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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈzË˜'וגֹו ּומּכל החסדים כ"ק 1מּכל ּומבאר , »…¿ƒְְֲִִִֵַָָָֹ

אחר  ׁשּכתב ּבאּגרת הּזקן ְִֵֶֶֶַַַַַָָָאדמֹו"ר

מּפטרּבּורג  ׁשהּקּב"ה 2ּביאתֹו וחסד חסד ׁשּבכל , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

כּו', ּבמאד רּוח  ׁשפל  להיֹות צרי לאדם, ְְְִִִֶַַָָָָֹעֹוׂשה

למעלה  והגּבּה ׂשאת ּביתר ה' אל הּקרֹוב ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָוכל

מּטה  למּטה רּוח ׁשפל יֹותר להיֹות צרי ְְְְִִֵַַַַַָָָָמעלה,

ואין  ּכלא יֹותר הּוא יֹותר, קּמיּה ׁשהּוא ּכל ְְִֵֵֵֶַַָֹכּו',

וחסד  ׁשּבקדּׁשה ימין ּבחינת היא וזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻואפס,

וגֹו' "קטנּתי" ׁשענין מּובן ּומּזה וכּו'. ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלאברהם

"מעׂשה  ׁשּכל לכ ׁשּנֹוסף והינּו, ּכללי, ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּכח  ּונתינת "סימן" הם ּבּתֹורה הּכתּובים ְְִִִֵַַַַָָָֹאבֹות"

ּפרטּיים,3"לּבנים" ענינים יׁש ּגּופא ּבזה הּנה , ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

וענין  ּביֹותר, ּכללּיים וענינים ּכללּיים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָענינים

הּקרֹוב  "ּכל ּכי ּביֹותר, ּכללי ענין הּוא ְְְְִִִִֵַָָָָָֹ"קטנּתי"

הּכּונה  ּתכלית ׁשּזֹוהי וכּו', ּכלא" יֹותר הּוא ְְְִִֵֶַַַָָֹכּו'

ולהיֹות  להתעּלֹות ּכדי ּבגּוף, הּנׁשמה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָּבירידת

ּבגּופא  "לאׁשּתאבא עד קרּוב, ְְְְִִִֵַַָָָָּבבחינת

הקרּוב,4ּדמלּכא" ּבבחינת העּלּוי ּתכלית ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

והּנה, ּכּנ"ל. ּגֹו', ּד"קטנּתי" הּבּטּול עם ְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשּקׁשּור

מקֹומֹות  ּבכּמה מּצד 5מבאר הּוא זה ׁשענין , ְְְְִִֶֶַַָָָֹ

וזהּו הּתּקּון', ּב'עֹולם ׁשהם ּכפי החסדים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבחינת

החסדים  לגּבי הּתּקּון' ּד'עֹולם ּבחסדים ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהחּדּוׁש

ּגם  היא ּבזה ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש הּתהּו'. ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּד'עֹולם

ּבמדרגת  ׁשהם ּכפי הּתהּו' ּד'עֹולם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹלחסדים

ּב'עֹולם  מּכמֹו להפ הּוא ׁשּׁשם אּלא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהּקדּׁשה,

הּוא הּת יֹותר, הּקרֹוב ׁש"ּכל ּבאפן ׁשהּוא ּקּון', ְִֵֶֶֶַַָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר: אבינו יעקב וישלח בפרשת

'B‚Â ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜1¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe , »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»¿¿»≈«¿
·˙kL ˙¯b‡a Ô˜f‰ החסידים ea¯ËtÓ¯‚לציבור B˙‡Èa ¯Á‡2, «»≈»ƒ∆∆∆»«««ƒ»ƒ∆∆¿¿

תקנ"ט  שנת כסלו י"ט ביום ושוחרר הסוהר בבית אסור היה «¿∆(ÏÎaLשם
„ÒÁÂ „ÒÁ נוסף‰"aw‰L ∆∆¿∆∆∆«»»

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ì„‡Ï ‰NBÚ∆»»»»ƒƒ¿
eÎ',האדם „‡Óa Áe¯ ÏÙL¿««ƒ¿…

כך  על גאווה לחוש במקום כלומר,

הרי  הקדושֿברוךֿהוא, לחסדי שזכה

לעשות  מוסיף שהקדושֿברוךֿהוא ככל

צריך  האדם וחסדים, טובות איתו

וזהו  עצמו, בעיני שפל יותר להיות

שזכה  לאחר אבינו יעקב שאמר

'קטונתי', ‡Ïלחסדים ·B¯w‰ ÏÎÂ¿»«»∆
‰ÏÚÓÏ da‚‰Â ˙‡N ¯˙Èa '‰¿∆∆¿≈¿«¿«¿«¿»

,‰ÏÚÓ בקרבת מוסיף נוסף חסד וכל «¿»
והגבהתו  –הוא הקדושֿברוך אל האדם

BÈ˙¯לאלוקות, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈
,'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ Áe¯ ÏÙL¿««¿«»«»

כי  הוא הדבר e‰L‡וטעם Ïk»∆
,¯˙BÈ dÈn˜ קרוב שנמצא מי כל «≈≈
ה', לפני Ïk‡יותר ¯˙BÈ ‡e‰≈¿…
ÒÙ‡Â ÔÈ‡Â הזוהר דברי משקל (על ¿«ƒ»∆∆

חשיב'), כלא קמיה, ‰È‡'כולא BÊÂ¿ƒ
ה' קרבת של זה ÔÈÓÈעניין ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ

‰M„˜aL לקרב הימין של כעניינו ∆«¿À»
'eÎÂ Ì‰¯·‡Ï „ÒÁÂ שעבודתו ¿∆∆¿«¿»»¿

והקירוב, הימין קו החסד, בקו היא

לאדם  לגרום צריך לאלוקות והקירוב

ענו  קטנות, של ושפלות.תחושה וה

‰fÓe אדמו"ר של האמור מהפירוש ƒ∆
דברי  של הפנימית במשמעות הזקן

החסדים' מכל 'קטונתי אבינו יעקב

'B‚Â "ÈzË˜" ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿«»…¿ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰ומסרֿהוראה,ÈÏÏk ƒ¿»¿»ƒ

ÏkL CÎÏ ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»¿«∆»
"˙B·‡ ‰NÚÓ" אברהם שעשו «¬≈»

ויעקב  Bza¯‰יצחק ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ«»
Ák ˙È˙e "ÔÓÈÒ" Ì‰≈ƒ»¿ƒ«…«

"ÌÈaÏ"3, בני של ה' לעבודת «»ƒ
הדורות כל במשך Êa‰ישראל ‰p‰ƒ≈»∆

לבנים' סימן אבות 'מעשה סוגים LÈעצמוÙeb‡בעניין לשלושה חלוקה »≈
אחד סוג ÌÈiË¯t,שונים, ÌÈÈÚ שני ÌÈiÏÏkסוג ÌÈÈÚ וסוג ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿»ƒ¿»ƒƒ

"˜ÈzË"שלישי ÔÈÚÂ ,¯˙BÈa ÌÈiÏÏk ÌÈÈÚÂ והנתינת והמסר ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿«»…¿ƒ
אבות' ב'מעשה זה מעניין ל'בנים' Èkכוח ,¯˙BÈa ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ

,'eÎÂ "‡Ïk ¯˙BÈ ‡e‰ 'eÎ ·B¯w‰ Ïk" יותר הקרוב שכל זה עניין »«»≈¿…¿
חשוב  ביותר, כללי נושא הוא בשפלות, ויותר בביטול יותר הוא הרי לאלוקות,

ה' בעבודת ÈÏÎz˙במיוחד, È‰BfL∆ƒ«¿ƒ
‰ek‰והמטרה‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ««»»ƒ¿ƒ««¿»»

˙BÈ‰ÏÂ ˙BlÚ˙‰Ï È„k ,Ûe‚a¿¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿
·e¯˜ ˙ÈÁ·a,לאלקות„Ú ƒ¿ƒ«≈«

של  כזאת ברמה להתקרבות

‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï"¿ƒ¿»»»¿»
"‡kÏÓc4, היינו 'נשאב', להיות ¿«¿»

התקרבות  כלומר, המלך, בגוף נכלל,

את  מאבד שהאדם כזה באופן לאלוקות

באלוקות ונכלל ∆∆e‰fLמציאותו
כדי  עד ביטול של ברמה התקרבות

ÈÁ·a˙התכללות ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«
¯eLwL ,·e¯˜‰Ïeha‰ ÌÚ «≈∆»ƒ«ƒ

.Ï"pk ,'Bb "ÈzË˜"c¿»…¿ƒ««
‰nÎa ¯‡·Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó5, החסידות בתורת ¿
‰Ê ÔÈÚL גורם מלמעלה שהחסד ∆ƒ¿»∆

האדם של ושפלות ‰e‡לביטול
ÈÙk ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««¬»ƒ¿ƒ

,'Ôewz‰ ÌÏBÚ'a Ì‰L הוא ∆≈¿»«ƒ
את  ומקבל שנברא המתוקן העולם

הדרגתי  השתלשלות' ב'סדר חיותו

כעת  שהוא כפי ∆¿e‰ÊÂמסודר
ÌÏBÚ'c ÌÈ„ÒÁa LecÁ‰«ƒ«¬»ƒ¿»
ÌÈ„ÒÁ‰ Èa‚Ï 'Ôewz‰«ƒ¿«≈«¬»ƒ

'e‰z‰ ÌÏBÚ'c שקדם העולם ¿»«…
מרובים  האורות ובו התיקון' ל'עולם

איננה  האור והארת מועטים, והכלים

ואילו בצורה  ובהתלבשות. מסודרת

השפעת  אופן התוהו' החסד ב'עולם

אחר. באופן הם מכך ≈¿LÈÂוהתוצאות
Ìb ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L ,¯ÓBÏ«∆««»»»∆ƒ«

‰e‰z'אפילו ÌÏBÚ'c ÌÈ„ÒÁÏ«¬»ƒ¿»«…
‰M„w‰ ˙‚¯„Óa Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¿«¿≈««¿À»
מעולם  שנפלו לניצוצות רק (ולא

שמחוץ  למקומות למטה התוהו,

ÌMLלקדושה), ‡l‡ ב'עולם ∆»∆»
Lהתוהו' ,'Ôewz‰ ÌÏBÚ'a BÓkÓ CÙ‰Ï ‡e‰'התיקון ‰e‡ב'עולם ¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ∆

היא מלמעלה החסד השפעת בעקבות האדם ועבודת החסד ∆…¿ÔÙ‡aהשפעת
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l"yz'dו elqk h"i ,glyie zyxt zay

ּבענין  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה כּו'. ּכלא" ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹיֹותר

וגֹו' אברהם אבי "אלקי יעקב, (קטנּתי"6ּתפּלת ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֹֹֹ

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר התּפּלל 7וגֹו'), ׁשּיעקב ְְְְֲִֵֶַַַָָֹֹ

האבֹות, ׁשל ּדקדּׁשה הּמּקיפים אליו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּימׁש

הּתהּו' ּד'עֹולם הּמּקיף להמׁשי ׁשּיּוכל לֹו ְְְֲִִֶַַַַַַָֹלעזֹור

- ּכללי ענין הּוא זה (ׁשּגם כּו' למּטה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּיתּגּלה

'עֹולם  עלֿידי הּתהּו' 'עֹולם ּברּור ענין ְְְִֵֵַַַָָָֹּכללּות

הּתּקּון' 'עֹולם ּגם מתעּלה ׁשעלֿידיֿזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָהּתּקּון',

'עֹולם  ּברּור לפעל ּגם היתה ּבזה ׁשּכּונתֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעצמֹו),

ּב'עֹולם  ּכמֹו "קטנּתי", ענין ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹהּתהּו'

אֹור' ּב'ּתֹורה מבאר והּנה, יעקב 8הּתּקּון'. ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ

היה  החּסרֹון א כּו', הּברּור להיֹות יכֹול ְִִֵַַַָָָָָָהיה

ּבגמר  לעתידֿלבא יׁשלם זה וענין כּו', עׂשו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּצד

אל  אבֹוא אׁשר "עד יעקב ּוכדברי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹהּברּורים,

ׂשעירה" ז"ל 9אדני רּבֹותינּו ּופרׁשּו (הּובא 10, ְֲִִֵֵֵַָָֹ

הּמׁשיח, ּבימי יהיה ׁשּזה אתר) על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּברׁש"י

את 11ׁשּנאמר  לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו ְְְֱִִִִֶֶֶַַָֹ

ׁשאֹומרים  (ּכפי הּמלּוכה לה' והיתה עׂשו, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָהר

ּוכמֹו הּברּור, ּתכלית ׁשּזהּו ההפטרה), ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבסּיּום

עץֿהּדעת, חטא קדם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה

נברא" מּלּואֹו על ענין 12ׁש"עֹולם ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבעֹולם, אלקּות "ּבאתי 13ּגּלּוי ְֱִִֶָָָָֹ

רּבה' ּב'מדרׁש ואיתא למקֹום 14לגּני", "לגנּוני, ְְְְְְִִִִִַַַָָָ

ׁשכינה  "עּקר ּכי ּבּתחּלה", עּקרי ְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשהיה

היתה" עץֿ,15ּבתחּתֹונים חטא ׁשעלֿידי אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשכינה  נסּתּלקה ׁשּלאחריו, והחטאים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּדעת

ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד וכּו' לרקיע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמארץ
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È·‡ È˜Ï‡" ,·˜ÚÈ ˙lÙz ÔÈÚa ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ««¬…¡…≈»ƒ
'B‚Â Ì‰¯·‡6) נאמר ש לזה nk·‡¯בהמשך ,('B‚Â "ÈzË˜ «¿»»¿»…¿ƒ¿«¿…»
'¯B‡ ‰¯B˙'a7 הזקן CLÓiLלאדמו"ר Ïlt˙‰ ·˜ÚiL מלמעלה ¿»∆«¬…ƒ¿«≈∆À¿«

ויתגלו  ‰ÌÈÙÈwnלמטה ÂÈÏ‡≈»««ƒƒ
‰M„˜c הנעלים העליונים האורות ƒ¿À»

כמו  והם בפנימיות להתלבש מכדי

מלמעלה ‰‡·B˙,'מקיפים' ÏL∆»»
האבות  ידי על והתגלו שנמשכו

BÏ ¯BÊÚÏ המשימה במילוי «¬
CÈLÓ‰Ïהמיוחדת ÏÎeiL האור ∆«¿«¿ƒ
ÛÈwn‰הנעלה'e‰z‰ ÌÏBÚ'c ««ƒ¿»«…

וירד  למטה מלמעלה שיומשך

'eÎ ‰hÓÏ ‰lb˙iL הזה בעולם ∆ƒ¿«∆¿«»
Ê‰התחתון ÌbL) של המשכה ∆«∆
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ידי  שעל ומצוות, בתורה עיסוק ידי על

עולם  את מבררים העולם, בענייני מגע

התיקון עולם ידי על »∆ŒÏÚLהתוהו
ÌÏBÚ' Ìb ‰lÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«∆«»

BÓˆÚ 'Ôewz‰ נהיה עצמו הוא וגם «ƒ«¿
מבורר  ויותר מתוקן B˙ekLיותר ,(∆«»»

אבינו  יעקב Ìbשל ‰˙È‰ ‰Êa»∆»¿»«
¯e¯a ÏÚÙÏ של 'ÌÏBÚותיקון ƒ¿…≈»

ÔÈÚ Ba ‰È‰iL 'e‰z‰«…∆ƒ¿∆ƒ¿«
ÌÏBÚ'a BÓk ,"ÈzË˜"»…¿ƒ¿¿»

'Ôewz‰ ב'עולם אין עצמו מצד כי «ƒ
המידות  ואדרבה, ביטול, התוהו'

מגבילים  לא והכלים בתוקף בו מאירות

התיקון. בעולם כמו האורות את

* * *
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‰Ê ÔÈÚÂ ועשו שיעקב בעת שעה, באותה נשלם שלא התיקון שלימות של ¿ƒ¿»∆

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡נפגשו, ÌÏLÈ המשיח ‰ÌÈ¯e¯aבימות ¯Ó‚a À¿«∆»ƒ»…ƒ¿««≈ƒ
הקדושה, של הניצוצות כל של הבירורים כל ÚÈ˜·כשיסתיימו È¯·„Îe¿ƒ¿≈«¬…

בפרשה  האמורים ÈÚN¯‰"לעשו È„‡ Ï‡ ‡B·‡ ¯L‡ „Ú"9, «¬∆»∆¬…ƒ≈ƒ»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯Ùe10זה פסוק על ÏÚבמדרשים È"L¯a ‡·e‰) ≈¿«≈»¿«ƒ«

הכתוב ‡˙¯ על בפירושו )במקום, ¬«
‰fL עשו של הבירור È‰È‰גמר ∆∆ƒ¿∆

¯Ó‡pL ,ÁÈLn‰ ÈÓÈa11 ƒ≈«»ƒ«∆∆¡«
לעתיד  על המדברת עובדיה, בנבואת

ˆÔBiלבוא  ¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ¿»ƒƒ¿«ƒ
‰˙È‰Â ,ÂNÚ ¯‰ ˙‡ ËtLÏƒ¿…∆«≈»¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk) ‰ÎeÏn‰ '‰Ï««¿»¿ƒ∆¿ƒ

‰¯ËÙ‰‰ ÌeiÒa פרשת שבת של ¿ƒ««¿»»
e‰fLוישלח  של ), והתיקון הבירור ∆∆

לבוא לעתיד שיושלם ÈÏÎz«¿ƒ˙עשו
כללות ‰e¯a¯ושלימות של והתיקון «≈
lÁ˙a˙הבריאה, ‰È‰L BÓÎe¿∆»»ƒ¿ƒ«

ŒıÚ ‡ËÁ Ì„˜ ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»…∆≈¿≈
,˙Úc‰ בתכלית מתוקן היה שהעולם «««

ודברי  אלוקות, לגילוי ראוי ומקום

במדרש  ז"ל Úחכמינו ÌÏBÚ"LÏ ∆»«
"‡¯· B‡elÓ12, נברא שהעולם ƒƒ¿»

פגם ללא ושלם ∆∆e‰fL'מלא'
כאן  מדובר שבה העולם של השלמות

‡e˜Ï˙היא Èelb ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«ƒ¡…
,ÌÏBÚa לא שהעולם העובדה »»

אלא  האלוקות על מעלים ולא מסתיר

וגילוי  להארת מתאים מקום הוא

e˙kL·האלוקות BÓÎe13 ב'שיר ¿∆»
על  אומר שהקדושֿברוךֿהוא השירים'

האלוקות  וגילוי השכינה השראת

הזה  Èp‚Ï",בעולם È˙‡a"»ƒ¿«ƒ
‡˙È‡Â כך על L¯„Ó'aומובא ¿ƒ»¿ƒ¿«
'‰a¯14,Èe‚Ï" למקום «»ƒ¿ƒ

כביכול  וחזרתי, שלי ההתייחדות

È¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ
,"‰lÁza השכינה שבהשראת היינו «¿ƒ»

המשכן  הקמת בעת הגשמית במציאות

הדעת, עץ חטא לפני הבריאה, בהתחלת שהיה המצב להיות חזר (והמקדש),

Èk הבריאה ÈÎL‰בתחילת ¯wÚ"השכינה השראת ÌÈBzÁ˙aעיקר ƒƒ«¿ƒ»««¿ƒ
התחתון  הזה È‰15˙Úc‰ŒıÚ˙‰"בעולם ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ , »¿»∆»∆«¿≈≈¿≈«««

‰˜lzÒ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Âועלתהı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ התחתונה ¿«¬»ƒ∆¿«¬»ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú 'eÎÂ ÚÈ˜¯Ï שבעקבות לאחר »»ƒ«¿«»»ƒ««¿ƒƒ¿«««
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ז 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

עד  הּדֹורֹות), (ּבׁשבעה צּדיקים ׁשבעה ְְְְִִִִַַַָָָעמדּו

עבֹודתם  ועלֿידי הּׁשביעי, ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹלמׁשה

וכאמּור, ּבארץ. למּטה הּׁשכינה את ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָהמׁשיכּו

ורצה  אז, לזה מּוכן ּכבר היה מּצדֿעצמֹו ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּיעקב

ּתפּלה  ּדֹורֹון עלֿידי ּבעׂשו, ּגם זאת ְְְְִִֵֵַַָָֹֹלפעל

רׁש"י  ׁשּפרׁש ּכפי התקין 16ּומלחמה, ׁשּיעקב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

לתפּלה  לדֹורֹון ּדברים, לׁשלׁשה ְְְְְִִִִַָָָֹעצמֹו

ׁשלׁשה  ׁשל ענינם מהּו להבין וצרי ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹּולמלחמה.

