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d"kyz'd ,oeygxn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ֿלל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

אראּך אׁשר הארץ אל אבי ,1ּומּבית ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

וידּועה  .וטֹובת להנאת ,ֿלל רׁש"י: ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופירׁש

לאברהם  לֹומר הּקּב"ה הּוצר לּמה ְְְְַַַַַָָָָָָָהּקּוׁשיא

ׁשּיל מסּפיק היה ולא ,וטֹובת להנאת ,ֿלְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹל

ּבּמאמר  ואיתא ּבלבד. הּקּב"ה ציּוּוי ּבגלל ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָרק

ׁשּיצאּו הּביכלא (ּבאחד צדק' ה'ּצמח ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

והּׁשביה) מהּגלּות ּׁשּכתב 2לאחרֹונה מה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

'3ה'אלׁשי"ל" הּוא "ֿלּד"ל ׁשהּפירּוׁש ְְְְִֵֶֶַַָ

ּומקֹור  לׁשרׁש ׁשּיּגיע הינּו, ,הֹול אּתה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולעצמ

ּדהּנה  למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ׁשּלא 5ידּוע 4נׁשמתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הארה  רק אּלא ּבּגּוף, למּטה נמׁשכה הּנׁשמה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הּנׁשמה  עיקר אבל למּטה, נמׁשכה לבד ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמּמּנה

איֿאפׁשר  ׁשּבקדּוׁשה לפי למעלה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנׁשארה

כּו', רֹוׁשם ׁשּום יּׁשאר ולא למּטה הּכל ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיּומׁש

מּמקֹומֹו נעקר אינֹו ׁשּבקדּוׁשה ּדבר כל ְְְִִִֵֶֶָָָָָּכי

נׁשאר 6לגמרי  ׁשרׁשּה עיקר לּנׁשמה, ּובנֹוגע , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

חפץ  ארץ העליֹונה, ּבארץ הארה 7למעלה ורק , ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכדי  ּבּגּוף. להתלּבׁש ויֹורדת מתּפּׁשטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנה

עלֿידי  ּדוקא זה הרי הּנׁשמה, לׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּגיע

הארץ  ּכנגד מכונת ׁשהיא יׂשראל  לארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻההליכה

(הֹול אּתה ּולעצמ ל) ֿלל" וזהּו ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה.

הּוא  הרי לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי הארץ", אל ְְֲִִֵֶֶֶָָָָגֹו'

אל  ּומתחּבר ּכהֹול הּוא הרי הארץ אל ּבלכּתֹו א וׁשרׁשֹו, מעיקרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפרד

ּבזה  והענין וׁשרׁשֹו. למעלה 8עצמֹו ׁשהיא ּכפי הּוא הּנׁשמה וׁשרׁש ׁשעיקר , ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האצילּות. עֹולם זה הרי הּקּבלה ּובלׁשֹון האחדּות, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם

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

פרשתנו.1) ואילך.2)ריש ב תרפ, שם גם וראה ואילך. א תרעה, ד') (כרך בראשית באוה"ת לאח"ז נדפס - לךֿלך ד"ה

פרשתנו.3) 89).4)ריש ע' תש"ה (סה"מ תש"ה יח). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה לךֿלך גו' ויאמר רד"ה גם ראה 5)ראה

ד. עא, האזינו ד. טז, שה"ש פ"א.6)לקו"ת של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח גם וראה פ"א. המציאות שער פרדס ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק ובכ"מ.7)תניא וישב. ר"פ תו"א (סה"מ 8)ראה תרנ"ד לךֿלך גו' ויאמר ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת לך, לך פרשת השבוע, פרשת

˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¿»∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈
j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡1,EÏŒCÏ :È"L¯ L¯ÈÙe הכתוב , »ƒ∆»»∆¬∆«¿∆»≈≈«ƒ∆¿

כלומר  בשבילך, "לך", היא שההליכה ואומר E˙·BËÂ.מדייק E˙‡‰Ï«¬»»¿¿»¿
C¯ˆe‰ ‰nÏ ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂƒ»«¿»»»¿«
ŒCÏ Ì‰¯·‡Ï ¯ÓBÏ ‰"aw‰«»»«¿«¿»»∆
‡ÏÂ ,E˙·BËÂ E˙‡‰Ï ,EÏ¿«¬»»¿¿»¿¿…
ÏÏ‚a ˜¯ CÏiL ˜ÈtÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ∆≈≈«ƒ¿«

„·Ïa ‰"aw‰ ÈeeÈˆ אם גם והרי ƒ«»»ƒ¿«
אומר  היה לא הקדושֿברוךֿהוא

היא  הזו שההליכה אבינו לאברהם

שאברהם  בוודאי ולטובתו, להנאתו

והולך? הציווי את מקיים היה

‡˙È‡Â מובאÏL ¯Ó‡na ¿ƒ»««¬»∆
„Á‡a) '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿««

C‡ÏÎÈa‰ כתביֿיד של כרך «ƒ¿»
˙eÏb‰Ó ‰B¯Á‡Ï e‡ˆiL∆»¿»«¬»≈«»

‰È·M‰Â לכתבי הכוונה כלל בדרך ¿«ƒ¿»
אל  והגיעו ברוסיה שהיו חסידות

‰'‡CÈLÏ'2)הרבי  ·˙kM ‰Ó3 «∆»«»«¿ƒ
זה  פסוק על ≈»∆Le¯Èt‰Lבפירושו

"EÏŒCÏ"c"לך" הדיוק משמעות ¿∆¿
‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" ‡e‰¿¿«¿¿«»

