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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
È˙‡a1 כ ּלה אחתי הה ּלּולא 2לג ּני ּבעל  ּומביא  , »ƒְֲִִִִֵַַַַַָָֹ

ּביֹום  ללמד ֹו ׁשנתן ְְְְֲֶַַָָָ(ּבמאמר ֹו

ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשבט ) יּו"ד  והה ּלּולא , ְְְְִִֶַַַַָָָההס ּתּלק ּות 

ֿ ה ּׁשירים  ׁשיר  למק ֹום 3ּבמדר ׁש לגנּוני, "לג ּני" , ְְְְְִִִִִִִַַַָ

ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה . ע ּקרי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהיה 

ענינים 4היתה  ֿ ידי על  ה ּנה  ֿ זה  ּׁשּלאחרי א ּלא  , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

למעלה , מ ּלמ ּטה  ה ּׁשכינה  עלתה  רצ ּויים , ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבל ּתי

את  וה ֹוריד ּו צ ּדיקים  ׁשבעה  המ ׁשיכ ּו ּכ ֿ ְְְְִִִִִִֶַַַַָואחר 

ר ּבנּו, ׁשּמׁשה  עד  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹה ּׁשכינה 

חביבין  ה ּׁשביעין וכל  ה ּׁשביעי, ה ֹוריד 5ׁשה ּוא  , ְְְֲִִִִִִִֶַַָ

מה  ּגם  וזה ּו לארץ . הרא ׁשֹון מרקיע  ה ּׁשכינה  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת 

מק ּדׁש לי "וע ׂשּו מ ׁשה  נצט ּוה  ֿ זה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּׁשּלאחרי

ּבת ֹוכם " הענין 6וׁשכנּתי נע ׂשה  ּפע ּלת ֹו ֿ ידי ועל  , ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻ

עליה " לעד  (ׁשֹוכן)7ּד"יׁשּכנּו ּבחינת  לה ׁשּכין , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

וקד ֹוׁש) (מר ֹום  יקרא 8"עד " "אס ּתּלק  ּבחינת  , ְְְְִֵֶַַַָָָָ

ֿ ה ּוא " ּברי ֿ ּבבחינת 9ּדק ּוד ׁשא  א ֹור  ּגּלּוי ׁשּזה ּו , ְְְְִִִִֶֶַָ

אס ּתּלק  ּבל ׁשֹון נקרא  ׁשּלכן ׁשּימש 10ר ֹוממ ּות , - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבּתח ּלה , ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לגנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ"לג ּני"

ּכפי  ה ּתח ּתֹונה , ה ּלזּו ּבארץ  ה ּתח ּתֹון, ה ּזה  ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבע ֹולם 
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ה'שי "ת.1) לגני  באתי  מד"ה התשיעי * פרק  על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, א.3)שה"ש פי "ט ,4)פ "ה, ב "ר גם ראה

ב . פי "ג, במדב "ר יא.5)ז. פכ"ט , רבה ח .6)ויקרא כה, כט .7)תרומה לז, דשבת 8)תהלים שחרית ― התפילה נוסח  ע "פ 

טו). נז, (ישעי ' שמו וקדוש עד שוכן שם: ובשהש"ר ח "ב 9)ויו"ט . לזהר מציין פקודי  ר"פ  ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

סה, חוקת לקו"ת ד. פט , ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב . סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב  קכח ,

שם.10)ג. תו"א

ע ' לעיל  ראה  ― זו לשנה  השייך הפרק  (*.וש"נ .

    
השירים': ב'שיר  נאמר 

המשכן : חנוכת עם ישראל , לבני  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

È˙‡a1‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï2‡Ïel‰‰ ÏÚa ‡ÈÓe הריי "צ , הרבי  »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»≈ƒ«««ƒ»
BÓ‡Óa)' לגני 'באתי  ֿ המתחיל  ÌBÈaדיבור  B„ÓÏÏ Ô˙L ¿«¬»∆»«¿»¿¿

„"eÈ ,‡Ïel‰‰Â ˙e˜lzÒ‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ»
ËL זה מאמר  מסר  הריי "צ הרבי  ¿»

(לרגל  תש"י  שבט יו "ד  לקראת לפרסום

זקנתו  של  ההילולא יום – שבט י '

ההילולא  יום שבט וי "ג  רבקה הרבנית

וביום  שרה) שטערנא הרבנית אמו  של 

נסתלק) L„Óaזה e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ¿«
ÌÈÈM‰ŒÈL3, זה פסוק על  ƒ«ƒƒ

,Èe‚Ï "Èp‚Ï" למקום ¿«ƒƒ¿ƒ
חנוכת  שעם אומר  וה' שלי  ההתייחדות

במשכן  השכינה והשראת המשכן 

חוזר  אני  הרי  הזה, «¿ÌB˜ÓÏבעולם
‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L שבו למקום ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

והתגלות  ההשראה עיקר  הייתה

העולם. בריאת בתחילת השכינה

ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
‰˙È‰4, עיקר הבריאה , בתחילת  »¿»

הזה, בעולם היה האלוקות גילוי 

התחתון , ŒÈÁ‡lMהעולם ‡l‡∆»∆¿«¬≈
‰Êהעולם שנברא ŒÏÚאחרי  ‰p‰ ∆ƒ≈«

,ÌÈÈeˆ ÈzÏa ÌÈÈÚ È„È¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
הדעת  עץ מחטא החל  ועוונות, חטאים

‰ÈÎM‰ ‰˙ÏÚ ונסתלקה »¿»«¿ƒ»
‰hÓlÓהזה ÏÚÓÏ‰מהעולם ƒ¿«»¿«¿»

השכינה  גילוי  ועיקר  עליונים, לעולמות

הרקיע  עד  למעלה, אלא למטה היה לא

הבאים CkŒÁ‡Âהשביעי  בדורות ¿«««
ÌÈ˜Ècˆ ‰ÚL eÎÈLÓ‰ƒ¿ƒƒ¿»«ƒƒ

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎM‰ ˙‡ e„ÈB‰Â לרקיע השביעי  מהרקיע ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
הלאה, וכן  ‰ÈÚÈM,השישי  ‡e‰L ,ea ‰LnL „Ú אבינו לאברהם «∆…∆«≈∆«¿ƒƒ

יעקב, יצחק, (אברהם, השישי  לרקיע השביעי  מהרקיע השכינה את שהוריד 

משה) עמרם, קהת, ÔÈÈÁלוי , ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ5,, עניין בכל  לשביעי , ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
משה  ידי  על  למטה מלמעלה השכינה להורדת ובענייננו  מיוחדת, חביבות יש

משה  כי  למטה, הירידה את השלים הוא כי  מיוחדת וחשיבות חביבות יש רבנו 

השכינה השראת היתה שבו  המשכן  את ‰ÈÎM‰שבנה ˙‡ „ÈB‰ƒ∆«¿ƒ»
ı‡Ï ÔBL‡‰ ÚÈ˜Ó,הבריאה בתחילת שהיה כפי  המצב את והחזיר  ≈»ƒ«»ƒ»»∆

הייתה'. בתחתונים שכינה 'עיקר  כאשר  הדעת, עץ חטא לפני 

‰ÊŒÈÁ‡lM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ אחרי ¿∆««∆¿«¬≈∆
לו  שקדמו  הצדיקים ששת תקופת

ÈÏ eNÚÂ" ‰LÓ ‰eËˆƒ¿«»…∆¿»ƒ
"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó6, ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

B˙lÚt È„ÈŒÏÚÂ והקמת בבניית ¿«¿≈¿À»
ekLÈ"cהמשכן  ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬»»ƒ¿»¿ƒ¿¿

"‰ÈÏÚ „ÚÏ7, בתהילים נאמר  »«»∆»
לעד  וישכנו  ארץ יירשו  "צדיקים

לעניין  מתפרש הפסוק ולענייננו  עליה",

ונדרש  בעולם, השכינה השראת

ÔÈkL‰Ï של והתגלות השראה לגרום ¿«¿ƒ
ÌBÓ) "„Ú" (ÔÎBL) ˙ÈÁa¿ƒ«≈«»

(LB„˜Â8, אומרים התפילה בנוסח ¿»
מרום  עד  "שוכן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש על 

לדרגה  רומז  ש"עד " ומכאן  וקדוש"

באלוקות  לעד נעלית "ישכנו  כן  ואם

תשכון  "עד " שבחינת מתפרש עליה"

זה  ועניין  בארץ, ותאיר  ותתגלה

"מרום  נקרא "עד ", בחינת באלוקות,

שהיא  לאלוקות הכוונה כי  וקדוש"

בזוהר  "‡lzÒ˜נקראת ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿«≈
"‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡˜È9, ¿»»¿¿»¿ƒ

של  כבודו  ו 'התרומם', התעלה,

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‡Bהקדוש Èelb e‰fL∆∆ƒ
,˙eÓÓB ˙ÈÁa בצורה כלומר , ƒ¿ƒ«¿

פנימית  בהתלבשות לא מרוממת,

הנבראים  של  לערכם ≈«∆ÔÎlLבהתאם
˜lzÒ‡ ÔBLÏa ‡˜10 ומאחר ƒ¿»ƒ¿∆¿«≈

והתגלות  בהמשכה שמדובר  למרות הרי  'רוממות', בדרך  התגלות שזו 

ההמשכה  ותוכן  ― עלייה לשון  'אסתלק' בשם נקרא הדבר  למטה, מלמעלה

הנעלה C˘ÓiLהוא  האלוקי  È‰L‰האור  ÌB˜ÓÏ ,Èe‚Ï "Èp‚Ï" ∆À¿«¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»
,‰lÁza ÈwÚ היינו הבריאה, בתחילת השכינה עיקר  הייתה שבו  למקום ƒ»ƒ«¿ƒ»

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa שבו ובעולם והנחות התחתון  בחלק עצמו  הזה »»«∆««¿
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ח  

לי  "וע ׂשּו ֿ ידי  על  מ ּמׁש ּובפעל  ּבג ּלּוי ְְְְִִֵֶַַַָָָֹׁשּבא 

ּבת ֹוכם ", "וׁשכנּתי נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמק ּדׁש",

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּכל  11ּבת ֹו. ְְְִִֵֶֶָָָָ

CÈLÓÓe ּבאר ּכה ּומבאר  אי12ּבּמאמר  «¿ƒְֲֲֵֵַַַָָָֻ

ועל ֿ ה ּמׁשּכן, ּבעניני ה ּדבר  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמת ּבּטא 

מה  ׁשּזה ּו ה ּמׁשּכן, ענין ּבע ּקר  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָאחת 

ׁשּטים 13ּׁשּנאמר  עצי ל ּמׁשּכן קר ׁשים  וע ׂשית  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

הא ֹות ּיֹות  ג ' יׁשנן "קר ׁש" ּבתבת  ּדה ּנה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָע ֹומדים .

"ׁשקר ", ּדתבת  הא ֹות ּיֹות  א ֹותן ׁשהן ש ', ר ' ְִֵֵֶֶֶַָָק '

"ּתֹורת  האמת ,  הפ ה ּוא  "ׁשקר " ּכי ר ', ק ' ֱִֵֶֶֶֶַָש '

נאמר  עליהם  ּומצ ֹותיה , א 14אמת " ּבהם , וחי ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לעד  "יׁשּכנּו ּבענין יׂשראל  ׁשל  עב ֹודתם  ֿ ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעל 

הע ֹולם , ׁשקר  את  מה ּפכים  הם  הרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליה ",

מה  ּגם  וזה ּו ל ּמׁשּכן . קר ׁש מ ּמּנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָוע ֹוׂשים 

"ׁשּטים " ּתבת  ּכי ׁשּטים , מעצי נע ׂשּו ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָּׁשה ּקר ׁשים 

ה ּׁשט ּות  ׁשּזה ּו ּכפ ׁשּוט ֹו, ׁשט ּות  על  ְְְִֶֶֶֶַַר ֹומזת 

אמר ּו זה  ׁשעל  ֿ ה ּזה , ע ֹובר 15ּדע ֹולם  אדם  אין ְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

הינּו, ׁשט ּות . ר ּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָעברה 

ׁשל  לענין ׁשּי אינֹו ֿ עצמ ֹו מ ּצד  יׂשראל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאיׁש

מן  מצוה  על  הן העליֹון, רצ ֹון על  לעבר  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעברה ,

מנהג על  ואפ ּלּו ּדר ּבנן, מצוה  על  הן ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָה ּתֹורה ,

ה ּוא " ׁש"ּתֹורה  (ּכיון) ֿ ּכן 16יׂשראל  ֿ אם  א ּלא  , ְִִֵֵֵֶֶָָָָ

וההס ּתר  מההעלם  מהע ֹולם , ׁשט ּות  ר ּוח  ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנכנס 

ֿ ידי  על   א ל ֹו. ּומח ּוצה  ׁשּמּסביב  הע ֹולם  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמּצד 

לס ּבא " ׁשט ּותיּה ליּה ּד"אהניה  ּבאפן ,17עב ֹודת ֹו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָֹ
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ושני11) (ד"ה לתחילתו קרוב  פ "ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ . סע "ב . כ, נשא ר"פ  בלקו"ת רז"ל בשם הובא

וראה  ב . שכו, ב . שכה, תרומה תושב "כ חלק  א. רא, א. סט , של"ה לומדים"). ("שמעתי  שם תרומה עה"פ  אלשיך פסוקים).

.45 הערה 173 ע ' חכ"ו ו.12)לקו"ש טו.13)פרק  כו, ה.14)תרומה יח , א.15)אחרי  ג, פסחים 16)סוטה ירושלמי  ראה

ב . כ, מנחות ― נפסל תוד"ה ה"א. א.17)פ "ד יז, כתובות

    
‡aL ÈÙk ,‰BzÁz‰ eÊl‰ ı‡a בעולם האלוקות המשכת עניין  »»∆«≈««¿»¿ƒ∆»

Lc˜Ó",הזה  ÈÏ eNÚÂ" È„ÈŒÏÚ LnÓ ÏÚÙe Èel‚a בניית עם ¿ƒ¿…««»«¿≈¿»ƒƒ¿»
המקדש  בית בניית ידי  על  וכן  בו  השכינה והשראת רבנו  משה ידי  על  המשכן 

יותר  ובמקדש ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מאוחר  במשכן  השכינה וגילוי  השראת ֿ ידי  על  ∆«¿≈∆
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬»¿»«¿ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿∆»

Ï‡NiÓ11 על ז "ל  חכמינו  כמאמר  ƒƒ¿»≈
לי פס  "ועשו  נאמר  שבתחילה זה וק

הסיום  זה ולפי  יחיד  בלשון  מקדש"

בתוכו " "ושכנתי  להיות צריך  היה

בתוכם", "ושכנתי  נאמר  ֿ מקום ומכל 

המשכן  ידי  שעל  ללמד  רבים, לשון 

בתוך  השכינה השראת תהיה והמקדש

מישראל . ואחד  אחד  כל 

CÈLÓÓe הריי "צ Ó‡naהרבי  «¿ƒ««¬»
‰k‡a ‡Óe12CÈ‡ ¿»≈«¬À»≈

c‰ ‡ha˙Ó גילוי של  זה עניין  ƒ¿«≈«»»
למטה  השכינה ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒוהשראת

Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿««««»
,ÔkLn‰ ÔÈÚ wÚa ‰nÎÂ¿«»¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»
המשכן  של  והמרכזי  העיקרי  בחלק

העבודות  של  העניינים (מלבד  עצמו 

Ó‡pMבמשכן ) ‰Ó e‰fL13 ∆∆«∆∆¡«
עצמו בתורה  המשכן  בניית לגבי 

ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL˜ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¬≈
˙˙a ,‰p‰c .ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈«

‚'במילה  ÔLÈ "L˜"∆∆∆¿»
Ô‰L ,'˘ ' '˜ ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆≈
˙˙c ˙Bi˙B‡‰ Ô˙B‡»»ƒ¿≈«

,' '˜ '˘ ,"˜L" העניין ותוכן  ∆∆
להשראת  (המביאה המשכן  עשיית של 

מישראל ) אחד  ובכל  בעולם השכינה

הוא  'שקר ' אותיות Èkƒמ'קרש'
,˙Ó‡‰ CÙ‰ ‡e‰ "˜L"∆∆≈∆»¡∆

היא  ‡Ó˙"והאמת ˙Bz"«¡∆
Ì‰ÈÏÚ ,‰È˙BˆÓe והמצוות התורה Ì‰a,בתורה Ó‡14על  ÈÁÂ ƒ¿∆»¬≈∆∆¡«»«»∆

והמצוות  התורה היפך  עצמו , מצד  'שקר ' אותיות ה'קרש' של  התוכן  וזהו 

החיות, "ekLÈוהיפך  ÔÈÚa Ï‡NÈ ÏL Ì˙„BÚ È„ÈŒÏÚ C‡««¿≈¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿¿
,"‰ÈÏÚ „ÚÏ הארץ על  עליה", "עד , בחינת השכינה, וגילוי  המשכת »«»∆»

‰ÌÏBÚהתחתונה, ˜L ˙‡ ÌÈÎt‰Ó Ì‰ È‰ לתורה שמנגד  ¬≈≈¿«¿ƒ∆∆∆»»

epnÓומצוות, ÌÈNBÚÂ מה'שקר'ÔkLnÏ L˜ ראוי ומקום דבר  היינו  ¿ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»
אלוקות. גילוי  בו  שיהיה

e‰ÊÂ לקדושה העולם 'שקר ' את הופכת מ'קרש' המשכן  שבניית לעיל  האמור  ¿∆
על Ìbהוא הפנימי  ÌÈLw‰Mהטעם ‰Ó המשכן ÈˆÚÓשל  eNÚ ««∆«¿»ƒ«¬≈¬≈

ÌÈhL, אחר מסוג  עצים ולא דווקא ƒƒ
˙z Èkהמילה˙ÊÓB "ÌÈhL" ƒ≈«ƒƒ∆∆

,BËeLÙk ˙eËL ÏÚ שטות «¿ƒ¿
ההיגיון , היפך  ודעת, מטעם שלמטה

,‰f‰ŒÌÏBÚc ˙eËM‰ e‰fL∆∆«¿¿»«∆
eÓ‡ ‰Ê ÏÚL15 ז "ל חכמינו  ∆«∆»¿

באשה  בתורה הנאמר  לגבי  בגמרא

תשטה' 'כי  BÚסוטה Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈
Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Ú¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«
LÈ‡L ,eÈ‰ .˙eËL Áe«¿«¿∆ƒ

Ï‡NÈ יהודיBÓˆÚŒ„vÓ ללא ƒ¿»≈ƒ««¿
שטות' 'רוח בו  CiLשנכנסה BÈ‡≈«»

ÏÚ ÚÏ ,‰Ú ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¬≈»«¬…«
,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ מעשה לעשות »»∆¿

ה', לרצון  בניגוד  ÏÚעבירה‰Ôשהוא ≈«
Ô‰ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓעבירהÏÚ ƒ¿»ƒ«»≈«
elÙ‡Â ,Ôac ‰ÂˆÓעבירהÏÚ ƒ¿»¿«»»«¬ƒ«

‰Bz"L (ÔÂÈk) Ï‡NÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈≈»∆»
"‡e‰16,'תורה' הוא  מנהג  גם כי 

אצל  מופרכת מנהג  על  עבירה ולכן 

התורה  מן  מצווה על  עבירה כמו  יהודי 

חכמים מדברי  מצווה ŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒאו 
˙eËL Áe Ba ÒÎ Ôk חוץ ≈ƒ¿««¿

לו  שבאה שטות ««≈ÌÏBÚ‰Ó,ממנו ,
zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ó האלוקות על  ≈«∆¿≈¿«∆¿≈

ÈqnL ÌÏBÚ‰ „vnL∆ƒ«»»∆ƒ»ƒ
BÏ ‰ˆeÁÓe משפיע והסתר  וההעלם ƒ»

שטות. רוח בו  ומכניס האדם על 

B˙„BÚ È„ÈŒÏÚ C‡ האדם כאשר  ««¿≈¬»
ה' את dÈÏעובד  ‰È‰‡"c ÔÙ‡a¿…∆¿«¬≈≈

"‡aÒÏ dÈ˙eËL17, לו הועילה ¿≈¿«»
משמחים  שהיו  האמוראים אודות בגמרא כמסופר  הזקן , לאיש שלו  השטות

הכלה, לפני  ומרקד  הדס של  ענף נוטל  היה עילאי  בר  יהודה רבי  וכלה, חתן 

וכאשר  הדסים, שלושה עם הכלה לפני  רוקד  היה יצחק רב בר  שמואל  ורב

רבי  ואמר  הציבור , לכל  בינו  אש של  עמוד  הפסיק מהעולם, נפטר  שמואל  רב

מטעם  שלמעלה 'שטות' וזו  שעשה, השטות שמואל  לרב לו  שהועילה זירא
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ט    

ׁשּטים ", "עצי נע ׂשה  ּדקד ּׁשה , ׁשט ּות  ענין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻׁשה ּוא 

, ית ּבר ל ֹו מ ׁשּכן ּוב ֹונים  קר ׁשים  ע ֹוׂשים  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּמהם 

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם ", "וׁשכנּתי נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשעל 

ואחת  .18אחד  ְֶַַָ

ּבענין CÈLÓÓeב ) ה ּתׁשיעי, ּבּפרק  לבאר  «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ּׁשּנת ּבאר  מה  (לאחרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָה ּקר ׁשים 

ׁשּמהן  הא ֹות ּיֹות  לפרטי ּבנֹוגע  ה ּקֹודמים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּפרקים 

ּבׁשם  קר ׁשים  "ׁשּנקראים  "קר ׁש"), ּתבת  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻמר ּכבת 

נקרא ֹות  ּׁשה ּמצ ֹות  מה   ּדר ֿ על  וה ּוא  ְְְְִִִֶֶֶַַַָע ֹומדים ,

מצ ֹות  וׁשבע  ּדא ֹוריתא  מצ ֹות  ּדתרי"ג  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָע ּמּודים ,

הרי  הע ּמּוד  ּוכמ ֹו א ֹור , ע ּמּודי תר "ך  הם  ְְֲֵֵֵַַַָָָּדר ּבנן

מ ּמׁש, ּכאחד  להיֹות  והרצ ּפה  ה ּגג  מח ּבר  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה ּוא 

ׁשהם  ע ּמּודים  הן ה ּמצ ֹות  ֿ כן ּכמ ֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַה ּנה 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּברים  ְְְִִִֵַַַָה ּממ ׁשיכים 

ה ּמׁשּכן  ּׁשּקר ׁשי מה  ֿ ּכן ּגם  וזה ּו הע ֹולמ ֹות . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעם 

ׁשהם  לפי ּדוקא , ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָהם 

עם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְִִֵַַָה ּמח ּברים 

ָָהע ֹולמ ֹות ".

ÔÈÚ‰Â ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ׁשּמבאר  ּכפי ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ל ׁשֹונֹו:19ּבאר ּכה  וזה  , ְְְֲִֶֶֶֶַַָֹֻ

חכמי  ּבפי ונקרא  מכ ּנה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו העליֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֻרצ ֹון

א ֹור  ע ּמּודי תר "ך  ּוב ֹו עליֹון, ּכתר  ּבׁשם  20האמת  ְְֱֵֵֶֶֶֶַָ

ּבבית  ע ּמּודים  ׁשּיׁש ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל ,  ּדר ּפר ּוׁש: ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָוכ ּו',

ּבּתקרה , מח ּבר  ורא ׁשם  ּבארץ  נּצבים  ּגד ֹול  ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֻח ֹומה 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו עליֹון ּכתר  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  מ ּמׁש ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָּככה 

מצ ֹות  ּבתרי"ג  נתל ּבׁש הרצ ֹון) (ּבחינת  ְְְְְִִִֵַַַַָָכ ּו'

מצ ֹות  הן ּככ ּלן ׁשר ּבן ּדר ּבנן, מצ ֹות  וׁשבע  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻה ּתֹורה 

ֿ לן  קימא  הא  ּבד ּבּור  ה ּתל ּויֹות  וגם  ְְְְֲִִַַַַָָָמע ׂשּיֹות ,

ה ּתל ּויֹות  וגם  מע ׂשה , הוי ׂשפתיו ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָּדעקימת 

לאדם  נּתנה  ה ּמצוה  הרי ּבּלב , א ֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָּבמח ׁשבה 
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ה.18) פרק  במאמר ואילך).19)ראה סע "ב  (קמט , פ "ג.20)סכ"ט  והנהגה) מהות (שער ח  שער פרדס  ראה

    
מטעם  שלמטה שטות שהיא עבירה לעבור  שגורמת ה'שטות ' (היפך  ודעת

והחידוש  חכם, לתלמיד  הראויה ההנהגה זו  אין  ודעת טעם פי  על  כי  ודעת)

להגיע  לו  שהועילה מזה יותר  אלא ראוייה היא כזו  שהנהגה רק שלא הוא

הסובבים  לכל  בינו  אש של  עמוד  הפסיק נפטר  כאשר  ולכן  גבוהה לדרגה

זה  וכל  מעלתו , גודל  על  להורות אותו ,

מפני  זו e‰L‡הוא ÔÈÚעבודה ∆ƒ¿«
‰NÚ ,‰M„˜c ˙eËL מרוח ¿ƒ¿À»«¬»

הגמור , ההיפך  העולם של  שטות

ÌÈNBÚ Ì‰nL ,"ÌÈhL ÈˆÚ"¬≈ƒƒ∆≈∆ƒ
ÌÈL˜' מ'שקר ÌÈBeההיפך  ¿»ƒƒ

,Ca˙È BÏ ÔkLÓ שבו מקום ƒ¿»ƒ¿»≈
בגלוי  השכינה השראת »∆ŒÏÚLתהיה

ÈzÎLÂ" ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬»¿»«¿ƒ
„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a¿»¿»∆»

˙Á‡Â18. לעיל כמבואר  ¿««
CÈLÓÓe (הריי "צ ‡Ïהרבי  «¿ƒ¿»≈

ÈÚÈLz‰ ˜ta באתי' מאמר  של  «∆∆«¿ƒƒ
תש"י , ‰ÌÈLwלגני  ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»ƒ

ÌÈ˜ta ‡a˙pM ‰Ó ÈÁ‡Ï)¿«¬≈«∆ƒ¿»≈«¿»ƒ
ÌÈÓ„Bw‰ התשיעי לפני הפרק «¿ƒ

Ô‰nL ˙Bi˙B‡‰ ÈËÙÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»≈»ƒ∆≈∆
"L˜" ˙z ˙kÓ אותיות À¿∆∆≈«∆∆

ש'ק'ר ', האותיות את שמהפכות ק'ר 'ש'

לעיל  "ÌÈ‡˜pLכמבואר  ,(∆ƒ¿»ƒ
,ÌÈ„ÓBÚ ÌLa ÌÈL˜ ככתוב ¿»ƒ¿≈¿ƒ

עצי  למשכן  הקרשים את 'ועשית

עומדים' שקרשי e‰Â‡שיטים זה ענין  ¿
הוא  'עומדים' נקראים »ŒÏÚהמשכן 

˙B‡˜ ˙Bˆn‰M ‰Ó Cc∆∆«∆«ƒ¿ƒ¿»
˙BˆÓ ‚"È˙c ,ÌÈ„enÚ«ƒ¿«¿«ƒ¿

‡˙ÈB‡c בתורה האמורות המצוות ¿«¿»
Ôac ˙BˆÓ ÚLÂ שהוסיפו ¿∆«ƒ¿¿«»»

תר "ך ‰Ìחכמים הכל  בסך  ביחד , ≈
ועשרים מאות ‡B,שש È„enÚ«≈

„enÚ‰ BÓÎe שבבניין‡e‰ È‰ ¿»«¬≈
‚b‰ aÁÓ הבניין בראש שלמעלה ¿«≈««

‰tˆ‰Â הבניין בתחתית שלמטה ¿»ƒ¿»
,LnÓ „Á‡k ˙BÈ‰Ï אין כאילו  ƒ¿¿∆»«»

גדול  ופער  חלל  ŒBÓkביניהם ‰p‰ƒ≈¿
Ì‰L ÌÈ„enÚ Ô‰ ˙Bˆn‰ ÔÎ≈«ƒ¿≈«ƒ∆≈

ÌÈÎÈLÓn‰ למטה מלמעלה ««¿ƒƒ
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ÌÈaÁÓe, הגג בדוגמת למעלה, המאיר  ¿«¿ƒ≈»

˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ומוריד ממשיך  המצוות קיום כי  הרצפה, בדוגמת שלמטה, ƒ»»
והעולמות. ֿ סוף האין  אור  בין  מחבר  ובכך  למטה מלמעלה אלוקי  ∆¿e‰ÊÂאור 

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" Ì‰ ÔkLn‰ ÈLwM ‰Ó ÔkŒÌb«≈«∆«¿≈«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ¿ƒ
,‡˜Âc'עומדים' שיטים מעצי  דוקא נבנה Ì‰Lהמשכן  ÈÙÏ קרשי «¿»¿ƒ∆≈

'עמודים', הנקראות למצוות בדומה ‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהמשכן , ÌÈaÁn‰«¿«¿ƒ≈
."˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ‡e‰ŒCea»ƒ»»

באתי  מאמר  מתוך  קטע ציטוט כאן  עד 

תש"י . לגני 

‡nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
‰k‡a Ô˜f‰ "BÓ„‡ באריכות «¿«»≈«¬À»

'L„w‰ ˙b‡'a19 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
ÔBˆהתניא, :BBLÏ ‰ÊÂ¿∆¿¿

‡e‰ŒCea ÔBÈÏÚ‰ הרצון עניין  »∆¿»
לכוח  (שבדומה באלוקות למעלה

למעלה  שהוא האדם בנפש הרצון 

הוא  העליון  הרצון  כך  והרגש, מהשכל 

העליונות) והמידות מהמוחין  למעלה

ÈÓÎÁ ÈÙa ‡˜Â ‰pÎÓ¿À∆¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈
˙Ó‡‰ המקובלים˙k ÌLa »¡∆¿≈∆∆

Í"˙ Be ,ÔBÈÏÚ מאות שש ∆¿
'כתר ' בגימטריא ≈»È„enÚועשרים,

B‡20ŒCc :Let ,'eÎÂ¿≈∆∆
ÌÈ„enÚ LiL BÓk ,ÏLÓ»»¿∆≈«ƒ

‰ÓBÁ ˙Èa עשוי אבנים בית ¿≈»
ÌL‡Â ı‡a ÌÈv ÏB„b של »ƒ»ƒ»»∆¿…»

