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a"kyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּבעל 2לגּני ּומבאר , »ƒְְֲִִֵַַַַָָ

הּמדרׁש3ההיּלּולא  מאמר יסֹוד ,4על ְְֲִִַַַַַָָ

ּבתחיּלה  עיּקרי ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני, ,5לגּני ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָ

ידי  ׁשעל אּלא היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדעיּקר

למעלה, מּלמּטה הּׁשכינה את סיּלקּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהחטאים

את  והמׁשיכּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ּכ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָואחר

רֹועה  רּבינּו, מׁשה עד למּטה, מלמעלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשכינה

וכל  הּׁשביעי, ׁשהּוא יׂשראל, ּכל ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָנאמן

חביבין  מרקיע 6הּׁשביעין הּׁשכינה את ׁשהמׁשי , ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּדירה  ׁשּיהיה הענין ּתכלית ׁשּזהּו לארץ, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָהראׁשֹון

ּבּתחּתֹונים  יתּבר יהיה 7לֹו זה ׁשענין ּכדי א . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּׁשכינה  המׁשכת לאחרי מּיד הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּבקביעּות,

נאמר  ּתֹורה), (ּבמּתן לארץ הראׁשֹון ְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָמרקיע

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ּדבענין 8הּציּוּוי , ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָ

איּקרי  ּומׁשּכן מׁשּכן איּקרי (ּדמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָהּמׁשּכן

נאמר 9מקּדׁש לּמׁשּכן 10) הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּבארּוכה  ּומבאר עֹומדים, ׁשּטים 11עצי ְְֲֲִִִֵֵַָָ

העבֹודה, אֹופן על מֹורים קרׁש ֲִִֶֶֶֶַָָָׁשהאֹותּיֹות

ׁשּיה  הּוא העבֹודה ׁשטּות ותכלית ׁשּטים, עצי יּו ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָ

מּטעם  ׁשּלמעלה העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּדקדּוּׁשה,
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ישראל: בני ובנמשל

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa ¯‡·Óe הרבי 3, »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿»≈«««ƒ»
תש"י) (בשנת הסתלקותו יום הוא שבט שיו"ד Ó‡Ó¯הריי"צ „BÒÈ ÏÚ«¿«¬«

L¯„n‰4,'לגני 'באתי זה פסוק על «ƒ¿»
,Èe‚Ï Èp‚Ï שלי ההתייחדות מקום ¿«ƒƒ¿ƒ

חזרתי  היינו באתי, פירושו לגני' ו'באתי

È¯wÈÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ«»∆»»ƒ»ƒ
‰lÈÁ˙a5,,הבריאה בתחילת ƒ¿ƒ»

ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ
,‰˙È‰ גילוי עיקר הבריאה, בתחילת »¿»

בעולם  דווקא היה השכינה והשראת

ביותר  והתחתון הנחות העולם הזה,

ÌÈ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈«¬»ƒ
עץ  מחטא החל האדם, בני שחטאו

‰ÈÎM‰הדעת  ˙‡ e˜lÈÒƒ¿∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ לרקיע מהארץ ƒ¿«»¿«¿»

חטאים  ידי על כך, ואחר הראשון,

ועלתה  השכינה נסתלקה נוספים,

השביעי, e„ÓÚלרקיע Ck ¯Á‡Â¿««»»¿
˙‡ eÎÈLÓ‰Â ÌÈ˜Ècˆ ‰Ú·Lƒ¿»«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
השכינה  את הוריד אבינו אברהם

והצדיקים  לשישי, השביעי מהרקיע

השכינה  את והורידו המשיכו שאחריו

למטה  מלמעלה LÓ‰עוד „Ú«…∆
Ïk ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ,eÈa«̄≈∆∆¡»∆»
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«¿ƒƒ
(אברהםֿיצחקֿיעקבֿ אבינו לאברהם

«¿ÏÎÂםֿמשה),לויֿקהתֿעמר 
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰6 כדברי) «¿ƒƒ¬ƒƒ

ראש  לגבי בתורה הכתוב על המדרש

לחודש': באחד השביעי 'בחודש השנה

ורקיע  השמים ושמי שמים חביב השביעי למעלן לעולם, חביבין השביעין כל

שמו", ביֿה בערבות לרוכב "סולו וכתיב וערבות, ומעון זבול ושחקים

"והוא  וכתיב תבל, נשיה ציה גיא ארקא אדמה ארץ חביבה שביעית בארצות

שת  אדם חביב שביעית בדורות במישרים", לאומים ידין בצדק תבל ישפוט

באבות  האלוקים", את חנוך "ויתהלך וכתיב חנוך, ירד מהללאל קינן אנוש

עלה  "ומשה וכתיב משה, עמרם קהת לוי ויעקב יצחק אברהם חביב שביעי

במלכים  השביעי", (הוא) "דוד שנאמר חביב השביעי בבנים האלוקים", אל

"ויקרא  וכתיב אסא, אביה רחבעם שלמה דוד בושת איש שאול חביב השביעי

ונטשתה", תשמטנה "והשביעית שנאמר חביב שביעי בשנים ה'", אל אסא

החמישים", שנת את "וקידשתם י) כה, (ויקרא שנאמר חביב שביעי בשמיטין

שביעי  בחדשים השביעי", יום את אלוקים "ויברך שנאמר חביב שביעי בימים

לחודש"), באחד השביעי "בחודש שנאמר רבנו CÈLÓ‰Lחביב ‡˙משה ∆ƒ¿ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ«»ƒ

ı¯‡Ï,תורה גילוי e‰fLבמתן »»∆∆∆
בארץ  השכינה ÈÏÎz«¿ƒ˙והשראת

ÔÈÚ‰,הבריאה כל של והמטרה »ƒ¿»
המדרש, BÏכדברי ‰¯Èc ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»

ÌÈBzÁza C¯a˙È7 שדווקא ƒ¿»≈««¿ƒ
שהוא  הזה בעולם התחתונה, הארץ

מקום  תהיה ביותר, התחתון העולם

השכינה. והשראת אלוקות לגילוי ראוי

‰Ê ÔÈÚL È„k C‡ גילוי של «¿≈∆ƒ¿»∆
למטה  השכינה והשראת האלוקות

eÚÈ·˜a˙,בארץ  ‰È‰È כמו לא ƒ¿∆ƒ¿ƒ
לזמן  היה הגילוי שבו תורה במתן

קדושה  נשארה לא ובסיומו מסויים

סיני , È¯Á‡Ïבהר „iÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«¿«¬≈
ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ»≈»ƒ«
ÔzÓa) ı¯‡Ï ÔBL‡¯‰»ƒ»»∆¿««

¯Ó‡ ,(‰¯Bz ישראל לבני »∆¡«
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÈeeÈv‰ מקום «ƒ¿»ƒƒ¿»

יהיה  שבו ÈzÎLÂ¿»«¿ƒקבוע
ÌÎB˙a8ÔkLn‰ ÔÈÚ·c , ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»

ÔkLÓ È¯wÈ‡ Lc˜Óc)¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»
Lc˜Ó È¯wÈ‡ ÔkLÓe9 כמבואר ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»

משכן  נקרא שהמקדש מצינו בגמרא,

משכני  'ונתתי בתורה שכתוב כמו

וכן  המקדש, לבית והכוונה בתוככם'

ככתוב  מקדש, נקרא שהמשכן מצינו

'ועשו  המשכן עשיית על בציווי כאן

בתוכם' ושכנתי מקדש Ó‡¯לי (10 ∆¡«
¯‡·Óe ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ¿»≈
תש"י  שנת של לגני' 'באתי המתחיל דיבור במאמר הריי"צ הרבי

‰Îe¯‡a11,‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ÏÚ ÌÈ¯BÓ L¯˜ ˙Bi˙B‡‰L היינו «¬»∆»ƒ∆∆ƒ«∆»¬»
הזה  בעולם לאלוקות 'דירה' עושים ידה שעל ה' עבודת של והמהות התוכן

של ÈÏÎ˙Â˙התחתון, נעלה הכי ÈˆÚהאופן eÈ‰iL ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¿«¿ƒ»¬»∆ƒ¿¬≈
,ÌÈhLעל הכוונה וכאן שטות, מלשון Me„˜c‰,'שיטים' ˙eËL ƒƒ¿ƒ¿»

‰„B·Ú‰ È‰BfL'ה את עובדים ישראל ÏÚÓlL‰באופן שבני ∆ƒ»¬»∆¿«¿»
,˙Ú„Â ÌÚhÓהשכל מצד ומתחייב שנדרש למה ÏÚLוהדעתמעבר ƒ««»««∆«
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ז dlk izeg` ipbl iz`a

(ׁשטּות) הּׁשּטים את מתּקנים זה ידי ׁשעל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָודעת,

רז"ל  ּכמאמר זה, חֹוטא 12ּדלעּוּמת אדם אין ְְֲִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאּלא

יתּבר לֹו ּדירה להיֹות הּכּוונה ְְְְִִִִֵַַָָָָָנׁשלמה

ּבני  ידי על נעׂשית זֹו ועבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָּבּתחּתֹונים.

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבֹואר על 13יׂשראל, ׁשּדוקא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

את  ּומצ ֹות הּתֹורה  ּפֹועלים יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָידי

ּבׁשם  ּגם יׂשראל ּבני נקראים ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּפעּוּלתם.

הוי' ׁשלׁשה 14צבאֹות ּבֹו ׁשּיׁש צבא, מּלׁשֹון , ְְְֲִִֵֶָָָָָֹ

ׁשּיׂשראל 15ּפירּוׁשים  חיל, אנׁשי מּלׁשֹון צבא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשל  רצֹונֹו ּומׁשלימים הממּלאים חיל אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהם

זמן  מּלׁשֹון וצבא הּקּב"ה, הּמלכים מלכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָמל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עלי 16מּוגּבל, לאנֹוׁש צבא הלא ְְֱֲֲֵֶֶָָָָֹ

ׁשּקּיּום  העבֹודה, אֹופן על מֹורה זה ׁשענין ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָארץ,

התלּבׁשּות  ׁשל ּבאֹופן הּוא ּומצֹות ְְְְִִֶֶַַָהּתֹורה

לׁשֹון  וצבא למּטה, (ּומקֹום) הּזמן ְְְְְְַַַַַָָָָָּבהגּבלת

ההתּכּללּות  ידי על ּבא הּיֹופי ׁשענין ויֹופי, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָצביֹון

יׂשראל  ּבני ׁשעבֹודת וזהּו ּגוונים, ּכּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

זה  ידי ועל יחד. התּכּללּותם ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָנעׂשית

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ּדועׂשּו הענין ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָנׁשלם

ּבני  מּצד ׁשּנעׂשים ּכפי העבֹודה ּפרטי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבכל

למּטה. ְְִֵַָָיׂשראל

‰p‰Â וחֹותם מסּיים ההיּלּולא ׁשּבעל לאחרי ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָ

ּבענין  הראׁשֹונים הּמאמרים ׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָאת

הּכחֹות  את  לבאר ּבההמׁש מֹוסיף לעיל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנזּכר

עבֹודה  ּולהׁשלים למּלא ּכדי מלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּנֹותנים

י"א  ּבסעיף ּכללית הקּדמה לזה ּומקּדים ,17זֹו. ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ּוכפי  מלחמה, עם קׁשּור הּצבא ׁשענין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּומבאר,

ּבּמדרׁש למעלה 18ׁשּמצינּו צבאֹות לּׁשם ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

נלחם  ּכׁשאני  ּדצבא), העבֹודה ידי על ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ(ׁשּנעׂשה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê È„È למעלה דקדושה', ב'שטות ה' את ודעת שעובדים ÌÈw˙Óמטעם ¿≈∆¿«¿ƒ

) ÌÈhM‰ Ê‰מלשון ‡˙ ˙neÚÏc (˙eËL הקדושה היפך של ∆«ƒƒ¿ƒ¿«∆
אלוקים', עשה זה לעומת 'זה בקוהלת הכתוב פי על זה' 'לעומת שנקראת

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók12Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ¿«¬«««≈»»≈∆»ƒ≈ƒ¿««
,˙eËL ודעת,שטות מטעם שלמטה ¿

‰Ê È„È ÏÚÂ'ה את שעובדים ¿«¿≈∆
את  ומתקנים דקדושה' ב'שטות

זה' דלעומת «¿¿ÓÏLƒ‰ה'שטות
‰Âek‰ הבריאה של והתכלית ««»»

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈBzÁza««¿ƒ

BÊ ‰„B·ÚÂ הזה העולם עשיית של «¬»
לאלוקות  È„Èל'דירה' ÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈

‰nÎa ¯‡B·Ók ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó13 החסידות בתורת ¿

Ï‡¯NÈ Èa È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙‡ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌÈÏÚBt¬ƒ«»ƒ¿∆

Ì˙leÚt..." אור': ב'תורה (כמבואר ¿»»
ונתלבשו  שירדו המצוות מעשה

קלף  על תפילין כמו גשמיים בדברים

וכדומה  גשמי מצמר וציצית גשמי

מניח  ישראל וכשאיש המצוות בשאר

גילוי  בחינת נתהווה ראשו על אותם

ישראל  כשאיש דווקא וזהו אלוקותו....

כן  שאין מה ראשו, על אותם מניח

מזה  נתהווה לא השולחן על כשמונחים

הוא  האדם שמצח הגם כלל, גילוי שום

וגם  השולחן, כמו גשם דבר כן גם

מזה  יצמח לא אותם מניח כשעכו"ם

כוח  כמשל והיינו כלל גילוי שום כן גם

נצמח  מקום בכל שלא שבארץ הצומח

כלל  צמחים נגדל אינו ובמדבר הפרי

תהיו  כי נאמר לישראל דווקא כן כמו

חפץ..."). ארץ לי בגלל ÔÎÏÂאתם ¿»≈
אלה  שהם ישראל בני של מעלתם

בעולם  אלוקות גילוי הפועלים

ÌLa Ìb Ï‡¯NÈ Èa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿≈
'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ14,‡·ˆ ÔBLlÓ , ƒ¿¬»»ƒ¿»»

Ba LiL'צבא' LÏL‰במושג ∆≈¿…»
ÌÈLe¯Èt15, אחד ˆ·‡פירוש ≈ƒ»»

,ÏÈÁ ÈL‡ ÔBLlÓ חיילים ƒ¿«¿≈«ƒ
כיוון הוי'' 'צבאות נקראים ישראל בני ולכן ‡ÈLלוחמים, Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈«¿≈

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ÏL BBˆ¯ ÌÈÓÈÏLÓe ÌÈ‡lÓÓ‰ ÏÈÁ«ƒ«¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿∆∆∆«¿≈«¿»ƒ

‰"aw‰ שני פירוש מצוותיו, את ÔÓÊומקיימים ÔBLlÓ ‡·ˆÂ «»»¿»»ƒ¿¿«
·e˙kL BÓk ,Ïa‚eÓ16באיוב‡·ˆ ‡Ï‰ קצוב ÈÏÚזמן LB‡Ï ¿»¿∆»¬…»»∆¡¬≈

ı¯‡,חייו ימי יהיו Ê‰כמה ÔÈÚL ולכך ישראל בני של ה' לעבודת שייך »∆∆ƒ¿»∆
הדבר כי הוי' צבאות ÌeiwLשנקראים ,‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ÏÚ ‰¯BÓ∆«∆»¬»∆ƒ

ÔÙB‡a ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿∆
ÔÓf‰ ˙Ïa‚‰a ˙eLaÏ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿¿«¿»««¿«

‰hÓÏ (ÌB˜Óe) המצוות ומעשה »¿«»
והפירוש  הזמן, גדרי בתוך הוא

ˆ·ÔBÈהשלישי  ÔBLÏ ‡·ˆÂ¿»»¿ƒ¿
ÏÚ ‡a ÈÙBi‰ ÔÈÚL ,ÈÙBÈÂ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ»«

˙eÏlk˙‰‰ È„È ושילובÏL ¿≈«ƒ¿«¿∆
ÌÈÂÂb ‰nk,יחד˙„B·ÚL e‰ÊÂ «»¿»ƒ¿∆∆¬«

È„È ÏÚ ˙ÈNÚ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬≈«¿≈
Ì˙eÏlk˙‰ של השונים הסוגים של ƒ¿«¿»

ישראל  Ê‰בני È„È ÏÚÂ .„ÁÈ שבני ««¿«¿≈∆
את  מקיימים הוי', צבאות ישראל,

הנרמזים  באופנים והמצוות התורה

ב'צבא' האמורים הפירושים בשלושת

ÌÏLונפעלÈÏ eNÚÂc ÔÈÚ‰ ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎa ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»
ÌÈNÚpL ÈÙk ‰„B·Ú‰ ÈË¯t¿»≈»¬»¿ƒ∆«¬ƒ

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa „vÓ כאנשי ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«»
הזמן  בגדרי בהתלבשות לוחמים, צבא

יחד. ישראל בני כל ובהתכללות

‡ÏelÈ‰‰ ÏÚaL È¯Á‡Ï ‰p‰Â¿ƒ≈¿«¬≈∆«««ƒ»
הריי"צ  ‡˙הרבי Ì˙BÁÂ ÌÈiÒÓ¿«≈¿≈∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯Ó‡n‰ ÈL של ¿≈««¬»ƒ»ƒƒ
'באתי  המתחיל (דיבור זה 'המשך'

בגנים') 'היושבת המתחיל ודיבור לגני'

ÛÈÒBÓ ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÔÈÚa»ƒ¿»«ƒ¿»¿≈ƒ
CLÓ‰‰a הבאים Ï·‡¯בפרקים ¿«∆¿≈¿»≈

ÌÈ˙BpL ˙BÁk‰ אחד ‡˙ לכל ∆«…∆¿ƒ
הוי', צבאות ישראל, מבני ואחד

‡lÓÏ È„k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈¿«≈
ÏeÌÈc˜Óe .BÊ ‰„B·Ú ÌÈÏL‰¿«¿ƒ¬»«¿ƒ

‰ÊÏ הניתנים הכוחות לנושא »∆
ÛÈÚÒaמלמעלה  ˙ÈÏÏk ‰Óc˜‰«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ

‡"È17,'ה'המשך ≈«¿Óe·‡¯,של
ÌÚ ¯eL˜ ‡·v‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»»»ƒ
eÈˆnL ÈÙÎe ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿ƒ∆»ƒ

L¯„na18˙B‡·ˆ ÌMÏ Ú‚Ba «ƒ¿»¿≈««≈¿»
‰ÏÚÓÏ הקדושֿברוךֿהוא נקרא שבהם הקדושים מהשמות אחד שהוא ¿«¿»

‰NÚpL)נפעל 'צבאות' ‰B·Ú„‰השם È„È ÏÚ עובדים ישראל שבני ∆«¬»«¿≈»¬»
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a"kyz'dח ,hay c"ei

ׁשּכללּות  והיינּו, צבאֹות, נקרא אני ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָּברׁשעים

(ּדּורכּגיין  ּבעֹולם ּבהנהגתם יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָעבֹודת

ולפעֹול  ּומצֹות הּתֹורה ּפי על וועלט) ְְְְִִִִֶַַָּדי

ּבאֹופן  היא ּומצֹות ּתֹורה ּפי על יתנהג ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשהעֹולם

ּכמאמר  מלחמה, חרּבא 19ׁשל אּפּום נהמא ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָ

ענינים, ׁשני יׁש ׁשּבמלחמה ּומבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָליכֹול.

עיּקר  והּׁשני, ּבז, ולבֹוז ׁשלל לׁשלֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹון,

ׁשּיהיה  הּנּצחֹון ּבׁשביל ׁשהּוא הּמלחמה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָענין

הּוא  ּבז ולבֹוז ׁשלל לׁשלֹול והּנה, .הּמל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכרצֹון

חׁשּבֹון  ּבזה יׁש ּובמילא ודעת, טעם ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָענין

ׁשּיהיה  ּבהּמלחמה להׁשקיע צרי ּכחֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכּמה

ידּה. על להּׂשיג  ׁשרֹוצים והּביּזה הּׁשלל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבער

ׁשהּוא  הּמלחמה ענין לעיּקר ּבנֹוגע ּכן ּׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמה

ׁשּמדּוּבר  ּכיון ,הּמל ּכרצֹון ׁשּיהיה הּנּצחֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָענין

זה  הרי ,הּמל עצם עם ׁשּקׁשּור רצֹון ֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹודֹות

ודעת, מּטעם ּולמעלה החׁשּבֹונֹות מּכל ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָלמעלה

ּבאֹופן  להיֹות מּלמּטה העבֹודה ּגם נדרׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלכן

צריכה  ׁשהעבֹודה לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָּכזה,

למעלה  ּדקדּוּׁשה, ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִֶֶַָָלהיֹות

את  ּומבזּבזים ּפֹותחים זה ּובׁשביל  ודעת. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָמּטעם

ּדֹורֹות, מּכּמה טמּונים ׁשהיּו היקרים ְְִִִֶַַָָָָָהאֹוצרֹות

אנׁשי  ּבׁשביל החיל לפקידי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵַַַָּומֹוסרים

האֹוצרֹות  ּדבזּבּוז העזר ידי ׁשעל ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחיל,

וזֹוהי  .הּמל רצֹון ויּוׁשלם הּמלחמה את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָינּצחּו

ׁשּבא  ּולהּבא, מּכאן לההמׁש ההקּדמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּכללּות

ּומבאר  מלמעלה, ׁשּנֹותנים הּכחֹות את ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלבאר

והּכּוונה  כּו', סתּומים אֹוצרֹות ׁשהם ְְְִִֵֶַַָָָָּבכללּות

אֹותם  לתת ּכ ואחר אֹותם, לפּתֹוח ּדוקא ְְְִִֵַַַַָָָָָהיא

ּדאֹוצר ּבאֹופן ּתהיה והּנתינה המקּבלים, ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָאל

Epl aFHd ׁשּזהּו20ּתפּתח ירּגיׁש ׁשהמקּבל היינּו, , ©¨ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ
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ב.)19 קפח, 526.)20זח"ג ע' חכ"ט לקו"ש וראה ובהושע"ר. נעילה בסוף שאומרים שמים" "שערי פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באופן  ה' אומר cˆ·‡),את שהקדושֿברוךֿהוא במדרש מובא כך ועל ¿»»

˙eÏÏkL ,eÈÈ‰Â ,˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯a ÌÁÏ È‡Lk¿∆¬ƒƒ¿»»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¿«¿∆¿»
ËÏÚÂÂ Èc ÔÈÈbÎ¯ec) ÌÏBÚa Ì˙‚‰‰a Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú¬«¿≈ƒ¿»≈¿«¿»»»»»¿¿≈ƒ∆¿

העולם  את יתנהגו)'לעבור' עצמם ישראל BˆÓe˙שבני ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
ÌÏBÚ‰L ÏBÚÙÏÂ כולו‚‰˙È ¿ƒ¿∆»»ƒ¿«≈

‡È‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz Èt ÏÚ«ƒ»ƒ¿ƒ
,‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»

¯Ó‡Ók19 הזוהרÌet‡ ‡Ó‰ ¿«¬««¬»«
ÏBÎÈÏ ‡a¯Á החרב פי על לחם «¿»≈

בירור  של באופן הלחם (אכילת לאכול

והעלאתם  מהרע הטוב ניצוצות

רוחנית). במלחמה כרוכה לקדושה,

¯‡·Óe,במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈
,ÌÈÈÚ ÈL LÈ ‰ÓÁÏÓaL∆¿ƒ¿»»≈¿≈ƒ¿»ƒ

עושים ‰¯‡ÔBLהעניין שבשבילו »ƒ
הוא, ÊB·ÏÂמלחמה ÏÏL ÏBÏLÏƒ¿»»¿»

,ÈM‰Â ,Êa שבשבילו השני הדבר «¿«≈ƒ
והוא  מלחמה ÔÈÚעושים ¯wÈÚƒ«ƒ¿«

ÏÈ·La ‡e‰L ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ
CÏn‰ ÔBˆ¯k ‰È‰iL ÔBÁvp‰«ƒ»∆ƒ¿∆ƒ¿«∆∆
על  המלחמה מתנהלת ומטעמו שבשמו

החיל. אנשי ÏBÏLÏידי ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ Êa ÊB·ÏÂ ÏÏL»»¿»«ƒ¿»∆

,˙Ú„Â ÌÚË מצד הצדקה לכך ויש ««»««
וההיגיון, Êa‰השכל LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈»∆

ÔBaLÁ שיקולים לעריכת מקום ויש ∆¿
ולמדוד  ולבחון והפסד ריווח של

CÈ¯ˆ ˙BÁk ‰nk וכדאי «»…»ƒ
‰È‰iL ‰ÓÁÏn‰a ÚÈ˜L‰Ï¿«¿ƒ«¿«ƒ¿»»∆ƒ¿∆
ÌÈˆB¯L ‰fÈa‰Â ÏÏM‰ C¯Úa¿≈∆«»»¿«ƒ»∆ƒ

d„È ÏÚ ‚ÈO‰Ï על שאם ומובן ¿«ƒ«»»
שלל  רק להשיג אפשר המלחמה ידי

זו  במלחמה להשקיע היגיון אין מועט,

ועצומים. רבים ÔÈ‡Mכוחות ‰Ó«∆≈
ÔÈÚ ¯wÈÚÏ Ú‚Ba Ôk≈¿≈«¿ƒ«ƒ¿«
ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿««ƒ»
ÔÂÈk ,CÏn‰ ÔBˆ¯k ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«∆∆≈»
¯eLwL ÔBˆ¯ ˙B„B‡ ¯ae„nL∆¿»»∆»

ÌˆÚ ÌÚ של והמהות המציאות ƒ∆∆
CÏn‰ פרטית כוונה שהיא באיזו ולא «∆∆

ומוגבלת, Ê‰מסויימת È¯‰¬≈∆
˙BBaLÁ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ושוב שיקולים שום לערוך מקום אין ¿«¿»ƒ»«∆¿

Ú„Â˙חישובים ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏe,ובהיגיון בשכל  מתחשבים ולא ¿«¿»ƒ««»««
ÔÎlL ניצחון ולהשיג המלך רצון לעשות היא המלחמה של שהמטרה כיוון ∆»≈

האלוקית  הכוונה את להשלים ובנמשל, ודעת, מטעם למעלה מלחמה ידי על

אלוקות, גילוי של למקום ולעשותו העולם את Ìbו'לכבוש' ˙L¯„ƒ¿∆∆«
‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰ התחתון הזה בעולם ה' עבודת את העובד האדם מצד »¬»ƒ¿«»

‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Êk ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»∆¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¬»¿ƒ»
˙eËL ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ,‰Me„˜cƒ¿»¿«¿»ƒ««

˙Ú„Â מעבר עלֿשכלית, בהתמסרות »««
השכל  פי על ומתחייב שמתבקש למה

וההיגיון.