ּדלכאֹורה  לזה, זה ׁשּיכּותם ּומהי אּלּו, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּדברים

ּכי  מּזה, זה הפכּיים ענינים הם הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּדרּבה,

הּוא  ּומלחמה והּקרּוב, החסד ענין הּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָּדֹורֹון

מהי  ואםּֿכן מּמׁש, לפרּוד עד הרחּוק ְְְִִִִֵֵַַַַָָענין

אּלּו. ענינים ׁשלׁשה ּבין ְְִִֵֵַַָָָֹהּׁשּיכּות

ּכללּות ÔÈ·‰Ïeב) ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִֶַָָָ

ּבעֹולם, אלקּות המׁשכת ְְֱִַַַָָָֹענין

ּבתחּתֹונים" ּדירה יתּבר לֹו "ּדירה"17"לעׂשֹות , ְְֲִִִִֵַַַָָָ

עניניו, ּבכל ּבּה הּדר האדם נמצא ׁשּבּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָּדיקא,

עצמּותֹו לכל ועד ּובפנימּיּותֹו, ּכי 18ּבחיצֹונּיּותֹו , ְְְְְִִִִִִַַָ

וכן  ּבביתֿהּמקּדׁש, היה ה"ּדירה" ענין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָעּקר

מקּדׁש" ּדאּקרי ׁשלמה 19ּב"מׁשּכן ּוכדברי , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֹ

לא  הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים "הּנה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמל

הּזה" הּבית ּכי אף ,ׁש"הּבית 20יכלּכלּו והינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַ

לעצמּותֹו "ּדירה" היה (ּביתֿהּמקּדׁש), ְְְִִֵֶַַַָָָָהּזה"

לא  הּׁשמים ּוׁשמי  "הּׁשמים אׁשר ,ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹיתּבר

ּבאּור  צרי ולכאֹורה ."וכתמיהת 21יכלּכלּו , ְְְְְְְִִִִֵַַָָ
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ואילך).16) 265 ע' חט"ו שיחות (לקוטי המאמר שלאחר בשיחות נתבאר - ט. לב, ג.17)פרשתנו בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. -18)נשא הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ה. ע' תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש א.19)אוה"ת ב, ח,20)עירובין מלכיםֿא

יח. ו, הימיםֿב דברי ואילך.21)כז. קפג ס"ע פר"ת המאמרים (ספר תרפ"ז פר"ת*, בשלום פדה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). נא ע' תשי"ג המאמרים (ספר תשי"ג הנ"ל ד"ה גם וראה ואילך. פז ע' תרמ"ג המאמרים ספר ואילך). פג ע' תרפ"ז

.1 הערה 309 ע' חנ"ח התוועדויות מנחם תורת גם ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השביעי הרקיע עד ועלתה נסתלקה השכינה Ú·L‰החטאים e„ÓÚ»¿ƒ¿»

,(˙B¯Bc‰ ‰Ú·La) ÌÈ˜Ècˆהראשון שהוא אבינו מאברהם Ú„החל «ƒƒ¿ƒ¿»««
B·Ú È„ÈŒÏÚÂ ,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓÏ˙‡ eÎÈLÓ‰ Ì˙„ ¿…∆∆«¿ƒƒ¿«¿≈¬»»ƒ¿ƒ∆

‰ÈÎM‰בחזרהı¯‡a ‰hÓÏ.הדעת עץ חטא לפני שהיה כפי «¿ƒ»¿«»»»∆
BÓˆÚŒ„vÓ ·˜ÚiL ,¯eÓ‡ÎÂ¿»»∆«¬…ƒ««¿

‰ÊÏ ÔÎeÓ ¯·k ‰È‰ לשלימות »»¿»»»∆
שיחזור  העולם של והבירור התיקון

כפי  השכינה השראת של מקום להיות

הבריאה בתחילת יעקב ‡Êשהיה בימי »
ÌbיעקבÂ¯ˆ‰ועשו, ˙‡Ê ÏÚÙÏ ¿»»ƒ¿……«

ÂNÚa אז כבר יבוא מצידו עשו שגם ¿≈»
ויעקב  המלוכה', לה' ב'והייתה להכרה

לעשו  הדבר את להשפיע »ŒÏÚרצה
,‰ÓÁÏÓe ‰lÙz ÔB¯Bc È„È¿≈¿ƒ»ƒ¿»»

È"L¯ L¯tL ÈÙk16 בפרשת ¿ƒ∆≈≈«ƒ
BÓˆÚוישלח  ÔÈ˜˙‰ ·˜ÚiL∆«¬…ƒ¿ƒ«¿

עשו עם שנפגש «…¿LÏLÏƒ‰לפני
ÔB¯B„Ï ,ÌÈ¯·c כמסופר מתנה, ¿»ƒ¿

מנחה  לעשו שלח שיעקב בתורה

‰lÙ˙Ï שיציל הוא ברוך להקדוש ƒ¿ƒ»
עשו  מיד עשו ÓÁÏÓÏe‰אותו אם ¿ƒ¿»»

בו. יילחם

ÌÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ התוכן ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»
‡el,הפנימי  ÌÈ¯·c ‰LÏL ÏL∆¿…»¿»ƒ≈

ומלחמה ותפילה È‰Óe«ƒדורון
Ì˙eÎiLהדברים שלוש Ê‰של «»»∆

,‰ÊÏ כל את עשה יעקב שהרי »∆
‡a¯c‰,השלושה, ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¿«»
Ì‰ È¯‰ והמלחמה התפילה הדורון, ¬≈≈

Èk ,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»¿ƒƒ∆ƒ∆ƒ
ÔB¯Bc מתנה„ÒÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««∆∆

ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÁÏÓe ,·e¯w‰Â¿«≈ƒ¿»»ƒ¿«
˜eÁ¯‰ ביותר גדול הוא והריחוק »ƒ

ÔkŒÌ‡Â ,LnÓ „e¯ÙÏ „Ú«¿≈«»¿ƒ≈
‰LÏL ÔÈa ˙eÎiM‰ È‰Ó«ƒ««»≈¿…»

el‡ ÌÈÈÚ?יחד שלושתם בכל נקט שיעקב ƒ¿»ƒ≈
‰Ê ÔÈ·‰Ïe וגם ·) בתפילה גם בדורון, גם התכונן אבינו שיעקב העניין ¿»ƒ∆

והפכיים שונים דברים שהם למרות lÁz‰במלחמה ÌÈc˜‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ ˙eÏÏkשל הכללי התוכן ‡e˜Ï˙וגילוי ‰ÎLÓ˙משמעות ¿»ƒ¿««¿»«¡…
,ÌÏBÚaהשליחות המדרש, כדברי Èc¯‰שהיא, C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ" »»«¬ƒ¿»≈ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a17, לגילוי ראוי למקום התחתון הזה העולם את לעשות ««¿ƒ
אלוקות, Èc˜‡,והמשכת "‰¯Èc"'מ'דירה דוגמה ונוקט מדייק והמדרש ƒ»«¿»

daLבדירתו¯c‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓ ∆»ƒ¿»»»»«»
B˙eiBˆÈÁa ,ÂÈÈÚ ÏÎa da»¿»ƒ¿»»¿ƒƒ
ÏÎÏ „ÚÂ ,B˙eiÓÈÙ·eƒ¿ƒƒ¿«¿»

B˙eÓˆÚ18, המקום היא האדם דירת «¿
שלו  המציאות בעצם נמצא הוא שבו

ולא  שלו, המציאות של הפרטים ובכל

מסויים  לזמן רק נמצא הוא שבו מקום

בנמשל, גם וכך בלבד, מסויים ולצורך

לאלוקות, ל'דירה' הזה העולם עשיית

שבו  המקום נהיה שהעולם משמעותה

בגלוי  נמצאת האלוקות ועצמיות עיקר

התוקף, ÔÈÚובכל ¯wÚ Èkƒƒ«ƒ¿«
"‰¯Èc"‰ בעולם האלקות התגלות «ƒ»

כאמור 'דירה' של ««‰È‰באופן
ÔkLÓ"a ÔÎÂ ,Lc˜n‰Œ˙È·a¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»

"Lc˜Ó È¯w‡c19, הנקרא משכן ¿ƒ¿≈ƒ¿»
בתורה  שהציווי שמצינו (וכמו מקדש

'ועשו  בלשון נאמר המקדש עשיית על

מקדש') ÓÏL‰לי È¯·„Îe¿ƒ¿≈¿……
CÏn‰ המקדש בית חנוכת אודות «∆∆

ÈÓLeהראשון, ÌÈÓM‰ ‰p‰"ƒ≈«»«ƒ¿≈
ÓM‰,EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈ אינם «»«ƒ…¿«¿¿

האלוקות  גילוי את להכיל »‡Ûיכולים
"‰f‰ ˙Èa‰ Èk20,eÈ‰Â , ƒ««ƒ«∆¿«¿

Œ˙Èa) "‰f‰ ˙Èa‰"L∆««ƒ«∆≈
"‰¯Èc" ‰È‰ ,(Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ»
¯L‡ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈¬∆
‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰"«»«ƒ¿≈«»«ƒ…

,"EeÏkÏÎÈ ושמי 'השמים כלומר, ¿«¿¿
גילוי  את להכיל יכולים לא השמים'

לאלוקות, 'דירה' ולהיות האלוקות

לכך. ראוי מקום כן הוא המקדש בית ואילו

‰¯B‡ÎÏÂ ואילו לאלוקות, 'דירה' להיות יכול כן המקדש שבית זה דבר ¿ƒ¿»
לכך  ראוי מקום להיות יכולים לא השמים' ושמי e‡a¯'השמים CÈ¯ˆ21, »ƒ≈
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l"yz'dח elqk h"i ,glyie zyxt zay

הּנה  הארץ, על אלקים יׁשב "האמנם ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֻׁשלמה

הּבית  ּכי אף ,יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

הׁשראת  ּתהיה ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ׁשּי אי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה",

ּבׁשעה  ּבּה לעצמּותֹו, ו"דירה" ְְְְְִִַַָָָָָהּׁשכינה

וכּידּוע  ,"יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי  ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁש"הּׁשמים

(וכּמבאר  האצילּות עֹולם על קאי ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁש"ׁשמים"

הּפסּוק 22ּבדרּוׁשים  מן 23על ה' את הּללּו ְְִִֶַַַַָ

עֹולמֹות  על קאי הּׁשמים" ּו"ׁשמי ְִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשמים),

ּגם  הּנה האצילּות, מעֹולם ׁשּלמעלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהאיןֿסֹוף

ּודברֿ ּפלא זה הרי ואםּֿכן ,"יכלּכלּו "לא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַֹהם

ּבאפן  יהיה הּזה" "הּבית ׁשּדוקא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹחּדּוׁש

כּו'. "ּדירה" ׁשל ּובאפן ,"ְְְְְִֶֶַָֹּד"יכלּכלּו

יׂשראל p‰Â24‰ג) ּגדֹולי מבארים,25ּכּמה ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבביתֿהּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשהׁשראת

נאמר  זה ׁשעל הּנבּואה, ענין ּבדגמת 26היתה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּבלבד, ּדמיֹון רק ׁשּזהּו אדּמה", הּנביאים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַ"ּוביד

לּנביא, הּמתּגּלה האלקּות ּבחינת מּצד ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּזהּו

והארה  זיו ּכיֿאם האלקּות, מהּות זה ְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאין

ּכלי  ׁשהיה ּבאפן זה אין הּנביא, מּצד וגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד.

מכׁשר  רק ׁשהיה הכׁשרה, ּבדר ּכיֿאם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻלּנבּואה,

ּבכלי  מתלּבׁשת היתה לא הּנבּואה אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלזה,

לענין  האפׁשרּות ּובדגמת עּמֹו. ּומתאחדת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻמחֹו

רּבֹותינּו ּכמאמר ּדוקא, יׂשראל ּבארץ ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנבּואה

ּכל 27ז"ל  נפסלּו - יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָ"מּׁשּנבחרה

היא  יׂשראל ׁשארץ הּכּונה ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהארצֹות",

ׁשארץ  רק אּלא הּנבּואה, לענין ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבבחינת

לעני  הּמכׁשר הּמקֹום היא לבד הּנבּואה.יׂשראל ן ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻ

הּיד, ּבאצּבעֹות ּדברֿׂשכל ּכתיבת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָועלּֿדר
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ועוד.22) א'שלב. ע' ח"ג א'ו. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ב. סה, דא"ח עם סידור א.23)ראה קמח, -24)תהלים לקמן בהבא

שם. תרמ"ג ואילך. סג ע' תר"ל המאמרים ספר ואילך. קג ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא אוה"ת ראה

(25.141 ע' חי"ט שיחות בלקוטי הנסמן יא.26)ראה יב, כה,27)הושע מו"ק וראה א. יב, בא מכילתא ה. בא תנחומא

רע"א. קמא, זח"א שם. וברש"י א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓÏL ˙‰ÈÓ˙ÎÂ ותמיהה בפליאה הללו הדברים את שאמר עצמו המלך ¿ƒ¿ƒ«¿……

ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰ ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡ ·LÈ ÌÓ‡‰"«À¿»≈≈¡…ƒ«»»∆ƒ≈«»«ƒ¿≈
CiL CÈ‡ ,"‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡ ,EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰ ייתכן איך «»«ƒ…¿«¿¿«ƒ««ƒ«∆≈«»

È„"Â¯‰"הדבר  ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰È‰z Lc˜n‰Œ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆«¿»««¿ƒ»¿ƒ»
,B˙eÓˆÚÏ תאיר האלוקות עצמיות ¿«¿

בגלוי בו ÚLa‰ותתגלה da»¿»»
ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰"L∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ
ברוחניות  נעלות דרגות מסמלים שהם

Úe„iÎÂ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï…¿«¿¿¿«»«
È‡˜ "ÌÈÓL"L מכווןÏÚ ∆»«ƒ»≈«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ והנעלה הראשון »»¬ƒ

הכלליים  הרוחניים העולמות מארבעת

אצילותֿבריאהֿ השתלשלות' 'סדר של

«…¿»¿(nÎÂ·‡¯יצירהֿעשיה
ÌÈLe¯„a22 חסידות ÏÚמאמרי «¿ƒ«

˜eÒt‰23ÔÓ '‰ ˙‡ eÏl‰ «»«¿∆ƒ
,"ÌÈÓM‰ ÈÓL"e ,(ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈«»«ƒ

השמיים, של השמיים ≈̃«‡Èהיינו
‰‡ÛBÒŒÔÈמכוון ˙BÓÏBÚ ÏÚ«»»≈

,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ
שלמעלה  העולמות כללי, ובאופן

השתלשלות', Ìbמ'סדר ‰p‰ אפילו ƒ≈«
,Ì‰ עולמות והן האצילות עולם הן ≈

מאצילות, שלמעלה …"Ï‡האיןֿסוף
,"EeÏkÏÎÈ להיות יכולים אינם ¿«¿¿

של  והארה לגילוי ראויים 'כלים'

האלקות, Ê‰עצמיות È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈∆
‡˜ÂcL LecÁŒ¯·„e ‡Ït∆∆¿«ƒ∆«¿»

"‰f‰ ˙Èa‰" שהוא המקדש בית ««ƒ«∆
התחתון  הזה בעולם גשמית מציאות

"EeÏkÏÎÈ"c ÔÙ‡a ‰È‰È וכן ƒ¿∆¿…∆¿¿«¿¿
עצמיות  של ההתגלות את יכיל

"Èc¯‰"האלוקות, ÏL ÔÙ‡·e¿…∆∆ƒ»
'eÎ לאופן בדומה תהיה וההתגלות

שנמצא  היינו בדירתו, דר האדם שבו

העניינים שם  כל ועם עצמותו בכל

הפנימיים  כמבואר שלו, והחיצוניים,

פלא  דבר כאמור, זה, והרי לעיל,

שצריך  ביאור.וחידוש

‰p‰Â (‚24Ï‡¯NÈ ÈÏB„b ‰nk25˙‡¯L‰L ,ÌÈ¯‡·Ó ¿ƒ≈«»¿≈ƒ¿»≈¿»¬ƒ∆«¿»«
ÏÚL ,‰‡e·p‰ ÔÈÚ ˙Ó‚„a ‰˙È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¿»¿À¿«ƒ¿««¿»∆«

