Ï·‡ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»«ƒ¿≈¬»
‰È‰È ‰¯Bz‰ ÈÓÚË ˙eÈÓÈt¿ƒƒ«¬≈«»ƒ¿∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ì‰lL ÈeÏÈb‰«ƒ∆»∆∆»ƒ»…
השירים' 'שיר בתחילת רש"י כפירוש

מיין") דודיך טובים "כי הכתוב (על

פנים  עמהם ודבר תורתו להם שנתן ..."

ערבים  עודם דודים ואותם פנים אל

מאתו  ומובטחים שעשוע מכל עליהם

סוד  להם לבאר עליהם עוד להופיע

פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה

דברו" Ó‡¯לקיים ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
eÈÓÈa C‡ .˙B‡ÏÙ ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»«¿»≈

el‡ תקופת בסיום כבר כשעומדים ≈
הגאולה  סף ועל ˆC¯Bהגלות ÔÈ‡≈∆

„eaÚM‰ ÈLB˜ ÔÈÚa „BÚ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿
‰zÚŒ„Ú ‰È‰ ¯·kL ,'eÎ בכל ∆¿»»»««»

חלקם הסבל  מנת היו שכבר והיסורים

הזו  הגלות לאורך ישראל בני של

È„k ¯˙B‰Â Èc ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈¿≈
BÓÎe ,˙eÏb ˙·BÁŒÈ„È ˙‡ˆÏ»≈¿≈«»¿
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.f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

יום ‡. עם הוא גם קשור ולכן הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד למחרת הוא זה הש"ק יום
ישנו  שבת שבערב כיון לזה, ונוסף ההילולא, ליום השבת יום של הסמיכות מצד לראש, לכל - ההילולא

שבת  תוספת של ששי,1הדין יום עדיין זה הרי השמש מהלך שמצד שבת בערב זמן משך שישנו היינו, ,
נמצא, וענינים), הלכות לכו"כ (בנוגע לשבת כבר נחשב זה הרי שבת, תוספת של הדין מצד ואעפ"כ,
יום  עם קשור  ההילולא) יום הו"ע שבת ערב של הענינים שא' כך, שבת, בערב (שחל ההילולא שיום

השבת.

שלאח"ז  לשנים שייכותה מהי ולכאורה, רבות, שנים לפני היתה שההסתלקות שאע"פ - ובהקדמה
היא" (ש"תורה ישראל" "מנהג שרואים מזה הרי תשכ"ז, לשנת מובן,2עד "יארצייט", לשמירת בנוגע (ָ

הראשונה. בפעם שנפעלו הענינים מעין נפעל שנה בכל ה"יארצייט" יום ָשבבוא

ואילו  בלבד, המשפחה בני עם קשור זה הרי יארצייט שבכל אלא יארצייט, לכל בנוגע - זה ָָוכל
היארצייט  גם הרי בנ"י, כל עם שייכות יש שלנשיא כיון הרי בישראל, נשיא של ליארצייט בנוגע ָָבנדו"ד,

בשו"ע  שמצינו (כפי בנ"י לכל שייך אידן").3שלו ("סתם בנ"י שאר כל והן תורתו שלומדים אלו הן ,(

ולשון" עם מכל בחרת "ובנו - היא בנ"י של המציאות שעיקר מתןֿתורה 4וכיון על דקאי כל 5, הרי ,
מהתורה. נלקח לבנ"י שנוגע ענין

- ההילולא בעל של תורה עם זאת לקשר שיש הזקן, רבינו של ההילולא ליום בנוגע גם מובן ומזה
שהרי  שלאח"ז, בימים גם פועלת אלא ההילולא, ביום רק ולא בפועל, הוראה של ענין שנעשית תורה

הזמנים. בכל אלא) ההילולא, ביום רק (לא לפעול כדי נאמרה זו תורה

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כדברי [או בנשמתו עילוי נעשה מתורתו, ענין הזכרת שע"י ,6וכיון
הם  פועלים אליהם, מקושרים שאנו עי"ז אדרבה, אלא עלייתם, לצורך אלינו זקוקים אינם שהצדיקים

במילואו. היארצייט ענין נפעל עי"ז הרי - למטה] שנמצאים הנשמות אצל ָעלי'

בה  שיש תורה יש אבל תורות, ריבוי אמנם יש - ההילולא בעל הזקן, רבינו של לתורה בנוגע ובכן:
יום  כל אלא טובים, וימים שבתות נוראים, ימים רק (לא ויום יום לכל בנוגע ומפורטת כללית הוראה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ע"י (שנמסרה הזקן רבינו של התורה שזוהי השבוע, מימות ההילולא 7ויום) שיום ,
הזקן, רבינו שפירש וכפי הזמן, עם לחיות שצריכים זה), הש"ק ביום שמתברך שבט, בחודש שלו
והיינו, ובשבת), ובחמישי (בשני זה בשבוע וקורין שלומדים השבוע פרשת עם לחיות היא, שהכוונה
בפרשת  מעיינים כאשר הנה השבוע, במשך שמתרחשים לענינים בנוגע להתנהג כיצד יודעים לא שכאשר

זה. בענין הוראה למצוא יכולים השבוע,

שלא  המלכות גזירת כשהיתה נתתקנה ההפטרה קריאת שהרי - להפטרה בנוגע גם הוא זה וענין
באבודרהם  (כמבואר הפרשה את תחליף שההפטרה תיקנו ולכן בתורה, יכולה 8לקרות שההפטרה וכיון ,(

גם  ללמדם יכולים כך מהפרשה, הענינים כל ללמוד שיכולים שכשם מובן, הרי הפרשה, את להחליף
פרשת  "מענין היא ההפטרה שהרי הפרשה, תוכן עם קשור ההפטרה שתוכן לכך (נוסף מההפטרה

).8היום"
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וש"נ.1) ואילך. ס"ד סרס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ברמ"א 2) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

סתק"פ.3) או"ח
דשחרית.4) ק"ש ברכות נוסח

וש"נ.5) ס"ד. ס"ס שם אדה"ז שו"ע ראה
ריש 6) דרבי" "אשכבתא גם וראה ע"ב. ריש מ, ח"א לקו"ד
.55 ע'
חשון).7) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
רסרפ"ד.8) שם שו"ע גם וראה שבת. של שחרית בסדר
וש"נ.


