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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ïk1 ּוׁשנֹותיו ימיו לֹו מאריכין ּבאחד 2הּמארי, »ְְֲֲִִִֶַַַָָָָ

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּבזה ְְְִִֵֶַַָָּומדּייק

ׁשנה  ׁשלׁשים לפני ּבמאמרֹו ּדלכאֹורה 3אדמֹו"ר , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

הּוא  ּבאחד האריכּות ענין ּכל הלא מּובן, ְְֲֲִִֵֶַָָָָֹאינֹו

הּלׁשֹון  למימר ליּה הוה ולכאֹורה הּיחּוד, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָענין

אחד, לׁשֹון ולא איינציג, ׁשּפירּוׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶָָֹיחיד,

ׁשּׁשמע  הּידּוע ּפי על [ּובפרט איינער ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּפירּוׁשֹו

אחד  הוי' ּגֹו' עיּלאה 4יׂשראל יחּודא ענין ,5הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

יחיד, הוי' הּלׁשֹון לֹומר יֹותר מתאים ּבוּדאי ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהרי

הּוא  הּיחּוד ׁשענין  ּומבאר, אחד]. הוי' ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמאׁשר

ּבׁשני  והּנבראים העֹולמֹות ּבכל יתּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָליחדֹו

הּוא  והּכל הּכל, יתּבר ׁשהּוא הּיחּוד, ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹאפני

הּלׁשֹון  ולא אחד, הּלׁשֹון נאמר ולכן ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתּבר

הּיחּוד  ענין יֹותר מפֹורט אחד ּבתיבת ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיחיד,

יחיד. ּבתיבת מּכמֹו הּנזּכרים אפנים ְְְְֳִִִִִִֵֵַַָָָּבׁשני

ּׁשּכתּוב  מה ּפי על זה ויהי 6ּומבאר ערב ויהי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהרי  ּדיחיד, הענין עם [ׁשּקׁשּור אחד יֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָבֹוקר

הּוא, ראׁשֹון, יֹום ולא אחד, יֹום ׁשּנאמר ְֱִֶֶֶַַַַָֹהּטעם

לא  ׁשעדין ּבעֹולמֹו, יחידי הּקּב"ה היה ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹלפי

הּמלאכים  ּכׁשּכלּול 7נבראּו ּדוקא הּוא ּדיֹום ,[ ְְְְְְִִֶַַַָָָ

היה  ׁשאם כּו', ואֹור חֹוׁש היינּו ּובֹוקר, ְְִֵֶֶֶֶֶַָָמערב

א  ּכי יֹום, זה אין ,(חֹוׁש) לילה ּכּוּלֹו אם וכן יֹום, זה אין (אֹור), יֹום ם ּכּוּלֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ויהי  וזהּו (ּבׁשלימּות). יֹום הּוא אז (וחֹוׁש (אֹור ולילה מּיֹום ּכׁשּכלּול ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדוקא

והיינּו, אחד, הּוא ּובֹוקר ּדערב ׁשההתחּברּות אחד, יֹום בֹוקר ויהי ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָערב

ׁשהם  וחֹוׁש אֹור הם ולילה ּדיֹום ההפכים, התאחדּות על מֹורה אחד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתיבת

הוי' ולא אחד, הוי' נאמר ולכן אחד. נקרא זה ּוכׁשּמתחּברים ּגמּורים, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהפכים

יׁש ׁשהם ונבראים ּבעֹולם יתּבר ליחדֹו הּוא הּיחּוד ענין ּדעיּקר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיחיד,
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ואילך).1) שיט ע' תש"ל המאמרים (ספר תמוז די"ב עתה ולא אראנו ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא ברכות 2)המאמר

ב. ואילך).3)יג, 140 ע' ה'ש"ת המאמרים (ספר ה'ש"ת תמוז י"ב באחד, המאריך כל ד.4)ד"ה ו, יח,5)ואתחנן זח"א

פ"ז. שעהיוה"א תניא ה.6)ב. א, עה"פ.7)בראשית פרש"י ח. פ"ג, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו

Ïk1ÂÈ˙BLe ÂÈÓÈ BÏ ÔÈÎÈ¯‡Ó „Á‡a CÈ¯‡n‰2˜Èi„Óe , »««¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ»»¿»¿«≈
B¯Ó‡Óa ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ‰Êa»∆¿¿«ƒ»ƒ«¿¿«¬»

ת"ש  משנת הזה L‰בדיבורֿהמתחיל ÌÈLÏL ÈÙÏ3‰¯B‡ÎÏc , ƒ¿≈¿…ƒ»»¿ƒ¿»
ÔÈÚ Ïk ‡Ï‰ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¬…»ƒ¿«

˙eÎÈ¯‡‰ להתבונן יש Á‡a„שבה »¬ƒ¿∆»
ה' אלוקינו ה' ישראל, "שמע באמירת

‰eÁi„,אחד" ÔÈÚ ‡e‰ אחדות ƒ¿««ƒ
ÓÈÓÏ¯ה', dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר לו ÈÁÈ„,היו ÔBLl‰«»»ƒ
‚ÈˆÈÈ‡ BLe¯ÈtL עוד ואין יחיד ∆≈≈¿ƒ

‡Á„,מלבדו, ÔBLÏ ‡ÏÂ¿…¿∆»
¯ÚÈÈ‡ BLe¯ÈtL ויכול אחד ∆≈≈∆

שני  לו Ètלהיות ÏÚ Ë¯Ù·e]ƒ¿»«ƒ
Úe„i‰ הסוד ÚÓMLבתורת «»«∆¿«

„Á‡ 'ÈÂ‰ 'Bb Ï‡¯NÈ4‡e‰ ƒ¿»≈¬»»∆»
‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ ÔÈÚ5, הכרה ƒ¿«ƒ»ƒ»»

מדובר  כי נעלית, בדרגה ה' באחדות

העולמות  של מוחלט בביטול

מ'יחודא  (בשונה לאלוקות והנבראים

כי  נמוכה יותר דרגה שהיא תתאה'

של  עמוק פחות בביטול מדובר

ÌÈ‡˙Óהנבראים) È‡cÂa È¯‰¬≈¿«««¿ƒ
,„ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ÔBLl‰ ¯ÓBÏ ¯˙BÈ≈««»¬»»»ƒ

.[„Á‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡Ó≈¬∆¬»»∆»
¯‡·Óe,הנזכר במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈

„eÁi‰ ÔÈÚL עוסקים שבו ∆ƒ¿««ƒ
אחד' ה' ישראל... 'שמע באמירת

B„ÁÈÏ ‡e‰'ה באחדות להכיר ¿«¬
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa C¯a˙Èƒ¿»≈¿»»»
,„eÁi‰ ÈÙ‡ ÈLa ÌÈ‡¯·p‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ

אחד ‰Ïk,אופן C¯a˙È ‡e‰L∆ƒ¿»≈«…
השני C¯a˙È,והאופן ‡e‰ Ïk‰Â¿«…ƒ¿»≈

‡ÏÂ ,„Á‡ ÔBLl‰ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡««»∆»¿…
˙·È˙a Èk ,„ÈÁÈ ÔBLl‰ במילה «»»ƒƒ¿≈«

„eÁi‰ ÔÈÚ ¯˙BÈ Ë¯BÙÓ „Á‡∆»¿»≈ƒ¿««ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈÙ‡ ÈLa גם ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿»ƒ

שהכול  וגם הכול הקדושֿברוךֿהוא

יתברך  ÈÁÈ„,הוא ˙·È˙a BÓkÓƒ¿¿≈«»ƒ
ומבאר. שממשיך כפי

·e˙kM ‰Ó Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Óe6 ¿»≈∆«ƒ«∆»
הבריאה  בסיפור Ú¯·בתורה È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆

¯eLwL] „Á‡ ÌBÈ ¯˜B· È‰ÈÂ'אחד 'יום הכתוב ‰ÔÈÚלשון ÌÚ «¿ƒ∆∆»∆»ƒ»ƒ¿»
„ÈÁÈc,נעלה יותר באופן האחדות את Ó‡pL¯שמדגיש ÌÚh‰ È¯‰L ¿»ƒ∆¬≈«««∆∆¡«

BaL ÈÙÏ ,‡e‰ ,ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ÌBÈ מששת הראשון ביום ∆»¿…ƒ¿ƒ∆
בראשית e‡¯·ימי ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓÏBÚa È„ÈÁÈ ‰"aw‰ ‰È‰»»«»»¿ƒƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿

ÌÈÎ‡Ïn‰7'ראשון' לגבי ו'אחד' ««¿»ƒ
אחדות, של גבוהה יותר מדריגה מבטא

'אחד' לגבי 'יחיד' ÌBÈcכמו יממה ], ¿
ÏeÏkLkשלימה  ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆»

CLBÁ eÈÈ‰ ,¯˜B·e ·¯ÚÓ≈∆∆∆«¿∆
'eÎ ¯B‡Â,יחד ‰È‰גם Ì‡L ¿∆ƒ»»

ÌBÈ ‰Ê ÔÈ‡ ,(¯B‡) ÌBÈ Blek≈∆
ÏÈÏ‰שלם, Blek Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»

,(CLBÁ) גםÌBÈ ‰Ê ÔÈ‡,שלם ∆≈∆
ÌBiÓ ÏeÏkLk ‡˜Âc Ì‡ Èkƒƒ«¿»¿∆»ƒ

(CLBÁÂ ¯B‡) ‰ÏÈÏÂ ביחדÊ‡ »«¿»¿∆»
e‰ÊÂ .(˙eÓÈÏLa) ÌBÈ ‡e‰ƒ¿≈¿∆

הכתוב  של הפנימי È‰ÈÂ«¿ƒהפירוש
,„Á‡ ÌBÈ ¯˜B· È‰ÈÂ ·¯Ú∆∆«¿ƒ∆∆»
¯˜B·e ·¯Úc ˙e¯aÁ˙‰‰L∆«ƒ¿«¿¿∆∆∆

דווקא  יחד שניהם ‡Á„,צירוף ‡e‰∆»
˙·ÈzL ,eÈÈ‰Â המילה„Á‡ ¿«¿∆≈«∆»

,ÌÈÎÙ‰‰ ˙e„Á‡˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿«¬«¬»ƒ
CLBÁÂ ¯B‡ Ì‰ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc¿»«¿»≈¿∆

ÌÈ¯eÓb ÌÈÎÙ‰ Ì‰L אחד וכל ∆≈¬»ƒ¿ƒ
מהשני, המוחלט ההיפך הוא משניהם

ÌÈ¯aÁ˙nLÎe להיות ההפכים שני ¿∆ƒ¿«¿ƒ
אחת ‡Á„.מציאות ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»∆»

ÔÎÏÂ של חיבור מבטא ש'אחד' משום ¿»≈
הפכים 'שמע Ó‡¯שני בפסוק ∆¡«

‰ÈÂ'ישראל' ‡ÏÂ ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿…¬»»
‡e‰ „eÁi‰ ÔÈÚ ¯wÈÚc ,„ÈÁÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿««ƒ

B„ÁÈÏ אחדותו את ולגלות לפעול ¿«¬
ה' ÌÈ‡¯·Âשל ÌÏBÚa C¯a˙Èƒ¿»≈»»¿ƒ¿»ƒ

‰‡¯ ˙e‡ÈˆÓe LÈ Ì‰L∆≈≈¿ƒƒ¿∆
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  , קכא קכ תהליםמזמורי   )ב

