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h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰Ba הרֹופא יכּנס, יׂשראל נדחי הוי' ירּוׁשלים ≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

וגֹו' לב ּדּבּור1ֿלׁשבּורי ּבּמאמר ואיתא . ְְְֲִִִֵֵַַָָ

תרכ"ט  מׁשנת הזה ׁשנה),2הּמתחיל מאה (לפני ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

לׁשבּורי  "הרֹופא ענין ׁשּיכּות מהי להבין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדצרי

ּבּמאמר, ּוממׁשי ה'". ירּוׁשלים ל"ּבֹונה ְְְֲִִֵֵַַַַָָלב"

ירמיה' ּב'ילקּוט אריה 3ּדאיתא ּבמּזל אריה עלה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

נבּוכדנאּצר, זה - אריה עלה אריאל. את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהחריב

-4ּדכתיב  אריה ּבמּזל מּסּבכֹו. אריה עלה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

החמיׁשי.5ׁשּנאמר  ּבחדׁש ירּוׁשלים ּגלּות עד ְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

חנה  קרית אריאל אריאל הֹוי אריאל, ְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָוהחריב

הּמזּבח 6ּדוד  על אריאל 7(ּדקאי ׁשּנקרא על 8, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

עלּֿגּבי  ּכארי רֹובצת ׁשהיתה מעלה ׁשל אׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשם

קּורּבנין 9הּמזּבח  ּדאכיל אריה עלֿמנת 10, ,( ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

יבא  אריאל. ויבנה אריה ּבמּזל אריה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיבא

ּביּה ּדכתיב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא זה - 11אריה ְְִִֵֵֶַַָָ

והפכּתי  אריה, ּבמּזל יירא. לא מי ׁשאג ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹאריה

לׂשׂשֹון  "ּבֹונה 12אבלם – אריאל ויבנה , ְְְְֲִִֵֵֶֶָָ

יכּנס".יר  יׂשראל נדחי ה' ּוׁשלים ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

LÈÂ,'ה'ּילקּוט ּדברי ּבּמאמר ׁשּמביא לֹומר, ¿≈ְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

ה'" ירּוׁשלים ּד"ּבֹונה ׁשהענין להֹוכיח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּכדי

נאמר  זה ּכתּוב (ׁשהרי הּגאּולה ענין עקר ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

הּוא  הּגאּולה ׁשעקר  הינּו, העתידה), הּגאּולה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָעל

"מּפני  והּגלּות, החּורּבן ענין ּכללּות ּדהּנה, הענין, ּובאּור ירּוׁשלים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבנין

מארצנּו" ּגלינּו ּדוקא.13חטאינּו הּיראה ּבענין ּבעבֹודה החּסרֹון מּצד הּוא , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

עֹונׁש מּכלֿמקֹום האהבה, ּבענין ּבעבֹודה ּגם חּסרֹון ׁשהיה היֹות ּדעם ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
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בֿג.1) קמז, ואילך.2)תהלים רצד ע' תרכ"ט רנט.3)סה"מ ז.4)רמז ד, ג.5)ירמי' א, א.6)שם כט, פירש"י,7)ישעי'

עה"פ. ומצו"צ טז.8)רד"ק מג, יחזקאל ב.9)ראה כא, ועוד.10)יומא א. יז, ח"ג א. רעח, ח"ב ב. ו, ח"א זהר ראה

ח.11) ג, יב.12)עמוס לא, דיו"ט.13)ירמי' מוסף תפלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שחרית): תפילת של דזמרה' ב'פסוקי הנאמרים (בפרקים בתהילים נאמר

ÒpÎÈ Ï‡¯NÈ ÈÁ„ 'ÈÂ‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba לעתיד הקדושֿברוךֿהוא ≈¿»«ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
שהוא  העובדה היא הקדושֿברוךֿהוא של השבחים אחד ≈«‰¯ÙB‡לבוא,

·Ï È¯e·LÏ אותם .B‚Â1'ומחזק ƒ¿≈≈¿
‡˙È‡Â ומובא¯Ó‡na של חסידות ¿ƒ»««¬»

מהר"ש  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒהרבי 
LÓ˙בפסוק הפותח  ‰Ê‰«∆ƒ¿«

Ë"Î¯˙2‰L ‰‡Ó ÈÙÏ) בעת ƒ¿≈≈»»»
בשנת  הרבי עלֿידי זה מאמר אמירת

È‰Óתשכ"ט  ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,(¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙eÎiL בין הפנימי ÔÈÚהקשר «»ƒ¿«

"·Ï È¯e·LÏ ‡ÙB¯‰"»≈ƒ¿≈≈
"'‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba"Ï שבגלל ¿≈¿»«ƒ

אין  שלכאורה הדברים שני זו שייכות

לזה? זה בסמיכות נאמרו קשר ביניהם

CÈLÓÓe מהר"ש Ó‡na¯,הרבי «¿ƒ««¬»
‡˙È‡c מובאËe˜ÏÈ'a ¿ƒ»¿«¿
'‰ÈÓ¯È3 על מדרש שמעוני' 'ילקוט ƒ¿¿»

ירמיה  ÏfÓaספר ‰È¯‡ ‰ÏÚ»»«¿≈¿«»
.Ï‡È¯‡ ˙‡ ·È¯Á‰Â ‰È¯‡«¿≈¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈

מפרט  Ê‰והמדרש - ‰È¯‡ ‰ÏÚ»»«¿≈∆
¯v‡„Îe·,בבל È˙Îc4·מלך ¿«¿∆«ƒ¿ƒ

בית  חורבן על ירמיה של בנבואה

‡¯È‰(הראשון)המקדש  ‰ÏÚ»»«¿≈
BÎaqÓ(שלו מהכלוב (יצא ƒÀ¿

לשום  ממקמו יצא נסע גוים "ומשחית

יושב" מאין תצינה עריך לשמה ארצך

שיצא  נבוכדנצר על משל הם והדברים

חורבן. לגרום כדי ישראל לארץ מבבל

Y ‰È¯‡ ÏfÓa שמזלו אב בחודש ¿«»«¿≈
eÏb˙בירמיה Ó‡pL5¯אריה  „Ú ∆∆¡««»

ÈLÈÓÁ‰ L„Áa ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ«…∆«¬ƒƒ
אב. חודש ניסן, È¯Á‰Â¿∆¡ƒ·מחודש

,Ï‡È¯‡ בישעיה הכתוב ‰ÈBכלשון ¬ƒ≈
‰Á ˙È¯˜ Ï‡È¯‡ Ï‡È¯‡¬ƒ≈¬ƒ≈ƒ¿«»»

„Âc6È‡˜c) הכוונהÏÚ »ƒ¿»≈«
ÁaÊn‰7Ï‡È¯‡ ‡¯˜pL ,8ÏÚ «ƒ¿≈«∆ƒ¿»¬ƒ≈«

‰ÏÚÓ ÏL L‡ ÌL מן אש ≈≈∆«¿»
È¯‡kהשמים  ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆«¬ƒ

ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ9, חכמינו כדברי ««≈«ƒ¿≈«
בזוהר  נקרא והמזבח בגמרא, ז"ל

ÔÈa¯e˜ ÏÈÎ‡c ‰È¯‡10 קרבנות שאוכל ממשיך ),אריה והמדרש «¿≈¿»ƒ¿»ƒ
המקדש  בית שחורבן ‡¯È‰היה ואומר ÏfÓa ‰È¯‡ ‡·iL ˙ÓŒÏÚ«¿»∆»…«¿≈¿«»«¿≈

.Ï‡È¯‡ ‰·ÈÂ,ומפרט‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰Ê - ‰È¯‡ ‡·È ¿ƒ¿∆¬ƒ≈»…«¿≈∆«»»
dÈa ·È˙Îc11,עמוס בנבואת בו, ÈÈ¯‡שכתוב ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡ ƒ¿ƒ≈«¿≈»«ƒ…ƒ»

מ  דיבר אלוקים ינבא","ה' לא «»¿ÏfÓaי
,‰È¯‡ הקדושֿברוךֿהוא וכאשר «¿≈

בחודש  השלישי המקדש בית את יבנה

ירמיה  שבנבואת הייעוד יקויים אב,

ÔBNNÏ ÌÏ·‡ ÈzÎÙ‰Â12, ¿»«¿ƒ∆¿»¿»
Ï‡È¯‡ ‰·ÈÂ ככתוב בתהלים – ¿ƒ¿∆¬ƒ≈

העתידה, הגאולה ≈"Ba‰על
Ï‡¯NÈ ÈÁ„ '‰ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

."ÒpÎÈ¿«≈
L ,¯ÓBÏ LÈÂ מהר"ש È·n‡הרבי ¿≈«∆≈ƒ

'Ëe˜Ïi'‰ È¯·c ¯Ó‡na««¬»ƒ¿≈««¿
ÔÈÚ‰Lהאמורים, ÁÈÎB‰Ï È„k¿≈¿ƒ«∆»ƒ¿»

"'‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba"c בניין ¿≈¿»«ƒ
והמקדש  ÔÈÚירושלים ¯˜Ú ‡e‰ƒ«ƒ¿«

‰Ê ·e˙k È¯‰L) ‰Ïe‡b‰«¿»∆¬≈»∆
,(‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÏÚ ¯Ó‡∆¡«««¿»»¬ƒ»
‡e‰ ‰Ïe‡b‰ ¯˜ÚL ,eÈ‰«¿∆ƒ««¿»

,ÌÈÏLe¯È ÔÈa שממשיך כפי ƒ¿«¿»«ƒ
ומבאר.

˙eÏÏk ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
,˙eÏb‰Â Ôa¯eÁ‰ ÔÈÚ שהוא ƒ¿««¿»¿«»

שאומרים  של כפי מוסף תפילת בנוסח

eÈÏbהחגים  eÈ‡ËÁ ÈtÓ"ƒ¿≈¬»≈»ƒ
"eˆ¯‡Ó13„vÓ ‡e‰ , ≈«¿≈ƒ«

‰„B·Úa ÔB¯qÁ‰,הרוחנית «ƒ»«¬»
ה' ‰i¯‡‰עבודת ÔÈÚa'ה יראת ¿ƒ¿««ƒ¿»

˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â .‡˜Âc«¿»¿«¿¿ƒ¡
‰È‰L והגלות הבית חורבן קודם ∆»»
B·Úa„‰מארצנו  Ìb ÔB¯qÁƒ»««¬»

,‰·‰‡‰ ÔÈÚa לא ה' אהבת וגם ¿ƒ¿«»«¬»
ומספקת, ראוייה במידה «ŒÏkÓƒהייתה

˙eÏb‰Â Ôa¯eÁ‰ LBÚ ÌB˜Ó»∆«¿»¿«»
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ, קיט תהליםמזמורי   )ב

   ושלים הוי'בונה ירה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......    ט"כה'תש ,אב- חםמנ י"א , נחמו, שבת ואתחנן ש"פ 

  , נחמושבת , ואתחנן בת פרשתששיחת   )ד

 טו  .............................  ט"כה'תש, אב-חםנמ י"א

 וכ  ...............  דיך כר ואתחנןפרשת שיחות -לקוטי  )ה

 רה"ח ה  לכ"ק הרה"ג לוי יצחק על התורה  ילקוט  )ו

 בל  ..................  "ל הן זצאורסאהמקובל ר' לוי יצחק שני 

 דל  ...........  ואתחנןפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 ה ל  .......  ואתחנןפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 ע  ..............  ואתחנןפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )י

 אע  .................................  ואתחנןפרשת לשבוע  

 בפ  ...........ואתחנןפרשת לשבוע לוח "היום יום"   )יא

 ה פ  .........................  מב"ם הלכה יומית לעיון בר  )יב

 רמב"ם  ירו שיע

 ח פ  ..........  ואתחנןפרשת בוע  שלג' פרקים ליום  –  ) יג

 טמק   .....  ואתחנןפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

 בסק  .........  ואתחנןפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 הסק  ....................................  ה פרק  דניאל , מ פרק  ה רמיי

  מידותמסכת  –משניות   )יז

 זסק  ................................................  ביאור קהתי 

 עהק  ....................................... ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

  עם ביאורים שבתמסכת   )יט

 ועק  ......................................  ח מק עד דף  מבקף מד

 הר  ...........................  מדרש רבה למגילת איכה  )כ

 

 ריט  .........  בה באבר קמצא' ללימוד בתשע'סוגיית   )כא

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 זכר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  ) כג

  טכר  ..............................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    וידעת היום  התורלקוטי   )כד

 לבר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   תורת חיים  )כה

 זכר  ..............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיךדרך מצ –הצ"צ מאמרי   )כו

 לח ר  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 מר  ...............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כח

 מאר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ש"ת –ם מאמריספר ה  )כט

 מבר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל

 המר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 רמח  .........................................  ה כפרק  ספר הזכרונות  )לא

  אגרות קודש   )לב

 נאר  ......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 נדר  ................................  בית הבחירה  –רמב"ם   ) לג

 נחר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

 סזר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  ) לה

 סטר  ..........................  גפרק לפרקי אבות  ביאורים  ) לו

 ער  .....................  ואתחנןפרשת לשבוע  לוח זמנים   ) לז

 עאר  ............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לח



qpkiו l`xyi igcp 'ied milyexi dpea

ּבענין  החּסרֹון ּבגלל לא הּוא והּגלּות ְְְְְִִִַַַַַָָָֹהחּורּבן

הּיראה  ּבענין החּסרֹון ּבגלל אּלא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהאהבה,

(ׁשּנעׂשה 14ּדוקא  הּגאּולה ׁשענין מּובן ּומּזה . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

עלֿידי  הּוא והּגלּות) החּורּבן סּבת ּתקּון ְְְְִִֵֵַַַַַָָעלֿידי

ׁשעקר  וזהּו הּיראה. ּבענין העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשלמּות

