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,zeclez zyxt zay c"qa
Îy`x axre ycegd mikxan

c"iyz'd ,elqk yceg
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔÈ·‰Ï,וראׁשֿחדׁש ראׁשֿחדׁש ערב ענין ¿»ƒְְִֶֶֶֶַֹֹֹֹ

הּלבנה, מֹולד הּוא ְְֶֶַַָָֹֹׁשּבראׁשֿחדׁש

חצי  ּובמׁש ּכנקּדה, היא הרי הּמֹולד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּבׁשעת

ואחרי  ּומתּגּדלת, הֹולכת היא הראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהחדׁש

ׁשּבסֹוף  עד ּומתמעטת, הֹולכת היא החדׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹחצי

אֹורּה ונחׁש מתעּלם ראׁשֿחדׁש) (ערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהחדׁש

מֹולד  נעׂשה ּבראׁשֿחדׁש ואחרּֿכ ְְְְֲֵֶַַַַַָָֹֹלגמרי,

ּבזה  הענין להבין וצרי ּכנקּדה. וגם 1הּלבנה . ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֻ

ולא  "ראׁש"ֿחדׁש, ּבׁשם ׁשּנקרא מה להבין ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹצרי

ּבׁשם  ׁשּנקרא ראׁשֿהּׁשנה ּכמֹו החדׁש, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּתחּלת

ּבזה  ּומבאר הּׁשנה. ּתחּלת ולא 2"ראׁש"ֿהּׁשנה, ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֹ

החּיּות  ּכללּות ׁשּכֹולל ׁשּבאדם הראׁש ּכמֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

לכל  החּיּות נמׁשכת ּומּמּנּו האברים, ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

ּכללּות  ׁשּכֹולל ּבראׁשֿהּׁשנה, הּוא וכן ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹהאברים,

לכל  החּיּות נמׁשכת ּומּמּנּו הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהחּיּות

ׁשּנחלקת  ּבאפן היא החּיּות והמׁשכת הּׁשנה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹימי

ׁשהחּיּות  והינּו, הּׁשנה, חדׁשי י"ג אֹו לי"ב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּתחּלה

ּכמֹו הּוא ׁשראׁשֿחדׁש החדׁשים, ּבראׁשי ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹנמׁשכת

ימי  ׁשלׁשים ּכל ׁשל החּיּות את ׁשּכֹולל ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהראׁש

יֹום  לכל ּפרטית חּיּות נמׁשכת ּומּמּנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹהחדׁש,

ולא  "ראׁש"ֿחדׁש, ּבׁשם נקרא זה ּומּטעם ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹויֹום,

ׁשאםּֿכן  להבין, צרי עדין א החדׁש. ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּתחּלת

ּבׁשם  נקרא להיֹות צרי היה הּׁשּבת יֹום ּגם ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהרי

ימי  ׁשׁשת אׁשר זאת לבד ּדהּנה, הּׁשבּוע. ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ"ראׁש"

הּׁשּבת  יֹום הרי הּׁשּבת, ּביֹום ועֹולים נכללים מתּבררים הּׁשּבת ׁשּלפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהחל

ּכּוּלהּו מתּברכין "מיּניּה ּכי הּׁשּבת, ׁשאחרי החל ימי ׁשׁשת על הּמקֹור ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
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תקס"ח 1) הזקן אדמו"ר מאמרי וראה ואילך). קנח ע' פר"ת (סה"מ פר"ת חודש מחר גו' ויאמר ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

א'תתצג. ע' ברכה אוה"ת ואילך. תקלז ס"ע ובכ"מ.2)ח"א בתחילתו. ראש עטרת תבא. ר"פ לקו"ת ראה
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c"iyz'dו elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּב'מכילּתא'3יֹומין" וכדאיתא הּׁשּבת 4, ׁשּיֹום ְְְְִִִִִֶַַָָָ

והינּו, ּומּלאחריו , מּלפניו ׁשּטֹורף לזאב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָנמׁשל

החל  ימי ׁשׁשת נכללים הׁשּבת ׁשּביֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלפי

וכיון  ׁשּלאחריו, החל ימי ׁשׁשת וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלפניו,

צרי היה החל, ימי ׁשׁשת את ּכֹולל הּׁשּבת ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשיֹום

ׁשראׁשֿ ּדכׁשם הּׁשבּוע, "ראׁש" ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹלהּקרא

מקֹור  להיֹותֹו "ראׁש"ֿחדׁש ּבׁשם נקרא ְְְְִִֵֶֶָֹֹֹחדׁש

ׁשהּוא  הּׁשּבת יֹום ּכמֹוֿכן החדׁש, ּכל ׁשל ְֵֶֶֶַַַַַָָֹהחּיּות

צרי היה הּׁשבּוע, ימי ּכל ׁשל החּיּות ְְִֵֶַַַַָָָָָמקֹור

הּׁשבּוע  "ראׁש" ּבׁשם נקרא .5להיֹות ְְְִִֵַַָָֹ

ה'אֹור',Ô·eÈÂב) ענין ּבאּור ּתחּלה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִֵֶַַָָ

העלם  מן ההׁשּפעה ּגּלּוי ְְִִֵֶֶַַָָׁשהּוא

מן  והארה ּבהעלם, הּוא ׁשהעצם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָהעצמּות,

ּבאפן  זה ׁשאין והינּו, 'אֹור', ׁשּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעצם

ּכי  מתּגּלה, ּבהעלם) (ׁשהּוא עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהעצם

נמׁשכת  ׁשּמהעצם אּלא ּבהעלמֹו, נׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָהעצם

הּזּולת, אל ההׁשּפעה ּגּלּוי הּוא ׁשּמּמּנה ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהארה

העצם  אין ולכן 'אֹור'. ּבׁשם נקראת זֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָוהארה

ּפֹועל  אינֹו ה'אֹור' וגּלּוי ה'אֹור', ּבגּלּוי ְְְִִֵֵָָָֻמטרד

מאיר  אם ּכלל נֹוגע אינֹו ׁשלעצם ּבעצם, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנּוי

העצם, ׁשאינֹו לפי והינּו מאיר, ׁשאינֹו אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָה'אֹור'

מּמּנּו ׁשּנמׁשכת ּכיֿאם העצם, התּגּלּות לא ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹוגם

את  ׁשּמחּיה הּנפׁש ּבחּיּות ּוכמֹו ּבלבד. ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָהארה

עצם  ּכי הּנפׁש, מעצם ּבלבד הארה ׁשהיא ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּגּוף

'חּיּות  ּבבחינת ׁשאינֹו העלם, ּבחינת הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּנפׁש

להחיֹות', ּב'חּיים ולא חי ׁשהּוא והינּו, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַֹלהחיֹות',

ּפרטי  וכח ּכללי ּכח הארה, מּמּנּו ׁשּנמׁשכת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא

הּגּוף  את להחיֹות ּפרטית) וחּיּות ּכללית ,6(חּיּות ְְְְֲִִֶַַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÔÈÓBÈ3,הבא השבוע של הימים כל וכמובא È‡„ÎÂ˙‡מתברכים ƒ¿ƒ¿ƒ»

'‡zÏÈÎÓ'a4 שמות חומש על הלכה ‰aM˙מדרש ÌBiL שקדושתו ƒ¿ƒ¿»∆««»
השבת, אחרי לאחריו, וגם השבת לפני לפניו, ÊÏ‡·מתפשטת ÏLÓƒ¿»ƒ¿≈

˙aL‰ ÌBÈaL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,ÂÈ¯Á‡lÓe ÂÈÙlÓ Û¯BhL∆≈ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿«¿¿ƒ∆¿««»
ÌÈÏÏÎ ועוליםÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL ƒ¿»ƒ≈∆¿≈«…
ÂÈÙlL בשבת המסתיים השבוע של ∆¿»»

‰ÏÁזו, ÈÓÈ ˙LL ÔÎÂ¿≈≈∆¿≈«…
ÂÈ¯Á‡lL אחרי הבא השבוע של ∆¿«¬»

זו, ‰aM˙שבת ÌBÈL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««»
ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL ˙‡ ÏÏBk≈∆≈∆¿≈«…