‰Ê ÏÈ·L·e אכן החיל שאנשי כדי ƒ¿ƒ∆
כפי  שיהיה המלחמה, ניצחון את ישיגו

המלך, ומגלים ÌÈÁ˙Btרצון ¿ƒ
ÌÈÊaÊ·Óe החיל לאנשי ונותנים ¿«¿¿ƒ

המלחמה  את ∆‡˙העושים
eÈ‰L ÌÈ¯˜È‰ ˙B¯ˆB‡‰»»«¿»ƒ∆»

ÌÈeÓË ונעלמים גנוזים‰nkÓ ¿ƒƒ«»
Ì˙B‡ ÌÈ¯ÒBÓe ,˙B¯Bc¿ƒ»

ÏÈÁ‰ È„È˜ÙÏ הצבא מפקדי ƒ¿ƒ≈««ƒ
ÏÈÁ‰ ÈL‡ ÏÈ·La,הלוחמים ƒ¿ƒ«¿≈««ƒ

ÊeaÊ·c ¯ÊÚ‰ È„È ÏÚL È„k¿≈∆«¿≈»≈∆¿ƒ¿
eÁvÈ ˙B¯ˆB‡‰ החיל ‡˙אנשי »»¿«¿∆

ÌÏLeÈÂ ‰ÓÁÏn‰ ויתמלא «ƒ¿»»¿¿«
È‰BÊÂויתקיים  .CÏn‰ ÔBˆ¿̄«∆∆¿ƒ

CLÓ‰‰Ï ‰Óc˜‰‰ ˙eÏÏk¿»««¿»»¿«∆¿≈
שיתבארו  a‰Ïe‡,בתכנים Ô‡kÓƒ»¿«»

˙‡ ¯‡·Ï ‡aL ומהותם עניינם ∆»¿»≈∆
ÌÈ˙BpLהרוחניים ‰BÁk˙של  «…∆¿ƒ

ישראל  Óe·‡¯לבני ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»≈
˙B¯ˆB‡ Ì‰L ˙eÏÏÎa שבדרך ƒ¿»∆≈»

הם  מלחמה של במצב לא כלל,

ÌÈÓe˙Ò ונעלמים‰Âek‰Â ,'eÎ ¿ƒ¿««»»
המלחמה  ניצחון בשביל È‰ƒ‡כעת,

Ì˙B‡ ÁBzÙÏ ‡˜Âc שהאוצרות «¿»ƒ¿«»
אלא  ונעלמים סתומים עוד יהיו לא

Ckגלויים, ¯Á‡Â שהאוצרות לאחר ¿««»
גלויים  ‡Ïיהיו Ì˙B‡ ˙˙Ï»≈»∆
ÌÈÏa˜Ó‰,החיל אנשי הם «¿«¿ƒ
‰È˙p‰Â החיל לאנשי האוצרות של ¿«¿ƒ»

·Bh‰ E¯ˆB‡c ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆¿»¿«
ÁzÙz eÏ20, הפיוט כנוסח »ƒ¿«

שלפי  (ואף תשרי בחודש שאומרים

הטוב, אוצרו את לנו שיפתח מהקדושֿברוךֿהוא שמבקשים לפרש יש פשוטו

לנו', 'הטוב אוצרו את עבורנו שיפתח שמבקשים היא ההדגשה משמעות

שממשיך) וכפי שלנו, המושגים לפי גם גלוי טוב Ïa˜Ó‰Lכלומר ,eÈÈ‰«¿∆«¿«≈
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ט dlk izeg` ipbl iz`a

מהאֹוצרֹות  נמׁש היֹותֹו עם ּביחד ׁשּלֹו, ְְֱִִֵֶַַָָָטֹוב

ׁשּמלמעלה  .21הּסתּומים ְְְִִֶַַָ

י"ב CÈLÓÓeב) (ּבסעיף הּׁשּיי22לבאר «¿ƒְְִִֵַַָָ

ּפרטי  הי"ב) ההיּלּולא ְְִִֵַַַָָלׁשנת

ההקּדמה  (לאחרי למעלה האֹוצר ּבענין ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּדברים

מלמעלה): ׁשּנֹותנים הּכחֹות אֹודֹות ְְְְִִִֶַַַָָֹהּכללית

והענין  כּו'". למעלה האֹוצר ענין להבין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ"והּנה

האֹוצר  ענין ׁשּיי אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּבזה,

אינֹו ׁשהּמל האֹוצר ּבדּוגמת ׁשהּוא ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָלמעלה,

ּכיון  צרכיו, עבּור ּבֹו ּולהׁשּתּמׁש לפתחֹו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָרֹוצה

ּגם  ּכֹולל להיֹותֹו אים), (זשאלעוועט עליו ְִִֵֶֶֶַַָָָׁשחס

והּוא  זה, ׁשּלפני מּדֹורֹות ונקּבץ ּׁשּנאסף מה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָּכל

אי מּובן, ואינֹו ,הּמל צרכי מּכל יֹותר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיקר

ּבבחינת  ׁשהּוא ענין ׁשּיׁשנֹו למעלה לֹומר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיי

לא  זה ענין ּבׁשביל כן, ּפי על ואף ,הּמל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹצרכי

וחתּומים, סתּומים ונׁשארים ּבהאֹוצרֹות, ְְְְְֲִִִִִַָָָנֹוגעים

וצרי מלחמה ׁשל ענין ּכׁשּיׁשנֹו ּכן אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאּלא

ּדלכאֹורה  – הּמל ּכרצֹון להיֹות הּנּצחֹון ְְְְְִִִִִֶֶַַָָלפעֹול

מּצרכי  יֹותר נעלה ענין ׁשּיהיה למעלה ׁשּיי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאי

צרכי  ּבׁשביל ּבֹו מׁשּתּמׁשים אין ׁשּלכן ,ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמל

אזי  מנּגד, עם ּבמלחמה ּדוקא ,ּולאיד ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמל

וחתּומים  הּסתּומים האֹוצרֹות את ְְֲִִִֶַַָָּפֹותחים

ענין  להבין ׁשּכדי מבאר, זה ועל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמלמעלה.

זהר  הּתיּקּוני מאמר ּפי על הּוא למעלה 23האֹוצר ְְֲִִֵַַַַַַָָָֹ

אין  עד ּולמּטה קץ, אין עד למעלה סֹוף אין ְְְֵֵֵֵַַַַָָאֹור

ז'). סעיף (ּכדלקּמן ְְְְִִִַַָּתכלית

יׁשÔÈÚ‰Âג) סֹוף אין אֹור ּבענין ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַָ

ּפירּוׁשים  הראׁשֹון,24ׁשני ּפירּוׁש . ְִִֵֵֵָ

עצמֹו ׁשהאֹור הּׁשני, ּופירּוׁש סֹוף, אין ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָאֹור

ׁשּבענין  ּבהּמאמר, ּומבאר סֹוף. אין ְְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא

הּדבר, וטעם סֹוף. אין ּבבחינת הּוא עצמֹו ׁשהאֹור היא הּכּוונה ּכאן ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהמדּוּבר

יֹותר  (ּולמעלה האֹור ענין על רק קאי סֹוף" "אין הּלׁשֹון הענין, ּבאמיּתית ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּכי,
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תשכ"א.)21 – תשי"א לגני באתי ד"ה ראה כאן עד הנאמר ואילך.)22בכל 132 ע' ה'שי"ת וראה )23סה"מ נז. תיקון סוף

סע"ג. לד, יתרו חדש ח"א )24זהר תער"ב המשך ואילך. קעב ע' ואילך. קסה ע' תרס"ו המשך ב. ז, פקודי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙BÈ‰ ÌÚ „ÁÈa ,BlL ·BË e‰fL LÈb¯È ושפע CLÓטוב «¿ƒ∆∆∆¿««ƒ¡ƒ¿»

‰ÏÚÓÏnL ÌÈÓe˙q‰ ˙B¯ˆB‡‰Ó21. ≈»»«¿ƒ∆ƒ¿«¿»
·"È ÛÈÚÒa) ¯‡·Ï CÈLÓÓe המאמר 22·) LÏ˙של CÈiM‰ «¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««»ƒ¿«

·"È‰ ‡ÏelÈ‰‰ זה מאמר נאמר שבה תשכ"ב שנת ÈË¯tהיא ( «ƒ»«¿»≈
¯ˆB‡‰ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰ שניתן «¿»ƒ¿ƒ¿«»»

בנמשל  שהוא כפי החיל, לאנשי

‰ÏÚÓÏ באלוקותÈ¯Á‡Ï) ¿«¿»¿«¬≈
˙B„B‡ ˙ÈÏÏk‰ ‰Óc˜‰‰««¿»»«¿»ƒ

ÌÈ˙BpL ˙BÁk‰,ישראל לבני «…∆¿ƒ
הוי' והתחלת ÏÚÓÏÓ‰)צבאות ƒ¿«¿»

היא  המאמר של י"ב בסעיף העניין

ÔÈÚבמילים: ÔÈ·‰Ï ‰p‰Â"¿ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÈÚ‰Â ."'eÎ ‰ÏÚÓÏ ¯ˆB‡‰»»¿«¿»¿»ƒ¿»

,‰Êa במילים היא הביאור תחילת »∆
למעלה  'אוצר' שהמושג היינו אלה,

ביאור Ô·eÓדורש BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
CÈiL CÈ‡ ייתכן¯ˆB‡‰ ÔÈÚ ≈«»ƒ¿«»»

˙Ó‚e„a ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿¿«
¯ˆB‡‰ שבמשלBÈ‡ CÏn‰L »»∆«∆∆≈

Ba LnzL‰Ïe BÁ˙ÙÏ ‰ˆB¯∆¿»¿¿ƒ¿«≈
ÂÈÎ¯ˆ ¯e·Ú,הרגיליםÒÁL ÔÂÈk ¬¿»»≈»∆»
Ï‡˘Ê) ÂÈÏÚÌÈ‡ ËÚÂÂÚ מעוניין »»«∆∆ƒ

אותו  לבזבז ולא B˙BÈ‰Ïלחסוך ,(ƒ¿
היקר  האוצר Ïkבתוכו ÏÏBkכי Ìb ≈«»

˙B¯BcÓ ıa˜Â ÛÒ‡pM ‰Ó«∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ
‰Ê ÈÙlL אבותיו וגנזו שאספו ∆ƒ¿≈∆

זה, מלך של אבותיו ¿e‰Â‡ואבות
המדובר  ÏkÓהאוצר ¯˙BÈ ¯˜È»»≈ƒ»

CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡Â ,CÏn‰ ÈÎ¯»̂¿≈«∆∆¿≈»≈
CÈiL ייתכן ÏÚÓÏ‰איך ¯ÓBÏ «»«¿«¿»

˙ÈÁ·a ‡e‰L ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,CÏn‰ ÈÎ¯»̂¿≈«∆∆¿««ƒ≈

‰Ê ÔÈÚ ÏÈ·La כ'צרכי שמוגדר ƒ¿ƒƒ¿»∆
B¯ˆB‡‰a˙,המלך' ÌÈÚ‚B ‡Ï…¿ƒ¿»»

ÌÈ¯‡LÂ הגנוזים האוצרות ¿ƒ¿»ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓe˙ÁÂ ÌÈÓe˙Ò¿ƒ«¬ƒ∆»ƒ
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚ BLiLk Ôk≈¿∆∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï ÔBÁvp‰ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿

CÏn‰ ÔBˆ¯k את פותחים כן שאז ƒ¿«∆∆
אותם  מבזבזים וכן Yהאוצרות

CÈiL CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ייתכן איך ¿ƒ¿»≈«»
‰ÏÚÓÏ באלוקותÔÈÚ ‰È‰iL ¿«¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»

,CÏn‰ ÈÎ¯vÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»¿≈«∆∆

ÔÎlLהמלך מצרכי חשוב יותר היקר) (האוצר עניין שאותו ‡ÔÈמפני ∆»≈≈
,C„È‡Ïe ,CÏn‰ ÈÎ¯ˆ ÏÈ·La Ba ÌÈLnzLÓ שני Âc˜‡מצד ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈«∆∆¿ƒ»«¿»

„bÓ ÌÚ ‰ÓÁÏÓa,המלך של ‰‡B¯ˆB˙אויב ˙‡ ÌÈÁ˙Bt ÈÊ‡ ¿ƒ¿»»ƒ¿«≈¬«¿ƒ∆»»
‰ÏÚÓÏnL ÌÈÓe˙ÁÂ ÌÈÓe˙q‰ הניצחון בשביל בהם ומשתמשים «¿ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿»

במלחמה?

¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«∆¿»≈
ÔÈÚבמאמר, ÔÈ·‰Ï È„kL∆¿≈¿»ƒƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ¯ˆB‡‰ על (ולענות »»¿«¿»
אין  אחד שמצד ייתכן איך השאלה

המלך' 'צרכי בשביל באוצר משתמשים

בשביל  בו משתמשים כן שני ומצד

המלחמה) Ètניצחון ÏÚ ‡e‰«ƒ
¯‰Ê ÈewÈz‰ ¯Ó‡Ó23¯B‡ «¬««ƒ≈…«

ÔÈ‡‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ומתכסה מתעלם ≈¿«¿»
‰hÓÏe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú מתגלה «≈≈¿«»

ÈÏÎz˙ונמשך  ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ
.('Ê ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿ƒ

ÔÈÚa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
המושג  LÈמשמעות ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈≈
החסידות ÌÈLe¯Ètבתורת ÈL24. ¿≈≈ƒ

ÔÈ‡ ÏL ¯B‡ ,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt≈»ƒ∆≈
,ÛBÒ והתפשטות הארה כלומר,

האיןֿסוף  של ≈Le¯ÈÙeוהתגלות
BÓˆÚ ¯B‡‰L ,ÈM‰ אף על «≈ƒ∆»«¿

מכל  האלוקות, עצמיות ולא אור שהוא

עצמו ‰e‡מקום  האור ≈‡ÔÈגם
,¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe .ÛBÒ¿»≈¿««¬»

Ô‡k ¯ae„Ó‰ ÔÈÚaL אין שאור ∆»ƒ¿»«¿»»
ו'למטה  קץ' אין עד 'למעלה הוא סוף

תכלית' אין ‰È‡עד ‰Âek‰««»»ƒ
השני ‰e‡כפירוש BÓˆÚ ¯B‡‰L∆»«¿

ÌÚËÂ .ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿««
,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡a ,Èk ,¯·c‰«»»ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»
והמדויקת  האמיתית המשמעות לפי

המושג  ÛBÒ"של ÔÈ‡" ÔBLl‰«»≈
È‡˜מכוון¯B‡‰ ÔÈÚ ÏÚ ˜¯ »≈««ƒ¿«»

מהקדושֿברוךֿ ומאיר ומתגלה המאיר

בעצמו BÈ˙¯הוא ‰ÏÚÓÏe)¿«¿»≈
האור  מעניין נעלות יותר ‰e‡בדרגות
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a"kyz'dי ,hay c"ei

ואֹור  ׁשם ּפרטים ׁשּבכּמה ׁשם, ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָהּוא

אחד  ּפרׁשת 25ענינם ּתֹורה ּבלּקּוטי ּכּמּובא ,( ְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ּבספר 26ּפקּודי  ּבהקּדמה הרמ"ע ּׁשהקׁשה מה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הרּמֹון  ּפלח ּובספר אלם אֹור 27יֹונת נקרא לּמה , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹו אין לקרֹותֹו ראּוי היה ׁשּלכאֹורה סֹוף, ְְִִֵֵֶָָָָאין

קדמֹון  ּבכלל ּכי קדמֹון, ׁשהּוא ּדהיינּו ְְְְְְִִִֶַַַַָּתחּלה,

קדמֹון, אין נצחי ּבכלל אבל נצחי, ּבוּדאי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָהּוא

אחר  (ּובמקֹום הּנבּדלים ׁשהּׂשכלים הּלׁשֹון 28לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּבֹורא  ּברצֹון נצחּיים הם מהּנבראים) ּכּמה ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָהּוא

ׁשהם  ּפי על אף סֹוף) להם ׁשאין (היינּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתּבר

ּתחיּלה). להם ׁשּיׁש (היינּו ליׁש מאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמחּוּדׁשים 

רצֹונֹו אין סֹוף, אין קֹורין ּׁשאנּו ּדמה ְְְִֵֵֵֵֶַָותירץ,

וׁשלֹום, חס יתעּלה ועצמּותֹו מהּותֹו לתאר ְְְְְִֵֶַַַַַָָלֹומר

אֹור  ּבחינת ׁשהּוא ,יתּבר ׁשמֹו לבחינת רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

זה  ׁשאֹור ׁשאֹומרים וכיון סֹוף. לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶָוזיו,

ּתכלית, אין עד ּולמּטה קץ אין עד למעלה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָהּוא

עצמֹו ׁשהאֹור מּובן הרי הגּבלֹות, ּבֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָהיינּו,

סֹוף. אין ּבבחינת ְִִֵַהּוא

¯‡·Óeעצמֹו ׁשהאֹור הּדבר ׁשּטעם ּבהּמאמר, ¿»≈ְְֲֶֶַַַַַַָָָָ

לפי  הּוא סֹוף, אין ּבבחינת ְְִִִֵַהּוא

ּכמבֹואר  ּבזה, והענין הּמאֹור. מעין הּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאֹור

אחר  ׁש29ּבמקֹום זה הּוא ׁשענין עצמֹו האֹור ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

מיּניּה סתירה לכאֹורה הּוא סֹוף, אין ְְְִִִִִֵֵַָָּבבחינת

הארה  הּוא, ּכן ּכׁשמֹו האֹור ענין ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּוביּה,

סֹוף  אין ׁשהּוא לֹומר ׁשּיי ואי ְְִֵֵֶַַָָּבלבד,

הגּבלֹות  ּבֹו ׁשאין היינּו, ענין, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלאמיּתתֹו
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ובכ"מ. ואילך. צד להצ"צ )25ס"ע סהמ"צ רסא. ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ג. מא, בהר שם. פקודי לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. תרכג ע' שם תער"ב המשך ב. פ"ג.)27שם.)26קנב, ד קסה.)28שער ע' תרס"ו המשך שם. הרמון פלח

ס"ה.)29 לקמן שהובא תרס"ו המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á‡ ÌÈÚ ¯B‡Â ÌL ÌÈË¯t ‰nÎaL ,ÌL ÏL ÔÈÚ25 ƒ¿»∆≈∆¿«»¿»ƒ≈¿ƒ¿»»∆»

מן  הנמשך משל דרך על וזיו אור בחינת הוא "שמו תורה': ב'לקוטי וכמבואר

היה  העולם שנברא וקודם הטוב ברצונו האור] מקור האלוקות, [עצמות המאור

שבמאור הו  כמו לגמרי אין בחינת והיה במאור כלול האור שהיה בלבד ושמו א

לגמרי  אין בבחינת כלול הזיו השמש

ובו  זיו בחינת להיות נמשך כך ואחר

ולכן  כו' קו בחינת ונמשך הצמצום היה

סוף  אין לקרותו שייך זו בחינה  על

וגילוי  והמשכה זיו הוא האור כי דווקא

המשכה  ועל ועצמותו ממהותו שנמשך

ומתפשט  שנמשך לומר שייך זו

בבחינת  ולכן כו' סוף אין בבחינת

שבאין  תחתונה בחינה בו שיש הכתר

שהוא  עד עדי לשון בו שייך סוף,

אין  בחינת ממש דהיינו נצחיות פירוש

שמו  עד עדי ומפואר משובח וזהו סוף.

כתר. בחינת היינו הגדול שמו הגדול.

והכתר  סתם שם נקרא מלכות כי

שמו  נקרא סוף דאין ממלכות שנמשך

אין  בבחינת עד עדי הוא ולכן הגדול

Bz¯‰סוף..." ÈËewÏa ‡·enk ,(«»¿ƒ≈»
È„e˜t ˙L¯t26‰L˜‰M ‰Ó »»«¿≈«∆ƒ¿»

Ú"Ó¯‰ עזריה מנחם רבי המקובל »««
BÈ˙מפאנו  ¯ÙÒa ‰Óc˜‰a««¿»»¿≈∆«

ÔBn¯‰ ÁÏt ¯ÙÒ·e ÌÏ‡27, ≈∆¿≈∆∆«»ƒ
‡¯˜ ‰nÏ האלוקי ‡B¯האור »»ƒ¿»

Èe‡¯ ‰È‰ ‰¯B‡ÎlL ,ÛBÒ ÔÈ‡≈∆ƒ¿»»»»
eÈÈ‰c ,‰lÁz BÏ ÔÈ‡ B˙B¯˜Ïƒ¿≈¿ƒ»¿«¿

ÔBÓ„˜ ‡e‰L,תמיד קיים שהיה ∆«¿
ליש, מאין שנתחדשו הנבראים כמו לא

È‡cÂa ‡e‰ ÔBÓ„˜ ÏÏÎa Èkƒƒ¿««¿¿««
,ÈÁˆ בוודאי קדמון הוא דבר אם כי ƒ¿ƒ

קיים  גם קץ שהוא ואין סוף ואין לנצח

'נצחי' כולל 'קדמון' ולכן למציאותו,

,ÔBÓ„˜ ÔÈ‡ ÈÁˆ ÏÏÎa Ï·‡¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈«¿
ליש  מאין שנברא דבר להיות יכול אבל

קדמון  כולל לא 'נצחי' ולכן נצחי הוא זאת ובכל קדמון ÈÙÏ¿ƒואינו
ÌÈÏc·p‰ ÌÈÏÎO‰L המלאכים ‡Á¯היינו ÌB˜Ó·e)28ÔBLl‰ ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»«≈«»

C¯a˙È ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯a ÌÈiÁˆ Ì‰ (ÌÈ‡¯·p‰Ó ‰nk ‡e‰ כי «»≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿»≈
הפסק  ללא תמיד שיתקיימו הבורא של ברצונו עלה Ì‰Ïכך ÔÈ‡L eÈÈ‰)«¿∆≈»∆

Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ (ÛBÒ נבראיםeÈÈ‰) LÈÏ ÔÈ‡Ó ÌÈLceÁÓ ««ƒ∆≈¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿
(‰lÈÁz Ì‰Ï LiL?'כ'קדמון מוגדרים ואינם ∆≈»∆¿ƒ»

ı¯È˙Â לו 'אין ולא סוף' 'אין נקרא האלוקי האור מקום שמכל הרמ"ע, ¿≈≈
Ï˙‡¯תחילה', ¯ÓBÏ BBˆ¯ ÔÈ‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ÔÈ¯B˜ e‡M ‰Óc¿«∆»ƒ≈≈¿«¿»≈

,ÌBÏLÂ ÒÁ ‰lÚ˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó לעצמות הייתה הכוונה ואם «¿«¿ƒ¿«∆«¿»
קדמון  שהוא הן נכלל ובזה תחילה' לו 'אין לומר מתאים יותר אכן האלוקות

נצחי שהוא 'אין ‡l‡והן התואר ∆»
מתייחס  BÓLסוף' ˙ÈÁ·Ï ˜«̄ƒ¿ƒ«¿

¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰L ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿ƒ«
ÂÈÊÂ,מעצמות והארה התפשטות ¿ƒ

ÔÂÈÎÂ .ÛBÒ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿≈»
‡e‰ ‰Ê ¯B‡L ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ∆∆
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈≈¿«»
ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ«¿∆≈

˙BÏa‚‰ Ba העלייה במידת לא «¿»
במידת  ולא למעלה שלו וההתעלמות

למטה, שלו וההתגלות ≈¬‰¯Èההמשכה
‡e‰ BÓˆÚ ¯B‡‰L Ô·eÓ»∆»«¿

ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a השני כפירוש ƒ¿ƒ«≈
הראשון  כפירוש (ולא לעיל המובא

סוף). אין של אור שזהו

ÌÚhL ,¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe¿»≈¿««¬»∆««
‡e‰ BÓˆÚ ¯B‡‰L ¯·c‰«»»∆»«¿
ÈÙÏ ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ

¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L כי ∆»≈≈«»
ומתפשט  ומתגלה שנמשך לאור

תכונות  יש האור, מקור מהמאור,

עצמו  שהמאור וכיוון למאור, דומות

ומאיר  הנמשך האור גם סוף, אין הוא

שממשיך  וכפי סוף, אין הוא ממנו

ומבאר.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â'המאור מעין ש'אור ¿»ƒ¿»»∆
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók29 בתורת «¿»¿»«≈

B‡‰L¯החסידות  ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆∆»
‡e‰ BÓˆÚ הנמשך אור רק לא «¿

עצמו  הוא אלא סוף »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מהאין
‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡≈ƒ¿»

dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò,בעצמו בו ¿ƒ»ƒ≈≈
זו  באמירה ‰‡¯‰עצמההיינו ,‡e‰ Ôk BÓLk ¯B‡‰ ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»ƒ¿≈∆»»
והתפשטות  האור,Ïa·„וזיו מקור המאור, CÈiLשל CÈ‡Â ייתכן איך ƒ¿»¿≈«»
‡e‰L ¯ÓBÏהארה אלא שאינו ÔÈÚ,האור ÏL B˙zÈÓ‡Ï ÛBÒ ÔÈ‡ «∆≈«¬ƒ»∆ƒ¿»
אמיתי  סוף ÏÏkאין ˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡L ,eÈÈ‰?הארה רק הוא והרי «¿∆≈«¿»¿»

„vÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ‡e‰ ¯B‡‰L ‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆∆»≈≈∆ƒ«
BÓˆÚ והמהות העצם מצד אמיתי סוף אין של תכונות בו שיש משום ולא «¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



יי dlk izeg` ipbl iz`a

סֹוף, אין הּוא ׁשהאֹור ׁשּזה הּוא, הענין א ְְִֵֶֶֶַָָָָּכלל.

נמצא  ׁשהאֹור לפי אּלא עצמֹו, מּצד זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאין

ידּוע  ּדהּנה, הּמאֹור. מעין והּוא 30מהּמאֹור ְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אֹופן  הׁשּפעה, אֹופני ׁשני להיֹות יכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמהּמאֹור

הׁשּפעה  ואֹופן אֹור, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהׁשּפעה

ּדענין  ּביניהם, והחיּלּוק ׁשפע. ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנקרא

ּדבר, ּומהּות ּדבר מציאּות ׁשּנמׁש הּוא ְְִִֶֶַַַָָָָָהּׁשפע

ּׁשּכתּוב  מה ּדר ּתכּסּך,31ועל מים ׁשפעת ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּנמׁש ּבאֹופן היא מהּמעין הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדהמׁשכת

אֹור  ּכמֹו אֹור, ּכן ּׁשאין מה מים, ׁשל ְִֵֵֶֶַַַמהּות

רק  אּלא ּדבר, ּומהּות מציאּות אינֹו ְִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשמׁש,

ׁשיּנּוי  ׁשּום ּפֹועל אינֹו ׁשּלכן ּבלבד, ְִִֵֵֵֶֶַָָָהארה

מּצד  אמנם, ּבהּׁשמׁש. ּכלּום נחסר ולא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבהּׁשמׁש

יכֹול  האֹור ידי ׁשעל האֹור, ּבענין מעלה יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָזה

מעין  הּוא ׁשהאֹור לפי הּמאֹור, אל ׁשּייכּות ְְִִֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

הּקֹודמים  ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּוכמֹו 32הּמאֹור. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

אם  הּמאֹור, את להּכיר אפׁשר האֹור ידי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשעל

הּׁשמׁש אֹור אֹו הּלבנה אֹור הּנר, אֹור .33הּוא ְֵֶֶַַַָָ

ÔÈÚÂ עד הּוא הּמאֹור מעין הּוא ׁשהאֹור זה ¿ƒ¿»ֵֵֶֶַַָָ

התהּוּות  ידֹו על נעׂשה זה ׁשּמּצד ּכ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּכדי

מאין  יׁש הּזקן 34הּבריאה אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

איהּו הּמתחיל ּדיּבּור הידּועה הּקדׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבאּגרת

חד  וגרמֹוהי איהּו חד יׁש,א וחּיֹוהי ׁשהּבריאה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ׁשּבה  ספירֹות ּדעׂשר מהּכלים היא מלּוּבׁשמאין ן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּמאֹור  ּכעין הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין מאֹור ְֵֵֵֶַַַָָהּקו

ּברּוֿהּוא  הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ְְֲִֶַַַַָהּוא

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

לבּדֹו הּוא ולכן וׁשלֹום חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְִֵֶַַָָָָָעיּלה
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ואילך). א (קל, כ סימן א)

ואילך.)30 צה ע' שם תער"ב המשך ואילך. קעג ע' הנ"ל המשך לד.)31ראה לח, יא. כב, שנה )32איוב שמות ואלה ד"ה

ואילך). 351 ע' חל"ב (תו"מ תרעו.)33זו ע' ח"ב שם תער"ב המשך קסח.)34ראה ע' תרס"ו המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמו, היא‡l‡שלו סוף אין הוא שהאור לכך B‡‰L¯הסיבה ÈÙÏ ∆»¿ƒ∆»

‡ˆÓ ומאיר ומתגלה e‰Â‡ובא ¯B‡n‰Ó תכונות לו יש ÔÈÚÓהאור ƒ¿»≈«»¿≈≈
,¯B‡n‰,האמת לפי סוף אין הוא האור שגם ייתכן איך להתפלא אין ולכן «»

עוד. ומבאר שממשיך וכפי

Úe„È ,‰p‰c30 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
ÈL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ¯B‡n‰nL∆≈«»»ƒ¿¿≈

‰ÚtL‰ ÈÙB‡,והמשכה וגילוי ¿≈«¿»»
ÌLa ‡¯˜pL ‰ÚtL‰ ÔÙB‡∆«¿»»∆ƒ¿»¿≈
‡¯˜pL ‰ÚtL‰ ÔÙB‡Â ,¯B‡¿∆«¿»»∆ƒ¿»

˜elÈÁ‰Â .ÚÙL ÌLa ההבדל ¿≈∆«¿«ƒ
Ì‰ÈÈa,'ל'שפע 'אור' ÔÈÚcבין ≈≈∆¿ƒ¿«

CLÓpL ‡e‰ ÚÙM‰ ומתגלה «∆«∆ƒ¿»
השפע  c·¯ממקור ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»

‰Ó C¯c ÏÚÂ ,¯·c ˙e‰Óe«»»¿«∆∆«
·e˙kM31באיובÈÓ ˙ÚÙLÌ ∆»ƒ¿««ƒ

˙ÎLÓ‰c ,jqÎz ונביעת והתגלות ¿«∆»¿«¿»«
ÔÙB‡a ‡È‰ ÔÈÚn‰Ó ÌÈn‰««ƒ≈««¿»ƒ¿∆

ÌÈÓ ÏL ˙e‰Ó CLÓpL מה ∆ƒ¿»«∆«ƒ
של  מהות הוא מהמקור ויוצא שנשפע

במקור  הנמצאים המים כמו בדיוק מים

Ôkעצמו, ÔÈ‡M ‰Ó התגלות «∆≈≈
של  באופן BÓkוהשפעה ,¯B‡¿

‡BÈלמשל  ,LÓM‰ ¯B‡«∆∆≈
˜¯ ‡l‡ ,¯·c ˙e‰Óe ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»∆»«

„·Ïa עצמו,‰‡¯‰ מהמקור ∆»»ƒ¿«
ÏÚBt BÈ‡ ÔÎlL הנמשך האור ∆»≈≈≈

LÓM‰aמהשמש  ÈepÈL ÌeLƒ¿«∆∆
LÓM‰a ÌeÏk ¯ÒÁ ‡ÏÂ¿…∆¿»¿¿«∆∆
מהמעיין  היוצאים ממים (בשונה

במעיין). אינם כבר שיצאו שהמים

„vÓ ,ÌÓ‡עצמו זה Ê‰דבר »¿»ƒ«∆
שלכאורה  בלבד הארה הוא שהאור

מאידך, ההשפעה, באופן חיסרון הוא

זה  ÔÈÚaעצמו מצד ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿ƒ¿«
ÏBÎÈ ¯B‡‰ È„È ÏÚL ,¯B‡‰»∆«¿≈»»

˙BÈ‰Ï והאור האור את שמקבל למי ƒ¿
בו  ‰B‡n¯,מאיר Ï‡ ˙eÎÈiL«»∆«»

ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»≈≈
¯B‡n‰ האור את שמקבל מי ולכן «»

המאור. עם שייכות לו יש למעשה האור, אל a˙pL‡¯ומתחבר BÓÎe¿∆ƒ¿»≈

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈ¯Ó‡na32 תשכ"ב זו, שנה ‰‡B¯של È„È ÏÚL מתוך ««¬»ƒ«¿ƒ∆«¿≈»
האור של בטיבו והתבוננות ‰B‡n¯היכרות ˙‡ ¯Èk‰Ï ¯LÙ‡ שממנו ∆¿»¿«ƒ∆«»

האור, ‰LÓMבא ¯B‡ B‡ ‰·l‰ ¯B‡ ,¯p‰ ¯B‡ ‡e‰ Ì‡33 ƒ«≈«¿»»«∆∆
מאור  שונה הנר אור ולכן למאור דומות תכונות יש מאור כל של לאור כי

למשל. השמש,

ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆»≈≈
¯B‡n‰ באלוקות למעלה שהוא כפי «»

עם  האלוקות, מעצמות הנמשך שהאור

עצמו  הוא זאת בכל הארה, רק היותו

למאור  בדומה סוף Ú„אין ‡e‰«
‰Ê „vnL Ck È„k הוא שהאור ¿≈»∆ƒ«∆

המאור  B„Èמעין ÏÚ ‰NÚ ידי על «¬∆«»
LÈהאור  ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»≈
ÔÈ‡Ó34¯‡·nL ÈÙk , ≈«ƒ¿ƒ∆¿»≈

L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ∆∆«…∆
‰Úe„È‰התניא eaÈc¯בספר «¿»ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הזוהר מדברי בציטוט ««¿ƒ

הספירות  עשר È‰BiÁÂלגבי e‰È‡ƒ¿«ƒ
„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ „Á,,הוא «ƒ¿«¿ƒ«

של  והאורות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

והכלים  והוא אחד, דבר הם הספירות,

גם  (כי אחד דבר הם הספירות של

לאלוקות  בטלים הכלים וגם האורות

הקודש  ובאגרת מוחלט) בביטול

מבואר  אלו במילים שפותחת

‡È‰ ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯a‰L∆«¿ƒ»≈≈«ƒƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏk‰Ó≈«≈ƒ¿∆∆¿ƒ

Ô‰aL בכליםÂw‰ LaeÏÓ האור ∆»∆¿»««
והמצומצם  ÛBÒהדק ÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈

¯B‡‰L הקו האיר ‰e‡שממנו ∆»
¯B‡n‰ ÔÈÚk,האור מקור והמאור, ¿≈«»

ÏL B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ‡e‰«¿«¿∆
ÏÈˆ‡n‰ הבורא‡e‰ Ce¯a ««¬ƒ»

B˙e‡ÈˆnL עצמו הבורא ‰e‡של ∆¿ƒ
ÏeÏÚ BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ לא והוא ≈«¿¿≈»

lÈÚ‰קיים ‰ÊÈ‡Ó וגורם מסיבה ≈≈∆ƒ»
ÌBÏLÂכלשהו  ÒÁ BÏ ‰Ó„wL∆»¿»«¿»

הכול  של הבורא והוא קדמון הוא כי

ÔÎÏÂ לל קיים עצמו שהוא א כיוון ¿»≈
מעצמותו  אלא ממנו חוץ וגורם Bc·Ïסיבה ‡e‰ הקיום אופן שזה ¿«
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a"kyz'dיב ,hay c"ei

הּמּוחלט  ואפס מאין יׁש לברוא ויכלּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבכחֹו

לּיש  קֹודמת אחרת וסיּבה עיּלה ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמׁש

אצלֹו יּורּגׁש ׁשּלא ּכזה נברא ּבריאת ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּזה.

