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ÌÏÁiÂ'ג ֹו ארצה  מצב  סלם  ואיתא 1וה ּנה  , ««¬…ְְְִִֵַָָָָֻֻ

(ּבאחד  צדק ' ה 'ּצמח  ׁשל  ְְֲֶֶֶֶַַַַַָּבמאמר 

לחר ּות  לאחר ֹונה  ׁשּיצא ּו  ׁשּמצינּו2ה ּביכלא ,( ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּפיר ּוׁש ה "ּסּולם ". על  ּפיר ּוׁשים  ּכּמה  ְִִֵֵַַַַָָָּבּמדר ׁש

"מצב  ה ּכב ׁש, זה  - סלם " "וה ּנה  ְִִֵֶֶֶַָָָֻֻהרא ׁשֹון:

כ ּו' מזּבח  זה  - קאי 3ארצה " - זה  ּפיר ּוׁש ּולפי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּתפ ּלה  על  ּתּקנּום 4ס ּולם  קר ּבנֹות  ׁשּבמק ֹום  ,5. ְְְְִִִֶַָָָָ

סיני  זה  - "סלם " ה ׁשני: ּפיר ּוׁש3ּופיר ּוׁש ּולפי , ְִִִֵֵֵֶַַָֻ

ּפיר ּוׁשים  ּוׁשני ה ּתֹורה . על  "ס ּולם " קאי - ְִֵֵֵֶַַָָָזה 

ּכ ֿ ואחר  ׁשּבקד ּוׁשה . ה ּסּולם  ּבחינֹות  הם  ְְְִִֵֵֶַַַָָָא ּלּו

ׁשליׁשי  ּפיר ּוׁש זה 6מביא  - סלם " וה ּנה  "וּיחלם  , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

ה ּנה  ּדנב ּוכדנצר  כ ּו', נב ּוכדנּצר  ׁשל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַחל ֹומ ֹו

מתניו  ּומ ּמראה  ט ֹוב , ּולמעלה  מתניו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ"מ ּמראה 

רע " ּבחל ֹומ ֹו,7ּולמ ּטה  ׁשראה  ה ּצלם  וזה ּו , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ

כסף , ּדי ּודרע ֹוהי חד ֹוהי טב , ֿ דהב  ּדי ְְְֲִִִִֵֵָָָָרא ׁשּה

רגל ֹוהי  פרזל , ּדי ׁשק ֹוהי נח ׁש. ּדי וירכת ּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמע ֹוהי

חסף  ּדי ּומנהין פרזל  ּדי זהב 8מ ּנהין ׁשל  (רא ׁשֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּברזל , ׁשל  ׁשֹוקיו נח ֹוׁשת . ׁשל  וירכיו מעיו ּכסף , ׁשל  ּוזר ֹוע ֹותיו חזה ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָט ֹוב ,

חרס ). ׁשל  ּומהן ּברזל , ׁשל  מהן - ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָרגליו

ּכּמה ‡Óeב ) ּגם  (ּומביא  ּבאר ּוּכה  צדק ' ה 'ּצמח  מאדמ ֹו"ר ּבזה  ענינים  ¿»≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּו'בעל  ּכסלו, ּדט ' ההיל ּולא ' ו'יֹום  הה ּולדת ' 'יֹום  ּבעל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהאמצעי,

ֿ ל ׁשֹונֹו וזה  ּכסלו), ּדיּו"ד  :9ה ּגא ּולה ' ְְְְְִֵֶַָ

ÔeÈÂ אחר ּבמק ֹום  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  אמר ּו10ע ֹוד  לפעמים  ּדה ּנה  להבין, : ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  ּכדפיר ׁש11ר ּבֹותינּו נת ּכּון, ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן ּדא ּיֹוב , מע ׂשה  ּגּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אברהם . ׁשל  זכ ּות ֹו אלקינּו לפני נׁשּכח  יהא  ׁשּלא  ּכדי ז') א ' (איוב  ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹר ׁש"י
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ואילך. 382 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  יב .1)*) כח , ב 2)פרשתנו תתמ , ה' כרך ויצא באוה"ת לאח "ז (נדפס  31 מס ' באב .

יב .3)ואילך). פס "ח , מה.4)ב "ר תי ' ת"ז ב . שו, ח "ג ב . רסו, ח "א בזהר ב .5)וכ"ה כו, יד.6)ברכות שם, ת"ז 7)ב "ר

רפ "ג. ק "נ שער ע "ח  א). (צז, לב ֿלג.8)תס "ו ב , המו"ל 9)דניאל ע "י  ניתוספו זו במהדורא - ואילך. תתמה ע ' שם אוה"ת

לקטעים. וחלוקה פיסוק  סימני  מ "מ , ציוני  איזה בסוף 10)עוד ושם - קנה. ע ' לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי  ראה

ז'. אות צ "ל: וא"כ זה. לדרוש הכוונה וכנראה א'), אות ויחלום בדרוש (נמצא א.11)המאמר: טז, ב "ב 

    
השבוע: בפרשת נאמר 

ÌÏÁiÂ שבע מבאר  בדרכו  אבינו  ‡ˆ‰לחרן יעקב ˆÓ ÌÏÒ ‰p‰Â ««¬…¿ƒ≈À»À»«¿»
'B‚1‡˙È‡Â ˆ„˜'חסידות Ó‡Óaמובא , ÁÓv'‰ ÏL האדמו "ר ¿ƒ»¿«¬»∆«∆«∆∆

חב"ד  אדמו "רי  בשושלת ‰C‡ÏÎÈaהשלישי  „Á‡a) מאמרי של  כרך  ¿«««ƒ¿»
ֿ יד  בכתב ¿«∆e‡ˆiLחסידות
˙eÁÏ ‰BÁ‡Ï2 כלל בדרך  »«¬»¿≈

הרבי  לידי  שהגיעו  ),מרוסיה הכוונה
‰nk L„na eÈˆnL∆»ƒ«ƒ¿»«»

"ÌÏeq"‰ ÏÚ ÌÈLeÈt שראה ≈ƒ««»
שממשיך  כפי  בחלום, אבינו  יעקב

ומפרט.

‰p‰Â" :ÔBL‡‰ LeÈt≈»ƒ¿ƒ≈
Lk‰ ‰Ê  "ÌÏÒ שבאמצעותו À»∆«∆∆

כסולם, ושימש למזבח «ˆÓ"Àעלו 
'eÎ ÁaÊÓ ‰Ê  "‰ˆ‡3 שעמד «¿»∆ƒ¿≈«

הקרקע, על  ‰Ê LeÈt ÈÙÏe¿ƒ≈∆
È‡˜ מכוון‰lÙz ÏÚ ÌÏeÒ4, »≈»«¿ƒ»

Ìewz ˙Ba˜ ÌB˜ÓaL5 ∆ƒ¿»¿»ƒ¿
תקנו  המקדש בית חכמים משחרב

הקרבנות. במקום תפילות

‰Ê  "ÌÏÒ" :ÈL‰ LeÈÙe≈«≈ƒÀ»∆
ÈÈÒ3È‡˜  ‰Ê LeÈt ÈÙÏe , ƒ«¿ƒ≈∆»≈
‰Bz‰מכוון  ÏÚ "ÌÏeÒ"»««»

בסיני . ÌÈLeÈtשניתנה ÈLe¿≈≈ƒ
‰ el‡ÌÏeq‰ ˙BÈÁa Ì ≈≈¿ƒ«»

.‰Le„˜aL∆ƒ¿»
‡ÈÓ CkŒÁ‡Â'צדק ֿ ה'צמח ¿««»≈ƒ

ÈLÈÏLמהמדרש  LeÈt6, ≈¿ƒƒ
‰Ê  "ÌÏÒ ‰p‰Â ÌÏÁiÂ"««¬…¿ƒ≈À»∆

v„Îe ÏL BÓBÏÁ בבל מלך  ¬∆¿«¿∆«
,'eÎ בספר בהרחבה שמסופר  כפי 

ב'דניאל  ‰p‰פרק ˆ„Îecƒ¿«¿∆«ƒ≈
הזוהר  ÂÈ˙Óכדברי  ‰‡nÓ"ƒ«¿≈»¿»

ÂÈ˙Ó ‰‡nÓe ,BË ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«¿≈»¿»
"Ú ‰hÓÏe7ÌÏv‰ e‰ÊÂ , ¿«»«¿∆«∆∆

BÓBÏÁa,נבוכדנצר L‡‰הדמות  ∆»»«¬
È‰B„Á ,Ë ‰„ŒÈc dL‡≈≈ƒ¿»»¬ƒ
È‰BÚÓ ,ÛÒÎ Èc È‰BÚ„e¿»ƒƒ¿»¿ƒ

ÏÊÙ Èc ÔÈ‰pÓ È‰BÏ‚ ,ÏÊÙ Èc È‰B˜L .LÁ Èc d˙ÎÈÂ¿«¿»≈ƒ¿»»ƒƒ«¿∆«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿∆
ÛÒÁ Èc ÔÈ‰Óe8ÏL ÂÈ˙BÚBÊe e‰ÊÁ ,BË ‰Ê ÏL BL‡) ƒ¿≈ƒ¬»…∆»»»≈¿»∆

 ÂÈÏ‚ ,ÏÊa ÏL ÂÈ˜BL .˙LBÁ ÏL ÂÈÎÈÂ ÂÈÚÓ ,ÛÒk∆∆≈»ƒ≈»∆¿∆»∆«¿∆«¿»
.(ÒÁ ÏL Ô‰Óe ,ÏÊa ÏL Ô‰Ó≈∆∆«¿∆≈∆∆∆∆
‰Êa ‡Óe ( המדרש בדברי  ¿»≈»∆

ke‡a‰האמורים  '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆«¬»
ÌÈÈÚ ‰nk Ìb ‡ÈÓe)≈ƒ««»ƒ¿»ƒ
ÌBÈ' ÏÚa ,ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡Ó≈«¿»∆¿»ƒ««
'‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ'Â '˙„Ïe‰‰«∆∆¿«ƒ»

,ÂÏÒk 'Ëc בשנת כסלו  בט' שנולד  ¿ƒ¿≈
ונסתלק  בשנת תקל "ד  כסלו  בט'

eÈc"„תקפ"ח  '‰Ïe‡b‰ ÏÚ'e«««¿»¿
ÂÏÒk ביו "ד האסורים מבית שיצא ƒ¿≈

תקפ"ז  BBLÏŒ‰ÊÂכסלו  של 9), ¿∆¿
ֿ צדק: הצמח אדמו "ר 

e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ „BÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ«∆»
Á‡ ÌB˜Óa10‰p‰c ,ÔÈ‰Ï : ¿»«≈¿»ƒ¿ƒ≈

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ÌÈÓÚÙÏ11 ƒ¿»ƒ»¿«≈«
ÌLÏ ÔËN ,Bi‡c ‰NÚÓ Èab«≈«¬∆¿ƒ»»¿≈
È"L LÈÙ„k ,Ôek˙ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«≈ƒ¿≈≈«ƒ

È ‡lL È„k ('Ê '‡ ÂÈ‡)‡‰ ¿≈∆…¿≈
ÏL B˙eÎÊ eÈ˜Ï‡ ÈÙÏ ÁkLƒ¿«ƒ¿≈¡…≈¿∆

,Ì‰‡ בגמרא ז "ל  חכמינו  כמאמר  «¿»»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לפני  בא שהשטן 

שהייתה  שראה כיוון  איוב כנגד  והסית

נוטה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  דעתו 

רחמנותו  תשתכח שמא וחשש לאיוב

אברהם  ‡eÓשל  ÌÈÓÚÙÏÂ .¿ƒ¿»ƒ»¿
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כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ויחלום והנה סולם מוצב ארצהה "מאמר ד    

ה   ...............................  ה"תשכ'ה ,כסלו 'ט, ויצאפרשת בת ש

)ד  ויצא בת פרשתששיחת ,  

זט  .............................................  ה"כתש'ה ,כסלו 'ט

)ה  הכ  .......  ב''תשנ'ה כסלו' ט, ויצא פרשת שבתמשיחות

)ו טל  .........................  וטכרך  ויצאפרשת שיחות -לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ יצחק על התורהלוי  ילקוט

מג  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  דמ  .....................ויצאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט המ  .................  ויצאפרשת  לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  זע  .......................  ויצאפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עח  .............................................  ויצאפרשת לשבוע  

)יב  פח  .....................  ויצאפרשת לשבוע " היום יום"לוח

)יג צ  ..................................  ם"ומית לעיון ברמבהלכה י

ם"שיעורי רמב

)יד – גצ  ....................  ויצאפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  אעק   ................  ויצאפרשת לשבוע פרק אחד ליום

)טז – אר  .....................  ויצאפרשת לשבוע ות צוספר המ



)יז  נביאים וכתובים  

גר  ........................................  ח- זפרק  שיר השירים, הפרק  הרמיי

)יח  בבא קמא/קידושיןמסכת  –משניות  

הר  ..........................................................ביאור קהתי

)יט  טור  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  
  
  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

טזר  .....................................................  טצעד דף  צגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דמר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב הפקר/עוברי דרכיםת שולחן ערוך הלכו  

המר  ......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כג ה וללבן שתי בנות"ד אור תורה  

זמר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

נר  ........................................................  האמצעי ר"אדמו

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

אנר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

אנר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

בנר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

גנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

ונר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל קודש  אגרות  

זנר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב זסר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  רסח  .............................  ויצאפרשת לשבוע לוח זמנים

)לד סטר  ...................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו    

ּבמק ּדׁש עיניו נתן ז"ל : ר ּבֹותינּו אמר ּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָולפעמים 

ס ֹוף  נב  דף  דס ּוּכה , ה  (ּפרק  כ ּו' והחריב ֹו ְְְִִֶֶֶַָרא ׁשֹון

קנאה , מחמת  מ ׁשמע  - עיניו ונתן א ), ְְְֲִֵֵַַַַַָָָעמ ּוד 

ּגמ ּור . רע  ֶַָׁשה ּוא 

C‡ ׁש'ּקליּפֹות ח ּיים ' ּב'עץ  נזּכר  ּדה ּנה  הענין, «ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבע ֹולם  ּומ ּצב  מעמד  להם  אין ְֲֲִֵֶַַַָָָָּדאציל ּות '

ּכתיב  רע "  יג ּור "לא  ּכי עיקר 12האציל ּות , א ּלא  , ְְְֲִִִִֶַָָָֹ

מבאר  (ּכן ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ה ּוא  ׁשּלהם  ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמד ֹור 

וזה ֿ ּב', ּפרק  ה ּקליּפֹות ' 'ׁשער  ח ּיים ' ְְְִִֵֶֶֶַַַַּב'עץ 

האציל ּות  מן הן ציּפרין ּתרין ׁשא ֹותן ְְֲִִִִֵֵֶָָָל ׁשֹונֹו:

ול ׁשּכֹון  לד ּור  למ ּטה  ירד ּו ׁשהם  א ּלא  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָמ ּמׁש,

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ּדבריאה , ה ּקליּפֹות  ְְְְִִִֵַַָָָּבהיכל ֹות 

ּבמד ֹור  הם  ּכי ּכתב  ג ' ּפרק  ּדׁשם  ֿ ע ּיּון, ְְְִִִֵֶֶַָָָָוצרי

ּבע ֹולם  יֹוׁשבים  ּדאציל ּות  ה ּקליּפֹות  יחד  ְְְֲִִִֶַַַַָָאחד 

'קליּפת  ּבׁשער   א ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  כ ּו' ְְְֲִִַַַַַָָהאציל ּות 

ֿ ונּוקבא ' 'דכר  ּכי ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  ּכתב  ט ' ּפרק  ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹנג ּה'

ּב'בריאה ', למ ּטה  ּתמיד  הם  ּדאציל ּות  ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָּדקליּפה 

ּכּנזּכר  יניקתם , ּבעת  לא  אם  למעלה  ע ֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹואין

ּכאן. ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו וזה ּו ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְְְְְִֵֵֶֶַָָָלעיל .