וחיות, קדושה בהם ««‰È‰ומשפיע
"L‡¯" ÌLa ‡¯w‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈¿≈…
L„ÁŒL‡¯L ÌLÎc ,Úe·M‰«»«ƒ¿≈∆……∆
L„ÁŒ"L‡¯" ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈……∆
Ïk ÏL ˙eiÁ‰ ¯B˜Ó B˙BÈ‰Ïƒ¿¿««∆»

,L„Á‰ לעיל ÔÎŒBÓkכמבואר «…∆¿≈
¯B˜Ó ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈ««»∆¿

Ïk ÏL ˙eiÁ‰ ששתÈÓÈ ««∆»¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ,Úe·M‰«»«»»»ƒƒ¿
Úe·M‰ "L‡¯" ÌLa ‡¯˜5 ƒ¿»¿≈…«»«

לא  השבת יום שלמעשה הטעם ומהו

כך? נקרא

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»
'¯B‡'‰ ÔÈÚ ¯e‡a האור הארת ≈ƒ¿«»

מהקדושֿברוךֿהוא, ∆e‰L‡האלוקי
של  והתגלות התפשטות שיש העובדה

היא  אלוקי ‰‰ÚtL‰אור Èelbƒ««¿»»
‰eÓˆÚ˙,וההארה  ÌÏÚ‰ ÔÓƒ∆¿≈»«¿

ÌˆÚ‰L עצמה האלוקות ‰e‡של ∆»∆∆
ÌÏÚ‰a,מתגלה ÔÓואינו ‰¯‡‰Â ¿∆¿≈¿∆»»ƒ
ÌˆÚ‰ העצם איננו מתגלה שכן ומה »∆∆

ממנו, מועטת הארה אלא בעצמו

הזו  '‡B¯',וההארה ‡¯˜pL ‡e‰∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â שיש העובדה ¿«¿∆≈∆

מעצמות  אור של והתפשטות הארה

היא  שההארה משמעה אין האלוקות

‡e‰L) BÓˆÚ ÌˆÚ‰L ÔÙ‡a¿…∆∆»∆∆«¿∆
ÌÏÚ‰a גילוי לידי מלבוא )ונעלה ¿∆¿≈

Èk ,‰lb˙Ó הארה שישנה לאחר גם ƒ¿«∆ƒ
עדיין  אור, BÓÏÚ‰aשל ¯‡L ÌˆÚ‰,מתגלה אינו עצמו ‡l‡והוא »∆∆ƒ¿»¿≈»¿∆»

‰¯‡‰ ˙ÎLÓ ÌˆÚ‰nL מסויימת‰pnnL הארה ‰e‡מאותה ∆≈»∆∆ƒ¿∆∆∆»»∆ƒ∆»
‰ÚtL‰‰ Èelb האלוקיתÌLa ˙‡¯˜ BÊ ‰¯‡‰Â ,˙Ïef‰ Ï‡ ƒ««¿»»∆««¿∆»»ƒ¿≈¿≈

ÔÎÏÂ .'¯B‡' עצמו העצם התגלות איננה האור שהארת ‡ÔÈמאחר ¿»≈≈
'¯B‡'‰ Èel‚a „¯ËÓ ÌˆÚ‰ שהיא (למרות האור ולהארת והתגלות, »∆∆À¿»¿ƒ»

את  'מטריד' זה ואין העצם על השפעה כל אין מהעצם) והתפשטות הארה

כלל, ÌˆÚa,העצם ÈepL ÏÚBt BÈ‡ '¯B‡'‰ Èel‚Â כיווןÌˆÚÏL ¿ƒ»≈≈ƒ»∆∆∆»∆∆
ÏÏk Ú‚B BÈ‡ הבדל כל אין העצם של ומבחינתו שמצידו ‡Ìהיינו ≈≈«¿»ƒ

,ÌˆÚ‰ BÈ‡L ÈÙÏ eÈ‰Â ,¯È‡Ó BÈ‡L B‡ '¯B‡'‰ ¯È‡Ó כי ≈ƒ»∆≈≈ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»∆∆
עצמו  העצם איננו ‚Ìאפילו Âהאור ¿«
ÌˆÚ‰ ˙elb˙‰ ‡Ï כאמור שהרי …ƒ¿«»∆∆

נשאר  העצם האור, התגלות לאחר גם

epnÓנעלם, ˙ÎLÓpL Ì‡ŒÈkƒƒ∆ƒ¿∆∆ƒ∆
העצם  Ïa·„מן וההמשכה ‰‡¯‰ ∆»»ƒ¿«

שום  לכך שאין כזה באופן היא

העצם. על השפעה

לדבר. דוגמא ומבאר וממשיך

‰iÁnL LÙp‰ ˙eiÁa BÓÎe¿¿««∆∆∆¿«»
Ûeb‰ חיות ‡˙ ומזרימה ומשפיעה ∆«
האברים  הנשפעת È‰L‡לכל החיות ∆ƒ

הנפש  עצם של התגלות איננה לגוף

ÌˆÚÓמועטת ‰‡¯‰אלא  „·Ïa ∆»»ƒ¿«≈∆∆
‡e‰ LÙp‰ ÌˆÚ Èk ,LÙp‰«∆∆ƒ∆∆«∆∆

ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa,מהתגלות שלמעלה ¿ƒ«∆¿≈
˙eiÁ' ˙ÈÁ·a BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ««

,'˙BÈÁ‰Ï בחסידות כמבואר ¿«¬
חיות, של ממקור נמשכת חיות שכאשר

שהוא  מקור יש בדבר, אופנים שני יש

יש  מהותו שבעצם היינו בעצם' 'חי

ממנו  נשפעת החיות ואמנם חיות,

מציאות  זה ובכלל אחרים, להחיות

מאיר  שהוא העובדה אבל ממנו, נפרדת

של  התגלות לא היא ומחיה ומשפיע

היינו  להחיות' 'חי של אופן ויש העצם.

למקבלי  החיות מקור בין שהיחס

מקור  כי קרוב יותר הוא והחיות השפע

והיחס  להחיות' 'חי הוא עצמו החיות

החי  לגוף הגוף את המחייה הנפש בין

בבחינת  לא היא שהנפש הוא מהנפש

להחיות' ÈÁ'חי ‡e‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«
,'˙BÈÁ‰Ï ÌÈiÁ'a ‡ÏÂ ולא ¿…¿«ƒ¿«¬

היא  חיים משפיע שהוא שהעובדה

מהותו  מעצם רק ‡l‡חלק ∆»
‰¯‡‰ epnÓ ˙ÎLÓpL מועטת ∆ƒ¿∆∆ƒ∆∆»»

בה שיש כזה באופן מאירה מהנפש וההארה ÈË¯tבלבד, ÁÎÂ ÈÏÏk Ák…«¿»ƒ¿…«¿»ƒ
eiÁÂ ˙ÈÏÏk ˙eiÁ)˙ÈË¯t לגוף ˙ משפיעה שהנפש בחסידות כמבואר «¿»ƒ¿«¿»ƒ

וחיות  בשווה, הגוף אברי בכל שנמצאת כללית חיות חיות, של סוגים שני

הפרטי  ועניינו מהותו לפי בפרט מהאברים אחד כל שמחייה )פרטית
Ûeb‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï6BÊ ‰¯‡‰Â דומה , הגוף את מחייה שהנפש ¿«¬∆«¿∆»»
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ּגּלּוי  ׁשענינֹו 'אֹור', ּבׁשם נקראת זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָוהארה

ׁשּנמׁשכת  ההארה ׁשּזֹוהי הּזּולת, אל ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

זּולת. ּכמֹו ׁשהּוא הּגּוף את להחיֹות הּנפׁש ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַמעצם

הּנ אֹור הארה ועלּֿדר רק ׁשהּוא הּׁשמׁש ואֹור ר ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מתּפּׁשט  אינֹו הּׁשמׁש עצם ׁשהרי העצם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹולא

הארה  מּמּנּו ׁשּנמׁשכת ּכיֿאם העֹולם, ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבחלל

ּבׁשם  נקראת זֹו והארה העֹולם, את להאיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבלבד

ּכמֹוֿכן  הּנפׁש, חּיּות ּבכללּות ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְִֵֶֶֶַַָ'אֹור'.