˜za‰למעלה aÁÓהעמודים  ¿À»«ƒ¿»
העמודים  של  התחתון  וחלקם הבית של 

הבית, לרצפת LnÓמגיע ‰Îk»»«»
ÔBÈÏÚ ˙k ÏLÓŒCcŒÏÚ«∆∆»»∆∆∆¿
ÔBˆ‰ ˙ÈÁa) 'eÎ ‡e‰ŒCea»¿ƒ«»»

למטה )העליון האלוקי  מלמעלה ירד 

BˆÓ˙ו  ‚"È˙a LaÏ˙ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿
,Ôac ˙BˆÓ ÚLÂ ‰Bz‰«»¿∆«ƒ¿¿«»»

ה' רצון  ‰Ôשהם ÔlÎk ÔaL∆À»¿À»≈
,˙BiNÚÓ ˙BˆÓ גשמיות פעולות ƒ¿«¬ƒ

התחתון שביצוען  הזה בעולם הוא

Ì‚Â המצוותea„a ˙BÈeÏz‰ ¿««¿¿ƒ
‡‰ÔÏŒ‡ÓÈ˜ לנו ידוע הרי  »«¿»»

ÂÈ˙ÙN ˙ÓÈ˜Úc האדם של «¬ƒ«¿»»
ואם NÚÓ‰,נחשבת ‰ÈÂהמדבר  ¬≈«¬∆

הן  בדיבור  התלויות מצוות גם כן 

מעשיות  מצוות דבר  של  »¿Ì‚Âבסופו 
‡Bהמצוות  ‰LÁÓa ˙BÈeÏz‰«¿¿«¿»»

,la הרצון אלו  במצוות כן  ואם מעשיות כמצוות מוגדרות אינן  שלכאורה «≈
מקום  מכל  מעשיות, במצוות ונתלבש שירד  מידה באותה ירד  לא ≈¬‰Èהעליון 

‰Âˆn‰ בלב או  במחשבה הוא שקיומה זו  ‰ÈÓLbגם Ì„‡Ï ‰z «ƒ¿»ƒ¿»»»»««¿ƒ
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י  

ונמצא  וכ ּו'. ּדוקא  ה ּזה  ׁשּבע ֹולם  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָה ּגׁשמי

נּצבים  הע ּמּודים  ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  הן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשה ּמצ ֹות 

עד  ֿ ה ּוא , ּבר ּו העליֹון רצ ֹון ה ּוא  ה ּמעל ֹות , ְְֲֵֶַַַָָמר ּום 

ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  והן החמרית , ה ּלזּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ 

נׁשמת  ּומל ּביׁשין ׁשּמּקיפין חל ּולין ְְֲִִִִִִִֶַַַַָהע ּמּודים 

 ודר ה ּמצ ֹות , ּכׁשּמק ּים  נפ ׁשֹו א ֹו ר ּוח ֹו א ֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָהאדם 

עד  ׁשּלֹו ֿ נׁשמה  ֿ ר ּוח  ה ּנפ ׁש ע ֹולין א ּלּו ְִִֵֶֶֶַַַַָָע ּמּודים 

ה ' את  הח ּיים  ּבצר ֹור  לצר ֹור  ה ּמעל ֹות  .21ר ּום  ְְֲִִִֶַַַַ

ה ּכתר  ּבא ֹור  ּומל ּבׁשֹות  צר ּור ֹות  להיֹות  ְְְְִֵֶֶַָֻּפר ּוׁש:

זה  לב ּוׁש ֿ ידי  ועל  ֿ ה ּוא , ּבר ּו העליֹון רצ ֹון ְְְְְֵֶֶַָָה ּוא 

(ּכפי  וכ ּו' וצחצח ֹות  ה ' ּבנעם  לחזֹות  ְְְְְְֲִַַַָֹיּוכל ּו

ֿ זה  לפני אף 22ׁשּמבאר  וצחצח ֹות ", ה ' "נעם  ענין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּבכ ּמּות ). מ ּועט ֹות  ּבׁשּור ֹות  ְְִִֶַַָָּכי

ע ּמּודים  הן ׁש"ה ּמצ ֹות  ּבע ֹולם , להמ ׁשכה  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע 

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּברים  ה ּממ ׁשיכים  ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשהם 

הא ֹור  להמ ׁשכת  ּבנֹוגע  הן הע ֹולמ ֹות ", עם  ְְְִֵֵַַַָָָָה ּוא 

ּׁשּנקראים  מה  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי (ועל  למ ּטה  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמ ּלמעלה 

להעלאה  ּבנֹוגע  והן א ֹור "), "ע ּמּודי ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָּבׁשם 

ה ּמׁשּכן  קר ׁשי ענין ּגם  וזה ּו למעלה . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשהם  לפי  ּדוקא , ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהם 

עם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְִִֵַַָה ּמח ּברים 

והרצ ּפה , ה ּגג  ׁשּמח ּבר  הע ּמּוד  ּכמ ֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָהע ֹולמ ֹות ,

ׁשאין  ּתח ּתֹון עם  הימ ּנּו למעלה  ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָעליֹון

הימ ּנּו. ְֵֶַָלמ ּטה 

ÌÓ‡ ה ּטעם להבין צרי האמ ּור , ֿ ּפי על  »¿»ְִִִַַַַָָָָ

על  (ּדקאי הע ּמּודים  לענין ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻׁשה ּדגמא 

ּבּמק ּדׁש האדם ) עב ֹודת  ּכל  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָה ּמצ ֹות ,

מק ּדׁש' ּדאיקרי ּבענין 23(ּו'מ ׁשּכן ּדוקא  היא  ( ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

"ע ֹומדים "), ּבׁשם  (ׁשּנקראים  ה ּמׁשּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָקר ׁשי

ק ׁשּורה  להיֹות  צריכה  העב ֹודה  ע ּקר  ְְְְְֲִִִִַָָָָָּדלכא ֹורה ,

היה  לא  ה ּקר ׁשים  ענין וא ּלּו ה ּמק ּדׁש, ּבית  ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹעם 
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כט .21) כה, שמואלֿא ואילך.22)ע "פ  א שם, א.23)אגה"ק  ב , עירובין

    
'eÎÂ ‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚaL.רוחניים עליונים בעולמות ÓÂˆ‡ולא ∆»»«∆«¿»¿¿ƒ¿»

˙Bˆn‰L המצוות ‰ÌÈ„enÚכל  BÓk ÏLÓŒCcŒÏÚ Ô‰ הÌÈv ∆«ƒ¿≈«∆∆»»¿»«ƒƒ»ƒ
,˙BÏÚn‰ ÌeÓ ביותר הגבוה והעניין  ‰ÔBÈÏÚהמקום ÔBˆ ‡e‰ ≈««¬¿»∆¿

,˙ÈÓÁ‰ eÊl‰ ı‡‰ „Ú ,‡e‰ŒCea ביותר הנחות והעניין  המקום »«»»∆«≈«»¿ƒ
Ô‰Â המצוותBÓk ÏLÓŒCcŒÏÚ ¿≈«∆∆»»¿

ÔÈÏeÏÁ ÌÈ„enÚ‰ זה במובן  »«ƒ¬ƒ
משמשים  והן  דרכם לעלות שניתן 

כדבר  ולא ועלייה למעבר  כאמצעי 

וחוסם  ÔÈÙÈwnL∆«ƒƒשעוצר 
B‡ Ì„‡‰ ˙ÓL ÔÈLÈaÏÓe«¿ƒƒƒ¿«»»»

BLÙ B‡ BÁe'רוח' 'נשמה', «¿
שונות  ובחינות דרגות הן  ו 'נפש'

עליהן  מאירים שה'עמודים' בנשמה

בהן  ≈»¿∆¿Ìi˜nLkומתלבשות
„Â ,˙Bˆn‰el‡ ÌÈ„enÚ C «ƒ¿¿∆∆«ƒ≈
בהם  יש לעבור שכאמור  שניתן  'חלל '

‰ÓLŒÁeŒLÙp‰דרכו  ÔÈÏBÚƒ«∆∆«¿»»
BlL המצוות את המקיים האדם של  ∆

˙BÏÚn‰ Ìe „Ú ולעניין למקום «««¬
והנעלה  ¿BˆÏƒביותר הגבוה

ולהתחבר  בקשר Bˆaלהתקשר  ƒ¿
˙‡ ÌÈiÁ‰ הן ‰21'עם שהמצוות ««ƒ∆

BÈ‰Ï˙רצונו . :Let ֿ ֿ רוח הנפש ≈ƒ¿
הנשמה, חלקי  הם ̂¿Be˙נשמה,

ומחוברות  «BLaÏÓe¿À˙קשורות
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ‡e‰ ˙k‰ B‡a¿«∆∆¿»∆¿
‰Ê LeÏ È„ÈŒÏÚÂ ,‡e‰ŒCea»¿«¿≈¿∆
החלקים  את מלבישות שהמצוות

של  הנשמות eÏÎeÈהנשמה השונים ¿
המצוות  את ¬»BÊÁÏ˙שמקיימות

'‰ ÌÚa אלוקות מגילוי  ליהנות ¿…«
'eÎÂ ˙BÁˆÁˆÂ בחסידות מושג  ¿«¿»¿

בישעיה  הכתוב לשון  פי  (על  וקבלה

בצחצחות  והשביע תמיד  ה' "ונחך 

מאד , נעלה אלוקי  אור  המסמל  נפשך ")

שהכוונה  נאמר  שם הקודש' וב'אגרת

לבוא  לעתיד  לצדיקים הגנוז  לאור 

‰ÊŒÈÙÏ ‡nL ÈÙk)22ÔÈÚ ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«
Èk Û‡ ,"˙BÁˆÁˆÂ '‰ ÌÚ"…«¿«¿»«ƒ
˙enÎa ˙BËÚeÓ ˙BeLa¿»¿«
נעלות  לבחינות שהכוונה ומפרש

מהכתר  למעלה ).באלוקות,
‰fÓe על אלו  הזקן  אדמו "ר  מדברי  ƒ∆

בנשמה, מאירות שהמצוות ÎLÓ‰Ï‰האור  Ú‚Ba Ìb ÔeÓ שנפעלת »«¿≈«««¿»»
ידי  על  ומתגלית המצוות ידי  ‰Ôהעמודים על  ˙Bˆn‰"L ,ÌÏBÚa»»∆«ƒ¿≈

ŒB‡ ÌÈaÁÓe ÌÈÎÈLÓn‰ Ì‰L ÌÈ„enÚŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ «ƒ∆≈««¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»
˙ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba Ô‰ ,"˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ‡e‰ וגילויB‡‰ ƒ»»≈¿≈«¿«¿»«»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿«ƒ∆
ÌÈ‡˜pM ‰Ó ÔeÓ המצוות »«∆ƒ¿»ƒ
"B‡ È„enÚ" ÌLa שם על  ¿≈«≈

למטה  מלמעלה דרכם המאיר  ),האור 
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰Ï Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈«¿«¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ לאלוקות האדם התקרבות ¿«¿»
שגם  למעלה מלמטה התעלותו  ידי  על 

ה'עמודים'. ידי  על  נעשית היא

e‰ÊÂ ידי שעל  ה'עמודים' עניין  כמו  ¿∆
‰ÔkLnהמצוות ÈL˜ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿≈«ƒ¿»

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" Ì‰L∆≈¬≈ƒƒ¿ƒ
Ì‰L ÈÙÏ ,‡˜Âc המשכן קרשי  «¿»¿ƒ∆≈

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ÌÈaÁn‰«¿«¿ƒ≈
BÓk ,˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ‡e‰ŒCea»ƒ»»¿
‚b‰ aÁnL „enÚ‰»«∆¿«≈««

,‰tˆ‰Â בין חיבור  ÔBÈÏÚויוצר  ¿»ƒ¿»∆¿
epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L הנמשל ∆≈¿«¿»≈∆

hÓÏ‰ל 'גג ' ÔÈ‡L ÔBzÁz ÌÚƒ«¿∆≈¿«»
epÓÈ‰.'ל 'רצפה הנמשל  ≈∆

CÈˆ ,eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«ƒ»»»ƒ
ÔÈÚÏ ‡Ó‚c‰L ÌÚh‰ ÔÈ‰Ï¿»ƒ«««∆«À¿»¿ƒ¿«

È‡˜c) ÌÈ„enÚ‰ המכווןÏÚ »«ƒ¿»≈«
e‰fL ,˙Bˆn‰המצוות˙eÏÏk «ƒ¿∆∆¿»

Lc˜na (Ì„‡‰ ˙„BÚ Ïk»¬«»»»«ƒ¿»
'Lc˜Ó È˜È‡c ÔkLÓ'e)23, ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»

שמצינו  בגמרא ז "ל  חכמינו  כדברי 

נקרא  שהמשכן  הפסוקים בלשונות

כלומר  משכן , נקרא והמקדש מקדש

והכוונה  'משכן ' כתוב שלפעמים

'מקדש' כתוב ולפעמים למקדש,

למשכן  Âc˜‡והכוונה ‡È‰ (ƒ«¿»
ÔkLn‰ ÈL˜ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‡˜pL)בתורהÌLa ∆ƒ¿»ƒ¿≈
wÚ ,‰B‡ÎÏc ,("ÌÈ„ÓBÚ"¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«

‰„BÚ‰'ה בעבודת היהודי  של  »¬»
˜eL‰בעולם ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿»

el‡Â ,Lc˜n‰ ˙Èa ÌÚÔÈÚ ƒ≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«
˙Èa ‰È‰ ‡Ï ÌÈLw‰«¿»ƒ…»»¿≈
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יי    

נאמר  עליו ּבּמׁשּכן, ּדוקא  א ּלא  ה ּמק ּדׁש, 24ּבבית  ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבאהל . מתה ּל ְְְִֵֶֶֶַָֹואהיה 

ּבּמדר ׁשÔeÈÂג ) ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על 25על  ¿»ְִִֶַַַַָָ

"וע  ל ּמׁשּכן ה ּפס ּוק  ה ּקר ׁשים  את  ׂשית  ְְְִִִֶַַַָָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ע ֹומדים ", ׁשּטים  ְֲִִִֵַַָָָעצי

וע ׂשה " "ּוראה  ר ֹואה 26למ ׁשה : ׁשא ּתה  ּכׁשם  , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ

"ׂשרפים  ּלמעלה  מה  למ ּטה . ע ׂשה  ּכ ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָלמעלה ,

ע ֹומדים ".27ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי למ ּטה  אף  , ְְְֲִִִִֵַַָ

מהר "ׁש אדמ ֹו"ר  ּבזה  ּדר 28ּומבאר  ׁשעל  , ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבכל  ה ּגב ֹוהים  הם  ה ּׂשרפים  ה ּנה  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָה ּפׁשט 

ּבע ֹולם  הם  ה ּמלאכים  ורב  ע ּקר  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה ּמלאכים ,

ה ּבריאה  ּבע ֹולם  הם  וה ּׂשרפים  ּוכמ ֹו29ֿה ּיצירה , , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ארז  (עצי ׁשּטים " ה "עצי למ ּטה  הם 30כן ( ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּפׁשּוט  ֿ ּפי על  ולכן האילנֹות , ׁשאר  מ ּכל  ְְְִִִִֵַַַָָָָָה ּגב ֹוהים 

(ׂשרפים ) ּגב ֹוהים  ה ּיֹותר  ה ּמלאכים  ְְְְְִִִִֵַַַָָנמ ׁשל ּו

"עצי  ענין לבאר  ּוממ ׁשי ׁשּטים ". ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָל "עצי

ׁשּתהיה  ּבכדי ה ּוא  ה ּמׁשּכן ענין ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָׁשּטים ",

את ּכפיא  ֿ ידי על  ׁשּזה ּו למ ּטה , אלק ּות  ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹהמ ׁשכת 

יקרא  אס ּתּלק  ׁשאז ּדוקא , ֿ אחרא  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָסטרא 

עלמין  ּבכ ּוּלה ּו ֿ ּבריֿה ּוא  היּו9ּדק ּוד ׁשא  ולכן , ְְְְְְְִִֵָָָָ

הם  "ׁשּטים " ּכי ּדוקא , ׁשּטים " מ "עצי ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָה ּקר ׁשים 

זה ּו ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  וכד  "ׁשט ּות ", ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָמל ׁשֹון

ֿ ידיֿ ׁשעל  לס ּבא ", ׁשט ּותיּה ליּה "אהניה  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּכענין

ּבכ ּוּלה ּו ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ְְְְְְְִֵֶֶַָָָזה 

"עצי 31עלמין  ּׁשּיכ ּות  ּבבא ּור  לה ֹוסיף  ויׁש . ְְְְֲִִֵֵֵַָָ

ע ֹומדים " ל "ׂשרפים  למ ּטה  ע ֹומדים " ְְְְִִִִִִַָָׁשּטים 

למ ּטה , ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלמעלה ,
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(ג).24) טז פ "א, שהש"ר וראה ו. ז, ו.25)שמואלֿב  פל"ה, מ .26)שמו"ר כה, ב .27)תרומה ו, ידות 28)ישעי ' שתי  ד"ה

צד). ע ' תר"ל (סה"מ  תר"ל האחד ובהגהה 29)לקרש רפל"ט  תניא יג. דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער מ  שער חיים עץ 

ובכ"מ . ה.30)שם. כה, תרומה פירש"י  ט . תרומה תנחומא שהם 31)ראה מה עם נכון "ומ "מ  שם: תר"ל סה"מ  וראה

מכלל  ג"כ ה"ז עכ"ז מאד.. בדקות זהו כי  אם שנפל, התהו מבחי ' שנתברר ממה ג"כ הם השרפים כי  השרפים.. דוגמת

כו'". אתכפיא בכלל ג"כ וזהו הבירורים,

    
ÂÈÏÚ ,ÔkLna ‡˜Âc ‡l‡ ,Lc˜n‰ ארעי דירת שהיה המשכן  על  «ƒ¿»∆»«¿»«ƒ¿»»»

קבע של  בניין  Ó‡24Ï‰‡aולא Cl‰˙Ó ‰È‰‡Â עניין כן  אם ולמה ∆¡«»∆¿∆ƒ¿«≈¿…∆
במקדש? ולא במשכן  נאמר  ה' בעבודת ומרכזי  עיקרי  עניין  שהוא העמודים

L„na e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ (‚25˙ÈNÚÂ" ˜eÒt‰ ÏÚ ¿»«ƒ«∆»«ƒ¿»««»¿»ƒ»
ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈLw‰ ˙‡∆«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈
Ó‡ ,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ»«
‰LÓÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿…∆

המשכן : מלאכת ≈¿"e‡‰לגבי 
"‰NÚÂ26‰‡B ‰z‡L ÌLk , «¬≈¿≈∆«»∆
‰ÏÚÓÏ בעולמות ברוחניות, ¿«¿»

hÓÏ‰עליונים, ‰NÚ Ck בבניית »¬≈¿«»
הזה. בעולם הגשמי  »Ó‰המשכן 

‰ÏÚÓl המרכבה בתיאור  ברוחניות, ¿«¿»
ישעיה  בנבואת ÌÈÙN"¿»ƒהעליונה

"ÌÈ„ÓBÚ27‰hÓÏ Û‡ , ¿ƒ«¿«»
המשכן  ÌÈhLבמלאכת ÈˆÚ"¬≈ƒƒ

."ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ
‰Êa ‡Óe הפנימי הקשר  בעניין  ¿»≈»∆

ו 'עצי  לו ' ממעל  עומדים 'שרפים שבין 

עומדים' ¿»‡„"BÓשטים
L"‰Ó28ËLt‰ Cc ÏÚL , «¬«∆«∆∆«¿»

ÌÈ‰Bb‰ Ì‰ ÌÈÙO‰ ‰p‰ƒ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ
ביותר  הגבוהה הדרגה «¿∆ÏÎaLבעלי 

Â wÚ È‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆¬≈ƒ«¿…
ÌÏBÚa Ì‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ≈¿»

,‰Èˆi‰ ארבעת מבין  השלישי  «¿ƒ»
 ֿ ֿ בריאה אצילות הכלליים העולמות

ֿ עשייה  ‰Ìיצירה ÌÈÙO‰Â¿«¿»ƒ≈
‰‡Èa‰ ÌÏBÚa29, השני ¿»«¿ƒ»

מעולם  יותר  הנעלה העולמות, מארבעת

hÓÏ‰היצירה, ÔÎŒBÓÎe בעולם ¿≈¿«»
(הזה  "ÌÈhL ÈˆÚ"‰ שהםÈˆÚ »¬≈ƒƒ¬≈
Ê‡30ÏkÓ ÌÈ‰Bb‰ Ì‰ ( ∆∆≈«¿ƒƒ»

ÈtŒÏÚ ÔÎÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ‡L¿«»ƒ»¿»≈«ƒ
ËeLt הפשט דרך  eÏLÓלפי  »ƒ¿¿

ÌÈ‰Bb ˙Bi‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ«≈¿ƒ
"ÌÈhL ÈˆÚ"Ï (ÌÈÙN) שהם ¿»ƒ«¬≈ƒƒ

ביותר . הגבוהים העצים

CÈLÓÓe הנזכר במאמרו  הריי "צ ÌÈhL",הרבי  ÈˆÚ" ÔÈÚ ‡Ï «¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈ƒƒ
הדברים,לפי  של  הפנימית ‰ÔkLnהמשמעות ÔÈÚ Èk והתכלית והמטרה ƒƒ¿««ƒ¿»

hÓÏ‰,שלו  ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„Îa ‡e‰,הזה בעולם ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«¡…¿«»
לעיל , היא e‰fLכמבואר  למטה מלמעלה האלוקות וגילוי  המשכת ∆∆

‡ÈÙk˙‡ È„ÈŒÏÚ והכנעת ההפוך Á‡Œ‡ËÒ‡כפיית האחר , הצד  «¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
הקדושה  Ê‡Lמצד  ,‡˜Âc ומכניע וכופה יצרו  על  מתגבר  האדם כאשר  «¿»∆»

האחר  שמהצד  והתאוות הרצונות את

ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰9,'מסתלק' ¿¿»¿ƒ

אלא  והעלם, הסתלקות של  במובן  ולא

של  כבודו  ומתגלה עולה להיפך ,

העולמות  בכל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

התחתון  הזה בעולם גם מאיר  והגילוי 

ÌÈLw‰ eÈ‰ ÔÎÏÂ המשכן של  ¿»≈»«¿»ƒ
Èk ,‡˜Âc "ÌÈhL ÈˆÚ"Ó≈¬≈ƒƒ«¿»ƒ
ÔBLÏÓ Ì‰ "ÌÈhL"ƒƒ≈ƒ¿
‡ÈÙk˙‡ „ÎÂ ,"˙eËL"¿¿«ƒ¿«¿»

‡Á‡Œ‡ËÒ כ ופים כאשר  ƒ¿»«¬»
ֿ אחרא  הסטרא 'שטות' את ומכניעים

ÔÈÚk e‰Ê והתוצאה הפעולה הרי  ∆¿ƒ¿«
היא  זה' דלעומת ה'שטות כפיית של 

ההנהגה  של  והתוצאה הפעולה כמו 

שטות  דקדושה, שטות של  באופן 

לעיל  כמובא ודעת, מטעם שלמעלה

לשמח  שמואל  רב הנהגת את אודות

dÈ˙eËLהכלה  dÈÏ ‰È‰‡"«¬≈≈¿≈
˜lzÒ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,"‡aÒÏ¿«»∆«¿≈∆∆¿«≈
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡˜È¿»»¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa31 המשכת ויש ¿¿»¿ƒ
עד  העולמות, בכל  אלקות וגילוי 

זו  שכאמור  התחתון  הזה לעולם

המשכן . הקמת של  והמטרה הכוונה

˙eÎiM e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«»
‰hÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"¬≈ƒƒ¿ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN"Ïƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
הפשט  דרך  על  הן  לעיל  המבואר  מלבד 

ביותר , הנעלים המלאכים (ששרפים

הגבוהים  העצים הם שיטים ועצי 

העניין  פנימיות פי  על  והן  ביותר )

כפיית  אתכפייא, של  העבודה (שדווקא

ולכך  למטה אלוקות גילוי  אלוקות הממשיכה היא ֿ אחרא, הסטרא והכנעת

המשכן ) NÚ‰נועד  ,‰hÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬≈ƒƒ¿ƒ¿«»«¬»
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יב  

למעלה  ע ֹומדים " "ׂשרפים  ענין ּדגמת  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָֻנע ׂשה 

ה ). סעיף  ס ֹוף  ְְְִִַָ(ּכדלק ּמן

ֿ ט ֹוב ÔeÈÂד ) ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּתֹורת  על 32ּבהק ּדים  ¿»ְְִֵַַַַַַ

ל ֹו,27ה ּפס ּוק  מ ּמעל  ע ֹומדים  ׂשרפים  ְְִִִַַַָָ

הרצ ֹון, ענין לגדל  ּבנֹוגע  ּבעב ֹודה  הענין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבבא ּור 

ל ֹו", מ ּמעל  ע ֹומדים  "ׂשרפים  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמד ּיק 

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּכּסא " על  "ה ּיֹוׁשב  על  ְְִֵֵֵֶַַַַָָּדקאי

ֿ זה  ה ּכּסא 33לפני על  יֹוׁשב  אדנ"י את  ואראה  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּבע ֹולם  ה ּוא  ה ּׂשרפים  ׁשל  מעמדם  ּדה ּנה , ְְְֲִִֵֶַַָָָָּגֹו').

ׁשּמעמדם  סתם  מ ּמלאכים  (למעלה  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָה ּבריאה 

ּבכתבי  וכ ּמבאר  לעיל ), ּכּנזּכר  ה ּיצירה , ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבע ֹולם 

ׁשׁש34האריז"ל  ל ׂשרפים , ּבנֹוגע  הענינים  ּפרטי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגֹו' לאחד  ּגֹו'27ּכנפים  לאחת  ּכנפים  אר ּבע  א ֹו ,35, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ

ע ֹולם  ׁשה ּוא  "ה ּכּסא ", לבחינת  ְְִִִֵֶַַַָָָוׁשּיכ ּותם 

רצ ֹונם 36ה ּבריאה  ֿ ידי על  ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ואף  . ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ּגֹו' קד ֹוׁש יֹותר ,37(ּבאמירת  למעלה  להתע ּלֹות  ( ְְְְֲִִֵַַַַָָ

ׁשּׁשם  ּדיקא , "ע ֹומדים " - ע ֹומדים " "ׂשרפים  ְְְְֲִִִֶַָָָָאזי

ׁשניתי" ּד"לא  ּבאפן ּבתקף , עמידתם  -38היא  ְְְֲִִִִֶֶָָָֹֹֹ

ל ֹומר  ויׁש ה ּכּסא '. מ 'ע ֹולם  למעלה  ל ֹו, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָמ ּמעל 

ּדוקא , ּב"ּׂשרפים " ּבּתֹורה  זה  ענין ׁשּנמצא  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָה ּטעם 

להתע ּלֹות  הרצ ֹון ּכי יׂשראל , ּבנׁשמ ֹות  ְְְְְְִִִִֵַָָָֹולא 

ׁשּי ה ּבריאה ) (ע ֹולם  ה ּכּסא ' מ 'ע ֹולם  ְְְִִֵֵַַַַָָָָָלמעלה 

אצל  רק  ּגּופא , ּבּמלאכים  (אבל  מלאכים  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאצל 

נעלית ), הכי ּבּמעלה  ׁשּנמצאים  ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמלאכים 

להתע ּלֹות  ור ֹוצים  ה ּבריאה , ּבע ֹולם  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָׁשּמעמדם 

ֿ יׂשראל , נׁשמ ֹות  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  האציל ּות . ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָלע ֹולם 

ׁשּמחיצתן  הענין אמ ּתית  ֿ לבא  לעתיד  ׁשּית ּגּלה  [ּכפי מ ּמלאכים  למעלה  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם 

ׁשהם  ועד  ל ׂשרפים ), ועד  העליֹונים , מלאכים  (ׁשהם  ה ּׁשרת  מ ּמלאכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפנים 
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רבים הוב 32) מים המשך .28 שבהערה תר"ל סה"מ  ע "ב ). ריש תתרכז, ו כרך בראשית באוה"ת (נדפס  ג ג, לג"פ  בלקו"ת א

ואילך. א לא, אמור לקו"ת גם וראה וש"נ. מח . סימן בהוספות תשס "ד) (קה"ת, טוב  שם כתר פקי "ג. ו,33)תרל"ו ישעי '

שם.34)א. חיים עץ  ואילך.35)ראה קנט  ע ' א כרך נ"ך אוה"ת ב . יג, חגיגה וראה ו. א, טז 36)יחזקאל שער פרדס  ראה

פ "ה. אבי "ע ) סדר (שער מז שער פ "דֿה. פ "א. הכבוד) כסא (שער מו שער חיים עץ  פ "ג. אבי "ע ) ג.37)(שער ו, ישעי '

ו.38) ג, מלאכי 

    
ÛÈÚÒ ÛBÒ Ôn˜Ï„k) ‰ÏÚÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" ÔÈÚ ˙Ó‚cÀ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»¿ƒ

.(‰
BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙Bz ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ („32˜eÒt‰ ÏÚ27 ¿»¿«¿ƒ««««≈««»

BÏהנזכר  ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN,העליונה המרכבה על  המדבר  ¿»ƒ¿ƒƒ««
‰„BÚa ÔÈÚ‰ e‡a כפי ¿≈»ƒ¿»»¬»

האדם  של  ה' בעבודת משתקף שהוא

,ÔBˆ‰ ÔÈÚ Ï„‚Ï Ú‚Ba¿≈«¿…∆ƒ¿«»»
חשיבות  על  ללמוד  יש זה שמפסוק

בנפש  הרצון  כוח עניין  ותוקף ומעלת

ֿ טוב i„nL˜האדם  ֿ שם הבעל  ∆¿«≈
הפסוק  e˙kMבלשון  ‰Ó«∆»

,"BÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN"¿»ƒ¿ƒƒ««
È‡˜c ממעל" הכתוב בלשון  והכוונה ¿»≈

