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¯Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ל ל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

אראּך, אׁשר הארץ אל אבי ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּומּבית

הא'1וידּוע  ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶַָָָ

למּטה. מּלמעלה היא (ל דל) ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁשההליכה

אֹור  ּבתֹורה ׂשכל 2וכּמבאר רם, אב הּוא ׁשאברם ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

מּבחינת  ּגם למעלה [ׁשהּוא רעיֹון מּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּנעלם

הּכחֹות  ּכל ראׁשית היֹותה (עם חכמה ּכי ְְֱִִִֵַָָָָָָֹחכמה.

רם  אב  ּכן ּׁשאין מה ּגּלּוי. ּבחינת היא ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיים)

ּבהגהֹות  וכּמבאר רעיֹון. מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא

ׁשם  אֹור לתֹורה צדק הּצמח ּפרטי 3ּובאּורי ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ל ל אברם אל ה' ואמר ׁשּבזה]. ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָהּדרּגֹות

ויּומׁש לּגּלּוי הּנעלם אֹורֹו ׁשּיצא גֹו' ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָמארצ

מלכּות. ּבחינת הארץ, אל עד למּטה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּלמעלה

א' ּפרּוׁשים. ב' ּובזה אראּך", "אׁשר ְֲִִֵֶֶֶַָָּומֹוסיף

ּבחינת  הארץ, על קאי ׁשאראּך ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ(ּכפׁשּוטֹו)

דאתּגליא  עלמא ּבחינת היא ׁשהּמלכּות ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָמלכּות,

אראּך אׁשר עליה אֹומר ׁשאראּך4לכן ב' ּופרּוׁש . ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

רעיֹון) מּכל הּנעלם ׂשכל (ּבחינת אברם על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָקאי

"ּבעצמ אֹות ואגּלה "אראה –5ּבמהּות") ְְְְְְְֲֶֶַַַַָ

"הּמלכּות 6ועצמּות ׁשּספירת דהגם והיינּו, .( ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַ

עׂשּיה  יצירה ּבבריאה ׁשנמׁשכת ּכמֹו (ּובפרט דאתגליא הכי 7עלמא קצה היא ( ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

קצה  הּוא העליֹון) מרעיֹון ּגם נעלם (ׁשהּוא רעיֹון מּכל הּנעלם וׂשכל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתחּתֹון,

ּפ על אף עליֹון, הּנעלם הכי ׂשכל (ּדאברם, וההמׁשכה הּירידה ידי על כן, י ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

עלמא  מלכּות לבחינת הא'), (ּכפרּוׁש אראּך אׁשר הארץ אל רעיֹון) ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּכל

(מהּותֹו ענינֹו אמּתית ויתּגּלה יתראה זה ידי על הּתחּתֹון), (קצה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָדאתּגליא

הּנעלם  ׂשכל ּבבחינת (ּגם) עּלּוי ׁשּנעׂשה הּב'), (ּכפרּוׁש אברם ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועצמּותֹו)

ׁשם  אֹור ּבתֹורה מהמבאר ּכּמּובן עלי ֹון), הכי (קצה רעיֹון .8מּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ב  לאור יצא (*g"lyz'd ± jl jl t"y i`ven qxhpew" ,g"lyz'd `xie w"yr."(1('ו (כרך שם אוה"ת א. פט, לך לך תו"ח

ב. ואילך.2)תתרעט, א תתרעב, שם אוה"ת א). (פ, שם תו"ח גם וראה לך. לך א.3)ר"פ תרפה, ד') (כרך לך לך אוה"ת

שם. תו"ח גם קצת.4)וראה באו"א – רע"א פא, ושם ב'). סעיף (תחילת שם בתו"ח פא,5)כ"מ שם תו"ח ב. יא, תו"א

א. תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת ומהותך.6)רע"א. בעצמך שם: ובאוה"ת שם. סוס"ב.7)תו"ח לקמן תו"א 8)ראה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó EÏ CÏ Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¿»∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈»ƒ

Úe„ÈÂ ,j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡1ÌÈLe¯t '· ‰Êa LiL פירוש . ∆»»∆¬∆«¿∆»¿»«∆≈»∆≈ƒ
האריז"ל. ופירוש ‰‡'הזוהר Le¯t יבואר האריז"ל פירוש הזוהר. [-פירוש ≈»

ג'] בפרק hÓÏ‰.להלן ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ (EÏ CÏ„) ‰ÎÈÏ‰‰L∆«¬ƒ»¿∆¿ƒƒ¿«¿»¿«»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡·nÎÂ2L השם ¿«¿…»¿»∆

‡e‰ Ì¯·‡ מאותיות ‡·מורכב «¿»»
,Ì¯ עולם של החכמה ספירת = אב »

שורש  = רם אב. הנקראת האצילות

רם  שהוא מאצילות שלמעלה החכמה

שנמצאת  כפי חכמה = אברם וגבוה.

גילוי. לידי שבאה קודם בשרשה

זו: דרגה נקראת הגאונים ובלשון

ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN≈∆«∆¿»ƒ»«¿
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‡È‰ (ÌÈiÓÈt ˙BÁk‰ Ïk»«…¿ƒƒƒƒ
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .Èelb ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ«∆≈≈

ÏÎNבדרגת  ‡e‰ Ì¯ ·‡»»≈∆
¯‡·nÎÂ .ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰«∆¿»ƒ»«¿¿«¿…»
˜„ˆ ÁÓv‰ È¯e‡·e ˙B‰‚‰a«¬»≈≈«∆«∆∆

ÌL ¯B‡ ‰¯B˙Ï3ÈË¯t ¿»»¿»≈
Ï‡ '‰ ¯Ó‡Â .[‰ÊaL ˙Bb¯c‰««¿∆»∆¿»«∆
'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏ CÏ Ì¯·‡«¿»≈¿≈«¿¿

ÈelbÏ ÌÏÚp‰ B¯B‡ ‡ˆiL∆≈≈«∆¿»¿ƒ
„Ú ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ CLÓeÈÂ¿¿»ƒ¿«¿»¿«»«

,ı¯‡‰ Ï‡ כארץ) האחרונה מדרגה ∆»»∆
שהיא  עלי'), »ÈÁa¿ƒ˙שדורכים

˙eÎÏÓ האחרונה .שבספירות המידה «¿
‰Ê·e ,"j‡¯‡ ¯L‡" ÛÈÒBÓeƒ¬∆«¿∆»»∆

(- הזוהר ‡'(לפירוש .ÌÈLe¯t '·≈ƒ
È‡˜ j‡¯‡L (BËeLÙk)ƒ¿∆«¿∆»»ƒ

ÈÁa˙[=מוסב] ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿ƒ«
‡È‰ ˙eÎÏn‰L ,˙eÎÏÓ«¿∆««¿ƒ
‡ÈÏb˙‡„ ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa¿ƒ««¿»¿ƒ¿«¿»
לגלות  תפקידה המלכות גלוי. [=עולם

ורגשותיו  ששכלו כמו המלך דבר את

ידי  על לזולת מתגלים האדם של

‡L¯הדיבור] ‰ÈÏÚ ¯ÓB‡ ÔÎÏ»≈≈»∆»¬∆

j‡¯‡4, ונגלה הנראה דבר על מורה ש"ארץ" ·'כיון Le¯Ùe . «¿∆»≈
Y (ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ˙ÈÁa) Ì¯·‡ ÏÚ È‡˜ j‡¯‡L∆«¿∆»»ƒ««¿»¿ƒ«≈∆«∆¿»ƒ»«¿

"EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â פנימיותך "‡¯‡‰ עומק אמיתית את 5אגלה «¿∆«¬«∆¿¿«¿¿
"E˙eÓˆÚÂ E˙e‰Óa")6.(,בזה זה קשורים אלו פירושים ושני ¿»¿¿«¿¿

˙¯ÈÙqL Ì‚‰„ ,eÈÈ‰Â¿«¿«¬«∆¿ƒ«
‡ÈÏ‚˙‡„ ‡ÓÏÚ ˙eÎÏn‰««¿«¿»¿ƒ¿«¿»

