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,dxyÎiig zyxt zay .c"qa
*l"yz'd ,elqk ycegd mikxan

eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה, חּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  חּיי ׁשני אדמֹו"ר 1ׁשנים, ּומדּיק . ְְְִֵֵֵַַַָָָ

ּדכ"ף  ההּלדת יֹום ּבעל נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(מהֹורׁש"ּב)

הּזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ּכבר 2מרחׁשון הרי , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפעם  עֹוד נכּפל ולּמה ׂשרה", חּיי "וּיהיּו ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָנאמר

ׁשּבּזהר  ּבּמאמר, ּוממׁשי ׂשרה". חּיי על 3"ׁשני ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

את  ּתחּלה מבאר ׂשרה" חּיי "וּיהיּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּפסּוק

לׂשדה 4הּפסּוק  מל היא, ּבּכל ארץ "ויתרֹון ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּולאחריֿזה  חּיי 5נעבד", "וּיהיּו ׁשענין אֹומר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומבאר  עּלאין'. ל'חּיין זכתה ׁשּׂשרה הּוא ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָׂשרה"

מל היא, ּבּכל ארץ ּד"ויתרֹון הּׁשּיכּות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמאמר

ּד'ארץ' ׂשרה", חּיי ל"וּיהיּו נעבד" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָלׂשדה

ארץ  "יתרֹון וענין [ה]ּמלכּות, ּבחינת הם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָו'ׂשדה'

המׁשכת  הּוא נעבד" לׂשדה מל היא, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּבּכל

'ּכל' ּבחינת מ[ה]ּמלכּות, ׁשּלמעלה ְְְְִִֶַַַַָָֹהאֹורֹות

הּׁשּיכּות  וזֹוהי ּבּמלכּות. ,'מל' ְְְִִֶֶַַַַַָּובחינת

נעבד" לׂשדה מל היא, ּבּכל ארץ ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹּד"ויתרֹון

ּבחינת  היא ׂשרה ּכי ׂשרה", חּיי ְְְִִִִֵַַַָָָָל"וּיהיּו

ׁשּׂשרה  וזה ו'ׂשדה'), 'ארץ' (ּדגמת ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָֻ[ה]ּמלכּות

ּומבאר  מ[ה]ּמלכּות. ׁשּלמעלה האֹורֹות ּבּה ׁשּנמׁשכּו הּוא עּלאין' ל'חּיין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזכתה

הּבחינֹות  ׁשּתי ּגֹו', ארץ" "ויתרֹון ׁשּבּפסּוק הענינים ארּבעה את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבארּכה

מהּמלכּות  ּׁשּלמעלה ּבאֹורֹות הּבחינֹות ּוׁשּתי ו'ׂשדה', 'ארץ' ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבּמלכּות,

ּד"ע  ּומבאר, .'מל' ּובחינת 'ּכל' ּבחינת ּבּמלכּות, וׁשבע הּנמׁשכים ׁשנה ׂשרים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

'מל' ּבחינת עלּֿדר הּוא ׁשנה" ּו"מאה 'ּכל', ּבחינת עלּֿדר הּוא .6ׁשנים" ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'חּיין  המׁשכת הּוא ׂשרה" חּיי ּד"וּיהיּו הּמאמר), (ּבסּיּום מבאר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּולאחריֿזה
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תשנ"ב. - מרחשון כ"ף בקונטרס* לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר פרשתנו.1)*) פר"ת 2)ריש דשנת

ואילך. יט ע' תר"ל המאמרים בספר זה ד"ה מאמר על מיוסד שהוא וכנראה ואילך. קמ ס"ע פר"ת המאמרים בספר נדפס -

א).3) (קכב, ח.4)פרשתנו ה, ב).5)קהלת (קכב, שם ט.6)זהר סעיף כדלקמן

וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת את הפותח בפסוק נאמר

,‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ הזה בעולם חייה שנות ÌÈ¯NÚÂמספר ‰L ‰‡Ó «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ
‰¯N ÈiÁ ÈL ,ÌÈL Ú·LÂ ‰L1. »»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»

a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜i„Óe בשושלת החמישי דובער, שלום רבי ¿«≈«¿¿»«
חב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓL,אדמו"רי (ƒ¿»≈∆

Û"Îc ˙„l‰‰ ÌBÈ ÏÚa«««À∆∆¿»
ÔÂLÁ¯Ó בשנת) זה ביום שנולד «¿∆¿»

Œ¯eacתרכ"א) B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ
ÏÈÁ˙n‰בפסוק ,f‰2‰הפותח ««¿ƒ«∆

Ó‡¯ושואל  ¯·k È¯‰ בתחילת ¬≈¿»∆¡«
N¯‰",הפסוק  ÈiÁ eÈ‰iÂ"«ƒ¿«≈»»

ÌÚt „BÚ ÏtÎ ‰nÏÂ בסיום ¿»»ƒ¿«««
N¯‰"הפסוק  ÈiÁ ÈL" ולכאורה ¿≈«≈»»

מיותרת?כפילות זו 

¯‰faL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe3 «¿ƒ««¬»∆«…«
"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" ˜eÒt‰ ÏÚ««»«ƒ¿«≈»»
˜eÒt‰ ˙‡ ‰lÁz ¯‡·Ó4 ¿»≈¿ƒ»∆«»

‰È‡,בקהלת  Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"¿ƒ¿∆∆«…ƒ
ŒÈ¯Á‡Ïe ,"„·Ú ‰„NÏ CÏÓ∆∆¿»∆∆¡»¿«¬≈

‰Ê5 הנזכר הפסוק ביאור אחרי ∆
¯ÓB‡ הזוהרÈiÁ eÈ‰iÂ" ÔÈÚL ≈∆ƒ¿««ƒ¿«≈

‰˙ÎÊ ‰¯OL ‡e‰ "‰¯N»»∆»»»¿»
'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'Ï עליונים,חיים ¿«ƒƒ»ƒ

Ó‡na¯נעלים.חיים היינו  ¯‡·Óe¿»≈««¬»
Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"c ˙eÎiM‰««»¿¿ƒ¿∆∆«…
"„·Ú ‰„NÏ CÏÓ ,‡È‰ƒ∆∆¿»∆∆¡»

,"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"Ï שלכן ¿«ƒ¿«≈»»
זה הפסוקים שני את מבאר הזוהר 

‰Ìזה אחרי  '‰„N'Â 'ı¯‡'c¿∆∆¿»∆≈
,˙eÎÏn[‰] ˙ÈÁa ספירת ¿ƒ«««¿

'שדה'נקראת העליונה המלכות 

ו'ארץ'.

ÔÈÚÂ של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«
‰È‡,הפסוק  Ïka ı¯‡ ÔB¯˙È"ƒ¿∆∆«…ƒ

‡e‰ "„·Ú ‰„NÏ CÏÓ∆∆¿»∆∆¡»
˙ÎLÓ‰ והתגלות˙B¯B‡‰ «¿»«»
«¿»¿∆ÏÚÓlL‰האלוקיים 

'Ïk' ˙ÈÁa ,˙eÎÏn[‰]Ó היא ƒ««¿¿ƒ«…

'CÏÓ',היסוד מידת  ˙ÈÁ·e שיאירו˙eÎÏna להלן.שיתבאר כפי ¿ƒ«∆∆««¿
˙eÎiM‰ È‰BÊÂ הפנימי הקשרCÏÓ ,‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"c ¿ƒ««»¿¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆∆
"„·Ú ‰„NÏ בספירת מהמלכות שלמעלה האורות המשכת על המדבר ¿»∆∆¡»

[‰]eÎÏn˙המלכות  ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯N Èk ,"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"Ï¿«ƒ¿«≈»»ƒ»»ƒ¿ƒ«««¿
'‰„N'Â 'ı¯‡' ˙Ó‚c) האמורים À¿«∆∆¿»∆

ÎÊ˙‰בכתוב  ‰¯OL ‰ÊÂ ,(¿∆∆»»»¿»
'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'Ï עליונים,חיים ¿«ƒƒ»ƒ

‰e‡גבוהה רוחנית ברמה חיים היינו 
da eÎLÓpL בשרה˙B¯B‡‰ ∆ƒ¿¿»»

.˙eÎÏn[‰]Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿
¯‡·Óe הרש"ב הרבי‰k¯‡a ¿»≈«¬À»
‡¯Úa‰ובהרחבה באריכות  ˙‡∆«¿»»

ÔB¯˙ÈÂ" ˜eÒtaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»¿ƒ¿
,'Bb "ı¯‡ והם˙BÈÁa‰ ÈzL ∆∆¿≈«¿ƒ
˙eÎÏnaL עצמה'ı¯‡' , ∆««¿∆∆

˙BÈÁa‰ ÈzLe ,'‰„N'Â¿»∆¿≈«¿ƒ
˙eÎÏn‰Ó ‰ÏÚÓlM ˙B¯B‡a»∆¿«¿»≈««¿

ÌÈÎLÓp‰ אור ומוסיפים «ƒ¿»ƒ
,˙eÎÏna שהם'Ïk' ˙ÈÁa ««¿¿ƒ«…

.'CÏÓ' ˙ÈÁ·e¿ƒ«∆∆
‰L ÌÈ¯NÚ"c ,¯‡·Óe¿»≈¿∆¿ƒ»»
C¯cŒÏÚ ‡e‰ "ÌÈL Ú·LÂ¿∆«»ƒ«∆∆
"‰L ‰‡Ó"e ,'Ïk' ˙ÈÁa¿ƒ«…≈»»»
'CÏÓ' ˙ÈÁa C¯cŒÏÚ ‡e‰6 «∆∆¿ƒ«∆∆

מהמלכות.שלמעלה האורות שני והם 

¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הרש"ב הרבי ¿«¬≈∆¿»≈
eÈ‰iÂ"c ,(¯Ó‡n‰ ÌeiÒa)¿ƒ««¬»¿«ƒ¿
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ "‰¯N ÈiÁ«≈»»«¿»«

'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'‰ העליונים האורות ««ƒƒ»ƒ
L‰מהמלכות שלמעלה  ‰‡Ó")≈»»»
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כללי   מפתח   

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

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

  ויהיו חיי שרהה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....   ל"ה'תש כים החודש כסלומבר,  חיי שרה  שבת פרשת 

 זי  ......  ל תש", כסלו מבה"ח, חיי שרה"פ שת שיח  )ד

 לא  ............  טוך כר חיי שרהפרשת שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )ו

 לז  ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 מא   .........  חיי שרהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 מב  .....  חיי שרהפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 עב  ...........  חיי שרהפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 עג   .................................  חיי שרה פרשת לשבוע  

 פז  .........  חיי שרה פרשת  לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 טפ  ........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 צב  .......  חיי שרה פרשת לשבוע  ,וםם ליג' פרקי –  ) יג

 סהק  ....  חיי שרהפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 ר  ........... חיי שרהפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 רד  ..................................... ט פרק   דניאל ,מח פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 רו  ...................................................  ביאור קהתי 

 ריא  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

 

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 ריב  ..............................................  זצף ד עד צא ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 מגר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

    ויצא יצחק לשוח בשדה  אור התור  )כב

 מור  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 חמר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 מט ר  .......................................  דק"צה"צמח ר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 אנר  ..............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 בנר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תש"א  –ם מאמריספר ה  )כז

 ג נר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 ונר  ..............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 נחר ..........................................  ט לפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 טנר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 א סר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 ט סר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 ער  ...................  חיי שרהפרשת לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 עאר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד
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ׁשנים") וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ("מאה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָעּלאין'

ׁשה'חּיין  הּוא, ׂשרה" חּיי ּו"ׁשני ְְִֵֵֶַַַַַָָּבּמלכּות,

וצרי ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה'. נמׁשכּו ְְְְְֲִִִִִִִִָָָָָעּלאין'

ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני ההֹוספה לבאר ּדבכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָלהבין,

ׁש"וּיהיּו רק לכאֹורה נֹוגע ׂשרה" חּיי "וּיהיּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל

ּבּמלכּות, עּלאין' 'חּיין המׁשכת הּוא ׂשרה" ְְִִִֵַַַַַַָָָָחּיי

חּיי  ּד"ׁשני ׁשההֹוספה לבאר יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּדעלּֿפיֿזה

ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה', ההמׁשכה היא ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָׂשרה"

ּבאּור  לאחרי (ּבּמאמר) ּבא ּזה ׁשּבאּור ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומּזה

חּיי  ל"וּיהיּו וׁשּיכּותֹו ּגֹו' ארץ" "ויתרֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּפסּוק

ּבענין  ּבאּור מתוּסף ׁשעלֿידיֿזה מׁשמע, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׂשרה",

ּב'בריאהֿיצירהֿ (ההמׁשכה ׂשרה" חּיי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּד"ׁשני

ֲִָעׂשּיה').

ּבּמאמר Ô·eÈÂב) הּמבאר עלּֿפי החּלּוק 7זה ¿»ְֲִִֶַַַַַָָֹ

הּוא  ּד'ארץ' ו'ׂשדה', 'ארץ' ְְֵֶֶֶֶֶָּבין

הּוא  ׁשּב'ארץ') (הּמבחר ו'ׂשדה' העֹולם, ְְְְֶֶֶֶַָָָָָֻּכללּות

לגןֿ העֹולם ּכללּות ׁשּבין זה וחּלּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגןֿעדן.

וגןֿעדן  'ארץ', נקרא העֹולם (ׁשּכללּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדן

העֹולם  ּדהתהּוּות ּבׁשרׁשם. הּוא 'ׂשדה') ְְְְְִִֶַָָָָָָנקרא

'ארץ', ׁשּנקראת הּמלכּות חּצֹונּיּות מּבחינת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַהיא

הּמלכּות  ּפנימּיּות מּבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַוהּגןֿעדן

ּדכמֹו ּבּמאמר , ּוממׁשי 'ׂשדה'. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּנקראת

מקֹום  ׁשהּוא היא ּכפׁשּוטּה הּׂשדה ְֲִִֶֶֶַַַָָָׁשּמעלת

לגןֿעדן, ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה לזריעה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראּוי

ּדאֹורֿאיןֿ הּגּלּוי להמׁשכת מכׁשר מקֹום ְְְְִֵֶַַַָָָֻׁשהּוא

[וכּמבאר  הּמצֹות. זריעת ׁשעלֿידי (צמיחה) ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹסֹוף

אחר  הּפסּוק 8ּבמקֹום את 9על אלקים ה' "וּיּקח ְֱִִֵֶַַַַַָָֹ

ב  וּיּניחהּו ּולׁשמרּה",האדם, לעבדּה גןֿעדן ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו רמ"ח 10ואמרּו זה - "לעבדּה ְְְְֵֶַָָָ

לאֿ מצֹות שס"ה זה - ּולׁשמרּה ְְְְֲִִֵֶָָֹמצֹותֿעׂשה,
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המאמרים 7) (בספר עת"ר נחמו ד"ה גם וראה ואילך. ד קכט, בהוספות לאדהאמ"צ ביאוה"ז גם ראה דלקמן, ענינים בכמה

ואילך. קסח ע' אב המאמרים ספר מנחם תורת ואילך). רכב ע' ריח. ע' ואילך.8)עת"ר רטו ע' עת"ר המאמרים ספר

טו.9) ב, עה"פ 10)בראשית יל"ר ד). (מח, שה"ש לקו"ת וראה ארז"ל). בשם - סע"ב תתרמא, ו (כרך בראשית אוה"ת

ב). (פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א שם. בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰¯N ÈiÁ ÈL"e ,˙eÎÏna ("ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ««¿¿≈«≈»»

לאמיתו נראה הדבר ולכאורה חותם הפסוק שבכך  אין ככפילות, דבר של

ותוכנו  נוסף עניין אלא כלל כפילות ÔÈ‡lÚ'זה ÔÈiÁ'‰L ,‡e‰ שלהם ∆««ƒƒ»ƒ
המלכות, בספירת שנמשכו העליונים האורות הם שרה, ¿¿eÎLÓƒזכתה

שה  כפי המלכות בעולם מבחינת יא

להתגלות  וירדו «Œ‰‡È¯·'aƒ¿ƒהאצילות
'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העולמות שלוש ¿ƒ»¬ƒ»

שהתחתון  האצילות מעולם שלמטה

את  כולל העשייה, עולם שבהם,

הגשמית. המציאות

¯‡·Ï È„Î·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»≈
"‰¯N ÈiÁ ÈL"c ‰ÙÒB‰‰«»»¿¿≈«≈»»

"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" ÏÚ ולהסביר ««ƒ¿«≈»»
נוסף  עניין אלא כפילות זו »≈Ú‚Bשאין

¯˜חשוב  ‰¯B‡ÎÏ לבאר ƒ¿»«
‡e‰ "‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"L∆«ƒ¿«≈»»

'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ' ˙ÎLÓ‰ שהם «¿»««ƒƒ»ƒ
שיאירו מהמלכות שלמעלה אורות 

‰ÊŒÈtŒÏÚc ,˙eÎÏna שמדובר ««¿¿«ƒ∆
בספירת  עליונים אורות של בהמשכה

ÙÒB‰‰L‰המלכות  ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈∆«»»
‡È‰ "‰¯N ÈiÁ ÈL"cƒ¿≈«≈»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ הנעלים האורות של ««¿»»
עצמה  דאצילות במלכות רק לא הללו,

גם  «Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒאלא
'‰iNÚ,מאצילות fÓe‰שלמטה ¬ƒ»ƒ∆

¯Ó‡na) ‡a ‰f ¯e‡aL הנזכר ∆≈∆»««¬»
הרבי  e‡a¯הרש"ב של È¯Á‡Ï (¿«¬≈≈

'Bb "ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ" ˜eÒt‰«»¿ƒ¿∆∆
,"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"Ï B˙eÎiLÂ¿«»¿«ƒ¿«≈»»
כפי  הדברים בביאור מסתפקים ולא

שרה' חיי 'ויהיו בפסוק נרמזים שהם

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰עצמו  ,ÚÓLÓ«¿«∆«¿≈∆
ÈL"c ÔÈÚa ¯e‡a ÛqÂ˙Óƒ¿«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÎLÓ‰‰) "‰¯N ÈiÁ«≈»»««¿»»

,('‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ללא  אליו להגיע ניתן שלא ביאור

של  הפנימית המשמעות ביאור הקדמת

שיוסבר  וכפי ארץ', 'ויתרון הכתוב

להלן.