היא  ÏÚלו " LBi‰" ÏÚ««≈«
ŒÈÙÏ e˙kL BÓk) "‡qk‰«ƒ≈¿∆»ƒ¿≈

‰Ê33LBÈ È"„‡ ˙‡ ‰‡‡Â ∆»∆¿∆∆≈
('Bb ‡qk‰ ÏÚ הכתוב כן  ואם ««ƒ≈

'שרפים' הנקראים שהמלאכים אומר 

ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש ממעל  כביכול , הם,

הכסא". על  ≈p‰c¿ƒ‰,ה"יושב
‡e‰ ÌÈÙO‰ ÏL Ì„ÓÚÓ«¬»»∆«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ) ‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿«¿»
Ì„ÓÚnL Ì˙Ò ÌÈÎ‡ÏnÓƒ«¿»ƒ¿»∆«¬»»
kÊpk ,‰Èˆi‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»«ƒ¿»
È˙Îa ‡nÎÂ ,(ÏÈÚÏ¿≈¿«¿…»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ‡‰34ÌÈÈÚ‰ ÈËt »¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈÙk LL ,ÌÈÙNÏ Ú‚Ba¿≈««¿»ƒ≈¿»«ƒ

'Bb „Á‡Ï27ÌÈÙk Úa‡ B‡ , ¿∆»«¿«¿»«ƒ
'Bb ˙Á‡Ï35, והסוד הרמז  מה ¿««

וארבע  שש של  אלה במספרים

,"‡qk‰" ˙ÈÁÏ Ì˙eÎiLÂ¿«»»ƒ¿ƒ««ƒ≈
‰‡Èa‰ ÌÏBÚ ‡e‰L36. ∆»«¿ƒ»

È„ÈŒÏÚ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈«¿≈
ÌBˆ השרפים לידי (של  הבא רצון  ¿»

Bb'ביטוי  LB„˜ ˙ÈÓ‡a37( «¬ƒ«»
,˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ˙BlÚ˙‰Ï מעל ¿ƒ¿«¿«¿»≈

בעולם  שהיא עצמם מצד  מדרגתם

ÌÈ„ÓBÚ"הבריאה  ÌÈÙN" ÈÊ‡¬«¿»ƒ¿ƒ

,‡˜Èc "ÌÈ„ÓBÚ" Z מדייק ללמד הכתוב "עומדים" שהשרפים ואומר  ¿ƒ»¿»
"È˙ÈL ‡Ï"c ÔÙ‡a ,Û˜˙a Ì˙„ÈÓÚ ‡È‰ ÌML38 והעמידה ∆»ƒ¬ƒ»»¿…∆¿…∆¿…»ƒƒ

הרצון , תוקף מצד  אלא מדריגתם מצד  נמצאים הם בו  הבריאה בעולם לא היא

― עומדים הם ‰qk‡',למעשה ÌÏBÚ'Ó ‰ÏÚÓÏ ,BÏ ÏÚnÓ מעל ƒ««¿«¿»≈»«ƒ≈
ה  של  זו  (ו 'תורה' הבריאה ֿ עולם בעל 

הידוע  לפתגמו  המקור  היא ֿ טוב שם

במקום  – ֿ טוב ֿ שם הבעל  של 

נמצא, הוא שם אדם, של  שמחשבתו 

כוח  להם יש והרצון  המחשבה כי 

רב). וחוזק

‡ˆÓpL ÌÚh‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««««∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚ הרצון תוקף את המבטא ƒ¿»∆

,‡˜Âc "ÌÈÙO"a ‰Bza«»«¿»ƒ«¿»
Èk ,Ï‡NÈ ˙BÓLa ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

ÔBˆ‰ והשאיפה˙BlÚ˙‰Ï »»¿ƒ¿«
'‡qk‰ ÌÏBÚ'Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»«ƒ≈
Ïˆ‡ CiL (‰‡Èa‰ ÌÏBÚ)»«¿ƒ»«»≈∆
ÌÈÎ‡Ïna Ï‡) ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¬»««¿»ƒ

‡Ùeb שייך זה רצון  ˜עצמם, »«
ÌÈ‡ˆÓpL ÌÈÎ‡ÏÓ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
,(˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ÏÚna««¬»¬ƒ«¬≈

Ì„ÓÚnL מצד נמצאים הם בו  ∆«¬»»
הוא  מלכתחילה מדריגתם ומצד  עצמם

ÌÈˆBÂ ,‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿ƒ
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»¬ƒ
,Ï‡NÈŒ˙BÓL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ¿»≈
ÈÙk] ÌÈÎ‡ÏnÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
˙ÈzÓ‡ ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…¬ƒƒ

Ô˙ˆÈÁnL ÔÈÚ‰ נשמות של  »ƒ¿»∆¿ƒ»»
‰M˙ישראל  ÈÎ‡ÏnÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ«¿¬≈«»≈

,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ Ì‰L)∆≈«¿»ƒ»∆¿ƒ
(ÌÈÙNÏ „ÚÂ נמצאות והנשמות ¿««¿»ƒ

כי  באלוקות, יותר  פנימי  ועניין  במקום

מהמלאכים  למעלה Ì‰Lהם „ÚÂ¿«∆≈
ישראל  מנשמות למטה שהם המלאכים
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יג    

ֿ ל " א  ּפעל  "מה  ֿ יׂשראל  ּבני את  הרי 39ׁשֹואלים  ,[ ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

עצ  מ ּצד  ׁשם  ע ֹומדים  הרצ ֹון הם  ללא  ּגם  מם , ְְְִִֵַַַָָָָֹ

ׁשה ּנׁשמ ֹות   לכ נֹוסף  ּכי מ ּמעלתם , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָלהתע ּלֹות 

ה ּכב ֹוד  ּכּסא  מ ּתחת  ּכפי 40חצ ּוב ֹות  ׁשּזה ּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָ

בראת ּה" "א ּתה  ּבבחינת  היא  הרי 41ׁשה ּנׁשמה  , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת "נׁשמה  ענין יׁשנֹו ֿ זה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפני

אציל ּות 41היא " ּבחינת 42(ּבחינת  ׁשּזֹוהי ,( ְְֲִִִִִֶַַ

ֿ ידי  על  ה ּׂשרפים  מ ּגיעים  ׁשּׁשם  ל ֹו" ְְִִִִֵֶַַַַַָָ"מ ּמעל 

מ ּמעמדם . למעלה  להתע ּלֹות  ְְְְְֲִִַַַָָָָרצ ֹונם 

ÌÓ‡ ׁשהם] ּגּופא  ֿ יׂשראל  ּבני ּבעב ֹודת  »¿»ְְֲִֵֵֵֶַַָָ

נאמר  ׁשעליהם  מה ּׂשרפים , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָלמעלה 

הח ּלּוק  יׁשנֹו ל ֹו"] מ ּמעל  ע ֹומדים  ְְְִִִִֶַַַָ"ׂשרפים 

אף  האב ֹות , לג ּבי ר ּבנּו מ ׁשה  ׁשל  ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוהח ּדּוׁש

ה ּמר ּכבה  הן הן ּבדר ּוׁשי 43ׁשהאב ֹות  ּכּמבאר  , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ה ּתֹורה ' ּב'א ֹור  צדק ' ר ּבנּו,44ה 'צמח  מ ׁשה  מעלת  ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הוי', ׁשם  ּגּלּוי היה  אצל ֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּדוקא 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האב ֹות , אברהם 45אצל  אל  וארא  ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי ֿ י, ׁשד  ֿ ל  ּבא  יעקב  ואל  יצחק  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹאל 

לכן  להם , הוי'46נֹודע ּתי אני יׂשראל  לבני אמר  ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

והינּו, מצרים . סבל ֹות  מ ּתחת  אתכם  ה ּמֹוציא  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַּגֹו'

ענין  (ׁשה ּוא  מצרים  מארץ  ה ּיציאה  ֿ ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשעל 

ּוגב ּולים  מ ּמׁש)47ה ּמצרים  הפכ ּיים  לענינים  ועד  , ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ּתכלית  [ׁשּזה ּו ּתֹורה  ּבמ ּתן הוי', ׁשם  ל ּגּלּוי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּבא ּו

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מצרים , העם 48יציאת  את   ּבה ֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ה ּזה ], ההר  על  האלקים  את  ּתעבד ּון ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹמ ּמצרים 

ׁשּזה ּו49ּכי  ה ּמּדֹות , ּבענין היא  האב ֹות  עב ֹודת  ְְֲִִִִֶֶַַַָָ

וע ֹוׂשה  ר ּבֹו, ּבק ֹול  ׁשּׁשֹומע  העבד  עב ֹודת  ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻּבדגמת 

ּוב ּטּול  ה ּבּטּול , ענין ה ּוא  מ ׁשה  ׁשל  ענינֹו אבל  כ ּו', מ ּיראה  א ֹו מאהבה  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹצ ּוּויֹו
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עה"פ .39) פירש"י  כ. פ "כ, במדב "ר יד. בלק  תנחומא כג. כג, וראה 40)בלק  פ "ז. תשע ) ולא עשר (שער א שער פרדס 

ב . כט , השחר.41)זח "ג בברכות נשמה" א.42)"אלקי  כז, ראה פ ' לקו"ת במקומו. האריז"ל פפ "ב ,43)סידור ו. פמ "ז, ב "ר

ב 'תקסד.44)ו. ע ' ב 'תקנ. ע ' ז כרך קיט . ע ' וארא אוה"ת גם וראה עב . ע ' ואתחנן קמ . ע ' וארא אוה"ת ו,45)ראה וארא

ו.46)ג. גֿד.47)שם, עא, יתרו ואילך. ב  נז, וארא ואילך. סע "ד מט , שמות תו"א יב .48)ראה ג, תו"א 49)שמות גם ראה

א. נו,

    
"ÏŒ‡ ÏÚt ‰Ó" Ï‡NÈŒÈa ˙‡ ÌÈÏ‡BL39Ì‰ È‰ ,[ ¬ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«»«≈¬≈≈

ÌLהנשמות  ÌÈ„ÓBÚ הבריאה מעולם שלמעלה האצילות vÓ„בעולם ¿ƒ»ƒ«
ÔBˆ‰ ‡ÏÏ Ìb ,ÌÓˆÚ החזקה Ì˙ÏÚnÓ,והשאיפה ˙BlÚ˙‰Ï «¿»«¿…»»¿ƒ¿«ƒ«¬»»

עצמן , מצד  האצילות לעולם שייכות הנשמות כיצד  ומבאר  ÛÒBוממשיך  Èkƒ»
˙BeˆÁ ˙BÓLp‰L CÎÏ¿»∆«¿»¬

„Bk‰ ‡qk ˙ÁzÓ40, הוא ƒ««ƒ≈«»
הכסא, עולם הבריאה, ∆∆e‰fLעולם

˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk¿ƒ∆«¿»»ƒƒ¿ƒ«
"d˙‡ ‰z‡"41, הנשמה כפי  «»¿»»

בעולם  המאירה באלוקות מושרשת

BLÈהבריאה, ‰ÊŒÈÙÏ È‰¬≈ƒ¿≈∆∆¿
שורש  יותר לנשמה ונעלה קדום ומקור 

‰B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL" ÔÈÚƒ¿«¿»»∆»«»ƒ¿»
"‡È‰41˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa)42 ƒ¿ƒ«¬ƒ

מבריאה  È‰BfLשלמעלה השורש ), ∆ƒ
בעולם  הנשמה של  והקדום העליון 

BÏ"האצילות  ÏÚnÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ««
ŒÏÚ ÌÈÙO‰ ÌÈÚÈbÓ ÌML∆»«ƒƒ«¿»ƒ«
‰ÏÚÓÏ ˙BlÚ˙‰Ï ÌBˆ È„È¿≈¿»¿ƒ¿«¿«¿»

Ì„ÓÚnÓ שייכות הנשמות ואילו  ƒ«¬»»
ללא  גם בה ונמצאות זו  למדריגה

ממדרגתם, למעלה להתעלות הרצון 

לעיל . כמבואר 

Ï‡NÈŒÈa ˙„BÚa ÌÓ‡»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈
‡Ùeb עצמהÌ‰L] ישראל בני  »∆≈

Ì‰ÈÏÚL ,ÌÈÙO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»ƒ∆¬≈∆
ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" Ó‡∆¡«¿»ƒ¿ƒ
˜elÁ‰ BLÈ ["BÏ ÏÚnÓƒ««∆¿«ƒ

eaהשוני  ‰LÓ ÏL LecÁ‰Â¿«ƒ∆…∆«≈
˙B‡‰L Û‡ ,˙B‡‰ Èa‚Ï¿«≈»»«∆»»

‰kn‰ Ô‰ Ô‰43, היינו ≈≈«∆¿»»
ביטול  הוא לאלקות שלהם שהביטול 

שום  לה שאין  המרכבה כמו  מוחלט

הרוכב, של  רצונו  מלבד  אחר  רצון 

גם  מעלה יש רבינו  למשה ֿ מקום מכל 

האבות ÈLe„aעל  ‡nk«¿…»ƒ¿≈
B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿

'‰Bz‰44,ea ‰LÓ ˙ÏÚÓ «»«¬«…∆«≈

Ïˆ‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰ BÏˆ‡ ‡˜ÂcL∆«¿»∆¿»»ƒ≈¬»»«∆≈≈≈∆
˙B‡‰, זו גבוהה במדריגה האלוקות לגילוי  זכו  e˙kLשלא BÓk45 »»¿∆»

רבינו  למשה אמר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש והתגליתי ‡Â‡בתורה ‡Ïנראיתי  »≈»∆
,ÈŒ„L ÏŒ‡a ˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰‡ האלוקי שהאור  כפי  «¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈«»

באמצעות  ונמשך  גילוי  לידי  בא

ֿ י ' ושד  ֿ ל ' 'א הקדושים ÈÓLe¿ƒהשמות
'ÈÂ‰ מאיר שהאור  כפי  אבל  ¬»»

נעלה  אור  שהוא הוי ' שם באמצעות

גבול , בלי  או  ÈzÚ„Bיותר , ‡Ï…«¿ƒ
ÔÎÏ ,Ì‰Ï46ÈÏ Ó‡ »∆»≈¡…ƒ¿≈

‡ÈˆBn‰ 'Bb 'ÈÂ‰ È‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬ƒ¬»»«ƒ
ÌÈˆÓ ˙BÏÒ ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ

הכתוב. לשון  כאן  ŒÏÚLעד  ,eÈ‰Â¿«¿∆«
ÌÈˆÓ ı‡Ó ‰‡Èˆi‰ È„È¿≈«¿ƒ»≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈˆn‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««≈»ƒ

ÌÈÏe‚e47 וצמצום הגבלה הגורמים ¿ƒ
האלוקי , האור  ÌÈÈÚÏשל  „ÚÂ¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÎÙ‰ מאלוקותe‡a (LnÓ »¿ƒƒ«»»
ישראל  בראשם בני  רבינו  ומשה

‰Bz ÔzÓa ,'ÈÂ‰ ÌL ÈelbÏ¿ƒ≈¬»»¿««»
e‰fL] האלוקות וגילוי  תורה מתן  ∆∆

שעה  באותה הכוונה ÈÏÎz˙שהיה «¿ƒ
BÓkשל  ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿

e˙kL48 עוד משה אל  ה' בדברי  ∆»
ממצרים, היציאה ¬E‡ÈˆB‰a¿ƒלפני 

˙‡ Ôe„Úz ÌÈˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆
,[‰f‰ ‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»«∆
רבנו  משה של  ליתרון  הפנימי  והטעם

הוא  האבות Èk49˙„BÚעל  ƒ¬«
˙B‡‰,˙Bcn‰ ÔÈÚa ‡È‰ »»ƒ¿ƒ¿««ƒ

הלאה  וכן  ה' יראת ה', ∆∆e‰fLבאהבת
ÚÓBML „Ú‰ ˙„BÚ ˙Ó‚„a¿À¿«¬«»∆∆∆≈«

Ba ÏB˜a, שלו NBÚÂ‰האדון  ¿«¿∆
האדון ˆBÈeeומקיים  ‰‡Ó‰של  ƒ≈«¬»

BÈÚ Ï‡ ,'eÎ ‰‡iÓ B‡ƒƒ¿»¬»ƒ¿»
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ ÏL∆…∆ƒ¿««ƒ
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יד  

ּבאפן  להיֹות ֹו עבד , ׁשל  מה ּבּטּול  יֹותר  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹנעלה 

ר ּבנן" מלכי נע ׂשית 50ּד"מאן ׁשּמציא ּות ֹו , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

מציא ּות  ׁשאינֹו ּכיון עצמ ֹו,  ה ּמל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָמציא ּות 

ה ּׁשב ּוע  ּבפר ׁשת  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּכלל , 51לעצמ ֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָ

ּבּמאמר  ּבאר ּכה  ׁשּנת ּבאר  (ּכמ ֹו מה " ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֻ"ונחנּו

ֿ זה  ).52ׁשּלפני ְִֵֶֶ

על ÊŒÈtŒÏÚÂֿ‰ה ) אפ ׁשר '  ּב'דר) לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְְֵֵֶֶֶַָָ

(ׁשּבֹו ה ּמׁשּכן מעלת  ֿ ּפנים ) ְֲִִֶַַַָָָּכל 

ׁשּטים  עצי ל ּמׁשּכן ה ּקר ׁשים  את  וע ׂשית  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָנאמר 

ויּובן  ּדוקא . מ ׁשה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשה  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹע ֹומדים )

אמרים ' ּב'ל ּקּוטי ה ּמּגיד  הרב  ּתֹורת  ֿ ּפי 53על  ְֲִִִִֵַַַַַָָ

מק ֹומ ֹות  ּבּזהר 54(ּובכ ּמה  ּדאיתא  איה ּו55) מ ׁשּכן ְְְְִִִַַַָָָֹ

אחרים , ׁשל  ה ׁשּתּתפ ּות  [ללא  רברבנֹוהי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹּבלא 

ֿ ידי  על  היתה  וכליו ה ּמׁשּכן ׁשע ׂשּית  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּדאף 

ּגֹו', וע ׂשּו ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו וכמה , ּכמה  ְְְְְִֶַַַָָָָה ׁשּתּתפ ּות 

מ ׁשה  ֿ ידי על  היתה  ה ּמׁשּכן הקמת  ֿ מק ֹום  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמ ּכל 

לא 56לב ּדֹו מ ׁשה , ׁשע ׂשה  ׁשמ ׁשּכן ּפר ּוׁש: ,[ ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

א ֹויב  יד  ּבֹו ּבקר ֹוב 57ׁשלטה  וית ּגּלה  לעד , (ׁשּקּים  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומבאר  צדקנּו), מ ׁשיח  ּבביאת  ׁשּמׁשה 58מ ּמׁש, , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכמ ֹו עליו, ּבהס ּתּכל ּות ֹו ה ּמׁשּכן את  ְְְְְִִֶַַָָָָָע ׂשה 

ה ׁשראת 26ׁשּכת ּוב  ׁשהביא  ּגֹו', וע ׂשה  ּוראה  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבהס ּתּכ עליו ּבזה ,ה ּׁשכינה  והענין כ ּו'. ל ּות ֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

הרא ּיה  ענין ה ּוא  מ ׁשה  ׁשל  ועב ֹודת ֹו ענינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדה ּנה ,

הרא ּיה  ענין מ ּצד  היתה  ׁשּלֹו ה ּבּטּול  מעלת  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ(וגם 

ּבאפן 59ּדוקא ) היה  מ ׁשה  ׁשל  ׁשענינֹו וכיון , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

כ ּו' טעמא " ּפסיק  למ ּטה 60ּד"לא  ּבירידת ֹו ׁשּגם  , ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

למעלה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ה ּמה ּות  ּבא ֹות ּה לכן 61היה  , ְְְְֵֶַַַָָָָָ

ׁשא ֹות ֹו הינּו, וע ׂשה ", "ּוראה  ענין אצל ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהיה 
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סע "א.50) סב , גיטין ז.51)ראה טז, וארא.52)בשלח  דמוצש"ק  וארא כו.53)ד"ה אמרי54)סימן "כולל ― האמת אור

יא, תרנ"ט ) (הוסיאטין, מבארדיטשוב " יצחק  לוי  מוה' תלמידו.. כתבם אשר ממעזריטש המגיד בער דוב  מוהר"ר ַַצדיקים..

ב .55)א. רמא, זח "ב  ד.56)ראה פנ"ב , שמו"ר יא. פקודי  תנחומא וראה סע "ב . רלד, שם זהר סע "א.57)ראה ט , סוטה

תט .58) סימן יא. סימן תורה אור קכו. סימן אמרים לקוטי  גם ג.59)ראה ג, ואתחנן לקו"ת (אד"ר).60)ראה א קלח , זח "ג

ב .61) מט , נצבים לקו"ת ראה

    
האישית, המציאות של  מדובר Ïeheהמוחלט ÏÚ‰כאן שאודותיו  ƒ«¬∆
„Ú ÏL Ïeha‰Ó ˙BÈ, אדונו הוא B˙BÈ‰Ïלגבי  זה שביטול  כיון  ≈≈«ƒ∆∆∆ƒ¿

"Ôa ÈÎÏÓ Ô‡Ó"c ÔÙ‡a50, הונא רב שהאמוראים בגמרא מסופר  ¿…∆¿««¿≈«»»
מלכים'. עליכם, 'שלום להם ואמר  אחד  חכם לפניהם ועבר  ישבו  חסדא ורב

נקראו  שרבנן  לך  מנין  לו : אמרו 

בי  (במשלי ) כתוב להם: אמר  מלכים?

ולענייננו  ימלוכו . מלכים [בתורה]

וכאן  שרבנן , רבנן ' מלכי  'מאן  מפרשים

'מלכים' נקראים רבנו , למשה הכוונה

כך  כדי  עד  הוא שלו  הביטול  כי 

˙ÈNÚ B˙e‡ÈˆnL בלתי חלק ∆¿ƒ«¬≈
של  BÓˆÚ,נפרד  CÏn‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«∆∆«¿

BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿ƒ¿«¿
˙LÙa e˙kL BÓÎe ,ÏÏk¿»¿∆»¿»»«

ÚeM‰51בשלח "eÁÂפרשת «»«¿«¿
‰k‡a ‡a˙pL BÓk) "‰Ó»¿∆ƒ¿»≈«¬À»

ÊŒÈÙlL‰באריכות  Ó‡n52 ««¬»∆ƒ¿≈∆
פרשת  שבת במוצאי  שנאמר  המאמר 

תשל "ט  זו , שנה ).וארא
‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈
(ÌÈtŒÏkŒÏÚ 'LÙ‡ C„'a)¿∆∆∆¿»«»»ƒ

˙ÏÚÓ של המיוחד  ‰ÔkLnהיתרון  «¬««ƒ¿»
שהמשכן  אף על  המקדש, לגבי  אפילו 

נקרא  והמקדש ארעי  דירת 'אהל ', נקרא

קבע של  ולא (BaLבית במשכן , ∆
‡˙במקדש ˙ÈNÚÂ Ó‡∆¡«¿»ƒ»∆

ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈLw‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ
‰NÚpL (ÌÈ„ÓBÚ המשכןŒÏÚ ¿ƒ∆«¬»«
‡˜Âc ‰LÓ È„È שממשיך כפי  ¿≈…∆«¿»

ומבאר .

‰ ˙Bz ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ«»«
„Èbn‰ממעזריטשÈËewÏ'a ««ƒ¿ƒ≈

'ÌÈÓ‡53‰nÎe) ¬»ƒ¿«»
˙BÓB˜Ó54‡˙È‡c מובא ) ¿¿ƒ»

‰fa55‡Ïa e‰È‡ ÔkLÓ «…«ƒ¿»ƒ¿…
È‰B,שרים מילולי : בתרגום «¿¿»ƒ

"וחתמה  ו : פרק בדניאל  (כמו  נכבדים

רברבנוהי ", ובעזקת בעזקתה מלכא

הקים  רבנו  שמשה היא והכוונה שריו ) ובחותם בחותמו  אותה חתם והמלך 

בעצמו  המשכן  iNÚL˙את Û‡c ,ÌÈÁ‡ ÏL ˙eÙzzL‰ ‡ÏÏ]¿…ƒ¿«¿∆¬≈ƒ¿«∆¬ƒ«
BÓÎe ,‰ÓÎÂ ‰Ók ˙eÙzzL‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ÂÈÏÎÂ ÔkLn‰«ƒ¿»¿≈»»¿»«¿≈ƒ¿«¿«»¿«»¿

,'Bb eNÚÂ e˙kLהעושים היו  ‰ÔkLnורבים ˙Ó˜‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ∆»¿»ƒ»»¬»««ƒ¿»
BcÏ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰56,[ »¿»«¿≈…∆¿«

Let:הוא העניין  ותוכן  והמשמעות ≈
,‰LÓ ‰NÚL ÔkLÓL בשונה ∆ƒ¿»∆»»…∆

המקדש  בתי  Baמשני  ‰ËÏL ‡Ï…»¿»
ÈB‡ „È57,„ÚÏ ÌiwL) כדברי «≈∆«»»«

של  ידיו  ומעשה שנגנז  ז "ל  חכמינו 

נצחיים הם המשכן lb˙ÈÂ‰משה ¿ƒ¿«∆
משה LnÓ,שהקים B˜a¿»«»

,(e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
‡Óe58,, המגיד LnL‰הרב ¿»≈∆…∆

B˙eÏkzÒ‰a ÔkLn‰ ˙‡ ‰NÚ»»∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿
e˙kL BÓk ,ÂÈÏÚ26‰‡e »»¿∆»¿≈

‡È‰L ,'Bb ‰NÚÂ משה «¬≈∆≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ על «¿»««¿ƒ»»»

eÎ'המשכן  B˙eÏkzÒ‰a וכפי ¿ƒ¿«¿
ומבאר . שממשיך 

BÈÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ ÏL B˙„BÚÂ«¬»∆…∆ƒ¿«

‰i‡‰באלוקות˙ÏÚÓ Ì‚Â) »¿ƒ»¿««¬«
BlL Ïeha‰ לאלקות‰˙È‰ «ƒ∆»¿»

(‡˜Âc ‰i‡‰ ÔÈÚ „vÓ59, ƒ«ƒ¿«»¿ƒ»«¿»
‰È‰ ‰LÓ ÏL BÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»∆…∆»»
"‡ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï"c ÔÙ‡a¿…∆¿…»ƒ«¬»

'eÎ60, רבינו שבמשה הזוהר  כדברי 

'משה  שמות) (בפרשת בתורה נאמר 

שתי  בין  מפסיק טעם ללא משה'

שיש  בחסידות כך  על  ומוסבר  הפעמים

ויש  למעלה שהיא כפי  משה בחינת

למטה, שהיא כמו  משה בחינת

בין  הפסק שאין  העובדה ומשמעות

היא הפעמים B˙„ÈÈaשתי  ÌbL∆«ƒƒ»
˙e‰n‰ d˙B‡a ‰È‰ ‰hÓÏ¿«»»»¿»««

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk61ÔÎÏ , ¿∆¿«¿»»≈
BÏˆ‡ ‰È‰ היה רבנו  שמשה כפי  גם »»∆¿

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



טו    

למ ּטה , ּבע ׂשּיה  נמ ׁש ׁשּלֹו ּברא ּיה  ׁשהיה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָענין

"ּכׁשם  ה ּמדר ׁש, מ ּדברי ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָוכ ּנזּכר 

ּבא ֹות ֹו למ ּטה ", ע ׂשה  ּכ למעלה , ר ֹואה  ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָׁשא ּתה 

ה ּמׁשּכן  ה ּוקם  מ ׁשה  ֿ ידי ׁשעל  וזה ּו מ ּמׁש. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאפן

ׁשּטים  מ "עצי ׁשּנע ׂשּו ה ּקר ׁשים  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָּבאמצע ּות 

את  ׁשּמח ּברים  הע ּמּודים  ּבדגמת  ׁשהם  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻע ֹומדים ",

ּכאחד  להיֹות  (מ ּטה ) הרצ ּפה  עם  (מעלה ) ְְְְִִִֶַַַַָָָָָה ּגג 

הכי  ּׁשה ּדגמא  מה  ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻמ ּמׁש.