    כל המאריך באחד ה"מאמר ד  ) ג

 ה   ......................  שבת פרשת בלק, י"ד תמוז, ה'תש"ל

 יג   .......  ש"לת , ה'תמוז י"ב, בלק יום ה' פרשתשיחת   )ד

 גמ  ........  ש"ל ת, ה'תמוז  די", בלק פרשת שבתשיחת   )ה

 נז  ..............יח, א ך כר בלקפרשת  –שיחות -לקוטי  )ו

 גס  ................  ח, בכרך י בלק פרשת –חות י שיוטלק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי ויל טילקו  )ח

 עב  ..................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 עד  ................  בלקפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

 עה   ............  בלק פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 קיב  ...............  בלקפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יא

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יב

 קיג  ......................................  בלקפרשת לשבוע  

 כבק  ............  בלקפרשת בוע שלם" יו ם"היו לוח   ) יג

 כהק  ......................  ם "מברב וןלעי יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 כחק  ..........  בלקפרשת לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )טו

 עזק  ...........  בלקפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טז

 רג  ...............  בלקפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתינביא  ) יח

 רי  ........................................  ז פרק  עזרא , דפרק  יחזקאל

  הרות טמסכת  –משניות   )יט

 יבר  ..................................................  ביאור קהתי 

 יטר  ..........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )כ

  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כא

 רכ  .................................................  עו ףד עד ע ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 מחר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  נר  .................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    מי מנה  התורלקוטי   )כד

 בנר  .................................................  הזקן ר ו"אדמ 

   םיחי תורת  )כה

 זנר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כו

 חנר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 חנר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כח

 טנר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  (מתורגם)  אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 סבר  ............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תות ספר השיח  ) ל

 דסר  ............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 וסר  ..........................................  ג ספרק  כרונותספר הז  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 חסר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ט סר  ................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לג

 רעו  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  )לד

 זער  ...........................  ק ופרביאורים לפרקי אבות   ) לה

 ח ער  .......................  בלקפרשת לשבוע  ים מנוח זל  ) לו

 טער  ............  שבת קודשות לנרקת הדלסדר מצות   ) לז



eizepyeו eini el oikix`n cg`a jix`nd lk

יֹותר  מפֹורט זה הּנה לנפרד, נראה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּומציאּות

ּדהפכים  התאחדּות ׁשּכֹולל אחד, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבתיבת

יֹוסף  הּבית ׁשּכתב (ּכמֹו אחד ּבתיבת 8[ּוכהרמז ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

רקיעים  ׁשבעה על רֹומז ׁשהח' הּסמ"ק) ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבׁשם

ׁשעל  העֹולם, רּוחֹות ארּבע על רֹומז והד' ְְֵֶֶַַַַַָָָָוארץ,

יחיד  לגּבי ּדאחד העיּלּוי מּובן זה הענין 9ּפי ּכי, , ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

כּו', ּובענינֹו ּבמקֹומֹו הּקּב"ה, מּצד הּוא ְְְְִִִִַַָָָָּדיחיד

ּגם  הּוא ּדאחד הענין ואיּלּו העֹולם, מּצד ְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא

והארץ  רקיעים ׁשבעה ׁשּגם היינּו, העֹולם, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּצד

ּביחּוד  מתיחדים העֹולם רּוחֹות וארּבע ְְְְֲִִִַַַָָ(ח')

ׁשהּוא  הא', ׁשּזהּו עֹולם, ׁשל אּלּופֹו עם ִֶֶֶֶַָָָּגמּור

כּו']. ּבּה ונמׁש ּכּולּה את ׁשּכֹולל  הּתיבה, ְְִֵֵֶֶַָָָָֹראׁש

ׁשהּוא CÈLÓÓeב) ּובֹוקר ׁשּבערב ּבּמאמר, «¿ƒְֲֶֶֶֶֶַַָ

אחד, ּביֹום הּכלּול ויֹום ְְְֶַַָָָלילה

מּדברי  ּגם [ּולהעיר כּו' לּיֹום קדּום הּלילה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּנה

ׁשּבת  ּבמּסכת מסּגן 10הּגמרא עיּזי טעמא מאי , ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדּבריׁשא  עֹולם, ׁשל ּכברּיתֹו אימרי, והדר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבריׁשא

אֹור, ּבֹוקר ׁשּיהיה ּדבכדי נהֹורא], והדר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָחׁשֹוכא

הּוא, הּדבר וטעם ערב. ּתחיּלה להיֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָצרי

רז"ל  אמרּו ּבמחׁשבה 11ּדהּנה עלה ּבתחיּלה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשאין  ראה הּדין, ּבמּדת העֹולם את ְְִִִֵֶֶַַָָָָלברֹוא

וכן  הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשיּתף מתקּים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהעֹולם

ּב נברא ׁשהעֹולם ּבאמת, ּכמֹוהּוא הּדין, מּדת ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָ

ּכ12ׁשּכתּוב  ואחר אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

וׁשמים.13ּכתיב  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּבי ֹום ְְְֱֲֲִִִֶֶָָָָֹ

ÔÈÚ‰Â הם ּבׁשרׁשם ובֹוקר ערב ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ואלקים  אֹור) (ּבֹוקר, הוי' ֱֲִֵֶֶַָָֹהּׁשמֹות

הּוא  ללילה יֹום ּבין החיּלּוק ּכי, ,(חֹוׁש ְְִִֵֶֶֶַַָ(ערב,

ּכל  יׁשנם ּבּלילה ּגם ׁשהרי הּגיּלּוי, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבענין
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,„¯ÙÏ ובנבראים בעולמות ניכרת תהיה ה' שאחדות הוא והחידוש העיקר ¿ƒ¿»

מהבורא, נפרדת עצמה, בפני כמציאות נראים Ë¯BÙÓשלכאורה ‰Ê ‰p‰ƒ≈∆¿»
אלא BÈ˙¯ומודגש  'יחיד' במילה ÏÏBkLבמילה È˙a·˙לא ,„Á‡ ≈¿≈«∆»∆≈

ÌÈÎÙ‰c ˙e„Á‡˙‰ יום של ההפכים שני חיבור לגבי לעיל כאמור ƒ¿«¬«¬»ƒ
בענייננו, גם וכך וחושך, אור ולילה,

של  לאלוקות הביטול את מבטא 'אחד'

זה  שגם ומציאות 'יש' שהם הנבראים

הפכים חיבור ∆∆«¿[ÊÓ¯‰Îeכמובן
˙·È˙a במלה·˙kL BÓk) „Á‡ ¿≈«∆»¿∆»«

ÛÒBÈ ˙Èa‰8˜"Óq‰ ÌLa «≈≈¿≈«¿«
קטן' מצוות Á‰L''ספר שבמלה ) ∆«

¯˜ÌÈÚÈ'אחד', ‰Ú·L ÏÚ ÊÓB¯≈«ƒ¿»¿ƒƒ
ı¯‡Â הגימטריא שמונה, הם שביחד »»∆

ח', אות ‡¯Úaשל ÏÚ ÊÓB¯ '„‰Â¿«≈««¿«
ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ֿמזרחֿמערבֿצפון »»

הגימטריא  הוא ארבע והמספר דרום

הרומז  לא', בטל והכל ד', אות של

עולם של Ê‰לאלופו Èt ÏÚL∆«ƒ∆
ÈelÈÚ‰ Ô·eÓ והיתרון„Á‡c »»ƒ¿∆»

„ÈÁÈ Èa‚Ï9„ÈÁÈc ÔÈÚ‰ ,Èk , ¿«≈»ƒƒ»ƒ¿»¿»ƒ
ואין  היחיד הוא שהקדושֿברוךֿהוא

מלבדו  ‰aw"‰,עוד „vÓ ‡e‰ƒ««»»
'eÎ BÈÚ·e BÓB˜Óa שלמעלה ƒ¿¿ƒ¿»

והנבראים, vÓ„מהעולמות ‡ÏÂ¿…ƒ«
ÌÏBÚ‰ אין העולם תפיסת לפי כי »»

גבוהה, כך כל ברמה ה' באחדות הכרה

‡e‰ „Á‡c ÔÈÚ‰ elÈ‡Â ביטוי ¿ƒ»ƒ¿»¿∆»
ה' ואחדות לאלוקות הביטול »Ìbשל

ÌÏBÚ‰ „vÓ העולם של והגדרים ƒ«»»
העולם, של ÌbLוהמציאות ,eÈÈ‰«¿∆«

ı¯‡‰Â ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒƒ¿»»∆
היא שלהם »¿»¿Á(Úa¯‡Â'(שהגימטריא

ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ שלהם (שהגימטריא »»
eÓb¯)„'היא „eÁÈa ÌÈ„ÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ¿ƒ»

מוחלטת  באחדות ÌÚƒמתאחדים
,'‡‰ e‰fL ,ÌÏBÚ ÏL BÙel‡«∆»∆∆»
ÏÏBkL ,‰·Èz‰ L‡¯ ‡e‰L∆…«≈»∆≈

dÏek כל ‡˙ את כולל שהראש כמו ∆»
daהאברים  CLÓÂ המילה ראש ¿ƒ¿»»

המילה  בכל ופועל eÎ'].נמשך
CÈLÓÓe הריי"צ·) e‰L‡הנזכר,Ó‡na¯הרבי ¯˜B·e ·¯ÚaL «¿ƒ««¬»∆¿∆∆∆∆

„Á‡ ÌBÈa ÏeÏk‰ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ,שלימה יממה יחד ‰p‰ומרכיבים «¿»¿«»¿∆»ƒ≈
'eÎ ÌBiÏ Ìe„˜ ‰ÏÈl‰ הלי בא ואחריו היום בא [ÈÚ‰Ïe¯להתחילה ««¿»»«¿»ƒ

˙aL ˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·cÓ Ìb10‡ÓÚË È‡Ó הטעם , מהו «ƒƒ¿≈«¿»»¿«∆∆«»««¬»
È¯ÓÈ‡ ¯„‰Â ‡LÈ¯a ÔbÒÓ ÈfÈÚ הולכים שחורים) (שהם העיזים ƒ≈«¿»¿≈»«¬«ƒ¿≈

לבנים), (שהן הכבשים הולכים כן ואחרי העדר ÏLבראש B˙i¯·kƒ¿ƒ»∆
‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯ac ,ÌÏBÚ ואחר חושך היה שבתחילה »ƒ¿≈»¬»«¬«¿»

ויהי  ערב, 'ויהי (ככתוב האור נברא כך

Ba˜¯בוקר' ‰È‰iL È„Î·c ,[¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆
‰lÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯B‡ לפני »ƒƒ¿¿ƒ»

∆∆Ú¯·.כן 
¯·c‰ ÌÚËÂ והיום האור שלפני ¿«««»»

וחושך  לילה להיות ‰e‡,צריך
Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ‰p‰c11 במדרש ¿ƒ≈»¿««

‰·LÁÓa ‰ÏÚ ‰lÈÁ˙a של ƒ¿ƒ»»»¿«¿»»
‡˙הקדושֿברוךֿהוא ‡B¯·Ïƒ¿∆

‰‡¯ ,ÔÈc‰ ˙cÓa ÌÏBÚ‰»»¿ƒ««ƒ»»
Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L שאם ∆≈»»ƒ¿«≈