רק  להיֹות יכֹולה לֹו, ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש

ׁשּקדמה  וסיּבה עיּלה לּה ׁשאין ּכזֹו ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָמּבחינה

לּה35לּה ׁשּיׁש מּבחינה הּבריאה היתה איּלּו ּכי, , ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

זה, ּדר על ּגם הּנברא היה אזי וסיּבה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָעיּלה

וסיּבה. עיּלה לֹו ׁשּיׁש ּתמיד אצלֹו נרּגׁש ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהיה

נרּגׁש ׁשּלא ׁשּלמּטה ּבהּנבראים ׁשרֹואים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכיון

להם  ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה להם ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאצלם

הּנבראים  ׁשאפיּלּו והיינּו, נבראּו, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּומּמּנה

וההּׂשגה  ההבנה ּבתכלית ּומּׂשיגים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּמבינים

נבראּו, ּומּמּנה להם ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּיׁש

מאין  ּבריאתם אֹופן הּוא אצלם ּׁשּנרּגׁש מה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

הּבֹורא  ואיּלּו יׁש, מציאּות הּוא ׁשהּנברא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָליׁש,

מציאּות  ׁשאינֹו אין, נקרא והיינּו,36והמהּוה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּקדמה  וסיּבה עיּלה להם אין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבהרּגׁשתם

היא  ׁשהתהּוּותם לֹומר צרי ּכרח על הרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהם,

הּוא  ּבר ּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ְְֲִִֶַַַַָמּמהּותֹו

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

יׁש ּבריאת אמנם, וׁשלֹום. חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָעיּלה

ׁשּבהן  ספירֹות ּדעׂשר מהּכלים היא ּבפֹועל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמאין

ּכעין  הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין מאֹור הּקו ְְֵֵֵֶַַָָמלּוּבׁש

ּכמבֹואר  כּו', ועצמּותֹו מהּותֹו הּוא ְְְַַַַָָהּמאֹור

הּזה  הּיׁש ׁשּיהיה ׁשּכדי ׁשם הּקדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבאּגרת

נתלּבׁש ּומּדה, ּגבּול ּבעל סֹוף האין ּבכח ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹהּנברא

ּדאצילּות  ספירֹות ּדעׂשר ּבכלים סֹוף אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַאֹור

הּי ּבתכלית ּבתֹוכן ועל ּומתייחד ּבהן לברוא חּוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

ענין  עצם אבל ותכלית, גבּול ּבעלי ּברּואים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָידן

ּוכפי  סֹוף, אין מאֹור הּוא הּנברא ְְְִִִֵֵַַָהתהּוּות

ּכח  ּדהיינּו סֹוף", האין ּבכח ׁש"ּנברא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּמדּיק
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תרפד.)35 ע' שם תער"ב המשך קנ. ע' עזר"ת סה"מ ב.)36ראה צד, להצ"צ סהמ"צ א. פג, לשמע"צ דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלו  LÈוהמציאות ‡Â¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa נבראים של ÔÈ‡Óמציאות ¿…ƒ»¿ƒ¿…≈≈«ƒ

המציאות  aÈÒÂ‰העדר ‰lÈÚ ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â¿∆∆«¿»«»¿ƒƒ»¿ƒ»
‰f‰ ˘iÏ ˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ עלה כך כי ורק אך היא ה'יש' התהוות וכל «∆∆∆∆«≈«∆

דבר  לברוא והיכולת הכוח את לו ויש יכול כל שהוא הבורא של ברצונו

לבדו  אצלו רק קיים זה וכוח מ'אין',

ללא  כאמור, ונמצא, קיים עצמו שהוא

לו. שקדמה וסיבה עילה ≈p‰c¿ƒ‰,כל
Lb¯eÈ ‡lL ‰Êk ‡¯· ˙‡È¯a¿ƒ«ƒ¿»»∆∆…¿«
‰aÈÒÂ ‰lÈÚ LiL BÏˆ‡∆¿∆≈ƒ»¿ƒ»

,BÏ ‰Ó„wL יש כמובן כלומר, ∆»¿»
אין  שאכן הבורא מציאות בין הבדל

ומציאותו  למציאותו וסיבה עילה שום

שיש  הנברא ה'יש' למציאות מעצמותו,

שהיש  אלא אותו ומחיה שמהווה בורא

כזה  באופן מה'אין' נברא הנברא

ולא  ניכר לא באלוקות ושרשו שמקורו

כזו  בריאה מקום ומכל אצלו, נרגש

עילה  לו שיש מכיר לא הנברא שבה

¯˜וסיבה, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«
‰lÈÚ dÏ ÔÈ‡L BÊk ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»»∆≈»ƒ»

dÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ35,Èk , ¿ƒ»∆»¿»»ƒ
‰‡È¯a‰ ‰˙È‰ elÈ‡'ה'יש של ƒ»¿»«¿ƒ»

lÈÚ‰הנברא  dÏ LiL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈»ƒ»
‰aÈÒÂ האלוקות מעצמות ולא ¿ƒ»

סיבה, ללא מעצמותו »¬‡ÈÊשמציאותו
‰Ê C¯c ÏÚ Ìb ‡¯·p‰ ‰È‰»»«ƒ¿»««∆∆∆

אותו, המהווה הבחינה ««∆È‰L‰כמו
BÏˆ‡ Lb¯ הנברא ÈÓz„אצל ƒ¿»∆¿»ƒ

ÔÂÈÎÂ .‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ LiL∆≈ƒ»¿ƒ»¿≈»
‰hÓlL ÌÈ‡¯·p‰a ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿«»

הגשמי הנברא Lb¯ה'יש' ‡lL∆…ƒ¿»
iL ÌÏˆ‡‰aÈÒÂ ‰lÈÚ Ì‰Ï L ∆¿»∆≈»∆ƒ»¿ƒ»

e‡¯· ‰pnÓe Ì‰Ï ‰Ó„wL∆»¿»»∆ƒ∆»ƒ¿¿
את  רואה איננו נברא על והמביט

נתהווה  הנברא שממנו האלוקי ה'אין'

והחיות  הקיום את מקבל הוא וממנו

‰ÌÈ‡¯·pשלו, elÈÙ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¬ƒ«ƒ¿»ƒ
ודעת  שכל בעלי ÌÈÈ·nL∆¿ƒƒשהם

ÌÈ‚ÈOÓe הבנה להם שיש ואפילו «ƒƒ
מבינים והשגה  והם ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙נעלית

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ בהבנה רק ולא «¬»»¿««»»
כללית  lÈÚ‰שיטחית LiL∆≈ƒ»

È¯‰ ,e‡¯· ‰pnÓe Ì‰Ï ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ הבנה עניין רק אצלם זה ¿ƒ»∆»¿»»∆ƒ∆»ƒ¿¿¬≈
אבל  Lb¯pMשיכלית, ‰Ó וניכרÌÏˆ‡ בגלויÌ˙‡È¯a ÔÙB‡ ‡e‰ «∆ƒ¿»∆¿»∆¿ƒ»»

,LÈÏ ÔÈ‡Ó היא וההרגשה LÈוההכרה ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ‡¯·p‰L ≈«ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ≈
אותה, למשש ואפילו אותה להשיג e‰Ó‰Â‰שאפשר ‡¯Ba‰ elÈ‡Â¿ƒ«≈¿«¿«∆

˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ,ÔÈ‡ ‡¯˜36 אלא בגשמיות מציאות ההגדרות לפי ƒ¿»«ƒ∆≈¿ƒ
Ì˙Lb¯‰aL'אין', ,eÈÈ‰Âשלמטה הנבראים lÈÚ‰של Ì‰Ï ÔÈ‡ ¿«¿∆¿«¿»»»≈»∆ƒ»

ÏÚ È¯‰ ,Ì‰Ï ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ¿ƒ»∆»¿»»∆¬≈«
EÁ¯k בהכרח¯ÓBÏ CÈ¯ˆ »¿¬»ƒ«

Ì˙ee‰˙‰L אלה נבראים ‰È‡של ∆ƒ¿«»ƒ
ÏL B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nÓƒ«¿«¿∆

ÏÈˆ‡n‰ בעצמו Ce¯aהבורא ««¬ƒ»
‡e‰ B˙e‡ÈˆnL ‡e‰∆¿ƒ
‰ÊÈ‡Ó ÏeÏÚ BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ≈«¿¿≈»≈≈∆
ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÈÚƒ»∆»¿»«¿»

לעיל. וכמבואר

ÌÓ‡ להתהוות שהמקור אף »¿»
הוא  לכך והיכולת והכוח הנבראים

כמבואר  המאציל, בעצמות דווקא

מקום  מכל ÔÈ‡Óלעיל, LÈ ˙‡È¯a¿ƒ«≈≈«ƒ
¯NÚc ÌÈÏk‰Ó ‡È‰ ÏÚBÙa¿«ƒ≈«≈ƒ¿∆∆

˙B¯ÈÙÒ ומודדים את המגבילים ¿ƒ
‰Âwבכלים Ô‰aLהאור LaeÏÓ ∆»∆¿»««

נבראים  לברוא (כדי המצומצם האור

שיוסבר  כפי הנברא, 'יש' מוגבלים,

B‡‰L¯להלן) ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈∆»
עצמו  הוא סוף, מהאין ומתגלה המאיר

האור  כי סוף, ÔÈÚkאין ‡e‰¿≈
¯B‡n‰ שהמאורB˙e‰Ó ‡e‰ «»«

¯‡B·Ók ,'eÎ B˙eÓˆÚÂ¿«¿«¿»
È„kL ÌL L„w‰ ˙¯b‡a¿ƒ∆∆«…∆»∆¿≈

‰f‰ Li‰ ‰È‰iL הגשמי ∆ƒ¿∆«≈«∆
ÛBÒ ÔÈ‡‰ ÁÎa ‡¯·p‰ נברא «ƒ¿»¿…«»≈

'יש' cÓe‰,שהוא Ïe·b ÏÚa««¿ƒ»
ÌÈÏÎa ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ LaÏ˙ƒ¿«≈≈¿≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

ÔÎB˙a „ÁÈÈ˙Óe האצילות ובעולם ƒ¿«≈¿»
הם  הכלים וגם בגילוי היא האלוקות

והם  מוחלט ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙בביטול
„eÁi‰'חד וגרמוהי Â¯·Ï‡'איהו «ƒƒ¿…

Ô„È ÏÚÂ Ô‰a הכלים ידי על »∆¿«»»
האור  את להגביל הוא שעניינם

,˙ÈÏÎ˙Â Ïe·‚ ÈÏÚa ÌÈ‡e¯a¿ƒ«¬≈¿¿«¿ƒ
˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆ƒ¿«ƒ¿«

‡¯·p‰'מ'אין B‡Ó¯כ'יש' ‡e‰ «ƒ¿»≈
˜i„nL ÈÙÎe ,ÛBÒ ÔÈ‡ שם הקודש באגרת הזקן p"L·¯‡אדמו"ר ≈¿ƒ∆¿«≈∆ƒ¿»

.˙eÓˆÚ‰ Ák eÈÈ‰c ,"ÛBÒ ÔÈ‡‰ ÁÎa¿…«»≈¿«¿…«»«¿
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יג dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשאינֹו לפי הּוא ּכח הּלׁשֹון ודּיּוק ְְְִִֵֶַַַָָֹהעצמּות.

העלם, ׁשל ּבאֹופן אּלא וגיּלּוי, אֹור ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָּבאֹופן

עד  מּובן ּומּזה לעיל. ּכּנזּכר אין נקרא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלכן

ּבלבד  זֹו ׁשּלא הּמאֹור, מעין הּוא האֹור ְִֵֵֶַַַָָָֹּכּמה

להּמאֹור, ׁשּייכּות איזה נעׂשית האֹור ידי ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעל

ּבֹו יׁש הּמאֹור מעין היֹותֹו ׁשּמּצד זאת, עֹוד ֱִֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

לֹו. ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו ׁשאין הענין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּגם

אּלא  אינֹו עצמֹו מּצד ׁשהאֹור היֹות ׁשעם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָוהיינּו,

ׁשּכאׁשר  ּכ ּכדי ועד הּמאֹור, מן ּבעלמא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארה

ּכללּות  מתּבּטל לאֹופק מּתחת ׁשֹוקעת ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש

לאחרי  ּגם ׁשּנׁשאר ּכּׁשפע (ּדלא האֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹענין

מעין  הּוא הרי מק ֹום, מּכל הּמׁשּפיע), ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהסּתּלקּות

ּבֹו ויׁש סֹוף, האין ּכח ּבֹו יׁש ׁשּלכן ְֵֵֵֵֶַַָָָֹהּמאֹור,

לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו ׁשאין הענין ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָאפיּלּו

ּבריאת  ידֹו על להיֹות יכֹולה ׁשּלכן וׁשלֹום, ְְְְִִֵֶַַַָָָָחס

ּבמה  הּפירּוׁש ׁשּזהּו ּבהּמאמר, ּומבאר מאין. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש

למּטה  הּוא סֹוף אין ׁשאֹור זהר הּתיּקּוני ְִֵֵֶֶַַַַָָֹּׁשּכתב

הּוא  ׁשּלֹו וההתּפּׁשטּות ׁשהּגיּלּוי ּתכלית, אין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַעד

ּכל  ּבריאת נעׂשה זה ידי  ׁשעל סֹוף, אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבבחינת

ּתכלית. אין עד למּטה עד ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָסדר

הּזה 22ּבהּמאמר CÈLÓÓeד) מהאֹור "והּנה : «¿ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

קץ  אין עד ּוספירֹות עֹולמֹות ְִֵֵַָָהיּו

ׁשהּוא  ׁשהאֹור ּדכיון והיינּו, ּכלל". ּגבּול ְְְְְְִֵֶֶַָָָּובלי

מּובן  הרי סֹוף, אין ּבבחינת הּוא הּמאֹור ְֲִִֵֵֵֵַַָָמעין

ׁשהם  ּכמֹו אפיּלּו מּמּנּו, ׁשּנתהּוּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּנבראים

ּגבּול  ּובלי ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן הם הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָלמּטה,

סֹוף  ואין  ּגב ּול ּדבלי  ׁשהענין ּומבאר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָהאמיּתי.

יׁשנֹו סֹוף אין מאֹור ׁשּנתהּוּו ּבהענינים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהאמיּתי

הּדרגֹות. ְְַָָּבכל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ák ÔBLl‰ ˜ei„Â האמורה הקודש באגרת בלשונו מדייק הזקן אדמו"ר ¿ƒ«»…«

שההתהוות  אומר ולא סוף, האין "בכוח" היא הנברא היש שהתהוות ואומר

זה  לדיוק והטעם סוף, האין מאור ÏLהיא ÔÙB‡a BÈ‡L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈¿∆∆
,ÈelÈ‚Â ¯B‡ בנברא מאיר המהווה שהאלוקות באופן איננה ההתהוות כי ¿ƒ

גלוי באופן בו ונרגשת «∆‡l‡וניכרת
היא  הנברא להוות האלוקות פעולת

ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a מבלי ¿∆∆∆¿≈
ניכרת  תהיה המהווה שהאלוקות

בגלוי, שהבורא ÔÎlLבנברא כיוון ∆»≈
בגלוי ולא בהעלם בנברא «¿ƒ˜¯‡נמצא

ÔÈ‡ מושג ואינו ניכר שאינו שם על «ƒ
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈

‰fÓe סוף אין שאור לעיל מהאמור ƒ∆
המתהווה  הנברא ביש ניכר לא המהווה

לגביו  אין בבחינת הוא «Ô·eÓולכן
¯B‡‰ ‰nk „Ú שבכוחו סוף אין ««»»

ההתהוות  ‰B‡n¯היא ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈«»
בתכונותיו, לו BÊודומה ‡lL∆…
È„È ÏÚL „·Ïa אל שייכות ƒ¿«∆«¿≈

¯B‡‰ באור השגה שהיא ואיזו »
˙eÎÈiL ‰ÊÈ‡ ˙ÈNÚ שייכות «¬≈≈∆«»

BÚ„מסויימת  ‡l‡ ,¯B‡n‰Ï¿«»∆»
B˙BÈ‰ „vnL ,˙‡Ê האור של …∆ƒ«¡
Ba LÈ ¯B‡n‰ ÔÈÚÓ באורÌb ≈≈«»≈«

ÔÈÚ‰ במאור BÏהזה ÔÈ‡L »ƒ¿»∆≈
BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ אלא ƒ»¿ƒ»∆»¿»

לעיל. כמבואר מעצמותו, מציאותו

,eÈÈ‰Â מעין הוא שהאור זה ודבר ¿«¿
את  יש באור שאף זה לגבי גם המאור

שום  ואין סיבה לו קדמה שלא העניין

חידוש  הוא אותו שמהווה אחר גורם

הוא  ועניינו ‰BÈ˙גדול, ÌÚL∆ƒ¡
‡l‡ BÈ‡ BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰L∆»ƒ««¿≈∆»

‡ÓÏÚa התפשטות ‰‡¯‰ ∆»»¿«¿»
מועטה  ‰B‡n¯והתגלות ÔÓ כן ואם ƒ«»

מעלת  בין רב מרחק יש לכאורה

האור, למעלת Ckהמאור È„k „ÚÂ¿«¿≈»
בגשמיות, שהוא כפי ומאור שבאור

השמש, לגבי השמש אור היינו

הארה  הכול בסך הוא שהאור העובדה

כך כדי עד ביותר, מודגשת ÁzÓ˙מהמאור ˙Ú˜BL LÓM‰ ¯L‡kL∆«¬∆«∆∆««ƒ««
˜ÙB‡Ï יותר נראית ‰‡a˙Ó¯Bואינה ÔÈÚ ˙eÏÏk Ïh מאחר כי »∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿«»

קיים  לא האור גם נעלם המאור כאשר הרי המאור, מן הארה רק הוא שהאור

‰ÚÈtLnיותר  ˙e˜lzÒ‰ È¯Á‡Ï Ìb ¯‡LpL ÚÙMk ‡Ïc)¿…«∆«∆ƒ¿»«¿«¬≈ƒ¿«¿««¿ƒ«
רב  או מהנהר, התרחקו אם גם קיימים שהם מהנהר שיצאו במים למשל כמו

שהרב  לאחר גם התלמיד אצל נשאר שהעניין לתלמיד שכלי רעיון שהשפיע

לדרכו  ÌB˜Ó,הלך ÏkÓ ולא ), מהמאור הארה רק הוא שהאור למרות ƒ»»
זאת  בכל עצמו, מהמאור ‰e‡חלק È¯‰ האורÔÎlL ,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ¬≈≈≈«»∆»≈

Ba LÈ באורBa LÈÂ ,ÛBÒ ÔÈ‡‰ Ák באורÔÈÚ‰ elÈÙ‡ הזה ≈…«»≈¿≈¬ƒ»ƒ¿»
ÔÎlLשבמאור  ,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿ƒ»∆»¿»«¿»∆»≈

B„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ידי על ¿»ƒ¿«»
ÔÈ‡Óהאור  LÈ ˙‡È¯a וכמבואר ¿ƒ«≈≈«ƒ

היא  ההתהוות ומקור ששורש לעיל

ההתהוות  אבל האלוקות מעצמות אכן

שהוא  סוף אין האור ידי על היא בפועל

המאור. מעין

¯‡·Óe הריי"צ Ó‡n‰a¯הרבי ¿»≈¿««¬»
הנזכר, לגני' 'באתי המתחיל דיבור

e‰fL סוף אין האור שבכוח זה עניין ∆∆
הוא  מאין, יש נבראים להוות

ÈewÈz‰ ·˙kM ‰Óa Le¯Èt‰«≈¿«∆»««ƒ≈
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ¯‰Ê יורד …«∆≈

ומתגלה  ‡ÔÈומאיר „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈
ÈelÈb‰L ,˙ÈÏÎz«¿ƒ∆«ƒ

BlL ˙eËMt˙‰‰Â האין האור של ¿«ƒ¿«¿∆
ÛBÒסוף  ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ואין ƒ¿ƒ«≈

שלו, וההתגלות ירידתו למידת גבול

‰Ê È„È ÏÚL למטה לרדת שבכוחו ∆«¿≈∆
Ò„¯ביותר Ïk ˙‡È¯a ‰NÚ«¬»¿ƒ«»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האור ירידת של «ƒ¿«¿¿
להוות  למדריגה ממדריגה האלוקי

מוגבלים  ונבראים »Ú„עולמות
‰hÓÏ ביותר˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ¿«»«≈«¿ƒ

גבול. בלי למטה

CÈLÓÓe בעל „) הריי"צ הרבי «¿ƒ
הנזכר:Ó‡n‰a22¯ההילולא  ¿««¬»

‰f‰ ¯B‡‰Ó ‰p‰Â" אין האור ¿ƒ≈≈»«∆
ונבראו ‰eÈסוף  BÓÏBÚ˙התהוו »»

ÈÏ·e ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙B¯ÈÙÒe¿ƒ«≈≈¿ƒ
ÔÂÈÎc ,eÈÈ‰Â ."ÏÏk Ïe·b¿¿»¿«¿¿≈»

¯B‡‰L האור הנבראים, את המהווה ∆»
סוף  ‰B‡n¯אין ÔÈÚÓ ‡e‰L∆≈≈«»

ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ בדומה ƒ¿ƒ«≈
עצמו, Ô·eÓלמאור È¯‰¬≈»

,epnÓ ee‰˙pL ÌÈ‡¯·p‰L∆«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆
Ì‰L BÓk elÈÙ‡ הנבראים ¬ƒ¿∆≈

,‰hÓÏ הגשמי הזה בעולם גשמיים ‰Ìנבראים È¯‰ הנבראיםÔÙB‡a ¿«»¬≈≈¿∆
ÈzÈÓ‡‰ Ïe·b ÈÏ·e ,Ïe·b ÈÏa ÏL יחסי באופן גבול בלי רק ולא ∆¿ƒ¿¿ƒ¿»¬ƒƒ

ומוחלט. אמיתי גבול בלי במאמר,Óe·‡¯אלא הריי"צ ÔÈÚ‰Lהרבי ¿»≈∆»ƒ¿»
ÌÈÈÚ‰a ÈzÈÓ‡‰ ÛBÒ ÔÈ‡Â Ïe·b ÈÏ·c אלו גם הנבראים, וכל ƒ¿ƒ¿¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ

ביותר  ÛBÒשלמטה ÔÈ‡ ¯B‡Ó ee‰˙pLכיBLÈ תכונות בנבראים ∆ƒ¿«≈≈∆¿
אותם  המהווה ‰B‚¯c˙מהאור ÏÎa הצמצום שלפני העליונות בדרגות הן ¿»«¿»
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a"kyz'dיד ,hay c"ei

ÏÈÁ˙Óe מ זה ענין הּיֹותר לבאר הּדרּגא «¿ƒְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

זה  על ּומביא מעלה, למעלה ְְְְִֵֶֶַַַָָָעליֹונה

זּוטא  האידרא ּדאתּפּׁשט 37מאמר ּבֹוצינא ּכהאי , ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

לא  לֹון למנּדע ּתסּתּכל וכד ועיבר סטר ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹלכל

ׁשאף  והיינּו, ּבלחֹודֹוהי, ּבֹוצינא אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָּתׁשּתּכח

וענינֹו ּופינה, עבר לכל מתנֹוצץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָׁשהאֹור

ּכלל, הגּבלֹות ללא היא ׁשהתּפּׁשטּותֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָֹּברּוחנּיּות

ׁשהּוא  ּבלחֹודֹוהי, ּבֹוצינא הּוא לאמיּתתֹו ְֲֲִִִִֵֶַָָהרי

ׁשענין  הפכים, ׁשני ּבזה ׁשּיׁש והיינּו, חד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

אחדּות  ׁשל ּבאֹופן חד, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֶֶֶֶַַַזה

סטר  לכל מתּפּׁשט הּוא הרי ּבעצם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּופׁשיטּות

ּבפתח 38ועיבר  ּׁשאמר מה ׁשּזהּו לבאר ּוממׁשי . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ענין 39אלּיהּו ׁשּגם ּבחּוׁשּבן, ולא חד הּוא אנּת ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

אין  ּבאֹור למעלה העיּלּוי ּתכלית על קאי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָזה

ּבתֹורת  האמצעי אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָסֹוף,

נח  ּפרׁשת סֹוף אלּיהּו,ב חּיים ּפתח ׁשּבּמאמר ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּיֹותר  מהּדרּגא ּומתחיל מדריגֹות, ּכּמה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָמֹונה

ולא  חד הּוא אנּת אֹומר זה ׁשעל ְְְְֵֶֶֶַַַָֹעליֹונה,

אחדּות  על קאי חד הּוא אנּת ְְְְְֵַַַַָָּבחּוׁשּבן,

ּבגדר  ׁשאינֹו היינּו ּבחּוׁשּבן ולא ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהּפׁשּוטה,

ענין  מּכל למעלה להיֹותֹו ּכלל, ְְְְְְִִִֶַַָָָחׁשּבֹון

ׁשּמאחדּות  לֹומר ּבהכרח אמנם, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּספירֹות.