L BÓk Ë¯Ù·e) עולם של מלכות ƒ¿»¿∆
ו  יורדת aהאצילות ˙ÎLÓ עולמות ƒ¿∆∆ƒ

‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·7‡È‰ ( ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ
ÏÎLÂ ,ÔBzÁz ÈÎ‰ ‰ˆ»̃∆¬ƒ«¿¿≈∆
‡e‰L) ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰«∆¿»ƒ»«¿∆
Y ÔBÈÏÚ‰ ÔBÈÚ¯Ó Ìb ÌÏÚ∆¡»«≈«¿»∆¿

ה"רעיון" מדרגת גם הוא נעלם

שהוא  האצילות שבעולם [=השגה]

עליון  ‰ÈÎעולם ‰ˆ˜ ‡e‰ (»∆¬ƒ
È„È ÏÚ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿««ƒ≈«¿≈
,Ì¯·‡c) ‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿««¿»»¿«¿»
Ï‡ (ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN≈∆«∆¿»ƒ»«¿∆

j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ שמוריד »»∆¬∆«¿∆»
למטה  ‰‡'),ומשפיע Le¯Ùk)¿≈»

‡ÓÏÚ ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿«¿»
ÏÚ ,(ÔBzÁz‰ ‰ˆ˜) ‡ÈÏb˙‡„¿ƒ¿«¿»»∆««¿«
˙ÈzÓ‡ ‰lb˙ÈÂ ‰‡¯˙È ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿«∆¬ƒƒ
ÏL (B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó) BÈÚƒ¿»«¿«¿∆
‰NÚpL ,('a‰ Le¯Ùk) Ì¯·‡«¿»¿≈«∆«¬∆

ÈelÚ הוספה˙ÈÁ·a (Ìb) ƒ«ƒ¿ƒ«
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN≈∆«∆¿»ƒ»«¿
Ô·enk ,(ÔBÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ˆ˜)»∆¬ƒ∆¿«»
ÌL ¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡·Ó‰Ó8 ≈«¿…»¿»»

היותר  למדרגה אור להוריד שכדי

ועליון  פנימי לכוח זקוקים תחתונה,
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g"lyz'dו ,jlÎjl zyxt zay i`ven

הּנׁשמה ÏÚÂב) ירידת ּבענין ּגם הּוא זה ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

על 9ּבּגּוף  ּבּנׁשמה הּנעׂשית ׁשהעלּיה , ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ

מהּל ּבבחינת [ׁשנעׂשית למּטה ירידתּה ,10ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

"ל ל" נעלֹות 11ענין הכי ּבּדרגֹות ּגם היא ,[ ְְְֲֲִִִֶַַַַָ

ּדזה  דהגם יחידה. ּבבחינת ואפילּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּה,

מּיחיד" "מקּבלת להיֹותּה הּוא יחידה 12ׁשּנקראת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

זה,13[ׁשּלכן  ּבלעּומת ּכנגּדּה ׁשּתהיה ׁשּי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

להּו לית דּבבּואה ידי 14ּבבּואה על מקֹום, מּכל ,[ ְְְִֵֵַָָָָָָ

לבירא  רמה מאּגרא למּטה, יֹורדת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנׁשמה

ׁשּבּה.15עמקּתא  יחידה ּבבחינת ּגם עלּיה נעׂשה , ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

ּדרּוׁשים  ּבכּמה עבֹודת 16ּכּמבאר ידי ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

עלּיה  נעׂשה ּדוקא למּטה ּבירידתּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה

הּנׁשמה  ועצם ּבּׁשרׁש ּגם (ּבער ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ(ועלּיה

ׂשיחֹות  ּבכּמה מהמבאר ּגם וכּמּובן 17ׁשּלּמעלה. ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ

חמׁש ּבכל היא ׁשהעלּיה  לּתֹורה), עליה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ(ּבענין

חּי נׁשמה רּוח נפ ׁש ׁשּבּנׁשמה יחידה,הּבחינֹות ה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוׁשליׁשּיים  ׁשנּיים ּתחּתּיים הּבחינֹות ג' 18ׁשהם ְְְְִִִִִִִִֵֶַַ

לעיל  ׁשּנתּבאר מה ּפי ועל נח. ּפי 19ּדתיבת (על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק 20הבעש"ט ּתֹורת אל 21על גֹו' ּבא ֶַַַָֹ

ּבסדר  "הֹוראה הּוא נח ּתבת ׁשענין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתבה)

[ּובפרט 22עבֹודה" מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

העבֹודה  סדר מתחיל ׁשאז ּתׁשרי חדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלאחרי

לדרּכֹו" הל הֹול23ד"ויעקב ׁשהּוא ׁשהּגם . ְְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ
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(גילוי) ע"י היא למטה אברם דבחי' שהירידה ב), תתרעג, שם אוה"ת ואילך. סע"א פא, שם (ובתו"ח ואילך ב יא, שם

עלי'. צורך ירידה שהיא בשוה"ג, א תרפז, ד') (כרך שם ובאוה"ת אברם. מבחי' שלמעלה תרפח,9)בחינה שם אוה"ת ראה

בגוף". הנשמה ירידת על "קאי לך לך שענין ע'10)סע"א, תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת בהמצויין ראה

ובכ"מ. .50 הערה שזהו 11)רמט ע"ב: ושם עומד". בבחי' ולא מהלך בבחי' שיהי' לך, "לך א: תרעט, שם אוה"ת ראה

"xwir."לך לך א.12)פי' כה, ראה עת"ר 13)לקו"ת ציץ ועשית ד"ה גם וראה .(187 (ע' פ"ל תש"ז תעשה צהר ד"ה ראה

קס). שם.14)(ע' תעשה צהר שם. ציץ ועשית ד"ה ג. לז, תצא לקו"ת א. סו, ב.15)גיטין ה, חגיגה – הגמרא לשון

(16.846 ע' ח"ג לקו"ש בזה הביאור וראה ואילך. ספ"ב תש"ט היום זה ע'17)ד"ה תש"ב סה"ש ואילך. ב כה, לקו"ד

.75(18.27 הערה לקמן וראה טז. ו, 19.7ֿ286)נח ע' ח"כ ובכ"מ 20)לקו"ש בתחלתו תרצ"ה תעשה צהר בד"ה הובאה

יא). סי' תשנ"ט) קה"ת, (הוצאת טוב שם לכתר הוספות א.21)(ראה ז, תעשה 22)נח צהר בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

23.282)שם. וע' ,269 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה
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למות  נפשה מסירת כדי עד הנשמה

בתשוקת  כלל שייך אינו התורה, למען
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ז mxa` l` 'd xn`ie

ועד  ּדחֹול, ּובעּובדין הרׁשּות ּבעניני (ּגם) ְְְְְְְְְְִִֵַַַָלדרּכֹו

הּפרנסה  טרּדֹות ּכל ׁשהם רּבים מים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָלבחינת

עצמֹו24כּו' את ׁשּמכניס ידי על מקֹום מּכל ,ְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  ּבלבד זֹו לא הּנה ותֹורה ּדתפּלה ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבּתיבֹות

דמּבּול" מהּׁשטף ׁשעל 22"נּצל מּזֹו יתירה אּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּתבה  וּתרם נעׂשה הּמים ׁשּנעׂשה 25ידי ועד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּתבה  הּנׁשמה 26וּתנח ׁשעלּית מּזה, מּובן ,[ ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

והתלּבׁשּותּה למּטה ירידתּה ידי על ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

נח) (ּדתיבת הּבחינֹות ג' ּבכל הּוא רּבים ְְְְִִִֵַַַַַָֹּבמים

האדם  ּבנפ ׁש ׁשענינם ּוׁשליׁשּיים, ׁשנּיים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָּתחּתּיים

יחידה  חּיה נׁשמה רּוח נפׁש ּבדגמת 27הּוא . ְְְְִֶֶַַַָָָָֻ

וירידת  הליכת ידי ׁשעל א') (סעיף לעיל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמבאר

ׁשהּתכלית  מלכּות, ּבחינת הארץ אל ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאברם

יצירה  ּבבריאה ּגּלּוי להיֹות הּוא זֹו) ְְְִִִִִִִָָָ(דירידה

הארץ 29[וכידּוע 28עׂשּיה  אל אברם ׁשהליכת , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

עד  עׂשּיה יצירה ּבבריאה להמׁשי ּבכדי ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהיה

הכנה  עׂשה זה ידי ׁשעל הּגׁשמי, הּזה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעֹולם

ּבגׁשמּיּות  הּמצֹות מעׂשה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָלהמׁשכה

ׂשכל  ּבבחינת ּגם עּלּוי נעׂשה ּתֹורה] מּתן ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחרי

רעיֹון. מּכל ְְִֶַַָָהּנעלם

הּכתּוב Le¯Ùeג) (ּכפׁשטּות הּוא הארץ אל גֹו' ל ּבל זֹו30הּב' ׁשהליכה ( ≈ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ההליכה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיא

הּטהרה  ענין הפ] ּתרח ׁשל וגֹו' ארצֹו הּכתּוב) (ּכפׁשטּות ּדרּגא 31ׁשהּוא ,[ ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אראּך אׁשר הארץ אל עד למעלה מּלמּטה ויעלה יל ּומּׁשם ּתחּתֹונה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהכי

להוי' מזּבח ׁשם ויבן לבחינת ועד הּמלכּות, ּבחינת על א) סעיף (כנ"ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּקאי

אליו  מזּבח 32הּנראה ׁשם וּיבן אׁשר ועד מלכּות), מּבחינת למעלה (ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
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רמט).24) ע' שם מנחם (תורת ו' סעיף רבים מים ד"ה סע"א.25)ראה ט, תו"א יז) ז, נח 26)(נח אוה"ת וראה ד. ח, נח

ואילך. ב תרמג, ג') (כרך א. בי"ע 27)ע, הם ושלישיים שניים תחתיים הבחינות שג' (מרמ"ז), א תרכז, שם אוה"ת ראה

אומן  ויהי ד"ה רל. ע' תרס"ו בהמשך הובא – פ"ג אבי"ע דרושי שער ע"ח פ"ב. ח"ג להרח"ו (שע"ק וידוע וא"ק. אצילות

השמות  שחמשה שם, בלקו"ד במ"ש הכוונה גם וזהו מא"ק. ויחידה מאצי', חי' מבי"ע, הם שנר"ן ובכ"מ) פ"א. עטר"ת

שמונה  מאצילות, שלמעלה א"ס ועולמות אבי"ע עולמות ד' שהם וחמישיים רביעיים שלישיים שניים תחתיים הם נרנח"י

בי"עהעול  "רביעיים bl'מות יש (ועפ"ז בי"ע הם ושלישיים שניים שתחתיים משל"ה), שם, (אוה"ת כהפי' – בחינות

דנשמה). שמות ה' ובדוגמת – תרפט,28)וחמישיים" ב. תרפה, לך אוה"ת לשם הצ"צ הגהות (וראה פרשתנו ריש תו"א

סע"ג.29)ב). יא, תו"א גם וראה ואילך. סע"א תתרעה, ו') (כרך שם אוה"ת ואילך. ד פג, שם בל"ת 30)תו"ח וכ"ה

.1 שבהערה במקומות מובא – להאריז"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏBÁc ÔÈ„·eÚ·e ˙eL¯‰ ÈÈÚa (Ìb) Bk¯„Ï CÏB‰ ‡e‰L∆≈¿«¿«¿ƒ¿¿≈»¿¿¿ƒ¿

חולין] Bc¯Ë˙[=מעשי Ïk Ì‰L ÌÈa¯ ÌÈÓ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,¿«ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ∆≈»ƒ¿
'eÎ ‰Ò¯t‰24 הנהרות מי כמו האדם, את טורדים הפרנסה שמחשבות ««¿»»

גדול  ובשטף תמיד, ‡˙הזורמים ÒÈÎnL È„È ÏÚ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»«¿≈∆«¿ƒ∆
‰¯B˙Â ‰lÙ˙c ˙B·Èza BÓˆÚ«¿«≈ƒ¿ƒ»¿»
Ïv" ‡e‰L „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆ƒ»

"ÏeaÓ„ ÛËM‰Ó22‡l‡ ≈«∆∆¿«∆»
L BfÓ ‰¯È˙È דוקאÈ„È ÏÚ ¿≈»ƒ∆«¿≈

‰·z‰ Ì¯zÂ ‰NÚ ÌÈn‰25 ««ƒ«¬∆«»»«≈»
למעלה  גבוה עולות התפלה שתיבות

ÁzÂמעלה, ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬∆«»«
‰·z‰26 שהדינים מנוחה. לשון - «≈»

המנוחה)והגבורות  היפך (שהם

ונחים  כך ],מתמתקים שראינו וכמו

הנשמה בעליית כך נח, «Ô·eÓבתיבת
‰NÚpL ‰ÓLp‰ ˙iÏÚL ,‰fÓƒ∆∆¬ƒ««¿»»∆«¬∆
‰hÓÏ d˙„È¯È È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ»»¿«»

ÌÈa¯ ÌÈÓa d˙eLaÏ˙‰Â-] ¿ƒ¿«¿»¿«ƒ«ƒ
הפרנסה] ‚'טרדות ÏÎa ‡e‰¿»

ÌÈizÁz (Á ˙·È˙c) ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿≈«…««¿ƒƒ
ÌÈÚL ,ÌÈiLÈÏLe ÌÈiL¿ƒƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿»»
Áe¯ LÙ ‡e‰ Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»∆∆«

‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL27˙Ó‚„a . ¿»»«»¿ƒ»¿À¿«
'‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·n‰ בביאור «¿…»¿≈¿ƒ

"אראך" שבתיבת È„Èא' ÏÚL (∆«¿≈
Ï‡ Ì¯·‡ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎÈÏ‰¬ƒ«ƒƒ««¿»∆

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ı¯‡‰ ירידה »»∆¿ƒ««¿
האצילות  עולם של מלכות עד ,מדרגתו
‡e‰ (BÊ ‰„È¯È„) ˙ÈÏÎz‰L∆««¿ƒƒƒ»

Èelb ˙BÈ‰Ï ממנו שלמטה בעולמות ƒ¿ƒ
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a28 ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

Úe„ÈÎÂ]29Ì¯·‡ ˙ÎÈÏ‰L , ¿«»«∆¬ƒ««¿»
CÈLÓ‰Ï È„Îa ‰È‰ ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆»»ƒ¿≈¿«¿ƒ
„Ú ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«

,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ומעשה »»«∆««¿ƒ
לבנים סימן Ê‰אבות È„È ÏÚL∆«¿≈∆

˙eiÓL‚a ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰Ï ‰Î‰ ‰NÚ»»¬»»««¿»»∆«¿≈«¬∆«ƒ¿¿«¿ƒ
[‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡Ï("אראך" שבתיבת ב' (כביאור זו, ירידתו ידי ועל ¿«¬≈««»

Ìb ÈelÚ ‰NÚ אברהם של ÏkÓבשרשו ÌÏÚp‰ ÏÎN ˙ÈÁ·a «¬∆ƒ«ƒ¿ƒ«≈∆«∆¿»ƒ»
.ÔBÈÚ¯"ד"לךֿלך שהציווי – הזוהר פירוש – הראשון פירוש נתבאר כאן עד «¿

למטה. מלמעלה הוא

'a‰ Le¯Ùe האריז"ל]‚) פירוש -] ≈«
‡e‰ ı¯‡‰ Ï‡ 'B‚ EÏ CÏa¿∆¿∆»»∆

·e˙k‰ ˙eËLÙk)30‰ÎÈÏ‰L ( ¿«¿«»∆¬ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ BÊƒƒ¿«»¿«¿»
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»≈«¿¿ƒ«¿¿
˙eËLÙk) ‡e‰L CÈ·‡ ˙ÈaÓeƒ≈»ƒ∆¿«¿
Á¯z ÏL 'B‚Â Bˆ¯‡ (·e˙k‰«»«¿¿∆∆«

מגיע  ÔÈÚאברהם שמשם CÙ‰]≈∆ƒ¿«
‰¯‰h‰31ÈÎ‰ ‡b¯c ,[ «»√»«¿»¬ƒ

‰ÏÚÈÂ CÏÈ ÌMÓe ,‰BzÁz«¿»ƒ»≈≈¿«¬∆
Ï‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«∆
È‡wL j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰»»∆¬∆«¿∆»∆»ƒ
˙ÈÁa ÏÚ (‡"Ò Ï"Î)«¿ƒ«

