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Èp¯ וׁשכנּתי ּבא הּנני ּכי צּיֹון, ּבת וׂשמחי »ƒְְְְְִִִִִִִַַָָ

הוי' נאם ,הּגאּלה 1ּבתֹוכ ּבעל ּבזה ּומדּיק , ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

רּבֹותינּו2והּׂשמחה  ּבדרּוׁשי [ועלּֿדרֿזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

אֹורה' ּב'ׁשערי ׁשּלאחריֿזה, ו'אֹור 3נׂשיאינּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָ

ׁשני 4הּתֹורה' ענין מהּו להבין, ׁשּצרי וכּו'] ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּכנסת  מּדּוע וגם וׂשמחי". "רּני ְְְְְִִִֶֶַַַַָהּלׁשֹונֹות

ּובכללּות  ּדוקא. צּיֹון" "ּבת ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיׂשראל'

'ׁשּבת  להפטרת זה ענין ׁשּי מה להבין, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָצרי

צריכה  ההפטרה היתה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֻחנּכה',

מהּפסּוק  זהב 5להתחיל מנֹורת והּנה "ראיתי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

הּמקּדׁש, נרֹות אֹודֹות מדּבר ׁשּׁשם וגֹו', ְְְִֵֶַָָָָֻֻּכּלּה"

ׁשּנס  וגם חנּכה, לנרֹות והׁשרׁש הּמקֹור ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהם

את  מתחילים ולּמה הּמקּדׁש, ּבנרֹות היה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻחנּכה

צּיֹון", ּבת וׂשמחי "רּני מהּפסּוק ְְְִִִִֵַַַַָָָָההפטרה

ה'חנּכה'. לענין ּכלל ׁשּי זה אין ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּלכאֹורה

ּכתיב Óe·‡¯ב) ּדהּנה ה'6ּבזה, את "עבדּו ¿»≈ְְְִִִֵֶֶָ

ּברננה", לפניו ּבאֹו ְְְְִִָָָָָֹּבׂשמחה,

ּבּזהר  ּברמׁשא".7ואיתא ּורננא ּבצפרא, "ׂשמחה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹ

"רּני  ׁשּכתּוב ּבמה ּולדּיק להֹוסיף יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָועלּֿפיֿזה

הם  וׂשמחה" "רננא הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָוׂשמחי",

ּבּיֹום, ו"ׂשמחה" ּבּלילה "רננא" ׁשֹונים, ְְְְְִִִִַַַַָָָָּבזמּנים

ׁשהם ולא אּלא ׁשֹונים, ּבזמּנים ׁשהם ּבלבד זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

אֹורה' ּב'ׁשערי ׁשּכתּוב (ּוכמֹו הפכּיים זמּנים ּכתיב 8ּגם ׁשהרי "וּיקרא 9), ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּגבּולֹות  וקבע הּׁשמׁש, הארת לזמן יֹום ּגבּול ׁשּקבע וגֹו', יֹום" לאֹור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאלקים

ּב"רננא" לעבֹודה ּבנֹוגע מּובן ּומּזה הפכּיים, זמּנים ׁשהם והינּו וכּו', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלילה
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חנוכה.1) שבת הפטרת – יד ב, קכד.2)זכרי' ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ואילך. סע"ד שם ואילך. א לו, מקץ תו"א

ואילך.3) פ"א ושמחי רני ד"ה החנוכה, ואילך.4)שער ב שיג, ב.5)חנוכה ד, ב.6)זכרי' ק, ב.7)תהלים רכט, ח"א

פ"חֿיג.8) ה.9)שם א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבני  אומר הקדושֿברוךֿהוא חנוכה, שבת של ההפטרה שהיא זכריה בנבואת

ישראל:

,ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯היא לשמחה ÈzÎLÂוהסיבה ‡a Èp‰ Èk »ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ
'ÈÂ‰ Ì‡ ,CÎB˙a1˜i„Óe ושואל, הכתוב הזקן Êa‰בלשון אדמו"ר  ¿≈¿À¬»»¿«≈»∆

‰ÁÓO‰Â ‰l‡b‰ ÏÚa2 שיום «««¿À»¿«ƒ¿»
הוא  לחנוכה בסמיכות שחל כסלו י"ט

תקנ"ט) (בשנת ממאסר גאולתו יום

שמחתו  שאלה [ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ויום ¿«∆∆∆
גם נשאלת מאמרי ÈLe¯„aדומה ƒ¿≈

של eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL אחרי הבאים בדורות ∆¿«¬≈∆

הגאולה  בעל הזקן ≈¬»¿È¯ÚL'aאדמו"ר
'‰¯B‡3 של בנו האמצעי, לאדמו"ר »

הזקן ‰Bz¯‰'אדמו"ר ¯B‡'Â4 ¿«»
של  נכדו צדק', ה'צמח לאדמו"ר

הזקן CÈ¯vLאדמו"ר ['eÎÂ¿∆»ƒ
ÈL ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿«¿≈

,"ÈÁÓNÂ Èp¯" ˙BBLl‰ ויש «¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
רינה, לשון 'רני', בין ההבדל את להבין

בוודאי  שהרי שמחה, לשון ל'שמחי',

לשון? כפל סתם זה אין

Ì‚Â זה בפסוק שאלה עוד נשאלת ¿«
˙‡¯˜ 'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ÚecÓ««¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈

Âc˜‡?כאן  "ÔBiˆ ˙a" ÌLa¿≈«ƒ«¿»
‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»ƒ¿»ƒ«

‰Ê ÔÈÚ CiL ההפטרה פותחת שבו «»ƒ¿»∆
,'‰kÁ ˙aL' ˙¯ËÙ‰Ï¿«¿»««»¬À»
‰¯ËÙ‰‰ ‰˙È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»¿»««¿»»

חנוכה  בשבת «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שקוראים
Á˙‰Ï˜eÒt‰Ó ÏÈ5 שבהמשך ¿«¿ƒ≈«»

זו  BÓ¯˙נבואה ‰p‰Â È˙È‡¯"»ƒƒ¿ƒ≈¿«
ÌML ,'B‚Â "dlk ·‰Ê מפסוק »»À»¿∆»

ואילך  B¯˙זה ˙B„B‡ ¯a„Ó¿À»≈
Ì‰L ,Lc˜n‰ המקדש נרות «ƒ¿»∆≈

,‰kÁ ˙B¯Ï L¯L‰Â ¯B˜n‰«»¿«…∆¿≈¬À»
˙B¯a ‰È‰ ‰kÁ ÒpL Ì‚Â¿«∆≈¬À»»»¿≈

,Lc˜n‰ שההפטרה ראוי ולכן «ƒ¿»
המנורה  על המדבר זה בפסוק תתחיל

המקדש  בית ÌÈÏÈÁ˙Óשל ‰nÏÂ¿»»«¿ƒƒ
Èp¯" ˜eÒt‰Ó ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡∆««¿»»≈«»»ƒ
‰¯B‡ÎlL ,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿»

‰Ê ÔÈ‡ לו הסמוכים והפסוקים ושמחי' 'רני הפסוק של ÏÏkהתוכן CiL ≈∆«»¿»
?'‰kÁ'‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¬À»

‰Êa ¯‡·Óe הזקן,·) È˙k·אדמו"ר ‰p‰c6 בתהילים "e„·Úנאמר ¿»≈»∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿
,"‰¯a ÂÈÙÏ B‡a ,‰ÁÓNa '‰ שתי ‡˙ נאמרו זה בפסוק וגם ∆¿ƒ¿»…¿»»ƒ¿»»

כמו  ורננה', 'שמחה' של הלשונות

את  הפותח ושמחי' 'רני בפסוק

fa7‰¯ומובא È‡Â˙‡המאמר, ¿ƒ»«…«
‡¯e ,‡¯Ùˆa ‰ÁÓN"ƒ¿»¿«¿»¿»»

"‡LÓ¯a ורננה בבוקר שמחה ¿«¿»
ÛÈÒB‰Ïבערב. LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ

˜i„Ïe עוד e˙kL·ולשאול ‰Óa ¿«≈¿«∆»
זה  ÈÁÓNÂ"בפסוק Èp¯",ביחד »ƒ¿ƒ¿ƒ

מדובר  אחד,כאילו בעניין

‡¯" È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿»»
,ÌÈBL ÌÈpÓÊa Ì‰ "‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
"‰ÁÓN"Â ‰ÏÈla "‡¯"¿»»««¿»¿ƒ¿»
Ì‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ ,ÌBia«¿…ƒ¿«∆≈

,ÌÈBL ÌÈpÓÊa מוכיח שכבר דבר ƒ¿«ƒƒ
זה  ונבדלים שונים בדברים שמדובר

Ì‰Lמזה  ‡l‡ ויום Ìbלילה ∆»∆≈«
·e˙kL BÓÎe) ÌÈiÎÙ‰ ÌÈpÓÊ¿«ƒ»¿ƒƒ¿∆»

'‰¯B‡ È¯ÚL'a8È¯‰L ,( ¿«¬≈»∆¬≈
·È˙k9 הבריאה במעשה בתורה, ¿ƒ

בראשית, ימי «¿iÂ"«ƒ˜¯‡בששת
,'B‚Â "ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»¿
הבדיל  הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

ו  היום בין »«∆Ú·wLהלילה והפריד
ÌBÈ Ïe·b היום שעות של מוגבל זמן ¿

,LÓM‰ ˙¯‡‰ ÔÓÊÏ זמן בתור ƒ¿«∆»««∆∆
מאירה  השמש BÏe·b˙שבו Ú·˜Â¿»«¿

'eÎÂ ‰ÏÈÏ לילה של מוגבל זמן «¿»¿
מאירה, השמש אין Ì‰Lשבו eÈ‰Â¿«¿∆≈

ולילה  זה ÌÈpÓÊיום שונים רק לא ¿«ƒ
גם  אלא מזה,‰ÌÈiÎÙמזה זה »¿ƒƒ

‰„B·ÚÏ Ú‚Ba Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿≈««¬»
"‡¯"a'רינה' של בדרך ה' עבודת ƒ¿»»
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כללי   מפתח   

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

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

  שמחי בת ציוןרני ו"ה מאמר ד  ) ג

 ה   ....   ל"ה'תש שבת חנוכה, מבה"ח טבת, פרשת וישב שבת

  שבת חנוכה, , פרשת וישבבת ששיחת   )ד

 טז  ......................  , ה'תש"למברכים החודש טבת

 כט  .....  טוך כר חנוכה - פרשת וישבשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה והת ק עלחלוי יצ טילקו  )ו

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

 זל  ...............  פרשת וישב –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 ח ל  ...........  פרשת וישבלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 ט ס  ...............  פרשת וישבלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 ע  ........................................  פרשת וישב לשבוע  

 ו פ  ...............  פרשת וישבלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 טפ  ........................  מב"ם ון ברלעיית מיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 צב  .............  פרשת וישבלשבוע  ,םום ליג' פרקי –  ) יג

 הקנ  ..........  פרשת וישבלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 ג קפ  .............  פרשת וישבלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 צאק  ................................... י פרק   דניאל ,טמ פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 ג קצ  .................................................  ביאור קהתי 

 ר  .......................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 רב  ...............................................  כא  ףד עד טו ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 לר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

   נוכה יו יומי דח בכ"ה בכסל אור התור  )כב

 דלר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 מא ר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 מבר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 מבר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 מגר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ו –ם מאמריספר ה  )כז

 הרמ  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 ט רמ  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 נבר  .................................  א מ פרק משך ה  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 נהר ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 ונר  ..................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 זסר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 ט סר  ......................  פרשת וישבלשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 ער  ..............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד

 עאר  .............................  כה לקת נרות חנודסדר ה  ) לה



l"yz'dו zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

ּב"ׂשמחה" והעבֹודה ל"רמׁשא", ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּיכת

ׁשֹונים  עבֹודה אֹופּני ׁשהם ל"צפרא", ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשּיכת

"רּני  נאמר זה ּבפסּוק ואּלּו מּזה. זה הפכּיים ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָוגם

הענינים  ׁשני את ׁשּכֹולל צּיֹון", ּבת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָוׂשמחי

מהּו להבין, וצרי אחת. ּבבת ו"ׂשמחה" ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ"רננא"

ׁשני  קׁשּורים צּיֹון" "ּבת אצל ׁשּדוקא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּטעם

ׁשּבאים  ועד ּבזה, זה ו"ׂשמחה" "רננא" ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהענינים

אחת. ְַַַּבבת

ּכתיב ÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה ּומגן 10הּוא, ׁשמׁש ּכי ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶָ

"ׁשמׁש ׁשּגּלּוי והינּו, אלקים. ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹהוי'

,החׁש זמן ׁשהּוא ּבּלילה אבל ּבּיֹום, הּוא ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָֹהוי'"

הּמגן  ּבדגמת והסּתר, ּבהעלם הם הענינים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

הם  ׁשהענינים והינּו, הּׁשמׁש. אֹור על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמסּתיר

והסּתר, ּבהעלם הם אבל ׁשהם, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבמציאּותם

ׁשאינם  ׁשּנדמה עד לעין, נראים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינם

סדר  ּבכללּות הּוא זה וענין ְְְְִִִִֵֶֶָָּבמציאּות.

ׁשאין  הּתחּתֹון לעֹולםֿהּזה עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

ההעלם  ּתכלית ׁשהּוא הימּנּו, למּטה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתחּתֹון

זה  ׁשעל הּגלּות, ּבזמן הּוא ּובפרטּיּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָוההסּתר,

ׁשּגם 11נאמר  ועד ּפני", אסּתיר הסּתר "ואנכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

הם  ּופּורים, חּנּוּכה ּכמֹו ׁשּבהם, טֹובים' ְֲִִִֵֶֶַָָָה'ימים

ּבגלּוי  מאיר אינֹו ׁשאלקּות וסּבת 12ּבאפן . ְְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹ

וההסּתר  ההעלם הּוא ׁשּבעֹולם, וההסּתר ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם

ׁשהּנׁשמה  היֹות ּדעם והינּו, האדם, ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָׁשּבעבֹודת

ּבאמנה מּצדֿ היתה החטא ּבׁשעת "אפילּו עצמ ּה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

ּבתרי"ג 13אּתֹו" מאירה אינּה מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֵַַָָָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור ּובמחׁשבה האדם ׁשל ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּכחֹות

האדם, ּבעבֹודת וההסּתר ההעלם ׁשּזהּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו,

ּבעֹולם. וההסּתר להעלם הּסּבה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא

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

ואילך.10) פ"ד והאמונה היחוד שער תניא וראה יב. פד, יח.11)תהלים לא, אֿב.12)וילך טז, צו לקו"ת גם ראה 13)ראה

ספכ"ד. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"‡LÓ¯"Ï ˙ÎiML הלילה ה'B·Ú‰Â„‰שעות את שעובדים ∆«∆∆¿«¿»¿»¬»

,"‡¯Ùˆ"Ï ˙ÎiML "‰ÁÓN"a,היום ‡ÈpÙBשעות Ì‰L ¿ƒ¿»∆«∆∆¿«¿»∆≈«≈
¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒÙa el‡Â .‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‚Â ÌÈBL ‰„B·Ú¬»ƒ¿«»¿ƒƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆∆¡«
"‡¯" ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙‡ ÏÏBkL ,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯"»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»

˙Á‡ ˙·a "‰ÁÓN"Â כאילו ¿ƒ¿»¿«««
אחד. שעניינם בדברים CÈ¯ˆÂ¿»ƒמדובר

‡˜ÂcL ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««««∆«¿»
"ÔBiˆ ˙a" Ïˆ‡ שבדרך אף על ≈∆«ƒ

ואף  שונים בדברים מדובר כלל

ציון' ל'בת ביחס מכלֿמקום הפכיים,

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
,‰Êa ‰Ê "‰ÁÓN"Â "‡¯"¿»»¿ƒ¿»∆»∆

„ÚÂ בזה זה קשורים הם כך כדי ¿«
לזה  זה a·˙ושייכים ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«
˙Á‡.אחד כענין ««

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚10 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‰ÈÂ'בתהילים  Ô‚Óe LÓL Èkƒ∆∆»≈¬»»

LÓL" ÈelbL ,eÈ‰Â .ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«¿∆ƒ∆∆
"'ÈÂ‰ בעולם האלוקות התגלות ¬»»

‡e‰L ‰ÏÈla Ï·‡ ,ÌBia ‡e‰«¬»««¿»∆
CLÁ‰ ÔÓÊ מאירה איננה השמש כי ¿««…∆

‰ÌÈÈÚבו, Ïk האלוקות ‰Ìשל »»ƒ¿»ƒ≈
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a מ תגלים ואינם ¿∆¿≈¿∆¿≈

ÈzÒnL¯בעולם, Ô‚n‰ ˙Ó‚„a¿À¿««»≈∆«¿ƒ
‡Ï˘ LÓM‰ ¯B‡ ÏÚ יאיר ««∆∆

במידה  רק אלא עוצמתו בכל לעולם

‰Ìמוגבלת. ÌÈÈÚ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»ƒ≈
,Ì‰L BÓk Ì˙e‡ÈˆÓa,כלומר ƒ¿ƒ»¿∆≈