אני  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ּזה  ׁשנת ּבאר  מה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָועין

ּכּמג ּדל ֹות 13ח ֹומה  וׁשדי ּגּבי ּבר ּבֹות 14, וע ּין . ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

ֿ ל ׁשֹונ  וזה  ד ', קל "ב  טו ּפרק  ּבא  ּבכסא ֹוּפר ׁשת  ֹו: ְְְְִֶֶֶַָָֹ

 יג ּור לא  ׁשּנאמר  נֹוגע , רע  ּדבר  אין ה ּקּב"ה  ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל 

קד ׁשיֿ ּבהיכל  אף  והינּו ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְְְְְֵֵַַַַָָָרע ,

מבאר  וכן ּכּסא . ה ּנקרא  ׁשה ּוא  ּדבריאה  ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹקד ׁשים 

ה ּנה  ּכי ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  ב  ּפרק  מח  ׁשער  ח ּיים ' ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּב'עץ 

ּדקליּפה  היכלי ה ּׁשבעה  ּכל  ּכי לעיל  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבארנּו

העליֹון  ה ּׁשביעי מההיכל  למ ּטה  הם  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדבריאה 

ֿ ּכאןֿ עד  ּדקד ּוׁשה , ּדבריאה  ֿ קד ׁשים  ְְְְִִִִֵַָָָָָָּדקד ׁשי

ירד ּו ּדאציל ּות ' ׁש'ּקליּפֹות  ׁשם  ּומבאר  ְְְְֲִִֶַָָָֹל ׁשֹונֹו.

ה 'ּקליּפֹות  ּבהיכלי ול ׁשּכֹון לד ּור  ְְְְְִִֵֵַַָָָלמ ּטה 
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ג.12) ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, באוה"ת 13)תהלים לאח "ז נדפס  ואילך). רח  (ע ' עה"פ  לשה"ש הצ "צ  רשימות ראה

תשנז. ע ' ח "ב  י .14)שה"ש ח , שה"ש

    
ÂÈÈÚ Ô˙ :Ï"Ê eÈ˙Ba השטן הרע, ÔBL‡יצר  Lc˜Óa «≈«»«≈»¿ƒ¿»ƒ

Ô˙Â ,(‡ „eÓÚ ÛBÒ  Û„ ,‰keÒ„ ‰ ˜t) 'eÎ BÈÁ‰Â¿∆¿ƒ∆∆¿»««¿»«
eÓb Ú ‡e‰L ,‰‡˜ ˙ÓÁÓ ÚÓLÓ  ÂÈÈÚ סתירה זו  והרי  ≈»«¿«≈¬«ƒ¿»∆«»

גמור  רע הוא שני  ומצד  לטוב, מתכוון  השטן  אחד  .שמצד 
ıÚ'a kÊ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏw'L 'ÌÈiÁ«ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
שהכוחות  וחסידות בקבלה מבואר 

'קליפות' נקראים הקדושה צד  שכנגד 

האלוקות, על  ומסתירים מכסים הם (כי 

וגם  הפרי ) על  מכסה שהקליפה כשם

והנעלה  (הראשון  האצילות בעולם

הכללים  הרוחניים העולמות מארבעת

יש  ֿ עשיה) ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות

האצילות  שעולם כיוון  אבל  'קליפות',

של  מציאות בו  ואין  ממש אלוקות הוא

הרי  מאלוקות, נפרדים נבראים

שבו  ÓÚÓ„ה'קליפות' Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆«¬»
Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa vÓe«»¿»»¬ƒƒ

È˙k "Ú Ee‚È ‡Ï"12, …¿¿»¿ƒ
Ì‰lL B„Ó ˜ÈÚ ‡l‡ של ∆»ƒ«»∆»∆

דאצילות' ÌÏBÚaה'קליפות ‡e‰¿»
ıÚ'a ‡Ó Ôk) ‰‡Èa‰«¿ƒ»≈¿…»¿≈
˜t '˙BtÈÏw‰ ÚL' 'ÌÈiÁ«ƒ«««¿ƒ∆∆
ÔÈz Ô˙B‡L :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'a¿∆¿∆»¿≈

ÔÈtÈˆ הציפורים ÔÓשני  Ô‰ ƒ»ƒ≈ƒ
Ì‰L ‡l‡ ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»∆»∆≈
ÔBkLÏÂ e„Ï ‰hÓÏ e„È»¿¿«»»¿ƒ¿
,‰‡Èc ˙BtÈÏw‰ ˙BÏÎÈ‰a¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ»
,ÔeiÚŒCÈˆÂ .BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿¿»ƒƒ
Ì‰ Èk ˙k '‚ ˜t ÌLc¿»∆∆»«ƒ≈
˙BtÈÏw‰ „ÁÈ „Á‡ B„Óa¿»∆»«««¿ƒ

È ˙eÏÈˆ‡cÌÏBÚa ÌÈLB «¬ƒ¿ƒ¿»
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»¿

זו  הרי  כן  שאין ואם כאן  לאמור  סתירה

דווקא  אלא באצילות 'מדור ' להם

'˜tÈÏ˙בבריאה. ÚLa C‡«¿««¿ƒ«
˙k 'Ë ˜t 'd‚'חיים ב'עץ …«∆∆»«

'‡˜eÂŒÎ„' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿»¿¿»
העליונות  שבספירות המידות בין  היחס

נמשל  המלכות וספירת אנפין ") ("זעיר 

ונקבה  'משפיע') (בחינת זכר  בין  ליחס

עניין  כל  וכנגד  'מקבל '), (בחינת

בקליפות, זה' 'לעומת יש בקדושה

ונקבה' 'זכר  hÓÏ‰ובחינת „ÈÓz Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»«¬ƒ≈»ƒ¿«»
Ì˙˜ÈÈ ˙Úa ‡Ï Ì‡ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â ,'‰‡È'a לקבל ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿»ƒ…¿≈¿ƒ»»

האצילות, בעולם המאיר  מהאור  ŒÔ‡kŒ„Úהשפעה .ÏÈÚÏ kÊpk«ƒ¿»¿≈«»
Ô‡k ‡a˙pL BÓk e‰ÊÂ .BBLÏ כאן לאמור  נוסף מקור  לפנינו  הרי  ¿¿∆¿∆ƒ¿»≈»

לקליפות. מקום אין  באצילות שאכן 

‰fÓ ‡a˙L ‰Ó ÔÈÚÂ¿«≈«∆ƒ¿»≈ƒ∆
ÏÈÁ˙n‰Œea„a של מאמר  ¿ƒ««¿ƒ

בשיר  הפסוק על  ֿ צדק' ה'צמח אדמו "ר 

ÓBÁ‰השירים  È‡13Èab , ¬ƒ»«≈
האמור  של  הפנימית המשמעות

הפסוק  »«¿È„LÂבהמשך 
˙BÏc‚nk14˙Baa ÔiÚÂ מדרש . «ƒ¿»¿«≈¿«

˜"Ïרבה  ÂË ˜t ‡a ˙Lt»»«…∆∆
ÏL B‡ÒÎa :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'„¿∆¿¿ƒ¿∆
,Ú‚B Ú c ÔÈ‡ ‰"aw‰«»»≈»»«≈«
Œ„Ú ,Ú Ee‚È ‡Ï Ó‡pL∆∆¡«…¿¿»«

eÈ‰Â .BBLÏŒÔ‡k בלבד זו  לא »¿¿«¿
מגורים  באצילות,שאין  רע »‡Ûשל 

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÏÎÈ‰a¿≈«»¿≈»»ƒ
‡qk ‡˜p‰ ‡e‰L ‰‡Ècƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ≈
הכסא' 'עולם נקרא הבריאה עולם

"ועל  ככתוב הוא לכך  הטעמים (ואחד 

ועולם  אדם", כמראה דמות הכסא

ו 'מקום  'כסא' בבחינת הוא הבריאה

הנקרא  האצילות עולם של  לאור  מושב'

של  קדשים' קדשי  ב'היכל  וגם 'אדם')

ו 'מגורים' מקום אין  הבריאה עולם

נמצאות  (והקליפות רע של  למציאות

נמוכות  בדרגות רק הבריאה בעולם

קדשים'). קדשי  מ'היכל  ≈¿ÔÎÂיותר 
ıÚ'a ‡ÓÁÓ ÚL 'ÌÈiÁ ¿…»¿≈«ƒ««

 ˜t בעולם הקליפות ש'מדור ' ∆∆
קדשי  מהיכל  למטה רק הוא הבריאה

‰p‰קדשים' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒƒ≈
‰ÚM‰ Ïk Èk ÏÈÚÏ e‡a≈«¿¿≈ƒ»«ƒ¿»

‰‡Èc ‰tÈÏ˜c ÈÏÎÈ‰ כנגד ≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
המידות  הקדושה שבע בצד  העליונות

ÈÚÈM‰ ÏÎÈ‰‰Ó ‰hÓÏ Ì‰≈¿«»≈«≈»«¿ƒƒ
ÌÈL„˜ŒÈL„˜c ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»¿≈»»ƒ
ŒÔ‡kŒ„Ú ,‰Le„˜c ‰‡Ècƒ¿ƒ»ƒ¿»«»
˙BtÈÏw'L ÌL ‡Óe .BBLÏ¿¿…»»∆¿ƒ

‰hÓÏ e„È '˙eÏÈˆ‡c מעולם «¬ƒ»¿¿«»
ÈÏÎÈ‰aהאצילות  ÔBkLÏÂ e„Ï»¿ƒ¿¿≈»≈
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ז      

נֹוגעין  אינן ֿ ּכן אם  הרי לעיל . ּכה ּובא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּדבריאה ',

קד ׁשֿ היכל  ות ֹוכ ּיּות  ּפנימ ּיּות  ׁשה ּוא  ְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּבה ּכּסא ,

ה ּכב ֹוד ', ּכסא  'ׁשער  ׁשם  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ְֳִִֵֶַַַַַָָָָה ּקד ׁשים ,

עם  אחד  ּבקנה  מ ּמׁש ע ֹולים  האריז"ל  ּדברי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ׁשּנקרא ּו מה ּו זה , ּולהבין ה ּנ"ל ). ה 'ר ּבֹות ' ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדברי

מד ֹוריהן  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ואף  ּדאציל ּות ', ְְְֲִִִֵֵֶַַַ'קליּפֹות 

ל ׁשֹון  יּתכן אי ּגם  ּדוקא . ה ּבריאה  ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבע ֹולם 

'אציל ּות ' ּבׁשם  יּקרא  ׁשאי ּדאציל ּות ', ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ'קליּפה 

מ ּזה  ּׁשּנת ּבאר  מה  (וע ּין 'קליּפה ' ׁשהיא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר 

מפלגי  קא  ֿ ה ּמתחיל  ּדרקיע ,15ּבד ּבּור  ּבמתיב ּתא  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

כ ּו'). קדמה  ּבהרת  ְִֶֶַָָאם 

C‡ אחר ּבמק ֹום  מבאר  ּדה ּנה  ה ּוא , על 16הענין «ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

וזה 17ּֿפס ּוק  נח ׁשת , נח ׁש מ ׁשה  וּיע ׂש ְְְֶֶֶַַַַָֹֹ

ֿ לצלן  רחמנא  ודינים  רע ֹות  ּכל  ּדה ּנה  ְְְְֲִִִִֵַָָָָָל ׁשֹונֹו:

א ֹותם  המח ּיה  ּומק ֹורם  ׁשר ׁשם  ּבע ֹולם , ְְְְִֶֶַַַָָָָָָׁשּנתה ּוּו

המבאר   ה ּמל ּבן עם  ה ּזֹונה  וכמ ׁשל  ט ֹוב , ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹה ּוא 

א , עמ ּוד  קסג דף  ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ב  חלק  ְֵֶַַַַַָָָֹּבּזהר 

ּובזה  א ֹות ּה, לצ ּית  ׁשּלא  וחפצ ּה רצ ֹונּה ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  , ל ּמל אה ּובה  ׁשּתהא  יֹותר , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּתתע ּנג 

ה ּמל .ּכׁשמפ  רצ ֹון זה  אין ל ֹו, וּתּוכל  א ֹות ֹו ּתה  ְְְֵֶֶֶֶַַַַָ

ל ׁשם  ּופנינה  ׂשטן ז"ל  ר ּבֹותינּו מאמר  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָוזה ּו

ה ּוא  המח ּיה ּו הרע  ׁשּׁשרש  כ ּו', נת ּכּונּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשמים 