˙eÎÏn‰ האצילות עולם ÚÂ„של , ««¿¿«
'ÈÂ‰Ï ÁaÊÓ ÌL Ô·ÈÂ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿≈««¬«»

ÂÈÏ‡ ‰‡¯p‰32‡e‰L) «ƒ¿∆≈»∆
Y ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ שם ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿

מדריגות  על מורה כלל בדרך הוי'

בינה  – ה חכמה. – (י האצילות עולם

נמשכת  דרכם מלכות) – ה מידות – ו

ב'י' חז"ל: כדברי לעולמות. החיות

הזה. עולם נברא ב'ה' הבא, עולם נברא
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g"lyz'dח ,jlÎjl zyxt zay i`ven

סתם  הּנעלם,33להוי' הוי' דּלעילא, הוי' ּבחינת , ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּנראה  (ּדלתּתא) מהוי' זה 34ׁשּלמעלה ּדר ועל . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבכל  לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ּבעבֹודה ּגם ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָֹהּוא

זֹו ׁשהליכה ּתׁשרי, חדׁש ׁשּלאחרי ואחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאחד

ׁשהֹול למּטה, דמּלמעלה ּבאפן רק (לא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹהיא

ּבעניני  לדרּכֹו ּתׁשרי דחֹודׁש מהּמֹועדים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַלדרּכֹו

אּלא) הּׁשנה, ּכל  ּבמׁש ּדחֹול ועּובדין ְְְְְִֶֶֶַָָָָָהרׁשּות

מּכח  מתחיל למעלה, דמּלמּטה ּבאפן ְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹּגם

ׁשהּוא  ּכמֹו ּגּופא הּמעׂשה ּובכח ׁשּלֹו, ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשה

האדם  ׁשּבגּוף ּתחּתֹונה הּיֹותר ּדרּגא ׁשּבֹו, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעקב

החּיים  דהפ ענין ׁשהּוא הּמּובא 35[ועד ּבדגמת , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ

ּבנ  ּומּׁשם לעיל הּטהרה], הפ ׁשהּוא לתרח ֹוגע ְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּגם  ׁשּפֹועל למעלה, מּלמּטה הליכתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמתחיל

[ּוכמֹו אלקּות  ּדערהערן  זאל ער ׁשּלֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶָָֹּבעקב

אברהם  ׁשמע אׁשר עקב ּבאברהם ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכתּוב

ּדערהערט 36ּבקֹולי  האט ׁשלֹו העקב ועל 37ׁשּגם . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

על  הּכח נּתן אבינּו, אברהם אצל זה ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹידי

האהבה  (ּבדגמת מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻזה

ׁשהיא  מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻמסּתרת

מאבֹותינּו לנּו מאברהם 38ּבירּוׁשה ּובפרט , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ

מּלמּטה 39אבינּו דהּלּו (ּבאפן נמׁש ּומּזה ,[( ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹ

ּבכל  ּבאלק ּות ּדערהער) (ּדער הּׁשמיעה ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָֹלמעלה)

ּבהם  ׁשּתהיה ׁשּבראׁש, הּׂשכל לכח עד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּכחֹות,

ּדׂשכל. והגּבלה מּמדידה למעלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשמיעה

Ì‚Â הליכה) לדרּכֹו" הל ד"ויעקב זה ענין ¿«ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹ

דׁשמיני  העבֹודה ּדהּנה ּתׁשרי. חדׁש לאחרי מתחיל למעלה) ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטה

ו)רּקּודים, ּב(ׂשמחה היא ּתׁשרי) דחֹודׁש הּמֹועדים (סּיּום ּתֹורה וׂשמחת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָעצרת

ועל  ׁשּבהם. ּבעקב ּגּופא ּובהם ּברגלים, ּומתחיל) (ּבעּקר הּוא הרּקּודים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשענין

הראׁש את ּגם מנּׂשאים הם ּומרּקדים, (זי (הֹויּבן מתנּׂשאים ׁשהעקבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹידי

ׁשּבֹו) הׂשכל מּמדידה 40(וכח למעלה ּגדֹולה ּבׂשמחה מרּקד הּוא ׁשּגם , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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מתרח.31) אברהם כגון . . מטמא טהור יתן מי רפי"ט: במדב"ר ז.32)ראה יב, ח.33)פרשתנו פרשתנו 34)שם, אוה"ת

תש"ב. השלישי בחודש ד"ה סע"א. תרפט, ב. תרפז, ב. תרפד, ד') ספל"א.35)(כרך ה.36)אדר"נ כו, סה"מ 37)תולדות

נב. ע' ח"ו התמים .253 ס"ע פי"ח.38)תש"ח שסג,39)תניא ח"ב תצוה – החדשה [בהוצאה סע"ב תקלז, שמות תו"ח

ב. פט, שמע"צ ד. עח, סוכות לקו"ת גם וראה ואילך.40)סע"ב]. 267 ע' שם לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  המחיה אליו' הנראה 'הוי' בשם הבנה, מלשון 'ויבן' והבין, השיג ואברהם

Ì˙Òהעולמות  'ÈÂ‰Ï ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ ¯L‡ „ÚÂ ,(33˙ÈÁa , ¿«¬∆«ƒ∆»ƒ¿≈««¬«»¿»¿ƒ«
(‡z˙Ïc) 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL ,ÌÏÚp‰ 'ÈÂ‰ ,‡ÏÈÚl„ 'ÈÂ‰¬«»ƒ¿≈»¬«»«∆¿»∆¿«¿»≈¬«»ƒ¿«»

‰‡¯p‰34 בו ששייך דלתתא הוי' שם מזו: למעלה זו בחינות שתי ישנן «ƒ¿∆
דלעילא  הוי' שם ממנו ולמעלה השגה.

השגה  מכל ולמעלה ÏÚÂשנעלם .¿«
‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰Ê C¯c∆∆∆«»¬»
ÏÎaL "Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ"„¿¿«¬…»«¿«¿∆¿»
L„Á È¯Á‡lL „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿«¬≈…∆
‡Ï) ‡È‰ BÊ ‰ÎÈÏ‰L ,È¯Lzƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ…
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ„ ÔÙ‡a ˜«̄¿…∆¿ƒ¿«¿»¿«»

Bk¯„Ï CÏB‰L בכוחות טעון ∆≈¿«¿
אצלו  שנמשכו הרוחנית ובהתעוררות

È¯Lz L„BÁ„ ÌÈ„ÚBn‰Ó≈«¬ƒ¿∆ƒ¿≈
˙eL¯‰ ÈÈÚa Bk¯„Ï¿«¿¿ƒ¿¿≈»¿
Ïk CLÓa ÏBÁc ÔÈ„·eÚÂ¿¿ƒ¿¿∆∆»
ÔÙ‡a Ìb (‡l‡ ,‰M‰«»»∆»«¿…∆
ÏÈÁ˙Ó ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ„¿ƒ¿«»¿«¿»«¿ƒ
ÁÎ·e ,BlL ‰NÚn‰ ÁkÓƒ…«««¬∆∆¿…«
‡e‰L BÓk ‡Ùeb ‰NÚn‰««¬∆»¿∆
¯˙Bi‰ ‡b¯c ,BaL ·˜Úa»≈∆∆«¿»«≈
„ÚÂ] Ì„‡‰ Ûe‚aL ‰BzÁz«¿»∆¿»»»¿«
ÌÈiÁ‰ CÙ‰„ ÔÈÚ ‡e‰L35 ∆ƒ¿»¿≈∆««ƒ

מלאך  נתן: דרבי באבות שכתוב כמו

אדם  של עקביו זה באדם, ,המות
Ú‚Ba ÏÈÚÏ ‡·en‰ ˙Ó‚„a¿À¿««»¿≈¿≈«
,[‰¯‰h‰ CÙ‰ ‡e‰L Á¯˙Ï¿∆«∆≈∆«»√»
B˙ÎÈÏ‰ ÏÈÁ˙Ó ÌMÓeƒ»«¿ƒ¬ƒ»
Ìb ÏÚBtL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆≈«
Ô¯Ú‰¯Úc Ï‡Ê ¯Ú BlL ·˜Úa»≈∆∆∆»∆¿∆

