
ה

'h ,`vie zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,elqk*

‰z‡ ּכיׂשראל 1אחד כעּמ ּומי אחד 2וׁשמ «»ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

מו"ח  כ"ק ּומדּיק ּבארץ, אחד ְֵֶֶַָָָּגֹוי

ּדט' הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָאדמֹו"ר

הּמנּוי 3ּכסלו  ּבאחד ּגם הּוא "אחד" ׁשהלׁשֹון , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחד" יֹום בקר ויהי ערב "ויהי ואחר4ֿ[ּוכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

וכיון 5ּכ וכּו'], ׁשליׁשי" יֹום ׁשני, "יֹום ּכתיב ְְְְִִִִֵֵָָ

ּבדֹומה  ׁשאין ּומיחד יחיד הּוא יתּבר ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻׁשהּוא

ּומיחד  יחיד אחד" "ּגֹוי הם יׂשראל וכן ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאליו,

יחיד  "אּתה הוהֿליּהֿלמימר ּדגמתם, ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאין

יחיד". ּגֹוי ּכיׂשראל כעּמ ּומי יחיד, ְְְְְְִִִִִֵַָָָוׁשמ

CÈLÓÓe ּגֹוי" הם ׁשּיׂשראל ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ׁשאין  ואם אב ּבדגמת הּוא ְְִֵֵֶַָָָֻיחיד"

"ּבן  ּבׁשם ׁשּנקרא ּבלבד, אחד ּבן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלהם

רק  להם ּכׁשּיׁש לבנם ההֹורים אהבת ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיחיד".

מאהבת  יֹותר ּגדֹולה אהבה היא יחיד, ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבן

וכן  ילדים. עֹוד להם ּכׁשּיׁש לבניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָההֹורים

יֹותר  ּגדֹולה היא להֹורים יחיד' ה'ּבן ְֲִִִֵֵַַַַָָאהבת

ּביׂשראל, ּגם הּוא וכן יחיד'. מ'ּבן יֹותר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּכׁשהם

ׁשל  ל'יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ׁשּיׂשראל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכיון

אהבת  וכן ליׂשראל, הּקּב"ה אהבת לכן ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָעֹולם',

ּביֹותר. ּגדֹולה אהבה היא להּקּב"ה, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּׁשּנאמר  מה להבין צרי ׁשעלּֿפיֿזה ׁשם, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומסּים

יחיד". "ּגֹוי ולא אחד", ּגֹוי ּכיׂשראל כעּמ ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ"ּומי

CÈ¯ˆÂ ׁשהיה (ׁשּבּמאמר) הּדּיּוק הרי להבין, ¿»ƒְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבפׁשטּות, מּובן יחיד" "ּגֹוי לֹומר ְְִִַַָָָצרי

ׁשהּוא  מּפני הּוא יחיד' 'ּבן ּבׁשם ׁשּנקרא ׁשּזה יחיד', ה'ּבן ּבמׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

מּפני  הּוא יחיד" "ּגֹוי ׁשהוהֿליּהֿלמימר ּדזה מׁשמע, ּובּמאמר ּבלבד, אחד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבן

ּביֹותר. ּגדֹולה אהבה היא להֹוריו יחיד' ה'ּבן אהבת וכן יחיד', ל'בן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהאהבה
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ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*p"yz - elqk c"eiÎ'h qxhpew.(1 שער וראה דשבת. מנחה תפילת

ה. אות פכ"ט נג).2)הכולל ע' כסלו סה"מ (תו"מ 2 הערה ה'תשמ"ב אחד אתה ד"ה בסה"מ )3ראה נדפס – ה'תש"ב

ואילך. 71 ע' ה.)4ה'תש"ב א, ואילך.)5בראשית ח שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומרים: שבת של מנחה בתפילת

‰z‡ הקדושֿברוךֿהוא„Á‡1EÓLÂ הקדושֿברוךֿהוא של ‡Á„שמו «»∆»¿ƒ¿∆»
ÈÓe ומשובח Ï‡¯NÈkדומה EnÚÎ2 הוא ı¯‡a,עם ÈBbשגם „Á‡ ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»»»∆

Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„Óe וחמי מורי קדושת הריי"צ,‡„BÓ"¯כב' הרבי ¿«≈«¿
הרבי  של Œ¯eacחותנו B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ
‰f‰ ÏÈÁ˙n‰ שלו חסידות מאמר ««¿ƒ«∆

אחד  'אתה זו בפתיחה ...'הפותח
ÂÏÒk 'Ëc3, יום) כסלו ט' מיום ¿ƒ¿≈

האדמו"ר  של ההסתלקות ויום ההולדת

תש"ב האמצעי) «»∆ÔBLÏ‰Lבשנת
Èen‰ „Á‡a Ìb ‡e‰ "„Á‡"∆»«¿∆»«»
שני  לו שיש אחד היינו במספר , אחד

לו  הדומים וכו' ¿[BÓÎeושלישי
הבריאה  לגבי בתורה האמור למשל

בראשית  ימי Ú¯·בששת È‰ÈÂ"«¿ƒ∆∆
"„Á‡ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ4Œ¯Á‡Â «¿ƒ…∆∆»¿««

Ck5ÌBÈ ,ÈL ÌBÈ" ·È˙k »¿ƒ≈ƒ
'eÎÂ "ÈLÈÏL איננו שהאחד היינו ¿ƒƒ¿

המנוי' 'אחד אלא לו דומה שאין  יחיד

ראשון, שני,שהוא באים ואחריו

לו], הדומים וכו' «≈¿ÔÂÈÎÂשלישי
‡e‰L'ה„ÈÁÈ ‡e‰ C¯a˙È ∆ƒ¿»≈»ƒ

ÂÈÏ‡ ‰ÓB„a ÔÈ‡L „ÁÈÓe ואין , ¿À»∆≈¿∆≈»
כמוהו  "ÈBbעוד Ì‰ Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈≈
"„Á‡אחד ÁÈÓe„עם „ÈÁÈ ∆»»ƒ¿À»

Ì˙Ó‚c ÔÈ‡L דומים עמים ואין ∆≈À¿»»
לגבי  'אחד' שהביטוי כך ישראל, לבני

איננו  ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

אלא  המנוי' 'אחד של במובן 'אחד'

לו  דומה שאין 'אחד' של במובן

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ למי) לו היה ¬»≈¿≈«
בתפילה) הזה הנוסח את לומר שתיקן

ÈÓe ,„ÈÁÈ EÓLÂ „ÈÁÈ ‰z‡"«»»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ
"„ÈÁÈ ÈBb Ï‡¯NÈk EnÚÎ¿«¿¿ƒ¿»≈»ƒ

'אחד'? זה בהקשר נאמר ולמה

CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡na¯,הרבי «¿ƒ««¬»
"„ÈÁÈ ÈBb" Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ

לו  דומה שאין מיוחד ‰e‡עם
Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‡Â ·‡ ˙Ó‚„a¿À¿«»»≈∆≈»∆
‡¯˜pL ,„·Ïa „Á‡ Ôa ‡l‡∆»≈∆»ƒ¿«∆ƒ¿»
אחיות  או אחים לו שאין האחד הבן

"„ÈÁÈ Ôa" ÌLa'אחד 'בן .ולא ¿≈≈»ƒ

Èk למעשה,„ÈÁÈ Ôa ˜¯ Ì‰Ï LiLk Ì·Ï ÌÈ¯B‰‰ ˙·‰‡ ƒ«¬««ƒƒ¿»¿∆≈»∆«≈»ƒ
LiLk Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰ ˙·‰‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰·‰‡ ‡È‰ƒ«¬»¿»≈≈«¬««ƒƒ¿≈∆¿∆≈

ÌÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ Ôa'‰ ˙·‰‡ ÔÎÂ .ÌÈ„ÏÈ „BÚ Ì‰Ï שלו‡È‰ »∆¿»ƒ¿≈«¬««≈»ƒ«ƒƒ
Ì‰LkÓאהבה  ¯˙BÈ ‰ÏB„b ההורים של ÈÁÈ„'הילדים Ôa'Ó ¯˙BÈ ¿»≈ƒ¿∆≈≈ƒ≈»ƒ

רבים  ילדים Ìbאלא ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈«
Ï‡¯NÈa ישראל בני בין היחס לגבי ¿ƒ¿»≈

«≈ÔÂÈkÓƒוהקדושֿברוךֿהוא,
'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ

'ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ'Ï העמים ושאר ƒƒ∆»
כבניו, מוגדרים ‡‰·˙אינם ÔÎÏ»≈«¬«

˙·‰‡ ÔÎÂ ,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿≈«¬«
‰·‰‡ ‡È‰ ,‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»ƒ«¬»

¯˙BÈa ‰ÏB„b הורים אהבת כמו ¿»¿≈
להוריו. יחיד בן ואהבת יחיד לבן

ÌiÒÓeהריי"צ במאמר ÌLהרבי ¿«≈»
הנזכר, אחד' 'אתה המתחיל דיבור

CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚL‰Ó ÔÈ·‰Ï ∆«ƒ∆»ƒ¿»ƒ«
¯Ó‡pM שבת של מנחה בתפילת כאן ∆∆¡«

ÈBb Ï‡¯NÈk EnÚÎ ÈÓe"ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,"„Á‡ ישראל עם על נאמר ∆»¿…

?"„ÈÁÈ ÈBb"»ƒ
˜eic‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ
הלשון  מדיוק הנובעת השאלה

CÈ¯ˆ ‰È‰L (¯Ó‡naL)∆««¬»∆»»»ƒ
¯ÓBÏישראל עם ÈÁÈ„"על ÈBb" «»ƒ

אחד" "גוי eËLÙa˙,ולא Ô·eÓ כי »¿«¿
ואין  ומיוחד יחיד עם הוא ישראל עם

לו ÏLÓaדומה ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»»
,'„ÈÁÈ Ôa'‰ בפשטות מובן גם «≈»ƒ

כך  נקרא הוא pL˜¯‡מדוע ‰fL∆∆∆ƒ¿»
ÈtÓ ‡e‰ '„ÈÁÈ Ôa' ÌLa¿≈≈»ƒƒ¿≈
,„·Ïa „Á‡ Ôa ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿«
Œ‰Â‰L ‰Êc ,ÚÓLÓ ¯Ó‡n·e««¬»«¿«¿∆∆¬»
"„ÈÁÈ ÈBb" ¯ÓÈÓÏŒdÈÏ≈¿≈«»ƒ
נאמר  אלא כך נאמר לא מדוע והשאלה

אחד' L‰‡‰·‰'גוי ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆»«¬»
Ôa'‰ ˙·‰‡ ÔÎÂ ,'„ÈÁÈ Ô·'Ï¿≈»ƒ¿≈«¬««≈
‰·‰‡ ‡È‰ ÂÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ»ƒ¿»ƒ«¬»
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`cgו jnye cg` dz`

ּבכּמה LÈÂב) הּמבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור לֹומר ¿≈ְְִֵֶַַַַַָָָֹ

הּפסּוק 6מקֹומֹות  גו'7על יׂשראל ׁשמע ְְְִֵַַַָָ

"הוי' ולא אחד" "הוי' ּׁשּכתּוב ּדמה אחד, ְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָָָֹהוי'

הּוא, ל"אחד" "יחיד" ּבין החּלּוק ּכי הּוא, ְִִִִֵֶַָָָיחיד"

הּפרטים  התאחדּות על מֹורה [ּוכמֹו8ׁש"אחד" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ּפרטים. מאלף הּכלּול ּכלל ׁשהּוא אחד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאלף

מרמ"ח  ּכלּול ׁשהּוא אחד, אדם ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

ענין  על מֹורה ו"יחיד" ּגידים], וׁשס"ה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָאברים

ׁשּבּנפׁש, 'יחידה' [ּוכמֹו מּפרטים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה

נאמר  ולכן ּפרטּיים]. מּכחֹות מרּכבת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשאינּה

להֹורֹות, ּבכדי יחיד", "הוי' ולא אחד" ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָֹ"הוי'

רּבּוי  ּבֹו (ׁשּיׁש העֹולם ׁשּנברא לאחרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

ּבׁשלׁש וכּמרּמז .יתּבר עּמֹו מאחד הּוא ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹֻֻּפרטים),

"אחד" ׁשּבתבת ז'9האֹותּיֹות על ׁשּמֹורה ׁשהח' , ְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

העֹולם  רּוחֹות ד' על ׁשּמֹורה והד' וארץ, ְְְִִֶֶֶַַָָָרקיעים

"אּלּופֹו האל"ף, עם ּומאחדים ּבטלים הם -10 ְְִִִֵֵֶַָָָֻ

עֹולם". ֶָׁשל

‰ÊÂ אחד "אּתה ּׁשּכתּוב מה ּבּמאמר ׁשּמדּיק ¿∆ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וׁשמ יחיד "אּתה (ולא אחד" ְְְְְִִִֶַָָָֹוׁשמ

ּבכּמה  הּמבאר עלּֿפי לֹומר יׁש ְְִִֵַַַַָָָֹיחיד"),

ּדוקא 11מקֹומֹות  הּוא אחד" "הוי' ׁשּכתּוב ּדזה , ְְְֲֶֶֶַָָָָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  אבל לעֹולמֹות, ׁשּׁשּי ֲֵֶַָָָָָּבאֹור

מ  לקרֹותֹוׁשּלמעלה ׁשּי אין לעֹולמֹות, ּׁשּיכּות ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּום  אין זה אֹור לגּבי ּכי "יחיד", רק ְִִֵֵֶֶַַָָ"אחד"

זֹו12מציאּות  ׁשּתפּלה וכיון הּוא. לבּדֹו והּוא ְְְְְִִֵֶַָָ
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להצ"צ )6 המצות ספר פ"ח. הק"ש שער בינה אמרי א. ע, בלק ג. כג, תזריע לקו"ת ואילך. ב נה, וארא תו"א בכ"ז ראה

ובכ"מ. נו. ע' תרנ"ד סה"מ אֿב). (קכד, פי"ח התפילה מצות ד.)7שורש ו, זה )8ואתחנן דענין שם, תרנ"ד סה"מ וראה

זל"ז. שייכים ס"א), (כנ"ל המנוי אחד הוא שאחד וזה הפרטים), (התאחדות סס"א )9שבאחד או"ח בב"י הובא סמ"ק, ראה

שם. להצ"צ סהמ"צ שם. תזריע לקו"ת ס"ו. סס"א או"ח (ואדה"ז) שו"ע בסמ"ק). כתב שם.)10(ד"ה בלקו"ת כ"ה

על רומז שאל"ף שם, עולם.ecigiובסהמ"צ ועוד.)11של .6 שבהערה באמ"ב) (ועד"ז וסהמ"צ המשך )12תו"א גם ראה

