
כג d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

וחֹודרת  נמׁשכת זֹו ּבחינה אבל הרביעית, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָּבחינה

"עׂשיתיו", לבחינת עד הּמדרגֹות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּבכל

הרביעית  ּבחינה וחֹודרת נמׁשכת ּבּה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּגם

וכן  עׂשיתיו"). ("אף ּד"אף" ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּמרּומזת

היא  העבֹודה ׁשּׁשם "עׂשיתיו", ׁשעלֿידי ,ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָלאיד

מּלׁשֹון  ּכפּיה, מּלׁשֹון עׂשּיה, ׁשל מעּׂשין 85ּבאֹופן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָ

הּצדקה  "מה 86על הּנה עצמֹו, את ׁשּכֹופה הינּו, , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּפלּגא" קטלא לי מה ּכּולּה, קטלא ׁשּזהּו87לי , ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

נמׁשכת  ׁשעלֿידּה נפׁש, מסירּות ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָענין

ּוכמֹוֿכן  עׂשיתיו". "אף הרביעית, ְְְֲִִִִִֵַַָָהּבחינה

ּד"מי  הענין ּכללּות "עׂשיתיו" ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָנמׁש

יׂשראל", רבע את ּומסּפר יעקב עפר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹמנה

מידי  יֹוצא מקרא אין ׁשהרי הּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָּכפׁשטּות

ּבני 88ּפׁשּוטֹו מסּפר "והיה הּיעּוד ׁשּיקּוים , ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יּספר" ולא יּמד לא אׁשר גֹו' ו"לא 89יׂשראל , ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

מרֹוב" .90יּספר ִֵֵָ
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אדם).85) כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף 86.191)בית ע' תרצ"ט קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח סה"מ ראה

ד.87)ובכ"מ. מו, נצבים לקו"ת וראה א. סה, וש"נ.88)ב"ק א. סג, סע"ד 89)שבת סז, פרשתנו לקו"ת וראה א. ב, הושע

יג.90)ואילך. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ,'‡aÏc,מחשבה של הבחינות שלוש לאחר שבאה ¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ

ומעשה, ביותר ‡·Ïדיבור נעלית בחינה היותה ÎLÓ˙עם BÊ ‰ÈÁa ¬»¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌbL ,"ÂÈ˙ÈNÚ" ˙ÈÁ·Ï „Ú ,˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«¿«««¿≈«ƒ¿ƒ«¬ƒƒ∆«
Èea¯a ˙ÊÓe¯nL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ˙¯„BÁÂ ˙ÎLÓ da»ƒ¿∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿ƒƒ∆¿∆∆»ƒ

ÔÎÂ .("ÂÈ˙ÈNÚ Û‡") "Û‡"c¿««¬ƒƒ¿≈
C„È‡Ï של שהעבודה כשם שני, מצד ¿ƒ»

כך  העשייה, עד נמשכת דליבא' 'רעותא

עד  ומגעת עולה 'עשייה' של העבודה

דליבא' 'רעותא È„ÈŒÏÚLבחינת ,∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÌML ,"ÂÈ˙ÈNÚ"¬ƒƒ∆»»¬»
,‰iNÚ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¬ƒ»

lÓ ,‰iÙk ÔBLlÓÔBL85 ƒ¿¿ƒ»ƒ¿
‰˜„v‰ ÏÚ ÔÈOÚÓ86 את כופים ¿«ƒ««¿»»

לתת  רוצה שלא ÙBkL‰מי ,eÈ‰ ,«¿∆∆
BÓˆÚ האדם ‡˙ כאשר ובענייננו, ∆«¿

המציאות  את עצמו, את ומכניע כופה

העליון  הרצון אל "Ó‰שלו ‰p‰ ,ƒ≈«
‡ÏË˜ ÈÏ ‰Ó ,dÏek ‡ÏË˜ ÈÏƒ»¿»»«ƒ»¿»

"‡bÏt87, שהגונב בגמרא נאמר «¿»
השמינה, ואחרֿכך כחושה בהמה

וכן  הגנב כדין כפל תשלומי משלם

או  טבח אם וחמישה ארבעה תשלומי

להורג  חצי הורג בין הבדל שאין מאחר כי הגניבה בעת הבהמה שווי לפי מכר

הדברים  פנימיות ולפי הגניבה, משעת כבר התחילה הטביחה למעשה הכול,

של  והמציאות היישות של חלקית והכנעה, כפיה היינו ש'הריגה', היא הכוונה

מלאה  והכנעה כפייה כמו חשובה LÙהאדם ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
והקרבה  נפש מסירות כמו נחשב והדבר

האישית  המציאות כל ŒÏÚLשל ,∆«
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ d„È»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ,˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«¬ƒƒ
דיבור  ממחשבה, שלמעלה הבחינה

באריכות  לעיל כמבואר .ומעשה,
˙ÈÁ·a CLÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

"ÂÈ˙ÈNÚ" ומתגלה שנמשך היינו ¬ƒƒ
בפועל  ‰ÔÈÚלמטה ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ"c¿ƒ»»¬««¬…ƒ¿»
˙eËLÙk ,"Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡∆…«ƒ¿»≈¿«¿
‡¯˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,·e˙k‰«»∆¬≈≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ88ÌÈe˜iL , ≈ƒ≈¿∆¿«
ובפשטות  מספרם ‰eÚi„בפועל על «ƒ

ישראל  בני של ««¿"È‰Â‰העצום
¯L‡ 'B‚ Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆

"¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï89‡Ï"Â , …ƒ«¿…ƒ»≈¿…
"·B¯Ó ¯ÙqÈ90. ƒ»≈≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

e ,dndad zeixg`a aiig epi` df ote`a ,'dler ef ixd'ïúBðodkl ¥
ïúáBè úà,ef dndan el yiy d`pdd zaeh cbpk zern - ¤¨¨

d`vi `id ,dndad z` yicwdy dryay oeik ,jenqa x`eanke
.dnixgdl leki epi`e ycwd zeyxl

xn` m`y ,epiid ,'ozaeh z` ozep' epipyy dn :dpynd zx`ane
æ øBL'ïéãîBà ,'äìBò ä,[mixryn-]änkzernäöBø íãà ¤¨§¦©¨¨¨¤
a ïzéìxear lef,äæ øBLlkeiy ickäìBò BúBìòäìoexeck ¦¥§¤§©£¨
,epewléàMø BðéàL ét ìò óà,xnelk ,df oaxw `iadl [aiig-] ©©¦¤¥©©

oexec aixwdl elhep lefa `vni m` dler aiig epi`y mc`

.odkl milrad epzi df mekqe ,epewl
:dndad inca `ly mxgd zneyl sqep ote` d`ian dpynd

øBëaä,dnda xeka -ïéa`ed m`íz,gafnl ie`xe [mly-] ©§¥¨
eïéa`ed m`íeî ìòa,gafnl ie`x epi`eBúBà ïéîéøçîozip - ¥©©©£¦¦

oicn odkl epzil aiegn did xake yecw eteby s` lr ,enixgdl
:dpynd zl`ey .xeka.BúBà íéãBt ãöéëå:dpynd daiyn §¥©¦

íãà änk ïéãîBàdid l`xyinïzéì äöBømilraläæ øBëáa §¦©¨¨¨¤¦¥¦§¤
ickBza ïáì Bðzéìodk `edyBúBçà ïáì Bàmekqe ,odk `edy ¦§§¤¦§¤£

.odkl l`xyid ozi df
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f"i ,wla zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,(dgcp) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡N1'הוי את ּוברכּו קדׁש ּומבאר 2ידיכם . ¿ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָֹ

אדמֹו"ר  מֹוריֿוחמי ְְְְִִַַָּכבֹודֿקדּוׁשת

הּׁשּבתֿקדׁש ּביֹום (ׁשאמרֹו הזה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבדּבּורֿהּמתחיל

רעוא  ּבזמן תרפ"ז, ּתּמּוז י"בֿי"ג ְְֲֲִֵֶַַַַָׁשּלאחרי

וכל 3ּדרעוין) הּברכֹות ּכל הלא להבין, ּדצרי , ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

ּכן, אם הוי', מּׁשם הם והּגילּויים ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָההמׁשכֹות

את  לבר ׁשּצריכים הוי'", את "ּוברכּו ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמהּו

העבֹודה  ּדעלֿידי הּוא, הענין א הוי'. ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָׁשם

ּד"קדׁש קדׁש", (ּבמדרגת) ידיכם "ׂשאּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֹלהיֹות

ּבגרמיּה" מּלה את 4היא "ּוברכּו עלֿידיֿזה הּנה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּב"הוי' והּגילּוי האֹור ּתֹוספת להמׁשי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָהוי'",

ּדלעלא". "הוי' יברכ ואז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדלתּתא",

LÈÂ ׁשענין נתּבאר זה ׁשּבמאמר ׁשאף להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אֹור  ּתֹוספת (המׁשכת הוי'" את ְְֲֶֶֶַַָָָָ"ּוברכּו

נמׁשכת  ואז ּדלתּתא', הוי' ּב'ׁשם הּוא הוי') ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשם

ּברכה  ׁשּכל (ׁשּזהּו ּדלעלא' הוי' מ'ּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּברכה

אחר  ּבמקֹום הּנה הוי'), מּׁשם הּוא מבאר 5וגלּוי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

הוי' ל'ׁשם ּבנֹוגע ּגם הוי'" את "ּוברכּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָענין

ּד"ׂשאּו העבֹודה ׁשעלֿידי מּובן, ּומּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעלא',

הוי' מ'ּׁשם ּגם למעלה מּגיעים קדׁש" ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹידיכם

ְִֵָּדלעילא'.

CÈLÓÓe,"מּצּיֹון" היא ׁשהּברכה ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִִֶַַַָָָ

ּבחינת  הּנׁשמה, נקּודת ְְְִִֶַַַָָׁשהיא
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תמוז.1) די"ב מנה מי ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא ב.2)המאמר קלד, קונטרסים 3)תהלים בסה"מ - יד בקונטרס נדפס

ואילך. ריז ע' תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז ואילך. א קפח, ב.4)ח"א צד, ב"היום 5)זח"ג הועתק .174 ע' תרפ"ז השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהלים: נאמר

e‡N1'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È2˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Óe . ¿¿≈∆…∆»¿∆¬»»¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓהריי"צ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהרבי במאמר ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ««¿ƒ

בפסוק הפותח (B¯Ó‡Lשלו ‰Ê‰הריי"צ הרבי אמר המאמר ÌBÈaאת «∆∆»¿¿
Œ·"È È¯Á‡lL L„˜Œ˙aM‰««»…∆∆¿«¬≈

,Ê"Ù¯˙ Êenz ‚"È גאולתו ימי «
השבת  ביום שנה, באותה מהמאסר

ערב לפנות הצהרים, »¿ÔÓÊaƒאחר
שהוא  בזוהר נאמר «¬̄»ÂÚ‡שעליו

ÔÈÂÚ¯c כמבואר הרצונות, רצון ¿«¬ƒ
ב'סדר  בחינה שלכל וחסידות בקבלה

האלוקי  האור של ההשתלשלות'

הרצון  הוא 'כתר', קדם למטה מלמעלה

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

שהוא  כללי, כתר יש ההשתלשלות

כלל  ובדרך הרצונות, לכל הרצון

שכל  קדמון' 'אדם לבחינת הכוונה

אחת, בהשוואה בו כלולות הבחינות

התגלות  יש המנחה בעת ובשבת

זו  נעלית מבחינה 3CÈ¯ˆc)והארה ,¿»ƒ
ÏÎÂ ˙BÎ¯a‰ Ïk ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬…»«¿»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙BÎLÓ‰‰ כל היינו ««¿»¿«ƒƒ
לעולמות  מהקב"ה וההשפעות ההארות

‰ÈÂ'ולנבראים ÌMÓ Ì‰ מלשון ≈ƒ≈¬»»
החסד  של השם והוא מהווה

ÔÈÚוההשפעה, e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈÎÈ¯vL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆¿ƒƒ
הזה  בעולם נבראים ישראל, בני

'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ C¯·Ï וכביכול ¿»≈∆≈¬»»
כל  מקור הוא והרי לו, להשפיע

השפע?

È„ÈŒÏÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ האדם של הרוחנית »¬»

ÌÎÈ„È e‡N" ˙BÈ‰Ï להתרומם ƒ¿¿¿≈∆
יהיו  'ידיו' שבו למצב עד ולהתעלות

L„˜"c ,"L„˜ (˙‚¯„Óa)¿«¿≈«…∆¿…∆
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ ‡È‰4, נאמר ƒƒ»¿«¿≈

עצמו, בפני דבר הוא ש"קודש" בזוהר

הוא  אין אך קדושה, עליו שנמשכה דבר פירושו ש"קדוש" בחסידות ומבואר

עצמו  שהוא דבר היינו עצמי, שם הוא ו"קודש" ממש. הקדושה עצמיות

שלמעלה  "קודש", לבחינת ומתרומם מתעלה האדם וכאשר הקדושה,

‰ÈÂ'",מ"קדוש", ˙‡ eÎ¯·e" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ברכה מוסיף האדם ƒ≈«¿≈∆»¿∆¬»»
היינו בהוי', ÈÂ‰"a'והשפעה ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆»¿«ƒ«¬»»

"‡z˙Ïc,התחתונה בדרגתו התחתון, הוי' EÎ¯·Èשם Ê‡Â האדם זוכה ƒ¿«»¿»¿»∆¿

הוי', שם של העליונה מהדרגה והשפעה ברכה ÏÚÏc‡"לקבל 'ÈÂ‰"¬»»ƒ¿≈»
הרחמים) מידות י"ג (לעניין הכתוב על בקצרה: המושג (ביאור העליון

לשתי  שהכוונה וחסידות בקבלה מבואר ה'" ה', ויקרא פניו על ה' "ויעבור

שמהווה  שם על הוי' שנקרא (שלמטה) דלתתא" "הוי' – הוי' בשם בחינות

'סדר  של והנבראים העולמות את

דלעילא" ו"הוי' השתלשלות',

מלשון  הוי' נקרא הוא שגם (שלמעלה)

אלוקי  אור גילוי הוא זאת ועם מהווה,

וזהו  השתלשלות', מ'סדר מלמעלה

– הוי'" הוי' "ויקרא הפסוק פירוש

שלמעלה  מהוי' והמשכה 'קריאה'

בהוי' להתגלות מהשתלשלות

השתלשלות). שבבחינת

¯Ó‡ÓaL Û‡L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆¿«¬»
‰Ê'קודש ידיכם 'שאו המתחיל דיבור ∆

תרפ"ז, שנת ÔÈÚLשל ¯‡a˙ƒ¿»≈∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰) "'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»«¿»«

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz יותר ∆∆¿≈¬»»
עצמו  מצד בו שיש ‰e‡ממה (

Ê‡Â ,'‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL'a לאחר ¿≈¬»»ƒ¿«»¿»
אור  תוספת פעל בעבודתו שהאדם

דלתתא, הוי' ‰Î¯a‰בשם ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»
e‰fL) '‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌM'Óƒ≈¬»»ƒ¿≈»∆∆

ÈeÏ‚Â ‰Î¯a ÏkL השפעה כל ∆»¿»»¿ƒ
‰ÈÂ'והארה  ÌMÓ ‡e‰ גם ולכן ƒ≈¬»»

את  הפועל הוא בעבודתו האדם כאשר

(דלתתא), הוי' בשם האור תוספת

הוי' משם היא הברכה המשכת

‡Á¯(דלעילא)), ÌB˜Óa ‰p‰5 ƒ≈¿»«≈
"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ ¯‡·Ó¿…»ƒ¿«»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL'Ï Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿≈¬»»

,'‡ÏÚÏc שעבודת מבואר ושם ƒ¿≈»
אור  תוספת וממשיכה פועלת האדם

דלעילא הוי' בשם אפילו ∆fÓeƒ‰וגילוי
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,Ô·eÓ»∆«¿≈»¬»
ÌÈÚÈbÓ "L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆«ƒƒ
והתעלות  להתרוממות דבר של בסופו

'ÈÂ‰ ÌM'Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈¬»»
'‡ÏÈÚÏc.דלעילא הוי' בשם אפילו אור להוסיף כוח לאדם שיש ועד ƒ¿≈»

‰Î¯a‰L ,¯Ó‡na CÈLÓÓe'הוי בשם ממשיך שהאדם האור ותוספת «¿ƒ««¬»∆«¿»»
קודש') ידיכם 'שאו של העבודה ידי e˜„˙(על ‡È‰L ,"ÔBivÓ" ‡È‰ƒƒƒ∆ƒ¿«

,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ֿ (נפש שמות חמשה יש שלנשמה כידוע «¿»»¿ƒ«¿ƒ»
והכי  פנימית הכי לנקודה מתייחס 'יחידה' והשם רוחֿנשמהֿחיהֿיחידה)

הוי''. את 'וברכו של הפעולה היא זו ומבחינה הנשמה, עצם של עמוקה
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ied'כד z` ekxae ycw mkici e`y

ׁשּבא  אּלא עֹוד (ולא ּברּוֿהּוא" העליֹון ְְֶֶֶָָָָָֹרצֹון

ּבפני  אֹות אינֹו יּו"ד ׁשל ּקּוצֹו ּכי עּגּול), ְֲִִִֵֵֵֶַָּבחצאי

והינּו יּו"ד, האֹות ּבכלל הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָעצמֹו,

ואלּו ה'חכמה'. ּבחינת הּוא הּיּו"ד הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבגלּוי

ּבּיּו"ד  נכלל ה'ּכתר', ּבחינת יּו"ד, ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָּקּוצֹו

"ׂשאּו ּבענין החדּוׁש וזהּו ּבלבד. ּובהעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַּברמז

ּתֹוספת  ׁשּנמׁש הוי'", את ּוברכּו קדׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹידיכם

ּכפי  וה'יחידה' ה'ּכתר' מּבחינת הוי' ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור

ּגילּוי. ּבבחינת עצמן, ּבפני ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשהן

ּׁשּנתּבארLÈÂב) מה עם זה לעיל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ּתּמּוז  ּדי"ב מה 11(ּבּמאמר ּבענין ( ְְְֲִַַַַַָ

ּב'אדרא' עדן 12ּׁשּכתּוב 'עדן', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינֹות  ׁשּתי נמׁשכֹות ׁשּמהן עּלאה, ועדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּתאה

(ואף  העליֹון וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּגןֿעדן,

ּגבּול, ּבלי מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבפרט ּיּות

יהללּו13ּכּידּוע  יֹום ּבכל "ּוקדֹוׁשים ּבענין ְְְְְְִִַַַַָָ

לׁשני 14סלה" ּבכללּות נחלקים מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

והענין  העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסּוגים,

 ֿ 'חכמה ּבחינת הּוא עּלאה' 'עדן ּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבזה,

עּלאה'. 'חכמה ּבחינת מּזה, ּולמּטה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָסתימאה',

ׁשּזהּו 'ּבינה', ּבחינת לגןֿעדן, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשם

מּזיו  ונהנין יֹוׁשבין צּדיקים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּבגןֿעדן

הּתענּוג,15הּׁשכינה  ענין ׁשהּוא ּדיקא, נהנין , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָ

ּב'בינה' הּוא ('עּתיק') הּתענּוג ׁשּגילּוי ,16וידּוע ְְֲִִִֶַַַַָָ

הּוא  ּוב ּה נקּודה, ּבבחינת היא ׁש'חכמה' ְְְְְִִִֶַַָָָָוהינּו,

הּתענּוג, עצם ּבחינת הּתענּוג, ּגלּוי ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָהתחלת
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ואילך).ד"ה11) 60 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד מנה קכח,12)מי שם רבא אדרא א. רצ, בזח"ג זוטא אדרא

ובכ"מ.13)ב. ב. מא, בהר לקו"ת העמידה.14)ראה א.15)תפילת יז, ברכות לך 16)ראה לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÚ ‡ÏÂ) "‡e‰ŒCe¯a רמז רק שהוא שנאמר בלבד זו aL‡לא ‡l‡ »¿…∆»∆»