"ירּוׁשלים" ּכי ירּוׁשלים, ּבנין ענין הּוא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּגאּולה

'ׁשלם' ׁשם ועל 'יראה' ׁשם על ׁשהּוא 15הּוא , ְְִֵֵֵֶַַָָ

הּיראה  ׁשלמּות .16ענין ְְְִִֵַַָ

ּד"ּבֹונה CÈLÓÓeב) ׁשהענין ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֵֶַַָָָ

על  ּגם (ּדקאי הוי'" ְְֲִֵַַַָָָָירּוׁשלים

אריאל, ויבנה ה'ּילקּוט': ּכדברי הּמקּדׁש, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָּבית

ׁשּכתּוב  מה ּבהקּדים יּובן ה'), ירּוׁשלים 17ּבֹונה ְְְִִֵֶַַָָָָ

מן  האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה ְְֲִִִֶֶַַַַָָ"ּגדֹול

ׁשני' ּו'בית ראׁשֹון' 'ּבית ענין ּדׁשרׁש ְְִִִִִִֵֶַַַָֹהראׁשֹון",

ראׁשֹון' 'ּבית הוי', ּדׁשם ההי"ן ׁשּתי ענין ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָהּוא

ׁשני' ּו'בית ּבינה, ּבחינת עּלאה, ה' ּבחינת ְְִִִִִִֵַַַָָָהּוא

ּכן, ואם מלכּות, ּבחינת ּתּתאה, ה' ּבחינת ְְְְִִִֵַַַַָָהּוא

מּבחינת  היה ראׁשֹון' ּב'בית ׁשהיה אלקּות ְְֱִִִִִֶַַָָָָֹּגּלּוי

מּב הּוא ׁשני' ּוב'בית י"ה, ו"ה יחּוד יחּוד 18חינת ְְִִִִִִֵַַ

ׁשּלפניֿזה  ּבּמאמר ׁשּנתּבאר וענינם 19(ּכמֹו .( ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

העבֹודה, ׁשּבכללּות האֹופּנים ׁשני הם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודה

והעבֹודה  י"ה. ּבחינת הּמֹוחין, ׁשּמּצד ְְֲֲִִִֶַַַָָָָהעבֹודה

ּומעׂשה, ודּבּור ּבקֹול ּומצֹות הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶַַָּבעסק

ו"ה  ּבענין 20ּבחינת אֹופּנים ׁשני יׁש ּוכנגדם . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשהם  הּתחּתֹון, וגןֿעדן העליֹון ּגןֿעדן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׂשכר,
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ב.14) קנב, דא"ח) (עם סידור א.15)ראה טז, תענית ― הר תוד"ה י. פנ"ו, ב.16)ב"ר ס, ר"ה א. ד, פקודי לקו"ת ראה

ג. ו, ט.17)שה"ש ב, תרכ"ט 18)חגי סה"מ א'נ. ע' ח"ב  נ"ך באוה"ת תבכה בכה רד"ה ב. ט, ח"ב ב. נ, ח"א זהר ראה

רפז. רצ).19)ע' ע' (לעיל פ"ב חזון שבת דברים, דש"פ תפדה במשפט ציון ואילך).20)ד"ה א (יח, ראה ר"פ לקו"ת ראה
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‡˜Âc ‰‡¯i‰ ÔÈÚa14. ¿ƒ¿««ƒ¿»«¿»
‰fÓe יותר ה', יראת בעניין היה החורבן לפני ה' בעבודת החיסרון שעיקר ƒ∆

ה', אהבת בעניין È„ÈŒÏÚמאשר ‰NÚpL) ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿««¿»∆«¬»«¿≈
˙aÒ Ôe˜z של ‰Ôa¯eÁהגורם ƒƒ««¿»

˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (˙eÏb‰Â¿«»«¿≈¿≈
e‰ÊÂ .‰‡¯i‰ ÔÈÚa ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿««ƒ¿»¿∆

לכך  הפנימי »ÚL∆ƒ˜¯הטעם
‰Ïe‡b‰ כפשוטו גםÔÈÚ ‡e‰ «¿»ƒ¿«

"ÌÈÏLe¯È" Èk ,ÌÈÏLe¯È ÔÈaƒ¿«¿»«ƒƒ¿»«ƒ
ÌL ÏÚÂ '‰‡¯È' ÌL ÏÚ ‡e‰«≈ƒ¿»¿«≈

'ÌÏL'15˙eÓÏL ÔÈÚ ‡e‰L , »≈∆ƒ¿«¿≈
‰‡¯i‰16 שלימות יש כאשר ולכן «ƒ¿»

נבנית. ירושלים ה', ביראת

ÔÈÚ‰L ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (·«¿ƒ««¬»∆»ƒ¿»
"'ÈÂ‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba"c¿≈¿»«ƒ¬»»

È‡˜c) לא העיר המכוון על רק ¿»≈
אלא  Èa˙ירושלים ÏÚ Ìb««≈

:'Ëe˜Ïi'‰ È¯·„k ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ¿≈««¿
,Ï‡È¯‡ ‰·ÈÂ המזבח היינו ¿ƒ¿∆¬ƒ≈

לעיל, כמובא המקדש, ≈Ba‰שבבית
ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ,('‰ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ»¿«¿ƒ

·e˙kL ‰Ó17 חגי בנבואת »∆»
‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b"»ƒ¿∆¿««ƒ«∆

ÔB¯Á‡‰ גלות אחרי שנבנה שני בית »«¬
‰¯‡ÔBL"בבל  ÔÓ פשוטו ולפי ƒ»ƒ

בבניינו הכוונה  גדול היה שני שבית

שיובא  כפי קיומו, שנות במספר וכן

החסידות, לפי והעניין ∆…¿L¯Lcלהלן,
'ÈL ˙È·'e 'ÔBL‡¯ ˙Èa' ÔÈÚƒ¿««ƒƒ«ƒ≈ƒ

ÈzLבאלוקות,למעלה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿≈
,'ÈÂ‰ ÌLc Ô"È‰‰'ה בו שיש ≈ƒ¿≈¬»»

אחרונה  וה' ¯‡ÔBL'ראשונה ˙Èa'«ƒƒ
,‰‡lÚ '‰ ˙ÈÁa ‡e‰'הה ¿ƒ«ƒ»»

עליונה  ה' הנקראת »ÈÁa¿ƒ˙הראשונה
‰Èa,העליונות הספירות ‰'שבעשר ˙ÈÁa ‡e‰ 'ÈL ˙È·'e ƒ»«ƒ≈ƒ¿ƒ«

,‰‡zz תחתונה ה' הנקראת השנייה eÎÏÓ˙הה' ˙ÈÁa שבעשר «»»¿ƒ««¿
העליונות, ¯‡ÔBL'הספירות ˙È·'a ‰È‰L ˙e˜Ï‡ Èelb ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¡…∆»»¿«ƒƒ

„eÁÈ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ 'ÈL ˙È·'·e ,‰"È „eÁÈ ˙ÈÁaÓ ‰È‰»»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰"Â18 נמשך השתלשלות' שב'סדר האלוקי האור וחסידות, בקבלה כמבואר

חיבור  היינו בחינות, שתי בין 'יחוד' יש כאשר אבל למדריגה ממדריגה ויורד

כך  ועל הרגיל, על יתר נוסף, אלוקי אור גילוי יש ופנימית, עמוקה והתאחדות

חכמה  מיחוד כתוצאה הייתה ראשון בבית האלוקות גילוי שתוספת מבואר

כך  בלבד, כנקודה היא יו"ד האות שצורת כשם כי יו"ד, באות (הנרמזת

ה', באות (הנרמזת ובינה השכלי) הרעיון של הראשונית הנקודה היא החכמה

בינה  כך ולרוחב, לאורך התפשטות לה שיש היא ה' האות שצורת כשם כי

נקודת  והתפשטות הסתעפות היא

לאורך  שונים, לפרטים החכמה

הנוסף  האלוקות גילוי ואילו ולרוחב),

כתוצאה  היה השני המקדש בבית

כי  ו' באות (הנרמזות המידות מיחוד

שש, הוא יסוד, עד מחסד מספרן,

ספירת  עם וא"ו אות של הגימטריא

האחרונה  ה' באות הנרמזת המלכות

¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈««¬»
‰ÊŒÈÙlL19 ציון' דיבורֿהמתחיל ∆ƒ¿≈∆

ביאור  עם לאור יוצא תפדה', במשפט

לפרשת  מלכות' ב'דבר אפשר בדרך

באריכות  מבואר ושם זו, שנה דברים

הוא  והגלות החורבן של הגורם שעיקר

המידות  ו"ה, של ביחוד חיסרון

והעדר  שני, בבית שהיה כפי והמלכות,

יחוד  ידי על המתגלה הנוסף האור

).זה 
ÌÈÚÂ יחוד אלה, יחודים שני של ¿ƒ¿»»

ובי  חכמה ה', עם וא"ו יו"ד ויחוד נה,

מלכות, עם המידות ה', «¬»B·Úa„‰עם
ה' בעבודת ביטוי לידי באים שהם כפי

הזה  בזמן גם אחד כל ÈLשל Ì‰≈¿≈
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎaL ÌÈpÙB‡‰»«ƒ∆ƒ¿»»¬»

הוא עבודת  אחד אופן כללי, באופן ה'

,ÔÈÁBn‰ „vnL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ««ƒ
‰"È ˙ÈÁa חכמה כאמור, שעניינם, ¿ƒ«

באלוקות, והשגה הבנה היינו ובינה,

והבינה  החכמה האדם שבנפש כשם

המוחין. עניין השני Âהם ¿האופן
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa ‰„B·Ú‰»¬»¿≈∆«»ƒ¿

‰"Â ˙ÈÁa ,‰NÚÓe ¯ea„Â ÏB˜a20, לבחינת השייכת עבודה ¿¿ƒ«¬∆¿ƒ«
והיא  אחרונה), ה' באות (הנרמזת המלכות ובחינת ו') באות (הרמוזות המידות

כוחות  המוחין), (לעומת והחיצוניים הנחותים הנפש כוחות ידי על העבודה

והמעשה. הדיבור

Ì„‚Îe'ה בעבודת האמורים האופנים שני ‡ÌÈpÙBכנגד ÈL LÈ ¿∆¿»≈¿≈«ƒ
¯ÎO‰ ÔÈÚa,'ה עבודת בעד לנשמה ‰ÔBÈÏÚשניתן Ô„ÚŒÔb ¿ƒ¿««»»«≈∆»∆¿

‰Èa ˙ÈÁa Ì‰L ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â'העליון עדן 'גן שהיא ¿«≈∆««¿∆≈¿ƒ«ƒ»
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ז h"kyz'd ,a`Îmgpn `"i ,engp zay ,opgz`e zyxt zay

ּתּתאה  וה' עּלאה ה' ּומלכּות, ּבינה .21ּבחינת ְְְִִִַַַָָָָָ

עבֹודה  אֹופּני ּבׁשני החּסרֹון ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוזהּו

ּו'בית  ראׁשֹון' ּד'בית החּסרֹון ּגם נעׂשה ְֲִִִִֶַַַַַַַָהּנ"ל,

ִֵׁשני'.

‰p‰Â חמּׁשה ּבֹו חסרּו ׁשני' ׁש'ּבית אף ¿ƒ≈ְֲִִִֵֶַַָָ

על 22ּדברים  מעלה ּבֹו יׁש מּכלֿמקֹום, , ְֲִִֵַַָָָָ

ּבּגמרא  ּוכדאיתא ראׁשֹון', ׁשּכתּוב 23'ּבית ּדמה ְְְְִִִֶַַָָָָָ

מן  האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה ְְֲִִִֶֶַַַַָָ"ּגדֹול

מ'ּבית  ּגדֹול ׁשהיה ׁשני' 'ּבית על קאי ִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון",

היא  ּבזה וההסּברה ּובׁשנים. ּבבנין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָראׁשֹון'

רז"ל  ׁשאמרּו ׁשּלֹו24עלּֿדר ּבקב רֹוצה אדם ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

קב  אּלא זה ׁשאין ּדאף  חברֹו, ׁשל קּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּתׁשעה

ּבֹו רֹוצה ׁשּלֹו, קב להיֹותֹו מּכלֿמקֹום ְִִֶֶֶַָָָאחד,

ענין  זה ואין חברֹו, ׁשל קּבין מּתׁשעה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָיֹותר

מעלת  מּצד הּוא הּטעם אּלא טעם, ּבֹו ֲִֵֶֶַַַַַַַַָׁשאין

מּובן  ועלּֿדרֿזה ּדוקא. עצמֹו ּבכח ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

היה  ראׁשֹון' ׁש'ּבית המקּדׁש, לּבּתי ּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּגם

נאמר  עליו ׁשלמה, ּכּסא 25ּבזמן על ׁשלמה וּיׁשב ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

ׁשלמה  ּגאּולה ׁשל ּומּצב מעמד היה ׁשאז ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָהוי',

ּגאּולה  זֹו היתה ׁשּלא ּבכ רק היה ְְְְִֶַַָָָָָָָֹ(והחּסרֹון

ּגלּות  אחריה ּביֹותר,26ׁשאין אלקּות ּגלּוי והיה ,( ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשל  ּבאֹופן ּבניֿיׂשראל עבֹודת עקר היתה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָואז

ׁשני', 'ּבית ּבזמן מהֿׁשאיןּֿכן הּצּדיקים. ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַעבֹודת

'ּבית  חּורּבן ׁשל הּתקּון ועלֿידי לאחרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבא

ׁשל  ּבאֹופן ּבניֿיׂשראל עבֹודת היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָראׁשֹון',

ּבעליּֿתׁשּובה  עבֹודת 27עבֹודת היא [ׁשּכללּותּה ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָ

ּבתקּפֹו הּוא ׁשהרע להּלחם 28הּבנֹונים, וצרי , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