,CÏB‰ לאברהם אומר ה' כלומר, ≈
עצמו  אל הולך הוא זו שבהליכה אבינו

L ,eÈ‰ אבינו ÚÈbiאברהם «¿∆«ƒ«
BÓk B˙ÓL ¯B˜Óe L¯LÏ¿…∆¿ƒ¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L.באלוקות‰p‰c4 ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈
Úe„È5 החסידות Ïkבתורת ‡lL »«∆…»

‰ÎLÓ ‰ÓLp‰ וירדה‰hÓÏ «¿»»ƒ¿¿»¿«»
¯˜הגשמי,Ûebaלהתלבש  ‡l‡ «∆»«
Ï·„מועטת ‰‡¯‰ ‰pnÓ ∆»»ƒ∆»¿«

‰ÎLÓ וירדהÏ·‡ ,‰hÓÏ ƒ¿¿»¿«»¬»
‰ÏÚÓÏ ‰¯‡L ‰ÓLp‰ ¯˜ÈÚƒ««¿»»ƒ¿¬»¿«¿»

עליונים, רוחניים ÈÙÏ¿ƒבעולמות
¯LÙ‡ŒÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»ƒ∆¿»
‡ÏÂ ‰hÓÏ Ïk‰ CLÓeiL∆¿««…¿«»¿…

'eÎ ÌLB¯ ÌeL ¯‡MÈ בשורש ƒ»≈∆
הדבר, c·¯ומקור ÏÎ Èkƒ»»»

¯˜Ú BÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»≈∆¿»
È¯Ó‚Ï BÓB˜nÓ6 כאשר גם אלא ƒ¿¿«¿≈

מלמעלה  ונמשך יורד הראשון,הוא ומקורו בשורשו נשאר ממנו חלק למטה,

,‰ÓLpÏ Ú‚B·e שעיקרה הכוונה נשאר אין הרושם ורק למטה יורד ¿≈««¿»»
אלא  ‰BÈÏÚ‰להיפך למעלה ı¯‡a ‰ÏÚÓÏ ¯‡L dL¯L ¯˜ÈÚƒ«»¿»ƒ¿»¿«¿»»»∆»∆¿»

הנקראת  ıÙÁהרוחנית, ı¯‡7‰¯‡‰ ˜¯Â pnÓ‰מועטת , ∆∆≈∆¿«∆»»ƒ∆»
˙„¯BÈÂ ˙ËMt˙Ó מלמעלה ƒ¿«∆∆¿∆∆

Ûebaלמטה  LaÏ˙‰Ï.הגשמי ¿ƒ¿«≈«
‰ÓLp‰ L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆«¿»»

לא  כלל בדרך יורדת שכאמור

בגוף, Âc˜‡להתלבש ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆
„‚k ˙ÂÎÓ ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿À∆∆¿∆∆

‰BÈÏÚ‰ ı¯‡‰ שורש הוא שם »»∆»∆¿»
(EÏהנשמה. EÏŒCÏ" e‰ÊÂ¿∆∆¿¿

Ï‡ 'B‚ (CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe¿«¿¿«»≈∆
ıeÁa B˙BÈ‰a Èk ,"ı¯‡‰»»∆ƒƒ¿¿
B¯˜ÈÚÓ „¯Ù ‡e‰ È¯‰ ı¯‡Ï»»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ»

,BL¯LÂ נשאר ושורשו עיקרו כי ¿»¿
הארה  רק יש למטה ואילו למעלה,

של  ‡Ïהנשמה מועטת BzÎÏa C‡«¿∆¿∆
CÏB‰k ‡e‰ È¯‰ ı¯‡‰»»∆¬≈¿≈
BL¯LÂ BÓˆÚ Ï‡ ¯aÁ˙Óeƒ¿«≈∆«¿¿»¿
וכפי  שלו, העצמיות גם נחשב זה והרי

להלן. ויבאר שיוסיף

‰Êa ÔÈÚ‰Â8L¯LÂ ¯˜ÈÚL , ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ

,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ עולם ¿«¿»¿»»«¿
אין  מציאות שבו לשום מקום תפיסת

נפרד  נברא שום ואין האלוקות מלבד

עצמה  בפני מציאות ונחשב מאלוקות

הוא  ולכן לאלוקות, בטל הכול אלא

ה', אחדות ביטוי לידי באה שבו  עולם

מלבדו, מציאות שום שאין במובן

ÌÏBÚ ‰Ê È¯‰ ‰Ïaw‰ ÔBLÏ·eƒ¿««»»¬≈∆»
˙eÏÈˆ‡‰ מבין ארבעת הראשון »¬ƒ

 ֿ אצילותֿבריאה הרוחניים העולמות

עם  נבראים אין ובו יצירהֿעשיה
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כללי  מפתח  

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  לך מארצך-ויאמר ה' אל אברם לךה "מאמר ד  ) ג

 ה   ................  הה'תשכ" , מרחשון י"א  ,פרשת לך לךשבת 

 י  ......  הה'תשכ" ,מרחשון  א"י ,לך-לך "פ ששיחת   )ד

 ,ח' מרחשון ,שיחת מוצאי יום ד' פ' לך לך  )ה

 כא  ...................................................  נ"בתש'ה

 ,וןמרחש יו"ד ,יום ועש"ק פ' לך לך תשיח  )ו

 הכ  ...................................................  "בה'תשנ

 כו  ......  "בו' מרחשון ה'תשנ ,ליל ב' פ' לך לך"ד ר  )ז

 מא  ..  "במרחשון ה'תשנ י"א ,לך לךמשיחות ש"פ   )ח

  אנ  .................ו טך כר פרשת לך לךשיחות -ילקוט  )ט

 ה"ח לכ"ק הרה"ג הר ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )י

 נז  ...................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 נח  .............  פרשת לך לך –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