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ«¿…»

¯Ó‡na7,הרש"ב הרבי של '‡¯ı'ההבדל‰elÁ˜הנזכר, ÔÈa ««¬»«ƒ≈∆∆
'‰„N'Â,('נעבד לשדה מלך היא בכל ארץ 'ויתרון בפסוק (האמורים ¿»∆

'ı¯‡'aL ¯Á·n‰) '‰„N'Â ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk ‡e‰ 'ı¯‡'c¿∆∆¿»»»¿»∆«À¿»∆¿∆∆
צמיחה  בו יש אלא שומם שאינו ‰Ô„ÚŒÔbמקום ‡e‰ מקום ) שהוא ««≈∆

העולם. מכללות ונעלה משובח

˙eÏÏk ÔÈaL ‰Ê ˜elÁÂ¿ƒ∆∆≈¿»
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÌÏBÚ‰ ומשובח הנעלה »»¿«≈∆

˜¯‡יותר ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏkL)∆¿»»»ƒ¿»
('‰„N' ‡¯˜ Ô„ÚŒÔ‚Â ,'ı¯‡'∆∆¿«≈∆ƒ¿»»∆

‡e‰ הם שהדברים כפי רק לא

אלא  למטה שירדו לאחר בהתגלות

ÌL¯La והגןֿעדן העולם כללות של ¿»¿»
והתגלו  שירדו לאחר ביניהם (וההבדל

בשורשם  מההבדל ומשתלשל נובע

הדברים ומקורם). בשורש וההבדל

‰ÌÏBÚהוא  ˙ee‰˙‰c הדרגה ¿ƒ¿«»»
שממנה  השורש שהיא באלוקות

העולם ÈÁaÓ˙התהווה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁƒƒ««¿∆ƒ¿≈
‡e‰ Ô„ÚŒÔb‰Â ,'ı¯‡'∆∆¿««≈∆
˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ««¿

'‰„N' ˙‡¯˜pL'שדה' וכאמור, ∆ƒ¿≈»∆
סתם. מ'ארץ' ומשובח נעלה הוא

BÓÎc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»ƒ¿
dËeLÙk ‰„O‰ ˙ÏÚnL∆«¬««»∆ƒ¿»

סתם  'ארץ' e‰L‡לעומת ‡È‰ƒ∆
‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Ó,ולצמיחה »»»ƒ¿ƒ»

ŒÔ‚Ï Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«¿«
¯LÎÓ ÌB˜Ó ‡e‰L ,Ô„Ú מוכן ≈∆∆»À¿»

‰ÈelbוירידתÎLÓ‰Ï˙וראוי ¿«¿»««ƒ
(‰ÁÈÓˆ) ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈¿ƒ»

˙Bˆn‰ ˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚL אור ∆«¿≈¿ƒ««ƒ¿
למטה. ויתגלה יאיר האיןֿסוף

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ]8 בתורת ¿«¿…»¿»«≈
‰eÒt˜החסידות  ÏÚ9 בפרשת ««»

הראשון  אדם בריאת אודות בראשית

,Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÁwiÂ"«ƒ«¡…ƒ∆»»»
d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚· e‰ÁÈpiÂ««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"d¯ÓLÏe¿»¿»¿»¿«≈

Ï"Ê10Á"Ó¯ ‰Ê - d„·ÚÏ"¿»¿»∆
‰NÚŒ˙BˆÓ בעבודה הוא שקיומן ƒ¿¬≈
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ּבגןֿעדן  ׁשהּניחהּו זה על ּדהּטעם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָתעׂשה",

ּגןֿעדן  ּכי הּוא, - ּולׁשמרּה" "לעבדּה ְְְְְִֵֶַַָָָָָ(ּדוקא)

קּיּום  עלֿידי ׁשּנמׁש לּגּלּוי מכׁשר מקֹום ְְְִִִֵֶַַָָָֻהּוא

הּמצֹות  קּיּום עלֿידי הּגּלּוי ׁשּנמׁש וזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָהּמצֹות.

מּגןֿעדן) האדם ׁשּגרׁש (לאחרי העֹולם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכללּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּגןֿעדן 11הּוא אלקים ה' ויׁשּלחהּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

את  "לעבד ּדענין ּגֹו', האדמה את ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָֹֹלעבד

ׁשּיהיה  ּדעֹולם הּמקֹום לעׂשֹות הּוא ְְֲֲִֶֶַַָָָָָהאדמה"

לּגּלּוי  היא,12מכׁשר ּבּכל ארץ "ויתרֹון וזהּו .[ ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֻ

[ּכללּות  ּד"ארץ" ׁשהּיתרֹון נעבד", לׂשדה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַָָָמל

הּמלכּות] מחצֹונּיּות היא ׁשהתהּוּותֹו ְְִִִִֵֶַַַָָהעֹולם,

היא  "ּכל", ּבחינת ּבּה ׁשּנמׁש "ּבּכל", ְְִִִִֶַַָָֹֹהיא

"ּכל" ׁשּנקראת הּיסֹוד לׂשדה 13ספירת ּו"מל . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּגּלּוי המׁשכת הּוא ְְֱִֵֶַַַָָנעבד"

קּיּום  ׁשעלֿידי "ּכל") מּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ(ׁשּלמעלה

ּדא  - מל "מאן ׁשם, ּבּזהר ּכדאיתא ְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּמצֹות.

נעבד", איהּו ּכד לׂשדה ּדאתחּבר עּלאה, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָמל

נעבד") ("ׂשדה ּבגןֿעדן העבֹודה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

רמ"ח  - ("לעבדּה הּמצֹות ּדקּיּום העבֹודה ְְְְֲִִִֶַָָָָׁשהיא

לאֿ מצֹות שס"ה - ּולׁשמרּה ְְְְֲִִֵָָֹמצֹותֿעׂשה,

מל") אֹורֿאיןֿסֹוף ּגּלּוי נמׁש ְֲִִֵֶֶֶַָתעׂשה"),

"ּכל". ּדבחינת מהּגּלּוי ׁשּלמעלה ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעּלאה"),

ּכמֹוe‡·e¯ג) [הּמלכּות הּנ"ל מדרגֹות ׁשלׁש ≈ְְְְֵַַַַַָ

הּגּלּוי  המׁשכת מּצדֿעצמּה, ְְִִִֶַַַַַָָׁשהיא

ּדבחינת  הּגּלּוי והמׁשכת (יסֹוד), "ּכל" ְְְְְִִִִִַַַַַָֹּדבחינת

החּלּוק  הּנה הּמצֹות], קּיּום עלֿידי עּלאה" מל"ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּוא  ּו'מלכּות' 'יסֹוד' היא 14ּבין ׁש[ה]'ּמלכּות' , ְְְִֵֶַַַ

ּבׁשם  ה'ּמלכּות' נקראת ׁשּלכן הּנבראים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשרׁש

ּפה" – ("מלכּות הּוא 15ּדּבּור ׁשהּדּבּור ּדכמֹו ,( ְְִִִֶֶַַ
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כג.11) ג, שם).12)בראשית עת"ר המאמרים (ספר קודם" שהי' לכמו כלל דומה זה "אין מ"מ רנז,13)אבל זח"ג ראה

ספ" השערים) (שער יג שער פרדס (ברע"מ). עה"פ סע"א להאריז"ל ל"ת כלה. כל מערכת הכינויים) ערכי (שער כג שער ו.

וש"נ. תרפז. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי וראה א. מ, רפד 14)וישב ע' תרס"ו המשך ב). (פא, תרומה ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. א.15)ואילך. יז, אליהו") ("פתח בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיובית, NÚ˙Œ‡Ï‰"ועשייה ˙BˆÓ ‰"Ò˘ ‰Ê - d¯ÓLÏe שקיומן ¿»¿»∆ƒ¿…«¬∆

שלילית, מעשייה והימנעות בשמירה e‰ÁÈp‰Lהוא ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆ƒƒ»
הראשון  אדם את (Âc˜‡)הקדושֿברוךֿהוא Ô„ÚŒÔ‚a שם למלא כדי ¿«≈∆«¿»

של ÌB˜Óהתפקיד ‡e‰ Ô„ÚŒÔb Èk ,‡e‰ - "d¯ÓLÏe d„·ÚÏ"¿»¿»¿»¿»ƒ«≈∆»
¯LÎÓוראויÈelbÏ האור של À¿»«ƒ
למטה מלמעלה CLÓpLהאלוקי  ∆ƒ¿»
‰Bˆn˙.ומתגלה Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿

È„ÈŒÏÚ Èelb‰ CLÓpL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»«ƒ«¿≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ אלא עדן בגן רק לא ƒ«ƒ¿

È¯Á‡Ï) ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»»¿«¬≈
Ô„ÚŒÔbÓ Ì„‡‰ L¯bL והמשיך ∆…«»»»ƒ«≈∆

עדן  לגן מחוץ ה' עבודת ‰e‡את (
·e˙kL BÓk11'‰ e‰ÁlLÈÂ ¿∆»«¿«¿≈

ÌÈ˜Ï‡הראשון אדם Ô„ÚŒÔbÓאת ¡…ƒƒ«≈∆
ÔÈÚc ,'Bb ‰Ó„‡‰ ˙‡ „·ÚÏ«¬…∆»¬»»¿ƒ¿«

של  הפנימי ‡˙התוכן „·ÚÏ"«¬…∆
˙BNÚÏ ‡e‰ "‰Ó„‡‰»¬»»«¬

ÌÏBÚc ÌB˜n‰ המציאות כללות «»¿»
ÈelbÏ ¯LÎÓ ‰È‰iL12 ∆ƒ¿∆À¿»«ƒ

].אלוקות 
e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי הפירוש ¿∆

CÏÓ ,‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆∆
ÔB¯˙i‰L ,"„·Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»∆«ƒ¿

המיוחדת ∆∆¿ı¯‡"c"המעלה
B˙ee‰˙‰L ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk]¿»»»∆ƒ¿«
˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÁÓ ‡È‰ƒ≈ƒƒ««¿

לעיל  כמבואר 'ארץ', ‰È‡הנקראת [ƒ
da CLÓpL ,"Ïka" במלכות «…∆ƒ¿»»

יותר  ונעלית גבוהה מדרגה אור

והיא עצמה »ÈÁa¿ƒ˙מהמלכות
„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ ,"Ïk"…ƒ¿ƒ««¿

"Ïk" ˙‡¯˜pL13CÏÓ"e . ∆ƒ¿≈…∆∆
"„·Ú ‰„NÏ בכתוב האמור ¿»∆∆¡»

בכל' ארץ ל'ויתרון ‰e‡בהמשך
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ¿≈

גבול  הבלי «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰האור
"Ïk" ˙ÈÁaÓ היסוד ספירת ƒ¿ƒ«…

הגדרות  עם פרטית ספירה שהיא

˜Ìeiמסויימות  È„ÈŒÏÚL (∆«¿≈ƒ
˙Bˆn‰ והמשכת לגילוי הגורם שזהו «ƒ¿

סוף. CÏÓכמובא È‡„k˙‡האין ‡c - CÏÓ Ô‡Ó" ,ÌL ¯‰fa ƒ¿ƒ»«…«»«∆∆»∆∆

,"„·Ú e‰È‡ „k ‰„NÏ ¯aÁ˙‡c ,‰‡lÚ המלך זה – מלך מיהו ƒ»»¿ƒ¿««¿»∆«ƒ∆¡»
כלומר  נעבד, הוא כאשר לשדה שמתחבר ‰B·Ú„‰העליון È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»

"„·Ú ‰„N") Ô„ÚŒÔ‚a אכן בשדה להתבצע שצריכה העבודה כאשר ¿«≈∆»∆∆¡»
(נעשית  ˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ‡È‰L שהעבודה ) לעיל כמובא ∆ƒ»¬»¿ƒ«ƒ¿

היא  עדן בגן להיות שצריכה

- d„·ÚÏ"Œ˙BˆÓ Á"Ó¯ ¿»¿»ƒ¿
‰"Ò˘ - d¯ÓLÏe ,‰NÚ¬≈¿»¿»
CLÓ ,("‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿»

עדן) (גן ב'שדה' ובכללות ומתגלה

('ארץ) ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהעולם  Èelbƒ≈
"‰‡lÚ CÏÓ") העליון ),המלך ∆∆ƒ»»

˙ÈÁ·c Èelb‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒƒ¿ƒ«
"Ïk" הספירות לאחת השייך …

האין  ואילו היסוד בחינת המוגדרות,

ההגבלות. מכל למעלה הוא סוף

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó LÏL ¯e‡·e (‚≈¿»«¿≈««
אחת [ È‰L‡דרגה BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒ

dÓˆÚŒ„vÓ בה שנמשכו ללא ƒ««¿»
דרגה  ממנה, שלמעלה מדרגות אורות

ÈÁ·c˙שנייה  Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒƒ¿ƒ«
(„BÒÈ) "Ïk" ותתגלה שתאיר …¿
המלכות, שלישית Âבספירת ¿דרגה

CÏÓ" ˙ÈÁ·c Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒƒ¿ƒ«∆∆
"‰‡lÚ שיהיה סוף האין אור היינו ƒ»»

בעולמות  ˜Ìeiבהתגלות È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
˜elÁ‰ ‰p‰ ,[˙Bˆn‰ ההבדל «ƒ¿ƒ≈«ƒ

'„BÒÈ' ÔÈa השתלשלות שבסדר ≈¿
מהמלכות  למעלה הוא הספירות

'˙eÎÏÓ'eעצמה‡e‰14, «¿
L¯L ‡È‰ '˙eÎÏn'[‰]L∆««¿ƒ…∆

ÌÈ‡¯·p‰ בחסידות כמבואר «ƒ¿»ƒ
שדרכה  זו היא המלכות שספירת

האלוקי  האור ויורד נמשך ובאמצעותה

נבראים. ולהחיות ≈«∆ÔÎlLלהוות
שורש  היא המלכות שספירת מאחר

‰'eÎÏn˙'הנבראים ˙‡¯˜ƒ¿≈««¿
) ¯eac ÌLa ב'פתח שנאמר כפי ¿≈ƒ

העליונות  הספירות שעשר אליהו'