ּכמבֹואר  הּנבראים, ריּבּוי נתהּוּו ְְְְִִִִַַַַָָָהּפׁשּוטה

מהמבֹואר  ּגם וכּמּובן ׁשם. חּיים ּבתֹורת ְְְֲִֵַַַַַַָָָָּבארּוכה

היא  ליׁש מאין ׁשהּבריאה הּקדׁש מאּגרת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלעיל

הּוא  הּמאֹור  ּכעין הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין ְֵֵֵֶַָָמאֹור

הּוא  ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ְְֲִֶַַַַָמהּותֹו
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ואילך. א סו, ב)

א.)37 רפח, תרס"ו )38זח"ג המשך של. ע' תרס"ב סה"מ ואילך. נו ע' תרנ"ח שבתו"א אליהו פתח לד"ה הגהות גם ראה

ועוד. קפו. א).)39ע' (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביטוי  יש בהם שגם מוגבלים גשמיים נבראים של  התחתונות בדרגות והן

כפי  סוף, אין אור ידי על שהתהוו מכך כתוצאה הבא סוף האין לעניין

באריכות. ומפרט שממשיך

ÏÈÁ˙Óe הנזכר Ê‰במאמר ÔÈÚ ¯‡·Ï שהוא כפי גבול הבלי של «¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆
מהעליונות  הדרגות, בכל מתבטא

ביותר, התחתונות עד ביותר

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯c‰Ó≈««¿»«≈∆¿»
‰Ê ÏÚ ‡È·Óe ,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»≈ƒ«∆
‡ËeÊ ‡¯„È‡‰ ¯Ó‡Ó37 «¬«»ƒ¿»»

ÈˆBa‡שבזוהר, È‡‰k¿«ƒ»
¯·ÈÚÂ ¯ËÒ ÏÎÏ ËMt˙‡c כנר ¿ƒ¿«≈¿»¿«¿≈»

צד  לכל הנר) של (האור שמתפשט זה

ÔBÏועבר  ÚcÓÏ ÏkzÒz „ÎÂ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿«
‡ÈˆBa ‡l‡ ÁkzLz ‡Ï…ƒ¿««∆»ƒ»

È‰B„BÁÏa לדעת תסתכל וכאשר ƒ¿ƒ
בלבד, נר אלא תמצא לא אותם

¯B‡‰L Û‡L ,eÈÈ‰Â המאיר ¿«¿∆«∆»
מהנר  Ú·¯ומתפשט ÏÎÏ ıˆB˙Óƒ¿≈¿»≈∆

‰ÈÙe בכיוון רק להאיר מוגבל ואינו ƒ»
eiÁe¯a˙אחד, BÈÚÂ,בנמשל ¿ƒ¿»¿»ƒ

סוף, האין האור והארת בהתפשטות

של B˙eËMt˙‰Lהוא וההארה ∆ƒ¿«¿
סוף אין אחד ‰È‡האור לצד רק לא ƒ

אלא  אחד למקום ‰‚BÏa˙או ‡ÏÏ¿…«¿»
‡e‰ B˙zÈÓ‡Ï È¯‰ ,ÏÏk¿»¬≈«¬ƒ»

È‰B„BÁÏa ‡ÈˆBa,לבדו נר ƒ»ƒ¿ƒ
„Á ˙ÈÁa ‡e‰L אחת מציאות ∆¿ƒ««

Êa‰ויחידה. LiL ,eÈÈ‰Â בכך ¿«¿∆≈»∆
צד  לכל וההתפשטות ההארה אף שעל

הוא  המאיר) (הנר האור עבר, ולכל

בלבד  ÔÈÚLאחד ,ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ∆ƒ¿»
ÔÙB‡a ,„Á ˙ÈÁa ‡e‰L ‰Ê∆∆¿ƒ««¿∆

˙e„Á‡ ÏL ריבוי eËÈLÙe˙ולא ∆«¿¿ƒ
ו'ציור' הגדרה כל ∆∆¿ÌˆÚaללא

מהותו, בעצם הם והפשיטות והאחדות

זה  עם ËMt˙Óביחד ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈
¯·ÈÚÂ ¯ËÒ ÏÎÏ38 ולכל צד לכל ¿»¿«¿≈»

שני  ומצד מוחלטת אחדות אחד מצד עניין, באותו הפכים שני זה והרי עבר

עבר. ולכל צד לכל והתפשטות הארה

CÈLÓÓe הנזכר במאמר הריי"צ Ó‡M¯הרבי ‰Ó e‰fL ¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«
e‰iÏ‡ Á˙Ùa39,ÔaLeÁa ‡ÏÂ „Á ‡e‰ z‡ֿהקדושֿברוך אתה, ¿»«≈ƒ»«¿¿«¿»¿¿»

בחשבון  ולא אחד ˜‡Èהוא, ‰Ê ÔÈÚ ÌbLמכווןÈelÈÚ‰ ˙ÈÏÎz ÏÚ ∆«ƒ¿»∆»≈««¿ƒ»ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈¿ƒ∆¿»≈«¿»∆¿»ƒ
Á ˙L¯t ÛBÒ ÌÈiÁ ˙¯B˙a, ¿««ƒ»»«…«
‰BÓ e‰iÏ‡ Á˙t ¯Ó‡naL∆««¬»»«≈ƒ»∆

˙B‚È¯„Ó ‰nk,האלוקי באור «»«¿≈
¯˙Bi‰ ‡b¯c‰Ó ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈««¿»«≈

‰Ê ÏÚL ,‰BÈÏÚ העליונה הדרגה ∆¿»∆«∆
סוף אין באור ‡zביותר ¯ÓB‡≈«¿¿

z‡ ,ÔaLeÁa ‡ÏÂ „Á ‡e‰«¿…¿¿»«¿¿
È‡˜ „Á ‡e‰ מכוון˙e„Á‡ ÏÚ «»≈««¿

‰ËeLt‰ האלוקית האחדות «¿»
הגדרה, מכל «¿ÏÂ‡שמופשטת

¯„‚a BÈ‡L eÈÈ‰ ÔaLeÁa¿¿»«¿∆≈¿∆∆
,ÏÏk ÔBaLÁ רק לא כלומר, ∆¿¿»

אלא  ונספר נמנה איננו שלמעשה

חשבון  המושג מכל לגמרי נעלה שהוא

ÔÈÚ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿»ƒ»ƒ¿«
˙B¯ÈÙq‰ על שמדובר משום וזאת, «¿ƒ

שלמעלה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

של  המושגים כל ואילו הספירות, מכל

בהגדרה  האלוקי האור התלבשות

או  חכמה (כמו מסוים וב'ציור' מסוימת

(ספירות  מסוים ובחשבון וכד') חסד

בספירות, רק שייכים עשר) במספר

האלוקות  על מדובר כאן ואילו

הספירות'. עניין מכל ש'למעלה

¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,ÌÓ‡»¿»¿∆¿≈««
‰ËeLt‰ ˙e„Á‡nL שלמעלה ∆≈«¿«¿»

מכל  ולמעלה 'חשבון' של גדר מכל

הספירות  ¯ÈeaÈעניין ee‰˙ƒ¿«ƒ
‰Îe¯‡a ¯‡B·Ók ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿»«¬»
Ìb Ô·enÎÂ .ÌL ÌÈiÁ ˙¯B˙a¿««ƒ»¿«»«
˙¯b‡Ó ÏÈÚÏ ¯‡B·Ó‰Ó≈«¿»¿≈≈ƒ∆∆
LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a‰L L„w‰«…∆∆«¿ƒ»≈«ƒ¿≈
¯B‡‰L ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó ‡È‰ƒ≈≈∆»

ההתהוות  היא שממנו סוף B˙e‰Óהאין ‡e‰ ¯B‡n‰ ÔÈÚk ‡e‰¿≈«»«
‡e‰ Ce¯a ÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ של המיוחדת והתכונה והעניין ¿«¿∆««¬ƒ»
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טו dlk izeg` ipbl iz`a

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

ריּבּוי  ּכן ואם וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה ְְְִִִֵֶַָָָָעיּלה

הּוא  ׁשּׁשם ּכזה מּמקֹום ּדוקא הּוא ְְִִִֶֶַַָָָָָהּנבראים

הּפׁשּוטה  וסיּבה אחדּות עיּלה אין ׁשּׁשם , ְְְִִֵֶַַָָָָ

ּפירּוׁש מּוכרח ּומּזה וׁשלֹום. חס לֹו ְְְִֵֶֶַָָָָׁשּקדמה

ּכפי  ּבחּוׁשּבן, ו)לא חד הּוא ּב(אנּת ְְְְְְְִִֵַַַָָהּׁשני

ּביֹותר, ריּבּוי ּבבחינת ׁשהּוא ּבהּמאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמבאר

יּובן  ּובזה ספירֹות. ּדעׂשר  להחׁשּבֹון ּבער ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

ׁשאף  מׁשמע ׁשּמּזה ּבחּוׁשּבן, ולא הּלׁשֹון ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָּגם

קא  ׁשּיי מקֹום, מּכל חׁשּבֹון, ׁשל ּבגדר ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינֹו

והרי  חׁשּבֹון, ּבגדר ׁשהּוא לֹומר דעּת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָסלקא

סלקא  קא אפיּלּו ׁשּיי לא הּפׁשּוטה ְְְֲִַַַָָָָָָֹּבאחדּות

מה  ּדר על זה, ענין לׁשלֹול ׁשּיצטרכּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָדעּת

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער ׁשּיי40ּׁשּכתּוב ׁשּלא ְְֱִֶֶַַַַָָָָֹ

אפׁשר  ׁשאי ועמּוּקה רמה חכמה על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָלֹומר

הּׁשני  ּכּפירּוׁש לפרׁש צרי ולכן ּבּידים. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלמּׁשׁשּה

ּבבחינת  ׁשהּוא היינּו ּבחּוׁשּבן ׁשּלא לעיל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּנזּכר

ּדעׂשר  להחׁשּבֹון ּבער ׁשּלא ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹריּבּוי

ׁשם, חּיים ּבתֹורת ּׁשּמבֹואר מה ּגם וזהּו ְְְְִִֶֶַַַַָָספירֹות.

ּבחּוׁשּבן), (ולא חד הּוא ּדאנּת הענין ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָׁשהתּגּלּות

לא  ואפיּלּו ּבעקּוּדים, אינֹו הּפׁשּוטה, ְְֲֲִִֵַַַַָֹאחדּות

ּבכחֹות  ודּוגמתֹו ּבּברּוּדים. ּדוקא אּלא ְְְְְְִִֶַַַָָָֹּבּנקּוּדים,

ׁשהיא  עד ההתּכּללּות ענין ׁשאמיּתית ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש,

ּבּכחֹות  אינֹו הּפׁשּוטה, אחדּות ׁשל ְְְֵֶֶַַַָֹּבאֹופן
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  המאור') 'מעין הוא (כי באור גם שישנה המאציל ועצמות מהות

B˙e‡ÈˆnL המאציל עצמות ÏeÏÚשל BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ ∆¿ƒ≈«¿¿≈»
Ôk Ì‡Â ,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÈÚ ‰ÊÈ‡Ó שההתהוות כיוון ≈≈∆ƒ»∆»¿»«¿»¿ƒ≈

כי  מזה מובן זו, תכונה בו שיש מפני היא ‰e‡מהאור ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈƒ̄«ƒ¿»ƒ
‡e‰ ÌML ‰Êk ÌB˜nÓ ‡˜Âc«¿»ƒ»»∆∆»

ÌML ,‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ דווקא «¿«¿»∆»
הפשוטה, אחדות הוא ששם בדרגה

המאציל  aÈÒÂ‰עצמות ‰lÈÚ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»
.ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL∆»¿»«¿»

‰fÓe הריחוק שלמרות לעיל מהאמור ƒ∆
הפשוטה  האחדות בין (לכאורה) הגדול

בהכרח  מקום מכל הנבראים, וריבוי

יחד  קיימים ההפכים ששני לומר

מתהווים  הנבראים ריבוי ולמעשה

הפשוטה  Le¯Ètמאחדות Á¯ÎeÓ¿»≈
‡Ï(Â „Á ‡e‰ z‡)a ÈM‰«≈ƒ¿«¿¿«¿»
¯‡·nL ÈÙk ,ÔaLeÁa¿¿»¿ƒ∆¿»≈

¯Ó‡n‰a כיוון בחושבן' 'לא היינו ¿««¬»
,¯˙BÈa ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈
¯NÚc ÔBaLÁ‰Ï C¯Úa ‡lL∆…¿≈∆¿«∆¿¿∆∆

,˙B¯ÈÙÒ ביחס שיעור לאין ריבוי ¿ƒ
מעשר  נעלה והוא עשר, למספר

כי  והשוואה יחס כל ללא הספירות

ואילו  בלבד עשר הוא הספירות מספר

ולא  חד) הוא '(אנת בחינת הוא,

בלי  ריבוי ביותר', 'בריבוי בחושבן'

גבול.

ÔBLl‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e ב'פתח »∆«««»
fnL‰אליהו' ,ÔaLeÁa ‡ÏÂ¿»¿¿»∆ƒ∆

ÏL ¯„‚a BÈ‡L Û‡L ÚÓLÓ«¿«∆«∆≈¿∆∆∆
ÔBaLÁ,כללCÈiL ,ÌB˜Ó ÏkÓ ∆¿ƒ»»«»

CzÚ„ ‡˜ÏÒ מקום ˜‡ היה »«¿»«¿»
הדעת  על e‰L‡להעלות ¯ÓBÏ«∆

˙e„Á‡a È¯‰Â ,ÔBaLÁ ¯„‚a¿∆∆∆¿«¬≈»«¿
‰ËeLt‰ כלל 'חשבון' של והגדר המושג שייך לא אכן CÈiLשבה ‡Ï «¿»…«»

,‰Ê ÔÈÚ ÏBÏLÏ eÎ¯ËˆiL CzÚ„ ‡˜ÏÒ ‡˜ elÈÙ‡ כי ¬ƒ»»¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»∆
וכל  מכל מופרכת מלכתחילה היא ל'חשבון' הפשוטה אחדות של השייכות

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚLa ·e˙kM ‰Ó C¯c ÏÚ40 התניא שבספר «∆∆«∆»¿«««ƒ¿»¡»
‰weÓÚÂ ‰Ó¯ ‰ÓÎÁ ÏÚ ¯ÓBÏ CÈiL ‡lL כך כל חכמה שהיא ∆…«»««»¿»»»«¬»

עד  עמוקה כך וכל ÌÈ„iaנעלית dLMÓÏ ¯LÙ‡ È‡L מלכתחילה כי ∆ƒ∆¿»¿«¿»«»«ƒ
עומק  בין ושייכות קשר שום לחוש אין חכמה רבנו של (ובלשון המישוש

מן  למעלה שהוא הקדושֿברוךֿהוא ..." שם: והאמונה היחוד בשער הזקן

המושג  עומק מפני להשיגו אפשר שאי בו לומר כלל שייך לא והחכמה השכל

על  כאומר הוא להשיגו אפשר שאי עליו והאומר כלל השגה בבחינת אינו כי

שכל  המושג, עומק מפני בידיים למששה אפשר שאי ועמוקה רמה חכמה איזו

עשייה  על אלא ונופל מתייחס אינו המישוש שחוש לפי לו יצחק השומע

בידיים..."). הנתפסת L¯ÙÏגשמית CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ'אליהו ב'פתח האמור את ¿»≈»ƒ¿»≈
בחושבן' 'ולאו אחד ÏÈÚÏ,שהקדושֿברוךֿהוא ¯kÊp‰ ÈM‰ Le¯Ètk«≈«≈ƒ«ƒ¿»¿≈

‡e‰L eÈÈ‰ ÔaLeÁa ‡lL∆»¿¿»«¿∆
,¯˙BÈa ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a בלי ריבוי ƒ¿ƒ«ƒ¿≈

ÔBaLÁ‰Ïגבול, C¯Úa ‡lL∆…¿≈∆¿«∆¿
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc מספר שהוא ¿∆∆¿ƒ

מוגבל.

˙¯B˙a ¯‡B·nM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»¿«
ÔÈÚ‰ ˙elb˙‰L ,ÌL ÌÈiÁ«ƒ»∆ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÏÂ) „Á ‡e‰ z‡c¿«¿¿«¿»
,‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ ,(ÔaLeÁa¿¿»«¿«¿»
‡Ï elÈÙ‡Â ,ÌÈce˜Úa BÈ‡≈«¬ƒ«¬ƒ…
‡˜Âc ‡l‡ ,ÌÈce˜pa«¿ƒ∆»«¿»

ÌÈce¯aa,הסוד בתורת כמבואר «¿ƒ
אורות  של ספירות עשר המושג

ב'סדר  שהוא כפי בכלים המתלבשים

מעולם  החל בעיקר הוא השתלשלות'

וההארות  הגילויים גם אמנם, האצילות,

הגבוהות  שבדרגות האלוקי האור של

ספירות, עשר של בדרך באים יותר

ובכללות, אחר, באופן הוא ששם אלא

– חלוקות שלוש זה בעניין יש

האורות  עשרת שכל היינו 'עקודים',

אחד, בכלי כביכול וקשורים עקודים

ניכרת  ולא נרגשת לא שבה בחינה וזו

שרי  (כמו הספירות בין ההתחלקות

המלך  לפני עומדים שהם בשעה המלך

החסד  שר בין החילוק נרגש לא שאז

מהם  אחד כל אלא הגבורה לשר

לכל  המשותפת הנקודה את מרגיש

'נקודים' המלך). שרי שהם יחד השרים

בעשרה  שהם כפי אורות עשרה היינו

היינו  ו'ברודים', התוהו). (עולם מועטים והכלים מרובים האורות אבל כלים,

התיקון), (עולם מרובים והכלים מועטים והאורות כלים, בעשרה אורות עשרה

דווקא  הוא פשוטה כאחדות האלוקות של שהגילוי כאן מבואר כך ועל

המיוחד  עניינו את יש אחד ולכל בכלים מלובשים האורות כאשר ב'ברודים'

התכללות. ביניהם יש זאת ובכל לו,

B˙Ó‚e„Â דווקא מתגלית הפשוטה שהאחדות באלוקות, זה עניין של ¿¿»
('ברודים') בהתכללות שהן כפי ÈzÈÓ‡L˙בספירות ,LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆∆¬ƒƒ

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ במידות השכל כמו בזה, זה הנפש כוחות של והשילוב ƒ¿««ƒ¿«¿
בשכל, המידות È‰L‡או „Ú ההתכללות˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a «∆ƒ¿∆∆«¿

,‰ËeLt‰אחד כדבר נעשים השונים שהכוחות כך כדי עד ‡BÈהתכללות «¿»≈
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a"kyz'dטז ,hay c"ei

הּנפׁש, ּבכחֹות לא ואפיּלּו ׁשּבּנפׁש, ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹההּיּולים

ׁשּלא  מהּנפׁש הּמתּפּׁשטים ּבּכחֹות לא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹואפיּלּו

ּדוקא  אּלא הּגּוף, חלקי  ּבפרטי עדיין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָנתלּבׁשּו

ּבּגּוף, חלקים לכּמה ּבהתחּלקּות ׁשּבאים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָלאחרי

ועד  מּזה, זה הּכחֹות התּכּללּות נעׂשית ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַֹאזי

הּפׁשּוטה. לאחדּות ועד ּבתכלית, ְְְְְְְְִִַַַַַָָלהתּכּללּות

ּבעל  ׁשל ּבההמׁש ּׁשּמבֹואר מה ּגם ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָוזהּו

עד  למּטה סֹוף  אין ׁשאֹור  ׁשהּפירּוׁש ְִֵֵֶֶַַַַָָההיּלּולא,

הּוא  וההתּפּׁשטּות ׁשהּגיּלּוי הּוא ּתכלית ְְְְִִִֵֶַַַַאין

האּדרא  ּובלׁשֹון ּגבּול, ּובלי סֹוף אין ְְְְְִִִִִֵַָָּבבחינת

נעׂשים  הּזה מהאֹור ולכן ועיבר, סטר לכל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָזּוטא

קץ. אין עד ּוספירֹות ְִֵֵַָעֹולמֹות

ÌÓ‡ ׁשּׁשם מהּצמצּום, למעלה רק הּוא זה ּכל »¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

קץ. אין ּדספירֹות הענין יׁשנֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָּדוקא

הּזקן וכּידּו אדמֹו"ר ׁשל ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ע ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָ

צדק  הּצמח ּפינחס)41(ׁשּמביא הרב יד מּכתב ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מלכֹות  הּמה ׁשּׁשים הּמתחיל ּבביאּור 42ּדיּבּור , ְְְִִִִֵֵַַָָ

לא  ּומהּות ׁשּבעצמּות קץ, אין ּדספירֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹהענין

לא  הּצמצּום ּולאחרי ּכלל, ספירֹות ׁשל ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיי

עׂשר  יׁשנם ׁשּׁשם ּכיון קץ, אין ספירֹות לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיי

עׂשר  אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר 43ספירֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ולא  עׂשר ּגם אּלא ּתׁשע, ולא עׂשר  רק לא ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ(היינּו,

למעלה  ורק מעׂשר), יֹותר ׁשאינם עׂשר, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

קץ. אין עד ּדספירֹות הענין יׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמהּצמצּום

ÏÚÂ ּבהּמאמר ממׁשי מה 44זה "והּנה : ¿«ְְְֲִִֵֶַַַַָ

זהּו כּו' עׂשר ּבמסּפר הּספירֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַּׁשּנאצלּו

אחר  (ּגם) הּנה זאת ּובכל כּו', הּצמצּום ידי ְְְִִֵֵַַַַַָֹעל
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ע')41 תרפ"ט סה"מ שם. אליהו פתח לד"ה הגהות וראה ואילך. תתקסה ע' ח"ג שה"ש ואילך; רפד ע' ענינים אוה"ת:

.(219 ע' חל"ב (תו"מ זו שנה זרעך והי' ד"ה גם וראה וש"נ. ואילך.)2542. קסד ע' הר"פ הנחות הזקן אדמו"ר מאמרי

מ"ד.)43 פ"א יצירה 133.)44ספר ע' ה'שי"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,LÙpaL ÌÈÏei‰‰ ˙BÁka ועדיין לכוחות אפשרות שהם כפי הכוחות «…«ƒƒ∆«∆∆

עניינו  לפי כוח כל כך כל מוגדרים אינם וממילא עצמה לנפש מחוץ התגלו לא

LÙp‰ ˙BÁÎa ‡Ï elÈÙ‡Â,מוגדרים פרטיים כוחות כבר שהם כפי «¬ƒ…¿…«∆∆
n‰ ˙BÁka ‡Ï elÈÙ‡ÂÌÈËMt˙ ומתגלים‡lL LÙp‰Ó «¬ƒ…«…«ƒ¿«¿ƒ≈«∆∆∆…

È˜ÏÁ ÈË¯Ùa ÔÈÈ„Ú eLaÏ˙ƒ¿«¿¬«ƒƒ¿»≈∆¿≈
Ûeb‰ התלבשו לא שעדיין וכיוון «

לא  עדיין הגוף, של פרטיים באברים

מהנפש  שלהם הגילוי לגמרי נשלם

כוח  כל לחלוטין מוגדרים אינם ועדיין

המיוחדת, עניין ‡l‡בהגדרתו ∆»
עד  הנפש כוחות של ההתכללות

לאמיתתו, שהיא כפי פשוטה לאחדות

זה ÌÈ‡aLהרי È¯Á‡Ï ‡˜Âc«¿»¿«¬≈∆»ƒ
הנפש  nÎÏ‰כוחות ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿«»

Ûeba ÌÈ˜ÏÁ מתלבש כוח וכל ¬»ƒ«
לו, ומתאים לו השייך הגוף באבר

מוגדר  כוח כל זה שבשלב ולמרות

מזה  זה חלוקים והכוחות בעניינו

הכוחות  זאת בכל כאשר הרי לגמרי,

בזה  זה ÈNÚ˙מתכללים ÈÊ‡¬««¬≈
‰fÓ ‰Ê ˙BÁk‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«…∆ƒ∆

eÏlk˙‰Ï˙בשלימות, „ÚÂ¿«¿ƒ¿«¿
˙e„Á‡Ï „ÚÂ ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿«»«¿

.‰ËeLt‰«¿»
e‰ÊÂ האחדות שעניין לעיל האמור ¿∆

בהתכללות  דווקא מתגלה הפשוטה

זו  חלוקות הן שבה בבחינה הספירות

כמבואר  הנפש, בכוחות (ודוגמתו מזו

של Ìbלעיל) Ó‰המשמעות ««
CLÓ‰‰a ¯‡B·nM הנזכרÏL ∆¿»¿«∆¿≈∆

,‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa באתי' המשך «««ƒ»
‡ÔÈלגני', ¯B‡L Le¯Èt‰L∆«≈∆≈
ÛBÒומתגלה ונמשך «»¿hÓÏ‰יורד

ÈelÈb‰L ‡e‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ∆«ƒ
˙eËMt˙‰‰Â האור ‰e‡של ¿«ƒ¿«¿

Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿
הגילוי  למידת מעצור ואין גבול ואין

‰‡c¯‡וההתפשטות, ÔBLÏ·eƒ¿»ƒ¿»
‡ËeÊ ומתפשט המאיר הנר לאור דומה שהדבר לעיל המצוטט שבזוהר »

,¯·ÈÚÂ ¯ËÒ ÏÎÏ,עבר ולכל צד ‰f‰לכל ¯B‡‰Ó ÔÎÏÂ סוף שאין ¿»¿«¿≈»¿»≈≈»«∆
שלו ולהארה ולהתפשטות ‡ÔÈלגילוי „Ú ˙B¯ÈÙÒe ˙BÓÏBÚ ÌÈNÚ«¬ƒ»¿ƒ«≈

ı˜ הא עניין מתגלה עליונות.ובזה בדרגות שבאור סוף ין ≈

˜¯ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ סוף אין של באופן ופועל מתגלה סוף אין שהאור כפי »¿»»∆«
ÌML ,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏֿשהקדוש) הצמצום שלפני האלוקי באור ¿«¿»≈«ƒ¿∆»

ונבראים  עולמות לברוא כדי כביכול, גבול, הבלי אורו את צמצם ברוךֿהוא

˜ıמוגבלים) ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ BLÈ ‡˜Âc,עשר במספר רק ולא «¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈
לאחר  השתלשלות' ב'סדר שהוא כפי

e˙kM·הצמצום. ‰Ó Úe„iÎÂ¿«»««∆»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«¿«»≈

˜„ˆ ÁÓv‰ ‡È·nL)41·˙kÓ ∆≈ƒ«∆«∆∆ƒ¿«
ÒÁÈt ·¯‰ „È פינחס ר' החסיד »»«ƒ¿»

של  המאמרים מכותבי שהיה רויזעס

הזקן  ‰ÏÈÁ˙nאדמו"ר ¯eaÈc (ƒ««¿ƒ
השירים' ב'שיר בפסוק ÌÈMLƒƒהפותח

˙BÎÏÓ ‰n‰42ÔÈÚ‰ ¯e‡È·a , ≈»¿»¿≈»ƒ¿»
˙eÓˆÚaL ,ı˜ ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒcƒ¿ƒ≈≈∆¿«¿

˙e‰Óeֿהקדוש של והמהות העצם «
בעצמו  ÔÈÚברוךֿהוא CÈiL ‡Ï…«»ƒ¿»

ÏÏk ˙B¯ÈÙÒ ÏL הוא העצמות כי ∆¿ƒ¿»
איזה  'ציור' ומכל הגדרה מכל למעלה

Ï‡שיהיה, ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ïe¿«¬≈«ƒ¿…
,ı˜ ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒ ¯ÓBÏ CÈiL«»«¿ƒ≈≈

ÌML ÔÂÈk הצמצום שאחר במדריגות ≈»∆»
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÌLÈ עשר והמספר ∆¿»∆∆¿ƒ

אודות  ככתוב ומדוייק מכוון הוא

יצירה' ב'ספר ÏÂ‡הספירות ¯NÚ∆∆¿…
¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz43 ≈«∆∆¿…««»»

מדובר ( שלא לבאר כדי ולענייננו,

את  להדגיש חשוב קץ, אין בספירות

כפי  מעשר, יותר לא של ההגבלה

ÏÂ‡שממשיך  ¯NÚ ˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…«∆∆¿…
„Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ Ìb ‡l‡ ,ÚLz≈«∆»«∆∆¿…««
,(¯NÚÓ ¯˙BÈ ÌÈ‡L ,¯NÚ»»∆≈»≈≈∆∆

ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ˜¯Â בבחינה ¿«¿«¿»≈«ƒ¿
עצמו  ומהות עצמות איננה אחד שמצד

אינה  שני ומצד ספירות, בה יש ולכן

מוגבלת  אינה ולכן הצמצום לאחר

שם  אלא דווקא ספירות עשר בעניין

ÔÈ‡ „Ú ˙B¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈
.ı≈̃

CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ Ó‡n‰a44eÏˆ‡pM¯הרבי ‰Ó ‰p‰Â" : ¿«∆«¿ƒ¿««¬»¿ƒ≈«∆∆∆¿
'eÎ ¯NÚ ¯tÒÓa ˙B¯ÈÙq‰ומוגבל מוגדר מספר ÏÚשהוא e‰Ê «¿ƒ¿ƒ¿«∆∆∆«

'eÎ ÌeˆÓv‰ È„È לא הצמצום לפני ואילו האור, את וממעט שמגביל ¿≈«ƒ¿
והגבלה, במדידה אורות של הארה ‡Á¯שייך (Ìb) ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎ·e¿»…ƒ≈«««
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יז dlk izeg` ipbl iz`a

ּגבּול  ּבלי עֹולמֹות מּכלֿמקֹום נתהּוּו ְְְְִִִִַַָָָהּצמצּום

ּכאׁשר  ּדהּנה, ּבזה, והענין ׁשיעּור". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּובלי

עם  הרי האצילּות, ּבעֹולם נמׁשכים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָהּספירֹות

ּבלי  הם ׁשּבֹו והּספירֹות האחדּות, עֹולם ְְְְֱִִֵֶַַַָהיֹותֹו

מּזה,43מה  ויתירה ּדוקא, עׂשר ּבמסּפר הם הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדוקא, עׂשר ּבמסּפר הם הּגנּוזֹות הּספירֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּגם

ולכאֹורה, עׂשר. אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשר

קץ, אין עד הם הּספיר ֹות עצמם ׁשּמּצד ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכיון

ּדעׂשר  הּמסּפר האצילּות ּבעֹולם נעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּכיצד

מּצד  ׁשּזהּו הּוא, הענין א ּדוקא. ְְְִִִֶֶַַַָָָספירֹות

הראׁשֹון  צמצּום ׁשּזהּו ּפנּוי, ּומקֹום ְְִִִֶֶַָָָהּצמצּום

ידי  ׁשעל וכיון לגמרי, האֹור סיּלּוק ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

ּוגבּול, מּדה ּבבחינת והּגיּלּוי האֹור ּבא ְְְְִִִִִַַַָָָהּצמצּום

מבאר  זה ועל עׂשר. ּבמסּפר הּספירֹות נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכן

לפני ּבהּמא  רק לא הּוא ּגבּול ּדבלי ׁשהענין מר , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּנעׂשית  הּצמצּום, לאחרי ּגם אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָהּצמצּום,

עׂשר, אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ּדעׂשר ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹההגּבלה

ּבלי  ׁשל ּבאֹופן הם ׁשהּספירֹות הענין ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָיׁשנֹו

(הּובא  הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְֵֵֶַַָָָּגבּול.

ׁשיטֹות  ׁשלׁש ּבכּמה 45ּבדרּוׁש יֹותר ּובארּוּכה , ְְֲִִֵַָָָָֹ

נדּפסּו ׁשּלא ּדאצילּות 46ּדרּוׁשים ׁשהּספירֹות ( ְְְְֲִִִִֶֶַַֹ

ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן הם ּבאצילּות ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָּכמֹו

הּנבראים  להיֹות ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ,ּכ ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָועד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌB˜ÓŒÏkÓ ee‰˙ ÌeˆÓv‰ סוף האין באור צמצום שהיה למרות «ƒ¿ƒ¿«ƒ»»

בכל  ומוגבלים), מוגדרים ונבראים עולמות נבראים היו לא הצמצום (ולולי

התהוו  למעשה הצמצום, למרות ÈÏ·eזאת, Ïe·b ÈÏa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ¿¿ƒ
"¯eÚÈL.ומבאר שממשיך וכפי לעולמות, מספר ואין ƒ

¯L‡k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
ÌÏBÚa ÌÈÎLÓ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿«

,˙eÏÈˆ‡‰ והנעלה הראשון העולם »¬ƒ
הכלליים  העולמות ארבעת מבין ביותר

של  (אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה)

השתלשלות' ‰B˙BÈ'סדר ÌÚ È¯‰¬≈ƒ¡
,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ שעולם למרות «»«¿

כי  האחדות', 'עולם נקרא האצילות

בגלוי  בו ונרגשת ניכרת ה' אחדות

בעולם  שהן כפי שהספירות (מאחר

הכלים, והן האורות הן האצילות,

כך  מוחלט בביטול לאלוקות בטלים

סתירה  שהיא מציאות כל שאין

ה') ‰Ìלאחדות BaL ˙B¯ÈÙq‰Â¿«¿ƒ∆≈
‰Ó ÈÏa43, שהספירות ולמרות ¿ƒ»

ב'ספר  כאמור הם, האצילות בעולם

מציאות  כל ללא מה', 'בלי יצירה',

עולם  של הספירות זאת בכל וישות,

NÚ¯האצילות  ¯tÒÓa Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿«∆∆
‡˜Âc והגבלה מדידה על שמורה מה , «¿»

יש  ומוגבלים מוגדרים דברים רק שהרי

מוגבל  מספר fÓ‰,להם ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
שבעולם  שהספירות בלבד זו ולא

יתר  אלא עשר, במספר הם האצילות

כן  ‰B¯ÈÙq˙אפילו ÌbLעל ∆««¿ƒ
¯NÚ ¯tÒÓa Ì‰ ˙BÊeb‰«¿≈¿ƒ¿«∆∆
¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ ,‡˜Âc«¿»∆∆¿…≈«∆∆

.¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ¿…««»»
עשר  וחסידות, בקבלה כמבואר

מעולם  החל בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות קיימות העליונות הספירות

באופן  אבל הגלויות', ספירות 'עשר נקראות הן אלו ובבחינות ומטה האצילות

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר שלמעלה 'נעלם' סוף אין באור גם קיימות

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות המשכה כל בעצם כי מהאצילות,

כך  כל ניכרת לא הספירות בין החלוקה ה'גנוזות' שבספירות אלא הספירות

האצילות, בעולם שהן כפי בספירות מאשר יותר והתאחדות בהתכללות והם

הגדרה  כל ללא שהוא כפי סוף אין אור האיר שאז אף הצמצום, לפני וגם

הצמצום  שלפני סוף אין שבאור אלא הספירות, עשר עניין את יש ו'ציור',

כך  ועל ניכרת. ואינה ונעלם 'גנוז' באופן היא הספירות בין וההגדרה החלוקה

רק  (ולא הן גם הגנוזות', ספירות 'עשר של המעלה כל שעם כאן מבואר

והגבלה  בהגדרה היינו דווקא, עשר במספר האצילות) עולם של הספירות

מסויימת.

‰¯B‡ÎÏÂ,השאלה Ú„נשאלת Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰ ÌÓˆÚ „vnL ÔÂÈk ¿ƒ¿»≈»∆ƒ««¿»«¿ƒ≈«
,ı˜ ÔÈ‡,לעיל כמבואר סוף, אין שהוא מאור שנמשכות Èkˆ„כיוון ≈≈≈«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰NÚ«¬»¿«»¬ƒ
‡˜Âc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ¯tÒn‰«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¿»

מוגבל? מספר שהוא

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הגדרת «»ƒ¿»∆∆
דווקא  עשר במספר הספירות והגבלת

,Èet ÌB˜Óe ÌeˆÓv‰ „vÓƒ««ƒ¿»»
היה  שבתחילה הסוד בתורת כמבואר

המציאות  כל את ממלא סוף האין האור

עולמות  לברוא העליון ברצון וכשעלה

אורו  את סילק מוגבלים, ונבראים

ואז  כביכול, הצידה, גבול הבלי הגדול

של  (במובן פנוי ומקום חלל נוצר

לבריאת  אפשרות) מקום, נתינת

המוגבלים  והנבראים העולמות ועמידת

e‰fL מקום' נוצר ידו שעל הצמצום ∆∆
הוא ‰¯‡ÔBLפנוי', ÌeˆÓˆ של ƒ¿»ƒ

עוד  היו (שאחריו סוף האין האור

רבים) אופן e‰L‡צמצומים ∆
בצמצום  האלוקי האור של ההתעלמות

האור  של קצת מיעוט רק לא הראשון,

È¯Ó‚Ï,אלא  ¯B‡‰ ˜elÈÒƒ»¿«¿≈
‡a ÌeˆÓv‰ È„È ÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈«ƒ¿»

ÈelÈb‰Â ¯B‡‰ אחרי שמאיר »¿«ƒ
Ïe·‚e,הצמצום  ‰cÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»¿

¯tÒÓa ˙B¯ÈÙq‰ eNÚ ÔÎÏ»≈«¬«¿ƒ¿ƒ¿«
¯NÚ.מוגבל מספר שהוא ∆∆

¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ ומחדש ¿«∆¿»≈
Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰L ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿

סוף  האין האור של ‰e‡בפעולתו
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ˜¯ ‡Ï,באור והסילוק הצמצום שהיה Ìbקודם ‡l‡ …«ƒ¿≈«ƒ¿∆»«

¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚc ‰Ïa‚‰‰ ˙ÈNÚpL ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ¿∆«¬≈««¿»»¿∆∆¿…≈«∆∆
,¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ זה בשלב B¯ÈÙq‰L˙אפילו ÔÈÚ‰ Ìb BLÈ ¿…««»»∆¿«»ƒ¿»∆«¿ƒ

Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a Ì‰ מספר ומוגדר, מוגבל במספר שהן למרות ≈¿∆∆¿ƒ¿
LÏLעשר. Le¯„a ‡·e‰) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«¿«»≈»ƒ¿»…

˙BËÈL45eÒt„ ‡lL ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯˙BÈ ‰ke¯‡·e ,46 ƒ»¬»≈¿«»¿ƒ∆…ƒ¿¿
וה'ציור' וה'פשיטות' הספירות עשר מהות בעניין העוסקים חסידות מאמרי

eÏÈˆ‡a˙שלהם  Ì‰L BÓk ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙq‰L שירדו ) קודם ∆«¿ƒ«¬ƒ¿∆≈»¬ƒ
מאצילות  שלמטה È„kלעולמות „ÚÂ ,Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a Ì‰≈¿∆∆¿ƒ¿¿«¿≈

Ck,גבול בלי בבחינת הן באצילות Ïהספירות eÏÎeiL È„kL˙BÈ‰ »∆¿≈∆¿ƒ¿
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a"kyz'dיח ,hay c"ei

מּוגּבלים, נבראים ׁשהם עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָּדבריאה

מה  ּדׁשכינּתא, נעל ּבחינת ידי על ּדוקא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהרי

ּבּנעלים  פעמי הּמלאכים 47ּיפּו ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

וסנד"ל  ספירת .ג מט"ט ׁשאפיּלּו מּזה, ויתירה ְְֲִִִִֵֶֶַָ

ועד  האצילּות, עֹולם סֹוף ׁשהיא ְְֲִִֶַַַַָהּמלכּות

ּומקֹור  העֹולמֹות התחלת היא ּגּופא ְֲִִֶַַָָָָָָׁשּבאצילּות

ׁשּכללּות  ּכיון עׂשּיה, יצירה לבריאה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָוׁשֹורׁש

ּבהיֹותם  הּנה והאֹותּיֹות, הּגיּלּוי ענין הּוא ְְְְִִִִִִֵַַָָָָענינּה

ּגבּול  ּבלי אֹותּיֹות הם הרי ּוממׁשי48ּבאצילּות . ְְְֲֲִִִִֵֵַָ

רּבא  ּבאּדרא ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם 49ּבהּמאמר, ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

הּנה  עלמין, אלפי ּתריסר יתבי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּבגלּגלּתא

לפי  רק הּוא אלף עׂשר ּדׁשנים הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמסּפר

ּגבּול. ּבלי הּוא ּבאמת אבל ׁשם, ׁשּמדּבר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָהענין

ּפרׁשת  ּתֹורה ּבלּקּוטי צדק הּצמח ׁשּמבאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו

ּדיתבין ד ּבּמדּבר  עלמין ּורבבֹות ׁשהאלפים ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

מּמׁש עלמין אינן כּו' אּלא 50ּבגלּגלּתא כּו', ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ

יתהּו למּטה  עלמין ׁשּכׁשּיּומׁשכּו כן ּכמֹו מהם ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אין  ּדאֹור ׁשהענין מּובן זה ּומּכל מּמׁש. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבפֹועל

(ׁשהּגיּלּוי  ּתכלית אין עד למּטה ְְִִֵֶַַַַָסֹוף

ּגבּול) ּובלי סֹוף אין ּבבחינת הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַוההתּפּׁשטּות

לאחר  ּגם אּלא הּצמצּום, לפני רק לא ְְְִִֵֶַַַַַָֹהּוא

ְִַהּצמצּום.

הּמלכּות CÈLÓÓeה) ׁשּמּבחינת ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֲִִֶַַַַַָ

וההתהּוּות  הריּבּוי ּבא ְְֲִִִַַַָָּדאצילּות

מעׂשי רּבּו מה ׁשּכתּוב ּוכמֹו מסּפר, אין 51עד ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולהיברא  Ì‰Lלהתהוות ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈

ÏÚ ˙ÈÁa È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÏa‚eÓ ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆«¿»«¿≈¿ƒ«««
‡zÈÎLc'השירים ב'שיר בפסוק הנרמזת השכינה, CÈÓÚÙשל eÙi ‰Ó ƒ¿ƒ¿»«»¿»«ƒ
ÌÈÏÚpa47Ï"„ÒÂ Ë"ËÓ ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÈÚ e‰fL שמצמצמים , «¿»ƒ∆∆ƒ¿«««¿»ƒ¿

ובכל  דאצילות, האורות את ומגבילים

(למרות  עצמן דאצילות האורות אופן,

בלי  בבחינת הן עשר), במספר שהן

גבול.

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ לעיל באמור ƒ≈»ƒ∆
יש  גבול, בלי הן דאצילות שהספירות

אמורים  שהדברים והוא נוסף חידוש

שהן  כפי הספירות עשר כל על

כך  כדי ועד elÈÙ‡L∆¬ƒבאצילות,
ÛBÒ ‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿∆ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ מדריגה בכל וכמו «»¬ƒ
מאיר  האור אין בסופה בחינה, ובכל

ובאמצע  בראש כמו תוקף באותו

ל'ראש', מתחלק דבר כל (כי העניין

הדרגה  הוא והסוף ו'סוף' 'תוך'

העניין), של »¿ÚÂ„הנחותה
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡aL בעולם ∆»¬ƒ»

עצמו  המלכות ‰È‡האצילות ספירת ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ˙ÏÁ˙‰ אחרי הבאים «¿»«»»

האצילות  L¯BLÂעולם ¯B˜Óe»¿∆
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ï שלוש ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות, מעולם שלמטה העולמות

ספירת  של עניינה שזהו לכך והסיבה

היא  eÏÏkL˙המלכות ÔÂÈk≈»∆¿»
dÈÚ המלכות ספירת של ותוכנה ƒ¿»»

,˙Bi˙B‡‰Â ÈelÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿»ƒ
חכמה  שהספירות בחסידות כמבואר

השכל  לעניין מקבילות וכו' ובינה

וגבורה  חסד והספירות הנפש, בכוחות

בכוחות  הרגש לעניין מקבילות וכו'

לעניין  מקבילה המלכות וספירת הנפש,

והרגש,הדיבור  השכל ידו ועל שבו

לדיבור  המלכות של (והשייכות גילוי לידי באים והמידות, המוחין ולמעלה

שולט  המלך כלומר, שלטון', מלך דבר 'באשר בקוהלת הכתוב בלשון נרמזת

הדיבור) eÏÈˆ‡a˙באמצעות Ì˙BÈ‰a ‰p‰ הם הדיבור מילות כאשר ƒ≈ƒ¿»»¬ƒ
בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות שירדו קודם דאצילות, המלכות ≈¬‰¯Èבספירת

Ïe·b ÈÏa ˙Bi˙B‡ Ì‰48 האותיות מאצילות שלמטה בעולמות ורק ≈ƒ¿ƒ¿
מוגבלים. פרטיים בעניינים מתלבשות

CÈLÓÓe הריי"צ c‡a¯‡הרבי ·e˙kM ‰Ó ÌbL ,¯Ó‡n‰a «¿ƒ¿««¬»∆««∆»¿ƒ¿»
‡a¯49 שבזוהר,ÔÈÓÏÚ ÈÙÏ‡ ¯ÒÈ¯z È·˙È ‡zÏbÏ‚aL שבבחינת «»∆¿À¿»¿»»¿ƒ¿≈««¿≈»¿ƒ

שנים  יושבים שלמעלה, ה'גולגולת'

עולמות אלף ‰tÒn¯עשר ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»
‡e‰ ÛÏ‡ ¯NÚ ÌÈLc ‰f‰«∆ƒ¿≈»»∆∆

¯a„nL ÔÈÚ‰ ÈÙÏ באדרא ¯˜ «¿ƒ»ƒ¿»∆¿«≈
ÈÏaרבא  ‡e‰ ˙Ó‡a Ï·‡ ,ÌL»¬»∆¡∆¿ƒ

Ïe·b שבאים דברים גם שלפעמים הרי ¿
הם  דבר של לאמיתו מוגדר, במספר

לגבי  בענייננו, גם וכך גבול, בלי

היותן  שלמרות דאצילות הספירות

בלי  הן דבר של לאמיתו עשר, במספר

‰ÁÓvגבול. ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«∆«
˙L¯t ‰¯Bz ÈËewÏa ˜„∆̂∆¿ƒ≈»»»«

¯a„na˙B··¯e ÌÈÙÏ‡‰L «ƒ¿»∆»¬»ƒ¿»
‡zÏbÏ‚a ÔÈ·˙Èc ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿»¿ƒ¿À¿»¿»
'גלגולת' הנקראת בבחינה שיושבים

LnÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ 'eÎ50 עולמות ≈»»¿ƒ«»
מוגבלים  עולמות של הרגילה בהגדרה

‡l‡ומוגדרים  ,'eÎ שיש בחינות ∆»
ויכולת  אפשרות ¿¿∆¿∆eÎLÓeiLkLבהן

ÔÎ BÓk Ì‰Ó ‰e‰˙È ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«∆≈∆¿≈
LnÓ ÏÚBÙa ÔÈÓÏÚ ולכן »¿ƒ¿««»

אינה  מסויים, במספר שבאים העובדה

גבול. בלי שהם לכך סותרת

Ú‰L Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓe¯B‡c ÔÈ ƒ»∆»∆»ƒ¿»¿
ÛBÒ ÔÈ‡ ומתגלה ונמשך יורד ≈

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
‡e‰ ˙eËMt˙‰‰Â ÈelÈb‰L)∆«ƒ¿«ƒ¿«¿
Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿

ומתפשט  מתגלה הוא היכן ‰e‡עד (
‡l‡ ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿≈«ƒ¿∆»

ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï Ìb כמבואר «¿«««ƒ¿
באריכות. לעיל

CÈLÓÓe הריי"צ ‰) ‰eÎÏn˙הרבי ˙ÈÁanL ,¯Ó‡n‰a «¿ƒ¿««¬»∆ƒ¿ƒ«««¿
˙ee‰˙‰‰Â ÈeaÈ¯‰ ‡a ˙eÏÈˆ‡c נבראים tÒÓ¯,של ÔÈ‡ „Ú «¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿««≈ƒ¿»

כאן  המבואר קץ' אין עד למטה סוף אין 'אור לעניין נוסף ביטוי ¿BÓÎeוזהו
·e˙kL בתהליםEÈNÚÓ ea¯ ‰Ó51 לריבוי עד הקדושֿברוךֿהוא, של ∆»»««¬∆
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יט dlk izeg` ipbl iz`a

מעׂשי ּגדלּו הּנבראים 52ּומה ריּבּוי ׁשהם , ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הּנבראים  לאחרי 53ּוגדֹולי ׁשּגם ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ידי  על עׂשּיה, יצירה לבריאה מאצילּות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמׁש

ׁשהם  ּדׁשכינּתא, נעל ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָההתלּבׁשּות

מט"ט  הּמלאכים ּובפרט ּבכלל, ְְְְִִִִַַַַָָָָהּמלאכים

נעׂשּו זה ידי ׁשעל לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָוסנד"ל

ׁשעליהם  הּנבראים ּגדֹולי הן נפרדים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנבראים

צבא  הּוא ּובכללּות ,מעׂשי ּגדלּו מה ְְְֱֲִֶֶַַַָָָנאמר

והן  הּגדּוּלה, ענין מּודּגׁש ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמים

עצּום, ּבריּבּוי ׁשהם הארץ ּדצבא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהּנבראים

ּבזה  ּגם הּנה ,מעׂשי רּבּו מה נאמר ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָועליהם

ּבכח, ּגבּול ּבלי רק ולא ּגבּול, ּדבלי הענין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹיׁשנֹו

ּבפֹועל. ּגבּול ּבלי ּגם ְְְִֶַַָאּלא

ÔÈÚ‰Âמהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

רּבים  מים ּבהמׁש על ה ּבארּוּכה ְְֲִִֵֶַַַַָ

אּלה 54הּפסּוק  ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכח  ואּמיץ אֹונים מרֹוב  צבאם ּבמסּפר ְְְְִִִִֵַַַָָָֹהּמֹוציא

ׁשּתֹובעים  ההתּבֹוננּות ׁשּזֹוהי נעּדר, לא ְְְְִִִִֶֶֶַָֹאיׁש

יד  ׁשעל מּיׂשראל אחד להענין מּכל יבֹוא זה י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

אחד  הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ּדׁשמע 55ּדׁשמע , ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

עיניכם  מרֹום ׂשאּו ּתיבֹות ראׁשי והּכּוונה 56הּוא , ְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּכפי אחד להוי' יבֹוא זה ידי ׁשעל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבזה

חד, הּוא אנּת לבחינת עד העיּלּוי ְְְְְִִִִַַַַַָּבתכלית

ׂשאּו ידי על לזה יבֹוא אי מּובן, אינֹו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָולכאֹורה

מרֹום  ׂשאּו ידי ׁשעל ּבזה, ּומבאר עיניכם. ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמרֹום

הּׁשמים, ּבצבא ההתּבֹוננּות ׁשּזֹוהי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעיניכם,

לידי  ּבא ,מעׂשי ּגדלּו מה נאמר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעליהם

ּבאיׁש קּיימים ׁשאינם הארץ צבא ׁשּגם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהֹוכחה
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ו.)52 צב, ב.)53שם נו, וארא תו"א כו.)54ראה מ, ה.)55ישעי' ו, ב).)56ואתחנן (פה, תמ"ט תקו"ז

ואילך. לא פרק ה)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גבול EÈNÚÓבלי eÏ„b ‰Óe52ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈ¯ Ì‰L שהוא , «»¿«¬∆∆≈ƒ«ƒ¿»ƒ

גבול  בלי ‰ÌÈ‡¯·pריבוי ÈÏB„‚e53,ביותר גדולים הם מהנבראים וחלק ¿≈«ƒ¿»ƒ
מוגדרים  גשמיים נבראים היותם עם אלו, בנבראים גם כיצד ומבאר וממשיך

גבול. הבלי עניין מתגלה ומוגבלים,

È¯Á‡Ï ÌbL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¿«¬≈
CLÓpL סוף האין האור ∆ƒ¿»

˙eÏÈˆ‡Ó'האחדות 'עולם שהוא ≈¬ƒ
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ï עולמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

מציאות  בעלי נבראים בהם שיש

היא  והירידה È„Èוישות, ÏÚ«¿≈
˙eLaÏ˙‰‰ סוף האין האור של «ƒ¿«¿

Ì‰L ,‡zÈÎLc ÏÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»∆≈
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿»ƒ¿»
Ï"„ÒÂ Ë"ËÓ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿
‰Ê È„È ÏÚL ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆«¿≈∆

eNÚ בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות «¬
ÈÏB„b Ô‰ ,ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¿≈
‰Ó ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈∆∆¡««
‡e‰ ˙eÏÏÎ·e ,EÈNÚÓ eÏ„b»¿«¬∆ƒ¿»

ÌÈÓM‰ הירח ˆ·‡ השמש, ¿»«»«ƒ
וכו' Lb„eÓוהכוכבים Ì‰aL∆»∆¿»

ÌÈ‡¯·p‰ Ô‰Â ,‰le„b‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÈeaÈ¯a Ì‰L ı¯‡‰ ‡·ˆcƒ¿»»»∆∆≈¿ƒ

ÌeˆÚ,בכמותÌ‰ÈÏÚÂ על »«¬≈∆
הארץ' 'צבא של הרבים הנבראים

‰p‰ ,EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó ¯Ó‡∆¡«»««¬∆ƒ≈
‰Êa Ìb בנבראים שמדובר אף על «»∆

ומוגבלת  מוגדרת גשמית מציאות שהם

‡ÏÂ ,Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿…
Ìb ‡l‡ ,ÁÎa Ïe·b ÈÏa ˜«̄¿ƒ¿¿…«∆»«

ÏÚBÙa Ïe·b ÈÏa המתבטא ¿ƒ¿¿«
השמים') 'צבא (של הנבראים בגדולת

הארץ'), 'צבא (של הנבראים ובריבוי

עוד. ומבאר שממשיך וכפי

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
‰ke¯‡a L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡«¿«¬»«¬»

CLÓ‰a הפותחים מאמרים קבוצת ¿∆¿≈
השירים' ב'שיר ¯ÌÈaבכתוב ÌÈÓ, «ƒ«ƒ

˜eÒt‰ ÏÚ54 ישעיה e‡Nבנבואת ««»¿
Ì‡·ˆ ¯tÒÓa ‡ÈˆBn‰ ‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó»≈≈∆¿ƒ»»≈∆«ƒ¿ƒ¿»¿»»

,¯cÚ ‡Ï LÈ‡ Ák ıÈn‡Â ÌÈB‡ ·B¯Ó אומר הכתוב פשוטו לפי ≈ƒ¿«ƒ…«ƒ…∆¿»
תמיד  קיימים השמים' 'צבא של הנבראים הקדושֿברוךֿהוא, של כוחו שמרוב

לעולם ונעדרים נחסרים עיניכם'È‰BfLואינם מרום 'שאו של הדרישה ∆ƒ
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkÓ ÌÈÚ·BzL ˙eBa˙‰‰ בה ולהעמיק להתבונן «ƒ¿¿∆¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ê È„È ÏÚL'ה בגדולת שיתבונן ∆«¿≈∆

ה'' מעשיך רבו ש'מה כך מתוך המובנת

ה'' מעשיך גדלו אחד B·È‡ו'מה כל »
בזה  המתבונן «¿ÔÈÚ‰Ï¿»ƒמישראל

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
„Á‡ 'ÈÂ‰55‡e‰ ÚÓLc , ¬»»∆»ƒ¿«

ÌB¯Ó e‡N ˙B·Èz ÈL‡»̄≈≈¿»
ÌÎÈÈÚ56ÏÚL ‰Êa ‰Âek‰Â , ≈≈∆¿««»»»∆∆«
‰Ê È„È ובמיוחד ה', בגדולת שיתבונן ¿≈∆

של  מעניינם ומובנת נראית שהיא כפי

לא  ו'איש תמיד שקיימים השמים צבא

‡Á„נעדר' 'ÈÂ‰Ï ‡B·È להכרה »«¬»»∆»
ה' ÈÏÎ˙a˙באחדות ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿ƒ

‡e‰ z‡ ˙ÈÁ·Ï „Ú ÈelÈÚ‰»ƒ«ƒ¿ƒ««¿¿
„Á האלוקות מדריגת אחד, הוא אתה «

כי  נעלה הכי באופן ה' אחדות יש שבה

איננה  והנבראים העולמות מציאות כל

כלל  מקום ‡BÈתופסת ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ‰ÊÏ ‡B·È CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈»»∆«¿≈

ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N באמת איך ¿»≈≈∆
'שמע' ישראל', 'שמע של ההתבוננות

תביא  עיניכם', מרום 'שאו ראשיֿתיבות

ה'? באחדות להכרה האדם את

e‡N È„È ÏÚL ,‰Êa ¯‡·Óe¿»≈»∆∆«¿≈¿
È‰BfL ,ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó»≈≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿»«»«ƒ
למעלה  הנמצאים וכו' והירח השמש

Ó‰במרום, ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆∆¡««
,EÈNÚÓ eÏ„b לעיל כמבואר »¿«¬∆

סוף  האין כוח מודגש הארץ שבצבא

השמים  ובצבא הריבוי, בעניין בעיקר

בעניין  בעיקר סוף האין כוח מודגש

שלהם, הקיום שבאופן «a‡הגדולה
ı¯‡‰ ‡·ˆ ÌbL ‰ÁÎB‰ È„ÈÏƒ≈»»∆«¿»»»∆

LÈ‡a ÌÈÓÈi˜ ÌÈ‡L הדברים ∆≈»«»ƒ¿ƒ
עצמו  לדבר תמידי קיום ואין אחריהם, באים ואחרים וכלים «∆‡l‡נאבדים
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a"kyz'dכ ,hay c"ei

ּגדלּו, מה עליהם נאמר לא (ׁשּלכן ּבמין רק ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

הּבלי  ענין יׁשנֹו ּבהם ּגם הּנה רּבּו), מה רק ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

ּבזה, והענין ּבפֹועל. ּגבּול לבלי ועד ְְְְְְְִִִֶַַָָָּגבּול,

קּיּום  ׁשּיהיה הּבֹורא רצֹון היה איּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָּדהּנה,

המׁשכת  היתה אזי ּתכלית, ּבלי עד ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהעֹולמֹות

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו מהארץ הּנבראים ארץ 57ויציאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

העפר  מן היה והּכל ּגֹו', יצא נמׁשכת 58מּמּנה ( ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

היתה  זֹו ׁשּמארץ וכיון ּגבּול, ּבלי ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָּבאֹופן

הרי  ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן הּנבראים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהמׁשכת

סֹוף  אין ׁשהּוא ּכח נתלּבׁש זֹו ׁשּבארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹמּוכח,

ולא  ּבכח, רק הּוא זה ׁשענין אּלא ּגבּול. ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹּובלי

מדּוד  ּדבר ּומֹוצאים סֹופרים רגע ּבכל ּכי ְְְְִִִֶַַָָָָּבפֹועל,

ּגבּול  ּדבלי הענין ּגם יׁשנֹו לזה, ונֹוסף ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָּומּוגּבל.