להּלחם  יצטר למחרתֹו ׁשּגם ויֹודע יֹום, ּבכל ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו
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תרמד.21) ע' ח"ב להצ"צ הזהר ב.22)ביאורי כא, סע"א.23)יומא ג, א.24)ב"ב לח, כג.25)ב"מ כט, הימיםֿא דברי

ב.26) קטז, פסחים ― ונאמר ה"ג תוד"ה ואילך.27)ראה 27 ע' ח"ט לקו"ש גם פי"ג.28)ראה תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎÏÓe,'התחתון עדן 'גן lÚ‡‰שהיא בינה ‰' בחינת עליונה, Â‰'ה' «¿ƒ»»¿

‰‡zz21.מלכות בחינת תחתונה, ה' «»»
e‰ÊÂ לעיל המבואר של הפנימי ÈLaהתוכן ÔB¯qÁ‰ È„ÈŒÏÚL ¿∆∆«¿≈«ƒ»ƒ¿≈

,Ï"p‰ ‰„B·Ú ÈpÙB‡(י"ה ביחוד (הקשור וההשגה ההבנה בעניין «≈¬»««
(הקשור  ומעשה דיבור הקול, ובעניין

ו"ה) ‰ÔB¯qÁביחוד Ìb ‰NÚ«¬∆««ƒ»
'c'ÔBL‡¯ ˙È· האלוקות שגילוי ¿«ƒƒ

י"ה  מיחוד היה ÈL'שבו ˙È·'e«ƒ≈ƒ
ו"ה. מיחוד היה שבו האלוקות שגילוי

e¯ÒÁ 'ÈL ˙Èa'L Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆«ƒ≈ƒ»¿
ÌÈ¯·c ‰MÓÁ Ba22, ובלשון ¬ƒ»¿»ƒ

ואכבד  בו וארצה דכתיב "מאי הגמרא,

ה"א  דמחוסר שנא מאי ואכבדה וקרינן

מקדש  בין שהיו דברים חמשה אלו

ארון  הן: ואלו שני, למקדש ראשון

ורוח  ושכינה אש וכרובים וכפורת

ותומים", ואורים «ŒÏkÓƒהקודש
Ba LÈ ,ÌB˜Ó שני ÏÚÓ‰בבית »≈«¬»

‡˙È‡„Îe ,'ÔBL‡¯ ˙Èa' ÏÚ««ƒƒ¿¿ƒ»
Óba23·e˙kL¯‡וכמובא  ‰Óc «¿»»¿»∆»

‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b"»ƒ¿∆¿««ƒ«∆
È‡˜ ,"ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ»ƒ»≈

È‰L‰מכוון  'ÈL ˙Èa' ÏÚ««ƒ≈ƒ∆»»
ÔÈ·a 'ÔBL‡¯ ˙Èa'Ó ÏB„b»ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»
יותר  ומפואר גדול היה בניינו

ÌÈL·e שנים יותר עמד שני בית ¿»ƒ
והמעלה  שהיתרון ומובן ראשון, מבית

נובעת  ובשנים' 'בבניין שני בית של

ברוחניות. שלו והמעלה מהיתרון

C¯cŒÏÚ ‡È‰ ‰Êa ‰¯aÒ‰‰Â¿««¿»»»∆ƒ«∆∆
Ï"Ê¯ e¯Ó‡L24‰ˆB¯ Ì„‡ ∆»¿««»»∆

·˜a נפח כמו (מידת יבשים לדברים ¿«
ופירות) ÚLzÓ‰תבואה BlL∆ƒƒ¿»

,B¯·Á ÏL ÔÈa˜ במשנה,שנינו «ƒ∆¬≈
הן  אפילו חבירו אצל פירות "המפקיד

ידי  על נאכלים או (מתרקבים, אבודין

ולא  (השומר, בהן יגע לא עכברים)

בטעם  בגמרא ופירשו אותם)", ימכור

מעט  אפילו מעדיף האדם כי הדבר,

"חביבה  שם, בגמרא רש"י (וכפירוש מחבירו שקנה ממה יותר מאשר משלו

של  קבין מתשעה רוצה הוא מהם לו שישאר וקב בהן, שעמל ידי על עליו

ימכרם"), אם בדמיהן שיקח ‡Á„,אחרים ·˜ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L Û‡c¿«∆≈∆∆»«∆»

קבין  מתשעה קטנה יותר הרבה כמות ˜·וזו B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«
Ba ‰ˆB¯ ,BlL האדם‰Ê ÔÈ‡Â ,B¯·Á ÏL ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ¯˙BÈ ∆∆≈ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈¿≈∆

,ÌÚË Ba ÔÈ‡L ÔÈÚ,הגיוני לא ‰ÌÚhרצון ‡l‡ ההגיוני וההסבר ƒ¿»∆≈««∆»«««
Âc˜‡לכך  BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ מעלה יש כי ƒ««¬«»¬»¿…««¿«¿»

של  בכוח ה' לעבודת מיוחד ויתרון

שחוץ  ממקור סיוע ללא עצמו, האדם

ממנו.

Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈«
˙Èa'L ,Lc˜Ó‰ ÈzaÏ¿»≈«ƒ¿»∆«ƒ
,‰ÓÏL ÔÓÊa ‰È‰ 'ÔBL‡ƒ̄»»ƒ¿«¿……

¯Ó‡ ÂÈÏÚ25ÏÚ ‰ÓÏL ·LiÂ »»∆¡««≈∆¿……«
‰È‰ Ê‡L ,'ÈÂ‰ ‡qk בארץ ƒ≈¬»»∆»»»

ישראל ישראל  vÓe·ובעם „ÓÚÓ«¬»«»
ÔB¯qÁ‰Â) ‰ÓÏL ‰Ïe‡b ÏL∆¿»¿≈»¿«ƒ»
BÊ ‰˙È‰ ‡lL CÎa ˜¯ ‰È‰»»«¿»∆…»¿»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰Ïe‡b26 ¿»∆≈«¬∆»»

הראשון  הבית התקופה בסיום אלא

ואילו  לגלות, יצאו ישראל ובני נחרב

נצחית  גאולה היא מושלמת ),גאולה
˙e˜Ï‡ ÈeÏb ‰È‰Â גדולה במידה ¿»»ƒ¡…

Ê‡Âומרובה  ,¯˙BÈa בית בימי ¿≈¿»
ŒÈaראשון  ˙„B·Ú ¯˜Ú ‰˙È‰»¿»ƒ«¬«¿≈

˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆∆¬«
ÌÈ˜Ècv‰.מעולם חטאו Œ‰Óשלא ««ƒƒ«

,'ÈL ˙Èa' ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈ƒ¿««ƒ≈ƒ
Ôe˜z‰ È„ÈŒÏÚÂ È¯Á‡Ï ‡aL∆»¿«¬≈¿«¿≈«ƒ
,'ÔBL‡¯ ˙Èa' Ôa¯eÁ ÏL∆¿««ƒƒ
Ï‡¯NÈŒÈa ˙„B·Ú ‰˙È‰»¿»¬«¿≈ƒ¿»≈
ŒÈÏÚa ˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬««¬≈

·eLz‰27 מדביקות רחוקים שהיו ¿»
ונתקרבו  ««¿∆[d˙eÏÏkLבאלקות

תשובה באופן  בעלי עבודת כללי,

,ÌÈBa‰ ˙„B·Ú ‡È‰ כמבואר ƒ¬««≈ƒ
של  הגדרה אינו ש'בינוני' התניא בספר

וחציו  מצוות שחציו האדם מעשי

שום  עבר לא שהבינוני אלא עבירות,

מצבו  הגדרת היא וה'בינוניות' עבירה.

וגם  הטוב היצר שגם היינו הנפשי,

אלא  בנפשו ופעילים קיימים הרע היצר

כיוון  תמידי במאבק נמצא הוא אך הרע, היצר על מתגבר הוא שלמעשה

Ú¯‰L שבנפשוBt˜˙a ‡e‰28,גשמיות תאוות לו CÈ¯ˆÂויש ∆»«¿»¿¿»ƒ
Ba ÌÁl‰Ï ברעC¯ËˆÈ B˙¯ÁÓÏ ÌbL Ú„BÈÂ ,ÌBÈ ÏÎa ¿ƒ»≈¿»¿≈«∆«¿»√»ƒ¿»≈
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qpkiח l`xyi igcp 'ied milyexi dpea

לאּכפיא  זֹו ּבמלחמה ימיו ּכל ׁשּיהיה ועד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבֹו,

ּתמיד  ׁשּבעבֹודת 29לסטראֿאחרא העלּוי והרי ,[ ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבכח  העבֹודה מעלת מּצד הּוא ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָֹּבעליּֿתׁשּובה

ּבּתניא 30עצמֹו הּמבאר זדֹונֹות 31[ועלּֿדר ּבענין ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ּכזכּיֹות  לֹו הּזדֹונֹות 32נעׂשּו ׁשעלֿידי לפי ׁשּזהּו , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֻ

כּו', לה' הּצּמאֹון ותֹוקף ּגֹודל אצלֹו ְְֲִֶֶֶֶַַַָנעׂשה

יּתיר  ּבחילא העבֹודה נעׂשית זה ].33ּומּׁשּום ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

ראׁשֹון' ּד'בית לחּסרֹון ּבּנֹוגע ּגם מּובן ְְִִִִֵֶַַַַָָּומּזה

העבֹודה  אֹופּני ּבׁשני החּסרֹון מּצד ׁשני', ְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּו'בית

ּדעסק  (העבֹודה ו"ה הּמֹוחין) (עבֹודת ְְֲֲִֵֶַַָָּדי"ה

ׁשהעקר  ּומעׂשה), ודּבּור ּבקֹול ּומצֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָהּתֹורה

מה  ׁשּזהּו ׁשני', ּד'בית החּסרֹון הּוא ְִִִֵֶֶֶַַַָָּבזה

ּב'בית 34ׁשּנאמר  "יחרב" ויבׁש, יחרב ונהר ְְְֱֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשני' ּב'בית "ויבׁש" היבׁשֹות 35ראׁשֹון' ׁשענין , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ

החרבּות  מענין הרּבה יֹותר ׁשּיבׁש36הּוא לגמרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

רז"ל  ׁשאמרּו מה ּגם וזהּו כּו'. ּכלל מאיר 37ואינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

מעלה  ׁשל ּבירּוׁשלים יכנֹוס ׁשּלא ה' ְְְִִִִֶֶַַַָָֹנׁשּבע

'ּבית  עּלאה, ּבה' והּגּלּוי ההמׁשכה ענין ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ(ׁשהּוא

מּטה  ׁשל ּבירּוׁשלים ׁשּיכנֹוס עד ְִִִִֶֶַַַָָראׁשֹון')

הינּו, ׁשני'), 'ּבית ּתּתאה, ּבה' והּגּלּוי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ(ההמׁשכה

ּדוקא. מּטה ׁשל ירּוׁשלים הּוא ְְִִֶֶַַַָָָָָׁשהעקר

LÈÂ ׁשעקר לעיל ׁשּנתּבאר מה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

החּסרֹון  מּצד הּוא והּגאּולה הּגלּות ְְְִִִַַַַַָָָענין

ּדהּנה, ּדוקא. הּיראה ּבענין ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוהּתקּון
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פכ"ז.29) וש"נ.30)שם ואילך. שסד ע' שבט, – המאמרים ספר מנחם תורת ב.32)פ"ז.31)ראה פו, קכט,33)יומא זח"א

יא.34)ב. יד, ג.35)איוב יג, במדבר לקו"ת א. כו, ב. ו, שעט.36)זח"א ע' ואילך. רט ע' תרכ"ז סה"מ גם תענית 37)ראה

א. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÙk‡Ï BÊ ‰ÓÁÏÓa ÂÈÓÈ Ïk ‰È‰iL „ÚÂ ,Ba ÌÁl‰Ï¿ƒ»≈¿«∆ƒ¿∆»»»¿ƒ¿»»¿ƒ«¿»

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÏ הצד את ולהכניע מצד לכופף ההפוך הצד האחר, ¿ƒ¿»«¬»
‰ÈÓz29ÈeÏÚ„הקדושה, È¯‰Â המיוחד ], B·ÚaL„˙היתרון »ƒ«¬≈»ƒ∆«¬«

‰·eLzŒÈÏÚa הצדיקים עבודת ‰B·Ú„‰לגבי ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ «¬≈¿»ƒ««¬«»¬»
BÓˆÚ ÁÎa30 רחוק היותו שלמרות ¿…««¿

שבו  שהרע למרות או מאלוקות,

קרוב  והוא כך על התגבר הוא בתוקף,

‰n·‡¯לאלוקות  C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿…»
‡Èza31ÔÈÚa ז"ל חכמינו מאמר ««¿»¿ƒ¿«

תשובה  העושה של מעלתו על

שעשה BB„Ê˙מאהבה, עבירות ¿
התהפכו  BÏבמזיד eNÚ«¬

˙BiÎÊk32ŒÏÚL ÈÙÏ e‰fL , ƒ¿À∆∆¿ƒ∆«
˙BB„f‰ È„È הריחוק מתוך היינו ¿≈«¿

‡ˆBÏעצמו  ‰NÚֿהבעל אצל «¬∆∆¿
‰ÔB‡nvתשובה  Û˜B˙Â Ï„Bb∆¿∆«ƒ»

˙ÈNÚ ‰Ê ÌeMÓe ,'eÎ '‰Ï«ƒ∆«¬≈
‰„B·Ú‰ כלשון התשובה, בעלי של »¬»

ÈzÈ¯הזוהר, ‡ÏÈÁa33 רב בכוח ¿≈»«ƒ
הצדיק  עבודת מאשר שאת, ביתר יותר,

לא  ולכן מאלוקות התרחק לא שמעולם

לדביקות  צימאון לכזה הגיע

].באלוקות 
ÔB¯qÁÏ Ú‚Bpa Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««ƒ»
,'ÈL ˙È·'e 'ÔBL‡¯ ˙È·'c¿«ƒƒ«ƒ≈ƒ