הּׂשכל, ּכח ּכמֹו הּפרטּיים, ּבּכחֹות ּגם ְְִִֵֶַַַַַָֹֹהּוא

ּבהעלם, הּוא הּמׂשּכיל, ּכח ׁשהּוא הּׂשכל, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשעצם

זה  אין הּמׂשּכיל, ּכח על יֹודעים ׁשאנּו זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהרי

הּמׂשּכיל, ּכח ׁשל מציאּותֹו את מרּגיׁשים ְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשאנּו

ּומּזה  הּגלּוי, הּׂשכל את מרּגיׁשים ׁשאנּו ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכיֿאם

ּכח  ׁשל הּמציאּות ׁשּיׁשנּה מכריחים ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹאנּו

ּבּׂשכל  רק היא ׁשהרּגׁשתנּו והינּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמׂשּכיל,

מהֿׁשאיןּֿכן  'אֹור', ּבׁשם נקרא הּוא ורק ְְְִֵֵֵֶַַַָָהּגלּוי,

ּבׁשם  נקרא ולכן ּבהעלם, הּוא הּמׂשּכיל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹּכח

יׁשנם  הּמׂשּכיל ׁשּבּכח הּדבר ׁשּוּדאי ואף .'חׁש'ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

הּגלּוי, ּבּׂשכל מאׁשר יֹותר ּברּבּוי הענינים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

הּוא  הּנפׁש ׁשּבעצם החּיּות, ּבענין הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַּוכמֹוֿכן

ּובאיןֿער יֹותר ּברּבּוי ׁשהּוא החּיּות ְְֲִֵֵֶֶֶַַֹעצם

זה  הרי מּכלֿמקֹום החּיּות, ּבהתּפׁשטּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָמאׁשר

אֹודֹות  מדּברים ּכאׁשר ּכי ,'חׁש' ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹנקרא

ּבהעלם  ׁשהּוא העצם הּנה הּזּולת, אל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּגּלּוי

,'חׁש' ּבׁשם הּזּולת לגּבי נקרא ְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹמהּזּולת,

הּזּולת, אל ּבגּלּוי ׁשּבאה ההארה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָוהתּפּׁשטּות

ׁשּלגּבי  מּובן, ּומּזה 'אֹור'. ּבׁשם אצלֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָנקרא

ּבׁשם  נקרא ׁשהעצמי ,להפ זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהעצם

,'חׁש' ּבׁשם נקראת ההארה והתּפּׁשטּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ'אֹור',
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  וגם הנבראים ואת העולמות את שמחייה האלוקית ≈¿ƒ˜¯‡˙להארה

BÈÚL ,'¯B‡' ÌLa היא האור של ‰‰ÚtL‰ומהותו Èelb ¿≈∆ƒ¿»ƒ««¿»»
והחיות האור ממקור והחיות האור ‰Ïef˙,והמשכת Ï‡,אחרת למציאות ∆««

האור  ממקור ‰LÙpנפרדת ÌˆÚÓ ˙ÎLÓpL ‰¯‡‰‰ È‰BfL∆ƒ«∆»»∆ƒ¿∆∆≈∆∆«∆∆
BÓk ‡e‰L Ûeb‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆«∆¿

˙ÏeÊ החיות השפעת אמנם כי «
שהנפש  באופן היא הגוף אל מהנפש

אבל  הגוף, את וממלאת בגוף מתלבשת

מציאות  היא הגוף מציאות זאת עם

עצמה  מהנפש אחרת ומציאות נפרדת

שיעור. לאין מהגוף שנעלית

להשפעת  נוספת דוגמא ומביא וממשיך

באופן  למקורו מחוץ אל ממקורו האור

ולא  בלבד הארה היא שההשפעה כזה

העצם. של התגלות

¯B‡Â ¯p‰ ¯B‡ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«≈¿
‡e‰L LÓM‰ לאור בדומה «∆∆∆

ונבראים  עולמות המחייה האלוקי

הגוף  את המחייה הנפש לאור ובדומה

‰¯‡‰ האור ¯˜ ÏÂ‡ממקור «∆»»¿…
,ÌˆÚ‰ של התגלות בכך ואין »∆∆

עצמו  האור ושל עצמה ≈¬∆È¯‰Lהשמש
LÓM‰ ÌˆÚ עצמוBÈ‡ ∆∆«∆∆≈

ËMt˙Ó להאיר,ÌÏBÚ‰ ÏÏÁa ƒ¿«≈«¬«»»
‰¯‡‰ epnÓ ˙ÎLÓpL Ì‡ŒÈkƒƒ∆ƒ¿∆∆ƒ∆∆»»
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï „·Ïaƒ¿«¿»ƒ∆»»
.'¯B‡' ÌLa ˙‡¯˜ BÊ ‰¯‡‰Â¿∆»»ƒ¿≈¿≈

Îe˙eiÁ ˙eÏÏÎa ‡e‰L BÓ¿∆ƒ¿»«
,LÙp‰ שעצם כזה באופן באה שהיא «∆∆

ורק  פועלת, ולא מתגלית לא הנפש

הגוף את מחייה ממנה ≈¿ÔÎŒBÓkהארה
,ÌÈiË¯t‰ ˙BÁka Ìb ‡e‰««…«¿»ƒƒ
יורדת  מהנפש החיות שבה בצורה

הפרטיים  הכוחות את ¿BÓkלהפעיל
ÌˆÚLלמשל  ,ÏÎO‰ Ák…««≈∆∆∆∆

,ÏÈkNn‰ Ák ‡e‰L ,ÏÎO‰«≈∆∆…«««¿ƒ
הקיים  רעיונות, ולהשכיל להבין הכוח

עצמה ÌÏÚ‰aבנפש ‡e‰ ואינו ¿∆¿≈
גלוייה, בצורה בגוף ונרגש ניכר

ÏÚ ÌÈÚ„BÈ e‡L ‰Ê È¯‰L∆¬≈∆∆»¿ƒ«
של  ומציאותו ‰ÏÈkNnקיומו Ák הזו הידיעה הרי הנפש, Ê‰של ÔÈ‡ …«««¿ƒ≈∆

ÏÈkNn‰ Ák ÏL B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ÌÈLÈb¯Ó e‡L,מוחשית בצורה ∆»«¿ƒƒ∆¿ƒ∆…«««¿ƒ
ÌÈLÈb¯Ó e‡L Ì‡ŒÈk רק מוחשית ‰ÈeÏbבצורה ÏÎO‰ ˙‡ ƒƒ∆»«¿ƒƒ∆«≈∆«»

מורגש, כן ÌÈÁÈ¯ÎÓשהוא e‡ ‰fÓe הגיונית dLiLבהוכחה ƒ∆»«¿ƒƒ∆∆¿»
,ÏÈkNn‰ Ák ÏL ˙e‡Èˆn‰ שמשכיל כוח יש שכל, יש שאם מובן כי «¿ƒ∆…«««¿ƒ

השכל  e˙Lb¯‰Lאת ,eÈ‰Â ומוחשית גלוייה ¯˜בצורה ‡È‰ ¿«¿∆«¿»»≈ƒ«

ÈeÏb‰ ÏÎOa,ומושג ‰e‡המובן ˜¯Â והנרגש הניכר בלבד הגלוי השכל «≈∆«»¿«
ÏÈkNn‰ Ák ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ ונרגש ניכר שאינו ƒ¿»¿≈«∆≈≈…«««¿ƒ

ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ מתגלה ואינו נעלם שהוא ÌLaכיוון ‡¯˜ ¿∆¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈
'CLÁ' העלם .המסמל …∆

שלכאורה  השאלה נשאלת כך ועל

'חושך' בשם המשכיל כוח עצם כינוי

שממשיך. וכפי ביאור, צריך

ÁkaL ¯·c‰ È‡ceL Û‡Â¿«∆«««»»∆«…«
Ú‰ Ïk ÌLÈ ÏÈkNn‰ÌÈÈ ««¿ƒ∆¿»»»ƒ¿»ƒ

ÏÎOa ¯L‡Ó ¯˙BÈ Èea¯a¿ƒ≈≈¬∆«≈∆
,ÈeÏb‰ התחושה מבחינת כלומר, «»