האלוקות  ענייני חושך, של בזמנים גם

כל  לגבי הוא כך ובעצם עצמם, מצד

והם  משתנים לא שהדברים המציאות,

האור קיימים  בזמן כמו «¬‡·Ïבדיוק
ÌÈ‡Â ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a Ì‰≈¿∆¿≈¿∆¿≈¿≈»

,ÔÈÚÏ ÌÈ‡¯ הם והחושך וההסתר ƒ¿ƒ»«ƒ
חזקים  כך ÌÈ‡Lכל ‰Ó„pL „Ú«∆ƒ¿∆∆≈»
˙e‡ÈˆÓa הדברים שכאמור ולמרות ƒ¿ƒ

ניתן  האור, בזמן כמו בדיוק קיימים

קיימים. שאינם בטעות לחשוב

‰Ê ÔÈÚÂ מצב בין ההבדל של ¿ƒ¿»∆
בעת  למצבם וגילוי אור בעת הדברים

והסתר  ‰‰eÏLÏzL˙חושך ¯„Ò ˙eÏÏÎa ‡e‰ הרבות הדרגות בכל ƒ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
בו  השתלשלות' ב'סדר למטה מלמעלה ונמשך היורד אלוקי באור שיש

הדרגות  בכל הוא זה ודבר בזו, זו ואחוזות מזו זו משתלשלות השונות הדרגות

‰f‰ŒÌÏBÚÏ „Ú העולם שהוא ביותר ‰ÔBzÁzהגשמי ÔÈ‡Lוהנחות «»»«∆««¿∆≈
‡e‰L ,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz הזה ‰‰ÌÏÚבעולם ˙ÈÏÎz «¿¿«»≈∆∆«¿ƒ«∆¿≈

¯zÒ‰‰Â,כלל אלקות גילוי בו על eiË¯Ù·e˙ואין וההסתר וההעלם ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ
ובמיוחד  בפרט שורר הזה בעולם שקיים ÏÚLהאלוקות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»∆«

‰Ê זמן של הגדול וההסתר ההעלם על ∆
"ÈÎ‡Âבתורה Ó‡11¯הגלות  ∆¡«¿»…ƒ

,"Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ הסתרה «¿≈«¿ƒ»«
‰'ÌÈÓÈכפולה  ÌbL „ÚÂ¿«∆««»ƒ

'ÌÈ·BË והמועדים החגים ימי ƒ
,Ì‰aL ש ימים שהם הגלות ל בימי ∆»∆
על  kepÁ‰האלוקות,הסתר BÓk¿¬»

˙e˜Ï‡L ÔÙ‡a Ì‰ ,ÌÈ¯eÙeƒ≈¿…∆∆¡…
ÈeÏ‚a ¯È‡Ó BÈ‡12 הגלות ובזמן ≈≈ƒ¿»

אין  ומועדים חגים בימי אפילו

בעולם. מתגלה האלוקות

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙aÒÂ על ¿ƒ««∆¿≈¿«∆¿≈
האלוקי  ‰e‡האור ,ÌÏBÚaL∆»»

˙„B·ÚaL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈∆«¬«
,Ì„‡‰ העלם העובדה שקיים »»»

בעבודה  שהאדם והסתר הרוחנית

ה' את ההסתר eÈ‰Â,עובד ¿«¿
הוא  כאן מדובר עליו ה' בעבודת

Œ„vÓ ‰ÓLp‰L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«¿»»ƒ«
dÓˆÚ כדברי הזקן הרי אדמו"ר «¿»

הנשמה  אודות התניא בספר

‰˙È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa eÏÈÙ‡"¬ƒƒ¿««≈¿»¿»
"Bz‡ ‰Ó‡a13, באותה אפילו ¿»¿»ƒ

ושלום, חס חטא, שהאדם שעה

שלה  בנאמנות נשארה הנשמה

שהקשר  כך לקדושֿברוךֿהוא,

לא  לאלוקות הנשמה של והחיבור

לעולם, ‡dÈנפגם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
הנשמה גלוי È‡Ó¯‰אין באופן ¿ƒ»

ÏLוניכר ˙BÁk‰ ‚"È¯˙a¿«¿««…∆
Ì„‡‰ המצוות תרי"ג כנגד שהם »»»

‰·LÁÓ·e‰NÚÓe ¯eac ¿«¿»»ƒ«¬∆
,BlL מאירה אינה הנשמה וכן ∆

ובמעשים  בדיבורים במחשבות, בגלוי

האדם שהנשמה e‰fLשל העובדה ∆∆
בגלוי  מורגשת ולא מאירה לא

ובפעולותיו האדם של ‰‡„Ì,בכוחות ˙„B·Úa ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈«¬«»»»
‡e‰Â מתוך היא ה' עבודת שבגללו הנשמה על והסתר ההסתר העלם ¿

ÌÏBÚa.זו ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰Ï ‰aq‰«ƒ»«∆¿≈¿«∆¿≈»»
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ז oeiv za ignye ipx

C‡,"ּברמׁשא "רננא ענין יׁשנֹו אףֿעלּֿפיֿכן «ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

והעלם  חׁש ׁשענינֹו "ּברמׁשא" ׁשּגם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהינּו,

מּצד  ּדוקא ואדרּבה, ה"רּנה", ענין יׁשנֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהסּתר,

ּבזה  ההתּבֹוננּות עלֿידי הּנה וההסּתר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההעלם

(ּכּמבאר  ּביֹותר ּותׁשּוקה צּמאֹון לידי יבא ְְְִִֵֵַָָָָָֹֹּגּופא,

ׁשּלאחריֿזה),14ּבּתניא  חסידּות ּבדרּוׁשי ּובפרט , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

אחרּֿכ ּבא ועלֿידיֿזה ה"רּנה". ענין ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּזהּו

ׁשּזֹוהי  ּבצפרא", "ׂשמחה יֹותר, נעלית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרגה

ההעלם  לאחרי ׁשּבא האֹור ּגּלּוי מּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשמחה

ּבּתניא  וכּמבאר לׂשמחת 15וההסּתר, ּבנֹוגע ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ

"מׁשכא  הּמתעב, הּגּוף מן ּבצאתּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש

ּכצאת 16ּדחּויא" ּגדֹולה ׂשמחה ל ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶָָָ

ּבּׁשביה  ׁשהיה מל ּבן ּכמׁשל והּׁשביה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמהּגלּות

(ועלֿ הּמל אביו ּבית אל לחפׁשי ויצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָכּו'

היה  עצמֹו הּמל ּכאׁשר ְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּברהטים,17ּבּׁשביה, אסּור מל ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת הּוא,18ּכדאיתא ּבזה והּסדר .( ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ועלֿ ּברמׁשא", "רננא להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשּתחּלה

ּוכמֹו ּבצפרא", ל"ׂשמחה אחרּֿכ ּבאים ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָידיֿזה

והדר  חׁשֹוכא "ּבריׁשא הּבריאה, ּבתחּלת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

.19נהֹורא" ְָ

ׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה הוי',20ּגם נרי אּתה "ּכי ¿∆ֲִִֵֶַַַָָָָ

ּדהּנה  ּבזה, והענין חׁשּכי". יּגיּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָוהוי'

ז"ל  רּבֹותינּו אּתה 21אמרּו אם הּקּב"ה: "אמר , ְִֵַַַַָָָָָ

הּתֹורהּֿומצֹות, קּיּום ענין ׁשהּוא נרי, את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמׁשּמר
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פמ"ד.14) פ"ז. תניא ב).16)פל"א.15)ראה (מח, כא תיקון ב). (י, בהקדמה ו.17)תקו"ז ז, ב).18)שה"ש (צו, פ"ז

ב.19) עז, פ"א 20)שבת נרי אתה כי ד"ה החנוכה שער אורה שערי ואילך. ב מ, מקץ בתו"א וראה כט. כב, שמואלֿב

מקץ, דש"פ נרי אתה כי ד"ה ואילך. קעב ע' תרנ"ג המאמרים ספר ואילך. ב שכו, חנוכה אוה"ת ואילך). ב (לד, ואילך

תשמ"ז. חנוכה ד.21)זאת פ"ד, דב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ C‡ בעבודת) והסתר העלם שורר כללי שבאופן למרות «««ƒ≈

זאת בכל בכלל), בעולם מזה וכתוצאה הנשמה, גילוי העדר בגלל ¿∆BLÈה',
,"‡LÓ¯a ‡¯" ÔÈÚ,בלילה ושמחה, רינה של ÌbLעניין ,eÈ‰Â ƒ¿«¿»»¿«¿»¿«¿∆«

הלילה "LÓ¯a‡"אפילו  zÒ‰Â¯,זמן ÌÏÚ‰Â CLÁ BÈÚL ¿«¿»∆ƒ¿»…∆¿∆¿≈¿∆¿≈
"‰p¯"‰ ÔÈÚ BLÈ,והשמחה ∆¿ƒ¿««ƒ»

ÌÏÚ‰‰ „vÓ ‡˜Âc ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»ƒ««∆¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ≈«¿≈

,‡Ùeb ‰Êa ˙eBa˙‰‰ בעניין «ƒ¿¿»∆»
התבוננות  עצמו, וההסתר ההעלם

כמה  עד והכרה הבנה לידי שתביא

בתוקף, הם והחושך ההסתר ההעלם,

‡·Èהמתבונן ˆÔB‡nהאדם È„ÈÏ »…ƒ≈ƒ»
וחזק  וחזקה eL˙e˜‰גדול גדולה ¿»
¯˙BÈa וההעלם לצאת מהחושך ¿≈

לאלוקות «…¿»(nk·‡¯ולהתקרב
‡Èza14 ההתבוננות שדווקא ««¿»

בכך  מאלוקות, הנשמה של בריחוק

לידי  יבוא גשמי, בגוף להתלבש שירדה

מתוך  באלוקות דבוק להיות רצון

מבוארים Ë¯Ù·eשמחה  והדברים ƒ¿»
יותר מאמרי ÈLe¯„aבפרטיות ƒ¿≈

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙e„ÈÒÁ בדורות ¬ƒ∆¿«¬≈∆
הזקן  אדמו"ר של דורו אחרי ),הבאים,

e‰fL להתקרב והתשוקה הצימאון ∆∆
וההסתר החושך למרות »¿ÔÈÚƒלאלוקות

"‰p¯"‰,ולמרות גם, שקיים «ƒ»
הלילה. חושך ה'רמשא',

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מתעורר שהאדם ¿«¿≈∆
החושך  מתוך לאלוקות וקירוב ב'רננה'

ה'לילה', של ‡CkŒ¯Áוההעלם ‡a»«««
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈

,"‡¯Ùˆa ‰ÁÓN" במצב שמחה ƒ¿»¿«¿»
וגילוי אור היינו 'יום', È‰BfL∆ƒשל

‰ÁÓO‰'ה בעבודת שמח שהאדם «ƒ¿»
¯B‡‰ Èelb „vÓ שנשמתו ƒ«ƒ»

האלוקות לאור שלו וההתקרבות בו מאירה È¯Á‡Ïהאלוקית ‡aL∆»¿«¬≈
‡Èza ¯‡·nÎÂ ,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰15 שם העניין Ú‚Baבהמשך «∆¿≈¿«∆¿≈¿«¿…»««¿»¿≈«

,·Ú˙n‰ Ûeb‰ ÔÓ d˙‡ˆa LÙp‰ ˙ÁÓNÏ בזוהר הנקרא ¿ƒ¿««∆∆¿≈»ƒ««¿…»
"‡ÈeÁc ‡ÎLÓ"16 המשתחררת הנפש של זו שמחה ועל נחש, של עור «¿»¿ƒ¿»

הנשמה  על ויסתיר יעלים לא הגוף שמעתה כך הגשמי, בגוף שלה מה'מאסר'

שם בתניא מבואר בגלוי, להאיר ממנה ימנע ÁÓN‰ולא EÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿»

,‰È·M‰Â ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆk ‰ÏB„b הגלות בעת והצער הסבל כגודל כי ¿»¿≈≈«»¿«ƒ¿»
והשבי מהגלות היציאה בעת השמחה גודל הוא כך Ôaוהשבי, ÏLÓkƒ¿«∆

CÏÓהמלכות בארמון לחיות רגיל eÎ'שהיה ‰È·Ma ‰È‰L ובהיותו ∆∆∆»»«ƒ¿»
מאד והצטער סבל המלך בן ÈLÙÁÏבשבי, ‡ˆÈÂ וחזרÂÈ·‡ ˙Èa Ï‡ ¿»»«»¿ƒ∆≈»ƒ

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ) CÏn‰«∆∆¿««««»¿«»
‰È‰ BÓˆÚ CÏn‰ ¯L‡k«¬∆«∆∆«¿»»

·e˙kL BÓk ,‰È·Ma17 ב'שיר «ƒ¿»¿∆»
ÌÈË‰¯aהשירים' ¯eÒ‡ CÏÓ∆∆»»¿»ƒ
b‡'a¯˙כמובאÈ‡„k˙‡בכבלים, ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆

'‰·eLz‰18 אודות התניא שבספר «¿»
הוי' שם "השפעת השכינה, גלות

תוך  וירדה שנשתלשלה ברוךֿהוא

הטמאים  אחרא הסטרא היכלות

אנוש  מעשה עלֿידי להחיותם

וכמו  הרעות ומחשבותיו ותחבולותיו

ברהטים..."). אסור מלך שכתוב

‰Êa ¯„q‰Â של הדברים סדר ¿«≈∆»∆
הגוף  מגלות הנשמה של היציאה

ההעלם  מתוך לאלוקות וההתקרבות

lÁzL‰וההסתר  ,‡e‰ בשלב ∆¿ƒ»
ה' עבודת של BÈ‰Ï˙ראשון ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

,"‡LÓ¯a ‡¯" והתגלות רינה ¿»»¿«¿»
וההעלם, החושך היינו הלילה, מתוך

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ'ה עבודת ידי על ¿«¿≈∆
החושך, מתוך הראשון, בשלב כראוי

‰ÁÓN"Ï CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a»ƒ«««¿ƒ¿»
,"‡¯Ùˆa בזמן ואור וגילוי שמחה ¿«¿»

lÁ˙a˙היום  ‰È‰L BÓÎe¿∆»»ƒ¿ƒ«
,‰‡È¯a‰ לגבי הגמרא בלשון «¿ƒ»

העולם  שבריאת בסדר העובדה הייתה

היינו  בוקר', ויהי ערב 'ויהי של

הוא  וההמשך מהלילה היא ההתחלה

היהדות, לפי היממה היא (וכך ביום

היא  ללילה ההתחלה ובהמשך מהלילה

היום) ÎBLÁ‡בא ‡LÈ¯a"¿≈»¬»
"‡¯B‰ ¯„‰Â19.אור כך ואחר חושך בהתחלה, בראש, «¬«¿»

Ìb e‰ÊÂ של „) חסידות, פי על הפנימי, e˙kL·התוכן ‰Ó20 בספר ¿∆««∆»
dÈbÈשמואל  'ÈÂ‰Â ,'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ Èk" יאיר היינו ואור, נוגה מלשון ƒ«»≈ƒ¬»»«¬»»«ƒ«

Ï"Êאת  eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ."ÈkLÁ21,במדרש »¿ƒ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈
‰z‡ Ì‡ :‰"aw‰ ¯Ó‡"'ה את העובד È¯,היהודי ˙‡ ¯nLÓ »««»»ƒ«»¿«≈∆≈ƒ

,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰L נאמר ÂˆÓ‰שעליהם ¯" ∆ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»
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l"yz'd zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

ּב"ׂשמחה" והעבֹודה ל"רמׁשא", ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּיכת

ׁשֹונים  עבֹודה אֹופּני ׁשהם ל"צפרא", ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשּיכת

"רּני  נאמר זה ּבפסּוק ואּלּו מּזה. זה הפכּיים ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָוגם

הענינים  ׁשני את ׁשּכֹולל צּיֹון", ּבת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָוׂשמחי

מהּו להבין, וצרי אחת. ּבבת ו"ׂשמחה" ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ"רננא"

ׁשני  קׁשּורים צּיֹון" "ּבת אצל ׁשּדוקא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּטעם

ׁשּבאים  ועד ּבזה, זה ו"ׂשמחה" "רננא" ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהענינים

אחת. ְַַַּבבת

ּכתיב ÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה ּומגן 10הּוא, ׁשמׁש ּכי ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶָ

"ׁשמׁש ׁשּגּלּוי והינּו, אלקים. ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹהוי'

,החׁש זמן ׁשהּוא ּבּלילה אבל ּבּיֹום, הּוא ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָֹהוי'"

הּמגן  ּבדגמת והסּתר, ּבהעלם הם הענינים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

הם  ׁשהענינים והינּו, הּׁשמׁש. אֹור על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמסּתיר

והסּתר, ּבהעלם הם אבל ׁשהם, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבמציאּותם

ׁשאינם  ׁשּנדמה עד לעין, נראים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינם

סדר  ּבכללּות הּוא זה וענין ְְְְִִִִֵֶֶָָּבמציאּות.