הדין, במידת ויתנהל ייברא העולם

להתקיים  יוכל לא ≈ÛzÈLƒהעולם
BnÚ הדין עם cÓ˙ביחד ƒƒ«

,˙Ó‡a ‡e‰ ÔÎÂ ,ÌÈÓÁ¯‰ וכך »«¬ƒ¿≈∆¡∆
בפועל  ·¯‡היה ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,ÔÈc‰ ˙cÓa12 ¿ƒ««ƒ¿∆»
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a'ו'אלוקים ¿≈ƒ»»¡…ƒ

הדין, מידת של השם Ckהוא ¯Á‡Â¿««»
·È˙k13'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ¿ƒ¿¬¬»»

ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡'הוי שם ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ
והרחמים  החסד מידת של השם הוא

מידת  של שיתוף הוא אלוקים' ו'הוי'

וכפי  יחד, הרחמים ומידת הדין

ומבאר. שממשיך

·¯Ú ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆∆
ÌL¯La ¯˜B·Â באלוקות למעלה »∆¿»¿»

שורש  יש למטה דבר לכל (שהרי

למעלה) ‰BÓM˙ומקור Ì‰≈«≈
שם  הקדושֿברוךֿהוא של הקדושים

) 'ÈÂ‰ מקור החסד, מידת של השם ¬»»
של השורש הוא והגילוי, ∆Ba˜¯,האור

ÌÈ˜Ï‡Â (¯B‡ מידת של (השם ∆¡…ƒ
הוא  וההסתר, הצמצום מקור הגבורה,

של  Èk,השורש ,(CLBÁ ,·¯Ú∆∆∆ƒ
˜elÈÁ‰ ההבדל ÌBÈכל ÔÈa «ƒ≈

‰ÏÈÏÏההבדל אלא הבריאה מציאות בעצם שינוי לא ÔÈÚaהוא ‡e‰ ¿«¿»¿ƒ¿«
ÌLÈ ‰ÏÈla Ìb È¯‰L ,ÈelÈb‰במציאות ‰ÌÈÈÚקיימים Ïk «ƒ∆¬≈«««¿»∆¿»»»ƒ¿»ƒ

ÌBia ÌLiL,כשחשוך להתקיים מפסיקים ÌBiaLואינם ‡l‡ בשעה ∆∆¿»«∆»∆«
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ז l"yz'd ,fenz c"i ,wla zyxt zay

ׁשּמאיר  ׁשּבּיֹום אּלא ּבּיֹום, ׁשּיׁשנם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהענינים

אין  הּלילה ּבחֹוׁש ואיּלּו ּבגיּלּוי, הם הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָהאֹור

הוי' ׁשם ּבין החיּלּוק ּגם וזהּו אֹותם. ְֲִִֵֵֶַַָָָרֹואים

מהּוה  לׁשֹון הּוא הוי' ּדהּנה, אלקים. ,14לׁשם ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָֹ

ׁשּנעׂשה  ההתהּוּות ענין ּומגּלה ׁשּמֹורה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָוהיינּו,

הּוא, ּבר ּו הּמאציל  ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ידי ְְְֲִֵֶַַַַַָעל

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו, הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

לבּדֹו הּוא ולכן וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְִֵֶַַָָָָָעיּלה

הּמּוחלט  ואפס מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכחֹו

לּיׁש קֹודמת אחרת וסיּבה עיּלה ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמׁש,

ּבּתניא  ׁשּכתּוב (ּכמֹו אלקים 15הּזה ׁשם א .( ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי', ׁשם על ּומסּתיר ּכי 16מכּסה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

אלקים  ׁשּׁשם היינּו, אלקים, הוי' ּומגן ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשמׁש

ׁשּמכּסה  ונרּתק הּמגן ּכמֹו הּוא הוי' לׁשם ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּביחס

ּבגימטרּיא  ׁשאלקים ועד הּׁשמׁש, על ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹּומסּתיר

טבעּו17הּטבע  מּלׁשֹון הּוא טבע והרי בארץ 18, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהּלילה 19ׁשעריה  ּבאֹופן הּוא הּסדר ּכאן וגם . ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ב  ויהי ערב (ויהי לּיֹום ּבפרׁשת קדּום ׁשהרי ֹוקר), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אלקים, ּברא ּבראׁשית ּתחיּלה נאמר ְְְֱֱִִִִֵֵֶַָָָֹּבראׁשית

ּבמעׂשה  נאמר אלקים ּפעמים ּוׁשּתים ְְְְֱֱֲִִִִֵֶַַַָֹֹּוׁשלׁשים

הּבריאה 20בראׁשית  סיּפּור ּגמר לאחרי ורק , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

הּׁשביעי, יֹום ּגם ּכֹולל בראׁשית, ימי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַּבׁשׁשת

ּגֹו'. הוי' עׂשֹות ּביֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ׁשם ְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָנזּכר

נזּכר  לא הוי', ׁשם ּכׁשּנזּכר ׁשּגם מּזה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹויתירה

ּבּפסּוק  ּכמֹו לבּדֹו, הוי' הוי'21ׁשם ׁשם את יהללּו ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָ

אלקים, ׁשם עם ּביחד אּלא ונבראּו, צּוה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹּכי

והיינּו, וׁשמים, ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ְְְְֱֲֲִִֶֶַָָָָֹּביֹום

לא  נֹוגע עׂשֹות, ּביֹום הּבריאה, ׁשלימּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹׁשּבגמר

מּזה, ויתירה אלקים. ׁשם ּגם אּלא הוי', ׁשם ֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרק
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(ברע"מ).14) סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער ס"כ.15)פרדס אגה"ק

פ"ד.16) שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, רפ"ו.17)תהלים שעהיוה"א תניא פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער איכה 18)פרדס

ט. תרח"ץ 19)ב, ואילך. פח ע' תרע"ח המאמרים ספר ואילך. שיד ע' ח"א שה"ש תתקצא. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם ראה

ואילך. קסז ג.20)ע' קיב, ב. צו, ד. צד, חדש ה.21)זוהר קמח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ È¯‰ ¯B‡‰ ¯È‡nL נראים הנבראים CLBÁaכל elÈ‡Â ,ÈelÈ‚a ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿∆

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈa ˜elÈÁ‰ Ìb e‰ÊÂ .Ì˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡ ‰ÏÈl‰««¿»≈ƒ»¿∆««ƒ≈≈¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLÏ מצד מידה, באותה תמיד שקיימים עצמם עניינים שאותם ¿≈¡…ƒ

ומבאר. שממשיך כפי בהעלם, הם אלוקים שם ומצד בגילוי הם הוי' שם

ÔBLÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈¬»»¿
‰e‰Ó14‰¯BnL ,eÈÈ‰Â , ¿«∆¿«¿∆∆

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ‰l‚Óe¿«∆ƒ¿««ƒ¿«
‰NÚpL הוא ההתהוות גילוי כלומר, ∆«¬»

עצמה  ההתהוות ואילו הוי' שם ידי על

B˙eÓˆÚÂהיא B˙e‰Ó È„È ÏÚ«¿≈«¿«¿
ÏÈˆ‡n‰ ÏL הבורא,‡e‰ Ce¯a ∆««¬ƒ»

B˙e‡ÈˆnL מציאותו עצמו שהבורא ∆¿ƒ
ÏeÏÚ BÈ‡Â ,B˙eÓˆÚÓ ‡e‰≈«¿¿≈»

כתוצאה לא קיים ∆≈≈ÊÈ‡Ó‰והוא
‰lÈÚ כלשהו מקור או כלשהי סיבה ƒ»

BÏ ‰Ó„wL לפניו ÒÁוהייתה ∆»¿»«
ÌBÏLÂ היא מציאותו כאמור אלא ¿»

Bc·ÏרקÔÎÏÂמעצמותו, ‡e‰ ולא ¿»≈¿«
אחר  גורם BzÏÎÈÂשום BÁÎa¿…ƒ»¿

LÈ ‡B¯·Ï מציאות ÔÈ‡Óדבר, ƒ¿≈≈«ƒ
ÈÏa ,LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â»∆∆«¿»«»¿ƒ

ÌeL של קודמת «lÈÚƒ‰מציאות
‡Á¯˙גורם ‰aÈÒÂ כלשהי ¿ƒ»«∆∆

BÓk) ‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜∆∆«≈«∆¿
‡Èza ·e˙kL15.( זה דבר וגילוי ∆»««¿»

הוא, מאין יש הבריאה התהוות של

הוי' שם ידי על בעוד ‡Cכאמור, «
הרי  הגילוי, הוא הוי' שם של שעניינו

¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿«∆«¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ גילוי יהיה שלא וגורם «≈¬»»

המהווה, האלוקי האור ¿BÓkשל
·e˙kL16בתהיליםLÓL Èk ∆»ƒ∆∆

,eÈÈ‰ ,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe»≈¬»»¡…ƒ«¿
ÌÈ˜Ï‡ ÌML ומסתיר המכסה ∆≈¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌLÏ ÒÁÈaהמגלה‡e‰ ¿««¿≈¬»»
‰qÎnL ˜z¯Â Ô‚n‰ BÓk¿«»≈¿«¿≈∆¿«∆

LÓM‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ומצמצם «¿ƒ««∆∆
אור  של והחוזק התוקף את ומגביל

השמש, ÌÈ˜Ï‡Lוחום „ÚÂ באות ¿«∆¡…ƒ
ק' האות במקום עולה ה'

‡i¯ËÓÈ‚aהמילה של לגימטריא ‰Ú·h‰17‡eשווה Ú·Ë È¯‰Â , ¿ƒ«¿ƒ»«∆««¬≈∆«

ÔBLlÓ באיכה eÚ·Ë18‰È¯ÚLהכתוב ı¯‡·19 שהשערים היינו ƒ¿»¿»»∆¿»∆»
וההסתר. הכיסוי עניין בגלוי, נראים ואינם בארץ שקעו שנחרבה) העיר (של

Ô‡k Ì‚Â המסתיר אלוקים ושם המגלה הוי' שם פעולת ‰e‡לגבי ¯„q‰ ¿«»«≈∆
‰ÏÈl‰L ÔÙB‡a וההעלם ÌBiÏהחושך Ìe„˜ והגילוי כלשון (האור ¿∆∆««¿»»«

תחילה  האומר Ú¯·הכתוב È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆
כך  אחר È¯‰Lורק ,(¯˜B· È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆¬≈

¯Ó‡ ˙ÈL‡¯a ˙L¯Ùa¿»»«¿≈ƒ∆¡«
‰lÈÁz בתורה הראשון בפסוק ¿ƒ»

הבריאה  מעשה על ÈL‡¯a¿≈ƒ˙המדבר
ÌÈzLe ÌÈLÏLe ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ¿…ƒ¿«ƒ
‰NÚÓa ¯Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌÈÓÚt¿»ƒ¡…ƒ∆¡«¿«¬≈

˙ÈL‡¯·20¯Ób È¯Á‡Ï ˜¯Â , ¿≈ƒ¿«¿«¬≈¿«
ÈÓÈ ˙LLa ‰‡È¯a‰ ¯etÈÒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿≈

Ìb ÏÏBk ,˙ÈL‡¯·אפילוÌBÈ ¿≈ƒ≈«
ÈÚÈ·M‰ הבריאה הגיעה שבו «¿ƒƒ

אז  רק הבריאה kÊ¯לשלימות, לגבי ƒ¿«
ÌBÈa ·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿∆»¿

'Bb 'ÈÂ‰ ˙BNÚ'הוי ששם הרי ¬¬»»
נזכר  אלוקים ששם לאחר רק נזכר

פעמים. fÓ‰,עשרות ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
'ÈÂ‰ ÌL ¯kÊpLk ÌbL אחרי ∆«¿∆ƒ¿«≈¬»»