 נט  ..........  פרשת לך לךלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יב

 צח   ..............  פרשת לך לךלשבוע עורי תהלים יש  ) יג

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יד

 צט  ....................................  פרשת לך לך ע בולש 

 אקי  ...........  פרשת לך לךלשבוע ם" יום ו יה"ח ול  )טו

 קיג  ........................  "ם ברמב ןוילע מיתיו הלכה  )טז

 שיעורי רמב"ם 

 זקט  .........  פרשת לך לךלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יז

 פדק   .........  פרשת לך לךלשבוע יום פרק אחד ל –  ) יח

 רז  ..............  פרשת לך לךלשבוע ות וצספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

 ריג   .......................................  י פרק  לתקה   ,כגפרק  ה רמיי

  זבחיםסכת מ – ותמשני  )כא

 רטו  ....................................................  תי קה ור ביא

 גכר  ............................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כב

  םעם ביאורי דהנמסכת   ) כג

 דכר  ..............................................  ז יעד דף  יאמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

 נג ר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  לה תפת ווך הלכשולחן ער  )כה

 ג נר  ................................  זקן אדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  ולא יקרא עוד שמך אברם  אור התור  )כו

 נור  ..................................................  ו"ר הזקן אדמ 

    התשוברי עש  )כז

 נחר  ..............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כח

 נטר  ........................................  ח צדק""צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כט

 אסר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  ) ל

 בסר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  תש"ה' –ם מאמריר הספ  )לא

 סדר  ............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש" -ש"בות ה'תחפר השיס  )לב

 סזר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) לג

 סחר  .....................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 סטר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

 עזר  .................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  ) לה

 עח ר  .....................  פרשת לך לךלשבוע  זמנים  לוח  ) לו

 עטר  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לז



d"kyz'dו ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ׁשרֹוב  ׁשאףֿעלּֿפי ּבהּגה"ה, צדק' ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָה'ּצמח

מּכלֿמקֹום  עׂשּיה, יצירה מּבריאה הם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּנׁשמֹות

מאצילּות  הּוא הּנׁשמֹות ּכל ּגם 9ׁשרׁש ּכמבאר , ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ּתֹורה' ׁשחֹורה 10ּב'לּקּוטי ונאוה.11ּבענין אני ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשהיא  ּכפי הּנׁשמה ּומקֹור לׁשרׁש להּגיע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכדי

לארץ  ההליכה עלֿידי זה הרי האצילּות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ְִֵָיׂשראל.

הענין CÈLÓÓeב) ׁשּבאּור צדק', ה'ּצמח «¿ƒְִֵֶֶֶֶַַָָ

להּגיע  ׁשּבכדי זה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ(הּטעם

לארץ  ההליכה להיֹות צרי ּבאצילּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָלׁשרׁשֹו

הענין  ּבאּור ּתחלה ּבהקּדים יּובן ּדוקא) ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראל

ׁשפע  נמׁש ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ׁשני טֹוב ְְִִֵֶֶֶַָָּד'יֹום

 ֿ ּדיצירה מלכּות ּבחינת לתֹו ּדאצילּות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהעליֹון

ׁשּדרּכם  ׂשרים' ּב'ׁשבעים  הּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָועׂשּיה,

לארץ. ׁשּבחּוץ יׂשראל לבני הּׁשפע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

ÔÈÚ‰Â ידּוע ּדהּנה מלכּות 12ּבזה, ׁשּבחינת ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָ

להתלּבׁש למּטה יֹורדת אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדאצילּות

אינּה ּדבריאה מלכּות וגם ׂשרים', ְְְְִִִִִֵַַַָָָּב'ׁשבעים

ּבחינת  רק אּלא ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמתלּבׁשת

הּמתלּבׁשת  היא ועׂשּיה ּדיצירה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמלכּות

הראּוי  הּׁשפע להם להמׁשי ׂשרים' ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּב'ׁשבעים

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה ועל להם. ּגלּו13לתת ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

צרי ׁשּכאׁשר ּפירּוׁש: עּמהם, ׁשכינה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלאדֹום

ּבזמן ליׂשראל ׁשפע ּכׁשּיֹוׁשבים להׁשּפיע הּגלּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מּוכרחת  אזי ׂשרים', ה'ׁשבעים ממׁשלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָּתחת

ועׂשּיה, ּדיצירה מלכּות ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּׁשכינה,

ּתחת  ׁשּיׂשראל ההם ּב'ּׂשרים' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתלּבׁש

ליׂשראל  ההׁשּפעה ּתעבֹור ׁשּדרּכם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָממׁשלּתם,

ההּוא. הּׂשר ׁשל הארץ חלק אדמת על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיֹוׁשבים

מּמׁש, עּמהם עּמהם, ׁשכינה לאדֹום ּגלּו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ועׂשּיה  ּדיצירה מלכּות ׁשרק והּטעם  מּמׁש. ׂשרים' ּב'ׁשבעים ׁשּמתלּבׁשת ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

ּדבריאה, מלכּות לא וגם ּדאצילּות, מלכּות ולא ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָֹֹמתלּבׁשים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ואילך). מח ע' ג.9)תרנ"ד יט, שה"ש ואילך).10)לקו"ת ב (ז, ונאוה אני שחורה ענין ביאור ד"ה א,11)שה"ש שה"ש