החורבן  את ‰ÔB¯qÁשגרם „vÓƒ««ƒ»
החורבן, קודם שעה, באותה שהיה

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈLa האמורים ƒ¿≈«≈»¬»
‰ÔÈÁBn,לעיל  ˙„B·Ú) ‰"Èc¿¬««ƒ

והשגה  הבנה על )באלוקות המבוססת
‰¯Bz‰ ˜ÒÚc ‰„B·Ú‰) ‰"Â»¬»¿≈∆«»
,(‰NÚÓe ¯ea„Â ÏB˜a ˙BˆÓeƒ¿¿¿ƒ«¬∆

‰Êa ¯˜Ú‰L שהיה החיסרון עיקר ∆»ƒ»»∆
החורבן  ‰ÔB¯qÁקודם ‡e‰«ƒ»

,'ÈL ˙È·'c,ומעשה דיבור של שבעבודה Ó‰החיסרון e‰fL ¿«ƒ≈ƒ∆∆«
¯Ó‡pL34 באיוב,L·ÈÂ ·¯ÁÈ ¯‰Â וחסידות בקבלה ופירשו ∆∆¡«¿»»∆¡«¿»≈

'ÈL ˙È·'a "L·ÈÂ" 'ÔBL‡¯ ˙È·'a "·¯ÁÈ"35ÔÈÚL , ∆¡«¿«ƒƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆ƒ¿«
˙BL·È‰,יותר גדול חיסרון על ÔÈÚÓמראה ‰a¯‰ ¯˙BÈ ‡e‰ «¿≈≈«¿≈≈ƒ¿«
˙e·¯Á‰36'eÎ ÏÏk ¯È‡Ó BÈ‡Â È¯Ó‚Ï L·iL נאמר ולכן , «¬≈∆»≈¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

עיקר  הוא שני בבית שהיה החיסרון כי שני, בית על דוקא 'יבש' הביטוי

אלוקות. גילוי העדר של מצב שהוא החורבן של החיסרון

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ37 בגמראÒBÎÈ ‡lL '‰ ÚaL ¿∆««∆»¿««ƒ¿«∆…ƒ¿

'‰a Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆«¿»∆ƒ¿«««¿»»¿«ƒ¿
,‰‡lÚ בזמן שהאירה בינה בחינת העליונה, Ú„ה' ('ÔBL‡¯ ˙Èa' ƒ»»«ƒƒ«
ÒBÎiL לכן קודם (‰‰ÎLÓ‰תחילה, ‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯Èa ∆ƒ¿ƒ»«ƒ∆«»««¿»»

,‰‡zz '‰a Èelb‰Â בזמן שהאירה מלכות בחינת תחתונה, 'Èa˙ה' ¿«ƒ¿«»»«ƒ
‡e‰ ¯˜Ú‰L ,eÈ‰ ,('ÈL≈ƒ«¿∆»ƒ»
.‡˜Âc ‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆«»«¿»

בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו כלומר:

מאי  יצחק: לר' נחמן רב ליה אמר

בעיר'. אבוא ולא קדוש 'בקרבך דכתיב

בעיר? אבוא לא קדוש דבקרבך משום

אמר  יוחנן, ר' אמר הכי ליה: אמר

אבוא  לא בירושלים הקדושֿברוךֿהוא,

של  לירושלים שאבוא עד מעלה של

שיהא  עד קאמר הכי [רש"י: מטה

ירושלים, דהיינו למטה קדוש בקרבך

איכא  ומי שלמעלה]. בעיר אבוא לא

[כן], אין למעלה? ירושלים [יש]

שחוברה  כעיר הבנוייה ירושלים דכתיב

שלמטה  ירושלים [רש"י: יחדיו לה

שהיא  לה שחוברה כעיר בנוייה תהא

מכלל  ודוגמתה, חבירתה בה כיוצא

אחריתי  ירושלים שיש] [משמע דאיכא

מבואר  כך ועל למעלה]", לא אם והיכן

המתחיל  דיבור הקודם, (ובמאמר כאן

משמעות  כי תפדה') במשפט 'ציון

ש'ירושלים  היא חסידות עלֿפי הדברים

המקבלת  בינה, בחינת מעלה', של

ראשון. בבית י"ה ביחוד שפע תוספת

בחינת  היא מטה' של ו'ירושלים

ביחוד  שפע תוספת המקבלת מלכות,

ונשבע  לעיל, כמבואר שני, בבית ו"ה

את  ישרה שלא הקדושֿברוךֿהוא

עד  מעלה, של בירושלים שכינתו

כלומר  מטה, של בירושלים שיכנס

המי  של היחוד תחילה להיות צריך ובינה, חכמה יחוד שיהיה דות שכדי

תוספת  העדר ולכן דווקא. שני בית של והיתרון העילוי מובן ומזה ומלכות,

לעיל. כמבואר החיסרון, עיקר היא שני בבית הגילוי

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ שני בבית היה החיסרון שעיקר לעיל האמור Ó‰את ÌÚ ¿≈¿«≈∆ƒ«
„vÓ ‡e‰ ‰Ïe‡b‰Â ˙eÏb‰ ÔÈÚ ¯˜ÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ«ƒ¿««»¿«¿»ƒ«

ÔB¯qÁ‰ הגלות את  הגאולה Ôe˜z‰Âהגורם את B·Úa„‰המביא «ƒ»¿«ƒ«¬»
,‡˜Âc ‰‡¯i‰ ÔÈÚa.ומבאר שממשיך כפי ¿ƒ¿««ƒ¿»«¿»

להקדים: יש הבא, הקטע להבנת
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ׁשני' ּו'בית ראׁשֹון' ּד'בית הענין ְְְִִִִִִֵַַָָָּבכללּות

הּוא  העקר ו"ה, ויחּוד י"ה יחּוד הּוא ְְִִִִֶָָָָׁשענינם

ּדאֹות  הּגּלּוי נמׁש ׁשּבּה עּלאה, ה' הן ה', ְְִִִֵֶַָָָָאֹות

ּתּתאה, ה' והן ראׁשֹון'), ּב'בית י"ה, (יחּוד ְְִִִֵַַָָי'

ּב'בית  ו"ה, (יחּוד ו' ּדאֹות הּגּלּוי נמׁש ְְְִִִִֶַַָָׁשּבּה

הּוא, העבֹודה ּבענין ּביניהם והחלּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני').

היא  ּבינה, ּבחינת עּלאה, ה' ׁשּמּצד ְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהעבֹודה

ׁשהם  ׁשהּתפילין מצינּו (ׁשּלכן ּתענּוג ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

קׁשּוטין  נקראים הּמֹוחין ענין 38ענין עם ׁשּקׁשּור , ְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

מעׂשה  ּתּתאה, ה' ׁשּמּצד והעבֹודה ְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָהּתענּוג),

החלּוק  והרי קּבלתֿעֹול. ׁשל ּבאֹופן היא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָּבפֹועל,

החלּוק  עלּֿדר הּוא לקּבלתֿעֹול ּתענּוג ְֲִֵֶֶֶַַַַַָׁשּבין

וזהּו (קּבלתֿע ֹול). ליראה (ּתענּוג) אהבה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָׁשּבין

ּתּתאה, ה' מּטה, ׁשל  ירּוׁשלים הּוא ְִִֶֶַַַָָָָָָׁשהעקר

ּדוקא. הּיראה ענין ְְְִִַַַַַָָָקּבלתֿעֹול,

הּפׁשּוט 39ּבּמאמר ÛÈÒBÓeג) ׁשהּפרּוׁש ׁשאף , ƒֲֵֶֶַַַַַָָ

ּכבֹוד  יהיה ׁש"ּגדֹול הּוא ְְְִֶֶַָָָּבּגמרא

'ּבית  על קאי הראׁשֹון" מן האחרֹון הּזה ֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּבית

ּבית  על ּדּקאי מפרׁשים יש מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָׁשני',

וז  ּדלעתידֿלבא. "ּגדֹול הּמקּדׁש עליו ׁשּנאמר  הּו ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכתיב  ּדלעתידֿלבא יהיה,40יהיה", ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹ

י"ה  ּכמֹו ׁשוה יהיה ׁשו"ה י"ה, ּפעמים ,41ׁשּתי ְְְְִִֵֶֶֶָָ

ׁשהיה  מּכמֹו יֹותר אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָֹונמצא,

עלֿידי  ּתּתאה ה' קּבלה ׁשאז ׁשני', ּב'בית ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּגּלּוי

א עצמֹו. מהּיּו"ד ּתקּבל ּולעתידֿלבא ְְְִֵֵַַַַָָָֹוא"ו,
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וא 38) רמז ע' ואילך. רלג ע' תרנ"ב סה"מ ואילך. שטז ע' ואתחנן אוה"ת שב.39)ילך.ראה ע' שם יד,40)סה"מ זכרי'

ד.41)ט. ז, במדבר לקו"ת עה"פ. להאריז"ל לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התאחדות  חיבור, פירושו באלוקות, בחינות שתי בין 'יחוד' לעיל, כאמור

שנייה, לבחינה המשפיע, אחת, בחינה של והפנימיות מהעומק והשפעה

נמשך  בה השתלשלות' ב'סדר רגילה והשפעה מהמשכה בשונה המקבל,

יש  ב'יחוד' מצומצמת, היא וההמשכה המשפיע של והחיצוני התחתון מהחלק

לעיל  ונתבאר אור. גילוי תוספת

היה  ראשון בבית כתוצאה שהגילוי

חכמה  ובזה ובינה, חכמה י"ה, מיחוד

המקבל, היא ובינה המשפיע היא

מיחוד  כתוצאה היה שני בבית והגילוי

הם  המידות ובזה ומלכות, מידות ו"ה,

המקבל. היא והמלכות המשפיע

ומבאר: ממשיך כך ועל

˙È·'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»¿«ƒ
ÌÈÚL 'ÈL ˙È·'e 'ÔBL‡ƒ̄«ƒ≈ƒ∆ƒ¿»»

‰"È „eÁÈ ‡e‰ בבית ובינה חכמה ƒ
Â"‰ראשון  „eÁÈÂ ומלכות מידות ¿ƒ

שני, ‰',בבית ˙B‡ ‡e‰ ¯˜Ú‰»ƒ»
של  והפעולה הכוונה עיקר כלומר,

השפע  והתגלות המשכת היא היחוד

היחודים  ובשני ההשפעה, במקבל

המשכת  הוא שהעיקר היינו הללו,

המרומזת  בבחינה השפע והתגלות

ה' lÚ‡‰,באות '‰ Ô‰'עליונה,ה ≈ƒ»»
הוי' שם של ראשונה «∆daLה'

„eÁÈ) 'È ˙B‡c Èelb‰ CLÓƒ¿»«ƒ¿ƒ
'‰ Ô‰Â ,('ÔBL‡¯ ˙È·'a ,‰"È¿«ƒƒ¿≈

,‰‡zz של אחרונה ה' תחתונה, ה' «»»
הוי' ‰Èelbשם CLÓ daL∆»ƒ¿»«ƒ

˙È·'a ,‰"Â „eÁÈ) 'Â ˙B‡c¿ƒ¿«ƒ
('ÈL הכוונה עיקר כאמור, כי, ≈ƒ

האור  תוספת היא ה'יחוד' של והפעולה

ביטול  לידי בא זה וענין והגילוי

ההשפעה. במקבל

˜eÏÁ‰Â ההבדלÌ‰ÈÈa עניין בין ¿«ƒ≈≈∆
לעניין  עילאה בה' והגילוי ההמשכה

בה' והגילוי »¿ÔÈÚa¿ƒתתאה ההמשכה
‰„B·Ú‰ ביטוי לידי בא שהוא האדם כפי של ה' ‰e‡,בעבודת »¬»

,‰Èa ˙ÈÁa ,‰‡lÚ '‰ „vnL ‰„B·Ú‰L והשגה הבנה שעניינה ∆»¬»∆ƒ«ƒ»»¿ƒ«ƒ»
לעיל  כמבואר eÚz‚באלוקות , ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ שגורמת וזו ה ' עבודת ƒ¿∆∆«¬
עונג  של תחושה eÈˆÓלאדם ÔÎlL) וחסידות ÔÈÏÈÙz‰Lבקבלה ∆»≈»ƒ∆«¿ƒƒ
ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ Ì‰L,חכמה כנגד הם הפרשיות שד' בחסידות כמבואר ∆≈ƒ¿««ƒ

וגבורה) (חסד לשניים הנחלקת והדעת ˜ÔÈËeLבינה ÌÈ‡¯˜38, היינו ƒ¿»ƒƒƒ
והכרחיים  רגילים בגדים על ‰eÚz‚),הוספה ÔÈÚ ÌÚ ¯eLwL∆»ƒƒ¿«««¬

,‰‡zz '‰ „vnL ‰„B·Ú‰Â,המלכות בחינת הוי', שם של אחרונה ה' ¿»¬»∆ƒ««»»
ÏBÚŒ˙Ïa˜ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ,ÏÚBÙa ‰NÚÓ.תענוג בה È¯‰Âואין «¬∆¿«ƒ¿∆∆«»««¬≈

˜eÏÁ‰ ההבדלC¯cŒÏÚ ‡e‰ ÏBÚŒ˙Ïa˜Ï ‚eÚz ÔÈaL «ƒ∆≈«¬¿«»««∆∆
(ÏBÚŒ˙Ïa˜) ‰‡¯ÈÏ (‚eÚz) ‰·‰‡ ÔÈaL ˜eÏÁ‰ שהרי «ƒ∆≈«¬»«¬¿ƒ¿»«»«