ספירת  ועל האדם קומת לציור נמשלו

נאמר  t‰"המלכות Y ˙eÎÏÓ"15 «¿∆
במק  וכמובא הדיבור, שולט עניין שהמלך בכך גם מתבטא הדבר אחרים ומות
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l"yz'dח elqk ycegd mikxan ,dxyÎiig zyxt zay

ׁשּמדּבר  ׁשהּדּבּור לזה ּדנֹוסף הּזּולת. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשביל

נׁשמע  ׁשהּוא (ּדזה לזּולתֹו נׁשמע הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָֹּבפעל

נפרד  ונעׂשה לחּוץ ׁשּיֹוצא עלֿידי הּוא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָלזּולתֹו

ׁשּבאדם  הּדּבּור ּכח ּגם הּנה הּמדּבר), ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמהאדם

לזּולתֹו. לדּבר ׁשּבכחֹו זה הּוא ענינֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָֹעצמֹו,

ּבהיֹותּה ׁשּגם ּב'ּמלכּות', הּוא ְְְִֶֶֶֶַַַַָועלּֿדרֿזה

הּנבראים) את להחיֹות ׁשּיֹורדת (לפני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּב'אצילּות'

סּיּום  הּוא ו'יסֹוד ' הּנבראים. ּומקֹור ׁשרׁש ְְִִִִִֶַָֹהיא

ּדגּופא" ("סּיּומא האצילּות ּבדגמת 15עֹולם ,( ְְְֲִִַָָָָֻ

הרי  להּזּולת, ׁשּיכֹות ׁשהן ּדהגם ׁשּבאדם, ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמּדֹות

הּוא  וזהּו16ענינן ּומתּפעל. מתעֹורר ׁשהאדם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּד"ארץ" ׁשהּיתרֹון היא", ּבּכל ארץ ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ"ויתרֹון

ּבּה ׁשּנמׁש הּוא הּנבראים) ׁשרׁש ְְְִִִֶֶַַָָָֹ('מלכּות',

האצילּות). עֹולם (סּיּום 'יסֹוד' "ּכל", ְְֲִִִַָָֹּבחינת

LÈÂ יתרֹון" נקראת זֹו ׁשהמׁשכה ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ּתמיד  מקּבלת ׁשה'ּמלכּות' הגם ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָארץ",

ההמׁשכה  ּכי הּוא, (מּדֹות), אנּפין' ְְְִִִִֵַַַָָמ'ּזעיר

ּבאפן  ּכלל)  ּבדר) היא ל'ּמלכּות ' אנּפין' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹמ'ּזעיר

את  ּבתֹוכּה מק ּבלת ׁשה'ּמלכּות' ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעלֿידי

מׁשּתּנית  היא אנּפין' ּד'זעיר [ועלּֿדר17האֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהּוא  ּדזה ּדכיון אהבה, ּדברי מדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשאדם

האהבה  לגּלֹות ּכדי הּוא אהבה ּדברי ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָמדּבר

היא  ּבּדּבּור ׁשּנמׁשכת האהבה הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָלזּולתֹו,

והּיתרֹון  עצמּה], האהבה לגּבי וׁשּנּוי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָירידה

זעירֿ ('יסֹוד "ּבּכל" הּוא (מלכּות) ְְְְֵֶֶַַֹּד"ארץ"
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ואילך.16) 114 ע' ח"ו שיחות לקוטי למלכות). מדות בין החילוק (דזהו 24 ע' ה'ש"ת המאמרים ספר גם ע"ד 17)ראה

הלבנה  אור שנעשה האור, את משנית היא (ז"א) השמש אור את מקבלת שהיא שע"י מהמלכות), היא (ששרשה הלבנה

השמש. אור ולא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דיבורו  באמצעות והמדינה העם ÏÈ·Laעל ‡e‰ ¯eac‰L BÓÎc ,(ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ

˙Ïef‰(וכדומה רגש או שכל (של דברים לזולת ולהעביר לגלות כדי ««
האדם. בפנימיות a„nL¯שנמצאים ¯eac‰L ‰ÊÏ ÛÒBc האדם ¿»»∆∆«ƒ∆¿«≈

ÏÚÙaלאדם מחוץ e‰L‡ויוצא ‰Êc) B˙ÏeÊÏ ÚÓL ‡e‰ הדיבור ¿…«ƒ¿»¿»¿∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ B˙ÏeÊÏ ÚÓLƒ¿»¿»«¿≈
„¯Ù ‰NÚÂ ıeÁÏ ‡ˆBiL∆≈«¿«¬»ƒ¿»

¯a„n‰ Ì„‡‰Ó מתרחק כלומר, ≈»»»«¿«≈
ממנו  ונפרד עצמו באדם ),משורשו

‰p‰ לכך בנוסף¯eac‰ Ák Ìb ƒ≈«…««ƒ
,BÓˆÚ Ì„‡aL לפני עוד ∆»»»«¿

הזולת אל בפועל «¿BÈÚƒההתגלות
הדיבור של Ê‰ומהותו ‡e‰∆

B˙ÏeÊÏ ¯a„Ï BÁÎaL היינו ∆¿…¿«≈¿»
הגילוי  לפני גם מהותו, שמעצם

ההתגלות  הוא הדיבור עניין בפועל,

לאדם. ‰e‡מחוץ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
d˙BÈ‰a ÌbL ,'˙eÎÏn'a««¿∆«ƒ¿»
˙„¯BiL ÈÙÏ) '˙eÏÈˆ‡'a»¬ƒƒ¿≈∆∆∆

(ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï כנזכר ¿«¬∆«ƒ¿»ƒ
החיות  והשפעת שההתהוות לעיל

ידי  על היא לנבראים האלוקית

ונמשכת  יורדת דאצילות שמלכות

כך  ועל בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

שספירת  כפי גם שלמעשה כאן מבואר

ירדה  לא ועדיין באצילות היא המלכות

בריאהֿיצירהֿעשיה È‰ƒ‡לעולמות
‰ÌÈ‡¯·pכבר  ¯B˜Óe L¯L ויש …∆¿«ƒ¿»ƒ

המוגבלים  לנבראים שייכות לה

חיות. ולקבל להתהוות שעתידים

ÌÏBÚ ÌeiÒ ‡e‰ '„BÒÈ'Âƒƒ»
) ˙eÏÈˆ‡‰ ב'פתח שנאמר וכמו »¬ƒ

היסוד  ספירת על «ÓeiÒ"ƒ‡אליהו'
"‡Ùe‚c15 האחרונה הדרגה היינו ¿»

שהן  כפי הספירות של והמסיימת

לגוף  שנמשל קומה כלומר,),בציור

עולמות  של לנבראים שורש להיות הוא מהותה שכל ממלכות בשונה

עצמו האצילות מעולם חלק היא היסוד ספירת »¿Ó‚„a¿À˙בריאהֿיצירהֿעשיה,
˙Bcn‰הנפש בכוחות הרגש BÎiL˙חלק Ô‰L Ì‚‰c ,Ì„‡aL «ƒ∆»»»«¬«∆≈«»

,˙Ïef‰Ï עצמו לאדם שהוא הנפש בכוחות השכל, המוחין, מחלק בשונה ¿««
והתבוננות  בריכוז המוחין לפעילות מפריע לפעמים ÔÈÚ(והזולת È¯‰ (¬≈ƒ¿»»

המידות  של והמאפיין e‰16¯¯BÚ˙Ó‡התוכן Ì„‡‰L התעוררות חש ∆»»»ƒ¿≈
הרגשות את ÏÚt˙Óeשל מגלה שהוא היא הדברים ומשמעות ומתרגש ƒ¿»≈

מהותי  הבדל יש שעדיין אלא לעצמו, מחוץ החוצה, שלו והתחושות הרגשות

ובין  לזה מעבר לא אבל לזולת שייכות יש שבהן המידות, וכללות יסוד, בין

הזולת. בשביל הוא עניינה שכל הדיבור) (עניין המלכות

"ı¯‡"c ÔB¯˙i‰L ,"‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆«ƒ¿¿∆∆
(ÌÈ‡¯·p‰ L¯L ,'˙eÎÏÓ')«¿…∆«ƒ¿»ƒ
קיימת  שלא במלכות הנוספת והמעלה

עצמה  מצד daבה CLÓpL ‡e‰∆ƒ¿»»
ÌeiÒ) '„BÒÈ' ,"Ïk" ˙ÈÁa¿ƒ«…¿ƒ

.(˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ
BÊ ‰ÎLÓ‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿»»
בספירת  היסוד ספירת הארת של

‡¯ı",המלכות ÔB¯˙È" ˙‡¯˜ƒ¿≈ƒ¿∆∆
במלכות  ויתרון מעלה »¬‰‚Ìכלומר,

„ÈÓz ˙Ïa˜Ó '˙eÎÏn'‰L∆««¿¿«∆∆»ƒ
,(˙BcÓ) 'ÔÈt‡ ¯ÈÚf'Ó אף ƒ¿≈«¿ƒƒ

הסדר  וזה חידוש בכך אין שלכאורה

הספירות  השתלשלות של הרגיל

והשפעה  הארה מקבלת שהמלכות

חסד, המידות הן שמעליה מהספירות

כי  זעירות' 'פנים (הנקראות וכו' גבורה

ובבחינת  במוחין המאיר לאור ביחס

שבכתר, ארוכות, פנים אנפין', 'אריך

מועט  אור הוא במידות המאיר האור

והטעם שההמשכה ו'קטן'), כך על

נקראת  כאן מדובר שבה וההארה

המלכות בספירת Èk'יתרון' ,‡e‰ƒ
'ÔÈt‡ ¯ÈÚf'Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

ÏÏk C¯„a) ‡È‰ '˙eÎÏn'Ï על ««¿ƒ¿∆∆¿»
'יתרון' יש כאשר לא הרגיל, הסדר פי

È„ÈŒÏÚLמיוחד  ÔÙ‡a (¿…∆∆«¿≈
˙Ïa˜Ó '˙eÎÏn'‰L וקולטת ∆««¿¿«∆∆

¯ÈÚÊ'c ˙B¯B‡‰ ˙‡ dÎB˙a¿»∆»ƒ¿≈
˙ÈpzLÓ ‡È‰ 'ÔÈt‡17ŒÏÚÂ] «¿ƒƒƒ¿«≈¿«

È¯·c ¯a„Ó Ì„‡Lk C¯c∆∆¿∆»»¿«≈ƒ¿≈
האהבה ‡‰·‰, שרגשות היינו «¬»

יורדות  בדיבור שבמידות e‰L‡להתגלות ‰Êc ÔÂÈÎc האדם¯a„Ó ¿≈»¿∆∆¿«≈
‰·‰‡‰ ˙Bl‚Ï È„k ‡e‰ ‰·‰‡ È¯·c בפנימיותו בתוכו, שקיימת ƒ¿≈«¬»¿≈¿«»«¬»

B˙ÏeÊÏ,ממנו È¯È„‰שחוץ ‡È‰ ¯eaca ˙ÎLÓpL ‰·‰‡‰ È¯‰ ¿»¬≈»«¬»∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿ƒ»
dÓˆÚ ‰·‰‡‰ Èa‚Ï ÈepLÂ יותר בדרגה הוא בדיבור בגילוי שבא ומה ¿ƒ¿«≈»«¬»«¿»

עצמו  המידות ברגש שקיים ממה ı¯‡"c"נמוכה ÔB¯˙i‰Â ,[¿«ƒ¿¿∆∆
) "Ïka" ‡e‰ (˙eÎÏÓ)לבחינות היא הכוונה לעיל 'BÒÈ„וכאמור «¿«…¿

˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰L ,('ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ בתוכה ‰BÒi„וקולטת ˙ÈÁa ¿≈«¿ƒ∆««¿¿«∆∆¿ƒ««¿
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(ּכמֹו הּיסֹוד ּבחינת מקּבלת ׁשהּמלכּות ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַאנּפין'),

ּבעצמּותֹו האצילּות.18ׁשהּוא עֹולם סּיּום - ( ְְֲִִֶַָָ

"ּכל"p‰Â‰ד) ּדבחינת הּגּלּוי ׁשהמׁשכת זה ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַַַָֹ

ּדוקא  הּוא ּב'ּמלכּות', יתרֹון ְְְִַַַָהּוא

ּדכיון  "ארץ". הּמלכּות', ל'חּצֹונּיּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָּבנֹוגע

ענינּה ּד'מלכּות') (הּדּבּור הּמלכּות' ְְְְִִִִֶַַַַָָׁש'חּצֹונּיּות

ּבּה ׁשּנמׁש זה לכן, הּנבראים, ׁשרׁש ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּוא

ה)אצילּות  עֹולם (סּיּום "ּכל", ּדבחינת ְֲִִִִִַַָָֹהּגּלּוי

"יתרֹון" הּוא הּנבראים, מּׁשרׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָֹׁשּלמעלה

הרי  הּמלכּות', ל'פנימּיּות ּבנֹוגע אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָ(חּדּוׁש).

('ׁשלׁש הּמלכּות' 'ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹאּדרּבה,

מּספירת  מקּבלת ׁשהיא הּוא ּדמלכּות') ְְְְִִִִֶֶֶַַַראׁשֹונֹות

"ּכל" ּבׁשם נקרא ׁשהּגןֿעדן וזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹהּיסֹוד.

ז"ל  רּבֹותינּו הּקּב"ה 19[ּכמאמר הטעימן ׁשלׁשה ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

אברהם  הן: אּלּו עֹולםֿהּבא, מעין ְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולםֿהּזה

ּביּה ּדכתיב אברהם ויעקב, "ּבּכל",20יצחק ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ

ּביּה ּדכתיב ּביּה21יצחק ּדכתיב יעקב 22"מּכל", ְְְֲִִִִִִֵֵַָֹֹ

(ּכּנ"ל), הּיסֹוד ספירת הּוא "ּכל" ּכי ְְִִַַַַֹֹ"ּכל"],

הּמלכּות' 'ּפנימּיּות מּבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַוהּגןֿעדן

הּיסֹוד. מּספירת ְְְִִֶֶֶַַַׁשּמקּבלת

ּבׁשם Óe·‡¯ה) נקרא ׁשה'ּיסֹוד' ּדזה ּבּמאמר, ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

ׁשערי  'חמּׁשים ׁשם על הּוא ֲֲִִֵֵַַֹ"ּכל"

ּבגימטרּיא  ("ּכל" ּבֹו ׁשּנמׁשכים ְְְִִִִִֶַָָָֹּבינה'

ּב"ארץ"23"חמּׁשים" ּדהּיתרֹון מּובן, ּומּזה .( ְְְֲִִִִֶֶֶַָ

ענינים. ּבׁשני הּוא "ּכל" ּבחינת עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ(מלכּות)

סּיּום  ׁשהּוא הּיסֹוד, ספירת ּבּה ׁשּנמׁש ְְְִִִֶֶַַָָ[א']

ׁשעלֿידי  מּזֹו, יתרה ּו[ב'] ּדאצילּות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּמּדֹות
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האור 18) שינוי יהי' "לא מ"מ מהחמה, הלבנה תקבל אז שגם דהגם כו), ל, (ישעי' החמה כאור הלבנה אור והי' וע"ד

רצא). ע' תרס"ו (המשך בהחמה" שהוא מכמו בהלבנה ואילך.19)כלל סע"ב טז, א.20)ב"ב כד, שרה תולדות 21)חיי

לג. יא.22)כז, לג, וש"נ.23)וישלח תרפז. ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי .13 שבהערה פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙eÓˆÚa ‡e‰L BÓk)18שהוא האלוקות כפי ÌeiÒבעצמיות - ( ¿∆¿«¿ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ עניין וכאשר ממש אלוקות שהוא בחסידות נאמר שעליו »»¬ƒ
והוספה  רב 'יתרון' אכן בה יש המלכות, בספירת נמשך וביסוד במידות זה