רבות, פעמים אלוקים kÊ¯שם ‡Ï…ƒ¿«
BÓk ,Bc·Ï 'ÈÂ‰ ÌL למשל ≈¬»»¿«¿

˜eÒta21'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰È «»¿«¿∆≈¬»»
‡e‰ Èk הנקרא הקדושֿברוךֿהוא ƒ
הוי' e‡¯·Âבשם ‰eˆ זה שבפסוק ƒ»¿ƒ¿»

לבריאה, ביחס לבדו הוי' שם רק נזכר

‡‡l ימי בששת הבריאה בתיאור ∆»
נזכר  הוי' שם ÌÚבראשית „ÁÈa¿««ƒ

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL אומר ÌBÈaוהכתוב ≈¡…ƒ¿
ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ¬¬»»¡…ƒ∆∆
¯Ó‚aL ,eÈÈ‰Â ,ÌÈÓLÂ¿»»ƒ¿«¿∆ƒ¿«

,‰‡È¯a‰ ˙eÓÈÏL מדבר זה שעל ¿≈«¿ƒ»
Ï‡הכתוב Ú‚B ,˙BNÚ ÌBÈa¿¬≈«…

Ìb ‡l‡ ,'ÈÂ‰ ÌL נוגע ¯˜ אז «≈¬»»∆»«
ÌÈ˜Ï‡ ÌL בלבד זו לא כי ונמצא ≈¡…ƒ

הקדמת  הוי', לשם קדם אלוקים ששם

כן  הוי' כששם גם אלא לגילוי, ההעלם

אלוקים. שם עם ביחד זה הרי נזכר

‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ הקדמת של זה עניין ƒ≈»ƒ∆
יותר, אפילו כאן מודגש לגילוי ‡¯ıההעלם ÌÈc˜Ó ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆«¿ƒ∆∆
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עׂשֹות  (ּביֹום לׁשמים ארץ מקּדים זה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּבפסּוק

ערב  הקּדמת ּדר על ׁשּזהּו וׁשמים), ארץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגֹו'

ּוכללּות  הוי'. לׁשם אלקים ׁשם והקּדמת ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹלבֹוקר,

נעׂשה  הערב הקּדמת ידי על ׁשּדוקא ּבזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענין

זה  ּדר ועל יֹותר, נעלה ּבאֹופן הּבֹוקר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַענין

ׁשם  והקּדמת לּׁשמים הארץ להקּדמת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבנֹוגע

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ּדר ועל הוי'. לׁשם 22אלקים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לצֹור ירידה ׁשהיא ּבגּוף, הּנׁשמה ירידת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבענין

ניּתֹוסף  ּבהּגּוף הירידה ידי על ׁשּדוקא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָעלּיה,

ּבהּנׁשמה. ְְִַָָעיּלּוי

לעיל LÈÂג) ּׁשּנתּבאר מה עם זה 23לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ׁשהם  ּכיון ּוראּיה, ׁשמיעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָּבענין

ׁשמיעה  ּבין החיּלּוק ּדהּנה, ובֹוקר. ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדּוגמת

עצמֹו, הּדבר ּתֹופס אינֹו ׁשּבׁשמיעה הּוא, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָלראּיה

ּפרט  ותֹופס אֹודֹותֹו, ׁשֹומע רק אּלא ּבראּיה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָּכמֹו

יכֹולה  ולכן הּדבר, ּבחיצֹונּיּות ורק ּפרט, ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאחר

עד  הּדבר, ּבהתאּמתּות חליׁשּות אצלֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָלהיֹות

את  אצלֹו להפרי יכֹולים קּוׁשיֹות ידי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַׁשעל

ּׁשאי  מה הּדבר. ּתֹופס מציאּות הרי ּבראּיה, ּכן ן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלֹו ׁשּיהיּו ׁשּיי ולא הּדבר, עצם את ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּיד

זאת  ראה ּבעצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבּדבר, ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹספקֹות

ׁשּבֹוקר  ובֹוקר, ערב ׁשּבין החיּלּוק ּגם וזהּו ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָכּו'.

ולא  ּכּוּלֹו, הּדבר את מּיד רֹואים ׁשאז אֹור, ְְִִִֶֶַָָָָָֹענינֹו

ׁשענינֹו ּבערב ּכן ּׁשאין מה ּבּדבר, ספיקֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיי

אם  ּכי הּדבר, את לראֹות אפׁשר אי ,ְְִִִִֶֶֶַָָָחֹוׁש

ּבלבד. ׁשמיעה ׁשל ְְְִִֶֶַָּבאֹופן

ּוׁשמיעה p‰Â24‰ד) ראּיה ׁשל ׁשענינם ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶַָָָָָ
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ואילך).22) 77 ע' חס"א התוועדויות מנחם תורת - (ס"ד המאמר שלפני תמוז 23)בהשיחות די"ב עתה ולא אראנו ד"ה

ואילך). שכא ס"ע תש"ל המאמרים (ספר ואילך תקמד).24)פ"ג ע' ח"א תער"ב (המשך תרד"ע בלק וירא ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התחתונה  הגשמיות את העליונה ÌÈÓLÏהמסמלת הרוחניות את המסמלים ¿»«ƒ

אומר ( C¯cוהכתוב ÏÚ e‰fL ,(ÌÈÓLÂ ı¯‡ 'Bb ˙BNÚ ÌBÈa¿¬∆∆¿»»ƒ∆∆«∆∆
'ÈÂ‰ ÌLÏ ÌÈ˜Ï‡ ÌL ˙Óc˜‰Â ,¯˜B·Ï ·¯Ú ˙Óc˜‰ ובאופן «¿»«∆∆¿∆¿«¿»«≈¡…ƒ¿≈¬»»

לגילוי. ההעלם הקדמת כללי

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe והתוכן ¿»»ƒ¿»»∆
הוא  לגילוי ההעלם הקדמת של הכללי

·¯Ú‰ ˙Óc˜‰ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿»«»∆∆
כך NÚ‰תחילה ÔÈÚאחר «¬∆ƒ¿«

,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ¯˜Ba‰«∆¿∆«¬∆≈
בגילוי  יתרון שיש בוודאי כלומר,

אבל  והסתר, העלם לעומת אלוקות

יותר  נעלה העלם לו שקדם גילוי

הסתר לו קדם שלא סתם »¿ÏÚÂמגילוי
˙Óc˜‰Ï Ú‚Ba ‰Ê C¯c∆∆∆¿≈«¿«¿»«
ÌL ˙Óc˜‰Â ÌÈÓMÏ ı¯‡‰»»∆«»«ƒ¿«¿»«≈

'ÈÂ‰ ÌLÏ ÌÈ˜Ï‡ בזה שגם ¡…ƒ¿≈¬»»
כדי  הוא ההעלם להקדמת הטעם

יהיה  כך אחר ויתגלה שיאיר שהגילוי

יותר. נעלה Ó‰גילוי C¯c ÏÚÂ¿«∆∆«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM22 בשיחות ∆ƒ¿»≈¿≈

אמירת  קודם זו בהתוועדות שנאמרו

‰ÓLp‰המאמר  ˙„È¯È ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ««¿»»
‰„È¯È ‡È‰L ,Ûe‚a ביותר גדולה ¿∆ƒ¿ƒ»

היא  הירידה של והמטרה הכוונה אבל

‰iÏÚ C¯BˆÏ כדאית הירידה ולכן , ¿∆¬ƒ»
‰È¯È„‰כיוון È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿ƒ»

ÈelÈÚ ÛÒBzÈ Ûeb‰a¿«ƒ≈ƒ
‰ÓLp‰a גדול ויתרון עילוי וזהו ¿«¿»»

שבה  מהדרגה נעלית יותר לדרגה מאוד

והיא  הירידה קודם הנשמה הייתה

אפשר  היה לא הירידה שללא עילוי

לכך. להגיע

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈∆ƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM23 דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

ולא  אשורנו עתה ולא "אראנו המתחיל

תמוז  י"ב בהתוועדות שנאמר קרוב"

בדרך  ביאור עם לאור (יוצא תש"ל

חוקת) לפרשת מלכות' ב'דבר אפשר

אליו  המשך הוא זה i‡¯e‰ומאמר ‰ÚÈÓL ÔÈÚa,ביניהם וההבדל ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
הוא  Ì‰Lוהקשר ÔÂÈk וראיה מוחלטת בבהירות ולא מרחוק שהיא שמיעה ≈»∆≈

ומוחשית  ברורה ובצורה מקרוב Ú¯·שהיא ˙Ó‚e„a הדברים אין שבו ¿¿«∆∆
בשמיעה  כמו כפי B·Â˜¯גלויים, בראיה, כמו ובהירים ברורים הדברים שבו »∆

ומבאר. שממשיך

‰ÚÈÓLaL ,‡e‰ ‰i‡¯Ï ‰ÚÈÓL ÔÈa ˜elÈÁ‰ ,‰p‰c השומע ¿ƒ≈«ƒ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
מסויים דבר ÒÙBzאודות BÈ‡את i‡¯a‰וקולט BÓk ,BÓˆÚ ¯·c‰ ≈≈«»»«¿¿ƒ¿ƒ»

עצמו, הדבר את וקולט תופס כן הוא עיניו במו דבר רואה אדם «∆‡l‡שכאשר
Ë¯t ¯Á‡ Ë¯t ÒÙB˙Â ,B˙B„B‡ ÚÓBL לשמוע ¯˜ אפשר אי שהרי «≈«¿≈¿»««¿»

וכמה (בשונה כמה אחת בבת פרטים

את  לקלוט אפשר אחד שבמבט מראיה

כולו), הדבר eiBˆÈÁa˙כל ˜¯Â¿«¿ƒƒ
¯·c‰ מושג מקבל האדם ובשמיעה «»»

העצם  כי הדבר, בחיצוניות רק

דברים  כשרואים רק נקלטים והפנימיות

בשמיעה ÔÎÏÂבמוחש, כשמדובר ¿»≈
‡ˆBÏבלבד ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ אצל ¿»ƒ¿∆¿

e˙n‡˙‰a˙השומע ˙eLÈÏÁ¬ƒ¿ƒ¿«¿
¯·c‰ את קיבל הוא בתחילה אם וגם «»»

לאחר  מוחלטת, כאמת ששמע הדבר

עלולה  הזו ההתאמתות הנה מכן

להיות  יכולה והחלישות »Ú„להיחלש
כך ˜BÈLe˙כדי È„È ÏÚL∆«¿≈¿

˙‡ BÏˆ‡ CÈ¯Ù‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ.לגמרי‰Ó ¿ƒ«»»«

ÒÙBz È¯‰ ,‰i‡¯a Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿ƒ»¬≈≈
„iÓבלבד אחד ÌˆÚבמבט ˙‡ ƒ»∆∆∆

¯·c‰,העניין חיצוניות את רק ולא «»»
BÏˆ‡ eÈ‰iL CÈiL ‡ÏÂ¿…«»∆ƒ¿∆¿

¯·ca ˙B˜ÙÒ מאז זמן כעבור גם ¿≈«»»
BÓˆÚaהראיה, ‡e‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«¿

.'eÎ ˙‡Ê ‰‡»̄»…
·¯Ú ÔÈaL ˜elÈÁ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ∆≈∆∆
,¯B‡ BÈÚ ¯˜BaL ,¯˜B·Â»∆∆∆ƒ¿»