הע ּמּודים , מענין היא  ה ּמצ ֹות  לעב ֹודת  ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָמתאימה 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּבר ֹות  ׁשּממ ׁשיכ ֹות  ה ּמצ ֹות  ְְְְִִִֵֶַַַּכי

ה ּגג ׁשּמח ּבר  הע ּמּוד  ּכמ ֹו הם  הע ֹולמ ֹות , ְְִֵֵֶַַַַָָָעם 

ּכיון  מ ּמׁש, האפן ּבא ֹות ֹו ׁשּנע ׂשים  ּבאפן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוהרצ ּפה 

ּבתח ּתֹונים " "ּדירה  נע ׂשית  ֿ ידם  "ּדירה "62ׁשעל  , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּובכל  עניניו ּבכל  ּבּה ה ּדר  נמצא  ׁשּׁשם  ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָּדיקא ,

מ ֹורי63עצמ ּות ֹו ע ֹוד  יּכנף  ׁשּלא  ּבאפן ועד  ,64. ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּטים  "עצי ּׁשּיכ ּות  ּגם  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָועל 

ה ּמדר ׁש: (ּכדברי ע ֹומדים " ל "ׂשרפים  ְְְְְְִִִִִִֵַָָע ֹומדים "

עצי  למ ּטה  אף  ע ֹומדים , ׂשרפים  ּלמעלה  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָמה 

נע ׂשים  ׁשה "ּׂשרפים " ּדכ ׁשם  ע ֹומדים ), ְְְֲִִִִִִֵֶַַָׁשּטים 

קר ׁשי  ֿ ידי על  ּגם  ּכ ל ֹו", מ ּמעל  ְְְִִֵֵַַַַַָ"ע ֹומדים 

מה ּפכים  ע ֹומדים " ׁשּטים  מ "עצי ׁשּנע ׂשּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָה ּמׁשּכן

ּד ה ּׁשט ּות  ל ֹו",את  "מ ּמעל  להיֹות  ֿ זה  לע ּמת  ְְְִִִֶֶַַַַֻ

הע ׂשּיה  ׁשעניני וע ׂשה ", "ּוראה  ענין  ּדר ֿ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל 

למעלה . ּברא ּיה  ׁשהם  ּכמ ֹו אפן ּבא ֹות ֹו הם  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלמ ּטה 

ׁשּבקר ׁשי p‰Â‰ו) הע ּמּודים  ענין על  נֹוסף  ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַַָָ

"ע ֹומדים ", ּבׁשם  ׁשּנקראים  ְְְְִִִִֵֶַָָה ּמׁשּכן

ּכפ ׁשּוט ֹו), ("ע ֹומדים " העמידה  ענין ּגם  ּבהם  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָיׁש

העמידה  "וזה ּו ה ּפרק : ּבס ּיּום  מבאר  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָועל 
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הזה  בעולם ÔÈÚלמטה B˙B‡L ,eÈ‰ ,"‰NÚÂ ‰‡e" ÔÈÚƒ¿«¿≈«¬≈«¿∆ƒ¿»

BlL ‰i‡a ‰È‰L הנפש מכוחות ביותר  נעלה כוח CLÓשהיא ∆»»»¿ƒ»∆ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰iNÚa וחיצוני תחתון  כוח היא שהעשיה אף kÊpÎÂעל  «¬ƒ»¿«»¿«ƒ¿»

‰‡B ‰z‡L ÌLk" ,L„n‰ ÈcÓ (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒƒƒ¿≈«ƒ¿»¿≈∆«»∆
,"‰hÓÏ ‰NÚ Ck ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»¬≈¿«»

LnÓ ÔÙ‡ B˙B‡a בין הבדל  מבלי  ¿…∆«»
לכפי  למעלה הם שהדברים כפי 

למטה. הם ŒÏÚLשהדברים e‰ÊÂ¿∆∆«
ÔkLn‰ Ì˜e‰ ‰LÓ È„È שבו ¿≈…∆««ƒ¿»

בעולם  למטה אלוקות התגלות היתה

‰ÌÈLwהזה ˙eÚˆÓ‡a¿∆¿»«¿»ƒ
ÌÈhL ÈˆÚ"Ó eNÚpL∆«¬≈¬≈ƒƒ
˙Ó‚„a Ì‰L ,"ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ∆≈¿À¿«
‚b‰ ˙‡ ÌÈaÁnL ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¿«¿ƒ∆««
(‰hÓ) ‰tˆ‰ ÌÚ (‰ÏÚÓ)«¿»ƒ»ƒ¿»«»

LnÓ „Á‡k ˙BÈ‰Ï שהיה כפי  ƒ¿¿∆»«»
למטה  בהיותו  שגם עצמו  רבנו  במשה

וחיבר  למעלה, שהוא כמו  בדיוק היה

(למטה), עשיה עם (למעלה) ראיה

לעיל . כמבואר 

‰Ó Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
‰ÓÈ‡˙Ó ÈÎ‰ ‡Ó‚c‰M∆«À¿»¬ƒ«¿ƒ»
ÔÈÚÓ ‡È‰ ˙Bˆn‰ ˙„BÚÏ«¬««ƒ¿ƒ≈ƒ¿«

,ÌÈ„enÚ‰ שכשם לעיל  כמבואר  »«ƒ
הגג  ומטה, מעלה מחברים שהעמודים

אלקות  ממשיכות המצוות כך  והרצפה,

כיון  הזה, לעולם למטה מלמעלה

דומה החיבור  ‰Bˆn˙שאופן  Èkƒ«ƒ¿
ŒB‡ ˙BaÁÓe ˙BÎÈLÓnL∆«¿ƒ¿«¿

˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ÛBÒŒÔÈ‡ ועושות ≈ƒ»»
אחד , דבר  והלמטה הלמעלה ≈‰Ìאת

‚b‰ aÁnL „enÚ‰ BÓk¿»«∆¿«≈««
ÌÈNÚpL ÔÙ‡a ‰tˆ‰Â¿»ƒ¿»¿…∆∆«¬ƒ

,LnÓ ÔÙ‡‰ B˙B‡a' וה'גג ¿»…∆«»
מתעלה  וה'רצפה' ה'רצפה' עם מתחבר 

אתו  ומתחברת ה'גג ' ŒÏÚLאל  ÔÂÈk≈»∆«
Ì„Èהמצוות ידי  ÈNÚ˙על  »»«¬≈

"ÌÈBzÁ˙a ‰Èc"62, כדברי ƒ»¿«¿ƒ
 ֿ ֿ ברוך  שהקדוש במדרש ז "ל  חכמינו 

הזה  שהעולם היינו  בתחתונים, 'דירה' יתברך  לו  שתהיה כביכול , 'נתאוה', הוא

אלקות, לגילוי  ראוי  מקום היה וחומרי , גשמי  עולם שהוא אף על  התחתון 

,‡˜Èc "‰Èc" יתברך לה' 'דירה' יהיה שהעולם ואומר  מדייק והמדרש ƒ»»¿»
'דירה' כמו  יהיה ÏÎeשהדבר  ÂÈÈÚ ÏÎa da c‰ ‡ˆÓ ÌML∆»ƒ¿»«»»¿»ƒ¿»»¿»

B˙eÓˆÚ63, וממהות ממנו  חלק ורק לפעמים נמצא הוא שבו  מקום כמו  לא «¿
שם, מתגלה EÈBÓשלו  „BÚ ÛkÈ ‡lL ÔÙ‡a „ÚÂ64 גילוי היינו  ¿«¿…∆∆…ƒ»≈∆

שהוא  כפי  בלבושים, וכיסוי  הסתר  ללא

הדר  שבו  המקום שזה הדירה במשל 

מכוסה  אינו  כשהוא לפעמים נמצא

בלבושים.

Ìb ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" ˙eÎiM«»¬≈ƒƒ¿ƒ
È„k) "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN"Ïƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÙN ‰ÏÚÓl ‰Ó :L„n‰«ƒ¿»«¿«¿»¿»ƒ
ÈˆÚ ‰hÓÏ Û‡ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«¿«»¬≈
ÌLÎc ,(ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒƒ¿≈
ÌÈNÚ "ÌÈÙO"‰L∆«¿»ƒ«¬ƒ

,"BÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ" כמבואר ¿ƒƒ««
של  ושאיפתם רצונם ידי  שעל  לעיל 

הבריאה  מעולם להתעלות המלאכים

כביכול , מתעלים, הם האצילות, לעולם

האלקות  הכסא, על  ליושב ממעל 

הבריאה, בעולם Ìbהמאירה Ck»«
eNÚpL ÔkLn‰ ÈL˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿≈«ƒ¿»∆«¬
"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"Ó≈¬≈ƒƒ¿ƒ
Œ˙nÚÏc ˙eËM‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿À«

‰Ê ודעת מטעם שלמטה שטות ∆
אותה  שמהפכים אחרי  אותה, ומעלים

דקדושה', "ÏÚnÓל 'שטות ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ««
‰‡e" ÔÈÚ CcŒÏÚ ,"BÏ«∆∆ƒ¿«¿≈
‰iNÚ‰ ÈÈÚL ,"‰NÚÂ«¬≈∆ƒ¿¿≈»¬ƒ»

‰hÓÏ אשר עד  ‰Ìמתעלים ¿«»≈
‰i‡a Ì‰L BÓk ÔÙ‡ B˙B‡a¿…∆¿∆≈ƒ¿ƒ»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»
ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»«ƒ¿«
ÔkLn‰ ÈL˜aL ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¿«¿≈«ƒ¿»
,"ÌÈ„ÓBÚ" ÌLa ÌÈ‡˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
קרשי  של  הדמיון  מלבד  כלומר ,

המצוות, (הם ל 'עמודים' המשכן 

שהם  בכך  באריכות) לעיל  כמבואר 

עומדים' שטים Ì‰a'עצי  LÈ≈»∆
המשכן  (בקרשי  ‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ Ìb שטים בעצי  מדובר  שהרי  «ƒ¿«»¬ƒ»

‡Ó ‰Ê ÏÚÂ ,(BËeLÙk "ÌÈ„ÓBÚ" בסיום הריי "צ ÌeiÒaהרבי  ¿ƒƒ¿¿«∆¿»≈¿ƒ
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טז  

ה ּקּיּום  על  מ ֹורה  ּד"עמידה " ׁשּטים ", ֲֲִִִִֵַַַַָָּד"עצי

ענין  מת ּגּלה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו ה ּׁשּנּוי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַוהע ּדר 

כ ּו'".38אני  ׁשניתי לא  הוי' ֲֲִִִָָָֹ

ÔÈÚ‰Â וטריא ֿ ה ּׁשקלא  יד ּוע  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַַָָָָ

האמצעי  לאדמ ֹו"ר  האמ ּונה ' 65ּב'ׁשער  ְְְֱִֶַַַָָָָָ

ּכתיב  ּדה ּנה  והעמידה , ה ּיׁשיבה  לענין 66ּבנֹוגע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

יׁש ולכא ֹורה  ּגֹו', הוי' וּיׁשב  יׁשב  ל ּמּבּול  ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהוי'

ענין  על  ׁשּמֹורה  היׁשיבה , ּבענין ּדוקא  ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָמעלה 

 א ההתיּׁשב ּות . ענין ועל  למ ּטה  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָההמ ׁשכה 

ּוכמ ֹו ּדוקא , עמידה  ׁשל  ענין ּגם  ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמצינּו

להם 67ׁשּכת ּוב  עמד ּת ע ּמים , לריב  ע ֹומד  הוי' ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

צרתם  ּדבר 68ּבעת  יׁש ׁשּכא ׁשר  ּבזה , וה ּבא ּור  . ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ע ּמֹו ללחם  וצרי ּומס ּתיר , ּומעלים  ְְְְְִִִִִֵַַַַָֹה ּמנּגד 

העמידה  ענין להיֹות  צרי אזי כ ּו', ְְְְֲֲִִִִַַַָָָּולנּצח ֹו

ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  וה ּתקף . החזק  על  ׁשּמֹורה  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּדוקא ,

ׁשּטים  מ "עצי ׁשּנע ׂשּו ה ּמׁשּכן לקר ׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבנֹוגע 

הע ֹולם , והס ּתר  העלם  ׁשּיׁשנֹו ּדכיון ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָע ֹומדים ",

מ ּמּנּו ולע ׂשֹות  להפכ ֹו (ׁשּמצריכים  הע ֹולם  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשקר 

צריכה  אזי ֿ זה , ּדלע ּמת  ּוׁשט ּות  ל ּמׁשּכן), ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֻקר ׁש

ׁשּזה ּו למ ּטה , אלק ּות  ּבהמ ׁשכת  ה ֹוספה  ְְְְֱִֶֶַַַָָָָֹלהיֹות 

ה ּׁשּנּוי, והע ּדר  ה ּקּיּום  על  ׁשּמֹורה  העמידה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָענין

ּובעב ֹו ׁשניתי", לא  הוי' ּד"אני ה ּגּלּוי דת ׁשּזה ּו ֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ה ּנּצח ֹון, את  ׁשּפֹועלת  העב ֹודה  ענין ה ּוא  ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם 

ּבעצם  ׁשּמׁשר ׁשת  ה ּנצח  מ ּדת  ׁשּמּצד  ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻעב ֹודה 

("לא  ׁשּנּוי ׁשל  ענין ׁשּי לא  ׁשּׁשם  ְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹה ּנפ ׁש,

הה ּלּולא ' ּב'המ ׁש ּבאר ּכה  ּכּמבאר  .69ׁשניתי"), ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

LÈÂּבהמ ׁש ה ּמבאר  ֿ ּפי על  ּבזה  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

מק ֹומ ֹות 70תער "ב  ׁשהח ּלּוק 71(ּובכ ּמה  ( ְְִֶַַָ

האחד , ּדברים . ּבׁשל ׁשה  ה ּוא  לעמידה  יׁשיבה  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּבין

אחת , ּבמדרגה  אינם  והרגלים  ה ּגּוף  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּבּיׁשיבה 

הרא ׁש ּבעמידה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  למ ּטה . הם  והרגלים  ה ּכּסא , על  יֹוׁשב  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשה ּגּוף 

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

ואילך).65) א (עה, י .66)פמ "ו כט , יג.67)תהלים ג, ישעי ' דחנוכה.68)ע "פ  הנסים" "ועל הודאת פי "ז.69)נוסח  פי "א.

ואילך.70)פי "ט . א'רצא ע ' ח "ג תשא). (ע ' פשמ "א ואילך.71)ח "ב  שלח  ע ' קונטרסים האמצעי  אדמו"ר מאמרי  ראה

ואילך). פח  ע ' תשי "ז (סה"מ  ואילך פ "ב  תשי "ז הרבים ברחמיך ואתה ד"ה גם וראה ואילך. 33 ע ' תרפ "ט  סה"מ 

    
˜t‰: המאמר של  ÌÈhL",התשיעי  ÈˆÚ"c ‰„ÈÓÚ‰ e‰ÊÂ" «∆∆¿∆»¬ƒ»«¬≈ƒƒ

"‰„ÈÓÚ"c ומתקיים שעומד  דבר  של  ÏÚבמשמעות ‰BÓÌeiw‰ «¬ƒ»»««ƒ
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰התמידי  eÈ‰Â ,ÈepM‰ cÚ‰Â המשכן קרשי  ידי  על  ¿∆¿≈«ƒ¿«¿∆«¿≈∆

È‡ ÔÈÚ ‰lb˙Ó38'eÎ È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ והעדר התמידיות עניין  ƒ¿«∆ƒ¿«¬ƒ¬»»…»ƒƒ
שממשיך  וכפי  באלוקות" השינוי 

ומבאר .

Úe„È ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
‡ÈËÂŒ‡Ï˜M‰ הדיוןÚL'a ««¿»¿«¿»¿««

"BÓ„‡Ï '‰eÓ‡‰»¡»»«¿
ÈÚˆÓ‡‰65ÔÈÚÏ Ú‚Ba »∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«

‰„ÈÓÚ‰Â ‰ÈLi‰ עדיף מהם מי  «¿ƒ»¿»¬ƒ»
יותר , È˙kונעלה ‰p‰c66 ¿ƒ≈¿ƒ

LÈבתהילים  ÏeanÏ 'ÈÂ‰¬»»««»»
,'Bb 'ÈÂ‰ LiÂ את שמשבחים הרי  «≈∆¬»»

הישיבה  בעניין  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰B‡ÎÏÂ אכן‡˜Âc ‰ÏÚÓ LÈ ¿ƒ¿»≈«¬»«¿»
‰ÈLÈ‰ ÔÈÚa,העמידה לגבי  ¿ƒ¿««¿ƒ»

‰BnL הישיבה עניין  ÏÚדווקא ∆»«
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ כמו ƒ¿«««¿»»¿«»

קומתו  את משפיל  לשבת שכדי  האדם

למטה  ÔÈÚויורד  ÏÚÂ¿«ƒ¿«
˙eMÈ˙‰‰ קביעות של  במובן  «ƒ¿«¿

LiLשני מצד ‡Cומנוחה. eÈˆÓ «»ƒ∆≈
,‡˜Âc ‰„ÈÓÚ ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»

e˙kL BÓÎe67 דומה בנוסח ¿∆»
ÈÏבישעיה  „ÓBÚ 'ÈÂ‰¬»»≈¿ƒ
,ÌÈnÚ של הניסים' 'ועל  בנוסח וכן  «ƒ

חנוכה  Úa˙ימי  Ì‰Ï z„ÓÚ»«¿»»∆¿≈
Ì˙ˆ68. »»»

,‰Êa e‡a‰Â הסתירה את ליישב ¿«≈»∆
עמידה לכאורה או  עדיפה ישיבה האם

‰bn„עדיפה  c LÈ L‡kL∆«¬∆≈»»«¿«≈
CÈˆÂ ,ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓe«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ
ÈÊ‡ ,'eÎ BÁvÏe BnÚ ÌÁÏÏƒ¿…ƒ¿«¿¬«
‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»
˜ÊÁ‰ ÏÚ ‰BnL ,‡˜Âc«¿»∆»««…∆

Û˜z‰Â באדם הוא שכך  וכשם ¿«…∆
למעלה  כביכול , הוא, כך  למטה,

ענייני  על  והסתר  העלם יש שכאשר 

חוזק  למעלה, עמידה יש אלוקות

ההעלם  על  להתגבר  כדי  ותוקף

ולבטלו . Ìbוההסתר  ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»«

,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"Ó eNÚpL ÔkLn‰ ÈL˜Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿≈«ƒ¿»∆«¬≈¬≈ƒƒ¿ƒ
ענין  בהם וחוזק,ומדגש תוקף המסמל  ‰ÌÏÚהעמידה, BLiL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆¿∆¿≈

ÌÈÎÈˆnL) ÌÏBÚ‰ ˜L ,ÌÏBÚ‰ zÒ‰Â וההסתר ההעלם ¿∆¿≈»»∆∆»»∆«¿ƒƒ
מחייבים  הש'ק'ר 'BÎÙ‰Ïוהשקר  ˜Lלהפוך  epnÓ ˙BNÚÏÂ ¿»¿¿«¬ƒ∆∆∆

,‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËLe ,(ÔkLnÏ«ƒ¿»¿ƒ¿À«∆
ÈÊ‡ מתגברים אלה שכל  במצב ¬«

‰ÙÒB‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿»»
,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«¡…¿«»
‰BnL ,‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¬ƒ»∆»
,ÈepM‰ cÚ‰Â Ìeiw‰ ÏÚ««ƒ¿∆¿≈«ƒ

‰Èelbלעיל כמבואר  e‰fL∆∆«ƒ
,"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡"c«¬ƒ¬»»…»ƒƒ
בה  שאין  במדריגה האלוקות התגלות

ֿ ושלום  חס חלישות או  שינוי  שום

Ì„‡‰ ˙„BÚe התוקף עניין  «¬«»»»
מתבטא  שהוא כפי  למעלה והחוזק

האדם  של  ה' בעבודת ‰e‡ומשתקף
‰„BÚ‰ ÔÈÚ כזה מסוג  ה' עבודת ƒ¿«»¬»

ÔBÁvp‰ ˙‡ ˙ÏÚBtL על ∆∆∆∆«ƒ»
ה', לעבודת ועיכובים המניעות

Áˆp‰ ˙cÓ „vnL ‰„BÚ¬»∆ƒ«ƒ««∆«
ÌˆÚaשבנפש  ˙LLnL∆À¿∆∆¿∆∆

ÌML ,LÙp‰ הנפש Ï‡בעצם «∆∆∆»…
‡Ï") ÈepL ÏL ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»∆ƒ…
‰k‡a ‡nk ,("È˙ÈL»ƒƒ«¿…»«¬À»

'‡Ïel‰‰ CLÓ‰'a69 בפרקי ¿∆¿≈«ƒ»
לגני ' 'באתי  בפסוק שמתחיל  ה'המשך '

עניין  באריכות מוסבר  שם תש"י , משנת

ועניינו  האדם בנפש שהוא כפי  הניצחון 

ה'. בעבודת

ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
"Ú˙ CLÓ‰a ‡n‰70 «¿…»¿∆¿≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎe)71˜elÁ‰L ( ¿«»¿∆«ƒ
ÈÓÚÏ„‰ההבדל  ‰ÈLÈ ÔÈa≈¿ƒ»«¬ƒ»

,„Á‡‰ .ÌÈc ‰LÏLa ‡e‰ƒ¿…»¿»ƒ»∆»
ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰ ‰ÈLiaL∆«¿ƒ»«¿»«¿«ƒ

˙Á‡ ‰‚„Óa ÌÈ‡ אלא שווה, ≈»¿«¿≈»««
,‡qk‰ ÏÚ LBÈ Ûeb‰L∆«≈««ƒ≈

,‰hÓÏ Ì‰ ÌÈÏ‚‰Â יותר נמוך  ¿»«¿«ƒ≈¿«»
הכסא. שעל  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהגוף

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



יז    

ה ׁשני, אחת . ּבמדרגה  הם  והרגלים  ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָה ּגּוף 

הרא ׁש ּובעמידה  למ ּטה , נׁשּפל  הרא ׁש ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹׁשּבּיׁשיבה 

ׁשּבּיׁשיבה  וה ׁשליׁשי, למעלה . ק ֹומת ֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻמג ּבּה

ה ּׁשרפרף  (וה ּוא  הארץ  מן מג ּבה ֹות  ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻהרגלים 

הרגלים  הרגלים 72ׁשּתחת  ּבעמידה  אבל  ,( ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָ

ׁשעמידה  ּבזה , והענין ּבארץ . וע ֹומד ֹות  ְְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָנֹוגע ֹות 

מה  (ׁשּזה ּו מ ּטה  למ ּטה  ההמ ׁשכה  על  ְְֶֶַַַַַַָָָָָמ ֹורה 

ׁשאין  ּבאפן ּבארץ ) וע ֹומד ֹות  נֹוגע ֹות  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹּׁשהרגלים 

הם  והרגלים  ּׁשה ּגּוף  מה  (ׁשּזה ּו ׁשּנּוי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּבּה

נמ ׁשכת  מ ּטה  למ ּטה  ׁשּגם  ועד  אחת ), ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבמדרגה 

(ׁשּזה ּו העצמ ּיים  מ ֹוחין ּדגדל ּות , מ ֹוחין ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבחינת 

ונמצא , למעלה ). ק ֹומת ֹו מג ּבּה ּׁשהרא ׁש ְְְְְִֶַַָָָָָֹֻמה 

הע ּמּודים , ענין עם  ּגם  ק ׁשּור  העמידה  ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשענין

(רא ׁש והרצ ּפה  ה ּגג  את  מח ּבר  הע ּמּוד  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

ה ּוא  ׁשהא ֹור  ׁשּכפי מ ּמׁש, ּכאחד  להיֹות  ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָורגל )

ׁשּנצח ֹון  ּבזה , והענין למ ּטה . נמ ׁש ּכ ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלמעלה ,

העמידה , ּבענין  צר יׁש זה  ׁשּבׁשביל  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה ּמנּגד ,

צרתם , ּבעת  להם  עמד ּת ע ּמים , לריב  ע ֹומד  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהוי'

למ ּטה  ׁשּנמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ּכפי ה ּוא  הא ֹור  א ֹות ֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּנּוי. ללא  למעלה , ְְְִֶַָֹׁשה ּוא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּב'א ּגרת ּׁשּכת ּוב  מה  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּבענין  ב ) (סעיף  ה ּנ"ל  ְְְִִֶַַַַֹה ּקד ׁש'

מבאר  ׁשּכא ׁשר  כ ּו', הע ּמּודים  ּכמ ֹו ׁשהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָה ּמצ ֹות 

ֿ ה ּזה  ׁשּבע ֹולם  ה ּגׁשמי לאדם  נּתנה  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁש"מצוה 

לה ּטֹות  ּבחירה  ּבעל  "ׁשה ּוא  מ ֹוסיף , ְְְִִֶַַַַָָּדוקא ",

נֹוגע  זה  אין ׁשּלכא ֹורה  וכ ּו'", לט ֹוב  ְְְְִֵֵֶֶַָָלבב ֹו

לעיל , האמ ּור  ֿ ּפי על   א הענין. לפר ּוׁש (ּכ ֿ ְְְִִֵֵַַַָָָָָ(ּכל 

ּבעל  אצל  ּגם  היא  הע ּמּוד  ׁשּפע ּלת  ל ֹומר , ְִֵֵֶֶַַַַַַָֻיׁש

והינּו, לט ֹוב , לבב ֹו לה ּטֹות  ׁשּיבחר  (מנּגד ), הפכי ּדבר  לע ׂשֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבחירה 

ּבאפן  ההפכי ל )ּדבר  ה (אפ ׁשר ּות  את   להפ ּכדי ה ּבחירה  ּכח  את  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמנּצל 

ּומעלה ). מ ּטה  (ח ּבּור  ּביֹותר  ּגד ֹולה  על ּיה  ּתהיה  ֿ יד ֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעל 
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סע "ב .72) לח , סנהדרין ראה

    
˙Á‡ ‰‚„Óa Ì‰ ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰ L‡‰ ,‰„ÈÓÚa וכולם «¬ƒ»»…«¿»«¿«ƒ≈¿«¿≈»««

ביניהם. הבדלים מבלי  בשוה ÏtLעומדים L‡‰ ‰ÈLiaL ,ÈL‰«≈ƒ∆«¿ƒ»»…ƒ¿»
‰hÓÏ,בעמידה שהוא מכפי  יותר  נמוך  da‚Óוהוא L‡‰ ‰„ÈÓÚe ¿«»«¬ƒ»»…À¿»

‰ÏÚÓÏ B˙ÓB˜.והרגלים ‰ÌÈÏ‚מהגוף ‰ÈLiaL ,ÈLÈÏL‰Â »¿«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ»»«¿«ƒ
˙B‰a‚Óמעט‡e‰Â) ı‡‰ ÔÓ À¿»ƒ»»∆¿

ÌÈÏ‚‰ ˙ÁzL ÛÙM‰72 «¿«¿«∆««»«¿«ƒ
מהארץ  גבוהות הרגלים ידו  ),שעל 

˙BÚ‚B ÌÈÏ‚‰ ‰„ÈÓÚa Ï‡¬»«¬ƒ»»«¿«ƒ¿
.ı‡a ˙B„ÓBÚÂ¿¿»»∆

‰BÓ ‰„ÈÓÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¬ƒ»»
‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ«««¿»»¿«»«»

ביותר  נמוך  Ó‰למקום e‰fL)∆∆«
˙B„ÓBÚÂ ˙BÚ‚B ÌÈÏ‚‰M∆»«¿«ƒ¿¿¿

(ı‡a עצמה חזקה וההמשכה היא »»∆
ÈepLותקיפה da ÔÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈»ƒ

ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰M ‰Ó e‰fL)∆∆«∆«¿»«¿«ƒ
˙Á‡ ‰‚„Óa Ì‰ היינו ≈¿«¿≈»««

הם  רגליים, התחתונות, שהדרגות

בתוקף  העליונות, לדרגות שווה במצב

ÌbLובחוזק  „ÚÂ hÓÏ‰אפילו ), ¿«∆«¿«»
˙ÎLÓ ‰hÓ ונעלית גבוהה דרגה «»ƒ¿∆∆

eÏ„‚c˙,ביותר  ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿
ÌÈiÓˆÚ‰ ÔÈÁBÓ שהמוחין כפי  ƒ»«¿ƒƒ

הנפש  בעצם ממקורם ונובעים באים

da‚Ó L‡‰M ‰Ó e‰fL)∆∆«∆»…À¿»
‰ÏÚÓÏ B˙ÓB˜ על מדובר  כי  »¿«¿»

מאד  נעלה במצב שהוא כפי  ).הראש
‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ החוזק ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»¬ƒ»

ÔÈÚוהתוקף ÌÚ Ìb eL»̃«ƒƒ¿«
„enÚ‰ È‰L ,ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¬≈»«
‰tˆ‰Â ‚b‰ ˙‡ aÁÓ¿«≈∆««¿»ƒ¿»
„Á‡k ˙BÈ‰Ï (Ï‚Â L‡)…¿∆∆ƒ¿¿∆»

,LnÓ החיבור בעניין  לעיל  כמבואר  «»
המצוות  ידי  על  ומטה מעלה בין 

,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ B‡‰L ÈÙkL∆¿ƒ∆»¿«¿»
CLÓ Ck ומאיר‰hÓÏ ללא »ƒ¿»¿«»

והסתרים. Êa‰,צמצומים ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
הגילוי  ובתוקף בחוזק הצורך  שהרי 

והסתר  (העלם מנגדים שיש בגלל  הוא

האור  על  שמעלים העולם ושקר  העולם

האדם  שעל  עניינים וכן  האלוקי 

וזהו  ה') בעבודת עליהם להתגבר 

כיוון  עמידה, של  באופן  ובתוקף, בחוזק בריבוי , האור  לגילוי  ¿ÔBÁˆpL∆ƒהטעם
„ÓBÚ 'ÈÂ‰ ,‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚa Cˆ LÈ ‰Ê ÏÈLaL ,„bn‰«¿«≈∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ¿«»¬ƒ»¬»»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ ,ÌÈnÚ ÈÏ¿ƒ«ƒ»«¿»»∆¿≈»»»«¿≈∆
ÈepL ‡ÏÏ ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk B‡‰ B˙B‡ ‰hÓÏ CLÓpL∆ƒ¿»¿«»»¿ƒ∆¿«¿»¿…ƒ
ההעלם  את מבטל  זה ותקיף חזק ואור 

וההתנגדות. וההסתר 

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ נוסף פרט ¿«ƒ∆≈¿»≈
b‡'a˙מתוך  e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ∆∆

‰ 'L„w‰ÔÈÚa ( ÛÈÚÒ) Ï"p «…∆««¿ƒ¿ƒ¿«
ÌÈ„enÚ‰ BÓk Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈¿»«ƒ

‡Ó L‡kL ,'eÎ האדמו "ר ∆«¬∆¿»≈
Ì„‡Ïהזקן  ‰z ‰ÂˆÓ"L∆ƒ¿»ƒ¿»»»»

‰f‰ŒÌÏBÚaL ÈÓLb‰««¿ƒ∆»»«∆
‡e‰L" ,ÛÈÒBÓ ,"‡˜Âc האדם «¿»ƒ∆

הזה  Bh‰Ï˙בעולם ‰ÈÁa ÏÚa««¿ƒ»¿«
'eÎÂ BËÏ BÏ להיפך כלומר , ¿»¿¿

Ê‰הטוב", ÔÈ‡ ‰B‡ÎlL עיקרון ∆ƒ¿»≈∆
החופשית  (CkŒÏk)הבחירה Ú‚B≈«»«
ÔÈÚ‰ LeÙÏ בשם המדובר  ¿≈»ƒ¿»

ענין  שם נזכר  ולמה הקודש' ב'אגרת

זה?