הוא  השכל כוח האדם, של וההרגשה

לאמיתו  אבל מורגש ובלתי נעלם דבר

השכל  מעלת את בו יש דבר של

בשכל  מאשר יותר הרבה וההבנה

ÔÈÚaהגלוי  ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿«
‡e‰ LÙp‰ ÌˆÚaL ,˙eiÁ‰««∆¿∆∆«∆∆

של  ההימצאות ‰eiÁ˙מקום ÌˆÚ∆∆««
‡e‰L החיות בעצם החיות מידת ∆

C¯ÚŒÔÈ‡·eהיא  ¯˙BÈ Èea¯a¿ƒ≈¿≈¬…
בערך, שלא היא והאיכות, והריבוי,

והשוואה, יחס כל מידת L‡Ó¯ללא ≈¬∆
הקיימת  החיות ¿»¿eËLt˙‰a¿ƒ˙ומהות

‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eiÁ‰««ƒ»»¬≈∆
החיות  ועצם המשכיל «¿ƒ˜¯‡כוח

,'CLÁ' ÌLa על והמענה והביאור ¿≈…∆
הוא  ÌÈ¯a„Óכך ¯L‡k Èk לא ƒ«¬∆¿«¿ƒ

עצמו  הדבר של והמהות התכונות על

‰Èelbאלא  ˙B„B‡ החיות עצם של «ƒ
המשכיל  כוח ‰Ïef˙,ועצם Ï‡∆««

בגוף  החיות התגלות היינו חוץ, כלפי

דרך  (ועל בשכל המשכיל כוח והתגלות

התגלות  באלוקות, למעלה בנמשל, זה

בעולמות  האלוקות מעצמיות ההארה

e‰L‡ונבראים) ÌˆÚ‰ ‰p‰ƒ≈»∆∆∆
,˙Ïef‰Ó ÌÏÚ‰a עצמו הוא כי ¿∆¿≈≈««

הוא  הגילוי וכל הזולת אל מתגלה לא

הארה, ‰Ïef˙רק Èa‚Ï ‡¯˜ƒ¿»¿«≈««
'CLÁ' ÌLa,והעלם ¿≈…∆

‰‡aL ‰¯‡‰‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«∆»»∆»»
BÏˆ‡ ‡¯˜ ,˙Ïef‰ Ï‡ Èel‚a ולגביו הזולת '‡B¯'אצל ÌLa ¿ƒ∆««ƒ¿»∆¿¿≈

נקרא fÓe‰והתגלות. שהעצם ולגביו הזולת אצל שהוא כפי הדברים וממצב ƒ∆
אור  נקראת וההארה ‰ÌˆÚחושך Èa‚lL ,Ô·eÓ בעצמו‰Ê È¯‰ »∆¿«≈»∆∆¬≈∆

CÙ‰ÏÈÓˆÚ‰L הזולת), לגבי הוא כיצד להתייחס (מבלי לעצמו ביחס ¿≈∆∆»«¿ƒ
'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜ ‰¯‡‰‰ ˙eËMt˙‰Â ,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«¿«∆»»ƒ¿≈¿≈…∆
הוא  בהארה שמאיר המעט ובתוקף, בריבוי הוא העניין שם העצם לעומת כי
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c"iyz'dח elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

לגּבי  הּנה 'אֹור', הּוא העצם ׁשּלגּבי ׁשּמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו,

הּוא  העצם ׁשּלגּבי ּומה ,'חׁש' הּוא ְֵֶֶֶֶַַַַָֹהּזּולת

'אֹור'. הּוא הּזּולת לגּבי הּנה ,'חׁש'ְִֵֵֶַַַֹ

Ô·eÈÂ ודּבּור ּמחׁשבה ּבין מהחלּוק ,7זה ¿»ְְִִֵֵֶַַָָ

הּזּולת, לגּבי ּבהעלם היא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמחׁשבה

ׁשּמגּלה  הּדּבּור ענין ּכל ׁשּזהּו ּגּלּוי, הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָוהּדּבּור

ה  עצמֹו לגּבי אמנם להפ,לזּולתֹו, זה רי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

חׁש הּוא והּדּבּור יֹותר, ּגּלּוי היא ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּמחׁשבה

הּׂשכל  את חֹוׁשב ּדכאׁשר אצלֹו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהעלם

אמּתת  ּכל אצלֹו מאיר הּמחׁשבה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבאֹותּיֹות

ּבאֹותּיֹות  הּׂשכל את מלּביׁש וכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּׂשכל,

הּׂשכל. על ּומסּתיר מעלים זה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַהּדּבּור,

הּבריאה  ׁשעֹולם למעלה, ּגם הּוא ְְְְִֵֶַַַָָָּוכמֹוֿכן

ודּבּור, מחׁשבה ּבדגמת ׁשהם הּיצירה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻועֹולם

ועֹולם  ,'חׁש' ּבׁשם נקרא הּבריאה עֹולם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהּנה

ּכּידּוע  'אֹור', ּבׁשם אֹור 8הּיצירה "יֹוצר ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֵַַַָָ

"חׁש עֹולם 9ּובֹורא על קאי אֹור" ׁש"יֹוצר , ֵֵֵֶֶַָָֹ

הּבריאה. עֹולם על קאי  "חׁש ו"ּבֹורא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּיצירה,

למעלה  הּוא הּבריאה ׁשעֹולם היֹות ּדעם ְְְְְְֱִִֶַַַָָָוהינּו,

רק  הּוא הּבריאה עֹולם ׁשהרי הּיצירה, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמעֹולם

הּיׁש ּכאׁשר הּוא הּיצירה ועֹולם הּיׁש, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָהתחלת

נקרא  למּטה לגּבי מּכלֿמקֹום צּורה, ּגם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמקּבל

להאיר  ׁשּיכֹול לפי 'אֹור', ּבׁשם הּיצירה ְְְְִִִֵֶַָָָָעֹולם

מּבחינת  למעלה ׁשהּוא הּבריאה ועֹולם ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָלמּטה,

לגּבי  אבל .'חׁש' ּבׁשם נקרא למּטה, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּגּלּוי

הּוא  הּבריאה ׁשעֹולם ,להפ זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָלמעלה,

ּב"יֹוצר  ולכן ,'חׁש' הּוא הּיצירה ועֹולם ְְְְִֵֵֶַָָָֹ'אֹור',

"חׁש ּוב"ּבֹורא ׁשלֿיד, ּבּתפּלין ימׁשמׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹאֹור"

ׁשלֿראׁש ּבּתפּלין ׁשל10ֿימׁשמׁש ּתפּלין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌˆÚחושך, Èa‚lL ‰nL ,eÈ‰Â עצמו '‡B¯',מצד ‡e‰ היינו ¿«¿∆«∆¿«≈»∆∆

המשכיל  כוח של וכן הנפש של ‰e‡העצמיות ˙Ïef‰ Èa‚Ï ‰p‰ƒ≈¿«≈««
'CLÁ',לגביו נעלם נשאר אלא הזולת אל מתגלה אינו Èa‚lLכי ‰Óe …∆«∆¿«≈

'CLÁ' ‡e‰ ÌˆÚ‰,המועטת ההארה ‰e‡היינו ˙Ïef‰ Èa‚Ï ‰p‰ »∆∆…∆ƒ≈¿«≈««
'¯B‡' והשפעת גילוי זה הרי לגביו כי

חיות.

בתוספת  העניין את ומבאר וממשיך

ביאור.