Ê‡L מאיר האור ¯ÌÈ‡Bכאשר ∆»ƒ
„iÓ אחד ובמבט ‡˙במהירות ƒ»∆

Blek ¯·c‰ אותו ותופסים וקולטים «»»
B˜ÈÙÒ˙בשלימות, CÈiL ‡ÏÂ¿…«»¿≈

¯·ca,מכן לאחר ÔÈ‡Mאפילו ‰Ó «»»«∆≈
È‡ ,CLBÁ BÈÚL ·¯Úa Ôk≈¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ
¯·c‰ ˙‡ ˙B‡¯Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿∆«»»

ובשלימות, בפנימיות אותו Èkƒולקלוט
Ì‡ והתפיסה ÏLהקליטה ÔÙB‡a ƒ¿∆∆

„·Ïa ‰ÚÈÓL שנאמר הנזכר במאמר ביאור (ובתוספת לעיל כמבואר ¿ƒ»ƒ¿«
תמוז). י"ב בהתוועדות

‰p‰Â („24Úe„È החסידות ¯‡i‰התוכן ÌÈÚLבתורת ÏL ¿ƒ≈»«∆ƒ¿»»∆¿ƒ»
‰ÚÈÓLe שהוא כפי˙B¯ÈÙqa הנפש כוחות נשתלשלו (שמהן העליונות ¿ƒ»«¿ƒ

לספירות) מקבילים הכוחות ÓÎÁ‰ולכן ‡e‰ אורֿאיןֿסוף מאיר שבה »¿»
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ט l"yz'd ,fenz c"i ,wla zyxt zay

ּובינה  חכמה הּוא ׁשראּיה 25ּבּספירֹות והיינּו, , ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ּכמאמר  החכמה, ענין הרֹואה 26הּוא חכם איזהּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבינה, ענין הּוא ּוׁשמיעה 27כּו', ְְְִִִֶַַָָָ

הבנה  מּלׁשֹון ׁשמיעה ,עבּד ׁשֹומע ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּדּבר

ּובינה  חכמה ׁשל ענינם הּׁשמֹות ּובענין  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהּׂשגה.

אלקים  וׁשם הוי' ׁשם הּוא ּוׁשמיעה) 28(ראּיה ְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹ

ּבבינה  הּוא אלקים ּבניּקּוד ׁשהוי' ).29(וכּידּוע ְְְֱֲִִִֶַַָָָָֹ

ּבענין  ב') (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָועל

ׁשּיׁש לֹומר צרי הוי', ׁשם על אלקים ׁשם ֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמעלת

ּגם  וכּמּובן ראּיה. לגּבי ּבׁשמיעה מעלה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּגם

הּגמרא  כּוּלֹו30מּמאמר ּדמי לֹו נֹותן .31חרׁשֹו ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

אמנם  יׁש האֹור ענין ׁשּמּצד ּבזה, הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּונקּוּדת

להתּגּלּות  ּבנֹוגע אבל הראּיה, ּבענין ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָמעלה

ּבחינת  ּדוקא, הּׁשמיעה ּבענין מעלה יׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהּפרטים

ועד  כּו', הּמרחב ענין הּוא ּבזה ודוקא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהּבינה,

ּבבינה  ּדוקא הּוא ּדעּתיק .32ׁשהּגיּלּוי ְְְִִִֶַַַָָ

הּדיּבּור,Ô·eÈÂה) ענין ּבמעלת הּביאּור ּפי על ¿«ְְֲִִִֵַַַַַַ

ׁשהרי  הּׁשמיעה, לענין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשּׁשּיי

ּבֹו ׁשּיׁש ודיּבּורים , קֹולֹות ּתֹופסת ְְִִִֵֶֶֶַָהּׁשמיעה

הּוא  ׁשהּדיּבּור אף ּדהּנה, ראּיה. לגּבי ּגם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָמעלה

ּבראּיה  ואיּלּו הּזּולת, ּבׁשביל חיצֹוני, ענין ְְְְִִִִִִִִַַַָָרק

ונדּבק  נמׁש עצמּותֹו ׁשּכל מּמׁש, העצם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָנמׁש

יֹונים  עיני ּוכמֹו זה 33ּבזה, מסּתּכלים ׁשהּיֹונים , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּבראּיה  ועד כּו', מאד מּזה ּומתעּנגים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹּבזה
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ובכ"מ.25) א. עה, משפטים תו"א א.26)ראה לב, י.27)תמיד ג, שרש 28)שמואלֿא להצ"צ סהמ"צ א. רסג, זח"ג ראה

א). (קכד, פי"ח התפלה ובכ"מ.29)מצות ורפ"ד. רפ"א השמות) (שער כ שער ב.30)פרדס פה, תשובה 31)ב"ק שערי ראה

וכתבתם  ד"ה שו. ע' תרכ"ט המאמרים ספר ואילך. תרכא ס"ע עקב באוה"ת הובא - (סי"ב) הג' בהדרך ב' שער יונה לרבינו

שו). ע' תשכ"ט המאמרים (ספר ועוד.32)תשכ"ט ב). (יא, לך ר"פ תו"א א. קעח, זח"ג לקו"ת 33)ראה וראה א. ד, שה"ש

ע' שם תער"ב המשך ואילך. תתפו ע' ח"ג ואילך. שלו ע' ואילך. של ע' ואילך. שיג ע' ח"א שה"ש אוה"ת ב. יד, שה"ש

תקמו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מיוחדת  בהירות יש הנפש שבכוחות בחכמה ולכן שבה È·e25‰במיוחד ƒ»

בהירות, פחות לו ויש יותר בפרטיות בא והדמיון eÈÈ‰Â,האור וההקבלה ¿«¿
היא ושמיעה לראיה ובינה חכמה ‰ÓÎÁ‰,בין ÔÈÚ ‡e‰ ‰i‡¯L∆¿ƒ»ƒ¿««»¿»

¯Ó‡Ók26 הגמרא בדברי שנרמז eÎ',כמו ‰‡B¯‰ ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ ¿«¬«≈∆»»»∆
,‰Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLe¿ƒ»ƒ¿««ƒ»

·e˙kL BÓk27 בשמואלÈk ¯ac ¿∆»«≈ƒ
,Ec·Ú ÚÓBL רק הכוונה ואין ≈««¿∆

אלא  כפשוטה «ÚÈÓL¿ƒ‰לשמיעה
‰‚O‰Â ‰·‰ ÔBLlÓ שהוא ƒ¿¬»»¿«»»

הבינה. עניין

˙BÓM‰ ÔÈÚ·e הם שהדברים וכפי ¿ƒ¿««≈
הקדושֿברוךֿ של הקדושים בשמותיו

È·e‰הוא  ‰ÓÎÁ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆»¿»ƒ»
שלהם ( «i‡¿̄ƒ‰והמקבילות

'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ (‰ÚÈÓLe השם ¿ƒ»≈¬»»
והגילוי  האור מקור החסד מידת של

מאיר  בה החכמה מידת של השם הוא

‡ÌÈ˜Ïהאיןֿסוף ÌLÂ28 של השם ¿≈¡…ƒ
הגבורה הוא מידת הצמצום מקור

פחות  מאיר האור בה »«»¿(Úe„iÎÂבבינה
הסוד  ewÈa„בתורת 'ÈÂ‰L∆¬»»¿ƒ

ÌÈ˜Ï‡ פסוקים בכמה שנכתב כפי ¡…ƒ
‰È·a ‡e‰29.( ¿ƒ»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Èt ÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌL ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ('· ÛÈÚÒ)»ƒ¿ƒ¿««¬«≈

ÌÈ˜Ï‡ ההעלם ÌLעניין ÏÚ ¡…ƒ«≈
'ÈÂ‰ הלילה (שלכן הגילוי עניין ¬»»

גילוי  כי והגילוי, לבוקר קודם והחושך

נעלה  גילוי הוא ההעלם אחרי שבא

Ìbיותר), LiL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«
‰i‡¯ Èa‚Ï ‰ÚÈÓLa ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿ƒ»¿«≈¿ƒ»
והגילוי  האור מידת שמצד אף על

השמיעה. על נעלית «»¿Ô·enÎÂהראיה
‡¯Ób‰ ¯Ó‡nÓ Ìb30BL¯Á «ƒ«¬««¿»»≈¿

לשמוע  יוכל ולא להתחרש לו שגרם באופן חברו את BÏשהמזיק Ô˙B≈
BleÎ ÈÓc31 ומכאן לעבד) נמכר היה (אילו שוויו כל את כולו לשלם צריך ¿≈

זו  הלכה מצינו (ולא האדם מציאות לכל הנוגע עיקרי דבר היא שהשמיעה

ראיה). לגבי

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙ce˜e,הדברים פנימיות ‰‡B¯לפי ÔÈÚ „vnL ¿«»ƒ¿»»∆∆ƒ«ƒ¿«»

כללי  באופן ‰¯‡i‰והגילוי ÔÈÚa ‰ÏÚÓ ÌÓ‡ LÈ השמיעה לגבי ≈»¿»«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ»
שבחכמה, האור מאיר לא LÈשבה ÌÈË¯t‰ ˙elb˙‰Ï Ú‚Ba Ï·‡¬»¿≈«¿ƒ¿««¿»ƒ≈

‰Èa‰ ˙ÈÁa ,‡˜Âc ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ האור שבה «¬»¿ƒ¿««¿ƒ»«¿»¿ƒ««ƒ»
מתגלים, והפרטים מסתעף בלבד, נקודה בבחינת הוא «¿»¿Â„Â˜‡שבחכמה

‰Êa בבינה הפרטים ‰e‡בהתגלות »∆
'eÎ ·Á¯n‰ ÔÈÚ יש זה שמצד ƒ¿««∆¿»

על  (ובשמיעה חכמה על בבינה מעלה

ÈzÚc˜ראיה), ÈelÈb‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«ƒ
הפנימית  הבחינה יומין' 'עתיק בחינת

מהספירות  שלמעלה עליון' ב'כתר

‰È·a ‡˜Âc ‡e‰32 כמבואר «¿»¿ƒ»
העניין  של המקבילה פי על בחסידות

היא  'עתיק' שבחינת הנפש בכוחות

ההבנה  עניין היא ובינה התענוג, עניין

ומתגלה  נרגש לא והתענוג וההשגה,

מאירה  בלבד העניין נקודת רק כאשר

מלוא  של והשגה הבנה כשיש רק אלא

שהוא  כפי העניין של וההיקף הרוחב

בבינה.

Ô·eÈÂ מעלת ‰) של האמור העניין ¿«
על  (הבינה הראיה על השמיעה

‰e‡Èa¯החכמה) Èt ÏÚ לפי «ƒ«≈
העניין  ÔÈÚפנימיות ˙ÏÚÓa¿«¬«ƒ¿«

¯eaÈc‰,הנפש כוחות שאר לגבי «ƒ
CÈiMLהדיבור,‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚÏ ∆«»¿ƒ¿««¿ƒ»

˙ÒÙBz ‰ÚÈÓM‰ È¯‰L וקולטת ∆¬≈«¿ƒ»∆∆
Ba LiL ,ÌÈ¯eaÈ„Â ˙BÏB˜¿ƒƒ∆≈

Ìbויתרון ÏÚÓ‰הדיבור בעניין  «¬»«
¯‡i‰אפילו  Èa‚Ï שממשיך כפי ¿«≈¿ƒ»

ומפרט.