‰Ê הנבואה עניין ידי על האלוקות גילוי "È·e„בהושעÓ‡26¯על ∆∆¡«¿«
,"‰n„‡ ÌÈ‡È·p‰כלומרe‰fLבנבואה האלוקית ¯˜ההתגלות «¿ƒƒ¬«∆∆∆«

˙ÈÁa „vÓ e‰fL ,„·Ïa ÔBÈÓcשל ‰lb˙n‰הדרגה ˙e˜Ï‡‰ ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«¿ƒ«»¡…«ƒ¿«»
˙e‰Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,‡È·pÏועצמיות‰¯‡‰Â ÂÈÊ Ì‡ŒÈk ,˙e˜Ï‡‰ «»ƒ∆≈∆«»¡…ƒƒƒ¿∆»»

רק Ïa·„מועטת נחשב הדבר ולכן ƒ¿«
המהות  התגלות בכך אין כי 'דמיון'

שמצד Ì‚Âוהעצמות. לכך בנוסף ¿«
בלבד, והארה בזיו מדובר »vÓƒ„האור

‰È‰L ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ,‡È·p‰«»ƒ≈∆¿…∆∆»»
ÈÏkראוי‰‡e·pÏ שהנבואה כך ¿ƒ«¿»

והעצמיות  המהות בתוך להאיר תוכל

הנביא, C¯„aשל Ì‡ŒÈkƒƒ¿∆∆
,‰¯LÎ‰ הנביא של השייכות «¿»»

זאת  רק הייתה הנבואה לקליטת

לכך  מסויימת הכנה לו שהייתה

¯LÎÓ ˜¯ ‰È‰Lומתאים,‰ÊÏ ∆»»«À¿»»∆
‰˙È‰ ‡Ï ‰‡e·p‰ Ï·‡¬»«¿»…»¿»

BÁÓ ÈÏÎa ˙LaÏ˙Ó הנביא של ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…
פנימית  ∆∆»¿Á‡˙Óeƒ„˙בהתלבשות

BnÚ מעליו שמאיר כדבר נשארת אלא ƒ
בפנימיות. בו נכנס »¿Ó‚„·e¿À˙ולא

‰‡e·p‰ ÔÈÚÏ ˙e¯LÙ‡‰»∆¿»¿ƒ¿««¿»
‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡a בחוץ ולא ¿∆∆ƒ¿»≈«¿»

Ï"Êלארץ, eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók27 ¿«¬««≈
‡¯ıבמדרש ‰¯Á·pMÓ"ƒ∆ƒ¿¬»∆∆

Ïk eÏÒÙ - Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¿»
‰ek‰ ÔÈ‡L ,"˙Bˆ¯‡‰»¬»∆≈««»»
˙ÈÁ·a ‡È‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡L∆∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ«

ÈÏkומתאים ‰e·p‡‰ראוי ÔÈÚÏ ¿ƒ¿ƒ¿««¿»
ישראל  בארץ הנבואה שהתגלות כך

פנימית, התלבשות של באופן היא

‡l‡הכוונהÏ‡¯NÈ ı¯‡L ˜¯ ∆»«∆∆∆ƒ¿»≈
¯LÎn‰ ÌB˜n‰ ‡È‰ „·Ï¿«ƒ«»«À¿»

‰e·p‡‰והראוי ÔÈÚÏ בדומה ¿ƒ¿««¿»
שיש מי הוא שנביא לעיל לו לאמור

אין  אבל להתנבא, ואפשרות הכנה

לנבואה  ומתאים ראוי שהוא הכוונה

תתגלה  הנבואה שהארת כזו במידה

בפנימיות. בו ותתלבש בו ותאיר

,„i‰ ˙BÚaˆ‡a ÏÎNŒ¯·c ˙·È˙k C¯cŒÏÚÂ לפעולה דומה והדבר ¿«∆∆¿ƒ«¿«≈∆¿∆¿¿«»
היד  אצבעות באמצעות שכלי רעיון הכתב על שמעלה אדם «≈∆ÔÈ‡Lשל
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ט 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

מכׁשרֹות  רק הן אּלא הּׂשכל, לאֹור ּכלים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאינן

ּכח  ּכמֹו זה ואין ההׂשּכלה. ּתעבר ׁשעלֿידן ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלכ

לאֹור  ּכלי הּוא ׁשהּמח ׁשּבראׁש, ּבּמח ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּׂשכל

מהֿׁשאיןּֿכן  עּמֹו, ּומתאחד ּבֹו ׁשּמתלּבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּׂשכל

הן  (ּובזה ּכלל לׂשכל ּכלים אינן הּיד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאצּבעֹות

מכׁשרֹות  רק הן אּלא הרגל), לאצּבעֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻמׁשּתּוֹות

ּבענין  ּגם הּוא  ועלּֿדרֿזה הּׂשכל. את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַלהעביר

מחֹו ׁשּכלי הּנ"ל), יׂשראל ּגדֹולי (לדעת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּנבּואה

הם  אּלא הּנבּואה, לענין ּכלים אינם הּנביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

ּבביתֿהּמקּדׁש, היה ּוכמֹוֿכן .לכ מכׁשרים ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻרק

מכׁשר  היה רק אּלא לאלקּות, ּכלי היה ְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻׁשּלא

האלקּות  ׁשּבחינת זאת, ועֹוד אלקּות. ְְְְֱֱִֶַַַָָֹֹֹלהׁשראת

והארה  זיו היתה ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשֹורה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהיתה

הּנבּואה. ּבענין ּכמֹו ְְְְְִִַַַָּבלבד,

C‡אינֹו הּנבּואה ענין ּגם ּכי ּכן, אינֹו האמת «ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּלׁשֹון  ּדאף ּבלבד, והארה זיו ְְְְִִֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשּזֹוהי 26הּפסּוק  אדּמה", הּנביאים "ּוביד הּוא ְְֲִִִֶֶַַַַָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הארה, הּנביאים 28רק "ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּוא  והחסידּות הּקּבלה ּובלׁשֹון ּבּכה", ְְְְְֲִִִַַַַָָֹנתנּבאּו

ענינּה ׁשּזהּו מאירה", ׁשאינּה "אסּפקלריא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָענין

ואפילּו הארה, רק ׁשהיא הּמלכּות ספירת ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

לּנביאים" "ראׁש ׁשהיה הּנביא לפי 29ׁשמּואל , ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

והֹוד' 'נצח מּבחינת היתה ׁשּלכן 30ׁשּנבּואתֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּגֹו' יׂשראל" נצח "וגם 'נצח 31אמר ּבחינת הּנה , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

מּגּופא" "לבר הם אין 32והֹוד' מּכלֿמקֹום אבל , ְְֲִִֵֵַָָָָ
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מטות.28) ר"פ ושנים).29)ספרי שמונים (שער בלק יצחק עקידת א. א, שמואלֿא פירש"י דרוש 30)ראה רוה"ק שער ראה

יא. א, שמואלֿא הפסוקים שער לט.31)א. טו, רפ"ד.32)שמואלֿא וזו"ן) או"א הולדת (שער טז שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÏÎO‰ ¯B‡Ï ÌÈÏk המוח בכלי ומאיר מתלבש שכל הדבר, מהות העצם ≈ƒ¿«≈∆

השכל להתלבשות כלי לא הן היד אצבעות ‰Ôואילו ‡l‡ האצבעות˜¯ ∆»≈«
˙B¯LÎÓ ומתאימות ‰‰ÏkN‰מוכנות ¯·Úz Ô„ÈŒÏÚL CÎÏ À¿»¿»∆«»»«¬…««¿»»

הכתב. אל L‡¯aL,מהמוח Ána ÏÎO‰ Ák BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿…««≈∆«…«∆»…
‡e‰ Án‰LאכןÈÏkראוי¯B‡Ï ∆«…«¿ƒ¿

Ba LaÏ˙nL ÏÎO‰ השכל «≈∆∆ƒ¿«≈
פנימית  בהתלבשות במוח, מתלבש

ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,BnÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ«∆≈≈
ÌÈÏk ÔÈ‡ „i‰ ˙BÚaˆ‡ ראויים ∆¿¿«»≈»≈ƒ
Ô‰ ‰Ê·e) ÏÏk ÏÎNÏ אצבעות «≈∆¿»»∆≈

‰¯‚Ïהיד ˙BÚaˆ‡Ï ˙BezLÓƒ¿«¿∆¿¿»∆∆
לא  הן הרגל שאצבעות שמובן וכשם

אצבעות  לגבי גם כך השכל, לאור כלי

B¯LÎÓ˙היד  ˜¯ Ô‰ ‡l‡ יש ), ∆»≈«À¿»
המעשית  והיכולת האפשרות את להן

ÏÎO‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï אל מהמוח ¿«¬ƒ∆«≈∆
הכתב.

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿«
Ï‡¯NÈ ÈÏB„b ˙Ú„Ï) ‰‡e·p‰«¿»¿««¿≈ƒ¿»≈
‡È·p‰ ÏL BÁÓ ÈÏkL ,(Ï"p‰««∆¿≈…∆«»ƒ

ומהותם  טבעם ÌÈÏkמצד ÌÈ‡≈»≈ƒ
‰e·p‡‰ראויים  ÔÈÚÏ ולכן ¿ƒ¿««¿»

בפנימיות  בנביא מתלבשת לא הנבואה

עמו, מתאחדת ¯˜ואיננה Ì‰ ‡l‡∆»≈«
CÎÏ ÌÈ¯LÎÓ את להם ויש À¿»ƒ¿»

להתנבא. האפשרות

,‰È‰ ÔÎŒBÓÎe,זו שיטה לפי ¿≈»»
‰È‰ ‡lL ,Lc˜n‰Œ˙È·a בית ¿≈«ƒ¿»∆…»»

הגשמי e˜Ï‡Ï˙ראויÈÏkהמקדש ¿ƒ∆¡…
המקדש  בבית האלוקות והתלבשות

התלבשות  הייתה לא ,פנימית אכן
˜¯ ‡l‡המקדש רק ‰È‰בית ∆»«»»

‡e˜Ï˙.מקום ˙‡¯L‰Ï ¯LÎÓÀ¿»¿«¿»«¡…
,˙‡Ê „BÚÂ האור מדריגת מצד שגם ¿…

‰˙È‰L ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»¡…∆»¿»
‰¯‡‰Â ÂÈÊ ‰˙È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a ‰¯BL מועטתBÓk ,„·Ïa »¿≈«ƒ¿»»¿»ƒ¿∆»»ƒ¿«¿

.‰‡e·p‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»
Èk ,Ôk BÈ‡ ˙Ó‡‰ C‡דבר של ‡BÈלאמיתו ‰‡e·p‰ ÔÈÚ Ìb «»¡∆≈≈ƒ«ƒ¿««¿»≈
,„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ ‡l‡,מהותי עניין היא שהנבואה היא האמת אלא ∆»ƒ¿∆»»ƒ¿«

ומבאר, שממשיך ‰eÒt˜כפי ÔBLlL Û‡c26לעיל ‰e‡המצוטט ¿«∆¿«»
,"‰n„‡ ÌÈ‡È·p‰ „È·e"לפרש מקום יש ¯˜ולכאורה È‰BfL ¿««¿ƒƒ¬«∆∆ƒ«

לעיל,‰‡¯‰, שהובא ישראל גדולי Ï"Êכפירוש eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe28 ∆»»¿«¬««≈

,"‰ka e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ Ïk" הדבר "זה מטות) (בפרשת הכתוב על »«¿ƒƒƒ¿«¿¿…
ב'כה' נתנבאו הנביאים שכל ז"ל חכמינו אמרו משה" אל ה' ציווה אשר

ב'זה', נתנבא רבינו משה ואילו ה'' אמר ב'כה פותחות שלהם והנבואות

('מראה  וגלוייה ברורה למציאות המתייחס לשון הוא ש'זה' כך על ומוסבר

'כה' ואילו זה') ואומר באצבעו

ונסתרת, מצומצמת למציאות מתייחס

˙e„ÈÒÁ‰Â ‰Ïaw‰ ÔBLÏ·eƒ¿««»»¿«¬ƒ
‡e‰'ב'כה הנביאים אל הגילוי אופן

dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡" ÔÈÚƒ¿««¿«¿«¿»∆≈»
,"‰¯È‡Ó שגם ז"ל חכמינו וכדברי ¿ƒ»

משה  נבואת בין ההבדל מתבטא בזה

רבנו  שמשה הנביאים, שאר לנבואת

ב"אספקלריא" הנבואה מראה את ראה

על  מסתירה שאינה המאירה (זכוכית)

שראו  הנביאים משאר בשונה האור,

שאינה  ב"אספקלריא" הנבואה את

האור, בהירות על מסתירה אלא מאירה

מנשה  שהמלך בגמרא שמסופר וכפי

שטען  לאחר הנביא ישעיה את הרג

יראני  לא כי אמר רבך "משה כלפיו:

ה' את ואראה אמרת ואת - וחי האדם

ובהמשך  ונשא". רם כסא על יושב

בין  לכאורה הסתירה על עונה הגמרא

"כל  ישעיה: לדברי משה דברי

שאינה  באספקלריא נסתכלו הנביאים

ה' את ראו לא בעצם (ולכן מאירה

באספקלריא  נסתכל רבינו משה ממש),

האלוקות e‰fLהמאירה", התגלות ∆∆
מאירה  שאינה אספקלריא של באופן

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏL dÈÚƒ¿»»∆¿ƒ«««¿
,‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰L משאר בשונה ∆ƒ«∆»»

וענין  תוכן יש אחת שלכל הספירות

‰È·p‡משלה, Ï‡eÓL eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿≈«»ƒ
"ÌÈ‡È·pÏ L‡¯" ‰È‰L29, ∆»»…«¿ƒƒ

˙ÈÁaÓ ‰˙È‰ B˙‡e·pL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ«
'„B‰Â Áˆ'30¯Ó‡ ÔÎlL הקדושֿברוךֿהוא , על הנביא שמואל ≈«¿∆»≈»«

'Bb "Ï‡¯NÈ Áˆ Ì‚Â"31,ישקר B‰Â„'לא Áˆ' ˙ÈÁa ‰p‰ ¿«≈«ƒ¿»≈ƒ≈¿ƒ«≈«¿
Ì‰'אליהו ב'פתח שנאמר ÙebÓ‡"כפי ¯·Ï"32,,עצמו מהגוף חוץ ≈¿«ƒ»

הארה  רק עצמן מהספירות חלק שאיננה המלכות לספירת «¬‡·Ïבדומה
ÌB˜ÓŒÏkÓ רק (שהיא הנבואה בעניין אלו במקורות האמור כל למרות ƒ»»

ולא בחי  מאירה' שאינה 'אספקלריא בחינת ורק 'זה' בחינת ולא 'כה' נת

הנבואה  שעניין היא האמת מכלֿמקום, עצמן), מהספירות Ê‰התגלות ÔÈ‡≈∆
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l"yz'dי elqk h"i ,glyie zyxt zay

האֹור  מהּות זֹוהי אּלא ּבלבד, והארה זיו רק ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזה

הּוא  ׁשהּנביא ּבאפן זה ׁשאין זאת, ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹוהּזיו.

לזה, ּכלי הּוא אּלא הּנבּואה, לענין מכׁשר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֻרק

חּיים  לרּבי הּקדּׁשה' ּב'ׁשערי ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻּוכמֹו

הּנבּואה 33ויטל  ּגּלּוי לֹו נמׁש ׁשהּנביא , ְְִִִִֶַַַָָָ

העׂשר  ׁשּיחד עלֿידי ּבׂשכלֹו לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחקקה

נחקקה  ׁשהּנבּואה והינּו, העליֹונֹות, ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָספירֹות

ּבאפן  הּנביא ׁשל ׂשכלֹו ּוכלי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹּבמחׁשבּתֹו

ּכלי  ׁשהּוא מּפני עּמֹו, ּומתאחדת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַׁשּמתלּבׁשת

(לא  ׁשהיה ּבביתֿהּמקּדׁש, הּוא ּוכמֹוֿכן ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹלזה.

לעצמּותֹו', 'ּדירה אּלא) אלקּות, לגּלּוי מכׁשר ְְְְֱִִֶַַָָָֹֻרק

ּוׁשמי  הּׁשמים "הּנה הּפסּוק מּלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵַַַָָָוכדמּוכח

ׁשּגם  הּזה", הּבית ּכי אף ,יכלּכלּו לא ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשמים

עֹולם  - ּב"ּׁשמים " מתּגּלֹות ׁשאינן ְְִִִֵֶַַַַָָָהּבחינֹות

האיןֿ עֹולמֹות - הּׁשמים" ּוב"ׁשמי ְֲִִִֵֵַַָָָָהאצילּות,

מתּגּלֹות  הן הרי האצילּות, מעֹולם ׁשּלמעלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָסֹוף

והארה  זיו רק זה ׁשאין והינּו, הּזה", ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ"ּבּבית

הּוא  ּגּופא וזה העצמּות, ּבחינת אּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָּבלבד,

ּכלי  ׁשה ּוא ּכלי ), (מּלׁשֹון "ּד"יכלּכלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַֹּבאפן

אי להבין, צרי ואםּֿכן העצמּות. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָלהמׁשכת

העצמּות, הׁשראת ּתהיה ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּי

והינּו, וגֹו', הּׁשמים" "הּנה ׁשלמה ְְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹוכתמיהת

האמּתי, הּבליּֿגבּול הּוא יתּבר ׁשעצמּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּדכיון

ּכלי  יהיה מגּבל, ׁשהּוא ׁשּביתֿהּמק ּדׁש ׁשּי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאי

הּבליּֿגבּול. לבחינת ְְְְִִִִַַָודירה

הּגבּול ‡Cד) ענין ּכללּות ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְְִִִֵַַָָָ

הּמקֹום  ּובענין ּומקֹום, זמן ענין ְְְְִִַַַָָָהּוא

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר 'מקֹום', נקרא ׁשהּקּב"ה מקֹומֹו34מצינּו ׁש"הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

רּבה' ּוב'מדרׁש מקֹומֹו", העֹולם ואין עֹולם, ׁשּכתּוב 35ׁשל מה 36ּפרׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וצרי  לאתרי". טפל אני ואין לי, טפלה "אתרי אּתי, מקֹום הּנה ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

לאתרי", טפל אני ואין לי, טפלה ׁש"אתרי ּבזה החּדּוׁש מהּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהבין,

ּפׁשּוט. ּדבר זה  הרי ְְֲִֵֶָָָָּדלכאֹורה
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ה.33) שער ג' ט.34)חלק פס"ח, ו.35)ב"ר פמ"ה, כא.36)שמו"ר לג, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈf‰Â ¯B‡‰ ˙e‰Ó È‰BÊ ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ ועצמיות ¯˜ «ƒ¿∆»»ƒ¿«∆»ƒ«»¿«ƒ

הדבר.