,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ»»¿≈
שיאיר  מלמעלה האור  והמשכת שגילוי 

את  לנצח כדי  הוא למעלה כמו  למטה

lÚtL˙המנגד , ,ÓBÏ LÈ≈«∆¿À«
„enÚ‰ למטה עם למעלה המחבר  »«

Ìb ‡È‰ אפילוÏÚa Ïˆ‡ ƒ«≈∆««
c ˙BNÚÏ ÏBÎiL ‰ÈÁa¿ƒ»∆»«¬»»

,(„bÓ) ÈÎÙ‰ וההארה וההמשכה »¿ƒ¿«≈
עליו  משפיעה Bh‰Ï˙הזו  ÁiL∆ƒ¿«¿«

ÏvnL ,eÈ‰Â ,BËÏ BÏ¿»¿¿«¿∆¿«≈
CÙ‰Ï È„k ‰ÈÁa‰ Ák ˙‡∆…««¿ƒ»¿≈«¬…
ÈÎÙ‰‰ c(Ï ˙eLÙ‡)‰ ˙‡∆»∆¿»«»»«»¿ƒ

B„ÈŒÏÚL ÔÙ‡a ידי על  דווקא ¿…∆∆«»
שיהיה הדבר  האפשרות או  ההפכי ,

הפכי , ÏB„b‰דבר  ‰iÏÚ ‰È‰zƒ¿∆¬ƒ»¿»
.(‰ÏÚÓe ‰hÓ eaÁ) ˙BÈa¿≈ƒ«»«¿»
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יח  

זמן ÛÈÒBÓeז) ּדעל  "וזה ּו ה ּפרק : ּבס ֹוף  ƒְְְְֶֶֶַַַ

ּכתיב  ֿ לבא  ועמד ּו73ּדלעתיד  ְְְְִִִָָָֹ

ענין  יהיה  ה ּגא ּלה  ׁשּבזמן והינּו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֻרגליו",

מ ּטה , למ ּטה  ההמ ׁשכה  על  ׁשּמֹורה  ְְֲִֶַַַַַָָָָָָָהעמידה ,

ּביׁשיבה , ּכמ ֹו (ולא  הארץ  על  ע ֹומד ֹות  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשהרגלים 

ה ּקרקע  על  הארץ ), מן מג ּבה ֹות  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהרגלים 

ׁשניתי", ּד"לא  ּבאפן נמ ׁש וׁשם  ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹֹוהרצ ּפה ,

ּגּופא , ּובזה  הרא ׁש, לבחינת  עד  מעלה , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמ ּלמעלה 

למעלה . ק ֹומת ֹו ׁשּמג ּבּה ּבעמידה , ׁשהרא ׁש ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻּכפי

‰ÊŒCcŒÏÚÂ, ּדה ּנה ה ּגל ּות . זמן ּבס ּיּום  ּגם  ¿«∆∆∆ְְְִִֵַַַָ

האדם , ׁשּבג ּוף  הרגל  ְְְֶֶֶַָָָָֻּבדגמת 

ׁשה ּוא  עצמ ּה, ׁשּברגל  ּתח ּתֹונה  הכי ל ּדר ּגא  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָועד 

ּבחינת  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּבכלל ּות  ּגם  יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהעקב ,

ּדע ׂשּיה  ה ּזמן,74עקבים  ּבענין ּגם  ֿ כן ּוכמ ֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

ּדמ ׁשיחא  עקבתא  ענין 74ׁשה ּוא  נע ׂשה  ואז . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ּבעת  רגליו") "ועמד ּו  ּדר ֿ (על  להם " ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ"עמד ּת

ׁשּבּגל ּות . והג ּבלה  ּומדידה  ּבמצר  ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָצרתם ",

נמ  ּכא ׁשר  ׁשּגם  ׁשל ּולה ֹוסיף , ּומ ּצב  ּבמעמד  צאים  ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

ל ּמרחב  מ ּגיע  זה  אין הרי לכא ֹורה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרחבה 

העצמי  ל ּמרחב  ֿ ּכּמה ֿוכ ּמה  ֿ אחת  ועל  ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻּדקד ּׁשה ,

ֿ י"ּה מרחב  ּבחינת  ׁשּמּבלי 75ּדקד ּׁשה , והינּו, . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֻ

ּבל ּמּוד  נעל ֹות  הכי ּדרג ֹות  ה ּׂשיג  ׁשּכבר  ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָה ּבט 

ּברכ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ה ּמצ ֹות , וק ּיּום  ְְְְִִֵַַַָָָה ּתֹורה 

ׁשהיה  ֿ זה  ֿ ידי (על  הרחבה  ׁשל  ּבמ ּצב  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה 

לק ּימ ּה ׁשּסֹופ ֹו מעני, ה ּתֹורה  את  "ה ּמק ּים  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹענין

ה ּגל ּות ,76מע ׁשר " זמן ׁשל  הרחבה  א ּלא  זה  אין ,( ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

 צר יׁש ולכן ּדמ ׁשיחא , עקבתא  - ּגּופא  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּוב ּגל ּות 

זה  ׁשאין לידע  מיחדת  (ּבאווארעני ׁש) ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבהבהרה 

ענין  יהיה  ׁשּלא  ּולה ּזהר  ,ח ׁש ֿ אם  ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹֹא ֹור 

לא ֹור " ח ׁש ה ',77"ׂשמים  חסדי ׁשּמּצד  א ּלא  , ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבהפצת  ולעסק  מצ ֹות  ּולק ּים  ּתֹורה  ללמד  יּוכל ּו ה ּגל ּות  זמן ׁשּבס ֹוף  ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹרצ ֹונֹו
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ד.73) יד, ס "ט .74)זכרי ' אגה"ק  תניא תרצ "ז.75)ראה תרצ "ה. אעת"ר. המיצר מן ד"ה וראה ה. קיח , אבות 76)תהלים

מ "ט . כ.77)פ "ד ה, ישעי '

    
ÛÈÒBÓe (Ê הריי "צ ‰t˜הרבי  ÛBÒa: הנזכר ÏÚcהתשיעי  e‰ÊÂ" ƒ¿«∆∆¿∆¿«

‡ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓÊ הגאולה המשיח È˙k73זמן  מלך  e„ÓÚÂלגבי  ¿«ƒ¿»ƒ»…¿ƒ¿»¿
Ú ‰È‰È ‰l‡b‰ ÔÓÊaL ,eÈ‰Â ,"ÂÈÏ‚‰BnL ,‰„ÈÓÚ‰ ÔÈ «¿»¿«¿∆ƒ¿««¿À»ƒ¿∆ƒ¿«»¬ƒ»∆»

ı‡‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ ÌÈÏ‚‰L ,‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ«««¿»»¿«»«»∆»«¿«ƒ¿«»»∆
התחתונה בארץ BÓkונוגעות ‡ÏÂ)¿…¿

˙B‰a‚Ó ÌÈÏ‚‰L ,‰ÈLÈaƒƒ»∆»«¿«ƒÀ¿»
ı‡‰ ÔÓ שרפרף ידי  ÏÚעל  ,( ƒ»»∆«

ÌLÂ ,‰tˆ‰Â Ú˜w‰ במקום ««¿«¿»ƒ¿»¿»
ביותר  Ï"c‡הנחות ÔÙ‡a CLÓƒ¿»¿…∆¿…
,"È˙ÈL ובכל החוזק בכל  היינו  »ƒƒ

נצחי , ובקיום «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰התוקף
,L‡‰ ˙ÈÁÏ „Ú ,‰ÏÚÓ«¿»«ƒ¿ƒ«»…

עליונה הכי  Ùeb‡,הבחינה ‰Êe»∆»
ההמשכה  עצמו , הראש בבחינת

היא L‡‰Lוההתגלות ÈÙk¿ƒ∆»…
B˙ÓB˜ da‚nL ,‰„ÈÓÚa«¬ƒ»∆À¿»»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»
‰ÊŒCcŒÏÚÂ שיהיה למה בדומה ¿«∆∆∆

שההארה  הגאולה, בזמן  לבוא, לעתיד 

למטה  עד  ביותר  מלמעלה יהיו  והגילוי 

הוא כך  ÔÓÊכעתÌbביותר , ÌeiÒa «¿ƒ¿«
˙eÏb‰. ומבאר שממשיך  כפי  «»

Ûe‚aL Ï‚‰ ˙Ó‚„a ,‰p‰c¿ƒ≈¿À¿«»∆∆∆¿
ÈÎ‰ ‡bcÏ „ÚÂ ,Ì„‡‰»»»¿«««¿»¬ƒ
,dÓˆÚ Ï‚aL ‰BzÁz«¿»∆»∆∆«¿»

LÈ ,˜Ú‰ ‡e‰L דברים דוגמתו  ∆∆»≈≈
למעלה „Òמקבילים ˙eÏÏÎa Ìb«ƒ¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ ארבעה בו  שיש «ƒ¿«¿¿

 ֿ ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות כלליים עולמות

עולם  הוא מביניהם והנמוך  עשיה,

הבחינות  עצמו  העשיה ובעולם העשיה

אלוקי  אור  בהם שיש ביותר , התחתונות

נקראות מצומצם, מאד  »ÈÁa¿ƒ˙באופן 
‰iNÚc ÌÈ˜Ú74ÔÎŒBÓÎe , ¬≈«ƒ«¬ƒ»¿≈

‡e‰L ,ÔÓf‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿««¿«∆
‡ÁÈLÓc ‡˙˜Ú74 הזמן ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

שהוא  לעקב שנמשל  ביותר  המאוחר 

אך  בו  ויש בגוף ביותר  התחתון  החלק

חיות. ובזמן Ê‡Âמעט במקום דווקא ¿»
ירוד  והכי  נחות הכי  שהוא ∆¬»NÚ‰זה

CcŒÏÚ) "Ì‰Ï z„ÓÚ" ÔÈÚƒ¿«»«¿»»∆«∆∆
˙Úa ("ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ"¿»¿«¿»¿≈

,"Ì˙ˆ עליון הכי  מהמקור  הגילוי  תכלית העמידה, ˆÓaענין  »»»«≈«
˙eÏbaL ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óe, ביותר הלמטה עם ביותר  הלמעלה חיבור  ¿ƒ»¿«¿»»∆«»

באריכות. לעיל  כמבואר 

‰Á‰ ÏL vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓ L‡k ÌbL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆««¬∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»∆«¿»»
,‰B‡ÎÏ בעת" של  במצב ולא ƒ¿»

עדיין  ושלום, חס ‡ÔÈצרתם" È‰¬≈≈
,‰M„˜c ÁnÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ««∆¿»ƒ¿À»

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»
,‰M„˜c ÈÓˆÚ‰ ÁnÏ«∆¿»»«¿ƒƒ¿À»
מרחב  לא המוחלט, האמיתי , המרחב

יחסי , באופן  ŒÁÓרק ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿«
d"È75 האמיתי המרחב לגבי  אז , וגם »

'מצר '. שנחשב במצב ¿»¿eÈ‰Â,נמצאים
‚ÈO‰ kL Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈∆¿»ƒƒ
„enÏa ˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚c¿»¬ƒ«¬¿ƒ

,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰Bz‰ ומצבו «»¿ƒ«ƒ¿
'מרחב' של  מצב הוא ברוחניות

BÎa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Â¿«»»≈¿
‰Á‰ ÏL vÓa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«»∆«¿»»

È‰L‰בגשמיות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ)«¿≈∆∆»»
לכן  ‡˙קודם Ìi˜n‰" ÔÈÚƒ¿««¿«≈∆

dÓi˜Ï BÙBqL ,ÈÚÓ ‰Bz‰«»≈…ƒ∆¿«¿»
"LÚÓ76,( עדיין‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ ≈…∆≈∆∆»

,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÏL ‰Á‰«¿»»∆¿««»
‡˙˜Ú Z ‡Ùeb ˙eÏbe«»»ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc על והסתר  העלם של  זמן  ƒ¿ƒ»
‰‰a‰אלקות  Cˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈…∆¿«¿»»

Ú„ÈÏ ˙„ÁÈÓ (LÈÚ‡ÂÂ‡a)«»∆ƒ¿À∆∆≈«
‰Ê ÔÈ‡L נראה שלכאורה המצב ∆≈∆

דבר  של  לאמתו  ביותר , נעלה כמצב

‰f‰Ïeאינו  ,CLÁ Ì‡ŒÈk B‡ƒƒ…∆¿ƒ»≈
CLÁ ÌÈÓN" ÔÈÚ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ…∆

"B‡Ï77, לחשוב יטעו  שלא ¿
חושך  של  מצב הגלותי , שהמצב

אור  של  מצב הוא «∆‡l‡הגלות,
BBˆ ,'‰ È„ÒÁ „vnL∆ƒ««¿≈¿
eÏÎeÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒaL∆¿¿««»¿
˙BˆÓ Ìi˜Ïe ‰Bz „ÓÏÏƒ¿…»¿«≈ƒ¿
˙e„‰i‰ ˙ˆÙ‰a ˜ÒÚÏÂ¿«¬…«¬»«««¬
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יט    

ללא  הרחבה , מ ּתֹו ּומצ ֹותיה  ה ּתֹורה  ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹה ּיהד ּות 

ּולהר ּגיׁש לידע  צרי אבל  כ ּו'. ְְְֲִִִִֵַַָָּבל ּבּולים 

להם  "עמד ּת ענין נע ׂשה  ואז ּבמצר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצאים 

ה ּגל ּות  ּברגעי  ע ֹוד  ה ּנה  ֿ זה  ֿ ידי  ועל  צרתם ". ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבעת 

ּבני  ׁש"ּלכל  ּומ ּצב  מעמד  נע ׂשה  ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָהאחר ֹונים 

א ֹור " היה  א ֹור "78יׂשראל  "ּתֹורה  -79ׁשּנמ ׁש , ְְִִֵֶָָָָָ

מע ׂשינּו ֿ ידי על  לבב  ּובט ּוב  ּוב ׂשמחה  ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָּבגל ּוי

"לחזֹות  ענין ּכבר  מ ּזה  ׁשּיׁש ּובאפן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועב ֹודתנּו,

(ּומר ּמז  הקד ׁש' ּב'א ּגרת  ּכּמבאר  הוי'", ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּבנעם 

"הוי' ה ּיע ּוד  לק ּיּום  זֹוכים  מ ּמׁש ּובקר ֹוב  ב ). (סעיף  ה ּנ"ל  הה ּלּולא ) ְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָָּבמאמר 

ע ֹולם " לא ֹור   ל ק ֹוממ ּיּות 80יהיה  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יב ֹוא  צדקנּו, מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

זק ּופה  ּבק ֹומה  "ועמד ּו81לארצנּו, ה ּיע ּוד  לק ּיּום  וזֹוכים  עמידה , ׁשל  ּבאפן , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

"(ענני  מ ּבחינת  אלק ּות  ּגּלּוי יהיה  טפחים  מע ׂשרה  ׁשּלמ ּטה  הה ּוא ", ּבּיֹום  ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹרגליו

צדקנּו. מ ׁשיח  ּבביאת  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  י"ּה", ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּב)ּמרחב 
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כג.78) י , בא ― ביצי "מ  כג.79)כמ "ש ו, כ.80)משלי  ס , יג.81)ישעי ' כו, בחוקותי  ופירש"י  תו"כ ראה

•

    
'eÎ ÌÈÏeaÏa ‡ÏÏ ,‰Á‰ CBzÓ ‰È˙BˆÓe ‰Bz‰ גזירות ללא «»ƒ¿∆»ƒ«¿»»¿…ƒ¿ƒ

בעבר . שונות בתקופות שהיו  זאת ‡Ïוהפרעות בחסדי עם ההכרה עם ויחד  ¬»
כך  על  Ê‡Âה' .ˆÓa ÌÈ‡ˆÓpL LÈb‰Ïe Ú„ÈÏ CÈˆ כשמבינים »ƒ≈«¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

'מרחב' של  מצב זה אין  דבר  של  נמצאים שלאמיתו  אדרבה אלא אמיתי 

Ì‰Ïבמצר , z„ÓÚ" ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿«»«¿»»∆
."Ì˙ˆ ˙Úa¿≈»»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העמידה עניין  בזכות ¿«¿≈∆
לעיל  נתבארה הגדולה שמעלתו 

ÈÚ‚aבאריכות  „BÚ ‰p‰ƒ≈¿ƒ¿≈
‰NÚ ÌÈBÁ‡‰ ˙eÏb‰«»»«¬ƒ«¬»
Èa ÏÎl"L vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆¿»¿≈

"B‡ ‰È‰ Ï‡NÈ78 שהיה כפי  ƒ¿»≈»»
מכת  של  בימים מצרים יציאת לפני 

יצאו  לא שעדיין  למרות חושך ,

― הוא והאור  בפועל , ממצרים

"B‡ ‰Bz"79CLÓpL , »∆ƒ¿»
Ï eËe ‰ÁÓNe ÈeÏ‚a¿»¿ƒ¿»¿≈»
,e˙„BÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈«¬»≈
ÔÈÚ k ‰fÓ LiL ÔÙ‡e¿…∆∆≈ƒ∆¿»ƒ¿«
‡nk ,"'ÈÂ‰ ÌÚa ˙BÊÁÏ"«¬¿…«¬»»«¿…»
ÊnÓe) 'L„˜‰ ˙b‡'a¿ƒ∆∆«…∆¿À»
Ï"p‰ (‡Ïel‰‰ Ó‡Óa¿«¬««ƒ»««

( ÛÈÚÒ) בזמן כעת, שמעשינו  את היינו  וגורמים ופועלים מכינים הגלות, ¿ƒ
לבוא. לעתיד  שיהיה הגדול  הגילוי 

„eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈÎBÊ LnÓ B˜e לעתיד על  ישעיה שבנבואת ¿»«»ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÏBÚ"לבוא B‡Ï CÏ ‰È‰È 'ÈÂ‰"80,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa , ¬»»ƒ¿∆»¿»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡BÈ»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
,eˆ‡Ï ˙eiÓÓB˜'ו 'קוממיות ¿ƒ¿«¿≈

Ùe˜Ê‰פירושו  ‰ÓB˜a81ÔÙ‡a , ¿»¿»¿…∆
Ìei˜Ï ÌÈÎBÊÂ ,‰„ÈÓÚ ÏL∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

„eÚi‰ במשיח "e„ÓÚÂהאמור  «ƒ¿»¿
‰hÓlL ,"‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚«¿»««∆¿«»

ÌÈÁÙË ‰NÚÓ הנמוך במקום ≈¬»»¿»ƒ
ביותר  ‡e˜Ï˙והנחות Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…

Án(a ÈÚ)" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»ƒ«∆¿»
˙‡Èa ,LnÓ B˜a ,"d"È»¿»«»¿ƒ«

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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המשך ביאוח למס' רולין ליום שני עמ' ב



כ

   
   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙LBi‰ לק ֹול מק ׁשיבים  חברים  ּבּגּנים  «∆∆ְְֲִִִִֵֵַַַ

הה ּלּולא 1ה ׁשמיעני  ּבעל  ּומביא  , ְִִִִִֵַַַַָ

ׁשבט  י"ג  ׁשל  ה ּמאמר  (ּבהמ ׁש2ּבהתחלת  ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

יּו"ד  ׁשל  לגּני" "ּבאתי ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ְְֲִִִִֶַַַַַַָלמאמר 

ׁשּלֹו) הה ּלּולא  ליֹום  ֿ יד ֹו על  לא ֹור  ׁשּיצא  ְְִֶֶַַָָָָָָׁשבט ,

ר ּבה ' ה 'ּמדר ׁש ֿ ּפי (על  ר ׁש"י וה ּתר ּגּום ),3ּפר ּוׁש ְְְִִִֵַַַַַַָָ

ֿ יׂשראל : לכנסת  א ֹומר  הקב "ה  ּבּגּנים ", ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ"ה ּיֹוׁשבת 

אחרים , ׁשל  ּבג ּנים  ור ֹועה  ּבּגֹולה  ה ּנפ ֹוצה  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָא ּת

[והינּו, מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבב ּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָויֹוׁשבת 

ׁשל  ּגּנים  הרא ׁשֹון, ּפר ּוׁשים : ׁשני יׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּב"ג ּנים "

מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבּתי וה ּׁשני, ],4אחרים . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

ּבני  ,חברי ׁשהם  ה ּׁשרת  מלאכי  ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ"חברים ",

איתא  וע ֹוד  ּבּמאמר , [ּומ ֹוסיף   ּדגמת ְְֱֲִִִֵַַָָָֹֻאלקים 

ר ּבה ' מלאכי 5ּב'מדר ׁש נקראים  "חברים " , ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ

ׂשנאה  ולא  קנאה  לא  ּבהם  ׁשאין מ ּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹה ּׁשרת ,

ה ּפר ּוׁש על  ׁשּנֹוסף  ּולהעיר , ּתחר ּות . ְְֲִֵֶַַַָָֹולא 

(מ ּׁשני  ה ּׁשרת  מלאכי על  קאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁש"חברים "

קאי  ׁש"חברים " ּפר ּוׁש ּגם  יׁש ה ּנ"ל ), ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָה ּטעמים 

ׁשל  ּומ ּצב  ּבמעמד  ׁשהם  ּכפי יׂשראל  ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל 

ֿ חכמים  ּגם 6ּתלמידי נקרא  ֿ חכם  ּתלמיד  ׁשהרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

"חבר " את 7ּבׁשם  ל ׁשמע  ּובאים  "מק ׁשיבים " ,[ ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

מה 'ּמדר ׁש ׁשּמֹוסיף  ּוכפי ּכנס ּיֹות . ּבב ּתי " ק ֹול"ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ּבּכת ּוב  ּומס ּים  ." ק ֹול ל ׁשמע  ּבאים  ׁשּלי ּופמליא  "אני וג ֹו'8ר ּבה ', ּדֹודי ּברח  , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדקאי  ּבׂשמים , הרי ׁשאז 9על  צדקנּו, מ ׁשיח  ּבביאת  ֿ לבא , ּדלעתיד  ה ּזמן על  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

זה  וענין ("ּבׂשמים "). ה ּקטרת  עב ֹודת  ּתהיה  ּוב ֹו ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבית  ּבנין ּגם  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיהיה 
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יג.1) ח , ה'שי "ת.2)שה"ש בגנים היושבת היושבת 4)עה"פ .3)ד"ה רד"ה גם וראה בגנים. ד"ה - א סג, שבת פירש"י  ראה

רצז). ע ' (לעיל תשל "ח  עה"פ .5)בגנים מתיבתא").6)שהש"ר ריש לקל ("דצייתין התרגום א:7)פי ' עה, בתרא בבא ראה

מ "ג, פ "ב  דמאי  וראה  השמיעני ". לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת שנאמר חכמים, תלמידי  אלא חברים "ואין

שם. להרמב "ם המשניות יד.8)ובפירוש שם, עה"פ .9)שה"ש ותרגום פירש"י 
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כי       

ֿ זה  לפני ּׁשּכת ּוב  מה  עם  ּגם  ּגֹו'10ק ׁשּור  "סב  ְִִֵֶֶַַָָֹ

כ ּו' ּפר ּוד  מ ּלׁשֹון בתר ", הרי על  ּגֹו' ,11ּדֹודי ְִִֵֵֶַָָ

ּבׁשבירת  ונת ּפרד ּו ׁשּנפל ּו ה ּנּצֹוצ ֹות  על  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּדקאי

עב ֹודת 12ה ּכלים  ֿ ידי על  נע ׂשה  ׁשּלהם  ׁשה ּבר ּור  , ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

"ה ּיֹוׁשבת  ּבהיֹות ּה ה ּגל ּות , ּבזמן ֿ יׂשראל  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכנסת 

אחרים , ׁשל  ּבג ּנים  ור ֹועה  ּבּגֹולה  נפ ֹוצה  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבּגּנים ",

מדר ׁשֹות . ּוב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבב ּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָויֹוׁשבת 

מה ּוÚe„ÈÂב ) להבין, ּדצרי ּבזה , ה ּדּיּוק  ¿»«ְְִִִֶַַָָָ

כ ּו', ל ׁשמע  ּבאים  ׁש"חברים  ְְֲִִִִֵֶַָָָֹהענין

מצינּו הרי כ ּו', ל ׁשמע " ּבאים  ׁשּלי ּופמליא  ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאני

ּכנס ּיֹות , ּבב ּתי ׁשּמת ּפּללים  ׁשאף  ה ּתפ ּלה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבענין

ה ּׁשמימה , ע ֹול ֹות  ה ּתפ ּלֹות  ׁשּכל  ה ּוא  ה ּסדר  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה ּנה 

ה ּמק ּדׁש ּבית  יר ּוׁשלים , ה ּקד ֹוׁשה , ארצנּו ֿ ידי  ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל 

ֿ ה ּקד ׁשים  ׁשּכת ּוב 13וקד ׁש ּכמ ֹו ׁשער 14, וזה  ְְְֳִֶֶֶַַַָָֹ

(ּכּמה  ׁשלמה  ּבתפ ּלת  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹה ּׁשמים ,

ה ּׁשמים " ת ׁשמע  "וא ּתה  ּפעמים ) ועל 15ֿוכ ּמה  . ְְְְְִִִַַַַַַָָָָ

ּבּזהר  ּכדאיתא  ה ּתֹורה , לל ּמּוד  ּבנֹוגע  ֿ זה   16ּדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ק ּדיׁשא  ּתניא  ּבספר  ונת ּבאר  ּבנֹוגע 17(וה ּובא  ( ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ה ּוא  ה ּלּמּוד  ּכא ׁשר  (ּובפרט  ּדא ֹוריתא  ְְְְֲִִֶַַַָָָָל "קלא 

ֿ ּכן, ואם  כ ּו'. רקיעין" ּובקעא  ׁשּסלקא  ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָּכדבעי)

ּומ  ׁשהקב "ה  הענין צריכים מה ּו ה ּׁשרת  לאכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

נמצאת  ׁשּבֹו ל ּמק ֹום  ׁשּלהם , מה ּמק ֹום  ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלבא 

ּכׁשני  ּבּגּנים ", ("ה ּיֹוׁשבת  ֿ יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכנסת 

ּכנס ּיֹות  ּו"בב ּתי אחרים ", ׁשל  "ּבּגּנים  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָה ּפר ּוׁשים ,

ה ּתפ ּלה  ק ֹול  את  ל ׁשמ ֹוע  ּכדי מדר ׁשֹות "), ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּוב ּתי

ּבנֹוגע  ה ּדּיּוק  יד ּוע  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָוה ּתֹורה .
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יז.10) ב , שה"ש 11)שה"ש באוה"ת בגנים היושבת ד"ה ואילך. רנו ע ' שם אוה"ת ע "ד. ריש קטז, אסתר מגילת תו"א ראה

רחצ ). ע ' (לעיל תשל"ח  הנ"ל ד"ה ואילך. א'טז ס "ע  ג, כרך ואילך. תשע  ע ' ב , ואילך.12)כרך ב  קיז, שם תו"א ראה

ואילך. רנח  ע ' שם ס "אֿב .13)אוה"ת סצ "ד או"ח  (ודאדה"ז) טושו"ע  ה"ג. פ "ה תפילה הל' רמב "ם א. ל, ברכות ראה

יז.14) כח , מג.15)ויצא לט ; לו; לד; לב ; ח , ב .16)מלכיםֿא קכא, בהגהה.17)ח "ג רפ "מ 

    
‰Ê ÔÈÚÂ לגבי בגנים..." "היושבת בפסוק ז "ל  חכמינו  שמצאו  הרמזים ¿ƒ¿»∆

לעיל , כאמור  ישראל , בני  של  ומעשיהם Ó‰עבודתם ÌÚ Ìb eL»̃«ƒ«
‰ÊŒÈÙÏ e˙kM10'השירים ב'שיר  הקודמים È„Bcבפסוקים 'Bb Ò" ∆»ƒ¿≈∆…ƒ

,"˙ È‰ ÏÚ 'Bbהוא eÎ'ו 'בתר ' „et ÔBLlÓ11 בין' כמו  «»≈»∆ƒ¿≈
החלקים  בין  שפירושו  הבתרים'

והופרדו , (נחתכו ) ≈«¿È‡˜cשבותרו 
מכוון  זה בהקשר  הפירוד  »ÏÚועניין 

˙BˆBvp‰הקדושה eÏÙpLשל  «ƒ∆»¿
ÌÈÏk‰ ˙ÈLa e„t˙Â12, ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««≈ƒ

בריאת  לפני  בחסידות, כמבואר 

של  השתלשלות' ב'סדר  העולמות

ה  'עולם 'עולם את ה' ברא תיקון ',

אורות  היינו  התיקון ', 'עולם התוהו '.