ואילך.12)ה. א'תתכח ע' שמע"צ אוה"ת ואילך. רמה ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי מסעי.13)ראה ס"פ ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמית. וישות מציאות ˆ„˜'תחושת ÁÓv'‰ ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ«∆«∆∆

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯aÓ Ì‰ ˙BÓLp‰ ·B¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰"‰b‰a¿«»»∆««ƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Ó ‡e‰ ˙BÓLp‰ Ïk L¯L ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰iNÚ9, ולכן ¬ƒ»ƒ»»…∆»«¿»≈¬ƒ

אל  לאצילות הליכה 'הליכה' היא הנשמה של Ìbהעצמיות ¯‡·Ók«¿…»«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a10ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«

‰¯BÁL11‰Â‡Â È‡ נתבאר שם ¿»¬ƒ¿»»
ששורשם  הנשמות בעולמות שגם

שורש  להם יש בריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות  בעולם יותר קדום ומקור

נשמות  של ה'לידה' – הקבלה (ובלשון

מאצילות  שלמטה בעולמות היא אלו

בעולם  הוא שלהם ה'עיבור' אבל

L¯LÏהאצילות). ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ∆ƒ
‰Ê È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¬≈∆
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆

Ï‡¯NÈ ארץ כי לעיל, כמבואר ƒ¿»≈
שלמט  ל'ארץ'ישראל מכוונת ה

נשמות  ומקור שורש הוא שם שלמעלה

ישראל.

'˜„ˆ ÁÓv'‰ CÈLÓÓe (·«¿ƒ«∆«∆∆
הנזכר, ‰ÔÈÚבמאמר ¯e‡aL∆≈»ƒ¿»

ÌÚh‰) הפנימיÈ„ÎaL ‰Ê ÏÚ ««««∆∆ƒ¿≈
BL¯LÏ ÚÈb‰Ï האדם נשמת של ¿«ƒ«¿»¿

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿
(‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈ»¿«¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ‰ הפנימיÈL ·BË ÌBÈc »ƒ¿»¿≈ƒ
BaL ,˙BÈeÏb ÏL של זה ביום ∆»∆

לארץ החג  ÚÙLבחוץ CLÓƒ¿»∆«
˙ÈÁa CB˙Ï ˙eÏÈˆ‡c ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬ƒ¿¿ƒ«
,‰iNÚÂŒ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
למעלה  יש העולם אומות לשבעים

שפע  מקורות 'שרים', שבעים

ÚÙM‰ CLÓ Ìk¯cL גםÈ·Ï ∆«¿»ƒ¿»«∆«ƒ¿≈
ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ החוגגים ƒ¿»≈∆¿»»∆

וכפי  גלויות', של שני טוב 'יום

להלן. עוד שיתבאר

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â12 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  eÎÏÓ˙בקבלה ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿

‰hÓÏ ˙„¯BÈ dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ≈»∆∆¿«»
מאצילות  שלמטה לעולמות

dÈ‡ ‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ Ì‚Â ,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ»≈»
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙Ó השפעה מקבלים לא העולם אומות ולכן ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ

הבריאה  ומעולם האצילות ÈˆÈc¯‰מעולם ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡∆»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï CÈLÓ‰Ï 'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ ‰iNÚÂ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰Ï ˙˙Ï Èe‡¯‰ ÚÙM‰ ולכן «∆«»»»≈»∆
משני  רק השפעה מקבלים הם

ועשיה. יצירה יותר, הנמוכים העולמות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ13 ¿«∆»¿¬»≈«
eÏb ישראל ÈÎL‰בני ÌB„‡Ï »∆¡¿ƒ»

Ì‰nÚ הכוונה פשוטו שהשכינה לפי ƒ»∆
כשהם  גם ישראל בני את מלווה

העניינים, פנימיות ולפי בגלות,

CÈ¯ˆ ¯L‡kL :Le¯Èt≈∆«¬∆»ƒ
ÔÓÊa Ï‡¯NÈÏ ÚÙL ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙Áz ÌÈ·LBiLk ˙eÏb‰«»¿∆¿ƒ««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
שבמובן  היא הדברים ומשמעות

דרך  מגיע ישראל לבני השפע מסויים

העולם, Á¯ÎeÓ˙אומות ÈÊ‡¬«¿««
˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ì‰‰ 'ÌÈ¯O'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»ƒ»≈
,ÌzÏLÓÓ ˙Áz Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈««∆¿«¿»
‰ÚtL‰‰ ¯B·Úz Ìk¯cL∆«¿»«¬««¿»»
˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈ·LBiL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿«

‡e‰‰ ¯O‰ ÏL ı¯‡‰ ˜ÏÁ כי ≈∆»»∆∆«««
זו  אומה של ממשלה תחת בהיותם

את  מקבלים ישראל בני בגשמיות,

של  ה'שר' באמצעות שלהם השפע

אומה. ÌB„‡Ïאותה eÏb e‰ÊÂ¿∆»∆¡
,LnÓ Ì‰nÚ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆ƒ»∆«»
ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙nL eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ

'ÌÈ¯N אומות של השפע מקור »ƒ
L¯˜העולם, ÌÚh‰Â .LnÓ«»¿«««∆«

‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ שני «¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
העולמות  מארבעת הנחותים העולמות

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ‡ÏÂ¿…«¿«¬ƒ¿«
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ»«
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מקּננא  עיּלאה ׁשאּבא הּידּוע עלּֿפי ְְִִֶַַַַַָָָָָהּוא

ספירן 14ּבאצילּות  וׁשית ּבבריאה, מקּננא ּובינה , ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָ

ּביצירה  וידּוע 15מקּננן החיצֹונים 16. ׁשּיניקת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, ּתחּתֹונֹות' מ'ׁשבע ְְִִִֵֵֶֶַַַַהיא

ולכן  החיצֹונים, יניקת אין ּובינה' ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ'חכמה

ּב'ׁשבעים  להתלּבׁש יֹורדת אינּה ּדבריאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמלכּות

ספירת  מאירה הּבריאה ּבעֹולם ּכי ְְְְִִִִִַַָָָָׂשרים',

טעם  ועֹוד לחיצֹונים. יניקה אין ׁשּמּמּנה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבינה,

הּידּוע  עלּֿפי רּוּבֹו17לזה, - הּבריאה ׁשעֹולם ְְִִֶֶַַַַָָָ

על  מחצה - הּיצירה ועֹולם רע, ּומעּוטֹו ְְֱִִֶַַַָָָטֹוב

התחלת  ולכן רע, רּוּבֹו - העׂשּיה ועֹולם ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָמחצה,

,ואיל היצירה מעֹולם הּוא החיצֹונים ְְְִִִֵֵַַָָָמדֹור

ּבעֹולם  לא אבל מחצה, על מחצה ְֱֱֲֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשם

זה  ּומּׁשּום טֹוב. ׁשרּוּבֹו מאחר ְִִֵֶֶַַַָהבריאה,

ּדיצירה  מלכּות - ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִִִַַַָָמתלּבׁשים

ּדוקא. ְֲִַַָָועׂשּיה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ טֹוב ׁשּב'יֹום החדּוׁש ּגֹודל יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַָ

מתּגּלה  ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ְִִֵֶֶֶַָׁשני

ועׂשּיה  ּדיצירה ּבמלכּות ּדאצילּות האֹור ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָׁשפע

ּכלל   ׁשּבדר אף  ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהּמתלּבׁשים

ּב נמׁש ּדיצירה לא הּמלכּות ּבחינת רק אּלא הם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חלּוק  ּבזה יׁש יֹותר, ּובפרטּיּות ּבלבד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָועׂשּיה

האריז"ל  לקּבלת הרמ"ק קּבלת ׁשּלדעת 18ּבין , ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּב'ׁשבעים 19הרמ"ק  ּדאצילּות הּׁשפע מתּגּלה , ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָ

האריז"ל  לדעת מהּֿׁשאיןּֿכן עצמם, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׂשרים'

ּדיצירה  ּבמלכּות רק ּדאצילּות הּׁשפע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָמתּגּלה

הּׂשמחה  ּגֹודל טעם ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ׂשרים'. ּב'ׁשבעים הּמתלּבׁשת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועׂשּיה

יׂשראל  ׁשּבארץ מהּׂשמחה יֹותר ּגלּויֹות' ׁשל  ׁשני טֹוב ּכמֹו20ּב'יֹום ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

לחרּות  ּכׁשּיצא אזי ּברזל, ּבכבלי אסּור ּבּׁשביה ׁשהיה הּמל ּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעלּֿדרֿמׁשל

ּגדֹולה  היא הּׂשמחה כּו', הּמל מּמעדּני להתעּנג הּמל אביו אל וׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחפׁשי

ׁשּולחן  על ימיו ּכל והיה ּכלל ּבּׁשביה אסּור היה לא אם מאׁשר יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד,
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א.14) עה, משפטים תו"א ב. רכ, לזח"ב א).15)רמ"ז (כג, ו תיקון ג.16)תקו"ז נו, דא"ח) (עם סידור עץ 17)ראה ראה

ועוד. להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער 18.11)חיים שבהערה ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי בספר 19)ראה

(בהוצאת  ואילך ב כב, שפירא) (למהר"נ הארץ טוב ספר וראה ובכ"מ). שם. ואוה"ת הזקן אדמו"ר במאמרי (הובא נערב אור

הרמ"ק. בשם - תרנ"א) ואילך.20)ירושלים, ג צא, שמע"צ לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡a ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ ‡a‡L Úe„i‰ Èt14, החכמה בחינת ƒ«»«∆«»ƒ»»¿«¿»»¬ƒ

משפיע) בחינת שהוא האב כמו השפע מקור שהיא שם על 'אבא' (הנקראת

האצילות בעולם p˜Ó‡שורה ‰È·e הוא העיקרי ומקומה שורה, ƒ»¿«¿»
Ô¯ÈÙÒ ˙ÈLÂ ,‰‡È¯·a,חסד) העליונות המידות של הספירות שש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

יסוד) הוד, נצח, תפארת, גבורה,

Ôp˜Ó הוא העיקרי ומקומן שורות ¿«¿»
‰¯ÈˆÈa15Úe„ÈÂ .16˙˜ÈiL ƒ¿ƒ»¿»«∆¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ
BBzÁz˙'הקדושה  Ú·L'Ó ‡È‰ƒƒ∆««¿

וספירת  האמורות הספירות (ששת

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמלכות) ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈
'‰È·e ‰ÓÎÁ'Ó ספירות שהן ≈»¿»ƒ»

יותר  ÈÈ˜˙נעלות ÔÈ‡≈¿ƒ«
˙eÎÏÓ ÔÎÏÂ ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»≈«¿
˙„¯BÈ dÈ‡ ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»≈»∆∆

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, ÌÏBÚaאומות Èkƒ¿»

˙¯ÈÙÒ ‰¯È‡Ó ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ«
‰˜ÈÈ ÔÈ‡ ‰pnnL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ∆»≈¿ƒ»
‰ÊÏ ÌÚË „BÚÂ .ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ¿««¿∆
העולם  אומות של ה'שרים' שאין