¯LÎÓ ˜¯ ‡e‰ ‡È·p‰L ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ,˙‡Ê „BÚÂ לו ויש ¿…∆≈∆¿…∆∆«»ƒ«À¿»
‰e‡האפשרות ‡l‡ ,‰‡e·p‰ ÔÈÚÏ עצמו BÓÎeהנביא ,‰ÊÏ ÈÏk ¿ƒ¿««¿»∆»¿ƒ»∆¿

'‰M„w‰ È¯ÚL'a ·e˙kL∆»¿«¬≈«¿À»
ÏËÈÂ ÌÈiÁ Èa¯Ï33‡È·p‰L , ¿«ƒ«ƒƒ«∆«»ƒ

‰‡e·p‰ Èelb BÏ CLÓƒ¿»ƒ«¿»
BÏÎNa BÏ ‰˜˜ÁpL היינו ∆∆¿¿»¿ƒ¿

פנימית ÁiL„בהתלבשות È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ≈
˙BBÈÏÚ‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ»∆¿
פנימיות  המשכות 'יחודים', שפעל

ספירה  לפנימיות אחת ספירה מפנימיות

תוספת  ממשיכים וה'יחודים' אחרת

Á˜˜‰אור, ‰‡e·p‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»∆¿¿»
ÏL BÏÎN ÈÏÎe Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿≈ƒ¿∆
˙LaÏ˙nL ÔÙ‡a ‡È·p‰«»ƒ¿…∆∆ƒ¿«∆∆
‡e‰L ÈtÓ ,BnÚ ˙„Á‡˙Óeƒ¿«∆∆ƒƒ¿≈∆

ÈÏkראוי.‰ÊÏ ¿ƒ»∆
,Lc˜n‰Œ˙È·a ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿≈«ƒ¿»
Èel‚Ï ¯LÎÓ ˜¯ ‡Ï) ‰È‰L∆»»…«À¿»¿ƒ

,˙e˜Ï‡ לעיל שהובאה הדעה כפי ¡…
חסידות פי על האמת זו אין «∆‡l‡)אך

,'B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc' ראוי מקום ƒ»¿«¿
ולא  האלוקות, עצמיות להארת ומתאים

והארה, לזיו ÔBLlÓרק ÁÎeÓ„ÎÂ¿ƒ¿»ƒ¿
ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰" ˜eÒt‰«»ƒ≈«»«ƒ¿≈
Èk Û‡ ,EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ…¿«¿¿«ƒ
˙BÈÁa‰ ÌbL ,"‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆∆««¿ƒ

באלוקות הנעלות «≈∆ÔÈ‡Lהמדריגות
ÌÏBÚ - "ÌÈÓM"a ˙Blb˙Óƒ¿««»«ƒ»

,˙eÏÈˆ‡‰ אפילו מתגלות ואינן »¬ƒ
מזה, ‰ÌÈÓM"למעלה ÈÓL"·eƒ¿≈«»«ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ -»»≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ

Ô‰ È¯‰ הללו הנעלות הדרגות ¬≈≈
האלוקות »¿Blb˙Óƒ˙בעצמיות

‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â ,"‰f‰ ˙Èaa"««ƒ«∆¿«¿∆≈∆
‡l‡ ,„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ ˜«̄ƒ¿∆»»ƒ¿«∆»
‡Ùeb ‰ÊÂ ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿¿∆»

העצמות, הארת ÔÙ‡aעצמו ‡e‰¿…∆
,(ÈÏk ÔBLlÓ) "EeÏkÏÎÈ"c¿¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

‡e‰L המקדש ראוי ÈÏkבית ∆¿ƒ
.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»«¿

CiL CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔkŒÌ‡Âיתכן Lc˜n‰Œ˙È·aLאיך ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈«ƒ¿»
גשמי  מקום ÓÏL‰שהוא ˙‰ÈÓ˙ÎÂ ,˙eÓˆÚ‰ ˙‡¯L‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«»«¿¿ƒ¿ƒ«¿……

,eÈ‰Â ,'B‚Â "ÌÈÓM‰ ‰p‰" הוא B˙eÓˆÚLוהפלא ÔÂÈÎc ƒ≈«»«ƒ¿¿«¿¿≈»∆«¿
,ÈzÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa‰ ‡e‰ C¯a˙Èכלל הגבלות כל CiLללא CÈ‡ ƒ¿»≈«¿ƒ¿»¬ƒƒ≈«»

,Ïa‚Ó ‡e‰L Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»∆À¿»
מוגבלת גשמית ÈÏkמציאות ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ

?Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈÁ·Ï ‰¯È„Â¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»¿ƒ≈

Ïe·b‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk,הכללי התוכן ¿»ƒ¿««¿
מוגבלת מציאות של ‰e‡המשמעות,

,ÌB˜Óe ÔÓÊ ÔÈÚ גדרי כלומר, ƒ¿»¿«»
שיוצרים  אלה הם המקום וגדרי הזמן

ומוגבלת מוגדרת »¿ÔÈÚ·e¿ƒמציאות
eÈˆÓ ÌB˜n‰ ז"ל חכמינו בדברי «»»ƒ

,'ÌB˜Ó' ‡¯˜ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók34 במדרש ¿«¬««≈

‡e‰"L הקדושֿברוךֿהואBÓB˜Ó ∆¿
ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚ ÏL∆»¿≈»»

,"BÓB˜Ó נותן הקדושֿברוךֿהוא ¿
ואין  קיומו) (ואת מקומו את לעולם

את  להכיל יכול (המוגבל) העולם

ולמעלה  (הבליֿגבול הוא ברוך הקדוש

המקום) ¯a‰'מגדרי L¯„Ó'·e35 ¿ƒ¿««»
·e˙kL ‰Ó eL¯t36 בתורה ≈¿«∆»

רבינו  למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי

È¯˙‡" ,Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰ƒ≈»ƒƒ¬»ƒ
ÏÙË È‡ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ‰ÏÙË¿≈»ƒ¿≈¬ƒ»≈

"È¯˙‡Ï אני ואין אליי טפל מקומי «¬»ƒ
למקומי. e‰Óטפל ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«

‰ÏÙË È¯˙‡"L ‰Êa LecÁ‰«ƒ»∆∆¬»ƒ¿≈»
,"È¯˙‡Ï ÏÙË È‡ ÔÈ‡Â ,ÈÏƒ¿≈¬ƒ»≈«¬»ƒ
ËeLt ¯·c ‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈∆»»»
טפלה  המציאות שכל מאליו ומובן

אל  ולא ובטלה הקדושֿברוךֿהוא
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יי 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

Ô·eÈÂ ּבזה ׁשּיׁש הּמקֹום, ענין ּפרּוׁש ּבהקּדים ¿»ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּפרּוׁשים  לפי 37ׁשני הּוא החּדּוׁש ועּקר , ְְְִִִִֵֵַַ

ּב'ספר  ּדהּנה, ּכדלקּמן. הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָהּפרּוׁש

יׁש38העּקרים' הּמקֹום. ּבענין ּדעֹות ׁשּתי יׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ

ּומּקיף  ׁשּסֹובב מה הּוא הּמקֹום ׁשענין ְְִִִֵֶֶַַַַָאֹומרים,

סֹובר  עצמֹו העּקרים' 'ּבעל אבל הּדבר, ְֲִִֵֶַַַַָָָָָאת

נמצא  ׁשּבֹו והחלל הריקּות הּוא הּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשענין

ּבּקּבלה, ּגםּֿכן מבארֹות אּלּו ּדעֹות ּוׁשּתי ְְֵֵֵֵַַַַָָָָָֹהּדבר.

'הּמל 'עמק הּמקֹום 39ׁשּבספר ׁשענין מבאר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכללּות  את ּומּקיף הּסֹובב האֹורֿאיןֿסֹוף ְִֵֵֶַַָָהּוא

הּגדֹול. העּגּול ׁשּזהּו ההׁשּתלׁשלּות, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָסדר

מהאריז"ל  ּתֹורה' ׁשהּמקֹום 40ּוב'לּקּוטי מבאר ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּובכללּות  העֹולמֹות. נמצאים ׁשּבֹו החלל ְְִִִֶֶָָָָָָהּוא

ּכל  ּו'ממּלא עלמין' ּכל ּד'סֹובב הענינים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָהם

סדר  ּכללּות את הּמּקיף הּגדֹול ׁשהעּגּול ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעלמין',

עלמין', ּכל 'סֹובב ענין הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָההׁשּתלׁשלּות

עלמין'. ּכל 'ממּלא ענין הּוא כּו' החלל ְְְְִִֵֶַַָָָָּומקֹום

לפי  הּוא לי" טפלה ּד"אתרי החּדּוׁש ְְְְֲִִִִִֵַַָָועּקר

ּכל  'ממּלא ענין הּוא ׁש'ּמקֹום' הּׁשני, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָהּפרּוׁש

הּזקן  רּבנּו ׁשּמפרׁש (ּכפי ּבעל 41עלמין' , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  עלמין' ּכל 'ממּלא ּבחינת ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהּגאּלה).

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּומגּבל, מדּוד מה 42אֹור ְְֲֵַַַַָָֻ

את  ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף, את ממּלאה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

התחּלקּות  ּבּה אין ׁשהּנׁשמה ּדכׁשם ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהעֹולם,

ּוכׁשּמתל  מתחּלקת מּצדֿעצמּה, היא ּבּגּוף ּבׁשת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

וכח  ּבעין, מתלּבׁש הראּיה ׁשּכח האברים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלפי

הּכחֹות  ּתרי"ג ּבכל ועלּֿדרֿזה ּבאזן, ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּׁשמיעה

הּנׁשמה  אבל ּבּגּוף, ּבהתלּבׁשּותּה ּדוקא ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ(ׁשּזהּו

ּכּמבאר  התחּלקּות, ּבּה אין ְְְְִִֵַַַַָָָֹמּצדֿעצמּה

ּבאלקּות,43ּבּתניא  למעלה ּגם הּוא ּכמֹוֿכן ,( ְְְְֱֵֶַַַַָָֹ
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ואילך.37) צד ע' תרמ"ג המאמרים ספר ואילך. תב ע' ח"א נ"ך אוה"ת ראה - לקמן פי"ז.38)בהבא ב א 39)חלק שער

יד  שער סע"ב). (עט, פמ"ו או"א) (שער יג שער רפ"ט. סתם) קדמאה אדם (שער ח שער רפ"א. המלך) שעשועי (שער

קנב. ר"פ ארבע) קרית שם.40)(שער תשא המאמרים 41)עה"פ וספר אוה"ת שם. ותרפ"ז פר"ת בשלום פדה בד"ה הובא

.37 א.42)שבהערה קג, תהלים מדרש א. י, ברכות פנ"א.43)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL ‰Êa LiL ,ÌB˜n‰ ÔÈÚ Le¯t ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿««»∆≈»∆¿≈

ÌÈLe¯t37LecÁ‰ ¯wÚÂ אל , ובטל טפל (שהוא המקום בעניין ≈ƒ¿ƒ««ƒ
Ôn˜Ï„kהקדושֿברוךֿהוא) ,ÈM‰ Le¯t‰ ÈÙÏ ‡e‰ שממשיך כפי ¿ƒ«≈«≈ƒ¿ƒ¿«»

ומבאר.

'ÌÈ¯wÚ‰ ¯ÙÒ'a ,‰p‰c38LÈ ¿ƒ≈¿≈∆»ƒ»ƒ≈
LÈ .ÌB˜n‰ ÔÈÚa ˙BÚc ÈzL¿≈≈¿ƒ¿««»≈
‡e‰ ÌB˜n‰ ÔÈÚL ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆ƒ¿««»
,¯·c‰ ˙‡ ÛÈwÓe ··BqL ‰Ó«∆≈«ƒ∆«»»
שסביב  השטח, המציאות, כלומר,

‰ÌÈ¯wÚ'הדבר, ÏÚa' Ï·‡¬»««»ƒ»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÈÚL ¯·BÒ BÓˆÚ«¿≈∆ƒ¿««»

ÏÏÁ‰Â ˙e˜È¯‰ ‡e‰ לא »≈¿∆»»
הריק  והחלל הריקנות אלא המציאות

.¯·c‰ ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»«»»
el‡ ˙BÚc ÈzLe המושג בהגדרת ¿≈≈≈

ÔkŒÌb'מקום' ˙B¯‡·Ó בסגנון ¿…»«≈
דומה במשמעות אבל ««»»Ïawa‰,אחר

'CÏn‰ ˜ÓÚ' ¯ÙÒaL39 ∆¿≈∆≈∆«∆∆
‡e‰ ÌB˜n‰ ÔÈÚL ¯‡·Ó¿…»∆ƒ¿««»

ŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ÛBÒ האלוקי האור »≈
‡˙הבליֿגבול ÛÈwÓe ··Bq‰«≈«ƒ∆

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
.ÏB„b‰ ÏebÚ‰ e‰fL כיוון ∆∆»ƒ«»

שהוא  באור היינו שמדובר סוף, אין

סוף שאין  ובאור לו תחילה, לו ואין

מלמעלה, ו'מקיף' 'סובב' בדרך שמאיר

גם  כי הגדול' 'עיגול מכונה הוא הרי

והוא  סוף ואין התחלה אין למעגל

Bz¯‰''סובב', ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»
Ï"ÊÈ¯‡‰Ó40ÌB˜n‰L ¯‡·Ó ≈»¬ƒ«¿…»∆«»

ÏÏÁ‰ ‡e‰ והריק הפנוי המקום ∆»»
.˙BÓÏBÚ‰ ÌÈ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»ƒ»»

˙eÏÏÎ·e הללו ההסברים שני ƒ¿»
'מקום' ‰ÌÈÈÚלמושג ÈL Ì‰≈¿≈»ƒ¿»ƒ

האלוקי  האור שבהם האופנים שני

בעולמות  Ïkמאיר ··BÒ'c¿≈»
'ÔÈÓÏÚ בדרך המאיר ה'סובב' האור »¿ƒ

העולמות  בכל היא והארתו מקיף

ÔÈÓÏÚ'בשוה Ïk ‡lÓÓ'e האור ¿«≈»»¿ƒ
נברא  ובכל עולם בכל המאיר המוגבל

בפנימיות, בו ומתלבש ענינו לפי

‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏebÚ‰L∆»ƒ«»««ƒ∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
'eÎ ÏÏÁ‰ ÌB˜Óe ,'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' ÔÈÚ המציאות השטח, ƒ¿«≈»»¿ƒ¿∆»»

‰LecÁהמוגבלת ¯wÚÂ .'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿«≈»»¿ƒ¿ƒ««ƒ
"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡"cאליי ובטל טפל ‰Le¯tמקומי ÈÙÏ ‡e‰ ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«≈

ÔÈÚ ‡e‰ 'ÌB˜n'L ,ÈM‰«≈ƒ∆»ƒ¿«
ÈÙk) 'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'¿«≈»»¿ƒ¿ƒ

Ô˜f‰ ea¯ L¯ÙnL41ÏÚa , ∆¿»≈«≈«»≈««
‰l‡b‰ י"ט ביום ממאסר שיצא «¿À»

שהמציאות ),כסלו  החידוש כי

חידוש  הוא לאלוקות בטלה המוגבלת

האיןֿסוף  שהאור מהחידוש יותר גדול

כפי  לאלוקות, בטל הבליֿגבול

ומפרט. שממשיך

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«¿«≈»
Ïa‚Óe „e„Ó ¯B‡ ‡e‰ 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ»À¿»

ל  וליכולת המותאם ולנבראים עולמות

האור, את ולהכיל לקלוט שלהם

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe42 בגמרא ¿«¬««≈
˙‡ ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰ ‰Ó««¿»»¿«¿»∆

Ûeb‰ פנימית התלבשות של באופן «
הגוף, lÓÓ‡באברי ‰"aw‰ Ck»«»»¿«≈

ÌÏBÚ‰ כל ‡˙ ה'ממלא אור ידי על ∆»»
פנימית  התלבשות של באופן עלמין'

ובנבראים, ≈¿ÌLÎcƒבעולמות
˙e˜lÁ˙‰ da ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L∆«¿»»≈»ƒ¿«¿

dÓˆÚŒ„vÓ היא עצמה מצד אלא ƒ««¿»
לאברי  והתאמה מהתחלקות למעלה

‰È‡הגוף, Ûeba ˙LaÏ˙nLÎe¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ
˙˜lÁ˙Ó בגוף מאיר הנשמה ואור ƒ¿«∆∆

‰i‡¯‰ ÁkL ,ÌÈ¯·‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒ∆…«»¿ƒ»
‰ÚÈÓM‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚa LaÏ˙Óƒ¿«≈»«ƒ¿…««¿ƒ»
ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÔÊ‡a»…∆¿«∆∆∆¿»

˙BÁk‰ ‚"È¯z שכל הנשמה של «¿««…
מתרי"ג  באחד מתלבש מהם אחד

בפרט  ההתחלקות (e‰fLהאברים ∆∆
שונים  כוחות לתרי"ג הנשמה של הזו

Ûeba,היא  d˙eLaÏ˙‰a ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿«¿»«
ÔÈ‡ dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰ Ï·‡¬»«¿»»ƒ««¿»≈
¯‡·nk ,˙e˜lÁ˙‰ da»ƒ¿«¿«¿…»

‡Èza43 אין "והנה לשונו: וזה ««¿»
שבאברי  והחיות הכוחות קבלת שינוי
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l"yz'dיב elqk h"i ,glyie zyxt zay

ּוכׁשּבא  כּו', מּצדֿעצמֹו התחּלקּות ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָׁשאין

ּבאפן  נעׂשה אזי ונבראים , ּבעֹולמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹלהתלּבׁש

אֹור  ענין ׁשּזהּו כּו', והתחּלקּות מציאּות ְְְְְִִִֶֶֶַַׁשל

טפלה  "אתרי נאמר זה ועל עלמין'. ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָה'ּממּלא

הּנה  וההתחּלקּות, הּמציאּות מקֹום ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַלי",

ּבזה  החּדּוׁש ׁשעּקר ּבתכלית, ּבטל הּוא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבאמת

מּבאֹור  יֹותר עלמין' ּכל ה'ּממּלא ּבאֹור ְְִִֵֵַַָָָָהּוא

הּמבאר  ועלּֿדר עלמין'. ּכל ּבענין 44ה'סֹובב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אחד" הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ,45"ׁשמע ְְֱֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּמֹורה  יחיד", "ה' הוהֿליּהֿלמימר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּדלכאֹורה

יכֹול  "אחד" ׁשהרי הּיחּוד, ענין אמּתית על ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָיֹותר

ימי  ּבׁשׁשת ּוכמֹו הּמנּוי, אחד ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַָָלהיֹות

אחד" "יֹום ׁשּנאמר יׁש46ּבראׁשית, ואחרּֿכ , ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿׁשאיןּֿכן  וכּו', ׁשליׁשי" "יֹום ׁשני" "יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַּגם

ּבנ "את ּוכמֹו "ׁשני", ׁשאין ּבאפן הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָֹ"יחיד"

"יחיד "ׁשני",47את ּבזה לֹומר ׁשּי ׁשּלא , ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א ּדוקא. אחד" "הוי' נאמר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָואףֿעלּֿפיֿכן

ּבמקֹום  ׁשּגם החּדּוׁש, עּקר ׁשּזהּו הּוא, ְְִִִֶֶֶַַַָָָהענין

וארץ, רקיעים ׁשבעה העֹולמֹות, מציאּות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָׁשּיׁש

ו g'ׁשּזהּו -'c הם ּגם הּנה הע ֹולם, רּוחֹות ארּבע ְְִֵֵֶֶַַַָָ

ל" עֹולם"`FtENּבטלים החּדּוׁש48ׁשל ּגם וזהּו . ְְִֵ©ְִֶֶַַָ

עני  ׁשּגם לי", טפלה ּבטל ּד"אתרי הּוא הּמקֹום ן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ְְִַּבתכלית.