ÏebÚ È‡ˆÁa בקוץ הנרמז מהחכמה, שלמעלה הרצון, אודות אלה מילים «¬»≈ƒ
לכך  והטעם בסוגריים), התניא שבספר התשובה' ב'אגרת נכתבו היו"ד שעל

הוא  נרמז רק אלא הוי' בשם ברור ודבר עיקרי עניין ÏLשאינו Bˆew Èkƒ∆
,BÓˆÚ ÈÙa ˙B‡ BÈ‡ „"eÈ≈ƒ¿≈«¿
„"eÈ ˙B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ¿»»

ממנה, נפרד בלתי ¿»¿eÈ‰Âוחלק
‡e‰ „"ei‰ ‰p‰ ÈeÏ‚aL∆¿ƒƒ≈«

'‰ÓÎÁ'‰ ˙ÈÁa.לעיל כמבואר ¿ƒ««»¿»
˙ÈÁa ,„"eÈ ÏL Bˆew eÏ‡Â¿ƒ∆¿ƒ«
ÊÓ¯a „"eia ÏÏÎ ,'¯˙k'‰«∆∆ƒ¿»«¿∆∆
Le„Á‰ e‰ÊÂ .„·Ïa ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈ƒ¿«¿∆«ƒ
L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿¿≈∆…∆

,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e על מדובר ואכן »¿∆¬»»
של  והגלוי העיקרי עניינו לגבי תוספת

הוי' ‡B¯שם ˙ÙÒBz CLÓpL∆ƒ¿»∆∆
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ««∆∆
ÈÙa Ô‰L ÈÙk '‰„ÈÁÈ'‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ,ÔÓˆÚ זה ודבר «¿»ƒ¿ƒ«ƒ
שבו  עצמו הוי' בשם קיים הרצון לא

וברמז. בהעלם רק הם והכתר

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ֿ דיבור ∆ƒ¿»≈¿≈««¬»

ומספר  יעקב עפר מנה "מי המתחיל

בלק  בפרשת פסוק ישראל" רובע את

Êenz ·"Èc11 בהתוועדות שנאמר ¿«
תשכ"ה  זו, שנה תמוז י"ב הגאולה )חג
'‡¯„‡'a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa12 ¿ƒ¿««∆»¿ƒ¿»

לדברים  והכוונה אסיפה, (מילולית:

באסיפת  יוחאי בר שמעון רבי שאמר

הזוהר) מספר חלק והוא החבריא,

LiL באלוקות ÈzLלמעלה ∆≈¿≈
‰‡zz Ô„Ú ,'Ô„Ú' ˙BÈÁa¿ƒ≈∆≈∆«»»

lÚ‡‰תחתון  Ô„ÚÂ,עליוןÔ‰nL ¿≈∆ƒ»»∆≈∆
ב'עדן' הבחינות «¿BÎLÓƒ˙משתי

Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ«≈∆«≈∆
ÔBzÁz‰'תתאה מ'עדן הנמשך ««¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â'עילאה מ'עדן LÈהנמשך ˙eiË¯ÙaL Û‡Â) ¿«≈∆»∆¿¿«∆ƒ¿»ƒ≈
Ô„ÚŒÔ‚a אלא ותחתון, עליון בחינות, שתי רק B‚¯„Ó˙לא Èea¯ ועד ¿«≈∆ƒ«¿≈

Úe„ikלריבוי  ,Ïe·b ÈÏa13 בחסידות "ÌÈLB„˜eהמבואר ÔÈÚa ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ
"‰ÏÒ EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa14ב'לקוטי הזקן:(כמבואר לרבנו תורה' ¿»¿«¿∆»

יום  בכל וקדושים בשמונהֿעשרה שאומרים וכמו קדושים נקראו "הנשמות

שהם  לפי ומקום זמן בחינת להם אין הנשמות... על דקאי סלה יהללוך

ולכן  מקום, בבחינת ואינן לגמרי גוף מבחינת מובדלים קדושים... בבחינת

וקדושים  וזהו תמיד יום בכל היא שלהם שירה כן ועל זמן, בבחינת כן גם אינן

כי  וגם חיל... אל מחיל ילכו כמאמר הפסק. בלי סלה וגם יהללוך יום בכל

בחינת  שיש רבים לשון וקדושים הנה

רום  עד גבוה מעל גבוה רבים קדושים

ריבוי  יש סלה... יהללוך וזהו המעלות,

הגם  עילוי, אחר בעילוי מדרגות

דרך  מדרגות ב' רק נזכר לא שבספרים

התחתון, וגןֿעדן העליון גןֿעדן כלל,

יהללוך  וזהו אלינו. נתגלו שלא היינו

הפסק" בלי ÌB˜ÓŒÏkÓסלה ,(ƒ»»
ÌÈ˜ÏÁ הפרטיות המדרגות ריבוי ∆¿»ƒ

Ô„ÚŒÔb ,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿≈ƒ«≈∆
.(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
Ô„Ú' ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆

'‰‡lÚ העליון ÈÁa˙עדן ‡e‰ ƒ»»¿ƒ«
'‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ' סתומה חכמה »¿»¿ƒ»»

מגילוי, שלמעלה «»¿hÓÏe‰ונעלמת
,‰fÓ לידי באה שהיא כפי זו בחינה ƒ∆

היא  יותר נמוכות במדריגות גילוי

'‰‡lÚ ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa חכמה ¿ƒ«»¿»ƒ»»
העליון ÌMÓeהעליונה. עדן מבחינת ƒ»

חכמה  בחינת ŒÔ‚Ïשהיא CLÓƒ¿»¿«
e‰fL ,'‰Èa' ˙ÈÁa ,Ô„Ú≈∆¿ƒ«ƒ»∆∆
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«ƒƒ¿ƒ

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â15ÔÈ‰ , ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¡ƒ
,‡˜Èc ואמרו דייקו ז"ל חכמינו «¿»

ומקבלות  קולטות הצדיקים שנשמות

בגןֿעדן  האלוקות והארת גילוי את

(רוחנית, הנאה להם שגורם באופן

‰eÚz‚,כמובן) ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
‚eÚz‰ ÈeÏÈbL Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ««¬

'˜ÈzÚ') שלמעלה עליון כתר «ƒ
בחינות  שתי בתוכו כולל מהספירות

ארוכות  [פנים אנפין' 'אריך ,כלליות

העליון  הרצון שהוא רב] גילוי היינו

שהוא  וגילוי] מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים, אחד [לפי יומין' ו'עתיק

העליון  È·'a‰'העונג ‡e‰ (16'‰ÓÎÁ'L ,eÈ‰Â ההברקה , ¿ƒ»¿«¿∆»¿»
השכלי  הרעיון של e˜„‰הראשונית ˙ÈÁ·a ‡È‰ הבנה ללא בלבד ƒƒ¿ƒ«¿»

הרעיון, בפרטי ÈÁa˙והשגה ,‚eÚz‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ d·e»«¿»«ƒ««¬¿ƒ«
‚eÚz‰ ÌˆÚ,פרטיו בכל ונרגש ומתגלה יורד שהוא ÔÎlLלפני ∆∆««¬∆»≈
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשעלֿידי  ּכאן ּׁשּכתּוב מה לבאר ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ'יחידה'.

ה'ּיחידה', לבחינת מּגיעים קדׁש" ידיכם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ׂשאּו

מּלה  ׁש"ּקדׁש מבאר הּמקֹומֹות ׁשּברֹוב ְְְִֶֶֶַַָָֹֹאף

החכמה  ּבחינת הּוא נתּבאר 6ּבגרמיּה" ּכאן ּכי , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אֹור  ּתֹוספת המׁשכת הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָענין

מּׁשם  ׁשּלמעלה ּגלּוי עלֿידי ׁשּזהּו הוי', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשם

ּכנגד  הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ׁשד' ידּוע והרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי',

ספירֹות  הן 7עׂשר ּבמילּואם האֹותּיֹות ד' (וגם ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּיֹות  החכמה 8עׂשר ּבחינת היא יּו"ד אֹות ,( ְְִִִֶֶַַָָ

אֹור  ּתֹוספת ׁשהמׁשכת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָוכּו',

יּו"ד  מאֹות ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה היא הוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשם

הּכתר, ּבחינת ּדהינּו 'חּיה'), ('חכמה', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדׁשם

ה'ּיחידה'. ּבחינת ענין הּוא האדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָּובנפ ׁש

¯ÈÚ‰Ïe ׁשל קּוצֹו ּגם יׁש יּו"ד ׁשּבאֹות ׁשאף ¿»ƒֵֶֶֶַַָ

העליֹון  רצֹון לבחינת ׁשרֹומז ,9יּו"ד, ְְִִֵֶֶַָָ

ּבחינת  ׁשּגם ונמצא מה'חכמה', ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'ּכתר'

הוי', ּבׁשם נכללֹות ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָה'ּכתר'

ּוכהּלׁשֹון  ּברמז, רק הּוא זה ענין ְְְִִֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

לבחינת 9ּבּתניא  רֹומז* הּיּו"ד ׁשעל "והּקֹוץ : ְְְִִֵֶַַַַַַָ
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מקדים  ספירֹות" העׂשר ל"ּכל ּבנֹוגע הרי - הּספירֹות לׁשאר ּבנֹוגע ּגם נאמר זה ׁשּלׁשֹון ואף ּברמז,א *) רק לא ׁשהם ׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ונרמזֹות" "נכללֹות ּומסּיים ב ּכיֿאם ּבחינת", היא זֹו "ּובחינה עלּֿדרֿזה: ּגםּֿכן ראה ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' 'ל ּקּוטי ּוראה . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מקֹומֹות. ּובכּמה ג) (כב, ראה ב) (פו, מּטֹות ּתֹורה' 'לּקּוטי ּגםּֿכן ועּיין ּבׁשם". הּנרמזים אּלּו "ּבחינֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ(בספ"ב)

ּובסֹופֹו כּו'", חּכים כּו' ספירן "עׂשר ּכֹותב: ּבפירּוׁש ּכי - העליֹון רצֹון לבחינת ּבנֹוגע ּגם היא זֹו ׁשהקּדמה לֹומר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא)

עיגּול. ּבחצאי לא אפילּו רצֹון, הזּכיר ְֲֲִִִִֵַָָֹֹלא

ותיכף  ּבסמיכּות ׁשּבא ליּו"ד, ּבנֹוגע ורק ו"ה", ּבאֹותּיֹות ונרמזת.. נכללת ה"א.. ּבאֹות ונרמזת "נכללת הענין: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָב)

לבד  "מרּמזת" ּכֹותב נכללֹות", ספירֹות העׂשר "וכל .10לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מנחםֿאב. ו' א.6)יום" צג, מסעי לקו"ת - לדוגמא - (ברע"מ).7)ראה א יז, וכלים)8)זח"ג עצמות (שער ד שער פרדס

פ"ד.9)פ"ו. 10.143)אגה"ת ע' חל"ט מלקו"ש גם להעיר המו"ל: הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" È„ÈŒÏÚL Ô‡k ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆»»∆«¿≈¿¿≈∆…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ,'ציון' הנקראת הנשמה ‡Ûנקודת «ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»«
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„w"L ¯‡·Ó ˙BÓB˜n‰ ·B¯aL דרגת ∆¿«¿¿…»∆…∆ƒ»¿«¿≈

עצמו  בפני עניין שהיא כפי ‰ÓÎÁ‰"קודש" ˙ÈÁa ‡e‰6, חלק שהיא ¿ƒ««»¿»
ולמטה  הכוחות, עשר המוחין, מבחינת

מהכוחות  שלמעלה מה'יחידה'

שבעצם  הוא בכך והביאור הפרטיים,

'שאו  של העבודה וכאן סתירה זו אין

ה  בעניין קשורה קדש' Èkƒיחידהידיכם
¯‡a˙ Ô‡k מ'שאו שכתוצאה »ƒ¿»≈

נפעל קודש' "eÎ¯·eידיכם ÔÈÚƒ¿«»¿
˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ ,"'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»«¿»«∆∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»∆∆«¿≈
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÈeÏbƒ∆¿«¿»ƒ≈¬»»
בשם  אור להוסיף שכדי מובן שהרי

התגלות  להמשיך צורך יש הוי'

עצמו, הוי' משם שלמעלה מבחינה

ÌL ˙Bi˙B‡ '„L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆ƒ≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚k Ô‰ 'ÈÂ‰7, ¬»»≈¿∆∆∆∆¿ƒ

Ì‡eÏÈÓa ˙Bi˙B‡‰ '„ Ì‚Â)¿«»ƒ¿ƒ»
¯NÚ Ô‰ ‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ≈∆∆

˙Bi˙B‡8‡È‰ „"eÈ ˙B‡ ,( ƒƒ
,'eÎÂ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««»¿»¿

הזקן  רבנו ובלשון וחסידות, בקבלה

התניא: שבספר התשובה' ב'אגרת

בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' "וכל

נקודה  בחי' שהיא היו"ד כי ב"ה. הוי'

שהיא  יתברך לחכמתו מרמזת לבד

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת

נכללת  וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה...

על  ומרמז המורה לרוחב התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת

וההשפעה  ההמשכה בחינת על המורה לאורך וגם וההבנה הביאור הרחבת

נכללת  למטה... יותר זו והשפעה המשכה כשנמשכת למטה... מלמעלה

למטה. מלמעלה ההמשכה על מורה הוי"ו כי ו"ה. באותיות זו המשכה ונרמזת

מדת  הקדושות... מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ידי על היא זו המשכה וגם

ובקיצור, הוי'". שם של אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת יתברך... מלכותו

מלכות), – ה' מידות, – ו' בינה, – ה' חכמה, – Ôkיו"ד ÏÚÂ שעניינו כיוון ¿«≈
הספירות, עשר הוא הוי' שם ÙÒBz˙של ˙ÎLÓ‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿»«∆∆

‰ÈÁaÓ ‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ»
„"eÈ ˙B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈

,'‰ÓÎÁ') 'ÈÂ‰ ÌLc בחינת ¿≈¬»»»¿»
הנקראת eÈ‰cהנשמה ,('‰iÁ'«»¿«¿
¯˙k‰ ˙ÈÁa מעשר שלמעלה ¿ƒ««∆∆

היא  וראשיתם שהתחלתם הספירות

מעל  הוא גשמי שכתר (כשם החכמה

ÔÈÚהראש), ‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e¿∆∆»»»ƒ¿«
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa הנקודה ¿ƒ««¿ƒ»

המקבילה  הנפש עצם של העצמית

מעשר  שלמעלה למעלה הכתר לעניין

לעשר  המקבילים הפרטיים הכוחות

העליונות. הספירות

¯ÈÚ‰Ïe„"eÈ ˙B‡aL Û‡L ¿»ƒ∆«∆»
ÊÓB¯L ,„"eÈ ÏL Bˆe˜ Ìb LÈ≈«∆∆≈

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï9'¯˙k' , ƒ¿ƒ«»»∆¿∆∆
,'‰ÓÎÁ'‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«»¿»

שעל  "והקוץ שם, התשובה' ב'אגרת

 ֿ ברוך העליון רצון לבחינת רומז היו"ד

בחינת  ממדרגת מעלה שלמעלה הוא

כנודע", עילאה ÌbLחכמה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰ שהיא מהחכמה שלמעלה «¿ƒ»
הספירות עשר «¿BÏÏÎƒ˙ראשית

,'ÈÂ‰ ÌLa חלק היא העליון והרצון ה'כתר' בחינת גם לכאורה כן ואם ¿≈¬»»
תוספת  באה זו שממדריגה לעיל למבואר מתאים הדבר ואיך עצמו, הוי' משם

והרצון  הכתר מבחינת גם הוי' בשם יש שאכן הוא והביאור הוי', בשם אור

ÊÓ¯a,אבל ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ הברור עניינו ואינו ƒ»»ƒ¿»∆«¿∆∆
הוי' שם של Èza‡והמפורש ÔBLl‰Îe9„"ei‰ ÏÚL ıBw‰Â" : ¿«»««¿»¿«∆««

*ÊÓB¯ ממש עניינו אינו אבל רומז ‰ÔBÈÏÚרק ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ≈ƒ¿ƒ«»»∆¿
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כה 'ied z` ekxae ycw mkici e`y

ׁשּבא  אּלא עֹוד (ולא ּברּוֿהּוא" העליֹון ְְֶֶֶָָָָָֹרצֹון

ּבפני  אֹות אינֹו יּו"ד ׁשל ּקּוצֹו ּכי עּגּול), ְֲִִִֵֵֵֶַָּבחצאי

והינּו יּו"ד, האֹות ּבכלל הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָעצמֹו,

ואלּו ה'חכמה'. ּבחינת הּוא הּיּו"ד הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבגלּוי

ּבּיּו"ד  נכלל ה'ּכתר', ּבחינת יּו"ד, ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָּקּוצֹו

"ׂשאּו ּבענין החדּוׁש וזהּו ּבלבד. ּובהעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַּברמז

ּתֹוספת  ׁשּנמׁש הוי'", את ּוברכּו קדׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹידיכם

ּכפי  וה'יחידה' ה'ּכתר' מּבחינת הוי' ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור

ּגילּוי. ּבבחינת עצמן, ּבפני ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשהן

ּׁשּנתּבארLÈÂב) מה עם זה לעיל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ּתּמּוז  ּדי"ב מה 11(ּבּמאמר ּבענין ( ְְְֲִַַַַַָ

ּב'אדרא' עדן 12ּׁשּכתּוב 'עדן', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינֹות  ׁשּתי נמׁשכֹות ׁשּמהן עּלאה, ועדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּתאה

(ואף  העליֹון וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּגןֿעדן,

ּגבּול, ּבלי מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבפרט ּיּות

יהללּו13ּכּידּוע  יֹום ּבכל "ּוקדֹוׁשים ּבענין ְְְְְְִִַַַַָָ

לׁשני 14סלה" ּבכללּות נחלקים מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

והענין  העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסּוגים,

 ֿ 'חכמה ּבחינת הּוא עּלאה' 'עדן ּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבזה,

עּלאה'. 'חכמה ּבחינת מּזה, ּולמּטה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָסתימאה',

ׁשּזהּו 'ּבינה', ּבחינת לגןֿעדן, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשם

מּזיו  ונהנין יֹוׁשבין צּדיקים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּבגןֿעדן

הּתענּוג,15הּׁשכינה  ענין ׁשהּוא ּדיקא, נהנין , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָ

ּב'בינה' הּוא ('עּתיק') הּתענּוג ׁשּגילּוי ,16וידּוע ְְֲִִִֶַַַַָָ

הּוא  ּוב ּה נקּודה, ּבבחינת היא ׁש'חכמה' ְְְְְִִִֶַַָָָָוהינּו,

הּתענּוג, עצם ּבחינת הּתענּוג, ּגלּוי ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָהתחלת
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ואילך).ד"ה11) 60 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד מנה קכח,12)מי שם רבא אדרא א. רצ, בזח"ג זוטא אדרא

ובכ"מ.13)ב. ב. מא, בהר לקו"ת העמידה.14)ראה א.15)תפילת יז, ברכות לך 16)ראה לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÚ ‡ÏÂ) "‡e‰ŒCe¯a רמז רק שהוא שנאמר בלבד זו aL‡לא ‡l‡ »¿…∆»∆»

ÏebÚ È‡ˆÁa בקוץ הנרמז מהחכמה, שלמעלה הרצון, אודות אלה מילים «¬»≈ƒ
לכך  והטעם בסוגריים), התניא שבספר התשובה' ב'אגרת נכתבו היו"ד שעל

הוא  נרמז רק אלא הוי' בשם ברור ודבר עיקרי עניין ÏLשאינו Bˆew Èkƒ∆
,BÓˆÚ ÈÙa ˙B‡ BÈ‡ „"eÈ≈ƒ¿≈«¿
„"eÈ ˙B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ¿»»

ממנה, נפרד בלתי ¿»¿eÈ‰Âוחלק
‡e‰ „"ei‰ ‰p‰ ÈeÏ‚aL∆¿ƒƒ≈«

'‰ÓÎÁ'‰ ˙ÈÁa.לעיל כמבואר ¿ƒ««»¿»
˙ÈÁa ,„"eÈ ÏL Bˆew eÏ‡Â¿ƒ∆¿ƒ«
ÊÓ¯a „"eia ÏÏÎ ,'¯˙k'‰«∆∆ƒ¿»«¿∆∆
Le„Á‰ e‰ÊÂ .„·Ïa ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈ƒ¿«¿∆«ƒ
L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿¿≈∆…∆