כלל. בדרך במלכות המידות המשכת לגבי גדולה

Èelb‰ ˙ÎLÓ‰L ‰Ê ‰p‰Â („¿ƒ≈∆∆«¿»««ƒ
"Ïk" ˙ÈÁ·c היסוד ספירת היא ƒ¿ƒ«…

È ‡e‰ÔB¯˙ הארה ותוספת מעלה ƒ¿
'˙eÎÏn'a מצד בה קיימת שלא ««¿

Ú‚Baעצמה, ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿≈«
,'˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁ'Ï הנקראת ¿ƒƒ««¿

"ı¯‡" לגבי אמורים הדברים ואין ∆∆
'שדה'. הנקראת המלכות פנימיות

'˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁ'L ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒƒ««¿
'˙eÎÏÓ'c ¯eac‰) החלק «ƒ¿«¿

מהפנימיות  יותר שנחות במלכות

וההשפעה  הגילוי הוא ועניינו ותוכנו

שלמטה  לבחינות חוץ, כלפי ממלכות

È‰L‡מהמלכות  ‡e‰ dÈÚ (ƒ¿»»∆ƒ
ÌÈ‡¯·p‰ L¯L וכאמור …∆«ƒ¿»ƒ

באה  דאצילות המלכות שבאמצעות

העולמות  של ההתהוות ונמשכת

בריאהֿיצירהֿ עולמות של והנבראים

daעשיה, CLÓpL ‰Ê ,ÔÎÏ»≈∆∆ƒ¿»»
המלכות ÈÁ·c˙בספירת Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ ÌeiÒ) ,"Ïk"…ƒ»
L¯MÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÏÈˆ‡(‰»¬ƒ∆¿«¿»ƒ…∆

,ÌÈ‡¯·p‰ מהדרגה המשכה היינו «ƒ¿»ƒ
הדרגות  של והמסיימת האחרונה

הנבראים  משורש ‰e‡שלמעלה
(LecÁ) "ÔB¯˙È" חיצוניות כי ƒ¿ƒ

לנבראים. שורש כן כבר היא המלכות

˙eiÓÈÙ'Ï Ú‚Ba Ï·‡¬»¿≈«ƒ¿ƒƒ
,'˙eÎÏn‰'מ'יסוד והארה המשכה ««¿

כי  חידוש ‡a¯c‰,איננה È¯‰¬≈«¿«»
'˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt' ÏL dÈÚƒ¿»»∆¿ƒƒ««¿
'˙eÎÏÓc ˙BBL‡¯ LÏL')»…ƒ¿«¿
כלולה  מהספירות אחת כל כלומר,

הבחינות  ושלוש הספירות עשר מכל

הן  שבמלכות ודעת שבמלכות בינה שבמלכות, חכמה מלכות, של הראשונות

המלכות פנימיות של ועניינה המלכות) בחינת של והפנימיות ‰e‡העיקר
„BÒi‰ ˙¯ÈÙqÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L חידוש בכך אין עניינה, שזהו וכיוון ∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ««¿

'יתרון'. שזהו נאמר כך על ולא

e‰ÊÂכך על הפנימי [Ó‡Ók¯הטעם "Ïk" ÌLa ‡¯˜ Ô„ÚŒÔb‰L ¿∆∆««≈∆ƒ¿»¿≈…¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯19 בגמרא‰"aw‰ ÔÓÈÚË‰ ‰LÏL להם נתן «≈¿…»ƒ¿ƒ»«»»

בהיותם  לחוש a‰ŒÌÏBÚ‡הקדושֿברוךֿהוא ÔÈÚÓ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆≈≈»«»
עדן', 'גן של עניינו ‡·¯‰Ìשהוא ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ :Ô‰ el‡≈≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…«¿»»

dÈa ·È˙Îc20בו "Ïka"שכתוב ƒ¿ƒ≈«…
בכל"), אברהם את ברך «¿ÁˆÈƒ˜("וה'

dÈa ·È˙Îc21·˜ÚÈ ,"ÏkÓ" ƒ¿ƒ≈ƒ…«¬…
dÈa ·È˙Îc22,["Ïk" והסיבה ƒ¿ƒ≈…

נרמז  עדן, גן הבא, שהעולם לכך

היא  'כל' ‰e‡במילה "Ïk" Èkƒ…
ŒÔb‰Â ,(Ï"pk) „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««¿««¿««
˙eiÓÈt' ˙ÈÁaÓ ‡e‰ Ô„Ú≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
˙¯ÈÙqÓ ˙Ïa˜nL '˙eÎÏn‰««¿∆¿«∆∆ƒ¿ƒ«

„BÒi‰ פנימיות) עדן שבגן וכיוון «¿
הרי  היסוד, ספירת מאירה המלכות)

נקראת  שבו שם באותו נקרא הוא

'כל'. עצמה, היסוד ספירת

¯‡·Óe הרש"ב ‰) הרבי עוד ¿»≈
‡¯˜ '„BÒi'‰L ‰Êc ,¯Ó‡na««¬»¿∆∆«¿ƒ¿»
ÌL ÏÚ ‡e‰ "Ïk" ÌLa¿≈…«≈
'‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ'¬ƒƒ«¬≈ƒ»

Ba ÌÈÎLÓpL הבינה ספירת ∆ƒ¿»ƒ
דרגות  לחמישים מחולקת העליונה

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות

בינה  שערי חמישים שישנם בגמרא

אחד, חסר רבינו למשה ניתנו וכולם

מאלוקים' מעט 'ותחסרהו שנאמר

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו

בו") "נו"ן נבו, בהר שנקבר בכך כנרמז

מבואר  אלה שערים של עניינם ועל

של  לשער דומה שהדבר בחסידות

אור  וכך החוצה, הנפתח סגור מקום

ומגיע  מהשכל יוצא שבבינה השכל

את  ומרגיש ו'משער' 'תופס' והלב ללב

לא  והיא בבינה שהיא כפי ההתבוננות

'יוצאת' אלא בשכל 'סגורה' נשארת

הלב אל לדבר,(מהמוח …"Ïk"רמז
"ÌÈMÓÁ" ‡i¯ËÓÈ‚a23.( ¿ƒ«¿ƒ»¬ƒƒ

ÔB¯˙i‰c ,Ô·eÓ ‰fÓe והתוספת (eÎÏÓ˙)החידוש "ı¯‡"a ƒ∆»¿«ƒ¿¿∆∆«¿
ÌÈÈÚ ÈLa ‡e‰ "Ïk" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ.שוניםCLÓpL ['‡] «¿≈¿ƒ«…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

daהמלכות היא ‰Bcn˙ב'ארץ' ÌeiÒ ‡e‰L ,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ »¿ƒ««¿∆ƒ«ƒ
,˙eÏÈˆ‡c לעיל BfÓ,כמבואר ‰¯˙È ['·]e חידוש הוא השני והעניין «¬ƒ¿≈»ƒ
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ּבינה', ׁשערי 'חמּׁשים ּבּה נמׁשכים  הּיסֹוד ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָספירת 

ּדׁשני  לֹומר, ויׁש מּמּדֹות. ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָמֹוחין

הּוא, והענין לזה. זה ׁשּיכים אּלה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָענינים

הן  ׁשהּמּדֹות ּדהגם להּזּולת. ׁשּיכֹות ְְֲִִֵֶַַַַַַַָּדהּמּדֹות

ׁשהּוא  ּכהּדּבּור (ולא עצמֹו לאדם ׁשּנֹוגע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹענין

האדם  ּבדרּגת הם מּכלֿמקֹום להּזּולת), ְְְִִֵַַַַָָָָָּגּלּוי

ּבדרּגת  הם והּמֹוחין הּזּולת, אל ׁשּׁשּי ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּכמֹו

ולכן, מהּזּולת. מבּדל לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻהאדם

ּד'זעירֿ הּמּדֹות מּבחינת רק היא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשההמׁשכה

עלֿידי  אזי, לּזּולת, ׁשּיכֹות ׁשהן ְְֲִֵֵֶַַַַַַָאנּפין'

ּד'זעירֿ הּמּדֹות את ּבתֹוכּה מקּבלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּמלכּות

וזה  ג), סעיף (ּכּנ"ל ׁשּנּוי ּבּה נעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַָָאנּפין',

ּד'זעירֿאנּפין' הּמּדֹות את מקּבלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשה'ּמלכּות'

היא", ּבּכל ארץ "יתרֹון ענין [ּדזהּו ׁשהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּכמֹו

ּכמֹו "ּכל" ּדבחינת הּגּלּוי מאיר ּב"ארץ" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשּגם

ההמׁשכה  ׁשּׁשרׁש עלֿידי הּוא ּבעצמּותֹו], ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

למעלה  הם ׁשהּמחין ּדכיון מהּמֹוחין, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּוא

ּגם  לכן, 'מלכ ּות'), הּדּבּור, (ענין לּזּולת ְְִִִֵַַַַַַַָָמּׁשּיכּות

הּדּבּור  ּביכלת אין ּבדּבּור, ּבאה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשההמׁשכה

ׁשּנּוי. ּבּה ְִִָֹלפעל

לּזּולת,p‰Â‰ו) מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה הּמֹוחין ּגם ¿ƒ≈ְְִִֶַַַַַַָָ

והּגּלּוי  ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּבכלל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהם

הּמצֹות  קּיּום ׁשעלֿידי עּלאה" מל" ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדבחינת

"ּכל", מּבחינת ׁשּלמעלה נעבד") לׂשדה מל")ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדעלּֿפי  ּולהֹוסיף, מהׁשּתלׁשלּות. למעלה ְְְְְְְִִִֵַַַָהּוא

אחר  ּבמקֹום ּבחינת 24הּמבאר הּוא ּד"ּכל" ְְְְִֵַַַָָֹֹ

ּבׁשם 25'סֹובב' נקראת הּיסֹוד ׁשּספירת וזה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבּקו  היא הּיסֹוד ׁשּספירת לפי הּוא ְְְִִִֶַַַַֹ"ּכל"

מה  [וזהּו ('סֹובב'), ּב'ּכתר' ׁשּמּגיע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהאמצעי
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יותר  גדול ו'יתרון' יותר daגדול ÌÈÎLÓ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««¿ƒ¿»ƒ»

העליונות  מהמידות חלק שהיא עצמה היסוד ספירת ענייני רק (לא במלכות

נעלה) יותר הרבה ממקור אורות גם Èa‰',אלא È¯ÚL ÌÈMÓÁ' שהם ¬ƒƒ«¬≈ƒ»
.˙BcnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÁBÓƒ∆¿«¿»ƒƒ

‰l‡ ÌÈÈÚ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
במלכות  היסוד הארת ידי על שנפעלים

והמשכת  עצמה היסוד ספירת (המשכת

מהמידות) שלמעלה ÌÈÎiL«»ƒהמוחין
‰ÊÏ ‰Ê.ומבאר שממשיך כפי ∆»∆

˙Bcn‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â מצד ¿»ƒ¿»¿«ƒ
Ïef‰Ï˙מהותן  ˙BÎiL מידת כמו «»¿««

משמעות  לה שיש למשל, החסד,

להתחסד  למי כשיש רק ופעולה

שהם  מהמוחין (בשונה ולהשפיע

עצמו). לאדם »¬»Ì‚‰cבעיקר
Ú‚BpL ÔÈÚ Ô‰ ˙Bcn‰L∆«ƒ≈ƒ¿»∆≈«

BÓˆÚ Ì„‡Ï ברגשות ומדובר »»»«¿
מרגיש  עצמו eac‰k¯שהוא ‡ÏÂ)¿…¿«ƒ

˙Ïef‰Ï Èelb ‡e‰L עניין כל ∆ƒ¿««
את  לגלות כדי ורק אך הוא הדיבור

לזולת  החוצה, האדם של והרגש השכל

ממנו  ÌB˜ÓŒÏkÓשחוץ המידות ), ƒ»»
CiML BÓk Ì„‡‰ ˙b¯„a Ì‰≈¿«¿«»»»¿∆«»
Ì‰ ÔÈÁBn‰Â ,˙Ïef‰ Ï‡∆««¿«ƒ≈
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ˙b¯„a¿«¿«»»»¿∆

Ïc·Ó ,BÓˆÚÏ ומרוחק˙Ïef‰Ó ¿«¿À¿»≈««
ולעיון). לריכוז להפריע עלול (והזולת

‰ÎLÓ‰‰Lk ,ÔÎÏÂ מהמידות ¿»≈¿∆««¿»»
המלכות  אל ¯˜(היסוד) ‡È‰ƒ«

Œ¯ÈÚÊ'c ˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈
,˙ÏefÏ ˙BÎiL Ô‰L 'ÔÈt‡«¿ƒ∆≈«»««

מהמוחין  השפעה È„ÈŒÏÚללא ,ÈÊ‡¬««¿≈
˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰L וקולטת ∆««¿¿«∆∆

Œ¯ÈÚÊ'c ˙Bcn‰ ˙‡ dÎB˙a¿»∆«ƒƒ¿≈
da ‰NÚ ,'ÔÈt‡ במלכות «¿ƒ«¬»»

‰ÊÂ ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÈepLƒ««¿ƒ¿∆
˙‡ ˙Ïa˜Ó '˙eÎÏn'‰L∆««¿¿«∆∆∆
BÓk 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c ˙Bcn‰«ƒƒ¿≈«¿ƒ¿

,Ô‰L הן שהמידות כפי רק לא היינו ∆≈
כפי  אלא הזולת אל להתגלות אמצעי

ובנמשל  האדם, של הנפש בכוחות – (במשל המהות מעצם חלק הן שהמידות

באלוקות  העליונות, בספירות -e‰Êc] כפי המידות המשכת של זה דבר ¿∆
בעצמו ı¯‡"a"שהן ÌbL ,"‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙È" ÔÈÚ היינו ƒ¿«ƒ¿∆∆«…ƒ∆«¿∆∆

"Ïk"במלכות  ˙ÈÁ·c Èelb‰ ¯È‡Ó מהמידות חלק שהוא כפי רק לא ≈ƒ«ƒƒ¿ƒ«…

המידות, 'כל', אלא הזולת אל להשפעה אמצעי e‰L‡שהן BÓk¿∆
,[B˙eÓˆÚa זה ‰e‡ודבר ‰ÎLÓ‰‰ L¯ML È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿«¿«¿≈∆…∆««¿»»

והוא מהמידות גבוה למלכות ÔÈÁn‰Lמהמידות ÔÂÈÎc ,ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ¿≈»∆«…ƒ
'˙eÎÏÓ' ,¯eac‰ ÔÈÚ) ˙ÏefÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ עניינו שכל ≈¿«¿»ƒ«»««ƒ¿««ƒ«¿

לזולת  גילוי Ìbהוא ,ÔÎÏ אפילו ), »≈«
,¯ea„a ‰‡a ‰ÎLÓ‰‰Lk¿∆««¿»»»»¿ƒ
da ÏÚÙÏ ¯eac‰ ˙ÏÎÈa ÔÈ‡≈ƒ…∆«ƒƒ¿…»

ÈepL קודם שהייתה כפי נשארת והיא ƒ
המהות. מעצם חלק ההמשכה,

Ìb ‰p‰Â (ÂאפילוÔÈÁBn‰ ¿ƒ≈««ƒ
Ó ‰ÏÚÓlL,˙ÏefÏ ˙eÎiM ∆¿«¿»ƒ«»««

לעצמם, שהם כפי ÏÏÎaהמוחין Ì‰≈ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò שהוא וכמו ≈∆«ƒ¿«¿¿

חכמה, המוחין, שגם הספירות בסדר

(וכפי  מהספירות חלק הם ודעת, בינה

האדם). נפש בכוחות גם שהוא

CÏÓ" ˙ÈÁ·c Èelb‰Â¿«ƒƒ¿ƒ«∆∆
"‰‡lÚ עליון È„ÈŒÏÚLמלך ƒ»»∆«¿≈

˙Bˆn‰ Ìei˜) הכתוב בדברי הנרמז ƒ«ƒ¿
"„·Ú ‰„NÏ CÏÓ" כמובא ∆∆¿»∆∆¡»