עצמות  לגבי אבל לעולמות, השייכת ההארה לגבי רק הוא עינים) אחיזת (ולא מציאות הוא שהעולם דזה תלב, ע' תרס"ו

כלל". מציאות שום "אין אוא"ס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,¯˙BÈa ‰ÏB„b האהבה ענין של בתוספת הצורך מה לתמוה יש ולכאורה ¿»¿≈

הזו.? התוספת ללא גם בפשטות מובנת שהשאלה בעוד הגדולה,

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ (·6 ¿≈««≈»∆«ƒ«¿…»¿«»¿
החסידות  ‰eÒt˜בתורת ÏÚ7,"„Á‡ 'ÈÂ‰ 'Â‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL" ««»¿«ƒ¿»≈¬»»∆»
·e˙kM ‰Óc שמע' בפסוק כאן ¿«∆»

ה' אחדות על המדבר ««¬"‰ÈÂ'ישראל'
"„ÈÁÈ 'ÈÂ‰" ‡ÏÂ "„Á‡ אף ∆»¿…¬»»»ƒ

מבטא  "יחיד" הביטוי שלכאורה

מאשר  יותר נעלה באופן ויחוד אחדות

"אחד" שני ‰e‡הביטוי שמצד כיון

היבט  מדגיש "אחד" הביטוי דוקא

מאשר מיוחד  יותר ה', אחדות בנושא

"יחיד", ‰elÁ˜הביטוי Èk ההבדל ƒ«ƒ
,‡e‰ "„Á‡"Ï "„ÈÁÈ" ÔÈa≈»ƒ¿∆»
ÏÚ ‰¯BÓ "„Á‡"L∆∆»∆«

ÌÈË¯t‰ ˙e„Á‡˙‰8 הרבים ƒ¿«¬«¿»ƒ
אחת  מציאות להיות ¿[BÓÎeוהשונים
ÏÏk ‡e‰L „Á‡ ÛÏ‡ מציאות ∆∆∆»∆¿»

כוללת  ÛÏ‡Óאחת ÏeÏk‰«»≈∆∆
ÌÈË¯t.כאחד בו מתאחדים שכולם ¿»ƒ

,„Á‡ Ì„‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»»∆»
‡e‰L אחת ÏeÏkמציאות ∆»

ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯Ó≈»«≈»ƒ¿»»ƒƒ
בו  מתאחדים שכולם רבים פרטיים

ÔÈÚיחיד  ÏÚ ‰¯BÓ "„ÈÁÈ"Â ,[¿»ƒ∆«ƒ¿»
BÓÎe] ÌÈË¯tÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

,LÙpaL '‰„ÈÁÈ' עמוק רובד ¿ƒ»∆«∆∆
היהודית  בנשמה ביותר ופנימי

˙BÁkÓ ˙·k¯Ó dÈ‡L∆≈»À¿∆∆ƒ…
ÌÈiË¯t אחרים לרבדים בניגוד ¿»ƒƒ

מסויימים, מכוחות שמורכבים בנפש

וכדומה, הרגש כוח או השכל כוח כמו

מהפרטים  שלמעלה עניין ].ה'יחידה'
¯Ó‡ ÔÎÏÂ'ישראל 'שמע בפסוק ¿»≈∆¡«

‡ÏÂ "„Á‡ 'ÈÂ‰" נאמר'ÈÂ‰" ¬»»∆»¿…¬»»
LiL) ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL È¯Á‡Ï ÌbL ,˙B¯B‰Ï È„Îa ,"„ÈÁÈ»ƒƒ¿≈¿∆«¿«¬≈∆ƒ¿»»»∆≈

Ba בעולםÌÈË¯t Èea¯ ושונים רבים נבראים BnÚשל „Á‡Ó ‡e‰ ,( ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

C¯a˙È לעצמו נפרדת מציאות ואיננו הקדושֿברוךֿהוא, עם מאוחד העולם ƒ¿»≈
לגמרי  לאלוקות בטל aL˙·˙אלא ˙Bi˙B‡‰ LÏLa Ên¯nÎÂ .¿«¿À»¿»…»ƒ∆¿≈«

Á‡"9'Á‰L„"שבמילה שמונה , Ê'רומז BnL¯‰בגימטריא ÏÚ ∆»∆«∆»«
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯,שמונה וביחד ארבעÂ‰„'אחת רומז BnL¯‰בגימטריא ¿ƒƒ¿∆∆¿«∆»

ד  ארבעעל 'ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯,מזרח ַ»»
- ודרום צפון הרקיעים,‰Ìמערב, ≈

כל  ולמעשה העולם, ורוחות הארץ

כולה, ÌÈ„Á‡Óeהבריאה ÌÈÏËa¿≈ƒ¿À»ƒ
,Û"Ï‡‰ ÌÚֿהקדוש על הרומזת ƒ»»∆

הנקרא  BÙel‡"10ÏLברוךֿהוא «∆
"ÌÏBÚ,"אחד" זה בעניין נאמר ולכן »

שהם  הבריאה פרטי שכל להורות

לאלוקות  בטלים ושונים רבים פרטים

מציאות  ואינם האלוקות עם ומאוחדים

לעצמם. נפרדת

˜i„nL ‰ÊÂ ומקשה¯Ó‡na ¿∆∆¿«≈««¬»
‡Á„הנזכר ‰z‡" ·e˙kM ‰Ó«∆»«»∆»

„ÈÁÈ ‰z‡" ‡ÏÂ) "„Á‡ EÓLÂ¿ƒ¿∆»¿…«»»ƒ
,("„ÈÁÈ EÓLÂ מבטא ש'אחד' אף ¿ƒ¿»ƒ

ביטול  ה', באחדות מהותי עניין

לעיל, כמבואר הפרטים, ≈LÈוהתאחדות
‰nÎa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ¯ÓBÏ««ƒ«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó11,,החסידות Êc‰בתורת ¿¿∆
‡e‰ "„Á‡ 'ÈÂ‰" ·e˙kL∆»¬»»∆»

¯B‡a ‡˜Âc האלוקיCiML «¿»»∆«»
,˙BÓÏBÚÏ למטה מלמעלה שירד אור »»

עולמות  לברוא כדי והתמעט וצומצם

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bמוגבלים Ï·‡¬»≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
הנעלה  מוגבל בלתי נעלה אלוקי אור

מוגבלים, לעולמות ושייכות קשר מכל

"„Á‡" B˙B¯˜Ï CiL ÔÈ‡ אלא ≈«»ƒ¿∆»
‰Ê ¯B‡ Èa‚Ï Èk ,"„ÈÁÈ" ˜¯, «»ƒƒ¿«≈∆
מהעולמות  שלמעלה האיןֿסוף ,אור

˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡12‡e‰Â ≈¿ƒ¿
‡e‰ Bc·Ï'אחד' שהרי 'יחיד' שייקרא ראוי היה כן ועל היחידה המציאות ¿«

מציאות. שום להם אין זה אור ולגבי הנבראים של והתאחדות ביטול משמעו
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ז h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

ׁשּבת, ּבמנחת הּתפּלה היא כּו') אחד" ְְְִִִֶַַַַָָָָ("אּתה

אֹורֿאיןֿ ּגּלּוי הּוא ּבכלל ׁשּבׁשּבת לזה ְְְִִֵֶֶַָָָָּדנֹוסף

ּבׁשּבת  הּנה לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶַַַָָָָָסֹוף

רעוא  ׁשּבת, ּבמנחת הּוא זה ּגּלּוי עּקר ְְֲִִִֶַַַַָָָּגּופא

וכּידּוע 13ּדרעוין  הּסעּודֹות 14, ׁשלׁש ּבענין ְְְְְְֲִִַַַַַָֹ

ּכתיב  הּׁשליׁשית ׁשּבּסעּודה ּדזה "הּיֹום 15ּדׁשּבת, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

העצמי  הּתענּוג המׁשכת הּוא ׁשאז לפי הּוא ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹלא",

ּוׁשתּיה), מאכילה (ּׁשּלמעלה מרּגׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּבלּתי

עלמין  ּבגדר ׁשאינֹו האֹור עצם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּדבכללּות

ּד'סֹובב') ּבאפן לא ּבּמאמר 16(ּגם מדּיק לכן , ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

וׁשמ יחיד "א ּתה הוהֿליּהֿלמימר זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבתפּלה

ִָיחיד".

ּבהם p‰Â‰ג) ׁשּיׁש ּביׂשראל, הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשרׁש ׁשּמּצד אּלה. ענינים ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּדגמת

,יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשֹות ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻהּנׁשמֹות

ּכיֿאם  אחרת, למציאּות מקֹום נתינת ְְִִִִִֵֶֶַַָאין

ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא לֹומר,17"יׂשראל ויׁש . ְְְְִִִֵֵַַָָ

קדמּו ׁשּיׂשראל ּגם לֹומר ׁשּי אין זֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבדרּגה

למּטה 18לעֹולם  הּנׁשמֹות ׁשּירדּו לאחרי אבל . ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָ

העֹולם  את ּולזּכ לברר ּדרּגה 19ּבכדי לגּבי הּנה , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
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סע"ב.)13 פח, תקמב.המשך )14זח"ב ע' שבת )15תרס"ו הל' או"ח אדה"ז שו"ע סע"ב. קיז, שבת וראה כה. טז, בשלח

עדר. תקמה.)16ר"ס ע' שם תרס"ו המשך ב.)17ראה לב, זח"ג ס"ז )18ראה ה'תשמ"ו גו' אחת ואשה ד"ה עד"ז ראה

רסז). ע' חשון סה"מ ב).)19(תו"מ (מח, פל"ז תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שייכת ומ  'יחיד' ולא 'אחד' נאמר למה השאלה מדוע ביאור ומוסיף משיך

בשבת. מנחה של התפילה נוסח לגבי במיוחד

˙ÁÓa ‰lÙz‰ ‡È‰ ('eÎ "„Á‡ ‰z‡") BÊ ‰lÙzL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ»«»∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«
ÏÏÎa ˙aLaL ‰ÊÏ ÛÒBc ,˙aL השבת של היממה שעות בכל «»¿»»∆∆¿«»ƒ¿»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èelb ‡e‰ƒ≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
לומר  יותר נכון זה נעלה אור ולגבי

לעיל, כמבואר aLa˙'יחיד', ‰p‰ƒ≈¿«»
‡Ùeb עצמה Ê‰בשבת Èelb ¯wÚ »ƒ«ƒ∆

משייכות  שלמעלה האלוקי האור של

aL˙,לעולמות  ˙ÁÓa ‡e‰¿ƒ¿««»
שהוא  בזוהר נאמר שעליו «¬̄»ÂÚ‡הזמן

ÔÈÂÚ¯c13, כללות) הרצונות, רצון ¿«¬ƒ
בסדר  בחינה שלכל הוא העניין

להתהוות  רצון קדם ההשתלשלות

כל  ובראשית כתר), (בחינת זו בחינה

(כתר  כללי רצון יש ההשתלשלות

שהוא  קדמון") "אדם הנקרא כללי,

הבחינות  וכל הרצונות, לכל הרצון

אחת) בהשוואה בו כלולות

Úe„iÎÂ14החסידות ÔÈÚaבתורת ¿«»«¿ƒ¿«
,˙aLc ˙B„eÚq‰ LÏL כך שעל ¿…«¿¿«»

נלמד  שהדבר בגמרא ז"ל חכמינו אמרו

המן  לגבי בתורה האמור מהכתוב

בני  אכלו ואותו השמים מן שירד

אכלהו  משה "ויאמר במדבר ישראל

לא  היום לה' היום שבת כי היום

שבפסוק  והעובדה בשדה" תמצאוהו

רמז  היא "היום" פעמים שלוש נאמר

השבת) ביום ושתיים שבת בליל (אחת סעודות שלוש לאכול יש שבשבת לכך

בחסידות מבואר כך ‰ÈLÈÏM˙ועל ‰„eÚqaL ‰Êc השלישית בפעם ¿∆∆«¿»«¿ƒƒ
שלישית, לסעודה רמז 'היום', זה בפסוק È˙k15,"‡Ï·שכתוב ÌBi‰" ¿ƒ«…

Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ זמן הוא שאז דרעוין' 'רעוא בעת שבת, של המנחה בעת ¿ƒ∆»
השלישית  ‰ÎLÓ˙הסעודה ‡e‰של והארה האלוקי ‰eÚz‚התגלות «¿»«««¬

ÓˆÚ‰Lb¯Ó ÈzÏa‰ È מסויים בדבר ביטוי לידי בא שאיננו »«¿ƒ«ƒ¿ƒÀ¿»
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÚÓlM) בעונג שדוגמתו 'מורגש' מעונג בשונה ∆¿«¿»≈¬ƒ»¿ƒ»

ושתייה  אכילה עלֿידי שבא העונג הוא האדם eÏÏÎ·c˙של כללי ), באופן ¿ƒ¿»
העצמי' 'התענוג של זו ‰‡B¯דרגה ÌˆÚ ‡e‰ האור ומהות עצמיות ∆∆»

ÔÈÓÏÚהאיןֿסוף  ¯„‚a BÈ‡L מוגבלים לעולמות שייכות מכל שלמעלה ∆≈¿∆∆»¿ƒ
'··BÒ'c ÔÙ‡a ‡Ï Ìb) את המחייה שהאור וחסידות בקבלה כמבואר «…¿…∆¿≈

המתלבש  מוגבל אור עלמין', כל 'ממלא – אופנים בשני בא העולמות

כל  ו'סובב הגוף) באברי הנפש התלבשות (כמו פנימית בהתלבשות בעולמות

וסובב' 'מקיף' בדרך העולמות על שמאיר מוגבל בלתי אור – עלמין'

'עצם  התגלות הוא שבת של מנחה בעת המאיר שהאור נאמר וכאן מלמעלה,

שאמנם  עלמין' כל 'סובב של בדרך אפילו לעולמות שייכות לו שאין האור'

'סובב  נקרא זאת בכל אבל 'סובב' הוא

עלמין') 16ÔÎÏכל שהמאמר , מאחר »≈
האמירה  של הפנימית במשמעות עוסק

מנחה  בתפילת הנאמרת אחד' 'אתה

שבת  Ó‡na¯של ˜i„Ó¿«≈««¬»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ BÊ ‰lÙ˙aL∆ƒ¿ƒ»¬»≈¿≈«

לומר  לו EÓLÂהיה „ÈÁÈ ‰z‡"«»»ƒ¿ƒ¿
"„ÈÁÈ.לעיל שנתבאר וכפי »ƒ

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â בדומה ‚) ¿ƒ≈«∆∆∆
'אחד' בין ההבדל לגבי לעיל למבואר