מדוד  באופן  המאירים הספירות

ב'עולם  ואילו  המקבלים. לכלי  ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו '

וכיון  המקבלים, כלי  לפי  שלא

מרובים  האורות התוהו ' שב'עולם

ל 'שבירת  גרם זה מועטים, והכלים

של  האלוקי  מהאור  וניצוצות הכלים',

ביותר , למטה ונפלו  ירדו  התוהו ' 'עולם

האדם  ועבודת הגשמיים. בדברים

את  ולגלות "לברר " היא הזה בעולם

שבדברים  הנעלים האלוקיים הניצוצות

Ì‰lLהגשמיים ea‰L הפרדת ∆«≈∆»∆
בחזרה  והעלאתם מהרע, שבהם הטוב

BÚ„˙לקדושה  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈¬«
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡NÈŒ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««»
הגלות  בזמן  ישראל  בני  של  ה' עבודת

שנפלו  הניצוצות את ומעלה מתקנת

כאמור , הכלים', «¿d˙BÈ‰aƒב'שבירת
ֿ ישראל  ÌÈpba",כנסת ˙LBi‰"«∆∆««ƒ

פירוש  האמורים. הפירושים שני  ֿ פי  על 

ÚBÂ‰אחד  ‰ÏBba ‰ˆBÙ¿»«»¿»
,ÌÈÁ‡ ÏL ÌÈp‚a שני ופירוש ¿«ƒ∆¬≈ƒ

Èze ˙BiÒk Èza ˙LBÈÂ¿∆∆¿»≈¿≈ƒ»≈
.˙BL„Óƒ¿»

Úe„ÈÂ (החסידות Êa‰,בתורת ˜eic‰ על המבוססת כך , על  השאלה ¿»««ƒ»∆
בדברים, ‰ÔÈÚדיוק e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆc בכך הפנימי  והתוכן  ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
ÌÈÁ"Lהחכמים תלמידי  או  ‡Èהמלאכים ,'eÎ ÚÓLÏ ÌÈ‡a ∆¬≈ƒ»ƒƒ¿…«¬ƒ

ֿ הוא ֿ ברוך  eÈˆÓהקדוש È‰ ,'eÎ "ÚÓLÏ ÌÈ‡a ÈlL ‡ÈÏÓÙe»«¿»∆ƒ»ƒƒ¿…«¬≈»ƒ
,˙BiÒk Èza ÌÈÏlt˙nL Û‡L ,‰lÙz‰ ÔÈÚa מקום שהם ¿ƒ¿««¿ƒ»∆«∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ

‰BlÙz˙קדוש, ÏkL ‡e‰ „q‰ ‰p‰ למטה מתפללים ישראל  שבני  ƒ≈«≈∆∆»«¿ƒ
,‰ÓÈÓM‰ ˙BÏBÚהיא המקומות מכל  התפילות של  È„ÈŒÏÚוהעלייה «»«¿»«¿≈

,ÌÈÏLeÈ ,‰LB„w‰ eˆ‡«¿≈«¿»¿»«ƒ
ŒL„˜Â Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL„w‰13, ועולות עוברות דרכם «√»ƒ
העולם, מכל  התפילות ¿BÓkכל 

e˙kL14המקדש מקום ÊÂ‰על  ∆»¿∆
e˙kL BÓÎe ,ÌÈÓM‰ ÚL«««»»ƒ¿∆»

‰ÓÏL ˙lÙ˙a חנוכת בעת המלך  ƒ¿ƒ«¿……
הראשון  ֿ המקדש nÎÂ‰בית ‰nk)«»¿«»

ÚÓLz ‰z‡Â" (ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«»ƒ¿«
"ÌÈÓM‰15. «»«ƒ

„enÏÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ
,‰Bz‰ תפילה לגבי  שמצינו  כמו  «»

למעלה, מלמטה עולות שהתפילות

תורה לגבי  גם «È‡„kƒ¿ƒ˙‡מצינו 
‰fa16‡a˙Âכמובא ‡e‰Â) «…«¿»¿ƒ¿»≈

‡LÈc˜ ‡Èz ÙÒa17Ú‚Ba ( ¿≈∆«¿»«ƒ»¿≈«
‡˙ÈB‡c ‡Ï˜"Ï( לימוד) קול  ¿»»¿«¿»

‰enl„התורה  L‡k ËÙe)ƒ¿»«¬∆«ƒ
ÈÚ„k ‡e‰,'ה ויראת ה' אהבת עם ƒ¿»≈

שם  ובתניא בזוהר  ÏqL˜‡כמבואר  (∆»¿»
"ÔÈÚÈ˜ ‡Ú˜e ובוקעת עולה »¿»¿ƒƒ

ÔkŒÌ‡Â,רקיעים .'eÎ מאחר ¿ƒ≈
אמורים  שלמטה והתורה שהתפילה

למעלה, ‰ÔÈÚלעלות e‰Ó התוכן «»ƒ¿»
ז "ל  חכמינו  מאמרי  של  והמשמעות

לעיל  ÈÎ‡ÏÓeהמובאים ‰"˜‰L∆«¿¬≈
ÌB˜n‰Ó ‡Ï ÌÈÎÈˆ ˙M‰«»≈¿ƒƒ»…≈«»

,Ì‰lL למעלהBaL ÌB˜nÏ , ∆»∆«»∆
Ï‡NÈŒ˙Òk ˙‡ˆÓƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈
ÈLk ,"ÌÈpba ˙LBi‰")«∆∆««ƒƒ¿≈

,ÌÈLet‰, לעיל המובאים «≈ƒ
Èz"e ,"ÌÈÁ‡ ÏL ÌÈpba"««ƒ∆¬≈ƒ¿»≈

,("˙BL„Ó Èze ˙BiÒk היינו ¿≈ƒ»≈ƒ¿»
למטה  Bz‰Â‰לרדת ‰lÙz‰ ÏB˜ ˙‡ ÚBÓLÏ È„k בני של  ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ»¿«»

?ישראל .
Úe„È ‰ÊŒCcŒÏÚÂהחסידות ÔÈÚבתורת ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ˜eic‰ ¿«∆∆∆»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
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כב     

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ענין ּביּה18לכלל ּות  ּדכתיב  וּירד 19, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ֿ ּתֹורה  ׁשּמּתן אף  ּדלכא ֹורה , סיני, הר  על  ְְֲִִֶַַַַַַָָָָהוי'

סיני  ּובהר  ּדוקא , ּבג ּוף  לנׁשמה  להיֹות  צרי ְְְְְִִִִַַַָָָָָָהיה 

ּולהעל ֹות  להג ּביּה יכ ֹול  היה  הקב "ה  הרי ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָּדוקא ,

למעלה , - ֿ יׂשראל  ּבני ּכל  עם  יחד  סיני הר  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת 

הר  על  הוי' ּד"וּירד  ּבאפן להיֹות   הצר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻול ּמה 

"לא  ה ּתֹורה  ה ּנה  מ ּתןּֿתֹורה  ּׁשּלאחרי ועד  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹסיני",

היא " ּגּופא 20ּבּׁשמים  ּובזה  ּבארץ . ּדוקא  א ּלא  , ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּדין  ה ּפסק  את  ּבּׁשמים  ׁשּיׁשמע ּו מס ּפיק  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹלא 

 ּדר ֿ (על  ה ּׁשמימה  ׁשּיעלה  לאחרי ּבארץ  ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנּתן

ּכפי  א ּלא  ה ּׁשמים "), ּתׁשמע  "וא ּתה  ּׁשּכת ּוב  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמה 

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ּבענין 21ׁשּמד ּיק  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ֿ ידי  על  מ ּמעל  ּבּׁשמים  ׁשּנע ׂשה  ה ּגד ֹול  ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָה ּפלא 

העליֹונים  ּבאים  ׁש"ּלכן למ ּטה , ההלכ ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבר ּור 

הינּו, מה ּתח ּתֹונים ", ּתֹורה  ח ּדּוׁשי ְְְִִִֵֵַַַַָל ׁשמ ֹוע 

מדר ׁשֹות  ּבב ּתי זאת  ול ׁשמע  לבא  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹׁשּצריכים 

לענין  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּדוקא . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָלמ ּטה 

ּכנס ּיֹות . ּבב ּתי ׁשּב)תפ ּלה  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָה (ּמצוה 

ּבזה ,LÈÂג ) ה ּבא ּור  ֿ אפ ׁשר   ּבדר ל ֹומר  ¿≈ְְֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  ה ּמאמר  ּבחלק  ה ּמבאר  ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹּבהק ּדים 

זֹו ל ׁשנה  ה ּׁשּי הה ּלּולא  ּבענין 22יֹום  ט ) (ּפרק  ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ענ  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ועב ֹודתנּו,ה ּמצ ֹות , מע ׂשינּו ין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

"ׁשּנקראים  ּכמ ֹו ע ּמּודים ", נקרא ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁש"ה ּמצ ֹות 

ע ֹומדים "), ׁשּטים  ("עצי ע ֹומדים " ּבׁשם  ְְְְֲִִִִִֵֵַָה ּקר ׁשים 

"ע ּמּודים ", מ ּלׁשֹון ה ּוא  ׁש"ע ֹומדים " ְְְְִִִֶַַוהינּו,

והרצ ּפה  ה ּגג  ׁש"מח ּבר  ה ּוא  ע ּמּוד  ׁשל  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשענינֹו

וכן  ה ּמצ ֹות , ענין גם  וזה ּו מ ּמׁש", ּכאחד  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  את  ה ּמח ּברים  ׁשהם  ה ּמׁשּכן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָקר ׁשי

ענין  לבאר  מ ֹוסיף  ה ּפרק  ּובס ּיּום  הע ֹולמ ֹות . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָעם 

על  מ ֹורה  "ּדעמידה  ׁשּטים "), "עצי (ׁשל  ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָהעמידה 

מת ּגּלה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו ה ּׁשּנּוי, והע ּדר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַה ּקּיּום 

אני  את 23ענין ׁשּמק ּׁשר  והינּו, ׁשניתי". לא  הוי' ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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וש"נ.18) .283 ע ' תרצ "ז קפח . ע ' תרנ"ה כ.19)סה"מ  יט , ב .20)יתרו נט , ב "מ  יב . ל, סע "ב 21)נצבים (קמד, סכ"ו

וש"נ.22)ואילך). ע '. לעיל ו.23)ראה ג, מלאכי 

    
‰BzŒÔzÓ18dÈa È˙Îc ֿ תורה,19, במתן  בו , ‰ÈÂ'שכתוב „iÂ ««»ƒ¿ƒ≈«≈∆¬»»

˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ‰BzŒÔznL Û‡ ,‰B‡ÎÏc ,ÈÈÒ ‰ ÏÚ««ƒ«¿ƒ¿»«∆««»»»»ƒƒ¿
,‡˜Âc ÈÈÒ ‰e ,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLÏ למה הסבר  זה אין  עדיין  ƒ¿»»¿«¿»¿«ƒ««¿»

למטה, סיני  הר  על  מלמעלה ה' בירידת צורך  ‰È‰היה ‰"˜‰ È‰¬≈»»
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe dÈa‚‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ«¿«¬∆
ŒÈa Ïk ÌÚ „ÁÈ ÈÈÒ ‰«ƒ«««ƒ»¿≈
‰nÏÂ ,‰ÏÚÓÏ  Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»¿»»
„iÂ"c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï Cˆ‰À¿«ƒ¿¿…∆¿«≈∆

„ÚÂ ,"ÈÈÒ ‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ כך כדי  ¬»»««ƒ«¿«
משמעותית, למטה מלמעלה ה' ירידת

‰p‰ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lM∆¿«¬≈««»ƒ≈
"‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï" ‰Bz‰20, «»…«»«ƒƒ

ı‡a ‡˜Âc ‡l‡ חכמינו וכדברי  ∆»«¿»»»∆
דווקא  היא ההלכה פסיקת שגם ז "ל 

Ùeb‡בארץ. ‰Êe עצמו‡Ï »∆»…
˙‡ ÌÈÓMa eÚÓLiL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿¿«»«ƒ∆

ÔÈcŒ˜Òt‰ ההלכתיı‡a ÔzpL «¿«ƒ∆ƒ«»»∆
‰ÓÈÓM‰ ‰ÏÚiL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆«¬∆«»«¿»

e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ) בתפילת «∆∆«∆»
לעיל , כנזכר  המלך , «»¿"z‡Â‰שלמה

ÈÙk ‡l‡ ,("ÌÈÓM‰ ÚÓLzƒ¿««»«ƒ∆»¿ƒ
Ô˜f‰ "BÓ„‡ ˜i„nL∆¿«≈«¿«»≈

'L„w‰ ˙b‡'a21ÔÈÚa ¿ƒ∆∆«…∆¿ƒ¿«
‡Ït‰ והחידוש‰NÚpL ÏB„b‰ «∆∆«»∆«¬»

ea È„ÈŒÏÚ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ«««¿≈≈
ÔÎl"L ,‰hÓÏ ˙BÎÏ‰‰«¬»¿«»∆»≈
ÚBÓLÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈ‡a»ƒ»∆¿ƒƒ¿«
,"ÌÈBzÁz‰Ó ‰Bz ÈLecÁƒ≈»≈««¿ƒ

ÌÈÎÈvL ,eÈ‰ העליונים‡Ï «¿∆¿ƒƒ»…
˙‡Ê ÚÓLÏÂ ופסקי תורה דברי  ¿ƒ¿…«…

hÓÏ‰הלכה  ˙BL„Ó Èza¿»≈ƒ¿»¿«»
Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe .‡˜Âc«¿»ƒ∆»«¿≈«
‰lÙz(aL ‰Âˆn)‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»∆«¿ƒ»

˙BiÒk Èza מיוחד עניין  בה שיש ¿»≈¿≈ƒ
מלמעלה שבגללו  באים העליונים

בני  של  תפילתם את לשמוע למטה

ישראל .

LÙ‡ŒC„a ÓBÏ LÈÂ (‚¿≈«¿∆∆∆¿»
ÌÈc˜‰a ,‰Êa e‡a‰ תחילה «≈»∆¿«¿ƒ

ÏL Ó‡n‰ ˜ÏÁa ‡n‰«¿…»¿≈∆««¬»∆
‰LÏ CiM‰ ‡Ïel‰‰ ÌBÈ«ƒ»««»¿»»

BÊ22(Ë ˜t) שבט ֿ י "ג  י ' קונטרס ∆∆

ֿ המתחיל  ודיבור  לגני ' 'באתי  ֿ המתחיל  דיבור  מאמרים, שני  מכיל  תש"י 

הרבי  תשי "א משנת והחל  פרקים, עשרים יש יחד  שבשניהם בגנים' 'היושבת

אחד  פרק בעיקר  שנה מידי  שבט) ביו "ד  לגני ' 'באתי  מאמרי  (באמירת מבאר 

החל  תשל "א ובשנת כ ', פרק נתבאר  תש"ל  שבשנת כך  המאמרים, מ'המשך '

ונמצא  א'. מפרק המאמר  ביאור  מחדש

בה  השנה תשל "ט, שנת של  שהפרק

זה  ובפרק ט, פרק הוא זה, מאמר  נאמר 

e‰fLמבואר  ,˙Bˆn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿∆∆
ÔÈÚ ˙eÏÏk הכללי והתוכן  העניין  ¿»ƒ¿«

e˙„BÚÂ,של  eÈNÚÓ'ה עבודת «¬≈«¬»≈
ישראל , בני  ¿Bˆn‰"L∆«ƒ˙של 

BÓk ,"ÌÈ„enÚ ˙B‡˜ƒ¿»«ƒ¿
ÌÈLw‰ ÌÈ‡˜pL" המשכן של  ∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

"ÌÈ„ÓBÚ ÌLa) הכתוב כלשון  «≈¿ƒ
המשכן  מלאכת ÌÈhLלגבי  ÈˆÚ"¬≈ƒƒ

,eÈ‰Â ,("ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿«¿
ÔBLlÓ ‡e‰ "ÌÈ„ÓBÚ"L∆¿ƒƒ¿
„enÚ ÏL BÈÚL ,"ÌÈ„enÚ"«ƒ∆ƒ¿»∆«
בבניין  העמוד  של  ומטרתו  תפקידו 

‰tˆ‰Â ‚b‰ aÁÓ"L ‡e‰∆¿«≈«»¿»ƒ¿»
זה  ונפרדים רחוקים הם ֿ עצמם שמצד 

LnÓ",מזה  „Á‡k ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»«»
ÔÎÂ ,˙Bˆn‰ ÔÈÚ Ì‚ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««ƒ¿¿≈
Ì‰L ,ÔkLn‰ ÈL«̃¿≈«ƒ¿»∆≈
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙‡ ÌÈaÁn‰«¿«¿ƒ∆≈

‰BÓÏBÚ˙העליון  ÌÚ,התחתונים ƒ»»
באה  האלוקות המצוות ֿ ידי  ועל 

לעולם. ונמשכת

˜t‰ ÌeiÒe המשך' של  ט פרק ¿ƒ«∆∆
לעיל , הנזכר  לגני ' הרבי ÛÈÒBÓבאתי  ƒ

המאמר  בעל  ÔÈÚהריי "צ ‡Ï¿»≈ƒ¿«
,("ÌÈhL ÈˆÚ" ÏL) ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»∆¬≈ƒƒ
Ìeiw‰ ÏÚ ‰BÓ ‰„ÈÓÚc"«¬ƒ»»««ƒ

,ÈepM‰ cÚ‰Â,ויציבות תוקף ¿∆¿≈«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL eÈ‰Â'ה עבודת ¿«¿∆«¿≈∆

המצוות, ÔÈÚבקיום ‰lb˙Óƒ¿«∆ƒ¿«
È‡23"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ עניין ¬ƒ¬»»…»ƒƒ

שבאלוקות. והתוקף השינוי , העדר 

M˜nL ,eÈ‰Â במאמר˙‡ ¿«¿∆¿«≈∆
ÌÈ„enÚ‰ ÔÈÚ היינו שבמצוות, ƒ¿«»«ƒ

עם  שלמעלה האלוקות חיבור  עניין 

הוא  לזה שהמשל  שלמטה, הנבראים
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כג       

ׁשּלכא ֹורה  אף  העמידה , ענין עם  הע ּמּודים  ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָענין

עצמ ֹו. ּבפני ענין זה  ְְְֲִִֵֵֶַָהרי

לעיל ÔeÈÂד ) ּׁשּנת ּבאר  מה  ֿ ּפי ּבענין 24על  ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ל 'עמידה ', 'יׁשיבה ' ּבין ְֲִִִֵַַָָהח ּלּוק 

אדמ ֹו"ר  כ "ק  (ּבדר ּוׁשי ּדר ּוׁשים  ּבכ ּמה  ְְְְְִִֵַַַָָֹּכּמבאר 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו ּבעל 25(מה ֹור ׁש"ּב) ּובדר ּוׁשי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

נׂשיאינּו26הה ּלּולא  ר ּבֹותינּו ּבדר ּוׁשי וכן , ְְְִִִֵֵֵֵַַָ

(ּגם  צדק ' ה 'ּצמח  ּבדר ּוׁשי  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּלפניהם ,

ּבׁשל ׁשה 27ה ּנד ּפסים  ה ּוא  ּביניהם  ׁשהח ּלּוק  (( ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ה ּוא  הרא ׁש העמידה  ׁשּבׁשעת  אחד , ענין ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹענינים .

ּבׁשעת  ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו יֹותר  למעלה  ְְְְְִִֵֶַַָָֻמג ּבּה

נֹוגע ֹות  ׁשהרגלים  ה ּׁשני, הענין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה ּיׁשיבה .

ׁשהרגלים  ּביׁשיבה , ּכמ ֹו (ׁשּלא  ּבארץ  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹוע ֹומד ֹות 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו הארץ , מן ּכסאי 28נג ּבה ֹות  ה ּׁשמים  ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשּמעמידים  ה ּׁשרפרף  ּכמ ֹו רגלי, הדם  ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹוהארץ 

הרגלים  ה ּגּוף 29ּתחת  ׁשהרא ׁש ה ּׁשליׁשי, והענין .( ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹ

הי  אחת , ּבמדרגה  הם  המ ׁשוהרגלים  ׁשּכל  נּו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מ ּובן  ּומ ּזה  אחת . ּבתנּועה  ה ּוא  האדם  ק ֹומת  ְִִִֶַַַָָָָָצ ּיּור 

ּכפי  ו'עמידה ' 'יׁשיבה ' ענין לאמ ּתית  ּבנֹוגע  ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּגם 

נׁשּתל ׁשל ּו ּבג ׁשמ ּיּות  ׁשהענינים  ּבר ּוחנּיּות , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהם 

.30מהן  ֵֶ

ÔÈÚ‰Â אצל ה 'ּיׁשיבה ' ענין ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ענׁש ׁשל  ּבענין רק  (לא  מצינּו ְְִִֶֶַַָָָָֹֹה ּקּב"ה ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ וׁשל ֹום , ולא 31חס  יׁשב , ל ּמּבּול  הוי' ְְְֲֶַַַָָָָָָֹ

ז"ל  חכמינּו ּכל ׁשֹון ּדין, ׁשל  ּבענין ה ּקּב"ה 32רק  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

יֹוׁשב  - חסד  ׁשל  ּבענין ּגם  א ּלא ) כ ּו', ודן ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָיֹוׁשב 

ּביצי  עד  ראמים  מ ּקרני ּכּלֹו הע ֹולם  ּכל  את  ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻוזן

אפ ּלּו32ּכּנים  מ ּזה , ויתרה  מפלג . חסד  ׁשּזה ּו , ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻ
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ואילך).24) שכח  ס "ע  (לעיל ואילך פ "ו לגני  באתי  ואילך.25)ד"ה א'רצא ע ' ח "ג תשא). (ע ' פשמ "א ח "ב  תער"ב  המשך

ואילך. קסב  ע ' תרנ"ד ואילך.26)סה"מ  33 ע ' תרפ "ט  להצ "צ 27)סה"מ  החקירה ספר ואילך. שנט  ע ' בהעלותך אוה"ת

א. א.28)קלז, סו, סע "ב .29)ישעי ' לח , סנהדרין רפ "ג.30)ראה תניא י .31)ראה כט , ב .32)תהלים ג, ע "ז

    
והרצפה, הגג  ‰ÈÓÚ„‰,חיבור  ÔÈÚ ÌÚ,באלוקות השינוי  והעדר  התוקף ƒƒ¿«»¬ƒ»

‰Ê È‰ ‰B‡ÎlL Û‡, השינוי העדר  העמידה, ÈÙaעניין  ÔÈÚ «∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
.BÓˆÚ«¿

ÔeÈÂ העמידה „) ועניין  (המצוות) ה'עמודים' עניין  בין  והשייכות הקשר  ¿»
באלוקות) השינוי  והעדר  »ŒÏÚ(התוקף

ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó Èt24 ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
לגני ' 'באתי  ֿ המתחיל  דיבור  במאמר 

תשל "ט, זו , שנה שבט בי ' שנאמר 

˜elÁ‰ ÔÈÚa ההבדלÔÈa ¿ƒ¿««ƒ≈
,'‰„ÈÓÚ'Ï '‰ÈLÈ' שהוא כפי  ¿ƒ»«¬ƒ»

ברוחניות, גם העניין  יובן  (ומזה באדם

ÌÈLecכדלהלן ) ‰nÎa ‡nk«¿…»¿«»¿ƒ
חסידות  Î"˜מאמרי  ÈLe„a)ƒ¿≈

(a"LB‰Ó) "BÓ„‡«¿¿»«
Ô„ÚŒB˙ÓL25ŒÏÚa ÈLe„e ƒ¿»≈∆ƒ¿≈««

‡Ïel‰‰26,,הריי "צ ÔÎÂהרבי  «ƒ»¿≈
eÈ‡ÈN eÈ˙Ba ÈLe„aƒ¿≈«≈¿ƒ≈

,Ì‰ÈÙlL להם שקדמו  בדורות ∆ƒ¿≈∆
Ìb) '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÈLe„aƒ¿≈«∆«∆∆«

ÌÈÒt„p‰27˜elÁ‰L (( «ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ì‰ÈÈa'ישיבה' בין  ההבדל  ≈≈∆
ÌÈÈÚ,ל 'עמידה' ‰LÏLa ‡e‰ƒ¿…»ƒ¿»ƒ

ומפרט. שממשיך  כפי 

‰„ÈÓÚ‰ ˙ÚLaL ,„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆ƒ¿«»¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ da‚Ó ‡e‰ L‡‰»…À¿»¿«¿»
˙ÚLa ‡e‰L BÓkÓ ˙BÈ≈ƒ¿∆ƒ¿«

‰ÈLi‰ יושב כשהאדם שהרי  «¿ƒ»
נמוך  ראשו  למטה, מושפלת וקומתו 

עמידה. בשעת הראש גובה מאשר  יותר 

ÈM‰ ÔÈÚ‰ ביטוי לידי  בא שבו  »ƒ¿»«≈ƒ
הוא, לעמידה ישיבה בין  ההבדל 

ÌÈÏ‚‰L עמידה BÚ‚B˙בעת  ∆»«¿«ƒ¿
BÓk ‡lL) ı‡a ˙B„ÓBÚÂ¿¿»»∆∆…¿
˙B‰a‚ ÌÈÏ‚‰L ,‰ÈLÈaƒƒ»∆»«¿«ƒƒ¿»

ı‡‰ ÔÓ,עצמה בארץ נוגעות ולא ƒ»»∆
e˙kL BÓÎe28È‡Òk ÌÈÓM‰ ¿∆»«»«ƒƒ¿ƒ

,ÈÏ‚ Ì„‰ ı‡‰Â שבמצב היינו  ¿»»∆¬…«¿»
לא  הרגליים כסא, על  ישיבה של 

על  מונחות אלא עצמה בארץ נוגעות

שהוא  'הדום' ‰ÌÈÏ‚גבי  ˙Áz ÌÈ„ÈÓÚnL ÛÙM‰ BÓk29,( ¿«¿«¿«∆«¬ƒƒ««»«¿«ƒ
עצמה. בארץ נוגעות הרגליים כאשר  בעמידה עושים שלא דבר 

ÈLÈÏM‰ ÔÈÚ‰Âהוא העמידה, לעומת הישיבה את L‡‰Lהמאפיין  ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…
,˙Á‡ ‰‚„Óa Ì‰ ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰גובה באותו  מצב, ‰eÈ,באותו  «¿»«¿«ƒ≈¿«¿≈»«««¿

CLÓ‰ ÏkL אורך ‡Á˙כל  ‰Úe˙a ‡e‰ Ì„‡‰ ˙ÓB˜ eiˆ ∆»∆¿≈ƒ«»»»ƒ¿»««
שווה.

‰fÓe ההבדלים על  לעיל  מהאמור  ƒ∆
באדם  לישיבה עמידה Ìbבין  ÔeÓ»«

'‰ÈLÈ' ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Ï Ú‚Ba¿≈««¬ƒƒƒ¿«¿ƒ»
Ì‰L ÈÙk '‰„ÈÓÚ'Â«¬ƒ»¿ƒ∆≈

,˙eiÁea באלוקות למעלה ¿»ƒ
˙eiÓL‚a ÌÈÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰Ó eÏLÏzL30 כמבואר ƒ¿«¿¿≈∆
באו  הגשמיים העניינים שכל  בחסידות,

הרוחני  והמקור  מהשורש ונשתלשלו 

האדם  שבנפש בתניא, (וכמבואר  שלהם

הספירות  עשר  כנגד  כוחות עשרה יש

עשרת  השתלשלו  שמהן  העליונות

ומבאר . שממשיך  כפי  הכוחות)

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
,‰"aw‰ Ïˆ‡ '‰ÈLi'‰«¿ƒ»≈∆«»»

eÈˆÓ ז "ל חכמינו  ובדברי  בתורה »ƒ
ŒÒÁ LÚ ÏL ÔÈÚa ˜ ‡Ï)…«¿ƒ¿»∆…∆«

e˙kL BÓk ,ÌBÏLÂ31 בתהילים ¿»¿∆»
,LÈ ÏeanÏ 'ÈÂ‰, כלומר ¬»»««»»

את  להעניש 'ישב' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

המבול  דור  ÔÈÚaאנשי  ˜ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿»
eÈÓÎÁ ÔBLÏk ,ÔÈc ÏL 32ז "ל ∆ƒƒ¿¬»≈
,'eÎ Ô„Â LBÈ ‰"aw‰ כמאמר «»»≈¿»

הראשונות  [השעות] "שלוש הגמרא

יושב  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש היום] [של 

שעות  [שלוש שניות בתורה, ועוסק

ֿ הוא] ֿ ברוך  הקדוש היום, של  שניות

הרי  כולו ", העולם כל  את ודן  יושב

לגבי  נזכר  למעלה 'ישיבה' שהמושג 

ומשפט, לשון ‡l‡דין  מצינו  ∆»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לגבי  Ìb'ישיבה' («

„ÒÁ ÏL ÔÈÚa דברי כהמשך  – ¿ƒ¿»∆∆∆
שבשלוש  מאמר , באותו  הגמרא

 ֿ הקדוש היום, של  השלישיות השעות

ֿ הוא  ÔÊÂברוך  LBÈ ומפרנס˙‡ ≈¿»∆
ÌÈpk ÈˆÈa „Ú ÌÈÓ‡ ÈwÓ ,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk32e‰fL , »»»Àƒ«¿≈¿≈ƒ«≈≈ƒƒ∆∆

הוא  הנבראים סוגי  לכל  ופרנסה מזון  ÏÙÓ‚.השפעת „ÒÁ∆∆À¿»
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כד     

ׁש"ׁשל ׁש מצינּו ה ּקּב"ה , ׁשל  ה ּתֹורה  לעסק  ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבנֹוגע 

וע ֹוסק  יֹוׁשב  ה ּקּב"ה  הרא ׁשֹונֹות  ְִֵֵַָָָָׁשע ֹות 

ׁש"ׁשל ׁש32ּבּתֹורה " ׁשאף  והינּו, ּדיקא , "יֹוׁשב " , ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

חל ּוק ֹות  מ ּׁשאר  מעלתן ּגדלה  הרא ׁשֹונֹות " ְְֲֲִִַָָָָָָָׁשע ֹות 

ּגם  ׁשּנּכר  ּכפי ּובפרט  ׁשם , ׁשּנמנּו ׁשע ֹות " ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ"ׁשל ׁש

ּבּתֹורה , וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁשה ּקּב"ה  הענין ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעצם 

ּבׁשם  ׁשּנקרא  ּומ ּצב  מעמד  זה  הרי ֿ מק ֹום  ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמ ּכל 

יֹותר  נעלה  ּומ ּצב  מעמד  יׁשנֹו  א ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָ"יֹוׁשב ".