,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e על מדובר ואכן »¿∆¬»»
של  והגלוי העיקרי עניינו לגבי תוספת

הוי' ‡B¯שם ˙ÙÒBz CLÓpL∆ƒ¿»∆∆
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ««∆∆
ÈÙa Ô‰L ÈÙk '‰„ÈÁÈ'‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ,ÔÓˆÚ זה ודבר «¿»ƒ¿ƒ«ƒ
שבו  עצמו הוי' בשם קיים הרצון לא

וברמז. בהעלם רק הם והכתר

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ֿ דיבור ∆ƒ¿»≈¿≈««¬»

ומספר  יעקב עפר מנה "מי המתחיל

בלק  בפרשת פסוק ישראל" רובע את

Êenz ·"Èc11 בהתוועדות שנאמר ¿«
תשכ"ה  זו, שנה תמוז י"ב הגאולה )חג
'‡¯„‡'a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa12 ¿ƒ¿««∆»¿ƒ¿»

לדברים  והכוונה אסיפה, (מילולית:

באסיפת  יוחאי בר שמעון רבי שאמר

הזוהר) מספר חלק והוא החבריא,

LiL באלוקות ÈzLלמעלה ∆≈¿≈
‰‡zz Ô„Ú ,'Ô„Ú' ˙BÈÁa¿ƒ≈∆≈∆«»»

lÚ‡‰תחתון  Ô„ÚÂ,עליוןÔ‰nL ¿≈∆ƒ»»∆≈∆
ב'עדן' הבחינות «¿BÎLÓƒ˙משתי

Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ«≈∆«≈∆
ÔBzÁz‰'תתאה מ'עדן הנמשך ««¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â'עילאה מ'עדן LÈהנמשך ˙eiË¯ÙaL Û‡Â) ¿«≈∆»∆¿¿«∆ƒ¿»ƒ≈
Ô„ÚŒÔ‚a אלא ותחתון, עליון בחינות, שתי רק B‚¯„Ó˙לא Èea¯ ועד ¿«≈∆ƒ«¿≈

Úe„ikלריבוי  ,Ïe·b ÈÏa13 בחסידות "ÌÈLB„˜eהמבואר ÔÈÚa ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ
"‰ÏÒ EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa14ב'לקוטי הזקן:(כמבואר לרבנו תורה' ¿»¿«¿∆»

יום  בכל וקדושים בשמונהֿעשרה שאומרים וכמו קדושים נקראו "הנשמות

שהם  לפי ומקום זמן בחינת להם אין הנשמות... על דקאי סלה יהללוך

ולכן  מקום, בבחינת ואינן לגמרי גוף מבחינת מובדלים קדושים... בבחינת

וקדושים  וזהו תמיד יום בכל היא שלהם שירה כן ועל זמן, בבחינת כן גם אינן

כי  וגם חיל... אל מחיל ילכו כמאמר הפסק. בלי סלה וגם יהללוך יום בכל

בחינת  שיש רבים לשון וקדושים הנה

רום  עד גבוה מעל גבוה רבים קדושים

ריבוי  יש סלה... יהללוך וזהו המעלות,

הגם  עילוי, אחר בעילוי מדרגות

דרך  מדרגות ב' רק נזכר לא שבספרים

התחתון, וגןֿעדן העליון גןֿעדן כלל,

יהללוך  וזהו אלינו. נתגלו שלא היינו

הפסק" בלי ÌB˜ÓŒÏkÓסלה ,(ƒ»»
ÌÈ˜ÏÁ הפרטיות המדרגות ריבוי ∆¿»ƒ

Ô„ÚŒÔb ,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿≈ƒ«≈∆
.(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
Ô„Ú' ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆

'‰‡lÚ העליון ÈÁa˙עדן ‡e‰ ƒ»»¿ƒ«
'‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ' סתומה חכמה »¿»¿ƒ»»

מגילוי, שלמעלה «»¿hÓÏe‰ונעלמת
,‰fÓ לידי באה שהיא כפי זו בחינה ƒ∆

היא  יותר נמוכות במדריגות גילוי

'‰‡lÚ ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa חכמה ¿ƒ«»¿»ƒ»»
העליון ÌMÓeהעליונה. עדן מבחינת ƒ»

חכמה  בחינת ŒÔ‚Ïשהיא CLÓƒ¿»¿«
e‰fL ,'‰Èa' ˙ÈÁa ,Ô„Ú≈∆¿ƒ«ƒ»∆∆
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«ƒƒ¿ƒ

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â15ÔÈ‰ , ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¡ƒ
,‡˜Èc ואמרו דייקו ז"ל חכמינו «¿»

ומקבלות  קולטות הצדיקים שנשמות

בגןֿעדן  האלוקות והארת גילוי את

(רוחנית, הנאה להם שגורם באופן

‰eÚz‚,כמובן) ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
‚eÚz‰ ÈeÏÈbL Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ««¬

'˜ÈzÚ') שלמעלה עליון כתר «ƒ
בחינות  שתי בתוכו כולל מהספירות

ארוכות  [פנים אנפין' 'אריך ,כלליות

העליון  הרצון שהוא רב] גילוי היינו

שהוא  וגילוי] מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים, אחד [לפי יומין' ו'עתיק

העליון  È·'a‰'העונג ‡e‰ (16'‰ÓÎÁ'L ,eÈ‰Â ההברקה , ¿ƒ»¿«¿∆»¿»
השכלי  הרעיון של e˜„‰הראשונית ˙ÈÁ·a ‡È‰ הבנה ללא בלבד ƒƒ¿ƒ«¿»

הרעיון, בפרטי ÈÁa˙והשגה ,‚eÚz‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ d·e»«¿»«ƒ««¬¿ƒ«
‚eÚz‰ ÌˆÚ,פרטיו בכל ונרגש ומתגלה יורד שהוא ÔÎlLלפני ∆∆««¬∆»≈
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשעלֿידי  ּכאן ּׁשּכתּוב מה לבאר ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ'יחידה'.

ה'ּיחידה', לבחינת מּגיעים קדׁש" ידיכם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ׂשאּו

מּלה  ׁש"ּקדׁש מבאר הּמקֹומֹות ׁשּברֹוב ְְְִֶֶֶַַָָֹֹאף

החכמה  ּבחינת הּוא נתּבאר 6ּבגרמיּה" ּכאן ּכי , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אֹור  ּתֹוספת המׁשכת הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָענין

מּׁשם  ׁשּלמעלה ּגלּוי עלֿידי ׁשּזהּו הוי', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשם

ּכנגד  הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ׁשד' ידּוע והרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי',

ספירֹות  הן 7עׂשר ּבמילּואם האֹותּיֹות ד' (וגם ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּיֹות  החכמה 8עׂשר ּבחינת היא יּו"ד אֹות ,( ְְִִִֶֶַַָָ

אֹור  ּתֹוספת ׁשהמׁשכת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָוכּו',

יּו"ד  מאֹות ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה היא הוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשם

הּכתר, ּבחינת ּדהינּו 'חּיה'), ('חכמה', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדׁשם

ה'ּיחידה'. ּבחינת ענין הּוא האדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָּובנפ ׁש

¯ÈÚ‰Ïe ׁשל קּוצֹו ּגם יׁש יּו"ד ׁשּבאֹות ׁשאף ¿»ƒֵֶֶֶַַָ

העליֹון  רצֹון לבחינת ׁשרֹומז ,9יּו"ד, ְְִִֵֶֶַָָ

ּבחינת  ׁשּגם ונמצא מה'חכמה', ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'ּכתר'

הוי', ּבׁשם נכללֹות ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָה'ּכתר'

ּוכהּלׁשֹון  ּברמז, רק הּוא זה ענין ְְְִִֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

לבחינת 9ּבּתניא  רֹומז* הּיּו"ד ׁשעל "והּקֹוץ : ְְְִִֵֶַַַַַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

מקדים  ספירֹות" העׂשר ל"ּכל ּבנֹוגע הרי - הּספירֹות לׁשאר ּבנֹוגע ּגם נאמר זה ׁשּלׁשֹון ואף ּברמז,א *) רק לא ׁשהם ׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ונרמזֹות" "נכללֹות ּומסּיים ב ּכיֿאם ּבחינת", היא זֹו "ּובחינה עלּֿדרֿזה: ּגםּֿכן ראה ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' 'ל ּקּוטי ּוראה . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מקֹומֹות. ּובכּמה ג) (כב, ראה ב) (פו, מּטֹות ּתֹורה' 'לּקּוטי ּגםּֿכן ועּיין ּבׁשם". הּנרמזים אּלּו "ּבחינֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ(בספ"ב)

ּובסֹופֹו כּו'", חּכים כּו' ספירן "עׂשר ּכֹותב: ּבפירּוׁש ּכי - העליֹון רצֹון לבחינת ּבנֹוגע ּגם היא זֹו ׁשהקּדמה לֹומר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא)

עיגּול. ּבחצאי לא אפילּו רצֹון, הזּכיר ְֲֲִִִִֵַָָֹֹלא

ותיכף  ּבסמיכּות ׁשּבא ליּו"ד, ּבנֹוגע ורק ו"ה", ּבאֹותּיֹות ונרמזת.. נכללת ה"א.. ּבאֹות ונרמזת "נכללת הענין: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָב)

לבד  "מרּמזת" ּכֹותב נכללֹות", ספירֹות העׂשר "וכל .10לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מנחםֿאב. ו' א.6)יום" צג, מסעי לקו"ת - לדוגמא - (ברע"מ).7)ראה א יז, וכלים)8)זח"ג עצמות (שער ד שער פרדס

פ"ד.9)פ"ו. 10.143)אגה"ת ע' חל"ט מלקו"ש גם להעיר המו"ל: הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" È„ÈŒÏÚL Ô‡k ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆»»∆«¿≈¿¿≈∆…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ,'ציון' הנקראת הנשמה ‡Ûנקודת «ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»«
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„w"L ¯‡·Ó ˙BÓB˜n‰ ·B¯aL דרגת ∆¿«¿¿…»∆…∆ƒ»¿«¿≈

עצמו  בפני עניין שהיא כפי ‰ÓÎÁ‰"קודש" ˙ÈÁa ‡e‰6, חלק שהיא ¿ƒ««»¿»
ולמטה  הכוחות, עשר המוחין, מבחינת

מהכוחות  שלמעלה מה'יחידה'

שבעצם  הוא בכך והביאור הפרטיים,

'שאו  של העבודה וכאן סתירה זו אין

ה  בעניין קשורה קדש' Èkƒיחידהידיכם
¯‡a˙ Ô‡k מ'שאו שכתוצאה »ƒ¿»≈

נפעל קודש' "eÎ¯·eידיכם ÔÈÚƒ¿«»¿
˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ ,"'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»«¿»«∆∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»∆∆«¿≈
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÈeÏbƒ∆¿«¿»ƒ≈¬»»
בשם  אור להוסיף שכדי מובן שהרי

התגלות  להמשיך צורך יש הוי'

עצמו, הוי' משם שלמעלה מבחינה

ÌL ˙Bi˙B‡ '„L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆ƒ≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚k Ô‰ 'ÈÂ‰7, ¬»»≈¿∆∆∆∆¿ƒ

Ì‡eÏÈÓa ˙Bi˙B‡‰ '„ Ì‚Â)¿«»ƒ¿ƒ»
¯NÚ Ô‰ ‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ≈∆∆

˙Bi˙B‡8‡È‰ „"eÈ ˙B‡ ,( ƒƒ
,'eÎÂ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««»¿»¿

הזקן  רבנו ובלשון וחסידות, בקבלה

התניא: שבספר התשובה' ב'אגרת

בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' "וכל

נקודה  בחי' שהיא היו"ד כי ב"ה. הוי'

שהיא  יתברך לחכמתו מרמזת לבד

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת

נכללת  וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה...

על  ומרמז המורה לרוחב התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת

וההשפעה  ההמשכה בחינת על המורה לאורך וגם וההבנה הביאור הרחבת

נכללת  למטה... יותר זו והשפעה המשכה כשנמשכת למטה... מלמעלה

למטה. מלמעלה ההמשכה על מורה הוי"ו כי ו"ה. באותיות זו המשכה ונרמזת

מדת  הקדושות... מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ידי על היא זו המשכה וגם

ובקיצור, הוי'". שם של אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת יתברך... מלכותו

מלכות), – ה' מידות, – ו' בינה, – ה' חכמה, – Ôkיו"ד ÏÚÂ שעניינו כיוון ¿«≈
הספירות, עשר הוא הוי' שם ÙÒBz˙של ˙ÎLÓ‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿»«∆∆

‰ÈÁaÓ ‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ»
„"eÈ ˙B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈

,'‰ÓÎÁ') 'ÈÂ‰ ÌLc בחינת ¿≈¬»»»¿»
הנקראת eÈ‰cהנשמה ,('‰iÁ'«»¿«¿
¯˙k‰ ˙ÈÁa מעשר שלמעלה ¿ƒ««∆∆

היא  וראשיתם שהתחלתם הספירות

מעל  הוא גשמי שכתר (כשם החכמה

ÔÈÚהראש), ‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e¿∆∆»»»ƒ¿«
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa הנקודה ¿ƒ««¿ƒ»

המקבילה  הנפש עצם של העצמית

מעשר  שלמעלה למעלה הכתר לעניין

לעשר  המקבילים הפרטיים הכוחות

העליונות. הספירות

¯ÈÚ‰Ïe„"eÈ ˙B‡aL Û‡L ¿»ƒ∆«∆»
ÊÓB¯L ,„"eÈ ÏL Bˆe˜ Ìb LÈ≈«∆∆≈

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï9'¯˙k' , ƒ¿ƒ«»»∆¿∆∆
,'‰ÓÎÁ'‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«»¿»

שעל  "והקוץ שם, התשובה' ב'אגרת

 ֿ ברוך העליון רצון לבחינת רומז היו"ד

בחינת  ממדרגת מעלה שלמעלה הוא

כנודע", עילאה ÌbLחכמה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰ שהיא מהחכמה שלמעלה «¿ƒ»
הספירות עשר «¿BÏÏÎƒ˙ראשית

,'ÈÂ‰ ÌLa חלק היא העליון והרצון ה'כתר' בחינת גם לכאורה כן ואם ¿≈¬»»
תוספת  באה זו שממדריגה לעיל למבואר מתאים הדבר ואיך עצמו, הוי' משם

והרצון  הכתר מבחינת גם הוי' בשם יש שאכן הוא והביאור הוי', בשם אור

ÊÓ¯a,אבל ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ הברור עניינו ואינו ƒ»»ƒ¿»∆«¿∆∆
הוי' שם של Èza‡והמפורש ÔBLl‰Îe9„"ei‰ ÏÚL ıBw‰Â" : ¿«»««¿»¿«∆««

*ÊÓB¯ ממש עניינו אינו אבל רומז ‰ÔBÈÏÚרק ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ≈ƒ¿ƒ«»»∆¿
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ied'כו z` ekxae ycw mkici e`y

ּולׁשמרּה" "לעבדּה רק 21ענין לא הּוא זה וענין . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבגן ּגם אּלא ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

ּב'ּתניא' ּכמבאר י"ה, ּבחינת - העליֹון 20עדן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבגןֿעדן  אֹור נמׁש הּמצֹות מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשעלֿידי

אֹור  נמׁש הּמצֹות ּכונת ועלֿידי ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּתחּתֹון,

ועבֹודתן  ּתֹורתן ׁשענין ונמצא, העליֹון. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגןֿעדן

 ֿ ּבגן הן ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת נמׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו

העליֹון  ּבגןֿעדן והן ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן

את  "ּוברכּו ענין ּבדּוגמת הּוא י"ה, ּבחינת -ְְְְְִִֶַַַָ

אֹור  ּתֹוספת ממׁשיכים הוי', ּבׁשם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהוי'",

ה'ּכתר' ּבחינת הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינה

לעיל. ּכּנזּכר ה'ּיחידה', ְְְְִִִֵַַַָָּובחינת

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף לענין 22ּתֹורה' ּבנֹוגע ְְְְִֵֵַַָָָָ

מדרגֹות, ׁשּתי ּבכללּות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּבפרטּיּות  (אף עיּלאה ּותׁשּובה ּתּתאה ְְְִִִֶַַָָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מדרגֹות, רּבּוי ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ׁשּתי  יׁש מהן אחת ּובכל לגןֿעדן), ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלעיל

עלּֿדר) ּתׁשּובה' ּו'בעל 'ּתׁשּובה' ְְְֵֶֶַַַַָָמדרגֹות,

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, סּוג ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבכל

ו'עדן'). 'ּגן' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָהעליֹון,

ּב'מלכּות', היא ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּנה ְְְְִִִִֵַַָָָָּובפרטּיּות ,

ּב'זעירֿאנּפין'. הּוא ּתּתאה' ּתׁשּובה ְְְִִֵַַַַָָָּו'בעל

ּתׁשּובה  ּו'בעל ּב'בינה', היא עּלאה' ְְְִִִַַָָָָָ'ּתׁשּובה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכמרּומז ּב'חכמה'. הּוא ְְְְְִִֵַָָָָָָעיּלאה'

ארּבע  ּכנגד הן הּנ"ל מדרגֹות ׁשארּבע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשם,

ּב'ּתׁשּובה', ענין עֹוד יׁשנֹו א הוי'. ׁשם ְְְֲִִֵֶַַָָָָאֹותּיֹות

מּצדֿעצמּה, הּתׁשּובה ּבחינת עצם ְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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ב.21) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. ב, דליל 22)בראשית בנים ארבעה כנגד ד"ה בארוכה (וראה אֿב עה,

ואילך)). 161 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג הפסח דחג ב'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ עדן בגן הראשון אדם לגבי d¯ÓLÏe"האמור d„·ÚÏ"21 לעסוק ƒ¿«¿»¿»¿»¿»

לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה Ê‰בקיום ÔÈÚÂ והגילוי האור שכל ¿ƒ¿»∆
המצוות  בקיום תלוי -בגןֿעדן ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«≈∆««¿

,‰"È ˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,‰"Â ˙ÈÁa שהוא ¿ƒ«∆»«¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
יותר  הרבה היה אור ולכאורה נעלה

עבודת  של בכוחה שאין לומר מקום

אותו, ולהמשיך לגלות למטה האדם

עלֿידי  נמשך הוא גם דבר של לאמתו

הזה  בעולם ומצוות בתורה העבודה

Èz'a‡'הגשמי  ¯‡·Ók20 «¿…»««¿»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL שהוא ∆«¿≈«¬≈«ƒ¿

גשמית  ŒÔ‚aפעולה ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«
˙Âk È„ÈŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«¿≈«»«

˙Bˆn‰ רוחנית יותר פעולה שהיא «ƒ¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«≈∆»∆¿
Ô˙¯Bz ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»»
CLÓ B„ÈŒÏÚL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆«»ƒ¿»

Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz מלבד ∆∆¿«≈∆
עצמו,האור  מצד בו ŒÔ‚aשיש Ô‰≈¿«

,‰"Â ˙ÈÁa - ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿ƒ«
˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ô‰Â¿≈¿«≈∆»∆¿¿ƒ«

‚e„a ‡e‰ ,‰"ÈÔÈÚ ˙Ó ¿¿«ƒ¿«
ÌLa ÌbL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆«¿≈

,'ÈÂ‰ כל ÌÈÎÈLÓÓמעלתו,עם ¬»»«¿ƒƒ
("שאו  עבודתם ידי על ישראל בני

קודש") ‡B¯ידיכם ˙ÙÒBz בשם ∆∆
ÌMÓהוי' ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈

˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««∆∆¿ƒ«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל ‚) המבואר ¿≈¿«≈∆
מדריגות  שתי בו שיש גןֿעדן אודות

וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן כלליות,

בלי  פרטיות מדריגות וריבוי העליון

ÈËewÏ'aגבול, ¯‡·Ó‰ ÌÚ Ìb«ƒ«¿…»¿ƒ≈
e˙L¯t ÛBÒa '‰¯Bz22 פרשת »¿»»»≈

‰eLz·‰,בלק  ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»
da LiL התשובה בעבודת ∆≈»

,˙B‚¯„Ó ÈzL ˙eÏÏÎaƒ¿»¿≈«¿≈
‰‡zz ‰·eLz תשובה תחתונה, ¿»«»»

נמוכה, lÈÚ‡‰,במדריגה ‰·eL˙e תשובה נעלית עליונה, במדריגה ¿»ƒ»»
‰Êa LÈ ˙eiË¯ÙaL Û‡) התשובה B‚¯„Ó˙,בעניין Èea¯ «∆ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ«¿≈

˙Á‡ ÏÎ·e ,(Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿«≈∆¿»««

Ô‰Ó ב'תשובה עילאה'הן ב'תשובה והן B‚¯„Ó˙,תתאה' ÈzL LÈ ≈∆≈¿≈«¿≈
,Ô„ÚŒÔb ‚eÒ ÏÎaL C¯cŒÏÚ) '‰·eLz ÏÚ·'e '‰·eLz'¿»««¿»«∆∆∆¿»«≈∆
'Ôb' ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿≈¿≈«¿≈«

('Ô„Ú'Â העניין ..." קבלה: פי על שם תורה' ב'לקוטי פי וכמובא על הוא ¿≈∆
באילנא  דאחיד וכיון הזוהר... מאמר

בעץ  שאחוז [וכיוון אקרי כדין דחיי

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים,

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

אמרו  וקדמאי אקרי. תשובה בעל ואיהו

כן  גם תשובה ישראל כנסת [שהרי

נקרא. תשובה בעל והוא נקראת

ממש. תשובה בעל אמרו] וראשונים

אינם  גמורים צדיקים אפילו דא ועל

תשובה  שבעלי במקום לעמוד יכולים

כיוון  מלך'... ב'מקדש ופירש עומדים.