כאן  האמור ש'מלך' הזוהר מדברי לעיל

לשדה  שמתחבר העליון המלך זהו

את  כשממלאים היינו נעבד, כשהוא

קיום  בשדה, למלא שצריך השליחות

'מלך  מבחינת המשכה יש המצוות,

בחינה )עליון' «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והיא
,"Ïk" ˙ÈÁaÓ,היסוד ספירת ƒ¿ƒ«…

.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
¯‡·n‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«ƒ«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa24 החסידות בתורת ¿»«≈
'··BÒ' ˙ÈÁa ‡e‰ "Ïk"c25, ¿…¿ƒ«≈

האור  הוא עלמין', כל ה'סובב אור

העולמות  בכל הנמשך גבול הבלי

מצומצם  אור להיות יורד ואינו בשווה

בפרט, נברא ובכל עולם בכל המתלבש

„BÒi‰ ˙¯ÈÙqL ‰ÊÂ דווקא ¿∆∆¿ƒ««¿
"Ïk" ÌLa ˙‡¯˜ שם שהוא ƒ¿≈¿≈…
ה'סובב', אור על ÈÙÏשמורה ‡e‰¿ƒ

Âwa ‡È‰ „BÒi‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««¿ƒ««
ÈÚˆÓ‡‰ הנחלקות הספירות של »∆¿»ƒ

גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו נצח) חסד, (חכמה, חח"נ 'קוים', לשלושה

האמצעי  ולקו האמצעי, בקו יסוד) תפארת, (דעת, דת"י השמאל, בקו הוד)

לאור  מיוחד וקשר מיוחד יתרון יש ביחד) השמאל וקו הימין קו את (המשלב

הוא  האמצעי קו של והיתרון השתלשלות מסדר תעלה שמ ÚÈbnLשלמעלה ∆«ƒ«
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ותרּגם 26ׁשּכתּוב  ּובארץ", ּבּׁשמים כל "ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ה'סֹובב', לגּבי ּכי ּובארעא", ּבׁשמּיא ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ"ּדאחיד

ׁשהּגּלּוי  לֹומר, צרי ּבׁשוה], הם וארץ" ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשמים

הּמצֹות) קּיּום (ׁשעלֿידי עּלאה" מל" ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדבחינת

הּוא  ּד'סֹובב' 'סֹובב'. מּבחינת ּגם למעלה ְְְְִִֵֵַַַָהּוא

למ  ׁשהּוא אּלא לעֹולמֹות, וכֹולל ׁשּי מהם עלה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובארץ", ּבּׁשמים כל "ּכי וזהּו ּכאחד. ּכּלם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאת

אּלא  וארץ", "ׁשמים יׁש 'סֹובב' לגּבי ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

ּבׁשמּיא  "ּדאחיד – ּומאחדם מחּברם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא

ּגּלּוי  המׁשכת הּוא הּמצֹות ועלֿידי ְְְְְְִִֵַַַַַָָּובארעא".

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף  ְְְִֵֶַַַָָעצמּות

וכּמבאר  מ'ּסֹובב'. ּגם למעלה ְְְְִֵַַַָָָָֹלעֹולמֹות,

היא  הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּבּמאמר,

'ארי' ׁשּבין והחּלּוק הּכתר'. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַמ'ּפנימּיּות

הּכתר') ('ּפנימּיּות  ל'עּתיק' הּכתר') ְְִִִִִֶֶֶֶַַַ('חּצֹונּיּות

אּלא  הּנאצלים ּומקֹור ׁשרׁש הּוא 'ּד'ארי ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹהּוא,

'סֹובב' – עליהם מּקיף הּוא 27ׁשהּוא ו'עּתיק' , ְֲִִֵֵֶֶַַ

אֹורֿאיןֿ – ׁשּבּמאציל [ה]ּתחּתֹונה ְְֲִִֵֶַַַַַָָ[ה]ּבחינה

לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְִֶַַָָָָסֹוף

¯‡·Óe'ּתפארת' הּוא עּלאה" ּד"מל ּבּמאמר, ¿»≈ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ

ּדא   מל" ׁשם: ּבּזהר ְִִֶֶַַָָָֹ[ּכדאיתא

הּוא  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא,

מ'ּפנימּיּות  ממׁשי ו'ּתפארת' 'ּתפארת'], ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַּבחינת

(ּדוקא) ׁשה'ּתפארת' ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר'.

ספירת  ׁשּגם אף הּכתר', מ'ּפנימּיּות ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַממׁשי

חסדּֿגבּורהֿ ּכי הּוא, האמצעי, ּבקו היא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּיסֹוד

הם  ונצחֿהֹודֿיס ֹוד הּמּדֹות, עצם הם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַּתפארת

חסדּֿגבּורהֿ (ּדהּמּדֹות ההׁשּפעה היא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידן

ספירת 28ּתפארת) ׁשעלֿידי ּד'ּכתר' הּגּלּוי ולכן, , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבחינת  הּוא ההׁשּפעה) היא (ׁשעלֿידּה ְְְִִֶַַַַַָָָָהּיסֹוד
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יא.26) כט, הימיםֿא ובכ"מ.27)דברי ג. מו, בחוקותי לקו"ת פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער ע"ח תניא 28)ראה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הספירותk'a˙¯'ו'נוגע' מעשר שלמעלה עליון כתר בחינת (בחינת «∆∆

'··BÒ' כאמור השתלשלות, מסדר שלמעלה גבול הבלי האור ),הוא ≈
·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ]26 הימים ı¯‡·e",בדברי ÌÈÓMa ÏÎ Èk" ¿∆«∆»ƒ…«»«ƒ»»∆

,"‡Ú¯‡·e ‡iÓLa „ÈÁ‡c" Ìb¯˙Â היינו ובארץ, בשמים שאחוז ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿«»¿«¿»
מלמעלה  המדרגות, בכל שמאיר

ובכולם  ('ארץ') למטה ועד ('שמים')

בשווה  היא Èa‚Ïההארה Èkƒ¿«≈
'··BÒ'‰,סוף ואין גבול בלי שהוא «≈

"ı¯‡Â ÌÈÓL" וכל העולמות וכל »«ƒ»»∆
ÂLa‰],הנבראים  Ì‰ זה ולפי ≈¿»∆

Èelb‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ וההמשכה »ƒ«∆«ƒ
,"‰‡lÚ CÏÓ" ˙ÈÁ·c האין ƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»

‰Bˆn˙)סוף Ìei˜ È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈ƒ«ƒ¿
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ אפילו˙ÈÁaÓ ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'··BÒ'c .'··BÒ' כל ה'סובב אור ≈¿≈

BÓÏBÚÏ˙עלמין' CiL ‡e‰ ולכן «»»»
עלמין', כל 'סובב e‰L‡נקרא ‡l‡∆»∆
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ יותר נעלה ¿«¿»≈∆

Ìlkמהעולמות  ˙‡ ÏÏBÎÂ¿≈∆À»
„Á‡k.דרגות הבדלי e‰ÊÂללא ¿∆»¿∆

,"ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk"ƒ…«»«ƒ»»∆
ÌbL אפילוLÈ '··BÒ' Èa‚Ï ∆«¿«≈≈≈

,"ı¯‡Â ÌÈÓL" לגביו וגם »«ƒ»»∆
מעלה  ו'ארץ', 'שמים' בין ההבדלים

לגמרי מתבטלים לא «∆‡l‡ומטה,
Ì¯aÁÓ ‡e‰L שמצד למרות ∆¿«¿»

מזה  זה מאד רחוקים הם עצמם

Ì„Á‡Óe יהיו ההבדלים אף שעל כך ¿«¬»
של  הארה אותה תהיה ובכולם באחדות

הזוהר וכלשון "ÈÁ‡c„'סובב', Y¿»ƒ
"‡Ú¯‡·e ‡iÓLa בשמים שאחוז ƒ¿«»¿«¿»

לעיל. כאמור מידה, באותה ובארץ

˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚÂ הרבה דבר נפעל ¿«¿≈«ƒ¿
נעלה Èelbיותר ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

Bq'Ó··'לגמרי, Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈
לעולמות. שייך שכן אור שהוא

¯Ó‡na ¯‡·nÎÂ הרבי של הנזכר ¿«¿…»««¬»
והתגלות ÎLÓ‰‰c‰הרש"ב, ¿««¿»»

בעולם ˜Ìeiהאלוקות È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'Ó ‡È‰ ˙Bˆn‰ ועמוקה פנימית נעלית, דרגה שהיא «ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆∆

הכתר'. 'חיצוניות שהיא השתלשלות בסדר שקשורה הכתר מבחינת יותר

˜elÁ‰Â ההבדל'CÈ¯‡' ÔÈaL היינו ארוכות, פנים אנפין', 'אריך בחינת ¿«ƒ∆≈¬ƒ

הספירות  של המידות שהם זעירות, פנים אנפין', ל'זעיר יחסית רב גילוי

השתלשלות  בסדר ÈzÚ'Ï˜'המאירות ('¯˙k‰ ˙eiBvÁ') בחינת ƒƒ«∆∆¿«ƒ
ומרומם  ונבדל נעתק הכתר אור זו שבדרגה משום גם כך הנקראת יומין' 'עתיק

וגילוי יום בבחינת ולהאיר CÈ¯‡'c'מלבוא ,‡e‰ ('¯˙k‰ ˙eiÓÈt')¿ƒƒ«∆∆¿¬ƒ
ÌÈÏˆ‡p‰ ¯B˜Óe L¯L ‡e‰…∆¿«∆¡»ƒ
האצילות  שבעולם העליונים הנבראים

'נאצלים' נקראים מעלתם שמפני

Y Ì‰ÈÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¬≈∆
'··BÒ'27, בחינה לה כלומר, שיש ≈

שאופן  אלא ונבראים לעולמות שייכות

ו'מקיף' 'סובב' בדרך היא שלו ההארה

a[‰] ‡e‰ '˜ÈzÚ'Â‰ÈÁ ¿«ƒ«¿ƒ»
‰BzÁz[‰]ביותר,ÏÈˆ‡naL ««¿»∆««¬ƒ

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהבורא  Y≈
.˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

¯‡·Óe הרש"ב הרבי עוד ¿»≈
‡e‰ "‰‡lÚ CÏÓ"c ,¯Ó‡na««¬»¿∆∆ƒ»»
¯‰fa ‡˙È‡„k] '˙¯‡Ùz'ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»«…«
Œ‡L„e˜ ‡c CÏÓ" :ÌL»∆∆»¿»
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ,‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿¿»¿ƒ
'˙¯‡Ùz' ˙ÈÁa ‡e‰ ‡e‰¿ƒ«ƒ¿∆∆
המוחין  של החיבור הוא ידה שעל

Ùz'Â‡¯˙'והמידות  בקו ], שהיא ¿ƒ¿∆∆
eiÓÈt'Ó˙האמצעי  CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒƒ
'¯˙k‰ בחינה כאמור שהיא «∆∆

הקשורה  השתלשלות, מסדר שלמעלה

הבורא. במאציל,

'˙¯‡Ùz'‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆
‡˜Âc) אחרת ספירה CÈLÓÓולא ( «¿»«¿ƒ

ÌbL Û‡ ,'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'Óƒ¿ƒƒ«∆∆«∆«
Â˜a ‡È‰ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««¿ƒ¿«

,ÈÚˆÓ‡‰ שהיסוד לעיל ונתבאר »∆¿»ƒ
הכתר  בחיצוניות רק אבל בכתר, 'מגיע'

הכתר בפנימיות Èkולא ,‡e‰ƒ
ÌˆÚ Ì‰ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ∆∆¿»ƒ¿∆∆≈∆∆

'קו ‰Bcn˙ועיקר  ענין ולכן «ƒ
מודגש  התפארת שבמידת האמצעי'

‰Ìבמיוחד, „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆÂ¿≈«¿≈
‰È‡ובאמצעותן Ô„ÈŒÏÚLהמידות ∆«»»ƒ

Œ„ÒÁ ˙Bcn‰c) ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«ƒ∆∆
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b העיקר ,28)שהם ¿»ƒ¿∆∆

d„ÈŒÏÚL) „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL '¯˙k'c Èelb‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿∆∆∆«¿≈¿ƒ««¿∆«»»
‰ÚtL‰‰ ‡È‰ התפארת במידת שנמשך מה של ÈÁa˙בפועל ‡e‰ ( ƒ««¿»»¿ƒ«

,ÌÈÏˆ‡p‰ L¯L לנבראים ושייכות קשר לה שיש הכתר חיצוניות בחינת …∆«∆¡»ƒ
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l"yz'dיב elqk ycegd mikxan ,dxyÎiig zyxt zay

ׁשעלֿידי  ּד'ּכתר' והּגּלּוי הּנאצלים, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשרׁש

ּבחינת  הּוא מהׁשּפעה) (ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה'ּתפארת'

הּכתר'. ְִִֶֶַ'ּפנימּיּות

ּד'ממּלא'29ידּוע p‰Â‰ז) הענינים ׁשּׁשני ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבאֹורֿאיןֿסֹוף  הּוא ׁשרׁשם ְְְֵֵָָו'סֹובב',

ּד'א  הּצמצּום, (ׁשּלפני ׁשּלפני הּגבּול' ֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַ

ו'אֹור  הּממּלא', ּד'אֹור הּׁשרׁש הּוא ְְְְִֵֶַַַַֹהּצמצּום)

והחּלּוק  הּסֹובב'. ּד'אֹור הּׁשרׁש הּוא ְְְְִִֵֶַַַַֹהּבליּֿגבּול'

(ׁשרׁש הּגבּול' ּב'אֹור הּצמצּום ּפעּלת ְְְְִֵֶַַַֹֻּבין

הּבליּֿגבּול' ּב'אֹור הּצמצּום ּופעּלת ְְְְְְִִֵַַַַַֻה'ּממּלא'),

ּב'אֹור  הּצמצּום ּדפעּלת הּוא, ה'ּסֹובב') ְְְִִֵֶַַַֹֻ(ׁשרׁש

ּבא  הּצמצ ּום ׁשעלֿידי  עצמֹו, ּבאֹור היא ְְְְִִֵֶַַַַָָהּגבּול'

ּכל  'ממּלא העֹולמֹות, ער לפי ּוגבּול ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבמּדה

היא  הּבליּֿגבּול' ּב'אֹור הּצמצּום ּופעּלת ְְְְְִִִִַַַָָֻעלמין'.

ּבמקֹום  יאיר ׁשּלא אּלא) עצמֹו, ּבאֹור ְְִֶֶַָָָָֹֹ(לא

אינֹו ׁשהאֹור ּד'סֹובב', הענין נעׂשה ּומּזה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהחלל.