˜¯ ‡e‰ ¯eaÈc‰L Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆«ƒ«
ÈBˆÈÁ ÔÈÚ,הנפש פנימיות לגבי ƒ¿»ƒƒ

רק  נועד ‰Ïef˙,והדיבור ÏÈ·Laƒ¿ƒ««
CLÓ ‰i‡¯a elÈ‡Â ומתגלה ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

ÌˆÚ‰ הנפש B˙eÓˆÚשל ÏkL ,LnÓ האדם a„Â˜של CLÓ »∆∆«»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Êa(ושמיעה בדיבור קיים לא זה (ודבר בעיניו רואה שהוא BÓÎeבדברים , »∆¿

הכתוב  על השירים שמבואר ÌÈBÈבשיר CÈÈÚ33ÌÈBi‰L , ≈«ƒƒ∆«ƒ
‰fÓ ÌÈ‚pÚ˙Óe ‰Êa ‰Ê ÌÈÏkzÒÓ עצמה eÎ',מההסתכלות „‡Ó ƒ¿«¿ƒ∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ∆¿…

„ÚÂ הראיה כח גדול כך eÏkzÒ‰Â˙כדי ‰i‡¯aLלבדהÁk LÈ ¿«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈…«
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eizepyeי eini el oikix`n cg`a jix`nd lk

חּיים  ּבעץ ּכדאיתא להֹוליד, ּכח יׁש 34והסּתּכלּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ

ׁשהּׁשם  (ּולהעיר הּיענה ּדבת להסּתּכלּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבנֹוגע

עין  מּלׁשֹון הּוא ּבראּיית 35יענה הּוא וכן ,( ְְְֲִִִִֵַַַָ

ּדמלּכא  ּביקרא לאסּתּכלא מקֹום,36הּנפׁש, מּכל , ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ּבזה  והענין ראּיה. לגּבי ּבדיּבּור מעלה ּגם ,37יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הרי  העצם, נמׁש הראּיה ידי ׁשעל אף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדהּנה,

ּגׁשמי  ּדבר ּבראּיית ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּבאֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מּצד  ׁשּבּנפׁש הראּיה (ׁשהרי ּכלל מּמהּותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּובפרט  ּגׁשמי), ּדבר לראֹות ּבער אינּה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָעצמּה

הּׁשיטה  ּבאֹופן 38לפי הּוא הראּיה ׁשענין ְְְְִִִִֶֶַַָָָ

הּגׁשם  אל הּמּגיעים מהעין אֹור ניצֹוצי ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיֹוצאים

מּמהּות  וׁשיּנּוי ּדיּלּוג ׁשל ּבאֹופן ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶֶַכּו',

ּכמֹו האדם, ּבעבֹודת הּוא וכן כּו'. ְְְֲֵַַַָָָלמהּות

אּלה,39ׁשּכתּוב  ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ּגׁשמּיים, ּבדברים ההתּבֹוננּות ענין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָׁשהּוא

נמׁשכת  זה ידי על הרי כּו', הּגלּגּלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַסיּבּוב

האלקי  ּגׁשמּיים הּנפׁש ּבענינים ּומתלּבׁשת ת ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ראּיית  ּגיסא, ּולאיד לנפׁש. ּכלל ּבער ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינם

ּדמלּכא, ּביקרא לאסּתּכלא עצמּה, מּצד ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהּנפׁש

ׁשאינּה הּגׁשמית, ּבראּיה ּבגלּוי ּבאה אינּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהרי

ּובא  ׁשּנמׁש הּדיּבּור ּכן ּׁשאין מה ּכלל. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבערּכּה

הּמהּות, וׁשיּנּוי ּדיּלּוג ּבדר זה אין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמּמחׁשבה,

אפׁשר  אי ׁשהרי הּמחׁשבה, עם קׁשּור הּדיּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכי

ּתחיּלה  זה על חׁשב לא אם ּדיּבּור (ועל 40להיֹות ְְְִִִִֶַַַָָֹ

ּפעם  זה על חׁשב ּפנים יכֹול 41ּכל זה ּולאחר , ְִֶֶַַַַַַָָָָ

מלּוּמדה  אנׁשים ּכמצות הּדיּבּור ּוללא 42להיֹות ,( ְְְְְֲִִִִַַָָָֹ

ידּבר  ּבדעת לא ּכאׁשר זה 43מחׁשבה, אין , ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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שם.34) אוה"ת גם וראה פ"א. נקודות) דרושי (שער ח יא.35)שער דרשה נתנאל) הקרבן בעל (לבן בדים לבושי ראה

.(295 ע' ח"ג תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז אמור ש"פ שיחת גם ב.36)וראה רמז, זח"ב המשך 37)ראה ראה - לקמן בהבא

ואילך. תקמז ע' שם השיחות 38)תער"ב ספר תקמג. ע' שם תער"ב המשך שם. שה"ש אוה"ת ב. רכה, לזח"ב רמ"ז ראה

.76 ע' שלום ואילך.39)תורת תקמא ע' שם תער"ב המשך וראה כו. מ, שיח.40)ישעי' ע' תרצ"ב המאמרים ספר גם ראה

ואילך. 20 ס"ע תשמ"ח.41)תש"ג אחא רב א"ר כו' במדרש איתא ד"ה גם ובכ"מ.42)ראה יג. כט, ישעי' - הכתוב לשון

קס.43) ע' עת"ר המאמרים ספר גם וראה לה. לד, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡„k˙‡אפילו  ,„ÈÏB‰Ï כמובאÌÈiÁ ıÚa34 האריז"ל מכתבי ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

‡e‰ ‰ÚÈ ÌM‰L ¯ÈÚ‰Ïe) ‰Úi‰ ˙·c ˙eÏkzÒ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«¿¿«««¬»¿»ƒ∆«≈«¬»
ÔÈÚ ÔBLlÓ35,LÙp‰ ˙Èi‡¯a ‡e‰ ÔÎÂ לגבי ), הזוהר כלשון ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ««∆∆

ה' בגדולת האלוקית הנפש של Èa˜¯‡ההתבוננות ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ»»
‡kÏÓc36 המלך בכבוד ,להסתכל ¿«¿»

,ÌB˜Ó ÏkÓ המעלות כל למרות ƒ»»
דווקא  שקיימות האמורות הנפלאות

eaÈ„a¯בראיה ‰ÏÚÓ Ìb LÈ אף ≈««¬»¿ƒ
כאמור  חיצוני, עניין שהוא פי ,על

,‰i‡¯ Èa‚Ï.ומפרט שממשיך כפי ¿«≈¿ƒ»
‰Êa ÔÈÚ‰Â37Û‡ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«

ÌˆÚ‰ CLÓ ‰i‡¯‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿ƒ»ƒ¿»»∆∆
נתפסת  האדם שנפש לעיל כמבואר

בעיניו, רואה שהוא במה ≈¬‰¯Èונדבקת
CLÓpL ÔÙB‡a ‰Ê הראיה כוח ∆¿∆∆ƒ¿»

cשבנפש  ˙Èi‡¯a LaÏ˙Óe¯· ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»»
ÏÏk B˙e‰nÓ BÈ‡L ÈÓLb כי «¿ƒ∆≈ƒ«¿»

שונה  אחרת, מהות הוא גשמי דבר

הנפש  של הרוחנית ממהותה לחלוטין,

„vÓ LÙpaL ‰i‡¯‰ È¯‰L)∆¬≈»¿ƒ»∆«∆∆ƒ«
˙B‡¯Ï C¯Úa dÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»¿≈∆ƒ¿

ÈÓLb ¯·c במהותו ממנה שרחוק »»«¿ƒ
מגשמיות  ומופשטת נעלית אלא

‰ËÈM‰לגמרי  ÈÙÏ Ë¯Ù·e ,(38 ƒ¿»¿ƒ«ƒ»
והובאה  הסוד בתורת המובאת

‰e‡בחסידות ‰i‡¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»
¯B‡ ÈˆBˆÈ ÌÈ‡ˆBiL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒƒ≈
ÌLb‰ Ï‡ ÌÈÚÈbn‰ ÔÈÚ‰Ó≈»«ƒ««ƒƒ∆«∆∆

e‰fL ,'eÎ ניצוצות של התחברות ∆∆
רוחנית  מהות שהיא הנפש כוחות של

פעולה  זו הרי גשמית מציאות עם

ÈepÈLÂ ‚elÈc ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿ƒ
'eÎ ˙e‰ÓÏ ˙e‰nÓ ממהות ƒ«¿«

למציאות  רוחנית נפש של רוחנית

גשמית.

˙„B·Úa ‡e‰ ÔÎÂשל ‰‡„Ìה' ¿≈«¬«»»»
e˙kL·ברוחניות, BÓk39 בישעיה ¿∆»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆¿ƒ»»≈∆∆ƒ¿«
˙eBa˙‰‰ ביטוי לידי באה שהיא כפי ה' ÌÈiÓLbבגדולת ÌÈ¯·„a «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

במרום, Ê‰הנמצאים È„È ÏÚ È¯‰ ,'eÎ ÌÈlbÏb‰ ·eaÈÒ BÓk¿ƒ««¿«ƒ¬≈«¿≈∆
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙ÎLÓ רוחנית מהות ÌÈÈÚaשהיא ˙LaÏ˙Óe ƒ¿∆∆«∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ

ÏÏk C¯Úa ÌÈ‡L ÌÈiÓLbוהשוואה יחס כל להם LÙÏואין «¿ƒƒ∆≈»¿≈∆¿»»∆∆
הגשמית. המציאות על עצמה הנפש מעלת מובן זה שמכל «C„È‡Ïe¿ƒעצמה,

,‡ÒÈb שני ‰LÙpומצד ˙Èi‡¯ ƒ»¿ƒ««∆∆
,dÓˆÚ „vÓ באלוקות ההתבוננות ƒ««¿»

ראיה  בלשון בזוהר נקראת שכאמור

Èa˜¯‡והסתכלות  ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ»»
‡kÏÓc,המלך בכבוד ¯È‰להביט ¿«¿»¬≈

‰‡a dÈ‡ ניכרת ואינה לביטוי ≈»»»
,˙ÈÓLb‰ ‰i‡¯a ÈeÏ‚a¿»»¿ƒ»««¿ƒ

ÏÏk dk¯Úa dÈ‡L אין שהרי ∆≈»¿∆¿»¿»
התבוננות  בין והשוואה יחס כל

נעלים  רוחניים אלוקיים בעניינים

גשמית. Ôkלראיה ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
CLÓpL ¯eaÈc‰ ויורד‡·e «ƒ∆ƒ¿»»

‰·LÁnÓ לידי באה והמחשבה ƒ«¿»»
בדיבור, גלוי C¯„aביטוי ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆∆

˙e‰n‰ ÈepÈLÂ ‚elÈc בשונה ƒ¿ƒ««
לראיה  רוחנית התבוננות בין מהיחס

אחת  ממהות גמור שינוי שזהו גשמית

ממחשבה  השינוי הרי אחרת, למהות

למהות  ממהות שינוי איננו Èkƒלדיבור
‰·LÁn‰ ÌÚ ¯eL˜ ¯eaÈc‰«ƒ»ƒ««¿»»