עונג  של תחושה לאדם יש ה' באהבת

של  תחושה יש מה' ופחד ביראה ואילו

שמים. מלכות עול הטעם e‰ÊÂקבלת ¿∆
ÌÈÏLe¯Èכך על  ‡e‰ ¯˜Ú‰L∆»ƒ»¿»«ƒ

Œ˙Ïa˜ ,‰‡zz '‰ ,‰hÓ ÏL∆«»«»»«»«
‡˜Âc ‰‡¯i‰ ÔÈÚ ,ÏBÚ ולכן ƒ¿««ƒ¿»«¿»

אלוקות  שגילוי הקדושֿברוךֿהוא אמר

של  ב'ירושלים השכינה והשראת

גילוי  לאחר דווקא לבוא יכול מעלה'

ב'ירושלים  השכינה והשראת אלוקות

שעיקר  לעיל וכמבואר מטה' של

הוא  החורבן את שהביא החיסרון

התיקון  עיקר וממילא היראה, בעניין

שהיא  היראה הוא הגאולה את המביא

ירוֿשלם, ירושלים, בניין את המביאה

היראה. שלימות

ÛÈÒBÓe מהר"ש ‚) הרבי ƒ
¯Ó‡na39Le¯t‰L Û‡L , ««¬»∆«∆«≈

ÏB„b"L ‡e‰ ‡¯Óba ËeLt‰«»«¿»»∆»
‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ«∆
È‡˜ "ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ»ƒ»≈

ÈL'מכוון  ˙Èa' ÏÚ אומר והנביא ««ƒ≈ƒ
ובשנים, בבניין שני, בית של שכבודו

הבית  של מכבודו גדול יותר יהיה

È˘הראשון, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
È‡wc ÌÈL¯ÙÓ הכתוב שכוונת ¿»¿ƒ¿»≈

Œ„È˙ÚÏcהיא  Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡·Ï.השלישי המקדש e‰ÊÂבית »…¿∆

ÂÈÏÚ ¯Ó‡pL המקדש בית על ∆∆¡«»»
È‰È‰",השלישי  ÏB„b"»ƒ¿∆

·È˙k ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc40ÌBia ƒ¿»ƒ»…¿ƒ«
‰È‰È ‡e‰‰,"אחד ושמו אחד "ה' «ƒ¿∆

יש  "יהיה" È"‰,ובמילה ÌÈÓÚt ÈzL הדבר של הפנימית והמשמעות ¿≈¿»ƒ
הוי'ÂL"‰היא  שם של השני מהחצי החצי במדריגה למטה הוא שכיום ∆

ואז  יתעלה ÂL‰הראשון, ‰È‰È ומדריגתו È"‰במעלתו BÓk41, ƒ¿∆»∆¿
‰È‰iL ,‡ˆÓÂ השלישי המקדש BÓkÓבבית ¯˙BÈ ˙e˜Ï‡ Èelb ¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¡…≈ƒ¿

Ê‡L ,'ÈL ˙È·'a Èelb‰ ‰È‰L השני zz‡‰בבית '‰ ‰Ïa˜ ∆»»«ƒ¿«ƒ≈ƒ∆»ƒ¿»«»»
והמשכה ‰' השפעה הוי' שם של Â"‡Â,אחרונה È„ÈŒÏÚ המידות שפע «¿≈»

‰'למלכות, Ïa˜z ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe אחרונהBÓˆÚ „"ei‰Ó בחינת ¿»ƒ»…¿«≈≈««¿
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מן  האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה "ּגדֹול ְְֲִִִֶֶַַַַָָָלׁשֹון

"יהיה  ראׁשֹון' מ'ּבית ׁשּגם מׁשמע, ְְִִִִִֶֶַַַַָהראׁשֹון",

הּפׁשּוט). הּפרּוׁש לפי ׁשהּוא (ּוכמֹו ְְִֵֶַַָָּגדֹול"

הּיּו"ד  מן ּתּתאה ה' ׁשּתקּבל ּדבכדי הּוא, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוהענין

ההמׁשכה  ׁשרׁש נמׁש ׁשּיהיה ּבהכרח ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעצמּה,

יהיה" ׁש"ּגדֹול וזהּו נעלה, יֹותר ּגבֹוּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמקֹום

הּמאמר  ּבסּיּום ּומֹוסיף הראׁשֹון". "מן ,42ּגם ְֲִִִִַַַָָ

ׁשּלמעלה  הוי' ׁשם ּבחינת יתּגּלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלעתידֿלבא

הּכתּוב  ּבפרּוׁש [ּכּידּוע וּיקרא 43מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

הוי' ׁשם הוי', ׁשמֹות ׁשני ׁשּיׁש הוי', ְְֲֲֲֲֵֵֵֶָָָָָָָָהוי'

ּדלעלא  הוי' וׁשם ּבית 44ּדלתּתא ּבנין ויהיה ,[ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּלמעלה  ּדלעלא הוי' ׁשם מּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש

הּבית  ּכבֹוד יהיה "ּגדֹול ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

ירּוׁשלים  "ּבֹונה ּכי הראׁשֹון", מן האחרֹון ְֲִִִִֵֶַַַָָָהּזה

ׁשּלמעלה  ּדלעלא הוי' ׁשם ּבחינת הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'"

ְְְִֵַמהׁשּתלׁשלּות.

ÔÈÚ‰Â ּכתיב ּדהּנה אברהם 45ּבזה, אל וארא ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

וגֹו' להם נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְְֲִִֶַָָָֹּגֹו'

ׁשאצל  היינּו, הוי', אני לבניֿיׂשראל אמר ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹלכן

ּבמּתןּֿתֹורה  ורק הוי', ׁשם ּגּלּוי היה לא ְְֲִֵַַַָָָָָָָֹהאבֹות

הוי' ׁשם ׁשּנתּגּלה 46נתּגּלה הוי' ׁשם ּגם אמנם, . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ה  ׁשם רק הּוא ּולעתידּֿבמ ּתןּֿתֹורה ּדלתּתא, וי' ְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

ּדלעלא  הוי' ׁשם יתּגּלה ּגם 47לבא וזהּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכתיב  הּנה 48ׁשּלעתידֿלבא ההּוא ּבּיֹום ואמר ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפעמים  ׁשּתי ּגֹו', לֹו קּוינּו הוי' זה ּגֹו' זה ְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָֹאלקינּו

וזהּו הּגּלּוי, על מֹורה "זה" ּתיבת ּדהּנה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ"זה".

רז"ל  ּב"ּכה",49ׁשאמרּו נתנּבאּו הּנביאים ּכל ְְְְְִִִֶַַַַָָֹ

ּבבחינת  היתה ׁשּנבּואתֹו ּב"זה", נתנּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּומׁשה

הּמאירה  הוי'.50אסּפקלריא ׁשם ּגלּוי ענין והּוא , ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
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דש.42) ע' שם ו.43)סה"מ לד, ובכ"מ.44)תשא ד. סא, בשלח תו"א רע"א. קלח, (אד"ר) זח"ג שם,45)ראה ג. ו, וארא

ד.46)ו. מט, שמות 47.235)תו"א ס"ע ח"א תשמ"ח סה"ש גם וראה ואילך. סע"ב נ, שם תו"א ט.48)ראה כה, ישעי'

מטות.49) ר"פ ופירש"י ב.50)ספרי מט, יבמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בית  זה, ביאור פי ועל המידות. מאור יותר הרבה נעלה המוחין ואור החכמה

השני  המקדש מבית יותר נעלה יהיה השלישי ÔBLÏהמקדש C‡ הכתוב «»
‰¯‡ÔBL",האמור  ÔÓ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b"»ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬ƒ»ƒ

‰È‰È" 'ÔBL‡¯ ˙Èa'Ó ÌbL ,ÚÓLÓ השלישי המקדש ÏB„b"בית «¿«∆«ƒ«ƒƒƒ¿∆»
Le¯t‰ ÈÙÏ ‡e‰L BÓÎe)¿∆¿ƒ«≈

ËeLt‰ מעלת על מדבר שהפסוק «»
לפי  כך ראשון, בית לגבי שני בית

מדבר  הכתוב חסידות, פי על הפירוש

בית  לגבי אפילו שלישי בית מעלת על

ומבאר. שממשיך וכפי ראשון)

Ïa˜zL È„Î·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿«≈
‰‡zz הוי'‰' שם של אחרונה ה' «»»

,dÓˆÚ „"ei‰ ÔÓ ישירה השפעה ƒ««¿»
וצמצום  ירידת ללא החכמה, מבחינת

למדריגה, ממדריגה »≈¿∆¿Á¯Î‰aהשפע
‰ÎLÓ‰‰ L¯L CLÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»…∆««¿»»
,‰ÏÚ ¯˙BÈ dB·b ÌB˜nÓƒ»»«≈«¬∆
הה"א  וגם מהיו"ד גם שלמעלה בחינה

והה' היו"ד בין הערך ריחוק שלגביה

מקום  תופס אינו ∆¿e‰ÊÂהאחרונה
"‰È‰È ÏB„b"L השלישי הבית ∆»ƒ¿∆

"ÔBL‡¯‰ ÔÓ" Ìb בבית כי «ƒ»ƒ
לה' מיו"ד המשכה הייתה הראשון

בבית  ואילו עילאה. ה' ראשונה,

והתגלות  המשכה תהיה השלישי

ה' אחרונה, לה' גם מהיו"ד ישירה

תתאה.

¯Ó‡n‰ ÌeiÒa ÛÈÒBÓe42, ƒ¿ƒ««¬»
˙ÈÁa ‰lb˙È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿«∆¿ƒ«
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆¿«¿»
Le¯Ùa Úe„ik] ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«»«¿≈

·e˙k‰43 עשרה בשלוש האמור «»
LiLמידות  ,'ÈÂ‰ 'ÈÂ‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¬»»¬»»∆≈

'ÈÂ‰ ÌL ,'ÈÂ‰ ˙BÓL ÈL¿≈¿¬»»≈¬»»
‡z˙Ïc תחתונה הוי'מדריגה בשם ƒ¿«»

‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌLÂ44 מדריגה ¿≈¬»»ƒ¿≈»
הוי' בשם ÔÈaעליונה ‰È‰ÈÂ ,[¿ƒ¿∆ƒ¿«

ÌL ˙ÈÁaÓ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈
‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ של העליונה המדריגה ¬»»ƒ¿≈»
הוי' «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שם

,˙eÏLÏzL‰Ó והמשכת ירידת של השתלשלות' מ'סדר האור למעלה ≈ƒ¿«¿¿
ומיעוט  צמצום ביותר בא האור דרגה בכל כאשר לדרגה מדרגה ≈«¿ÔÎÏÂהאלוקי

ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b" אפילו השלישי, המקדש בית »ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬
"'ÈÂ‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba" Èk ,"ÔBL‡¯‰ ÔÓ ייבנה שבו האלוקי הגילוי ƒ»ƒƒ≈¿»«ƒ¬»»

לבוא  לעתיד השלישי ÏÚÓlL‰הבית ‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«≈¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó סדר' של והצמצומים מההגבלות שלמעלה אור ≈ƒ¿«¿¿

ומפרט  שממשיך וכפי השתלשלות'

שם  של והגילוי האור במעלת להלן

שם  של והגילוי האור לגבי דלעילא הוי'

דלתתא. הוי'

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â45 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
רבינו  למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי

ÈÓLe 'Bb Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â»≈»∆«¿»»¿ƒ
'B‚Â Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰¬»»…«¿ƒ»∆¿
È‡ Ï‡¯NÈŒÈ·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ
˙B·‡‰ Ïˆ‡L ,eÈÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿∆≈∆»»

ויעקב  יצחק Èelbאברהם ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ
‰¯BzŒÔzÓa ˜¯Â ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿«¿««»

רבנו  משה בימי ישראל «»¿lb˙ƒ‰לבני
'ÈÂ‰ ÌL46 מעלת מודגשת ובכך ≈¬»»

הוי'. שם של Ìbהגילוי ,ÌÓ‡»¿»«
ŒÔzÓa ‰lb˙pL 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆ƒ¿«»¿««
'ÈÂ‰ ÌL ˜¯ ‡e‰ ‰¯Bz»«≈¬»»

,‡z˙Ïc שם של התחתונה המדריגה ƒ¿«»
השתלשלות' ל'סדר השייכת הוי',

‡·ÏŒ„È˙ÚÏe המשיח בימות ¿»ƒ»…
‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ‰lb˙È47, ƒ¿«∆≈¬»»ƒ¿≈»

הוי' שם של העליונה המדריגה

השתלשלות'. מ'סדר שלמעלה

‡·ÏŒ„È˙ÚlL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆∆»ƒ»…
·È˙k48 ישעיה Ó‡Â¯בנבואת ¿ƒ¿»«

‡e‰‰ ÌBia בני כשתבוא הגאולה, ««
יאמרו  Ê‰ישראל eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆

ÈzL ,'Bb BÏ eÈe˜ 'ÈÂ‰ ‰Ê 'Bb∆¬»»ƒƒ¿≈
˙·Èz ,‰p‰c ."‰Ê" ÌÈÓÚt¿»ƒ∆¿ƒ≈≈«
e‰ÊÂ ,Èelb‰ ÏÚ ‰¯BÓ "‰Ê"∆»««ƒ¿∆

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L49ÌÈ‡È·p‰ Ïk ∆»¿««»«¿ƒƒ
‡a˙ ‰LÓe ,"‰k"a e‡a˙ƒ¿«¿¿……∆ƒ¿«≈
‰˙È‰ B˙‡e·pL ,"‰Ê"a¿∆∆¿»»¿»
‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«¿«¿»

‰¯È‡n‰50ÈeÏb ÔÈÚ ‡e‰Â , «¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ
.'ÈÂ‰ ÌL משה "וידבר הכתוב על ≈¬»»