('אתה  הקדושֿברוךֿהוא לגבי ל'יחיד'

כן Ï‡¯NÈaאחד') ‡e‰ לגביהם) ¿ƒ¿»≈
'ומי  – אחד' ל'אתה בהמשך נאמר

אחד'), גוי כישראל ≈∆LiLכעמך
Ì‰aישראל ÈLבבני ˙Ó‚c »∆À¿«¿≈

‰l‡ ÌÈÈÚ לגבי לעיל האמורים ƒ¿»ƒ≈∆
באלוקות. L¯Lהאחדות „vnL∆ƒ«…∆

¯LÓ Ô‰L BÓk ˙BÓLp‰˙BL «¿»¿∆≈À¿»
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa שנשמות כפי ¿«¿ƒ¿»≈

העליון  ושרשן במקורן הן ישראל

האלוקות  ומהות ≈‡ÔÈבעצמיות
˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»ƒ¿ƒ«∆∆

ישראל, בני כלשון Ì‡ŒÈkמלבד ƒƒ
kÏÓe‡הזוהר  Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«¿»

"È‰B„BÁÏa17,והמלך ישראל בני ƒ¿ƒ
כל  ללא לבדם, אחרת.הקדושֿברוךֿהוא, למציאות מקום ≈¿LÈÂנתינת

,BÊ ‰b¯„aL ,¯ÓBÏ,בשורשן הן ישראל שנשמות CiLכפי ÔÈ‡ «∆¿«¿»≈«»
ÌÏBÚÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL Ìb ¯ÓBÏ18 שבני במדרש ז"ל חכמינו אמרו ««∆ƒ¿»≈»¿»»

קיימים  שהיו היא הכוונה פשוטו, (לפי לעולם שקדמו מהדברים הם ישראל

שלהם  שהשורש היא הכוונה הפנימית המשמעות ולפי העולם, בריאת לפני

שכפי  כאן נאמר כך ועל העולם) של מהשורש יותר נעלה באלוקות למעלה

ששום  כזאת ברמה באלוקות דבוקות הן העליון, בשורשן הן ישראל שנשמות

שלגביו  מצב זה כי לעולם שקדמו אפילו לומר מקום ואין קיים לא אחר דבר

מקום  תפיסת כל לעולם ‰BÓLp˙אין e„¯iL È¯Á‡Ï Ï·‡ מלמעלה ¬»¿«¬≈∆»¿«¿»
העליון והמקור Ï·¯¯מהשורש È„Îa ‰hÓÏ מהרע הטוב את להפריד ¿«»ƒ¿≈¿»≈

לקדושה ‰ÌÏBÚלעדן CkÊÏeולהעלותו ה',19‡˙ עבודת עלֿידי ¿«≈∆»»
העולם, ענייני עם מגע תוך המצוות וקיום התורה Èa‚Ïבלימוד ‰p‰ƒ≈¿«≈
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`cgח jnye cg` dz`

ׁשּיׂשראל  אּלא העֹולם, מציאּות יׁשנּה ּדיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזֹו

למע  היא הם העֹולם ּובריאת מהעֹולם, לה ְְְִִֵֵַַָָָָָ

יׂשראל  לֹומר,20ּבׁשביל אפׁשר היה ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

"יחיד") (ולא אחד" "ּגֹוי נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹּדזה

אחד  "ּגֹוי ּוכהּלׁשֹון למּטה, ירידתם מּצד ְְְִִֶַַַָָָָָהּוא

ux`A היא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת ּדמּכיון ." ¨¨¤ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

המדּבר  מּסּוג מתחיל העֹולם, את לברר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבכדי

(ּכמֹו21ׁשּבעֹולם  ּדיׂשראל זֹו ּדרּגה לגּבי הרי , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

העֹולם  ּדאּומֹות הּמציאּות יׁשנּה ּבארץ) ְְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשהם

ּבאּמֹות, ּברּור  ּפֹועלים ׁשּיׂשראל ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ[ועד

'אחד  אחד", "ּגֹוי נאמר לכן עּלּוי], ּבהם ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָנעׂשה

העֹולם  אּמֹות את ּגם ׁשּמֹונים [מּכיון 22הּמנּוי', ִִֵֶֶַַָָָָֻ

אּלא  ּביׂשראל], זה עּלּוי נעׂשה ּדוקא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידם

עם  מתערב ׁשאינֹו אחד", "ּגֹוי הם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשּיֹום  אחד", "יֹום ועלּֿדר] העּמים ְְִֶֶֶֶַַָָָׁשאר

ׁשאר  עם נמנה ּבראׁשית ימי ּדׁשׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָהראׁשֹון

מהם]. נעלה הּוא אבל הּמנּוי', 'אחד ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָהּימים,

הּמׁשל  ּבּמאמר מביא זה, ּפרּוׁש לׁשלל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּובכדי

רק  (לא הּוא יחיד' 'ּבן ׁשל ׁשענינֹו יחיד', ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּב'בן

ּגם  אּלא) ּבלבד, אחד ּבן הּוא ׁשּבפעל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה

היא  אליו אביו ואהבת לאביו ׁשאהבתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ(ּובעּקר)

ּובן  אב לאהבת ּדֹומה (ׁשאינּה מיחדת ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאהבה

ּבזה  הּוא ּוכמֹוֿכן אחד). מּבן יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָּכׁשּיׁשנם

עֹולם", ׁשל ל"יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ְִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

יׂשראל  ואהבת ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאהבת

ּבכל  ּדגמתּה ׁשאין מיחדת אהבה היא ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻלהּקּב"ה

הּקּב"ה  אהבת ּבארץ ׁשּגם וכיון ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהעּמים.

אהבה  היא להּקּב"ה יׂשראל וׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָליׂשראל

ׁשאר  עם למנֹותם לכאֹורה ׁשּי אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמיחדת,

יחיד". "ּגֹוי והוהֿליּהֿלמימר ְְֲִִֵֵַַָָָהעּמים,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ dLÈ Ï‡¯NÈc BÊ ‰b¯c,מקום תופס כן והעולם «¿»¿ƒ¿»≈∆¿»¿ƒ»»

Ï‡¯NiL ‡l‡ בגוף נתלבשו והנשמות הגשמי הזה לעולם שירדו כפי גם ∆»∆ƒ¿»≈
ÏÈ·Laגשמי ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·e ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰≈¿«¿»≈»»¿ƒ«»»ƒƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ20 העולם) מהתוצאה יותר נעלית ישראל) (בני הסיבה וכמובן, ƒ¿»≈
ישראל'). 'בשביל שנברא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אודות האמור לפי ¿«ƒ∆
בני  של והמצב המעמד בין ההבדל

העליון  ומקור בשורש שהן כפי ישראל

ומצבן  למעמדן באלוקות למעלה שלהן

למטה, שירדו ‡LÙ¯לאחר ‰È‰»»∆¿»
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
שבת  של מנחה תפילת בנוסח כאן

("„ÈÁÈ" ‡ÏÂ) "„Á‡ ÈBb"∆»¿…»ƒ
,‰hÓÏ Ì˙„È¯È „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ»»¿«»
"ı¯‡a „Á‡ ÈBb" ÔBLl‰Îe¿«»∆»»»∆
הנשמות  על שמדובר כך על המורה

בארץ. למטה שירדו «≈ÔÂÈkÓc¿ƒכפי
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL∆¿ƒ««¿»»¿«»ƒ

¯¯·Ï È„Îa ולזכך ‡˙להעלות ƒ¿≈¿»≈∆
ÏÈÁ˙Ó ,ÌÏBÚ‰ לראש לכל »»«¿ƒ

ÌÏBÚaL ¯a„Ó‰ ‚eqÓ21, ƒ«¿«≈∆»»
סוגים  מארבעה מורכב העולם כידוע,

הוא  מדבר חי, צומח, דומם, כלליים,

לכל  הוא, העולם וזיכוך ובירור האדם.

הנעלה  הסוג המדבר, מסוג לראש,

בבריאה, b¯c‰ביותר Èa‚Ï È¯‰¬≈¿«≈«¿»
Ì‰L BÓk) Ï‡¯NÈc BÊ למטה ¿ƒ¿»≈¿∆≈

˙e‡Èˆn‰ dLÈ (ı¯‡a»»∆∆¿»«¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡c תפיסת להם ויש ¿»»

נחשבת  שלהם והמציאות »¿[ÚÂ„מקום
ÌÈÏÚBt Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ

¯e¯a ותיקון‰NÚ ,˙Bn‡a ≈»À«¬»
Ì‰a עצמם ישראל ÈelÚ],בבני »∆ƒ

¯Ó‡ ÔÎÏ ישראל בני "ÈBbעל »≈∆¡«
,"„Á‡ של '‡Á„במשמעות ∆»∆»
,'Èen‰ במניין הראשון היינו «»
ÌÈBnL בני של המניין לאחר ∆ƒ

‰ÌÏBÚישראל  ˙Bn‡ ˙‡ Ìb22 «∆À»»
האחד  שהם ישראל בני אחרי הבאים

‡˜Âc Ì„ÈŒÏÚL ÔÂÈkÓ] ידי על ƒ≈»∆«»»«¿»
מבררים  ישראל שבני העולם ‡l‡אומות ,[Ï‡¯NÈa ‰Ê ÈelÚ ‰NÚ«¬»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆»

והיא  נוספת משמעות יש אחד" "גוי "ÈBbשלעניין Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈
,"„Á‡,ומיוחד שונה ‰ÌÈnÚהיינו ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙Ó BÈ‡L אלא ∆»∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«ƒ

עצמו  בפני עם ‡Á„"נשאר ÌBÈ" C¯cŒÏÚÂ] בסיפור האמור בתורה ¿«∆∆∆»

L‡¯הבריאה, ÌÚ ‰Ó ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLc ÔBL‡¯‰ ÌBiL∆»ƒ¿≈∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿»
,'Èen‰ „Á‡' ,ÌÈÓi‰ יום אליו ובהמשך אחריו שיש ראשון יום הוא «»ƒ∆»«»

הלאה, וכן שלישי ויום  ‰e‡שני Ï·‡הראשון Ì‰Óהיום ‰ÏÚ משאר ¬»«¬∆≈∆
ראשון' 'יום ולא אחד' 'יום נאמר ולכן ].הימים,

,‰Ê Le¯t ÏÏLÏ È„Î·e לפיו ƒ¿≈ƒ¿…≈∆
כי  אחד' 'גוי ישראל בני על כאן נאמר

למטה, שהם כפי ישראל בני על מדובר

פירושו  'אחד' כן ואם הזה, בעולם

יש  העולם לאומות גם כי המנוי' 'אחד

פירוש  אך לעיל, כמבואר מקום, תפיסת

שהפירוש  לבאר וכדי במאמר. נשלל זה

ונדחה הריי"צ È·Ó‡נשלל הרבי ≈ƒ
¯Ó‡naהנזכרÔ·'a ÏLn‰ ««¬»«»»¿≈
,'„ÈÁÈ לבן ההורים שאהבת ומבאר »ƒ

הורים  מאהבת יותר גדולה יחיד

רבים, ילדים להם כשיש לילדיהם

לעיל, 'Ôaכמבואר ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆≈
‰Ê ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ '„ÈÁÈ»ƒ…«∆
„·Ïa „Á‡ Ôa ‡e‰ ÏÚÙaL∆¿…«≈∆»ƒ¿«

לו, שני אין מעלתו ‡l‡ולמעשה ∆»
יותר  היא יחיד בן של מזה המיוחדת

B˙·‰‡Lוהיא  (¯wÚ·e) Ìb («¿ƒ»∆«¬»
היחיד  הבן Â‡‰·˙של ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿«¬«
ÂÈÏ‡ ÂÈ·‡ יחידו ‰È‡לבנו »ƒ≈»ƒ

‰ÓBc dÈ‡L) ˙„ÁÈÓ ‰·‰‡«¬»¿À∆∆∆≈»»
¯˙BÈ ÌLiLk Ô·e ·‡ ˙·‰‡Ï¿«¬«»≈¿∆∆¿»≈

.(„Á‡ ÔaÓƒ≈∆»
ÔÎŒBÓÎe בן מאהבת במשל כמו ¿≈

לבנם  הורים ואהבת להוריו יחיד

בנמשל  גם כך Êa‰יחידם, ‡e‰»∆
'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ

,"ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ"Ï הוא ƒƒ∆»
»¬»∆L‡‰·˙הקדושֿברוךֿהוא 

Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ כבן אצלו שהם «»»¿ƒ¿»≈
aw‰Ï"‰יחיד  Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â¿«¬«ƒ¿»≈¿«»»

להוריו  יחיד בן כאהבת È‰ƒ‡שהיא
d˙Ó‚c ÔÈ‡L ˙„ÁÈÓ ‰·‰‡«¬»¿À∆∆∆≈À¿»»

ÌbL ÔÂÈÎÂ .ÌÈnÚ‰ ÏÎa אפילו ¿»»«ƒ¿≈»∆«
ı¯‡a ירדו ישראל שבני לאחר »»∆

ומקורם  בשורשם הנעלית ממדרגתם

בארץ, למטה Ï‡¯NÈוהם ÏLÂ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡«¬««»»¿ƒ¿»≈¿∆ƒ¿»≈
ÌÚ Ì˙BÓÏ ‰¯B‡ÎÏ CiL ÔÈ‡ ,˙„ÁÈÓ ‰·‰‡ ‡È‰ ‰"aw‰Ï¿«»»ƒ«¬»¿À∆∆≈«»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ¯‡L,קיימת לא זו אהבה והיה ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰Â¯שבהם ¿»»«ƒ¿¬»≈¿≈«
לומר  ÈÁÈ„"לו ÈBb"?'אחד 'גוי נאמר למה כן ואם »ƒ
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ּבזה Ô·eÈÂד) הּבאּור ּבהקּדים יֹותר, ּבעמק זה ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

להם  ּכׁשּיׁש לבניהם ההֹורים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאהבת

א  אינּה אחד, מּבן ּכלּֿכיֹותר ּגדֹולה הבה ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

יחיד' ה'ּבן אהבת וכן יחיד, לבן ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָּכאהבתם

להֹוריהם  ּבנים מאהבת יֹותר ּגדֹולה היא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהֹוריו

ּדלכאֹורה  אחד. מּבן יֹותר ּבנֹוגע 23ּכׁשּיׁש ּגם , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשעלֿ לֹומר ׁשּי אין לבניהם, ההֹורים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאהבת

ּכי  אהבתם, מתמעטת ּבנים הרּבה להם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָידי

נׁש" ּדבר ּבמעֹוהי אית ּתחּומי ועל24ֿ"ּכלּום . ְְְְְִִִֵַַָ

להֹורים, הּבן לאהבת ּבנֹוגע ְְְֲִֵֵַַַַַַַַַָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

יחידי  הּוא אחים) לֹו ּכׁשּיׁש (ּגם אחד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדכיון

הם  ׁשּגם אחים לֹו ׁשּיׁש זה הרי עצמֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבהרּגׁש

ׁשעלֿ (לכאֹורה) סּבה אינּה הֹוריו, את ְֲִִִֵֶֶַָָָָאֹוהבים

ׁשּבהרּגׁש (ּכיון ׁשּלֹו האהבה ּתתמעט ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָידיֿזה

הּוא ּבזה,icigiעצמֹו הּבאּור לֹומר ויׁש .( ְַ§¦¦ְֵֵֶַַָ

הּידּוע  להם 25עלּֿפי יׁש ׁשּלמּטה הענינים ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּׁשרׁש לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה למעלה. ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשרׁש

הּקּב"ה  אהבת הּוא לבניהם הֹורים ְֲֲִִֵֶַַַַַָָאהבת

ּבן  אהבת וּׁשרׁש להּקּב"ה, ּבנים ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליׂשראל

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו יׂשראל אהבת הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוריו

ׁשל  ל"יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ׁשּיׂשראל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכיון

למּטה  ּובן ּדאב עצמית האהבה לכן ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָעֹולם",

לאביו), הּבן ואהבת לבנֹו האב ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָ(אהבת

ויׂשראל  ּדהּקּב"ה העצמית מהאהבה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנמׁשכת

יׂשראל  ואהבת ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ(אהבת

זה, (ּומּטעם יחיד' ּב'ּבן ּבעּקר היא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהּקּב"ה),

וׁשל  לבנם הֹורים ׁשל העצמית האהבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּכללּות

העֹולם, מּבאּומֹות יֹותר ּביׂשראל הּוא להֹוריו, ְְְְִִֵֵֵָָָָּבן

הּקּב"ה  אהבת היא זֹו אהבה ׁשּׁשרׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי

להּקּב"ה).l`xUiואהבתl`xUiל  ְ¦§¨¥ְֲַַ¦§¨¥ְַָָ

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

האומות". שבכל "המובחר שם דוד ובמצודת תבואתה. ראשית ג) ב, (ירמי' נק' שישראל אתה )23מזה בד"ה בכ"ז ראה

.(71 ע' שם (סה"מ ה'תש"ב שם.)24אחד הנ"ל בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק קמד )25לשון ע' תרכ"ט סה"מ בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê Ô·eÈÂ ישראל „) לבני הקדושֿברוךֿהוא אהבת אודות לעיל האמור ¿»∆

ואהבת  היחיד לבנם הורים אהבת כמשל לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני ואהבת

להוריו יחיד L‡‰·˙בן ‰Êa ¯e‡a‰ ÌÈc˜‰a ,¯˙BÈ ˜ÓÚa¿…∆≈¿«¿ƒ«≈»∆∆«¬«
‰·‰‡ dÈ‡ ,„Á‡ ÔaÓ ¯˙BÈ Ì‰Ï LiLk Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰«ƒƒ¿≈∆¿∆≈»∆≈ƒ≈∆»≈»«¬»

Ô·Ï Ì˙·‰‡k CkŒÏk ‰ÏB„b¿»»»¿«¬»»¿≈
„ÈÁÈ היא יחיד לבן אהבה אלא »ƒ

יותר, גדולה ‡‰·˙אהבה ÔÎÂ¿≈«¬«
‡È‰ ÂÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ Ôa'‰«≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈa ˙·‰‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈≈«¬«»ƒ
ÔaÓ ¯˙BÈ LiLk Ì‰È¯B‰Ï¿≈∆¿∆≈≈ƒ≈

‰¯B‡ÎÏc .„Á‡23,תמוה הדבר ∆»¿ƒ¿»
למעשה  Ï‡‰·˙כי Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿«¬«

,Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰ להם כשיש «ƒƒ¿≈∆
יחיד, מבן ÓBÏ¯יותר CiL ÔÈ‡ לא ≈«»«

כלל  Ì‰Ïמסתבר LiL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆≈»∆
˙ËÚÓ˙Ó ÌÈa ‰a¯‰«¿≈»ƒƒ¿«∆∆

Èk ,Ì˙·‰‡ הריי"צ הרבי כלשון «¬»»ƒ
‡È˙במאמר  ÈÓeÁz ÌeÏk"¿¿≈ƒ

"L ¯·c È‰BÚÓa24 יש וכי ƒ¿ƒ¿«»
(לומר  האדם של במעיו גבולות

אהבה  להכיל אפשרות לו אין שכביכול

ילדים)? לכמה גדולה

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ הדבר ¿««««»¿«»
יותר  הרבה Ï‡‰·˙תמוה Ú‚Ba¿≈«¿«¬«

ÏkL ÔÂÈÎc ,ÌÈ¯B‰Ï Ôa‰«≈«ƒ¿≈»∆»
„Á‡ ההורים של (Ìbמהבנים ∆»«

È„ÈÁÈ ‡e‰ (ÌÈÁ‡ BÏ LiLk¿∆≈«ƒ¿ƒƒ
BÓˆÚ Lb¯‰a את מרגיש כלומר, ¿∆¿≈«¿

ויחיד, כאחד LiLעצמו ‰Ê È¯‰¬≈∆∆≈
ÌÈ·‰B‡ Ì‰ ÌbL ÌÈÁ‡ BÏ«ƒ∆«≈¬ƒ
‰aÒ dÈ‡ ,ÂÈ¯B‰ ˙‡∆»≈»ƒ»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL (‰¯B‡ÎÏ)ƒ¿»∆«¿≈∆
ÔÂÈk) BlL ‰·‰‡‰ ËÚÓ˙zƒ¿«≈»«¬»∆≈»
(È„ÈÁÈ ‡e‰ BÓˆÚ Lb¯‰aL∆¿∆¿≈«¿¿ƒƒ
יש  לבן אם גם שתמיד, הראוי מן והיה

כאהבת  תהיה להוריו הבן אהבת אחים,

יחיד? בן

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ
Úe„i‰25 החסידות ÏkLבתורת «»«∆»

‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ הזה בעולם »ƒ¿»ƒ∆¿«»
ÏÚÓÏ‰הגשמי  L¯L Ì‰Ï LÈ≈»∆…∆¿«¿»

הרוחני. ומקורו משורשו 'משתלשל' הזה בעולם שנמצא מה וכל ברוחניות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ למעלה שורש יש למטה דבר L¯MLשלכל ,¯ÓBÏ LÈ ¿«ƒ∆≈«∆…∆
לעניין  ברוחניות למעלה Ì‰È·Ïהמקור ÌÈ¯B‰ ‰e‡למטה ‡‰·˙ «¬«ƒƒ¿≈∆

Ì‰L Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ישראל ‡‰·˙ aw‰Ï"‰,בני ÌÈa «¬««»»¿ƒ¿»≈∆≈»ƒ¿«»»
L¯MÂשל למעלה ‡‰·˙המקור ¿…∆«¬«

ÂÈ¯B‰Ï Ôa למטה˙·‰‡ ‡e‰ ≈¿»«¬«
.ÌÈÓMaL eÈ·‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ∆«»«ƒ
'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ

,"ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ"Ï כמבואר ƒƒ∆»
(לא  אחד' 'גוי הם ישראל שבני לעיל

במובן  אלא המנוי') 'אחד של במובן

לו, דומה שאין ומיוחד יחיד בן של

Ô·e ·‡c ˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡‰ ÔÎÏ»≈»«¬»«¿ƒ¿»≈
) ‰hÓÏ הכיוונים ‡‰·˙ובשני ¿«»«¬«

Ôa‰ ˙·‰‡Â B·Ï ·‡‰»»ƒ¿¿«¬««≈
‰·‰‡‰Ó ˙ÎLÓpL ,(ÂÈ·‡Ï¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈»«¬»
Ï‡¯NÈÂ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡)«¬««»»¿ƒ¿»≈
(‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â¿«¬«ƒ¿»≈¿«»»
הקדושֿברוךֿ של העצמית והאהבה

והמקור  השורש היא ישראל לבני הוא

ÈÁÈ„'שלה, Ôa'a ¯wÚa ‡È‰ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
הבן  ואהבת לבן הורים אהבת ולמעשה

מאשר  יותר היא יחיד בבן להורים

לכך  אין שלכאורה למרות רבים, בבנים

לאהוב  אמורים והורים סיבה, שום

אמורים  רבים וילדים רבים, ילדים

הורים  מאהבת פחות לא הורים לאהוב

לעיל כאמור יחיד, »»ÌÚhÓe)ƒובן
,‰Ê שאהבת עצמה סיבה מאותה ∆

מאהבת  משתלשלת הוריםֿילדים

ישראל, ובני הקדושֿברוךֿהוא

ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ˙eÏÏk¿»»«¬»»«¿ƒ∆
,ÂÈ¯B‰Ï Ôa ÏLÂ Ì·Ï ÌÈ¯B‰ƒƒ¿»¿∆≈¿»
הוריםֿ אהבת של המושג כל היינו

BÈ˙¯ילדים Ï‡¯NÈa ‡e‰¿ƒ¿»≈≈
ÈÙÏ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡aÓƒ¿»»¿ƒ

BÊ ‰·‰‡ L¯MLֿהורים של ∆…∆«¬»
בעולם  הקיימת ‡‰·˙ילדים ‡È‰ƒ«¬«

˙·‰‡Â Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿«¬«
.(‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»
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‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּמׁשל ּבּׁשּיכּות ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַָָָ

ּדהוהֿליּהֿ לּדּיּוק יחיד' ְֲִִֵֵַַָָּד'ּבן

ּבנֹו הם ׁשּיׂשראל זה ּכי יחיד", "ּגֹוי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלמימר

למּטה, יחיד ּכבן (לא הּוא הּקּב"ה, ׁשל ְְְִִֵֶַַָָָָֹיחידֹו

וׁשּי אפׁשר יחיד, ּבן רק לאדם ּכׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ּכביכֹול  ׁשּי ׁשאין אּלא) ּבנים, עֹוד לֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּיהיּו

ּבניו  הם ׁשּיׂשראל  זה ּכי ּבנים, עֹוד לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו

ּבעצמּותֹו מׁשרׁשים ׁשהם הּוא הּקּב"ה, ְְְִֵֶֶַַָָָֻׁשל

מׁשרׁש ׁשהּוא למּטה הּבן (ּבדגמת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻֻיתּבר

למציאּות  מקֹום נתינת אין וׁשם האב), ְְְְְִִִֵַַָָָָּבעצמּות

סעיף  (כנ"ל ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא "יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאחרת,

אהבת  ּבארץ, למּטה ּבהיֹותם ׁשּגם וכיון ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָג).

יחיד, לבן האב ּכאהבת היא ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּקּב"ה

יחיד  ּבן ּכאהבת היא להּקּב"ה יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָואהבת

ּבגּלּוי  ּבהם נּכר ׁשעלֿידיֿזה ׁשּגם 26לאביו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשרׁשם  עם קׁשּורים הם ּבארץ למּטה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּבהיֹותם

מקֹום  נתינת ׁשם ׁשאין ,יתּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָּבעצמּותֹו

ּדמלאכים  למציאּות לא (אפילּו אחרת ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹלמציאּות

מקֹום  נתינת ׁשם ׁשאין ּומּכלֿׁשּכן ּבזה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

עם  למנֹותם לכאֹורה ׁשּי אין העֹולם), ְְְִִִֵַָָָָָֻלאּמֹות

('אחד  אחד" "ּגֹוי ׁשהם עליהם ולֹומר ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֻהאּמֹות

יחיד". "ּגֹוי והוהֿליּהֿלמימר ְְֲִֵֵַַָָָהּמנּוי')

הענינים p‰Â‰ה) ׁשלׁשת ׁשּבכל זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכיׂשראל") כעּמ" ,"ׁשמ" ְְְְְִִֵַַָָ("אּתה",

ּבּמאמר  מבאר "יחיד", ולא "אחד" ְְֱֲִֶֶַַַָָָָֹֹנאמר

מהם  אחד ׁשּבכל לׁשם, אֹור ּבין החּלּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבהקּדים

מעלה  הּגּלּוי,27יׁש ּבענין היא האֹור ּדמעלת . ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ

את  מגּלה אינֹו ׁשם ּכי הּמאֹור. את מגּלה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהאֹור
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הקדושֿברוךֿהוא אהבת של ההשוואה אודות לעיל האמור ¿«ƒ∆

יחיד  לבן הורים לאהבת לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני ואהבת ישראל לבני

e‡a¯דווקא  ÛÈÒB‰Ï LÈ לעיל כך על נתבאר שכבר מה eÎiMa˙מלבד ≈¿ƒ≈¿«»
של  המיוחד eicÏ˜הקשר '„ÈÁÈ Ôa'c ÏLn‰ שנשאלה השאלה «»»¿≈»ƒ«ƒ

בני  על נאמר מדוע המאמר בתחילת

אחד" "גוי ≈«¬»ŒdÈÏŒ‰Â‰cישראל
¯ÓÈÓÏ לומר לו "ÈBbשהיה ¿≈«
,"„ÈÁÈ אהבת את המדמה והמשל »ƒ

לאהבת  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

לשאלה  במיוחד קשור יחיד לבן הורים

Baזו  Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê Èkƒ∆∆ƒ¿»≈≈¿
‡Ï) ‡e‰ ,‰"aw‰ ÏL B„ÈÁÈ¿ƒ∆«»»…
LiLk ÌbL ,‰hÓÏ „ÈÁÈ Ô·k¿≈»ƒ¿«»∆«¿∆≈
¯LÙ‡ ,„ÈÁÈ Ôa ˜¯ Ì„‡Ï¿»»«≈»ƒ∆¿»

CiLÂ ייתכןÌÈa „BÚ BÏ eÈ‰iL ¿«»∆ƒ¿»ƒ
קיימת  עדיין יחיד בן היותו ועם

יחיד, בן יהיה שלא והיתכנות אפשרות

‡l‡ יחיד כבן הם ישראל בני ∆»
באופן  ÔÈ‡Lלהקדושֿברוךֿהוא (∆≈

CiL ייתכן כמה ÏBÎÈ·kלא (עד «»ƒ¿»
הקדושֿברוךֿ כלפי לומר מקום שיש

לגביו) שייך לא מסויים שדבר הוא

,ÌÈa „BÚ BÏ eÈ‰iL לא שכן ∆ƒ¿»ƒ
ישראל  בני מלבד מישהו שעוד ייתכן

הקדושֿברוךֿהוא  של 'בן' Èkƒייחשב
ÏL ÂÈa Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈»»∆
ÌÈL¯LÓ Ì‰L ‡e‰ ,‰"aw‰«»»∆≈À¿»ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa והמקור השורש ¿«¿ƒ¿»≈
ומהותו  בעצמותו הוא ישראל בני של

