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‰l‡Â ה ֹוליד אברהם  אברהם , ּבן יצחק  ּתֹולדת  ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָָָֹ

יצחק  ּבזה ,1את  ה ּקּוׁשיא  ויד ּועה  . ְְִִֶֶַָָָָ

ל ּמה  אברהם ", ּבן "יצחק  נאמר  ׁשּכבר  ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדמאחר 

יצחק ". את  ה ֹוליד  "אברהם  וכ ֹופל  ה ּכת ּוב  ְְְִִֵֵֶַַָָָָח ֹוזר 

אברהם  ּבּכת ּוב  נזּכר ּו מ ּדּוע  להבין צרי ְְְְִִִַַַַַָָָָָּגם 

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּבזה  ּומבאר  ּפעמים . ׁשּתי 2ויצחק  ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

ח ּיים ' סדרה ),3ּוב 'ת ֹורת  חסידיׁשע  (ּדי ְְֲִִִִִֶַַָ

ּדכ ּורין', 'מין ּבחינת  ה ּוא  ְְְִִִֶַַַָָׁש"אברהם "

'מין  ּבחינת  ה ּוא  ו"יצחק " ֿ ּדלעילא , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָאתער ּותא 

ׁשני  ּבזה  וי ׁש ֿ ּדלת ּתא . אתער ּותא  ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָנּוקבין',

ֿ ּדלעילא  האתער ּותא  ה ּוא  הרא ׁשֹון ענין ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָענינים .

ּבן  "יצחק  וזה ּו אתער ּותא ּֿדלת ּתא , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּמע ֹוררת 

היא  ("יצחק ") ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאברהם ",

ֿ ּדלעילא  מהאתער ּותא  ׁשּנלקחת  'ּבן', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבחינת 

האתער ּותא ֿ ה ּוא  ה ׁשני וענין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ("אברהם ").

ֿ ּדלת ּתא  האתער ּותא  לאחרי ׁש(ּבאה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּדלעילא 

מ ּמּנה  ׁשּיהיה  ֿ ּדלת ּתא  ּבאתער ּותא  ּכח  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹו)נֹותנת 

ה ֹולדה  ׁשל  את 4ענין ה ֹוליד  "אברהם  ענין וזה ּו , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבזה 5יצחק " ּבא ּור  וע ֹוד  ה ּוא 6. אברהם  ּדה ּנה , , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

האהבה . ענין ה ּוא  האדם  ּובעב ֹודת  חסד , ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבחינת 

ה ּוא  האדם  ּובעב ֹודת  ּגב ּורה , ּבחינת  ה ּוא  ְְְְֲִִַַַָָָָָויצחק 

ויראה  ּדאהבה  הענינים  ׁשׁשני וכיון ה ּיראה . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענין

זּוטא  אהבה  מדרג ֹות , ל ׁשּתי ּבכלל ּות  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָנחלקים 

לכן  עיּלאה , ויראה  זּוטא  יראה  ר ּבה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָואהבה 

"אברהם  ּפעמים  ׁשּתי ּבפס ּוק  ּוׁשּתי נאמר  " ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָ

- ה ּוא  העב ֹודה  סדר  וה ּנה , "יצחק ". ְְְֲִִִֵֵֶָָָָּפעמים 

ויראה  ר ּבה  אהבה  זּוטא , אהבה  ּתּתאה , ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיראה 
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ואילך. 366 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  פרשתנו.1)*) גֿד.2)ריש ואילך.3)יז, סע "ב  קמח , ואילך. ג ומ "ן 4)קמג, מ "ד בדוגמת

מהמשכת  הוא ההולדה) נעשה (שעי "ז מ "ן טיפת בירור (ב ) וגם הזכר, התעוררות ע "י  היא האשה הזרעת (א) אשר בגשמיות,

ואילך)). סע "ב  (קמח , ותו"ח  ואילך) סע "ג (יז, בתו"א תולדות ואלה (סד"ה הפסוק 5)מ "ד בתחילת שנרמז מה גם וזהו

ואילך)). ד (קמח , שם (תו"ח  אברהם בן להיותו הוא דיצחק  התולדות אשר אברהם, בן יצחק  פרשתנו 6)תולדות אוה"ת

ב . קלו,

    
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰‡ ,Ì‰‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â1. ¿≈∆¿…ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»
,‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ החסידות ובתורת התורה Á‡Ócבמפרשי  ƒ»«¿»»∆¿≈««

ÏÙBÎÂ e˙k‰ ÊBÁ ‰nÏ ,"Ì‰‡ Ôa ˜ÁˆÈ" Ó‡ kL∆¿»∆¡«ƒ¿»∆«¿»»»»≈«»¿≈
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰‡"«¿»»ƒ∆ƒ¿»

מיותרת? כפילות זו  הרי  ולכאורה

ekÊ ÚecÓ ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ««ƒ¿¿
˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ e˙ka«»«¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÚt?בשמותיהם  ÈzL¿≈¿»ƒ
'B‡ ‰B˙'a ‰Êa ‡Óe2 ¿»≈»∆¿»

הזקן  ÌÈiÁ'לאדמו "ר  ˙B˙'e3 ¿««ƒ
האמצעי  אדמו "ר  Èc)ƒלבנו 

‰„Ò ÚLÈ„ÈÒÁ השבוע פרשת ¬ƒƒ∆ƒ¿»
‰e‡החסידית  "Ì‰‡"L ,(∆«¿»»

,'ÔÈeÎc ÔÈÓ' ˙ÈÁa זכריים ¿ƒ««ƒ¿ƒ
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÈÁa˙מלמעלה  ‡e‰ "˜ÁˆÈ"Â¿ƒ¿»¿ƒ«
'ÔÈ˜e ÔÈÓ',נקביים «ƒ¿ƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

השפעה  כלל  בדרך  כלומר  מלמטה.