ׁשאין  הּתחּתֹון לעֹולםֿהּזה עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

ההעלם  ּתכלית ׁשהּוא הימּנּו, למּטה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתחּתֹון

זה  ׁשעל הּגלּות, ּבזמן הּוא ּובפרטּיּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָוההסּתר,

ׁשּגם 11נאמר  ועד ּפני", אסּתיר הסּתר "ואנכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

הם  ּופּורים, חּנּוּכה ּכמֹו ׁשּבהם, טֹובים' ְֲִִִֵֶֶַָָָה'ימים

ּבגלּוי  מאיר אינֹו ׁשאלקּות וסּבת 12ּבאפן . ְְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹ

וההסּתר  ההעלם הּוא ׁשּבעֹולם, וההסּתר ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם

ׁשהּנׁשמה  היֹות ּדעם והינּו, האדם, ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָׁשּבעבֹודת

ּבאמנה מּצדֿ היתה החטא ּבׁשעת "אפילּו עצמ ּה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

ּבתרי"ג 13אּתֹו" מאירה אינּה מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֵַַָָָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור ּובמחׁשבה האדם ׁשל ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּכחֹות

האדם, ּבעבֹודת וההסּתר ההעלם ׁשּזהּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו,

ּבעֹולם. וההסּתר להעלם הּסּבה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא
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ואילך.10) פ"ד והאמונה היחוד שער תניא וראה יב. פד, יח.11)תהלים לא, אֿב.12)וילך טז, צו לקו"ת גם ראה 13)ראה

ספכ"ד. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"‡LÓ¯"Ï ˙ÎiML הלילה ה'B·Ú‰Â„‰שעות את שעובדים ∆«∆∆¿«¿»¿»¬»

,"‡¯Ùˆ"Ï ˙ÎiML "‰ÁÓN"a,היום ‡ÈpÙBשעות Ì‰L ¿ƒ¿»∆«∆∆¿«¿»∆≈«≈
¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒÙa el‡Â .‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‚Â ÌÈBL ‰„B·Ú¬»ƒ¿«»¿ƒƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆∆¡«
"‡¯" ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙‡ ÏÏBkL ,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯"»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»

˙Á‡ ˙·a "‰ÁÓN"Â כאילו ¿ƒ¿»¿«««
אחד. שעניינם בדברים CÈ¯ˆÂ¿»ƒמדובר

‡˜ÂcL ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««««∆«¿»
"ÔBiˆ ˙a" Ïˆ‡ שבדרך אף על ≈∆«ƒ

ואף  שונים בדברים מדובר כלל

ציון' ל'בת ביחס מכלֿמקום הפכיים,

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
,‰Êa ‰Ê "‰ÁÓN"Â "‡¯"¿»»¿ƒ¿»∆»∆

„ÚÂ בזה זה קשורים הם כך כדי ¿«
לזה  זה a·˙ושייכים ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«
˙Á‡.אחד כענין ««

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚10 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‰ÈÂ'בתהילים  Ô‚Óe LÓL Èkƒ∆∆»≈¬»»

LÓL" ÈelbL ,eÈ‰Â .ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«¿∆ƒ∆∆
"'ÈÂ‰ בעולם האלוקות התגלות ¬»»

‡e‰L ‰ÏÈla Ï·‡ ,ÌBia ‡e‰«¬»««¿»∆
CLÁ‰ ÔÓÊ מאירה איננה השמש כי ¿««…∆

‰ÌÈÈÚבו, Ïk האלוקות ‰Ìשל »»ƒ¿»ƒ≈
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a מ תגלים ואינם ¿∆¿≈¿∆¿≈

ÈzÒnL¯בעולם, Ô‚n‰ ˙Ó‚„a¿À¿««»≈∆«¿ƒ
‡Ï˘ LÓM‰ ¯B‡ ÏÚ יאיר ««∆∆

במידה  רק אלא עוצמתו בכל לעולם

‰Ìמוגבלת. ÌÈÈÚ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»ƒ≈
,Ì‰L BÓk Ì˙e‡ÈˆÓa,כלומר ƒ¿ƒ»¿∆≈

האלוקות  ענייני חושך, של בזמנים גם

כל  לגבי הוא כך ובעצם עצמם, מצד

והם  משתנים לא שהדברים המציאות,

האור קיימים  בזמן כמו «¬‡·Ïבדיוק
ÌÈ‡Â ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a Ì‰≈¿∆¿≈¿∆¿≈¿≈»

,ÔÈÚÏ ÌÈ‡¯ הם והחושך וההסתר ƒ¿ƒ»«ƒ
חזקים  כך ÌÈ‡Lכל ‰Ó„pL „Ú«∆ƒ¿∆∆≈»
˙e‡ÈˆÓa הדברים שכאמור ולמרות ƒ¿ƒ

ניתן  האור, בזמן כמו בדיוק קיימים

קיימים. שאינם בטעות לחשוב

‰Ê ÔÈÚÂ מצב בין ההבדל של ¿ƒ¿»∆
בעת  למצבם וגילוי אור בעת הדברים

והסתר  ‰‰eÏLÏzL˙חושך ¯„Ò ˙eÏÏÎa ‡e‰ הרבות הדרגות בכל ƒ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
בו  השתלשלות' ב'סדר למטה מלמעלה ונמשך היורד אלוקי באור שיש

הדרגות  בכל הוא זה ודבר בזו, זו ואחוזות מזו זו משתלשלות השונות הדרגות

‰f‰ŒÌÏBÚÏ „Ú העולם שהוא ביותר ‰ÔBzÁzהגשמי ÔÈ‡Lוהנחות «»»«∆««¿∆≈
‡e‰L ,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz הזה ‰‰ÌÏÚבעולם ˙ÈÏÎz «¿¿«»≈∆∆«¿ƒ«∆¿≈

¯zÒ‰‰Â,כלל אלקות גילוי בו על eiË¯Ù·e˙ואין וההסתר וההעלם ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ
ובמיוחד  בפרט שורר הזה בעולם שקיים ÏÚLהאלוקות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»∆«

‰Ê זמן של הגדול וההסתר ההעלם על ∆
"ÈÎ‡Âבתורה Ó‡11¯הגלות  ∆¡«¿»…ƒ

,"Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ הסתרה «¿≈«¿ƒ»«
‰'ÌÈÓÈכפולה  ÌbL „ÚÂ¿«∆««»ƒ

'ÌÈ·BË והמועדים החגים ימי ƒ
,Ì‰aL ש ימים שהם הגלות ל בימי ∆»∆
על  kepÁ‰האלוקות,הסתר BÓk¿¬»

˙e˜Ï‡L ÔÙ‡a Ì‰ ,ÌÈ¯eÙeƒ≈¿…∆∆¡…
ÈeÏ‚a ¯È‡Ó BÈ‡12 הגלות ובזמן ≈≈ƒ¿»

אין  ומועדים חגים בימי אפילו

בעולם. מתגלה האלוקות

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙aÒÂ על ¿ƒ««∆¿≈¿«∆¿≈
האלוקי  ‰e‡האור ,ÌÏBÚaL∆»»

˙„B·ÚaL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈∆«¬«
,Ì„‡‰ העלם העובדה שקיים »»»

בעבודה  שהאדם והסתר הרוחנית

ה' את ההסתר eÈ‰Â,עובד ¿«¿
הוא  כאן מדובר עליו ה' בעבודת

Œ„vÓ ‰ÓLp‰L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«¿»»ƒ«
dÓˆÚ כדברי הזקן הרי אדמו"ר «¿»

הנשמה  אודות התניא בספר

‰˙È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa eÏÈÙ‡"¬ƒƒ¿««≈¿»¿»
"Bz‡ ‰Ó‡a13, באותה אפילו ¿»¿»ƒ

ושלום, חס חטא, שהאדם שעה

שלה  בנאמנות נשארה הנשמה

שהקשר  כך לקדושֿברוךֿהוא,

לא  לאלוקות הנשמה של והחיבור

לעולם, ‡dÈנפגם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
הנשמה גלוי È‡Ó¯‰אין באופן ¿ƒ»

ÏLוניכר ˙BÁk‰ ‚"È¯˙a¿«¿««…∆
Ì„‡‰ המצוות תרי"ג כנגד שהם »»»

‰·LÁÓ·e‰NÚÓe ¯eac ¿«¿»»ƒ«¬∆
,BlL מאירה אינה הנשמה וכן ∆

ובמעשים  בדיבורים במחשבות, בגלוי

האדם שהנשמה e‰fLשל העובדה ∆∆
בגלוי  מורגשת ולא מאירה לא

ובפעולותיו האדם של ‰‡„Ì,בכוחות ˙„B·Úa ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈«¬«»»»
‡e‰Â מתוך היא ה' עבודת שבגללו הנשמה על והסתר ההסתר העלם ¿

ÌÏBÚa.זו ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰Ï ‰aq‰«ƒ»«∆¿≈¿«∆¿≈»»
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l"yz'dח zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

אֹור" ותֹורה מצוה נר,22"נר את מׁשּמר אני , ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

אדם" נׁשמת הוי' לענינים 23נר ּבנֹוגע רק ולא , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

לענינים  ּבנֹוגע ּגם נמׁש זה אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהרּוחנּיים,

העּמּודים: ׁשלׁשה על ׁשעֹומד ּבעֹולם, ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּגׁשמּיים

ּוגמילּותֿחסדים  עבֹודה ׁשלׁשת 24ּתֹורה ׁשהם , ְְֲֲִִֵֶֶָָָֹ

ּבקּיּום  העבֹודה ּכללּות את הּכֹוללים ְְְֲִִִֶַַַָָָה'קּוין'

מחׁשבה  הענינים: ׁשלׁשת עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורהּֿומצֹות 

הרגיל, ּבּזמן הּוא זה ּכל אמנם, ּומעׂשה. ְְֲִִֶֶַַַָָָָָּדּבּור

הרגילה  העבֹודה היא ׁשאז ּכסדרם", ְְְְֲִִִִִֶָָָָָָ"ּתמידים

הּגלּות  ּבזמן אבל אֹור", ותֹורה מצוה ְְְְֲִִֵַַָָָָּב"נר

ׁשּצרי ּכיון יֹותר, נעלית עבֹודה להיֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָצריכה

והינּו, חׁשּכי", יּגיּה "והוי' ענין את ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלפעל

ׁשם  מסּפיק לא הּגלּות, חׁש את להאיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּבכדי

הוי' ׁשם ּגם להיֹות צרי אּלא הראׁשֹון, ְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהוי'

מּסדר  ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּׁשני,

ׁשם  ּפעמים ׁשּׁשּתי ּבכ ּגם ּכמרּמז ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהׁשּתלׁשלּות,

ׁשמֹונה  אּלא) אֹותּיֹות, ארּבע רק (לא הן ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהוי'

ׁשהיא  הּתׁשּובה, עלֿידי נמׁש זה וענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותּיֹות,

הּׁשמינית  הּספירה הּבינה, והינּו,25ּבספירת , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָ

אֹור", ותֹורה מצוה  ּד"נר  העבֹודה  מסּפיקה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹׁשּלא

ּתֹוכחת  חּיים ּדר" ענין ּגם להיֹות צרי ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאּלא

החּיים'22מּוסר" עץ ּב'קנטרס ּכּמבאר ׁשּזֹוהי 26, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹור", ותֹורה מצוה מ"נר יֹותר נעלית ְְֲֲִִֵֵֵַָָָעבֹודה

ה'ּקוין', מּׁשלׁשת למעלה היא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּמּצדֿעצמ ּה

ּבׁשלׁשת  ּבעבֹודה ּגם ּומאירה ׁשּנמׁשכת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

ִַַה'קּוין'.

ּכתיב ÔÈÚ‰Âה) ּדהּנה יתהּלל 27ּבזה, "אל ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶַַָ

הּגּבֹור  יתהּלל ואל ּבחכמתֹו, ְְְְִִֵַַַָָָָחכם
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כג.22) ו, כז.23)משלי כ, מ"ב.24)שם פ"א 25.20)אבות שבהערה דרושים ראה – 15).26)בכ"ז (ע' ירמי'27)בתחילתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"¯B‡ ‰¯B˙Â22,,לאור נמשלה והתורה לנר נמשלו שהמצוות היינו ¿»

המצוות  קיום את שומר אתה אם לאדם, אומר ולימוד והקדושֿברוךֿהוא

nLÓ¯התורה  È‡ ומחזק מטפח E¯,היינו שהיא ‡˙ היהודי של נרו ¬ƒ¿«≈∆≈¿
ככתוב  לנר, שנמשלה שלו ‡„Ì"הנשמה ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯23˜¯ ‡ÏÂ , ≈¬»»ƒ¿«»»¿…«

,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
ולימוד  המצוות קיום של וההשפעה

הקדושֿ של ה'נר' שמירת התורה,

עניינים  לגבי רק איננה ברוךֿהוא,

האדם  של הנר' 'שמירת כמו רוחניים

הנשמה  גילוי של Ê‰במובן ‡l‡∆»∆
CLÓ והשפעה פעולה לכך Ìbויש ƒ¿»«

ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
„ÓBÚL ,ÌÏBÚa העולם גם שהרי »»∆≈

ומתקיים  עומד LÏL‰הגשמי ÏÚ«¿…»
‰¯Bz :ÌÈ„enÚ‰ התורה לימוד »«ƒ»

‰„B·Úהתפילה Œ˙eÏÈÓ‚eעבודת ¬»¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ24,המצוות Ì‰Lקיום ¬»ƒ∆≈

'ÔÈe˜'‰ ˙LÏL שונים תחומים ¿…∆««ƒ
ה' הם ‰ÌÈÏÏBkבעבודת שיחדיו «¿ƒ

‰B·Ú„‰כוללים ˙eÏÏk ˙‡∆¿»»¬»
ה' את עובד Ìei˜a¿ƒשהאדם

˙LÏL È„ÈŒÏÚ ˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¿≈¿…∆
ÌÈÈÚ‰ שבהם הדברים באמצעות »ƒ¿»ƒ

ופועלת  ביטוי לידי באה האדם נפש

פעולותיה: eac¯את ‰·LÁÓ«¬»»ƒ
.‰NÚÓe«¬∆

ÔÓfa ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆«¿«
,ÏÈ‚¯‰ כתיקונם הם הדברים כאשר »»ƒ

הרצוי הסדר ÌÈ„ÈÓz"¿ƒƒולפי
‰„B·Ú‰ ‡È‰ Ê‡L ,"Ì¯„Òk¿ƒ¿»∆»ƒ»¬»
‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯"a ‰ÏÈ‚¯‰»¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿»

,"¯B‡ די אכן כסדרם, ובזמנים

המצוות  קיום של הרגילה בעבודה

שנמשל  התורה ולימוד לנר שנמשלו

לעיל, כמבואר ÔÓÊaלאור, Ï·‡¬»ƒ¿«
˙eÏb‰ כתיקונם אינם הימים שאז «»

והעלם  חושך שורר אלא וכסדרם

B·Ú„‰והסתר ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ,מהרגילÔÂÈk «¬≈≈≈»

È„ÎaL ,eÈ‰Â ,"ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰Â" ÔÈÚ ˙‡ ÏÚÙÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…∆ƒ¿««¬»»«ƒ«»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯‰ 'ÈÂ‰ ÌL ˜ÈtÒÓ ‡Ï ,˙eÏb‰ CLÁ ˙‡ ¯È‡‰Ï הנזכר ¿»ƒ∆…∆«»…«¿ƒ≈¬»»»ƒ

נרי', הוי' אתה 'כי זה, ‰ÈMבפסוק 'ÈÂ‰ ÌL Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«≈¬»»«≈ƒ
חשכי', יגי' והוי' הפסוק' של השני בחציו ‰ÈÂ'הנזכר ÌL Èelbƒ≈¬»»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL'הוי משם נעלית יותר בדרגה הוי' שם ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

השתלשלות' 'סדר בתוך הרגיל, באופן מאיר שהוא זה Ên¯Ókכפי ודבר ƒ¿À»
הראשון  הוי' שם מאשר באלקות יותר נעלית בדרגה קשור השני הוי' ששם

‡¯Úaנרמז  ˜¯ ‡Ï) Ô‰ 'ÈÂ‰ ÌL ÌÈÓÚt ÈzML CÎa Ìb«¿»∆¿≈¿»ƒ≈¬»»≈…««¿«
‰Ê ÔÈÚÂ ,˙Bi˙B‡ ‰BÓL (‡l‡ ,˙Bi˙B‡ של והתגלות ההארה ƒ∆»¿∆ƒ¿ƒ¿»∆

לא  יש איתו ביחד שרק השני, הוי' שם

אלא  הוי' שם של אותיות ארבע רק

אותיות, È„ÈŒÏÚשמונה CLÓƒ¿»«¿≈
,‰·eLz‰'לה בהתקרבות היינו «¿»