ׁשאז  (ּכדלק ּמן), 'עמידה ' ּבׁשם  ׁשּנקרא  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלק ּות 

ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו אפ ּלּו יֹותר  למעלה  הרא ׁש ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹנג ּבּה

והינּו, ּבּתֹורה ", וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁש"ה ּקּב"ה  ְְְְֵֵֶַַַָָָָָּבׁשעה 

ּבחינת  מה ּתֹורה , ּגם  למעלה  נג ּבּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרא ׁש

ּבחינת  - ה ּכתר  מ ּבחינת  אפ ּלּו ּולמעלה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהחכמה ,

. ית ּבר ּומה ּות ֹו לעצמ ּות ֹו ועד  ה ּכתר , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּפנימ ּיּות 

הרא ׁש ׁשּבחינת  ה 'עמידה ', ּבמעלת  זאת  ְְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹוע ֹוד 

נמ ׁש ה ּנ"ל , עליֹונה  ה ּיֹותר  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכפי

ונ  ׁשע ֹומד  ּכפי הרגל  רק לבחינת  (ולא  ּבארץ  ֹוגע  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּתקף  ּבכל  ונמ ׁש הארץ ), מן ׁשּמג ּבּה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻּכפי

ה ּקׁשר  ּגם  וזה ּו ּברא ׁש. ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ׁשּנּוי ְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹּוללא 

ׁשּגם  ה 'ע ּמּודים ', לענין ה 'עמידה ' ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָוׁשּיכ ּות 

(רא ׁש) ה ּגג  את  ׁשּמח ּבר  ה ּוא  הע ּמּוד  ְְִֵֶֶַַַַָָֹענין

מ ּמׁש". "ּכאחד  להיֹות  (רגל ) ְְְְִִֶֶֶַָָָָוהרצ ּפה 

‰p‰Âּכמ ֹו ה ּוא  למעלה , ה 'עמידה ' ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִַַָָָ

לדין 33ׁשּכת ּוב  וע ֹומד  הוי' לריב  נּצב  ְְֲִִִֵֶָָָָָ

צרתם " ּבעת  להם  "עמד ּת ּוכמ ֹו והינּו,34ע ּמים , , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּמּגעת  יׂשראל , ׁשל  צרתם " "ּבעת  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדוקא 
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,‰fÓ ‰˙ÈÂ עונש לגבי  רק לא למעלה נזכר  'ישיבה' שהמושג  בלבד  זו  לא ƒ≈»ƒ∆

גם  אלא מזה,ודין  יותר  אלא מופלג , חסד  ואפילו  חסד , Ú‚Baלגבי  elÙ‡¬ƒ¿≈«
eÈˆÓ ,‰"aw‰ ÏL ‰Bz‰ ˜ÒÚÏ בגמרא ז "ל  חכמינו  מאמר  באותו  ¿≈∆«»∆«»»»ƒ

˙BBL‡‰ ˙BÚL LÏL"L היום ÒBÚÂ˜של  LBÈ ‰"aw‰ ∆»…»»ƒ«»»≈¿≈
"‰Bza32,‡˜Èc "LBÈ" , «»≈»¿»

לשון  ואמרו  דייקו  ז "ל  חכמינו  כאן  וגם

דווקא  Û‡Lישיבה ,eÈ‰Â¿«¿∆«
"˙BBL‡‰ ˙BÚL LÏL"L∆»…»»ƒ
˙B˜eÏÁ ‡MÓ Ô˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬»»ƒ¿»¬
ÌL eÓpL "˙BÚL LÏL"»…»∆ƒ¿»
אמר  יהודה רב אמר  הגמרא: לשון  (וזה

היום. הוי  שעות ֿ עשרה שתים רב:

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש הראשונות שלש

יושב  שניות בתורה, ועוסק יושב

שרואה  כיון  כולו , העולם כל  את ודן 

עומד  כליה, העולם מכסא שנתחייב

שלישיות  רחמים. כסא על  ויושב הדין 

מקרני  כולו , העולם כל  את וזן  יושב

יושב  רביעיות כנים. ביצי  עד  ראמים

זה  לויתן  שנאמר  לויתן , עם ומשחק

בו ") לשחק המעלה ËÙeיצרת ƒ¿»
השעות  שלוש של  הללו ,המיוחדת

בתורה  עוסק ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בהן 

במיוחד , Ìbמודגשת kpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ»«
LBÈ ‰"aw‰L ÔÈÚ‰ ÌˆÚÓ≈∆∆»ƒ¿»∆«»»≈

‰Bza ˜ÒBÚÂ,אלה בשעות ¿≈«»
ÌB˜ÓŒÏkÓ המעלה למרות ƒ»»

לעומת  אלה שעות שלוש של  המיוחדת

אחרות, ÓÚÓ„שעות ‰Ê È‰¬≈∆«¬»
‡˜pL vÓe הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש «»∆ƒ¿»

מצב  "LBÈ".באותו  ÌLa«≈≈
‰ÏÚ vÓe „ÓÚÓ BLÈ C‡«∆¿«¬»«»«¬∆
ÌLa ‡˜pL ˙e˜Ï‡a ˙BÈ≈∆¡…∆ƒ¿»¿≈
Ê‡L ,(Ôn˜Ï„k) '‰„ÈÓÚ'¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»

L‡‰ da‚ אצל ויתרון  עילוי  ויש ƒ¿»»…
כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  «¿»¿ÏÚÓÏ‰הקדוש

‡e‰L BÓkÓ elÙ‡ ˙BÈ≈¬ƒƒ¿∆
"‰Bza ˜ÒBÚÂ LBÈ ‰"aw‰"L ‰ÚLa'יושב' נקרא הוא שאז  ¿»»∆«»»≈¿≈«»

Ìbכאמור , ‰ÏÚÓÏ da‚ L‡‰L ,eÈ‰Â אפילו,‰Bz‰Ó שהיא ¿«¿∆»…ƒ¿»¿«¿»«≈«»
˙k‰ ˙ÈÁaÓ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כתר' בחינת ¿ƒ««»¿»¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ««∆∆

עשר  (התחלת מהחכמה שלמעלה השתלשלות')עליון ' 'סדר  של  הספירות

- היא B˙e‰Óeאלא B˙eÓˆÚÏ „ÚÂ ,˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆¿«¿«¿«
Ca˙È. כולן הדרגות מכל  שלמעלה בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עצמיות ƒ¿»≈

,'‰„ÈÓÚ'‰ ˙ÏÚÓa ˙‡Ê „BÚÂ לעומת ב'עמידה' נוסף יתרון  קיים ¿…¿«¬«»¬ƒ»

BÈÏÚ‰'ישיבה' ˙Bi‰ ‰‚„Óa ‡e‰L ÈÙk L‡‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»…¿ƒ∆««¿≈»«≈∆¿»
,Ï"p‰.הגוף חלקי  מכל  יותר  גבוה שהראש היינו  במשל , בגשמיות, בעמידה ««

החכמה, ממדריגת אפילו  גבוה שה'ראש' היינו  באלוקות, ברוחניות, ובנמשל 

הזו , הגבוהה בדרגה שהוא וכפי  לעיל , כמבואר  הכתר , ממדריגת ואפילו 

ומאיר CLÓה'ראש' ויורד  ƒ¿»
Ï‚‰ ˙ÈÁÏ של הנמוך  במצב ƒ¿ƒ«»∆∆

הרגל  ÓBÚL„בחינת ÈÙk הרגל ¿ƒ∆≈
ı‡a Ú‚BÂ שזהו לעיל  כמבואר  ¿≈«»»∆

עמידה בעת הרגליים ˜מצב ‡ÏÂ)¿…«
da‚nL ÈÙk הרגל,ı‡‰ ÔÓ ¿ƒ∆À¿»ƒ»»∆

בעת  הרגל  מצב שזהו  לעיל  כמבואר 

CLÓÂישיבה  הראש ), המשכת ¿ƒ¿»
היא  עמידה של  במצב «¿ÏÎaברגל 

BÓkÓ ÈepL ‡ÏÏe Û˜z‰«…∆¿…ƒƒ¿
L‡a ‡e‰L ענייני העמידה ובעת ∆»…

שהם  כפי  בדיוק לרגל  נמשכים הראש

שינוי . ללא עצמו , בראש

e‰ÊÂ יש עמידה שבזמן  זה עניין  ¿∆
לרגל  העליון  מהראש המשכה

eÎiLÂ˙התחתונה  Lw‰ Ìb««∆∆¿«»
ÔÈÚÏ '‰„ÈÓÚ'‰ ÔÈÚƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈÚ ÌbL ,'ÌÈ„enÚ'‰»«ƒ∆«ƒ¿«
‚b‰ ˙‡ aÁnL ‡e‰ „enÚ‰»«∆¿«≈∆«»
˙BÈ‰Ï (Ï‚) ‰tˆ‰Â (L‡)…¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿

"LnÓ „Á‡k" שאמנם ונמצא ¿∆»«»
שני  הם העמודים ועניין  העמידה עניין 

 ֿ מכל  לעיל , כמבואר  שונים, עניינים

בשניהם  כי  לזה, זה הם שייכים מקום

העליון  של  והתאחדות חיבור  יש

הקשר  באותו  נזכרו  ולכן  והתחתון ,

הריי "צ. הרבי  של  הנזכר  במאמר 

,‰ÏÚÓÏ '‰„ÈÓÚ'‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»¬ƒ»¿«¿»
ֿ הוא ‰e‡באלוקות, ֿ ברוך  שהקדוש

להגן  ישראל  בני  של  לצידם 'עומד '

בחינת  של  הגבהה ֿ ידי  על  עליהם

למטה  והמשכתה למעלה, ה'ראש'

שממשיך  כפי  התחתונה, הרגל  לבחינת

e˙kLומבאר , BÓk33 ישעיה ÓBÚÂ„בנבואת 'ÈÂ‰ ÈÏ v ¿∆»ƒ»»ƒ¬»»¿≈
,ÌÈnÚ ÔÈ„Ï העמים עם הריב לגבי  'ועומד ', עמידה, לשון  כאן  ונזכר  ¿ƒ«ƒ

ישראל , בני  על  החנוכה BÓÎeוההגנה בימי  הניסים' 'ועל  בנוסח שאומרים ¿
"Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ"34, כאן ֿ וגם שהקדוש וההצלה ההגנה »«¿»»∆¿≈»»»

להם', 'עמדת עמידה, בלשון  נקראת ההם בימים ישראל  בני  על  הגן  ֿ הוא ברוך 

eÈ‰Â הדב של  הפנימית והמשמעות היא , ˆÌ˙"רים ˙Úa" ‡˜ÂcL ¿«¿∆«¿»¿≈»»»
˙ÚbnL ,Ï‡NÈ ÏLנוגעת ישראל  של  Ca˙È,וצרתם B˙eÓˆÚa ∆ƒ¿»≈∆«««¿«¿ƒ¿»≈
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כה       

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו , ית ּבר ל ֹו35ּבעצמ ּות ֹו צרתם  ּבכל  ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

"ּבעת  והן ּבג ׁשמ ּיּות , צרתם " "ּבעת  הן ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָצר ,

ע ּמים ", ּגֹו' "לריב  ׁשּצרי ּבר ּוחנּיּות , ְִִִִֶַָָָָָָצרתם "

רצ ּויים  ה ּבל ּתי ּבמע ׂשיהם  ּׁשּפעל ּו מה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָלב ּטל 

ּגם  (ּכּמּובא  ֿ זה ' ּב'לע ּמת  ּכח  נֹוסף  ֿ ידיֿזה  ְְֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשעל 

'ער ּו ("עמד ּת36ּב'ׁשלחן "ע ֹומד " הוי' אזי ,( ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ

יֹותר  למעלה  מג ּבּה הרא ׁש נע ׂשה  ׁשאז ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהם "),

אצל  היא  ׁשה ּתֹורה  ּכפי אפ ּלּו ה ּתֹורה , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמ ּדר ּגת 

וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁש"ה ּקּב"ה  ּבאפן אבל  ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹה ּקּב"ה 

ׁשל  ּבאפן היא  הרא ׁש ׁשּדר ּגת  הינּו, ְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּבּתֹורה ",

עד  נמ ׁש ּומ ּׁשם  ּבעצמ ּות ֹו, ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָירידה 

ׁשּדגמת ֹו ׁשּברגל , לעקב  ועד  הרגל , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלבחינת 

ּגם  מ ּובן (ּומ ּזה  ּדמ ׁשיחא  עקבתא  ה ּוא  ְְְְִִִִֶַַַָָָּבּזמן

ה ּנפ ׁש). ּבמדרגת  ּומק ֹום  לזמן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע 

ה ּמׁשּכן fÓe‰ה ) קר ׁשי לענין ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ƒ∆ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

ׁשּטים  "עצי "ע ֹומדים ", ְְֲִִִִִֵֶָׁשּנקראים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  מה 37ע ֹומדים ". ְְְִִֵֵַַָ

ע ֹומדים " "ׂשרפים  "עצי 38ּלמעלה  למ ּטה  אף  , ְְְְְֲִִֵַַַָָָ

ע ֹו ׁש"עצי ׁשּטים  ׁשאף  ּבזה , והענין מדים ". ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ע ֹומדים ", "ׂשרפים  ּבדגמת  הם  ע ֹומדים " ְְְְְִִִִִֵַָֻׁשּטים 

ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ׁשל  מק ֹומם  ֿ מק ֹום  ְְֲִִִִֵֶָָָמ ּכל 

א ּלא ) ע ֹומדים ", "ׂשרפים  ּכמ ֹו למעלה , (לא  ְְְְְִִֶַָָָֹה ּוא 

("ּתֹורת  ה ּמדר ׁש ּדברי ּכד ּיּוק  ּדוקא , ְְְְְִִִֵַַַַָָָלמ ּטה 

ה ּוא  וכן ע ֹומדים ". ׁשּטים  "עצי למ ּטה  ְְְֱֲִִִֵֵֶַָאמת ")

ׁשּטים  ּׁש"עצי (מה  הע ּמּודים  לענין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבנֹוגע 

ׁשענינם  ׁשאף  ע ּמּודים ), ׁשל  ּבאפן היּו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹע ֹומדים "

לע ׂשֹות  ּומ ּטה , מעלה  והרצ ּפה , ה ּגג  לח ּבר  ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָה ּוא 

למ ּטה  מק ֹומם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  מ ּמׁש", "ּכאחד  ְְְִֶַַָָָָָָָא ֹותם 

ּבתח ּלת  ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ּכּמּובן ה ּדבר , וטעם  ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּדוקא .

ענין  לפעל  ה ּוא  ה ּמׁשּכן ענין ׁשּכלל ּות  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹה ּמאמר 

ע ּקרי  ׁשהיה  למק ֹום  לגנּוני, לג ּני, ְְְִִִִִִֶַָָָָָ"ּבאתי
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ט .35) סג, ה"ג.36)ישעי ' פ "ד לאדה"ז ת"ת הל' ו.37)ראה פל"ה, ב .38)שמו"ר ו, ישעי '

    
e˙kL BÓk35ישעיה בנבואת אחר  ˆ,במקום BÏ Ì˙ˆ ÏÎa בכל ¿∆»¿»»»»»

 ֿ ֿ ברוך  לקדוש "לו ", שיהיה גורם הדבר  חלילה, בצרה, הם ישראל  שבני  פעם

"צר ", בעצמו , ˆÌ˙"הוא ˙Úa" Ô‰ ישראל בני  Ô‰Âשל  ,˙eiÓL‚a ≈¿≈»»»¿«¿ƒ¿≈
"Ì˙ˆ ˙Úa" ישראל בני  CÈvLשל  ,˙eiÁea צריך כאשר ¿≈»»»¿»ƒ∆»ƒ
ֿ הוא ֿ ברוך  Bb'הקדוש ÈÏ"»ƒ

,"ÌÈnÚ כדיeÏÚtM ‰Ó ÏhÏ «ƒ¿«≈«∆»¬
ישראל  בני  ∆≈¬»¿Ì‰ÈNÚÓaוגרמו 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈÈeˆ ÈzÏa‰«ƒ¿ƒ¿ƒ∆«¿≈∆
Ák ÛÒB וחיות'‰ÊŒ˙nÚÏ'a «…««¿À«∆

הקדושה  צד  ולעומת שכנגד  הצד 

'CeÚ ÔÁÏL'a Ìb ‡enk)36 «»«¿À¿»»
תלמוד  בהלכות הזקן  אדמו "ר  לשון  וזה

שכל  הקבלה, חכמי  אמרו  "וכך  תורה:

בעודו  עושה שאדם ומצוות התורה

לפי  בקליפות כוח שמוסיף אף רשע,

ֿ כך  אחר  כשיחזור  ֿ מקום מכל  שעה,

אחר , בגלגול  או  זה בגלגול  בתשובה,

אזי  נדח, ממנו  ידח לא כי  שכתוב כמו 

ומצוות  התורה כל  מהקליפה מוציא

אין  ולפיכך  בחזרתו , לקדושה וחוזרים

ומצוות] [בתורה מלעסוק למנוע לו 

‡ÈÊלעולם" ישראל ), שבני  לאחר  ¬«
הלא  במעשיהם שגרמו  מה גרמו 

("z„ÓÚרצויים, "„ÓBÚ" 'ÈÂ‰¬»»≈»«¿»
Ê‡L ,("Ì‰Ï'עמידה' יש כאשר  »∆∆»

‰L‡למעלה, ‰NÚ שלמעלה «¬»»…
˙bcÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ da‚ÓÀ¿»¿«¿»≈ƒ«¿«
‰Bz‰L ÈÙk elÙ‡ ,‰Bz‰«»¬ƒ¿ƒ∆«»
ÔÙ‡a Ï‡ ,‰"aw‰ Ïˆ‡ ‡È‰ƒ≈∆«»»¬»¿…∆
˜ÒBÚÂ LBÈ ‰"aw‰"L∆«»»≈¿≈
˙bcL ,eÈ‰ ,"‰Bza«»«¿∆«¿«
‰„ÈÈ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ L‡‰»…ƒ¿…∆∆¿ƒ»

,B˙eÓˆÚa ‡e‰L BÓkÓ, כלומר ƒ¿∆¿«¿
גבוה  שלמעלה הראש 'עמידה', בעת

 ֿ ֿ ברוך  שהקדוש בעת שהוא מכפי  יותר 

שזהו  ב'ישיבה', בתורה עוסק הוא

ֿ מקום  מכל  אבל  נעלה מצב אמנם

בעצמותו  שהוא כפי  לגבי  ירידה נחשב

נעלה ÌMÓeוב'עמידה' הכי  מהמצב ƒ»
'עמידה' ÈÁÏ˙של  „Ú CLÓƒ¿»«ƒ¿ƒ«

,Ï‚aL ˜ÚÏ „ÚÂ ,Ï‚‰»∆∆¿««»≈∆»∆∆
עד  היא ההמשכה עצמה ברגל  כלומר ,

הרגל , של  ביותר  התחתונה ÔÓfaלדרגה B˙Ó‚cL ביותר הנחות החלק ∆À¿»«¿«
ÁÈLÓc‡בזמן  ‡˙˜Ú ‡e‰ של כזמן  הנקראת תקופה הגלות, זמן  סוף ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

המשיח' „Óa‚˙'עקבות ÌB˜Óe ÔÓÊÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe)ƒ∆»«¿≈«ƒ¿«»¿«¿≈«
LÙp‰ ביותר הנמוכות לדרגות עד  היא ה'ראש' המשכת זה בהיבט שגם «∆∆

בנפש).

ÌÈ‡˜pL ÔkLn‰ ÈL˜ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe (‰ƒ∆»«¿≈«¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
,"ÌÈ„ÓBÚ" בתורה שכתוב כמו  ¿ƒ

‰p‰c ."ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡37 במדרש »¿«≈

ÌÈÙN" ‰ÏÚÓl ‰Ó«¿«¿»¿»ƒ
"ÌÈ„ÓBÚ38ÈˆÚ" ‰hÓÏ Û‡ , ¿ƒ«¿«»¬≈

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL המדרש כלומר , ƒƒ¿ƒ
ה'שרפים', בין  דמיון  שיש אומר 

בהם  שנאמר  עליונים, מלאכים

בהם  שגם המשכן  לקרשי  'עומדים',

ומבאר . שממשיך  וכפי  'עומדים', נאמר 

ÈˆÚ"L Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆¬≈
˙Ó‚„a Ì‰ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ≈¿À¿«

,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" ולקרשי ¿»ƒ¿ƒ
כמו  מיוחדות מעלות יש המשכן 

העליונים, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמלאכים
L ÌÓB˜ÓÌÈhL ÈˆÚ" Ï ¿»∆¬≈ƒƒ

,‰ÏÚÓÏ ‡Ï) ‡e‰ "ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ…¿«¿»
הרוחניים,בעולמות  ¿BÓkהעליונים

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" הוא שמקומם ¿»ƒ¿ƒ
קרשי ‡l‡למעלה, של  מקומם ∆»
ei„k˜המשכן  ,‡˜Âc ‰hÓÏ (¿«»«¿»¿ƒ

L„n‰ Èc התורה דברי  (שהוא ƒ¿≈«ƒ¿»
‡Ó˙",שהיא ˙Bz" דבר כל  ולכן  «¡∆

מדויק) הוא "ÈˆÚבתורה ‰hÓÏ¿«»¬≈
‡e‰ ÔÎÂ ."ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ¿≈
‰Ó) ÌÈ„enÚ‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ«
eÈ‰ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"M∆¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈ„enÚ ÏL ÔÙ‡a את המחברים ¿…∆∆«ƒ
המטה  עם ÌÈÚLהמעלה Û‡L ,(∆«∆ƒ¿»»

העמודים של  aÁÏותכליתם ‡e‰¿«≈
‰ÏÚÓ ,‰tˆ‰Â ‚b‰ ˙‡∆«»¿»ƒ¿»«¿»
„Á‡k" Ì˙B‡ ˙BNÚÏ ,‰hÓe«»«¬»¿∆»
ÌÓB˜Ó ÌB˜ÓŒÏkÓ ,"LnÓ«»ƒ»»¿»

הוא העמודים Âc˜‡.של  ‰hÓÏ¿«»«¿»
‰nÓ Ôenk ,c‰ ÌÚËÂ¿«««»»«»ƒ«

Ó‡n‰ ˙lÁ˙a e˙kM ֿ דיבור  ∆»ƒ¿ƒ«««¬»
תש"י  לגני ' 'באתי  «¿∆eÏÏkL˙המתחיל 

ÔÈÚ של הכללי  ‰ÔkLnהתוכן  ƒ¿««ƒ¿»
,Èe‚Ï ,Èp‚Ï È˙‡a" ÔÈÚ ÏÚÙÏ ‡e‰, שלי ההתייחדות למקום ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

,‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ וגילוי השראת עיקר  הייתה שבו  המקום ¿»∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
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כו     

למ ּטה  היתה ", ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּבּתח ּלה ,

ל ּמׁשּכן  ה ּקר ׁשים  את  לע ׂשֹות  הצרכ ּו ולכן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻּדוקא ,

ּדוקא . למ ּטה  ע ֹומדים " ׁשּטים  ְְְֲִִִֵַַָָ"עצי

ÌÓ‡,' זה ֿ ּד'לעמת  ׁשט ּות  ּגם  יׁשנֹו למ ּטה  »¿»ְְְְִֶֶַַַָֻ

ּדקד ּׁשה , ל ׁשט ּות  להפכ ֹו ְְְְְִִִִֶָָֻׁשּצריכים 

לס ּבא  ׁשט ּותיּה ליּה אהניה  ׁשּזה ּו39ּבבחינת  , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבּמאמר  ּכּמבאר  ׁשּטים ", "עצי ׁש"ּׁשּטים "40ענין ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשט ּות  מ ּלׁשֹון ה ּקר ׁשים ,41ה ּוא  ענין ּגם  וזה ּו . ְְְְְִִִֶַַַָ

ּבּמאמר  א ֹות ּיֹות 42ּכּמבאר  יׁשנן 'קר ׁש' ׁשּבתבת  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

וכיון  הע ֹולם . ׁשקר  הפיכת  על  ׁשּמֹורה  ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ'ׁשקר ',

ה ׁשּתּדל ּות  ּדֹור ׁש ֿ זה ' ּד'לעמת  האתה ּפכא  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשענין

ּגם  ה ּנה  כ ּו', מלחמה  ׁשל  לענין ועד  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיתרה ,

ענין  להיֹות  צרי ה ּתח ּתֹון האדם  ְְְֲִִִַַַַַָָָָּבעב ֹודת 

מס ּפיקה  ׁשּלא  והינּו, הרא ׁש), (הג ּבהת  ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹהעמידה 

מס ּפיקה  ולא  ֿ ודעת , טעם  ֿ ּפי ׁשעל  ְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹהעב ֹודה 

צריכה  ֿ אם  ּכי הרצ ֹון, חיצ ֹונּיּות  ׁשּמּצד  ְֲִִִִִִֶַָָָָָהעב ֹודה 

ועד להיֹות  ּדוקא , הרצ ֹון ּפנימ ּיּות  מ ּצד  העב ֹודה  ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּכל  למסירת  ועד  נפ ׁש, ּבמסירת   צר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש

ה ּוא  הרי ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ּומה ּות ֹו. ְְְְֲֵֵֶַַַַָעצמ ּות ֹו

ו'עמידה ' ע ֹומדים ", ׁשּטים  "עצי להיֹות  ְְֲֲִִִִִֵֵַָּפֹועל 

והרצ ּפה  ה ּגג  את  ׁשּמח ּברים  'ע ּמּודים ', ׁשל  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

"ּבמק ֹום  ּדוקא , למ ּטה  - מ ּמׁש" "ּכאחד  ְְְְְִֶַַַָָָָָלהיֹות 

ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה , ע ּקרי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהיה 

ְָָהיתה ".

ÔÂÈÎÂ, ּדוקא למ ּטה  היא  העב ֹודה  ׁשּכלל ּות  ¿≈»ְְְֲִֶַַָָָָָ

ֿ זה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשית  ה ּתכלית  ּגם  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומ ּמילא 

לכן  ּדוקא , למ ּטה  היא  ענין ּכל  ּוׁשלמ ּות  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבס ּיּום 

ּבאים  ה ּׁשרת , ּומלאכי ה ּקּב"ה  העליֹונים , ּגם  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה ּנה 

ּכנס ּיֹות  ּבב ּתי יׂשראל  ׁשל  ק ֹולם  ל ׁשמע  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמ ּטה 

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

ה.39) פרק  במאמר ראה א. יז, ג.40)כתובות בלק .41)פרק  ס "פ  ותנחומא במדב "ר ספרי  א. קו, סנהדרין פ "ו.42)ראה
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העולם בריאת עם ‰È˙‰",השכינה ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»

‰hÓÏ התחתון הגשמי  הזה ‡˙בעולם ˙BNÚÏ eÎˆ‰ ÔÎÏÂ ,‡˜Âc ¿«»«¿»¿»≈À¿¿«¬∆
‡˜Âc ‰hÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" ÔkLnÏ ÌÈLw‰ בהם כי  «¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»

למטה. השכינה השראת שתהיה הבריאה, של  והתכלית הכוונה נשלמת

‰hÓÏ ÌÓ‡ שבו הזה, בעולם »¿»¿«»
ה  בתחילת השראת הייתה עיקר  בריאה

eËL˙השכינה  Ìb BLÈ∆¿«¿
,'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'c של והנהגות דברים ƒ¿À«∆

ודעת היפך  מטעם למטה הקדושה,

˙eËLÏ BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
,‰M„˜c של במובן  ל 'שטות' ƒ¿À»

הקדושה, בצד  ודעת, מטעם למעלה

dÈ˙eËL dÈÏ ‰È‰‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¬≈≈¿≈
‡aÒÏ39, שרב בגמרא כמסופר  ¿«»

רוקד  היה יצחק, רב בן  לפני שמואל 

אחד  (זורק הדסים שלושה עם הכלה

אמרו  ובתחילה אחד ), ומקבל 

תלמידי  בכבוד  מזלזל  הוא זו  שבהנהגה

עמוד  והפסיק נפטר  כאשר  אך  חכמים,

ליה  "אהני  אמרו  הציבור , לכל  בינו  אש

השטות  לו  הועילה לסבא", שטותיה

הריי "צ  הרבי  אומר  כך  ועל  לזקן , שלו 

למעלה  היא הרי  זו  "דשטות במאמר 

ונפלאה  גבוהה מדרגה והיא מהדעת,

"ÈˆÚמאד ", ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬≈
Ó‡na ‡nk ,"ÌÈhL40 ƒƒ«¿…»««¬»

ÔBLlÓ ‡e‰ "ÌÈhM"L∆ƒƒƒ¿
˙eËL41.למעליותא שטות דקדושה, ¿

ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ של הפנימי  התוכן  ¿∆«ƒ¿«
,ÌÈLw‰, המשכן ‡nkקרשי  «¿»ƒ«¿…»
Ó‡na42 לעיל הנזכר  לגני ' 'באתי  ««¬»
˙˙aLבמילהÔLÈ 'L˜' ∆¿≈«∆∆∆¿»

ÏÚ ‰BnL ,'˜L' ˙Bi˙B‡ƒ∆∆∆∆«
ÌÏBÚ‰ ˜L ˙ÎÈÙ‰, כלומר ¬ƒ«∆∆»»

השראת  תהיה בו  לה', משכן  עשיית

הפיכת  את מסמלת ב'קרש', השכינה,

הקדושה, היפך  העולם, של  ה'שקר '

לקדושה. היינו  «≈¿ÔÂÈÎÂל 'קרש',
Œ˙ÓÚÏ'c ‡Ît‰˙‡‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿À«

'‰Ê לקדושה הקדושה היפך  הפיכת ∆
,‰˙È ˙eÏczL‰ LBc מאמץ ≈ƒ¿«¿¿≈»

eÎ'רב  ‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚÏ „ÚÂ המנגדים והכוחות ֿ אחרא הסטרא כנגד  ¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰ÔBzÁzלקדושה, Ì„‡‰ ˙„BÚa Ìb ‰p‰ בעולם ה' את העובד  ƒ≈««¬«»»»««¿

‰L‡הזה  ˙‰a‚‰) ‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ המסמלת »ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»«¿»«»…
שבראש  השכל  מעל  ‰BÚ„‰התעלות ‰˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆…«¿ƒ»»¬»
,˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚL וההיגיון שהשכל  כמה ÏÂ‡מחייבים,עד  ∆«ƒ««»««¿…

‰˜ÈtÒÓ אפילו,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ „vnL ‰„BÚ‰ שהרצון אף «¿ƒ»»¬»∆ƒ«ƒƒ»»
מהשכל , למעלה נעלה, כוח ŒÈkƒהוא

‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ Ì‡ƒ¿ƒ»ƒ¿»¬»
,‡˜Âc ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt „vÓƒ«¿ƒƒ»»«¿»
ֿ זה  לעומת של  השטות את להפוך  כדי 

של  השקר  ואת לקדושה, לשטות

עבודת  דרושה במשכן , לקרש העולם

והפנימיים ה' העמוקים הכוחות עם

של  הרצון ביותר  פנימיות »¿ÚÂ„הנפש,
Cˆ LiL אפילו,LÙ ˙ÈÒÓa ∆≈…∆ƒ¿ƒ«∆∆

B˙eÓˆÚ Ïk ˙ÈÒÓÏ „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«»«¿
B˙e‰Óe כל של  מוחלטת התמסרות «

ה'. את העובד  האדם של  מהותו 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â'ה שעבודת ¿«¿»«¿≈∆
כאמור , מוחלטת, מסירות מתוך  היא

ÈˆÚ" ˙BÈ‰Ï ÏÚBt ‡e‰ È‰¬≈≈ƒ¿¬≈
'‰„ÈÓÚ'Â ,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ«¬ƒ»
,'ÌÈ„enÚ' ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ
‰tˆ‰Â ‚b‰ ˙‡ ÌÈaÁnL∆¿«¿ƒ∆«»¿»ƒ¿»

"LnÓ „Á‡k" ˙BÈ‰Ï– ƒ¿¿∆»«»
והמטה  (הגג ) המעלה של  הזה והחיבור 

המשכן  בניית ֿ ידי  על  נפעל  (הרצפה)

ֿ ידי  ועל  שיטים, עצי  של  מקרשים

 ֿ הסטרא את להכניע האדם עבודת

לקדושה  ולהפכה «»¿hÓÏ‰אחרא
,‡˜Âc, התחתון הזה בעולם «¿»

ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜Óa"¿»∆»»ƒ»ƒ
,‰lÁza הבריאה,בתחילתwÚc «¿ƒ»¿ƒ«