את  מסמל  והזכר  למטה, מלמעלה באה

את  מסמלת והנקבה המשפיע, בחינת

המשכה  היא וההשפעה המקבל , בחינת

התעוררות  גם יש אך  דכורין ', 'מיין  של 

והיא  למעלה מלמטה בדרך  והשפעה

נוקבין ', 'מיין  של  והעלאה התעוררות

של  ה' שעבודת כאן  מבואר  כך  ועל 

למטה, מלמעלה בדרך  הייתה אברהם

מלמטה  בדרך  הייתה יצחק ושל 

למעלה.

ÌÈÈÚ ÈL ‰Êa LÈÂ,שונים ¿≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ
בפסוק  אין  דבר  של  לאמיתו  ולכן 

‰ÔBL‡כפילות. ÔÈÚ‡e‰ ƒ¿»»ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  ∆∆¿∆BÚnL˙(המשכה)
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ôaמלמטה, ˜ÁˆÈ" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆
Œ‡˙eÚ˙‡‰L ,"Ì‰‡«¿»»∆«ƒ¿¬»
‡È‰ ("˜ÁˆÈ") ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿»ƒ

˙Á˜ÏpL ,'Ôa' ˙ÈÁa ונובעת ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿««

‡e‰ ÈL‰ ÔÈÚÂ .("Ì‰‡") ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»»¿ƒ¿»«≈ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰,אברהם בחינת מלמעלה, a)L‡‰התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ ÈÁ‡Ï מלמטה התעוררותÁk ˙˙B(Â ¿«¬≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»¿∆∆…«
‰È‰iL ‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a כתוצאהÏL ÔÈÚ ‰pnÓ ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ¿∆ƒ∆»ƒ¿»∆

‰„ÏB‰4Ì‰‡" ÔÈÚ e‰ÊÂ , »»¿∆ƒ¿««¿»»
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰5 היינו ƒ∆ƒ¿»

ֿ ידה  שעל  מלמעלה התעוררות

מביאה  'מולידה', למטה ההתעוררות

ותוצאות. פירות

‰Êa e‡a „BÚÂ6,‰p‰c , ¿≈»∆¿ƒ≈
,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰ Ì‰‡«¿»»¿ƒ«∆∆
החסד  במידת ה' את עבד  אברהם

ומקבילה  (המשתלשלת האדם שבנפש

העליונות) בספירות החסד  למידת

Ì„‡‰ ˙„BÚe'ה עבודת «¬«»»»
‰‡‰‰הרוחנית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»«¬»

ה'. ÈÁa˙אהבת ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ«
,‰eb במידת ה' את עבד  יצחק ¿»

(המשתלשלת  האדם שבנפש הגבורה

בספירות  הגבורה למידת ומקבילה

‰e‡העליונות) Ì„‡‰ ˙„BÚe«¬«»»»
‰‡i‰ ÔÈÚ.'ה ÔÂÈÎÂיראת ƒ¿««ƒ¿»¿≈»

‰‡ÈÂ ‰‰‡c ÌÈÈÚ‰ ÈLL∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
ÈzLÏ ˙eÏÏÎa ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B‚„Ó,העניינים משני  אחד  בכל  «¿≈
‰a ‰‰‡Â ‡ËeÊ ‰‰‡«¬»»¿«¬»«»

'גדולה', ואהבה 'קטנה' «¿Èƒ‡‰אהבה
‰‡lÈÚ ‰‡ÈÂ ‡ËeÊ יראה »¿ƒ¿»ƒ»»

(נעלית), 'עליונה' ויראה ≈«ÔÎÏ'קטנה'
˜eÒÙa Ó‡ÌÈÓÚt ÈzL ∆¡««»¿≈¿»ƒ

"Ì‰‡" דרגות שתי  על  להורות «¿»»
אהבה  ÌÈÓÚtשל  ÈzLe¿≈¿»ƒ
"˜ÁˆÈ" של דרגות שתי  על  להורות ƒ¿»

יראה.

‰„BÚ‰ „Ò ,‰p‰Â מדרגה ¿ƒ≈≈∆»¬»
Yלדרגה  ‡e‰, ראשון שבשלב

של  הדרגה להיות צריכה בהתחלה

,‡ËeÊ ‰‰‡ ,‰‡zz ‰‡Èƒ¿»«»»«¬»»
‰‡lÈÚ ‰‡ÈÂ ‰a ‰‰‡«¬»«»¿ƒ¿»ƒ»»

ביותר . הנעלית הדרגה ≈¿ÔÎÂשהיא
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

     ה ואלה תולדות יצחק בן אברהם"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................    ה " כה'תש ,כסלו ב' , תולדות  בת פרשת ש

 ט  .................  א"י, ה'תשסלוכ  חודשראש כתב מ  )ד

  ,  תולדות בת פרשתשיחת ש  )ה

 י  ........................................., ה'תשכ"הכסלו ב'

 בכ  ...........  א   ,טוך כר תולדותפרשת ות שיח-לקוטי  )ו

 כז  ...........  ב  ,טוכרך   תולדותפרשת  –חות י שיטולק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ח

 דל  ..................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 לח   ...........  תולדותפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  לט  ......  תולדות פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 אע  ...........  תולדותפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  )יב

 בע  ..................................  תולדותפרשת לשבוע  

 ח פ  ..........  תולדותפרשת  לשבוע ם" וי םהיו "לוח   ) יג

 צ...........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 ג צ  .........  תולדותפרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 דעק  ......  תולדותפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 רז  ...........  תולדותפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 ריב  ....................................  ו פרק  חמיה  , יבפרק  יחזקאל

  ן/זביםמכשירימסכת  –משיות   )יט

 ידר  ..................................................  אור קהתי יב

 כבר  ..........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

 

  ביאוריםעם  ראש השה תמסכ  )כא

 כדר  .............................................חכ ףד עד כב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 ג ר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  דר  ...............................  קן זה  אדמו"ר  וח רב יומילפי ל

   ראה ריח בי אור הרתו  )כד

 זר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 סא ר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

 סבר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 סגר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 סגר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 סהר  ............................................  ''צוהריידמו''ר מא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחר הספ  ) ל

 סחר  ............................................  צ'י' ירמוה  ראדמו''

 עאר  ..........................................  א פפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 עדר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עזר  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פה ר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 רפו  ................... תולדותפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

 פזר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו



ו    

הוי' ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  סדר  ה ּוא  וכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעיּלאה .

למעלה  ּבעב ֹודת 7מ ּלמ ּטה  ה ּסדר  ּגם  ה ּוא  וכן . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

נאמר  (ׁשעליה  ארצה 8ה ּתפ ּלה  מ ּוצב  ס ּולם  ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ

למעלה ), מ ּלמ ּטה  - ה ּׁשמימה  מ ּגיע  ְְְְְִִַַַַַָָָָָֹורא ׁשֹו

ׁשּצריכה  ּתּתאה , יראה  ענין ה ּוא  ֿ לרא ׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלכל 

ה ּתפ ּלה  ק ֹודם  ׁשהחד ּוׁש10(ּכּיד ּוע 9להיֹות  ְְִִִֶֶַַַַָָ

ענין  ואיל ּו האהבה , ענין ה ּוא  ה ּתפ ּלה  ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָּדעב ֹודת 

ּכ ֿ ואחר  ה ּיֹום ). ּכל  ּבמ ׁש להיֹות  צרי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָה ּיראה 

ּתחלה  האהבה , את  לע ֹורר  צרי ה ּתפ ּלה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעת 

ּכ ֿ ואחר  ר ּבה . אהבה  ּכ ֿ ואחר  זּוטא  ְְֲֲַַַַַַַָָָָָָאהבה 

עיּלאה , ליראה  ּבאים  ֿ ע ׂשרה ' 'ׁשמ ֹונה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבתפ ּלת 

(ּבן) "יצחק  ה ּכת ּוב  סדר  וזה ּו ּבמציא ּות . ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּביט ּול 

- ּדהינּו יצחק ", את ) (ה ֹוליד  אברהם  ְְְְְִִֶַַַָָָָָאברהם ,

(ר ּבה ), אהבה  (זּוטא ), אהבה  (ּתּתאה ), ְֲֲִַַַַָָָָָָָיראה 

מבארת  ה ּנ"ל  ּביא ּורים  ׁשני ּולפי (עיּלאה ). ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיראה 

ֿ לבא  לעתיד  ה ּנה  (ׁשּלכן אברהם  על  יצחק  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלת 

אבינּו" א ּתה  "ּכי ּדוקא  ליצחק  ).11יאמר ּו ְְְְִִִַַָָָָֹ

ּדגב ּור ֹות  ׁשההעלאה  ּכיון הרא ׁשֹון: ְֲִִֵֵֶַַַָָָָל ּביא ּור 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הג ּבלה , ללא  היא  למעלה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ ּלמ ּטה 

היא  למ ּטה  מ ּלמעלה  החסדים  ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

יראה 12ּבהג ּבלה  ּכי - ה ּׁשני ול ּביא ּור  היא 13. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

מאהבה  .14למעלה  ְְֲֵַַָָ
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א.7) עג, בלק  לקו"ת ד. מ , מקץ  מה.8)תו"א תי ' ת"ז ב . שו, ח "ג ב . רסו, זח "א וראה יב . כח , ויצא - הכתוב  לשון

דזמרה.9) בפסוקי  היא תתאה שיראה שם, פ "ג.10)ובלקו"ת העבודה ב .11)קונטרס  פט , תו"ח 12)שבת ג. יז, שם תו"א

ד. קמה, רבה)13)שם מאהבה גם (שלמעלה עילאה  ביראה שרשה זוטא) מאהבה גם למטה היא (שבגילוי  תתאה יראה וגם

עצמות. בבחי ' היא תתאה, יראה גם ויראה, גילויים, בבחי ' היא שאהבה שם, העבודה בקונטרס  וראה א. לא, ראה לקו"ת -

א.14) קמז, שם תו"ח  גם וראה שם. אוה"ת

    
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa‡ „Ò ‡e‰7. וכפי ≈∆«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿«¿»

וה"א  יראה. "דחילו ", היא הוי  שם של  שהיו "ד  (מהזוהר ) בחסידות שמובא

היא  (האחרונה) וה"א "רחימו " היא הוא"ו  אהבה. "רחימו ", היא (הראשונה)

בחינות  שתי  כך  אחר  תתאה, ביראה היא שההתחלה הוא הדברים וסדר  "דחילו ",

רבה  ואהבה זוטא אהבה אהבה, של 

ב' בגימטריא "ואהבת" לדבר : (רמז 

לבחינת  באים כך  ואחר  "אור "), פעמים

רבה. מאהבה שלמעלה עילאה יראה

˙„BÚa „q‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈∆«¬«
Ó‡ ‰ÈÏÚL) ‰lÙz‰8 «¿ƒ»∆»∆»∆¡«
BL‡Â ‰ˆ‡ ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

Y ‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ שסדר היינו  «ƒ««»»¿»
לשמים, מהארץ הוא בתפילה העבודה

ŒÏÎlL ,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆¿»
L‡Ï בעבודת הראשון  השלב ¿…
zz‡‰,התפילה  ‰‡È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿»«»»

Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL∆¿ƒ»ƒ¿∆
‰lÙz‰9 לתפילה הכנה בתור  «¿ƒ»
Úe„ik)10 החסידות בתורת «»«

‰lÙz‰ ˙„BÚc Le„Á‰L∆«ƒ«¬««¿ƒ»
מיוחדת  עבודה התבוננות שהיא של 

הרגש  את ÔÈÚהמעוררת ‡e‰ƒ¿«
‰‡i‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,‰‰‡‰»«¬»¿ƒƒ¿««ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk CLÓa ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿∆∆»«