בחינת  נקרא לכך בזעיר אחוז שהוא

תתאה. ה' לבחינת משפיע היינו בעל

שהיא  ישראל כנסת דהא שכתב וזהו

ורצה  אקרי, הכי אוף תשובה המלכות

כמו  תשובה כן גם שנקראת לומר

תתאה. ה' והיא עילאה ה' שהיא הבינה

בעץ  אוחז תשובה שהבעל ומאחר

נקרא  כן על אנפין זעיר שהוא החיים

גורם  שהוא לומר רצה תשובה, בעל

ולכן  מלכות... בבחינת עליונה המשכה

זו". לתשובה משפיע ממש בעל נקרא

‰p‰ ,˙eiË¯Ù·e מדריגות ƒ¿»ƒƒ≈
בשתי  תשובה' ו'בעל 'תשובה'

הן  תשובה של הכלליות המדריגות

‡È‰ '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»ƒ
'˙eÎÏÓ'a התחתונה המדריגה ¿«¿

מהמדריגות  שפע המקבלת בספירות,

ממנה, eLz·‰שלמעלה ÏÚ·'e««¿»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰ '‰‡zz«»»ƒ¿≈«¿ƒ

המשפיעות  העליונות למלכות,המידות

לאשה  המשפיע הבעל עלֿדרך

‰È‡המקבלת. '‰‡lÚ ‰·eLz'¿»ƒ»»ƒ
'‰È·'a,מהחכמה ÏÚ·'eהמקבלת ¿ƒ»««

‡e‰ '‰‡lÈÚ ‰·eLz¿»ƒ»»
'‰ÓÎÁ'a.לבינה Bz¯‰'המשפיעה ÈËewÏ'a ÊÓe¯ÓÎÂ בלק פרשת ¿»¿»¿«¿»¿ƒ≈»

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡L ,ÌL(ומלכות זעירֿאנפין ובינה, ‰Ô(חכמה »∆«¿««¿≈««≈
ÔÈÚ „BÚ BLÈ C‡ .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»«∆¿ƒ¿»
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשּפירּוׁשֹו 'עדן', ּבׁשם החכמה נקראת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

הּוא  הּתענּוג והתרחבּות ּגלּוי אבל ְְֲֲֲֲִִַַַַָּתענּוג,

יׁש יֹותר , ּובפרטּיּות ּגןֿ(עדן). ּדוקא, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּב'בינה'

ּבחינת  'ּבינה'. ּבחינת 'ּגן', מדרגֹות. ׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבזה

ה'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ'עדן'

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכמבאר 17ּב'בינה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ

ּבהיכלא  נקּודה ׁשּנקּודת 18ּבענין והינּו, , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָ

ּתל ׁשּלא ּד'בינה' ההּׂשגה את ׁשֹומרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'חכמה'

כּו' עקּלתֹון מ 19ּבדר 'עדן' ּובחינת עצמֹו,). ּצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתּתאה', 'עדן ּבחינת ּגם ויׁש 'חכמה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  ּומּׁשם ּד'זעירֿאנּפין', 'חכמה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָהתרחבּות

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּמלכּות. ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבחינת

'עדן' ּבחינת  ה'ּמלכּות'. ּבחינת 'ּגן', ְְְְִִֵֵֶַַַַַַמדרגֹות.

 ֿ ּד'זעיר 'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכפי

עצמֹו, מּצד 'עדן' ּובחינת ּב'מלכּות'. ְְְְִִִֵֶַַַַַַאנּפין'

'עדן' ׁשּבבחינת ונמצא, ּד'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'חכמה'

ּכנגד  ׁשהן ספירֹות, העׂשר ּכל נכללֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָו'גןֿעדן'

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הוי', ׁשם אֹותּיֹות 11ד' ְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

וגןֿעדן  י"ה, יחּוד ענין הּוא העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּגןֿעדן

מה  אמנם, ו"ה. יחּוד ענין הּוא ְְְִִַַַַָָהּתחּתֹון

מה  (ׁשּזהּו ֿ עדן ּבגן ונהנין יֹוׁשבין ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָּׁשהּנשמֹות

זיו  רק זה הרי הוי') ׁשם אֹותּיֹות מד' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּׁשּמקּבלים

ועבֹודתן  ּתֹורתן 20ּתֹורתן ׁשעלֿידי והינּו , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת ממׁשיכים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועבֹודתן
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ב.17) א).18)יח, (יט, ת"ה תקו"ז א. ו, זח"א שמ.19)ראה ע' תרצ"א תרטו. ע' עטר"ת פל"ט.20)סה"מ תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈeÏb Ï·‡ ,‚eÚz BLe¯ÈtL ,'Ô„Ú' ÌLa ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»¿≈≈∆∆≈«¬¬»ƒ

‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰Â ונרגש וניכר לפרטים ומסתעף מתרחב שהוא כפי ¿ƒ¿«¬««¬
Âc˜‡בגלוי  '‰È·'a ‡e‰ לפרטים מסתעף כבר השכלי הרעיון שבה ¿ƒ»«¿»

לאורך  ∆≈»ŒÔb(Ô„Ú).ולרוחב,ומתפשט
‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
עדן' ב'גן 'עדן' בחינת בהתגלות

.˙B‚¯„Ó LÏL היא אחת דרגה »…«¿≈
'‰Èa' ˙ÈÁa ,'Ôb' יש שבה «¿ƒ«ƒ»

העונג  ובה והשגה והיא מתגלה.הבנה

'Ô„Ú' ˙ÈÁa חכמה') חכמה ¿ƒ«≈∆
עילאה') 'חכמה מזה ולמטה סתימאה'

˙ÎLÓ‰ ,'Ôb'a CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»«««¿»«
¯‡·Ók) '‰È·'a '‰ÓÎÁ'‰«»¿»¿ƒ»«¿…»

של  זה החכמה עניין המשכת

‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a17 ¿ƒ≈»»»«¿≈
‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜ ÔÈÚa18 ¿ƒ¿«¿»¿≈»»

בלבד  נקודה כאמור, היא, החכמה

לפרטים  ומסתעפת שמתרחבת והבינה

מבו  כך ועל רחב, להיכל אר נמשלה

וההסתעפות  הירידה לאחר שגם

עדיין  בבינה, השכל של וההתרחבות

החכמה, של בהארה צורך ¿»¿eÈ‰Â,יש
'‰ÓÎÁ'‰ ˙„e˜pL אמנם שהיא ∆¿««»¿»

והשגה  הבנה בה ואין בלבד כנקודה

עדיין  מכלֿמקום אך ולרוחב, לאורך

החכמה  נקודת כי רבה חשיבות לה יש

של שבה  הראשוני השורש נמצא

השכלי  ‡˙הרעיון ˙¯ÓBL∆∆∆
CÏz ‡lL '‰È·'c ‰‚O‰‰««»»¿ƒ»∆…≈≈

'eÎ ÔB˙l˜Ú C¯„a19 וריבוי ¿∆∆¬«»
מנקודת  לסטות לה יגרמו לא הפרטים

בחכמה  מאירה שהיא כפי ).האמת
Â השנייה 'Ô„Ú'הדרגה ˙ÈÁ· ¿¿ƒ«≈∆

'‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿ƒ«»¿»
'גן  להיות בינה לבחינת הירידה לפני

Ìb(עדן)'. LÈÂ יותר נמוכה שלישית zz‡‰',דרגה Ô„Ú' ˙ÈÁa עדן ¿≈«¿ƒ«≈∆«»»
('חכמה  חכמה של העליונות בדרגות לא אבל חכמה בחינת היא שגם התחתון,

אלא  עילאה', ב'עדן שהוא כפי עילאה') ו'חכמה 'ÓÎÁ‰'סתימאה' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c,חסד העליונות במידות להאיר שירדה כפי החכמה ƒ¿≈«¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות וכו' גבורה

וזעיר) מועט הוא במידות המאיר האור ֿ ÌMÓeבמוחין, דזעיר מ'חכמה ƒ»
‰ÔBzÁz,אנפין' Ô„ÚŒÔ‚a ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙e·Á¯˙‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«¬«¬»»¿««»»¿«≈∆««¿

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa נמצא שבתוכו במידות המאיר האור את המקבלת ¿ƒ«««¿
בחכמה. המאיר האור ומלובש

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e עצמו התחתון' עדן 'גן B‚¯„Ó˙בבחינת LÏL ƒ¿»ƒ≈»∆»…«¿≈
הנ שונות. האחת, ביותר המדריגה ‰'eÎÏn˙'מוכה ˙ÈÁa ,'Ôb'.עצמה «¿ƒ«««¿

השנייה  המדריגה נמצאת ממנה למעלה

CLÓpL ÈÙk 'Ô„Ú' ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
,'Ôb'a זו ובגןֿעדן הרי התחתון ««

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ להאיר שירדה כפי החכמה «¿ƒ

ותאיר  שתפעל כאמור, במידות,

.'˙eÎÏÓ'a השלישית והדרגה ««¿
'Ô„Ú'יותר העליונה  ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈∆

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ מצד שהיא קודם כפי עצמה, «¿ƒ

ב'מלכות'. להאיר הירידה

'Ô„Ú' ˙ÈÁ·aL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈∆
שלה, השונות (בדרגות החכמה

והתחתונות) ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚'Â'העליונות
בבינה  להאיר ירדה שהחכמה (כפי

הדרגות  פרטי לעיל כמבואר ובמידות,

עדן  ב'גן והן העליון' עדן ב'גן הן בזה

‰NÚ¯התחתון') Ïk ˙BÏÏÎƒ¿»»»∆∆
'„ „‚k Ô‰L ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆≈¿∆∆
BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL11 ֿ דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈»≈
בהתוועדות  שנאמר מנה' 'מי המתחיל

תמוז  ‰e‡י"ב ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ פנימית השפעה ƒ¿«ƒ

בדרגות  ואחדות חיבור הגורמת

חכמה  יחוד הספירות, של הגבוהות

יו"ד  אותיות של הדרגות שהם ובינה

הוי', שם של ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚Âוה"א
,‰"Â „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿«ƒ
חיבור  הגורמת פנימית השפעה

של  הנמוכות בדרגות ואחדות

שם  של וה"א וא"ו אותיות של הדרגות שהם והמלכות, המידות הספירות,

(e‰fLהוי'. Ô„ÚŒÔ‚a ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ˙BÓ˘p‰M ‰Ó ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»¿ƒ¿∆¡ƒ¿«≈∆∆∆
ÌÈÏa˜nM ‰Ó אלקית השפעה ‰ÈÂ'),והארה ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó «∆¿«¿ƒƒƒ≈¬»»

Â Ô˙¯Bz ÂÈÊ ˜¯ ‰Ê È¯‰Ô˙„B·Ú20, הוא שבגןֿעדן האור וכל ¬≈∆«ƒ»»«¬»»
ומצוות  בתורה העבודה של תוצאה Ô˙¯Bzבסךֿהכול È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»»

Ô˙„B·ÚÂ בעת המצוות וקיום התורה בגופים לימוד מלובשות שהנשמות «¬»»
הזה  ‡B¯בעולם ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ אלוקות וגילויe‰fL ,Ô„ÚŒÔ‚a «¿ƒƒ∆∆¿«≈∆∆∆
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ּולׁשמרּה" "לעבדּה רק 21ענין לא הּוא זה וענין . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבגן ּגם אּלא ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

ּב'ּתניא' ּכמבאר י"ה, ּבחינת - העליֹון 20עדן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבגןֿעדן  אֹור נמׁש הּמצֹות מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשעלֿידי

אֹור  נמׁש הּמצֹות ּכונת ועלֿידי ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּתחּתֹון,

ועבֹודתן  ּתֹורתן ׁשענין ונמצא, העליֹון. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגןֿעדן

 ֿ ּבגן הן ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת נמׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו

העליֹון  ּבגןֿעדן והן ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן

את  "ּוברכּו ענין ּבדּוגמת הּוא י"ה, ּבחינת -ְְְְְִִֶַַַָ

אֹור  ּתֹוספת ממׁשיכים הוי', ּבׁשם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהוי'",

ה'ּכתר' ּבחינת הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינה

לעיל. ּכּנזּכר ה'ּיחידה', ְְְְִִִֵַַַָָּובחינת

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף לענין 22ּתֹורה' ּבנֹוגע ְְְְִֵֵַַָָָָ

מדרגֹות, ׁשּתי ּבכללּות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּבפרטּיּות  (אף עיּלאה ּותׁשּובה ּתּתאה ְְְִִִֶַַָָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מדרגֹות, רּבּוי ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ׁשּתי  יׁש מהן אחת ּובכל לגןֿעדן), ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלעיל

עלּֿדר) ּתׁשּובה' ּו'בעל 'ּתׁשּובה' ְְְֵֶֶַַַַָָמדרגֹות,

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, סּוג ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבכל

ו'עדן'). 'ּגן' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָהעליֹון,

ּב'מלכּות', היא ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּנה ְְְְִִִִֵַַָָָָּובפרטּיּות ,

ּב'זעירֿאנּפין'. הּוא ּתּתאה' ּתׁשּובה ְְְִִֵַַַַָָָּו'בעל

ּתׁשּובה  ּו'בעל ּב'בינה', היא עּלאה' ְְְִִִַַָָָָָ'ּתׁשּובה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכמרּומז ּב'חכמה'. הּוא ְְְְְִִֵַָָָָָָעיּלאה'

ארּבע  ּכנגד הן הּנ"ל מדרגֹות ׁשארּבע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשם,

ּב'ּתׁשּובה', ענין עֹוד יׁשנֹו א הוי'. ׁשם ְְְֲִִֵֶַַָָָָאֹותּיֹות

מּצדֿעצמּה, הּתׁשּובה ּבחינת עצם ְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ עדן בגן הראשון אדם לגבי d¯ÓLÏe"האמור d„·ÚÏ"21 לעסוק ƒ¿«¿»¿»¿»¿»

לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה Ê‰בקיום ÔÈÚÂ והגילוי האור שכל ¿ƒ¿»∆
המצוות  בקיום תלוי -בגןֿעדן ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«≈∆««¿

,‰"È ˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,‰"Â ˙ÈÁa שהוא ¿ƒ«∆»«¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
יותר  הרבה היה אור ולכאורה נעלה

עבודת  של בכוחה שאין לומר מקום

אותו, ולהמשיך לגלות למטה האדם

עלֿידי  נמשך הוא גם דבר של לאמתו

הזה  בעולם ומצוות בתורה העבודה

Èz'a‡'הגשמי  ¯‡·Ók20 «¿…»««¿»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL שהוא ∆«¿≈«¬≈«ƒ¿

גשמית  ŒÔ‚aפעולה ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«
˙Âk È„ÈŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«¿≈«»«

˙Bˆn‰ רוחנית יותר פעולה שהיא «ƒ¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«≈∆»∆¿
Ô˙¯Bz ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»»
CLÓ B„ÈŒÏÚL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆«»ƒ¿»

Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz מלבד ∆∆¿«≈∆
עצמו,האור  מצד בו ŒÔ‚aשיש Ô‰≈¿«

,‰"Â ˙ÈÁa - ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿ƒ«
˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ô‰Â¿≈¿«≈∆»∆¿¿ƒ«

‚e„a ‡e‰ ,‰"ÈÔÈÚ ˙Ó ¿¿«ƒ¿«
ÌLa ÌbL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆«¿≈

,'ÈÂ‰ כל ÌÈÎÈLÓÓמעלתו,עם ¬»»«¿ƒƒ
("שאו  עבודתם ידי על ישראל בני

קודש") ‡B¯ידיכם ˙ÙÒBz בשם ∆∆
ÌMÓהוי' ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈

˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««∆∆¿ƒ«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל ‚) המבואר ¿≈¿«≈∆
מדריגות  שתי בו שיש גןֿעדן אודות

וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן כלליות,

בלי  פרטיות מדריגות וריבוי העליון

ÈËewÏ'aגבול, ¯‡·Ó‰ ÌÚ Ìb«ƒ«¿…»¿ƒ≈
e˙L¯t ÛBÒa '‰¯Bz22 פרשת »¿»»»≈

‰eLz·‰,בלק  ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»
da LiL התשובה בעבודת ∆≈»

,˙B‚¯„Ó ÈzL ˙eÏÏÎaƒ¿»¿≈«¿≈
‰‡zz ‰·eLz תשובה תחתונה, ¿»«»»

נמוכה, lÈÚ‡‰,במדריגה ‰·eL˙e תשובה נעלית עליונה, במדריגה ¿»ƒ»»
‰Êa LÈ ˙eiË¯ÙaL Û‡) התשובה B‚¯„Ó˙,בעניין Èea¯ «∆ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ«¿≈

˙Á‡ ÏÎ·e ,(Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿«≈∆¿»««

Ô‰Ó ב'תשובה עילאה'הן ב'תשובה והן B‚¯„Ó˙,תתאה' ÈzL LÈ ≈∆≈¿≈«¿≈
,Ô„ÚŒÔb ‚eÒ ÏÎaL C¯cŒÏÚ) '‰·eLz ÏÚ·'e '‰·eLz'¿»««¿»«∆∆∆¿»«≈∆
'Ôb' ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿≈¿≈«¿≈«

('Ô„Ú'Â העניין ..." קבלה: פי על שם תורה' ב'לקוטי פי וכמובא על הוא ¿≈∆
באילנא  דאחיד וכיון הזוהר... מאמר

בעץ  שאחוז [וכיוון אקרי כדין דחיי

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים,

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

אמרו  וקדמאי אקרי. תשובה בעל ואיהו

כן  גם תשובה ישראל כנסת [שהרי

נקרא. תשובה בעל והוא נקראת

ממש. תשובה בעל אמרו] וראשונים

אינם  גמורים צדיקים אפילו דא ועל

תשובה  שבעלי במקום לעמוד יכולים

כיוון  מלך'... ב'מקדש ופירש עומדים.