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של

‡e‰L ‰hÓÏ Ôa‰ ˙Ó‚„a)¿À¿««≈¿«»∆
·‡‰ ˙eÓˆÚa L¯LÓ הבן כמו À¿»¿«¿»»

האב  מעצמיות שנמשך ),הגשמי
ÌLÂ יתברך È˙˙בעצמותו ÔÈ‡ ¿»≈¿ƒ«

,˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó מלבד »ƒ¿ƒ«∆∆
א  ישראל kÏÓe‡לא בני Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«¿»
"È‰B„BÁÏa,והמלך ישראל בני ƒ¿ƒ

לבדם  (Ï"Îהקדושֿברוךֿהוא,
.(‚ ÛÈÚÒ¿ƒ

ÌbL ÔÂÈÎÂ אפילוÌ˙BÈ‰a ישראל ‡‰·˙בני ,ı¯‡a ‰hÓÏ ¿≈»∆«ƒ¿»¿«»»»∆«¬«
˙·‰‡Â ,„ÈÁÈ Ô·Ï ·‡‰ ˙·‰‡k ‡È‰ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬«»»¿≈»ƒ¿«¬«

,ÂÈ·‡Ï „ÈÁÈ Ôa ˙·‰‡k ‡È‰ ‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ לעיל כמבואר ƒ¿»≈¿«»»ƒ¿«¬«≈»ƒ¿»ƒ

יחיד ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בהרחבה, ובן הורים כאהבת היא האמורה שהאהבה ∆«¿≈∆
Ì‰a ¯k ישראל Èel‚a26ı¯‡aבבני ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰a ÌbL ƒ»»∆¿ƒ∆«ƒ¿»¿«»»»∆

למעלה  ומקורם בשורשם שהם כפי מצבם לגבי מאוד גדולה ירידה שהיא

ÌL ÔÈ‡L ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌL¯L ÌÚ ÌÈ¯eL˜ Ì‰ בעצמותו ≈¿ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿»≈∆≈»
e‡ÈˆÓÏ˙יתברך  ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»ƒ¿ƒ
˙¯Á‡ הקדושֿברוךֿהוא מלבד «∆∆

ישראל  ובני נתינת (בעצמו שם ואין

e‡ÈˆÓÏ˙מקום  ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…ƒ¿ƒ
ÌÈÎ‡ÏÓc רוחנית מציאות שהיא ¿«¿»ƒ

ÔkLŒÏkÓeנעלית  ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»∆≈
ÌB˜Ó ˙È˙ ÌL ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ«»

,(ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï שבני כפי וגם ¿À»»
למטה  הם CiLישראל ÔÈ‡≈«»

˙Bn‡‰ ÌÚ Ì˙BÓÏ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»À
ÈBb" Ì‰L Ì‰ÈÏÚ ¯ÓBÏÂ¿«¬≈∆∆≈

'Èen‰ „Á‡') "„Á‡ שיש ∆»∆»«»
הלאה  וכן שני ŒdÈÏŒ‰Â‰Âאחריו (¿¬»≈

¯ÓÈÓÏ לומר לו "ÈBbוהיה ¿≈«
"„ÈÁÈ השאלה מובנת ומעתה »ƒ

על  נאמר אםֿכן מדוע הנזכר, במאמר

אחד'. 'גוי ישראל בני

ÏÎaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈««««∆∆¿»
,"‰z‡") ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL¿…∆»ƒ¿»ƒ«»

Èk EnÚÎ" ,"EÓL"("Ï‡¯N ƒ¿¿«¿¿ƒ¿»≈
,"„ÈÁÈ" ‡ÏÂ "„Á‡" ¯Ó‡∆¡«∆»¿…»ƒ
יותר  ונכון ראוי היה שלכאורה אף על

בהרחבה, לעיל כמבואר 'יחיד', לומר

ÌÈc˜‰a ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿…»««¬»¿«¿ƒ
˜elÁ‰ ההבדל,ÌLÏ ¯B‡ ÔÈa «ƒ≈¿≈

‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL27 ∆¿»∆»≈∆≈«¬»
יתרון  ויש 'שם' על ל'אור' יתרון יש

ומבאר. שממשיך כפי 'אור', על ל'שם'

ÔÈÚa ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÏÚÓc¿«¬«»ƒ¿ƒ¿«
˙‡ ‰l‚Ó ¯B‡‰L ,Èelb‰«ƒ∆»¿«∆∆

¯B‡n‰ נמשך אור כל כלומר, «»
(כמו, המאיר מקור שהוא מהמאור

מהשמש  הנמשך השמש אור למשל,

מהמאור  המתפשט והאור עצמה)

ש'אור  הוא כלל (כי המאור את מגלה

מכל  האור, מקור למאור, שווהֿערך איננו שהאור למרות ולכן המאור' מעין

'שם' על ל'אור' שיש יתרון וזה המאור. של גילוי מהווה הוא ÌLמקום Èkƒ≈
˙‡ ‰l‚Ó BÈ‡של והפנימיות ÌLהמהות BÓÎe ,ÌLa ‡¯˜p‰ ≈¿«∆∆«ƒ¿»¿≈¿≈
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יי h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

ׁשּיֹודעים  ּדמּזה האדם, ׁשם ּוכמֹו ּבׁשם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּנקרא

ּכּמה  והרי מהּותֹו, את יֹודעים אין ׁשמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָאת

זה  ּדֹומים ׁשאין אף הּׁשם ּבאֹותֹו נקראים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאנׁשים

ּבמּדֹותיה  ולא ּבׂשכלם לא האֹור לזה, ועלֿידי ם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשהּוא  היא, הּׁשם ּומעלת הּמאֹור. את ְֲִִֵֶֶַַַַָיֹודעים

ּבׁשמֹו, לאדם ּכׁשּקֹורין ּכי העצם. את ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָממׁשי

מּזֹו, ויתרה עצמּותֹו. ּבכל לקֹוראֹו ּפֹונה ְְְְִִֵֶַָָהּוא

אֹותֹו ׁשּקֹוראים עלֿידי מתעּלף, ּכׁשהאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדגם

עלֿידי  ּכי מההתעּלפּות, מתעֹורר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַּבׁשמֹו

החּיּות  עצם את ממׁשיכים ּבׁשמֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּקריאה

הּׁשם  מעלת וזֹוהי  החּיּות. מהתּפּׁשטּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּלמעלה

הינּו העצם את ממׁשי אינֹו ׁשהאֹור אֹור, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָלגּבי

העצם. את ממׁשי וׁשם ְְִֵֶֶֶַַָָהּמאֹור,

LÈÂאינֹו ׁשהאֹור ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ¿≈ְֲֵֶֶַַַַָָָ

הּכּונה  הּמאֹור, הינּו - העצם את ְְִֶֶֶַַַַַָָָָממׁשי

ׁשני  האֹור, נמׁש ׁשּמּמּנּו ּבהעצם ּכי היא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבזה

ׁשני, וענין ׁשּבֹו. הּמאֹור אחד, ענין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָענינים.

מּמאֹור  ׁשּלמעלה מּמׁש ׁשּנקרא 28העצם ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הינּו מאיר, ׁשהּוא מּפני הּוא 'מאֹור' ְְְִִֵֵֵֶַָּבׁשם

מבּדל  הּוא מּמׁש העצם אבל אֹור, מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמׁש

ׁשּמּמּנּו מאֹור, ׁשהּוא מּזה (ּגם האֹור ְִִִֵֶֶֶֶַַָָמענין

ׁשרׁש ּבין ּדהחּלּוק לֹומר, ויׁש האֹור). ְְְִִֵֵֶַַָָֹנמׁש

הּוא  האֹור ׁשׁשרׁש הּוא, הּׁשם לׁשרׁש ְֵֶֶֶַָָֹֹהאֹור

ׁש'אֹור' וזהּו ּבהעצם. הּוא הּׁשם וׁשרׁש ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּמאֹור,

הּמאֹור  ענין ּכי העלם, הּוא ו'ׁשם' ּגּלּוי, ְְְִִִֵֵֶַַָהּוא

והעצם  ּומתּגּלה), (מתּפּׁשט מאיר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

האֹור  מענין מבּדל הּוא הּׁשם) ְְִֵֵֶַַָָֹֻ(ׁשרׁש

מה  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה וגּלּוי). ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ(התּפּׁשטּות

העצם  את ממׁשי אינ ֹו ׁשהאֹור ּבּמאמר, ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּכתּוב

"הינּו ׁשּמֹוסיף ּבזה ׁשהּכּונה הּמאֹור, הינּו -ְְִֶֶֶַַַַַָָָָ
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376.תו"מ  ע' חנ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ BÓL ˙‡ ÌÈÚ„BiL ‰fÓc ,Ì„‡‰»»»¿ƒ∆∆¿ƒ∆¿≈¿ƒ∆«

ÌM‰ B˙B‡a ÌÈ‡¯˜ ÌÈL‡ ‰nk È¯‰Â זהה שם בעלי ‡Ûוהם «¬≈«»¬»ƒƒ¿»ƒ¿«≈«
Ì‰È˙BcÓa ‡ÏÂ ÌÏÎNa ‡Ï ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc ÔÈ‡L השם ואם ∆≈ƒ∆»∆…¿ƒ¿»¿…¿ƒ≈∆

'אברהם' בשם הנקראים כל אזי שם, באותו הנקרא מהות את מגלה היה

והרי  זהות, תכונות בעלי היו לדוגמה

כך, זה שאין היא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהמציאות
¯B‡n‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ¯B‡‰»¿ƒ∆«»

ומתפשט. מאיר האור שממנו

ÌM‰ ˙ÏÚÓe על 'שם' של המעלה «¬««≈
e‰L‡'אור' ,‡È‰'ה'שם ƒ∆

CÈLÓÓ ומעוררÈk .ÌˆÚ‰ ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆ƒ
‡e‰ ,BÓLa Ì„‡Ï ÔÈ¯BwLk¿∆ƒ¿»»ƒ¿

‰Bt ומתייחסÏÎa B‡¯B˜Ï ∆¿¿¿»
B˙eÓˆÚ ממנו חלק רק .ולא «¿

,BfÓ ‰¯˙ÈÂ תופעה קיימת ƒ≈»ƒ
של  הקשר את יותר עוד שמדגישה

Ì„‡‰Lkלעצם השם  Ì‚c¿«¿∆»»»
ÌÈ‡¯BwL È„ÈŒÏÚ ,ÛlÚ˙Óƒ¿«≈«¿≈∆¿ƒ
¯¯BÚ˙Ó ‡e‰ BÓLa B˙B‡ƒ¿ƒ¿≈

˙eÙlÚ˙‰‰Ó,הרגיל למצבו וחוזר ≈«ƒ¿«¿
BÓLa ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«¿ƒ»ƒ¿
˙eiÁ‰ ÌˆÚ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆∆∆««
˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿««
בעניין  חיסרון נוצר מתעלף, כשאדם

נפשו  של החיות ופעולת התפשטות

שלימה  שלו הנפש עצם אבל בגוף

פגם. כל בה יוצרת לא וההתעלפות

מעירה  הנפש עצם בשמו, וכשקוראים

לעצמו. חוזר ÏÚÓ˙והוא È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
B‡‰L¯ויתרון  ,¯B‡ Èa‚Ï ÌM‰«≈¿«≈∆»

eÈ‰ ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ BÈ‡≈«¿ƒ∆»∆∆«¿
,¯B‡n‰,אותו מגלה ÌLÂורק «»¿≈
CÈLÓÓ ומעורר.ÌˆÚ‰ ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆

·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
¯Ó‡na לעיל והובא הנזכר ««¬»
¯B‡‰L'ל'שם ‡BÈבניגוד ∆»≈

eÈ‰ - ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ«¿ƒ∆»∆∆«¿
Èk ,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,¯B‡n‰«»««»»»∆ƒƒ

ÌˆÚ‰a,האור מקור המאור, ¿»∆∆
,¯B‡‰ CLÓ epnnL ישנםÈL ∆ƒ∆ƒ¿»»¿≈

¯B‡n‰ ,„Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿»∆»«»
BaL.אור של מקור שהוא LnÓהעובדה ÌˆÚ‰ ,ÈL ÔÈÚÂ ∆¿ƒ¿»≈ƒ»∆∆«»

¯B‡nÓ ‰ÏÚÓlL28 שאיננו כך כדי עד ועמוק פנימי הוא ממש העצם ∆¿«¿»ƒ»
וכפי  מעצמו חוץ להאיר מכדי נעלה והוא ביטוי בשום מתבטא ואיננו מתגלה

ומבאר. e‰L‡שממשיך ÈtÓ ‡e‰ '¯B‡Ó' ÌLa ‡¯˜pL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆
,¯B‡ epnÓ CLÓpL eÈ‰ ,¯È‡Ó הוא ולכן אור, ממנו נמשך אמנם ≈ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ∆

'מאור' LnÓנקרא ÌˆÚ‰ Ï·‡¬»»∆∆«»
Ïc·Ó ‡e‰ ונעלה¯B‡‰ ÔÈÚÓ À¿»≈ƒ¿«»

מהאור  רק לא מובדל עצמו (והעצם

מובדל  אלא ממנו חוץ ומאיר היוצא

B‡Ó¯,ונעלה  ‡e‰L ‰fÓ Ìb«ƒ∆∆»
¯B‡‰ CLÓ epnnL וכמבואר ∆ƒ∆ƒ¿»»

במאור  שונים עניינים שני שאלו לעיל

העצם  איננו אור של מקור בתור ועניינו

מזה  למעלה הוא העצם ואילו ).שלו,
˜elÁ‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ ההבדלÔÈa ¿≈«¿«ƒ≈

ÌM‰ L¯LÏ ¯B‡‰ L¯L…∆»¿…∆«≈
‡e‰ ¯B‡‰ L¯LL ,‡e‰∆…∆»

¯B‡na מקור שהוא במאור זה עניין «»
אור, ‰e‡של ÌM‰ L¯LÂ¿…∆«≈
ÌˆÚ‰a שלמעלה במאור זה בעניין ¿»∆∆