החושך, ומתוך הריחוק מתוך דוקא

הנזכר  מהשבי היציאה ועלֿדרךֿמשל

התשובה È‰L‡לעיל, עבודת ∆ƒ
Ùq‰ ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa‰¯È ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»

˙ÈÈÓM‰25, הספירות במניין «¿ƒƒ
ספירת  את למנות (בלי למעלה מלמטה

מסדר  היא עניין לכל שלא המלכות

יסודֿהודֿנצחֿתפארתֿ היינו הספירות,

השייכות  ועל גבורהֿחסדֿדעתֿבינה),

מבואר  התשובה לעניין בינה של

ששם  התניא) שבספר התשובה (באגרת

ה  חכמה, – י הספירות, כנגד הוא הוי'

מלכות, – ה המידות, – ו בינה, –

להשיב  ה', תשוב אותיות היא ותשובה

ה' את הן ומעלתה, למקומה הה', את

מלכות, תתאה, ה' והן – בינה עילאה,

‰˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰Â בזמן ¿«¿∆…«¿ƒ»
"c¯הרגילה ‰B·Ú„‰הגלות  »¬»¿≈

"¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ המספיקה ƒ¿»¿»
רגילים, BÈ‰Ï˙בזמנים CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿

ÔÈÚ Ìb כי' הפסוק של השני חציו «ƒ¿«
אור' ותורה מצווה ÌÈiÁנר C¯c"∆∆«ƒ
"¯ÒeÓ ˙ÁÎBz22¯‡·nk , ««»«¿…»

'ÌÈiÁ‰ ıÚ Ò¯Ë˜'a26 ¿À¿¿≈≈««ƒ
מוהרש"ב  B·Ú„‰לאדמו"ר È‰BfL∆ƒ¬»

‰ÂˆÓ ¯"Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ≈ƒ¿»
dÓˆÚŒ„vnL ,"¯B‡ ‰¯B˙Â¿»∆ƒ««¿»

‡È‰ תוכחת חיים 'דרך של זו עבודה ƒ
הגלות  בזמן במיוחד שצריכה מוסר'

'ÔÈÂw'‰ ˙LÏMÓ ‰ÏÚÓÏ של ¿«¿»ƒ¿…∆««ƒ
חסדים, וגמילות עבודה «∆‡l‡תורה,

'ÔÈe˜'‰ ˙LÏLa ‰„B·Úa Ìb ‰¯È‡Óe ˙ÎLÓpL העבודה היא ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»«»¬»ƒ¿…∆««ƒ
הכוונה  להלן, שיתבאר (וכפי התורה ולימוד המצוות קיום של הרגילה

הגלות). בזמן במיוחד שהיא במסירותֿנפש ה' לעבודת

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ירמיהו ‰27) Ïl‰˙Èבנבואת Ï‡" אין ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«ƒ¿«≈
עצמו  את וישבח שיתהלל וראוי נכון B˙ÓÎÁa,זה ÌÎÁÏl‰˙È Ï‡Â »»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
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ט oeiv za ignye ipx

ּבזאת  אם ּכי ּבעׁשרֹו. עׁשיר יתהּלל אל ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּבגבּורתֹו.

ּדלכאֹורה  אֹותי", וידע הׂשּכל הּמתהּלל, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹיתהּלל

מּובן  אמּתי,28אינֹו חכם אֹודֹות מדּבר הרי , ְֲֲִִֵֵָָָָֻ

ׁשהּתֹורה  הינּו, "חכם", ּבׁשם ּבּכתּוב נקרא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלכן

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר "חכם", ּבׁשם 29קֹוראתֹו ְְְֲֵֵַַַָָָ

ּבנֹוגע  וכן הּנֹולד", את הרֹואה - חכם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר -30לגּבֹור, ּגּבֹור "איזהּו ְְֲִִֵֵֶַַַ

רּבֹותינּו ּכמאמר עׁשיר, וכן יצרֹו", את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּכֹובׁש

מהּו30ז"ל  אםּֿכן ּבחלקֹו, הּׂשמח - עׁשיר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאיזהּו

הּמבאר  עלּֿפי ּובפרט ּגֹו'. יתהּלל" "אל ְְְְִִִֵַַַַָָֹאֹומרֹו

וחסידּות  הם 31ּבקּבלה ועׁשיר" ּגּבֹור ׁש"חכם , ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

הּימין, קו ּכנגד "חכם" ה'ּקּוין', ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד

קו  ּכנגד ו"עׁשיר" הּׂשמאל, קו ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ"ּגּבֹור"

סדר  ּכללּות ׁשּזהּו הּתפארת, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי,

יתהּלל" "אל אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַההׁשּתלׁשלּות ,

ּגֹו' יתהּלל ּבזאת אם "ּכי אּלּו, ענינים ְְְְִִִִִֵֵַָָֹּבכל

אֹותי". וידע ְְִֵַַָֹהׂשּכל

לעיל Ô·eÈÂו) ׁשּנתּבאר מה ּבענין 32ּבהקּדים ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ּבביתֿהּמקּדׁש, הּׁשכינה ְְְְִִֵַַַַָָָהׁשראת

ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשהּגּלּוי האֹומרים ּכדעת זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

היה  לא הּגּלּוי ואפן ּבלבד, והארה זיו רק ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

מכׁשר  היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש רק אּלא ּכלי, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבדר

נאמר  ׁשעליה הּנבּואה, ּבענין ּוכמֹו "ּוביד 33לזה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָ

"הּנה  ׁשלמה, ּכדברי אּלא אדּמה", ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹהּנביאים

הּבית  ּכי אף ,יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ׁשהם 34הּזה" הּׁשמים", ּוׁשמי ׁש"הּׁשמים ׁשאף , ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּלמעלה  האיןֿסֹוף ועֹולמֹות האצילּות ְְְֲִֵֶַָָָָָעֹולם
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כבֿכג. סו.28)ט, ע' תרל"ד המאמרים ספר ואילך. תתעח ע' ח"ב נ"ך אוה"ת מא. ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי גם  ראה

(השני) אכה"ד אלקים וידבר ואילך). סח ע' תשי"ט המאמרים (ספר תשי"ט כסלו יו"ד ויצא דש"פ בשלום פדה ד"ה: וש"נ.

תשמ"ג. צו דש"פ החדש (תש"ל). זו א.29)שנה לב, רפ"ד.30)תמיד פט"ו.31)אבות שם אורה בשערי ושמחי, רני ד"ה

ב'דבר 32) נדפסו ואילך. פד ע' ואילך; עה ע' תש"ל המאמרים (ספר בשלום פדה וד"ה קטנתי ד"ה – הקודמים במאמרים

וישלח). ויצא לפרשיות יא.33)מלכות' יב, יח.34)הושע ו, הימיםֿב דברי כז. ח, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡Êa Ì‡ Èk .B¯LÚa ¯ÈLÚ Ïl‰˙È Ï‡ .B˙¯e·‚a ¯Bab‰«ƒƒ¿»«ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿…

,Ïl‰˙n‰ Ïl‰˙È בכך מתהלל אדם כאשר הוא והראוי הנכון הדבר אלא ƒ¿«≈«ƒ¿«≈
לידי ‡È˙B",שהגיע Ú„ÈÂ ÏkN‰ הקדושֿברוךֿהוא B‡ÎÏc¯‰את «¿≈¿»…«ƒ¿ƒ¿»
Ô·eÓ BÈ‡28,בחכמתו יתהלל שהחכם ראוי לא באמת a„Ó¯מדוע È¯‰ ≈»¬≈¿À»

ÔÎlL ,ÈzÓ‡ ÌÎÁ ˙B„B‡»»¬ƒƒ∆»≈
·e˙ka ‡¯˜ כאןÌLa ƒ¿»«»¿≈

‰¯Bz‰L ,eÈ‰ ,"ÌÎÁ"»»«¿∆«»
,"ÌÎÁ" ÌLa B˙‡¯B˜ ודברי ¿»¿≈»»

אמת  בוודאי הם »¬»¿Ó‡ÓÎe¯התורה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯29 בגמראe‰ÊÈ‡" «≈≈∆

,"„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ - ÌÎÁ»»»∆∆«»
מיהו  הגדרה יש ז"ל חכמינו בדברי הרי

זו  בתורה, חכם נקרא אדם ואם חכם

חכם  אכן שהוא Ú‚Baהוכחה ÔÎÂ¿≈¿≈«
,¯Ba‚Ï בדברי הגדרה יש לגביו שגם ¿ƒ

אמיתי  גיבור מיהו ז"ל חכמינו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók30 בפרקי ¿«¬««≈
‰L·Bkאבות  - ¯Bab e‰ÊÈ‡"≈∆ƒ«≈

¯ÈLÚ ÔÎÂ ,"B¯ˆÈ שגם ‡˙ ∆ƒ¿¿≈»ƒ
ז"ל חכמינו בדברי מצינו לגביו 

באמת, עשיר מיהו »¬»¿Ó‡Ók¯הגדרה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯30 אבות בפרקי «≈

ÁÓO‰ - ¯ÈLÚ e‰ÊÈ‡≈∆»ƒ«»≈«
,B˜ÏÁa עליו העשיר כן, מדובר ואם ¿∆¿

באמת  עשיר אכן הוא ≈ÔkŒÌ‡ƒכאן
.'Bb "Ïl‰˙È Ï‡" B¯ÓB‡ e‰Ó«¿«ƒ¿«≈
הגבור  שהחכם, הכתוב אומר מדוע

יתהללו? לא והעשיר

Ë¯Ù·e מתחזקת ÈtŒÏÚוהשאלה ƒ¿»«ƒ
˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a ¯‡·n‰31, «¿…»¿«»»«¬ƒ

Ì‰ "¯ÈLÚÂ ¯Bab ÌÎÁ"L∆»»ƒ¿»ƒ≈
'ÔÈew'‰ ˙LÏL „‚k שקיימים ¿∆∆¿…∆««ƒ

האלוקי  גם באור השתלשל (וממנו

הנפש), ˜Âלכוחות „‚k "ÌÎÁ"»»¿∆∆«
Â˜ „‚k "¯Bab" ,ÔÈÓi‰«»ƒƒ¿∆∆«
Â˜ „‚k "¯ÈLÚ"Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿»ƒ¿∆∆«
,˙¯‡Ùz‰ ˙ÈÁa ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆

נצח) חסד, (חכמה, חח"נ – הקוין לשלושת הספירות חלוקת אודות כמבואר

באמצע  יסוד) תפארת, (דעת, ודת"י בשמאל הוד) גבורה, (בינה, בג"ה בימין,

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk e‰fL מלמעלה הנמשך האלוקי האור של ∆∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

שלושת ÔkŒÌ‡Âלמטה, של האמיתית והחשיבות המעלה שנתבארה לאחר ¿ƒ≈
ועשיר, גבור חכם, הללו, ÏÎaהדברים "Ïl‰˙È Ï‡" B¯ÓB‡ e‰Ó«¿«ƒ¿«≈¿»

'Bb Ïl‰˙È ˙‡Êa Ì‡ Èk" ,el‡ ÌÈÈÚ ראוי כן שבו היחיד הדבר ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿…ƒ¿«≈
הוא  ‡È˙B"?להתהלל Ú„ÈÂ ÏkN‰«¿≈¿»…«ƒ

ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (Â תחילה‰Ó ¿»¿«¿ƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL32 במאמרים ∆ƒ¿»≈¿≈

דיבורֿהמתחיל  זה, למאמר הקודמים

בשלום' 'פדה ודיבורֿהמתחיל 'קטנתי'

˙‡¯L‰ ÔÈÚa והתגלות ¿ƒ¿««¿»«
,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»
ÌÈ¯ÓB‡‰ ˙Ú„k ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿««»¿ƒ
È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a Èelb‰L‰ ∆«ƒ¿≈«ƒ¿»»»

‰¯‡‰Â ÂÈÊ Ïa·„,מועטה ¯˜ «ƒ¿∆»»ƒ¿«
C¯„a ‰È‰ ‡Ï Èelb‰ ÔÙ‡Â¿…∆«ƒ…»»¿∆∆

,ÈÏk של הגשמית שהמציאות כך ¿ƒ
ומתאים בית  ראוי כלי הייתה המקדש

בו  ותשרה בו תתלבש שהאלוקות

Lc˜n‰Œ˙ÈaLבגלוי  ˜¯ ‡l‡∆»«∆≈«ƒ¿»
‰È‰ מקוםBÓÎe ,‰ÊÏ ¯LÎÓ »»À¿»¿∆¿

‰ÈÏÚL ,‰‡e·p‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»∆»∆»
¯Ó‡33ÌÈ‡È·p‰ „È·e" ∆¡«¿««¿ƒƒ

,"‰n„‡ היא שהכוונה מפרשים ויש ¬«∆
אבל  בלבד כדימיון היא שהנבואה

בעת  שהייתה מלמעלה ההתגלות

בנביא  התלבשה לא הנבואה

כלי  היה שלא כיוון פנימית בהתלבשות

מוכשר  רק אלא לכך ומתאים ראוי

להארה  גילוי ‡l‡ומוכן אופן ∆»
הוא  המקדש בבית ≈¿È¯·„k¿ƒהאלוקות

‰ÓÏL בית חנוכת בעת המלך ¿……
הראשון, ‰ÌÈÓMהמקדש ‰p‰"ƒ≈«»«ƒ
ÌÈÓM‰ ÈÓLe לדרגות הרומזים ¿≈«»«ƒ

באלוקות  EeÏkÏÎÈ,נעלות ‡Ï…¿«¿¿
עצמיות  להתגלות ראויים כלים אינם

‰f‰"האלוקות  ˙Èa‰ Èk Û‡34, «ƒ««ƒ«∆
שהוא  המקדש, בית הזה, הבית אבל

לכך, ראוי כן הוא גשמית, מציאות

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ì‰L ,"ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰"L Û‡L∆«∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ∆≈»»¬ƒ
אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה) הכלליים העולמות מארבע נעלה והכי (הראשון

'שמים' ‰‡ÛBÒŒÔÈהנקרא ˙BÓÏBÚÂֿהבלי האלוקי האור שורה שבהם ¿»»≈
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l"yz'dי zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

"ּבּבית  הּנה ,"יכלּכלּו "לא האצילּות, ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹמעֹולם

ׁשהּגּלּוי  והינּו, עצמּותֹו. ּבכל נמצא הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּזה"

גלּוי  אּלא ּבלבד, הארה אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

,"ּד"יכלּכלּו ּובאפן ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַָֹמהּותֹו

ׁשּי אי להבין, צרי ולכאֹורה ּכלי. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבדר

הּׁשכינה  הׁשראת ּתהיה הּגׁשמי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

מּכל  "החכם ,הּמל ׁשלמה וכתמיהת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹוכּו',

וגֹו'35אדם" הארץ" על אלקים יׁשב "האמנם ,34. ְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, הּבאּור מקֹום 36א "הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ז"ל  חכמינּו ּופרׁשּו לי",37אּתי", טפלה "אתרי ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ

ּדוקא  ּבביתֿהּמקּדׁש היה הּמקֹום ּבּטּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוענין

עלֿידי  ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם נמׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֻ(ּומּמּנּו

אטּומים" ׁשקּופים ׁשּבקדׁש38ֿה"חּלֹונֹות ׁשּזהּו ,( ְְֲִִֶֶֶֶַַֹ

הּמּדה" מן אינֹו הארֹון "מקֹום הּנה ,39הּקדׁשים ְֳִִִִֵֵַַָָָָ

ואּמה  ארּכֹו, וחצי "אּמתים ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי 

וגֹו' רחּבֹו" הארֹון 40וחצי "מקֹום מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵָָָָָָ

הּמּדה" מן היה אינֹו עצמֹו ׁשה'מקֹום' והינּו, , ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

יׁש ׁשּלמעלה ואףֿעלּֿפי  מקֹום'. 'ּבלי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ענין הוי'41ּגםּֿכן ל" ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

כל  ּכי וההֹוד, והּנצח והּתפארת והּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּגדּלה

,"ל" ׁשל ּבאפן הם ׁשּכּלם ּובארץ", ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשמים

ּכמֹו זה אין מּכלֿמקֹום ,"ל" ּובטלים ְְְְִִִֵֵֵֶָָטפלים

ּבביתֿ ׁשהיה לי") טפלה ("אתרי הּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבּטּול

אינֹו הּמציאּות ענין הרי למעלה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּמקּדׁש,

ורק  ּבתכלית, אינֹו הּבּטּול ּגם ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַּבתכלית,
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יא.35) ה, מלכיםֿא – הכתוב לשון כא.36)ע"פ לג, ו.37)תשא פמ"ה, וברש"י 38)שמו"ר ב פו, מנחות ד. ו, מלכיםֿא

ב. בהעלותך ו. תצוה תנחומא ז. פל"א, ויק"ר גם וראה שם. וש"נ.39)כת"י א. כא, א.40)יומא לז, ויקהל י. כה, תרומה

יא.41) כט, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡ˆeÏÈ˙גבול  ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL העולמות ומ'ס השתלשלות', דר ∆¿«¿»≈»»¬ƒ