˙e˜Ï‡.אלקות ויפנים [=שירגיש ¡…
ב' שיש פעם הסביר הריי"ץ הרבי

סתמית  שמיעה בשמיעה. אופנים

"הערן". - ששומע) מה (ומבין

היטב, שחודרת פנימית ושמיעה

את  היטב ומפנים קולט שהשומע

"דערהערן"] – האלוקי ¿[BÓÎeהמסר
¯L‡ ·˜Ú Ì‰¯·‡a ·e˙kL∆»¿«¿»»≈∆¬∆

ÈÏB˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL36 והפירוש »««¿»»¿ƒ
אלא באזניו שמע סתם »∆ÌbLשלא

Ë¯Ú‰¯Úc Ë‡‰ BÏL ·˜Ú‰37[וקלט שמע שלו העקב ÏÚÂ[=גם . »≈∆∆»∆¿∆¿«
ÏÎÏ ‰Ê ÏÚ Ák‰ Ôz ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡ ‰Ê ‰È‰L È„È¿≈∆»»∆≈∆«¿»»»ƒƒ««…««∆¿»
„Á‡ ÏÎaL ˙¯zÒÓ ‰·‰‡‰ ˙Ó‚„a) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿À¿«»«¬»¿À∆∆∆¿»∆»

eÈ˙B·‡Ó eÏ ‰Le¯Èa ‡È‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡Â38Ë¯Ù·e , ¿∆»ƒƒ¿»≈∆ƒƒ»»≈¬≈ƒ¿»
eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ó39 הרועה ≈«¿»»»ƒ

משבעת  הראשון הרוחני והמפרנס

להתחיל )],הרועים  האדם שיוכל

הנמוכים  מכוחותיו ∆fÓeƒ‰בעבודתו
‰hÓlÓ Cel‰„ ÔÙ‡a) CLÓƒ¿«¿…∆¿ƒƒ¿«»
¯Úc) ‰ÚÈÓM‰ (‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿ƒ»∆
ÏÎa ˙e˜Ï‡a (¯Ú‰¯Úc∆¿∆∆¡…¿»
ÏÎO‰ ÁÎÏ „Ú ,˙BÁk‰«…«¿…««≈∆
Ì‰a ‰È‰zL ,L‡¯aL∆»…∆ƒ¿∆»∆
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÏÎNc ‰Ïa‚‰Â השכל כאשר שגם ¿«¿»»¿≈∆
בכל  מקום, מכל מסכים, אינו הטבעי

מצד  נפשו ימסור לפועל, הנוגע

האמורה. באלוקות השמיעה

CÏ‰ ·˜ÚÈÂ"„ ‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â¿«ƒ¿»∆¿¿«¬…»«
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰) "Bk¯„Ï¿«¿¬ƒ»ƒ¿«»
L„Á È¯Á‡Ï ÏÈÁ˙Ó (‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿ƒ¿«¬≈…∆
‰„B·Ú‰ ‰p‰c .È¯Lzƒ¿≈¿ƒ≈»¬»

Ú ÈÈÓL„‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆ ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»
L„BÁ„ ÌÈ„ÚBn‰ ÌeiÒ)ƒ«¬ƒ¿∆
‰ÁÓN)a ‡È‰ (È¯Lzƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÌÈ„ew¯‰ ÔÈÚL ,ÌÈ„ew¯(Â¿ƒƒ∆ƒ¿»»ƒƒ
(ÏÈÁ˙Óe ¯wÚa) ‡e‰¿ƒ»«¿ƒ
·˜Úa ‡Ùeb Ì‰·e ,ÌÈÏ‚¯a»«¿«ƒ»∆»»≈∆
ÌÈ·˜Ú‰L È„È ÏÚÂ .Ì‰aL∆»∆¿«¿≈∆»¬≈«ƒ
(CÈÊ ÔaÈB‰) ÌÈ‡O˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ
Ìb ÌÈ‡OÓ Ì‰ ,ÌÈ„w¯Óe¿«¿ƒ≈¿«¿ƒ«
ÏÎN‰ ÁÎÂ) L‡¯‰ ˙‡∆»…¿…««≈∆

(BaL40„w¯Ó ‡e‰ ÌbL , ∆∆«¿«≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÏB„b ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿»¿«¿»
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ט mxa` l` 'd xn`ie

דויעקב  העבֹודה על ּכח נמׁש ּומּזה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹוהגּבלה.

ּכל  ּבמׁש למעלה) מּלמּטה (הליכה לדרּכֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהל

ּבעקב  ּׁשהּוא ּכמֹו הּמעׂשה מּכח מתחיל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשנה,

ּבעקביו  ּדׁש ׁשאדם הענינים היינּו41[ּכֹולל , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

לֹו אין ׁשּתהיה) סּבה איזה (מּצד אׁשר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָענינים

ענין  ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו העקב (ּבדגמת ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻחּיּות

דהּלּו (ּבאפן ממׁשי ּומּזה החּיים)], ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹדהפ

ּכּנ"ל. ׁשּבראׁש, הׂשכל לכח ּגם למעלה) ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּלמּטה

הם ÈLeד) גֹו' מארצ ל ּבל הּנ"ל ּפרּוׁשים ¿≈ְְְְִֵֵֵֶַַַ

ּב"ּבעבר  הּפרּוׁשים לׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַּבהתאם

אבֹותיכם" יׁשבּו [ׁשּבפנימּיּות 42הּנהר הּפרּוׁש . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּלמעלה 43הּתֹורה  הּבחינה הּוא הּנהר ׁשעבר [ ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעדן  יֹוצא ונהר מּבחינת (ּבינה 44(ּגם) ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אבֹותיכם  יׁשבּו הּנהר ּבעבר ּופרּוׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָדאצילּות)

הּנהר  מעבר הּוא האבֹות ׁשּׁשרׁש הּוא ֵֵֶֶֶַָָָָֹגֹו'

(ּבעבר  למּטה נמׁשכּו ּומּׁשם מאציל ּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

ועד  דאצילּות, ּבז"א היינּו) הּנהר, ׁשל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּׁשני

ּכנען" ארץ ּבכל אֹותֹו הּירידה 45ׁש"ואֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

א' סעיף (ּכּנ"ל הּמלכּות ּבבחינת ְְְְְִִִַַַַַַָָָוההמׁשכה

– ההליכה מלכּות) על קאי יׂשראל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשארץ

הארץ  אל הּנהר, עבר על ׁשקאי גֹו', ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמארצ

למּטה  מּלמעלה הליכה הּוא אראּך, ּבפׁשטּות)46אׁשר ׁשהּוא (ּכמֹו והּפרּוׁש . ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אבֹותיכם  יׁשבּו הּנהר ּבעבר ׁשּכתּוב ּומה ּתרח, ׁשל מקֹומֹו הּוא הּנהר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשעבר

רז"ל  מּמאמר [ּכדמּוכח לגריעּותא הּוא עֹובדי 47גֹו' מּתחּלה כּו' ּבגנּות מתחיל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָ

– גֹו'] אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר ׁשּנאמר כּו' אבֹותינּו היּו זרה ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעבֹודה

מּלמּטה  ועליה הּלּו אראּך, אׁשר הארץ אל הּנהר) (עבר גֹו' מארצ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָההליכה

ג').48למעלה  סעיף (ּכּנ"ל ְְְִַַַָ

ׁשּב‰Â‰ה) והפכּיים,הגם ׁשֹונים ּפרּוׁשים ׁשני הם "ל ּב"ל הּנ"ל ּפרּוׁשים ' ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

מּוכח  ,(ל (ּתבת הּתבה ּבאֹותּה הם הּפרּוׁשים ׁשב' מּכיון מקֹום, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכל

ּכֹולל 49מּזה  זֹו] ׁשּבפרׁשה מּיׂשראל ואחד אחד לכל [וההֹוראה "ל ל" ׁשענין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

ּובדגמת  למעלה. מּלמּטה והּלּו למּטה מּלמעלה הּלּו יחד, האפנים ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֻב'
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עקב.41) ר"פ דלקמן.42)רש"י הפירושים ב' הובאו ב תרפב, פרשתנו ובאוה"ת ב. כד, ד.43)יהושע עה, א. כה, תו"א