שמשה  ז"ל חכמינו דרשו ה'" צוה אשר הדבר זה המטות... ראשי רבנו אל

מתייחסים שבו לשון הוא ב"זה", רבנו נתנבא משה כי בבירור, שנראה לדבר
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"זה", ּפעמים ׁשּתי לעתידֿלבא ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּומה

ּדלעלא  הוי' ׁשם ּגּלּוי ענין ועלּֿדרֿזה 51הּוא . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּדאף הּמקּדׁש, לבית מקּדׁש52ּבנֹוגע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּוכלי  היכל זה הרי מּכלֿמקֹום ,ידי ּכֹוננּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹאדנ"י

הוי' ׁשם ּו'בית 53לגּלּוי ראׁשֹון' ּב'בית אמנם, , ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּובפרטּיּות  ּדלתּתא. הוי' ּדׁשם הּגּלּוי היה ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָׁשני'

ׁשּבׁשם  י"ה ּגּלּוי היה ראׁשֹון' ּב'בית הּנה ְְִִִִֵֵֵֶַָָיֹותר,

הוי' ׁשּבׁשם ו"ה ּגּלּוי היה ׁשני' ּוב'בית ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָהוי',

ׁשהּוא  ּדברים, חמׁשה ּבֹו חסרּו ׁשני' ׁש'ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָוזהּו

עּלאה  ה' יהיה 54ענין הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּובבית . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּכבֹוד  יהיה "ּגדֹול וזהּו ּדלעלא. הוי' ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָּגּלּוי

ׁשּיׁש ּדאף הראׁשֹון", מן האחרֹון הּזה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּבית

עבֹודת  הּוא ׁשענינֹו ראׁשֹון' ּב'בית ְְֲֲִִִֶַַַָָמעלה

ׁשני' ּב'בית מעלה ויׁש י"ה), (ּבחינת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָהּצּדיקים

ו"ה), (ּבחינת ּבעליּֿתׁשּובה עבֹודת הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָׁשענינֹו

ּדלעתידֿלבא  הּמקּדׁש ּבית יהיה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּכלֿמקֹום

"ּבֹונ  נאמר ׁשעליו ּכיון מּׁשניהם, יֹותר ה ּגדֹול ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּדלעלא. הוי' הוי'", ְְֲֲִִֵַָָָָָָירּוׁשלים

ּגֹו'.CÈLÓÓeד) לב לׁשבּורי הרֹופא ּבּכתּוב: «¿ƒְִֵֵֵַָָ

ׁשּמבאר  ּכפי ּבזה, ְְְְִִֵֶֶָָָָוהענין

ׁשהם 42ּבּמאמר  אֹותם הם לב" ׁש"ּׁשבּורי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ

(צּוּבראכנקייט) ונדּכה" נׁשּבר "לב ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבבחינת

והּצּמאֹון  והּכֹוסף והּתׁשּוקה הרצֹוא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָעלֿידי

[ׁשּלכן  אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבבחינת ולּבטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָלהּכלל

ּגם  להיֹות ׁשּצרי ּבאֹופן היא יֹום ּכל ְְֲִִִֶֶַַָָעבֹודת

ּדקריאתֿ ׁשנּיה ּפרׁשה ענין ׁשּזהּו ּד'ׁשֹוב', ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהענין

נאמר  ׁשּבּה וגֹו'55ׁשמע, ּדגנ אמנם,56ואספּת .[ ְְְְְְֱֶֶֶַַַָָָָָָ
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קנד.51) ע' תרנ"ד סה"מ רד. ע' נ"ך אוה"ת גם יז.52)ראה טו, א'תעה.53)בשלח ע' שובה לשבת דרושים אוה"ת ראה

ג.54) נז, לר"ה דרושים לקו"ת יד.55)ראה יא, אוה"ת 56)עקב ואילך. סע"ב עד, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור ראה

רמט). ע' תשכ"ט המאמרים (ספר פ"ה זו שנה עריסותיכם ראשית ד"ה רמז. ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. ב'רלז ע' ח"ו ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
על  מסתירה שאינה המאירה (זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה מראה את ראה

לשון  הוא ו"כה" ה'" אמר "כה בלשון שהתנבאו הנביאים משאר בשונה האור,

ב"אספקלריא" הנבואה את ראו הם כי מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו

שהמלך  בגמרא שמסופר וכפי האור. בהירות על מסתירה אלא מאירה שאינה

לאחר  הנביא ישעיה את הרג מנשה

לא  כי אמר רבך "משה כלפיו: שטען

ואראה  אמרת ואת - וחי האדם יראני

ונשא". רם כסא על יושב ה' את

הסתירה  על עונה הגמרא ובהמשך

ישעיה: לדברי משה דברי בין לכאורה

באספקלריא  נסתכלו הנביאים "כל

את  ראו לא בעצם (ולכן מאירה שאינה

נסתכל  רבינו משה ממש), ה'

חסידות, פי ועל המאירה" באספקלריא

בחינת  רבנו, משה של הנבואה מעלת

משם  היה למשה שהגילוי היא 'זה'

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡הוי'. ·e˙kL ‰Óe«∆»∆»ƒ»…
ÔÈÚ ‡e‰ ,"‰Ê" ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«

‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL Èelb51 גילוי ƒ≈¬»»ƒ¿≈»
עצמו. הוי' בשם נעלה יותר

˙È·Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿≈
Ba ¯Ó‡pL Û‡c ,Lc˜n‰52 «ƒ¿»¿«∆∆¡«
,EÈ„È eBk È"„‡ Lc˜Ó ושם ƒ¿»¬…»¿»∆
משם  במדריגה למטה הוא הוי'אדנות

‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ המקדש בית ƒ»»¬≈∆
'ÈÂ‰ ÌL Èel‚Ï ÈÏÎe ÏÎÈ‰53, ≈«¿ƒ¿ƒ≈¬»»

˙È·'e 'ÔBL‡¯ ˙È·'a ,ÌÓ‡»¿»¿«ƒƒ«ƒ
'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ‰È‰ 'ÈL≈ƒ»»«ƒ¿≈¬»»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿»ƒ≈
בבית  הוי' שם גילוי בין ההבדל אודות

שני, בבית הוי' שם לגילוי ≈p‰ƒ‰ראשון
‰"È Èelb ‰È‰ 'ÔBL‡¯ ˙È·'a¿«ƒƒ»»ƒ
החלק  הראשונות, האותיות שתי

יותר, ‰ÈÂ',הנעלה ÌLaL∆¿≈¬»»
‰"Â Èelb ‰È‰ 'ÈL ˙È·'·e¿«ƒ≈ƒ»»ƒ
החלק  האחרונות, האותיות שתי

נמוכה שמדריגתו  ‰ÈÂ'יותר ÌLaL∆¿≈¬»»
Ba e¯ÒÁ 'ÈL ˙Èa'L e‰ÊÂ¿∆∆«ƒ≈ƒ»¿

,ÌÈ¯·c ‰LÓÁ בגימטריא כמאמר וחמישה לעיל, שהובא ז"ל חכמינו ¬ƒ»¿»ƒ
lÚ‡‰ה' '‰ ÔÈÚ ‡e‰L54.שני בבית חסר והיה ראשון בבית שהיה ∆ƒ¿«ƒ»»

.‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰È ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È··e¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿∆ƒ≈¬»»ƒ¿≈»
ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b" e‰ÊÂ אפילו השלישי הבית ¿∆»ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬

‡e‰ BÈÚL 'ÔBL‡¯ ˙È·'a ‰ÏÚÓ LiL Û‡c ,"ÔBL‡¯‰ ÔÓƒ»ƒ¿«∆≈«¬»¿«ƒƒ∆ƒ¿»
'ÈL ˙È·'a ‰ÏÚÓ LÈÂ ,(‰"È ˙ÈÁa) ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ¿ƒ«¿≈«¬»¿«ƒ≈ƒ

,(‰"Â ˙ÈÁa) ‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ‡e‰ BÈÚL לעיל כמבואר ∆ƒ¿»¬««¬≈¿»¿ƒ«
ה', בעבודת אלה אופנים שני בין Èa˙ההבדל ‰È‰È ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿∆≈

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc Lc˜n‰ בית «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»…
השלישי  BÈ˙¯המקדש ÏB„b»≈

¯Ó‡ ÂÈÏÚL ÔÂÈk ,Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈»∆»»∆¡«
,"'ÈÂ‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ושם ≈¿»«ƒ¬»»

כאן  בחינת הוי' ÏÚÏc‡הוא 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»
מ'סדר  למעלה וגילוי אור שענינו

לעיל. כמבואר השתלשלות',

:·e˙ka CÈLÓÓe נוסף „) שבח «¿ƒ«»
הקדושֿברוךֿהוא  ≈«‰¯ÙB‡על

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .'Bb ·Ï È¯e·LÏƒ¿≈≈¿»ƒ¿»»∆
¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙk42 ¿ƒ∆¿»≈««¬»

"·Ï È¯e·M"L'ה ‰Ìבעבודת ∆¿≈≈≈
·Ï" ˙ÈÁ·a Ì‰L Ì˙B‡»∆≈ƒ¿ƒ«≈
ËÈÈ˜Î‡¯aeˆ) "‰k„Â ¯aLƒ¿»¿ƒ¿∆¿»¿¿«

ונמיכות  È„ÈŒÏÚהרוח שפלות («¿≈
‡Bˆ¯‰ עזה eLz‰Â˜‰משיכה »»¿«¿»

ÔB‡nv‰Â ÛÒBk‰Â להידבק ¿«∆¿«ƒ»
ÏËaÏÂבאלוקות  ÏÏk‰Ï¿ƒ»≈¿ƒ»≈

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁ·a כדי עד ƒ¿ƒ«≈
המציאות  את לגמרי שיאבדו כך

סוף  באין כלולים ויהיו שלהם האישית

ÔÎlL] בתנועה כיוון שנמצאים ∆»≈
תשוקה  'רצוא', של חזקה נפשית

באלוקות  דבקים ולהיות להתבטל

ÔÙB‡a ‡È‰ ÌBÈ Ïk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿∆
ÔÈÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«»ƒ¿»

,'·BL'c שליחות למילוי לחזור ¿
(עלֿדרך  בפועל הזה בעולם הנשמה

בנבואת  המרכבה במעשה הכתוב לשון

עליונים  מלאכים לגבי יחזקאל,

רצוא  'והחיות הקודש', 'חיות הנקראים

להיבטל  תשוקה גם בהם שיש ושוב',

חזרה  וגם 'רצוא', באלוקות, ולהיכלל

'שוב') תפקידם, ÔÈÚלמילוי e‰fL∆∆ƒ¿«
¯Ó‡ daL ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t55E‚c zÙÒ‡Â »»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«∆»∆¡«¿»«¿»¿»∆

'B‚Â56 אבל 'רצוא' בדרך ה' אהבת על הציווי נאמר ראשונה בפרשה כלומר, ¿
דגנך', 'ואספת נאמר ה', אהבת על הכתוב דברי לאחר מיד הרי שניה בפרשה

ה'רצוא' שלאחר ה'שוב' עניין והוא העולם בענייני עיסוק ].היינו
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ׁשּמאיר  הוי'", ירּוׁשלים ׁש"ּבֹונה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעלֿידיֿזה

עלֿידיֿ למּטה, ּדלעלא הוי' ׁשם ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומתּגּלה

ׁשּיהיה  ּכיון הּנ"ל, לב" לׁשבּורי "רֹופא הּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָזה

למעלה. ּכמֹו למּטה יתּבר אלקּותֹו ְְְְְְֱִִֵַַָָָָֹנמׁש

LÈÂ הרֹופא" הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְִִֵֵַָָ

החֹולי, ענין על ׁשּמֹורה לב"), ְְִִִֵֵֶֶַַַ(לׁשבּורי

האריז"ל  ׁשּכתב מה הּפסּוק 57עלּֿפי ּכל 58על ֲִִֶַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשהּוא מ"ט, ּבגמטרּיא ׁש"חֹולה" וגֹו', ְְְְִִִִֶֶֶַַָחֹולי

מ"ט  מּׂשיג ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ּבינה, ׁשערי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָמ"ט

ּכפי  הּנּו"ן, ׁשער רק לֹו וחסר ּבינה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָׁשערי

רז"ל  ּכמאמר ּבמׁשה, ׁשערי 59ׁשּמצינּו חמּׁשים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

חסר  למׁשה נּתנּו וכּוּלם ּבעֹולם, נבראּו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹּבינה

ׁשּנאמר  אזי 60אחד, מאלקים, מעט וּתחּסרהּו ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

אצלֹו ׁשּיהיה והּצּמאֹון הרצֹוא מּצד חֹולה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

ׁשהענין  מּובן ועלּֿפיֿזה הּנּו"ן. ׁשער ּגּלּוי ְְִִִֶֶַַַַַָָָּגם

ׁשּמרּפא  ּדיקא, "הרֹופא" לב", לׁשבּורי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָּד"הרֹופא

ּוכפי  הּנּו"ן. ׁשער ּגּלּוי ענין הּוא החֹולה, ְְִִִֶֶַַַַַאת

ּבמׁש ּפטירתֹו,ׁשּמצינּו ּבׁשעת עבֹודתֹו, ׁשּבגמר ה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּנּו"ן, לׁשער ּגם מׁשה 61זכה וּיעל ְְֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּבֹו נּו"ן נבֹו, הר אל רז"ל 62ּגֹו' ׁשאמרּו ׁשּזהּו ,63 ְְֶֶֶֶַַַָ

רֹואים. ּבמיתתם אבל רֹואים, אינם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבחּייהם

הּנּו"ן, ׁשער  ּגּלּוי לעתידֿלבא יהיה ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכמֹוֿכן

ׁשּנאמר  מה מצרים 64ׁשּזהּו מארץ צאת ּכימי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ּגּלּוי  ענין ׁשהּוא ּפלאֹות, נּו"ן נפלאֹות, ְְְְִִִֶֶַַָָאראּנּו