‰Ê Ô·eÈÂ שנקרא שמה לעיל האמור ¿»∆
הוא  העצם לגבי הרי הזולת, לגבי אור

הזולת, לגבי חושך שנקרא ומה חושך,

אור הוא העצם לגבי eÏÁ‰Ó≈«ƒ˜הרי
ea„Â¯ההבדל  ‰·LÁn ÔÈa7, ≈«¿»»¿ƒ

Èa‚Ï ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‰·LÁnL∆«¿»»ƒ¿∆¿≈¿«≈
˙Ïef‰ האדם מה יודע אינו והזולת ««

חושב, Èelbשמולו ‡e‰ ¯eac‰Â¿«ƒƒ
מתגלה  האדם שדרכו האמצעי והוא

הזולת, ÔÈÚאל Ïk e‰fL מהותו ∆∆»ƒ¿«
של  l‚nL‰ומטרתו ¯eac‰ את «ƒ∆¿«∆

באדם  שקיימים הרגש ואת השכל

Èa‚Ï ÌÓ‡ ,B˙ÏeÊÏ האדם ¿»»¿»¿«≈
,CÙ‰Ï ‰Ê È¯‰ BÓˆÚ«¿¬≈∆¿≈∆
,¯˙BÈ Èelb ‡È‰ ‰·LÁn‰L∆««¿»»ƒƒ≈
במחשבות  עצמו לבין בינו האדם לגבי

ביתר  הם והרגש השכל בתוכו, שלו

גילוי  לידי באים שהם מכפי תוקף

בדיבור זאת eac‰Â¯לזולת לעומת ¿«ƒ
,BÏˆ‡ ÌÏÚ‰Â CLÁ ‡e‰ כי …∆¿∆¿≈∆¿

את  לצמצם אותו מכריח הדיבור

והרגש  השכל של והעוצמה העומק

‡˙האדם L‡Îc¯שלו  ·LBÁ ¿«¬∆≈∆
˙Bi˙B‡a ÏÎO‰ של מילים «≈∆¿ƒ

Ïk BÏˆ‡ ¯È‡Ó ,‰·LÁn‰««¿»»≈ƒ∆¿»
ÏÎO‰ ˙zÓ‡,מושלמת בצורה ¬ƒ««≈∆

¯L‡ÎÂהאדם˙‡ LÈaÏÓ ¿«¬∆«¿ƒ∆
˙Bi˙B‡a ÏÎO‰ של מילים «≈∆¿ƒ

¯eac‰,שלו הרעיון את שמגבילות «ƒ
ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«¿ƒ«

ÏÎO‰ רק הוא בדיבור שבא ומה «≈∆
השכל. של ומצומצם מועט חלק

ÔÎŒBÓÎe היא מחשבה הזולת שלגבי ודיבור מחשבה לגבי לאמור בדומה ¿≈
ודיבור  גילוי היא מחשבה עצמו האדם לגבי ואילו גילוי, הוא ודיבור העלם

כך  העלם, ÏÚÓÏ‰הוא Ìb ‡e‰,באלוקות‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL «¿«¿»∆»«¿ƒ»
,¯ea„Â ‰·LÁÓ ˙Ó‚„a Ì‰L ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ,הבריאה עולם ¿»«¿ƒ»∆≈¿À¿««¬»»¿ƒ

בבחינת  הוא ממנו, שלמטה היצירה, ועולם מחשבה בבחינת הוא יותר, הנעלה

'CLÁ',דיבור, ÌLa ‡¯˜ ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ‰p‰ עולם הוא כי ƒ≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿≈…∆
מהתגלות, למעלה ‰Èˆi¯‰נעלה, ÌÏBÚÂ של הגדרה יותר יש שבו ¿»«¿ƒ»
נקרא  הנבראים, '‡B¯',מציאות ÌLa ההתגלות היצירה בעולם כי ¿≈

יותר  בעולמות האלוקות של והפעולה

ונרגשת המבואר Úe„ik8ניכרת «»«
החסידות נוסח Le¯Ùaבתורת ¿≈

שמע  קריאת בברכות ≈"BÈˆ¯הברכה
"CLÁ ‡¯B·e ¯B‡9¯ˆBÈ"L , ≈…∆∆≈

È‡˜ "¯B‡ מכווןÌÏBÚ ÏÚ »≈«»
‰¯Èˆi‰ האלוקות פעולת שבו «¿ƒ»

בגלוי, ניכרת הנבראים ביצירת

È‡˜ "CLÁ ‡¯Ba"Â מכווןÏÚ ¿≈…∆»≈«
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ עניין כל שבו »«¿ƒ»

בהעלם. הוא הנבראים מציאות

ÌÏBÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰‡È¯a‰ במדרגה «¿ƒ»¿«¿»

ÌÏBÚ È¯‰L ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÓ≈»«¿ƒ»∆¬≈»
˙ÏÁ˙‰ ˜¯ ‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»««¿»«

,Li‰ הנבראים של בלבד ההתחלה «≈
‰Èˆi¯‰ומציאות כ'יש' ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»

Ìb Ïa˜Ó Li‰ ¯L‡k ‡e‰«¬∆«≈¿«≈«
‰¯eˆ מציאות שזו מסויימת ותבנית »

מוגדרת, יותר ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒעוד
‰hÓÏ Èa‚Ï למציאות ביחס ¿«≈¿«»

התחתונה  ÌÏBÚהגשמית ‡¯˜ƒ¿»»
'¯B‡' ÌLa ‰¯Èˆi‰ בשם ולא «¿ƒ»¿≈

ו'מציאות', ÏBÎiL'יש' ÈÙÏ האור ¿ƒ∆»
היצירה  בעולם המאיר האלוקי

ÌÏBÚÂ ,‰hÓÏ ¯È‡‰Ï¿»ƒ¿«»¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆¿«¿»

,‰hÓÏ Èelb ˙ÈÁaÓ שהוא ƒ¿ƒ«ƒ¿«»
למטה  נמשך להיות מכדי «¿ƒ˜¯‡נעלה

'CLÁ' ÌLa שהוא שם על והעלם ¿≈…∆
מהגילוי. Èa‚Ïלמעלה Ï·‡¬»¿«≈

,CÙ‰Ï ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈∆¿≈∆
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL יותר הנעלה ∆»«¿ƒ»

‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,'¯B‡' ‡e‰¿»«¿ƒ»
יותר  ÔÎÏÂהנחות ,'CLÁ' ‡e‰…∆¿»≈

שמע  קריאת ברכות באמירת נהוג

שחרית  ‡B¯"בתפילת ¯ˆBÈ"a'אור 'יוצר המילים אמירת שבעת ¿≈
"CLÁ ‡¯Ba"·e ,„ÈŒÏL ÔÈlÙza LÓLÓÈ המילים אמירת ובעת ¿«¿≈«¿ƒƒ∆»¿≈…∆

חושך' L‡¯ŒÏL'בורא ÔÈlÙza LÓLÓÈ10ÔÈlÙz È¯‰Â , ¿«¿≈«¿ƒƒ∆…«¬≈¿ƒƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰ L‡¯ŒÏL במדרגהÔÈlÙz Èk ,„ÈŒÏL ÔÈlÙzÓ ∆…≈¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ
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ט ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ּתפּלין  ּכי ׁשלֿיד, מּתפּלין למעלה הם ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹראׁש

ׁשלֿראׁש ּותפּלין ׁשֹוקע", "חֹותם הּוא ְִִֵֶֶַָָֹׁשלֿיד

ּבחינת  הּוא ׁשֹוקע" "חֹותם ּבֹולט", "חֹותם ְִֵֵַַָָהּוא

אפן  ּכפי ונמּדד ּב'כלים' ּומתלּבׁש ׁשּׁשֹוקע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאֹור

האֹור  ּבחינת הּוא ּבֹולט" ו"חֹותם ְְִִֵֵַַָָה'ּכלים'.

למעלה  ׁשהּוא הינּו מה'ּכלים', ְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּבֹולט

הּתפּלין  ּבדרּוׁשי  ּכּמבאר ּב'כלים', ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹמהתלּבׁשּות

ּדּבּורֿ הּׁשירים' 'ׁשיר על ּתֹורה' ְִִִִִֵַַָּב'לּקּוטי

ּכחֹותם" "ׂשימני ּב"ּבֹורא 11הּמתחיל ולכן , ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשהּוא  מּפני ׁשלֿראׁש, ּבּתפּלין ימׁשמׁש "ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹֹחׁש

ׁשּנקר  רק יֹותר, עליֹון למּטה.אֹור לגּבי 'חׁש' א ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"ׂשימני  מבּקׁשת יׂשראל' 'ּכנסת ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוהינּו,

למּטה,12ּכחֹותם" מּלמעלה האֹור ׁשּימש , ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

"חֹותם  ה"חֹותם", עלֿידי היא ְְִֵֶַַַַָָָָׁשההמׁשכה

נמׁש ׁשהאֹור ּכמֹו הּנה ׁשֹוקע", וחֹותם ְְְִִֵֵֵֶַָָָּבֹולט

למעלה  ׁשהּוא האֹור מעלת ּגדלה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָמּלמעלה,

ּבֹולט", "חֹותם ׁשּנקרא ּב'כלים', ְְְְִִִֵֵֵֶַָָמהתלּבׁשּות

ּב'כלים', הּמתלּבׁש מהאֹור יֹותר נעלה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

הרי  למּטה, לגּבי אבל ׁשֹוקע". "חֹותם ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנקרא

'אֹור', ּבׁשם נקרא ּב'כלים' הּמתלּבׁש האֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּדוקא

האֹור  ואּלּו הּזּולת, אל הּגּלּוי ענין ְְִִִֶֶַַַַָׁשהּוא

ּבׁשם  נקרא ּב'כלים' מהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּלמעלה

'אֹור', ּבׁשם נקרא הּיצירה ׁשעֹולם ׁשּזהּו ,'חׁש'ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

.'חׁש' ּבׁשם הּבריאה ְְְִֵֶַָָֹועֹולם

ÔÂÈÎÂ אל ההׁשּפעה ּגּלּוי הּוא ה'אֹור' ענין ׁשּכל ¿≈»ְְִִֶֶַַַָָָָ

'טֹוב' ּבׁשם ה'אֹור' נקרא לכן ְְִֵֵַַָָָהּזּולת,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכי 13ו'חסד', האֹור את אלקים וּירא ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכמֹו אחד, ענין הם ו'חסד' ו'טֹוב' ְְְִֵֶֶֶָָָטֹוב,

לפי 14ׁשּכתּוב  והינּו, ירּדפּוני", וחסד טֹוב א" ְְְְְִִִֶֶֶַַָָ

הּזּולת, אל ההׁשּפעה הּוא ה'אֹור' ענין ְְִֶֶַַַַַָָָָׁשּכל

טּובֹו מּצד רק הּוא הּזּולת אל ההׁשּפעה ְְְִִֶַַַַַַַָָוענין
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ועוד. מ"זֿח. פ"א  הבריאה תפלת מס' חסידים משנת ואילך.11)רפ"א. א ו.12)מה, ח, ד.13)שה"ש א, בראשית

ו.14) כג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙BÁ" ‡e‰ L‡¯ŒÏL ÔÈlÙ˙e ,"Ú˜BL Ì˙BÁ" ‡e‰ „ÈŒÏL∆»»≈«¿ƒƒ∆…»

,"ËÏBa כלומר הבולט', 'חותם הוא האחד חותמת. של אופנים שני יש ≈
הוא  והשני שוקעת. צורה בשעווה יוצרות והן בולטות שבחותמת שהאותיות

בשעווה  נעשה בו, וכשחותמים שוקעות שבו שהאותיות השוקע' 'חותם

מבליטה  שכן בולטות, אלו אותיות

נעשית  ומשקיעה שקיעה נעשית

הכתוב בליטה. את הזוהר מפרש וכך

הוא  לבך', על 'כחותם השירים' ב'שיר

הבולט, חותם ראש, של תפילין

על  ו'כחותם שלמטה. משקיעה שנעשה

חותם  יד, של תפילין הוא זרועך',

והמשמעות  מבליטה, שנעשה השוקע

שמ  היא הדברים של «"Ì˙BÁהפנימית
¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰ "Ú˜BL≈«¿ƒ«»
למטה  מלמעלה שמאיר האלוקי

Ú˜BML למטהLaÏ˙Óe ∆≈«ƒ¿«≈
ÔÙ‡ ÈÙk „cÓÂ 'ÌÈÏÎ'a¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ…∆

'ÌÈÏk'‰ יכולים שהכלים במידה «≈ƒ
ולהכיל. ËÏBa"לקלוט Ì˙BÁ"Â¿»≈

ËÏBaL ¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»∆≈
'ÌÈÏk'‰Ó לכלים מחוץ ומאיר ≈«≈ƒ

הכלים,ומעבר  ¿»‰eÈלמגבלות
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
ÈLe¯„a ¯‡·nk ,'ÌÈÏÎ'a¿≈ƒ«¿…»ƒ¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÔÈlÙz‰«¿ƒƒ¿ƒ≈»

הזקן 'ÈL¯לאדמו"ר ÏÚ«ƒ
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac 'ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח  ÈÓÈN"ƒ≈ƒבמאמר 
"Ì˙BÁk11‡¯Ba"a ÔÎÏÂ , «»¿»≈¿≈

LÓLÓÈ "CLÁ המתפלל האדם …∆¿«¿≈
ÈtÓ ,L‡¯ŒÏL ÔÈlÙza«¿ƒƒ∆…ƒ¿≈

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ¯B‡ ‡e‰L מאשר ∆∆¿≈
יד, של תפילין של pL˜¯‡האור ˜«̄∆ƒ¿»
‰hÓÏ Èa‚Ï 'CLÁ' נעלה הוא כי …∆¿«≈¿«»

למטה. להתגלות מכדי ונעלם

'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ¯L‡Îc ,eÈ‰Â¿«¿¿«¬∆¿∆∆ƒ¿»≈
˙Lw·Ó מהקדושֿברוךֿהוא ¿«∆∆

"Ì˙BÁk ÈÓÈN"12C˘ÓiL , ƒ≈ƒ«»∆À¿«
¯B‡‰ העליון ÏÚÓlÓ‰האלוקי »ƒ¿«¿»

ŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,‰hÓÏ¿«»∆««¿»»ƒ«
,"Ì˙BÁ"‰ È„È האופנים ובשני ¿≈«»

Ì˙BÁÂהאמורים  ËÏBa Ì˙BÁ"»≈¿»

"Ú˜BL,(יד של תפילין ועניין ראש של תפילין עניין BÓk(שהם ‰p‰ ≈«ƒ≈¿
,‰ÏÚÓlÓ CLÓ ¯B‡‰L עצמו האור מצד הם שהדברים Ï„b‰כפי ∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»

˙ÏÚÓ בעניין מיוחד ויתרון מיוחדת מעלה ÏÚÓÏ‰יש ‡e‰L ¯B‡‰ «¬«»∆¿«¿»
"ËÏBa Ì˙BÁ" ‡¯˜pL ,'ÌÈÏÎ'a ˙eLaÏ˙‰Ó היא הארתו כי ≈ƒ¿«¿¿≈ƒ∆ƒ¿»»≈

לכלי, מחוץ בולט שהאור באופן

‡e‰L מהתלבשות שלמעלה האור  ∆
B‡‰Ó¯בכלים ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈»

‡¯˜pL ,'ÌÈÏÎ'a LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆ƒ¿»
"Ú˜BL Ì˙BÁ".הכלים בתוך »≈«

,‰hÓÏ Èa‚Ï Ï·‡ שהדברים כפי ¬»¿«≈¿«»
הנבראים, מצד Âc˜‡הם È¯‰¬≈«¿»

'ÌÈÏÎ'a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰»«ƒ¿«≈¿≈ƒ
מצומצם יותר הוא «¿ƒ˜¯‡ולכאורה

ÔÈÚ ‡e‰L ,'¯B‡' ÌLa¿≈∆ƒ¿«
,˙Ïef‰ Ï‡ Èelb‰'ה'חושך היפך «ƒ∆««

ÏÚÓlL‰וההעלם  ¯B‡‰ el‡Â¿ƒ»∆¿«¿»
'ÌÈÏÎ'a ˙eLaÏ˙‰Ó שהוא ≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

נעלה  יותר aעצמו ‡¯˜ÌL ƒ¿»¿≈
'CLÁ',מהגילוי נעלה הוא כי …∆
e‰fL לעיל המובא על ההסבר ∆∆

‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚL למטה שהוא ∆»«¿ƒ»
הבריאה  מעולם «¿ƒ˜¯‡במדרגה

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÂ ,'¯B‡' ÌLa¿≈¿»«¿ƒ»
היצירה  מעולם יותר נעלה עולם שהוא

'CLÁ'נקרא ÌLa.והעלם ¿≈…∆
‡e‰ '¯B‡'‰ ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿«»

‰ÚtL‰‰ Èelb האור ממקור ƒ««¿»»
‰Ïef˙והשפע  Ï‡ ובאופן ∆««

בזולת, תיקלט ≈«ÔÎÏשההשפעה
'¯B‡'‰ ‡¯˜ גם'·BË' ÌLa ƒ¿»»¿≈

·e˙kL BÓk ,'„ÒÁ'Â13 בתיאור »∆∆¿∆»
‰‡B¯הבריאה  ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ««¿¡…ƒ∆»