הדוק, ‡LÙ¯בקשר È‡ È¯‰L∆¬≈ƒ∆¿»
˙BÈ‰Ïייתכן Ï‡לא Ì‡ ¯eaÈc ƒ¿ƒƒ…

‰lÈÁz ‰Ê ÏÚ ·LÁ40 לא שהרי »««∆¿ƒ»
במחשבה  מקור ללא דיבור ייתכן

ÌÈt Ïk ÏÚÂ) דיבור שיהיה כדי ¿«»»ƒ
המדבר  שלכלֿהפחות להיות צריך

ÌÚt ‰Ê ÏÚ ·LÁ41,בעבר »««∆««
‰Ê ¯Á‡Ïe הייתה לכן שקודם לאחר ¿««∆

בעבר  זה בעניין «ÏBÎÈמחשבה
˙BÈ‰Ï כך שכבר ‰eaÈc¯אחר ƒ¿«ƒ

מחשבה  וללא הרגל מתוך עליו חשב

בישעיה  הכתוב כלשון »¿ÂˆÓk¿ƒ˙רבה
‰„neÏÓ ÌÈL‡42 שהאדם דבר ¬»ƒ¿»»

בו  ורגיל LÁÓ·‰,מלומד ‡ÏÏe כלל ), מחשבה ללא דיבור ואילו ¿…«¬»»
¯L‡kבאיוב הכתוב a„È¯כלשון ˙Ú„a ‡Ï43˙ÈzÈÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡ , «¬∆…¿««¿«≈≈∆¬ƒƒ
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יי l"yz'd ,fenz c"i ,wla zyxt zay

ּבראּיה, ּכן ּׁשאין (מה ּכלל הּדיּבּור ענין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאמיּתית

את  ורֹואה ּפקּוחֹות ׁשעיניו להיֹות יכֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶָָהרי

ועד  אחר, ּבענין מּוּנחת מחׁשבּתֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָהּדבר,

ודיּבּור  ׁשּמחׁשבה ואף ּׁשראה). מה ידע ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

נפרדים, עֹולמֹות ּובׁשני נפרדים, ענינים ׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָהם

ּביצירה  ודיּבּור ּבבריאה מקֹום,44מחׁשבה מּכל , ְְֲִִִִִִַָָָָָָ

הּדיּבּור  ידי ועל לזה, זה ּובער ּבקירּוב הם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהרי

ׁשּיׁשנֹו ּדבר ׁשּכל ועד ּבגיּלּוי, הּמחׁשבה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָּבאה

וכּידּוע  ּבדיּבּור, ּגם ׁשּיבֹוא ּבהכרח ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבמחׁשבה,

לתלמידיו  זאת הראה ּכן 45ׁשהאריז"ל ּׁשאין (מה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּומּזה  כּו'). ׁשּיבֹוא ּכלל מּוכרח אינֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָּבראּיה,

ידי  ׁשעל ראּייה, לגּבי הּׁשמיעה מעלת ּגם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמּובן

רּוחני, ּדבר ּתֹופס הּוא הרי הּדיּבּור ְֲִִִֵֵַַָָָׁשמיעת

אּלא  למהּות, מּמהּות ּדיּלּוג ׁשל ּבאֹופן זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

הּגיּלּוי  ענין ּבזה יׁש ולכן ּבכלי, אֹור ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

ראּיה, ּכן ּׁשאין (מה אֹור יֹותר ׁשל ּבדר ׁשאינּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

למהּות  מּמהּות ּדיּלּוג ׁשל ּבאֹופן אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַָּבכלי,

כּו').

ּדייקא,e‰ÊÂו) אחד כּו', ּבאחד הּמארי ּכל ¿∆ְְֲִֶֶַַַָָָָ

ּגם  ׁשהּוא ּכפי הּיחּוד ענין על ְְִִִֶֶֶַַַַׁשּמֹורה

ּביֹום  ּבּפסּוק ּוכמֹו לעיל, ּכּנזּכר העֹולם, ְְְְִִֵַַַָָָָמּצד

רק  לא ׁשּנזּכר וׁשמים, ארץ אלקים הוי' ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹעׂשֹות

מּצד  אלקים, ׁשם ּגם אּלא לבּדֹו, הוי' ְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשם

ענין  ּגם וזהּו ּדוקא. אלקים ּבׁשם ׁשּיׁשנֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹהעיּלּוי

ּדוקא, הּדין מּדת עם הרחמים מּדת ְֲִִִִִִַַַַַָָׁשיּתּוף

מּדת  לאחרי ׁשּדוקא עליֹון קדֹוׁשי מאמר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָוכּידּוע

הרחמים  מּדת ּבאה ּבענין 46הּדין ּגם הּוא וכן . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

הרחמים  מּדת ׁשיּתּוף ענין (ׁשּזהּו הן 47הּנּסים - ( ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ

נאמר  עליו רּבינּו, מׁשה הוי'48אצל ׁשמֹו וּיקרא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רז"ל  ּכמאמר והוי'49נּסי, יׂשראל ׁשל ניּסם מׁשה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדמׁשה  אתּפׁשטּותיּה אצל והן מׁשה, ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹניּסֹו

ודרא  ּדרא מעלת 50ׁשּבכל ניּכר ׁשּיהיה ׁשּכדי - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ובכ"מ.44) ואילך. א סז, בלק וש"נ.45)לקו"ת כט. ע' עת"ר המאמרים ספר גם אדמו"ר 46)ראה תל. ע' אדה"ז אג"ק ראה

ע' חכ"ו (אג"ק תשכ"ט תמוז, יבֿיג הגאולה ימי מחרת מכתב גם וראה קסט. ע' קנט. ע' הצ"צ אדמו"ר רעח. ע' האמצעי

רפ"ה.47)קסה). והאמונה היחוד שער תניא טו.48)ראה יז, ה.49)בשלח פנ"ט, רבה (קיב,50)בראשית סט תיקון תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏk ¯eaÈc‰ ÔÈÚ ערך וחסר תוכן חסר דיבור Ôkאלא ÔÈ‡M ‰Ó) ƒ¿««ƒ¿»«∆≈≈

,‰i‡¯a כי מאד קלוש קשר הוא למחשבה הראיה בין ÏBÎÈהקשר È¯‰ ƒ¿ƒ»¬≈»
Bz·LÁÓ Ï·‡ ,¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯Â ˙BÁe˜t ÂÈÈÚL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆≈»¿¿∆∆«»»¬»«¿«¿

‰‡¯M ‰Ó Ú„È ‡lL „ÚÂ ,¯Á‡ ÔÈÚa ˙ÁpeÓ שהמחשבה כך ««¿ƒ¿»«≈¿«∆…≈««∆»»
ייתכן  שלא דבר מהראיה, מנותקת

לעיל  כמבואר ודיבור, ).במחשבה
Ì‰ ¯eaÈ„Â ‰·LÁnL Û‡Â¿«∆«¿»»¿ƒ≈

ÌÈ„¯Ù ÌÈÈÚ ÈL שונים ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
BÓÏBÚ˙במהותם, ÈL·eƒ¿≈»

‰·LÁÓ ,ÌÈ„¯Ù שורשה ƒ¿»ƒ«¬»»
¯eaÈ„Â ‰‡È¯·a שורשו ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯ÈˆÈa44,ÌB˜Ó ÏkÓ למרות , ƒƒ»ƒ»»
C¯Ú·eהשוני  ·e¯È˜a Ì‰ È¯‰¬≈≈¿≈¿≈∆

‰ÊÏ ‰Ê,ודמיון יחס ביניהם ויש ∆»∆
‰‡a ¯eaÈc‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«ƒ»»

ÈelÈ‚a ‰·LÁn‰ מחשבה ולכן ««¿»»¿ƒ
מתגלה, הדיבור שדרכו אמצעי היא

BLiL ¯·c ÏkL „ÚÂ¿«∆»»»∆∆¿
‡B·iL Á¯Î‰a ,‰·LÁÓa¿«¿»»¿∆¿≈«∆»

כך  אחר eaÈ„a¯,ויתגלה Ìb«¿ƒ
‰‡¯‰ Ï"ÊÈ¯‡‰L Úe„iÎÂ¿«»«∆»¬ƒ«∆¿»

ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙‡Ê45 שמובא וכפי …¿«¿ƒ»
שכתוב  "כמו הרש"ב הרבי במכתב

לתלמידיו  שאמר האריז"ל בשבחי

בהכרח  באדם הנעלם הרע שאף

בניסיון  זאת וניסו בדבור, שיתגלה

מהאריז"ל  שנתגלה הכלל באחד...

הפנימיות" את מגלה הדיבור אשר

BÈ‡ ,‰i‡¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó)«∆≈≈ƒ¿ƒ»≈
‡B·iL ÏÏk Á¯ÎeÓ ויתגלה'eÎ ¿»¿»∆»

וזה  דבר יראה שאדם ייתכן אלא

יתגלה  לא fÓe‰לעולם מהביאור ). ƒ∆
הראיה  על הדיבור Ìbבמעלת Ô·eÓ»«

,‰Èi‡¯ Èa‚Ï ‰ÚÈÓM‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ»¿«≈¿ƒ»
È¯‰ ¯eaÈc‰ ˙ÚÈÓL È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ««ƒ¬≈
ÔÈ‡L ,ÈÁe¯ ¯·c ÒÙBz ‡e‰≈»»»ƒ∆≈
˙e‰nÓ ‚elÈc ÏL ÔÙB‡a ‰Ê∆¿∆∆ƒƒ«

,˙e‰ÓÏ לעיל כמבואר בראיה כמו ¿«
¯B‡ ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ המלובש ∆»¿∆∆

ÈÏÎa לקלוט מתאים כלי הוא שהכלי ƒ¿ƒ
האור, Êa‰את LÈ ÔÎÏÂ בשמיעה ¿»≈≈»∆

ÔÈ‡M ‰Ó) ¯˙BÈ ÈelÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ≈«∆≈

ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ ,ÈÏÎa ¯B‡ ÏL C¯„a dÈ‡L ,‰i‡¯ Ôk≈¿ƒ»∆≈»¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆»¿∆∆
'eÎ ˙e‰ÓÏ ˙e‰nÓ ‚elÈc באריכות לעיל ).כמבואר ƒƒ«¿«

e‰ÊÂ (Â המאמר את הפותח ז"ל חכמינו במאמר הפנימי Ïkהפירוש ¿∆»
‡˜ÈÈc „Á‡ ,'eÎ „Á‡a CÈ¯‡n‰ השאלה נשאלה המאמר ובתחילת ««¬ƒ¿∆»∆»«¿»

ולא  'אחד' כאן לומר מדייקים מדוע

עניין  את יותר מדגיש שלכאורה 'יחיד'

נאמר  שבדווקא הוא והמענה האחדות,

‰eÁi„'אחד' ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«ƒ¿««ƒ
ÌÏBÚ‰ „vÓ Ìb ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«ƒ«»»
וארבע  והארץ הרקיעים שבעת שגם

לאלוקות, בטלים «¿kÊpk«ƒ¯הרוחות
ÌBÈa ˜eÒta BÓÎe ,ÏÈÚÏ¿≈¿«»¿
ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ¬¬»»¡…ƒ∆∆
ÌL ˜¯ ‡Ï ¯kÊpL ,ÌÈÓLÂ¿»»ƒ∆ƒ¿«…«≈

‡l‡ ,Bc·Ï 'ÈÂ‰ שם עם ביחד ¬»»¿«∆»
נזכר vÓ„הוי' ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL Ìb«≈¡…ƒƒ«

ÌÈ˜Ï‡ ÌLa BLiL ÈelÈÚ‰»ƒ∆∆¿¿≈¡…ƒ
‡˜Âc לאחר הבא האור כמעלת «¿»

לעיל. כמבואר החושך,

˙cÓ ÛezÈL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«ƒƒ«
‡˜Âc ÔÈc‰ ˙cÓ ÌÚ ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒƒƒ««ƒ«¿»
והיפך  הצמצום מידת הוא הדין שאמנם