התפילה  עבודת בעת רק ).ולא
‰lÙz‰ ˙Úa CkŒÁ‡Â,עצמה ¿««»¿≈«¿ƒ»

,‰‰‡‰ ˙‡ BÚÏ CÈ»̂ƒ¿≈∆»«¬»
CkŒÁ‡Â ‡ËeÊ ‰‰‡ ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»»¿««»
שמוסיפים  ככל  התפילה, בהמשך 

הרגש, את ולעורר  בהתבוננות להתעמק

באהבת  יותר  נעלית לדרגה להגיע צריך 

CkŒÁ‡Âה', .‰a ‰‰‡«¬»«»¿««»
'‰NÚŒ‰BÓL' ˙lÙ˙a התפילה עבודת של  השיא ÌÈ‡aשהיא ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈»ƒ

,‰‡lÈÚ ‰‡ÈÏ(רבה מאהבה יותר  (הנעלית ביראה הגבוהה הדרגה ¿ƒ¿»ƒ»»
˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa.האישית המציאות של  מוחלט ביטול  ƒƒ¿ƒ

e˙k‰ „Ò e‰ÊÂ ויצחק אברהם של  הפנימי  בעניינם זה ביאור  לפי  ¿∆≈∆«»
eÈ‰c ,"˜ÁˆÈ (˙‡ „ÈÏB‰) Ì‰‡ ,Ì‰‡ (Ôa) ˜ÁˆÈ"ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»¿«¿

Y בעבודת הדברים הוא שסדר  (zz‡‰),ה' ‰‡È יצחק של  מידתו  ƒ¿»«»»
,(‡ËeÊ) ‰‰‡ אברהם של  (a‰)מידתו  ‰‰‡ מידתו היא שגם «¬»»«¬»«»
אברהם, (lÈÚ‡‰)של  ‰‡È מידתו היא יצחק.שגם של  ƒ¿»ƒ»»

Ì‰‡ ÏÚ ˜ÁˆÈ ˙ÏÚÓ ˙‡Ó Ï"p‰ ÌÈe‡Èa ÈL ÈÙÏe¿ƒ¿≈≈ƒ««¿…∆∆«¬«ƒ¿»««¿»»
‰z‡ Èk" ‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ eÓ‡È ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰ ÔÎlL)∆»≈ƒ≈∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«»

"eÈ‡11 אמר נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר  בגמרא: ז "ל  חכמינו  כמאמר  »ƒ
יכירנו  לא וישראל  ידענו  לא אברהם כי  אבינו , אתה 'כי  דכתיב מאי  יונתן : רבי 

שמך '. מעולם גואלנו  אבינו  ה' אתה

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש לו  יאמר  ֿ לבוא לעתיד 

אמר  לי ! חטאו  בניך  לאברהם: הוא

על  ימחו  עולם! של  ריבונו  לפניו :

ליעקב, ליה אימר  אמר : שמך . קדושת

אפשר  בנים, גידול  צער  ליה דהוה

בניך  ליה: אמר  עלייהו , רחמי  דבעי 

עולם! של  ריבונו  לפניו : אמר  חטאו !

בסבי  לא אמר : שמך ! קדושת על  ימחו 

בדר  ולא עצה.טעמא, דקי 

אמר  לי ! חטאו  בניך  ליצחק: לו  אמר 

ולא  'בני ' עולם! של  ריבונו  לפניו :

נעשה  לפניך  שהקדימו  בשעה בניך ?

ישראל , בכורי  בני  להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו  בניך ?... ולא בני  עכשיו 

אבינו '...). ≈»e‡ÈaÏ'אתה
‰‡ÏÚ‰‰L ÔÂÈk :ÔBL‡‰»ƒ≈»∆««¬»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ˙Be‚cƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ ‡È‰ƒ¿…«¿»»«∆≈
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ Ôk≈«¿»««¬»ƒ
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ

‰Ïa‚‰a12' אור ב'תורה כמבואר  ¿«¿»»
אתה  כי  כתיב ֿ לבוא "לעתיד  פרשתנו :

יהיה  והשמחה הצחוק שעיקר  אבינו 

למעלה  ממטה שהוא יצחק מבחינת

כו ' ותכלית קץ אין  זו  בחינה אשר 

ממעלה  בבחינת (אברהם) ֿ כן  ֿ שאין  מה

למטה  המשכה גבול  לה יש למטה

שיתהווה  המשכה הוא הא' אברהם אברהם, פעמים ב' כתיב באברהם ולכן 

ב' והמשכה לעיל . כנזכר  אבותינו  ואלוקי  דאצילות ובינה חכמה בחינת

אין  בחינת למעלה מלמטה בחינת יצחק ֿ כן  ֿ שאין  מה ֿ עשיה. ֿ יצירה בבריאה

משמיא  גמירי  כי  הצחוק עיקר  נתהווה ומזה סלה. ירוממוך  והכל  ותכלית קץ

כו '. ליש מאין  השתלשלות בחינת הוא מיהב כו ' שקלי  לא משקל  יהבי  מיהב

בחינת  והוא לאין  היש ביטול  להיות והוא ההיפוך  הוא האדם עבודת אבל 

גדול "). ותענוג  צחוק È‡‰יצחק Èk  ÈM‰ e‡ÈaÏÂ13 של מידתו  ¿«≈«≈ƒƒƒ¿»
‰‡Ó‰יצחק  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰14.אברהם של  מידתו  ƒ¿«¿»≈«¬»
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ז      

לאחר ֹונה p‰Â‰ב ) ׁשּיצא ּו  ה ּביכלא ּבאחד  ¿ƒ≈ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ה 'ּצמח 15לחר ּות  ׁשל  מאמר  יׁשנֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָ

ּוב ֹו יצחק ", ּתֹולדת  "וא ּלה  ה ּפס ּוק  על  ְְְִֵֶֶֶַַָָֹצדק '