ה ׁשּתל ׁשל ּות   ּדר על  למ ּטה  ּוכ ׁשּיֹורד  כ ּו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָט ֹוב 

וה ּנה , ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  כ ּו' ּגמ ּור  רע  ּבאמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָנע ׂשה 

ה ּזֹונה  מ ׁשל  ּדהינּו ט ֹוב , ה ּוא  ׁשּבׁשר ׁשֹו ְְְְְֵֶַַַַַָָמאחר 

וּתׂשמח  ה ּבן, א ֹות ּה יצ ּית  ׁשּלא  ּבאמת  ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשחפצ ּה

האב . ׁשּיׂשמח  ּכמ ֹו ה ּבן, ית ּפּתה  ּכׁשּלא  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמאד 

ּבע ׂשּית  א ּלא  האב  לבין ּבינּה הפר ׁש אין ֿ ּכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם 

ה ּוא  ה ּפּתּוי  ׁשל  זֹו ׁשּמע ׂשה  ה ּבן, לנּסֹות  ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָה ּנּסיֹון

ׁשּמל ּבׁשת  רק  ּכלל , אמת  ׁשאינֹו אף  ּברע , ׁשּיּומ ׁש מאד  חפצה  ּכא ּלּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנראה 

להאב  ׁשּיהיה  ה ּׂשמחה  ּבׁשביל  רק  רצ ֹונּה, ונגד  ׁשּלּה ׁשאינֹו ּבלב ּוׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעצמ ּה

ודבר  ּגמ ּור  הס ּתר  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש ּכיון זה , ּכל  עם  ה ּנה  ּבּנּסיֹון. ה ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּיעמ ֹוד 
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ב ).15) (כג, תזריע  סע "ד.16)לקו"ת סא, חוקת ט .17)לקו"ת כא, חוקת

    
ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡ È‰ .ÏÈÚÏ ‡e‰k ,'‰‡Èc ˙BtÈÏw'‰«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈ƒ≈≈»¿ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÎÈ‰ ˙eiÎB˙Â ˙eiÓÈt ‡e‰L ,‡qk‰a¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈«…∆«√»ƒ

ממנו , למטה נמצאות אלא הבריאה, 'ÚLשבעולם ÌL ˙kL BÓk¿∆»«»««
„Á‡ ‰˜a LnÓ ÌÈÏBÚ Ï"ÊÈ‡‰ Èc È‰ ,'„Bk‰ ‡Òkƒ≈«»¬≈ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ«»¿»∆∆»

'˙Ba'‰ Èc ÌÚ רבה המדרש ƒƒ¿≈»«
.(Ï"p‰««

e‡˜pL e‰Ó ,‰Ê ÔÈ‰Ïe מצד ¿»ƒ∆«∆ƒ¿¿
ŒÛ‡Âאחד  ,'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'¿ƒ«¬ƒ¿«

ÌÏBÚa Ô‰ÈB„Ó ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈¿≈∆¿»
‡˜Âc ‰‡Èa‰ בעולם ולא «¿ƒ»«¿»

מובן Ìbהאצילות. לא הדבר  בעצם «
‰tÈÏ˜' ÔBLÏ ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈¿¿ƒ»

,'˙eÏÈˆ‡c סתירה זו  ולכאורה «¬ƒ
וביה  ÌLaמיניה ‡wÈ CÈ‡L∆≈ƒ»≈¿≈
'˙eÏÈˆ‡', לו וסמוך  'אצלו ' מלשון  ¬ƒ

כך  על  גילוי להורות יש זה שבעולם

לאלוקות  וביטול  »»≈Á‡Óאלוקות
'‰tÈÏ˜' ‡È‰L ומסתירה שמכסה ∆ƒ¿ƒ»

‡a˙pMהאלוקות על  ‰Ó ÔiÚÂ)¿«≈«∆ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙n‰Œea„a ‰fÓ במאמר ƒ∆¿ƒ««¿ƒ

חכמינ  במאמר  ז "ל הפותח ̃«‡ו 
È‚ÏÙÓ15 מחלוקת zÈ˙Óa‡יש ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»

‰Ó„˜ ˙‰a Ì‡ ,ÚÈ˜c לשער ¿»ƒ«ƒ«∆∆»¿»
לא  או  טהור  הנגע האם eÎ'לבן ,

הזקן  לאדמו "ר  תורה' 'לקוטי  שבספר 

ארוך  ביאור  יש 'קליפות שם למושג 

דאצילות').

‡Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
Á‡ ÌB˜Óa16 החסידות בתורת ¿»«≈

˜eÒt ÏÚ17LÁ ‰LÓ NÚiÂ «»«««…∆¿«
Ïk ‰p‰c :BBLÏŒ‰ÊÂ ,˙LÁ¿…∆¿∆¿¿ƒ≈»
ÔÏˆÏŒ‡ÓÁ ÌÈÈ„Â ˙BÚ»¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»
ÌLL ,ÌÏBÚa ee‰˙pL∆ƒ¿«»»»¿»
‡e‰ Ì˙B‡ ‰iÁÓ‰ ÌB˜Óe¿»«¿«∆»
Ôa ÌÚ ‰Bf‰ ÏLÓÎÂ ,BË¿ƒ¿««»ƒ∆
 ˜ÏÁ ‰fa ‡Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿…»«…«≈∆
„eÓÚ ‚Ò˜ Û„ ‰Óez ˙Lt»»«¿»««

את ‡, לנסות כדי  אותה שוכר  שהמלך 

lL‡בנו  dˆÙÁÂ dBˆ ÏkL∆»¿»¿∆¿»∆…
,d˙B‡ ˙iˆÏ לא המלך  ישמע שבן  ¿«≈»

יחטא  ולא ˙BÈלה ‚pÚ˙z ‰Êe»∆ƒ¿«≈≈
בן  תתענג אם היא לה ישמע לא המלך 

אם  מאשר  לה,יותר  ישמע ≈¿∆zL‰‡כן 

CÏnÏ ‰e‰‡ שבנו בניסיון ,הרוצה zÙÓLk‰יעמוד  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¬»«∆∆«∆≈≈¿∆¿«»
eÈ˙Ba Ó‡Ó e‰ÊÂ .CÏn‰ ÔBˆ ‰Ê ÔÈ‡ ,BÏ ÏÎezÂ B˙B‡««≈∆¿«∆∆¿∆«¬««≈

ÔËN Ï"Ê וכוונתו איוב, את לנסות וביקש ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לפני  שבא «»»
שהובא  ז "ל  חכמינו  (כמאמר  אבינו  אברהם של  זכותו  תשתכח שלא הייתה

אלקנה ÈÙe‰לעיל ) שהייתה אשת ¿ƒ»
היו  שלפנינה כך  על  חנה את מכעיסה

וכוונתה ילדים  ילדים, היו  לא ולחנה

כדי  מה'היתה ותבקש תתפלל  שחנה

eÎ',ללדת  eek˙ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ¿«¿
iÁÓ‰ Ú‰ ˘ML‡e‰ e‰ ∆…∆»««¿«≈

ÏÚ ‰hÓÏ „BiLÎe .'eÎ BË¿∆≈¿«»«
˙eÏLÏzL‰ Cc דרגות רבות של  ∆∆ƒ¿«¿¿

רבים  צמצומים ∆¬»NÚ‰ועובר 
ŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ eÓb Ú ˙Ó‡a∆¡∆«»«»

.BBLÏ¿
‡e‰ BLLaL Á‡Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈≈««∆¿»¿
‰Bf‰ ÏLÓ eÈ‰c ,BË¿«¿¿««»
˙iˆÈ ‡lL ˙Ó‡a dˆÙÁL∆∆¿»∆¡∆∆…¿«≈
„‡Ó ÁÓNzÂ ,Ôa‰ d˙B‡»«≈¿ƒ¿«¿…
BÓk ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lLk¿∆…ƒ¿«∆«≈¿

‡‰ ÁÓNiL לנסות אותה ששלח ∆ƒ¿«»»
הבן . ‰LÙאת ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿≈

‡‰ ÔÈÏ dÈa הדברים בשורש ≈»¿≈»»
הניסיון ובכוונה  של  «∆‡l‡ובמטרה

הוא  ‰ÔBÈqpההבדל  ˙iNÚa«¬ƒ««ƒ»
ÏL BÊ ‰NÚnL ,Ôa‰ ˙BqÏ¿««≈∆«¬∆∆

el‡k ‰‡ ‡e‰ Èezt‰ זו «ƒƒ¿∆¿ƒ
הבן  את Ó‡„שמנסה ‰ˆÙÁ¬≈»¿…

BÈ‡L Û‡ ,Úa CLÓeiL∆¿«»««∆≈
,ÏÏk ˙Ó‡ שלה האמיתי  והרצון  ¡∆¿»

יעמוד  אלא יתפתה לא שהבן  הוא

dÓˆÚבניסיון  ˙LaÏnL ˜«∆«¿∆∆«¿»
„‚Â dlL BÈ‡L LeÏaƒ¿∆≈∆»¿∆∆

dBˆ, האמיתיÏÈLa ˜ ¿»«ƒ¿ƒ
‡‰Ï ‰È‰iL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿»»
‰p‰ .ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»ƒ≈
Lel‰L ÔÂÈk ,‰Ê Ïk ÌÚƒ»∆≈»∆«¿

eÓb zÒ‰ ‡e‰ כך כדי  עד  ∆¿≈»
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ח    

ֿ ּפי  ֿ על  אף  האב , ה ּנה  לכן ּבתכלית , ומר  ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהרע 

ּבּנּסיֹון, ה ּבן ּכׁשּיעמ ֹוד  יֹותר  יׂשמח  ּבוּדאי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשה ּוא 

הפכי  ּבלב ּוׁש ּבעצמ ֹו להתל ּבׁש יּוכל  ְְְְְְִִִֵַַַָֹלא 

ּבעצמ ֹו, ה ּבן לנּסֹות  ,ּכ ֿ ּכל  עצמ ֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָּולהס ּתיר 

ֿ וׁשל ֹום , חס  ּברע  ׁשּיּומ ׁש ׁשּיח ּפֹוץ  ל ֹו ְְְְְֶֶַַַַַָָלהרא ֹות 

מא ּוס  ׁשהרע  וה ּׂשנאה , ה ּמא ּוס  ּגֹודל  מ ּצד  ְְְִִִֶֶַַַַָָָוה ּוא 

אפיל ּו ּולהרא ֹות  לס ּבֹול  יּוכל  לא  אצל ֹו, ְְְְְְֲִִֶַַָֹוׂשנא ּוי

ה ּזֹונה  לזאת , ואי ֿ וׁשל ֹום . חס  ּבֹו ׁשר ֹוצה  ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשקר 

ּכ ֿ ּכל  עצמ ּה ּולהס ּתיר  להתל ּבׁש ׁשּיכ ֹולה  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכיון

חפצ ּה ׁשּבאמת  אף  לעברה , ה ּבן את  ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלפ ּתֹות 

יכ ֹולה  ׁשהיא  ּכיון ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּבן, ית ּפּתה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא 

ׁשאין  ל ֹומר  צרי  ּכרח ֿ על  לפ ּתֹות ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלהתל ּבׁש

ל ּה ׁשּיׁש והינּו ,ּכ ֿ ּכל  אצל ּה וׂשנא ּוי מא ּוס  ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָהרע 

לא  לאו ואם  לרע , ֿ ּדׁשּיכ ּות  וׁשּיכ ּות  ׁשמץ  ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹאיזֹו

ּבׁשקר . אפיל ּו עצמ ּה את  להרא ֹות  יכ ֹולה  ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהיתה 

ּבאר  ז"ל  וחמי מ ֹורי ּכמ ׁשל 18ּוכב ֹוד  ׁשה ּוא  ְְְִִִֵֵֶַַָ

ור ֹוגז  ּגב ּורה  - זה  ּכל  ׁשעם  ׁשּבחסד , ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָּגב ּור ֹות 

א ּלא  מ ּמׁש, ּגב ּורה  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש הינּו ְְְֶֶַַַָָָה ּוא ,

ּב'א ֹור  וע ּין ֿ ע ּיּון. וצרי כ ּו', לחסד  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכּונת ֹו

מסעי  ּפר ׁשת  ֿ עדן נׁשמת ֹו מה ּמּגיד  ּבענין 19ּתֹורה ' ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

כ ּו' מ ּמרה  מ ּמה 20וּיסע ּו להעיר  יׁש ולכא ֹורה  . ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

צ ּדיק  ּפיר ּוׁש ּבענין י ּפרק  א  חלק  ּבּתניא  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשּכת ּוב 

ּבתכלית  ֿ אחרא  ה ּסטרא  ׂשֹונא  ׁשאינֹו ל ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָורע 

אהבה  ׁשמץ  איזה  נׁשאר  ּכן על  כ ּו', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּׂשנאה 

ענין  ֿ זה   ּדר ֿ על  וכן ׁשם . ע ּין כ ּו' ל ׁשם  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָותענּוג 

וה ּוא  א ּיֹוב , את  לת ּקן נת ּכּון, ׁשמים  ל ׁשם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׂשטן

ּביט ּול , ּבחינת  ׁש'אציל ּות ' ּדאציל ּות ', ְְֲֲִִִִִֶַַָ'קליּפה 

ה ּנּסיֹון  זה , ּכל  ועם  ׁשמים . ל ׁשם  רק  זֹו ּכּונה   ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ

מאלק ּות . הפכי מע ׂשה  ה ּוא  לא ּיֹוב  ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֹוה ּיּסּורים 

ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ זה   ּדר ֿ ה ּדברים 21ועל  אחר  ויהי ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו כ ּו', נּסה  והאלקים  ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹהא ּלה 

פט  ּדף  ּדסנהדרין, י (ּבפרק  ׂשטן ׁשל  ּדבריו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָאחר 

ּכן  ה ּפרי, על  המכ ּסה  ה ּפרי קליּפת  ּכמ ֹו קליּפה , ּבׁשם  נקרא  ולכן ב ). ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָע ּמּוד 
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ב ).18) (תתמה, שם ויצא באוה"ת הנסמן קנב .19)ראה ט .20)סימן לג, א.21)מסעי  כב , וירא