הּנּו"ן  ּגֹו'65ׁשער הוי' ירּוׁשלים "ּבֹונה וזהּו . ְְֲִֵֶַַַַָָָ

ירּוׁשלים  "ּבֹונה ׁשעלֿידי לב", לׁשבּורי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָהרֹופא

נעׂשה  הּנּו"ן, ׁשער ּגּלּוי ענין ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶַַַַַָָהוי'",

החֹולי  רפּואת ענין ׁשה ּוא לב", לׁשבּורי ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ"הרֹופא

הּנּו"ן. ׁשער לגּלּוי והּצּמאֹון הרצֹוא ְְִִִֶַַַַַָָָׁשּמּצד

ּגֹו'LÈÂה) עּמי נחמּו נחמּו ּבהפטרה ׁשּכתּוב מה עם זה ׁשּזֹוהי 66לקּׁשר , ¿≈ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
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וירא.57) פ' המצוות טו.58)טעמי ז, א.59)עקב לח, נדרים ב. כא, ו.60)ר"ה ח, א.61)תהלים לד, ראה 62)ברכה

א. יב, במדבר לקו"ת א. שסט, של"ה טו. ג, ואתחנן להאריז"ל וסה"ל ספי"ד.63)לקו"ת במדב"ר א. א, ויקרא תו"כ

טו.64) ז, תפו).65)מיכה ע' (ח"א עה"פ נ"ך אוה"ת ב. רסא, זח"א א.66)ראה מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯È‡nL ,"'ÈÂ‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«¿≈∆∆∆¿»«ƒ¬»»∆≈ƒ

,‰hÓÏ ‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa ‰lb˙Óe ובית ירושלים בבניין ƒ¿«∆¿ƒ«≈¬»»ƒ¿≈»¿«»
‰e‡המקדש  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ הקדושֿברוךֿהוא"·Ï È¯e·LÏ ‡ÙB¯" «¿≈∆≈ƒ¿≈≈
,Ï"p‰ לאלקות ונכספים ומשתוקקים 'רצוא' של נפשית בתנועה הנמצאים ««

B˙e˜Ï‡ CLÓ ‰È‰iL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»¡…
‰ÏÚÓÏ BÓk ‰hÓÏ C¯a˙È וגם ƒ¿»≈¿«»¿¿«¿»

להם  יש ה'שוב' בגלל למטה, בהיותם

הוי' של זה נעלה מאור לקבל אפשרות

השתוקקו. שאליו האיןֿסוף דלעילא,

˜eic ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈ƒ
ÔBLl‰ זה "‰¯ÙB‡בכתוב «»»≈

ÏÚ ‰¯BnL ,("·Ï È¯e·LÏ)ƒ¿≈≈∆∆«
,ÈÏBÁ‰ ÔÈÚ זקוק חולה רק שהרי ƒ¿««ƒ

של  שבמצב מובן כן ואם לרופא,

גם  לב', פי 'שבורי על ביאורו לפי

באלוקות  לדבוק 'רצוא' היינו חסידות,

של  היבט יש באלוקות, ולהידבק

kL˙·'חולי' ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ»∆»«
Ï"ÊÈ¯‡‰57˜eÒt‰ ÏÚ58 »¬ƒ«««»

ממך" ה' "והסיר ÈÏBÁבפרשה Ïk»ƒ
‡i¯ËÓ‚a "‰ÏBÁ"L ,'B‚Â¿∆∆¿ƒ«¿ƒ»
È¯ÚL Ë"Ó ÔÈÚ ‡e‰L ,Ë"Ó∆ƒ¿««¬≈

,‰Èa העליונה הבינה ספירת ƒ»
המכונות  דרגות לחמישים מחולקת

בגמרא  ז"ל חכמינו ואמרו 'שערים'

בינה, שערי חמישים ¿»¿eÈ‰Â,שישנם
¯L‡k ÌbL האדםË"Ó ‚ÈOÓ ∆««¬∆«ƒ

˜¯ BÏ ¯ÒÁÂ ,‰Èa È¯ÚL«¬≈ƒ»¿»≈«
eÈˆnL ÈÙk ,Ô"ep‰ ¯ÚL«««¿ƒ∆»ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰LÓa59 ¿…∆¿«¬«««

e‡¯· ‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
‰LÓÏ ez ÌleÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆
¯Ó‡pL ,„Á‡ ¯ÒÁ60 »≈∆»∆∆¡«
,ÌÈ˜Ï‡Ó ËÚÓ e‰¯qÁzÂ ורק «¿«¿≈¿«≈¡…ƒ

את  רבינו משה השיג פטירתו ביום

בסמוך, להלן שיובא כפי הנו"ן, שער

ÈÊ‡,חסר הנו"ן שער NÚ‰כאשר ¬««¬»
ÔB‡nv‰Â ‡Bˆ¯‰ „vÓ ‰ÏBÁ∆ƒ«»»¿«ƒ»
¯ÚL Èelb Ìb BÏˆ‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿«ƒ««
Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .Ô"ep‰«¿«ƒ∆»
È¯e·LÏ ‡ÙB¯‰"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈

Èelb ÔÈÚ ‡e‰ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ‡t¯nL ,‡˜Èc "‡ÙB¯‰" ,"·Ï≈»≈«¿»∆¿«≈∆«∆ƒ¿«ƒ
Ô"ep‰ ¯ÚL.'בינה שערי ב'חמישים גבוהה הכי eÈˆnLהדרגה ÈÙÎe «««¿ƒ∆»ƒ

¯ÚLÏ Ìb ‰ÎÊ ,B˙¯ÈËt ˙ÚLa ,B˙„B·Ú ¯Ó‚aL ,‰LÓa¿…∆∆ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ»»»«¿««
·e˙kL BÓk ,Ô"ep‰61,B· ¯‰ Ï‡ 'Bb ‰LÓ ÏÚiÂ ודרשוÔ"e «¿∆»«««…∆∆«¿

Ba62Ï"Ê¯ e¯Ó‡L e‰fL ,63 ∆∆∆»¿««
יראני לא 'כי הכתוב וחי',על האדם

Ì‰ÈiÁa הצדיקיםÌÈ‡B¯ ÌÈ‡ ¿«≈∆≈»ƒ
הוא, ברוך הקדוש של כבודו «¬‡·Ïאת
ÔÎŒBÓÎe .ÌÈ‡B¯ Ì˙˙ÈÓa כשם ¿ƒ»»ƒ¿≈

הנו"ן  שער לגילוי זכה רבינו שמשה

כך  פטירתו, בעת בינה שערי מחמישים

¯ÚL Èelb ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ««
¯Ó‡pL ‰Ó e‰fL ,Ô"ep‰64 «∆∆»∆∆¡«

מיכה  ı¯‡Óבנבואת E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

אותיות  'נפלאות' Ô"eוהביטוי
,˙B‡Ït המיוחד הגילוי על רומז ¿»

לבוא,שיהיה  ÔÈÚלעתיד ‡e‰L∆ƒ¿«
Ô"ep‰ ¯ÚL Èelb65. ƒ«««

'Bb 'ÈÂ‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba" e‰ÊÂ¿∆≈¿»«ƒ¬»»
ŒÏÚL ,"·Ï È¯e·LÏ ‡ÙB¯‰»≈ƒ¿≈≈∆«
,"'ÈÂ‰ ÌÈÏLe¯È ‰Ba" È„È¿≈≈¿»«ƒ¬»»
,Ô"ep‰ ¯ÚL Èelb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«««

מחמישים  עליונה הכי שערי הדרגה

È¯e·LÏבינה  ‡ÙB¯‰" ‰NÚ«¬∆»≈ƒ¿≈
˙‡eÙ¯ ÔÈÚ ‡e‰L ,"·Ï≈∆ƒ¿«¿«

ÈÏBÁ‰ לב'של vnL„ה'שיברון «ƒ∆ƒ«
¯ÚL Èel‚Ï ÔB‡nv‰Â ‡Bˆ¯‰»»¿«ƒ»¿ƒ««

Ô"ep‰ מכך הוא לב' ה'שיברון שהרי «
לא  באלוקות לדביקות שהתשוקה

כל  נעלה גילוי כשישנו אבל מתמלאת,

לב' ה'שיברון הנו"ן, שער גילוי כך,

מתרפא.

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈∆ƒ«
‰¯ËÙ‰a ·e˙kL,זו שבת של ∆»««¿»»

ואתחנן, ÈnÚפרשת eÓÁ eÓÁ«¬«¬«ƒ
'Bb66Ú·Lc ‰ÏÁ˙‰‰ È‰BfL ,∆ƒ««¿»»¿∆«
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ּדנחמּתא  ּדׁשבע ׁשּכתּוב 67ההתחלה ּוכמֹו , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

סדר 68ּב'אּבּודרהם' ּבבאּור הּמדרׁש ּבׁשם ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אֹומר ׁשּבתחילה ְְִִֵֶַַַָָָָההפטרֹות,

מׁשיבה  זה ועל עּמי", נחמּו "נחמּו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָלּנביאים

ׁשּלאחריֿזה) ּדׁשּבת (ּבהפטרה יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכנסת

ה'" עזבני צּיֹון מתּפּיסת 69"וּתאמר איני ּכלֹומר , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ואֹומרים  הּנביאים וחֹוזרים הּנביאים, ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָמּנחמת

לא  סערה "ענּיה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲֲִִֵַָָָָֹֹלפני

ׁש70נחמה" הינּו, נתּפּיסה , לא יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו חֹוזר זה ועל ׁשּלנּו. ְְְִֵֶֶַַַָָָּבתנחּומין

מנחמכם" הּוא אנכי "אנכי ואֹומר והענין 71הּוא . ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ידּוע  ּדהּנה היא 72ּבזה, הּנביאים ׁשהּׂשגת ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

נצחֿהֹודֿ ּבבחינת הּמתלּבׁשת האצילּות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמהארת

יש  ּגּופא ּובזה ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְֲִִִִֵֶָָָָָיסֹוד

עלֿידי  היא יׁשעיה ׁשּנבּואת מדרגֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָחּלּוקי

נבּואת  ּדבריאה', ּב'נצחֿוהֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָההתלּבׁשּות

ּב'נצחֿוהֹוד  ההתלּבׁשּות עלֿידי היא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַיחזקאל

התלּבׁשּות  עלֿידי היא זכריה ּונבּואת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּדיצירה',

רּבנּו מׁשה נבּואת  ורק  ּדעׂשּיה'. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹּב'נצחֿוהֹוד

ׁשּכל  הּנביאים, ׁשאר ּכל על מעלתֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ[ׁשּגדלה

אסּפקלריא  ּבחינת ּב"ּכה", נתנּבאּו ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָֹהּנביאים

ּבחינת  ּב"זה", נתנּבא ּומׁשה מאירה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאינּה

ג)], סעיף לעיל (ּכּנזּכר הּמאירה ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָאסּפקלריא

ּכפי  ּדאצילּות', 'נצחֿהֹודֿיסֹוד מּבחינת ְְְְֲִִִִֵַַַָָהיתה

ּבבחינת  (ׁשאינֹו מעביר ּדר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּנמׁשכים

אּלא  אינּה מׁשה נבּואת ּגם אמנם, הבריאה. ּבעֹולם ּגמּורה) ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהתלּבׁשּות

מּנחמת  מתּפּיסת ׁשאינּה יׂשראל ּכנסת טענת וזֹוהי ּדלתּתא. הוי' ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּבחינת

לעיל  וכּנזּכר ּדלעלא. הוי' ּדׁשם הּגּלּוי ׁשּיהיה וחפצּה ׁשרצֹונּה ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנביאים,

מנחמכם", הּוא אנכי "אנכי ואֹומר זֹו, טענה מקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

נחמּו "נחמּו להם אֹומר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּנביאים נחמת על ׁשּנֹוסף ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהינּו,

ּבכפלים  נחמה ּד'כפלים 73עּמי", ּבאֹופן ׁשהיא הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא 74לּתּוׁשּיה' עלֿידי הּנחמה ּגם ׁשּיׁשנּה זאת, עֹוד הּנה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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ס"ח.67) סתכ"ח או"ח רבינו).68)טושו"ע וכתב (ד"ה וההפטרות הפרשיות יד.69)סדר מט, יא.70)ישעי' נד, שם 71)שם

יב. ואילך.72)נא, תשטו ע' ח"ב תער"ב המשך נז.73)ראה פ"א, איכ"ר רפמ"ו.74)ראה שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡zÓÁc67, דברי של רצופות הפטרות שבע מבין הראשונה ההפטרה ƒ¿∆¿»

Ì‰¯„ea‡'a'נחמה  ·e˙kL BÓÎe68¯e‡·a L¯„n‰ ÌLa ¿∆»¿«¿¿»¿≈«ƒ¿»¿≈
˙B¯ËÙ‰‰ ¯„Ò,'דנחמתא 'שבעה של ‡ÓB¯הללו ‰ÏÈÁ˙aL ≈∆««¿»∆ƒ¿ƒ»≈

‰Ê ÏÚÂ ,"ÈnÚ eÓÁ eÓÁ" ÌÈ‡È·pÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«¿ƒƒ«¬«¬«ƒ¿«∆
Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰·ÈLÓ¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈
ŒÈ¯Á‡lL ˙aLc ‰¯ËÙ‰a)««¿»»¿«»∆¿«¬≈

,‰Ê עקב ˆÔBiפרשת ¯Ó‡zÂ" ( ∆«…∆ƒ
"'‰ È·ÊÚ69ÈÈ‡ ¯ÓBÏk , ¬»«ƒ¿«≈ƒ

˙Òit˙Ó נחמה לקבל לי די ולא ƒ¿«∆∆
ÌÈ¯ÊBÁÂ ,ÌÈ‡È·p‰ ˙ÓÁpÓƒ∆»««¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈
‰iÚ" ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¬ƒ»