היא  אברהם  על  ּדיצחק  ה ּמעלה  ׁשעיקר  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמבאר ,

מעלה  יׁש עכ ׁשו ׁשּגם  והינּו, ּדוקא . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלעתיד 

מעלת  ׁשּתהיה  ּבכדי אבל  חסד , על  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבגב ּורה 

מה ֿ מהחסד . לק ּבל  ה ּגב ּורה  צריכה  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָה ּגב ּורה ,

לק ּבל  ה ּגב ּורה   ּתצטר לא  לעתיד , ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשאין

לכא ֹורה 16מהחסד  ה ּסתירה  מבאר  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הם  ׁשחסדים  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  המבאר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבין

ּבענין  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  המבאר  ּובין ְְְְְְִִֵַַַָָֹמ ּגב ּור ֹות ,

ּדה ּנה  (חסד ). ה ּכסף  על  (ּגב ּורה ) ה ּזהב  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלת 

אהרן,17יד ּוע  ּכה ּונת  על  קרח  מחל ֹוקת  ּבענין ְְְֲֲִֶַַַַַַַָֹֹ

לחסדים  טפל ֹות  יהיּו לא  ׁשה ּגב ּור ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשרצה 

עיקר ). ה ּגב ּור ֹות  יהיּו ׁשאז ּדלעתיד , ְְְְְִִִִֶַָָָָ(ּבד ּוגמה 

(ואת ּפלג ) ׁשהפריד  ֿ ידי על  ּכי נענׁש, זה  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַועל 

הן  ּבׁשניהם , ח ּסר ֹון ּגרם  מהחסדים , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָה ּגב ּור ֹות 

ּבֿ נֹוסף  ּפיר ּוׁש (ׁשּזה ּו ּבגב ּור ֹות  והן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָּבחסדים 

ּבכל  וח ּסר ֹון מחל ֹוקת  ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָואת ּפלג ,

(ׁשהע ֹונׁש ענׁשֹו ּגם  היה  ולכן ּגּופא ), מהם  ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד 

ה ּפגם  לפי ה ּבל ּועים 18ה ּוא  מן גם  ׁשהיה  ּבא ֹופן ( ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

ה ּׂשר ּופים  מן ּכתיב 19וגם  ה ּבל ּועים  ׁשּגּבי ,20 ְְְְִִִִֵֶַַַַ

וענין  (חסד ), למ ּטה  מ ּלמעלה  ירידה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוּירד ּו,

ּכיון  (ּגב ּורה ), למעלה  מ ּלמ ּטה  ה ּוא  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָה ּׂשריפה 

ּׁשּמצינּו מה  על  ונֹוסף  הענינים . ּבׁשני ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּפגם 

ל ׁשם  ׁשּלא  מחל ֹוקת  ׁשהיתה  קרח  ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבמחל ֹוקת 

ּולאחר 21ׁשמים  ּבקד ּוׁשה  ּגם  ֿ זה   ּדר ֿ על  מצינּו , ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קימא  ׁשּבזמ ּנֹו , ה ּמל ׁשלמה  ּגּבי ֿ ּתֹורה , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמ ּתן

ּבא ׁשלמ ּותא  לא 22סיהרא  ׁשּכסף  ּכ על  ׁשּנענׁש , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלל  ח ׁשיב ּות  אין ּכי למא ּומה , ּבימיו ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָנח ׁשב 

(ּגב ּור ֹות ) הזהב  לג ּבי (חסדים ) .23ל ּכסף  ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
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ב ).15) תתיח , ד כרך בראשית באוה"ת לאח "ז (נדפס  31 מס ' שם.16)באב . בתו"ח  תולדות ואלה סד"ה גם לקו"ת 17)ראה

ובכ"מ . ב . נד, פכ"ד.18)קרח  א.19)תניא קי , לֿלג.20)סנהדרין טז, מי "ז.21)קרח  פ "ה כו.22)אבות פט "ו, שמו"ר

א.23) רנ, זח "א כא. י , מלכיםֿא

    
C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‰p‰Â ( יד בכתב חסידות מאמרי  של  e‡ˆiLכרך  ¿ƒ≈¿«««ƒ¿»∆»¿

˙eÁÏ ‰BÁ‡Ï15 והגיעו ברוסיה שהיו  לכתבים הכוונה כלל  (בדרך  »«¬»¿≈
הרבי ), Ó‡Óלידי  BLÈ חסידותt‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL˜eÒ ∆¿«¬»∆«∆«∆∆««»

˜ÁˆÈc ‰ÏÚn‰ ˜ÈÚL ,‡Ó Be ,"˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â"¿≈∆¿…ƒ¿»¿»≈∆ƒ«««¬»¿ƒ¿»
„È˙ÚÏ ‡È‰ Ì‰‡ ÏÚ,לבוא ««¿»»ƒ∆»ƒ

המשיח  eÈ‰Â,בימות .‡˜Âc«¿»¿«¿
ÂLÎÚ ÌbL הגלות LÈבזמן  ∆««¿»≈

‰e‚a ‰ÏÚÓ יצחק של  מידתו  «¬»ƒ¿»
„ÒÁ ÏÚ אברהם של  מידתו  «∆∆

מלמטה  ההעלאה מעלת לעיל  (כמבואר 

למטה), מלמעלה ההמשכה על  למעלה

Ï‡ הזה È‰zL‰בזמן  È„Îa ¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎÈˆ ,‰eb‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿ƒ»

„ÒÁ‰Ó Ïa˜Ï ‰eb‰ מקור «¿»¿«≈≈«∆∆
È˙ÚÏ„,ההשפעה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ

Ïa˜Ï ‰eb‰ CËˆz ‡Ï…ƒ¿»≈«¿»¿«≈
„ÒÁ‰Ó16 לבוא לעתיד  דווקא ולכן  ≈«∆∆

ביטוי . לידי  תבוא הגבורה מעלת

‰È˙q‰ ‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿»≈«¿ƒ»
‰nÎa ‡Ó‰ ÔÈa ‰B‡ÎÏƒ¿»≈«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó וחסידות בקבלה ¿
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ„ÒÁL∆¬»ƒ≈¿«¿»
‰nÎa ‡Ó‰ ÔÈe ,˙BebÓƒ¿≈«¿…»¿«»
‰f‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿««¬««»»

(„ÒÁ) ÛÒk‰ ÏÚ (‰eb) כפי ¿»««∆∆∆∆
ומפרט. Úe„Èשממשיך  ‰p‰c17 ¿ƒ≈»«

החסידות BÏÁÓ˜˙בתורת ÔÈÚa¿ƒ¿««¬∆
‰ˆL ,Ô‰‡ ˙e‰k ÏÚ Á…̃««¿««¬…∆»»

eÈ‰Èקורח ‡Ï ˙Beb‰L∆«¿…ƒ¿
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÏÙË הגבורות אלא ¿≈«¬»ƒ

עיקר  È˙ÚÏc„,יהיו  ‰Ó‚e„a)¿¿»ƒ¿»ƒ
,(˜ÈÚ ˙Beb‰ eÈ‰È Ê‡L∆»ƒ¿«¿ƒ»
נשלמה  שלא שעד  היא האמת אבל 

שהגבורות  אפשר  אי  הבירורים' 'עבודת

העיקר . יהיו 

LÚ ‰Ê ÏÚÂ,קורחÈ„ÈŒÏÚ Èk ¿«∆∆¡«ƒ«¿≈
‚Ït˙‡Â) „ÈÙ‰L ונפרד )נחלק ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈

Ìb ,ÌÈ„ÒÁ‰Ó ˙Beb‰«¿≈«¬»ƒ»«
ÌÈ„ÒÁa Ô‰ ,Ì‰ÈLa ÔBqÁƒ»ƒ¿≈∆≈«¬»ƒ
LeÈt e‰fL) ˙Be‚a Ô‰Â¿≈«¿∆∆≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‚Ït˙‡ÂŒa ÛÒB»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»
ÏÎa ÔBqÁÂ ˙˜BÏÁÓ ÏL∆«¬∆¿ƒ»¿»

‡Ùeb Ì‰Ó „Á‡ עצמוBLÚ Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ קורח ), של  ∆»≈∆»¿»≈»»«»¿
Ì‚t‰ ÈÙÏ ‡e‰ LBÚ‰L)18, ולפי" (בהגהה) כד  פרק בתניא כמבואר  ∆»∆¿ƒ«¿»

בחינת  חלוקי  הם כך  בעליונים, ובשרשה בנפש הפגם בחינת וחלוקי  ערך 

למרק  מיוחד  עונש וחטא עוון  לכל  הזה בעולם או  בגיהינום והעונש המירוק

בחייבי  וכן  והפגם הלכלוך  ולהעביר 

בשווה" כולם פוגמין  אין  וכרת )מיתה
היה  קורח של  ∆¿ÔÙB‡aוהעונש

Ì‚Â ÌÈÚeÏa‰ ÔÓ Ì‚ ‰È‰L∆»»«ƒ«¿ƒ¿«
ÌÈÙeO‰ ÔÓ19ÈabL , ƒ«¿ƒ∆«≈
È˙k ÌÈÚeÏa‰20,e„iÂ «¿ƒ¿ƒ«≈¿

„ÒÁ) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„ÈÈ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆
למעלה  מלמטה השפעה ),שעניינו 

‰hÓlÓ ‡e‰ ‰ÙÈO‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿≈»ƒ¿«»
‰eb) ‰ÏÚÓÏ העלאה שעניינה ¿«¿»¿»

למעלה  Ì‚tLמלמטה ÔÂÈk ,(≈»∆»«
ÌÈÈÚ‰ ÈLa החסד בעניין  הן  ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

הגבורה. בעניין  והן 

eÈˆnM ‰Ó ÏÚ ÛÒBÂ¿»««∆»ƒ
‰˙È‰L Á˜ ˙˜BÏÁÓa¿«¬∆…«∆»¿»

ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ˙˜BÏÁÓ21, «¬∆∆…¿≈»«ƒ
Ìb ‰ÊŒCcŒÏÚ eÈˆÓ»ƒ«∆∆∆«
,‰BzŒÔzÓ Á‡Ïe ‰Le„˜a«¿»¿««««»
BpÓÊaL ,CÏn‰ ‰ÓÏL Èab«≈¿……«∆∆∆ƒ¿«

‡˙eÓÏL‡a ‡‰ÈÒ ‡ÓÈ˜22, «¿»ƒ¬»¿«¿≈»
בשלמותו  היה שלמה LÚpLהירח ∆∆¡«

LÁהמלך  ‡Ï ÛÒkL Ck ÏÚ«»∆∆∆…∆¡»
ÔÈ‡ Èk ,‰Óe‡ÓÏ ÂÈÓÈa¿»»ƒ¿»ƒ≈
(ÌÈ„ÒÁ) ÛÒkÏ ÏÏk ˙eÈLÁ¬ƒ¿»«∆∆¬»ƒ

(˙Beb) ‰Ê‰ Èa‚Ï23 כמובא ¿«≈«»»¿
בעפר  המאיר  השמש שכוח בזוהר 

ואלמלא  זהב עושה ההרים שבין  הארץ

לא  הרבה, שם שנמצאות רעות חיות

שלמה  בימי  כן  ועל  עניים, אנשים היו 

תוקף  בגלל  כי  מאומה נחשב כסף אין 

הוא  עפר  ואותו  זהב, הרבה יש השמש

(גב  הדין  הסתכל צד  וכששלמה ורה),

העפר '. מן  היה 'הכול  ואמר  שיבח בו ,

ששלמה  נאמר  הזוהר  דברי  ובהמשך 

מתקרב  שהירח ראה כי  בזה טעה

תחת  והשמאל  מחבקת, והימין  לשמש

לראשי  תחת "שמאלו  (ככתוב הראש

והירח  שהשמש וכיוון  תחבקני ") וימינו 
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ח    