    
כלל שהרצון  וניכר  נראה  אינו  ÔÎÏהאמיתי  ,˙ÈÏÎ˙a ÓÂ Ú‰ „Â¿»»»«»«¿«¿ƒ»≈

‡‰ ‰p‰ עצמו˙BÈ ÁÓNÈ È‡cÂa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»»««ƒ∆¿««ƒ¿«≈
LeÏa BÓˆÚa LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ,ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»…«¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿
˙B‡‰Ï ,BÓˆÚa Ôa‰ ˙BqÏ ,CkŒÏk BÓˆÚ ÈzÒ‰Ïe ÈÎÙ‰»¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»¿««≈¿«¿¿«¿

BÏ כלפי האב פנים להעמיד  יכול  אינו 

יטעה  שהבן  כך  לחשוב הבן 

ıBtÁiL האבCLÓeiL הבן ∆«¿∆¿«
„vÓ ‡e‰Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ Úa»««¿»¿ƒ«

‰‡O‰Â Òe‡n‰ Ï„Bb שהאב ∆«ƒ¿«ƒ¿»
הרע, כלפי  Òe‡Óחש Ú‰L∆»«»

ÏÎeÈ ‡Ï ,BÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿…«
eÏÈÙ‡ ˙B‡‰Ïe ÏBaÒÏƒ¿¿«¿¬ƒ
ÌBÏLÂŒÒÁ Ba ‰ˆBL ˜La¿∆∆∆∆«¿»
והיפך  פנים העמדת רק שזו  למרות

ÊÏ‡˙,האמיתי .רצונו  È‡Â כיוון ¿ƒ»…
יכול  לא בו  ומואס הרע את שהשונא

בשקר , אפילו  כזה בלבוש להתלבש

LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎiL ÔÂÈk ‰Bf‰«»≈»∆¿»¿ƒ¿«≈
CkŒÏk dÓˆÚ ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ«¿»»»
Û‡ ,‰ÚÏ Ôa‰ ˙‡ ˙BzÙÏ¿«∆«≈«¬≈»«

dˆÙÁ ˙Ó‡aL האמיתי רצונה ∆∆¡∆∆¿»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lL∆…ƒ¿«∆«≈ƒ»»
LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈

B˙BzÙÏ רצונה כאילו  הוא ולהתנהג  ¿«
יחטא, ˆCÈשכן  EÁkŒÏÚ«»¿¬»ƒ

Òe‡Ó Ú‰ ÔÈ‡L ÓBÏ«∆≈»«»
eÈ‰Â ,CkŒÏk dÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿»»»¿«¿
Œ˙eÎiLÂ ıÓL BÊÈ‡ dÏ LiL∆≈»≈∆∆¿«»
‡Ï Â‡Ï Ì‡Â ,ÚÏ ˙eÎiLc¿«»»«¿ƒ»…
˙‡ ˙B‡‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰»¿»¿»¿«¿∆
„BÎe .˜La eÏÈÙ‡ dÓˆÚ«¿»¬ƒ¿∆∆¿

Ï"Ê ÈÓÁÂ ÈBÓ, האמצעי (אדמו "ר  ƒ¿»ƒ«
אדמו "ר  של  חמיו  הזקן , אדמו "ר  בן 

הדברים) כותב צדק', ‡a18ה'צמח ≈≈
˙Beb ÏLÓk ‡e‰L∆ƒ¿«¿

,„ÒÁaL וגם מזו  זו  כלולות המידות ∆«∆∆
הפכים  שני  הם שבעצם וגבורה חסד 

שבגבורה  (חסד  ויש בזו , זו  נכללות

כאשר  למשל  שבחסד , גבורה וכן )

האדם  מחסד , שנובעת ה' אהבת מרוב

בשנאה  לאלקות המנגדים את שונא

נכללת  שהגבורה כך  מגבורה שנובעת

Ê‰בחסד  Ïk ÌÚL שזו למרות ∆ƒ»∆
-גבורה  Ê‚BÂשבחסד  ‰eb¿»¿∆

Lel‰L eÈ‰ ,‡e‰ ובפועל בחיצוניות שהדברים eb‰כפי  ‡e‰ «¿∆«¿¿»
B‡'a ÔiÚÂ .ÔeiÚŒCÈˆÂ ,'eÎ „ÒÁÏ B˙ekL ‡l‡ ,LnÓ«»∆»∆«»»¿∆∆¿»ƒƒ¿«≈¿

„Èbn‰Ó '‰Bz ממעזריטשÈÚÒÓ ˙Lt Ô„ÚŒB˙ÓL19ÔÈÚa »≈««ƒƒ¿»≈∆»»««¿≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰nÓ eÚÒiÂ20. «ƒ¿ƒ»»

‰nÓ ÈÚ‰Ï LÈ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ«
‡ ˜ÏÁ ‡Èza e˙kM חלק ∆»««¿»≈∆

אמרים' ÔÈÚa'לקוטי  È ˜t∆∆¿ƒ¿«
,BÏ ÚÂ ˜Ècˆ LeÈt לפי ≈«ƒ¿«

הכוונה  לו " ורע "צדיק הפשוט הפירוש

בחייו  קשיים לו  ויש לו  טוב שלא צדיק

הפנימי , הפירוש ולפי  הזה. בעולם

בנפשו  בו  יש שעדיין  צדיק הכוונה

צדיק  והוא רע, של  מסוימת מידה

‡Á‡Œ‡Ëq‰ ‡BN BÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»«¬»
Ôk ÏÚ ,'eÎ ‰‡O‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«≈
‰‰‡ ıÓL ‰ÊÈ‡ ‡Lƒ¿«≈∆∆∆«¬»

ÌL ÔiÚ 'eÎ ÌLÏ ‚eÚ˙Â וכך ¿«¬¿»«≈»
והעמדת  שההתלבשות בענייננו  גם

יכולה  ברע מעוניינים כאילו  הפנים

ברע  והמיאוס הרע שנאת אם רק להיות

ברע  המואס אבל  מוחלטת במידה אינם

לזה. מסוגל  לא ŒÏÚבתכלית ÔÎÂ¿≈«
ÌLÏ ÔËN ÔÈÚ ‰ÊŒCc∆∆∆ƒ¿«»»¿≈
,Bi‡ ˙‡ Ôw˙Ï ,Ôek˙ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«≈¿«≈∆ƒ

‡e‰Â המושג '˜tÈÏ‰הסבר  ¿¿ƒ»
˙ÈÁa '˙eÏÈˆ‡'L ,'˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ«
ÌLÏ ˜ BÊ ‰ek CÎÂ ,ÏeËÈaƒ¿»«»»«¿≈

,‰Ê Ïk ÌÚÂ .ÌÈÓL שני מצד  »«ƒ¿ƒ»∆
‡e‰ Bi‡Ï ÌÈeqi‰Â ÔBÈqp‰«ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ
ŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡Ó ÈÎÙ‰ ‰NÚÓ«¬∆»¿ƒ≈¡…¿«

e˙kM ‰Ó ‰ÊŒCc21È‰ÈÂ ∆∆∆«∆»«¿ƒ
‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡«««¿»ƒ»≈∆
eÓ‡Â ,'eÎ ‰q ÌÈ˜Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»¿»¿
ÏL ÂÈc Á‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«««¿»»∆
Ûc ,ÔÈ„‰Òc È ˜Ùa) ÔËN»»¿∆∆¿«¿∆¿ƒ«

( „enÚ ËÙ מעשה שגם היינו  «
של  בקטרוג  קשור  העקידה ניסיון 

˜‡השטן . ÔÎÏÂ הרע היצר  ¿»≈ƒ¿»
דאצילות' 'קליפה ֿ זה ֿ דרך  ועל  והשטן ,

˙tÈÏ˜ BÓk ,‰tÈÏ˜ ÌLa¿≈¿ƒ»¿¿ƒ«
Ôk ,Èt‰ ÏÚ ‰qÎÓ‰ Èt‰«¿ƒ«¿«»««¿ƒ≈
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ט      

והיא  ּבתכלית , מס ּתרת  היא  ּדה ּנּסיֹון זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָמע ׂשה 

ּבבא ּור  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּפנים , ּפס ּוק 22הס ּתר  23על  ְְְִֵֵֶֶַָָָ

כ ּו' מנּסה  "ּכי ּגּבי ּתלכ ּו, אלקיכם  ה ' ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹאחרי

כ ּו' ה ּתק ּון 24לדעת " ּכונת  יׁש ׁשּבת ֹוכ ּה א ּלא  , ְִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבפ ּתּוי  התחיל  ז"ל  וחמי (מ ֹורי כ ּו'. ׁשמים  ְְְְִִִִִִֵַַָָל ׁשם 

א ּיֹוב  ּבענין וס ּים  ּגמ ּור , רע  ה ּלב ּוׁש ּדׁשם  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּדעברה ,

זהר  וע ּין  ה ּגּוף . יּסּורי ענין ה ּוא  וׁשם  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹואברהם ,

ּדֹומין  ׁשאין א  ע ּמּוד  ק "מ  ּדף  ּתֹולד ֹות  א  ְִֵֵֶֶַַחלק 

לזה ). זה  ּכ ֿ ֶֶָָָּכל 

ÔÎÏÂ ׁשה ּכּונה היֹות  ׁשעם  למ ׂשּכיל , יּובן ¿»≈ְֱִִֶֶַַַַָָָ

זה  ּכל  עם  ׁשמים , ל ׁשם  ּבתכלית  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָאמ ּתית 

אין  ּבֹו, מתל ּבׁשת  ׁשה ּכּונה  רע , ה ּלב ּוׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָענין

ּכי  אציל ּות , ּבבחינת  ּכלל  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְֲִִִִִַַָָה ּלב ּוׁש

יכ ֹול  אין ורע , ּגמ ּור  הס ּתר  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָמאחר 

ּבע ֹו ֿ אם  ּכי האציל ּות , ּבע ֹולם  ּכלל  לם להיֹות  ְְְְֲִִִִָָָָ

וה ׁשּפעם  ר ּוחנּיים  ּפיר ּוׁש קליּפֹות 25ה ּבריאה , ׁשל  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּכיֿ ּבאציל ּות  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ּדאציל ּות  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָֹוח ׁש

וה ּפרסא  ה ּפר ּגֹוד  אחר  ּכבר  ׁשה ּוא  ּבבריאה , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאם 

להיֹות  יּוכל  ׁשם  אלקים , ׁשם  מ ּבחינת  ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹה ּמפסקת 

את  לנּסֹות  א ֹו כ ּו', א ּיֹוב  את  לב ּלע  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַההס ּתר 

"ּבני  ּבת ֹו ה ּׂשטן עמידת  ענין וה ּוא  כ ּו'. ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָאברהם 

ּדף  ּפנחס  ג , חלק  זהר  ע ּין ּדבריאה , ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהאלקים "

יכ ֹול  ור ּוחנּיּות ֹו ּפע ּולת ֹו ׁשּׁשם  ב , ע ּמּוד  ְְִֶַָָָָרלא 

ׁשמים , ל ׁשם  ׁשּכּונת ֹו ּכיון ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלהיֹות .

רע  ׁשּום  אין ׁשּבֹו ּדאציל ּות ', 'קליּפה  ְְֲִִִֵֵֶַַָנקראת 

וה ּוא  לב ּוׁש, רק  זה ּו רע , ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש אף  ְְְְֶֶַַַַָּכלל ,

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ׁשּבבריאה . ׁשּלֹו מה ּמד ֹור  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנמ ׁש

כ ּו'. ּבהם  מ ּמׁש ורע  ט ֹוב  ּתער ֹוב ֹות  יׁש ְֲִִֵֶַַַָָָָּבבריאה 

לא  א ּתה  ר ׁשע  חפץ  ֿ ל  א  לא  ּכי ה ּפס ּוק  ענין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוזה ּו

ׁשּבע ֹולם  ּפיר ּוׁש: ה '), סימן (ּתילים  רע   ְְְִִִֵֶָָָיג ּור

אף  הינּו להרע , מד ֹור  להיֹות  יכ ֹול  אין ְְְֲִִֵַַַָָָָהאציל ּות 

ּדאציל ּות ' מ 'ּקליּפֹות  ה ּנמ ׁש ה ּנ"ל  הרע  ְְְֲִִִִִַַַַַַָָּבחינת 

ׁשּכּונת ֹו הרע  וה ּלב ּוׁש כ ּו', ׁשמים  ל ׁשם  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכּונת ֹו
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ב .22) קפה, דרמ "צ  א. יט , ראה ה.23)לקו"ת יג, ראה ד.24)פ ' בהכת"י .25)שם, הוא כן

    
˙ÈÏÎ˙a ˙zÒÓ ‡È‰ ÔBÈqp‰c BÊ ‰NÚÓ האלוקי הרצון  על  «¬∆¿«ƒ»ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ

Lהאמיתי , BÓÎe ,ÌÈt zÒ‰ ‡È‰Âe‡a e˙k22˜eÒt ÏÚ23 ¿ƒ∆¿≈»ƒ¿∆»¿≈«»
,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ÈÁ‡ ובספר הזקן  לאדמו "ר  תורה' 'לקוטי  בספר  «¬≈¡…≈∆≈≈

ֿ צדק' הצמח לאדמו "ר  מצותיך ' Ú„Ï˙"'דרך  'eÎ ‰qÓ Èk" Èab«≈ƒ¿«∆»««
'eÎ24, עניין באריכות נתבאר  שם

dÎB˙aLהניסיונות, ‡l‡ בתוך ∆»∆¿»
עצמו  ‰Ôe˜zההסתר  ˙Âk LÈ≈«»««ƒ

ÈÓÁÂ ÈBÓ) .'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ¿»ƒ
האמצעי ) ‰˙ÏÈÁ(אדמו "ר  Ï"Ê את «ƒ¿ƒ

ÌLcהביאור  ,‰Úc ÈezÙa¿ƒ«¬≈»¿»
ÔÈÚa ÌiÒÂ ,eÓb Ú Lel‰«¿«»¿ƒ≈¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ ÌLÂ ,Ì‰‡Â Bi‡ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«
‡ ˜ÏÁ ‰Ê ÔiÚÂ .Ûeb‰ ÈeqÈƒ≈«¿«≈…«≈∆
‡ „enÚ Ó"˜ Ûc ˙B„ÏBz¿««
‰ÊÏ ‰Ê CkŒÏk ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»∆
בין  מסויים דימיון  שיש ולמרות