שההבדל  במאור, עניינים (שני מהאור

לעיל). נתבאר ביניהם

e‰ÊÂ נוסף לדבר הפנימי הטעם ¿∆
בו  נבדלים והשם ∆B‡'L¯'שהאור

Èelb ‡e‰ הוא האור וכאמור ƒ
מהמאור  והארה ÌL'Â'התפשטות ,¿≈

ÌÏÚ‰ ‡e‰ כמו) שהשם וכאמור ∆¿≈
העצם, את מגלה לא למשל) האדם שם

‡e‰L ‡e‰ ¯B‡n‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««»∆
‰lb˙Óe ËMt˙Ó) ¯È‡Ó מחוץ ≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆

‰ÌM)לעצמו  L¯L) ÌˆÚ‰Â ,(¿»∆∆…∆«≈
¯B‡‰ ÔÈÚÓ Ïc·Ó ‡e‰À¿»≈ƒ¿«»

(Èel‚Â ˙eËMt˙‰) למעלה והוא ƒ¿«¿¿ƒ
והארה. מגילוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בין ההבדל ביאור לפי ¿«ƒ∆
לאור  ושייכותם במאור העניינים שני

שלמעלה  (העצם ושם המאיר) (המאור

e˙kM·מהארה) ‰Ó ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈«∆»
¯Ó‡na והובא הריי"צ, הרבי של ««¬»

‡˙לעיל, CÈLÓÓ BÈ‡ ¯B‡‰L∆»≈«¿ƒ∆
,¯B‡n‰ eÈ‰ - ÌˆÚ‰»∆∆«¿«»
eÈ‰" ÛÈÒBnL ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆∆ƒ«¿

"¯B‡n‰העצם על שמדובר באמירה מסתפק ÌˆÚ‰Lולא ,‡È‰ «»ƒ∆»∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



`cgיב jnye cg` dz`

לא  הּוא לא ֹור ׁשּׁשּי ׁשהעצם היא, ִֶֶֶֶַַָָָָֹהּמאֹור"

האֹור  ואףֿעלּֿפיֿכן הּמאֹור, ורק מּמׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָהעצם

אֹומר  ּולאחריֿזה זה. ענין ּגם ממׁשי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאינֹו

סתם), ("העצם" העצם את ממׁשי ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּׁשם

ׁשּמבּדל  מּמׁש העצם הּוא לּׁשם ׁשּׁשּי ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהעצם

את  ממׁשי הּׁשם ואףֿעלּֿפיֿכן הּגּלּוי, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַמענין

ֶֶָהעצם.

רּבֹותינּוCÈLÓÓeו) ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ּבּמאמר, «¿ƒְְֲֵֶֶַַַַָָ

ת"ק 29ז"ל  מהל הּקּב"ה ֲֶַַַַָָָׁשהל

למעלה  הּוא הּׁשם ׁשׁשרׁש ׁשם, לֹו לקנֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשנה

וענין  ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא (ּכּנ"ל) האֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשרׁש

ּבגּלּוי  יהיה ׁשהּׁשם הּוא ׁשם" לֹו ּכמֹו30"לקנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַ

– העצם המׁשכת הּמעלֹות, ׁשּתי יהיּו ׁשאז ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹור,

מעלת  – ּבגּלּוי ּתהיה זֹו וׁשהמׁשכה הּׁשם, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת

"אּתה  ּׁשאֹומרים מה מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָהאֹור.

ּגּלּוי  הּוא ו"אחד" "יחיד" ּכי אחד", וׁשמ ְְְִִִִֶֶֶָָָָאחד

מקֹום  אין ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּגּלּוי ׁשּמּצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָוהעלם,

עֹולמֹות  ׁשּיׁשנם וזה "יחיד"), ֿ) ְְִֶֶֶָָָָָלעֹולמֹות

העלם  מּלׁשֹון מאחדים 31('עֹולם' ׁשהם אּלא ( ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻ

ולכן  וההעלם. הּצמצּום עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ("אחד")

מעלת  עלּֿדר "יחיד", לגּבי ּב"אחד" מעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש

נעׂשה  וזה (ּגּלּוי). אֹור לגּבי (העלם) ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָהּׁשם

ׁשעלֿידי  ּבארץ", אחד ּגֹוי "יׂשראל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעלֿידי

ׁשּמֹורה  האל"ף נמׁש ּומצֹות ּבתֹורה ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָעבֹודתם

"אּתה" ז'32על וד', ּבח' ,יתּבר עצמּותֹו , ְְְְִֵַַַָָ

העֹולם. רּוחֹות וד' וארץ ְְְִִֶֶָָרקיעים

LÈÂ"אחד" מעלת לבאר ׁשּבכדי ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

הענין  (ּבּמאמר) מקּדים "יחיד", ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלגּבי

ּכׁשּיׁש הּוא הּׁשם מעלת וׁשעּקר ו'ׁשם', ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַּד'אֹור'

ֿׁשעלּֿדר לרּמז, ּבכדי הּוא האֹור, מעלת ּגם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָּבֹו
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(ב).)29 א פ"ז, פד).zepwlוזהו)30קה"ר ע' תרס"ח (סה"מ לגילוי מהעלם המשכה הוא קנין כי שם, שלח )31לו לקו"ת

.63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. כ"ה )p"ye.32לז,

שם. ה'תש"ב זה בד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡Ï CiML אור ממנו ומאיר יוצא דבר של שבסופו בעצם חלק אותו ∆«»»

,¯B‡n‰ ˜¯Â LnÓ ÌˆÚ‰ ‡Ï ‡e‰"המאור "היינו מודגש ולכן …»∆∆«»¿««»
CÈLÓÓ BÈ‡ ¯B‡‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âמעורר ÔÈÚאפילו Ìbולא ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ«ƒ¿»

‰Ê.כלל להארה שייך שלא העצם את ומעורר ממשיך שאינו ובוודאי ∆
¯ÓB‡ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הריי"צ הרבי ¿«¬≈∆≈

הנזכר CÈLÓÓבמאמר ÌM‰L∆«≈«¿ƒ
Ì˙Ò "ÌˆÚ‰") ÌˆÚ‰ ˙‡∆»∆∆»∆∆¿»

המאור" "היינו מוסיף אינו ),וכאן
‰e‡כיוון  ÌMÏ CiML ÌˆÚ‰L∆»∆∆∆«»«≈

Ïc·nL LnÓ ÌˆÚ‰ לגמרי »∆∆«»∆À¿»
Èelb‰ ÔÈÚÓ,וההארהŒÏÚŒÛ‡Â ≈ƒ¿««ƒ¿««

˙‡ CÈLÓÓ ÌM‰ ÔÎŒÈtƒ≈«≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ‰ של היתרון שזהו וכאמור »∆∆

'אור'. על 'שם'

e‰Êc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â«¿ƒ««¬»¿∆
של  הפנימי e¯Ó‡Mהתוכן ‰Ó«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯29 במדרשCÏ‰L «≈∆»«

˜"˙ CÏ‰Ó ‰"aw‰ מאות חמש «»»«¬«
,ÌL BÏ ˙B˜Ï ‰L ומכאן »»ƒ¿≈

ולפי  השם, עניין חשיבות את למדים

היא  הכוונה הדברים ∆…∆L¯LLפנימיות
ÌM‰ בעצם‡e‰ שלמעלה בבחינה «≈

והארה  L¯MÓמגילוי ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆
¯B‡‰ ששייכת בבחינה שהוא בעצם »

והארה  ‡l‡לגילוי (Ï"pk)««∆»
‡e‰L'ה'שםÔÈÚÂ ,ÌÏÚ‰a ∆¿∆¿≈¿ƒ¿«

ÌM‰L ‡e‰ "ÌL BÏ ˙B˜Ï"ƒ¿≈∆«≈
Èel‚a ‰È‰È30 ויאיר,¯B‡ BÓk ƒ¿∆¿ƒ¿

Ê‡Lבגילוי יהיה השם eÈ‰Èכאשר ∆»ƒ¿
˙BÏÚn‰ ÈzL של וגם השם של גם ¿≈««¬

ÏÚÓ˙האור, Y ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆∆«¬«
‰È‰z BÊ ‰ÎLÓ‰LÂ ,ÌM‰«≈¿∆«¿»»ƒ¿∆
.¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Y Èel‚a¿ƒ«¬«»

¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«ƒ∆¿»≈
"‡z‰במאמר ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó«∆¿ƒ«»

,"„Á‡ EÓLÂ „Á‡ אומרים ולא ∆»¿ƒ¿∆»
יחיד' ושמך יחיד "ÈÁÈ„"'אתה Èkƒ»ƒ
Èelb ‡e‰ "„Á‡"Â"יחיד" שזהו ¿∆»ƒ

האור ענין ÌÏÚ‰Âעניין "אחד" שזהו ¿∆¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡cהשם, Èelb‰ „vnL∆ƒ««ƒ¿≈

-) ˙BÓÏBÚÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÛBÒ≈»»»

"„ÈÁÈ" מציאות שום אין ומלבדו באמת קיים הוא שרק ÊÂ‰היינו ,( »ƒ¿∆
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ 'ÌÏBÚ') ˙BÓÏBÚ ÌLiL31( מציאות יש ולמעשה ∆∆¿»»»ƒ¿∆¿≈

Ì‰Lגשמית  ‡l‡ לאלוקות בטלים ("‡Á„")העולמות ÌÈ„Á‡Ó ∆»∆≈¿À»ƒ∆»
ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ הנותנים הם וההעלם הצמצום כי «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈

עולמות  לקיום ואפשרות מקום

האלוקות. על שמעלימים מוגבלים

"„Á‡"a ‰ÏÚÓ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«¬»¿∆»
˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ ,"„ÈÁÈ" Èa‚Ï¿«≈»ƒ«∆∆«¬«
¯B‡ Èa‚Ï (ÌÏÚ‰) ÌM‰«≈∆¿≈¿«≈

(Èelb) בו מצב הוא 'יחיד' כלומר, ƒ
כלשהי  למציאות מקום נתינת כל אין

הוא  ו'אחד' עצמה, האלוקות מלבד

אלא  עולמות של מציאות יש בו מצב

ומאוחדים  לאלוקות בטלים שהם

בדומה  ל'אחד' יתרון ויש באלוקות,

מעלת  והיא 'אור', על 'שם' של ליתרון

(אור), הגילוי על (שם) ההעלם

לעיל. כמבואר

‰ÊÂ של וההתאחדות הביטול ¿∆
לאלוקות  È„ÈŒÏÚהעולמות ‰NÚ«¬»«¿≈

,"ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈∆»»»∆
‰¯B˙a Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»¿»

L Û"Ï‡‰ CLÓ ˙BˆÓe‰¯Bn ƒ¿ƒ¿»»»∆∆∆
"‰z‡" ÏÚ32, ז"ל חכמינו וכדברי ««»

לקדושֿ רומזת 'אחד' של שהאל"ף

עולם' של 'אלופו ברוךֿהוא,

,C¯a˙È B˙eÓˆÚ שמאיר כפי «¿ƒ¿»≈
,'„Â 'Áa'ז על ¯˜ÌÈÚÈהרומזים ¿¿¿ƒƒ
ı¯‡Â'ח בגימטריא שמונה וביחד ¿∆∆
'„Â לארבע רומזת ד' ¯BÁe˙והאות ¿

ÌÏBÚ‰.דרום צפון, מערב, מזרח, »»
¯‡·Ï È„ÎaL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈¿»≈
,"„ÈÁÈ" Èa‚Ï "„Á‡" ˙ÏÚÓ«¬«∆»¿«≈»ƒ

(¯Ó‡na) ÌÈc˜Ó,הקדמות שתי «¿ƒ««¬»
ÌL'Â'הראשונה  '¯B‡'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿≈
אחד ההבדלים  כל של והמעלה ביניהם

השני, על wÚL¯השנייה Âמהם ¿∆ƒ«
Ba LiLk ‡e‰ ÌM‰ ˙ÏÚÓ«¬««≈¿∆≈

,¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Ìb גם כאשר היינו ««¬«»
במאמר  (כנרמז מאיר בעצמו העצם

רצה  שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו
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ּדהגם  ו"יחיד", "אחד" ּבענין ּגם הּוא ְְְֲִִֶֶַַַַָָזה

ּבענין  ּגם הּוא "יחיד" לגּבי ּד"אחד" ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּיתרֹון

מּכלֿמקֹום  מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָָּד"אחד"

הענין  ּגם ּבֹו ּכׁשּיׁש היא ּבזה הּמעלה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעּקר

ׁשהּוא  (ּכמֹו ּד"אחד" ּבענין ׁשהּיתרֹון ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָּד"יחיד".

ּבטלים  הם העֹולמֹות ׁשּגם עצמֹו), ְְִִֵֵֶַַַָָמּצד

אין 33ּומאחדים  זה , ּכי הּגּלּוי. מעלת ּבֹו ְֲִִִֵֶַַַָֻ

ּכמֹו ּבתכלית ּבּטּול אינֹו ּד"אחד" ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשהּבּטּול

העֹולמֹות  ּד"אחד" (ׁשּבבּטּול ּד"יחיד" ְְְִִִֶֶַָָָָהּבּטּול

ּדבר  ּכמֹו הּוא ׁשּלהם  והּבּטּול למציאּות, ְְְְִִִִִֶֶַָָָנראים

מאיר  ׁשאין זה מּצד הּוא מציאּותם) על ְִִִֵֵֶֶַַָָנֹוסף

היא  הּמעלה ועּקר ּדאֹורֿאיןֿסֹוף . הּגּלּוי ְְֲִִִֵֶַַַַָָּבהם

מאיר  הּצמצּום, עלֿידי ׁשּנתהּוּו ּבעֹולמֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּגם

מהּצמצּום, ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַָהּגּלּוי

מתּבּטלים  ׁשהם ּבאפן לא הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַֹֹוהּגּלּוי

הם  ּבמציאּותם, ׁשהם ׁשהגם אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמציאּותם

ּבתכלית  ּד"יחיד".34ּבטלים הּבּטּול ּבדגמת ְְְְְְִִִִֵַַַָֻ

ה'אֹור'p‰Â‰ז) מעלת ּגם יהיה ׁשּב'ּׁשם' ּבכדי ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ּד"אחד" החּבּור ְְִֶֶֶֶַַָ[ועלּֿדרֿזה

העצמּות  המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְִֵַַַַָָָו"יחיד"]

הּוא  עצמ ֹו מּצד 'ׁשם' ּכי מ'ּׁשם'. ּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָׁשּלמעלה

ׁשּנמׁש וזה ּבגּלּוי, ׁשּיהיה ואיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָהעלם

מעצמּותֹו ּבֹו ׁשּממׁשיכים עלֿידי הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַּבגּלּוי

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּוכמֹו .ְְְְִֵֵֶַָָיתּבר

ּכסלו  ּדיּו"ד למאמר 35[ּבּמאמר ּבהמׁש ׁשּבא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּדזה  ּכסלו], ּדט' אחד" "אּתה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדּבּורֿהּמתחיל 

ׁשהם  לפי הּוא "ׁשמ "מק ּדׁשי נקראים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיׂשראל

המׁשכת  העצמּות, מּקדּׁשת ּב'ּׁשם' ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻממׁשיכים

קדֹוׁש". ּב"ׁשמ קדֹוׁש" ְְִַָָָ"אּתה
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גם )33 הוא שעד"ז לומר, ויש .(76 ע' ריש ה'תש"ב (סה"מ מבאור יותר בשם הוא למטה וההמשכה הגילוי שענין להעיר,

גם נמשך שהביטול יחיד, לגבי דאחד שבהדרגא zenleraהיתרון זה א) ענינים: שני – לשם דאחד בהשייכות ועפ"ז, .