ּבכ ּמה  וכ ּמבאר  ּבאמת , ה ּוא  ּכן הרי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹולכא ֹורה ,

ּבּתניא  (ּובקיצ ּור  ּדכמעלת 24מק ֹומ ֹות  הענין ( ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ׁשּבׁשביל  צדק ', ה 'ּצמח  ּומבאר  ה ּכסף . על  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּזהב 

ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ּבחסדים ,  צ ֹור יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָה ּביר ּורים 

ע ּתה  ה ּנה  ולכן, ּכדבעי. להיֹות  ה ּגב ּור ֹות  ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיכ ֹולים 

טפלים  להיֹות  ה ּלוּים  צריכים  ה ּביר ּורים , ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַּבזמן

ּכל 25ל ּכהנים  ּגמר  לאחרי לעתיד , ודוקא  . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ר ּוח  "את  ה ּיע ּוד  יק ּוים  ּכא ׁשר  ְֲִִֵֶֶַַַַַה ּביר ּורים ,

הארץ " מן אעביר  ּתהיה 26ה ּטּומאה  והעב ֹודה  , ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

לגמרי  למעלה  ה ּגב ּור ֹות  יהיּו אזי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָּבקד ּוׁשה ,

ֲִֵַָמהחסדים .

-ÔÈÚeג ) החסדים  על  ה ּגב ּור ֹות  מעלת  ¿ƒ¿«ְֲֲִַַַַַָ

ׁשּזה ּו ׁשם , צדק ' ה 'ּצמח  ְֵֶֶֶֶֶַַָָמבאר 

על  (העלאה ) נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  מעלת   ּדר ֿ ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָעל 

ּתֹורה  ֿ ידי ׁשעל  (המ ׁשכה ), ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעסק 

ֿ נפ ׁש מסיר ּות  ֿ ידי ועל  ו"ה , יח ּוד  נע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּומצ ֹות 

י"ה  יח ּוד  'ע ּתיק ',27נע ׂשה  הת ּגּלּות  ה ּוא  ׁשענינֹו , ְְֲִִִִֶֶַַַָ

ׁשּזה ּו ּכיון ֿ נפ ׁש, מסיר ּות  על  טעם  אין ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלכן

ׁשּלמעלה  'ע ּתיק ' ּבחינת  עם  ה ּקׁשּור  ְְְְִִִִֶַַַַָָָענין

ּבחינת  זה  הרי האדם , (ּובנפ ׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּפנימ ּיים  מ ּכח ֹות  ׁשּלמעלה  ה ּנפ ׁש וזה ּו28עצם  .( ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זכה  לא  ֿ יֹוסף ' ה 'ּבית  ׁשּכא ׁשר  ּׁשּמצינּו מה  ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם 

אף  ה ּנה  ר ּבא , ׁשמיּה קד ּוׁשת  על  ְְְְִִֵֵַַַַָָלא ּתֹוקדא 

זה  הרי ּומצ ֹות , ּתֹורה  יֹותר  ק ּים  ֿ זה  ֿ ידי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשעל 

ע ֹונׁש ׁשל  לענין ּגם 29נח ׁשב  וזה ּו ל ׁשֹון . ּדּיּוק  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָ

ּדנׁשמתא 30ה ּזהר  נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  "ּגּופא  ְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ּדיקא , סליק  נה ֹורא , ּביּה וסליק  ליּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָמב ּטׁשין

הא ֹור  א ּלא  א ֹור , ּבֹו ׁשּיׁש מס ּפיק  ׁשּלא  ְְִֵֶֶֶַַָָֹהינּו,

העלאה .  ּבדר ּביּה", "סליק  להיֹות  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָצרי

LÈÂּבפר ׁשתנּו ּׁשּכת ּוב  מה  עם  זה  אלקים 31לק ּׁשר  ׁשם  ג ֹו', האלקים   ל ֿ ויּתן ¿≈ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לעיל  ּכּנזּכר  א ֹור , ּתֹוספת  נמ ׁש ה ּגב ּור ֹות  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  ּכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדיקא ,

.32ּבאר ּוכה  ֲַָ
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ג.25)פ "נ.24) שם, לקו"ת גם ב .26)ראה יג, ב .27)זכרי ' עה, בלק  ג. לג, אמור לקו"ת גם מג"א 28)ראה תו"א גם ראה

ג. ד, ויקרא לקו"ת ב . בחוקותי29)צט , פ ' לי . פי ' אח "כ ד"ה אמור פ ' למינדע . לך הלא סד"ה בראשית ר"פ  מישרים מגיד

ובכ"מ . הנזכר. ביום א.30)ד"ה קסח , כח .31)ח "ג התוועדויות 32)כז, - מנחם (תורת ס "ט  - המאמר שלפני  בשיחות

ואילך). 289 ע ' חמ "א

    
כסף  אין  מיד  לקרב, אלא אינה והרי  הימין  עושה מה אמר  לזו , זו  התקרבו 

(צד  הימין  את דחית אתה הוא: ברוך  הקדוש לו  אמר  שלמה. בימי  נחשב

מכנגד  השמש סטתה מיד  תמצא. ולא אדם בני  לחסד  שתצטרך  חייך  החסד ),

'אני  ואומר  הפתחים על  מחזר  שלמה והיה להחשיך , התחיל  והירח הירח

חסד , איתו  שיעשה מי  היה ולא קהלת'

החשיב  ולא הימין  את דחה הוא כי 

אותו .