פיתוי  של  הניסיון  דומה אינו  הדברים

אבינו  אברהם של  לניסיון  עבירה לדבר 

איוב  ).ושל 
ÔÎÏÂ לעיל המבואר  ÔeÈלאור  ¿»≈»

ÏÈkNÓÏ את ומבין  המתבונן  ««¿ƒ
כראוי , ‰BÈ˙הדברים ÌÚL∆ƒ¡

‰ek‰L של במשל  (וכן  השטן  של  ∆««»»
המלך ) בן  את לפתות ÈzÓ‡¬ƒƒ˙הניסיון 

Ïk ÌÚ ,ÌÈÓL ÌLÏ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿≈»«ƒƒ»
‰ek‰L ,Ú Lel‰ ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿««¿«∆««»»

עצמה מצד  Ba,הטובה ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆
Lel‰ ÔÈ‡ הזה ÏBÎÈהרע ≈«¿»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ
וביטול  בגילוי  אלוקות של  עולם שהוא

בתכלית, Á‡Óלאלוקות Èkƒ≈««
eÓb zÒ‰ ‡e‰ Lel‰L על ∆«¿∆¿≈»

האלוקי  ÏBÎÈהאור  ÔÈ‡ ,ÚÂ»»≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿»»¬ƒ
,‰‡Èa‰ ÌÏBÚa Ì‡ŒÈkƒƒ¿»«¿ƒ»
ÌÚtL‰Â ÌÈiÁe LeÈt25 ≈»ƒƒ¿«¿»»

(שהרי  וההשפעה הרוחנית המציאות

שהמושג  רוחניים במושגים מדובר 

בהם) תופס לא כפשוטו  ∆ÏLמקום
ŒÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c CLÁÂ ˙BtÈÏ¿̃ƒ¿…∆«¬ƒƒ
ŒÈk ˙eÏÈˆ‡a ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«¬ƒƒ
Á‡ k ‡e‰L ,‰‡Èa Ì‡ƒƒ¿ƒ»∆¿»««

„Bbt‰ הוילון‡Òt‰Â מחיצה ««¿¿««¿»
הכתוב  על  אונקלוס כתרגום ופרוכת,

פרסא) – הפרוכת" האור ‰ÒÙn˜˙"והבדילה על  שונים צמצומים היינו  ««¿∆∆
שמקורם  ‡ÌÈ˜Ï,דאצילות ÌL ˙ÈÁaÓ לצמצם שעניינה הגבורה מידת ƒ¿ƒ«≈¡…ƒ

‡Biולהסתיר  ˙‡ ÚlÏ zÒ‰‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÌL לו ולגרום »«ƒ¿«∆¿≈¿«≈«∆ƒ
קשים  ‡Ì‰ייסורים ˙‡ ˙BqÏ B‡ ,'eÎ ושאר העקדה בניסיון  ¿«∆«¿»»

ÔÈÚהניסיונות ‡e‰Â .'eÎ¿ƒ¿«
Èa" CB˙a ÔËO‰ ˙„ÈÓÚ¬ƒ««»»¿¿≈

,‰‡Èc "ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת »¡…ƒƒ¿ƒ»
על  שבאו  שהייסורים מסופר  איוב ספר 

ש"... לאחר  היו  לנסותו  כדי  איוב

ה', על  להתייצב האלוקים בני  ויבואו 

אל  ה' ויאמר  בתוכם, השטן  גם ויבוא

סיפר  השטן  ואז  תבוא", מאין  השטן 

ועל  לנסותו , והוחלט ומעשיו  איוב על 

בין  השטן  שהתייצבות כאן  מבואר  כך 

הבריאה, בעולם היא האלוקים' 'בני 

Ûc ÒÁt ,‚ ˜ÏÁ ‰Ê ÔiÚ«≈…«≈∆ƒ¿»«
ÌML , „enÚ ‡Ï בעולם «∆»

שלו B˙ÏeÚtהבריאה ההשפעה ¿»
B˙eiÁeÂ שלו הרוחנית והמציאות ¿»ƒ

ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓe .˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ»»≈»
B˙ekLהיא השטן  ÌLÏשל  ∆«»»¿≈

˙‡˜ ,ÌÈÓL והמציאות הפעולה »«ƒƒ¿≈
BaLהזו  ,'˙eÏÈˆ‡c ‰tÈÏ˜'¿ƒ»«¬ƒ∆

האצילות Úבעולם ÌeL ÔÈ‡≈«
,Ú ‡e‰ Lel‰L Û‡ ,ÏÏk¿»«∆«¿«

LeÏ ˜ e‰Ê, הדבר עצמיות ולא ∆«¿
‡e‰Âהרע CLÓהלבוש ¿ƒ¿»

‰‡ÈaL BlL B„n‰Ó ואילו ≈«»∆∆ƒ¿ƒ»
תפיסת  שום לו  אין  האצילות בעולם

Èa‡‰מקום. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ»
LnÓ ÚÂ BË ˙BBÚz LÈ≈«¬»««»

'eÎ Ì‰a גם אלא רע לבוש רק לא »∆
רע. של  ÔÈÚמציאות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

של  הפנימית Èkהמשמעות ˜eÒt‰«»ƒ
‡Ï ‰z‡ ÚL ıÙÁ ÏŒ‡ ‡Ï…≈»≈∆«»»…

ÌÈÏÈz) Ú Ee‚ÈתהיליםÔÓÈÒ ¿¿»ƒƒƒ»
ה' ÌÏBÚaLפרק :LeÈt ,(≈∆¿»

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ≈»ƒ¿
B„Ó'מגורים'Û‡ eÈ‰ ,Ú‰Ï »¿»««¿«

CLÓp‰ Ï"p‰ Ú‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»««««ƒ¿»
B˙ekL '˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏw'Óƒ¿ƒ«¬ƒ∆«»»

,'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ אין לזה אפילו  ¿≈»«ƒ
האצילות בעולם ¿»¿Lel‰Âמקום

ÏÈLa B˙ekL Ú‰»«∆«»»ƒ¿ƒ
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י    

אין  ֿ מק ֹום  מ ּכל  מ ּמּנּו, ׁשּיּומ ׁש ה ּטֹוב  ְְִִִִֵֶֶַַָָּבׁשביל 

ׁשּמּכל ֿ ּכיון ּבאציל ּות , להיֹות  יכ ֹולה  זֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָּבחינה 

ֿ אם  ּכי רע ",  יג ּור ו"לא  ומר , רע  ה ּלב ּוׁש ְְְְִִַַַָָָֹמק ֹום 

ׁשּמּגב ּור ֹות  ּכמ ֹו וה ּנה , כ ּו'. ל ּפרג ֹוד  ְְְְִִִֵֶַַמח ּוץ 

ּוכענין  ק ׁשֹות , ּגב ּור ֹות  מ ׁשּתל ׁשלים  ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָׁשּבחסדים 

ידיהם  את  יסמכ ּו והלוּים  וה ּפרים , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהלוּים 

הלוּים  נמ ּתק ּו ׁשּכבר  אחר  ה ּפרים , את  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָוימ ּתיק ּו

החסד  א ֹור  ּכי כ ּו', א ֹותם  ׁשהניף  אהרן ֿ ידי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹעל 

מ ּזה  וע ּין למ ּטה , ּבירידת ֹו אף  מתע ּבה  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאינֹו

'ׁשער  ּוב 'ּסד ּור ' ב , ע ּמּוד  רכד  ּדף  ב , חלק  ִֵֶַַַַַַַֹּבּזהר 

ׂשפתי  אדנ"י ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ֿ ה ּׁשנה ' ְְְִִַַַַָָָֹרא ׁש

ּדאציל ּות '26ּתפ ּתח  ׁשּמ'קליּפֹות  יּובן ֿ כן ּכמ ֹו , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

רע  ּתער ֹובת  ּבהן ׁשּיׁש ּדבריאה ' 'קליּפֹות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנמ ׁש

- ׁשּב'ע ׂשּיה ' עד  רע , חציֹו - ּוב 'יצירה ' ְְֲִִִֶֶַַַַָָָמ ּמׁש,

ּבּמק ּדׁש עיניו נתן אמר ּו: זה  ועל  כ ּו'. רע  ְְְִֵֶַַַַָָָָר ּוּבֹו

כ ּו'.

e‰ÊÂ אחא רב  ׁשמים 11ׁשּדר ׁש ל ׁשם  ׂשטן ¿∆ְִֵֶַַַָָָָָָ

הרע  והמ ּתיק  ׁשּדר ׁש ּפיר ּוׁש: ְְְִִִֵֵֶַַַָָנת ּכּון,

ׁשה ּׁשר ׁש ל ׁשר ׁשֹו, ׁשהג ּביה ֹו ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּד'ע ׂשּיה ',

ה ּנח ׁשת  נח ׁש ּכּונת  ּוכענין ט ֹוב , ה ּוא  ְְְְְִֵֶַַַַַַַָֹהמח ּיה ּו

א ּכרעיּה, ונׁשקיּה ׂשטן אתא  ולכן כ ּו'. ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדמ ׁשה 

אחר ֹונה  מדרגה  ּבבחינת  ונכלל  נת ּבּטל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּפיר ּוׁש:

אפר   על ּֿדר ֿ יס ֹוד , ֿ ה ֹוד  נפ ׁש ּבחינת  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבקד ּוׁשה ,

ה ּצּדיקים  רגלי ׁשאמר ּו27ּתחת  ּוכענין . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ׁשּבירר 28ּבאברהם  ּפיר ּוׁש: ּגילי, והוּו עפרא  ׁשדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

וזה ּו ּבלב ּוׁשיו, עדין ׁשהיה  ה ּפס ֹולת  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָוה ׁשלי

הרע  ׁשּנפרד  זה  ּביר ּור  ֿ ידי ועל  עפרא . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשדי

"חרב  להם  נמ ׁש מ ּזה  לע ׂשֹות 29מה ּטֹוב , ּפיפ ּיֹות  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ֿ לבא  לעתיד  נאמר  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנקמה "
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BÊ ‰ÈÁa ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,epnÓ CLÓeiL Bh‰ בחינת אפילו  «∆¿«ƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»

בלבד  ÌB˜ÓŒÏknLהלבוש ÔÂÈk ,˙eÏÈˆ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ למרות ¿»ƒ¿»¬ƒ≈»∆ƒ»»
שמים  לשם הטובה ÓÂעצמו ‰Lelהכוונה Ú האור על  ומסתיר  «¿«»«

הקדושה, מצד  Ú"האלוקי  Ee‚È ‡Ï"Â, עצמו האצילות בעולם ¿…¿¿»
„B‚tÏ ıeÁÓ Ì‡ŒÈk המבדיל ƒƒƒ««¿

לבריאה אצילות eÎ'.בין 
˙BebnL BÓk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿

ÌÈ„ÒÁaL שבקדושה ∆«¬»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ צמצומים בריבוי  ƒ¿«¿¿ƒ

ÌiÂÏ‰ ÔÈÚÎe ,˙BL˜ ˙Beb¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
ÌÈt‰Â: בהעלותך בפרשת האמור  ¿«»ƒ

בקר ... בן  פר  ולקחו  הלויים... את "קח

את  והקרבת בקר .. בן  שני  ופר 

על  ידיהם את יסמכו  והלויים הלויים...

כך  על  ומבואר  הפרים...", ראש

הגבורה  בחינת הם שהלויים בחסידות

הגבורה, בחינת הם הפרים וגם

של  הפנימית ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒוהמשמעות
Ì‰È„È ˙‡ eÎÓÒÈ הפרים ראש על  ƒ¿¿∆¿≈∆

שבכך  ‡˙הלויים e˜ÈzÓÈÂהיא ¿«¿ƒ∆
,ÌÈt‰ עניין הסוד  בתורת כמבואר  «»ƒ

הגבורות', kL'המתקת Á‡««∆¿»
e˜zÓ של עצמם ‰ÌiÂÏהגבורות ƒ¿¿«¿ƒƒ

Ì˙B‡ ÛÈ‰L Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…∆≈ƒ»
BÈ‡ „ÒÁ‰ B‡ Èk ,'eÎƒ«∆∆≈

‰aÚ˙Ó בקו שלא להיות ומתגשם ƒ¿«∆
hÓÏ‰,החסד  B˙„ÈÈa Û‡«ƒƒ»¿«»

צמצומים  שבריבוי  מהגבורות בשונה

צריך  ולכן  קשות גבורות נעשים

הגבורות, את fÓ‰'להמתיק' ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆
„enÚ „Î Ûc , ˜ÏÁ ‰fa«…«≈∆««

'e„q'e , חסידות מאמרי  עם «ƒ
Œea„a '‰M‰ŒL‡ ÚL'««…«»»¿ƒ
È˙ÙN È"„‡ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»«

ÁzÙz26ÔeÈ ÔÎŒBÓk , ƒ¿»¿≈»
CLÓ '˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'nL∆ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿»
Ô‰a LiL '‰‡Èc ˙BtÈÏ˜'¿ƒƒ¿ƒ»∆≈»∆

הטוב LnÓ,בתוך  Ú ˙BÚz«¬∆««»
„Ú ,Ú BÈˆÁ  '‰ÈˆÈ'eƒ¿ƒ»∆¿««
.'eÎ Ú Bae  '‰iNÚ'aL∆«¬ƒ»«

‰Ê ÏÚÂ העשייה שבעולם הרע Ô˙על  :eÓ‡ השטןLc˜na ÂÈÈÚ ¿«∆»¿»«≈»«ƒ¿»
.'eÎ

‡Á‡  LcL e‰ÊÂ11:LeÈt ,Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN ¿∆∆»««»»»»¿≈»«ƒƒ¿«≈≈
,BLLÏ B‰Èa‚‰L È„ÈŒÏÚ ,'‰iNÚ'c Ú‰ ˜ÈzÓ‰Â LcL∆»«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿
לכך  בניגוד  כאשר  בשורשן , היא הגבורות' ש'המתקת וחסידות בקבלה מבואר 

גבורות  שיהיו  לכך  גורמת למדריגה ממדריגה הקדושות הגבורות שירידת

הרי  הצמצומים, ריבוי  בגלל  קשות,

המצומצמות  הגבורות העלאת

'המתקת  פועלת העליון , לשורשם

כאן  מבואר  כך  ועל  הגבורות'