בחינת  נקרא לכך בזעיר אחוז שהוא

תתאה. ה' לבחינת משפיע היינו בעל

שהיא  ישראל כנסת דהא שכתב וזהו

ורצה  אקרי, הכי אוף תשובה המלכות

כמו  תשובה כן גם שנקראת לומר

תתאה. ה' והיא עילאה ה' שהיא הבינה

בעץ  אוחז תשובה שהבעל ומאחר

נקרא  כן על אנפין זעיר שהוא החיים

גורם  שהוא לומר רצה תשובה, בעל

ולכן  מלכות... בבחינת עליונה המשכה

זו". לתשובה משפיע ממש בעל נקרא

‰p‰ ,˙eiË¯Ù·e מדריגות ƒ¿»ƒƒ≈
בשתי  תשובה' ו'בעל 'תשובה'

הן  תשובה של הכלליות המדריגות

‡È‰ '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»ƒ
'˙eÎÏÓ'a התחתונה המדריגה ¿«¿

מהמדריגות  שפע המקבלת בספירות,

ממנה, eLz·‰שלמעלה ÏÚ·'e««¿»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰ '‰‡zz«»»ƒ¿≈«¿ƒ

המשפיעות  העליונות למלכות,המידות

לאשה  המשפיע הבעל עלֿדרך

‰È‡המקבלת. '‰‡lÚ ‰·eLz'¿»ƒ»»ƒ
'‰È·'a,מהחכמה ÏÚ·'eהמקבלת ¿ƒ»««

‡e‰ '‰‡lÈÚ ‰·eLz¿»ƒ»»
'‰ÓÎÁ'a.לבינה Bz¯‰'המשפיעה ÈËewÏ'a ÊÓe¯ÓÎÂ בלק פרשת ¿»¿»¿«¿»¿ƒ≈»

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡L ,ÌL(ומלכות זעירֿאנפין ובינה, ‰Ô(חכמה »∆«¿««¿≈««≈
ÔÈÚ „BÚ BLÈ C‡ .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»«∆¿ƒ¿»
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ׁשּפירּוׁשֹו 'עדן', ּבׁשם החכמה נקראת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

הּוא  הּתענּוג והתרחבּות ּגלּוי אבל ְְֲֲֲֲִִַַַַָּתענּוג,

יׁש יֹותר , ּובפרטּיּות ּגןֿ(עדן). ּדוקא, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּב'בינה'

ּבחינת  'ּבינה'. ּבחינת 'ּגן', מדרגֹות. ׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבזה

ה'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ'עדן'

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכמבאר 17ּב'בינה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ

ּבהיכלא  נקּודה ׁשּנקּודת 18ּבענין והינּו, , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָ

ּתל ׁשּלא ּד'בינה' ההּׂשגה את ׁשֹומרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'חכמה'

כּו' עקּלתֹון מ 19ּבדר 'עדן' ּובחינת עצמֹו,). ּצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתּתאה', 'עדן ּבחינת ּגם ויׁש 'חכמה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  ּומּׁשם ּד'זעירֿאנּפין', 'חכמה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָהתרחבּות

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּמלכּות. ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבחינת

'עדן' ּבחינת  ה'ּמלכּות'. ּבחינת 'ּגן', ְְְְִִֵֵֶַַַַַַמדרגֹות.

 ֿ ּד'זעיר 'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכפי

עצמֹו, מּצד 'עדן' ּובחינת ּב'מלכּות'. ְְְְִִִֵֶַַַַַַאנּפין'

'עדן' ׁשּבבחינת ונמצא, ּד'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'חכמה'

ּכנגד  ׁשהן ספירֹות, העׂשר ּכל נכללֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָו'גןֿעדן'

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הוי', ׁשם אֹותּיֹות 11ד' ְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

וגןֿעדן  י"ה, יחּוד ענין הּוא העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּגןֿעדן

מה  אמנם, ו"ה. יחּוד ענין הּוא ְְְִִַַַַָָהּתחּתֹון

מה  (ׁשּזהּו ֿ עדן ּבגן ונהנין יֹוׁשבין ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָּׁשהּנשמֹות

זיו  רק זה הרי הוי') ׁשם אֹותּיֹות מד' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּׁשּמקּבלים

ועבֹודתן  ּתֹורתן 20ּתֹורתן ׁשעלֿידי והינּו , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת ממׁשיכים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועבֹודתן
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ב.17) א).18)יח, (יט, ת"ה תקו"ז א. ו, זח"א שמ.19)ראה ע' תרצ"א תרטו. ע' עטר"ת פל"ט.20)סה"מ תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈeÏb Ï·‡ ,‚eÚz BLe¯ÈtL ,'Ô„Ú' ÌLa ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»¿≈≈∆∆≈«¬¬»ƒ

‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰Â ונרגש וניכר לפרטים ומסתעף מתרחב שהוא כפי ¿ƒ¿«¬««¬
Âc˜‡בגלוי  '‰È·'a ‡e‰ לפרטים מסתעף כבר השכלי הרעיון שבה ¿ƒ»«¿»

לאורך  ∆≈»ŒÔb(Ô„Ú).ולרוחב,ומתפשט
‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
עדן' ב'גן 'עדן' בחינת בהתגלות

.˙B‚¯„Ó LÏL היא אחת דרגה »…«¿≈
'‰Èa' ˙ÈÁa ,'Ôb' יש שבה «¿ƒ«ƒ»

העונג  ובה והשגה והיא מתגלה.הבנה

'Ô„Ú' ˙ÈÁa חכמה') חכמה ¿ƒ«≈∆
עילאה') 'חכמה מזה ולמטה סתימאה'

˙ÎLÓ‰ ,'Ôb'a CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»«««¿»«
¯‡·Ók) '‰È·'a '‰ÓÎÁ'‰«»¿»¿ƒ»«¿…»

של  זה החכמה עניין המשכת

‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a17 ¿ƒ≈»»»«¿≈
‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜ ÔÈÚa18 ¿ƒ¿«¿»¿≈»»

בלבד  נקודה כאמור, היא, החכמה

לפרטים  ומסתעפת שמתרחבת והבינה

מבו  כך ועל רחב, להיכל אר נמשלה

וההסתעפות  הירידה לאחר שגם

עדיין  בבינה, השכל של וההתרחבות

החכמה, של בהארה צורך ¿»¿eÈ‰Â,יש
'‰ÓÎÁ'‰ ˙„e˜pL אמנם שהיא ∆¿««»¿»

והשגה  הבנה בה ואין בלבד כנקודה

עדיין  מכלֿמקום אך ולרוחב, לאורך

החכמה  נקודת כי רבה חשיבות לה יש

של שבה  הראשוני השורש נמצא

השכלי  ‡˙הרעיון ˙¯ÓBL∆∆∆
CÏz ‡lL '‰È·'c ‰‚O‰‰««»»¿ƒ»∆…≈≈

'eÎ ÔB˙l˜Ú C¯„a19 וריבוי ¿∆∆¬«»
מנקודת  לסטות לה יגרמו לא הפרטים

בחכמה  מאירה שהיא כפי ).האמת
Â השנייה 'Ô„Ú'הדרגה ˙ÈÁ· ¿¿ƒ«≈∆

'‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿ƒ«»¿»
'גן  להיות בינה לבחינת הירידה לפני

Ìb(עדן)'. LÈÂ יותר נמוכה שלישית zz‡‰',דרגה Ô„Ú' ˙ÈÁa עדן ¿≈«¿ƒ«≈∆«»»
('חכמה  חכמה של העליונות בדרגות לא אבל חכמה בחינת היא שגם התחתון,

אלא  עילאה', ב'עדן שהוא כפי עילאה') ו'חכמה 'ÓÎÁ‰'סתימאה' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c,חסד העליונות במידות להאיר שירדה כפי החכמה ƒ¿≈«¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות וכו' גבורה

וזעיר) מועט הוא במידות המאיר האור ֿ ÌMÓeבמוחין, דזעיר מ'חכמה ƒ»
‰ÔBzÁz,אנפין' Ô„ÚŒÔ‚a ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙e·Á¯˙‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«¬«¬»»¿««»»¿«≈∆««¿

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa נמצא שבתוכו במידות המאיר האור את המקבלת ¿ƒ«««¿
בחכמה. המאיר האור ומלובש

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e עצמו התחתון' עדן 'גן B‚¯„Ó˙בבחינת LÏL ƒ¿»ƒ≈»∆»…«¿≈
הנ שונות. האחת, ביותר המדריגה ‰'eÎÏn˙'מוכה ˙ÈÁa ,'Ôb'.עצמה «¿ƒ«««¿

השנייה  המדריגה נמצאת ממנה למעלה

CLÓpL ÈÙk 'Ô„Ú' ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
,'Ôb'a זו ובגןֿעדן הרי התחתון ««

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ להאיר שירדה כפי החכמה «¿ƒ

ותאיר  שתפעל כאמור, במידות,

.'˙eÎÏÓ'a השלישית והדרגה ««¿
'Ô„Ú'יותר העליונה  ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈∆

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ מצד שהיא קודם כפי עצמה, «¿ƒ

ב'מלכות'. להאיר הירידה

'Ô„Ú' ˙ÈÁ·aL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈∆
שלה, השונות (בדרגות החכמה

והתחתונות) ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚'Â'העליונות
בבינה  להאיר ירדה שהחכמה (כפי

הדרגות  פרטי לעיל כמבואר ובמידות,

עדן  ב'גן והן העליון' עדן ב'גן הן בזה

‰NÚ¯התחתון') Ïk ˙BÏÏÎƒ¿»»»∆∆
'„ „‚k Ô‰L ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆≈¿∆∆
BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL11 ֿ דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈»≈
בהתוועדות  שנאמר מנה' 'מי המתחיל

תמוז  ‰e‡י"ב ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ פנימית השפעה ƒ¿«ƒ

בדרגות  ואחדות חיבור הגורמת

חכמה  יחוד הספירות, של הגבוהות

יו"ד  אותיות של הדרגות שהם ובינה

הוי', שם של ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚Âוה"א
,‰"Â „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿«ƒ
חיבור  הגורמת פנימית השפעה

של  הנמוכות בדרגות ואחדות

שם  של וה"א וא"ו אותיות של הדרגות שהם והמלכות, המידות הספירות,

(e‰fLהוי'. Ô„ÚŒÔ‚a ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ˙BÓ˘p‰M ‰Ó ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»¿ƒ¿∆¡ƒ¿«≈∆∆∆
ÌÈÏa˜nM ‰Ó אלקית השפעה ‰ÈÂ'),והארה ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó «∆¿«¿ƒƒƒ≈¬»»

Â Ô˙¯Bz ÂÈÊ ˜¯ ‰Ê È¯‰Ô˙„B·Ú20, הוא שבגןֿעדן האור וכל ¬≈∆«ƒ»»«¬»»
ומצוות  בתורה העבודה של תוצאה Ô˙¯Bzבסךֿהכול È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»»

Ô˙„B·ÚÂ בעת המצוות וקיום התורה בגופים לימוד מלובשות שהנשמות «¬»»
הזה  ‡B¯בעולם ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ אלוקות וגילויe‰fL ,Ô„ÚŒÔ‚a «¿ƒƒ∆∆¿«≈∆∆∆
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ied'כח z` ekxae ycw mkici e`y

ּבין  עצמם ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה חלּוק יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

(ּכפי  הּימים לׁשאר הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִַַַָָָָֹראׁש

ז"ל  חכמינּו מּלׁשֹון ימים 28ׁשּמׁשמע "עׂשרה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

ׁשּמּלבד  הּכּפּורים", ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

מעׂשרתֿימיּֿתׁש חלק ּבראׁשהיֹותם יׁש ּובה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ׁשּלמעלה  עצמֹו ּבפני ענין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשנה

ׁשּבבחינת 29מעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  והינּו, ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

הם  עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה הּנה ּגּופא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'ּיחידה'

הּכתר  ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַּבחינת

ויֹום  הּׁשנה ראׁש ואלּו יּו"ד, ּבאֹות ְְְִַָָָָֹּכלּולה

ּבּכתּוב  הּׁשנה' 'ראׁש ּגםּֿכן (ׁשּנקרא )30הּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  ׁשהיא ּכפי ה'ּיחידה' ּבחינת ענין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהּוא

ּובגלּוי. ְְַָָעצמּה

הוי'",e‰ÊÂד) את ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ¿∆ְְְֲֵֶֶֶָָָֹ

הוי', ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ׁשּיּומׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכדי

לבחינת  להּגיע צרי הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

עצמן  ּבפני ׁשהן ּכפי ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה'ּכתר'

ּגּופא  ּובהם ֿ ּתׁשּובה, ּבעׂשרתֿימי (ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָּובגלּוי

נעׂשה  זה וענין הּכּפּורים), ויֹום הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבראׁש

"ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו העבֹודה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעׂשה  ּכח ׁשהרי הּמעׂשה, ענין ׁשּזהּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדיקא,

ּכח  יׁשנֹו ּברגלים ׁשּגם [ואף ּבּידים ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא

הרי  ּגם 31הּמעׂשה, יׁשנֹו ׁשּברגלים הּמעׂשה ּכח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ואלּו האדם, מעלת ּבזה נּכרת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבהמה,

הּמעׂשה  ׁשּבכח ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

המׁשכת  האדם, מעלת נּכרת ּתהיה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּגּופא

ז"ל  חכמינּו וכלׁשֹון ׁשהן 32הּמֹוחין. אדם "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

והינּו, ּכבהמה", עצמן ּומׂשימים ּבדעת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָערּומין

להיֹות  צרי ּכבהמה, עצמן  מׂשימים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבדעת]. ערּומין ׁשהן ְֲִִֵֶַַָנּכר
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א.28) יח, ואילך.29)ר"ה 1144 ע' ח"ד לקו"ש א.30)ראה נח, לר"ה דרושים לקו"ת וראה א. מ, אוה"ת 31)יחזקאל ראה

ב). עו, (דרמ"צ פסח קרבן מצות להצ"צ סהמ"צ ב'תצא. ס"ע ז) (כרך ב.32)שמות ה, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעבודת השנה ימות כל התשובה עבודת בין ההבדל בדוגמת ¿«∆∆∆

תשובה, ימי בעשרת eÏÁ˜התשובה LÈ הבדל‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa ≈ƒ«¬∆∆¿≈¿»
ÌÈÓi‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÈa ÌÓˆÚ של «¿»≈…«»»¿«ƒƒƒ¿»«»ƒ

תשובה' ימי Ï"Ê'עשרת eÈÓÎÁ ÔBLlÓ ÚÓLnL ÈÙk)28 ¿ƒ∆«¿»ƒ¿¬»≈
‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ"L ¬»»»ƒ∆≈…
,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ

Ì˙BÈ‰ „·lnL השנה ראש של ∆ƒ¿«¡»
עצמם  הכיפורים ∆≈ÏÁ˜ויום

LÈ ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÓ≈¬∆∆¿≈¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ

BÓˆÚעצמם  ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿
‰ÏÚÓlL יותר Œ˙¯NÚÓהנעלה ∆¿«¿»≈¬∆∆

‰·eLzŒÈÓÈ29 שבין הימים שאר ¿≈¿»
הכיפורים  ויום השנה eÈ‰Â,ראש ,(¿«¿
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·aL עצם ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הנשמה  ‰p‰עצמה,Ùeb‡ופנימיות »ƒ≈
˙ÈÁa Ì‰ ‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈¿ƒ«
ÈÙk e‰fL ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆∆∆¿ƒ

¯˙k‰ ˙ÈÁaL,היותה עם ∆¿ƒ««∆∆
מהספירות  למעלה כשלעצמה,

שם  אותיות בארבע ונרמזות שכלולות

גם  עליון' 'כתר במדריגת בה, יש הוי',

שהיא  כפי B‡a˙בחינה ‰ÏeÏk¿»»
„"eÈ ולארבע לספירות ושייכת

הוי', שם ¯‡Lאותיות eÏ‡Â¿ƒ…
L) ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ יום «»»¿«ƒƒ∆

'¯‡Lהכיפורים ÔkŒÌb ‡¯˜pƒ¿»«≈…
·e˙ka '‰M‰30 יש ומכאן «»»«»

השנה  ראש מסויים שבמובן ללמוד

הכיפורים  אחד ויום ‰e‡עניינם (
ÈÙk '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈«¿»¿»

וארבע ונעלית  לספירות מהשייכות

הוי'. שם של האותיות

e‰ÊÂ הכתוב „) של הפנימי התוכן ¿∆
˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"¿¿≈∆…∆»¿∆
˙ÙÒBz CLÓeiL È„kL ,"'ÈÂ‰¬»»∆¿≈∆¿«∆∆

'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ הוא שבכללות ¿≈¬»»
בו  שיבוא וכדי הספירות, עשר עניין

עצמו, מצד בו שיש האור על נוסף אור

"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" e‰fL היינו ∆∆»¿∆¬»»

הוי', בשם והארה ברכה ÚÈb‰Ïלהוסיף CÈ¯ˆ למקור ו'לגעת' להתעלות »ƒ¿«ƒ«
הוי' משם שלמעלה  ושפע ‰'ÈÁi„‰'אור ˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ««¿ƒ»
ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰L ÈÙk בשם ונכללו שירדו כפי בהעלם ÈeÏ‚·eולא ולא ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»¿»

eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa·‰וברמז  BÓk),השנה ימות בכל כמו Ì‰·eולא ¿«¬∆∆¿≈¿»»∆
תשובה  ימי עצמם Ùeb‡בעשרת »

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
בימים  מאשר נעלה יותר הגילוי שאז

הכיפורים' ויום השנה ראש ),ש'בין
‰Ê ÔÈÚÂ'ו'לגעת להתעלות ¿ƒ¿»∆

אלו  נעלות ŒÏÚבמדריגות ‰NÚ«¬∆«
ÌÎÈ„È e‡N"c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿¿≈∆

‡˜Èc "ÌÎÈ„È" ,"L„˜ הכתוב …∆¿≈∆«¿»
היא  והעלייה שהרוממות ואומר מדייק

'ידיכם', ידי ÔÈÚעל e‰fL∆∆ƒ¿«
,‰NÚn‰,בפועל המצוות קיום ««¬∆

‡e‰ ‰NÚn‰ Ák È¯‰L∆¬≈…«««¬∆
ÌÈÏ‚¯a ÌbL Û‡Â] ÌÈ„ia«»«ƒ¿«∆«»«¿«ƒ

È¯‰ ,‰NÚn‰ Ák BLÈ31Ák ∆¿…«««¬∆¬≈…«
Ìb BLÈ ÌÈÏ‚¯aL ‰NÚn‰««¬∆∆»«¿«ƒ∆¿«
‰Êa ˙¯k ‡ÏÂ ,‰Ó‰·aƒ¿≈»¿…ƒ∆∆»∆

Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ,הבהמה eÏ‡Âעל «¬«»»»¿ƒ
‰„B·Ú‰'ה בעבודת האדם של »¬»

בפועל  במעשה המצוות בקיום

ÁÎaL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿…«
‡Ùeb ‰NÚn‰ שהוא אף עצמו ««¬∆»

דומה  מסוימים ובמובנים חיצוני כוח

הבהמה  של המעשה ∆¿È‰zƒ‰לכוח
˙ÎLÓ‰ ,Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ˙¯kƒ∆∆«¬«»»»«¿»«

ÔÈÁBn‰ המעשה.בתוךÔBLÏÎÂ «ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ32Ì„‡ Èa" ¬»≈¿≈»»
ÔÈÓe¯Ú Ô‰L פיקחים˙Ú„a ∆≈¬ƒ¿««

,"‰Ó‰·k ÔÓˆÚ ÌÈÓÈNÓe¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈»
ÌÈÓÈNÓ ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ó‰·k ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿
,˙Ú„a ÔÈÓe¯Ú Ô‰L ¯kƒ»∆≈¬ƒ¿««
שהוא  המצוות מעשה בתוך ובעניינו,

צריך  לכאורה, פשוטה, גשמית פעולה

שהם  המוחין את ולגלות להמשיך

בא  זה ועניין הבהמה, על האדם מעלת

"שאו  דוקא, הידיים במעשה בגילוי

ידיכם"].

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

אֹות  ּגם (ּכֹולל האֹותּיֹות ארּבע מּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּכל  את לתּקן הּוא הּתׁשּובה ענין ּדהּנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָיּו"ד).