הבריאה, מעולם וחיות שפע יונקים

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ17 הסוד בתורת «ƒ«»«
·BË Bae¯ - ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
- ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,Ú¯ BËeÚÓeƒ«¿»«¿ƒ»

,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ חציו כלומר ∆¡»«∆¡»
רע  וחציו -טוב ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ»

¯B„Ó ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ ,Ú¯ Bae¯«¿»≈«¿»«¿
ÌÈBˆÈÁ‰ יש שבו הראשון העולם «ƒƒ

וקיום  ל'מגורים' ואפשרות מקום נתינת

הקדושה  לגבול מחוץ גורמים של

CÏÈ‡Â ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰≈»«¿ƒ»¿≈»
ממנו, ÏÚולמטה ‰ˆÁÓ ÌML∆»∆¡»«

ÌÏBÚa ‡Ï Ï·‡ ,‰ˆÁÓ∆¡»¬»…¿»
·BË Bae¯L ¯Á‡Ó ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈««∆
אין  הרוב, היותו מפני שולט וכשהטוב

לחיצונים. מקום Ê‰נתינת ÌeMÓeƒ∆
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם  לאומות חיות ומשפיעים

- ÈˆÈc¯‰ול'חיצונים' ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»
.‡˜Âc ‰iNÚÂ«¬ƒ»«¿»

Le„Á‰ Ï„Bb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂוהמעלהÏL ÈL ·BË ÌBÈaL ¿«ƒ∆»∆«ƒ∆¿≈ƒ∆
‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ ÚÙL ‰lb˙Ó BaL ,˙BÈeÏb»∆ƒ¿«∆∆«»«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ישראל לבני להשפיע כדי «¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
בגלות, Ì‰aהנמצאים CLÓ ‡Ï ÏÏk C¯„aL Û‡'שרים ב'שבעים «∆¿∆∆¿»…ƒ¿»»∆

n‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡˙eÎÏ ∆»«¿ƒ«««¿
„·Ïa ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ואילו ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿«

נמשך  אינו ובריאה דאצילות האור

לעיל. כמבואר בהם,

‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
˜eÏÁ הבדל˜"Ó¯‰ ˙Ïa˜ ÔÈa ƒ≈«»«»««

קורדובירו  משה »«»¿Ïa˜Ï˙רבי
Ï"ÊÈ¯‡‰18˙Ú„lL , »¬ƒ«∆¿««
˜"Ó¯‰19ÚÙM‰ ‰lb˙Ó , »««ƒ¿«∆«∆«

˙eÏÈˆ‡c ויורדÌÈÚ·L'a «¬ƒ«ƒ¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÓˆÚ 'ÌÈ¯N»ƒ«¿»«∆≈≈
‰lb˙Ó Ï"ÊÈ¯‡‰ ˙Ú„Ï¿««»¬ƒ«ƒ¿«∆
˙eÎÏÓa ˜¯ ˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰«∆««¬ƒ«¿«¿
˙LaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿«∆∆

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a יורד אינו אבל «ƒ¿ƒ»ƒ
שהיא  עצמם שרים' ב'שבעים להתלבש

יותר. גדולה ירידה

ÌÚË Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
ÈL ·BË ÌBÈa ‰ÁÓO‰ Ï„Bb∆«ƒ¿»¿≈ƒ
‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ˙BÈeÏb ÏL∆»≈≈«ƒ¿»

טוב  ביום ∆∆¿∆ı¯‡aLשישנה
Ï‡¯NÈ20ŒÏÚ BÓk e‰fL , ƒ¿»≈∆∆¿«

‰È‰L CÏn‰ Ôa ÏLÓŒC¯c∆∆»»∆«∆∆∆»»
,ÏÊ¯a ÈÏ·Îa ¯eÒ‡ ‰È·Ma«ƒ¿»»¿«¿≈«¿∆
ÈLÙÁ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiLk ÈÊ‡¬«¿∆»»¿≈»¿ƒ
‚pÚ˙‰Ï CÏn‰ ÂÈ·‡ Ï‡ ·LÂ¿»∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈
‰ÁÓO‰ ,'eÎ CÏn‰ Èp„ÚnÓƒ«¬«≈«∆∆«ƒ¿»

שלו  והעונג המלך בן È‰ƒ‡של
Ì‡ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ,„‡Ó ‰ÏB„b¿»¿…≈≈¬∆ƒ
ÏÏk ‰È·Ma ¯eÒ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»»«ƒ¿»¿»
ÔÁÏeL ÏÚ ÂÈÓÈ Ïk ‰È‰Â¿»»»»»«¿«
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d"kyz'dח ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ּדיצירה  ּבּמלכּות למעלה, ועלּֿדרֿזה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמל

ּב'ׁשבעים  ּגלּות ּבבחינת ׁשּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָועׂשּיה

עליֹון  וׁשפע אֹור ּגילּוי ׁשם ּכׁשּמתּגּלה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׂשרים',

מהּׂשמחה  יֹותר הּׂשמחה ּתגּדל אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּדאצילּות,

לא  ׁשּמעֹולם ּדאצילּות ּבמלכּות ההתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּמּצד

ׂשרים'. ּב'ׁשבעים להתלּבׁש הּמדרגה ּבסתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירדה

ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני טֹוב ּד'יֹום הּׂשמחה מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַָָוזֹוהי

לפי  יׂשראל, ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב 'יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלגּבי

מתּגּלה  יׂשראל ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּב'יֹום

ּוב'יֹום  ּבלבד, ּדאצילּות ּבמלכּות האצילּות ְְְְֲֲִִִֶַַַַָׁשפע

הּׁשפע  ּומתּגּלה נמׁש ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב

הּמתלּבׁשים  ועׂשּיה ּדיצירה ּבמלכּות ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּדאצילּות

ׂשרים'. ְִִִַָּב'ׁשבעים

להּגיע Ê·e‰ג) ׁשּכדי גֹו', ֿלל ענין יּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבעֹולם  הּנׁשמה ּומקֹור ְְְְֶַָָָֹלׁשרׁש

מחּוץֿלארץ  ההליכה להיֹות צריכה ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָהאצילּות,

לארץ, ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי ּדוקא, יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלארץ

ׂשר  ה'ׁשבעים ממׁשלת מאירה ּתחת ׁשּׁשם ים', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

נתּגּלה  לא ועׂשּיה, ּדיצירה הּמלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹרק

ּבמלכּות  ׁשהיא ּכמֹו ּכיֿאם נׁשמתֹו ְְְְְִִִִִֶַָמּמקֹור

הּקדֹוׁשה  הארץ אל עלּיתֹו עלֿידי אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדיצירה,

נׁשמתֹו ׁשרׁש ּבחינת ּבֹו מאיר אזי ודאצילּות, ּדבריאה מלכּות ּכנגד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּמכונת

צדק'. ה'ּצמח ׁשל הּמאמר ּתֹוכן ּכאן עד ּדאצילּות. ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמלכּות

הּוא ‡ÌÓד) ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו ההליכה ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּנ"ל ּבאּור »¿»ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

 ֿ מחּוץ למעלה, מּלמּטה ההליכה על ׁשּקאי הּפׁשּוט הּפירּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפי

צרי ועדין כּו'. נׁשמתֹו מקֹור ּבֹו יתּגּלה ׁשעלֿידיֿזה יׂשראל, לארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלארץ

ההליכה  ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּפירּוׁש עם זה ּפירּוׁש יתאים אי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהבין

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר למּטה, הּנעלם 21מּלמעלה ׂשכל רם", "אב הּוא ׁשאברם ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לגילּוי  ּיצא הּנעלם ׁשאֹורֹו גֹו', ֿלל לאברם ה' אמר זה ועל רעיֹון, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכל

הּמלכּות. לבחינת הארץ", "אל למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויּומׁש

C‡ ּתחלה להיֹות צרי למּטה, הּירידה ענין להיֹות ׁשּיּוכל ׁשּכדי הּוא, הענין «ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּנעלם  ׂשכל אברם, נקרא ׁשּתחלה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה אֹור ּגילּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוספת
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א).21) (יא, פרשתנו ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰.בשבי היה לא eÎÏna˙ומלכתחילה ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆∆¿«¿»««¿

ÌÈÚ·L'a ˙eÏb ˙ÈÁ·a ÌÈLaÏ˙nL ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ
ÌL ‰lb˙nLk ,'ÌÈ¯Nועשיה ÔBÈÏÚביצירה ÚÙLÂ ¯B‡ ÈeÏÈb »ƒ¿∆ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆¿

„vnL ‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ‰ÁÓO‰ Ïc‚z ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬«ƒ¿««ƒ¿»≈≈«ƒ¿»∆ƒ«
˙elb˙‰‰ עליון ושפע אור של «ƒ¿«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa עצמה ¿«¿«¬ƒ
¯˙Òa ‰„¯È ‡Ï ÌÏBÚnL∆≈»…»¿»¿≈∆
ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï ‰‚¯„n‰««¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .'ÌÈ¯N»ƒ¿ƒ«¬««ƒ¿»
'˙BÈeÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ'c¿≈ƒ∆»
'ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈ' Èa‚Ï¿«≈ƒ
ÌBÈ'aL ÈÙÏ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆¿
Ï‡¯NÈ ı¯‡aL 'ÔBL‡¯ ·BËƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈

‰‡ˆeÏÈ˙אמנם ÚÙL ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«»¬ƒ
הם  וההשפעה הגילוי ¿»¿eÎÏÓa˙אבל

„·Ïa ˙eÏÈˆ‡c נמשך ואינו «¬ƒƒ¿«
מהאצילות, BË·למטה ÌBÈ'·e¿

CLÓ '˙BÈeÏb ÏL ÈL≈ƒ∆»ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰ ‰lb˙Óe ויורד ƒ¿«∆«∆««¬ƒ

iNÚÂ‰למטה  ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ

.'ÌÈ¯N»ƒ
,'B‚ EÏŒCÏ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (‚»∆»ƒ¿«∆¿
¯B˜Óe L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„kL∆¿≈¿«ƒ«¿…∆¿
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ של ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
אבינו  ∆««ı¯‡ÏŒıeÁÓƒאברהם

Èk ,‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ
˙Áz ,ı¯‡Ï ıeÁa B˙BÈ‰aƒ¿¿»»∆««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
˙ÈÁa ˜¯ ‰¯È‡Ó ÌML∆»¿ƒ»«¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
גילוי  של הנמוכה המדרגה שהיא

B˜nÓ¯המלכות  ‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿
Ì‡ŒÈk B˙ÓLרק BÓkאלא ƒ¿»ƒƒ¿

Ï·‡ ,‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ‡È‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬»
ı¯‡‰ Ï‡ B˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»∆»»∆

„‚k ˙ÂÎnL ‰LB„w‰ הארץ «¿»∆¿À∆∆¿∆∆
שהיא È¯·c‡‰העליונה ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»