השמים' 'שמי ‰f‰"הנקראים ˙Èaa" ‰p‰ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï" בית …¿«¿¿ƒ≈««ƒ«∆
בעצמו ‰e‡המקדש  B˙eÓˆÚ.ונתגלה Óˆ‡הקדושֿברוךֿהוא ÏÎa ƒ¿»¿»«¿

‰¯‡‰ BÈ‡ Lc˜n‰Œ˙È·aL Èelb‰L ,eÈ‰Â בלבד מועטה ¿«¿∆«ƒ∆¿≈«ƒ¿»≈∆»»
‡l‡עצמה מהאלוקות  ,„·Ïaƒ¿«∆»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ÈeÏ‚ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿ ועצמיות מהות של גילוי

בעצמו EeÏkÏÎÈ"c"הוא ÔÙ‡·e¿…∆¿¿«¿¿
ÈÏk C¯„a באופן התגלות כלומר, ¿∆∆¿ƒ

המאיר  כאור פנימית, התלבשות של

לו. ומתאים הראוי ב'כלי'

* * *
CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ≈

CiLייתכן Lc˜n‰Œ˙È·aLאיך «»∆¿≈«ƒ¿»
ÈÓLb‰ גשמית ומציאות בניין שהוא ««¿ƒ

,'eÎÂ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»««¿ƒ»¿
,CÏn‰ ‰ÓÏL ˙‰ÈÓ˙ÎÂ¿ƒ¿ƒ«¿……«∆∆

"Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰"35, ∆»»ƒ»»»
ÏÚ ÌÈ˜Ï‡ ·LÈ ÌÓ‡‰"«À¿»≈≈¡…ƒ«

'B‚Â "ı¯‡‰34ֿהקדוש האמנם »»∆¿
וגילה  והתלבש ונמשך ירד ברוךֿהוא

מציאות  שהיא בארץ דווקא עצמו את

ונחותה? תחתונה גשמית

‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆¿ƒ≈
·È˙k36ֿהקדושֿברוך בדברי בתורה ¿ƒ

לבקשתו  במענה רבינו, למשה הוא

כבודך' את נא ÌB˜Ó'הראני ‰p‰"ƒ≈»
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯Ùe ,"Èz‡37 ƒƒ≈¿¬»≈

אתי', 'מקום המילים את במדרש

,"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡" טפל מקומי ¬»ƒ¿≈»ƒ
יש  שבו המקום כלומר אליי, ובטל

האלוקות  כלפי מתבטל אלוקות, גילוי

ÌB˜n‰ Ïeha ÔÈÚÂ של במובן ¿ƒ¿«ƒ«»
כלפי  המקום של מוחלטת התבטלות

עצמה  Œ˙È·aהאלוקות ‰È‰»»¿≈
Lc˜n‰ הגשמי הזה ביטול Âc˜‡שבעולם של באופן הביטול ותכלית «ƒ¿»«¿»

עליונים  בעולמות איננה המקדש (epnÓeמוחלט הביטול CLÓמבית ƒ∆ƒ¿»
Blk,לאלוקות  ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb הגשמית המציאות È„ÈŒÏÚבכללות «¿»»»À«¿≈

"ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ˙BBlÁ"‰38, להביא שנועד רגיל מחלון בשונה ««¿ƒ¬ƒ
את  להביא נועדו המקדש בית של החלונות הבית, לתוך מבחוץ האור את

זריקא  ר' אמר בדרום. ומנורה בצפון "שולחן הגמרא: ובלשון החוצה, אורו

[שלמה  ויעש צריך. אני לאורה ולא צריך אני לאכילה לא אלעזר, ר' אמר

ואטומים  [מבפנים] שקופין תנא אטומים, שקופים חלוני לבית המלך]

הוא  עדות מועד, באהל העדות לפרוכת מחוץ צריך, אני לאורה לא [מבחוץ],

בישראל"), שורה שהשכינה עולם באי המקדש e‰fLלכל שבבית זה עניין ∆∆
ההסבר  הוא לאלוקות הגשמי המקום של מוחלט, ביטול בתכלית, ביטול היה

‰p‰לכך  ÌÈL„w‰ŒL„˜aL∆¿…∆«√»ƒƒ≈
ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó" היה שבו המקום ¿»»

הברית  ארון ÔÓמונח BÈ‡≈ƒ
"‰cn‰39 קודש במידות נמנה אינו «ƒ»

שם  מונח היה לא וכאילו הקודשים,

È‰L‰דבר, ÈtŒÏÚŒÛ‡ הארון ««ƒ∆»»
ורוחב  אורך במידות מוגדרת מציאות

בתורה כמפורש ÌÈ˙n‡"«»«ƒוגובה
ÈˆÁÂ ‰n‡Â ,Bk¯‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ

'B‚Â "BaÁ¯40ÌB˜ÓŒÏkÓ , »¿¿ƒ»»
ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó"¿»»≈ƒ
'ÌB˜Ó'‰L ,eÈ‰Â ,"‰cn‰«ƒ»¿«¿∆«»

BÓˆÚ מציאות הוא ומהותו שמטבעו «¿
ברורות  והגבלות מדידות עם גשמית

'ÌB˜Ó ÈÏa' ˙ÈÁ·a ‰È‰»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
והפך  וההגבלות, מהגדרים התעלה

מקום. של גדרים ללא מציאות להיות

לגילוי  בהתבטלות עצום חידוש וזה

זו  וכאמור, במקום המאירה האלוקות

הביטול. תכלית

‰ÏÚÓlL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â בעולמות ¿««ƒ∆¿«¿»
הרוחניים  ÔÈÚהעליונים ÔkŒÌb LÈ≈«≈ƒ¿«

,Ïeha‰ הרוחנית המציאות של «ƒ
האלוקות  כלפי עולמות שבאותם

בהם  e˙kL·המתגלה BÓÎe41 ¿∆»
‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ" החסד מידת זו ¿¬»»«¿À»

Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿«ƒ¿∆∆¿«≈«
ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ,„B‰‰Â¿«ƒ…«»«ƒ»»∆
וארץ", שמים המחברת היסוד מידת זו

ÌlkL הספירות של המידות שש כל ∆À»
"EÏ",העליונות  ÏL ÔÙ‡a Ì‰≈¿…∆∆¿

,"EÏ" ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË הביטול זאת ובכל הקדושֿברוךֿהוא, אל ¿≈ƒ¿≈ƒ¿
שגם  למרות כי הגשמי, הזה בעולם למטה ה'מקום' ביטול דווקא הוא הנעלה

ביטול  יש עליונים Ê‰בעולמות ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ שבעולמות הביטול ƒ»»≈∆
בתכלית  ביטול ÈÏ")עליונים ‰ÏÙË È¯˙‡") ÌB˜n‰ Ïeha BÓk¿ƒ«»¬»ƒ¿≈»ƒ

BÈ‡ ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ Èk ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¬≈ƒ¿««¿ƒ≈
,˙ÈÏÎ˙a BÈ‡ Ïeha‰ Ìb ÔÎŒBÓÎe ,˙ÈÏÎ˙a שלמעלה כיוון ¿«¿ƒ¿≈««ƒ≈¿«¿ƒ

רק  הקיימים וההגבלות הגדרים כל עם מוחלטת, מציאות איננה המציאות
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יי oeiv za ignye ipx

היא  הּמקֹום ׁשּמציאּות ּבביתֿהּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֶַַַָָָלמּטה

וכּמבאר  ּבתכלית. הּוא הּבּטּול ּגם לכן ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹּבתכלית,

מקֹומֹות  יׁשנֹו42ּבכּמה הּגׁשמי ּבּיׁש ׁשּדוקא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ

עּלה  לֹו ואין מעצמּותֹו, 'מציאּותֹו ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָההרּגׁש

מעצמּות  ׁשּׁשרׁשֹו ּדכיון לֹו', ׁשּקדמה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָוסּבה

לֹו ואין ּבאמת, מעצמּותֹו ׁש"מציא ּותֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַאיןֿסֹוף

חסֿוׁשלֹום" לֹו ׁשּקדמה וסּבה יׁש43עּלה לכן , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

ּגם  הּנה זה ּומּׁשּום הּגׁשמי, ּבּיׁש ּגם זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהרּגׁש

לעצמּותֹו, ּבּטּול ּבתכלית, הּוא ׁשּלֹו ְְְְִִִֶַַַהּבּטּול

וזהּו הּׁשכינה. להׁשראת ּכלי נעׂשה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָועלֿידיֿזה

את  לבנֹות יכֹול  היה לא הּמל ׁשּדוד הּטעם ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם

ׁשפכּת" לרב ׁש"ּדם לפי אּלא 44ּביתֿהּמקּדׁש, , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

על  אּתן וׁשקט ׁש"ׁשלֹום ,הּמל ׁשלמה ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדוקא

ּבימיו" ּבנין 44יׂשראל להיֹות יכֹול היה עלֿידֹו , ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

חּבּור  הּוא ה"ּׁשלֹום" ענין ּכי ְְִִִִֵַַַָָּביתֿהּמקּדׁש,

חּבּור 45הפכים  ּגם להיֹות יכֹול ועלֿידיֿזה , ְְְֲִִִֵֶַַָָ

ּוׁשמי  הּׁשמים "הּנה ׁשּלכן מקֹום', ּו'בלי ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ'מקֹום'

הּזה". "הּבית ּדוקא אּלא ,"יכלּכלּו לא ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשמים

ׁשּבעֹולםֿהּזה p‰Â‰ז) ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכ עליֹונים, עֹולמֹות לגּבי מעלה ְְֲִֵֵֶַַָָָיׁש

הּגלּות, ּבזמן מעלה יׁש ּגּופא ּבעֹולםֿהּזה ְֲִֵֶַַַַַָָָָָּגם

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו ׁש"מּפני ,46ּדאף ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

למציאּות  עד ּבתכלית, הּוא וההסּתר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַוההעלם

ּגּלּוי  לידי ּבאים עלֿידיֿזה ּדוקא הּנה ,חׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל

יּגיּה "והוי' ּבענין וכּנ"ל יֹותר, נעלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָאֹור
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ד"ה 42) .238 ע' תש"ז קנ. ע' עזר"ת המאמרים ספר גם וראה ואילך. ב צו, בשלח האמצעי, לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

ועוד. י). ע' ח"א לגני באתי המאמרים ספר מנחם (תורת פ"ד תשי"א לגני ס"כ.43)באתי אגה"ק הימיםֿא 44)תניא דברי

חֿט. א.45)כב, ח, ואתחנן א. כז, נשא סע"ד. מח, בחוקותי לקו"ת דיו"ט.46)ראה מוסף בתפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מציאות  של ביטול איננו עליונים שבעולמות הביטול הרי גשמית, במציאות

בבי  כי מוחלט ביטול אינו ואםֿכן לגמרי ומוגדרת מציאות מוגבלת של טול

גשמית  מציאות של בביטול כמו וחידוש עומק אין hÓÏ‰רוחנית ˜¯Â¿«¿«»
˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ÌB˜n‰ ˙e‡ÈˆnL ,Lc˜n‰Œ˙È·a הגדרים עם כל ¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ

אורך  מידות עם מוגבל, מקום של

וכו', ‰e‡ורוחב Ïeha‰ Ìb ÔÎÏ»≈««ƒ
˙ÈÏÎ˙a שמבטל מוחלט ביטול ¿«¿ƒ

כל  ואת ההגדרות כל את לחלוטין

הגשמית. המציאות של ההגבלות

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ42 ¿«¿…»¿«»¿
החסידות  Liaבתורת ‡˜ÂcL∆«¿»«≈

ÈÓLb‰ שהם הגשמיים הנבראים ««¿ƒ
הזה  בעולם 'יש' ¿∆BLÈמציאות

Lb¯‰‰ ותחושה el‡kהרגשה «∆¿≈¿ƒ
,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓ' הוא כאילו ¿ƒ≈«¿

עצמו  את lÚ‰עשה BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»
BÏ ‰Ó„wL ‰aÒÂ השורש שהיא ¿ƒ»∆»¿»

והסיבה  וקיומו, להתהוותו והמקור

היא  הזו המוטעית «≈¿ÔÂÈÎcלתחושה
BL¯ML הגשמי ה'יש' של ומקורו ∆»¿

דבר, של לאמיתו ¿»≈eÓˆÚÓ˙הוא,
B˙e‡ÈˆÓ"L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿ƒ

,˙Ó‡a B˙eÓˆÚÓ של והמציאות ≈«¿∆¡∆
היא  האינסופית האלוקות עצמיות

'מעצמותו' lÚ‰באמת BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»
ŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÒÂ¿ƒ»∆»¿»«

"ÌBÏLÂ43'קדמון' הוא אלא ¿»
גורם  ידי על שנתהווה לחשוב שחלילה

לעצמותו, מחוץ LÈאחר ÔÎÏ»≈≈
ÈÓLb‰ Lia Ìb ‰Ê Lb¯‰∆¿≈∆««≈««¿ƒ

עצמיות שה'יש' האמיתי, האלוקי

ומקורו, שורשו הוא האלוקות,

Ïeha‰ Ìb ‰p‰ ‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ≈««ƒ
BlL'ה'יש של לאלוקות ההתבטלות ∆

ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙,ביטול ‰e‡הגשמי
,B˙eÓˆÚÏ Ïeha בוודאי האלוקות, עצמיות כלפי הוא שהביטול מאחר כי ƒ¿«¿

ומוחלט מלא ביטול כזו ÈŒÏÚÂ‰ÊŒÈ„שזהו ברמה ביטול של מכוחו ¿«¿≈∆
‰NÚ הגשמי ‰ÈÎM‰ה'יש' ˙‡¯L‰Ï ÈÏk גילוי עיקר ולכן «¬»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ»

עליונים. בעולמות ולא הגשמית במציאות דווקא הוא השכינה והשראת

˙‡ ˙B·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï CÏn‰ „ÂcL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆»ƒ«∆∆…»»»ƒ¿∆
,Lc˜n‰Œ˙Èa היא לכך הסיבה הקדושֿברוךֿהוא, לו שאמר ÈÙÏוכפי ≈«ƒ¿»¿ƒ

"zÎÙL ·¯Ï Ìc"L44, בהם שהיה מלחמות ניהל המלך שדוד כיוון ∆»»…»«¿»
דמים  שפיכות ‰CÏn,הרבה ‰ÓÏL ‡˜Âc ‡l‡ הבטיח שלגביו ∆»«¿»¿……«∆∆

אביו  לדוד Ï‡¯NÈהקדושֿברוךֿהוא ÏÚ Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏL"L∆»»∆∆∆≈«ƒ¿»≈
"ÂÈÓÈa44Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ B„ÈŒÏÚ שבו , ¿»»«»»»»ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

של  גילוי יש ובו השכינה שורה

האלוקות, ÔÈÚעצמיות  Èkƒƒ¿«
¯eaÁ ‡e‰ "ÌBÏM"‰«»ƒ

ÌÈÎÙ‰45, המאמרים כמבואר בשני ¬»ƒ
'קטנתי' המתחיל (דיבור הקודמים

בשלום') 'פדה המתחיל »¿ŒÏÚÂודיבור
‰ÊŒÈ„È ה'שלום'עניין באמצעות ¿≈∆

¯eaÁ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ שני של »ƒ¿«ƒ
גשמית 'ÌB˜Ó'ההפכים  מציאות »

ומוגבלת  ÌB˜Ó',מדודה ÈÏ·'e¿ƒ»
הללו  מהמגבלות שלמעלה מציאות

ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰" ÔÎlL∆»≈ƒ≈«»«ƒ¿≈
ÌÈÓM‰ הרוחניים Ï‡העולמות «»«ƒ…

"EeÏkÏÎÈ בהם מאירה ולא ¿«¿¿
הגילוי, בתכלית «∆‡l‡האלוקות
"‰f‰ ˙Èa‰" ‡˜Âc דווקא כי «¿»««ƒ«∆

'מקום' של חיבור יש המקדש, בבית

אפשרי  הזה והחיבור מקום' ו'בלי

שקט  היה שאז שלמה בימי דווקא

לעיל. כנזכר ושלום,

Œ˙È·aL ÌLk ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈¿≈∆¿≈
LÈ ‰f‰ŒÌÏBÚaL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»»«∆≈

‰ÏÚÓ ויתרון˙BÓÏBÚ Èa‚Ï «¬»¿«≈»
,ÌÈBÈÏÚ יש המקדש בבית שדווקא ∆¿ƒ

ודווקא  לאלוקות הביטול תכלית את

גילוי  עיקר את יש המקדש בבית

f‰ŒÌÏBÚa‰השכינה, Ìb Ck»«»»«∆
‡Ùeb עצמו‰ÏÚÓ LÈ ויתרון »≈«¬»

˙eÏb‰ ÔÓÊa היה שבו הזמן לגבי ƒ¿««»
קיים, מקדש ÈtÓ"Lבית  Û‡c¿«∆ƒ¿≈

"eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ46, ¬»≈»ƒ≈«¿≈
ואם  החטא, היא התפילה, בנוסח שאומרים כפי היא, הגלות שסיבת ולמרות