ּדבלי  הענין ׁשּיׁשנֹו ּגּופא מּזה ּכדמּוכח ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָּבפֹועל,

אפיּלּו יּתכן אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ּבכח. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹּגבּול

ידּוע  ׁשהרי ּבלבד, ּבכח ּגבּול ּדבלי 59הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

לבֹוא  יכֹול אינֹו ּגבּול ּבלי ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶָָָׁשענין

ׁשהּבריאה  נאמר ואם מּוגּבל, ּבדבר ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹּבהלּבׁשה

יּוכל  לא הּצדדים, מּכל ּגבּולית היא ְְִִִִַַָָָֹּכּוּלּה

ּבפֹועל, רק (לא ּגבּולי ּבלּתי ּכח ּבּה ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹלהתלּבׁש

ּבכח. אפיּלּו) ּכח אּלא ּבהּבריאה ׁשּנתלּבׁש וכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּוכפי  ּבפֹועל. ּגם ׁשּיבֹוא ּבהכרח ּגבּולי, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּבלּתי

ּגם  ּבא ּגבּול הּבלי  ׁשהּכח ׁשרֹואים ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמבאר

ּבּנפעל  הּפֹועל ּכח איּלּו ּכי, ּבהּנבראים, ְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹּבפֹועל

היה  ּגב ּול והּבלי ּגבּולי, ּכח רק היה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּבּבריאה

חּלּוק  להיֹות צרי היה אזי ּבלבד, ּבכח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹנׁשאר
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ה.)57 כח, כ.)58איוב ג, יב).)59קהלת (הקדמה בהקדמה ח"ב נבוכים מורה א. פרק א מאמר להרס"ג והדעות האמונות

ואילך. א א, להצ"צ החקירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  התמידי ÔÈÓaהקיום המין,¯˜ שהסוג, ובחי בצומח שרואים כפי «¿ƒ

בעצמו דבר כל לא אבל להתקיים, Ì‰ÈÏÚממשיך ¯Ó‡ ‡Ï ÔÎlL)∆»≈…∆¡«¬≈∆
הארץ  צבא Ì‰aעל Ìb ‰p‰ ,(ea¯ ‰Ó ˜¯ ‡l‡ ,eÏ„b ‰Ó«»¿∆»«»«ƒ≈«»∆

הארץ  בצבא Ïe·bאפילו ÈÏ·Ï „ÚÂ ,Ïe·b ÈÏa‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿
ÏÚBÙa בעניין ביטוי לידי הבא ¿«

לפי  עוד ומבאר שממשיך וכפי הריבוי,

הדברים. פנימיות

‰È‰ elÈ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»»
Ìei˜ ‰È‰iL ‡¯Ba‰ ÔBˆ¿̄«≈∆ƒ¿∆ƒ
,˙ÈÏÎz ÈÏa „Ú ˙BÓÏBÚ‰»»«¿ƒ«¿ƒ
הפסק  בלי תמיד יתקיימו שהעולמות

˙‡ÈˆÈÂ ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ÈÊ‡¬«»¿»«¿»«ƒƒ«
ı¯‡‰Ó ÌÈ‡¯·p‰ הייתה שכך «ƒ¿»ƒ≈»»∆

בתורה  כאמור בתחילה הבריאה

בראשית, ימי בששת הבריאה בתיאור

נפש  הארץ תוצא דשא, הארץ תדשא

וכו' e˙kL·חיה BÓk)57 באיוב ¿∆»
‡ˆÈ ‰pnÓ ı¯‡ לחם,'Bb וכמו ∆∆ƒ∆»≈≈

בקוהלת  ÔÓשכתוב ‰È‰ Ïk‰Â¿«…»»ƒ
¯ÙÚ‰58ÏL ÔÙB‡a ˙ÎLÓ ( ∆»»ƒ¿∆∆¿∆∆

Ïe·b ÈÏa הגבלה שום הייתה ולא ¿ƒ¿
יציאת  של ובזמן ובכמות באופן

מהארץ, ı¯‡nLהנבראים ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈∆∆
BÊ ויצאו יצאו שממנו הגשמית הארץ

כך ‰È˙‰נבראים אילו להיות, יכולה »¿»
העליון  הרצון »«¿»‰ÎLÓ˙היה

ÈÏa ÏL ÔÙB‡a ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ
BÊ ı¯‡aL ,ÁÎeÓ È¯‰ ,Ïe·b¿¬≈»∆¿∆∆
מציאות  כמובן היא שהארץ למרות

מציאות  ולא ומוגדרת מוגבלת

הזו  בארץ זאת בכל אינסופית,

Ák LaÏ˙ נבראים להוציא ƒ¿«≈…«
וכו' צמחים ‡ÔÈולהצמיח ‡e‰L∆≈

ÔÈÚL ‡l‡ .Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»
‰Ê של גבול והבלי סוף האין כוח ∆

ÁÎaהארץ ˜¯ ‡e‰ היינו «¿…«
קיימת, הזו ÏÚBÙa,שהאפשרות ‡ÏÂ ל הארץ למעשה מוציאה אבל א ¿…¿«

גבול וללא סוף ללא ¯‚Úנבראים ÏÎa Èk נתוןÌÈ¯ÙBÒ את יספרו שבו ƒ¿»∆«¿ƒ
סופרים  בפועל הרי כעת, וקיימים מהארץ שיצאו הנבראים של מספרם

,Ïa‚eÓe „e„Ó ¯·c ÌÈ‡ˆBÓe עניין את בארץ יש וביכולת בכוח אבל ¿ƒ»»»¿»
גבול. הבלי

,‰ÊÏ ÛÒBÂ בכוח בארץ ישנו סוף האין שעניין לכך Ìbפרט BLÈ ¿»»∆∆¿«
‡Ùeb ‰fÓ ÁÎeÓ„k ,ÏÚBÙa Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰ עצמו מזה »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»

ÁÎa Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰ BLiL העובדה עצם מדוע ומבאר וממשיך ∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿…«
עניין  את בארץ בה שיש יש דבר של שלאמיתו הוכחה היא בכוח גבול הבלי

השאלה  ובהקדים בפועל. גם גבול הבלי עניין Ô·eÓאת BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
ÔÎzÈ CÈ‡מוגבלת מציאות שהיא בארץ ÈÏ·cשיהיה ÔÈÚ‰ elÈÙ‡ ≈ƒ»≈¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ

,„·Ïa ÁÎa Ïe·b רק לא כלומר, ¿¿…«ƒ¿»
שיהיה  ייתכן איך ביאור שצריך

גם  אלא בפועל, גבול בלי בבריאה

בכוח  גבול בלי בבריאה שיש העובדה

מובנת  Úe„Èאינה È¯‰L59 בספרי ∆¬≈»«
חסידות  ובספרי «¿ÔÈÚL∆ƒחקירה

ÏBÎÈ BÈ‡ Ïe·b ÈÏa ‡e‰L∆¿ƒ¿≈»
‰LaÏ‰a ‡B·Ï ולבוא 'להתלבש' »¿«¿»»

וביטוי גילוי Ïa‚eÓלידי ¯·„a כי ¿»»¿»
מוגבלת  שמציאותו מוגבל דבר

עניין  ולהכיל לקלוט יכול לא ומוגדרת

לו  אין מוגבל היותו מפני כי גבול בלי

גבול, בלי לקבל וכלים Ì‡Â¿ƒיכולת
‡È‰ dlek ‰‡È¯a‰L ¯Ó‡…«∆«¿ƒ»»ƒ

,ÌÈ„„v‰ ÏkÓ ˙ÈÏe·b מכל ¿ƒƒ»«¿»ƒ
רק  ולא הבחינות ומכל ההיבטים

מסויים, אחד ÏÎeÈמהיבט ‡Ï…«
da LaÏ˙‰Ï המוגבלת בבריאה ¿ƒ¿«≈»

˜¯ ‡Ï) ÈÏe·b ÈzÏa Ák…«ƒ¿ƒ¿ƒ…«
.ÁÎa (elÈÙ‡ ‡l‡ ,ÏÚBÙa¿«∆»¬ƒ¿…«
Ák ‰‡È¯a‰a LaÏ˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»…«

,ÈÏe·b ÈzÏa שלמעשה מאחר אך ƒ¿ƒ¿ƒ
הבלי  עניין בכוח, בבריאה, מלובש כן

לעיל, כמבואר »≈¿∆¿Á¯Î‰aגבול,
‡B·iL ויתגלה גבול הבלי עניין ∆»

ביטוי  ÏÚBÙaויקבל Ìb וזהו «¿«
שיש  העובדה שעצם לעיל שנאמר

שיש  הוכחה היא בכוח גבול בלי בארץ

(לכאורה) כי בפועל, גבול בלי גם בה

אין  מוגבל, דבר היא שהארץ מאחר

גבול  בלי אפילו בה שיהיה אפשרות

בה  שיש שהוברר לאחר אבל בכוח,

הוכח  כבר כי בפועל, גבול בלי גם בה שיש מכריח זה הרי בכוח, גבול בלי

גבול. בלי בה יש מוגבלת, מציאות היותה שעם

¯‡·nL ÈÙÎe המוגבלת בבריאה יש שלמעשה לזה ההוכחה את במאמר ¿ƒ∆¿»≈
מכך גבול, בלי של Ák‰Lעניין ÌÈ‡B¯L האלוקיÏe·b ÈÏa‰ של ∆ƒ∆«…««¿ƒ¿

סוף  אין ומתבטאa‡האור Èk,ומתגלה ,ÌÈ‡¯·p‰a ÏÚBÙa Ìb »«¿«¿«ƒ¿»ƒƒ
ÏÚBt‰ Ák elÈ‡ הבורא של ¯˜כוחו ‰È‰ ‰‡È¯aaL ÏÚÙpa ƒ…««≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»»»«

„·Ïa ÁÎa ¯‡L ‰È‰ Ïe·b ÈÏa‰Â ,ÈÏe·b Ák לקבל מבלי …«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿…«ƒ¿«
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כי dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּלאחרי  להּימים ׁשּנבראּו הּיֹום ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבהּנבראים

ּבירּוׁשלמי  איתא והרי הּפסּוק 60זה, אּלה 61על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּבראם, ּכיֹום ּבהּבראם, והארץ הּׁשמים ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָתֹולדֹות

ּתֹוקף  ּבאֹותֹו הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָהיינּו,

ׁשּזהּו ּכלל, ׁשיּנּוי ּבלי הּבראם, ּביֹום ׁשהיּו ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָוחֹוזק

ּגבּול  הּבלי ׁשהּכח ניּכר ּובזה הּנצחּיּות, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹענין

לכאֹורה  אמנם, ּבפֹועל. ּגם ּבהּנבראים ְְְְְְִִִִַַַָָָָָנמׁש

אינֹו הּבראם ּכי ֹום ּדחזקים ׁשהענין לֹומר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאפׁשר

ּגם  ּכי ּגבּולי, ּבלּתי ּכח התלּבׁשּות על ְְְְִִִִִַַַַָָֹהֹוכחה

ּכיֹום  ּדחזקים הענין להיֹות יכֹול זאת ְְְֲִִִֵַָָָָֹלּולי

ורגע, יֹום ּבכל היא ׁשההתהּוּות מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבראם

ׁשּכתּוב  ּבּׁשמים.62ּכמֹו נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָ

ּבין  חיּלּוק ׁשּיׁש לֹומר ׁשּבהכרח ּבזה, הענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָא

ימי  ּבׁשׁשת ׁשהיה ּכמֹו ּבּנפעל הּפֹועל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכח

זה, לאחרי ׁשה ּוא ּכמֹו הי ׁשנֹות לחי ּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָבראׁשית

רז"ל  אמרּו לכּמה 63ׁשהרי יֹוסי רּבי את ׁשּׁשאלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשּׁשה  להם אמר עֹולמֹו, את הּקּב"ה ּברא ְִִֶֶַַָָָָָָָָָימים

להם  אמר עֹוׂשה, הּוא מה עּתה ועד מאז ְִֵֶֶַַַַָָָָָימים,

חיּדּוׁש ׁשּפעּוּלת נאמר ואם זיּוּוגים, ּומזּווג ְְְִִִִֵֵֶַַַֹיֹוׁשב

אינֹו הרי ההתהּוּות, ּבראׁשית ּכמֹו היא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָהיׁשנֹות

מּוכח  ּומּזה עכׁשיו. עֹוׂשה הּוא מה ׁשאלה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּבגדר

ּכמֹו ההמׁשכה אֹופן אֹותֹו אינֹו היׁשנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשחיּדּוׁש

ע  בראׁשית, ימי ּבׁשׁשת להיֹות ׁשהיה ׁשאפׁשר ד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
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סע"א.)60 קג, א. ד, להצ"צ החקירה ספר וראה ה"א. פ"א ד.)61ברכות ב, שעהיוה"א )62בראשית תניא פט. קיט, תהלים

שצ.)63פ"א. ע' ח"ג אג"ק וראה ד. פס"ח, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבריאה, בפועל elÁ˜ביטוי ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÈÊ‡ הבדל ¬«»»»ƒƒ¿ƒ

‰Ê È¯Á‡lL ÌÈÓi‰Ï e‡¯·pL ÌBi‰ ÔÈa ÌÈ‡¯·p‰a והנבראים ¿«ƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿¿¿«»ƒ∆¿«¬≈∆
זמן  במשך קיום עם מוגבל דבר של כטבעו ליום, מיום להיחלש צריכים היו

‡È˙‡מוגבל, È¯‰Â מובאÈÓÏLe¯Èa60˜eÒt‰ ÏÚ61‰l‡ «¬≈ƒ»«¿«¿ƒ««»≈∆
ÓM‰ ˙B„ÏB˙ı¯‡‰Â ÌÈ ¿«»«ƒ¿»»∆

,Ì‡¯a‰a המילה את ודורשים ¿ƒ»¿»
‰eÈÈ,'בהבראם' ,Ì‡¯a‰ ÌBÈk¿ƒ»¿»«¿

Ì‰Lוהארץ תמיד,ÌÈ˜ÊÁהשמים ∆≈¬»ƒ
שנבראו  לאחר שנים אלפי ¿ÌBÈkגם

˜ÊBÁÂ Û˜Bz B˙B‡a ,Ì‡¯a‰ƒ»¿»¿∆¿∆
ÈÏa ,Ì‡¯a‰ ÌBÈa eÈ‰L∆»¿ƒ»¿»¿ƒ

ÏÏk ÈepÈL,הזמן e‰fLבמשך ƒ¿»∆∆
˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ בנבראים שקיים ƒ¿««ƒ¿ƒ

מוגבלת, מציאות שהם ∆«Ê·e‰למרות
אלא  הזמן עם נחלשים לא שהנבראים

נצחיות בהם Ák‰Lיש ¯kÈƒ»∆«…«
Ïe·bהאלוקי  ÈÏa‰,הבורא של «¿ƒ¿

בנפעל', הפועל «¿CLÓƒ'כוח
ÏÚBÙa Ìb ÌÈ‡¯·p‰a רק ולא ¿«ƒ¿»ƒ«¿«

בכוח.

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿»∆¿»«
Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ»¿»
לכך  הוכחה שהוא לעיל שנתבאר

מתגלה  הבורא של גבול הבלי שהכוח

בפועל  גם ‰ÁÎB‰בנבראים BÈ‡≈»»
ÈzÏa Ák ˙eLaÏ˙‰ ÏÚ«ƒ¿«¿…«ƒ¿ƒ

,ÈÏe·b לא גבול הבלי שהכוח וייתכן ¿ƒ
התלבשות  של באופן בנבראים נמצא

ומורגשת  וקרובה ישירה שייכות שהיא

˙‡Ê ÈÏeÏ Ìb Èk שהכוח ללא גם ƒ«≈…
בבריאה  יתלבש גבול הבלי הפועל

ÌÈ˜ÊÁc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ
Ì‡¯a‰ ÌBÈk חלישות שום בלי ¿ƒ»¿»

אחרת, מסיבה וזאת הזמן, ee‰˙‰‰L˙במשך ÈtÓ הנבראים כל של ƒ¿≈∆«ƒ¿«
Ú‚¯Â ÌBÈ ÏÎa ‡È‰,מחדש·e˙kL BÓk62 בתהילים'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ƒ¿»»∆«¿∆»¿»¬»»
ÌÈÓMa ·v E¯·c שמובא כפי היא, הדברים של הפנימית והמשמעות ¿»¿ƒ»«»»ƒ

לברכה, זכרונו טוב שם הבעל "ופירש התניא, שבספר והאמונה' היחוד ב'שער

הן  אלו ואותיות [מילים] תיבות וגו', המים בתוך רקיע יהי שאמרת דברך כי

הרקיעים  כל בתוך ומלובשות השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות נצבות

וחוזרות  ושלום, חס כרגע מסתלקות האותיות היו אילו כי להחיותם... לעולם

ואפס  אין השמים כל היו מאמר למקורן, קודם וכמו כלל, היו כלא והיו ממש

ותחתונים. עליונים העולמות שבכל הברואים בכל וכן ממש. כו' רקיע יהי

כרגע  ממנה מסתלקות היו אילו ממש דומם ובחינת הגשמית הלזו ארץ ואפילו

ימי  בששת הארץ נבראת שבהן מאמרות מעשרה האותיות ושלום חס

ממש" בראשית ימי ששת לפני כמו ממש ואפס לאין חוזרת הייתה בראשית,

הם  רגע וכל יום כל כי הבראם, ביום כמו חזקים שהנבראים לכך הסיבה וזו

מחדש. מתהווים

ביאור  זה אין דבר של לאמיתו אולם

כמו  חזקים שהנבראים לעניין מספיק

ומבאר  שממשיך כפי הבראם ביום

מהווה  שהדבר לעיל המבואר (ולכן

גבול  הבלי הפועל שהכוח לכך הוכחה

נשאר  המוגבלים בנבראים מתגלה

נדחה). ולא למסקנה

,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡ מדוע ההסבר «»ƒ¿»»∆
איננו  רגע בכל ההתהוות חידוש

חזקים  שהנבראים זה לעניין הביאור

במשך  נחלשים ולא הבראם ביום כמו

LiLהזמן, ¯ÓBÏ Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈««∆≈
˜elÈÁ הבדלÏÚBt‰ Ák ÔÈa ƒ≈…««≈

ÈÓÈ ˙LLa ‰È‰L BÓk ÏÚÙpa«ƒ¿»¿∆»»¿≈∆¿≈
˙ÈL‡¯· נבראו הנבראים כל כאשר ¿≈ƒ

הראשונה  ‰BLÈ˙בפעם LecÈÁÏ¿ƒ«¿»
,‰Ê È¯Á‡Ï ‡e‰L BÓk היינו ¿∆¿«¬≈∆

ימי  ששת מאז הזמן כל במשך

אכן  הזמן במשך שגם והלאה בראשית

רגע  בכל הבריאה של התחדשות יש

ואינו  הישנות' 'חידוש זה אבל ורגע

הראשונה, להתהוות ≈¬∆È¯‰Lדומה
Ï"Ê¯ e¯Ó‡63 במדרשeÏ‡ML »¿««∆»¬

‡¯a ÌÈÓÈ ‰nÎÏ ÈÒBÈ Èa¯ ˙‡∆«ƒƒ¿«»»ƒ»»
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,BÓÏBÚ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆»»«»∆

,ÌÈÓÈ ‰MLÏ אותו ושאלו חזרו ¿ƒ»»ƒ
‡ÓÊ לברוא הקדושֿברוךֿהוא שסיים ≈»

בראשית  ימי בששת העולם »¿ÚÂ„את
¯Ó‡ ,‰NBÚ ‡e‰ ‰Ó ‰zÚ«»«∆»«

Ì‰Ïהקדושֿברוךֿהוא בראשית ימי ששת שמאז יוסי ÂeÊÓe‚רבי ·LBÈ »∆≈¿«≈
˙BLÈ‰ LecÈÁ ˙leÚtL ¯Ó‡ Ì‡Â ,ÌÈ‚eeÈÊ ורגע רגע בכל ƒƒ¿ƒ…«∆¿«ƒ«¿»

‡È‰ הדבר אותו ‰‰˙‰ee˙בדיוק ˙ÈL‡¯a BÓk,בראשית ימי בששת ƒ¿¿≈ƒ«ƒ¿«
ÂÈLÎÚ ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ó ‰Ï‡L ¯„‚a BÈ‡ È¯‰ לאחר גם שהרי ¬≈≈¿∆∆¿≈»«∆«¿»

את  מהווה הקדושֿברוךֿהוא בראשית ימי בששת הבריאה מלאכת סיום

ורגע. רגע בכל מחדש עתה fÓe‰הבריאה ועד 'מאז השאלה את שאלו שכן ƒ∆
מחדש  הקדושֿברוךֿהוא עתה ועד שמאז ענה לא יוסי ורבי עושה' הוא מה

זיווגים') ומזווג ש'יושב ענה (אלא הבריאה LecÈÁLאת ÁÎeÓ»∆ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡ B˙B‡ BÈ‡ ˙BLÈ‰ האור של והפעולה והגילוי «¿»≈∆««¿»»

·¯‡ÈL˙האלוקי  ÈÓÈ ˙LLa ‰È‰L BÓk ופעולה המשכה אלא ¿∆»»¿≈∆¿≈¿≈ƒ
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a"kyz'dכב ,hay c"ei

(יֹוׁשב  הּבריאה ענין ׁשאינּה אחרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתעּסקּות

חזקים  הם ׁשהּנבראים וכיון זיּוּוגים). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומזּווג

הרי  בראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ּכמֹו הּבראם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָּכיֹום

ּבלי  ׁשל ּבאֹופן הּוא ּבּנפעל הּפֹועל ׁשּכח ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹמּוכח

נמׁש ּגבּול ּדבלי ׁשהענין והיינּו, ּבפֹועל. ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָּגבּול

וגם  הּצמצּום לאחרי ׁשהם ּובארץ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשמים

יצירה  ּבריאה ּבעֹולמֹות האצילּות, עֹולם ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָלאחרי

העׂשּיה. ּבעֹולם ּבתכלית, למּטה ועד ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָעׂשּיה,

ÌÈiÒÓe ׁשהאֹור לפי הּוא זה ׁשּכל ּבהּסעיף, ¿«≈ְְְִִֶֶֶַָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּגבּול, ּובלי סֹוף אין ְְְִֵֶָהּוא

ׁשהאֹור  לפי הּוא הּדבר ׁשּטעם הּסעיף ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּבהתחלת

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּמאֹור, מעין ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָהּוא

הּמדידה  העּדר ּבֹו יׁש הּמאֹור מעין ׁשּלהיֹותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָג')

עיּלה  לֹו ׁשאין להענין ועד ּבתכלית, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוההגּבלה

ׁשּמבאר  ּוכפי וׁשלֹום. חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָוסיּבה

ּבארּוּכה  עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) ְְְְֲִֵֶַַַָָָאדמֹו"ר

תרס"ו  הּוא ,ו ּבהמׁש סֹוף אין ּדאֹור ׁשהענין ְְְְִֵֵֶֶָָ

רק  ׁשהּוא ּפירּוׁשֹו אֹור ׁשהרי ּוביּה, מיּניּה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָסתירה

עליו  לֹומר ׁשּיי לא ּכן ואם ּבעלמא, ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהארה

להיֹות  ׁשּיכֹול היינּו, ּבאמיּתּיּות, סֹוף ּדאין ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהּתאר

לֹו ׁשּיהיה ּבהכרח אבל להתּפּׁשטּותֹו, סֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאין

וסיּבה  עיּלה לֹו ׁשּיׁש היינּו, ענינֹו, ּבתחיּלת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָסֹוף

ּובלׁשֹון  מהּמאֹור, נמצא האֹור ׁשהרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּקדמה

מּפאנֹו הּׁשם 27הרמ"ע ׁשּבעל הּׁשם, לענין ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

מעין  הּוא האֹור הרי זה, עם ּוביחד לּׁשם. ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָקדם

ּדיׁש הענין ׁשלילת ּגם ּבֹו יׁש זה ׁשּמּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמאֹור,

התהּוּות  ידֹו על להיֹות יכֹול ׁשּלכן ּתחיּלה, ְְְִִִֵֶַַָָָָלֹו

ׁשם  ּומבֹואר לעיל). (ּכּנזּכר מאין יׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּבריאה
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ואילך). קסה ע' תרס"ו (המשך ושלאחריו הים את ה' ויולך ד"ה ו)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחר  להתהוות הראשונה בפעם ההתהוות בין ההבדל הוא כך וכל אחר, באופן

הישנות' 'חידוש שהיא LÙ‡L¯כך „Úיכולה˙BÈ‰Ï ההמשכה עם יחד «∆∆¿»ƒ¿
גם  בבד בד הישנות, חידוש של dÈ‡Lוהפעולה ˙¯Á‡ ˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿«∆∆∆≈»

.(ÌÈ‚eeÈÊ ‚ÂeÊÓe ·LBÈ) ‰‡È¯a‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»≈¿«≈ƒƒ
לעיל  האמורה המסקנה חוזרת ולכן

הבלי  הבורא, הכוח ופעולת גילוי לגבי

ומבאר. שממשיך כפי בבריאה, גבול,

ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ
,Ì‡¯a‰ ÌBÈkבדיוקBÓk ¿ƒ»¿»¿

LLa,˙ÈL‡¯· ÈÓÈ כל ˙ ללא ¿≈∆¿≈¿≈ƒ
הזמן, במשך ÁÎeÓחלישות È¯‰¬≈»

‡e‰ ÏÚÙpa ÏÚBt‰ ÁkL לא ∆…««≈«ƒ¿»
אלא  בכוח ÈÏaרק ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ

ÔÈÚ‰L ,eÈÈ‰Â .ÏÚBÙa Ïe·b¿¿«¿«¿∆»ƒ¿»
CLÓ Ïe·b ÈÏ·c ומתגלה ופועל ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ביטוי  ı¯‡·eומקבל ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆
Ì‰L עליונים ונבראים עולמות ∆≈

‰ÌeˆÓvשנבראו  È¯Á‡Ï של ¿«¬≈«ƒ¿
גבול  הבלי סוף האין וכוח Ì‚Âהאור ¿«

גם  בנבראים בפועל בא הנפעל

יותר, נחותים ונבראים בעולמות

שנבראו והנבראים ≈¬»¿È¯Á‡Ïהעולמות
˙BÓÏBÚa ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿»
„ÚÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«
ÌÏBÚa ,˙ÈÏÎ˙a ‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ¿«

‰iNÚ‰ העשייה בעולם ואפילו »¬ƒ»
מוגבל, והכי תחתון הכי העולם שהוא

האלוקי  הכוח של וגילוי פעולה יש

גבול. בלי הפועל

ÌÈiÒÓe הריי"צ ÛÈÚq‰aהרבי ¿«≈¿«¿ƒ
תש"י, לגני' 'באתי במאמר «∆ÏkLהזה

‰Ê כוח פעולת על לעיל האמור ∆
המוגבלים  בנבראים גבול הבלי הפועל

¯B‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ האלוקי ¿ƒ∆»
הפועל' ב'כוח ‡ÔÈשמתגלה ‡e‰≈

·e˙kL BÓÎe ,Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ¿ƒ¿¿∆»
ÌÚhL ÛÈÚq‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««¿ƒ∆««
‡e‰ ¯B‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ¯·c‰«»»¿ƒ∆»

,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ הוא שהאור ואף ≈≈«»
לאור  יש מקום  מכל עצמו, המאור ולא האור, מקור מהמאור, והתגלות הארה

עצמו  המאור של ומאפיינים ‚')תכונות ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ
B˙BÈ‰lLשהוא Baכיוון LÈ ¯B‡n‰ ÔÈÚÓבאור‰„È„n‰ ¯cÚ‰ ∆ƒ¿≈≈«»≈∆¿≈«¿ƒ»

˙ÈÏÎ˙a ‰Ïa‚‰‰Â,לגמרי גבול בלי הוא האור ÔÈÚ‰Ïוגם „ÚÂ ¿««¿»»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ ÔÈ‡L שהוסבר וכפי ∆≈ƒ»¿ƒ»∆»¿»«¿»

הארה  רק הוא האור שאמנם זאת גם כולל המאור' מעין 'אור שעניין לעיל

ולא  המאור,מהמאור מעין הוא שהאור כיוון זאת, בכל עצמו, מהמאור חלק

לו  שאין במאור הזה העניין אפילו זה ובכלל סוף, האין כוח את באור יש

בריאה  האור ידי על להיות יכולה שלכן ושלום חס לו שקדמה וסיבה עילה

מאין. יש

¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿
Ô„Ú B˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«¿ƒ¿»≈∆

CLÓ‰a ‰ke¯‡a מאמרי קבוצת «¬»¿∆¿≈
משנת בהמשכים ,˙¯Â"Òחסידות

‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈
È¯‰L ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò¿ƒ»ƒ≈≈∆¬≈
‰¯‡‰ ˜¯ ‡e‰L BLe¯Èt ¯B‡≈∆«∆»»

‡ÓÏÚa,האור Ôkממקור Ì‡Â ¿«¿»¿ƒ≈
אלא  האור ומקור עצם שאיננו כיוון

בלבד  ÓBÏ¯הארה CÈiL ‡Ï…«»«
ÂÈÏÚ האור ÛBÒעל ÔÈ‡c ¯‡z‰ »»«…«¿≈

˙eizÈÓ‡a סוף אין נחשב ואינו »¬ƒƒ
BÈ‰Ï˙אמיתי, ÏBÎiL ,eÈÈ‰«¿∆»ƒ¿

B˙eËMt˙‰Ï ÛBÒ ÔÈ‡ שזו ≈¿ƒ¿«¿
אמיתי, סוף באין רק ששייכת תכונה

ÛBÒ BÏ ‰È‰iL Á¯Î‰a Ï·‡¬»¿∆¿≈«∆ƒ¿∆
LiL ,eÈÈ‰ ,BÈÚ ˙lÈÁ˙aƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿∆≈
,BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏƒ»¿ƒ»∆»¿»
,¯B‡n‰Ó ‡ˆÓ ¯B‡‰ È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»≈«»
לו  שאין מהמאור בשונה כלומר,

סיבה  שום שאין זה במובן כלל תחילה

ושלום, חס לו, שקדמו גורם ושום

יש  כן האור הרי התהוותו, את וגרמו

המאור, והוא וסיבה עילה ¿ÔBLÏ·eƒלו
B‡tÓ Ú"Ó¯‰27Ú‚Ba »««ƒ«¿≈«

ÌM‰ ÏÚaL ,ÌM‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈∆«««≈
מסויים בשם ÌMÏהנקרא Ì„»̃««≈

שעדיין  לדבר בשם קוראים לא שהרי

קיים. Ê‰,לא ÌÚ „ÁÈ·e ולמרות ¿««ƒ∆
וסיבה  עילה יש ‰‡B¯שלאור È¯‰¬≈»