"‰ÓÁ ‡Ï ‰¯ÚÒ70,eÈ‰ , …¬»…À»»«¿
‰Òit˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙ÒkL∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ¿«¿»
¯ÊBÁ ‰Ê ÏÚÂ .elL ÔÈÓeÁ˙a¿«¿ƒ∆»¿«∆≈
¯ÓB‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿≈

ÈÎ‡ ÈÎ‡" עלֿידי לא בעצמי, אני »…ƒ»…ƒ
ÌÎÓÁÓ"הנביאים, ‡e‰71. ¿«∆¿∆

,‰Êa ÔÈÚ‰Â,חסידות עלֿפי ¿»ƒ¿»»∆
Úe„È ‰p‰c72 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«

‡È‰ ÌÈ‡È·p‰ ˙‚O‰L∆«»««¿ƒƒƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ˙¯‡‰Ó בלבד הארה ≈∆»«»¬ƒ

העליון  העולם האצילות, מעולם

העולמות  ארבעת מבין והראשון

אצילותֿבריאהֿ הכלליים הרוחניים

כפי ‰LaÏ˙n˙יצירהֿעשיה «ƒ¿«∆∆
ובאה יורדת זו »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙שהארה

„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ הספירות ≈«¿
«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒהתחתונות

‡Ùeb ‰Ê·e .‰iNÚ עצמו˘È ¬ƒ»»∆»≈
˙B‚¯„Ó È˜elÁ הנביאים בין ƒ≈«¿≈

‰È‡עצמם, ‰ÈÚLÈ ˙‡e·pL∆¿«¿«¿»ƒ
˙eLaÏ˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ההארה «¿≈«ƒ¿«¿

האצילות ¿»∆¿B‰ÂŒÁˆ'a„מעולם
Ï‡˜ÊÁÈ ˙‡e· ,'‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿«¿∆¿≈
˙eLaÏ˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«ƒ¿«¿
˙‡e·e ,'‰¯ÈˆÈc „B‰ÂŒÁˆ'a¿∆«¿ƒƒ»¿«
˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰È¯ÎÊ¿«¿»ƒ«¿≈ƒ¿«¿
˜¯Â .'‰iNÚc „B‰ÂŒÁˆ'a¿∆«¿«¬ƒ»¿«
‰Ï„bL] ea¯ ‰LÓ ˙‡e·¿«…∆«≈∆»¿»

B˙ÏÚÓרבנו משה Ïkשל ÏÚ «¬»«»
ÏkL ,ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ∆»
,"‰k"a e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ¿«¿¿…

,"‰Ê"a ‡a˙ ‰LÓe ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»…∆ƒ¿«≈¿∆
(‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa מדברי ¿ƒ««¿«¿«¿»«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

כך  על ז"ל eÏÈˆ‡c˙',חכמינו „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ' ˙ÈÁaÓ ‰˙È‰ ,[»¿»ƒ¿ƒ«≈«¿«¬ƒ
ÌÈÎLÓpL ÈÙkויורדים¯È·ÚÓ C¯c מבלי במקום העובד כאדם ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆«¬ƒ

מהמקום  מושפע שאינו כך בו להתעכב

˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁ·a BÈ‡L)∆≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
.‰‡È¯·‰ ÌÏBÚa (‰¯eÓb¿»¿»«¿ƒ»

,‰LÓ ˙‡e· Ìb ,ÌÓ‡ כל עם »¿»«¿«…∆
ÈÁaÓ˙מעלתה, ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿ƒ«

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ התחתונה המדריגה ¬»»ƒ¿«»
הוי'. שם Òk˙של ˙ÚË È‰BÊÂ¿ƒ«¬«¿∆∆

˙Òit˙Ó dÈ‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆
ÔÂÈk ,ÌÈ‡È·p‰ ˙ÓÁpÓƒ∆»««¿ƒƒ≈»

dˆÙÁÂ dBˆ¯L ישראל כנסת של ∆¿»¿∆¿»
'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿≈¬»»

‡ÏÚÏc בדברי מסתפקת ואינה ƒ¿≈»
גילוי  שהם דלתתא.הנביאים ה' משם

ŒCe¯aŒLB„w‰L ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈∆«»»
BÊ ‰ÚË Ïa˜Ó ‡e‰ בני של ¿«≈¿»»

‰e‡ישראל, ÈÎ‡ ÈÎ‡" ¯ÓB‡Â¿≈»…ƒ»…ƒ
ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â ,"ÌÎÓÁÓ¿«∆¿∆¿«¿∆»«
ŒLB„w‰L ÌÈ‡È·p‰ ˙ÓÁ∆»««¿ƒƒ∆«»

Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯a לנביאים »≈»∆
‰ÓÁ ,"ÈnÚ eÓÁ eÓÁ"«¬«¬«ƒ∆»»

ÌÈÏÙÎa73˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ , ¿ƒ¿«ƒ«¿≈¬«
ÔÙB‡a ‡È‰L ‰·eLz‰«¿»∆ƒ¿∆

'‰iLezÏ ÌÈÏÙÎ'c74, כמובא ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»
רחוק  שהיה שהבעלֿתשובה לעיל

הוא  ברוך הקדוש את עובד ונתקרב

יתיר' Ê‡˙'בחילא „BÚ ‰p‰ בנוסף , ƒ≈…
(ולא  הנביאים ידי שעל לנחמה

כפולה  נחמה כאמור שהיא במקומה)

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÁp‰ Ìb dLiL∆∆¿»««∆»»«¿≈
BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿
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מנחמכם", הּוא אנכי "אנכי ׁשאֹומר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבעצמֹו

ּדלעלא  הוי' ׁשם ּגּלּוי ענין מה 75ׁשהּוא ּגם וזהּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּדיקא,76ׁשּכתּוב  "ואתחּנן" וגֹו', הוי' אל ואתחּנן ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נעלית  לדרּגה ּבאים הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכי

חּנם  מּתנת ּבבחינת ּגּלּוי 77ׁשהיא ענין ׁשהּוא , ְְְִִִִִִֶֶַַַַָ

ּדלעלא  הוי' .78ׁשם ְֲִֵֵָָָ

Ôk'Â ה'ּׁשבע ּבתחּלת ׁשּכבר לנּו', ּתהיה ¿≈ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אל  הּגלּות מּמצר הּיציאה ּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדנחמּתא'

ה'ּׁשבע  ּכל נמׁשכים ּכזה ּובאֹופן הּגאּולה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּמרחב

לכתיבה  וזֹוכים הּבאה, לּׁשנה ּדנחמּתא' מה'ּׁשבע ׁשּנכנסים עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדנחמּתא',

רויחא, ּומזֹונא חּיי ּבבני ,הּמצטר ּבכל ּומתּוקה טֹובה לׁשנה טֹובה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָוחתימה

טפחים. מעׂשרה ְְֲִֵַָָָָלמּטה
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א'רג.75) ע' ח"ב תער"ב המשך כג.76)ראה ג, עה"פ.77)ואתחנן ואילך.78)פירש"י נג ס"ע ואתחנן אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL Èelb ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡" ¯ÓB‡L∆≈»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆∆ƒ¿«ƒ≈

‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰75. ¬»»ƒ¿≈»
·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ76 בתחילת ¿∆«»∆»

השבוע  ‰ÈÂ'פרשת Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆¬»»
,‡˜Èc "ÔpÁ˙‡Â" ,'B‚Â הכתוב ¿»∆¿«««¿»

שמשה  להורות 'ואתחנן' ואומר מדייק

חינם רבינו  מתנת לקבל Èkƒביקש
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»
‡È‰L ˙ÈÏÚ ‰b¯„Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿»«¬≈∆ƒ

ÌpÁ ˙zÓ ˙ÈÁ·a77,,כלומר ƒ¿ƒ««¿«ƒ»
בכוח  אליה להגיע אפשר שאי דרגה

האדם  Èelbעבודת ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ
‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL78. ≈¬»»ƒ¿≈»

¯·kL ,'eÏ ‰È‰z Ôk'Â¿≈ƒ¿∆»∆¿»
'‡zÓÁc Ú·M'‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««∆«ƒ¿∆¿»
ההפטרה  את אומרים שבה זו בשבת

הנחמה  הפטרות שבע מבין ‰eÏb˙הראשונה ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿ƒ»ƒ≈««»
‰Êk ÔÙB‡·e ,‰Ïe‡b‰ ·Á¯n Ï‡ המרחב אל המצר מן יציאה של ∆∆¿««¿»¿∆»∆

Ú·M'‰ Ïk ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»«∆«
ÌÈÒÎpL „Ú ,'‡zÓÁcƒ¿∆¿»«∆ƒ¿»ƒ
‰MÏ '‡zÓÁc Ú·M'‰Ó≈«∆«ƒ¿∆¿»«»»
‰·È˙ÎÏ ÌÈÎBÊÂ ,‰‡a‰«»»¿ƒƒ¿ƒ»
‰·BË ‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»»
È·a ,C¯Ëˆn‰ ÏÎa ‰˜e˙Óe¿»¿»«ƒ¿»≈¿»≈

,‡ÁÈÂ¯ ‡BÊÓe ÈiÁ חיים בנים, «≈¿»¿ƒ»
בריוח  (פרנסה) ומזון (בריאות)

ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ,כלומר ¿«»≈¬»»¿»ƒ
התחתונה. הגשמית המציאות בתוך
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fnw sc zay(iyiy meil)

mdy oeik mrhde .min daxd da ebtqpy s` dhigql yyg oi`e
.dxeq` dhigqdy exiagl xikfi cg`e miax

:dpynd dtiqenïéëñ,sebd lr zaya onyïéLîLîîe± ¨¦§©§§¦
,d`pdl cia sebd z` mitytyneïéìnòúî àì ìáàoi` ± £¨Ÿ¦§©§¦

,sebd z` gka mitytynïéøøbúî àìåsebd z` micxbn oi`e ± §Ÿ¦§¨§¦
e .legc `caer edfy meyn ,zcxbnaì ïéãøBé ïéàenyy xdp ¥§¦§

ïéæéåè÷étà ïéNBò ïéàå .àîéãøB÷,d`wdl minxeb oi`e ±ïéávòî ïéàå §¦¨§¥¦©¦§§¦¦§¥§©§¦
ïèwä úàezxcy zeilege eizenvr z` miayiine mipwzn oi` ± ¤©¨¨

,mrhd x`eai `xnbae ,clepy wepiz lyïéøéæçî ïéàåenewnlúà §¥©£¦¦¤
øáMäzxifb meyn xeq` d`etx ea yiy lky ,dxaypy mvr ly ©¤¤

oke .oipnnq zwigy,Bìâøå Bãé ä÷øôpL éîd`vi mvrdy xnelk ¦¤¦§§¨¨§©§
,dnewnnïðBöa íôøèé àìmina lbxd e` cid z` sytyi `l ± Ÿ¦§§¥§¥

,d`etx jxevl z`f dyery xkipy meyn ,mippevàeä õçBø ìáà£¨¥
àtøúð àtøúð íàå Bkøãk.d`etxl z`f dyery xkip `ly meyn §©§§¦¦§©¥¦§©¥

àøîâ
zwiicn .'eke `ixah inae dxrn ina ugexd :dpyna epipy

:`xnbdéðz÷y epcnll ,cgi mdipy z` dazk dpynd ±éî ¨¨¥¥
dàéøáè éîc àéîec äøòî,`ixah inl minec ±ïénç àéøáè én äî §¨¨§¨§¥§¤§¨©¥§¤§¨©¦

äøòî éî óàmina xaecn,ïénçdhwp dpyndy jezne'õçBøä' ©¥§¨¨©¦¨¥
ay wiicl yi ,caric oeyl,àì äléçzëì ïéà ãáòécdpynd xnelk ¦£©¦§©§¦¨Ÿ

,da btzqpe el` mina ugxe xary mc` ly zabn z`ada dpc
,el` mina uegxl xeq` dligzkl la`ììkîdfn rnyne - ¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr enw sc zay(iying meil)

.gzt dyerl aygp `l ezgizte
:`xnbd dywnàn÷ àpúå,oyi awp aigxdl xizndàðL éàî± §©¨©¨©§¨
dpey df dnaàìc Lãç á÷pîezeyrl xeq`y ±ïwúî à÷c ¦¤¤¨¨§Ÿ§¨§©¥

àçúétok m` ,ilkl gzt owzn `edy itl ±ïwúî à÷ énð éôeñBà ¦§¨¥©¦¨§©¥
àçúétly gztd oewizl aygiz `id mb miiw awp zagxd ± ¦§¨

:`xnbd zvxzn .yihta dkn zclez df ixde ilkd,äaø øîà̈©©¨
ñéðëäì éeNò BðéàL çút ìk äøBz øácekezlàéöBäìeepnnBðéà §©¨¨¤©¤¥¨§©§¦§¦¥

çút,eziiyr lr miaiig oi`eøeæâc àeä ïðaøålk zeyrl `ly ¤©§©¨¨§¨

,qipkdl wx e` `ivedl wx cnery s` gztíeMîdrhi `ny ± ¦
a awp dyrieïéìBâðøz ìL ìeì,dxez xeqi` lr xearieãéáòc ¤©§§¦©£¦

àìáä é÷etàìe àøéåà éìeiòìqipkdl ick ieyr lela awpd ixdy ± §©¥£¦¨§©¥©§¨
.milebpxzd ezeni `ly ick oegxqde ladd z` `ivedle xie`

íàåe awp xak miiwéñBäì àaó`nw `pz zrcl ,eaigxdl ± §¦¨§¦
éñBî,óly lel meyn xefbl mewn oi` awp zagxday meyn ¦

y oeik ,milebpxzéôeñBàsiqedly ±àì íéìBâðøz ìL ìeìa éàcå ¥©©§¤©§§¦Ÿ
éôeñBàì éúà,siqedl `eai `l ± ¨¥§¥
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