וכיון  ּומצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ּׁשּנחסר ְְְְִִֵֶֶַַָָָמה

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע הם ּומצֹות ,23ׁשהּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

הענינים  הן הּתׁשּובה ּבענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָלכן

עלֿידּה, ׁשּמתּתּקנים הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדארּבע

ׁשּלכן  מהן, ׁשּלמעלה ענין לתּקן 24והן ּבכחּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע ּׁשּנחסר מה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּדׁשם  יּו"ד מאֹות ּגם ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ֲָָהוי'.

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת ׁשּיׁש א) (סעיף לעיל המבאר ¿«ƒְְְְִִֵֵֶַַָֹ

יּו"ד  ׁשל ּבקּוצֹו ׁשּנרמז ּכפי ְְְִִֶֶֶֶַָהּכתר

 ֿ מּכל 'חכמה', יּו"ד, מאֹות למעלה היֹותֹו ְְְֱִִֵֶַָָָָ(ׁשעם

ונרמז  נכלל ורק עצמֹו, ּבפני ענין אינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכפי  הּכתר ּבחינת ויׁש יּו"ד), ּבאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבהעלם

ׁשּזהּו לבאר יׁש ּובגלּוי, עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהיא

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּבין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחלּוק

רז"ל  ּבכל 25(ּכמאמר ׁשּזהּו כּו', אחד יֹום ׁשּוב ְְֲֶֶֶַַַַָָ

ימי  ׁשּבעׂשרת הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה) ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָימי

היא  ּבגלּוי העבֹודה הּׁשנה ׁשּבכל ְְְֲִִֶַָָָָָָּתׁשּובה,

הּכתר  ּבחינת ואלּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבארּבע

העבֹודה  [ּבדּוגמת האֹותּיֹות ּבארּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָנכללת

"מאד ּבכל 26ּד"בכל ּגם להיֹות ׁשּצריכה , ְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

ּבכחֹות  העבֹודה היא ּובגלּוי ּבעקר אבל ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹהּׁשנה,

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ֿ 26ּפנימּיים, מה ,[ ְְְְְְְִִִַַָָָ

ּבגלּוי  מאיר ׁשאז ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּׁשאיןּֿכן

ה'ּיחידה' הוי'27ּבחינת ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ואלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

 ֿ עׂשרתֿימי ּגם הן ּוכנגדן ספירֹות, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ(ׁשּכנגד

 ֿ ועלּֿדר ה'ּיחידה'. ּבבחינת נכללֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתׁשּובה)
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ב.23) ג, פקודי לקו"ת וראה סע"א). (יח, ב תיקון ריש שם א). (ב, בהקדמה תקו"ז ג.24)ראה כו, אחרי לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות להצ"צ מי"א.25)סהמ"צ פ"ב ה.26)אבות ו, לקו"ת 27)ואתחנן ראה

סע"ד. מג, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒ„vÓ ‰·eLz‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ ‡e‰L ,'‰·eLz'a«¿»∆∆∆¿ƒ««¿»ƒ««¿»

,„"eÈ ˙B‡ Ìb ÏÏBk) ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL היינו ∆¿«¿»ƒ»«¿«»ƒ≈«
גם  ומבאר.למעלה שממשיך כפי ביותר), עליונה מדריגה שהיא מהחכמה

Ôw˙Ï ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ,‰p‰c ולהשלים¯ÒÁpM ‰Ó Ïk ˙‡ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿«≈∆»«∆∆¿»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a בגלל ¿ƒ«»ƒ¿

אי  או לאֿתעשה מצוות על עבירה

מצוותֿעשה. Bz‰L¯‰קיום ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
˙Bi˙B‡ Úa¯‡a Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈¿«¿«ƒ

'ÈÂ‰ ÌL23 מקומות בכמה כמובא ≈¬»»
וחסידות, BÈ‰Ï˙בקבלה CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ô‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»≈»ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡c¿«¿«ƒ≈¬»»

,d„ÈŒÏÚ ÌÈwz˙nL בשלב כי ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
להשלים  יש מה ראשון את ולתקן

ÏÚÓlL‰שנחסר  ÔÈÚ Ô‰Â¿≈ƒ¿»∆¿«¿»
ÔÎlL ,Ô‰Ó24 יש שבתשובה בגלל ≈∆∆»≈

מהתורה  נעלה יותר וכוח עניין

עצמן  dÁÎaוהמצוות LÈ של ≈¿…»
ÒÁpM¯התשובה  ‰Ó Ïk Ôw˙Ï¿«≈»«∆∆¿»

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a כאשר ¿«¿«ƒ≈¬»»
כמבואר  ומצוות, בתורה חיסרון היה

מצוה  קיום אי או שעבירה בספרים

גם  (כמובא הוי' שם באותיות פוגמים

ש  'קריאת של נוסחאות שעל בכמה מע

האלוקי e‰fLהמיטה'), העניין ∆∆
הוי' שם אותיות מארבע שלמעלה

¯˙k‰ ˙ÈÁa העליון‰ÏÚÓlL ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡Ó Ìb«≈¿≈¬»»
פגם  כל לתקן התשובה כוח בא וממנו

הוי'. שם באותיות שנהיה וחסרון

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿≈¿ƒ
LiL מדריגות ‡) שתי עצמו ב'כתר' ∆≈

ÈÙkכלליות, ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ
„"eÈ ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL כמובא ∆ƒ¿»¿∆

מ'אגרת  לעיל התשובה'ומבואר

התניא  ‰B˙BÈשבספר ÌÚL)∆ƒ¡
,'‰ÓÎÁ' ,„"eÈ ˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
ÈÙa ÔÈÚ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ בחינת ליו"ד, שייכות לו שאין «¿
בלתי  חלק הוא למעשה אלא החכמה,

מהחכמה, LÈÂנפרד ,(„"eÈ ˙B‡a ÌÏÚ‰a ÊÓ¯Â ÏÏÎ ˜¯Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆¿≈»¿≈

ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁa בכתר זו ובחינה ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
זה  פי ועל הוי', שם אותיות מארבע ונעלית יו"ד מאות למעלה אכן ≈LÈהיא

‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈa ˜eÏÁ‰ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆«ƒ≈¬««¿»∆¿»¿≈«»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók)25„Á‡ ÌBÈ ·eL המיתה ÏÎaלפני e‰fL ,'eÎ ¿«¬«««∆»∆∆¿»

‰M‰ ÈÓÈ יודע אדם אין את שהרי ¿≈«»»
‰eLz·‰זמנו  ˙„B·ÚÏ («¬««¿»

eLz·‰המיוחדת  ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
השנה  הכיפורים,מראש יום עד

‰M‰ ÏÎaL עבודת כאשר ∆¿»«»»
הרגיל  באופן היא «¬«‰B·Ú„‰התשובה

˙Bi˙B‡ Úa¯‡a ‡È‰ ÈeÏ‚a¿ƒƒ¿«¿«ƒ
‡Â ,'ÈÂ‰ ÌL¯˙k‰ ˙ÈÁa eÏ ≈¬»»¿ƒ¿ƒ««∆∆

˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡a ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿«¿«»ƒ
שהיא  להורות יו"ד של בקוצו ורמוזה

האותיות  מארבע »¿¿[Ó‚e„a˙חלק
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰26 »¬»ƒ¿»¿…∆

הרגילה  מהעבודה נעלית עבודה שהיא

שפירושו  "מאודך" הביטוי כמשמעות

גבול, ובלי «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰"מאוד"
‰M‰ ÏÎa Ìb ˙BÈ‰Ï למרות ƒ¿«¿»«»»

היא  התשובה עבודת השנה ימות שכל

והגבלה, Úa˜¯במדידה Ï·‡¬»¿ƒ»
ÈeÏ‚·e בכל התשובה של העבודה ¿ƒ

השנה  ‰B·Ú„‰ימות ‡È‰ƒ»¬»
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

של  הנפש לכוחות האדם,בהתאם

"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"26, ¿»¿»¿¿»«¿¿
שמתייחס  מאודך" מ"בכל בשונה

לא  כוחות 'מקיפים', לכוחות

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמוגבלים  ,[«∆≈≈
Ê‡L ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»
˙ÈÁa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰27 עצם ופנימיות עומק «¿ƒ»
נובעים  שממנה הנקודה הנשמה,

מוגבלים, הלא ‡¯Úaהכוחות eÏ‡Â¿ƒ«¿«
„‚kL) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»∆¿∆∆
Ìb Ô‰ Ô„‚Îe ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿∆¿»≈«

(‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ העניינים ¬∆∆¿≈¿»
למדריגה  עולים והמוגבלים, המוגדרים

ארבע  ואזי גבול, בלי נעלית, יותר

‰'ÈÁi„‰'.האותיות  ˙ÈÁ·a ˙BÏÏÎƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



כט 'ied z` ekxae ycw mkici e`y

ּבין  עצמם ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה חלּוק יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

(ּכפי  הּימים לׁשאר הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִַַַָָָָֹראׁש

ז"ל  חכמינּו מּלׁשֹון ימים 28ׁשּמׁשמע "עׂשרה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

ׁשּמּלבד  הּכּפּורים", ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

מעׂשרתֿימיּֿתׁש חלק ּבראׁשהיֹותם יׁש ּובה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ׁשּלמעלה  עצמֹו ּבפני ענין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשנה

ׁשּבבחינת 29מעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  והינּו, ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

הם  עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה הּנה ּגּופא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'ּיחידה'

הּכתר  ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַּבחינת

ויֹום  הּׁשנה ראׁש ואלּו יּו"ד, ּבאֹות ְְְִַָָָָֹּכלּולה

ּבּכתּוב  הּׁשנה' 'ראׁש ּגםּֿכן (ׁשּנקרא )30הּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  ׁשהיא ּכפי ה'ּיחידה' ּבחינת ענין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהּוא

ּובגלּוי. ְְַָָעצמּה

הוי'",e‰ÊÂד) את ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ¿∆ְְְֲֵֶֶֶָָָֹ

הוי', ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ׁשּיּומׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכדי

לבחינת  להּגיע צרי הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

עצמן  ּבפני ׁשהן ּכפי ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה'ּכתר'

ּגּופא  ּובהם ֿ ּתׁשּובה, ּבעׂשרתֿימי (ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָּובגלּוי

נעׂשה  זה וענין הּכּפּורים), ויֹום הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבראׁש

"ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו העבֹודה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעׂשה  ּכח ׁשהרי הּמעׂשה, ענין ׁשּזהּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדיקא,

ּכח  יׁשנֹו ּברגלים ׁשּגם [ואף ּבּידים ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא

הרי  ּגם 31הּמעׂשה, יׁשנֹו ׁשּברגלים הּמעׂשה ּכח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ואלּו האדם, מעלת ּבזה נּכרת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבהמה,

הּמעׂשה  ׁשּבכח ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

המׁשכת  האדם, מעלת נּכרת ּתהיה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּגּופא

ז"ל  חכמינּו וכלׁשֹון ׁשהן 32הּמֹוחין. אדם "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

והינּו, ּכבהמה", עצמן ּומׂשימים ּבדעת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָערּומין

להיֹות  צרי ּכבהמה, עצמן  מׂשימים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבדעת]. ערּומין ׁשהן ְֲִִֵֶַַָנּכר
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ב). עו, (דרמ"צ פסח קרבן מצות להצ"צ סהמ"צ ב'תצא. ס"ע ז) (כרך ב.32)שמות ה, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעבודת השנה ימות כל התשובה עבודת בין ההבדל בדוגמת ¿«∆∆∆

תשובה, ימי בעשרת eÏÁ˜התשובה LÈ הבדל‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa ≈ƒ«¬∆∆¿≈¿»
ÌÈÓi‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÈa ÌÓˆÚ של «¿»≈…«»»¿«ƒƒƒ¿»«»ƒ

תשובה' ימי Ï"Ê'עשרת eÈÓÎÁ ÔBLlÓ ÚÓLnL ÈÙk)28 ¿ƒ∆«¿»ƒ¿¬»≈
‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ"L ¬»»»ƒ∆≈…
,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ

Ì˙BÈ‰ „·lnL השנה ראש של ∆ƒ¿«¡»
עצמם  הכיפורים ∆≈ÏÁ˜ויום

LÈ ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÓ≈¬∆∆¿≈¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ

BÓˆÚעצמם  ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿
‰ÏÚÓlL יותר Œ˙¯NÚÓהנעלה ∆¿«¿»≈¬∆∆

‰·eLzŒÈÓÈ29 שבין הימים שאר ¿≈¿»
הכיפורים  ויום השנה eÈ‰Â,ראש ,(¿«¿
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·aL עצם ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הנשמה  ‰p‰עצמה,Ùeb‡ופנימיות »ƒ≈
˙ÈÁa Ì‰ ‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈¿ƒ«
ÈÙk e‰fL ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆∆∆¿ƒ

¯˙k‰ ˙ÈÁaL,היותה עם ∆¿ƒ««∆∆
מהספירות  למעלה כשלעצמה,

שם  אותיות בארבע ונרמזות שכלולות

גם  עליון' 'כתר במדריגת בה, יש הוי',

שהיא  כפי B‡a˙בחינה ‰ÏeÏk¿»»
„"eÈ ולארבע לספירות ושייכת

הוי', שם ¯‡Lאותיות eÏ‡Â¿ƒ…
L) ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ יום «»»¿«ƒƒ∆

'¯‡Lהכיפורים ÔkŒÌb ‡¯˜pƒ¿»«≈…
·e˙ka '‰M‰30 יש ומכאן «»»«»

השנה  ראש מסויים שבמובן ללמוד

הכיפורים  אחד ויום ‰e‡עניינם (
ÈÙk '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈«¿»¿»

וארבע ונעלית  לספירות מהשייכות

הוי'. שם של האותיות

e‰ÊÂ הכתוב „) של הפנימי התוכן ¿∆
˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"¿¿≈∆…∆»¿∆
˙ÙÒBz CLÓeiL È„kL ,"'ÈÂ‰¬»»∆¿≈∆¿«∆∆

'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ הוא שבכללות ¿≈¬»»
בו  שיבוא וכדי הספירות, עשר עניין

עצמו, מצד בו שיש האור על נוסף אור

"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" e‰fL היינו ∆∆»¿∆¬»»

הוי', בשם והארה ברכה ÚÈb‰Ïלהוסיף CÈ¯ˆ למקור ו'לגעת' להתעלות »ƒ¿«ƒ«
הוי' משם שלמעלה  ושפע ‰'ÈÁi„‰'אור ˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ««¿ƒ»
ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰L ÈÙk בשם ונכללו שירדו כפי בהעלם ÈeÏ‚·eולא ולא ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»¿»

eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa·‰וברמז  BÓk),השנה ימות בכל כמו Ì‰·eולא ¿«¬∆∆¿≈¿»»∆
תשובה  ימי עצמם Ùeb‡בעשרת »

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
בימים  מאשר נעלה יותר הגילוי שאז

הכיפורים' ויום השנה ראש ),ש'בין
‰Ê ÔÈÚÂ'ו'לגעת להתעלות ¿ƒ¿»∆

אלו  נעלות ŒÏÚבמדריגות ‰NÚ«¬∆«
ÌÎÈ„È e‡N"c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿¿≈∆

‡˜Èc "ÌÎÈ„È" ,"L„˜ הכתוב …∆¿≈∆«¿»
היא  והעלייה שהרוממות ואומר מדייק

'ידיכם', ידי ÔÈÚעל e‰fL∆∆ƒ¿«
,‰NÚn‰,בפועל המצוות קיום ««¬∆

‡e‰ ‰NÚn‰ Ák È¯‰L∆¬≈…«««¬∆
ÌÈÏ‚¯a ÌbL Û‡Â] ÌÈ„ia«»«ƒ¿«∆«»«¿«ƒ

È¯‰ ,‰NÚn‰ Ák BLÈ31Ák ∆¿…«««¬∆¬≈…«
Ìb BLÈ ÌÈÏ‚¯aL ‰NÚn‰««¬∆∆»«¿«ƒ∆¿«
‰Êa ˙¯k ‡ÏÂ ,‰Ó‰·aƒ¿≈»¿…ƒ∆∆»∆

Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ,הבהמה eÏ‡Âעל «¬«»»»¿ƒ
‰„B·Ú‰'ה בעבודת האדם של »¬»

בפועל  במעשה המצוות בקיום

ÁÎaL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿…«
‡Ùeb ‰NÚn‰ שהוא אף עצמו ««¬∆»

דומה  מסוימים ובמובנים חיצוני כוח

הבהמה  של המעשה ∆¿È‰zƒ‰לכוח
˙ÎLÓ‰ ,Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ˙¯kƒ∆∆«¬«»»»«¿»«

ÔÈÁBn‰ המעשה.בתוךÔBLÏÎÂ «ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ32Ì„‡ Èa" ¬»≈¿≈»»
ÔÈÓe¯Ú Ô‰L פיקחים˙Ú„a ∆≈¬ƒ¿««

,"‰Ó‰·k ÔÓˆÚ ÌÈÓÈNÓe¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈»
ÌÈÓÈNÓ ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ó‰·k ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿
,˙Ú„a ÔÈÓe¯Ú Ô‰L ¯kƒ»∆≈¬ƒ¿««
שהוא  המצוות מעשה בתוך ובעניינו,

צריך  לכאורה, פשוטה, גשמית פעולה

שהם  המוחין את ולגלות להמשיך

בא  זה ועניין הבהמה, על האדם מעלת

"שאו  דוקא, הידיים במעשה בגילוי

ידיכם"].
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אֹות  ּגם (ּכֹולל האֹותּיֹות ארּבע מּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּכל  את לתּקן הּוא הּתׁשּובה ענין ּדהּנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָיּו"ד).

וכיון  ּומצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ּׁשּנחסר ְְְְִִֵֶֶַַָָָמה

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע הם ּומצֹות ,23ׁשהּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

הענינים  הן הּתׁשּובה ּבענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָלכן

עלֿידּה, ׁשּמתּתּקנים הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדארּבע

ׁשּלכן  מהן, ׁשּלמעלה ענין לתּקן 24והן ּבכחּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע ּׁשּנחסר מה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּדׁשם  יּו"ד מאֹות ּגם ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ֲָָהוי'.