,·BË Èk נקרא שהאור מפורש הרי ƒ
ÔÈÚ'טוב' Ì‰ '„ÒÁ'Â '·BË'Â¿»∆∆≈ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,„Á‡14 בתהילים ∆»¿∆»
,"ÈeÙc¯È „ÒÁÂ ·BË C‡"«»∆∆ƒ¿¿ƒ
'¯B‡'‰ ÔÈÚ ÏkL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿«»

‰ÚtL‰‰ ‡e‰ והנתינה וההארה ««¿»»
‰ÚtL‰‰ ÔÈÚÂ ,˙Ïef‰ Ï‡∆««¿ƒ¿«««¿»»

האלוקי האור ‰Ïef˙של Ï‡∆««
ולנבראים  vÓ„לעולמות ˜¯ ‡e‰«ƒ«
,C¯a˙È B·eË מכך ורק אך נובע ƒ¿»≈
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c"iyz'dי elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

להטיב" הּטֹוב "טבע ענין ׁשּזהּו ,וכיון 15יתּבר . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

והינּו האהבה, היא והחסד הּטֹוב ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּסּבת

ּכמֹו והחסד, הּטֹוב ׁשל הּפנימּיּות היא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשהאהבה

ּכן 16ׁשּכתּוב  על ,אהבּתי עֹולם "אהבת ְֲֲִֵֶַַַַָָ

ּבחינת  הּוא 'אהבה' ּגם לכן חסד", ְְְֲִִֵֶַַַַָָָמׁשכּתי

ׁשּתי  ּבגימטרּיא "ואהבּת" ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ'אֹור',

'אֹור' ואֹור17ּפעמים יׁשר 'אֹור חֹוזר'., ְְִֵָָָ

הּוא ‡ÌÓג) ה'אֹור' ׁשענין הּנ"ל עלּֿפי »¿»ְִִֶַַַַָ

להבין  צרי ּדוקא, למּטה ְְְְִִַַַַָָָָָָההׁשּפעה

ּדבׁשלמא  'אֹור', ּבׁשם חֹוזר' 'אֹור נקרא ְְְְִִֵֵָָָָָלּמה

ׁשל  ּבאפן להיֹותֹו 'אֹור', ּבׁשם נקרא יׁשר' ְְְְִִֵֶֶָָָֹ'אֹור

אבל  האֹור. ענין ׁשּזהּו למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהמׁשכה

ועֹולה  ׁשחֹוזר הּוא ׁשענינֹו ּכיון חֹוזר', ְְִֵֵֵֶֶֶָָ'אֹור

מּובן  אינֹו למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָלמעלה,

'אֹור'. ּבׁשם נקרא ְְִֵָָָלּמה

ÔÈ·‰Ïeּפרּוׁש ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְִִִֵֶַָָ

ענין  ׁשּי אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְְִִֵַַַָָָָ"ואהבּת",

ּבזה  ּומבאר אהבה, על על 18הּצּוּוי הּוא ׁשהּצּוּוי ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּלפני  ּבּפסּוק היא וההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָההתּבֹוננּות,

ׁשמע  ּדקריאתֿׁשמע , ראׁשֹון ּפסּוק ְְְְְִִִַַַַָָָ"ואהבּת",

אחד  הוי' אלקינּו הוי' ּפרּוׁש19יׂשראל ּכי , ְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

ּכדאיתא  ּבֹו", ּכּיֹוצא "ׁשאין הּוא ְִִֵֵֶֶַָָ"אחד"

(וכן 20ּבּמדרׁש ּבֹו" ּכּיֹוצא ּבעֹולם אין אחד, "ה' ְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּנאמר ׁשּלא 21ּבאברהם אברהם, היה אחד ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכללּות  ׁשּיׁשנֹו ּדאף ּבֹו), ּכּיֹוצא ימים ּבאֹותן ְְְְִֵֶֶַַָָָָָהיה

עד  ה ּוא "אּתה מּכלֿמקֹום ההׁשּתלׁשלּות, ְְְִִֵֶַַַַָָָסדר

העֹולם" מּׁשּנברא הּוא ואּתה העֹולם, נברא ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
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האמצעי 15) אדמו"ר במאמרי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה פ"ד. והאמונה היחוד שער תניא רפ"א. א שער המלך עמק

ה. ע' לא 16)קונטרסים ב.ירמי' ספמ"ג.17), תניא במקומו. האריז"ל סידור פכ"ג. הק"ש שער סהמ"צ 18)פע"ח ראה

וש"נ. ואילך. רסז ע' א) (כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה .116 ע' תש"א סה"מ א. קצט, ד.19)להצ"צ ו, במדב"ר 20)ואתחנן

ה. כד.21)פ"י, לג, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
טוב  ÈË‰Ï·"שהקדושֿברוךֿהוא ·Bh‰ Ú·Ë" ÔÈÚ e‰fL15 ב לטו ∆∆ƒ¿«∆««¿≈ƒ

לזולתו. להיטיב מהותית תכונה יש

,‰·‰‡‰ ‡È‰ „ÒÁ‰Â ·Bh‰ ˙aqL ÔÂÈÎÂ תכונה יש לטוב כלומר, ¿≈»∆ƒ««¿«∆∆ƒ»«¬»
היא  ולחסד לטוב הסיבה אבל להיטיב, הזולת מהותית ואהבת היא האהבה,

לו מטיבים שבגללה ¿»¿eÈ‰Âהסיבה
ÏL ˙eiÓÈt‰ ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ«¿ƒƒ∆

,„ÒÁ‰Â ·Bh‰ ומה המניע והיא «¿«∆∆
והחסד  הטוב עשיית מאחורי שעומד

·e˙kL BÓk16 ירמיהו בנבואת ¿∆»
ישראל  לעם אומר שהקדושֿברוךֿהוא

ÏÚ ,CÈz·‰‡ ÌÏBÚ ˙·‰‡"«¬«»¬«¿ƒ«
Ôk האהבה CÈzÎLÓמפני ≈¿«¿ƒ

,"„ÒÁ היא שהאהבה מפורש הרי »∆
לחסד  שהאהבה ÔÎÏהסיבה כיוון »≈

והשפעה  לחסד והמקור הסיבה היא

˙ÈÁa ‡e‰ '‰·‰‡' Ìb««¬»¿ƒ«
"z·‰‡Â" ÔÈÚ e‰fL ,'¯B‡'∆∆ƒ¿«¿»«¿»
ÌÈÓÚt ÈzL ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»¿≈¿»ƒ

'¯B‡'17, האופנים שני שם על

האור B‡Â¯בהארת ¯LÈ ¯B‡'»»¿
'¯ÊBÁ הרגילה (בדרך הנמשך אור ≈

המאיר  ואור למטה, מלמעלה והישרה)

וחוזר בדרך  מלמטה התעלות של

למעלה. להאיר

ÔÈÚL Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«ƒ««∆ƒ¿«
‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰ ‡e‰ '¯B‡'‰»««¿»»¿«»

הזולת  אל שיאיר «¿»Âc˜‡,באופן
¯B‡' ‡¯˜ ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»
‡ÓÏL·c ,'¯B‡' ÌLa '¯ÊBÁ≈¿≈¿ƒ¿»»

מדוע  מובן הדבר '‡B¯כלומר,
,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ '¯LÈ כי »»ƒ¿»¿≈

B˙BÈ‰Ï של וההתגלות ההמשכה ƒ¿
היא  ישר' ÏL'אור ÔÙ‡a¿…∆∆

‰ÎLÓ‰ והארה‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»
¯B‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ וזו ¿«»∆∆ƒ¿«»

האור, של והתכונה להיות המהות

למטה. מלמעלה ומתגלה «¬‡·Ïנמשך
BÈÚL ÔÂÈk ,'¯ÊBÁ ¯B‡'שלו ההארה ואופן שלו ‰e‡התוכן ≈≈»∆ƒ¿»

‰ÏBÚÂ ¯ÊBÁL מלמטה‰‡ÏÚ‰ ,‰ÏÚÓÏ התעלות‰hÓlÓ ∆≈¿∆¿«¿»«¬»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ מאופן באופן וזהו מלמעלה בדרך ישר''אור של ההארה הפוך ¿«¿»