Ba ¯È‡Ó ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡„Â¿«¬ƒ¬«≈ƒ
˙eÎÏÓa B˙ÓL L¯L ˙ÈÁa¿ƒ«…∆ƒ¿»¿«¿
ÔÎBz Ô‡k „Ú .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»∆
.'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL ¯Ó‡n‰««¬»∆«∆«∆∆

‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L Ï"p‰ ¯e‡a ÌÓ‡ („»¿»≈««∆∆¿ƒ¿««¬ƒ»
B¯B˜Óe BL¯LÏ אברהם נשמת עצמו,של ‰Le¯Ètאבינו ÈÙÏ ‡e‰ ¿»¿¿¿ƒ«≈
È‡wL ËeLt‰ היא ÏÚÓÏ‰,הכוונה ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ «»∆»≈««¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ı¯‡ÏŒıeÁÓ לדרגה מדרגה יעלה ƒ»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«¿≈∆
דבר  של B˜Ó¯ובסופו Ba ‰lb˙Èƒ¿«∆¿
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EÏŒCÏ Ì¯·‡Ï '‰ ¯Ó‡ ‰Ê∆»«¿«¿»∆¿
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ט jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב.22) שם, תו"א גם ב.23)ראה קעח, זח"ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿

'eÎ26.
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‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿

'eÎ26.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dcp(iriax meil)

`ed dpyna x`eand onfde ,'onf xg`' ly xeriyd `ed `ziixaa
.'onf xg` xg`' ly xeriyd

dywn:`xnbddìò éðz÷ àäåxn`p dpyna onfd xeriy ixde - §¨¨¨¥£¨
epipyy dn lrïî ïéøeèôe ÷ôqî ïéàîè ,ïîæ øçàì dlL ìò àöîð'¦§¨©¤¨§©©§©§¥¦¦¨¥§¦¦

,'ïaøwädpynd dyxit jk lryïî ãøzL éãk ,ïîæ øçà eäæéà' ©¨§¨¥¤©©§©§¥¤¥¥¦
.'äéðt çéãúå ähnäx`al dpynd zpeeky `cqg ax yxit cvike ©¦¨§¨¦©¨¤¨

z` epipyy xg`l dpynd jynda xn`pd 'onf xg` xg`' xeriy
.xen`d onfd xeriy

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä`id eli`k dpynd cenll yi - ¨¦¨¨©
,da zepyl yi jke ,dxqg'ïîæ øçà' eäæéàd`vne f` dwca m`y ¥¤©©§©

cr meize` onf xary xg`l epiid ,wtqn mdipy mi`nh mc
onf xeriyìBhúå ,úñkä úçúì Bà ,økä úçúì dãé èéLBzL éãk§¥¤¦¨¨§©©©©§©©©¤¤§¦

e .Ba ÷Bcáúå ãòonf xeriy jeza dnvr dwcaaïî ãøzL éãk ¥§¦§§¥¤¥¥¦
íéîëçå àáé÷ò éaø ú÷Bìçî ,äéðt úà çéãúå ähnä,lread oica ©¦¨§¨¦©¤¨¤¨©£¤©¦£¦¨©£¨¦

`nh `aiwr iax zrcle ,axr z`neh wx `nh minkg zrcly
.mini zray wtqn

:`xnbd dywn aeyéðz÷ 'Ck øçà' àäåazkpy xg` `lde - §¨©©¨¨¨¥
d`nhn jk xg`e' azkp 'eke 'cxzy ick' ly onf xeriy dpyna
s` xne` `aiwr iax ,dlrea z` d`nhn dpi`e zrl zrn

ewlgp `ly gken 'jk xg`e' epipyy jkne ,'dlrea z` d`nhn
,[dipt gicze dhnd on cxzy ick] okl mcew dpyna xen`d onfa

.df onf xar xaky ote`a wx ewlgp `l`
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,`pzdeäæåon cxzy ick xeriy-] ¨¦¨¨©§¤

[onf `ed 'eke dhndíéîëçå àáé÷ò éaø e÷ìçpL 'Ck øçà'oica ©©¨¤¤§§©¦£¦¨©£¨¦
.df onfa dzyrpy dwica

:'onf xg`' xeriya `ziixade dpynd ixac zxizql xg` uexiz
,øîà éMà áø`l` ,`ziixal dpynd oia dxizq oi`ãç éãéàå éãéà ©©¦¨©¦¦§¦¦©
àeä àøeòéLyi m`y ,`ed cg` xeriy dfe df -ãòoken,dãéa ¦¨¥§¨¨
`ed xeriydäéðt úà çéãúå ähnä ïî ãøzL éãkdnvr wecaze - §¥¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¤¨¤¨

.epzpyna epipyy itke ,dciay craãò ïéàoken,dãéaxeriyd ¥¥§¨¨
`edãò ìBhúå úñkä úçúì Bà økä úçúì dãé èéLBzL éãk§¥¤¦¨¨§©©©©§©©©¤¤§¦¥

,Ba ÷Bcáúå,dhnd on dcixi ly onfdy .`ziixaa epipyy itke §¦§
dpynde ,crd lehil zqkde xkd zgz cid zhyed ly onfl dey
efl xeriyd dyxit `ziixade ,dcia cry efl xeriyd dyxit

.dcia cr oi`y
:iy` ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøçà' eäæéà ¥¦¥¥¤©©

'ïîæ,wtqn mdipy mi`nh df onf jeza dwca m`yìàL äæ øác §©¨¨¤¨©
,íäì øîàå ,àLeàa íéîëç éðôì ÷Bãö éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¨¦§¥£¨¦§¨§¨©¨¤
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צמשך ביאור למס' נדצ ליום רביעי עמ' ב