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת ׁשּיׁש א) (סעיף לעיל המבאר ¿«ƒְְְְִִֵֵֶַַָֹ

יּו"ד  ׁשל ּבקּוצֹו ׁשּנרמז ּכפי ְְְִִֶֶֶֶַָהּכתר

 ֿ מּכל 'חכמה', יּו"ד, מאֹות למעלה היֹותֹו ְְְֱִִֵֶַָָָָ(ׁשעם

ונרמז  נכלל ורק עצמֹו, ּבפני ענין אינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכפי  הּכתר ּבחינת ויׁש יּו"ד), ּבאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבהעלם

ׁשּזהּו לבאר יׁש ּובגלּוי, עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהיא

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּבין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחלּוק

רז"ל  ּבכל 25(ּכמאמר ׁשּזהּו כּו', אחד יֹום ׁשּוב ְְֲֶֶֶַַַַָָ

ימי  ׁשּבעׂשרת הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה) ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָימי

היא  ּבגלּוי העבֹודה הּׁשנה ׁשּבכל ְְְֲִִֶַָָָָָָּתׁשּובה,

הּכתר  ּבחינת ואלּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבארּבע

העבֹודה  [ּבדּוגמת האֹותּיֹות ּבארּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָנכללת

"מאד ּבכל 26ּד"בכל ּגם להיֹות ׁשּצריכה , ְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

ּבכחֹות  העבֹודה היא ּובגלּוי ּבעקר אבל ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹהּׁשנה,

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ֿ 26ּפנימּיים, מה ,[ ְְְְְְְִִִַַָָָ

ּבגלּוי  מאיר ׁשאז ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּׁשאיןּֿכן

ה'ּיחידה' הוי'27ּבחינת ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ואלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

 ֿ עׂשרתֿימי ּגם הן ּוכנגדן ספירֹות, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ(ׁשּכנגד

 ֿ ועלּֿדר ה'ּיחידה'. ּבבחינת נכללֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתׁשּובה)
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ב.23) ג, פקודי לקו"ת וראה סע"א). (יח, ב תיקון ריש שם א). (ב, בהקדמה תקו"ז ג.24)ראה כו, אחרי לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות להצ"צ מי"א.25)סהמ"צ פ"ב ה.26)אבות ו, לקו"ת 27)ואתחנן ראה

סע"ד. מג, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒ„vÓ ‰·eLz‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ ‡e‰L ,'‰·eLz'a«¿»∆∆∆¿ƒ««¿»ƒ««¿»

,„"eÈ ˙B‡ Ìb ÏÏBk) ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL היינו ∆¿«¿»ƒ»«¿«»ƒ≈«
גם  ומבאר.למעלה שממשיך כפי ביותר), עליונה מדריגה שהיא מהחכמה

Ôw˙Ï ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ,‰p‰c ולהשלים¯ÒÁpM ‰Ó Ïk ˙‡ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿«≈∆»«∆∆¿»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a בגלל ¿ƒ«»ƒ¿

אי  או לאֿתעשה מצוות על עבירה

מצוותֿעשה. Bz‰L¯‰קיום ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
˙Bi˙B‡ Úa¯‡a Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈¿«¿«ƒ

'ÈÂ‰ ÌL23 מקומות בכמה כמובא ≈¬»»
וחסידות, BÈ‰Ï˙בקבלה CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ô‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»≈»ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡c¿«¿«ƒ≈¬»»

,d„ÈŒÏÚ ÌÈwz˙nL בשלב כי ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
להשלים  יש מה ראשון את ולתקן

ÏÚÓlL‰שנחסר  ÔÈÚ Ô‰Â¿≈ƒ¿»∆¿«¿»
ÔÎlL ,Ô‰Ó24 יש שבתשובה בגלל ≈∆∆»≈

מהתורה  נעלה יותר וכוח עניין

עצמן  dÁÎaוהמצוות LÈ של ≈¿…»
ÒÁpM¯התשובה  ‰Ó Ïk Ôw˙Ï¿«≈»«∆∆¿»

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a כאשר ¿«¿«ƒ≈¬»»
כמבואר  ומצוות, בתורה חיסרון היה

מצוה  קיום אי או שעבירה בספרים

גם  (כמובא הוי' שם באותיות פוגמים

ש  'קריאת של נוסחאות שעל בכמה מע

האלוקי e‰fLהמיטה'), העניין ∆∆
הוי' שם אותיות מארבע שלמעלה

¯˙k‰ ˙ÈÁa העליון‰ÏÚÓlL ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡Ó Ìb«≈¿≈¬»»
פגם  כל לתקן התשובה כוח בא וממנו

הוי'. שם באותיות שנהיה וחסרון

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿≈¿ƒ
LiL מדריגות ‡) שתי עצמו ב'כתר' ∆≈

ÈÙkכלליות, ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ
„"eÈ ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL כמובא ∆ƒ¿»¿∆

מ'אגרת  לעיל התשובה'ומבואר

התניא  ‰B˙BÈשבספר ÌÚL)∆ƒ¡
,'‰ÓÎÁ' ,„"eÈ ˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
ÈÙa ÔÈÚ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ בחינת ליו"ד, שייכות לו שאין «¿
בלתי  חלק הוא למעשה אלא החכמה,

מהחכמה, LÈÂנפרד ,(„"eÈ ˙B‡a ÌÏÚ‰a ÊÓ¯Â ÏÏÎ ˜¯Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆¿≈»¿≈

ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁa בכתר זו ובחינה ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
זה  פי ועל הוי', שם אותיות מארבע ונעלית יו"ד מאות למעלה אכן ≈LÈהיא

‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈa ˜eÏÁ‰ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆«ƒ≈¬««¿»∆¿»¿≈«»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók)25„Á‡ ÌBÈ ·eL המיתה ÏÎaלפני e‰fL ,'eÎ ¿«¬«««∆»∆∆¿»

‰M‰ ÈÓÈ יודע אדם אין את שהרי ¿≈«»»
‰eLz·‰זמנו  ˙„B·ÚÏ («¬««¿»

eLz·‰המיוחדת  ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
השנה  הכיפורים,מראש יום עד

‰M‰ ÏÎaL עבודת כאשר ∆¿»«»»
הרגיל  באופן היא «¬«‰B·Ú„‰התשובה

˙Bi˙B‡ Úa¯‡a ‡È‰ ÈeÏ‚a¿ƒƒ¿«¿«ƒ
‡Â ,'ÈÂ‰ ÌL¯˙k‰ ˙ÈÁa eÏ ≈¬»»¿ƒ¿ƒ««∆∆

˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡a ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿«¿«»ƒ
שהיא  להורות יו"ד של בקוצו ורמוזה

האותיות  מארבע »¿¿[Ó‚e„a˙חלק
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰26 »¬»ƒ¿»¿…∆

הרגילה  מהעבודה נעלית עבודה שהיא

שפירושו  "מאודך" הביטוי כמשמעות

גבול, ובלי «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰"מאוד"
‰M‰ ÏÎa Ìb ˙BÈ‰Ï למרות ƒ¿«¿»«»»

היא  התשובה עבודת השנה ימות שכל

והגבלה, Úa˜¯במדידה Ï·‡¬»¿ƒ»
ÈeÏ‚·e בכל התשובה של העבודה ¿ƒ

השנה  ‰B·Ú„‰ימות ‡È‰ƒ»¬»
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

של  הנפש לכוחות האדם,בהתאם

"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"26, ¿»¿»¿¿»«¿¿
שמתייחס  מאודך" מ"בכל בשונה

לא  כוחות 'מקיפים', לכוחות

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמוגבלים  ,[«∆≈≈
Ê‡L ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»
˙ÈÁa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰27 עצם ופנימיות עומק «¿ƒ»
נובעים  שממנה הנקודה הנשמה,

מוגבלים, הלא ‡¯Úaהכוחות eÏ‡Â¿ƒ«¿«
„‚kL) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»∆¿∆∆
Ìb Ô‰ Ô„‚Îe ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿∆¿»≈«

(‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ העניינים ¬∆∆¿≈¿»
למדריגה  עולים והמוגבלים, המוגדרים

ארבע  ואזי גבול, בלי נעלית, יותר

‰'ÈÁi„‰'.האותיות  ˙ÈÁ·a ˙BÏÏÎƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
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ied'ל z` ekxae ycw mkici e`y

 ֿ הוהֿליּה ולכאֹורה גֹו', ּומסּפר לזה) ּבהמׁש)ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

יׂשראל", ורבע יעקב עפר מנה "מי ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר

א יׂשראל". "רבע על ּגם קאי מנה" "מי ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

'סּפירּות' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּמסּפר" הּוא, ְְְִִִִֶַָָָהענין

הּוא 40ּו'בהירּות' רבע" את "ּומסּפר ּופירּוׁש , ְְִִֵֶַָֹ

ׁשּזהּו הּנ"ל, הּבחינֹות ארּבע את להאיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצרי

ּדהינּו מהן, ׁשּלמעלה ּבמדרגה ׁשּמּגיעים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

ּבחינת  ענין הּוא האדם ּובנפׁש ה'ּכתר', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלים ֿ זה ועלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָה'ּיחידה',

אֹותּיֹות  ארּבע ׁשּכנגד הּמדרגֹות ּבארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַוגילּוי

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשם
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א'ס).40) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק  של ÊÏ‰האמירה CLÓ‰a) את השולל מנה" ל"מי ישיר כהמשך ¿∆¿≈¿∆

המספר  ‚B',ענין ¯tÒÓe (ƒ¿»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«»≈¿≈«

לומר, לפסוק, לו, Ó‰היה ÈÓ"ƒ»»
,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…¿…«ƒ¿»≈

È‡˜ "‰Ó ÈÓ" È¯‰L מכווןÌb ∆¬≈ƒ»»»≈«
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ÏÚ נאמר ולמה «…«ƒ¿»≈
"ומספר"?

"¯tÒn"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿»
'˙e¯ÈtÒ' ÔBLlÓ ‡e‰ האור כמו ƒ¿«ƒ

מאבנים  טובות הבוהק

'˙e¯È‰·'e40Le¯ÈÙe , ¿ƒ≈
‡e‰ "Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe"ƒ¿»∆…«
Úa¯‡ ˙‡ ¯È‡‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ∆«¿«

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰,ובהיר ל'ספיר' אותם È„ÈŒÏÚלהפוך e‰fL «¿ƒ««∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbnL'ו'נוגעים מתעלים ∆«ƒƒ

Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„Óa מארבע ¿«¿≈»∆¿«¿»≈∆
ואת  הספירות את המסמלות האותיות

הנפש, ÈÁa˙כוחות eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e ,'¯˙k'‰«∆∆¿∆∆»»»

,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
באריכות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל
ומגיעים  נעלות שמתעלים למדריגות

‡B¯אלו  ˙ÙÒBz ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡a ÈeÏÈ‚Â¿ƒ¿«¿«««¿≈
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚kL∆¿∆∆«¿«ƒ≈
˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«»¿∆

."'ÈÂ‰¬»»
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ÔÈÚ‰Âריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

מנה 33ּפרׁשתנּו "מי ּדּבּורֿהּמתחיל ְִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל" רבע את ּומסּפר יעקב ּבענין 34עפר , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עׂשיתיו" אף יצרּתיו ׁשׁשלׁש35"ּבראתיו , ְְְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשלׁשה  עׂשיתיו", יצרּתיו "ּבראתיו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹהּמדרגֹות

ּכללּות  הם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֵָָָָָעֹולמֹות

ׁשּלמעלה  רביעית ּבחינה עֹוד ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ּכי  "אף", ּבמּלת ונרמז הּנ"ל, הּבחינֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָמׁשלׁש

ׁשאינֹו ּדבר עֹוד לרּבֹות רּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְִֵֶַַָָ"אף"

מהּׁשלׁש ׁשּלמעלה הּדבר והּוא ּכאן, ְְְְֵֶַַַָָָָָָֹמפֹורׁש

לֹומר, ויׁש מהם. ונעלה וגבֹוּה הּללּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבחינֹות

הרּבּוי  על רק  ׁשּמֹורה "אף", ּבלׁשֹון ְִִִֶֶֶַַַָָׁשהרּבּוי

ׁשּלא  מסּוימת, מדרגה על להֹורֹות מּבלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

הּוא  ׁשּלפניֿזה, הּמדרגֹות ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָנתּפרׁשה

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעלּוי היא זֹו ׁשּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלפי

יכֹולה  אינּה ׁשּלכן ׁשּלפניֿזה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמדרגֹות

("אף  ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי כּו'. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָלהתּפרׁש

הּוא  זֹו מדרגה ּגלּוי ׁשעקר לפי  ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָעׂשיתיו")

ּדוקא  ּגׁשמית עׂשּיה ׁשעלֿידי 36ּבבחינת והינּו, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבחינת  ממׁשיכים ("עׂשיתיו") ּבפֹועל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַמעׂשה

ה'ּכתר' לבחינת ועד הרביעית, ּבחינה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ"אף",

מאצילּות  עלֿידי 37ׁשּלמעלה ׁשּדוקא ּגם וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדיקא, "ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹהעבֹודה

ׁשּלמעלה  למדרגה מּגיעים הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ּתֹוספת  נמׁש ׁשּמּׁשם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמארּבע

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹור

e‰ÊÂ."יׂשראל רבע את "ּומסּפר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ארּבעה  מּלׁשֹון הּוא "רבע" עֹולמֹות 38ּדהּנה, ארּבעה ענין והּוא , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ארּבע  ׁשּכנגד ּבּנפׁש, הּבחינֹות ארּבע וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הוי'. ׁשם מּובן אֹותּיֹות אינֹו ּדלכאֹורה "ּומסּפר", ּׁשּכתּוב ּבתחלת 39ּומה הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹומרֹו מהּו ּכן, ואם מסּפר, ׁשאין ׁשּפירּוׁשֹו גֹו', מנה מי נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
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ואילך.33) א י.34)סז, כג, ז.ישעי'35)פרשתנו גֿד.36)מג, סט, ד. שם, גֿד).37)לקו"ת (סט, שם לקו"ת לקו"ת 38)ראה

ב. ע, א. סז, סע"א.39)שם סח, שם לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלתe˙L¯t33 ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ≈»≈»»»≈

בלק ‡˙פרשת ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
"Ï‡¯NÈ Ú·¯34, מבואר זה של ÔÈÚaובמאמר הפנימית המשמעות …«ƒ¿»≈¿ƒ¿«

הכתוב ÂÈ˙ÈNÚ"לשון Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"35LÏLL , ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a" ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ

,"ÂÈ˙ÈNÚכלפי LÏL‰המכוונים ¬ƒƒ¿…»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ הכלליים העולמות שלוש ¬ƒ»
האצילות, מעולם ≈‰Ìשלמטה
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿

כדי  למעלה מלמטה היורד האלוקי

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא

˙ÈÚÈ·¯ ‰ÈÁa „BÚ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
˙BÈÁa‰ LÏLÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»«¿ƒ

Ï"p‰,עשיה יצירה, בריאה, של ««
"Û‡" ˙lÓa ÊÓ¯Â זה שבפסוק ¿ƒ¿»¿ƒ««

עשיתיו", "‡Û""אף Èk"גם" כמו ƒ«
„BÚ ˙Ba¯Ï ,Èea¯ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ¿«
,Ô‡k L¯BÙÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿»»
‰ÏÚÓlL ¯·c‰ ‡e‰Â¿«»»∆¿«¿»
dB·‚Â eÏl‰ ˙BÈÁa LÏM‰Ó≈«»…¿ƒ«»¿»«

Ì‰Ó ‰ÏÚÂ'ה'כתר מעלת בדוגמת ¿«¬∆≈∆
הספירות. עשר על וה'יחידה'

Èea¯‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ שהכתוב ¿≈«∆»ƒ
והנעלה  הנוסף הדבר את כאן מרבה

העולמות  "‡Û",משלוש ÔBLÏaƒ¿«
,„·Ïa Èea¯‰ ÏÚ ˜¯ ‰¯BnL∆∆««»ƒƒ¿«

והתוספת, הריבוי עניין ÈÏaÓƒ¿ƒעצם
˙ÓÈeÒÓ ‰‚¯„Ó ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿≈»¿∆∆

לרבות, הכתוב בא …∆lL‡שאותה
˙B‚¯„n‰ ¯‡L BÓk ‰L¯t˙ƒ¿»¿»¿¿»««¿≈

‰ÊŒÈÙlL במילים נתפרשו שכן ∆ƒ¿≈∆
"עשיתיו", "יצרתיו", ‰e‡"בראתיו",

BÊ ‰‚¯„nL ÈÙÏ"ב"אף המרומזת ¿ƒ∆«¿≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÚa ‡È‰ נעלית ƒ¿ƒ∆¿≈¬

והשוואה יחס כל ≈»¿Èa‚Ïללא
‰ÊŒÈÙlL ˙B‚¯„n‰ ֿ בריאה ««¿≈∆ƒ¿≈∆

ÏBÎÈ‰יצירהֿעשיה, dÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈»¿»
'eÎ L¯t˙‰Ï שנעלמת כמדריגה ¿ƒ¿»≈

מגילוי. למעלה היא כי Èea¯Â¿ƒונסתרת
Û‡") "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï CÓÒ ‰Ê∆ƒ¿»«¬ƒƒ«

,‡˜Âc ("ÂÈ˙ÈNÚ העשייה עולם כלפי המכוונת ממנו המילה שחלק ¬ƒƒ«¿»
העולמות, מכל ביותר הנחות העולם הגשמי, הזה ÈeÏbהעולם ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ

BÊ ‰‚¯„Ó"ב"אף המרומזת ערוך, לאין iNÚ‰הנעלית ˙ÈÁ·a ‡e‰ «¿≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡˜Âc ˙ÈÓLb36ÏÚBÙa ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â . «¿ƒ«¿»¿«¿∆«¿≈«¬∆¿«

ÌÈÎÈLÓÓ ("ÂÈ˙ÈNÚ")¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰ÈÁa ,"Û‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»

˙ÈÚÈ·¯‰ ֿ מבריאהֿיצירה הנעלית »¿ƒƒ
‰'k˙¯'עשיה, ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««∆∆

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL37 היא שגם ∆¿«¿»≈¬ƒ
ונמשכת העשייה.באה בעולם למטה,

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
,"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆
ÔÈÚ ,‡˜Èc "ÌÎÈ„È"¿≈∆«¿»ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,‰NÚn‰««¬∆«ƒƒ¿«¿≈»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿«ƒ≈
˙ÙÒBz CLÓ ÌMnL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ»ƒ¿»∆∆

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ לעיל כמבואר ¿≈¬»»
"eÎ¯·eבאריכות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¿

"'ÈÂ‰ אור ‡˙ תוספת המשכת ∆¬»»
הוי'. בשם וברכה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק ¿∆««∆»
בלק  בפרשת ‡˙הנזכר ¯tÒÓe"ƒ¿»∆

"Ú·¯" ,‰p‰c ."Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈¿ƒ≈…«
‰Úa¯‡ ÔBLlÓ ‡e‰38‡e‰Â , ƒ¿«¿»»¿

˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚƒ¿««¿»»»¬ƒ
ÔÎÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

,LÙpa ˙BÈÁa‰ Úa¯‡,הרצון «¿««¿ƒ«∆∆
המידות  ∆∆¿∆kL‚„והמעשה המוחין

‰Óe .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»«
‰¯B‡ÎÏc ,"¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

Ô·eÓ BÈ‡39˙ÏÁ˙a È¯‰ , ≈»¬≈ƒ¿ƒ«
,'B‚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡ ·e˙k‰«»∆¡«ƒ»»
Ì‡Â ,¯tÒÓ ÔÈ‡L BLe¯ÈtL∆≈∆≈ƒ¿»¿ƒ

B¯ÓB‡ e‰Ó ,Ôk פירוש מה ≈«¿

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(iyily meil)

äçéaLäå ,äðîa Bì døëîdcyd,íéúàî ìò äãîòå`ae §¨¨§¨¤§¦§¦¨§¨§¨©¨©¦
,dl`ebl dcyd lraáMçî BðéàL ïépîmipyd ieey z`àlà ¦©¦¤¥§©¥¤¨

,äðîa,dcyd zxikna laiwy itkøîàpL(my)úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤
,'óãBòä,yexcl yieBãéaL óãBòäz` gwell aiyn xkendy - ¨¥¨¥¤§¨

[gweld lk`y mipyd ieey iekip xg`l x`ypy-] scerd
m` la` .dxikna laiwy dpndnäôéñëäå ,íéúàîa Bì døëî§¨¨§¨©¦§¦§¦¨

dcyd dlwlwzpe -àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò äãîòå§¨§¨©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨
äðîa,dzr dcyd ieey itkøîàpL(my),'óãBòä úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤¨¥

,yexcl yieò÷øwaL óãBòäscerd z` gwell ozep xkendy - ¨¥¤©©§©
.dpn dey rwxwd dzre ,rwxwd inc ly

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiaxl iax oiay weligd edn - ©¥©§
lr lwnd ote`a miaygn mlerl mdipy zrcl ixdy ,i`zqec

:`xnbd daiyn .l`ebdøwéiàå ìæå øwéiàc-`ed weligd §¦©©§¨§¦©©
.dxwiizp aeye ,dlfed okn xg`le ,dxwi dzid dcydy ote`a
dxkne ,d`nl dieey lfede ,miz`na dcyd z` xkny ,oebk
dey dzre dxwiizpe dcyd dxfge ,d`na ipyl oey`xd dpewd

y iax zrcl .miz`naygn ,dkezay yi`d mr aygl miliwn
,[oey`xl ipyd mliyy itk] mixpic d`na ipyd gweld mr
itl e` xkend ciay scerd itl miaygny i`zqec iax zrcle
itl mipyd ieey z` aygl eilr ,jk oiae jk oia ,rwxway scerd

.miz`n
lr lwdl miweqtd z` mi`pzd miyxec recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`ebdàle÷ìc éànîez` yexcl yiy oipn - ¦©¦§¨
miweqtd,jenpd xigna cinz aygny ,l`ebd lr lwnd ote`a

àøîeçì àîìc-lr xingdl miweqtd z` yexcl yi `ny ¦§¨§§¨
.l`ebd

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì-yexcl jzrca dlrz l` Ÿ¨§¨©§¨
meyn lwdl yexcl yi `l` ,xingdl,'äìeàb' 'äìeàb' øîâc§¨©§¨§¨