ובכ"מ. ב. פב, יו"ד.44)דרמ"צ ב, ג.45)בראשית שם, ב.46)יהושע תרצ, שם אוה"ת גם א.47)ראה קטז, פסחים

ב.48) תרצא, שם אוה"ת גם מ"שעטנז").49)ראה לזה (הראי' 782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈÂ„ ‰„B·Ú‰ ÏÚ Ák CLÓ ‰fÓe .‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ∆ƒ¿«…««»¬»∆¿«¬…
,‰M‰ Ïk CLÓa (‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰) Bk¯„Ï CÏ‰»«¿«¿¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»¿∆∆»«»»
ÌÈÈÚ‰ ÏÏBk] ·˜Úa ‡e‰M BÓk ‰NÚn‰ ÁkÓ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ…«««¬∆¿∆»≈∆≈»ƒ¿»ƒ

ÂÈ·˜Úa Lc Ì„‡L41‰aÒ ‰ÊÈ‡ „vÓ) ¯L‡ ÌÈÈÚ eÈÈ‰ , ∆»»»«¬≈»«¿ƒ¿»ƒ¬∆ƒ«≈∆ƒ»
Ì‰a ˙eiÁ BÏ ÔÈ‡ (‰È‰zL∆ƒ¿∆≈«»∆
BËeLÙk ·˜Ú‰ ˙Ó‚„a)¿À¿«»≈∆ƒ¿
,[(ÌÈiÁ‰ CÙ‰„ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»¿≈∆««ƒ
Cel‰„ ÔÙ‡a) CÈLÓÓ ‰fÓeƒ∆«¿ƒ¿…∆¿ƒ
ÁÎÏ Ìb (‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿…«

.Ï"pk ,L‡¯aL ÏÎN‰«≈∆∆»…««
CÏa Ï"p‰ ÌÈLe¯t ÈLe („¿≈≈ƒ««¿∆

'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏ הליכה – ¿≈«¿¿
מלמטה  והליכה למטה, מלמעלה

- ÈLÏלמעלה Ì‡˙‰a Ì‰≈¿∆¿≈ƒ¿≈
¯‰p‰ ¯·Úa"a ÌÈLe¯t‰«≈ƒ∆¿≈∆«»»

"ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ42Le¯t‰ . »¿¬≈∆«≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙaL] תורת=] ∆ƒ¿ƒƒ«»

‰e‡43הנסתר] ¯‰p‰ ¯·ÚL [∆≈∆«»»
(Ìb) ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰«¿ƒ»∆¿«¿»«
Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰Â ˙ÈÁaÓ44 ƒ¿ƒ«¿»»≈≈≈∆

Y ˙eÏÈˆ‡„ ‰Èa) הוא 'עדן' ƒ»«¬ƒ
טיפין  הנובע למעיין הנמשלת חכמה

ה'נהר'ֿ הוא מעדן' ו'היוצא טיפין,

את  להרחיב שענינה הבינה ספירת

רחב  כנהר Úa·¯השכל Le¯Ùe (≈¿≈∆
'B‚ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ ¯‰p‰«»»»¿¬≈∆
‡e‰ ˙B·‡‰ L¯ML ‡e‰∆…∆»»
‰ÏÚÓlL ¯‰p‰ ¯·ÚÓ≈≈∆«»»∆¿«¿»
eÎLÓ ÌMÓe ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒƒ»ƒ¿¿
ÏL ÈM‰ ¯·Úa) ‰hÓÏ¿«»¿≈∆«≈ƒ∆

‡"Êa (eÈÈ‰ ,¯‰p‰ בזעיר] «»»«¿¿»
=שש  eÏÈˆ‡„«¬ƒ˙מידות]אנפין

ירידה  מסמלת למדות שירידתם

‡B˙Bנוספת  CÏB‡Â"L „ÚÂ ,¿«∆»≈
"ÔÚk ı¯‡ ÏÎa45‰„È¯i‰ ¿»∆∆¿«««¿ƒ»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿ƒ«««¿
ı¯‡L '‡ ÛÈÚÒ Ï"pk)«»¿ƒ∆∆∆
(˙eÎÏÓ ÏÚ È‡˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ««¿
לפירוש  תואם בפסוק זה ופירוש

- זה במאמר של ‰‰ÎÈÏ‰המובא «¬ƒ»
È‡˜Lאברהם ,'B‚ Eˆ¯‡Ó Y≈«¿¿∆»ƒ

ı¯‡‰ Ï‡ ,¯‰p‰ ¯·Ú ÏÚ«≈∆«»»∆»»∆

‰ÎÈÏ‰ ‡e‰ ,j‡¯‡ ¯L‡‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ הזוהר .46כפירוש ¬∆«¿∆»¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
Le¯t‰Âהאריז"ל של ‰p‰¯השני ¯·ÚL (˙eËLÙa ‡e‰L BÓk) ¿«≈¿∆¿«¿∆≈∆«»»

e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa ·e˙kL ‰Óe ,Á¯z ÏL BÓB˜Ó ‡e‰¿∆∆««∆»¿≈∆«»»»¿
‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ 'B‚ ÌÎÈ˙B·‡[לגנאי=]¯Ó‡nÓ ÁÎeÓ„k] ¬≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¬»

Ï"Ê¯47 בליל ההגדה לאמירת בנוגע ««
eÎ'הסדר: ˙e‚a ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿

‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¬»»»
¯Ó‡pL 'eÎ eÈ˙B·‡ eÈ‰»¬≈∆∆¡«
ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa¿≈∆«»»»¿¬≈∆

'B‚ אחרים אלקים כן .ויעבדו אם

ביותר, ירוד מצב על מורה הנהר' 'עבר

זרה  עבודה עבדו בו -מצב ויציאתו ]

היא משם אברהם «ÎÈÏ‰‰«¬ƒ‰של
Ï‡ (¯‰p‰ ¯·Ú) 'B‚ Eˆ¯‡Ó≈«¿¿≈∆«»»∆

j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ בדרךCel‰ , »»∆¬∆«¿∆»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÈÏÚÂ48 «¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

.('‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
ÌÈLe¯t 'aL Ì‚‰ ‰‰Â (‰¿ƒ≈¬«∆≈ƒ
ÈL Ì‰ "EÏ CÏ"a Ï"p‰««¿∆¿≈¿≈
,ÌÈiÎÙ‰Â ÌÈBL ÌÈLe¯t≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
'·L ÔÂÈkÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ≈»∆

d˙B‡a Ì‰ ÌÈLe¯t‰‰·z‰ «≈ƒ≈¿»«≈»
‰fÓ ÁÎeÓ ,(CÏ ˙·z)49, ≈«∆»ƒ∆

‰‡¯B‰‰Â] "EÏ CÏ" ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿¿«»»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
'· ÏÏBk [BÊ ‰L¯ÙaL∆¿»»»≈
‰ÏÚÓlÓ Cel‰ ,„ÁÈ ÌÈÙ‡‰»…»ƒ««ƒƒ¿«¿»
‰hÓlÓ Cel‰Â ‰hÓÏ¿«»¿ƒƒ¿«»
ÈzÎl‰˙‰Â" ˙Ó‚„·e .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿À¿«¿ƒ¿««¿ƒ
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g"lyz'dי ,jlÎjl zyxt zay i`ven

ּבתֹוככם" (לׁשֹון 50"והתהּלכּתי ׁש"והתהּלכּתי" ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

ּכֹולל  הנ"ל 51רּבים) הּלּו ּבחינֹות ּגם 52ב' וכ"ה . ְְִִִֵַַ

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול ׁש"ּקֹוממּיּות"53ּבענין , ְְְְְִִִֵֶֶֶָָ

רּבים  קֹומֹות 54(לׁשֹון ב' על מֹורה ּדאֹור 55) [קֹומה ְִֶַַָָ

ּבחינֹות  ב' ּדגמת ׁשהם חֹוזר, ּדאֹור וקֹומה ְְְְִֵֵֶַָָָֻיׁשר

הּנ"ל  ׁש"ּקֹוממּיּות"56הּלּו היא ּבזה הּכּונה ,[ ְִִִֶֶַַַַָָָ

יחד. הּקֹומֹות ב' ֵַַַּכֹולל

LÈÂ ׁשנת ׁשהיא (ּביחּוד), זֹו ׁשנה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֶֶַַָָ

העּבּור  ׁשנת ׁשהיא מּזֹו ויתירה ְִִִִִֵֶַָָָהעּבּור,

דׁשנת  ההתאמה נעׂשה ׁשּבּה קטן, מחזֹור ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָדסּיּום

הּׁשלימּות) (ּבתכלית הּלבנה ׁשנת עם .57החּמה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

ענין  ּדגמת – מׁשּפיע ּבחינת הּוא ׁשמׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻּדהּנה

לּה (ּדלית ּולבנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִֵַַַָָָָָההּלּו

ּכלּום  ענין 58מּגרמּה ּדגמת – מקּבל ּבחינת הּוא ( ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻ

העּבּור  ׁשנת וענין לּמעלה. מּלמּטה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָההּלּו

ׁשנ  הּוא (ּובפרט קטן) מחזֹור דסּיּום העּבּור ת ְְְְִִִַַָָָָ

דׁשמׁש [העבֹודה העבֹודֹות ב' וחּבּור ְְֲֲִֵֶֶָָָצרּוף

למּטה, מּלמעלה הּלּו מׁשּפיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָ(ּבחינת

הּוא  והעבֹודה 59ׁשּבכללּות הּצּדיקים), עבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַָָָ

לּמעלה, מּלמּטה הּלּו מקּבל, (ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָדלבנה

הּוא  ּתׁשּובה)],59ׁשּבכללּות הּבעלי עבֹודת ְְֲֲִֵֶַַַָָ

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּתמימה), (ׁשנה אחד ענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשּיעׂשּו

ׁשּכתּוב 60לעיל  ּוכמֹו מאירֹות 61ּבארּוכה. ועינינּו ְְְְֲִֵֵֵֶָָָ

ׁשּיהיּו רק [לא היא  ּבזה ׁשהּכּונה וכּירח, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשמׁש

אּלא  ּדירח והּמעלה ּדׁשמׁש הּמעלה הּמעלֹות, ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָב'

ּכאחד. יהיּו (והּמעלֹות) הענינים ׁשב' ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּגם]
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יב.50) כו, שפירוש 51)בחוקותי כ"א) פירושים שני זה (שאין מכיון הבחינות, ב' שכולל פשוט – ל"והתהלכתי" ובנוגע

הוא בפנים).a'"והתהלכתי" (דלקמן ל"קוממיות" בנוגע גם הוא ועד"ז הילוך. אוה"ת 52)אופני – והתהלכתי ד"ה דרושי

ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער אמ"ב א. כו, ראה לקו"ת ואילך. תרמ ע' ב') (כרך יג.53)ויקרא כו, ראה 54)בחוקותי

הבאה. שבהערה לב"ב מהרש"א א.55)חדא"ג ק, סנהדרין א. עה, תערבֿג.56)ב"ב תרנג. ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם אמ"ב

ואילך).57) 477 ע' חי"ד (לקו"ש תשל"ח תשרי דוא"ו במכתב בארוכה ועוד.p"ye.(58ראה ב. קמה, לקו"ש 59)זח"ב ראה

.65* הערה 288 ע' 8ֿ287.לקו 60)ח"כ ע' שם 61290)"ש ע' שם בלקו"ש בהמצויין וראה (נשמת). דשבת התפלה נוסח

.83 הערה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÌÎÎB˙a50Y ÌÈa¯ ÔBLÏ) "ÈzÎl‰˙‰Â"L'והלכתי' נאמר )ולא ¿¿∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»«ƒ

ÏÏBk51Ï"‰ Cel‰ ˙BÈÁa למעלה ·' ומלמטה למטה .52מלמעלה ≈¿ƒƒ
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â ÔÈÚa Ìb ‰"ÎÂ53"˙eiÓÓBw"L , ¿«¿ƒ¿»»≈∆¿∆¿ƒ∆¿ƒ

ÌÈa¯ ÔBLÏ)54'קוממית' נאמר ב"ב )ולא בחדא"ג במהרש"א כתוב כך »«ƒ
˜BÓB˙שם. '· ÏÚ ‰¯BÓ55 ∆«

¯LÈ ¯B‡c ‰ÓB˜] הבא אור – »¿»»
למטה, מלמעלה «¿ÓB˜Â‰בדרך

¯ÊBÁ ¯B‡c מגיע שהאור לאחר – ¿≈
בדרך  משם הוא חוזר הנמוך, למקום

מעלה  כלפי חוזר Ó‚c˙אור Ì‰L ,∆≈À¿«
Ï"p‰ Cel‰ ˙BÈÁa '·56,[ ¿ƒƒ««

‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ
'· ÏÏBk "˙eiÓÓBw"L∆¿ƒ≈

.„ÁÈ ˙BÓBw‰«««
BÊ ‰L ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ- ¿≈¿«≈∆ƒ»»

- המאמר אמירת שנת תשל"ח,

¯eaÚ‰ ˙L ‡È‰L ,(„eÁÈa)¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ
˙L ‡È‰L BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒ¿«
,ÔË˜ ¯BÊÁÓ ÌeiÒ„ ¯eaÚ‰»ƒ¿ƒ«¿»»
˙L„ ‰Ó‡˙‰‰ ‰NÚ daL∆»«¬∆««¿»»ƒ¿«
‰·l‰ ˙L ÌÚ ‰nÁ‰««»ƒ¿««¿»»

(˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a)57 ישראל ¿«¿ƒ«¿≈
הלבנה, מולד לפי השנה חדשי מונים

י  החמה שנת משנת אך היא תירה

להתאים  וכדי יום. ב11ֿ כמעט הלבנה

תמיד  יהיה ניסן (שחודש ביניהם

על  מוסיפים אנו בחורף) ולא באביב

יום. 30 שנים, כמה מדי הלבנה, שנת

יהי' לא קטן] [מחזור שנה 19 וכעבור

על  החמה משנת זעום יתרון אלא

‰e‡הלבנה. LÓL ‰p‰c¿ƒ≈∆∆
ÔÈÚ ˙Ó‚c Y ÚÈtLÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«À¿«ƒ¿»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ Cel‰‰«ƒƒ¿«¿»¿«»
dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc) ‰·Ïe¿»»¿≈»ƒ«¿»

ÌeÏk58- כלום מעצמה לה [=אין ¿
אורה  כל ואת עצמה משל אור לה אין

מהשמש] היא ‰‰Celמקבלת ÔÈÚ ˙Ó‚c Y Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ«¿«≈À¿«ƒ¿»«ƒ

¯eaÚ‰ ˙L Ë¯Ù·e) ¯eaÚ‰ ˙L ÔÈÚÂ .‰ÏÚnÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»ƒƒ¿»¿«»ƒ
˙B„B·Ú‰ '· ¯eaÁÂ Ûe¯ˆ ‡e‰ (ÔË˜ ¯BÊÁÓ ÌeiÒ„¿ƒ«¿»»≈¿ƒ»¬
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ Cel‰ ,ÚÈtLÓ ˙ÈÁa) LÓL„ ‰„B·Ú‰]»¬»¿∆∆¿ƒ««¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿«»

‡e‰ ˙eÏÏÎaL59,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ימיהם כל ה' את העובדים ∆ƒ¿»¬«««ƒƒ
הקדושה  ברשות תמיד ),ונמצאים

˙ÈÁa) ‰·Ï„ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ«
‰hÓlÓ Cel‰ ,Ïa˜Ó¿«≈ƒƒ¿«»
‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,‰ÏÚnÏ59 ¿«¿»∆ƒ¿»

(‰·eLz ÈÏÚa‰ ˙„B·Ú¬«««¬≈¿»
לצאת  שעיוותו, מה לתקן שעליהם

לקדושה  ולהתעלות ],ממקומם
‰L) „Á‡ ÔÈÚ eNÚiL∆≈»ƒ¿»∆»»»
¯‡a˙pL BÓk ,(‰ÓÈÓz¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ60BÓÎe .‰Îe¯‡a ¿≈»¬»¿
·e˙kL61˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ∆»¿≈≈¿ƒ

‰Êa ‰ek‰L ,Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«∆««»»»∆
'· eÈ‰iL ˜¯ ‡Ï] ‡È‰ƒ…«∆ƒ¿
LÓLc ‰ÏÚn‰ ,˙BÏÚn‰««¬««¬»¿∆∆
'·L [Ìb ‡l‡ Á¯Èc ‰ÏÚn‰Â¿««¬»¿»≈«∆»«∆
eÈ‰È (˙BÏÚn‰Â) ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿««¬ƒ¿