˙eiË¯Ù·e הן הּמקֹום, ּבּטּול ענין יׁשנֹו יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִֵֵֶַַָ

ּבמקֹום  והן ּכפׁשּוטֹו, ּגׁשמי ְְְְְִִֵַָָּבמקֹום

ׁשׁש העליֹונים, קצוֹות ׁשׁשה ענין ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָרּוחני,
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ואילך.44) א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. פ"ח הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ד.45)ראה ו, בראשית 46)ואתחנן

ה. ב.47)א, כב, לקו"ת 48)וירא ס"ו. שם או"ח ודאדה"ז שו"ע סא. סימן או"ח יוסף בבית הובא ב. סימן סמ"ק ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לרמ"ח  מתחלק ועצמותה מהותה שיהיה ומהותה עצמה מצד הנשמה מן הגוף

הגוף, אברי מקומות חלקי ציור כפי מקומות ברמ"ח מתלבשים שונים חלקים

כתבנית  ותבנית ודמות גשמי בציור מצוייר ומהותה עצמותה נמצא זה שלפי

גשמי  ציור מכל ומופשט פשוט רוחני אחד עצם כולה אלא חסֿושלום, הגוף

גשמי  וגבול ומדה מקום וגדר ומבחינת

שייך  ולא ועצמותה, מהותה מצד

במוחין  שהיא לומר ועצמותה במהותה

מאחר  מברגלים יותר שבראש

ובחינת  בגדר אינה ועצמותה שמהותה

מיני  שתרי"ג רק גשמי וגבול מקום

כלולים  וחיות במהותה כחות בה

והגילוי  הפועל אל לצאת ועצמותה

ושס"ה  אברין רמ"ח להחיות מההעלם

בנפש  התלבשותם ע"י שבגוף גידין

ושס"ה  רמ"ח ג"כ לה שיש החיונית

הללו" וחיות ‰e‡כחות ÔÎŒBÓk ,(¿≈
Ba ÔÈ‡L ,˙e˜Ï‡a ‰ÏÚÓÏ Ìb«¿«¿»∆¡…∆≈

'eÎ BÓˆÚŒ„vÓ ˙e˜lÁ˙‰ אלא ƒ¿«¿ƒ««¿
מציאות  היא עצמה מצד האלוקות

מהתחלקות, למעלה «∆¿aLÎe‡אחת,
האלוקי  ≈»¿LaÏ˙‰Ï¿ƒהאור

ÈÊ‡ ,ÌÈ‡¯·Â ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ¿»ƒ¬«
‰NÚ כביכול עצמו, את ומשנה «¬»

e‡ÈˆÓ˙להיות  ÏL ÔÙ‡a עם ¿…∆∆¿ƒ
e‰fLגדרים ,'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿∆∆

'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰ ¯B‡ ÔÈÚƒ¿««¿«≈»»¿ƒ
התחלקות  של באופן שיורד אור שהוא

ענינו. לפי נברא לכל »¿ÏÚÂוהתאמה
,"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡" ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«¬»ƒ¿≈»ƒ

וללמדנו ÌB˜ÓאפילוÌbLלחדש ∆«¿
,˙e˜lÁ˙‰‰Â ˙e‡Èˆn‰ על אף «¿ƒ¿«ƒ¿«¿

האלוקי  האור ירידת הוא שעניינו פי

והנבראים  העולמות את 'ממלא' להיות

שלהם, המוגבלת המציאות גדרי לפי

מקום ÏËaמכל ‡e‰ ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆»≈
wÚL¯לאלוקות ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ∆ƒ«

‰Êa LecÁ‰לאלוקות הביטול Ïkבעניין ‡lÓn'‰ ¯B‡a ‡e‰ «ƒ»∆»«¿«≈»
.'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ'‰ ¯B‡aÓ ¯˙BÈ 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ≈ƒ»«≈»»¿ƒ

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ44 בחסידות'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL" ÔÈÚa ¿«∆∆«¿…»¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¬»»
"„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡45¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc לו,, היה ¡…≈¬»»∆»¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר Lלפסוק, ,"„ÈÁÈ 'יחיד'"‰' ‡ÈzÓ˙הביטוי ÏÚ ¯˙BÈ ‰¯Bn »ƒ∆∆≈«¬ƒƒ
„eÁi‰ ÔÈÚ,בכתוב האמור 'אחד' הביטוי ÏBÎÈמאשר "„Á‡" È¯‰L ƒ¿««ƒ∆¬≈∆»»

,Èen‰ „Á‡ Ìb ˙BÈ‰Ï כלומר אותו, שסופרים בא אחד שאחריו אחד , ƒ¿«∆»«»
וכו' ושלישי Ó‡pL¯שני ,˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa BÓÎe היום על ¿¿≈∆¿≈¿≈ƒ∆∆¡«

הבריאה של ‡Á„"הראשון ÌBÈ"46"ÈL ÌBÈ" Ìb LÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆»¿««»≈«≈ƒ
ÔÈ‡L ÔÙ‡a ‡e‰ "„ÈÁÈ" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'eÎÂ "ÈLÈÏL ÌBÈ"¿ƒƒ¿«∆≈≈»ƒ¿…∆∆≈

BÓÎe ,"ÈL" עקידת לגבי שנאמר ≈ƒ¿
E„ÈÁÈ"יצחק ˙‡ Ea ˙‡"47, ∆ƒ¿∆¿ƒ¿

"ÈL" ‰Êa ¯ÓBÏ CiL ‡lL∆…«»«»∆≈ƒ
לו  שאין ליחיד שהכוונה ברור אלא

Ó‡¯שני, ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈∆¡«
ישראל' 'שמע ‡Á„"בפסוק 'ÈÂ‰"¬»»∆»

‡˜Âc שהוא 'יחיד' נאמר ולא «¿»
בעניין  יותר גדול חידוש לכאורה

האחדות?

¯wÚ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆ƒ«
LecÁ‰'ישראל 'שמע שהכתוב «ƒ

ה', אחדות בנושא ∆אפילו Lמלמדנו
˙e‡ÈˆÓ LiL ÌB˜Óa Ìb«¿»∆≈¿ƒ

,˙BÓÏBÚ‰ כזו ובהבנה בדרגה היינו »»
למציאות  מקום נתינת יש שבה

המורכבת  מציאות שהיא העולמות

ı¯‡Â,מהדברים ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆
e‰fL רומזת ולכך שמונה בגימטריא ∆∆

¯BÁe˙האות  Úa¯‡ '„Â - 'Á¿«¿«
ÌÏBÚ‰ כפי מזרחֿמערבֿצפוןֿדרום »»

ד', האות של בגימטריא ≈p‰ƒ‰שנרמז
Ìb העולם ורוחות ‰Ìהרקיעים «≈

ÏL BÙel‡"Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ¿«∆
"ÌÏBÚ48 של א' באות הנרמז »

'אחד'. המילה

e‰ÊÂ שבביטול לחידוש בדומה ¿∆
לגבי  ב'אחד' ביטוי לידי הבא לאלוקות

הוא  ב'יחיד' ביטוי לידי הבא החידוש

‰ÏÙË È¯˙‡"c LecÁ‰ Ìb««ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,"ÈÏÌB˜n‰ ÔÈÚ ÌbL שהוא ƒ∆«ƒ¿««»

מוגדרת ÈÏÎ˙a˙מציאות ÏËa ‡e‰»≈¿«¿ƒ
מהגדרים. שלמעלה לאלוקות

BLÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e,'מקום' נקרא שהקדושֿברוךֿהוא לעיל באמור ƒ¿»ƒ≈∆¿
נוסף, דבר מקומו', העולם ואין עולם של מקומו 'הוא Ïehaכי ÔÈÚƒ¿«ƒ

,ÌB˜n‰ יתבטלו אלא מקום יתפסו שלא מקום המושג של הגדרים ביטול «»
e‰L‡לאלקות, ,ÈÁe¯ ÌB˜Óa Ô‰Â ,BËeLÙk ÈÓLb ÌB˜Óa Ô‰≈¿»«¿ƒƒ¿¿≈¿»»ƒ∆

,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÂˆ˜ ‰LL ÔÈÚ בגשמיות למטה המקום שגדרי כשם ƒ¿«ƒ»¿»»∆¿ƒ
המקום  גדרי גם כך ומטה, ומעלה מזרחֿמערבֿצפוןֿדרום קצוות בששה הן
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יג 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

למּטה, הּגׁשמי הּמקֹום ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהן ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּדֹות,

ׁשּכתּוב  ולא 49ּכמֹו ּגֹו', ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ְְִֵֶֶָָָָֹ

עליֹונֹות  מּדֹות ׁשׁש על ּדקאי "ּבׁשׁשת", ְְְְִִֵֵֵֶֶַָּכתיב

וארץ  ׁשמים נבראּו זֹו50ׁשּמהן ּבבחינה וגם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לי", טפלה "אתרי ענין ל51יׁשנֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

קצוֹות  ׁשּׁשּׁשה וגֹו', והּגבּורה הּגדּלה ְְְְְֲִֶַַָָָָָָֻהוי'

ּובטלים  טפלים הם מּדֹות, ׁשׁש ׁשהם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָהעליֹונים

."ל"ְ

ּבגלּוי p‰Â‰ה) היה לי" טפלה "אתרי ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵַָָָָָ

ּדאּקרי  (ּוב"ּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵַַָָּבביתֿהּמקּדׁש

ּבתכלית  ּבטל הּמקֹום היה ׁשּׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָמקּדׁש"),

לקדׁשֿ ּבנֹוגע ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַֹֹלאלקּות,

הּמּדה" מן אינֹו הארֹון ׁש"מקֹום ,52הּקדׁשים, ְֳִִִֵֶַַָָָָ

ואּמה  ארּכֹו, וחצי "אּמתים היה ׁשהארֹון ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדאף

קֹומתֹו" וחצי ואּמה רחּבֹו, אףֿעלּֿפי53ֿוחצי , ְְִִִֵֵַַַָָָָָ

לפי  רּוח, לכל אּמֹות עׂשר מֹודדים היּו ְְְִִֵֶֶַַָָכן

לּבחינה  ּבתכלית ּבטל היה עצמֹו הארֹון ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשּמקֹום

אי הּקׁשיא סרה ּובזה הּמקֹום. מן ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּלמעלה

אֹורֿאיןֿסֹוף  הׁשראת ּתהיה מגּבל ׁשּבמקֹום ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּי

ּבטל  היה עצמֹו הּגבּול מקֹום ּכי ְְְְְִִֵַַַָָָהּבליּֿגבּול,

נעׂשה  עצמ ֹו ׁשהּגבּול  עד לּבליּֿגבּול, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָּבתכלית

ּבֹו להיֹות יכֹול היה ולכן הּגבּול, מן ְְְְְִִֵַַָָָָָלמעלה

ּגּלּוי  והּנה, הּבליּֿגבּול. אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵַַַָהׁשראת

ּב ּבעּקר היה ּומּביתֿהּמקּדׁשזה ביתֿהּמקּדׁש, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

"ּדירה  ׁשּיהיה ּכּלֹו, העֹולם ּבכל אחרּֿכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻנמׁש

ּב'לּקּוטי  וכּמבאר ּבתחּתֹונים", יתּבר ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹלֹו

עּמם 54ּתֹורה' לקחּו לרגל, עלּו יׂשראל ׁשּכאׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּׁשנה  ּכל על ׁשּבביתֿהּמק ּדׁש הּגּלּויים ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאת

ׁשּבכל  ׁשּלאחריֿזה, לרגל העלּיה עד ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכּלּה,

ׁשהיה  ּכמֹו ההׁשּתחואה ענין יהיה ּכּלּה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

העֹולם  ׁשּבכל ּפעלּו ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבביתֿהּמקּדׁש,
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יז.49) לא, תשא יא. כ, ועוד.50)יתרו נד. ע' תרל"ד המאמרים ספר ב. רחצ, ח"ג א. רמז, ח"א זהר הימיםֿא 51)ראה דברי

יא. וש"נ.52)כט, א. כא, י.53)יומא כה, ב.54)תרומה צח, ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עניין  והוא קצוות בשישה הם כביכול, BcÓ˙ברוחניות, LL שבספירות ≈ƒ

חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד, העליונות Ô‰Lהעליונות המידות ∆≈
עניינים לשישה בהתחלקות ‰ÈÓLbשבאות ÌB˜n‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«»««¿ƒ

‰hÓÏ,קצוות שישה של בגדרים e˙kL·הבא BÓk49 בריאת אודות ¿«»¿∆»
‰'העולם  ‰NÚ ÌÈÓÈ ˙LL≈∆»ƒ»»
,'Bb שהקדושֿברוךֿהוא שפירושו

המידות  שש באמצעות העולם את ברא

"˙LLa" ·È˙k ‡ÏÂ היה שאז ¿…¿ƒ¿≈∆
במשך  נברא שהעולם כפשוטו פירושו

ימים, 'ששת È‡˜cששה האמור ¿»≈
מכוון BcÓ˙ימים' LL ÏÚ«≈ƒ

˙BBÈÏÚ לעיל Ô‰nLהאמורות ∆¿∆≈∆
ı¯‡Â ÌÈÓL e‡¯·50 שאר וכל ƒ¿¿»«ƒ»»∆

בראשית. ימי בששת שנבראו הנבראים

BÊ ‰ÈÁ·a Ì‚Â המידות שש של ¿«ƒ¿ƒ»
"‡˙¯Èהעליונות ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«¬»ƒ

,"ÈÏ ‰ÏÙË היינו לי, טפל מקומי ¿≈»ƒ
המידות  שש של לאלוקות ביטול

ברוחניות), המקום (בחינת העליונות

·e˙kL BÓÎe51'ÈÂ‰ EÏ ¿∆»¿¬»»
‰l„b‰ החסד מידת e·b‰Â¯‰זו «¿À»¿«¿»

התפארת  מידת וההוד B‚Â',זו והנצח ¿
היסוד  מידת זו ובארץ' בשמים כל 'כי

˙BÂˆ˜ ‰MML המקום גדרי ∆ƒ»¿»
ÌÈBÈÏÚ‰ למעלה שהם כפי »∆¿ƒ

‰Ìברוחניות ,˙BcÓ LL Ì‰L∆≈≈ƒ≈
"EÏ" ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË אל ¿≈ƒ¿≈ƒ¿
בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

‰ÏÙË È¯˙‡" ÔÈÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈»
"ÈÏ אליי ובטל טפל ‰È‰מקומי ƒ»»

ÈeÏ‚a בגלוי ניכר שהביטול באופן ¿»
הגשמית «¿Lc˜n‰Œ˙È·a¿≈«ƒבמציאות

"Lc˜Ó È¯w‡c ÔkLn"·e)«ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
מקדש, הוא אף הנקרא במשכן וגם

לעיל  ÌMLכמובא המקדש ), בבית ∆»
ÌB˜n‰ ‰È‰ הגשמיÏËa »»«»»≈

¯Ó‡ÓÎe ,˙e˜Ï‡Ï ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ∆¡…¿«¬«
ŒL„˜Ï Ú‚Ba Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈¿≈«¿…∆
ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó"L ,ÌÈL„w‰«√»ƒ∆¿»»

"‰cn‰ ÔÓ BÈ‡52Û‡c , ≈ƒ«ƒ»¿«
ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡" ‰È‰ ÔB¯‡‰L∆»»»»«»«ƒ»≈ƒ
,BaÁ¯ ÈˆÁÂ ‰n‡Â ,Bk¯‡»¿¿«»»≈ƒ»¿

"B˙ÓB˜ ÈˆÁÂ ‰n‡Â53,בגשמיות מוגדר מקום ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛותפס ¿«»»≈ƒ»««ƒ≈

Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ ¯NÚ ÌÈ„„BÓ eÈ‰ של ומשמאל, מימין צד, לכל »¿ƒ∆∆«¿»«
שם, נמצא לא הארון כאילו הקדשים, BÓˆÚקודש ÔB¯‡‰ ÌB˜nL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»»«¿

ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÏ ˙ÈÏÎ˙a ÏËa ‰È‰ היה והביטול »»»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ«»
הגשמית. במציאות בגלוי ונראה מוחלט ביטול

CiL CÈ‡ ‡ÈLw‰ ‰¯Ò ‰Ê·e»∆»»«À¿»≈«»
Ïa‚Ó ÌB˜ÓaL של גדרים עם ∆¿»À¿»

כפשוטה  גשמית ∆¿È‰zƒ‰מציאות
ŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡¯L‰«¿»«≈«¿ƒ

,Ïe·bהיא ÌB˜Óוהתשובה Èk ¿ƒ¿
Ïe·b‰ והמוגבל המוגדר המקום «¿

˙ÈÏÎ˙a ÏËa ‰È‰ BÓˆÚ«¿»»»≈¿«¿ƒ
Ïe·b‰L „Ú ,Ïe·bŒÈÏaÏ«¿ƒ¿«∆«¿

BÓˆÚ והמגבלות ההגדרות כל עם «¿
‰Ïe·b,שלו  ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰NÚ«¬»¿«¿»ƒ«¿

מהגבול  למעלה להיות ≈«¿ÔÎÏÂהתעלה
Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ במקום »»»ƒ¿