מצד הוא – דעולמות המציאות ישנה מצד mlrddדאחד הוא – בהעולמות נמשך שהביטול וזה בפנים); (כנ"ל דשם

למטה. גם שנמשך דשם בגילוי )34ה"גילוי" ומאיר מעלים, הצמצום אין אוא"ס שלגבי פשצ"ב ח"ב תער"ב המשך ראה

רק  נתהוו, לא כאילו שהם "ולא בתכלית. בטלים הם הצמצום ע"י שנתהוו העולמות זה, גילוי ומצד הצמצום, לאחרי גם

בארוכה. עיי"ש בתכלית". בטלים הם כו' שנתהוו כמו 76.)35שגם ע' ה'תש"ב סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שם') לו ÊŒC¯cŒÏÚL‰'לקנות ,Ên¯Ï È„Îa ‡e‰ לגבי לאמור בדומה ƒ¿≈¿«≈∆«∆∆∆

'אחד') (העלם, ו'שם' 'יחיד') (גילוי, "‡Á„"'אור' ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«∆»
„Á‡"c ÔB¯˙i‰L Ì‚‰c ,"„ÈÁÈ"Â של מציאות שישנה היינו " ¿»ƒ«¬«∆«ƒ¿¿∆»

לאלוקות  בטלים הם אך "ÈÁÈ„"עולמות Èa‚Ï כלל מציאות שאין היינו ¿«≈»ƒ
האלוקות ÔÈÚaמלבד Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«

Œ„vÓ ‡e‰L BÓk "„Á‡"c¿∆»¿∆ƒ«
BÓˆÚ את יש עצמו ב'אחד' גם כי «¿

המציאות, ביטול של האמור החידוש

‰ ¯wÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ‰Êa ‰ÏÚn ƒ»»ƒ«««¬»»∆
Ba LiLk ‡È‰ העולמות בביטול ƒ¿∆≈

ב'אחד') (הנרמז ‰ÔÈÚלאלוקות Ìb«»ƒ¿»
."„ÈÁÈ"c כיון ÔB¯˙i‰Lוזאת, ¿»ƒ∆«ƒ¿

‡e‰L BÓk) "„Á‡"c ÔÈÚa»ƒ¿»¿∆»¿∆
˙BÓÏBÚ‰ ÌbL ,(BÓˆÚ „vÓƒ««¿∆«»»

ÌÈ„Á‡Óe ÌÈÏËa Ì‰33, בו יש ≈¿≈ƒ¿À»ƒ
אין  (שבו 'יחיד' פני על יתרון

אבל  שמתבטלת) מציאות מלכתחילה

שני  ‰Èelbמצד ˙ÏÚÓ Ba ÔÈ‡≈«¬««ƒ
האלוקות. של וההתפשטות וההארה

של  בביטול מה מפני ומבאר וממשיך

מעלת  את אין אכן עצמו מצד 'אחד'

Ê‰הגילוי, Èk לכך הפנימית הסיבה ƒ∆
Ïeha BÈ‡ "„Á‡"c Ïeha‰L∆«ƒ¿∆»≈ƒ

˙ÈÏÎ˙a מוחלט BÓkביטול ¿«¿ƒ¿
) "„ÈÁÈ"c Ïeha‰ בא והדבר «ƒ¿»ƒ

בכך  ביטוי Ïeh·aL∆¿ƒלידי
ÌÈ‡¯ ˙BÓÏBÚ‰ "„Á‡"c¿∆»»»ƒ¿ƒ

גשמיות  e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ˙,בעיניים
Ì‰lL Ïeha‰Â לאלוקות‡e‰ ¿«ƒ∆»∆

Ì˙e‡ÈˆÓ ÏÚ ÛÒB ¯·c BÓk¿»»»«¿ƒ»
כמציאות  ייראו שלא לכך גורם )ואיננו
¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰Ê „vÓ ‡e‰ƒ«∆∆≈≈ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰ Ì‰a»∆«ƒ¿≈
לא  שהביטול לכך גורם הגילוי והעדר

ב'יחיד', (ורק ומושלם מוחלט יהיה

הביטול  בגלוי, היא האלוקות שבו מצב

מוחלט). ‰ÏÚn‰ביטול ¯wÚÂ¿ƒ«««¬»
ee‰˙pL ˙BÓÏBÚa ÌbL ‡È‰ƒ∆«»»∆ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ בעולמות גם האיןֿסוף, אור גילוי על ומסתיר המעלים «¿≈«ƒ¿
ÌeˆÓv‰Ó,אלה  ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰ ¯È‡Ó≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«¿»≈«ƒ¿

Ì˙e‡ÈˆnÓ ÌÈÏha˙Ó Ì‰L ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰ Èelb‰Â ואינם ¿«ƒ…¿…∆∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
להתקיים  Ì˙e‡ÈˆÓa,ממשיכים Ì‰L Ì‚‰L ‡l‡ ויש רקיעים ויש ∆»∆¬«∆≈ƒ¿ƒ»

העולם  רוחות את ויש ≈‰Ìארץ
˙ÈÏÎ˙a ÌÈÏËa34 בביטול ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ומושלם  ‰Ïehaמוחלט ˙Ó‚„a¿À¿««ƒ
"„ÈÁÈ"c'יחיד' של הביטול כמו ¿»ƒ

כזאת  ברמה ביטול שאין שהוא

תפיסת  ושום מציאות שום לעולמות

כלל. מקום

'ÌM'aL È„Îa ‰p‰Â (Ê,העצם ¿ƒ≈ƒ¿≈∆«≈
ÏÚÓ˙ההעלם  Ìb ‰È‰Èƒ¿∆««¬«
'¯B‡'‰ הגילוי [ŒÏÚÂהמאור, »¿«

"„Á‡"c ¯eaÁ‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ¿∆»
המתבטלת  ביטול ÈÁÈ"Â„"מציאות ¿»ƒ

המציאות  של ŒÏÚמוחלט ‡e‰ [«
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»«»«¿

‰ÏÚÓlL אלא מ'אור' רק לא ∆¿«¿»
'ÌL'למעלה  Èk .'ÌM'Ó Ìb«ƒ≈ƒ≈

BÓˆÚ „vÓ בו שתהיה ללא ƒ««¿
עצמותו  ‰ÌÏÚהמשכת ‡e‰∆¿≈

Èel‚a ‰È‰iL ¯LÙ‡ŒÈ‡Â היפך ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ
Èel‚aמהותו, CLÓpL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ

Ba ÌÈÎÈLÓnL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆«¿ƒƒ
BÓÎe .C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈¿
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿

ÂÏÒk „"eÈc ¯Ó‡na]35 של ««¬»¿ƒ¿≈
שנה, aL‡אותה ·"˘˙∆»

Œ¯eac ¯Ó‡ÓÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿«¬«ƒ
'Ëc "„Á‡ ‰z‡" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«»∆»¿

ÂÏÒk זה מאמר עוסק Êc‰שבו ,[ ƒ¿≈¿∆
ÈLc˜Ó" ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿≈
Ì‰L ÈÙÏ ‡e‰ "EÓL¿∆¿ƒ∆≈

'ÌM'a ÌÈÎÈLÓÓ בהעלם «¿ƒƒ«≈
˙ÎLÓ‰ ,˙eÓˆÚ‰ ˙M„wÓƒ¿À«»«¿«¿»«

' "LB„˜ ‰z‡" על מורה אתה' «»»
˜„LB"עצמותו  EÓL"a.'ה'שם ¿ƒ¿»
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`cgיד jnye cg` dz`

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אּתה" ּתפּלת ׁשּסּיּום זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

,"ׁשמ את "יקּדיׁשּו הּוא ְְִֶֶֶַָאחד"

ּבׁשני  היא להתחלתּה הּתפּלה סּיּום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּׁשּיכּות

ממׁשיכים  אחד" ּגֹוי ׁש"ּיׂשראל ּדזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָענינים.

(ּבאפן  אחד" וׁשמ אחד "אּתה ְְְְִִֶֶֶַָָָֹלהיֹות

סעיף  כנ"ל ּד"יחיד" הּגּלּוי ּגם יׁשנֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּב"אחד"

"יקּדיׁשּו – העצמּות ּכח המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְִֵַַַַַַָָֹו)

אחד" ּגֹוי  ׁש"ּיׂשראל ועלֿידי ."ׁשמ ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָאת

עלֿידיֿזה  אחד", וׁשמ אחד "אּתה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָממׁשיכים

"אּתה  המׁשכת ּבפעל, "ׁשמ את "יקּדיׁשּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּדּבּורֿ ּבמאמר וכּמבאר קדֹוׁש". ּב"ׁשמ ְְְְְֲִִַַַָָָֹקדֹוׁש"

ההּלּולא  ּדבעל אחד" "אּתה ּדענין 36הּמתחיל ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ

ּתפּלת  ׁשּבסּיּום "ׁשמ את יקּדיׁשּו מנּוחתם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ"ועל

הענינים  מּכל יֹותר נעלה הּוא אחד", ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ"אּתה

ְִֵֶֶׁשּלפניֿזה.

ּדזה CÈLÓÓeח) ּכסלו), (ּדיּו"ד ּבּמאמר «¿ƒְְְֲִֵֶַַָ

"מקּדׁשי  ּבׁשם נקראים ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשּיׂשראל

על  נפׁשם מֹוסרים ׁשּיׂשראל לזה ּגם ׁשּי "ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשמ

ּד'בעל  הּנ"ל ּבּמאמר ּגם הּוא וכן הּׁשם. ְְֲִֵֵַַַַַַַַָקּדּוׁש

מסירת  הּוא "ׁשמ את "יקּדיׁשּו ׁשענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָההּלּולא'

ׁשני  ׁשּׁשּיכּות לֹומר, ויׁש הּׁשם. קּדּוׁש על ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָנפׁש

על  נפׁש מסירת ,"ׁשמ את ּב"יקּדיׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַהּפרּוׁשים

ּב"ׁשמ קדֹוׁש" "אּתה והמׁשכת הּׁשם, ְְְְִִֵַַַַָָָקּדּוׁש

מּבחינת  ּולהמׁשי להּגיע ּבכדי ּכי הּוא, ְְְְְִִִִִִֵַַַַָקדֹוׁש"

וגּלּוי) העלם מּגדר (ׁשּלמעלה קדֹוׁש" ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ"אּתה

הּבּטּול  ּתכלית היא נפׁש ּומסירת הּבּטּול, ּבתכלית להיֹות לֹומר,37צרי ויׁש . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

עלֿידי  ּכי הּׁשם, קּדּוׁש ּבׁשם נקרא מסירתֿנפׁש ׁשענין זה על הּטעם ּגם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּדזהּו

העצמּות. מּקדּׁשת ּב"ּׁשם" ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֻמסירתֿנפׁש

ÈtŒÏÚÂ להיֹות 38הּידּוע צריכה ההמׁשכה, נעׂשית ׁשעלֿידּה האדם ׁשעבֹודת ¿«ƒְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
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הוא )36 שכנראה – ואילך]). ג ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר במאמרי [ולאח"ז תשכ"ה (קה"ת, בפ"ע בקונטרס נדפס

ראה  – המנחה תפילת קודם תקפ"ז) כסלו, ט' ויצא, (ש"פ במאסר בשבתו האחרון בש"ק שאמרו אחד" "אתה הדרוש

נג). ע' כסלו סה"מ (תו"מ ה'תשמ"ב אחד אתה ברד"ה ה'תש"ב )37בהנסמן (סה"מ בהמאמר שממשיך מה יומתק ועפ"ז

דר"ע. המס"נ על אבינו דאברהם המס"נ מעלת בענין (77 ס"ט )38ע' (ה'תשכ"ט) שנהֿזו לגני באתי ד"ה בארוכה ראה

ואילך). 167 ע' חנ"ה תו"מ ואילך. שכה ע' שבט סה"מ .p"ye(תו"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המשכת על תש"ב כסלו יו"ד של מהמאמר לעיל המובא ¿«ƒ∆

קדוש) ('שמך ב'שם' קדוש') ('אתה ÌeiqLעצמותו ‰Ê ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈∆∆ƒ
˙eÎiML ,"EÓL ˙‡ eLÈc˜È" ‡e‰ "„Á‡ ‰z‡" ˙lÙz¿ƒ««»∆»«¿ƒ∆¿∆∆«»

.ÌÈÈÚ ÈLa ‡È‰ d˙ÏÁ˙‰Ï ‰lÙz‰ ÌeiÒ אחד Êc‰עניין ƒ«¿ƒ»¿«¿»»»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿∆
"„Á‡ ÈBb Ï‡¯Ni"L∆ƒ¿»≈∆»

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ שירדו לאחר גם «¿ƒƒƒ¿
ונתלבשו  הגשמי הזה לעולם למטה

גשמי  EÓLÂבגוף „Á‡ ‰z‡"«»∆»¿ƒ¿
"„Á‡ שהיו כפי באלוקות ודבוקים ∆»

למעלה הנשמות ∆…¿(ÔÙ‡aבשורש
BLÈ "„Á‡"aL עניין את רק לא ∆¿∆»∆¿

אלא  ÈÁÈ"c„"הביטול Èelb‰ Ìb««ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (Â ÛÈÚÒ Ï"Î¿ƒ«¿≈
Y ˙eÓˆÚ‰ Ák ˙ÎLÓ‰«¿»«…«»«¿

"EÓL ˙‡ eLÈc˜È" ממשיכים «¿ƒ∆¿∆
קדוש') ('אתה עצמותו קדושת את

קדוש'). ('שמך ה'שם' בעניין

"„Á‡ ÈBb Ï‡¯Ni"L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈∆»
EÓLÂ „Á‡ ‰z‡" ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿

,"„Á‡ כוח המשכת כאמור, שהיא, ∆»
NÚ‰עצמותו, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬»

,ÏÚÙa "EÓL ˙‡ eLÈc˜È"«¿ƒ∆¿∆¿…«
"LB„˜ ‰z‡" ˙ÎLÓ‰«¿»««»»

LB„˜ EÓL"a גם עצמותו גילוי " ¿ƒ¿»
ההעלם. Ó‡Óa¯בתוך ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«¬«

"„Á‡ ‰z‡" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ«»∆»
‡Ïel‰‰ ÏÚ·c36 אדמו"ר ¿«««ƒ»

הסתלקותו  יום הוא כסלו שט' האמצעי

תקפ"ח) "ÏÚÂ(בשנת ÔÈÚc¿ƒ¿«¿«
"EÓL ˙‡ eLÈc˜È Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ∆¿∆
,"„Á‡ ‰z‡" ˙lÙz ÌeiÒaL∆¿ƒ¿ƒ««»∆»
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰ÊŒÈÙlL'שמך את "יקדישו כי ∆ƒ¿≈∆
יתברך. עצמותו המשכת על מכוון

CÈLÓÓe (Á הריי"צ הרבי «¿ƒ
‰Êc ,(ÂÏÒk „"eÈc) ¯Ó‡na««¬»¿ƒ¿≈¿∆
ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

CiL "EÓL ÈLc˜Ó" מלבד ¿«¿≈¿∆«»
אודות  לעיל האמורים לביאורים

ב'שם' עצמותו ÏÚהמשכת ÌLÙ ÌÈ¯ÒBÓ Ï‡¯NiL ‰ÊÏ Ìb«¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«¿»«
.ÌM‰ Lecƒ̃«≈

'‡Ïel‰‰ ÏÚ·'c Ï"p‰ ¯Ó‡na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ האמצעי אדמו"ר ¿≈«««¬»««¿«««ƒ»
ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒÓ ‡e‰ "EÓL ˙‡ eLÈc˜È" ÔÈÚLLec˜ ∆ƒ¿««¿ƒ∆¿∆¿ƒ«∆∆«ƒ

.ÌM‰«≈
ÈL ˙eÎiML ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«»¿≈
˙‡ eLÈc˜È"a ÌÈLe¯t‰«≈ƒ¿«¿ƒ∆

,"EÓL אחד LÙפירוש ˙¯ÈÒÓ ¿∆¿ƒ«∆∆
,ÌM‰ Lec˜ ÏÚ שני ופירוש «ƒ«≈

"LB„˜ ‰z‡" ˙ÎLÓ‰Â היינו ¿«¿»««»»
˜„LB"עצמותו  EÓL"a עניין ¿ƒ¿»

ÚÈb‰Ïה'שם' È„Îa Èk ,‡e‰ƒƒ¿≈¿«ƒ«
CÈLÓ‰Ïe כך כל בדרגה 'לגעת' ¿«¿ƒ

שלה  והתגלות להמשכה ולגרום גבוהה

˜„LB"והיינו  ‰z‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»»
Èel‚Â ÌÏÚ‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈¿ƒ
מוגדרת  לא האלוקות עצמות שהרי

הגדרה  BÈ‰Ï˙בשום CÈ¯ˆ (»ƒƒ¿
LÙ ˙¯ÈÒÓe ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆∆
קידוש  למען חייו על מוותר שהאדם

‰Ïehaהשם  ˙ÈÏÎz ‡È‰37 ƒ«¿ƒ«ƒ
מציאותו  כל את מאבד הוא בכך שהרי

לגמרי.

ÌÚh‰ Ìb e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆««««
Œ˙¯ÈÒÓהפנימי ÔÈÚL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ¿«¿ƒ«

,ÌM‰ Lec˜ ÌLa ‡¯˜ LÙ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ«≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¿ƒ«∆∆

"ÌM"a ÌÈÎÈLÓÓ'קדוש 'שמך «¿ƒƒ«≈
˙eÓˆÚ‰ ˙M„wÓ.'קדוש 'אתה ƒ¿À«»«¿
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ38 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«

d„ÈŒÏÚL Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»∆«»»
‰ÎÈ¯ˆ ,‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»¿ƒ»
,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈««¿»»
המשכה  להמשיך כדי ולדוגמה,
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טו h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

הענינים  ׁשׁשני לֹומר, יׁש ההמׁשכה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמעין

ההמׁשכה  – "ׁשמ את ּד"יקּדיׁשּו ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבהמׁשכה

וׁשעלֿידיֿזה  קדֹוׁש", ּב"ׁשמ קדֹוׁש" ְְְְִֵֵֶֶַַָָָמ"אּתה

ּדגמתם  יׁש – הּגּלּוי ענין ּב"ּׁשם" ּגם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻנעׂשה

היא  העצמּות ּדהמׁשכת ּדמסירתֿנפׁש. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבעבֹודה

וזה  (ּכּנ"ל), ּדמסירתֿנפׁש הּבּטּול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַעלֿידי

עלֿידי  הּוא הּגּלּוי ענין (העלם) ּב"ּׁשם" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנעׂשה

ׁשּלמ  (העלם ה'ּיחידה' ּבאה עלה ׁשּבמסירתֿנפׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתניא  הּמבאר ועלּֿפי ּגּלּוי. לידי 39מּגּלּוי) ְְְִִִִִֵַַַַָָֹ

ּתמיד  ׁשּיזּכר ּבזה ּתלּוי ּומצֹותיה הּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּיּום

ׁשעלֿידי  לֹומר, יׁש לה', נפׁשֹו מסירת ְְְְִִֵֵֶַַַַַַענין

הּוא  ה'ּיחידה' ּגּלּוי הּמסירתֿנפׁש, ענין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָזכירת

זכירת  [ׁשעלֿידי ׁשּבאדם הּפרטּיֹות ּבּדרגֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּגם)

והֹוספה  הגּדלה נעׂשית הּמסירתֿנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָענין

הּגּלּוי  ּגם ועלֿידיֿזה ּומצֹות], הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָּבקּיּום

אּלא  ּבכללּות ּגּלּוי רק לא הּוא ּב"ּׁשם" ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנעׂשה

הּדרגֹות  מארּבע מתחיל הּפרטּיֹות, ּבּדרגֹות ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָּגם

ּבּמאמר  ּבארּכה ּכּמבאר אחד" "אּתה ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבתפּלת

ּגם  הּגּלּוי ׁשּיהיה ועד ההּלּולא', ּד'בעל ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָהּנ"ל

ּכי  ּפע ּול ּכל "וידע הּגׁשמי, ּבעֹולםֿהּזה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלמּטה

ּפעלּתֹו" ּבּתחּתֹון 40אּתה – עצמֹו ּובעֹולםֿהּזה , ְְְְֶַַַַַַָָָ

ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו ,41ׁשּבֹו, ְְִִִֵֶַָָָָָ

הּבׂשר  ּגם אּלא ּבׂשר" "עיני רק (לא הּבׂשר ֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּגם

ה'42עצמֹו ּדבר הּוא מציאּותֹו ׁשּכל יראה ( ְְְְִִֶֶַַָ

ליׁש. מאין רגע ּבכל אֹותֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּמהּוה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ׁשעלֿידם) ליׂשראל ּבנֹוגע הּוא ¿«∆∆∆ְְְִֵֵֶַַָָָ

ּבּדרגֹות  ׁשּגם זה), ּגּלּוי ְֲִֶֶַַַָָנעׂשה

הּנׁשמה, ּדעצם הּגּלּוי ימׁש הּנׁשמה ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּפרטּיֹות

מׁשרׁשת  ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּדעצם להּגּלּוי ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻועד

ּבלחֹודֹוהי". ּומלּכא "יׂשראל ,יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּבעצמּותֹו
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השנה.)40ספכ"ה.)39 דראש העמידה תפילת ה.)41נוסח מ, החדשה )42ישעי' [בהוצאה ואילך א תפב, תצוה תו"ח ראה

פכ"ה. האמונה שער ואילך]. א שכט, ח"ב –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסד, בקו ה' בעבודת צורך יש החסד ממידת ÈLLוהשפעה ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆¿≈

"EÓL ˙‡ eLÈc˜È"c ‰ÎLÓ‰aL ÌÈÈÚ‰ אחד עניין – »ƒ¿»ƒ∆««¿»»¿«¿ƒ∆¿∆
‰‰Â ,"LB„˜ EÓL"a "LB„˜ ‰z‡"Ó ‰ÎLÓ השני העניין ««¿»»≈«»»¿ƒ¿»¿

"ÌM"a Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL העלם הוא עצמו ÔÈÚשמצד ∆«¿≈∆«¬»««≈ƒ¿«
‰„B·Úa Ì˙Ó‚c LÈ Y Èelb‰«ƒ≈À¿»»»¬»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc העבודה שהיא ƒ¿ƒ«∆∆
הזו, ההמשכה את וגורמת שפועלת

ענינים, שני יש בה שגם לעיל, כאמור

ומפרט. שממשיך כפי

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰c העניין ¿«¿»«»«¿
שמך" את ב"יקדישו È‰ƒ‡הראשון

LÙŒ˙¯ÈÒÓc Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ¿ƒ«∆∆
"ÌM"a ‰NÚpL ‰ÊÂ ,(Ï"pk)««¿∆∆«¬»«≈
ŒÏÚ ‡e‰ Èelb‰ ÔÈÚ (ÌÏÚ‰)∆¿≈ƒ¿««ƒ«
‰‡a LÙŒ˙¯ÈÒÓaL È„È¿≈∆ƒ¿ƒ«∆∆»»

'‰„ÈÁi'‰ והכי פנימית הכי הנקודה «¿ƒ»
בנשמה  ÏÚÓlL‰עמוקה ÌÏÚ‰)∆¿≈∆¿«¿»

ÈelbÓ שייך איננו עצמו שמצד ƒƒ
Èelb.להתגלות  È„ÈÏ (ƒ≈ƒ

‡Èza ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚÂ39 ¿«ƒ«¿…»««¿»
ÈeÏz ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwL∆ƒ«»ƒ¿∆»»
˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ „ÈÓz ¯kÊiL ‰Êa»∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿«¿ƒ«

'‰Ï BLÙ שקיום" לשונו: (וזה «¿«
שיזכור  בזה תלוי ומצוותיה התורה

יחודו  על לה' נפשו מסירת עניין תמיד

יומם  ממש תמיד בלבו קבוע שיהיה

יוכל  בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה

עת  בכל תמיד לנצחו יצרו נגד לעמוד

שעה"), ŒÏÚLובכל ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«
LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆
האדם  עיני לנגד עומד שהדבר כך

‰'ÈÁi„‰'תמיד, Èelb שמצד ƒ«¿ƒ»
ולמעלה  מגילוי למעלה היא עצמה

הפרטיים  (Ìb)מהכוחות ‡e‰«
Ì„‡aL ˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca«¿»«¿»ƒ∆»»»

בפרטים [ ה'יחידה' של הגילוי ואופן

ÔÈÚהוא ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«ƒ¿«
‰Ïc‚‰ ˙ÈNÚ LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«¬≈«¿»»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰ÙÒB‰Â¿»»¿ƒ«»ƒ¿

פרטים  כמובן, ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שהם, ,[¿«¿≈∆

"ÌM"a ‰NÚpL Èelb‰ Ìb באלוקות Èelbלמעלה ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ««ƒ∆«¬»«≈…«ƒ
‡l‡ ˙eÏÏÎa ונמשך ÏÈÁ˙Óיורד ,˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca Ìb ƒ¿»∆»««¿»«¿»ƒ«¿ƒ

lÙ˙aL ˙B‚¯c‰ Úa¯‡Ó‰k¯‡a ¯‡·nk "„Á‡ ‰z‡" ˙ ≈«¿««¿»∆ƒ¿ƒ««»∆»«¿…»«¬À»
,'‡Ïel‰‰ ÏÚ·'c Ï"p‰ ¯Ó‡na,האמצעי È‰iL‰אדמו"ר „ÚÂ ««¬»««¿«««ƒ»¿«∆ƒ¿∆

Èelb‰ נעלות הכי הדרגות של «ƒ
הם  עצמם שמצד דברים באלוקות,

מגילוי, שלמעלה אפילו Ìbבהעלם «
,ÈÓLb‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆««¿ƒ

ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ" אחד כל ¿≈«»»
בגלוי ויכיר ידע ‡z‰מהנבראים Èkƒ«»

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא

"BzÏÚt40‰f‰ŒÌÏBÚ·e , ¿«¿»»«∆
BaL ÔBzÁza Y BÓˆÚ החלק «¿««¿∆

וכנאמר  עצמו, הזה שבעולם הנחות

הנבואי Na¯ביעוד Ïk e‡¯Â"¿»»»»
"¯ac '‰ Èt Èk ÂcÁÈ41ÌbL , «¿»ƒƒƒ≈∆«

"¯Na ÈÈÚ" ˜¯ ‡Ï) ¯Na‰«»»…«≈≈»»
¯Na‰ Ìb ‡l‡ הגשמיBÓˆÚ42 ∆»««»»«¿

בשר' מ'עיני יותר È¯‡‰הנחות (ƒ¿∆
‡e‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkL של לאמיתו ∆»¿ƒ

‡B˙Bדבר  ‰e‰nL '‰ ¯·c¿«∆¿«∆
LÈÏ ÔÈ‡Ó Ú‚¯ ÏÎa היא ומזה ¿»∆«≈«ƒ¿≈

היה  ה' דבר ולולי וקיומו, חיותו כל

מלהתקיים. חדל

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
Ì„ÈŒÏÚL) Ï‡¯NÈÏ בזכות ¿ƒ¿»≈∆«»»

שלהם נפש Èelbהמסירות ‰NÚ«¬»ƒ
˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca ÌbL ,(‰Ê∆∆««¿»«¿»ƒ

‰ÓLp‰ ÏL כוח השכל, כוח כמו ∆«¿»»
המעשה  וכוח ‰Èelbהרגש CLÓÈÀ¿««ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚc שעצמיות (כשם ¿∆∆«¿»»

הנחותים  בחלקים גם נמשכת האלוקות

הזה), העולם Èelb‰Ïשל „ÚÂ¿«¿«ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»¿∆ƒ
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈
הזוהר, כלשון נאמר, זו בחינה שעל

Ï‡¯NÈ"ישראל kÏÓe‡בני ƒ¿»≈«¿»
הקדושֿברוךֿהוא  והמלך,

È‰B„BÁÏa מקום נתינת ללא לבד" ƒ¿ƒ
אחרת. למציאות
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