‰Ê „vnL ,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈«»∆ƒ«∆
המאור  מעין הוא האור ≈LÈשלמעשה

Ba באורÈÚ‰ ˙ÏÈÏL ÌbLÈc Ô «¿ƒ«»ƒ¿»¿≈
‰lÈÁz BÏ שהאור היא והמסקנה ¿ƒ»

המציאות  מצד שלכאורה (אף זה בעניין גם למאור ודומה המאור מעין הוא

מיניה  'סתירה הוא סוף' אין 'אור המושג שכל וכאמור וסיבה, עילה לו יש

ÔÈ‡Óוביה' LÈ ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ B„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL ,(∆»≈»ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ»≈≈«ƒ
(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) העילה הוא האלוקי שהאין הנברא שיש ניכר שלא באופן «ƒ¿»¿≈

שלו. והסיבה
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כג dlk izeg` ipbl iz`a

אֹור  רק אמנם הּוא עצמֹו מּצד ׁשהאֹור ְְֲִֶַַַַָָָָּבארּוּכה,

ׁשם  ׁשּנקרא ּכפי יֹותר, ּולמעלה ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוהארה

יכֹולת, ּבׁשם ׁשּנקרא ּכפי יֹותר, ּולמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּבלבד,

ׁשּבעצמּות, הענינים ּכל יׁשנם זֹו ּביכֹולת ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָאבל,

ה  ּבין לחּלק אפׁשר אי להעצמּות,ׁשהרי יכֹולת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּדלא  הענין אמיּתית ּבהאֹור ּגם יׁש ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָולכן

רק  לא וההגּבלה הּמדידה העּדר ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּבחּוׁשּבן,

ׁשאין  הענין אפיּלּו אּלא סֹוף, לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבהענין

לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו ׁשאין ּתחיּלה, ,64לֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

הּבריאה  התהּוּות ידֹו על להיֹות יכֹולה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּלכן

על  (נֹוסף ּתחיּלה לּה אין ְְְִֵֶַַָָָָָָׁשּבהרּגׁשתּה

סֹוף). אין ׁשל ּבאֹופן למּטה ְְְְִֵֶֶַַַָההתּפּׁשטּות

(Â מּכללּות ּגם מּוכרח זה ׁשּכל להֹוסיף, ְְְְִִֵֶֶַָָָויׁש

הרב  ּתֹורת ידּועה ּדהּנה, האדם. עבֹודת ְְְֲִִֵַַַַָָָָָענין

רז"ל ז הּמּגיד  מאמר צּדיקים 65על מעׂשה ּגדֹולים ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַ

היה  בראׁשית מעׂשה ּכי וארץ, ׁשמים ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּמעׂשה

עֹוׂשים  וצּדיקים ליׁש), מאין (היינּו מאין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַיׁש

מעׂשה  הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה וכּו'. אין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָמּיׁש

ּבבחינת  רק מּגיע אין מּיׁש ׁשעֹוׂשים ְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַהּצּדיקים

האדם  עבֹודת מּגעת ׁשאליו הּמקֹום ׁשּזהּו ֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאין,

נאמר  מּזה ׁשּלמעלה ּבּבחינה צדקּת66(ּכי אם ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ועד  ּלֹו, ּתעׂשה מה פׁשעי ורּבּו לֹו ּתּתן ְְְֲִֶֶֶַַַַַָמה

ּבמעׂשיהם 67ׁשאמרּו חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע איני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹומר  אפׁשר ואי כּו'). להיפ אֹו צּדיקים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשל

האין, ּבבחינת רק ׁשּמּגיע צּדיקים ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּמעׂשה

מאין, יׁש וארץ, ׁשמים מּמעׂשה יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּגדֹולים

הּמאֹור  ּכעין הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין מאֹור ְֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

הּוא  ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ְְֲִֶַַַַָהּוא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL ¯‡B·Óeתרס"ו ‰e‡ב'המשך' BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰L ,‰ke¯‡a ¿»»«¬»∆»ƒ««¿

„·Ïa ‰¯‡‰Â ¯B‡ ˜¯ ÌÓ‡,העצם ולא המאור ÏÚÓÏe‰ולא »¿»«¿∆»»ƒ¿»¿«¿»
„·Ïa ÌL ‡¯˜pL ÈÙk ,¯˙BÈ,כאור מתגלה אינו ÏÚÓÏe‰שאפילו ≈¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»

˙ÏBÎÈ ÌLa ‡¯˜pL ÈÙk ,¯˙BÈ שזה ויאיר שיבוא אפשרות היינו ≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿∆
ובוודאי  השם מעניין אפילו גילוי פחות

האור, מעניין גילוי «¬‡·Ï,פחות
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌLÈ BÊ ˙ÏBÎÈaƒ∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,˙eÓˆÚaL∆»«¿∆¬≈ƒ∆¿»
˙eÓˆÚ‰Ï ˙ÏBÎÈ‰ ÔÈa ˜lÁÏ¿«≈≈«¿∆¿»«¿
העצמות  של יכולת היינו 'יכולת' כי

של  ביכולת גם יש בעצמות שיש ומה

B‡‰a¯העצמות, Ìb LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«¿»
,ÔaLeÁa ‡Ïc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿»¿¿»

באמת, שהוא כפי גבול בלי המושג

‡Ï ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ ¯cÚ‰∆¿≈«¿ƒ»¿««¿»»…
ÛBÒ BÏ ÔÈ‡L ÔÈÚ‰a לא ¯˜ «¿»ƒ¿»∆≈

ואין  סוף ללא מאיר שהאור בכך רק

והתפשטותו, להארתו «∆‡l‡הגבלה
באור  BÏיש ÔÈ‡L ÔÈÚ‰ elÈÙ‡¬ƒ»ƒ¿»∆≈

‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ ÔÈ‡L ,‰lÈÁz¿ƒ»∆≈ƒ»¿ƒ»
BÏ ‰Ó„wL64, שגם לעיל כמבואר ∆»¿»

כאור  ממהותו מתחייב ≈«∆ÔÎlLזה
B„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ידי על ¿»ƒ¿«»

‰È¯a‡‰האור  ˙ee‰˙‰ כמבואר ƒ¿««¿ƒ»
המאור  מצד היא שההתהוות לעיל

על  היא בפועל ההתהוות אבל עצמו

האור  הבריאה d˙Lb¯‰aLידי של ∆¿«¿»»»
‰lÈÁz dÏ ÔÈ‡ הנברא היש שהרי ≈»¿ƒ»

הבורא  האלוקי האין את מרגיש לא

'אין (אותו סוף אין שהאור זה ועניין

הוא תחילה' ÏÚלו ÛÒB»«
˙eËMt˙‰‰ וההתגלות וההארה «ƒ¿«¿

.(ÛBÒ ÔÈ‡ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆≈
‰Ê ÏkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ∆»∆
הבלי  שעניין באריכות לעיל המבואר

בבריאה  גם ניכר סוף אין שבאור גבול

eÏÏkÓ˙המוגבלת  Ìb Á¯ÎeÓ¿»«ƒ¿»
ÔÈÚשל הכללי ה'B·Ú„˙התוכן ƒ¿«¬«
ומבאר.‰‡„Ì,של  שממשיך כפי »»»

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ,‰p‰cממעזריטשÏ"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÏÚ65 ¿ƒ≈¿»«»«««ƒ««¬«««
יותר ÌÈÏB„bבגמרא ונעלים NÚnÓ‰חשובים ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«¬≈

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ Èk ,ı¯‡Â ÌÈÓL והארץ השמים נבראו ‰È‰שבו »«ƒ»»∆ƒ«¬≈¿≈ƒ»»
LÈ גשמית מושגת ÔÈ‡Óמציאות ואינה ניכרת שאינה (‰eÈÈהאלוקות ≈≈«ƒ«¿

מעשה הייתה וארץ שמים ÌÈNBÚשבריאת ÌÈ˜ÈcˆÂ ,(LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈¿«ƒƒƒ
LiÓ עצמית ישות עם המציאות ‡ÔÈמציאות הצדיקים, עבודת ידי על כי ƒ≈«ƒ

נהיה  וכך לאלוקות מתבטלת הגשמית

'אין' ‡BÈמ'יש' ‰¯B‡ÎÏÂ .'eÎÂ¿¿ƒ¿»≈
ÌÈ˜Ècv‰ ‰NÚÓ È¯‰ ,Ô·eÓ»¬≈«¬≈««ƒƒ

ÔÈ‡ LiÓ ÌÈNBÚL ביטול ידי על ∆ƒƒ≈«ƒ
האלוקי  לאין הנברא יש ÚÈbÓהיש «ƒ«

נחשבת  והפעולה 'נגיעה' ̄»˜לו
ÌB˜n‰ e‰fL ,ÔÈ‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«ƒ∆∆«»

באלוקות  בחינה «≈∆ÂÈÏ‡Lאותה
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙ÚbÓ גבוה ויותר «««¬«»»»

'נוגעת' האדם עבודת אין Èk)ƒמזה
‰fÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaa למעלה «¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆

שמשם  'אין' הנקראת האלוקות מדרגת

הנבראים התהוות Ó‡66¯היא ∆¡«
BÏבאיוב  Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡ƒ»«¿»«ƒ∆

,Bl ‰NÚz ‰Ó EÈÚLÙ ea¯Â¿«¿»∆««¬∆
באלוקות, הגבוהות בדרגות כלומר,

והן  משמעות, האדם למעשי אין

שלו  לחטאים והן האדם של לצדקותו

האלוקות  על והשפעה פעולה אין

e¯Ó‡L „ÚÂ67 במדרשÈÈ‡ ¿«∆»¿≈ƒ
ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈֿהקדוש ≈«¿≈∆≈∆»≈

ÏLברוךֿהוא, Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆∆
'eÎ CÙÈ‰Ï B‡ ÌÈ˜Ècˆ כי «ƒƒ¿≈∆

למעשה  שבה גבוהה בדרגה מדובר

ההפוכים  והמעשים יתרון אין לצדיקים

לא  האדם מעשי כי מכעיסים לא

ÓBÏ¯נחשבים  ¯LÙ‡ CÈ‡Â .(¿≈∆¿»«
˜¯ ÚÈbnL ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚnL∆«¬≈«ƒƒ∆«ƒ««

ÔÈ‡‰ ˙ÈÁ·a האלוקות בחינת ƒ¿ƒ«»«ƒ
ששייכת  דרגה והיא 'אין' שנקראת

BÈ˙¯וחשוביםÌÈÏB„bלבריאה, ¿ƒ≈
,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ שנבראו ƒ«¬≈»«ƒ»»∆

‡e‰L ,ÔÈ‡Ó LÈ הבריאה מעשה ≈≈«ƒ∆
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó הבלי האלוקי האור ≈≈

‰nגבול  ÔÈÚk ‡e‰ ¯B‡‰L¯B‡ ∆»¿≈«»
האור, מקור B˙eÓˆÚÂוהמאור, B˙e‰Ó ‡e‰ הארה רק לא המהות, עצם «¿«¿

ÏÈˆ‡n‰ ÏL הבוראB˙e‡ÈˆnL ‡e‰ Ce¯aהמאציל ‰e‡של ∆««¬ƒ»∆¿ƒ
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a"kyz'dכד ,hay c"ei

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

הּוא, הענין א וׁשלֹום. חס לֹו ׁשּקדמה ְְְִִֶַַָָָָָָעיּלה

ׁשּׁשם  מהּמקֹום ׁשּלמעלה ׁשהּבחינה היֹות ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּדעם

ּדכחׁשיכה מּגעת ּבאֹופן היא האדם עבֹודת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ

מּכל 68ּכאֹורה  ּגֹו', פׁשעי ורּבּו ּגֹו' צדקּת אם , ְְְִִֶַַָָָָָָ

ׁשּנקרא  יֹותר, ועמֹוק נעלה ענין יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָמקֹום,

ּומהּות, לעצמּות ועד הּמּקיף, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִַַַַַָלפעמים

ּדוקא  צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהם חפץ הּוא ,69ׁשּׁשם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

צּדיקים  ׁשל ּבנׁשמֹותיהם ּוכמֹו70ונמל , ְְְְְִִִִֵֶֶַָ

ׂשנאתי,71ׁשּכתּוב  עׂשו ואת יעקב את ואֹוהב ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

נחלתנּו את לנּו ּדיבחר הּבחירה ענין הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוׁשם

סלה  אהב אׁשר יעקב ּגאֹון ענין 72את ׁשהּוא , ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבתכלית  חפׁשית הּוא 73ּבחירה זה ׁשענין , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

ּכי  ּכלל, ּגיּלּויים ׁשל ענין ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶָָָּבמקֹום

ׁשל  ענין ּכבר יׁשנֹו ּגיּלּוי, ׁשל ענין איזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכׁשּיׁשנֹו

(מהֹורׁש"ּב)74נטּיה  אדמֹו"ר מּביאּור וכּמּובן . ְְְְְִִֵַַַָָָ

האֹור  ּבבחינת ׁשּגם לעיל, הּנזּכר עדן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָנׁשמתֹו

יׁשנֹו האדם) עבֹודת מּגעת ׁשּׁשם האין ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ(ּבחינת

ּומהּות, לעצמּות ועד הּמאֹור, מעין ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהענין

את  נחלתנּו את לנּו ּדיבחר הענין נמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּׁשם

צּדיקים  מעׂשה ּגדֹולים ולכן ּגֹו'. יעקב ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹּגאֹון

ּבבחינת  ׁשּמּגיעים ּכיון וארץ, ׁשמים ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּמעׂשה

לבחינת  ועד האמיּתי, ּבּיׁש ׁשּנכלל ּכפי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהאין

האמיּתי  מּיׁש לחּלקּה ּכלל אפׁשר ׁשאי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיכֹולת

וזהּו לעיל). ענין (ּכּנזּכר ּכללּות ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
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יב.)68 קלט, ובכ"מ.)69תהלים פ"ב. י מאמר ומעין קונטרס ג.)70ראה פ"ב, רבה ג.)71רות א, מז,)72מלאכי תהלים

24.)73ה. ע' תש"ג סה"מ ובכ"מ.)74ראה .1341 ע' .1309 ע' ח"ד לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÈÚ ‰ÊÈ‡Ó ÏeÏÚ BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ≈«¿¿≈»≈≈∆ƒ»∆»¿»«¿»
יותר  ונעלית חשובה היא צדיקים' 'מעשה האדם, שעבודת ייתכן ואיך

וארץ'? שמים 'מעשה סוף, אין אור ידי על מהבריאה

‰ÈÁa‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ שהיא באלוקות הנעלית «»ƒ¿»¿ƒ¡∆«¿ƒ»
ביותר  נעלית ודרגה ∆נעלית Lבחינה

ÌB˜n‰Óיותר  ‰ÏÚÓl הבחינה ¿«¿»≈«»
B·Ú„˙והדרגה  ˙ÚbÓ ÌML∆»«««¬«

‰ÎÈLÁÎc ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿«¬≈»
‰¯B‡k68, אותה שלגבי באופן »»

חושך  בין הבדל אין נעלית בחינה

לאלה  הרצויים האדם מעשי בין לאור,

שהובא  הכתוב וכלשון רצויים, שאינם

Bb'לעיל  z˜„ˆ Ì‡ של שהצדקות ƒ»«¿»
בקדושֿברוךֿ דבר מוסיפה לא האדם

Bb'הוא  EÈÚLÙ ea¯Â יש ואם ¿«¿»∆
את  מכעיס זה אין רבים פשעים לאדם

מדובר  כי כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

לא  התחתון האדם מעשי שבה בדרגה

מקום, תופסים ולא «ÏkÓƒנחשבים
LÈ ,ÌB˜Ó באלוקות ÔÈÚלמעלה »≈ƒ¿»

¯˙BÈ „ÂÚ ˜BÓÚÂ ‰ÏÚ מבחינה «¬∆¿»≈
והוא  כאורה', 'כחשיכה שלגביה זו

הנעלה  ÌÈÓÚÙÏהעניין ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ
,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt כללי באופן ¿ƒƒ««ƒ

שהיא  באלוקות ה'מקיף' בחינת

מהתלבשות  בעולמות למעלה פנימית

הפנימיות  מבחינת נעלית ובנבראים,

ונבראים, לעולמות יותר ששייכת

וחיצוניות  פנימיות יש עצמו וב'מקיף'

הנעלית  הבחינה היא המקיף' ו'פנימיות

עצמו  ב'מקיף' יותר »¿ÚÂ„והעמוקה
˙e‰Óe ˙eÓˆÚÏ של המהות עצם ¿«¿«

אפילו  שלמעלה עצמה האלוקות

המקיף', בבחינות ÌMLמ'פנימיות ∆»
של  מהבחינה הרבה הנעלות אלו

כאורה' בעצמו ‰e‡'כחשיכה ÏLהקדושֿברוךֿהוא Ì‰ÈNÚÓa ıÙÁ»≈¿«¬≈∆∆
‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ69, במעשיהם חפץ האם יודע איני שבה בדרגה כמו לא «ƒƒ«¿»

מקום  תופסים לא האדם מעשי דרגה אותה לגבי כי להיפך, או צדיקים של

CÏÓÂ, כביכול ומתחשב, ˆÌÈ˜Ècמתייעץ ÏL Ì‰È˙BÓLa70, ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
·e˙kL BÓÎe71,'ליעקב עשיו ש'אח פי על שאף מלאכי בנבואת ¿∆»

ÌLÂמכלֿמקום, ,È˙‡N ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â בבחינה »«∆«¬…¿∆≈»»≈ƒ¿»
זו  ‰ÈÁa¯‰נעלית ÔÈÚ ‡e‰ ישראל בבני בוחר שהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿««¿ƒ»

שלו  המיוחד העם ÚÈ˜·להיות ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·Èc¿ƒ¿«»∆«¬»≈∆¿«¬…

‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡72, בתהילים הכתוב הבחירה e‰L‡כלשון עניין ¬∆»≈∆»∆
כאן ÈÏÎ˙a˙המדובר ˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁa ÔÈÚ73‰Ê ÔÈÚL של , ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿»∆

ולא  זה בדבר דווקא לבחור חיצונית סיבה כל ללא מוחלטת חופשית בחירה

שזה  מפני ורק אך אלא הנבחר הדבר של והיתרונות המעלות מפני בחירה

הבוחר  של ‰e‡רצון המהות בעצם

ודרגה ÌB˜Óaהאלוקות  בבחינה ¿»
ÌÈÈelÈb ÏL ÔÈÚ Ba ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆ƒƒ
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ BLiLk Èk ,ÏÏk¿»ƒ¿∆∆¿≈∆ƒ¿»

ÈelÈb ÏL מסויימת והתייחסות ∆ƒ
הנבחר, ÏLלדבר ÔÈÚ ¯·k BLÈ∆¿¿»ƒ¿»∆

‰iË יש שאליו בדבר דווקא לבחור ¿ƒ»
חופשית  ובחירה מסויימת, נטייה

אך  היא הבחירה כאשר רק היא לגמרי

הבוחר  של רצונו מפני .74ורק
האדם  עבודת המסקנה, שלפי וכיוון

בה, בוחר והקדושֿברוךֿהוא נוגעת,

אלא  באלוקות נמוכות בדרגות רק לא

זו  הרי האלוקות, ומהות בעצמות

סוף  האין שעניין לעיל למבואר הוכחה

ופועל  ונמשך יורד כן המאור, שבעצם,

אין  האור ידי על המוגבלת בבריאה

ומבאר. ששמשיך וכפי סוף,

¯"BÓ„‡ ¯e‡ÈaÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ≈«¿
Ô„Ú B˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«¿ƒ¿»≈∆
˙ÈÁ·a ÌbL ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰«ƒ¿»¿≈∆«ƒ¿ƒ«

) ¯B‡‰שהיאÔÈ‡‰ ˙ÈÁa »¿ƒ«»«ƒ
הנברא  היש מתהווה «∆ÌMLשממנה

BLÈ (Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙ÚbÓ«««¬«»»»∆¿
,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆≈≈«»
ÌMnL ,˙e‰Óe ˙eÓˆÚÏ „ÚÂ¿«¿«¿«∆ƒ»
עצמה  האלוקות של המהות מעצם

˙‡ eÏ ¯Á·Èc ÔÈÚ‰ CLÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«»∆
'Bb ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ«¬»≈∆¿«¬…
בוחר  עצמו והקדושֿברוךֿהוא

ובעבודתם. ישראל ≈«¿ÔÎÏÂבנשמות
ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b האדם ı¯‡Âעבודת ÌÈÓL ‰NÚnÓ ¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«¬≈»«ƒ»»∆

ÌÈÚÈbnLהבריאה, ÔÂÈk משמעות להם ויש 'נוגעים' צדיקים מעשה כי ≈»∆«ƒƒ
ÔÈ‡‰ ˙ÈÁ·a הנברא היש את ÏÏÎpLהמהווה ÈÙk המהווה ה'אין' ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
,ÈzÈÓ‡‰ Lia,עצמה ‰ÏBÎÈ˙האלוקות ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ האפשרות «≈»¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ««¿∆

נבראים ולברוא אור להאיר האלוקות עצמות של ‡LÙ¯והיכולת È‡L∆ƒ∆¿»
(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÈzÈÓ‡‰ LiÓ d˜lÁÏ ÏÏk ליצ ייתכן חלוקה לא ור ¿»¿«¿»ƒ≈»¬ƒƒ«ƒ¿»¿≈

בעצמות  קיימת היכולת אלא עצמה והאלוקות היכולת עניין בין והבדלה

יש  סוף סוף שבדבר, וההפלאה הרוממות כל עם לעיל, וכמבואר האלוקות,
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כה dlk izeg` ipbl iz`a

רז"ל  (ּכמאמר הּׁשּבת ענין נעׂשה מי 75העבֹודה ְְֲֲֲִִַַַַַַַַָָָָ

מנּוחה, ׁשענינֹו ּבׁשּבת) יאכל ׁשּבת ּבערב ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּטרח

רז"ל  מנּוחה.76ּכמאמר חסר, העֹולם היה מה ְְֲֵֶַַַַָָָָָָ

אלקים  ויכל נאמר (ׁשּלכן מנּוחה ּבא ׁשּבת ְְֱֱִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבא

ּגֹו'ּבּיֹום  נאמר 77הּׁשביעי זה לפני ׁשּכבר אף , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ

צבאם  וכל והארץ הּׁשמים וידּועה 78ויכּוּלּו ,( ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

טֹוב  ׁשם הּבעל מנּוחה,ח ּתֹורת נקרא ׁשהּקּב"ה ְְִֵֶַַַַַָָָָ

ּתנּועה  ּכי (ׁשיּנּוּיים), ּתנּועה ּבֹו ׁשּיי ׁשאין ְְְִִִִֵֶַָָָלפי

(ּכי  ּובמקֹום ּבזמן ׁשהּוא ּבדבר אם ּכי ׁשּיי ְְְִִִִֶַַָָָָֹלא

ועתיד, הוה ּדעבר הּׁשיּנּוּיים הּוא הּזמן ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹענין

עם  ׁשּקׁשּור הּמקֹום לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּומּזה

הּזמן  ואינֹו79ענין סֹוף אין הּוא הּקּב"ה אבל ,( ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ולכן  זמן, ּבגדר אינֹו וגם למקֹום מּמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָנעּתק

וענין  וכּו'. ּגדֹול הּבהירּות וׁשם מנּוחה, ְְְְְְְִִִַַָָָָנקרא

מעׂשה  ּגמר ׁשּלאחר הּוא מנּוחה ּבא ׁשּבת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָּבא

זֹו ּבהירּות יתּבר ה' הבהיק ְְְְִִִִִֵֵָבראׁשית

ׁשּמּמּנּו הּמאֹור ּבחינת הּמנּוחה, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ(ׁשּבבחינת

רֹוׁשם  ׁשרק הּבריאה, הׁשּתלׁשלּות סדר ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנמׁש

זה  ידי ועל עצמּה), ּבהּבריאה נׁשאר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו

ּותׁשּוקה  וחׁשק רצֹון ּבהּנבראים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָנתעֹורר

ויכּוּלּו ענין וזהּו הּמנּוחה, לבחינת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָלהתעּלֹות

ּכּליֹון  מּלׁשֹון ויכּוּלּו צבאם, וכל והארץ ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהּׁשמים

הּמנּוחה 80ּותׁשּוקה  ׁשענין מּובן זֹו ּומּתֹורה . ְְְִִֶַַָָָָ

ׁשּיי לא מּלבּדֹו ּכי ּומהּות, ּבעצמּות הּוא ְְְְִִַַַַַָָֹּדׁשּבת

ּגם  וזהּו לאמיּתתֹו. מנּוחה ׁשל ענין ְְְֲִִֶֶַַַָָָלֹומר
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תא). סימן - קה"ת (בהוצאת ג לג, ח"ב סלאוויטא) (מהדורת טוב שם כתר ח)

סע"א.)75 ג, ב"ר )76ע"ז וראה חצבה). (ד"ה א לח, סנהדרין תוס' ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

ט. שם.)77פ"י, א.)78בראשית א.)79שם, צח, ברכה לקו"ת פ"ז. שעהיוה"א תניא מב,)80ראה בראשית אוה"ת ראה

ואילך. ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעולמות  ופעולה וגילוי ביטוי אמיתי, גבול בלי שהוא המאור לענייני

המוגבלים. ובנבראים

Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי ‰B·Ú„‰הטעם ÔÈÚ ˙eÏÏk È„È ÏÚL ¿∆«∆«¿≈¿»ƒ¿«»¬»
ה' את עובד ¯Ï"Êנפעל NÚ‰שהאדם ¯Ó‡Ók) ˙aM‰ ÔÈÚ75 «¬»ƒ¿«««»¿«¬«««

aL˙בגמרא  ·¯Úa Á¯hL ÈÓƒ∆»«¿∆∆«»
˙aLa ÏÎ‡È הדברים פנימיות ולפי …«¿«»

נפעל  השבת ותוכן שעניין היא הכוונה

האדם  של והפעולה הטרחה ידי על

'ערב  השבוע, בימי ה' את העובד

BÈÚLשבת' הוא ) השבת של ∆ƒ¿»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰ÁeÓ76 כך על ¿»¿«¬«««

הבריאה  נשלמה בראשית ימי שבששת

הבריאה, מלאכת שנשלמה ואחרי כולה

,¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ó∆»»»»»≈
‰ÁeÓ ‡a ˙aL ‡a .‰ÁeÓ¿»»«»»¿»

¯Ó‡ ÔÎlL) סיום לגבי בתורה ∆»≈∆¡«
בראשית  ימי בששת »¿»ÏÎÈÂהבריאה

'Bb ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ˜Ï‡77, ¡…ƒ««¿ƒƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÈÙÏ ¯·kL Û‡«∆¿»ƒ¿≈∆∆¡«
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ eleÎÈÂ«¿«»«ƒ¿»»∆¿»

Ì‡·ˆ78 נשלם שהכול נאמר וכבר ¿»»
'ויכל  נאמר מה על כן ואם השישי ביום

על  מלאכתו', השביעי ביום אלוקים

בוא  עם שנתחדש המנוחה עניין

‰ÏÚaהשבת  ˙¯Bz ‰Úe„ÈÂ ,(ƒ»««««
·BË ÌL‡¯˜ ‰"aw‰L ≈∆«»»ƒ¿»

Ba CÈiL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÁeÓ¿»¿ƒ∆≈«»
«¿Úez‰בהקדושֿברוךֿהוא 

ÌÈiepÈL) לזמן ומזמן למצב ממצב ƒƒ
לא  לעולם הקדושֿברוךֿהוא אלא וכד'

Úez‰משתנה  Èk של ), במובן ƒ¿»
הזמן בגלל שינוי או מצב …Ï‡שינוי

‡e‰L ¯·„a Ì‡ Èk CÈiL«»ƒƒ¿»»∆
ÌB˜Ó·eמוגבל  ÔÓÊa ומוגדר ƒ¿«¿»

ומקום  זמן של ÔÈÚבהגבלות Èk)ƒƒ¿«
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Úc ÌÈiepÈM‰ ‡e‰ ÔÓf‰ שהקדושֿברוךֿהוא וכיוון «¿««ƒƒ¿»»…∆¿»ƒ

שלגביו  באופן מהזמן למעלה והוא הללו וההגבלות מההגדרות למעלה הוא

ועתיד, הווה עבר, של והגבלות לגדרים מקום אודות fÓe‰אין מהאמור ƒ∆
הללו  ההבדלים אין האלוקות לגבי אלא למעלה שינויים בו שאין הזמן עניין

כלל ÔÈÚקיימים ÌÚ ¯eLwL ÌB˜n‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿««»∆»ƒƒ¿«
ÔÓf‰79 הגשמית המציאות את העושים הם יחד, שניהם והמקום, הזמן כי «¿«

ומוגדרת  ÛBÒמוגבלת ÔÈ‡ ‡e‰ ‰"aw‰ Ï·‡ שום ), תחת נתון ולא ¬»«»»≈
והמקום, הזמן הגבלות לא גם zÚ˜הגבלות, BÈ‡Â עובר ÌB˜nÓאינו ¿≈∆¿»ƒ»

ÔÓÊ ¯„‚a BÈ‡ Ì‚Â ÌB˜ÓÏ¿»¿«≈¿∆∆¿«
מהזמן, למעלה ˜¯‡אלא ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»