ּבגּלּוי  החלל) מקֹום (ּבעֹולמֹות, ְְִִֵֶָָָָמאיר

ועלּֿפיֿ והעלם. מּקיף ּבבחינת אּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָּובפנימּיּות,

"ּכל" ׁשּבבחינת הענינים ׁשּׁשני לֹומר, יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

הּמּדֹות  המׁשכת הּוא הּיסֹוד ספירת ְְְְִִֵֶַַַַַַָ[ׁשעלֿידי

המׁשכת  הּוא הּיסֹוד ספירת וׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָוהּמֹוחין,

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּכתר],

ועלֿידי  הּבליּֿגבּול', ו'אֹור הּגבּול' 'אֹור ְְְְְְִֵֵַַַהם

נמׁש הּמצֹות ּגם 30קּיּום האיר ׁשּלא חדׁש אֹור ְְִִִִֵֶַַָָָֹ

הּצמצּום. ְִֶַֹקדם
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ובכ"מ. רפט. ע' תרס"ו המשך ואילך. ב יב, להצ"צ סהמ"צ סע"א). (קכב, סט"ו תער"ב 29)אגה"ק המשך בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. לט ע' תרפ"ז המאמרים ספר ואילך. תתקלד ע' קמה).30)ח"ב ע' פר"ת המאמרים (ספר בהמאמר כמפורש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÈŒÏÚL '¯˙k'c Èelb‰Â‰ÚtL‰Ó ‰ÏÚÓlL) '˙¯‡Ùz'‰ È ¿«ƒ¿∆∆∆«¿≈«ƒ¿∆∆∆¿«¿»≈«¿»»

בפועל  למטה מההשפעה למעלה היא מעלתה ÈÁa˙שמפני ‡e‰ (¿ƒ«
'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'.הבורא במאציל, בחינה שהיא ¿ƒƒ«∆∆

Úe„È ‰p‰Â (Ê29 החסידות lÓÓ'c‡'בתורת ÌÈÈÚ‰ ÈML אור ¿ƒ≈»«∆¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«≈
אור  שהוא עלמין' כל ה'ממלא

של  ומהותו ערכו לפי ומותאם מצומצם

כמו  אותם ו'ממלא' נברא וכל עולם כל

מאברי  אחד כל ש'ממלאת' נשמה

כל BÒ'Â··'הגוף, ה'סובב אור ¿≈
המאיר  גבול, בלי אור שהוא עלמין'

בשווה  והנבראים העולמות בכל

ולא  ו'מקיף' 'סובב' בדרך היא והארתו

פנימית, של ÌL¯Lבהתלבשות »¿»
ה'סובב' וגם ה'ממלא' גם שניהם,

ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ‡e‰¿≈∆ƒ¿≈
,ÌeˆÓv‰ סוף האין האלוקי האור «ƒ¿

לפני  תקפו בכל שהאיר גבול ובלי

(שהקדושֿברוךֿהוא  הראשון הצמצום

אותו  וסילק הגדול אורו את צמצם

נתינת  שתהיה כדי כביכול, הצידה,

עולמות  לבריאת ואפשרות מקום

מוגבלים), ‰Ïe·b'ונבראים ¯B‡'c¿«¿
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL) של לאמיתו כי ∆ƒ¿≈«ƒ¿

הארה  גם הייתה הצמצום לפני גם דבר

(שהאיר  הגבול ואור הגבול) אור של

הצמצום) ‰L¯Mלפני ‡e‰«…∆
'‡lÓn‰ ¯B‡'c בעולמות שמאיר ¿«¿«≈

ומצומצם, מוגבל ¿B‡'Â¯באופן
'Ïe·bŒÈÏa‰ שהאיר סוף האין «¿ƒ¿
הצמצום  ‰L¯Mקודם ‡e‰ והמקור «…∆

'··Bq‰ ¯B‡'c המאיר אור שהוא ¿«≈
גבול. בלי

את  הן היה הצמצום קודם שגם ומאחר

גבול, הבלי אור את והן הגבול אור

והשפעה  פעולה הייתה שלצמצום מובן

פעולת  בין הבדל יש זאת ועם גבול הבלי אור על והן הגבול אור על הן

ומבאר. שממשיך כפי גבול, הבלי באור לפעולתו הגבול באור הצמצום

˜elÁ‰ÂההבדלL¯L) 'Ïe·b‰ ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ ˙lÚt ÔÈa ¿«ƒ≈¿À««ƒ¿¿«¿…∆
'‡lÓn'‰ מוגבל אור ‰ŒÈÏaשהוא ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ ˙lÚÙe ,( «¿«≈¿À««ƒ¿¿«¿ƒ

'··Bq'‰ L¯L) 'Ïe·b גבול בלי אור lÚÙc˙שהוא ,‡e‰ ( ¿…∆«≈ƒ¿À«
‡È‰ 'Ïe·b‰ ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ מחוללת והיא השפעה לה שיש פעולה «ƒ¿¿«¿ƒ

a‡שינוי ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ,BÓˆÚ ¯B‡a הגבול cÓa‰אור »«¿∆«¿≈«ƒ¿»¿ƒ»

Ïe·‚eומותאם ומוגבל מדוד ‰BÓÏBÚ˙,שנעשה C¯Ú ÈÙÏ כשאור ולכן ¿¿ƒ≈∆»»
נקרא  הוא בעולמות ומתלבש לעולמות מאיר ÔÈÓÏÚ'.הגבול Ïk ‡lÓÓ'¿«≈»»¿ƒ

,BÓˆÚ ¯B‡a ‡Ï) ‡È‰ 'Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ ˙lÚÙe¿À««ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ…»«¿
גבול בלי אור נשאר עצמו האור הצמצום לאחר פעולת ‡l‡וגם כל ∆»

היא  ÌB˜Óaהצמצום ¯È‡È ‡lL (∆…»ƒ¿»
,ÏÏÁ‰ הצמצום קודם שהיה כפי ∆»»

ממלא  היה סוף האין שאור הראשון

נתינת  הייתה ולא החלל מקום כל את

מוגבלים  עולמות של לקיומם מקום

הבלי  האור הצמצום, לאחר וכעת,

ונוצר  כביכול, הצידה, נסתלק גבול

מקום  נתינת ויש מאיר איננו שבו חלל

מוגבלים עולמות ∆fÓeƒ‰לבריאת
שהאור  גרם שהצמצום מכך כתוצאה

החלל  במקום יאיר לא גבול הבלי

,'··BÒ'c ÔÈÚ‰ ‰NÚ מזה «¬»»ƒ¿»¿≈
נבראו  כאשר מכן, שלאחר נשתלשל

גבול  הבלי הארת מוגבלים, עולמות

היינו  'סובב', של באופן היא בעולמות

¯È‡Ó BÈ‡ ¯B‡‰L∆»≈≈ƒ
(ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ,˙BÓÏBÚa)»»¿∆»»

,˙eiÓÈÙ·e Èel‚a אור כמו ¿ƒƒ¿ƒƒ
מאיר ‡l‡ה'ממלא' גבול הבלי אור ∆»
ÛÈwÓבעולמות  ˙ÈÁ·a שאינו ƒ¿ƒ««ƒ

בפנימיות  שאינו ÌÏÚ‰Âמתלבש ¿∆¿≈
בגלוי.ניכ  ונרגש ר

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¿≈
"Ïk" ˙ÈÁ·aL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«…

האחד [ ÈÙÒ¯˙העניין È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«
˙Bcn‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ „BÒi‰«¿«¿»««ƒ

ÔÈÁBn‰Â נמשכים להיות שירדו ¿«ƒ
המלכות, השני Âבספירת ¿העניין

‡e‰ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««¿
¯˙k‰ ˙ÎLÓ‰ מסדר שלמעלה «¿»««∆∆

ויומשך  ירד הוא שגם השתלשלות

האצילות  מעולם שלמטה בעולמות ויאיר אלו ],במלכות עניינים שני הנה

שהם '‡B¯כפי Ì‰ ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÌL¯La¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿≈
'Ïe·b‰ מסדר חלק שהם והמידות המוחין של ההמשכה שורש שהוא «¿

‰Ïe·bŒÈÏa'השתלשלות ¯B‡'Â שלמעלה מהכתר ההמשכה שורש שהוא ¿«¿ƒ¿
השתלשלות, CLÓמסדר ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ30בעולמות¯B‡ ¿«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»

,L„Á,גבול הבלי מאור יותר עוד ˜„Ìנעלה Ìb ¯È‡‰ ‡lL »»∆…≈ƒ«…∆
ÌeˆÓv‰.ונמשך יורד זה אור גם המצוות, קיום ידי על ורק «ƒ¿
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e‰ÊÂ וארץ חדׁשים "ׁשמים יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ¿∆ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

הענינים 31חדׁשה" ּכל יתּגּלּו אז ּכי , ְְֲִִִִַָָָָָָ

עכׁשו  ועבֹודתנּו מעׂשינּו עלֿידי ,32ׁשּנמׁשכים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי  ׁשּנמׁש חדׁש' ה'אֹור ְְִִֵֵֶַַָָָָָּכֹולל

ּגם  התחּדׁשּות ּתהיה ועלֿידיֿזה עכׁשו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומצֹות

ּדזה  חדׁשה". וארץ חדׁשים "ׁשמים ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם,

הּבליֿ 'אֹור ּגּלּוי ּבעֹולם ימׁש ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּלעתידֿלבא

חּדּוׁש זה אין הּצמצּום, קדם ׁשהאיר ְְִִִֵֵֶֶֶַֹּגבּול'

ּבמקֹום  ּבגּלּוי ּכבר היה זה ׁשאֹור ּדכיון ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאמּתי.

האֹור, נסּתּלק הּצמצּום ׁשעלֿידי אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחלל,

אמּתי. חּדּוׁש זה אין ,ונמׁש חֹוזר ּכׁשהאֹור ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָלכן

וארץ  חדׁשים  "ׁשמים יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹוזה

חדׁש' ה'אֹור ּגּלּוי יהיה אז ּכי הּוא, ְֲִִִֶָָָָָָחדׁשה"

עכׁשו)( ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּנמׁש

הּצמצּום. קדם ּגם היה ְִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבׁשביל p‰Â33‰ח) היא ׁשהּבריאה ּדזה ידּוע, ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַַָָ

רק 34יׂשראל  לא היא ּבזה הּכּונה , ְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּגם  הּגּלּויים, לכל ּגם אּלא העֹולם ְְִִִִֶַַַַָָָָלבריאת

לאֹור  ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה נעלים. הכי ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָלּגלּויים

ׁשּנעׂשה  ּדזה הּצמצּום, קדם ּגם האיר ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּנ"ל

המׁשכה  מּגדר (ׁשּלמעלה זה אֹור ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ(ּכביכֹול)

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם ׁשעלֿידי ּבכדי הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָוגּלּוי),

וׁשההמׁשכה  וגּלּוי, ּבהמׁשכה אחרּֿכ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָיהיה

ה'אֹור  ׁשעלֿידי  [וכּנ"ל ּבעֹולם יהיּו ׁשּלֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּגּלּוי

ועלֿ "חדׁשים"], יהיּו והארץ הּׁשמים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָחדׁש',

ועלֿ ּבתחּתֹונים". ּד"דירה הּכּונה ּתׁשלם ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻידיֿזה

לׂשדה  ּב"מל הּזהר ּפרּוׁש לקּׁשר יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפיֿזה

הּפרּוׁש עם "ׂשדה") על קאי  (ׁש"ּנעבד" ֱֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנעבד"

עצם  ׁשּגם ,"מל" על קאי ׁש"ּנעבד" ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ(הּפׁשּוט)

מל") וגּלּוי המׁשכה מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָהאֹור
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קמו).31) (ע' שם בהמאמר בארוכה וראה כב. סו, פל"ז.32)ישעי' אלול 33)תניא המאמרים ספר מנחם תורת עד"ז ראה

רכ. בראשית.34)ע' ר"פ פירש"י
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eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL e‰ÊÂישעיה בנבואת שכתוב "ÌÈÓLכמו ¿∆∆∆»ƒ»…ƒ¿»«ƒ
"‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á31Ê‡ Èk המשיח , בימות לבוא, לעתיד ¬»ƒ¿∆∆¬»»ƒ»

elb˙Èבעולם ויאירו ‰ÌÈÈÚלמטה Ïk הרוחניים האלוקיים ƒ¿«»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎLÓpL למטה מלמעלה e˙„B·ÚÂויורדים eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿»ƒ«¿≈«¬≈«¬»≈

ÂLÎÚ32,,הגלות ÏÏBkבזמן «¿»≈
È„ÈŒÏÚ CLÓpL 'L„Á ¯B‡'‰»»»∆ƒ¿»«¿≈
ÂLÎÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿«¿»
לבוא  ולעתיד בהעלם הוא שכעת

בעולם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰יתגלה, שיאיר ¿«¿≈∆
האיר לא עתה שעד חדש ∆¿È‰zƒ‰אור
,ÌÏBÚa Ìb ˙eLcÁ˙‰ ומציאות ƒ¿«¿«»»

מחודשת  מציאות תהיה העולם

ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL"»«ƒ¬»ƒ¿∆∆
."‰L„Á דווקא נפעל זה וחידוש ¬»»

והנעלה  החדש האור המשכת ידי על

המצוות  קיום ידי ∆¿Êc‰על
ÌÏBÚa CLÓÈ ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…À¿«»»
'Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡' Èelbƒ«¿ƒ¿

,ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ¯È‡‰L הוא ∆≈ƒ…∆«ƒ¿
לעיל, כמבואר ה'סובב', אור שורש

ÈzÓ‡ LecÁ ‰Ê ÔÈ‡ מדובר ולא ≈∆ƒ¬ƒƒ
כמוה. הייתה לא שמעולם בהארה

‰Ê ¯B‡L ÔÂÈÎc'גבול הבלי 'אור ¿≈»∆∆
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa Èel‚a ¯·k ‰È‰»»¿»¿ƒ¿»∆»»
היה  סוף האין הצמצום קודם שהרי

לגמרי, החלל מקום כל את ממלא

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈«ƒ¿
¯B‡‰ ˜lzÒ נתינת שתהיה כדי ƒ¿«≈»

מוגבלים, עולמות של לקיומם מקום

,CLÓÂ ¯ÊBÁ ¯B‡‰Lk ÔÎÏ»≈¿∆»≈¿ƒ¿»
ÈzÓ‡ LecÁ ‰Ê ÔÈ‡ כבר שהרי ≈∆ƒ¬ƒƒ

בעבר. ÏŒ„È˙ÚlL·‡האיר ‰ÊÂ¿∆∆∆»ƒ»…
ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL" eÈ‰Èƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿∆∆

"‰L„Á את שעושה כזה אור ויאיר ¬»»
חדשה  מציאות לא ‰e‡הבריאה

הבלי  אור יאיר לבוא שלעתיד משום

אלא Èelbגבול, ‰È‰È Ê‡ Èkƒ»ƒ¿∆ƒ
ŒÏÚ CLÓpL) 'L„Á ¯B‡'‰»»»∆ƒ¿»«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«»ƒ¿

(ÂLÎÚ מאד נעלה אור lL‡שהוא «¿»∆…
Ìb ‰È‰ אפילוÌeˆÓv‰ Ì„˜ »»«…∆«ƒ¿

כמוהו. היה לא שמעולם חידוש היא בעולם והארתו

‰p‰Â (Á33,Úe„È החסידות ÏÈ·Laבתורת ‡È‰ ‰‡È¯a‰L ‰Êc ¿ƒ≈»«¿∆∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ34, התורה בקיום ועבודתם ישראל, שבני ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿»≈
הבריאה, של והמטרה התכלית הם ¯˜והמצוות, ‡Ï ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ…«

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï הגשמי ‰ÌÈÈelbהזה ÏÎÏ Ìb ‡l‡ של וההארות ƒ¿ƒ«»»∆»«¿»«ƒƒ
האלוקי, ÌÈÏÚהאור ÈÎ‰ ÌÈÈeÏbÏ Ìb המטרה בשביל נועדו שכולם ««ƒƒ¬ƒ«¬ƒ

הזו. Ìbוהתכלית Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«
,Ï"p‰ ¯B‡Ï Ú‚Ba היותר האור ¿≈«»««

האור  הוא גבול', הבלי מ'אור נעלה

המצוות, קיום ידי על דוקא הנמשך

אור  והוא לעיל, …∆lL‡כמבואר
‰Êc ,ÌeˆÓv‰ Ì„˜ Ìb ¯È‡‰≈ƒ«…∆«ƒ¿¿∆
‰Ê ¯B‡ (ÏBÎÈ·k) ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿»∆
‰ÎLÓ‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»»

Èel‚Â עצמו שמצד נעלה כך כל אור ¿ƒ
ומתגלה  נמשך מלהיות למעלה הוא

נעלם  להישאר צריך והעובדה ),והיה

של  גילוי ונהיה המשכה שנהייתה

הזה הנעלה È„Îaהאור ‡e‰ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»∆ƒ¿»≈

המצוות  ‡CkŒ¯Áבקיום ‰È‰È אור ƒ¿∆«««
Èel‚Â,זה  ‰ÎLÓ‰a¿«¿»»¿ƒ

BlL Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰LÂ¿∆««¿»»¿«ƒ∆
ÌÏBÚa eÈ‰È ויתגלה יאיר והוא ƒ¿»»

הזה העולם גדרי ותהיה [בתוך

המציאות  כללות על גדולה השפעה

¯B‡'‰ È„ÈŒÏÚL Ï"pÎÂ¿««∆«¿≈»
,'L„Á אפילו האיר לא שכאמור »»