éøáò ãáòî,dcy zle`bl ixar carn dey dxifb micnl - ¥¤¤¦§¦
xn`pe (ek dk `xwie) 'FzN`b icM `vnE' dcy zle`ba xn`p¨¨§¥§ª¨
oeictay myke ,(gn weqt my) 'FN didY dN`B' ixar car oeicta§ª¨¦§¤
aygl yi dfeg` dcya jk ,jenpd xigna miaygn ixar car

.jenpd xigna
:`xnbd zl`eyíúäå-,ixar caraïìðî-miyxecy oipn §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .lwdløkîð ,àéðúcixar cardiebl,äðîa §©§¨¦§©§¨¤
ãîòå çéaLäåeieey,íéúàî ìòenvr z` zectl card `ae §¦§¦©§¨©©¨©¦

zecard zepy ieey z` aygny `ed oicdy ,sqka oec`d cin
,oec`l ozepe zexzepdïéáMçî ïéàL ïépîmipyd z`àlà ¦©¦¤¥§©§¦¤¨

äðnî-,dpn ly ieeyd itl,xknp jkyøîàpL(`p weqt my) ¦¨¤¤¤¡©
Búð÷î óñkî-.carl dpwp eay sqkd itkm`eøkîðcard ¦¤¤¦§¨¦§©

ixaréñëäå ,íéúàîaócard ly eaih lwlwzp -ãîòåeieey §¨©¦§¦§¦§¨©
äðnî àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìòdey jky ,dpn itl - ©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨¦¨¤

,dzr cardøîàpL(ap weqt my)åéðL éôkly eavn itk - ¤¤¡©§¦¨¨
zxxan .eiykr deyy itk xnelk ,oda cnery mipya card

:`ziixadéì ïéàå,el` miweqtn cenllàlàoiprléøáò ãáò §¥¦¤¨¤¤¦§¦
,íéáëBk ãáBòì økîpädyxtd zwqer df ote`ay,myìàâpL ©¦§¨§¥¨¦¤¦§¨

äðBéìòä ìò Bãéå,jenpd xigna l`bpy xnelk -økîð §¨©¨¤§¨¦§¨
ïépî ìàøNéì:`ziixad daiyn .jenpd xigna l`bp `ed s`y §¦§¨¥¦©¦

.äåL äøéæâì 'øéëN' 'øéëN' øîBì ãeîìzixar cara xn`py ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨
ixar cara xn`pe ,'FOr didi xikU iniM' (p dk my) iebl xknpd¦¥¨¦¦§¤¦
,'Lcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) l`xyil xknpd¦¦§¤§©¨¦£¨§
,jenpd xigna l`bp iebl xknpdy myky ,dey dxifba micnle

.jenpd xigna l`bp l`xyil xknpd jk
car zle`ba miweqtd z` miyxecy mrhd dn zx`an `xnbd

:xingdl `le ,lwdl ixar,ééaà øîà̈©©©¥
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לא 'ied z` ekxae ycw mkici e`y

 ֿ הוהֿליּה ולכאֹורה גֹו', ּומסּפר לזה) ּבהמׁש)ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

יׂשראל", ורבע יעקב עפר מנה "מי ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר

א יׂשראל". "רבע על ּגם קאי מנה" "מי ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

'סּפירּות' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּמסּפר" הּוא, ְְְִִִִֶַָָָהענין

הּוא 40ּו'בהירּות' רבע" את "ּומסּפר ּופירּוׁש , ְְִִֵֶַָֹ

ׁשּזהּו הּנ"ל, הּבחינֹות ארּבע את להאיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצרי

ּדהינּו מהן, ׁשּלמעלה ּבמדרגה ׁשּמּגיעים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

ּבחינת  ענין הּוא האדם ּובנפׁש ה'ּכתר', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלים ֿ זה ועלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָה'ּיחידה',

אֹותּיֹות  ארּבע ׁשּכנגד הּמדרגֹות ּבארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַוגילּוי

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשם
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א'ס).40) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק  של ÊÏ‰האמירה CLÓ‰a) את השולל מנה" ל"מי ישיר כהמשך ¿∆¿≈¿∆

המספר  ‚B',ענין ¯tÒÓe (ƒ¿»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«»≈¿≈«

לומר, לפסוק, לו, Ó‰היה ÈÓ"ƒ»»
,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…¿…«ƒ¿»≈

È‡˜ "‰Ó ÈÓ" È¯‰L מכווןÌb ∆¬≈ƒ»»»≈«
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ÏÚ נאמר ולמה «…«ƒ¿»≈
"ומספר"?

"¯tÒn"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿»
'˙e¯ÈtÒ' ÔBLlÓ ‡e‰ האור כמו ƒ¿«ƒ

מאבנים  טובות הבוהק

'˙e¯È‰·'e40Le¯ÈÙe , ¿ƒ≈
‡e‰ "Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe"ƒ¿»∆…«
Úa¯‡ ˙‡ ¯È‡‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ∆«¿«

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰,ובהיר ל'ספיר' אותם È„ÈŒÏÚלהפוך e‰fL «¿ƒ««∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbnL'ו'נוגעים מתעלים ∆«ƒƒ

Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„Óa מארבע ¿«¿≈»∆¿«¿»≈∆
ואת  הספירות את המסמלות האותיות

הנפש, ÈÁa˙כוחות eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e ,'¯˙k'‰«∆∆¿∆∆»»»

,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
באריכות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל
ומגיעים  נעלות שמתעלים למדריגות

‡B¯אלו  ˙ÙÒBz ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡a ÈeÏÈ‚Â¿ƒ¿«¿«««¿≈
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚kL∆¿∆∆«¿«ƒ≈
˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«»¿∆

."'ÈÂ‰¬»»
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ÔÈÚ‰Âריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

מנה 33ּפרׁשתנּו "מי ּדּבּורֿהּמתחיל ְִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל" רבע את ּומסּפר יעקב ּבענין 34עפר , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עׂשיתיו" אף יצרּתיו ׁשׁשלׁש35"ּבראתיו , ְְְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשלׁשה  עׂשיתיו", יצרּתיו "ּבראתיו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹהּמדרגֹות

ּכללּות  הם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֵָָָָָעֹולמֹות

ׁשּלמעלה  רביעית ּבחינה עֹוד ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ּכי  "אף", ּבמּלת ונרמז הּנ"ל, הּבחינֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָמׁשלׁש

ׁשאינֹו ּדבר עֹוד לרּבֹות רּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְִֵֶַַָָ"אף"

מהּׁשלׁש ׁשּלמעלה הּדבר והּוא ּכאן, ְְְְֵֶַַַָָָָָָֹמפֹורׁש

לֹומר, ויׁש מהם. ונעלה וגבֹוּה הּללּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבחינֹות

הרּבּוי  על רק  ׁשּמֹורה "אף", ּבלׁשֹון ְִִִֶֶֶַַַָָׁשהרּבּוי

ׁשּלא  מסּוימת, מדרגה על להֹורֹות מּבלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

הּוא  ׁשּלפניֿזה, הּמדרגֹות ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָנתּפרׁשה

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעלּוי היא זֹו ׁשּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלפי

יכֹולה  אינּה ׁשּלכן ׁשּלפניֿזה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמדרגֹות

("אף  ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי כּו'. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָלהתּפרׁש

הּוא  זֹו מדרגה ּגלּוי ׁשעקר לפי  ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָעׂשיתיו")

ּדוקא  ּגׁשמית עׂשּיה ׁשעלֿידי 36ּבבחינת והינּו, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבחינת  ממׁשיכים ("עׂשיתיו") ּבפֹועל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַמעׂשה

ה'ּכתר' לבחינת ועד הרביעית, ּבחינה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ"אף",

מאצילּות  עלֿידי 37ׁשּלמעלה ׁשּדוקא ּגם וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדיקא, "ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹהעבֹודה

ׁשּלמעלה  למדרגה מּגיעים הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ּתֹוספת  נמׁש ׁשּמּׁשם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמארּבע

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹור

e‰ÊÂ."יׂשראל רבע את "ּומסּפר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ארּבעה  מּלׁשֹון הּוא "רבע" עֹולמֹות 38ּדהּנה, ארּבעה ענין והּוא , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ארּבע  ׁשּכנגד ּבּנפׁש, הּבחינֹות ארּבע וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הוי'. ׁשם מּובן אֹותּיֹות אינֹו ּדלכאֹורה "ּומסּפר", ּׁשּכתּוב ּבתחלת 39ּומה הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹומרֹו מהּו ּכן, ואם מסּפר, ׁשאין ׁשּפירּוׁשֹו גֹו', מנה מי נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
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ואילך.33) א י.34)סז, כג, ז.ישעי'35)פרשתנו גֿד.36)מג, סט, ד. שם, גֿד).37)לקו"ת (סט, שם לקו"ת לקו"ת 38)ראה

ב. ע, א. סז, סע"א.39)שם סח, שם לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלתe˙L¯t33 ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ≈»≈»»»≈

בלק ‡˙פרשת ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
"Ï‡¯NÈ Ú·¯34, מבואר זה של ÔÈÚaובמאמר הפנימית המשמעות …«ƒ¿»≈¿ƒ¿«

הכתוב ÂÈ˙ÈNÚ"לשון Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"35LÏLL , ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a" ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ

,"ÂÈ˙ÈNÚכלפי LÏL‰המכוונים ¬ƒƒ¿…»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ הכלליים העולמות שלוש ¬ƒ»
האצילות, מעולם ≈‰Ìשלמטה
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿

כדי  למעלה מלמטה היורד האלוקי

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא

˙ÈÚÈ·¯ ‰ÈÁa „BÚ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
˙BÈÁa‰ LÏLÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»«¿ƒ

Ï"p‰,עשיה יצירה, בריאה, של ««
"Û‡" ˙lÓa ÊÓ¯Â זה שבפסוק ¿ƒ¿»¿ƒ««

עשיתיו", "‡Û""אף Èk"גם" כמו ƒ«
„BÚ ˙Ba¯Ï ,Èea¯ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ¿«
,Ô‡k L¯BÙÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿»»
‰ÏÚÓlL ¯·c‰ ‡e‰Â¿«»»∆¿«¿»
dB·‚Â eÏl‰ ˙BÈÁa LÏM‰Ó≈«»…¿ƒ«»¿»«

Ì‰Ó ‰ÏÚÂ'ה'כתר מעלת בדוגמת ¿«¬∆≈∆
הספירות. עשר על וה'יחידה'

Èea¯‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ שהכתוב ¿≈«∆»ƒ
והנעלה  הנוסף הדבר את כאן מרבה

העולמות  "‡Û",משלוש ÔBLÏaƒ¿«
,„·Ïa Èea¯‰ ÏÚ ˜¯ ‰¯BnL∆∆««»ƒƒ¿«

והתוספת, הריבוי עניין ÈÏaÓƒ¿ƒעצם
˙ÓÈeÒÓ ‰‚¯„Ó ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿≈»¿∆∆

לרבות, הכתוב בא …∆lL‡שאותה
˙B‚¯„n‰ ¯‡L BÓk ‰L¯t˙ƒ¿»¿»¿¿»««¿≈

‰ÊŒÈÙlL במילים נתפרשו שכן ∆ƒ¿≈∆
"עשיתיו", "יצרתיו", ‰e‡"בראתיו",

BÊ ‰‚¯„nL ÈÙÏ"ב"אף המרומזת ¿ƒ∆«¿≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÚa ‡È‰ נעלית ƒ¿ƒ∆¿≈¬

והשוואה יחס כל ≈»¿Èa‚Ïללא
‰ÊŒÈÙlL ˙B‚¯„n‰ ֿ בריאה ««¿≈∆ƒ¿≈∆

ÏBÎÈ‰יצירהֿעשיה, dÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈»¿»
'eÎ L¯t˙‰Ï שנעלמת כמדריגה ¿ƒ¿»≈

מגילוי. למעלה היא כי Èea¯Â¿ƒונסתרת
Û‡") "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï CÓÒ ‰Ê∆ƒ¿»«¬ƒƒ«

,‡˜Âc ("ÂÈ˙ÈNÚ העשייה עולם כלפי המכוונת ממנו המילה שחלק ¬ƒƒ«¿»
העולמות, מכל ביותר הנחות העולם הגשמי, הזה ÈeÏbהעולם ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ

BÊ ‰‚¯„Ó"ב"אף המרומזת ערוך, לאין iNÚ‰הנעלית ˙ÈÁ·a ‡e‰ «¿≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡˜Âc ˙ÈÓLb36ÏÚBÙa ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â . «¿ƒ«¿»¿«¿∆«¿≈«¬∆¿«

ÌÈÎÈLÓÓ ("ÂÈ˙ÈNÚ")¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰ÈÁa ,"Û‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»

˙ÈÚÈ·¯‰ ֿ מבריאהֿיצירה הנעלית »¿ƒƒ
‰'k˙¯'עשיה, ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««∆∆

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL37 היא שגם ∆¿«¿»≈¬ƒ
ונמשכת העשייה.באה בעולם למטה,

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
,"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆
ÔÈÚ ,‡˜Èc "ÌÎÈ„È"¿≈∆«¿»ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,‰NÚn‰««¬∆«ƒƒ¿«¿≈»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿«ƒ≈
˙ÙÒBz CLÓ ÌMnL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ»ƒ¿»∆∆

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ לעיל כמבואר ¿≈¬»»
"eÎ¯·eבאריכות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¿

"'ÈÂ‰ אור ‡˙ תוספת המשכת ∆¬»»
הוי'. בשם וברכה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק ¿∆««∆»
בלק  בפרשת ‡˙הנזכר ¯tÒÓe"ƒ¿»∆

"Ú·¯" ,‰p‰c ."Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈¿ƒ≈…«
‰Úa¯‡ ÔBLlÓ ‡e‰38‡e‰Â , ƒ¿«¿»»¿

˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚƒ¿««¿»»»¬ƒ
ÔÎÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

,LÙpa ˙BÈÁa‰ Úa¯‡,הרצון «¿««¿ƒ«∆∆
המידות  ∆∆¿∆kL‚„והמעשה המוחין

‰Óe .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»«
‰¯B‡ÎÏc ,"¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

Ô·eÓ BÈ‡39˙ÏÁ˙a È¯‰ , ≈»¬≈ƒ¿ƒ«
,'B‚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡ ·e˙k‰«»∆¡«ƒ»»
Ì‡Â ,¯tÒÓ ÔÈ‡L BLe¯ÈtL∆≈∆≈ƒ¿»¿ƒ

B¯ÓB‡ e‰Ó ,Ôk פירוש מה ≈«¿
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(iyily meil)

äçéaLäå ,äðîa Bì døëîdcyd,íéúàî ìò äãîòå`ae §¨¨§¨¤§¦§¦¨§¨§¨©¨©¦
,dl`ebl dcyd lraáMçî BðéàL ïépîmipyd ieey z`àlà ¦©¦¤¥§©¥¤¨

,äðîa,dcyd zxikna laiwy itkøîàpL(my)úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤
,'óãBòä,yexcl yieBãéaL óãBòäz` gwell aiyn xkendy - ¨¥¨¥¤§¨

[gweld lk`y mipyd ieey iekip xg`l x`ypy-] scerd
m` la` .dxikna laiwy dpndnäôéñëäå ,íéúàîa Bì døëî§¨¨§¨©¦§¦§¦¨

dcyd dlwlwzpe -àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò äãîòå§¨§¨©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨
äðîa,dzr dcyd ieey itkøîàpL(my),'óãBòä úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤¨¥

,yexcl yieò÷øwaL óãBòäscerd z` gwell ozep xkendy - ¨¥¤©©§©
.dpn dey rwxwd dzre ,rwxwd inc ly

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiaxl iax oiay weligd edn - ©¥©§
lr lwnd ote`a miaygn mlerl mdipy zrcl ixdy ,i`zqec

:`xnbd daiyn .l`ebdøwéiàå ìæå øwéiàc-`ed weligd §¦©©§¨§¦©©
.dxwiizp aeye ,dlfed okn xg`le ,dxwi dzid dcydy ote`a
dxkne ,d`nl dieey lfede ,miz`na dcyd z` xkny ,oebk
dey dzre dxwiizpe dcyd dxfge ,d`na ipyl oey`xd dpewd

y iax zrcl .miz`naygn ,dkezay yi`d mr aygl miliwn
,[oey`xl ipyd mliyy itk] mixpic d`na ipyd gweld mr
itl e` xkend ciay scerd itl miaygny i`zqec iax zrcle
itl mipyd ieey z` aygl eilr ,jk oiae jk oia ,rwxway scerd

.miz`n
lr lwdl miweqtd z` mi`pzd miyxec recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`ebdàle÷ìc éànîez` yexcl yiy oipn - ¦©¦§¨
miweqtd,jenpd xigna cinz aygny ,l`ebd lr lwnd ote`a

àøîeçì àîìc-lr xingdl miweqtd z` yexcl yi `ny ¦§¨§§¨
.l`ebd

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì-yexcl jzrca dlrz l` Ÿ¨§¨©§¨
meyn lwdl yexcl yi `l` ,xingdl,'äìeàb' 'äìeàb' øîâc§¨©§¨§¨

éøáò ãáòî,dcy zle`bl ixar carn dey dxifb micnl - ¥¤¤¦§¦
xn`pe (ek dk `xwie) 'FzN`b icM `vnE' dcy zle`ba xn`p¨¨§¥§ª¨
oeictay myke ,(gn weqt my) 'FN didY dN`B' ixar car oeicta§ª¨¦§¤
aygl yi dfeg` dcya jk ,jenpd xigna miaygn ixar car

.jenpd xigna
:`xnbd zl`eyíúäå-,ixar caraïìðî-miyxecy oipn §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .lwdløkîð ,àéðúcixar cardiebl,äðîa §©§¨¦§©§¨¤
ãîòå çéaLäåeieey,íéúàî ìòenvr z` zectl card `ae §¦§¦©§¨©©¨©¦

zecard zepy ieey z` aygny `ed oicdy ,sqka oec`d cin
,oec`l ozepe zexzepdïéáMçî ïéàL ïépîmipyd z`àlà ¦©¦¤¥§©§¦¤¨

äðnî-,dpn ly ieeyd itl,xknp jkyøîàpL(`p weqt my) ¦¨¤¤¤¡©
Búð÷î óñkî-.carl dpwp eay sqkd itkm`eøkîðcard ¦¤¤¦§¨¦§©

ixaréñëäå ,íéúàîaócard ly eaih lwlwzp -ãîòåeieey §¨©¦§¦§¦§¨©
äðnî àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìòdey jky ,dpn itl - ©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨¦¨¤

,dzr cardøîàpL(ap weqt my)åéðL éôkly eavn itk - ¤¤¡©§¦¨¨
zxxan .eiykr deyy itk xnelk ,oda cnery mipya card

:`ziixadéì ïéàå,el` miweqtn cenllàlàoiprléøáò ãáò §¥¦¤¨¤¤¦§¦
,íéáëBk ãáBòì økîpädyxtd zwqer df ote`ay,myìàâpL ©¦§¨§¥¨¦¤¦§¨

äðBéìòä ìò Bãéå,jenpd xigna l`bpy xnelk -økîð §¨©¨¤§¨¦§¨
ïépî ìàøNéì:`ziixad daiyn .jenpd xigna l`bp `ed s`y §¦§¨¥¦©¦

.äåL äøéæâì 'øéëN' 'øéëN' øîBì ãeîìzixar cara xn`py ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨
ixar cara xn`pe ,'FOr didi xikU iniM' (p dk my) iebl xknpd¦¥¨¦¦§¤¦
,'Lcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) l`xyil xknpd¦¦§¤§©¨¦£¨§
,jenpd xigna l`bp iebl xknpdy myky ,dey dxifba micnle

.jenpd xigna l`bp l`xyil xknpd jk
car zle`ba miweqtd z` miyxecy mrhd dn zx`an `xnbd

:xingdl `le ,lwdl ixar,ééaà øîà̈©©©¥

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

המשך ביאור למס' ערכין ליום שלישי עמ' א