‰B‡ÎÏÂ בכך החיסרון  מה מובן  לא ¿ƒ¿»
נחשב, לא החסד , היינו  ≈¬‰Èשהכסף,

‡nÎÂ ,˙Ó‡a ‡e‰ Ôk≈∆¡∆¿«¿…»
eˆÈ˜e) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ

‡Èza24˙ÏÚÓÎc ÔÈÚ‰ ( ««¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬«
‰f‰ הגבורה ‰ÛÒkמידת ÏÚ «»»««∆∆

החסד ? מידת

,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡Óe¿»≈«∆«∆∆
ÌÈeÈa‰ ÏÈLaL הטוב של  ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

ÌÈ„ÒÁa,מהרע  CBˆ LÈ≈∆«¬»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆¿ƒ
,ÔÎÏÂ .ÈÚ„k ˙BÈ‰Ï ˙Beb‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈

‰zÚ ‰p‰ הגלות ÔÓÊaבזמן  ƒ≈«»ƒ¿«
ÌiÂl‰ ÌÈÎÈˆ ,ÌÈeÈa‰«≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

גבורות  ÌÈÏÙËשעניינם ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ‰kÏ25. חסד Â„Â˜‡שעניינם «…¬ƒ¿«¿»
„È˙ÚÏ,המשיח ÈÁ‡Ïבימות ∆»ƒ¿«¬≈

L‡k ,ÌÈeÈa‰ Ïk Ób כבר ¿«»«≈ƒ«¬∆
כי  רע, של  מציאות תהיה »¿ÌÈe˜Èלא

‰‡Óeh‰ Áe ˙‡" „eÚi‰«ƒ∆««¿»
"ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡26, «¬ƒƒ»»∆

‰Le„˜a ‰È‰z ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ¿∆«¿»
‰Beb˙בלבד , eÈ‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿

.ÌÈ„ÒÁ‰Ó ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈≈«¬»ƒ
ÔÈÚe (‚ÏÚ ˙Beb‰ ˙ÏÚÓ ¿ƒ¿««¬««¿«

ÁÓv'‰ ‡Ó  ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ¿»≈«∆«
CcŒÏÚ e‰fL ,ÌL '˜„∆̂∆»∆∆«∆∆
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ∆∆
‰Bz‰ ˜ÒÚ ÏÚ (‰‡ÏÚ‰)«¬»»«≈∆«»
È„ÈŒÏÚL ,(‰ÎLÓ‰) ˙BˆÓeƒ¿«¿»»∆«¿≈
„eÁÈ ‰NÚ ˙BˆÓe ‰Bz»ƒ¿«¬∆ƒ

של  פנימית והמשכה Â"‰חיבור 
הוי ', שם של  האחרונות האותיות

אנפין ') ('זעיר  העליונות המידות

LÙŒ˙eÈÒÓוהמלכות, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆∆

‰"È „eÁÈ ‰NÚ27, יותר הנעלות הוי ' שם של  הראשונות האותיות «¬∆ƒ
BÈÚL זה 'יחוד ' 'ÈzÚ˜'של  ˙elb˙‰ ‡e‰' יומין 'עתיק בחינת ∆ƒ¿»ƒ¿««ƒ

הספירות, מעשר  שלמעלה ה'כתר ' ÌÚËשבבחינת ÔÈ‡ ÔÎlL המובן ∆»≈≈««
בשכל  ÌÚומושג  eLw‰ ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈk ,LÙŒ˙eÈÒÓ ÏÚ«¿ƒ∆∆≈»∆∆ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÚÓlL '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
,Ì„‡‰ LÙe) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆∆»»»
LÙp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ«∆∆«∆∆
ÌÈiÓÈt ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL28 ∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒƒ

ויכולת  ערכו  לפי  בגוף המלובשים

שלו  Ó‰הקליטה Ìb e‰ÊÂ .(¿∆««
Œ˙Èa'‰ L‡kL eÈˆnM∆»ƒ∆«¬∆«≈
ÏÚ ‡„˜Bz‡Ï ‰ÎÊ ‡Ï 'ÛÒBÈ≈…»»¿ƒ¿»«

,‡a dÈÓL ˙Le„˜ על להישרף ¿«¿≈«»
את  למסור  היינו  הגדול , השם קדושת

השם, קידוש על  ‡Ûנפשו  ‰p‰ƒ≈«
‰Bz ˙BÈ Ìi˜ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ≈≈»
ÔÈÚÏ LÁ ‰Ê È‰ ,˙BˆÓeƒ¿¬≈∆∆¿»¿ƒ¿»

LBÚ ÏL29. לגביו הזכות והעדר  ∆∆
‰f‰ ÔBLÏ ˜eic Ìb e‰ÊÂ30 ¿∆«ƒ¿«…«

‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb"»¿»»ƒ≈¿»
˜ÈÏÒÂ dÈÏ ÔÈLhÓ ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿»ƒ

,‡B‰ dÈa נדלק] עולה שלא גוף ≈¿»
אותו  מבטשים הנשמה, אור  בו  ומאיר ]

האור , בו  Èc˜‡,ועולה ˜ÈÏÒ»ƒ»¿»
כלומר  "סליק", ואומר  מדייק הזוהר 

LiLעולה, ˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰«¿∆…«¿ƒ∆≈
CÈˆ B‡‰ ‡l‡ ,B‡ Ba∆»»»ƒ
C„a ,"dÈa ˜ÈÏÒ" ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ≈¿∆∆

‰‡ÏÚ‰.המשכה בדרך  רק ולא «¬»»
e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»

e˙LÙa31ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ ¿»»»≈¿ƒ∆¿»¡…ƒ
,‡˜Èc ÌÈ˜Ï‡ ÌL ,'B‚ הכתוב ≈¡…ƒ»¿»

משם  תבוא שהברכה ואומר  מדייק

הגבורה, מידת «≈ÔÂÈkאלוקים,
˙Beb‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
kÊpk ,B‡ ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆«ƒ¿»

ÏÈÚÏ זו בהתוועדות שנאמרו  בשיחות ¿≈
‰Îe‡a32. «¬»
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