גדולה  ירידה היא הגלות ‰e‡כן ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Â,מאד גדול ¿«∆¿≈¿«∆¿≈
,˙ÈÏÎ˙a,מוחלט והסתר ‰p‰העלם ,CLÁ ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ „Ú ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ∆…∆ƒ≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc עצמו וההעלם החושך Èelbמתוך È„ÈÏ ÌÈ‡a «¿»«¿≈∆»ƒƒ≈ƒ
,¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ אליו להגיע ניתן היה לא וההעלם החושך שלולי אור «¬∆≈

ÔÈÚa Ï"pÎÂ עניין של הפנימית dÈbÈהמשמעות 'ÈÂ‰Â" יאירÈkLÁ ¿««¿ƒ¿««¬»»«ƒ«»¿ƒ
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"ּבּבית  הּנה ,"יכלּכלּו "לא האצילּות, ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹמעֹולם

ׁשהּגּלּוי  והינּו, עצמּותֹו. ּבכל נמצא הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּזה"

גלּוי  אּלא ּבלבד, הארה אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

,"ּד"יכלּכלּו ּובאפן ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַָֹמהּותֹו

ׁשּי אי להבין, צרי ולכאֹורה ּכלי. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבדר

הּׁשכינה  הׁשראת ּתהיה הּגׁשמי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

מּכל  "החכם ,הּמל ׁשלמה וכתמיהת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹוכּו',

וגֹו'35אדם" הארץ" על אלקים יׁשב "האמנם ,34. ְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, הּבאּור מקֹום 36א "הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ז"ל  חכמינּו ּופרׁשּו לי",37אּתי", טפלה "אתרי ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ

ּדוקא  ּבביתֿהּמקּדׁש היה הּמקֹום ּבּטּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוענין

עלֿידי  ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם נמׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֻ(ּומּמּנּו

אטּומים" ׁשקּופים ׁשּבקדׁש38ֿה"חּלֹונֹות ׁשּזהּו ,( ְְֲִִֶֶֶֶַַֹ

הּמּדה" מן אינֹו הארֹון "מקֹום הּנה ,39הּקדׁשים ְֳִִִִֵֵַַָָָָ

ואּמה  ארּכֹו, וחצי "אּמתים ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי 

וגֹו' רחּבֹו" הארֹון 40וחצי "מקֹום מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵָָָָָָ

הּמּדה" מן היה אינֹו עצמֹו ׁשה'מקֹום' והינּו, , ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

יׁש ׁשּלמעלה ואףֿעלּֿפי  מקֹום'. 'ּבלי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ענין הוי'41ּגםּֿכן ל" ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

כל  ּכי וההֹוד, והּנצח והּתפארת והּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּגדּלה

,"ל" ׁשל ּבאפן הם ׁשּכּלם ּובארץ", ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשמים

ּכמֹו זה אין מּכלֿמקֹום ,"ל" ּובטלים ְְְְִִִֵֵֵֶָָטפלים

ּבביתֿ ׁשהיה לי") טפלה ("אתרי הּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבּטּול

אינֹו הּמציאּות ענין הרי למעלה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּמקּדׁש,

ורק  ּבתכלית, אינֹו הּבּטּול ּגם ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַּבתכלית,
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יא.35) ה, מלכיםֿא – הכתוב לשון כא.36)ע"פ לג, ו.37)תשא פמ"ה, וברש"י 38)שמו"ר ב פו, מנחות ד. ו, מלכיםֿא

ב. בהעלותך ו. תצוה תנחומא ז. פל"א, ויק"ר גם וראה שם. וש"נ.39)כת"י א. כא, א.40)יומא לז, ויקהל י. כה, תרומה

יא.41) כט, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡ˆeÏÈ˙גבול  ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL העולמות ומ'ס השתלשלות', דר ∆¿«¿»≈»»¬ƒ

השמים' 'שמי ‰f‰"הנקראים ˙Èaa" ‰p‰ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï" בית …¿«¿¿ƒ≈««ƒ«∆
בעצמו ‰e‡המקדש  B˙eÓˆÚ.ונתגלה Óˆ‡הקדושֿברוךֿהוא ÏÎa ƒ¿»¿»«¿

‰¯‡‰ BÈ‡ Lc˜n‰Œ˙È·aL Èelb‰L ,eÈ‰Â בלבד מועטה ¿«¿∆«ƒ∆¿≈«ƒ¿»≈∆»»
‡l‡עצמה מהאלוקות  ,„·Ïaƒ¿«∆»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ÈeÏ‚ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿ ועצמיות מהות של גילוי

בעצמו EeÏkÏÎÈ"c"הוא ÔÙ‡·e¿…∆¿¿«¿¿
ÈÏk C¯„a באופן התגלות כלומר, ¿∆∆¿ƒ

המאיר  כאור פנימית, התלבשות של

לו. ומתאים הראוי ב'כלי'

* * *
CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ≈

CiLייתכן Lc˜n‰Œ˙È·aLאיך «»∆¿≈«ƒ¿»
ÈÓLb‰ גשמית ומציאות בניין שהוא ««¿ƒ

,'eÎÂ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»««¿ƒ»¿
,CÏn‰ ‰ÓÏL ˙‰ÈÓ˙ÎÂ¿ƒ¿ƒ«¿……«∆∆

"Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰"35, ∆»»ƒ»»»
ÏÚ ÌÈ˜Ï‡ ·LÈ ÌÓ‡‰"«À¿»≈≈¡…ƒ«

'B‚Â "ı¯‡‰34ֿהקדוש האמנם »»∆¿
וגילה  והתלבש ונמשך ירד ברוךֿהוא

מציאות  שהיא בארץ דווקא עצמו את

ונחותה? תחתונה גשמית

‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆¿ƒ≈
·È˙k36ֿהקדושֿברוך בדברי בתורה ¿ƒ

לבקשתו  במענה רבינו, למשה הוא

כבודך' את נא ÌB˜Ó'הראני ‰p‰"ƒ≈»
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯Ùe ,"Èz‡37 ƒƒ≈¿¬»≈

אתי', 'מקום המילים את במדרש

,"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡" טפל מקומי ¬»ƒ¿≈»ƒ
יש  שבו המקום כלומר אליי, ובטל

האלוקות  כלפי מתבטל אלוקות, גילוי

ÌB˜n‰ Ïeha ÔÈÚÂ של במובן ¿ƒ¿«ƒ«»
כלפי  המקום של מוחלטת התבטלות

עצמה  Œ˙È·aהאלוקות ‰È‰»»¿≈
Lc˜n‰ הגשמי הזה ביטול Âc˜‡שבעולם של באופן הביטול ותכלית «ƒ¿»«¿»

עליונים  בעולמות איננה המקדש (epnÓeמוחלט הביטול CLÓמבית ƒ∆ƒ¿»
Blk,לאלוקות  ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb הגשמית המציאות È„ÈŒÏÚבכללות «¿»»»À«¿≈

"ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ˙BBlÁ"‰38, להביא שנועד רגיל מחלון בשונה ««¿ƒ¬ƒ
את  להביא נועדו המקדש בית של החלונות הבית, לתוך מבחוץ האור את

זריקא  ר' אמר בדרום. ומנורה בצפון "שולחן הגמרא: ובלשון החוצה, אורו

[שלמה  ויעש צריך. אני לאורה ולא צריך אני לאכילה לא אלעזר, ר' אמר

ואטומים  [מבפנים] שקופין תנא אטומים, שקופים חלוני לבית המלך]

הוא  עדות מועד, באהל העדות לפרוכת מחוץ צריך, אני לאורה לא [מבחוץ],

בישראל"), שורה שהשכינה עולם באי המקדש e‰fLלכל שבבית זה עניין ∆∆
ההסבר  הוא לאלוקות הגשמי המקום של מוחלט, ביטול בתכלית, ביטול היה

‰p‰לכך  ÌÈL„w‰ŒL„˜aL∆¿…∆«√»ƒƒ≈
ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó" היה שבו המקום ¿»»

הברית  ארון ÔÓמונח BÈ‡≈ƒ
"‰cn‰39 קודש במידות נמנה אינו «ƒ»

שם  מונח היה לא וכאילו הקודשים,

È‰L‰דבר, ÈtŒÏÚŒÛ‡ הארון ««ƒ∆»»
ורוחב  אורך במידות מוגדרת מציאות

בתורה כמפורש ÌÈ˙n‡"«»«ƒוגובה
ÈˆÁÂ ‰n‡Â ,Bk¯‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ

'B‚Â "BaÁ¯40ÌB˜ÓŒÏkÓ , »¿¿ƒ»»
ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó"¿»»≈ƒ
'ÌB˜Ó'‰L ,eÈ‰Â ,"‰cn‰«ƒ»¿«¿∆«»

BÓˆÚ מציאות הוא ומהותו שמטבעו «¿
ברורות  והגבלות מדידות עם גשמית

'ÌB˜Ó ÈÏa' ˙ÈÁ·a ‰È‰»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
והפך  וההגבלות, מהגדרים התעלה

מקום. של גדרים ללא מציאות להיות

לגילוי  בהתבטלות עצום חידוש וזה

זו  וכאמור, במקום המאירה האלוקות

הביטול. תכלית

‰ÏÚÓlL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â בעולמות ¿««ƒ∆¿«¿»
הרוחניים  ÔÈÚהעליונים ÔkŒÌb LÈ≈«≈ƒ¿«

,Ïeha‰ הרוחנית המציאות של «ƒ
האלוקות  כלפי עולמות שבאותם

בהם  e˙kL·המתגלה BÓÎe41 ¿∆»
‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ" החסד מידת זו ¿¬»»«¿À»

Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿«ƒ¿∆∆¿«≈«
ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ,„B‰‰Â¿«ƒ…«»«ƒ»»∆
וארץ", שמים המחברת היסוד מידת זו

ÌlkL הספירות של המידות שש כל ∆À»
"EÏ",העליונות  ÏL ÔÙ‡a Ì‰≈¿…∆∆¿

,"EÏ" ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË הביטול זאת ובכל הקדושֿברוךֿהוא, אל ¿≈ƒ¿≈ƒ¿
שגם  למרות כי הגשמי, הזה בעולם למטה ה'מקום' ביטול דווקא הוא הנעלה

ביטול  יש עליונים Ê‰בעולמות ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ שבעולמות הביטול ƒ»»≈∆
בתכלית  ביטול ÈÏ")עליונים ‰ÏÙË È¯˙‡") ÌB˜n‰ Ïeha BÓk¿ƒ«»¬»ƒ¿≈»ƒ

BÈ‡ ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ Èk ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¬≈ƒ¿««¿ƒ≈
,˙ÈÏÎ˙a BÈ‡ Ïeha‰ Ìb ÔÎŒBÓÎe ,˙ÈÏÎ˙a שלמעלה כיוון ¿«¿ƒ¿≈««ƒ≈¿«¿ƒ

רק  הקיימים וההגבלות הגדרים כל עם מוחלטת, מציאות איננה המציאות
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l"yz'dיב zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

להיֹות  צרי החׁש את להאיר ׁשּבׁשביל ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹחׁשּכי",

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּגּלּוי

לעתידֿלבא, יהיה ּבׁשלמּותֹו זה ּגּלּוי ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹאמנם,

ּומּכלֿמקֹום  ה"ׁשלֹום". ענין אמּתית יהיה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשאז

וכּידּוע  לזה, ההכנה עכׁשו ּגם להיֹות ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָצריכה

להיֹות  צריכה ׁשּלמעלה הּגּלּויים לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבנֹוגע

האתערּותאּֿדלעילא  מעין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָאתערּותאּֿדלתּתא 

להיֹות  צרי ועלּֿכלּֿפנים עלֿידּה, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּנמׁשכת

'מעין' להיֹות צרי ׁשּלכן הּגּלּויים, לקּבל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻמכׁשר

סעּודֹות  אכילת [ּוכמֹו ּבעבֹודתֹו לזה ְְֲֲִֶֶֶַַָָָורמז

לׂשבע  אֹוכל ּד"צּדיק ּבאפן ׁשהיא ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּׁשּבת,

מּצד 47נפׁשֹו" "ׁשלֹום", ׁשל ּבאפן ּברּור ׁשּזהּו , ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

"קדׁש" ׁשּנקרא הּׁשּבת מ'יֹום 48מעלת (למעלה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ

"מקרא  רק ׁשהּוא ל"קדׁש50קדׁש")49טֹוב' ועד , ְְְִֶֶֶַַָֹֹ

ענין  וזהּו החכמה]. ספירת ּבגרמיּה", ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּלה

ּכּידּוע  הּגלּות, ׁשּבזמן המסירּותֿנפׁש ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָעבֹודת

הּכתּוב  מּכל 51ּבפרּוׁש מאד ענו מׁשה "והאיׁש ְְְִִֵֶַָָָָֹֹֹ

זה  היה ׁשּבעּקר האדמה", ּפני על אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאדם

מעלת  מּצד ּדמׁשיחא', ּדעקבתא 'ּדרא ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָלגּבי

הּגלּות  ּבזמן העבֹודה 52המסירּותֿנפׁש והרי . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

היא אין ּדמסירּותֿנפׁש ׁשּלכן הּנפ ׁש, עצם מ ּצד ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ּבּה אין (ּובמילא ּכלל והגּבלֹות מדידֹות ְְְְְִֵֵַָָָָָּבּה

ּבכל  ּגם ונמׁשכת כּו'), לההיפ ּכלל מקֹום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָנתינת

לׁשלׁשה  ּבהתחּלקּות ׁשּבאים ּכפי העבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּפרטי

ׁשל  ּבאפן הם הענינים ׁשּכל אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ'קּוין',

ּבביתֿ ּוכמֹו ה"ׁשלֹום". ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָהתּכּללּות,
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שרה.47) חיי ר"פ תו"א וראה כה. יג, יד.48)משלי לא, ואילך.49)תשא ז כג, אמור טז. יב, א.50)בא צד, זח"ג ראה

א. ריז, דא"ח עם סידור ואילך. א יב, צו לקו"ת פ"א. קודש מקראי שער ג.51)פע"ח יב, המאמרים 52)בהעלותך ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלי  החושך ‰CLÁאת ˙‡ ¯È‡‰Ï ÏÈ·LaL בזמן ", בעולם השורר ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«…∆

מצבו  מצד ה' עבודת על והסתר העלם של במובן 'חושך' זה דרך (ועל הגלות

עצמו) האדם של ÏÚÓlL‰הרוחני 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ≈¬»»∆¿«¿»
¯„qÓ˙eÏLÏzL‰ הנזכר) השתלשלות שבסדר הוי' שם בגילוי די ולא ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

אתה  'כי הכתוב של הראשון בחלקו

נרי'). הוי'

,ÌÓ‡ כפי הזה הגדול האור גילוי »¿»
תכלית  איננו הגלות בזמן מאיר שהוא

של  זמן זהו סוףֿסוף שהרי הגילוי

אלא  והסתר, Ê‰העלם Èelbƒ∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È B˙eÓÏLaƒ¿≈ƒ¿∆∆»ƒ»…

המשיח, ‡ÈzÓ˙בימות ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆¬ƒƒ
"ÌBÏL"‰ ÔÈÚ להיות ויוכל ƒ¿««»

ועל  מקום' ו'בלי 'מקום' של החיבור

האלוקות  עצמיות והארת גילוי זה ידי

השלימות. בתכלית בעולם,

ÌB˜ÓŒÏkÓe ששלימות אף על ƒ»»
ובזמן  לעתידֿלבוא תהיה הגילוי

זאת  בכל מושלם, לא הגילוי הגלות

ÂLÎÚ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»
בגלות  נמצאים ««¬»‰‰Î‰כשעדיין

,‰ÊÏ מה ומעין מסוג ה' עבודת »∆
לזה  הכנה בתור לעתידֿלבוא שיהיה

ÌÈÈelb‰ ÏÎÏ Ú‚BaL Úe„iÎÂ¿«»«∆¿≈«¿»«ƒƒ
האלוקות שיורדים ÏÚÓlL‰של ∆¿«¿»

למטה  מלמעלה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰ונמשכים
˙BÈ‰Ï לזה והקדמה הכנה בתור ƒ¿

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  מצד סוג ÔÈÚÓמלמטה, באותו ≈≈
של  עניין «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒובאותו

‡ÏÈÚÏc מצד מלמעלה, ההתעוררות ƒ¿≈»
d„ÈŒÏÚהאלוקות  ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«»»

דלתתא', ל'אתערותא וכהמשך כתוצאה

ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ הפחות ˆ¯CÈולכל ¿«»»ƒ»ƒ
¯LÎÓ ˙BÈ‰Ï הכנה ידי על ƒ¿À¿»

ולהכיל Ïa˜Ïמסויימת לקלוט ¿«≈
ÌÈÈelb‰,לעתידֿלבוא ויתגלו שיאירו האלוקות ˆ¯CÈשל ÔÎlL «ƒƒ∆»≈»ƒ