שמים, לשם נתכוין  שהשטן  שבדרשתו 

לשורשו  הגביהו  אחא ∆…»∆LM‰Lרב
ÔÈÚÎe ,BË ‡e‰ e‰iÁÓ‰«¿«≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰LÓc ˙LÁp‰ LÁ ˙ek«»«¿««¿…∆¿…∆
הנחשים  את משה העלה שבכך 

שלא  הנחשים את ו 'המתיק' לשורשם

שם ÔÎÏÂיזיקו . הגמרא דברי  כהמשך  ¿»≈
,dÈÚk‡ dÈ˜LÂ ÔËN ‡˙‡»»»»¿«¿≈««¿≈
ברגליו  אחא) (לרב ונשקו  השטן  בא

Ïha˙ :LeÈt השטןÏÏÎÂ ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»
‰BÁ‡ ‰‚„Ó ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿≈»«¬»

ביותר  «¿»∆Le„˜aL‰,התחתונה
,„BÒÈŒ„B‰ŒLÙ ˙ÈÁa השליש ¿ƒ«∆∆¿

העליונות, הספירות של  »ŒÏÚהאחרון 
ÈÏ‚ ˙Áz Ù‡ Cc∆∆≈∆«««¿≈

ÌÈ˜Ècv‰27 אל ביטול  שמשמעו  ««ƒƒ
eÓ‡Lהצדיק  ÔÈÚÎe .¿ƒ¿«∆»¿

Ì‰‡a28eÂ‰Â ‡ÙÚ È„L ¿«¿»»»≈«¿»«¬
,ÈÏÈb נחום במעשה בגמרא מסופר  ƒ≈

ששלחו  הטובות שהאבנים גמזו  איש

ממנו  נגנבו  לקיסר  כדורון  איתו 

וכשהביא  עפר , בתיקו  הניחו  ותמורתם

בא  להרגו  ורצו  כדורון  העפר  את למלך 

זהו  אולי  שיבדקו  ואמר  הנביא אליהו 

שהיה  אבינו  אברהם של  מעפרו 

הופך  העפר  והיה האויב על  משליכו 

היה  וכך  וניסו  ֿ LeÈtלחיצים, על  ≈
חסידות: אבינו ÈaLפי  אברהם ∆≈≈

ÔÈ„Ú ‰È‰L ˙ÏBÒt‰ CÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆∆»»¬«ƒ
ÂÈLeÏa,טובים È„Lהלא e‰ÊÂ ƒ¿»¿∆»≈

‡ÙÚ. העפר את È„ÈŒÏÚÂהשליך  «¿»¿«¿≈
Ú‰ „ÙpL ‰Ê eÈa≈∆∆ƒ¿«»«

Ì‰Ï CLÓ ‰fÓ ,Bh‰Ó הקדושה Á"29˙BiÙÈtלצד  ≈«ƒ∆ƒ¿»»∆∆∆ƒƒ
'eÎ "‰Ó˜ ˙BNÚÏ.הקליפות על  Ó‡ולהתגבר  ‰ÊŒCcŒÏÚÂ «¬¿»»¿«∆∆∆∆¡«
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יי      

ׁשמצאתי 30ּבלע  מה  ֿ ּכאן עד  כ ּו'. לנצח  ה ּמות  ִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׂשטן  ענין על  ז"ל  וחמי מ ֹורי ֿ יד  מ ּכתב  ְְְִִִִַַַַָָָָּכת ּוב 

כ ּו'. מת ּכּון ׁשמים  ְְִִֵֵַַָל ׁשם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'כ ּו טב  ּדדהב  הריׁשיּה ענין ,8יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֵֵַָָָָ

נח ׁש ּדי וירכ ֹוהי מ ּסטרא 8מע ֹוהי ְְְִִִִִִֵָָ

ו'של ׁש31ּדנח ׁש נג ּה, קליּפת  ה ּוא  הצלם  ּכי , ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

ט ֹוב  ה ּוא  ׁשּבּה ֿ ּדר 32רא ׁשֹונֹות ' על  וה ּוא  . ְִֶֶֶַָ

כ ּו'. נת ּכּון ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן ּדאציל ּות ' ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ'קליּפֹות 

למ ּטה  מ ּזה  ונמ ׁש ּומ ׁשּתל ׁשל   ה ֹול ֿ מק ֹום  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּומ ּכל 

ׁשּב'קליּפת  מה ּפרסא  ׁשּלמ ּטה  מע ֹוהי ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָרע ,

ּכיון  ל ֹומר , יׁש וע ֹוד  כ ּו'. רע  ה ּוא  - עצמ ּה ְְֵֵַַַַָָֹנג ּה'

ׁש ּדל ׁשם  עצמ ֹו ה ּלב ּוׁש זה ּואף  רע , ה ּוא  כ ּו' מים  ְְְִִֵֶַַַַַָ

ה ּלב ּוׁש ּבחינת  ׁשה ּוא  כ ּו', פרזל  ּדי ׁשֹוק ֹוהי ְְְְִִִִֶֶַַַַענין

מתה ּל ֿ ידם  ועל  ׁשּבהם  הרגלים  ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלריׁשיּה,

ל ׁשֹונֹו). ּכאן (עד  כ ּו' ְַָָֹהרא ׁש

ׁשעל LÈÂֿג ) ּבּמאמר  ּׁשּכת ּוב  ׁשּמּמה  לה ֹוסיף , ¿≈ְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן אחא : רב  ּדר ׁשת  ְְְִֵֵַַַָָָָָָידי

צרי ּכּמה  עד  מ ּובן ל ׁשר ׁשֹו, הג ּביה ֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָנת ּכּון,

א ֹות ֹו, ּולקרב  מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  על  זכ ּות  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלל ּמד 

רעים  אהבת  ׂשכר  הפסיד  ׁשּלא   לכ נֹוסף  ,33ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבפ ֹועל , ּכן ׁשּיהיה  ּפֹועלים  ּגּופא  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָה ּנה 

ׁשּלֹו. ה ּמעל ֹות  את  ה ּזּולת  אצל  ׁשּמג ּלים  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַוהינּו,

ה ּקּב"ה ‡Óeד ) ּׁשּצּוה  מה  ה ּמאמר  ּבס ּיּום  ¿»≈ְֲִִֶַַַַָָָָ

וה ּטעם  ּבּסּולם , לעל ֹות  ְְֲֲַַַַַַָֹליעקב 

זאת  לע ׂשֹות  יעקב  וה ּנה 34ׁשּנתירא  ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

וּדאי  הינּו כ ּו', ׁשּיעלה  ליעקב  ה ּקּב"ה  ּׁשאמר  ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמה 

ּבחינֹות , ּבׁשּתי והעל ּיה  ה ּנ"ל , ּדקד ּוׁשה  ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּבס ּולם 

העל ּיה  ׁשהיא  ּדח ֹול  ּתפ ּלה   ּדר ֿ על  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהינּו

ּדׁשּבת  ּותפ ּלה  לאציל ּות , ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָמ ּבריאה 

הינּו זה  ּכונת  ואמנם  ֿ ס ֹוף . אין עד  העליה  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא 

זה  ועל  ה ּזה . הע ֹולם  ה ׁשּפעת  לענין ּגם  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה 
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יב    

ּבעב ֹודה , ּפנימ ּיּות  לענין ּדאיל ּו יעקב , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹנתירא 

נֹותן  וּדאי ה ּמזּבח 35הרי ּדהינּו ה ּנ"ל , ס ּולם  ל ֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָ

ּגׁשמ ּיים  ה ׁשּפע ֹות  ׁשּלענין א ּלא  כ ּו', ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּומ ּתן

ותהיה  לעמ ֹוד , יּוכל  לא  ה ּוא  ּגם  ׁשא ּולי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹנתירא 

יכ ֹולין  ׁשאינן ׁשּכת ּוב : ּכמ ֹו כ ּו', סיּבת  36העל ּיה  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

וע ֹוׁשר  ור ֹוׁש ט ֹובה , ר ֹוב  כ ּו'.37לק ּבל  לי ּתּתן אל  ְְְִִֵֶֶַַָ

ודבר  יׁש ׁשהם  יכ ֹולים , אינן ּדוקא  הם  ּבאמת   ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָא

לכן  מרח ֹוק , ֿ אם  ּכי לק ּבל  ֿ אפ ׁשר  ואי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָנפרד ,

כ ּו'  א ֹוריד ה ּוא ,38מ ּׁשם   נהפ ּביעקב  אבל  ּכמ ֹו. ְְְֲֲֲִִַַָָֹֹ

כ ּו', מ ּכל  קטנּתי ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֹׁשּנת ּבאר 

ה ּקד ׁש' יכ ֹול 39ּב'א ּגרת  ּכל  ׁשה ּקּב"ה  וע ֹוד , . ְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה ּזה , ּבע ֹולם  ט ֹובה  ר ֹוב  עם  ּגם  ה ּביט ּול  ְְִִִֶַַַַַָָָלה ׁשּפיע 

ׁשהטעימן  ּבהאב ֹות  כ ּו'.40ּוכמ ֹו ֿ ה ּבא  ע ֹולם  מעין ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר   ּדר ֿ יֹוסף ,41ועל  ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

היה  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ואף  לכא ֹורה , וטר ּוד   מל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 

מס ּתיר  אין ּדאציל ּות  נׁשמ ֹות  ּכי ּתמיד , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמר ּכבה 

רק  נׁשמ ֹות  והיּו ֿ ה ּזה , ע ֹולם  עניני ּכלל  ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָלהם 

ׁשאמר  ה ּקד ֹוׁש ּבר ּבנּו ׁשּמצינּו ּוכמ ֹו ֿ ּדר ֿזה . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל 

ח  ּפרק  (ס ֹוף  כ ּו' אפיל ּו נהניתי דכת ּוּבֹות ),42ולא  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֹ

מל ּכא " מ ׁשב ֹור  ע ּתיר  ּדר ּבי ׁש"אה ֹוריריּה .43אף  ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבבטנ ּגֹוים  ׁשני ּגּבי ּבח ּיי' ּב'ר ּבנּו מ ּזה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַוע ּין

על 44כ ּו' אחר  ּבמק ֹום  נת ּבאר  גונא  ּוכהאי .ְְְְִֵֵַַַַָָָ

ּגם 45ּפס ּוק  ה ּביט ּול  מ ּלהמ ׁשי ּתקצר , ה ' היד  ְְְֲִִִִַַַַָָ

ּבד ּבּור ֿ ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ׁשם . ע ּין כ ּו', ּבׂשר  ְְְִִִֵֶַַָָָָּבבחינת 

 ל ער ֹו אין ּבל ּת46ה ּמתחיל  "אפס  ּבענין , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּמׁשיח ", 47לימ ֹות  ְְִִִֵֵַַַַָָ

ענינים  ׁשאר  וכן יֹום , ּבכל  ׁשּתלד  א ּׁשה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעתידה 

ה ּנער  ּכי ויהיּו48ּגׁשמ ּיים , ימ ּות , ׁשנה  מאה  ּבן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
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רצויים, לא לדברים ¿BÓkגורם
e˙kL גשמים ירידת לגבי  בגמרא ∆»

המידה  על  לקבל :יתר  «≈∆ÔÈ‡Lשניתן 
ÔÈÏBÎÈ36,‰BË B Ïa˜Ï ¿ƒ¿«≈»

LBÚÂ LBÂ37'eÎ ÈÏ Ôzz Ï‡ ¿¿∆«ƒ∆ƒ
לא  האדם בעשירות לפעמים מעוניין 

להכיל  האפשרות את לו  אין  (אם

בעניות. מעוניין  שאינו  כשם אותה)

˙Ó‡a C‡ דבר של  לאמיתו  אבל  «∆¡∆
מכך , לחשוש צריך  היה לא אבינו  יעקב
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שעף  כנשר " תגביה "אם ככתוב המידה

eÎ'גבוה  E„ÈB‡ ÌMÓ38Ï‡ . ƒ»ƒ¿¬»
,‡e‰ CÙ‰ ˜ÚÈa יש שאינו  ¿«¬…«¬…

לאלוקות  בטל  להיפך  אלא ¿BÓkונפרד 
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˙b‡'a ,'eÎ ÏkÓ ÈzË»̃…¿ƒƒ…¿ƒ∆∆
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בטל . יותר  עוד  יעקב נהיה איתו ,
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Èab 'ÈiÁa ea'a ‰fÓ ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆¿«≈¿«≈«≈
'eÎ CËa ÌÈBb ÈL44. ¿≈ƒ¿ƒ¿≈

ÌB˜Óa ‡a˙ ‡Â‚ È‡‰Îe¿««¿»ƒ¿»≈¿»
Á‡ בחסידות˜eÒt ÏÚ45„È‰ «≈«»¬«

ˆ˜z בשר ‰' ישראל  לבני  מלתת ƒ¿»
הדברים  פנימיות שלפי  במדבר , גם

שום  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש שאין  הכוונה
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ÌÈÈÚ ‡L ÔÎÂ ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb ימות על  כיעודים שנאמרו  «¿ƒƒ

כמו  ‰Úpהמשיח, Èk48˙Áz LÈ‡ eÈ‰ÈÂ ,˙eÓÈ ‰L ‰‡Ó Ôa ƒ«««∆≈»»»»¿ƒ¿ƒ««
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יג      

כ ּו' ּתאנת ֹו ּתחת  ֿ ה ּזה 49איׁש הע ֹולם  .50ּבמיטב  ְְִֵֵֶַַַַָָָ

א ּלא  כן, אינ ֹו ּתמ ּוּה, לכא ֹורה  ׁשּנראה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואף 

ּגב ֹוה  ּומדרג ֹות  מעל ֹות  מ ּגֹודל  זה ּו ֹות א ּדר ּבה , ְְְֲִֵֶֶַַַַָ

ּבּימים  יהיּו ּבזה 51א ׁשר  אלק ּות  הת ּגּלּות  יהיה  ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹ

ּבׂשר  כל  ורא ּו ה ' כב ֹוד  ונגלה  ּגׁשמי, 52הע ֹולם  ְְְְְִִַָָָָָָָ

הר ׁשעים  הארץ 53אפיל ּו ּומלאה  ה ּגׁשמ ּיים , ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ּבטלים 54ּדעה  הע ֹולם  ּבזה  אף  ּכּולם  ויהיּו , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ויהיּו ּבֹוראם , את  מה ּׂשגתם  ּכאין, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּומב ּוטלים 

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  מאין, ּגב ֹוּה אפס  ּבלעד ֹו, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפס 

אלף  א ֹות  א ֹור ' ּב'מא ֹורי  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְִֵֶֶַָָוהיינּו

ּבֹו אין ּכי ֿ ס ֹוף , האין נקרא  אפס  קיא , ְְִִִֵֵֶֶָָסעיף 

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  הרעיֹון, אפיסת  ּוב ֹו ְְְֲִִַַַָָָּתפיסא ,

ּגם  אזי ה ּמׁשיח , לימ ֹות  זֹו ּבחינה  ּבהת ּגּלּות  ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָולכן

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּכלל . יס ּתיר  לא  ה ּגׁשמי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹה ּיׁש

ּבטלים  ה ּקליּפֹות  ּכל  הרי יט , ּפרק  ְְֲִִֵֵֶֶַָס ֹוף 

נח ׁשב ּו ותה ּו מאפס  נג ּדֹו, ּכאין כ ּו' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּומב ּוטלים 

ּדף  ּבא  ּפר ׁשת  ב , חלק  זהר  וע ּין ׁשם , ע ּין כ ּו', ְֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹל ֹו

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְַָל "ז.