והשראת  ÌÈBzÁ˙aגילוי  ‰ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ
הזה  «¿«‰È˙‰".בעולם

‰„BÚ‰ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¬»
למטה  השכינה השראת את הפועלת

,‡˜Âc ‰hÓÏ ‡È‰, לעיל כמבואר  ƒ¿«»«¿»
˙ÈÏÎz‰ Ìb ‡ÏÈnÓe,התוצאה ƒ≈»«««¿ƒ

המטרה  ŒÈ„ÈŒÏÚהשגת ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈
‰Ê למטה הזה העבודה בעולם ∆

‡È‰ ÔÈÚ Ïk ˙eÓÏLe ÌeiÒa¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ הזה ÔÎÏבעולם ,‡˜Âc ¿«»«¿»»≈

‰hÓÏ ÌÈ‡a ,˙M‰ ÈÎ‡ÏÓe ‰"aw‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ Ìb ‰p‰ƒ≈«»∆¿ƒ«»»«¿¬≈«»≈»ƒ¿«»
Èze (‰lÙz) ˙BiÒk Èza Ï‡NÈ ÏL ÌÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆ƒ¿»≈¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»»≈
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כז       

מדר ׁשֹות  ּובב ּתי (ּתֹורה ). מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ְְְְִִִֵֵָָָָָָ(ּתפ ּלה )

ׁשהרי  ה ּמצ ֹות , ענין ּגם  נכלל  ה ּתֹורה ) ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ(ל ּמּוד 

מע ׂשה  לידי ׁשּמביא  ּתלמ ּוד  [ּובפרט 43ּגד ֹול  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשמע ּתתא  לאס ּוקי ה ּוא  ֿ ה ּמדר ׁש ּבית  ׁשל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשענינֹו

ּדהלכתא  וההלכה 44א ּליּבא  ֿ ּדין ה ּפסק  ּבר ּור  , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו ּבדברי ׁשּמצינּו ּכפי 45למע ׂשה , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשל  ּבזמ ּנֹו (ע ֹוד  ספק  איזה  מתע ֹורר  היה  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכא ׁשר 

מ ּסיני  ּתֹורה  ׁשּקּבל  לבית 46ֿמ ׁשה  ּבאים  היּו ,( ְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובר ּור  ה ּספק  ּפתר ֹון נע ׂשה  היה  וׁשם  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָה ּמדר ׁש,

חסדים  ּגמיל ּות  ענין ה ּוא  ׁשּכלל ּותם  .47ההלכה ], ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָ

נכללת  ֿ מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ֿ ּכנס ּיֹות  ׁשּבב ּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָונמצא ,

ׁשעליהם  הע ּמּודים  ּבׁשל ׁשה  העב ֹודה  ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹּכלל ּות 

ע ֹומד  ק ּים 48הע ֹולם  ֿ זה 49והע ֹולם  ֿ ידי ׁשעל  ועד  , ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמ ּלּוא ֹו הע ֹולם  ה 50נע ׂשה  ענין ׁשּזה ּו ּגא ּלה ,, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

ק ּיּום , ׁשל  ּבאפן ּבסיס ֹו על  הע ֹולם  יעמ ֹוד  ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹׁשאז

נצחי. ְְִִִוק ּיּום 

ּׁשּכת ּוב e‰ÊÂו) מה  ּבּיֹום 51ּגם  רגליו ועמד ּו ¿∆ְְְֶַַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּזיתים  הר  על  ְִֵֶַַַַָהה ּוא 

ועמד ּו ּכתיב  ֿ לבא  ּדלעתיד  זמן ׁש"על  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּבּמאמר 

ּבזה  והענין ר ּבֹותינּו52רגליו"). אמר ּו ּדה ּנה  , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשנה ,53ז"ל  ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו מ ׁשּכח  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּזית 
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ב .43) מ , א.44)קידושין כו, ב .45)יומא כז, פינחס  ו. ט , בהעלותך ופירש"י  ספרי  רפ "א.46)ראה לקו"ת 47)אבות ראה

ג. כג, ראה מ "ב .48)פ ' פ "א מי "ח .49)אבות 50.74)שם ע ' תש"ד קמז. ע ' תרנ"ט  סה"מ  ג. פ "ל, שמו"ר זכרי '51)ראה

ד. ב .52)יד, קלו, להצ "צ  החקירה ספר ואילך). תקכא ע ' א (כרך עה"פ  נ"ך אוה"ת ראה - לקמן ב .53)בהבא יג, הוריות

    
(‰Bz) ˙BL„Ó ז "ל חכמינו  המענה כמאמרי  וזהו  לעיל . המובאים ƒ¿»»

של  והעלאה בירור  היא העבודה שכוונת מאחר  לעיל , שנשאלה לשאלה

למטה, העליונים של  בירידה צורך  יש מדוע למעלה, מלמטה התחתונים

לסיומה  ומגיעים העבודה, מתבצעת למטה שדווקא מפני  שזהו  הוא והביאור 

כאמור . ותכליתה,

„enÏ) ˙BL„Ó Èze¿»≈ƒ¿»ƒ
(‰Bz‰,שהעליונים לעיל  באמור  «»

ומלאכי  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש היינו 

התחתונים  לקול  'לשמוע' באים השרת,

ובתורה  ÔÈÚבתפילה Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ¿«
,˙Bˆn‰ העליונים בזה שגם «ƒ¿

ה' עבודת היינו  לתחתונים, 'שומעים'

הזה  בעולם למטה ישראל  בני  של 

„eÓÏz ÏB„b È‰L תורה ∆¬≈»«¿
מדרשות  בבתי  ÈnL∆≈ƒ‡שלומדים

‰NÚÓ È„ÈÏ43 המצוות קיום ƒ≈«¬∆
ËÙe],תורה לימוד  של  הקשר  ƒ¿»

מודגש  המצוות לקיום מדרשות' 'בתי 

העובדה  לאור  ÏLיותר  BÈÚL∆ƒ¿»∆
È˜eÒ‡Ï ‡e‰ L„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»«¬≈

‡˙ÎÏ‰c ‡aÈl‡ ‡˙zÚÓL44, ¿«¿¿»«ƒ»¿ƒ¿¿»
לפי  הסוגיה של  מסקנה לידי  לבוא

למעשה  הלכה להסיק כלומר , ההלכה,

תלמודית, בסוגיה הדיון  כל  מתוך 

‰ÎÏ‰‰Â ÔÈcŒ˜Òt‰ ea≈«¿«ƒ¿«¬»»
È„a eÈˆnL ÈÙk ,‰NÚÓÏ¿«¬∆¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

Ï"Ê eÈÓÎÁ45‰È‰ L‡kL ¬»≈∆«¬∆»»
˜ÙÒ ‰ÊÈ‡ BÚ˙Ó לנהוג איך  ƒ¿≈≈∆»≈

למעשה  ÏLהלכה BpÓÊa „BÚ)ƒ¿«∆
ÈÈqÓ ‰Bz ÏawL ‰LÓ46 …∆∆ƒ≈»ƒƒ«

פסח  אודות הכתוב על  רש"י  כפירוש

ביום  הפסח לעשות יכלו  ולא אדם לנפש טמאים היו  אשר  אנשים "ויהי  שני :

ואהרן ] [משה "כששניהם ההוא: ביום אהרן  ולפני  משה לפני  ויקרבו  ההוא,

ושאלום"), באו  המדרש בבית ÌLÂיושבים ,L„n‰Œ˙ÈÏ ÌÈ‡a eÈ‰»»ƒ¿≈«ƒ¿»¿»
Ì˙eÏÏkL ,[‰ÎÏ‰‰ ee ˜Ùq‰ ÔB˙t ‰NÚ ‰È‰ כל כלל  »»«¬»ƒ¿«»≈≈«¬»»∆¿»»

ÌÈ„ÒÁהמצוות  ˙eÏÈÓb ÔÈÚ ‡e‰47 את הכוללת כללית מצוה שהיא ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
"שצדקה  – הזקן  לאדמו "ר  תורה' ב'ליקוטי  (וכמבואר  המעשיות המצוות כל 

בנחמיה  שכתוב וכמו  סתם, מצוה בשם נקראת ולכן  המצוות. כל  כללות היא

השפעת  היא שהצדקה כמו  כי  וגו ' השקל  שלישית לתת מצוות עלינו  והעמדנו 

נקראים  כולם המצוות כל  קיום הוא כך  שפלים, רוח להחיות החיות והמשכת

תעשה  הצדקה ֿ ידי  שעל  "תכונני ", פירוש תכונני . בצדקה וכתיב צדקה, שם על 

על  לעמוד  ומצב קיום לו  שאין  ֿ הוא ברוך  ֿ סוף ֿ אין  אור  להשראת ומשכן  מכון 

השומרים  הן  שהן  המצוות, כללות בחינת שהיא הצדקה ֿ ידי  על  אלא כנו 

אמרו  ולכן  האור . את אי ומקיימים האומר  כל  ז "ל  כו 'רבותינו  תורה אלא לי  ן 

בתורה  ולא חסדים ובגמילות בתורה שיעסוק שצריך  הוא הפשוט שהפירוש

הוא  לבדה התורה כי  והעניין , לבדה.

ֿ אם  כי  קיום לה ואין  כלי , בלא אור 

כללות  - חסדים גמילות ֿ ידי  על 

המצוות").

ŒÈze ˙BiÒkŒÈzaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»≈¿≈ƒ»≈
˙eÏÏk ˙ÏÏÎ ˙BL„Óƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

‰„BÚ‰'ה עבודת LÏLa‰כל  »¬»ƒ¿…»
ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¬≈∆»»

„ÓBÚ48Ìi˜ ÌÏBÚ‰Â49, ≈¿»»«»
שעל  אבות, בפרקי  המשנה כלשונות

עבודה  תורה, אלה, דברים שלושה

(המצוות) חסדים וגמילות (תפילה)

עומד  קיים העולם »¿ÚÂ„והעולם
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL בני של  מעשיהם ∆«¿≈∆

ומצוות תפילה בתורה, «¬»NÚ‰ישראל 
B‡elÓa ÌÏBÚ‰50, לשלמותו ובא »»¿ƒ

'אלה  הכתוב על  המדרש כדברי 

שבתחילת  והארץ', השמים תולדות

(בשני  מלא 'תולדות' נאמר  הבריאה

מילואו  'על  שהעולם להורות ואוי "ן )

שנאמר  ֿ לבוא לעתיד  יהיה וכך  נברא',

פרץ', תולדות 'אלה רות) (במגילת

בן  יהודה של  בנו  ומפרץ, מלא, תולדות

מלכא  דוד  המלך , דוד  נולד  יעקב,

בחסידות, כך  על  ומוסבר  משיחא,

לכך  סיבות היו  הבריאה אחרי  שאמנם

והחטאים  במילואו , יהיה לא שהעולם

כאן  השכינה גילוי  עיקר  ויהיה יחזור  ֿ לבוא לעתיד  אבל  השכינה, לסילוק גרמו 

Ê‡Lלמטה, ,‰l‡b‰ ÔÈÚ e‰fLהגאולה ‰ÌÏBÚבבוא „BÓÚÈ ∆∆ƒ¿««¿À»∆»«¬»»
BÒÈÒa ÏÚ שלו ˜Ìei,היסוד  ÏL ÔÙ‡aויציבה חזקה Ìei˜Âעמידה «¿ƒ¿…∆∆ƒ¿ƒ

.ÈÁˆƒ¿ƒ
e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â51 המשיח המלך  אודות זכריה, בנבואת ¿∆««∆»
‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂהגאולה (BÓkביום ÌÈ˙Èf‰ ‰ ÏÚ ¿»¿«¿»«««««≈ƒ¿

‡ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓÊ ÏÚ"L Ó‡na e˙kLהגאולה È˙kזמן  ∆»««¬»∆«¿«ƒ¿»ƒ»…¿ƒ
.("ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»

‰Êa ÔÈÚ‰Â52,חסידות ֿ פי  Ï"Êעל  eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰c53 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈
˙Èf‰Lזית ÏLאכילת B„eÓÏz ÁkLÓ במשך שלמד  ÌÈÚLהאדם ∆««ƒ¿«≈««¿∆ƒ¿ƒ
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כח     

כ ּו' ה ּקל ּפה  לענין ה ּׁשּיכ ּות  על  מ ֹורה  א 54ׁשּזה  , ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ

הרי  ה ּבר ּור , ענין ׁשה ּוא  ה ּזית , ּכתיׁשת  ֿ ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַעל 

ׁשמנֹו נֹותן ּתלמ ּוד ֹו55ה ּוא  ׁשּמחזיר  זית , ׁשמן , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַ

ׁשנה  ׁשבעים  הע ֹולם 53ׁשל  ּכל  את  ׁשּמאיר  ועד  , ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

על  מ ֹורה  ה ּזיתים " ׁש"הר  מ ּובן, ּומ ּזה  ִִֵֶֶֶַַַָֻּכּלֹו.

ּׁשּנאמר  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ה ּבר ּורים  ענין 51ּכלל ּות  ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּגֹו', ויּמה  מזרחה  מחציֹו ה ּזיתים  הר  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָונבקע 

וחציּה ט ֹוב  ׁשחציּה נג ּה קל ּפת  ּבר ּור  ענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשה ּוא 

כ ּו'56רע  הממ ּצעת  היא  נג ּה ׁשּקל ּפת  וכיון , ְְְִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למ ּטה  הה ׁשּפעה  לבא  יכ ֹולה  היתה  ֿ יד ּה ְְְְְַַַַָָָָָָָָָֹועל 

ה ּגמ ּור  ּבבר ּור  ׁשּמת ּבררת  לאחרי הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהימ ּנה ,

ּכל  מ ּמילא   ּבדר מת ּבּטלים  אזי ה ּׁשלם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובר ּור 

נע ׂשה  זה  וכל  הימ ּנה . ׁשּלמ ּטה  הענינים  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאר 

ה ּדֹור ֹות , ּכל  ּבמ ׁש ֿ יׂשראל  ּבני עב ֹודת  ֿ ידי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָעל 

נאמר  זה  ׁשעל  ה ּגל ּות , זמן לס ֹוף  עקב 57עד  והיה  ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדמ ׁשיחא , ּדעקבתא  ּדרא  על  ּדקאי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָּתׁשמע ּון,

רק  (לא  ּבבחינת ׁשה ּוא  ּגם ) א ּלא  רגל , ּבבחינת  ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּברגל ) ּתח ּתֹון ה ּיֹותר  (החלק  רגלין 58עקב  , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּומבאר 59ּברגלין  ּדעקבתא , לעקבתא  ועד  , ְְְְְְְְְְִִִַַָָָֹ

ּבע ֹולם  העב ֹודה  ע ּקר  ׁשאז ה ּקד ׁש' ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּב'א ּגרת 

(ע ׂשּיה  ע ׂשּיה  ּבבחינת  היא  עצמ ֹו ְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָהע ׂשּיה 

ה ּצדקה  מע ׂשה  ענין ׁשה ּוא  ,60ׁשּבע ׂשּיה ), ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

כ ּו'61"והיא  נפ ׁשנּו" ח ּיי לפ ּדֹות  לנּו ׁשעמדה  ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּכלל ּות  נע ׂשה  ה ּגל ּות  זמן ׁשּבס ֹוף  מה  ּגם  ְְְֲֵֶַַַַַָָָ[ּכֹולל 

ׁשּלפניֿ ּבּדֹור ֹות  ׁשהיה  ּכמ ֹו (לא  העב ֹודה  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹענין

אמ ּתית  מנּוחה  מ ּתֹו א ּלא ) צער ,62זה , ללא  , ְְֲִִִֶֶַַָָֹ

מעין  (מלחמה ), קרב  ׁשל  ּבענין  צר ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹּוללא 

ּׁשּכת ּוב  מה  מ ּקרב 63ודגמת  נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  ּפדה  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

"ּפדה  ּבדר ּוׁשי ּכּמבאר  ע ּמדי, היּו בר ּבים  ּכי ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹלי
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כט       

ה ּתׁשּובה ' ּב'ׁשער  ה ּגא ּלה 64ב ׁשל ֹום " על  ּדקאי ְְְְְֵַַַַַָָָָֻ

יחידה  ּבחינת  עם  ה ּקׁשּורה  וה ּׁשלמה  ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהאמ ּתית 

"ּפדה  ענין ׁשלמ ּות  אז יהיה  ׁשּלכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּנפ ׁש,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ׁשלמה , ּבימי ּכמ ֹו ּכי 65ב ׁשל ֹום ", ְְְְִִֵֶָָֹֹ

יׂשראל  על  א ּתן וׁשקט  וׁשל ֹום  ׁשמ ֹו, יהיה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשלמה 

ה ּצדקה  ֿ ידי על  ּכי כ ּו', לעד  לנּו ותעמד  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹּבימיו],

נג ּה, קל ּפת  והפיכת  והעלאת  ּבר ּור  ע ּקר  ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹנע ׂשה 

ה ּגא ּלה  את  ׁשּמקרבת  צדקה  ּגד ֹולה  ואז 66ולכן . ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

ה ּזיתים ", הר  על  ג ֹו' רגליו "ועמד ּו ה ּיע ּוד  ְְְְִִֵַַַַַַָָיק ּוים 

ׁשּזה ּו ּדוקא , ּבארץ  למ ּטה  ה ּגּלּוי ׁשּיהיה  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,

ע ֹומד ֹות  ׁשהרגלים  רגליו", "ועמד ּו ְְְְְִִֶַַַַָָָה ּדּיּוק 

מג ּבה ֹות  ׁשהרגלים  ּבאפן (ולא  ּבארץ  ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻונֹוגע ֹות 

על  מ ֹורה  ׁשּזה  ׁשרפרף , ֿ ּגּבי על  ה ּתח ּתֹונים , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַמעל 

ּכה ּלׁשֹון ענ  א ּדר ּבה , א ּלא  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּסּלּוק  ין ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

כ ּו' ֿ ה ּוא " ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  67"אס ּתּלק  ְְְְְִֵֶַָָָ

הה ּלּולא ' המ ׁש' הכי 68ׁשּבתח ּלת  ּגּלּוי ׁשה ּוא  , ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

היה  ׁש"ּכבר  ּכפי העצם ), לג ּלּוי ועד  ְְְְִִֶֶֶַָָָָָעצ ּום ,

(ּכל ׁשֹון  ֿ ּתֹורה " מ ּתן ּבׁשעת  זה  מעין ְְְִִִֵֵֶַַַָָלע ֹולמים 

ּבּתניא  ה ּזקן ּבאפן 69אדמ ֹו"ר  ּדוקא  ׁשהיה  ,( ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

וׁשם  ב ), סעיף  (כנ"ל  סיני" הר  על  הוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּד"וּירד 

ּומצ ֹותיה , ה ּתֹורה  ענין ּכלל ּות  היה  ְְְְִִֶַַַָָָָָָּדוקא 

אגרא " צערא  "לפ ּום  ה ּנה  , לכ ׁשּגם 70ּובהתאם  , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ֿ לבא ) (לעתיד  ה ּׂשכר  ּבענין ה ּׁשלמ ּות  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּתכלית 

אחר ֿ ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו ּדוקא . למ ּטה  ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָּתהיה 

ח ּיים 71ּכ מים  יצא ּו הה ּוא  ּבּיֹום  והיה  ְְִִֵַַַַָָָ

ּוכתיב  ּדוקא , "מיר ּוׁשלים " ּגֹו', 72מיר ּוׁשלים  ְְִִִִִַַַָָָ

ה ּׁשיטים  נחל  את  וה ׁשקה  יצא  הוי' מ ּבית  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומעין

ה ּׁשט ּות  ענין עם  ּגם  לאפן 73(ׁשּקׁשּור  ועד  ,( ְְְִִֶֶַַַַָָֹ

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  ּכת ֹורת  מ ׁשקה ", ְְְֵֶֶַַַַָָֻׁש"ּכּלּה

ּבביאת 74ה ּיד ּועה  ּדידן, ּבעגלא  לנּו" ּתהיה  "ּכן - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
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ואילך).64) ג (נח , פי "א - האמצעי  ט .65)לאדמו"ר כב , הימיםֿא ואילך).66)דברי  סע "ב  (מח , פל"ז תניא וראה א. י , ב "ב 

גם 67) וראה ב . סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב  קכח , ח "ב  לזהר מציין פקודי  ר"פ  ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט , ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, א.68)שם א).69)פרק  (מו, מכ"א.70)פל"ו פ "ה אבות

ח .71) יד, יח .72)זכרי ' ד, א.73)יואל פרק  א מאמר ומעין קונטרס  רפמ "ו.74)ראה תרל"ז וככה בהמשך הובא

    
'‰eLz‰ ÚL'a "ÌBÏL64 האמצעי שהפדייה È‡˜cלאדמו "ר  ¿»¿«««¿»¿»≈

מכוונת כאן , מדובר  בה ÓÏM‰Â‰בשלום ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰ ÏÚ««¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ÌÚ ‰eLw‰ ביותר והפנימי  העמוק LÙpaLהחלק «¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆

הרובד  הוא ו 'יחידה' ֿ יחידה, ֿ חיה ֿ נשמה ֿ רוח נפש שמות חמישה לה (שיש

פנימי ), והכי  עמוק È‰È‰הכי  ÔÎlL∆»≈ƒ¿∆
Ê‡ הגאולה ÔÈÚבעת ˙eÓÏL »¿≈ƒ¿«

,"ÌBÏL ‰„t"'ה עבודת היינו  »»¿»
כלל , מלחמה כל  ÈÓÈaללא BÓk¿ƒ≈

e˙kL BÓk ,‰ÓÏL65 על ¿……¿∆»
המלך  שלמה ÓÏL‰תקופת Èkƒ¿……

Ë˜LÂ ÌBÏLÂ ,BÓL ‰È‰Èƒ¿∆¿¿»¿∆∆
,[ÂÈÓÈa Ï‡NÈ ÏÚ Ôz‡∆≈«ƒ¿»≈¿»»

eÏ „ÓÚ˙Âהצדקה ÚÏ„זכות ¿«¬…»»«
‰v„˜‰לנצח  È„ÈŒÏÚ Èk ,'eÎƒ«¿≈«¿»»

כוחות  השקיע שהאדם מממון  שבאה

והשתמש  אותו , להרוויח כדי  רבים

העולם, מענייני  רבים בדברים כך  לשם

רבים  דברים ובירר  ותיקן  והעלה

במצוות  מאשר  יותר  העולם, מענייני 

eaאחרות, wÚ ‰NÚ«¬»ƒ«≈
,d‚ ˙tÏ˜ ˙ÎÈÙ‰Â ˙‡ÏÚ‰Â¿«¬»««¬ƒ«¿ƒ«…«

˜nL ‰˜„ˆ ‰ÏB„b ÔÎÏÂ˙ ¿»≈¿»¿»»∆¿»∆∆
‰l‡b‰ צדקה 66‡˙ במעשה כי  ∆«¿À»

וענינים  דברים ומעלים מבררים אחד ,

מהעולם. רבים

Ê‡Âהמשיח ‰eÚi„בימות ÌÈe˜È ¿»¿««ƒ
לעיל  ‚B'הנזכר  ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ"¿»¿«¿»

,eÈ‰Â ,"ÌÈ˙Èf‰ ‰ ÏÚ«««≈ƒ¿«¿
Èelb‰ ‰È‰iL האלוקות של  ∆ƒ¿∆«ƒ

e‰fL ,‡˜Âc ı‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆«¿»∆∆
˜eic‰הכתוב "e„ÓÚÂבלשון  «ƒ¿»¿

˙B„ÓBÚ ÌÈÏ‚‰L ,"ÂÈÏ‚«¿»∆»«¿«ƒ¿
ı‡a ˙BÚ‚BÂ למטה יורדות היינו  ¿¿»»∆

ÌÈÏ‚‰Lביותר  ÔÙ‡a ‡ÏÂ)¿…¿…∆∆»«¿«ƒ
,ÌÈBzÁz‰ ÏÚÓ ˙B‰a‚ÓÀ¿»≈«««¿ƒ
בעולם, תחתון  הכי  החלק שהיא הארץ

הם  ÛÙL,והרגלים ÈabŒÏÚ««≈¿«¿«
‰fL מהארץ הרגלים של  הריחוק ∆∆
‰elq˜עצמה ÔÈÚ ÏÚ ‰BÓ∆«ƒ¿««ƒ

והתרחקות ¿BËeLÙkƒ,הסתלקות

‰ac‡ ‡l‡,עלייה של  במשמעות ˜È‡סילוק ˜lzÒ‡" ÔBLl‰k ∆»«¿«»¿«»∆¿«≈¿»»
'eÎ "‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c67 הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  עלה ¿¿»¿ƒ

'‡Ïel‰‰ CLÓ‰' ˙lÁ˙aL68,'ש'אתכפיא הזוהר  דברי  הובאו  שם ∆ƒ¿ƒ«∆¿≈«ƒ»
ה' כבוד  ל 'אסתלק' גורמת ֿ אחרא הסטרא של  'אסתלק'e‰L‡ו 'אתהפכא' ∆

הסתלקות  פירושו  אין  כאן , המדובר 

להיפך  אלא והעלם, ריחוק של  במובן 

Èel‚Ï „ÚÂ ,ÌeˆÚ ÈÎ‰ Èelbƒ¬ƒ»¿«¿ƒ
‰È‰ k"L ÈÙk ,(ÌˆÚ‰»∆∆¿ƒ∆¿»»»

‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ מה מעין  ¿»ƒ≈≈∆
ֿ לבוא  לעתיד  ŒÔzÓשיתגלה ˙ÚLaƒ¿«««

Ô˜f‰ "BÓ„‡ ÔBLÏk) "‰Bz»ƒ¿«¿«»≈
‡Èza69‰È‰L האלוקי ), הגילוי  ««¿»∆»»

ֿ תורה  iÂ"c„במתן  ÔÙ‡a ‡˜Âc«¿»¿…∆¿«≈∆
'ÈÂ‰"ÈÈÒ ‰ ÏÚ התגלות ¬»»««ƒ«

דווקא למטה ÛÈÚÒאלוקית Ï"Î)¿ƒ
ÌLÂ ,( סיני הר  על  ֿ תורה במתן  ¿»

ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰È‰ ‡˜Âc«¿»»»¿»ƒ¿«
Ì‡˙‰e ,‰È˙BˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿∆»¿∆¿≈
‡Úˆ ÌeÙÏ" ‰p‰ ,CÎÏ¿»ƒ≈¿«¬»

"‡‚‡70,, הצער לפי  הוא השכר  «¿»
ÔÈÚa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ÌbL∆««¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«
‰È‰z (‡ÏŒ„È˙ÚÏ) ÎO‰«»»∆»ƒ»…ƒ¿∆

‡˜Âc ‰hÓÏ העבודה שעיקר  כשם ¿«»«¿»
הזה. בעולם למטה דווקא נעשתה

ŒÁ‡ e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««
Ck71 רגליו "ועמדו  לנבואת בהמשך  »

הזיתים", הר  ‰‰e‡על  ÌBia ‰È‰Â¿»»««
הגאולה ÌÈiÁביום ÌÈÓ e‡ˆÈ≈¿«ƒ«ƒ

"ÌÈÏLeÈÓ" ,'Bb ÌÈÏLeÈÓƒ»«ƒƒ»«ƒ
È˙Îe ,‡˜Âc72 יואל בנבואת «¿»¿ƒ

‰˜L‰Â ‡ˆÈ 'ÈÂ‰ ˙ÈaÓ ÔÈÚÓe«¿»ƒ≈¬»»≈≈¿ƒ¿»
eLwL) ÌÈËÈM‰ ÏÁ ˙‡∆«««ƒƒ∆»

השיטים" ÔÈÚ"נחל  ÌÚ Ìb«ƒƒ¿«
˙eËM‰73 השטות את להפוך  שיש «¿

כמבואר  דקדושה, לשטות ֿ זה דלעומת

ÔÙ‡Ïלעיל  „ÚÂ יהיה ), שהמעיין  ¿«»…∆
כך  כדי  עד  «dlk"L∆Àשופע

"BÓ„‡ ˙B˙k ,"‰˜LÓ«¿∆¿««¿
‰Úe„i‰ Ô˜f‰74, שכתב וכמו  «»≈«¿»

נרשם  שראיתי  ..." מהר "ש אדמו "ר 
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ק ֹוממ ּיּות  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא  צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמ ׁשיח 

ּביד  יֹוצאים  יׂשראל  ׁש"ּבני ּובאפן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹלארצנּו,

מ ׁשיח 75רמה " ׁשל  ּתֹורת ֹו וילמד ּו ק ׁשּור 76, ׁשּזה  , ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

"אלקי הוי' "אנכי עם  ּפר ׁשת 77ּגם  ּתח ּלת  , ְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹֹ

ֿ ּתֹורה . ַַָמ ּתן

1

2

3

4

5

ח .75) יד, פרשתנו - ביצי "מ  ואילך.76)כמ "ש א יז, צו לקו"ת ה"ב . פ "ט  תשובה הל' רמב "ם ואתחנן 77)ראה ב . כ, יתרו

ו. ה,

•

    
שתיית  בעת רבינו ... שאמר  צדק']... ה'צמח [אדמו "ר  אאמו "ר  ֿ יד  בכתב

לשתות  שנזכה ֿ רצון  יהי  משקה,

משקה..." כולה "Ôkכשיהיה ≈
,Ô„Èc ‡Ï‚Úa "eÏ ‰È‰zƒ¿∆»«¬»»ƒ«
לפי  במהירות היינו  שלנו , במהירות

שלנו , ÁÈLÓהמושגים ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«
eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡È ,e˜„ƒ̂¿≈»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜,זקופה eˆ‡Ï,בקומה ¿ƒ¿«¿≈

"‰Ó „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡NÈ Èa"L ÔÙ‡e75e„ÓÏÈÂ , ¿…∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
ֿ לבוא  ÏLלעתיד  B˙Bz»∆

ÁÈLÓ76, יותר נעלית תורה שהיא »ƒ«
הזה  בזמן  שלומדים ∆∆fL‰מהתורה

ֿ לבוא  לעתיד  התורה ̃«eLלימוד 
'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ÌÚ Ìb«ƒ»…ƒ¬»»

"EÈ˜Ï‡77˙Lt ˙lÁz , ¡…∆¿ƒ«»»«
.‰BzŒÔzÓ««»
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המשך מעמוד ככ