ÌLÂהקדושֿברוךֿהוא ,‰ÁeÓ¿»¿»
'מנוחה' של ‰e¯È‰a˙במדריגת «¿ƒ

סוף  האין eÎÂ'האור ÏB„b היינו »¿
גבולות. וללא סוף ללא שמאיר

‰ÁeÓ ‡a ˙aL ‡a ÔÈÚÂ לפי ¿ƒ¿«»«»»¿»
הדברים  Á‡lL¯פנימיות ‡e‰∆¿««

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ¯Ób במשך ¿««¬≈¿≈ƒ
הבריאה  ימי ‰'ששת ˜È‰·‰ƒ¿ƒ

C¯a˙È והאיר BÊוגילה ˙e¯È‰a ƒ¿»≈¿ƒ
˙ÈÁa ,‰Áen‰ ˙ÈÁ·aL)∆ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ«

¯B‡n‰ ומהות עצמות האור, מקור «»
CLÓמהמאור epnnLהאלוקות ∆ƒ∆ƒ¿»

‰‡È¯a‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò Ïk»≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ»
ידי  על הוא בריאתה שאופן

מדרגה  האלוקי האור השתלשלות

epnÓלדרגה, ÌLB¯ ˜¯L∆«∆ƒ∆
עצמו  המאור של זו והארה מהבהקה

ÏÚÂ ,(dÓˆÚ ‰‡È¯a‰a ¯‡Lƒ¿»¿«¿ƒ»«¿»¿«
‰Ê È„È המנוחה עניין והבהקת הארת ¿≈∆

למטה מלמעלה ≈¿BÚ˙ƒ¯¯בעולם
˜LÁÂ ÔBˆ¯ ÌÈ‡¯·p‰a¿«ƒ¿»ƒ»¿≈∆
˙ÈÁ·Ï ˙BlÚ˙‰Ï ‰˜eL˙e¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«

‰Áen‰,למעלה מלמטה בהתעלות «¿»
ÌÈÓM‰ eleÎÈÂ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿«»«ƒ
eleÎÈÂ ,Ì‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â¿»»∆¿»¿»»«¿

ÔBÈlk ÔBLlÓ וכיסופים וצימאון ƒ¿ƒ»
‰˜eL˙e80 להתעלות הנבראים של ¿»

לאלוקות. BÊולהתקרב ‰¯BzÓe של ƒ»
טוב  שם ÔÈÚLהבעל Ô·eÓ»∆ƒ¿«

CÈiL ‡Ï Bc·lÓ Èk ,˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ‡e‰ ˙aLc ‰Áen‰«¿»¿«»¿«¿«ƒƒ¿«…«»
‰ÁeÓ ÏL ÔÈÚ ¯ÓBÏ סוף אין של תואם B˙zÈÓ‡Ïבהירות זה והרי «ƒ¿»∆¿»«¬ƒ»

בבריאה  גם נמשך האמיתי סוף האין שעניין באריכות לעיל המבואר את

המוגבלת.
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a"kyz'dכו ,hay c"ei

חסידּות  ּבדרּוׁשי למעלה 81המבֹואר הּוא ׁשּׁשּבת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

יֹום  הּיֹום ׁשבּוע ּבכל אֹומרים ולכן ְְְְִֵֵַַַַָָָמהּזמן,

מחדׁש, הּזמן ענין מתחיל ׁשאז לפי כּו', ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

למעׂשה  ראׁשֹון יֹום הּפעם עֹוד ְְֲִִֵֶַַַַַׁשּמתחיל

למעלה  הּוא הּׁשּבת ׁשענין והיינּו, כּו', ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָבראׁשית

נעלה  הּיֹותר ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי ּגם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַמהּזמן

ידּוע  ּדהּנה, הּזמן. הּזמן 82ׁשּבענין לענין ׁשּקֹודם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

זמּנים  סדר ּגם הּזמן 83יׁשנֹו נמׁש (ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ולא  מטי וׁשֹוב, ּדרצֹוא להענין ועד ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹּדלמּטה),

ּבאֹור  עד מעלה למעלה יׁשנֹו זה ׁשענין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָמטי,

ּדׁשּבת  הּמנּוחה ׁשענין מּובן ּומּזה סֹוף. ְְְִִֵֶֶַַַָָָאין

ׁשהּזמן  ּכפי ּגם הּזמן, ענין מּכללּות ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָ(ׁשּלמעלה

הארה  ׁשל ענין ׁשּזהּו נעלה, הּיֹותר ּבאֹופן ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

ּבעצמּות  הּוא ׁשם) ׁשל ּבאֹופן אפיּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַוגיּלּוי,

ׁשהרי  האדם, עבֹודת מּגעת זֹו ּובבחינה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּומהּות.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ובכ"מ.)81 ואילך. א'תתצז ע' א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת א. כה, שה"ש לקו"ת ואילך.)82ראה ב נז, להצ"צ סהמ"צ ראה

ז.)83 פ"ג, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a ¯‡B·Ó‰ Ìb e‰ÊÂ81‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aML ¿∆««¿»ƒ¿≈¬ƒ∆«»¿«¿»

ÔÓf‰Ó,השבוע ימי שאר כמו הזמן ומגבלות לגדרי נתון לא השבת ויום ≈«¿«
,'eÎ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌBi‰ Úe·L ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡ ÔÎÏÂ שכבר למרות ¿»≈¿ƒ¿»»««ƒ

העולם בריאת מאז ראשון ימי אלפי Ê‡Lעברו ÈÙÏ מידי ראשון ביום ¿ƒ∆»
השבת, צאת עם ÏÈÁ˙Ó«¿ƒשבוע,

ÏÈÁ˙nL ,L„ÁÓ ÔÓf‰ ÔÈÚƒ¿««¿«≈»»∆«¿ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌÚt‰ „BÚ«««ƒ

,'eÎ ˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ בכל ולכן ¿«¬≈¿≈ƒ
יום  הוא השבת שלאחר היום שבוע

מעל  התעלות הייתה בשבת כי ראשון,

הזמן  מושג השבת ולאחר הזמן גדרי

מהתחלה  המשמעות eÈÈ‰Â,מתחיל ¿«¿
היא  הדברים של »¿ÔÈÚL∆ƒהעמוקה

ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aM‰««»¿«¿»≈«¿«
¯˙Bi‰ ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk Ìb«¿ƒ∆¿∆«≈

ÔÓf‰ ÔÈÚaL ‰ÏÚ בעניין כי «¬∆∆¿ƒ¿««¿«
היא  ושבת שונים, אופנים יש הזמן

מהזמן  למעלה אפילו מהזמן למעלה

פחות  והכי נעלה הכי באופן שהוא כפי

המציאות  בגדרי ומוגדר מוגבל

ומבאר. שממשיך כפי המוגבלת,

Úe„È ,‰p‰c82ÔÈÚÏ Ì„BwL ¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ¿«
ÌÈpÓÊ ¯„Ò Ìb BLÈ ÔÓf‰83 «¿«∆¿«≈∆¿«ƒ

רוחנית  יותר בצורה לזמנים חלוקה

כפשוטו  הזמן מעניין ÚÂ„ומעודנת ,(‰hÓÏc ÔÓf‰ CLÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»«¿«ƒ¿«»¿«
,ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ ,·BLÂ ‡Bˆ¯c ÔÈÚ‰Ï שהאור בחסידות כמבואר ¿»ƒ¿»¿»»»≈¿…»≈

נמשך  כביכול ושוב, רצוא של באופן למטה מלמעלה ונמשך יורד האלוקי

ולא  מגיע מטי', ולא 'מטי בבחינת וכן הלאה, וכן ונמשך וחוזר למקורו וחוזר

הזמן  בעניין קשור זה וכל נעלות יותר בדרגות ושוב' 'רצוא מעין שהוא מגיע,

הלאה  וכן אחריה שבא ל'שוב' קודמת בהכרח 'רצוא' של תנועה כל כי

‰Ê ÔÈÚL'מטי ולא ו'מטי ושוב' 'רצוא ÏÚÓ‰של ‰ÏÚÓÏ BLÈ ∆ƒ¿»∆∆¿¿«¿»«¿»
„Ú אפילו.ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a «¿≈

צדק: הצמח לאדמו"ר מצותיך' ב'דרך [וכמבואר

הזמן... מעניין יותר דק הוא הזמן וסדר הזמן, לסדר זמן בין הפרש "יש

ומאז  ומחריבן... עולמות בונה שהי' מלמד אבהו... ר' שאמר ועלֿדרך

הם  הנ"ל העולמות כי הזמן סדר נמצא הי' הנ"ל עולמות בניין שהתחיל

בהם  הי' שלא עד שיתבאר, כמו שלנו השפל מעולם נעלים רוחניים עניינים

הי' העולם שנברא ולאחר הזמן סדר הנקראת המציאות אלא כשלנו גשמי זמן

היה  לא הזמן סדר גם הנ"ל העולמות בניין קודם אמנם שלנו... גשמי הזמן

כן  גם יובן לגמרי... הזמן מן למעלה שהוא הוא לבדו יתברך הוא הי' אלא

והתהוותו  לגמרי... הזמן מן למעלה שהוא יתברך ממנו הזמן התהוות בעניין

האחדות, מן הריבוי התהוות עלֿדרך ופרט כלל בבחינת כן גם הוא

בעלי  הנמצאים ריבוי עלֿדרך גבוליים חלקים ריבוי הוא הזמן שהתחלקות

הזמן  חלקי כל כולל כן וכמו כאחד כולם שכולל כללי אור בחינת ויש גבול,

אחת, בסקירה הדורות כל סוף עד ומביט צופה בחינת וזהו ממש, כאחד

נמשך  ואחרֿכך כאחד, שני אלפי דשית הזמן כל כוללת אחת שסקירה

בחינות  לכמה בהתחלקות זו מסקירה

כל  לא אך רב זמן כוללת בחינה וכל

אלו  ובבחינות שני אלפי דשית הזמן

כיום  בעיניך שנים אלף כי נאמר

אחת  שבחינה ד'). צ' (תלים אתמול

בבת  שנה אלף זמן כוללת יום הנקראת

לחלקים  מתחלקים ואחרֿכך אחת,

אך  רב זמן כולל הוא גם חלק שכל

שבו  השנה ראש עניין והוא מזה פחות

כל  שכוללת אחת בחינה נמשך ביום

בסקירה  השנה ימי (365) דשס"ה הזמן

ראשיֿ לי"ב מתחלק ואחרֿכך אחת,

דל' הזמן כולל שראשֿחודש חדשים

ואחרֿכך  לימים ואחרֿכך יום (30)

לרגעים  מתחלק ואחרֿכך לשעות...

והוויית  אחרון... היותר הזמן והוא

צמצום  מחמת הוא הזמן שורש

בריאת  בהתחלת שהיה והתפשטות

מטי' ולא 'מטי זה ונקרא העולם...

הצמצום  בחינת והנה האריז"ל בכתבי

השפע  התחלקות שיהיה כל ולכן הרגע זמן שהיית גורם הוא וההתפשטות

שקדמו  חבירו שמסתלק אחר להתמשך צריך הרי חלק וכל רבים לחלקים

והסתלקות  התפשטות מטי ולא מטי נקרא האחד והסתלקות המשכת אםֿכן

בחינת  שהיא שבאדם הנשימה וכמשל רגעים ריבוי יהיה ההתחלקות וריבוי

מה  זמן יהי' הנשימות ומריבוי והתפשטות בהסתלקות הלב מן החיות המשכת

שאור  אףֿעלֿפי ונמצא לחברתה, מתאחרת או קודמת אחת כל שבהכרח לפי

יהי' ממנו הנמשכים בנמצאים אבל מהזמן למעלה הוא ברוךֿהוא איןֿסוף

באמת  כי הזמן סדר הנקרא וזהו המשכותם... סדר מחמת ואיחור קדימה בחי'

בבחינת  שהמשכותיו לפי הזמן סדר שנקרא אלא כשלנו  גמור זמן אינו

מבחינת  רק וכו' תפארת ואחרֿכך גבורה ואחרֿכך חסד תחלה התחלקות

וימלוך  מלך מלך שנאמר וזהו גמור זמן יתהוה עשיה יצירה בבריאה מלכות

עבר עניין ועתיד..."]שהוא הווה

ÔÈÚ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓlL) ˙aLc ‰Áen‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««¿»¿«»∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«
,ÔÓf‰,לעיל כנזכר זמן, המושג קיים שבהם האופנים ובכל הדרגות בכל «¿«

ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡a ‡e‰ ÔÓf‰L ÈÙk Ìb«¿ƒ∆«¿«¿∆«≈«¬∆∆∆ƒ¿»∆
ÌL ÏL ÔÙB‡a elÈÙ‡ ,ÈelÈ‚Â וגילוי,‰‡¯‰ הארה הוא 'שם' גם כי ∆»»¿ƒ¬ƒ¿∆∆≈

ביותר  הנעלה באופן גם וגילוי, מהארה למעלה שהוא המנוחה עניין )ואילו
˙ÚbÓ BÊ ‰ÈÁ··e .˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ‡e‰'ו'נוגעת˙„B·Ú ¿«¿«ƒ¿ƒ»«««¬«
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כז dlk izeg` ipbl iz`a

ענין  ּכללּות ידי על ּבאה ּדׁשּבת ְְְְְִֵַַַַָָָָָהּמנּוחה

ּבׁשּבת). יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח (מי ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה

זה,e‰ÊÂז) ּבסעיף המבֹואר הענין ּכללּות ¿∆ְְְְִִֶַָָָָָ

למעלה, האֹוצר ענין להבין ְְְְְִִֵֶַַָָָָׁשּכדי

החיל  לפקידי ונֹותנים ׁשּפֹותחים האֹוצר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָויֹוקר

ּגֹודל  ּתחיּלה מבאר החיל, לאנׁשי ידם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָועל

ּתכלית, אין עד למּטה סֹוף אין ּדאֹור ְְְְִִֵֵַַַָָָהענין

אין  ּבבחינת וההתּפּׁשטּות הּגיּלּוי ענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַׁשהּוא

אין  עד למּטה ׁשּנמׁש ּכפי ּגבּול ּובלי ְְְְְִִִֵֶַַָָסֹוף

עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות אפיּלּו ְְְְֲֲִִִִִַָָָָּתכלית,

,מעׂשי ּגדלּו מה הּנבראים, ּבגדֹולי רק ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹולא

,מעׂשי רּבּו מה הּנבראים, ּבריּבּוי ּגם ְְֲִִִֶֶַַַַָָָאּלא

אין  ענין ׁשּזהּו מסּפר, אין עד ריּבּוי ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ׁשל  העיּלּוי ּגֹודל יּובן ּומּזה לאמיּתתֹו, ֲִִִֶֶֶַַָָסֹוף

ּתכלית", אין עד מ"למּטה ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּדרגֹות

אין  עד למעלה הּוא סֹוף אין ׁשאֹור ענין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשּזהּו

ׁשּזהּו זה ׁשּלאחרי ּבהּסעיפים ׁשּמבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָקץ,

ׁשּמתחיל  הּנקּוּדה וזֹוהי ׁשּלמעלה. האֹוצר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָענין

ׁשּמלמעלה  ,ההמׁש ׁשל זה ּבחלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלבאר

ׁשהם  החתּומים, האֹוצרֹות את ונֹותנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָּפֹותחים

למּטה  סֹוף אין ּדאֹור מהענין אפיּלּו יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָנעלים

על  האֹוצרֹות ּבנתינת והּכּוונה ּתכלית. אין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָעד

לאנׁשי החיל ּפקידי  לצֹורידי היא החיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַ

ׁשלל  ּדלׁשלֹול הענין לא ּגּופא, ּובזה ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹהּמלחמה,

ועד  ׂשכר, לקּבל מנת על העבֹודה לא ּבז, ְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹולבֹוז

ּדוקא  אּלא הּׂשכר, ּבענין נעלה הּיֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאֹופן

הרצֹון  ,הּמל רצֹון ׁשּיּוׁשלם ּדנּצחֹון, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ּכפי  היינּו, הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְְְְִֵַַַָּדעצמּות

ׁשּכלּול  ּכפי ּבהרצֹון מתלּבׁש ּומהּות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשעצמּות

למּטה  ּדוקא נמׁש ּכ ואחר ּומהּות, ְְְְְְִַַַַַַָָָָּבעצמּות

הּגׁשמי. העׂשּיה לעֹולם עד ּתכלית, אין ְְְֲִִִֵַַַַַַָָעד
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˙aL ·¯Úa Á¯hL ÈÓ'ה מעניין aLa˙וייהנה ÏÎ‡Èבעבודת ƒ∆»«¿∆∆«»…«¿«»
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ÏÈÁ‰ וכפי) הלוחמים החיילים ««ƒ
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קץ'), אין עד למעלה ≈«¿Ó·‡¯סוף
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,˙ÈÏÎz ÔÈ‡,גבולות וללא סוף ללא ≈«¿ƒ
ÈelÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ

˙eËMt˙‰‰Â האלוקות של ¿«ƒ¿«¿
Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿

CLÓpL ÈÙk ביטוי ומקבל ופועל ¿ƒ∆ƒ¿»
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,¯tÒÓ,גבול ללא e‰fLריבוי ƒ¿»∆∆
,B˙zÈÓ‡Ï ÛBÒ ÔÈ‡ ÔÈÚ,גבול ובלי סוף אין של האמיתית המשמעות ƒ¿«≈«¬ƒ»
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תכלית" אין עד "למטה הנמשך מהאור יותר שנעלות באלוקות דרגות אותן

e‰fL הוא תכלית" אין עד מ"למטה שלמעלה ‡ÔÈהדרגות ¯B‡L ÔÈÚ ∆∆ƒ¿»∆≈
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È‰BÊÂ .‰ÏÚÓlL ¯ˆB‡‰»»∆¿«¿»¿ƒ
¯‡·Ï ÏÈÁ˙nL ‰ce˜p‰«¿»∆«¿ƒ¿»≈
,CLÓ‰‰ ÏL ‰Ê ˜ÏÁa¿≈∆∆∆«∆¿≈

‰ÏÚÓÏnL האלוקות מצד ∆ƒ¿«¿»
ÌÈ˙BÂ ÌÈÁ˙Bt ישראל לבני ¿ƒ¿¿ƒ

החיל  אנשי ‰‡B¯ˆB˙שהם ˙‡∆»»
Ì‰L ,ÌÈÓe˙Á‰ אלו 'אוצרות' «¬ƒ∆≈

אין  עד למעלה סוף אין 'אור עניין שהם

ÔÈÚ‰Óקץ' elÈÙ‡ ¯˙BÈ ÌÈÏÚ«¬ƒ≈¬ƒ≈»ƒ¿»
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c¿≈¿«»«≈

.˙ÈÏÎz«¿ƒ
‰Âek‰Â והתכלית È˙a˙המטרה ¿««»»ƒ¿ƒ«
˙B¯ˆB‡‰ מבחינת האלוקות גילוי »»

קץ' אין עד למעלה סוף אין »ÏÚ'אור
ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï ÏÈÁ‰ È„È˜t È„È¿≈¿ƒ≈««ƒ¿«¿≈««ƒ
ה' את העובדים ישראל בני ובנמשל,

‰Ê·e ,‰ÓÁÏn‰ C¯BˆÏ ‡È‰ƒ¿∆«ƒ¿»»»∆
‡Ùeb,עצמה המלחמה Ï‡בעניין »…

ÊB·ÏÂ ÏÏL ÏBÏLÏc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»
,Êa בשביל למלחמה הכוונה אין «

ובנמשל שלל, ‰B·Ú„‰לתפוס ‡Ï…»¬»
,¯ÎN Ïa˜Ï ˙Ó ÏÚ הכוונה אין «¿»¿«≈»»

כך  על השכר קבלת בשביל ה' לעבודת

ÔÈÚa ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡Ï „ÚÂ¿«»∆«≈«¬∆¿ƒ¿«
¯ÎO‰,ביותר נעלה לשכר לא ואפילו «»»
‡l‡ שהיא למלחמה Âc˜‡הכוונה ∆»«¿»

ÌÏLeiL ,ÔBÁvc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»∆¿«
‰CÏnבפועל  ÔBˆ¯ שמטעמו ¿«∆∆

למלחמה, יוצאים והחיילים המפקדים

היינו  eÓˆÚc˙ובנמשל ÔBˆ¯‰»»¿«¿
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»
האלוקות  של והמהות העצם ואמנם

אבל  הרצון, מעניין למעלה זה הרי

ÈÈ‰˙e‰Óe ˙eÓˆÚL ÈÙk ,e «¿¿ƒ∆«¿«
ÏeÏkL ÈÙk ÔBˆ¯‰a LaÏ˙Óƒ¿«≈¿»»¿ƒ∆»

כלול  שהרצון e‰Óe˙כפי ˙eÓˆÚa¿«¿«
יותר  בדרגות הוא שהרצון כפי ולא

עצמו, בפני עניין Ckנמוכות, ¯Á‡Â¿««»
ומהות, מעצמות הדבר התגלות סוף CLÓלאחר האין האור של הגילוי ƒ¿»

ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ „Ú ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ‡˜Âc וזו «¿»¿«»«≈«¿ƒ«¿«»¬ƒ»««¿ƒ
לעולם  עד ביותר, למטה אלוקות לגילוי להביא הזו, הרוחנית המלחמה מטרת

ממנו. למטה תחתון שאין ביותר התחתון העולם שהוא הגשמי הזה
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a"kyz'dכח ,hay c"ei

e‰ÊÂ סעיף) לעיל המדּוּבר הענין ּכללּות ּגם ¿∆ְְְְִִֵַַָָָָָ

ׁשכינה  ׁשעיּקר ,ההמׁש ּבכללּות ְְְִִִֵֶֶַַָָא')

כּו', נסּתּלקה ּכ ׁשאחר אּלא היתה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים

ּולהמׁשי לחזֹור יׂשראל ּבני עבֹודת היא זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָועל

זה  וענין ּבתחיּלה, ׁשהיה ּכפי ׁשכינה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָעיּקר

וקּיּום  הּתֹורה ּבליּמּוד העבֹודה ידי על ְְְֲֲִִֵַַַָָָָנעׂשה

הּתֹורה  ׁשּקּיּום היינּו, צבא, ׁשל ּובאֹופן ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּמצוֹות,

(צבא  צבא אנׁשי ׁשל ההנהגה ּבאֹופן הּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּומצֹות

זאת  ועֹוׂשים עֹול, ּבקּבלת ׁשהיא חיל) ְְְִִִִֶַַַָֹמּלׁשֹון

(צבא  מּוגּבל ּוזמן ּבמקֹום התלּבׁשּות ׁשל ְְְְְְִֶֶַַָָָָּבאֹופן

התּכּללּות  ׁשל ּובאֹופן ּדוקא, מּוגּבל) זמן ְְְְְְְִִֶֶַַַָָמּלׁשֹון

התּכּללּות  ידי ׁשעל ויֹופי צביֹון מּלׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ(צבא

יׂשראל  ּבני ּדכל ההתּכּללּות ּגוונים), ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָריּבּוי

וׁשֹואב  עצי חֹוטב עד ׁשבטיכם ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמראׁשיכם

הּנפׁש,84מימי ּכחֹות ּדכל ההתּכּללּות וכן , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ

זה  ידי על ׁשּדוקא ד') (סעיף לעיל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּכמדּוּבר

ּבּנפׁש ׁשּדּוגמתֹו חד, הּוא אנּת מּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָלֹוקחים

ידי  ועל הּנפׁש, ועצם הּנפׁש ּפׁשיטּות ענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּוא

הּדירה  ׁשּתהיה העליֹון הרצֹון את מׁשלימים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָזה

הּמל ּומהּות עצמּות נמצא ׁשּבּה ,יתּבר ,85לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

מלּכא  ּבביאת מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּיתּגּלה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכפי

טפחים. מעׂשרה למּטה ְְְֲִִֵַָָָָָמׁשיחא,
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טֿי.)84 כט, נצבים – הכתוב תרעט )85לשון ע' ח"ב שה"ש אוה"ת תפט. ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ,הזה לעולם עד ביותר, למטה אלוקות והתגלות המשכת של זה עניין ¿∆

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb של הכללי ‡'התוכן ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯ae„Ó‰ «¿»»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ
זה  ‰‰CLÓ,במאמר ˙eÏÏÎa 'באתי ) המשך כל של הכללי התוכן אודות ƒ¿»«∆¿≈

‰È˙‰,לגני' ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚL עיקר העולם בריאת בעת ∆ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»
דווקא  היה השכינה והשראת גילוי

התחתון הזה Á‡L¯בעולם ‡l‡∆»∆««
Ck וחטאים הדעת עץ חטא ידי על »

מהארץ lzÒ˜‰נוספים  השכינה ƒ¿«¿»
השביעי  לרקיע עד ÏÚÂלרקיע, ,'eÎ¿«

Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ‡È‰ ‰Ê∆ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
‰ÈÎL ¯wÈÚ CÈLÓ‰Ïe ¯BÊÁÏ«¬¿«¿ƒƒ«¿ƒ»

ביותר  lÈÁ˙a‰למטה ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ»
העולם, בריאת Ê‰בעת ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆

ראוי  למקום הגשמי הזה העולם עשיית

אלוקות È„Èלגילוי ÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈
‰„B·Ú‰ את עובדים ישראל שבני »¬»

Ìei˜Âה' ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»¿ƒ
ÙB‡·e ,˙BÂˆn‰,‡·ˆ ÏL Ô «ƒ¿¿∆∆»»

היוצר  צבא כמו היא והעבודה

‰Bz¯‰למלחמה  ÌeiwL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ«»
‰‚‰‰‰ ÔÙB‡a ‡e‰ ˙BˆÓeƒ¿¿∆««¿»»
ÔBLlÓ ‡·ˆ) ‡·ˆ ÈL‡ ÏL∆«¿≈»»»»ƒ¿
ÏBÚ ˙Ïa˜a ‡È‰L (ÏÈÁ«ƒ∆ƒ¿«»«
האישית, המציאות של מוחלט וביטול

ÏL ÔÙB‡a ˙‡Ê ÌÈNBÚÂ¿ƒ…¿∆∆
ÔÓÊe ÌB˜Óa ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿»¿«
ÔÓÊ ÔBLlÓ ‡·ˆ) Ïa‚eÓ¿»»»ƒ¿¿«

‡˜Âc (Ïa‚eÓ מעניין חלק זה שגם ¿»«¿»
היינו  למטה, האלוקות וגילוי המשכת

הגדרים  שהם והזמן המקום גדרי בתוך

גשמית, מציאות של וההגבלות

ÈÙBÈÂ ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓ ‡·ˆ) ˙eÏlk˙‰ ÏL ÔÙB‡·e וכמבואר ¿∆∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
דברים הם והתפארת היופי ¯ÈeaÈבחסידות ˙eÏlk˙‰ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÌÈÂÂb יחד לעניין ),ושילובם הכוונה הזו, הרוחנית ובמלחמה ¿»ƒ
˙eÏlk˙‰‰ וההתחברותÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯Ó Ï‡¯NÈ Èa ÏÎc «ƒ¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈≈»≈∆ƒ¿≈∆

EÈÓÈÓ ·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁ „Ú84,אחת למציאות יחד ÔÎÂלהתאחד «≈≈∆¿≈≈∆¿≈
˙eÏlk˙‰‰ והחיבורLÙp‰ ˙BÁk ÏÎc'ה שעבודת באופן ביחד «ƒ¿«¿¿»…«∆∆

יחד, וכולם הנפש, כוחות בכל תהיה

('„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯ae„Ók«¿»¿≈»ƒ
ÌÈÁ˜BÏ ‰Ê È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆¿ƒ

וגילוי  המשכה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙ומקבלים
הנקראת Á„,האלוקות ‡e‰ z‡«¿¿«

ÔÈÚ ‡e‰ LÙpa B˙Ó‚ecL∆¿»«∆∆ƒ¿«
LÙp‰ ˙eËÈLt שלמעלה ¿ƒ«∆∆

יש  מהם אחד שכל הפרטיים מהכוחות

מיוחד וגדר 'ציור' ‰LÙp,לו ÌˆÚÂ¿∆∆«∆∆
כוחות  כל של התכללות יש וכאשר

קשור  זה הרי אחד לעניין הנפש

הדרך  וזו הנפש, ועצם הנפש לפשיטות

הוא  'אנת מבחינת האלוקות להמשכת

אחד  עניין שהיא כפי האלוקות חד',

ביטוי  אין ולכן יחד בו כלול (והכול

השונות  הדרגות שבין להבדלים

יש  מהן אחת שלכל השונות והספירות

על  מדובר אלא מיוחד, ו'ציור' עניין

מוחלטת  Ê‰התאחדות È„È ÏÚÂ (¿«¿≈∆
והתאחדות  בהתכללות ה' את שעובדים

יחד  הכוחות ÌÈÓÈÏLÓ«¿ƒƒכל
פועל  לידי ומביאים ∆‡˙וממלאים
‰È‰zL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ בעולם »»»∆¿∆ƒ¿∆

התחתון C¯a˙È,הזה BÏ ‰¯Èc‰«ƒ»ƒ¿»≈
daL זו eÓˆÚ˙בדירה ‡ˆÓ ∆»ƒ¿»«¿

CÏn‰ ˙e‰Óe85‰lb˙iL ÈÙk , ««∆∆¿ƒ∆ƒ¿«∆
‡kÏÓ ˙‡È·a ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ««¿»

‡ÁÈLÓ,המשיח ÌÈÁÙËמלך ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ והמוגבל הנמוך בחלק ¿ƒ»¿«»≈¬»»¿»ƒ
הגשמית. המציאות גדרי בתוך העולם, של

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

בהעלם, כלולים בפירוש רש"י גם עניינים על-דרך הדרוש והרמז, ועד ל"יינה של תורה", ועד שלפעמים מביא רש"י את חלק הדרוש 
גם בגלוי.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז