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהמוגבל ˙‡¯L‰«¿»«≈
.Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿

‰Ê Èelb ,‰p‰Â האלוקי האור של ¿ƒ≈ƒ∆
המוגבל ב'מקום' ««‰È‰הבליֿגבול

Œ˙ÈaÓe ,Lc˜n‰Œ˙È·a ¯wÚa¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ≈
CkŒ¯Á‡ CLÓ Lc˜n‰ גילוי «ƒ¿»ƒ¿»««»

È‰iL‰זה  ,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»À∆ƒ¿∆
העולם  C¯a˙Èכל BÏ ‰¯Èc"ƒ»ƒ¿»≈

"ÌÈBzÁ˙aֿהבלי האלוקי והגילוי ««¿ƒ
התחתונה  המציאות בכל יאיר גבול

ÈËewÏ'aהמוגבלת, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz54 הזקן L‡kL¯לאדמו"ר »∆«¬∆

Ï‚¯Ï eÏÚ Ï‡¯NÈ,המקדש לבית ƒ¿»≈»»∆∆
ובחג  השבועות בחג הפסח, בחג

שם  וראו בגלוי הסוכות, אלוקות

ÌÈÈelb‰ Ïk ˙‡ ÌnÚ eÁ˜Ï»¿ƒ»∆»«ƒƒ
האלוקות «¿Lc˜n‰Œ˙È·aL∆¿≈«ƒשל

„Ú ,dlk ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»«
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰»¬ƒ»»∆∆∆¿«¬≈∆
בני  של ה' עבודת על השפיע זה ודבר

לרגל שעלו ‰aL‰Mישראל ÏÎ ∆¿»«»»
dlk בביתם במקומם בהיותם גם À»

‰‡ÂÁzL‰‰ ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿«¬»»
לאלוקות  È‰L‰וההתבטלות BÓk¿∆»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Lc˜n‰Œ˙È·a¿≈«ƒ¿»¿«¿≈∆
גילוי  את למקומם איתם שהביאו

המקדש  בבית שהיה לרגלeÏÚtהאלוקות שעלו ישראל ÏÎaLבני »¬∆¿»
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l"yz'dיד elqk h"i ,glyie zyxt zay

ּבביתֿ ׁשהיה ּכמֹו הּבּטּול ענין יהיה ְְְְִִִֵֶֶַַָָֻּכּלֹו

ּבתחּתֹונים". יתּבר לֹו "ּדירה לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמקּדׁש,

יׁשנֹו‡Cו) הּבּטּול ענין הרי להבין, צרי עדין «ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ

עֹולם  ׁשהם הּׁשמים", ּוׁשמי ּב"ּׁשמים ְִִֵֵֶַַַַַָָָּגם

מעֹולם  ׁשּלמעלה האיןֿסֹוף ועֹולמֹות ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהאצילּות

'עֹולם  נקרא האצילּות ׁשעֹולם ועד ְְֲֲִִִֶַָָָָָהאצילּות,

הּזה"55האחדּות' "הּבית ׁשּדוקא הּטעם ּומהּו , ְְִֶֶַַַַַַַַַָָ

הּוא  ּבזה הּבאּור א ."יתּבר לֹו "ּדירה ְִִֵֵֶַַָָָהּוא

ּדאףֿעלּֿפי  הּמדּברת, מּצּפֹור הּמׁשל ְְִִִִֶֶַַַַַַָָעלּֿפי

אףֿ האדם, לדּבּור ּבער אינֹו הּצּפֹור ְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּדּבּור

והּתענּוג  הּׂשמחה ּפֹועל זה ּדוקא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָעלּֿפיֿכן

ענין  ועֹוד ׁשּבזה. החּדּוׁש מּצד ,ּובּמל ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבאדם

ּבעֹולםֿהּזה, ּדוקא הּוא הּבּטּול ׁשעּקר ְִִֶֶֶַַַַָָָָּבזה,

ועלּֿדר העליֹונים. מּבעֹולמֹות יֹותר ְְְִִֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּגדֹול, חכם לגּבי קטן חכם ּבּטּול ׁשּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָההפרׁש

ׁשחכם  ּגדֹול, חכם לגּבי ּפׁשּוט איׁש ׁשל ְִִֵֶֶַַָָָָָָלּבּטּול

ׁשל  ׂשכלֹו ּבמעלת והּכרה ידיעה לֹו יׁש ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָקטן

מּצד  הּוא ׁשּלֹו הּבּטּול ּומּמילא הּגדֹול, ִִִֵֶֶַַַָָָָהחכם

לגּבי  הּנר ּבּטּול עלּֿדר זה והרי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּׂשכל,

אמּתית  זה ׁשאין ּבאבּוקה, ׁשּנכלל עד ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהאבּוקה

יּׁשאר  האבּוקה, את יסּלקּו אם ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּטּול,

חכם  ּבּטּול הּוא ועלּֿדר ֿזה ּבמציאּותֹו. ְְִִִֵֶֶֶַַָָהּנר

איׁש ּבּטּול מהֿׁשאיןּֿכן ּגדֹול. חכם לגּבי ְִִֵֵֵֶַַָָָָָקטן

ּבתכלית, ּבּטּול זה הרי ּגדֹול, חכם לגּבי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוט

ּב הּבּטּול מעלת ּגם וזֹוהי ּבמציאּות. עֹולםּֿבּטּול ְְֲִִִִִַַַַָָ

יתרֹון  ועֹוד ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ׁשהּבּטּול ְְְְִִִִֶֶַַַהּזה,

הּמבאר  עלּֿפי ּבעֹולםֿהּזה, הּיׁש' ּב'בּטּול ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

הּקדׁש' הּוא 56ּב'אּגרת הּגׁשמי הּיׁש ׁשהתהּוּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ׁשהּוא ּדוקא, העצמּות ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹּבכח
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ובכ"מ.55) פ"ב. ח"א הקודש עבודת א. פג, (רע"מ) זח"ג ע"ב).56)ראה ריש (קל, ס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Blk ÌÏBÚ‰ המקדש בבית רק ‰Ïehaולא ÔÈÚ ‰È‰ÈלאלוקותBÓk »»Àƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿

"ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ˙BNÚÏ ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ
כולו. העולם בכל

ÔÈ„Ú C‡ (Â הבליֿגבול האלוקי האור כיצד בהרחבה שנתבאר לאחר גם «¬«ƒ
עדיין  מוגבל, גשמי במקום מאיר

Ïeha‰ ÔÈÚ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿««ƒ
לאלוקות המציאות Ìbשל BLÈ∆¿«

,"ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM"a«»«ƒ¿≈«»«ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ì‰L('שמים') ∆≈»»¬ƒ

‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÂ¿»»≈∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ שמי') ≈»»¬ƒ

לעיל, כמבואר »¿ÚÂ„השמים'),
הוא  אלו בעולמות לאלוקות והביטול

כך כדי ‰‡ˆeÏÈ˙עד ÌÏBÚL∆»»¬ƒ
'ÌÏBÚ('שמים') ‡¯˜ƒ¿»»

'˙e„Á‡‰55'ה אחדות שבו העולם »«¿
אחרת  מציאות שום אין כי בגלוי ניכרת

מקום, ‰ÌÚhשתופסת e‰Óe««««
"‰f‰ ˙Èa‰" ‡˜ÂcL בית ∆«¿»««ƒ«∆

הגשמי BÏהמקדש ‰¯Èc" ‡e‰ƒ»
"C¯a˙Èשדווקא גילוי מקום יש בו ƒ¿»≈

בעולמות  מאשר יותר אלוקות

?עליונים 
ÈtŒÏÚ ‡e‰ ‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆«ƒ

˙¯a„n‰ ¯BtvÓ ÏLn‰,'תוכי' «»»ƒƒ«¿«∆∆
¯Btv‰ ¯eacL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆ƒ«ƒ
,Ì„‡‰ ¯ea„Ï C¯Úa BÈ‡≈¿≈∆¿ƒ»»»
להשוואה  מקום וכל יחס כל אין וכמובן

של  לדיבורו הציפור של 'דיבור' בין

Ê‰אדם, ‡˜Âc ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈«¿»∆
הרגיל  הדיבור ולא הציפור, של הדיבור

האדם, ‰ÁÓO‰של ÏÚBt≈«ƒ¿»
Ì„‡a ‚eÚz‰Â את ושומע הרואה ¿««¬»»»

המדברת שמביאים CÏn·eהציפור «∆∆
לו  לגרום כדי מדברת ציפור לפניו

זה  וכל ועונג, ‰LecÁשעשוע „vÓƒ««ƒ
גם ÊaL‰והפלא וכך הציפור, בדיבור ∆»∆

הביטול  של המיוחד היתרון בעניננו,

נובע  מוגבל, גשמי במקום לאלקות

שבדבר. והפלא מהחידוש

‡e‰ Ïeha‰ ¯wÚL ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ אכן,‰f‰ŒÌÏBÚa ‡˜Âc ¿ƒ¿»»∆∆ƒ««ƒ«¿»»»«∆
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚaÓ ¯˙BÈ „BÚÂ מתבטל אכן הגשמי הזה והעולם ¿≈ƒ»»»∆¿ƒ

הרוחניים  בעולמות שקיימת הביטול מידת מאשר יותר רבה במידה לאלוקות

העליונים.

L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚÂ ההבדלÌÎÁ Èa‚Ï ÔË˜ ÌÎÁ Ïeha ÔÈaL ¿«∆∆«∆¿≈∆≈ƒ»»»»¿«≈»»
,ÏB„b ÌÎÁ Èa‚Ï ËeLt LÈ‡ ÏL ÏehaÏ ,ÏB„b של שהביטול »«ƒ∆ƒ»¿«≈»»»

החכם  האיש של מהביטול יותר ועמוק יותר נעלה ביטול הוא הפשוט האיש

כיוון  BÏÎNהקטן, ˙ÏÚÓa ‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È BÏ LÈ ÔË˜ ÌÎÁL∆»»»»≈¿ƒ»¿«»»¿«¬«ƒ¿
‡ÏÈnÓe ,ÏB„b‰ ÌÎÁ‰ ÏL∆∆»»«»ƒ≈»
,ÏÎO‰ „vÓ ‡e‰ BlL Ïeha‰«ƒ∆ƒ««≈∆
הקטן  החכם של הביטול מידת ולכן

מוגבלת  היא הגדול החכם כלפי

במעלתו  שלו ההבנה למידת בהתאם

הגדול החכם ŒÏÚשל ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆«
¯p‰ Ïeha C¯c קטן אור לו שיש ∆∆ƒ«≈
‰˜e·‡‰ Èa‚Ï גדולה אש שהיא ¿«≈»¬»

ביטול ÏÏÎpLשהוא „Ú הנר «∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,‰˜e·‡a«¬»∆≈∆¬ƒƒ

Ïeha‰,הנר מציאות È¯‰Lשל «ƒ∆¬≈
‰˜e·‡‰ ˙‡ e˜lÒÈ Ì‡ וירחיקו ƒ¿«¿∆»¬»

מהנר, ‰p¯אותה ¯‡MÈƒ»≈«≈
B˙e‡ÈˆÓa מצד שהנר הוכחה וזו ƒ¿ƒ

לגמרי  מציאותו את מאבד לא עצמו

אל  הנר שבקירוב אלא האבוקה מול

הנר  על 'שולטת' האבוקה האבוקה,

הנר, מצד אבל בה. נכלל והוא

למציאות  לחלוטין בטלה לא מציאותו

‰e‡האבוקה. ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
ÌÎÁ Èa‚Ï ÔË˜ ÌÎÁ Ïehaƒ»»»»¿«≈»»

ÏB„b כדי עד מוחלט ביטול זה שאין »
העצמית  והיישות המציאות אבדן

‡LÈלגמרי. Ïeha ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ
È¯‰ ,ÏB„b ÌÎÁ Èa‚Ï ËeLt»¿«≈»»»¬≈

,˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‰Ê מוחלט ביטול ∆ƒ¿«¿ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha המציאות כל ƒƒ¿ƒ

מתבטלת  הפשוט האיש של והיישות

הגדול. החכם לגבי לגמרי

Ïeha‰ ˙ÏÚÓ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ««¬««ƒ
קיימת f‰ŒÌÏBÚa‰,לאלקות שלא »»«∆

העליונים, ‰e‡בעולמות Ïeha‰L∆«ƒ
.˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒ

Ïeh·'a ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È „BÚÂ¿ƒ¿«¬»¿ƒ
'Li‰ הגשמית המציאות התבטלות «≈

שלא f‰ŒÌÏBÚa‰,לאלוקות  יתרון »»«∆
העליונים, בעולמות לאלוקות בביטול b‡'a¯˙קיים ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿ƒ∆∆

'L„w‰56התניא ‰ÈÓLbשבספר Li‰ ˙ee‰˙‰L האלוקי מה'אין' «…∆∆ƒ¿««≈««¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ ÁÎa ‡e‰ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו ¿…«»«¿
Bc·Ï ‡e‰L ,‡˜Âcבעצמו הקדושֿברוךֿהוא BzÏÎÈÂרק BÁÎa «¿»∆¿«¿…ƒ»¿
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טו 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

ׁשּיהיה  ּובאפן הּמחלט, ואפס מאין - יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻלברא

לֹו ׁשּקדמה וסּבה עּלה לֹו ׁשאין ּבֹו ,57נרּגׁש ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ואינֹו מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו העצמּות ְְְְְְִֵֵֶַַַָֻּבדגמת

וכיון  חסֿוׁשלֹום. לֹו ׁשּקדמה עּלה מאיזֹו ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָעלּול

הּנה  האמּתי, מהּיׁש הּוא הּנברא הּיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהתהּוּות

ּבתכלית  ּבטל ׁשּנעׂשה ּבאפן הּוא ׁשּלֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּבּטּול

(ער  מּמציאּות ׁשּמתּבּטל ועד האמּתי', ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָל'ּיׁש

האמּתי  יׁש ונעׂשה הּנברא, יׁש אֹויס) ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָווערט

ּבׁשּלח  ּפרׁשת הּזהר' ּב'ּבאּורי ׁשּזהּו58(ּכּמבאר ,( ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּביֹותר" קרֹוב "הּקרֹוב והּוא הּבּטּול, ְְְִִֵַַַָָּתכלית

העצמּות  ׁשּגּלּוי הּטעם וזהּו מּזה. למעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

ׁשּנעׂשה  ּבעֹולםֿהּזה הּזה", "ּבּבית ּדוקא ְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא

ּוׁשמי  "ּבּׁשמים ולא ,"יתּבר לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָֹ"ּדירה

ִַַָהּׁשמים".

טפלה p‰Â‰ז) ּד"אתרי זֹו ּומדרגה ּבחינה ּגּלּוי ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

העבֹודה  עלֿידי הּוא למּטה, ְְֲִֵַַָָָלי"

עבֹודת  היא ׁשעּקרּה ּבביתֿהּמקּדׁש, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיתה

ההּלּולא  ּבמאמרי וכּמבאר וענין 59הּקרּבנֹות, . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּמזּבח, עלּֿגּבי מקריב ׁשהאדם הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּקרּבנֹות

ׁשּלמעלה  הּתהּו', מ'עֹולם ׁשּׁשרׁשּה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמה

(ׁשּלכן  הּתּקּון' מ'עֹולם ׁשהּוא האדם ִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּׁשרׁש

מתעּלה  ועלֿידיֿזה לבעליֿחּיים), האדם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָנצר

הּמרּכבה  חּיֹות ּבארּבע  ּומקֹורּה לׁשרׁשּה ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָהּבהמה

ׁשּבּמרּכבה 61(ּכּידּוע 60העליֹונה  אריה' ׁש'ּפני ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכל  מקֹור הּוא ׁשֹור' ּו'פני החּיֹות, ּכל מקֹור ְְְֵַַָָהּוא

העֹופֹות), ּכל מקֹור הּוא נׁשר' ּו'פני ְְְֵֵֶֶַָָהּבהמֹות,

הּכּסא" את נֹוׂשאֹות "החּיֹות הּנה ,62ועלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ

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

מנחם 57) (תורת פ"ד תשי"א לגני באתי ד"ה .238 ע' תש"ז קנ. ע' עזר"ת המאמרים ספר בפנים. דלקמן ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך). ט ע' ח"א לגני באתי המאמרים ואילך.58)ספר ב המאמרים 59)צו, (ספר פ"ב ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

.(112 ע' 60.30)ה'שי"ת ע' תש"ט רכט. ע' תרח"ץ המאמרים ספר גם (ד"ה 61)ראה ויקרא פ' להרח"ו המצות טעמי ראה

ועוד. קרבנות). דר"ה 62)מצות במוסף "וחיות" פיוט פדר"א. בשם י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ ‡¯·Ï גשמית ÒÙ‡Âמציאות ÔÈ‡Ó ÔÙ‡·eהעדר- ,ËÏÁn‰ ƒ¿…≈≈«ƒ»∆∆«À¿»¿…∆

Ba Lb¯ ‰È‰iLהגשמי Ó„wL‰ב'יש' ‰aÒÂ ‰lÚ BÏ ÔÈ‡L ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆≈ƒ»¿ƒ»∆»¿»
BÏ57, שנברא ומוכיח שמלמד דבר שום אין עצמו הגשמי ב'יש' שהרי

האלוקות  על והסתר העלם היא הגשמית והמציאות רוחני. אלוקי ממקור

אותה ומחייה »¿Ó‚„a¿À˙שמהווה
˙eÓˆÚ‰ האלוקות של »«¿

B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL ממנו ∆¿ƒ≈«¿
ÏeÏÚעצמו BÈ‡Â תוצאה הוא ואין ¿≈»

‰lÚ BÊÈ‡Ó ומקור Ó„wL‰סיבה ≈≈ƒ»∆»¿»
ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ מציאות הוא אלא «¿»

ומעולם  מאז קיים שהיה 'קדמון' של

עצמו, ממנו באה שלו והמציאות

כאמור.

˙ee‰˙‰L ÔÂÈÎÂובריאתLi‰ ¿≈»∆ƒ¿««≈
‡¯·p‰הגשמיLi‰Ó ‡e‰ «ƒ¿»≈«≈
ÈzÓ‡‰ האלוקות ועצמיות האלוקי, »¬ƒƒ

שלו, החיות מקור ‰Ïehaהיא ‰p‰ƒ≈«ƒ
BlLהנברא היש ÔÙ‡aשל ‡e‰ ∆¿…∆

Li'Ï ˙ÈÏÎ˙a ÏËa ‰NÚpL∆«¬»»≈¿«¿ƒ«≈
Ïha˙nL „ÚÂ ,'ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
ÒÈB‡ Ë¯ÚÂÂ ¯Ú) ˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ∆∆¿

של  מציאות מלהיות חדל LÈהוא (≈
ÈzÓ‡‰ LÈ ‰NÚÂ ,‡¯·p‰«ƒ¿»¿«¬»≈»¬ƒƒ
'¯‰f‰ È¯e‡a'a ¯‡·nk)«¿…»¿≈≈«…«

ÁlLa ˙L¯t58e‰fL ,( »»«¿««∆∆
·B¯w‰" ‡e‰Â ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ¿«»

"¯˙BÈa ·B¯˜ של ההתקרבות רמת »¿≈
לאלוקות ÏÚÓÏ‰נברא ÔÈ‡L∆≈¿«¿»

.‰fÓƒ∆
˙eÓˆÚ‰ ÈelbL ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆ƒ»«¿
עצמיות  של וההתגלות ההארה

"Èaa˙האלוקית ‡˜Âc ‡e‰«¿»««ƒ
,"‰f‰ והמקדש ŒÌÏBÚaהמשכן «∆»»

BÏ ‰¯Èc" ‰NÚpL ‰f‰«∆∆«¬»ƒ»
ÈÓLe ÌÈÓMa" ‡ÏÂ ,"C¯a˙Èƒ¿»≈¿…«»«ƒ¿≈

"ÌÈÓM‰,הזה בעולם דווקא כי «»«ƒ
לאלוקות  ביטול יש הגשמית, במציאות

מהסיבות  הרוחניים, העליונים בעולמות מאשר יותר מוחלטת, בצורה

באריכות. לעיל שנתבארו

"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡"c BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa Èelb ‰p‰Â (Ê מקומי ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»«¿≈»¿¬»ƒ¿≈»ƒ
לאלקות הגשמית המציאות של הביטול  היינו לי, הדרך hÓÏ‰,טפל ¿«»

בגלוי  וניכר נראה זה ביטול שיהא לכך ‰B·Ú„‰והאמצעי È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»¬»
,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‡È‰ d¯wÚL ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈«ƒ¿»∆ƒ»»ƒ¬««»¿»

‡Ïel‰‰ È¯Ó‡Óa ¯‡·nÎÂ59. באתי' בפסוק הפותחים המאמרים ¿«¿…»¿«¬»≈«ƒ»
(ובמשך  נסתלק זה וביום תש"י שבט ליו"ד לפרסום מסר הריי"צ שהרבי לגני'

ביו"ד  ואילך, תשי"א משנת השנים,

מאמר  אמר הרבי שנה, מידי שבט

תש"י), משנת המאמר בביאור שעוסק

התוכן  כיצד בההרחבה מבואר שם

הוא  הקרבנות עבודת של הפנימי

לאלוקות  האדם »¿ÔÈÚÂ¿ƒהתקרבות
Ì„‡‰L ‡e‰ ˙Ba¯w‰«»¿»∆»»»
,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ ·È¯˜Ó«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«

‰Ó‰aגשמיתdL¯ML של ¿≈»∆»¿»
‰e‰z',הבהמה ÌÏBÚ'Ó≈»«…

Ì„‡‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…∆»»»
'Ôewz‰ ÌÏBÚ'Ó ‡e‰L∆≈»«ƒ
ŒÈÏÚ·Ï Ì„‡‰ C¯ˆ ÔÎlL)∆»≈ƒ¿»»»»¿«¬≈

ÌÈiÁ מהם וניזון בהם ),ועובד «ƒ
בריאת  לפני בחסידות, כמבואר

של  השתלשלות' ב'סדר העולמות

"עולם  את ה' ברא התיקון", "עולם

אורות  היינו התיקון", "עולם התוהו".

מדוד  באופן המאירים הספירות

ב"עולם  ואילו המקבלים, לכלי ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו"

כך  ועל המקבלים, כלי לפי שלא

פועל  הבהמה מן שקרבן כאן מבואר

בהקרבת  כי בעולם אלוקות המשכת

לשורשה  הבהמה את מעלים הקרבן

למעלה  והוא התוהו, בעולם ומקורה

התיקון  בעולם שהוא האדם משורש

במאמרי  בהרחבה שנתבאר (וכפי

תש"ל) זו, שנה תשרי ÏÚÂŒחודש ¿«
‰ÊŒÈ„È הבהמה את מקריב שהאדם ¿≈∆

המזבח גבי ‰Ó‰a‰על ‰lÚ˙Óƒ¿«»«¿≈»
d¯B˜Óe dL¯LÏ למעלה ¿»¿»¿»

‰k¯n·‰באלוקות ˙BiÁ Úa¯‡a¿«¿«««∆¿»»
‰BÈÏÚ‰60יחזקאל בנבואת הסודÚe„ik)61כמפורט Èt'Lבתורת »∆¿»«»«∆¿≈

‡e‰ '¯BL ÈÙ'e ,˙BiÁ‰ Ïk ¯B˜Ó ‡e‰ ‰·k¯naL '‰È¯‡«¿≈∆«∆¿»»¿»««¿≈
,(˙BÙBÚ‰ Ïk ¯B˜Ó ‡e‰ '¯L ÈÙ'e ,˙BÓ‰a‰ Ïk ¯B˜Ó¿»«¿≈¿≈∆∆¿»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ,למעלה ומקורה  לשורשה מתעלית לקרבן, שעלתה שהבהמה ¿«¿≈∆
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l"yz'dטז elqk h"i ,glyie zyxt zay

"ּכי  לבחינת הּכּסא", ׁשעל העליֹון ה"אדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואת

הּוא" אדם ּכּידּוע 63לא יֹותר, למעלה ועֹוד , ְְְֵַַַָָָָֹ

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ,64ׁש"רזא ְְְֵֶֶַָָָָָָָ

ניחח", "ריח ענין ׁשּזהּו למּטה, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּומּׁשם

ּדרּגא"65מּלׁשֹון  המׁשכת 66"נחֹות ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִֶַַַַָָ

ׁשעלֿ הּזה", הּבית ּכי "אף וזהּו למּטה. ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹאלקּות

אלקּות  הׁשראת היתה הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֱֲֵַַַַָָָָָֹידי

יתּבר לֹו ל"דירה ועד ְְְְְִִִֵֵַַָָָּבביתֿהּמקּדׁש,

עבֹודת  עלֿידי ּגם נעׂשה זה וענין ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָּבתחּתֹונים".

ּתּקנּום" קרּבנֹות ׁש"ּבמקֹום מה 67הּתפּלה, ׁשּזהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

נאמר 68ׁשּכתּוב  ולא מּכם", יקריב ּכי "אדם ְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּׂשמחה  ּבעל ּופרׁש יקריב", ּכי מּכם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ"אדם

הּבהמית,69והּגאּלה  הּנפׁש הקרבת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֻ

טענתיּה" "אקּדמיּה ּכי יֹותר, למעלה ,70ׁשּׁשרׁשּה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

כּו', ּומקֹור ּה לׁשרׁשּה מתעּלה הּתפּלה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָועלֿידי

למּטה. הּגּלּוי נמׁש ְְִִִַַָָָּומּׁשם

צריכים p‰Â‰ח) היּו הּקרּבנֹות, ּבהקרבת ¿ƒ≈ְְְְִִַַַָָָָ

ויׂשראלים, לוּים ּכהנים ְְְְְֲִִִִִִֵֹלהי ֹות

ויׂשראל  ּבדּוכנם ּולוּיים ּבעבֹודתם, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹ"ּכהנים

ׁשענ 71ּבמעמדם" לפי הּדבר, וטעם הּקרּבנֹות . ין ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

צריכה  הּמקּבל עלּית ּובכל העלאה, ּבחינת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּוא

מהּמׁשּפיע  ּכח ּונתינת המׁשכה ּתחּלה ,72להיֹות ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹ

לקראת  ּדֹודי "לכה ׁשּבת' ּב'קּבלת ׁשּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָּוכמֹו

וזהּו נקּבלה". ׁשּבת ּפני (ועלֿידיֿזה) ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָּכּלה

("ּכהנים  ּכהנים עלֿידי היתה ההקרבה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשעבֹודת
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ואילך. ד עב, שם ואילך. סע"א עא, יתרו תו"א בכ"ז וראה נוסחאות). (בכמה כתר קדושת כט.63)אחר טו, שמואלֿא

ואילך. ב עא, שם תו"א ואילך.וראה סע"ב ב.64)עב, כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר א.65)ראה סג, יבמות לקו"ת 66)ראה

ד. עח, א. עו, אֿב.67)פינחס כו, ב.68)ברכות א, לקו"ת 69)ויקרא וראה .21 שבהערה תרפ"ז בשלום פדה בד"ה הובא

שני). אדר יב יום" ב"היום (נעתק א תנ, ח"ב קונטרסים המאמרים ספר ואילך. ב ב, סע"א 70)ויקרא קעט, זח"א ראה

ובכ"מ.71)ואילך. א. ג, תשי"ד 72)מגילה דודי לכה ד"ה ואילך. קכב ע' תרפ"ט ואילך. קמט ע' פר"ת המאמרים ספר ראה

ואילך). רלה ע' אלול המאמרים ספר מנחם (תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה, אור ותוספת המשכה ‡˙נפעלת ˙B‡NB ˙BiÁ‰" ‰p‰ƒ≈««¿∆

"‡qk‰62Èk" ˙ÈÁ·Ï ,"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡"‰ ˙‡Â , «ƒ≈¿∆»»»»∆¿∆««ƒ≈ƒ¿ƒ«ƒ
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï63,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ בעולמות , עלייה ונפעלת …»»¿¿«¿»≈

באיןֿסוף נעלות הכי לדרגות עד לדרגה מדרגה האמור Úe„ikהעליונים «»«
ÏBÚ‰בזוהר  ‡a¯˜c ‡Ê¯"L∆»»¿»¿»»∆

"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú64, סוד «»»¿≈
האיןֿסוף  סוד עד עולה הקרבן

ÌMÓe מהאיןֿסוףCLÓ האור ƒ»ƒ¿»
וחוזר  הקרבנות ידי על שנפעל והגילוי

"¯ÁÈומאיר ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ¿«»∆∆ƒ¿«≈«
,"ÁÁÈ על שנפעל בתורה שכתוב ƒ…«

ב'ריח  הפירושים ואחד הקרבנות ידי

הוא  "ÔBLlÓ65˙BÁניחוח' ƒ¿¿
"‡b¯c66, בדרגה e‰L‡ירידה «¿»∆

˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ידי על ƒ¿««¿»«¡…
מלמעלה  האלוקי האור ירידת

.‰hÓÏ¿«»
e‰ÊÂ בחנוכת המלך שלמה שאמר ¿∆

הראשון המקדש Èkבית Û‡"«ƒ
,"‰f‰ ˙Èa‰ שאכן היא והכוונה ««ƒ«∆

יש  הגשמי, המקדש בית הזה, בבית

בעולמות  מאשר יותר אלקות התגלות

כיון  B·Ú„˙עליונים, È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
˙‡¯L‰ ‰˙È‰ ˙Ba¯w‰«»¿»»¿»«¿»«
„ÚÂ ,Lc˜n‰Œ˙È·a ˙e˜Ï‡¡…¿≈«ƒ¿»¿«
C¯a˙È BÏ ‰¯È„"Ï¿ƒ»ƒ¿»≈

"ÌÈBzÁ˙a המציאות בכללות ««¿ƒ
הגשמית.

‰Ê ÔÈÚÂ היה המקדש שבית שבזמן ¿ƒ¿»∆
הקרבנות  עבודת ידי על נפעל קיים

‰NÚ הגלות È„ÈŒÏÚבזמן Ìb «¬»««¿≈
ÌB˜Óa"L ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»∆ƒ¿

"Ìewz ˙Ba¯˜67‰Ó e‰fL , »¿»ƒ¿∆∆«
·e˙kL68 הקרבנות פרשת בתחילת ∆»

ויקרא È¯˜È·בספר Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"ÌkÓ והסגנון הלשון מצד יותר נכון שלכאורה "‡„Ìכפי ƒ∆¿…∆¡«»»

ÌkÓישראל מבני L¯Ùeמישהו ,"·È¯˜È Èkהזקן ÏÚaאדמו"ר ƒ∆ƒ«¿ƒ≈≈««
‰l‡b‰Â ‰ÁÓO‰69 כסלו י"ט פירושוe‰L‡של מכם' ÔÈÚ'יקריב «ƒ¿»¿«¿À»∆ƒ¿«

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ BÈ˙¯שבאדם,‰˜¯·˙ ‰ÏÚÓÏ dL¯ML «¿»««∆∆««¬ƒ∆»¿»¿«¿»≈

האלוקית, הנפש של dÈ˙ÚË"מהשורש dÈÓc˜‡" Èk70, כדברי ƒ«¿»≈«¬»≈
את  להשמיע מקדימה לידתו) עם מיד באדם (הנכנסת הבהמית שהנפש הזוהר

ברֿמצווה), בגיל בעיקר באדם (הנכנסת האלוקית הנפש לפני שלה הטענות

בשרשה, הבהמית הנפש של והמעלה הקדימות מפני ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוזה
‰lÚ˙Ó ‰lÙz‰,הבהמית הנפש «¿ƒ»ƒ¿«»
שבאדם  «¿«¿dL¯LÏה'בהמה'

ÌMÓe ,'eÎ d¯B˜Óe מהשורש ¿»ƒ»
הבהמית הנפש של «¿CLÓƒהנעלה

‰hÓÏ Èelb‰ למבואר ובדומה «ƒ¿«»
שבהעלאת  הקרבנות עבודת לגבי לעיל

העליון  לשרשה (בעולם הבהמה

עליונות  בדרגות עלייה נפעלת התוהו)

אור  ונמשך חוזר ומזה באיןֿסוף,

למטה.אלוקי  מלמעלה

˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰a ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿«¿»««»¿»
המקדש, ˆ¯ÌÈÎÈבבית eÈ‰»¿ƒƒ

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ˙BÈ‰Ïƒ¿…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ‰k" ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ…¬ƒ

Ì˙„B·Úa,עצמה הקרבנות עבודת «¬»»
ÌÎe„a ÌÈiÂÏe ובזמרה בשירה ¿ƒƒ¿»»

Ì„ÓÚÓa Ï‡¯NÈÂ"71בתפילה. ¿ƒ¿»≈¿«¬»»
,¯·c‰ ÌÚËÂ לצורך הסיבה ¿«««»»

כוהנים, השלושה, כל בהשתתפות

היא  וישראלים, ÔÈÚLלויים ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«
˙ÈÁa ‡e‰ ˙Ba¯w‰«»¿»¿ƒ«

,‰‡ÏÚ‰ בדרך לאלוקות התקרבות «¬»»
למעלה מלמטה התעלות «¿ÏÎ·eשל

Ïa˜n‰ ˙iÏÚ התחתון היינו ¬ƒ««¿«≈
מלמעלה  השפעה מקבל כלל שבדרך

‰ÎLÓ‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»«¿»»
ÚÈtLn‰Ó Ák ˙È˙e72 שעל ¿ƒ«…«≈««¿ƒ«

להתעלות  כך אחר המקבל יוכל כך ידי

למעלה, e˙kL·מלמטה BÓÎe¿∆»
È„Bc ‰ÎÏ" '˙aL ˙Ïa˜'a¿«»««»¿»ƒ

lk‰המשפיע ˙‡¯˜Ï המקבל ƒ¿««»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) מלמעלה למקבל, מהמשפיע כוח ונתינת השפעה שישנה ¿«¿≈∆

כך),למטה  אחר להיות Ïa˜‰"יכול ˙aL Èt והתקרבות התעלות ¿≈«»¿«¿»
למעלה. מלמטה למשפיע, מהמקבל

‰·¯˜‰‰ ˙„B·ÚL e‰ÊÂהקרבנות ÌÈ‰kשל È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ¿∆∆¬«««¿»»»¿»«¿≈…¬ƒ
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יז 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

אינּון" ּדרחמנא ׁש"ׁשלּוחי ,73ּבעבֹודתם"), ְְֲֲִֵֶַַָָָָ

ּבכדי  מּלמעלה, האֹור המׁשכת ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשהּוא

הּבהמה. העלאת אחרּֿכ להיֹות ְְֲִֵֶַַַַַַַָָׁשּתּוכל

ּבדּוכנם", "לוּים עלֿידי היא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָוההעלאה

קלא" "לארמא היא ׁשּכתּוב 74ׁשעבֹודתם ּוכמֹו ,75 ְְֲִֶֶַָָָָָָָ

הּוא  ּבמעמדם" ו"יׂשראל הּוא". הּלוי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ"ועבד

ולכן  ההעלאה , ׁשאחר ההמׁשכה ענין ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָעּקר

ּבּגמרא  וכדאיתא ה'ּמעמדֹות', ענין הּוא 76העּקר ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

וארץ" ׁשמים נתקּימּו לא מעמדֹות, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ"אלמלא

ענין  לכללּות היא ׁשהּכּונה ְְְִִִִֶַַַַַָָָ(ּדאףֿעלּֿפי 

הּלׁשֹון  נאמר  מּכלֿמקֹום הרי ְֱֲִֵֶַַַָָָָָהּקרּבנֹות,

והּגּלּוי  ההמׁשכה עּקר ׁשּזהּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָ"מעמדֹות"),

ּכפי  העֹולם, ּכל קּיּום  הּוא ועלֿידיֿזה ְְְִִֵֶַָָָָָּבעֹולם,

נמׁש ועלֿידם מעמד", "אנׁשי עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנפעל

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר) יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלכל

העֹולם  ּבכל הּגּלּוי נמׁש ׁשּמּביתֿהּמקּדׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָָה)

ּבענין  אּלּו ענינים ׁשלׁשה יׁשנם ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻּכּלֹו).

נתינת  להיֹות צריכה הּתפּלה לפני ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָהּתפּלה,

ּבּגמרא  וכדאיתא יהיב 77הּצדקה, אלעזר "רּבי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצלי, והדר לעני אני 78ּפרּוטה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָ

מּלמעלה  ההמׁשכה ׁשּזֹוהי ,"ּפני אחזה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבצדק

הּתפּלה  ואחרּֿכ ההעלאה, להיֹות ׁשּתּוכל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָּכדי

הּוא  הּתפּלה ּולאחרי ההעלאה, ענין הּוא ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָעצמּה

לביתֿהּמדרׁש" "מּביתֿהּכנסת הּתֹורה, ,79עסק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

למּטה. ההמׁשכה ענין ְְְִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

ּוב"מׁשּכן p‰Â‰ט) ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשהיה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אצל  ּגם היה ּכ מקּדׁש", ְְְִִֵֵֶַָָָָּדאּקרי

הּיעּוד  לקּיּום מּוכן ּכבר היה ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹיעקב,

עׂשו, את לברר וגֹו', צּיֹון" ּבהר מֹוׁשיעים ְְְְִִִֵֵֶַָָָ"ועלּו

צרי היה ולכן הּתהּו', 'עֹולם ּברּור ענין ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ּתפּלה  ּדֹורֹון ּדברים, לׁשלׁשה עצמֹו ְְְְְְִִִִַַָָָֹלהתקין
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א.73) יט, ב.74)יומא קעז, א. לט, ובכ"מ.75)זח"ג סע"א. תתכ, ח"ד תולדות אוה"ת וראה כג. יח, כז,76)קרח תענית

א.77)ב. י, טו.78)ב"ב יז, בסופה.79)תהלים ברכות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÔeÈ‡ ‡ÓÁ¯c ÈÁeÏL"L ,("Ì˙„B·Úa ÌÈ‰k")73, כדברי …¬ƒ«¬»»∆¿≈¿«¬»»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  של שלוחים בתור עבודתם את עושים שהכוהנים הגמרא

˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„Îa ,‰ÏÚÓlÓ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«»ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿
‰Ó‰a‰ ˙‡ÏÚ‰ CkŒ¯Á‡.למעלה ‰È‡מלמטה ‰‡ÏÚ‰‰Â ««««¬»««¿≈»¿««¬»»ƒ

,"ÌÎe„a ÌiÂÏ" È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒƒ¿»»
‡È‰ Ì˙„B·ÚL הזוהר כדברי ∆¬»»ƒ
"‡Ï˜ ‡Ó¯‡Ï"74, קול להרים ¿«»»»»

התעלות  מסמלת והרמה שיר) (של

למעלה e˙kL·מלמטה BÓÎe75 ¿∆»
" הלויים עבודת אודות »«¿ÚÂ·„בתורה

."‡e‰ ÈÂl‰«≈ƒ
‡e‰ "Ì„ÓÚÓa Ï‡¯NÈ"Â¿ƒ¿»≈¿«¬»»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ¯wÚ מלמעלה ƒ«ƒ¿«««¿»»
‰‰ÏÚ‡‰,למטה  ¯Á‡L כמבואר ∆««««¬»»

בבית  הקרבנות עבודת לגבי הן לעיל

התפילה  עבודת לגבי והן המקדש

העלאה  בדרך העבודה שלאחרי

ההמשכה  באה למעלה, מלמטה

למטה  מלמעלה בדרך וההתגלות

¯wÚ‰ ÔÎÏÂ עבודת של בפעולה ¿»≈»ƒ»
ÔÈÚהקרבנות  ‡e‰ƒ¿«

‡˙È‡„ÎÂ ,'˙B„ÓÚn'‰ כמובא ««¬»¿ƒ¿ƒ»
‡¯Óba76,˙B„ÓÚÓ ‡ÏÓÏ‡" «¿»»ƒ¿»≈«¬»

"ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆
‡È‰ ‰ek‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡c)¿««ƒ∆««»»ƒ

˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ ולא ƒ¿»ƒ¿««»¿»
בפרט, המעמדות לעניין ≈¬‰¯Èבהכרח

ÔBLl‰ ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡««»
"˙B„ÓÚÓ" מכאן ללמוד יש ולכן «¬»

ההמשכה  של והחשיבות ההדגשה על

ההעלאה  אחרי שבאה מלמעלה

ידי  על שנפעלת המשכה מלמטה,

במעמדם' wÚ¯'ישראל e‰fL ,(∆∆ƒ«
Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ האלוקות של ««¿»»¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÏBÚa»»¿«¿≈∆
ÏÚÙpL ÈÙk ,ÌÏBÚ‰ Ïk Ìeiƒ̃»»»¿ƒ∆ƒ¿»

,"„ÓÚÓ ÈL‡" È„ÈŒÏÚ כפי «¿≈«¿≈«¬»
העוסקים  ישראל בני שנקראים

ידי Ì„ÈŒÏÚÂב'מעמדות' על ¿«»»
'אנשי  של וכו' בתפילה עבודתם

האלוקות CLÓמעמד' ÏÎÏגילוי ƒ¿»¿»
‰Ó C¯cŒÏÚÂ) Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«∆∆«

Èelb‰ CLÓ Lc˜n‰Œ˙ÈanL (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»«ƒ

Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa יתברך לו 'דירה נהיה כולו הזה העולם שכל ועד ¿»»»À
).בתחתונים'

el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL ÌLÈ ÔÎŒBÓÎe לויים' בעבודתם', 'כוהנים של ¿≈∆¿»¿…»ƒ¿»ƒ≈
במעמדם' ו'ישראל ‰lÙz‰בדוכנם' ÔÈÚa זמן בכל ואחד, אחד כל של ¿ƒ¿««¿ƒ»

מקום, ‰lÙz‰ובכל  ÈÙÏ Èkƒƒ¿≈«¿ƒ»
,‰˜„v‰ ˙È˙ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ««¿»»

‡˙È‡„ÎÂ וכמובא‡¯Óba77 ¿ƒ¿ƒ»«¿»»
·È‰È ¯ÊÚÏ‡ Èa¯"נותן‰Ëe¯t «ƒ∆¿»»»ƒ¿»

,ÈÏˆÓ ¯„‰Â ÈÚÏ כך ואחר ∆»ƒ«¬««¿ƒ
e˙kL·מתפלל  BÓk78 בתהלים ¿∆»

˜„ˆa È‡ של והכנה בהקדמה ¬ƒ¿∆∆
EÈtצדקה  ‰ÊÁ‡ בתפילה," ∆¡∆»∆

‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL כוח והנתינת ∆ƒ««¿»»
˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿≈∆«ƒ¿

מכן  מלמטה,‰‰ÏÚ‡‰לאחר ««¬»»
‡e‰ dÓˆÚ ‰lÙz‰ CkŒ¯Á‡Â¿««««¿ƒ»«¿»

,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ לעיל כמבואר ƒ¿«««¬»»
ולגבי  הקרבנות עבודת לגבי בהרחבה

התפילה  ‰lÙz‰עבודת È¯Á‡Ïe¿«¬≈«¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ ובלשון ≈∆«»

ז"ל ∆∆¿»≈Òk‰Œ˙ÈaÓ"ƒ˙חכמינו
"L¯„n‰Œ˙È·Ï79ÔÈÚ e‰fL , ¿≈«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקות של  ««¿»»
‰hÓÏ בכל האלוקות והארת וגילוי ¿«»

לעיל. כמבואר העולם,

Œ˙È·a ‰È‰L ÌLk ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈¿≈∆»»¿≈
È¯w‡c ÔkLÓ"·e Lc˜n‰«ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿≈

גילוי Lc˜Ó",הנקרא היה שם ƒ¿»
הגשמית  המציאות בתוך בגלוי אלוקות

באריכות, לעיל כמבואר «Ckהמוגבלת,
Œ„vnL ,·˜ÚÈ Ïˆ‡ Ìb ‰È‰»»«≈∆«¬…∆ƒ«

BÓˆÚ של במצבו להתחשב מבלי «¿
בכלל  העולם ובמצב יעקב ‰È‰עשו »»

„eÚi‰ Ìei˜Ï ÔÎeÓ ¯·k¿»»¿ƒ«ƒ
"ÔBiˆ ¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ"¿»ƒƒ¿«ƒ

¯¯·Ï ,'B‚Â ולהעלות ‡˙ולתקן ¿¿»≈∆
ÌÏBÚ' ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L ,ÂNÚ≈»∆ƒ¿«≈»

'e‰z‰ מעולם הוא עשיו שורש כי «…
ˆ¯CÈהתוהו, ‰È‰ ÔÎÏÂ יעקב ¿»≈»»»ƒ

‰LÏLÏ BÓˆÚ ÔÈ˜˙‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ¿…»
‰lÙz ÔB¯Bc ,ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ»

,‰ÓÁÏÓe השאלה מיושבת ובזה ƒ¿»»
הם  שלכאורה אף הדברים שלושת לכל ההכנה עניין מהו לעיל שנשאלה
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l"yz'dיח elqk h"i ,glyie zyxt zay

ׁשהיּו הענינים ׁשלׁשה ּבדגמת ׁשהם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומלחמה,

החסד  ענין הּוא "ּדֹורֹון" ּכי הּקרּבנֹות, ְְֲִִֶֶַַַַַָָּבעבֹודת

להעלאה  ּכח נתינת  ׁשּזֹוהי  מּלמעלה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹוההמׁשכה

ּגֹו' ארצה" מּצב "סּלם הּתפּלה, 80ׁשעלֿידי ְְְִֵֶַַַָָָָֻֻ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה אחרּֿכ נעׂשית ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ(ׁשעלֿידּה

ּכמֹו מלחמה, ׁשל ּבאפן ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַָָָֹהּתֹורה),

"ּבצלֹותי 81ׁשּכתּוב  ותרּגּומֹו ּובקׁשּתי", "ּבחרּבי ְְְְְְְִִִִֶַַַָ

חרּבא  אּפּום "נהמא ענין והּוא ְְְְֲִִַַַַָָָּובבעּותי",

לעיל 82ליכֹול" האמּור עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף ויׁש . ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּב'עֹולם  הּברּור לפעל רצה ׁשּיעקב א) ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ(סעיף

ּכמֹו ("קטנּתי") הּבּטּול ענין ׁשם ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹהּתהּו'

עצמֹו ׁשהתקין מה ּגם ׁשּזהּו הּתּקּון', ְְְִִִֶֶֶַַַַָּב'עֹולם

'ּתּקּון' מּלׁשֹון "התקין" ּדברים, וזהּו83לׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִִֶָָֹ

הּמעלה  ּכי ּדברים", לׁשלׁשה עצמֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁש"התקין

(ׁשּלא  קּוין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש היא הּתּקּון' ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּב'עֹולם

קּוין), ׁשני רק ּבֹו ׁשּיׁש הּתהּו' 'עֹולם ְְִֵֵֶַַַָֹּכמֹו

ּבעֹולם. אלקּות המׁשכת ּתהיה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹועלֿידיֿזה

ׁשּכתּוב e‰ÊÂי) מה נפׁשי 84ּגם בׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְִֶַַַָָָָ

[ׁשענין  עּמדי היּו ברּבים ּכי לי, ְְְִִִִִִִֶַָָָָמּקרב

ג' ּביֹום ׁשהיתה ּכסלו, י"ט לּגאּלת ׁשּי ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻזה

ּבאּגרת  הּזקן רּבנּו (ּכדברי טֹוב" "ּכי ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהכּפל

זה 85הּידּועה  ׁשעל לחרּות)], ּבצאתֹו ׁשּכתב ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּבּתֹורה 86ּדרׁשּו העֹוסק "ּכל ְֵֵַַָָָָ

וכּו', הּצּבּור" עם ּומתּפּלל ְְְֲִִִִִִֵַַָּובגמילּותֿחסדים

קּוין  הּׁשלׁשה ּכל נעׂשית 87ׁשהם ׁשעלֿידיֿזה , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבענין  ּכלל צר ׁשאין "ׁשלֹום", ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּפדּיה

ו"ּכן  ּכסלו). י"ט ּבגאּלת ׁשהיה (ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּמלחמה

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב לנּו" ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּתהיה

לארצנּו. קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַָָֹיבא
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א).80) (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, זח"א וראה יב. כח, כב.81)ויצא מח, קפח,82)ויחי ח"ג זהר

ועוד. קפ. ס"ע בשלח האמצעי אדמו"ר מאמרי תצ. ע' ח"ב תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ב. כו, נשא לקו"ת וראה ראה 83)ב.

.272 ע' חט"ו שיחות לקוטי - המאמר שלאחרי בשיחות יט.84)גם נה, (נעתק 85)תהלים וש"נ רלב. ע' הזקן אדמו"ר אג"ק

כסלו). יט יום" א.86)ב"היום ח, רד).87)ברכות (ע' עה"פ תהלים אור) (יהל אוה"ת שם. מהרש"א חדא"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מזה, זה היאהפכיים eÈ‰Lוהתשובה ÌÈÈÚ‰ ‰LÏL ˙Ó‚„a Ì‰L∆≈¿À¿«¿…»»ƒ¿»ƒ∆»

"ÔB¯Bc" Èk ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Úaמתנה ‰ÒÁ„היינו ÔÈÚ ‡e‰ «¬««»¿»ƒƒ¿««∆∆
Ák ˙È˙ È‰BfL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â('ה'משפיע (מצד מלמעלה ¿««¿»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ«…«

,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ‰‡ÏÚ‰Ï יעקב בחלום האמור את דרשו זה שעל ««¬»»∆«¿≈«¿ƒ»
'Bb "‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ"80 כשם À»À»«¿»

('מוצב  מלמטה עולים שבסולם

מגיע  ('וראשו למעלה ארצה')

התעלות  היא התפילה כך השמימה')

למעלה  מלמטה לאלוקות והתקרבות

d„ÈŒÏÚL),זו העלאה ידי על ∆«»»
הקרבנות, ועבודת התפילה עבודת

‰ÎLÓ‰‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ«¬≈«««««¿»»
למטה  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמלמעלה

,‰¯Bz‰ האלוקות גילוי עניין הוא «»
לעיל  כמבואר È‰L‡בעולם, ,(∆ƒ

התפילה ÏLעבודת ÔÙ‡a¿…∆∆
·e˙kL BÓk ,‰ÓÁÏÓ81 שיעקב ƒ¿»»¿∆»

האמורי' מיד לקחתי 'אשר אמר אבינו

BÓeb¯˙Â ,"ÈzL˜·e Èa¯Áa"¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿
,"È˙eÚ··e È˙BÏˆa" בתפילתי ƒ¿ƒ¿»ƒ

"Ó‰‡ובבקשתי, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»
"ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡82 זמן ««¿»≈

היצרֿ עם המלחמה זמן הוא האכילה

הזהר  כלשון חרבא הרע, אפום "נהמא

אל  להיות צריכה הלחם (אכילת ליכול"

הדברים  ומשמעות החרב). פני מול

תאוות  לשם תהיה לא שהאכילה היא

וכך  לשםֿשמים. אלא הגוף והנאת

הלחם. את ומזככים מבררים

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
(‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈¿ƒ
¯e¯a‰ ÏÚÙÏ ‰ˆ¯ ·˜ÚiL∆«¬…»»ƒ¿…«≈
ÌL ‰È‰iL 'e‰z‰ ÌÏBÚ'a¿»«…∆ƒ¿∆»

התוהו' ‰Ïehaב'עולם ÔÈÚƒ¿««ƒ
BÓkלאלוקות ("ÈzË˜")»…¿ƒ¿

aÌb e‰fL ,'Ôewz‰ ÌÏBÚ'¿»«ƒ∆∆«
ÔÈ˜˙‰L ‰ÓהכיןBÓˆÚ יעקב «∆ƒ¿ƒ«¿

"ÔÈ˜˙‰" ,ÌÈ¯·c ‰LÏLÏƒ¿…»¿»ƒƒ¿ƒ
'Ôewz' ÔBLlÓ83, שרצה לכך רמז ƒ¿ƒ

התיקון. בעולם הקיים הביטול את BÓˆÚלפעול ÔÈ˜˙‰"L e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿
‰ÏÚn‰ Èk ,"ÌÈ¯·c ‰LÏLÏהמיוחדת‡È‰ 'Ôewz‰ ÌÏBÚ'a ƒ¿…»¿»ƒƒ««¬»¿»«ƒƒ

˜¯ Ba LiL 'e‰z‰ ÌÏBÚ' BÓk ‡lL) ÔÈe˜ ‰LÏL Ba LiL∆≈¿…»«ƒ∆…¿»«…∆≈«
,(ÔÈe˜ ÈL הוא 'קו' כל התוהו שבעולם הסוד בתורת בהרחבה כמבואר ¿≈«ƒ

שונים  קוים שהם הגבורה קו ואת החסד קו את בעיקר ויש ובתוקף בחוזק

בין  והתכללות שילוב לפעול שעניינו התפארת קו את וחסר מזה זה והפכים

בעולם  כן שאין מה וגבורה, חסד

השילוב  עניין את יש כן שבו התיקון

שיגבר ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰וההתכללות ¿«¿≈∆
התיקון עולם של ∆¿È‰zƒ‰עניינו

.ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…»»
·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (È84 ¿∆««∆»

ÈLÙבתהילים ÌBÏL· ‰„t»»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ,ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»

ÔÈÚL] È„nÚ פסוק של התוכן ƒ»ƒ∆ƒ¿»
˙l‡bÏ CiL ‰Ê הזקן אדמו"ר ∆«»ƒ¿À«

ÌBÈaביום  ‰˙È‰L ,ÂÏÒk Ë"Èƒ¿≈∆»¿»¿
"·BË Èk" Ba ÏtÎ‰L וכפי ‚' ∆À¿«ƒ

ימי  לשבעת נחלק התהילים שספר

נאמר  בשלום' 'פדה זה פסוק השבוע,

שלישי  ‰Ô˜fביום ea¯ È¯·„k)¿ƒ¿≈«≈«»≈
‰Úe„i‰ ˙¯b‡a85·˙kL »ƒ∆∆«¿»∆»«

˙e¯ÁÏ B˙‡ˆa הוא שם מהמאסר, ¿≈¿≈
לו  באה השחרור שבשורת כותב

הפסוק  את תהילים בספר כשקרא

Ê‰הזה  ÏÚL 'פדה )], הכתוב על ∆«∆
נפשי' ¯eÈ˙Baבשלום eL¯c»¿«≈

Ï"Ê86‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk"»»≈«»
Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈

,"¯eav‰ ÌÚ הכתוב עליו 'מעלה ƒ«ƒ
ולבניי  לי פדאני האומות'כאילו מבין

Ì‰L ,'eÎÂ גמילות עבודה, תורה, ¿∆≈
˜ÔÈeחסדים ‰LÏM‰ Ïk87, »«¿…»«ƒ

‰i„t‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈«¿ƒ»
נפשי' בשלום ÏL'פדה ÔÙ‡a¿…∆∆

ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡L ,"ÌBÏL"»∆≈…∆¿»
‰È‰L ÈÙk) ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»»¿ƒ∆»»

ÂÏÒk Ë"È ˙l‡‚a שהשחרור ƒ¿À«ƒ¿≈
של  מלאה הסכמה מתוך היה

eÏ"הממשלה  ‰È‰z Ôk"Â .(¿≈ƒ¿∆»
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