הצמצום ı¯‡‰Âקודם ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆
המציאות כללות ¿eÈ‰Èƒהיינו

"ÌÈL„Á" תתחדש כולה והמציאות ¬»ƒ
למצב ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰אחר ותתעלה ,[¿«¿≈∆

‰¯È„"c ‰ek‰ ÌÏLzÀ¿«««»»¿ƒ»
"ÌÈBzÁ˙a האור כך ידי על כי ««¿ƒ

ויתגלה  יומשך ביותר הנעלה האלוקי

התחתון. הזה בעולם ויאיר

Le¯t ¯M˜Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿«≈≈
"„·Ú ‰„NÏ CÏÓ"a ¯‰f‰«…«¿∆∆¿»∆∆¡»

È‡˜ "„·Úp"L) מכווןÏÚ ∆∆¡»»≈«
Le¯t‰ ÌÚ ("‰„N"»∆ƒ«≈
ÏÚ È‡˜ "„·Úp"L (ËeLt‰)«»∆∆¡»»≈«

"CÏÓ",'ש'נעבד זה הוא והמלך ∆∆
היא ‰‡B¯והכוונה ÌˆÚ ÌbL∆«∆∆»

Èel‚Â ‰ÎLÓ‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL נעלם להישאר צריך היה עצמו ומצד ∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»»¿ƒ
בזוהר( הנקראת הבחינה lÚ‡‰והיא CÏÓ" זו נעלית בחינה הנה ,(" ∆∆ƒ»»
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ה"ּׂשדה" לעבֹודת ּכביכֹול "נעבד" ְֱֲִִֶֶַַַָָָָָעּלאה")

הּמצֹות. קּיּום נעבד"), ְֱִִֶֶַָָ("ׂשדה

LÈÂ לׂשדה" הּכתּוב ּלׁשֹון ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִֵֶַָָ

היא  ּבתחּתֹונים" ּד"דירה הּכּונה ּכי ְְֱִִִִֶַַַַָָָָנעבד",

מּצד  יהיה "ּבתחּתֹונים" ּׁשּנמׁש אלקּות ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַֹׁשהּגּלּוי

ּדזהּו לֹומר , ויׁש עצמם. ה"ּתחּתֹונים" ְְְְְִִֵֶַַַַַָענין

הּוא  הּמצֹות ׁשעלֿידי ׁשהּגּלּוי זה על ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּטעם

הּוא  הּמצוה נעׂשית ׁשּבֹו ׁשהּמקֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ׁשּגןֿעדן  ּדזה ב) (סעיף [וּכנ"ל לּגּלּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻמכׁשר

הּוא  ׁשהּגןֿעדן לפי הּוא "ׂשדה", ּבׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָנקרא

הּמצֹות. זריעת ׁשעלֿידי לּגּלּוי מכׁשר ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמקֹום

העֹולם, ּדכללּות  לּמק ֹום ּבנֹוגע  הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָועלּֿדרֿזה

האדמה" את לעבד ּגֹו' ׁש"ּויׁשּלחהּו הּוא ּדזה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹ

לּגּלּוי  מכׁשר להיֹות ּדעֹולם הּמקֹום ְְְֲִִַַַָָָֻלעׂשֹות

הּגּלּוי  ׁשהמׁשכת עלֿידי ּכי הּמצֹות], ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידי

ׁשה(ּמקֹום  לפי ּגם היא הּמצוה ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם

מּצד  הּוא ּבעֹולם הּגּלּוי לזה, מכׁשר ְְִִֶַַָָָָָֻּד)עֹולם

לׂשדה  מל" וזהּו עצמֹו. העֹולם ׁשל ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָענינֹו

ּבתחּתֹונים" ּד"דירה הּכּונה ׁשלמֹות ּכי ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָנעבד",

קּיּום  מּצד רק (לא יהיה ּבעֹולם ׁשהּגּלּוי ְִִִִִֶֶַַַָָֹהיא

וכיון  "ׂשדה", העֹולם, מּצד ּגם) אּלא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּמצוה,

מל" האֹור, עצם ּבחינת ּכביכֹול ׁשּנעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּדזה

לׂשדה  מל" לכן זֹו, ּכּונה ּבׁשביל הּוא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּלאה",

ֱֶָנעבד".

,ÛÈÒB‰Ïe זה על הענינים) (ּבפנימּיּות ּדהּטעם ¿ƒְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּכי  הּוא, מּגןֿעדן ּגרׁש ִִֵֶֶַַָָָֹׁשהאדם

ּתהיה  ׁשהּדירה היא ּבתחּתֹונים" ּד"דירה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּכּונה

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ,35ּב"תחּתֹון ְְְִֵֶֶַַַַָ

(ּד"תחּתֹון" ענינֹו מּצד ּתהיה ּבֹו" ְְְְְִִִִֶֶַַַָָוׁשה"ּדירה

לעבד  מּגןֿעדן אלקים ה' "ויׁשּלחהּו ולכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹזה),

ּביֹותר  (ּתח ּתֹון ּדעֹולם הּמקֹום לעׂשֹות ּגֹו', האדמה" ּבכדי 36את לּגּלּוי, מכׁשר ( ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
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פל"ו.35) נעשה 36)תניא עה"ד חטא שע"י הרי "תחתון"*, הי' העולם דכללות המקום הבריאה בתחילת שגם לזה דנוסף

בדרך  התיקון הי' עה"ד חטא שלולי (אלא העולם" בכללות תיקון "צ"ל הי' הג"ע, דקרקע מצוות שע"י לגילוי מוכשר הי' שלא לזה דנוסף (*

.8 שבהערה עת"ר המאמרים ספר ראה - ממילא)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìei˜ ,("„·Ú ‰„N") "‰„O"‰ ˙„B·ÚÏ ÏBÎÈ·k "„·Ú"∆¡»ƒ¿»«¬««»∆»∆∆¡»ƒ

˙Bˆn‰.זה נעלה אור הממשיך הוא המצוות שקיום היינו «ƒ¿
,"„·Ú ‰„NÏ" ·e˙k‰ ÔBLl ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ שפירוש ¿≈¿ƒ¿≈¿«»¿»∆∆¡»

הוא  ‰ek‰הכתוב Èkוהתכלית ‰È‡המטרה "ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„"c ƒ««»»¿ƒ»««¿ƒƒ
CLÓpM ˙e˜Ï‡ Èelb‰L∆«ƒ¡…∆ƒ¿«
ÔÈÚ „vÓ ‰È‰È "ÌÈBzÁ˙a"««¿ƒƒ¿∆ƒ«ƒ¿«

ÌÓˆÚ "ÌÈBzÁz"‰ שהם ««¿ƒ«¿»
כי  אלוקות, לגילוי ראוי כלי יהיו עצמם

של  והתכלית המטרה זו, בדרך דווקא

כי  בשלימות, מושגת בתחתונים' 'דירה

אבל  עליון אור בעולם מתגלה אם

לא  עצמם להכיל התחתונים יכולים

גדרי  בתוך לאלוקות דירה זו אין אותו,

התחתונה.המציאות 

ÌÚh‰ e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ הפנימי ¿≈«¿∆«««
È„ÈŒÏÚL Èelb‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆«ƒ∆«¿≈
ÌB˜n‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿≈∆«»

‰Âˆn‰הגשמי  ˙ÈNÚ BaL∆«¬≈«ƒ¿»
LÎÓ¯התחתון הזה בעולם  ‡e‰À¿»
·)וראוי  ÛÈÚÒ) Ï"kÂ] ÈelbÏ«ƒ¿«¿ƒ

ÌLa ‡¯˜ Ô„ÚŒÔbL ‰Êc¿∆∆«≈∆ƒ¿»¿≈
Ô„ÚŒÔb‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,"‰„N"»∆¿ƒ∆««≈∆

¯LÎÓ ÌB˜Ó ‡e‰ וראויÈelbÏ »À¿»«ƒ
ÚÈ¯Ê˙האלוקות  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«
˙Bˆn‰ בשדה.היא 'זריעה'והרי «ƒ¿

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎc ÌB˜nÏ היינו «»ƒ¿»»»

∆¿Êc‰המציאות,כללות 
'Bb e‰ÁlLÈe"Lֿהקדושֿברוך ∆«¿«¿≈

הראשון  אדם את שלח …¬»ÚÏ·„הוא
,"‰Ó„‡‰ לפי ‡˙ הדברים פירוש ∆»¬»»

הפנימית BNÚÏ˙המשמעות ‡e‰«¬
ÌÏBÚc ÌB˜n‰ כללי שבאופן «»¿»

הזריעה, מקום 'אדמה', ¿BÈ‰Ïƒ˙נקרא
ÈelbÏ ¯LÎÓ האלוקיÈ„ÈŒÏÚL À¿»«ƒ∆«¿≈

˙Bˆn‰ המצוות קיום של והעבודה «ƒ¿
לעיל  כמבואר 'זריעה', Èkנקראת ,[ƒ

Èelb‰ ˙ÎLÓ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»««ƒ
‡È‰ ‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚL ÌÏBÚa»»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚ(c ÌB˜n)‰L ÈÙÏ Ìb«¿ƒ∆«»¿»
המציאות  גדרי מצד בעצמו, הוא נהיה

‰Èelbשלו, ,‰ÊÏ ¯LÎÓÀ¿»»∆«ƒ

BÓˆÚ ÌÏBÚ‰ ÏL BÈÚ „vÓ ‡e‰ ÌÏBÚa נשלמת כך ודווקא »»ƒ«ƒ¿»∆»»«¿
בתחתונים'. 'דירה של והתכלית לעיל e‰ÊÂהמטרה שהוסבר "CÏÓכפי ¿∆∆∆

"ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„"c ‰ek‰ ˙BÓÏL Èk ,"„·Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»ƒ¿≈««»»¿ƒ»««¿ƒ
בשלימות מושגת הזו והתכלית È‰È‰והמטרה ÌÏBÚa Èelb‰L ‡È‰ƒ∆«ƒ»»ƒ¿∆

‰Âˆn‰ Ìei˜ „vÓ ˜¯ ‡Ï)…«ƒ«ƒ«ƒ¿»
מהעולם, למעלה היא עצמה שמצד

,ÌÏBÚ‰ „vÓ (Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»»
‰NÚpL ‰Êc ÔÂÈÎÂ ,"‰„N"»∆¿≈»¿∆∆«¬»
,¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿ƒ«∆∆»

,"‰‡lÚ CÏÓ",שנעשית היינו ∆∆ƒ»»
(שלא  חדש אור של יצירה כביכול,

הצמצום) לפני אפילו ‰e‡היה
BÊ ‰ek ÏÈ·La דירה' של ƒ¿ƒ«»»

NÏ„‰בתחתונים, CÏÓ" ÔÎÏ»≈∆∆¿»∆
"„·Ú נעשה המלך של עניינו ∆¡»

שהמציאות  כדי השדה, בשביל ו'נעבד'

לדירה  תהפוך 'שדה' של התחתונה

לאלוקות.

˙eiÓÈÙa) ÌÚh‰c ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«««ƒ¿ƒƒ
Ì„‡‰L ‰Ê ÏÚ (ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«∆∆»»»

Ô„ÚŒÔbÓ L¯b הפירוש מלבד …«ƒ«≈∆
עץ  חטא בעקבות היה שהדבר הפשוט

‰ek‰הדעת Èk ,‡e‰ המטרה ƒ««»»
ÌÈBzÁ˙a"והתכלית  ‰¯È„"c¿ƒ»««¿ƒ

ÔBzÁ˙"a ‰È‰z ‰¯Èc‰L ‡È‰ƒ∆«ƒ»ƒ¿∆««¿
"epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L35, ∆≈«¿¿«»ƒ∆

התניא  בספר הזקן אדמו"ר כלשון

הגשמי  הזה העולם אודות

"Ba ‰¯Èc"‰LÂ והשראת גילוי ¿∆«ƒ»
העולם  הזה, העולם בתוך האלוקות

תחתון, BÈÚהכי „vÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ«ƒ¿»
‰Ê "ÔBzÁ˙"c) עצמו שהוא ¿«¿∆

והארת  לכך, ראוי מקום להיות יהפוך

מצד  רק תהיה לא בעולם האלוקות

‰'האלוקות  e‰ÁlLÈÂ" ÔÎÏÂ ,(¿»≈«¿«¿≈
˙‡ „·ÚÏ Ô„ÚŒÔbÓ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ«≈∆«¬…∆

,'Bb "‰Ó„‡‰ שגילוי כדי »¬»»
מקום  עדן, בגן רק יהיה לא האלוקות

אלא  ‰ÌB˜nנעלה, ˙BNÚÏ«¬«»
¯˙BÈa ÔBzÁz) ÌÏBÚc36( ¿»«¿¿≈
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יהיה  מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ה"ּתחּתֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּגם

מּצד  ּתהיה ּבֹו" וׁשה"ּדירה ,"יתּבר לֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ"ּדירה

ו'ארץ' 'ׂשדה' ּבענין הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָענינֹו.

הּגּלּוי  ּבהמׁשכת הּכּונה ּדתכלית ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּדלמעלה,

'ּפנימּיּות  ּב"ׂשדה", עּלאה" מל" ְְִִִִִֶֶֶַַָָָּדבחינת

הּגּלּוי  ימׁש ׁשעלֿידיֿזה הּוא, ְְְִֵֶֶַַַַַֻהּמלכּות',

(ועלֿידיֿזה 37ּב"ארץ" הּמלכּות' 'חּצֹונּיּות , ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּבעֹולםֿהּזה  עד ְְֲִִִִֶַַָָָָָּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה',

(לא  יהיה ּב"ארץ" ׁשהּגּלּוי ּובאפן ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּתחּתֹון),

ׁשל  ענינּה יהיה ׁשּזה) אּלא עליו, נֹוסף ּדבר ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכמֹו

("ׂשדה" הּמלכּות' 'ּפנימּיּות ּבדגמת )38ה"ארץ", ְְְְִִֶֶֶַַַָָֻ

ׁשּלמעלה  הּגּלּויים את ׁשּמקּבלת זה הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשענינּה

ִֶָמּמּנה.

ועׂשרים e‰ÊÂט) ׁשנה מאה ׂשרה, חּיי "וּיהיּו ¿∆ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבּמאמר, ּומבאר ׁשנים", וׁשבע ְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשנה

ּבחינת  הּכתר', 'ּפנימּיּות הּוא ׁשנה" ְְְִִִֵֶֶַַָָָּד"מאה

הם  ׁשנים" וׁשבע ׁשנה "עׂשרים עּלאה". מל"ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּיסֹוד), ספירת עלֿידי (ׁשּנמׁשכים ּומּדֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָמֹוחין

ׂשרה  ׁשּזכתה זה הרי ּבאּור, וצרי "ּכל". ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבחינת

למעלה, ּדמּלמּטה ּבאפן היה עּלאין' ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹל'חּיין

מל" ּבחינת ואחרּֿכ "ּכל" ּבחינת ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹּבתחּלה

ואחרֿ ׁשנה" "מאה הּוא ּבּכתּוב והּסדר ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָעּלאה",

לֹומר  ויׁש ׁשנים". וׁשבע ׁשנה "עׂשרים ְְְִִֵֶֶַַַָָָּכ

ּדבחינת  ׁשההמׁשכה לרּמז ּבכדי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּבאּור,

ׁשנה  "עׂשרים ּבבחינת ּגם אחרּֿכ המׁשיכה עּלאה", מל" ׁשנה", ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ"מאה

ׁשּנמׁש ׁשנה" "מאה ּדבחינת הּגּלּוי ועלֿידיֿזה, "ּכל". ּבחינת ׁשנים", ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוׁשבע
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יותר. עוד הענינים תחתון שני ע"ד הם עה"ד] חטא ושע"י עצמו, [שמצד דעולם שב"תחתון" הענינים דשני לומר, ויש

דלעו"ז. ושדה ארץ, - הבאה ובהערה בפנים (הובא 37)דלקמן נעבד" לשדה ב"מלך פירוש עוד יש שם שבזוהר להעיר,

ספר  מנחם תורת עד"ז (וראה לומר ויש דלעו"ז. לשדה נעבדת דקדושה שהמלכות ואילך), קמו ע' הנ"ל במאמר גם

הוא  נעבד" לשדה ד"מלך להפירוש ובהמשך לאחרי בא נעבד" לשדה ב"מלך זה שפירוש דזה קעא), ע' אב המאמרים

עילאה" ד"מלך והגילוי לקדושה, שיתהפך הוא דלעו"ז בשדה הכוונה כי הוא, נעבד, איהו כד לשדה דאתחבר עילאה מלך

בתשובה]. המעלה ע"ד יותר, נעלה [ובאופן לשם גם לשדה",38)יומשך דאתחבר עילאה "מלך הזוהר לשון יומתק ועפ"ז

באופן  היא בארץ ההמשכה שגם מרמז שבזה לומר יש בארץ, גם נמשכת ועי"ז בשדה היא ההמשכה שתחילת לזה דנוסף

ד"שדה".