‰ÊÏ ÊÓ¯Â 'ÔÈÚÓ' ˙BÈ‰Ï לעתידֿלבוא שיהיה של B˙„B·Úaמה ƒ¿≈≈»∆∆»∆«¬»
הגלות בזמן כעת, ‰aM˙,למשל[BÓÎeהאדם ˙B„eÚÒ ˙ÏÈÎ‡ ¿¬ƒ«¿««»

‡È‰L עבודת' היא האכילה החול שבימות ובעוד נעלה, באופן אכילה ∆ƒ
עם  ועיסוק מגע מתוך לקדושה והעלאתו מהרע הטוב הפרדת של הבירורים'

היא  בשבת האכילה הרי Ú·NÏהגשמיות, ÏÎB‡ ˜Ècˆ"c ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ≈»…«
"BLÙ47¯e¯a e‰fL הגשמיות , של ÏLוהעלאה ÔÙ‡a «¿∆∆≈¿…∆∆

"L„˜" ‡¯˜pL ˙aM‰ ˙ÏÚÓ „vÓ ,"ÌBÏL"48‰ÏÚÓÏ) »ƒ««¬«««»∆ƒ¿»…∆¿«¿»
‡¯˜Ó" ˜¯ ‡e‰L '·BË ÌBÈ'Ó49"L„˜ עצמו הקודש ,50)ולא ƒ∆«ƒ¿»…∆
,"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜"Ï „ÚÂ פירושו ש"קדוש" בחסידות כמבואר ¿«¿…∆ƒ»¿«¿≈

ואילו  ממש. הקדושה עצמיות הוא אין אך קדושה, עליו שנמשכה דבר

דבר  היינו עצמי, שם הוא "קודש"

והיא  הקדושה, עצמו »ÈÙÒ¿ƒ¯˙שהוא
.[‰ÓÎÁ‰«»¿»

e‰ÊÂ הגלות בזמן המיוחדת העבודה ¿∆
היא  מיוחד יתרון בה »¿ÔÈÚƒשיש

ÔÓÊaL LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ∆∆∆ƒ¿«
Le¯Ùa Úe„ik ,˙eÏb‰«»«»«¿≈

·e˙k‰51 משה אודות בתורה האמור «»
Ó‡„רבינו  ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â"¿»ƒ…∆»»¿…

Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓƒ…»»»¬∆«¿≈
‰Ê ‰È‰ ¯wÚaL ,"‰Ó„‡‰»¬»»∆¿ƒ»»»∆
רבינו  משה של והביטול הענווה רגש

‡˙·˜Úc ‡¯c' Èa‚Ï¿«≈»»¿ƒ¿¿»
,'‡ÁÈLÓc,משיח עקבות של הדור ƒ¿ƒ»

הגלות  סוף של הזמן »vÓƒ„היינו
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙ÏÚÓ בני של «¬««¿ƒ∆∆

‰eÏb˙ישראל  ÔÓÊa52È¯‰Â . ƒ¿««»«¬≈
LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ עבודת »¬»ƒ¿ƒ∆∆

החיים  על אפילו לוותר נכונות מתוך  ה'

ÔÎlL ,LÙp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ƒƒ«∆∆«∆∆∆»≈
שהיא  הנפש מעצם נובע שהדבר בגלל

הגדרה  מכל מופשט 'עצמי' ≈‡ÔÈעניין
da נפש המסירות B„È„Ó˙בעבודת »¿ƒ

ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e) ÏÏk ˙BÏa‚‰Â¿«¿»¿»¿≈»≈
CÙÈ‰‰Ï ÏÏk ÌB˜Ó ˙È˙ da»¿ƒ«»¿»¿«≈∆

'eÎ וההתמסרות הדבקות אלא

המסירות  מצד כשהיא ה', לעבודת

גבול  כל ללא היא ÎLÓÂ˙נפש, ,(¿ƒ¿∆∆
ביטוי  לידי ÈË¯tובאה ÏÎa Ìb«¿»¿»≈

‰„B·Ú‰'ה עבודת של הפרטים בכל »¬»
˙e˜lÁ˙‰a ÌÈ‡aL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«¿

,'ÔÈe˜' ‰LÏLÏ עבודה תורה, של ƒ¿…»«ƒ
חסדים  לעיל)וגמילות ומבואר נפש ‡l‡(כנזכר המסירות שאכן שלמרות ∆»

כפי  זה הרי לפרטים, גם דבר של בסופו ÔÙ‡aחודרת Ì‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ≈¿…∆
˙eÏlk˙‰ ÏL השונים הקווין שלוש של השונים הפרטים כל כי יחד, ∆ƒ¿«¿

יחד  ‰"ÌBÏL"מתחברים ÔÈÚ e‰fL שונים דברים ומאחד שמחבר ∆∆ƒ¿««»
הקודמים). המאמרים בשני ביאור ובתוספת לעיל, (כמבואר הופכיים ואפילו

Lc˜n‰Œ˙È·a BÓÎe נפש המסירות עבודת אחד שמצד האמור העניין ¿¿≈«ƒ¿»
כפי  זה הרי שני ומצד מזה, זה וחלוקים מזה זה השונים הפרטים בכל חודרת
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יג oeiv za ignye ipx

ׁשהּוא  העצמּות המׁשכת היתה ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש

היתה  ואףֿעלּֿפיֿכן מהתחּלקּות, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָלמעלה

"ּכהנים  התחּלקּות, ׁשל ּבאפן ְְְֲֲִִֶֶַָָֹֹהעבֹודה

ּבמעמדם" ויׂשראל ּבדּוכנם ּולוּים ,53ּבעבֹודתם, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָ

העֹולם  ׁש"עליהם ה'ּקוין' ׁשלׁשה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֻּבדגמת

ׁשּלמעלה  העצמּות ׁשהמׁשכת והינּו, ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָעֹומד",

ׁשּזהּו ה'ּקוין', ּבׁשלׁשת ּגם נמׁשכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹמהתחּלקּות,

ה"ׁשלֹום". ְִַַָענין

חכם e‰ÊÂח) יתהּלל "אל ׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְִֵֶַַַַָָָ

ּגֹו' ּבגבּורתֹו הּגּבֹור ּגֹו' ְְְִִַָָָּבחכמתֹו

הּמתהּלל, יתהּלל ּבזאת אם ּכי ּבעׁשרֹו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹעׁשיר

הּוא  ההּלּול  ענין ּדהּנה, אֹותי". וידע ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹהׂשּכל

הּגּלּוי 54מּלׁשֹון  ענין ׁשהּוא נרֹו", ּכמֹו55"ּבהּלֹו , ְְְְִִִִֵֶַַ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן אדמֹו"ר ּבענין 56ׁשּכתב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכי  ל'חנּכה', מהּׁשּיכּות ּגם [ּולהעיר ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻּביתֿהּלל

"והֹול ׁשּמֹוסיף ּכביתֿהּלל ּובכדי 57"הלכה .[ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ

מסּפיקה  לא הּגלּות, ּבזמן וההּלּול הּגּלּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיה

ועׁשיר"), ּגּבֹור ("חכם ה'ּקוין' ּבׁשלׁשת ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהעבֹודה

"אֹותי" אֹותי", וידע "הׂשּכל להיֹות צרי ְְְִִִִֵֶַַָָָֹאּלא

עלֿידי  ׁשּזהּו איןֿסֹוף, עצמּות על ּדקאי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּדיקא,

הּנפׁש. עצם ׁשּמּצד ּדמסירּותֿנפׁש ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָהעבֹודה

ּבׁשלׁשת  ּבעבֹודה ּגם אחרּֿכ נמׁש ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹּומּזה

ׁש ּדמסירּותֿה'ּקוין', ׁשּבעבֹודה הּנפׁש עצם ּגּלּוי ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכֹולל  הּפרטּיים, ּבּכחֹות ּגם ּומאיר נמׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנפׁש,

"ּדע  ענין ׁשהּוא אֹותי", וידע "הׂשּכל ׁשענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגם

"אבי אלקי ּבחכמהּֿבינה58ֿאת ּבהּׂשגה ּבא , ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹ

הּנפׁש על ּגם ׁשּפֹועל ועד הּׂשכלית, ּדנפׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַּדעת

וגֹו', ּבחכמתֹו" חכם יתהּלל "אל וזהּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּבהמית.

והעׁשירּות  והּגבּורה החכמה ּבענין ההּלּול ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּזהּו

וידע  "הׂשּכל עלֿידי אבל עצמם, מּצד ׁשהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכפי

ּבמסירּותֿנפׁש, העבֹודה ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶֶַָָאֹותי",

ה'ּקוין'. ּבׁשלׁשת ּגם ה"הּלּול" ְֲִִִֶַַַַַָֹנעׂשה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המקדש  בבית מצינו ומתאחדים, מתכללים הדברים ‰È˙‰שכל BaL∆»¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ האלוקות מוגדר עניין e‰L‡של שאינו אחד 'עצמי' «¿»«»«¿∆
והוא פרטית הגדרה e˜lÁ˙‰Ó˙בשום ‰ÏÚÓÏ,שונים לפרטים ¿«¿»≈ƒ¿«¿

‰„B·Ú‰ ‰˙È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â המקדש ÏLבבית ÔÙ‡a ¿««ƒ≈»¿»»¬»¿…∆∆
˙e˜lÁ˙‰ של שונים לסוגים ƒ¿«¿

Ì˙„B·Úa,עבודה, ÌÈ‰k"…¬ƒ«¬»»
Ï‡¯NÈÂ ÌÎe„a ÌiÂÏe¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»≈

"Ì„ÓÚÓa53‰LÏL ˙Ó‚„a , ¿«¬»»¿À¿«¿…»
ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚ"L 'ÔÈÂw'‰««ƒ∆¬≈∆»»
˙ÎLÓ‰L ,eÈ‰Â ,"„ÓBÚ≈¿«¿∆«¿»«
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Ó,מפרטים ונעלית ≈ƒ¿«¿
‰ÎLÓ והשפעה ביטוי לה Ìbויש ƒ¿¿»«

ÔÈÚ e‰fL ,'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLaƒ¿…∆««ƒ∆∆ƒ¿«
"ÌBÏL"‰ דברים ומאחד המחבר «»

שונים.

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆««∆»
בתחילת  לעיל כמצוטט בירמיהו,

ÌÎÁהמאמר  Ïl‰˙È Ï‡"«ƒ¿«≈»»
B˙¯e·‚a ¯Bab‰ 'Bb B˙ÓÎÁa¿»¿»«ƒƒ¿»
Ì‡ Èk ,B¯LÚa ¯ÈLÚ 'Bb»ƒ¿»¿ƒƒ
,Ïl‰˙n‰ Ïl‰˙È ˙‡Êa¿…ƒ¿«≈«ƒ¿«≈

"È˙B‡ Ú„ÈÂ ÏkN‰ ונשאלה «¿≈¿»…«ƒ
אמיתי, בחכם שמדובר מאחר השאלה,

לא  מדוע אמיתי, ועשיר אמיתי גבור

שיתהלל. ראוי

‡e‰ Ïel‰‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
ÔBLlÓ54 באיוב "Bl‰aהכתוב ƒ¿¿ƒ
,"B¯ נרו את עניין e‰L‡האירו ≈∆

הוא  אור, ‰Èelbשל ÔÈÚ55BÓk , ƒ¿««ƒ¿
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL∆»««¿«»≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a56Œ˙Èa ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈
Ïl‰ לאור רומז 'הלל' השם שגם ƒ≈
eÎiM‰Ó˙וגילוי Ìb ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ«≈««»

,'‰kÁ'Ï נרות הדלקת סדר לגבי ּכי «¬À»ִ

נפסקה Ïl‰Œ˙È·kחנוכה ‰ÎÏ‰"¬»»¿≈ƒ≈
"CÏB‰Â ÛÈÒBnL57 בלילה ∆ƒ¿≈

אחד, נר מדליקים חנוכה של הראשון

שכל  כך הלאה וכן נרות שני בשני

לדעת  בניגוד ומוסיפים, הולכים לילה

מדליקים  הראשון שבלילה שמאי בית

והולך']. ו'פוחת נרות ≈¿È„Î·eƒשמונה
Ïel‰‰Â Èelb‰ ‰È‰iL של ∆ƒ¿∆«ƒ¿«ƒ

בעולם ‰eÏb˙,האלוקות ÔÓÊa,והסתר העלם של זמן הוא עצמו שמצד ƒ¿««»
'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa ‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ ‡Ï זה בפסוק הרמוזים …«¿ƒ»»¬»ƒ¿…∆««ƒ

Ú„ÈÂ ÏkN‰" ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ,("¯ÈLÚÂ ¯Bab ÌÎÁ")»»ƒ¿»ƒ∆»»ƒƒ¿«¿≈¿»…«
,"È˙B‡ באלוקות והכרה ידיעה להיות Èc˜‡,צריכה "È˙B‡" והכתוב ƒƒ«¿»

'אותי' ואומר והכוונה È‡˜cמדייק ¿»≈
e‰fL ,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ÏÚ««¿≈∆∆
ה' את העובד היהודי של ההתחברות

כך  כדי עד האלוקות עצמות עם

היא  בו ותאיר ≈¿»È„ÈŒÏÚשתתגלה
LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆

LÙp‰ ÌˆÚ „vnL כמבואר ∆ƒ«∆∆«∆∆
Ìbלעיל. CkŒ¯Á‡ CLÓ ‰fÓeƒ∆ƒ¿»««»«

,'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa ‰„B·Úa«¬»ƒ¿…∆««ƒ
וגמילות  (גבור), עבודה (חכם), תורה

(עשיר) ÌˆÚחסדים ÈelbL∆ƒ∆∆
Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·ÚaL LÙp‰«∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ
Ìb ¯È‡Óe CLÓ ,LÙ∆∆ƒ¿»≈ƒ«

˙BÁka הנפש,ÌÈiË¯t‰ אף «…«¿»ƒƒ
הגדרות  עם פרטיים כוחות שהם

מכל  שלמעלה ה'עצם' ולא פרטיות

ÔÈÚLהגדרה, Ìb ÏÏBk≈«∆ƒ¿«
‡e‰L ,"È˙B‡ Ú„ÈÂ ÏkN‰"«¿≈¿»…«ƒ∆

ÔÈÚ,באלוקות וההכרה הידיעה ƒ¿«
שדוד  הימים בדברי הכתוב כלשון

את  ציוה בנו המלך ‡˙שלמה Úc"«∆
˜Ï‡"EÈ·‡ È58‰‚O‰a ‡a , ¡…≈»ƒ»¿«»»

LÙc ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ»««¿∆∆
˙ÈÏÎO‰ של השכל בכוחות רק ולא «ƒ¿ƒ

עצמה, האלוקית ÏÚBtLהנפש „ÚÂ¿«∆≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÏÚ Ìb«««∆∆««¬ƒ
תהיה  באלוקות וההכרה שהידיעה

בה. גם נרגשת

ÌÎÁ Ïl‰˙È Ï‡" e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«≈»»
Ïel‰‰ e‰fL ,'B‚Â "B˙ÓÎÁa¿»¿»¿∆∆«ƒ
‰¯e·b‰Â ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»¿»¿«¿»
„vÓ Ì‰L ÈÙk ˙e¯ÈLÚ‰Â¿»¬ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

,ÌÓˆÚ להלל ראוי אין שאמנם «¿»
"‰ÏkNעליהם, È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈«¿≈

ÔÈÚ ‡e‰L ,"È˙B‡ Ú„ÈÂ¿»…«ƒ∆ƒ¿«
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהיהודי »¬»

‰NÚ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆«¬»
"Ïel‰"‰ והגילוי Ìbהאור «ƒ«

'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa לעיל כמבואר ƒ¿…∆««ƒ
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צּיֹון".e‰ÊÂט) ּבת וׂשמחי "רּני ׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִִִֶַַַָָ

ידּוע  נקראים 59ּדהּנה הּבית ׁשּבזמן ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

על  וסימן 'צּיּון' ׁשהם "צּיֹון", ּבׁשם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבני

ההעלם 60למעלה  ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן אבל . ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ

"ּבת  ּבׁשם נקראים אזי ּבתכלית, הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָוההסּתר

הּגלּות, ׁשּבזמן וההסּתר ההעלם ּומּצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָצּיֹון".

ׁשל  ּבאפן יׂשראל ּבני עבֹודת להיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹצריכה

ה'חנּכה', ענין ּכללּות ּגם וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֻמסירּותֿנפׁש.

החּמה" מּׁשּתׁשקע על 61ׁש"מצותּה ׁשּמֹורה , ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבני  עבֹודת היתה ואז כּו', וההסּתר ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָההעלם

ועלֿידיֿזה  מסירּותֿנפׁש, ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

מעּטים, ּביד רּבים ּד"מסרּת הּנּצחֹון את ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּפעלּו

וכּו' טהֹורים" ּביד "רּני 62ּוטמאים נאמר זה ועל . ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

וׂשמחה" ׁש"רּנה ּדאףֿעלּֿפי צּיֹון", ּבת ְְְְְִִִִִִֶַַַָָוׂשמחי

ּגם  ׁשהם עד ּומחּלקים, ׁשֹונים ענינים ְְִִִִֵֵֶַַָָֻהם

נקראים  יׂשראל ּבני ּכאׁשר הּנה מּזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהפכּיים

ׁשאז  הּגלּות, ּבזמן ׁשּזהּו צּיֹון", "ּבת ְְִִֵֶֶֶַַַָָּבׁשם

עצם  ׁשּמּצד מסירּותֿנפׁש מּתֹו היא ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָעבֹודתם

ּד" החלּוקֹות העבֹודֹות ּגם אזי רּני הּנפׁש, ְֲֲֲִֶֶַַַַָָ

ּבּפסּוק, ּומסּים אחת. ּבבת ּבאֹות ְְְְִִֵַַַַַָָוׂשמחי"

ׁשּלעתידֿלבא  ּדאף ה'", נאם ּבתֹוכ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ"וׁשכנּתי

וגֹו' רּבים" ּגֹוים "ונלוּו הּיעּוד "והלכּו63יקּוים , ְְְְְְִִִִַַַָ

"לאֹור "וׁשכנּתי 64ּגֹוים הּוא העּקר מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵַָָָָָ

עבֹודתם  מּצד ּדוקא, יׂשראל ּבני ּבתֹו ,"ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכ

ּדכׁשם  זאת, ועֹוד הּגלּות. ּבזמן ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּבמסירּותֿנפׁש

המׁשכת  היתה ּבביתֿהּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהׁשראת

ּבׁשלׁשה  ּגם ּובאה ׁשּנמׁשכה ּובאפן ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהעצמּות,

ּבעבֹודה  ּגם הּוא ּכן הּנה ז), סעיף  (כנ"ל ְֲִִִֵֵַַַָ'קּוין'

וענין  הּמסירּותֿנפׁש (ענין הּנפׁש עצם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמּצד
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ואילך.59) סע"ב לז, מקץ תו"א פט"ז.60)ראה שם אורה שערי סע"ב. א, דברים לקו"ת באוה"ת 61)ראה נתבאר שם. שבת

המאמרים  ספר מנחם (תורת תשל"ח הנ"ל ד"ה תרע"ח. תרנ"ד. תר"ל. החמה משתשקע מצותה רד"ה ב. תתקמ, ח"ה חנוכה

ע' תשי"ט המאמרים (ספר תשי"ט – כו' שבת לנרות חנוכה נרות בין ההפרש להבין ד"ה גם וראה ואילך). קסג ע' כסלו

ואילך). בחנוכה.62)יט הניסים" "ועל הודאת טו.63)נוסח ב, ג.64)זכרי' ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  בסופו באה, הנפש עצם מצד היא שמלכתחילה נפש במסירות שהעבודה

של  ה'קוין' וכל הפרטים ובכל הפרטיים בכוחות גם ומאירה וחודרת דבר,

ה'. עבודת

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Ëהמאמר את הפותח ÈÁÓNÂבפסוק Èp¯" ¿∆««∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ
"ÔBiˆ ˙a נשאלו המאמר ובתחילת «ƒ

וכן  הכתוב בלשון שאלות מספר

של  השייכות מה השאלה נשאלה

שהיא  זו בנבואה הראשונים הפסוקים

ימי  לתוכן חנוכה שבת הפטרת

Úe„Èהחנוכה. ‰p‰c59 ומבואר ¿ƒ≈»«
ÌÈ‡¯˜בחסידות  ˙Èa‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ

,"ÔBiˆ" ÌLa Ï‡¯NÈ Èa על ¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ
ואינם  לאלוקות בטלים שהם שם

כך  כדי עד מהאלוקות נפרדת מציאות

ÏÚ ÔÓÈÒÂ 'Ôeiˆ' Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ»«
‰ÏÚÓÏ60.לעצמם 'ישות' ואינם ¿«¿»

¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿««»«¬∆
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ האלוקות על «∆¿≈¿«∆¿≈

ÌÈ‡¯˜ ÈÊ‡ ,˙ÈÏÎ˙a ‡e‰¿«¿ƒ¬«ƒ¿»ƒ
"ÔBiˆ ˙a" ÌLa דרגה שהיא ¿≈«ƒ

עצמה. מ'ציון' נמוכה »vÓeƒ„יותר
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ האלוקות על «∆¿≈¿«∆¿≈

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿
ÏL ÔÙ‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú¬«¿≈ƒ¿»≈¿…∆∆

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ.לעיל e‰ÊÂכמבואר ¿ƒ∆∆¿∆
נפש  במסירות ה' עבודת של זה עניין

וחושך', והסתר העלם יש »Ìbכאשר
,'‰kÁ'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¬À»
Ú˜LzMÓ d˙ÂˆÓ"L∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«

"‰nÁ‰61, המצווה קיום זמן ««»
שקיעת  לאחר הוא חנוכה נרות להדליק

‰‰ÌÏÚהשמש ÏÚ ‰¯BnL∆»««∆¿≈
Ê‡Â ,'eÎ ¯zÒ‰‰Â החנוכה בימי ¿«∆¿≈¿»

Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ‰˙È‰»¿»¬«¿≈ƒ¿»≈
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a לעשות ¿…∆∆¿ƒ∆∆

דבקים  ולהיות היוונים עם מלחמה

ומצוות  תורה ובלימוד בה' באמונה

מסירות  מתוך הנסיונות, כל למרות

המסירות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰נפש, בזכות ¿«¿≈∆
ÌÈ‡ÓËeנפש  ,ÌÈhÚÓ „Èa ÌÈa¯ z¯ÒÓ"c ÔBÁvp‰ ˙‡ eÏÚt»¬∆«ƒ»¿»«¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿≈ƒ

'eÎÂ "ÌÈ¯B‰Ë „Èa62.'הניסים 'ועל בנוסח שאומרים כמו ¿«¿ƒ¿

,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ לשון כפל זה שאין ¿«∆∆¡«»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
הוא  הפירוש אלא עניין אותו ÁÓNÂ‰"על ‰p¯"L ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ìb Ì‰L „Ú ,ÌÈ˜lÁÓe ÌÈBL ÌÈÈÚ Ì‰≈ƒ¿»ƒƒ¿À»ƒ«∆≈«»¿ƒƒ∆
,‰fÓ,והגילוי האור זמן של ה' עבודת היא ש'שמחה' לעיל כמבואר ƒ∆

זמן  של ה' עבודת היא ו'רינה'

לעיל  כמבואר וההעלם, החושך

Èaבאריכות, ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿≈
˙a" ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈«
,˙eÏb‰ ÔÓÊa e‰fL ,"ÔBiƒ̂∆∆ƒ¿««»
CBzÓ ‡È‰ Ì˙„B·Ú Ê‡L∆»¬»»ƒƒ

Œ˙e¯ÈÒÓÌˆÚ „vnL LÙ ¿ƒ∆∆∆ƒ«∆∆
˙B„B·Ú‰ Ìb ÈÊ‡ ,LÙp‰«∆∆¬««»¬
"ÈÁÓNÂ Èp¯"c ˙B˜eÏÁ‰«¬¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Á‡ ˙·a ˙B‡a המסירות כי »¿«««
הדברים  כל את ומאחדת מחברת נפש

המסירות  שסוףֿסוף וכאמור, השונים

ה'קוין' וכל הפרטים בכל חודרת נפש

שהם  כפי ה' עבודת של השונים

ובהתכללות. בהתחברות

ÈzÎLÂ" ,˜eÒta ÌiÒÓe¿«≈«»¿»«¿ƒ
Û‡c ,"'‰ Ì‡ CÎB˙a¿≈¿À¿«
„eÚi‰ ÌÈe˜È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…¿««ƒ

'B‚Â "ÌÈa¯ ÌÈBb eÂÏÂ"63, ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿
"C¯B‡Ï ÌÈBb eÎÏ‰Â"64, ¿»¿ƒ¿≈

להכרה  יגיעו העולם אומות כל היינו

ישפיעו  והקדושה והאור באלוקות

‰wÚ¯עליהם, ÌB˜ÓŒÏkÓ של ƒ»»»ƒ»
השכינה  והשראת האלוקות גילוי

"ÈzÎLÂבעולם  ‡e‰¿»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ,"CÎB˙a¿≈¿¿≈ƒ¿»≈

,‡˜Âc לזה זוכים ישראל ובני «¿»
LÙŒ˙e¯ÈÒÓa Ì˙„B·Ú „vÓƒ«¬»»ƒ¿ƒ∆∆
,˙‡Ê „BÚÂ .˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿…
‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»««¿ƒ»
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a¿≈«ƒ¿»»¿»«¿»«

,˙eÓˆÚ‰ והארה זיו רק ולא »«¿
ÎLÓpL‰מועטה, ÔÙ‡·e¿…∆∆ƒ¿¿»

LÏLa‰ה'עצמות' Ìb ‰‡·e»»«ƒ¿…»
‰p‰ ,(Ê ÛÈÚÒ Ï"Î) 'ÔÈe˜'«ƒ¿ƒƒ≈
ÔÈÚ) LÙp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„B·Úa Ìb ‡e‰ Ôk≈««¬»∆ƒ«∆∆«∆∆ƒ¿«

‡È‰L ,(‰·eLz‰ ÔÈÚÂ LÙŒ˙e¯ÈÒn‰ עצמה ÏÚÓÏ‰מצד «¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿»∆ƒ¿«¿»
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טו oeiv za ignye ipx

אבל  מהתחּלקּות, למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָהּתׁשּובה),

ה'ּקוין'. ּבׁשלׁשת ּבעבֹודה ּגם ּובאה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹנמׁשכת

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגאּלה, ענין את נפׁשי 65ּפֹועלים בׁשלֹום "ּפדה ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

ז"ל  רּבֹותינּו ודרׁשּו עּמדי", היּו ברּבים ּכי לי, אמר 66מּקרב ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ

ּכאּלּו הּצּבּור, עם ּומתּפּלל ּובגמילּותֿחסדים ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּקּב"ה:

קׁשּורים  ה'ּקוין' ׁשלׁשת ׁשּכל לפי ׁשּזהּו העֹולם", אּמֹות מּבין ּולבני לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּפדאני

מּבין  ּולבני לי "ּפדאּני ׁשּנעׂשה ועד רׁש"י. ּבפרּוׁש ּכּמבאר ה"ּׁשלֹום", ענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹעם

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּבפעל, ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻהאּמֹות"
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יט.65) נה, א.66)תהלים ח, ברכות

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·‡ ,˙e˜lÁ˙‰Ó דבר של B·Úa„‰בסופו Ìb ‰‡·e ˙ÎLÓ ≈ƒ¿«¿¬»ƒ¿∆∆»»««¬»

'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa.שלהם השונים הפרטים בכל ƒ¿…∆««ƒ
·e˙kL BÓk ,‰l‡b‰ ÔÈÚ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ65‰„t" ¿«¿≈∆¬ƒ∆ƒ¿««¿À»¿∆»»»

eL¯„Â ,"È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL·¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯66 בגמרא¯Ó‡ «≈»«

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

,¯eav‰ ÌÚ בכל ה' את עובד היינו ƒ«ƒ
הקוין, È·Ïeג' ÈÏ È‡„t el‡k¿ƒ¿»«ƒƒ¿»«

e‰fL ,"ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈaÓƒ≈À»»∆∆
'ÔÈÂw'‰ ˙LÏL ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»¿…∆««ƒ
,"ÌBÏM"‰ ÔÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿««»

È"L¯ Le¯Ùa ¯‡·nk בגמרא «¿…»¿≈«ƒ
זה  – בשלום פדה לשונו: (וזה שם

גמילות  וכן שלום נתיבותיה "וכל דכתיב תורה, דהיינו שלום, בדברי שעסק

מכיר  הוא לחבירו בגופו חסד שגומל שמתוך הוא: שלום [גם] נמי חסדים

ושלום") אחוה לידי ובא אוהבו, ÈÏשהוא Èp‡„t" ‰NÚpL „ÚÂ .¿«∆«¬»¿»«ƒƒ
"˙Bn‡‰ ÔÈaÓ È·Ïe(כביכול) הקדושֿברוךֿהוא של וגאולה פדייה ¿»«ƒ≈»À

מהגלות ישראל בני כל »…¿ÏÚÙa,ושל
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc migqt(ycew zay meil)

.dlk`n ixiiyäiç ìáàripvdl okxcy lezge dinpe dcleg oebk £¨©¨
yeygl yi ,olk`nndì àòðöî÷ àøéiLî éàcxiiyz m`y ± §¦§©§¨¨©§§¨¨

ok m`e ,epxrai `le milrad ep`vni `le ,epripvz ungdnàîéà¥¨
àì.'dig' zepyl `pzd jxved jkitl ,epnn dlik`dl xzed Ÿ

:x`al `xnbd dkiynnàðz éàåwx,äiçdpnn micnl epiid `l §¦¨¨©¨
,lik`dl xzen digl `weecy xnel mewn didy oeik ,dnda lr

àòðöî úäéî àøéiLî éàc íeMîlkn ,ungdn xiiyz m` s`y ± ¦§¦§©§¨¦©©§§¨
eilr xeari `l j` ,'`vni la'a eilr xeari mpn`e ,epripvz mewn

,ed`ex epi` eilrae ,rpven ungdy oeik 'd`xi la'a,äîäa ìáà£¨§¥¨
dézòcà ÷éqî àìå àøéiLîc ïéðîéæ`le ungdn xiiyz minrtl ± ¦§¦¦§©§¨§Ÿ©¦©©§¥

,elhal ezrc lr dlri `le ,epripvzìáá'e 'äàøé ìá'a déìò éà÷å§¨¥£¥§©¥¨¤§©
,'àönéok m`àì àîéà,ungdn ezndal lik`dl minkg exizd ¦¨¥¥¨Ÿ
ok lràëéøödry mcew ung lik`dl xzeny eprinydl dpynd §¦¨

recn epvxz :`xnbd zl`ey aey .dndal mbe digl mb ,ziyiy

la` ,dig mbe dnda mb epypéì änì ,úBôBòxzeny hxtl ¨¨¦
`l` ,zetera yecig mey oi` ok` :`xnbd daiyn .mlik`dl

éãééà[ab`-].úBôBò énð àðz ,äiçå äîäa àðúc ©§¥§¨¨§¥¨§©¨¨¨©¦
:dpyna epipyéøëpì BøëBîe:`xnbd dywn .exeqi` onf mcew §©¨§¦

àèéLt,ungdn zepdil xzen dry dze`ay epipyy oeik ,df oic §¦¨
xzn .ixkpl ungd z` xeknl ef drya xzeny i`ce:`xnbd zv

d`a dpyndàpz éàäî é÷etàìs` ung xeknl xeq`y xaeqd §©¥¥©©¨
.exeqi` onf mcewBöîç íãà øBkîé àì ,íéøîBà éànL úéa ,àéðúc§©§¨¥©©§¦Ÿ¦§¨¨£¥

éøëðì,gqtd mcewïk íà àlàxkendäìëiL Ba òãBéungd eze` §¨§¦¤¨¦¥¥©¤¦§¤
,çñt íãB÷evng xreaiy eilr devny i`ny zia exaqy meyn ¤¤©

.llk miiw didi `l gqtae ,mlerd onäòL ìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¨¨
ìBëàì øzenLs` ,ungdnøBkîì øzeîjka ice ,ixkpl eze` ¤¨¤¡¨¦§

.l`xyid zeyxa epi` xeqi`d zryay
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם שבת קסדש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc migqt(iriax meil)

ïé÷Lîmiipyïéàaä[e`nhpy-]éìk úîçîike ,oey`xïéc Bðéà ©§¦©¨¦¥£©§¦¥¦
,íéìkä úà eànèé àlLilkdn xzei mixeng eidiy okzi `l ixdy ¤Ÿ§©§¤©¥¦

.egekn mi`a mdy
:zeywdl `xnbd dtiqenàîéàå,xn`p `ny ±eànèî àì ék± §¥¨¦Ÿ§©§

md xy`k ,ilk mi`nhn miwynd oi` iznïé÷Lîmiipyïéàaä ©§¦©¨¦
[e`nhpy-],éìk úîçîepi` egekn mi`a mdy ilkdy xg`n oky ¥£©§¦

.ilk mi`nhn mpi` md s`y xnege lw ,ilk `nhnïé÷Lî ìáà£¨©§¦

õøL úîçî ïéàaä,d`nehl mipey`x mdyeànèîc énð éëä± ©¨¦¥£©¤¤¨¦©¦¦§©§
:`xnbd zvxzn .ilk mi`nhn md ok`ïéàaä ïé÷Lî[e`nhpy-] ©§¦©¨¦

éî õøL úîçî[ike-]éáéúkz`neha exkfp `l ixd ,dxeza llk ¥£©¤¤¦§¦¦
xW` Uxg ilM lke' xn`py ,ilka e`nhpy miwyn `l` miwyn§¨§¦¤¤£¤
xW` dwWn lke ,'ebe `nhi FkFzA xW` lM FkFY l` mdn lFRi¦¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¨©§¤£¤

,'`nhi ilM lkA dzXi¦¨¤§¨§¦¦§¨
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם רביעי עמ' א