.„Á‡k¿∆»
שקדמה  (השבת נח פרשת בשיחת

בחודש  הרבי: ביאר המאמר) לאמירת

מסובב  המועדים, חודש שהוא תשרי

תורה  בעניני בעיקר ושקוע היהודי

אור", ותורה מצוה נר "כי - ומצוות

זה  ולאחרי השמש. אור מעלת בדוגמת

הח  ימות לעבודת הוא "ויעקב יוצא ול

הרשות, בעניני ומתעסק לדרכו" הלך

אור  בדוגמת מעצמם, מאירים שאינם

אלא  מעצמה מאירה שאינה הלבנה

וההוראה  מהשמש. אורה את מקבלת

כאשר  שגם מיהודי שנדרש היא: מכך

עליו  הרשות, בעניני "לדרכו" הולך

של  באווירה מעשה בשעת חדור להיות

גם  כולו שקוע שיהיה כדי תשרי חודש

קדושה. בעניני עתה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74



יי mxa` l` 'd xn`ie

ÔÈÚÂ הּוא הּנ"ל] ענינים ב' ואחּוד [צרּוף זה ¿ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָ

רק  לא ׁשהּוא דאבר, [ּובאפן ּוכלי ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹהכנה

ממׁשי ּגם אּלא אין 62מקּבל אֹור להמׁשכת [ ְְְְִֵֵֶַַַַַָָ

ּדר [ועל  ּומּטה". "מעלה מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָסֹוף

וגּלּוי 63הּידּוע  לבנה) (ּבחינת ּדּלתּתא ּדאתערּותא הּׁשלימּות ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

נמׁש ּדּלתּתא) אתערּותא ידי על (הּנמׁשכת ׁשמׁש) (ּבחינת ּדּלעילא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאתערּותא

ׁשם  מּגעת ּדּלתּתא אתערּותא ׁשאין מּמקֹום דּלעילא אתערּותא ּבחינת ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחר

האתר  הּוא ּתמימה] ׁשנה הּנ"ל, ענינים ב' [ּבצרּוף העבֹודה ׁשּׁשלימּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכלל].

ּבאתר  ׁשריא הּוא ּברי דקּודׁשא סֹוף, אין אֹור להׁשראת ּכלי ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשלים,

ותכלית 64ׁשלים  אמּתית ׁשהּוא העצמּות המׁשכת נעׂשה זה ידי ׁשעל ועד . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

חד  ּכּלא אֹוריתא) ידי (על הּוא ּברי וקּודׁשא יׂשראל ונעׂשים ,65הּׁשלימּות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

מעיד  אמת ׁשּתֹורת מּכיון ּביניהם, לחּלק  ׁשּי ׁשאין חד.ּובאפן ׁשהם ה ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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ובכ"מ.62) פ"ה. תש"ג עולם אדון ד"ה סע"ד. כב, ראה לקו"ת ב. קיד, ואילך.63)תו"א סע"א כד, שה"ש זח"ג 64)לקו"ת

ב. א.65)צ, עג, שם זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈÚ '· „eÁ‡Â Ûe¯ˆ] ‰Ê ÔÈÚÂ החמה לשנת הלבנה שנת התאמת ¿ƒ¿»∆≈¿ƒƒ¿»ƒ

Ïa˜Ó ˜¯ ‡Ï ‡e‰L ,¯·‡„ ÔÙ‡·e] ÈÏÎe ‰Î‰ ‡e‰ [Ï"p‰««¬»»¿ƒ¿…∆¿≈∆∆…«¿«≈
CÈLÓÓ Ìb ‡l‡62 כח אזי כראוי, ומתפקד בריא הוא האבר שכאשר ∆»««¿ƒ

וכו' לעין נמשך למשל ÏÚÓlL‰הראיה ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Ï [¿«¿»«≈∆¿«¿»
ÏÚÂ] ."‰hÓe ‰ÏÚÓ" ¯„bÓƒ∆∆«¿»«»¿«

Úe„i‰ C¯c63È¯Á‡lL ∆∆«»«∆¿«¬≈
‡z˙lc ‡˙e¯Ú˙‡c ˙eÓÈÏM‰«¿≈¿ƒ¿»»ƒ¿«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oiaexir(iriax meil)

yi m` la` ,miaexn miaygp md mc` ipa dxyr dpeny my yi
ddnze ,'miaexn' miaygp mpi` ,dxyr dpenyn xzei my

wx ike :`xnbdäøNò äðBîLmiaexn miaygpàì eúåxzeie ± §¤¤§¥§Ÿ
ipa dxyr dpeny m` ixde ,miaexn llka mpi` dxyr dpenyn
.md miaexn i`ce dxyr dpenyn xzei ,miaexn miaygp mc`

:`xnbd zvxznàîéày ,l`eny ixaca yxtl yi ±äðBîMî ¥¨¦§¤
Cìéàå äøNò:`xnbd zl`ey .miaexn miaygp md ,d`lde ±éàîe ¤§¥§¥¨©

è÷ðc äøNò äðBîLdxyr dpenyn `weecy mrhd edne ± §¤¤§¥§¨©
:`xnbd daiyn .miaexn miaygp d`ldeáøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©

àaàc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,äãeäéyexit z` izrny ip` ± §¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©¨
m`y dxn`e ,d`a lwdl dpyndy ,[dcedi ax-] ia`n dpynd
,cg` lkl zxbexbk didiy jixv oi` ,zecerq izy oefn my yi

eB÷lçî eléàL ìk[ewlgi m`y-]ïéàå ïäéðéa úBãeòñ ézL ïBæîì ¨¤¦§©§¦§§¥§¥¥¤§¥
,ãçàå ãçà ìëì úøâBøb úòbîmdn cg` lk ozi m` df ote`ay ©©©§¤¤§¨¤¨§¤¨

,zecerq izy oefnn xzei my didi ,aexirl zxbexbkïéaeøî ïä ïä¥¥§¦
,dpynd dxn`yébñåmdl ice ±àì éàå ,úBãeòñ ézL ïBæîa± §©¦§¨§¥§§¦Ÿ

mdipia zecerq izy oefn ewlgi m`y mc` ipa ic my oi` m`e
my didi m` df ote`ay ,zxbexbkn zegt cg` lkl ribi

,zecerq izy oefnn zegt my didi oiicr cg` lkl zxbexbkïä¥
eäðéð ïéèòeî ïä.cg` lkl zxbexbk gipdl jixve ,[md-]åax ¥¨¦¦§§

,mc` ipa dxyr dpeny md miaexny l`eny mya xn`y dcedi
zecerq izy oefn mdl ewlgi m`y lk md miaexny yxit `le

,zxbexbk cg` lkl ribi `ldéçøBà ábàz` yxtl `ayk ± ©©§¥
ipa dxyr dpenyl dler df oeaygy ab` jxc xn` ,dpynd

e ,mc`ïì òîLî à÷,dfa eprinyde ±ïééåä úBãeòñ ézLc[md-] ¨©§©¨¦§¥§©§¨
ly xeriyaúBøâBøb äøNò äðBîL. §¤¤§¥§§

äðùî
:ieanl seziye xvgl aexir zeyrl xyt` dna zx`an dpynd

ïéáøòî ìka,zexivgaïéôzzLîe,ieana,çìnä ïîe íénä ïî õeç ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©
,oefn mpi`y,øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácoi` xvga ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥

`l` ,xac lka miaxrnøkkmly,áeøéò àeäoi`y xnelk ¦¨¥
e ,dnily zta `l` miaxrnäàñ äôàî eléôàieyr `edy xkk ± £¦©£¥§¨

,gnw d`qnäñeøt àeäå,hrn epnn jzgpy ±,da ïéáøòî ïéà §§¨¥§¨§¦¨
la`økk`l` lecb epi`y s`øqéàk,[dphw rahn my-]àeäå ¦¨§¦¨§

,íìL,qxtp `lyBa ïéáøòî. ¨¥§¨§¦
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המשך ביאור למגכת עירובין ליום רביעי עמ' ב