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈelbÏ ¯LÎÓ,הנעלה האלוקי האור ‰"ÔBzÁzשל ÌbL È„Îa À¿»«ƒƒ¿≈∆«««¿

"epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L נחות הכי BÏהמקום ‰¯Èc" ‰È‰È ∆≈«¿¿«»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
,BÈÚ „vÓ ‰È‰z "Ba ‰¯Èc"‰LÂ ,"C¯a˙È.לעיל כמבואר ƒ¿»≈¿∆«ƒ»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»

'‰„N' ÔÈÚa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהמלכות ı¯‡'Â'פנימיות ¿«∆∆∆¿ƒ¿«»∆¿∆∆
‰ÏÚÓÏc,המלכות חיצוניות ƒ¿«¿»

˙ÎLÓ‰a ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ««»»¿«¿»«
"‰‡lÚ CÏÓ" ˙ÈÁ·c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»
מסדר  שלמעלה גבול הבלי האור

'eiÓÈt˙השתלשלות  ,"‰„N"a«»∆¿ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ,'˙eÎÏn‰««¿∆«¿≈∆
בפנימיות  והגילוי ההמשכה בעקבות

‰Èelbהמלכות  CLÓÈÀ¿««ƒ
"ı¯‡"a37˙eiBvÁ' , »∆∆ƒƒ

,'˙eÎÏn‰ דירה' שלעניין כשם ««¿
ירד  שהאור היא התכלית בתחתונים',

שאין  לתחתון ביותר, למטה ויאיר

ממנו, למטה ∆≈¿»¿(ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תחתון
בחיצוניות  והגילוי ההמשכה ידי על

יותר  למטה גם הגילוי יהיה המלכות

'‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
יוסיף  והאור האצילות, מעולם שלמטה

ביותר  למטה עד ויומשך ויתגלה וירד

,(ÔBzÁz‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa „Ú«»»«∆««¿
"ı¯‡"a Èelb‰L ÔÙ‡·e היינו ¿…∆∆«ƒ»∆∆

התחתון הזה (Ï‡העולם ‰È‰Èƒ¿∆…
ÂÈÏÚ ÛÒB ¯·c BÓk עליו שמאיר ¿»»»»»

בגדרי  נשאר עצמו שהוא בעוד מבחוץ

שלו, fL‰המציאות ‡l‡ התגלות ∆»∆∆
התחתון  בעולם הנעלה È‰È‰האור (ƒ¿∆
"ı¯‡"‰ ÏL dÈÚ היא כי ƒ¿»»∆»∆∆

את  ולהכיל לקלוט ומוכשרת ראוייה

הזה, 'eiÓÈt˙הגילוי ˙Ó‚„a¿À¿«¿ƒƒ
"‰„N") '˙eÎÏn‰38( ««¿»∆

dÈÚL עצמה Ê‰שלה ‡e‰ ∆ƒ¿»»∆
˙Ïa˜nL ומכילה ‡˙קולטת ∆¿«∆∆∆

.‰pnÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆¿«¿»ƒ∆»

Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ,‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" e‰ÊÂ (Ë¿∆«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«
˙eiÓÈt' ‡e‰ "‰L ‰‡Ó"c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe ,"ÌÈL»ƒ¿»≈««¬»¿≈»»»¿ƒƒ

,"‰‡lÚ CÏÓ" ˙ÈÁa ,'¯˙k‰ מסדר שלמעלה גבול הבלי האור «∆∆¿ƒ«∆∆ƒ»»
BcÓe˙השתלשלות. ÔÈÁBÓ Ì‰ "ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ≈ƒƒ

˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓpL)∆ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ«
"Ïk" ˙ÈÁa ,(„BÒi‰ כמבואר «¿¿ƒ«…

בהרחבה. לעיל

‰˙ÎfL ‰Ê È¯‰ ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¬≈∆∆»¿»
‰È‰ 'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'Ï ‰¯N»»¿«ƒƒ»ƒ»»

ÔÙ‡a הסדר hÓlÓc‰ולפי ¿…∆¿ƒ¿«»
‰lÁ˙a ,‰ÏÚÓÏ שרה זכתה ¿«¿»ƒ¿ƒ»

אל  "Ïk"להגיע ˙ÈÁa מידת ¿ƒ«…
להגיע CkŒ¯Á‡Âהיסוד שרה זכתה ¿«««

יותר  גבוהה "CÏÓלדרגה ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
‡e‰ ·e˙ka ¯„q‰Â ,"‰‡lÚƒ»»¿«≈∆«»

נאמר  שתחילה «≈"Ó‡‰להיפך
"‰L של הגבוהה הדרגה היינו »»

עילאה' "ÌÈ¯NÚ'מלך CkŒ¯Á‡Â¿«««∆¿ƒ
"ÌÈL Ú·LÂ ‰L הדרגה היינו »»¿∆«»ƒ

מדוע  להבין וצריך ומידות מוחין של

שהיה  מהסדר שונה בפסוק הסדר

בפועל?

‡e‰L ,¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈∆
‰ÎLÓ‰‰L Ên¯Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆««¿»»
CÏÓ" ,"‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«≈»»»∆∆

‰ÎÈLÓ‰ ,"‰‡lÚ ובאה נמשכה ƒ»»ƒ¿ƒ»
גילוי  ÈÁ·a˙לידי Ìb CkŒ¯Á‡««««ƒ¿ƒ«

,"ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ
"Ïk" ˙ÈÁa ומידות במוחין וגם ¿ƒ«…

השתלשלות' 'סדר של דרגות שהם

מהם. עליון אור והתגלה »¿ŒÏÚÂהאיר
‰‡Ó" ˙ÈÁ·c Èelb‰ ,‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒƒ¿ƒ«≈»

z CLÓpL "‰L˙ÈÁ·a ‰lÁ »»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
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הּמלכּות') ('ּפנימּיּות "ׂשדה" ּבבחינת ְְְְִִִִִֶַַַָָּתחּלה

('חּצֹונּיּות  "ארץ" ּבבחינת ּגם אחרּֿכ ְְִִִִִֶֶַַַַַַנמׁש

ׂשרה",39הּמלכּות') חּיי "ׁשני נאמר ּולאחריֿזה . ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה'. ּגם זה ּגּלּוי ְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָׁשהמׁשיכה

,ÛÈÒB‰Ïe מאה" ּבחינת המׁשכת ּדעלֿידי ¿ƒְְְְִֵֵַַַַָָ

ּב'חּצֹונּיּות  עּלאה") מל") ְִִִֶֶָָָָׁשנה"

נעׂשה  ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה', ּובפרט ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָהּמלכּות',

אֹור  הּוא מּצדֿעצמֹו עּלאה" ּד"מל עלּיה. ְְֲִִִֶֶַַָָָּבֹו

וגּלּוי), מהמׁשכה ׁשּלמעלה אֹור ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ(אּלא

ּכּונת  ּבֹו מתּגּלית למּטה, המׁשכתֹו ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָועלֿידי

ׁשּבּכתּוב  הענינים סדר ועלּֿפיֿזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעצמּות.

מה  ׁשּכל לׂשרה , ּבנֹוגע הן למעלה, מּלמּטה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

ּבחינת  המׁשיכה יֹותר, עליֹונה לדרּגא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנתעּלתה

להענין  ּבנֹוגע וגם יֹותר, למּטה ׁשנה" ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ"מאה

למּטה  המׁשכתֹו ׁשעלֿידי עצמֹו, ׁשנה" ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָּד"מאה

ׁשוין  ּכּלן ׂשרה, חּיי "ׁשני וזהּו עלּיה. ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻנעׂשה

"מאה 40לטֹובה" ּבחינת הּוא מּצדֿעצמֹו ּדהאֹור , ְְְְִִֵַַַָָָ

אּלא  ּפרטים, התחּלקּות ענין הּוא "מאה" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשנה",

יחיד, לׁשֹון "ׁשנה" ּכאחד, מתאחדים הם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּכּלם

נזּכר  ולא ׂשרה" חּיי "ׁשני נאמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּולאחריֿזה

התחּלקּות. מּגדר למעלה ְְְְְִִִֶֶַַָָמסּפר,

CÈLÓÓe מאה" ּבחינת המׁשכת ּדלאחרי חברֹון", היא ארּבע "ּבקרית הּכתּוב «¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

הּגׁשמי  ּבּגּוף זה ּגּלּוי נמׁש ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה', ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה"

יסֹודֹות  מארּבעה ("חברֹון") הּנׁשמה 41ׁשּמחּבר ּבחּבּור מתוּסף ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

יארן 42והּגּוף  ּתֹורהּֿומצֹות טֹובֹות, וׁשנים ימים יארן,43לאריכּות חסידי'ׁשע , ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָ

ּובאפן  צדקנּו, מׁשיח לקראת והֹולכים העצמי, לּמרחב עד ּדהרחבה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּובאפן

ראׁשם  על עֹולם .44ּדׂשמחת ְְִַַָָֹ

∑

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

שהוא 39) הול"ל שלכאורה אף - היא" בכל ארץ ויתרון "הו"ע שנים" ושבע שנה ד"עשרים קמז) (ע' במאמר ממ"ש להעיר

"כל". פרשתנו).40)בחינת (ריש עה"פ הנעלם).41)פירש"י (במדרש ב קכב, פרשתנו יותר,42)זהר מזדכך שהגוף דכל

עה"פ. פירש"י ראה צדדית, סיבה מפני הוא מזה, ההיפך הי' שבשרה וזה בגוף, להיות הנשמה יום"43)רוצה "היום ראה

חשון. יא.44)ו' נא, יו"ד. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁ·a Ìb CkŒ¯Á‡ CLÓ ('˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt') "‰„N"»∆¿ƒƒ««¿ƒ¿«««««ƒ¿ƒ«

('˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁ') "ı¯‡"39 דרגה שהיא המלכות בחיצוניות וגם ∆∆ƒƒ««¿
הנעלה. האור ומתגלה נמשך נמוכה ÈiÁיותר ÈL" ¯Ó‡ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆∆¡«¿≈«≈

‰ÎÈLÓ‰L ,"‰¯Nשל ההמשכה את פעלה Ìbששרה ‰Ê Èelb »»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆«
'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·'a ועל) ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

של  שהשלמות לעיל המבואר דרך

בתוך  כאשר היא בתחתונים' 'דירה

ומאיר  נמשך התחתונה המציאות גדרי

נעלה). אור

˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«¿≈«¿»«
CÏÓ") "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»»∆∆
˙eiBvÁ'a ("‰‡lÚƒ»»¿ƒƒ
Œ‰‡È¯·'a Ë¯Ù·e ,'˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ba ‰NÚ ,'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬»

‰iÏÚ הנעלית הבחינה כאשר כלומר, ¬ƒ»
יותר, למטה נמשכת עילאה' 'מלך של

בו  פועלת הזו וההתגלות ההמשכה

עילוי. lÚ‡‰"עצמו CÏÓ"c¿∆∆ƒ»»
¯B‡ ‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓ ולא וגילוי, ƒ««¿

האלוקות  e‰L‡עצמות ‡l‡)∆»∆
‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡∆¿«¿»≈«¿»»

Èel‚Â בזה יש מתגלה כן הוא וכאשר ¿ƒ
מיוחד  ויתרון È„ÈŒÏÚÂחידוש ,(¿«¿≈

Ba ˙Èlb˙Ó ,‰hÓÏ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿«»ƒ¿«≈
˙eÓˆÚ‰ ˙ek גם להאיר שהיא «»«»«¿

התחתונה. המציאות את

ÌÈÈÚ‰ ¯„Ò ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ
‰hÓlÓ ‡e‰ ·e˙kaL∆«»ƒ¿«»
,‰¯NÏ Ú‚Ba Ô‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿≈«¿»»
‡b¯„Ï ‰˙lÚ˙pL ‰Ó ÏkL∆»«∆ƒ¿«¿»¿«¿»
‰ÎÈLÓ‰ ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈ƒ¿ƒ»
‰hÓÏ "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»»¿«»

¯˙BÈ,המלכות לפנימיות תחילה ≈
כך  אחר המלכות, לחיצוניות אחרֿכך

גם  ולבסוף ועשייה לבריאהֿיצירה

התחתונה, Ú‚Baבמציאות Ì‚Â¿«¿≈«
,BÓˆÚ "‰L ‰‡Ó"c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿≈»»»«¿

לדרגה שגם מדרגה ומתעלה הולך הוא

‰hÓÏ B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»¿«»
.‰iÏÚ Ba ‰NÚ«¬»¬ƒ»

"‰·BËÏ ÔÈÂL Ôlk ,‰¯N ÈiÁ ÈL" e‰ÊÂ40¯B‡‰c , ¿∆¿≈«≈»»À»»ƒ¿»¿»
ÔÈÚ ‡e‰ "‰‡Ó" ,"‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿¿ƒ«≈»»»≈»ƒ¿«

ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ שונים פרטים במאה באה ÌlkLוההמשכה ‡l‡ , ƒ¿«¿¿»ƒ∆»∆À»
הפרטים מאה Á‡k„,כל ÌÈ„Á‡˙Ó Ì‰ להיותÔBLÏ "‰L" ≈ƒ¿«¬ƒ¿∆»»»¿

ÈL" ¯Ó‡ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,„ÈÁÈ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿≈
,¯tÒÓ ¯kÊ ‡ÏÂ "‰¯N ÈiÁ«≈»»¿…ƒ¿»ƒ¿»

˙e˜lÁ˙‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ וזו ¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿
מלאה. התאחדות

˙È¯˜a" ·e˙k‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿ƒ¿«
È¯Á‡Ïc ,"ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡«¿«ƒ∆¿ƒ¿«¬≈
"‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«≈»»»
,'‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

‰Ê Èelb CLÓגםÛeba ƒ¿»ƒ∆«
"ÔB¯·Á") ¯aÁnL ÈÓLb‰««¿ƒ∆¿À»∆¿

חיבור  ««¿»≈Úa¯‡Ó‰ומורכב)מלשון
˙B„BÒÈ41, שהם אשֿמים=רוחֿעפר ¿

הגוף  מורכב שמהם »¿ŒÏÚÂהיסודות
¯eaÁa ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

Ûeb‰Â ‰ÓLp‰42˙eÎÈ¯‡Ï «¿»»¿««¬ƒ
Œ‰¯Bz ,˙B·BË ÌÈLÂ ÌÈÓÈ»ƒ¿»ƒ»

Ô¯‡È ˙BˆÓe43, תורה של שנים ƒ¿»¿
Ô¯‡È,ומצות  ÚL'È„ÈÒÁ שנים ¬ƒƒ∆»¿

Ú„חסידיות ‰·Á¯‰c ÔÙ‡·e¿…∆¿«¿»»«
ÈÓˆÚ‰ ·Á¯nÏ רק מרחב שאינו «∆¿»»«¿ƒ
אלא  יחסי בעצם,באופן הרבה

ÁÈLÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒƒ¿«¿ƒ«
ÔÙ‡·e ,e˜„ˆ היא וההליכה ƒ¿≈¿…∆

ÌÏBÚבאופן  ˙ÁÓNc שמחה ¿ƒ¿«»
ונצחית  ¯‡ÌLתמידית ÏÚ44. «…»
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