ה 'ּצמח LÈÂה ) ּׁשּמביא  מה  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְִִֵֵֶֶַַַָ

"מאפס  יט : ּפרק  ס ֹוף  מ ּתניא  ְִֵֶֶֶֶֶֶַָצדק '

ּכאן, עקרי ענין (ׁשּזה ּו ל ֹו" נח ׁשב ּו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹותה ּו

"אפס "), ּבענין לה ּקֹודם  ּבהמ ׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַׁשּמביא ֹו

רק  ה ּובא  ּבּתניא  ׁשהרי מ ּובן, אינֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדלכא ֹורה 

ס ּיּום  ולא  נג ּדֹו", ּכאין ה ּגֹוים  "ּכל  ה ּפס ּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּתח ּלת 

ּבהק ּדים  ויּובן ל ֹו". נח ׁשב ּו ותה ּו "מאפס  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹה ּכת ּוב 

ּפס ּוק  מביא  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשּכא ׁשר  ּבּתניא , ׁשּמצינּו ה ּנה 55מה  ס ּיּומ ֹו, ללא  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  (ּבוא "ו). וג ֹו' ּכֹותב  ולפעמים  וא "ו), (ללא  ג ֹו' ּכֹותב  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלפעמים 

רז"ל  למאמר  ה ּיד ּוע 55ּבנֹוגע  ֿ ּפי ועל  וכ ּו'. - ולפעמים  כ ּו', ּכֹותב  ׁשּלפעמים  ,56 ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ה ּתנ  ּבספר  ה ּזקן ר ּבנּו ּדיק  ּכּמה  ׁשה ּׁשּנּויים עד  ּובפרט  וא ֹות , א ֹות  ּכל  על  יא  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּפרק  ּבא ֹות ֹו ּפעמים  ּכּמה  ּבּתניא  מצינּו וכ ּו') (א ֹו ֿ וג ֹו' ל  כ ּו') (א ֹו ג ֹו' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבין

ּבזה , ה ּבא ּור  לי ונראה  ּבד ּיּוק . א ּלא  ּבאקראי, זה  ׁשאין ּבוּדאי הרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובסמיכ ּות ,
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ד.49) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא - הכתוב  ספי "ב .50)לשון מלכים הל' פ "ט . תשובה הל' רמב "ם ירושלים:51)ראה בבונה

יהי '. כי  ההם ה.52)בימים מ , הארץ .53)ישעי ' ומלאה הגשמי  העולם בזה ירושלים: בבונה אבל בכת"י . הוא ישעי '54)כן

ט . 55.57)יא, שבהערה דבר בפתח  הובא גמר. ערך תשבי  רנט 56)ראה ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

    
'eÎ B˙‡z49 דברים הם אלה ‰f‰ŒÌÏBÚ‰שכל  ËÈÓa50Û‡Â . ¿≈»¿≈«»»«∆¿«

deÓz ‰B‡ÎÏ ‰‡pL יעודים נאמרו  התקופה מדוע על  גשמיים ∆ƒ¿∆ƒ¿»»«
המשיח, ימות של  ‡ac‰,הנעלית ‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ להיפךe‰Ê , ≈≈∆»«¿«»∆

ÌÈÓia eÈ‰È L‡ ˙B‰Bb ˙B‚„Óe ˙BÏÚÓ Ï„BbÓ51 ראה] ƒ∆«¬«¿≈¿¬∆ƒ¿«»ƒ
היא: הגירסה אחר  שבמקום בהערה,

המשיח] בימות היינו  ההם, בימים

˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰È‰È אפילו ƒ¿∆ƒ¿«¡…
‰Ï‚Â ,ÈÓLb ÌÏBÚ‰ ‰Êa¿∆»»«¿ƒ¿ƒ¿»

Na ÏÎ e‡Â '‰ „BÎ52 בלי ¿¿»»»»
הכלל  מן  ‰ÌÈÚLיוצא eÏÈÙ‡53 ¬ƒ»¿»ƒ

ı‡‰ ‰‡ÏÓe ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ»¿»»»∆
‰Úc54'ה ÌÏekאת eÈ‰ÈÂ כל , ≈»¿ƒ¿»

הכלל , מן  יוצא בלי  »‡Ûהברואים
ÌÏBÚ‰ ‰Êa הגשמיÌÈÏËa ¿∆»»¿≈ƒ

תפיסת ÌÈÏËeÓeלאלוקות ללא ¿»ƒ
כלל  ‡˙מקום Ì˙‚O‰Ó ,ÔÈ‡k¿«ƒ≈«»»»∆

,B„ÚÏa ÒÙ‡ eÈ‰ÈÂ ,Ì‡Ba לא ¿»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
 ֿ הקדוש מלבד  מציאות שום תהיה

בעצמו  ֿ הוא dBbברוך  ÒÙ‡∆∆»«
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔÈ‡Ó של ≈«ƒ«»¿

לך " ערוך  "אין  המתחיל  דיבור  המאמר 

הביטול  מעלת בביאור  הזקן  לאדמו "ר 

"אין ". של  הביטול  על  "אפס" של 

ÈB‡Ó'a e˙kL BÓk eÈÈ‰Â¿«¿¿∆»ƒ¿≈
,‡È˜ ÛÈÚÒ ÛÏ‡ ˙B‡ 'B‡»∆¿ƒ
ÔÈ‡ Èk ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ‡˜ ÒÙ‡∆∆ƒ¿»»≈ƒ≈
˙ÒÈÙ‡ Be ,‡ÒÈÙz Ba¿ƒ»¬ƒ«

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔBÈÚ‰ וגם »«¿«»¿
ש"אפס" מובן  נעלית מזה דרגה מבטא

בביטול . elb˙‰a˙ביותר  ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¿«
BÊ ‰ÈÁa"אפס" BÓÈÏ˙בחינת ¿ƒ»ƒ
,ÁÈLn‰ המובא התפילה כנוסח «»ƒ«

המשיח", לימות בלתך  "אפס לעיל ,

‡Ï ÈÓLb‰ Li‰ Ìb ÈÊ‡¬«««≈««¿ƒ…
e˙kL BÓÎe .ÏÏk ÈzÒÈ«¿ƒ¿»¿∆»

,ËÈ ˜t ÛBÒ ‡Èza שבעת ««¿»∆∆
האדם  בה', אמונה של  בעניין  ניסיון 

בלבו  המסותרת ה' אהבת את מעורר 

ÌÈÏËaואזי  ˙BtÈÏw‰ Ïk È‰¬≈»«¿ƒ¿≈ƒ
'eÎ ÌÈÏËeÓe ונחשביםÔÈ‡k ¿»ƒ¿«ƒ

BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó ,Bc‚∆¿≈∆∆»…∆¿¿

.Ê"Ï Ûc ‡a ˙Lt , ˜ÏÁ ‰Ê ÔiÚÂ ,ÌL ÔiÚ ,'eÎ«≈»¿«≈…«≈∆»»«…«
.BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿

ÒB‰Ï LÈÂ (‰‡ÈzÓ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡ÈnM ‰Ó ‡Ïe ÛÈ ¿≈¿ƒ¿»≈«∆≈ƒ«∆«∆∆ƒ«¿»
È˜Ú ÔÈÚ e‰fL) "BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" :ËÈ ˜t ÛBÒ∆∆≈∆∆»…∆¿¿∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ
CLÓ‰a B‡ÈnL ,Ô‡k»∆¿ƒ¿∆¿≈
,("ÒÙ‡" ÔÈÚa Ì„Bw‰Ï¿«≈¿ƒ¿«∆∆
È‰L ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¬≈
˙lÁz ˜ ‡e‰ ‡Èza««¿»»«¿ƒ«

˜eÒt‰ בישעיהוÌÈBb‰ Ïk" «»»«ƒ
e˙k‰ ÌeiÒ ‡ÏÂ ,"Bc‚ ÔÈ‡k¿«ƒ∆¿¿…ƒ«»
"BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó"≈∆∆»…∆¿¿
גם  מצטט ֿ צדק' ה'צמח כן  אם ולמה

הפסוק.? של  הזה החלק את

eÈˆnL ‰Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«∆»ƒ
Ô˜f‰ ea L‡kL ,‡Èza««¿»∆«¬∆«≈«»≈

˜eÒt ‡ÈÓ55,BÓeiÒ ‡ÏÏ ≈ƒ»¿…ƒ
מפסוק, חלק ÌÈÓÚÙÏהיינו  ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ

,(Â"‡Â ‡ÏÏ) 'B‚ ˙Bk≈¿…»
.(Â"‡Âa) 'B‚Â ˙Bk ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ≈¿¿»
Ó‡ÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«¬«

Ï"Ê55 ולא בחלקו  שמובא ««
eÎ',במילואו , ˙Bk ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈

ÈtŒÏÚÂ .'eÎÂ  ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ
Úe„i‰56 נשיאינו רבותינו  בסיפורי  «»«

Ô˜f‰ ea ˜Èc ‰nk „Ú««»ƒ≈«≈«»≈
˙B‡ Ïk ÏÚ ‡Èz‰ ÙÒa¿≈∆««¿»«»
ÔÈa ÌÈÈepM‰L ËÙe ,˙B‡Â»ƒ¿»∆«ƒƒ≈
('eÎÂ B‡) 'B‚ÂŒÏ ('eÎ B‡) 'B‚¿¿¿
ÌÈÓÚt ‰nk ‡Èza eÈˆÓ»ƒ««¿»«»¿»ƒ
È‰ ,˙eÎÈÓÒe ˜t B˙B‡a¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
,È‡˜‡a ‰Ê ÔÈ‡L È‡cÂa¿««∆≈∆¿«¿«

˜ei„a ‡l‡. ובמכווןÈÏ ‰‡Â ∆»¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
ÌeiÒ L‡kL ,‰Êa e‡a‰«≈»∆∆«¬∆ƒ
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יד    

אזי  לענין, נֹוגע  אינֹו ה ּפס ּוק  ס ּיּום  ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכא ׁשר 

- מ ׁשה  ּפסקי ּה ּדלא  ּפס ּוקא  "ּכל  ּכי ג ֹו', ְְְְִִֵֶַָָֹֹּכֹותבים 

ליּה" ּפסקינן לא  ג ֹו',57אנן מ ֹוסיפים  ולכן , ְְֲִִִֵֵַַָָֹ

ּבנֹוגע  - כ ּו' ֿ זה   ּדר ֿ ועל  לגמר ֹו. ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָלה ֹור ֹות 

ה ּפס ּוק  ׁשּסּיּום  ּבזה  נתוּסף  וכא ׁשר  רז"ל . ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלמאמר 

וג ֹו', ּכֹותבים  אזי ה ּמד ּוּבר , לענין נֹוגע  ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָוה ּמאמר 

ה ּמֹוסיף ). א ֹות  ה ּוא  וא "ו (ׁשהרי ּבוא "ו - ְְֲִֵֶַָָוכ ּו'

מביא  צדק ' ׁשה 'ּצמח  מה  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל 

נח ׁשב ּו ותה ּו "מאפס  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  את  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמה ּתניא 

ּכאין  ה ּגֹוים  "ּכל  ה ּוא  ּבּתניא  ׁשה ּלׁשֹון ּדכיון ְְְִִֵֶַַַַַָָָָל ֹו",

ה ּפס ּוק  ס ּיּום  ׁשּגם  מ ּוכח  הרי (ּבוא "ו), וג ֹו' ְְְֲִֵֶֶַַָָָנג ּדֹו"

ר ּבנּו הביא  לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  א ּלא  לענין. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנֹוגע 

ּומס ּתּפק  ּבפיר ּוׁש, ה ּפס ּוק  ס ּיּום  את  ּבּתניא  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָה ּזקן

ותה ּו "מאפס  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  ּכי וג ֹו', ּבתיבת  ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹרק 

ה ּקליּפֹות , ּביט ּול  לא ֹופן רק  נֹוגע  ל ֹו" ְְְְִִֵֶֶַַַנח ׁשב ּו

זה  וענין ותה ּו", ּד"אפס  ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹׁשּביט ּולם 

לכלל ּות  ּובנֹוגע  ּכאן, ּבּתניא  לפרט  נחית  ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹלא 

לפני  ּבטל ֹות  ׁשה ּקליּפֹות  ּבּתניא , המבאר  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהענין

"ּכל  ה ּפס ּוק , ׁשל  הרא ׁשֹון חציֹו מס ּפיק  ְְִִֶֶַַָָָה ',

ּכבר  ׁשמזּכיר  ּכיון א ּלא , נג ּדֹו". ּכאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָה ּגֹוים 

ּבמה  להס ּתּפק  יכ ֹול  אינֹו ה ּקליּפֹות , ְְְְִִִֵֵַַַָּביט ּול 

לפר ׁש ׁשּיכ ֹולים  ּכיון כ ּו'", "ּבטלים  ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּכת ּוב 

ּבחציֹו ּכה ּלׁשֹון אין, ּבבחינת  רק  ה ּוא  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּביט ּולם 

זה  אין והרי נג ּדֹו", "ּכאין ה ּפס ּוק  ׁשל  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהרא ׁשֹון

לה ּביט ּול  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  לר ּמז מ ּוכרח  ולכן ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָאמת .

ּבוא "ו. וג ֹו' ה ֹוספת  ֿ ידי על  ְְְְֵֶֶַַָָּד"אפס ",

ׁשּבּנפ ׁשÔeÓeו) חכמה  ּבחינת  ּגיל ּוי ֿ ידי על  ה ּנה  עכ ׁשו, ׁשּגם  ה ּנ"ל , מ ּכל  »ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבא ֹופן  ׁשּיהיּו ועד  ית ּבּטל ּו, ה ּקליּפֹות  ׁשּכל  לעתיד , ּכמ ֹו להיֹות  ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיכ ֹול 

העל ּיה  להיֹות  יכ ֹולה  זה  ּומ ּצד  ּכלל . יס ּתיר  לא  ה ּגׁשמי וה ּיׁש "אפס ", ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל 

יבל ּבל  ׁשּלא  ּבא ֹופן וכ ּו', וכ ּו' ּבע ׁשיר ּות  ֿ ה ּזה , ע ֹולם  ה ׁשּפעת  לענין ּגם  ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבּסּולם 

הע ׁשיר ּות  ענין וגם  ק ׁשה , נּסיֹון ה ּוא  הע ׁשיר ּות  ענין הרי ולכא ֹורה , ה '. ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלעב ֹודת 

צרי ׁשֹונים , ּבמק ֹומ ֹות  נמצאים  ה ּניצ ֹוצ ֹות  וכא ׁשר  ה ּניצ ֹוצ ֹות , ּביר ּור  עם  ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָק ׁשּור 
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וש"נ. בתחילתו. לסש"ב  קצרות" והערות הגהות "מ "מ , למפתחות 57)ואילך. דבר שבפתח  בהערה וראה א. כב , מגילה

לתניא.

    
ÔÈÚÏ Ú‚B BÈ‡ ˜eÒt‰,שם בתניא ‚B',המבואר  ÌÈ˙Bk ÈÊ‡ «»≈≈«»ƒ¿»¬«¿ƒ

Èk ז "ל חכמינו  Ï‡אמרו  Ô‡  ‰LÓ dÈ˜Òt ‡Ïc ‡˜eÒt Ïk" ƒ»¿»¿…«¿≈…∆¬«…
"dÈÏ ÔÈ˜Òt57, אנחנו וסיים, פסק לא רבנו  שמשה פסוק קובעים כל  לא »¿ƒ«≈

עצמנו  דעת על  סיום BÓ‚Ï.לו  LiL ˙BB‰Ï ,'B‚ ÌÈÙÈÒBÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ¿∆≈¿»¿
Ú‚Ba  'eÎ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«

Ï"Ê Ó‡ÓÏ שהמשך זה שבאופן  ¿«¬«««
לעניין  נוגע לא המאמר  או  הפסוק

"כו '" או  "גו '" התוספת מטרת המדובר 

או  הפסוק זה שאין  לציין  רק היא

במילואו . ÛqÂ˙המאמר  L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈
Ó‡n‰Â ˜eÒt‰ ÌeiqL ‰Êa»∆∆ƒ«»¿««¬»

ae„n‰ ÔÈÚÏ Ú‚B החלק וגם ≈«»ƒ¿»«¿»
מוסיף  מצוטט »¬‡ÈÊביאור ,שלא

Â"‡Âa  'eÎÂ ,'B‚Â ÌÈ˙Bk¿ƒ¿¿¿»
˙B‡ ‡e‰ Â"‡Â È‰L)∆¬≈»

ÛÈÒBn‰ החלק שגם היא והכוונה «ƒ
ביאור  מוסיף מצוטט ).הלא

ÁÓv'‰L ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«∆«
ÌeiÒ ˙‡ ‡Èz‰Ó ‡ÈÓ '˜„∆̂∆≈ƒ≈««¿»∆ƒ
eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" e˙k‰«»≈∆∆»…∆¿¿
‡Èza ÔBLl‰L ÔÂÈÎc ,"BÏ¿≈»∆«»««¿»
"Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰ Ïk" ‡e‰»«ƒ¿«ƒ∆¿
ÁÎeÓ È‰ ,(Â"‡Âa) 'B‚Â¿¿»¬≈»
Ú‚B ˜eÒt‰ ÌeiÒ ÌbL∆«ƒ«»≈«
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ .ÔÈÚÏ»ƒ¿»∆»∆««ƒ≈

מוסיף  הסיום שגם …Ï‡ביאור למרות
˙‡ ‡Èza Ô˜f‰ ea ‡È‰≈ƒ«≈«»≈««¿»∆
,LeÈÙa ˜eÒt‰ ÌeiÒƒ«»¿≈
Èk ,'B‚Â ˙È˙a ˜ ˜tzÒÓeƒ¿«≈«¿≈«¿ƒ
e‰˙Â ÒÙ‡Ó" e˙k‰ ÌeiÒƒ«»≈∆∆»…

Ú‚B "BÏ eLÁ עניין לעצם  לא ∆¿¿≈«
אלא  ÏeËÈaהביטול  ÔÙB‡Ï ˜«¿∆ƒ

‡e‰ ÌÏeËÈaL ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ∆ƒ»
ÔÈÚÂ ,"e‰˙Â ÒÙ‡"c ÔÙB‡a¿∆¿∆∆»…¿ƒ¿»

‰Ê הביטול וצורת אופן  Ï‡של  ∆…
˙ÈÁ יורד Èza‡אינו  ËÙÏ »ƒ¿»≈««¿»

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Be ,Ô‡k»¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»
˙BtÈÏw‰L ,‡Èza ‡Ó‰«¿…»««¿»∆«¿ƒ
BÈˆÁ ˜ÈtÒÓ ,'‰ ÈÙÏ ˙BÏËa¿≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¿
Ïk" ,˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡‰»ƒ∆«»»
,‡l‡ ."Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰«ƒ¿«ƒ∆¿∆»
ÏeËÈa k ÈkÊÓL ÔÂÈk≈»∆«¿ƒ¿»ƒ
˜tzÒ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈

ÌÏeËÈaL LÙÏ ÌÈÏBÎiL ÔÂÈk ,"'eÎ ÌÈÏËa" e˙kL ‰Óa¿«∆»¿≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ»
˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡‰ BÈˆÁa ÔBLl‰k ,ÔÈ‡ ˙ÈÁa ˜ ‡e‰«ƒ¿ƒ««ƒ¿«»¿∆¿»ƒ∆«»

˙Ó‡ ‰Ê ÔÈ‡ È‰Â ,"Bc‚ ÔÈ‡k""אפס" בבחינת בטלים באמת כי  ¿«ƒ∆¿«¬≈≈∆¡∆
מ"אין ". גבוה יותר  ביטול  ÌÈtŒÏkŒÏÚשהוא ÊnÏ ÁÎeÓ ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿«≈«»»ƒ

a‰Ï,"ÒÙ‡"c ÏeËÈ לשלול כדי  ¿«ƒ¿∆∆
"אין " בבחינת רק הוא שהביטול  טעות

בחינת  של  יותר  עמוק ביטול  ולא

B‚Â'"אפס" ˙ÙÒB‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿
Â"‡Âa המשך נרמז  בכך  שכאמור  ¿»

הפסוק.

ÌbL ,Ï"p‰ ÏkÓ ÔeÓe (Â»ƒ»««∆«
,ÂLÎÚ בזמן נמצאים עדיין  כאשר  «¿»

ÈeÏÈbהגלות, È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
LÙpaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa שבה ¿ƒ«»¿»∆«∆∆

בתניא  כמבואר  ֿ סוף, אין  אור  שורה

י "ט, בפרק BÈ‰Ï˙שם, ÏBÎÈ אפילו »ƒ¿
È˙ÚÏ„עכשיו  BÓk,המשיח בימות ¿∆»ƒ

„ÚÂ ,eÏha˙È ˙BtÈÏw‰ ÏkL∆»«¿ƒƒ¿«¿¿«
eÈ‰iL אלא "אין " של  בביטול  רק לא ∆ƒ¿
"‡ÒÙ",בביטול  ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆∆

.ÏÏk ÈzÒÈ ‡Ï ÈÓLb‰ Li‰Â¿«≈««¿ƒ…«¿ƒ¿»
‰Ê „vÓe העלמות כל  שאין  כיוון  ƒ«∆

‰iÏÚ‰והסתרים  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿»¬ƒ»
˙ÚtL‰ ÔÈÚÏ Ìb ÌÏeqa«»«¿ƒ¿««¿»«
'eÎÂ ˙eÈLÚa ,‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆«¬ƒ¿

ÏaÏÈ ‡lL ÔÙB‡a ,'eÎÂ ולא ¿¿∆∆…¿«¿≈
‰'.יפריע ˙„BÚÏ«¬«

˙eÈLÚ‰ ÔÈÚ È‰ ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿«»¬ƒ
ÔÈÚ Ì‚Â ,‰L˜ ÔBÈq ‡e‰ƒ»»∆¿«ƒ¿«
eÈa ÌÚ eL˜ ˙eÈLÚ‰»¬ƒ»ƒ≈

˙BˆBˆÈp‰ ובנכסיו בכספו  הנמצאים «ƒ
העשיר , ‰BˆBˆÈp˙של  L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ
ÌÈ‡ˆÓמפוזרים˙BÓB˜Óa ƒ¿»ƒƒ¿

CÈˆ ,ÌÈBL העשיר האדם ƒ»ƒ
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טו      

ה ּניצ ֹוצ ֹות , נמצאים  ׁשּבהם  ה ּמק ֹומ ֹות  לכל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלה ּגיע 

כ ּו', ולנסע  לר ּוץ   ׁשּצרי וכיון א ֹותם . לברר  ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבכדי

מבל ּבל  זה  הרי ה ּנפ ׁש, ּפיזּור  ׁשל  ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזה ּו

אזי  זֹוכים , ׁשּכא ׁשר  ּבזה , ה ּבא ּור   א ה '. ֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָלעב ֹודת 

ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  ה ּיׂשראלי. האיׁש נמצא  ׁשּבֹו ל ּמק ֹום  ה ּניצ ֹוצ ֹות  ּכל  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאים 

ּתח ּתיו  יׂשראל  ארץ  ּכל  ה ּקּב"ה  ׁשּקּפל  נֹותן 58ּביעקב , ה ּקּב"ה  ּכא ׁשר  וגם , . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיּוכל ּו האמ ּתי ה ּביט ּול  את  ּבר ּוחנּיּות  זה  עם  ּביחד  ליּתן ּביכל ּתֹו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָע ׁשיר ּות ,

ולא  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ׁשּפעה  ריּבּוי להיֹות  יכ ֹולה  ּובמילא  הע ׁשיר ּות , את  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלק ּבל 

ׁשּיהיה   ּדר ֿ על  אלק ּות , נּכר  יהיה  ּגּופא  ּבג ׁשמ ּיּות  ואדר ּבה , ּכלל , ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלבל ּבל 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּדּבר .52לעתיד , ה ' ּפי ּכי ג ֹו' ּבׂשר  כל  ורא ּו ְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
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מקומו 58) שזה אמות (כארבע  לבניו ליכבש נוחה שתהא לו רמז תחתיו קיפל.. וז"ל: יג) (כח , בפרשתנו רש"י  ב . צא, חולין

אדם). של

    
È„Îa ,˙BˆBˆÈp‰ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰aL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»«¿∆»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿≈
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ÚÒÏÂ ıeÏ CÈvL ÔÂÈÎÂ .Ì˙B‡ Ï¿»≈»¿≈»∆»ƒ»¿ƒ¿…«∆∆ƒ¿»∆

'‰ ˙„BÚÏ ÏaÏÓ ‰Ê È‰ ,LÙp‰ eÊÈt אפשר איך  כן  ואם ƒ«∆∆¬≈∆¿«¿≈«¬«
הפרעות? ללא ה' את לעבוד  זאת ובכל  עשיר  להיות

L‡kL ,‰Êa e‡a‰ C‡««≈»∆∆«¬∆
Ïk ÌÈ‡a ÈÊ‡ ,ÌÈÎBÊƒ¬«»ƒ»
‡ˆÓ BaL ÌB˜nÏ ˙BˆBˆÈp‰«ƒ«»∆ƒ¿»

ÈÏ‡Ni‰ LÈ‡‰ וכך היהודי  »ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
הנסיעות. ממנו  ∆∆»¿CcŒÏÚÂנחסכות

ÏtwL ,˜ÚÈa eÈˆnL∆»ƒ¿«¬…∆ƒ≈
Ï‡NÈ ı‡ Ïk ‰"aw‰«»»»∆∆ƒ¿»≈

ÂÈzÁz58 כמאמר אחד , למקום «¿»
על  רש"י  בפירוש (הובא ז "ל  חכמינו 

השבוע  בפרשת האמור  על  התורה)

ליעקב  הבטיח ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

לך  עליה שוכב אתה אשר  "הארץ

ולזרעך ". L‡kאתננה ,Ì‚Â¿««¬∆

BzÏÎÈa ,˙eÈLÚ Ô˙B ‰"aw‰הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÁÈa„של  ÔzÈÏ «»»≈¬ƒƒ»¿ƒ≈¿««
˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL ÈzÓ‡‰ ÏeËÈa‰ ˙‡ ˙eiÁea ‰Ê ÌÚƒ∆¿»ƒ∆«ƒ»¬ƒƒ∆¿¿«≈∆

˙eÈLÚ‰,העשירות בניסיון  ÈeaÈולעמוד  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÈÓe »¬ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
˙eiÓL‚a ,‰a„‡Â ,ÏÏk ÏaÏÏ ‡ÏÂ ,˙eiÓL‚a ‰ÚtL‰«¿»»¿«¿ƒ¿…¿«¿≈¿»¿«¿«»¿«¿ƒ

‡Ùeb עצמה,˙e˜Ï‡ k ‰È‰È »ƒ¿∆ƒ»¡…
BÓk ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL CcŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ¿

e˙kL52המשיח ימות e‡Âעל  ∆»¿»
ac '‰ Èt Èk 'B‚ Na ÏÎ וגם »»»ƒƒƒ≈

אלקות. ויכיר  'יראה' הגשמי  הבשר 
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א