רחמים  עם יחד שבא דין אבל הגילוי

שאת, ביתר גילוי »«»¿Úe„iÎÂהוא
‡˜ÂcL ÔBÈÏÚ ÈLB„˜ ¯Ó‡Ó«¬«¿≈∆¿∆«¿»
˙cÓ ‰‡a ÔÈc‰ ˙cÓ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ««ƒ»»ƒ«

ÌÈÓÁ¯‰46 לפתגם ההסבר (וזה »«¬ƒ
מתעשרים). שריפה ‰e‡שאחרי ÔÎÂ¿≈

ÔÈÚ e‰fL) ÌÈqp‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿««ƒƒ∆∆ƒ¿«
ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ ÛezÈL47 ƒƒ«»«¬ƒ

העולם  את הקדושֿברוךֿהוא )בהנהגת
ÂÈÏÚ ,eÈa¯ ‰LÓ Ïˆ‡ Ô‰ -≈≈∆…∆«≈»»

¯Ó‡48 בתורהBÓL ‡¯˜iÂ ∆¡««ƒ¿»¿
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,Èq 'ÈÂ‰49 ¬»»ƒƒ¿«¬«««

Ï‡¯NÈבמדרש  ÏL ÌqÈ ‰LÓ…∆ƒ»∆ƒ¿»≈
Ô‰Â ,‰LÓ ÏL BqÈ 'ÈÂ‰Â«¬»»ƒ∆…∆¿≈
‰LÓc dÈ˙eËLt˙‡ Ïˆ‡≈∆ƒ¿«¿≈¿…∆

‡¯„Â ‡¯c ÏÎaL50 הצדיקים ∆¿»»»¿»»
בזוהר  נאמר שעליהם הבאים בדורות

משה  של (והארה) התפשטות שהם

- kÈ¯רבנו ‰È‰iL È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Òp‰ ˙ÏÚÓ«¬««≈∆¿«¿»
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ּבמציאּות  צֹור יׁש מהּטבע, למעלה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּנס

ׁשהּוא  נס, הּלׁשֹון מּפׁשטּות ּגם וכּמּובן ְְִֵֶֶַַַַַַָָהּטבע,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הרמה, ארים 51מּלׁשֹון עּמי ואל ְְְֲִִִֶֶַָָָָ

הּגבעה  על וכּנס ההר ראׁש על ּכּתֹורן ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנּסי,

הּגבעה) ּבראׁש ׁשּנֹותנין ּגבֹוּה ׁשּכאׁשר 52(ּכלֹונס , ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

הּנס  מעלת את רֹואים אזי ההרים, מציאּות ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָיׁשנּה

הּגאּוּלה  ּבעל אצל ׁשהיה ּוכפי ההרים. על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

הוי' והגּדיל ׁשהפליא ראּו ׁשּכּוּלם ּתּמּוז), ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ(ּדי"ב

ּבארץ  ויהי 53לעׂשֹות ערב ּדויהי הענין ּגם וזהּו . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּג ענין לכללּות ּבנֹוגע ענין בֹוקר ׁשהּוא לּות, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּלילה, חֹוׁש ּכמֹו ׁשהּוא מּזה, ויתירה ערב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשל

נעלה  ּבאֹופן הּגאּוּלה ּבאה זה לאחר ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּדוקא

ּבזמן  ׁשּגם זה ידי על נעׂשה זה וענין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּביֹותר.

נׁשמֹותינּו אבל מלכּיֹות, ּובׁשעּבּוד ּבגלּות ניּתנּו ּגּופֹותינּו ׁשרק יֹודעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּגלּות

הידּועה  ּברׁשימתֹו הּגאּוּלה ּבעל (ּכדברי מלכּיֹות וׁשעּבּוד לגלּות נמסרּו ),54לא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבל והֹולכים מהּגלּות, יֹוצאים ּבגּופֹותינּו ׁשּגם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָועד

עפר  ׁשֹוכני ורּננּו מֹוטֹות 55והקיצּו ואׁשּבֹור הּיעּוד לקּיּום וזֹוכים ּבתֹוכם, והּוא , ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול מׁשיח 56עּוּלכם ידי על והּׁשלימה האמיּתית ּבּגאּוּלה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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א). קיד, כב.51)א. מט, כט.52)ישעי' ע' ח"א שה"ש באוה"ת הובא - (ובפרש"י) יז ל, דאדה"ז 53)שם אגרת לשון

ואילך). רל ע' אדה"ז (אג"ק כסלו בי"ט לגאולתו ואילך.54)בקשר 169 ע' תרפ"ז השיחות יט.55)ספר כו, ישעי'

יג.56) כו, בחוקותי

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú·h‰ ˙e‡ÈˆÓa C¯Bˆ LÈ ,Ú·h‰Ó של מציאות יש אם דווקא כי ≈«∆«≈∆ƒ¿ƒ«∆«

החושך), לו שקדם האור (כמעלת הטבע על הנס מעלת ניכרת אזי טבע

BÓk ,‰Ó¯‰ ÔBLlÓ ‡e‰L ,Ò ÔBLl‰ ˙eËLtÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«¿«»≈∆ƒ¿¬»»¿
·e˙kL51 בישעיה¯‰‰ L‡¯ ÏÚ Ô¯Bzk ,Èq ÌÈ¯‡ ÈnÚ Ï‡Â ∆»¿∆«ƒ»ƒƒƒ«∆«…»»

ÒBÏk) ‰Ú·b‰ ÏÚ ÒpÎÂ עמוד ¿«≈««ƒ¿»¿»
L‡¯a ÔÈ˙BpL dB·b»«∆¿ƒ¿…

(‰Ú·b‰52dLÈ ¯L‡kL , «ƒ¿»∆«¬∆∆¿»
ÌÈ‡B¯ ÈÊ‡ ,ÌÈ¯‰‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»ƒ¬«ƒ
ÏÚ ‡e‰L Òp‰ ˙ÏÚÓ ˙‡∆«¬««≈∆«

ÌÈ¯‰‰.מהם È‰L‰וגבוה ÈÙÎe ∆»ƒ¿ƒ∆»»
‰le‡b‰ ÏÚa Ïˆ‡ הריי"צ הרבי ≈∆«««¿»

Êenz ·"Èc) בשנת) זה שביום ¿«
ברוסיה), ממאסר נגאל תרפ"ז

kLe‡¯ Ìle הניסית בגאולתו ∆»»
˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ÏÈc‚‰Â ‡ÈÏÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»«¬

ı¯‡a53 בארץ שנראה הנס וגדולת »»∆
העולם. במציאות

·¯Ú È‰ÈÂc ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»¿«¿ƒ∆∆
¯˜B· È‰ÈÂ לעיל ונתבאר שהובא «¿ƒ∆

חושך  לו שקדם האור מעלת לגבי

,˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿««»
‡e‰L הגלות של וההעלם החושך ∆

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,·¯Ú ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆∆ƒ≈»ƒ∆
,‰ÏÈl‰ CLBÁ BÓk ‡e‰L∆¿∆««¿»

‰Ê ¯Á‡Ï ‡˜ÂcL החושך לאחר ∆«¿»¿««∆
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰le‡b‰ ‰‡a»»«¿»¿∆«¬∆

.¯˙BÈa¿≈

‰Ê ÔÈÚÂ הגלות לאחר הגאולה ÔÓÊaשל ÌbL ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈∆∆«ƒ¿«
˙eÏb‰ בתוקף עדיין הגלות חושך eÈ˙BÙebכאשר ˜¯L ÌÈÚ„BÈ «»¿ƒ∆«≈

˙BiÎÏÓ „eaÚL·e ˙eÏ‚a ezÈ,העולם אומות ‡·Ïשל ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿À¬»
˙BiÎÏÓ „eaÚLÂ ˙eÏ‚Ï e¯ÒÓ ‡Ï eÈ˙BÓL הגלות בזמן אפילו ƒ¿≈…ƒ¿¿¿»¿ƒ¿«¿À

‰le‡b‰ ÏÚa È¯·„k)¿ƒ¿≈«««¿»
‰Úe„È‰ B˙ÓÈL¯a54„ÚÂ ,( ƒ¿ƒ»«¿»¿«

eÈ˙BÙe‚a ÌbL כן עתה שלעת ∆«¿≈
סוף  סוף בגלות, ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒנמצאים

Èt Ïa˜Ï ÌÈÎÏB‰Â ,˙eÏb‰Ó≈«»¿¿ƒ¿«≈¿≈
,e˜„ˆ ÁÈLÓ היעוד ומתקיים ¿ƒ«ƒ¿≈
לבוא  לעתיד ep¯Âהאמור eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿

¯ÙÚ ÈÎBL55‡e‰Â הרבי , ¿≈»»¿
הגאולה בעל «¿ÌÎB˙a,הריי"צ

„eÚi‰ Ìei˜Ï Ì‚ ÌÈÎBÊÂ¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÎleÚ ˙BËBÓ ¯BaL‡Â וייפסק »∆¿¿∆

המלכיות שעבוד ‡˙ÌÎענין CÏB‡Â»≈∆¿∆
˙eiÓÓB˜56,זקופה בקומה ¿ƒ

‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `nei(iyily meil)

ipyy zxaeqe ,xfrl` iax lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd
:eid mixeiv ipin'í÷ø' ,äéîçð éaøc déîMî àðzdyrpy epiid ¨¨¦§¥§©¦§¤§¨Ÿ¥

a xeivdèçî äNòîe ,hgna ea enwx cbad bx`py xg`l -Cëéôì ©£¥©©§¦¨
wx d`xp eiccv ipynãçà óeöøtjk o`kn ezxevk ,zg` dxev - ©§¤¨

.o`kn ezxeveli`e'áLç'a xeivd dyrpy epiidâøBà äNòî- Ÿ¥©£¥¥
e ,zexiw izy drixi lkl yiyCëéôìea mi`xp eid minrtléðL §¦¨§¥

úBôeöøt.efl ef zenec opi`y zexev izy - ©§
:dpyna epipy.íéneúå íéøeàa ïéìàLð elàaicbaa dpc `xnbd §¥¦§¨¦§¦§¦

:ezcear zrya 'dngln geyn odk'éîéc áø àúà éklaal,øîà ¦¨¨©¦¦¨©
d zpenyïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâaodk s` ,ezcear zrya §¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤

ïäa LnLî äîçìî çeLî,micba drax`a ynyn epi`e ,ycwna §©¦§¨¨§©¥¨¤
øîàpL(hk hk zeny),'åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe' ¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨©£¨

s` eidi oxd` icbay yexcl yi zxzein 'eixg`' zaizy itleéîì§¦
,åéøçà äleãâa àaLepiide ,dlecba el ipy `edy inl xnelk ¤¨¦§¨©£¨

.dngln geyn
:`xnbd dywnúîdì éøîàå ,äáäà øa àcà áø áémixne` yie - ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨

yéãk`ziixaa epipy ,ok dywd [mkg ly my],(b"t ev mipdk zxez) §¦
ìBëéy xnel ziidäîçìî çeLî ìL Bða àäémc` lkl mcew ¨§¥§¤§©¦§¨¨

eåézçz LnLî,ezen xg`l enewn z` `lnn -ïäk ìL BðaL Cøãk §©¥©§¨§¤¤¤§¤Ÿ¥
,åézçz LnLî ìBãb̈§©¥©§¨
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המשך ביאור למס' יומא ליום שלישי עמ' ב