'‡B¯'?למטה, ÌLa ‡¯˜ ‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡≈»»»ƒ¿»¿≈

"z·‰‡Â" Le¯t ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe כך (שעל ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿»«¿»
ואור  ישר אור באור, אופנים שני אור, פעמים ב' בגימטרייא שהוא לעיל נאמר

והרי B‡ÎÏc¯‰חוזר), 'ואהבת' הציווי משמעות בכלל CiLמה BÈ‡ ¿ƒ¿»≈«»
‰·‰‡ ÏÚ Èeev‰ ÔÈÚ אהבה ואילו בפועל, עשייה על לצוות אפשר כי ƒ¿««ƒ««¬»

קיים, לא הרגש ואם שבלב רגש היא

הציווי? יועיל מה

‰Êa ¯‡·Óe18 החסידות בתורת ¿…»»∆
,˙eBa˙‰‰ ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L∆«ƒ««ƒ¿¿
בהתבוננות  להרבות האדם על כלומר,

עד  האהבה את המביאים בדברים

של  ברגש יתעורר דבר של שבסופו

את eBa˙‰‰Â˙אהבה, שתביא ¿«ƒ¿¿
האהבה eÒta˜התעוררות ‡È‰ƒ«»

,"z·‰‡Â" ÈÙlL הוא˜eÒt ∆ƒ¿≈¿»«¿»»
ÔBL‡¯ÚÓL ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ƒƒ¿ƒ«¿«¿«

'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»
„Á‡19, הוא ההתבוננות Èkותוכן ∆»ƒ

ÔÈ‡L" ‡e‰ "„Á‡" Le¯t≈∆»∆≈
,"Ba ‡ˆBik מיוחד אחד כלומר, «≈
לו  דומה כמובא È‡„k˙‡שאין ƒ¿ƒ»

L¯„na20ÔÈ‡ ,„Á‡ '‰" «ƒ¿»∆»≈
"Ba ‡ˆBik ÌÏBÚa לו דומה אין »»«≈

Ba ¯Ó‡pL Ì‰¯·‡a ÔÎÂ)21 ¿≈¿«¿»»∆∆¡«
,Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡ המשמעות גם ∆»»»«¿»»

דומה, היא באברהם האמור 'אחד' של

ÌÈÓÈהיינו  Ô˙B‡a ‰È‰ ‡lL∆…»»¿»»ƒ
נוסף  Ba),מישהו ‡ˆBik וממשיך «≈

ההתבוננות  תוכן את יותר ומפרט

ה' אהבת את המעוררת ישראל' ב'שמע

¯„Ò ˙eÏÏk BLiL Û‡c¿«∆∆¿¿»≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ סדר' ישנו אמנם  «ƒ¿«¿¿

יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות'

לדרגה, מדרגה למטה מלמעלה ונמשך

ÌB˜ÓŒÏkÓ של מציאותו למרות ƒ»»
עם  קיימת, כמציאות השתלשלות' 'סדר

ועולמות  דרגות על מסודר סדר

הקדושֿ לגבי זאת, בכל מוגדרות,

תפילת  בנוסח שאומרים וכפי מקום, תופס לא זה כל בעצמו ברוךֿהוא

‰e‡שחרית, ‰z‡Â ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL „Ú ‡e‰ ‰z‡"«»«∆…ƒ¿»»»¿«»
,LnÓ ‰ÂLa "ÌÏBÚ‰ ‡¯·pMÓ אין בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ומצד ƒ∆ƒ¿»»»¿»∆«»

העולם שנברא לאחרי העולם שנברא קודם בין כלל הבדל כלשון Èkשום ƒ
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ׁשניתי" לא הוי' "אני ּכי מּמׁש, וטעם 22ּבׁשוה . ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹ

הּוא  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכללּות ּכי הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָהּדבר

ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ּבחינת ׁשהיא ּבלבד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמהארה

הׁשּתלׁשלּות  מּגדר למעלה היא זֹו ּבחינה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָוגם

ספירֹות  מתהּוים היּו אם ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֶַָָּוספירֹות,

עד  ספירֹות היּו אזי ּדאיןֿסֹוף', 'מלכּות ְְְְֲִִִֵַַַַָמּבחינת

קץ  הּספירֹות 23אין ּכאפן לא לגמרי, אחר ּובאפן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹ

ספירֹות, עׂשר ׁשּנתהּוּו ּומה עכׁשו. "עׂשר ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

עׂשר" אחד ולא עׂשר ּתׁשע, זה 24ולא הרי , ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הּצמצּום  ענין ׁשהּוא ּדוקא, הּצמצּום ְְְְְִִִֵֶַַַַַָעלֿידי

ועלֿידיֿ וקצר, ּדק קו נמׁש ואחרּֿכ ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון,

והּספירֹות, ההׁשּתלׁשלּות סדר נתהּוה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָזה

ּבאיןֿ ׁשהיא החכמה, ספירת היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשראׁשיתן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,עׂשית",25ער ּבחכמה "ּכּלם ְְְֲִֶָָָָָָֹֻ

עלֿידי  היא והתהּוּותּה ּגּופנית, ּכעׂשּיה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשהיא

ׁשּגם  זאת, ועֹוד ּדוקא. הּקו והמׁשכת ְְְְְִֶַַַַַַַָָֹהּצמצּום

להיֹות  איֿאפׁשר הּקו, והמׁשכת הּצמצּום ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָלאחרי

ׂשערֹות  עלֿידי ּכיֿאם החכמה התהּוּות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעדין

ּבמּזלא  "אּבאֿואּמא ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּדוקא,

מ'ּמּזל 26אתּכלילּו" היא החכמה ׁשּספירת , ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּׁשלׁשהֿ מ'ּמּזל היא הּבינה ּוספירת ְְְִִִִִִַַַַַָָָֹהּׁשמיני',
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ו.22) ג, ד.23)מלאכי יח, שה"ש לקו"ת ג. צב, תו"א מ"ד.24)ראה פ"א יצירה כד.25)ספר קד, רצב,26)תהלים זח"ג

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלאכי  È˙ÈL"נבואת ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡"22, לא העולם בריאת כלומר, ¬ƒ¬»»…»ƒƒ

שינוי. שום בי עשתה

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ ו'סדר והסי עולם, של מציאות יש שאמנם לכך בה ¿«««»»
שינוי  שום גורם זה אין זאת ובכל דרגות, ריבוי של כללי השתלשלות'

בעצמו, eÏÏk˙בקדושֿברוךֿהוא Èkƒ¿»
‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò לא ≈∆«ƒ¿«¿¿

אלא  האלוקות ««∆≈Ó‰‡¯‰מעצמיות
מהאלוקות  ומצומצמת »¿Ïaƒ·„מועטת
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰L הדרגה ∆ƒ¿ƒ««¿

ביותר  והתחתונה ≈¿ŒÔÈ‡cהנמוכה
Ì‚Â ,ÛBÒ ואפילו‰ÈÁa של ¿«¿ƒ»

מועטת  ‰È‡הארה BÊ נעלה עניין ƒ
bÓ„¯ביותר, ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆

˙B¯ÈÙÒe ˙eÏLÏzL‰ סדר של ƒ¿«¿¿¿ƒ
המוגדר  והמצומצם,ההשתלשלות

ÌÈe‰˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎlL∆»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
˙eÎÏÓ' ˙ÈÁaÓ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙B¯ÈÙÒ eÈ‰ ÈÊ‡ ,'ÛBÒŒÔÈ‡c¿≈¬«»¿ƒ

ı˜ ÔÈ‡ „Ú23 ולא גבול, ללא «≈≈
שהוא  כפי בלבד, ספירות עשר במספר

השתלשלות' ‡Á¯ב'סדר ÔÙ‡·e¿…∆«≈
,È¯Ó‚Ï הספירות של המספר ולא ¿«¿≈

ואיכות  מהות אלא גבול בלי היה

לחלוטין  שונה היה …Ï‡הספירות
.ÂLÎÚ BLiL ˙B¯ÈÙq‰ ÔÙ‡k¿…∆«¿ƒ∆∆¿«¿»

ee‰˙pL ‰Óe למעשה¯NÚ «∆ƒ¿«∆∆
,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ" ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆∆¿…≈«

"¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ24È¯‰ , ∆∆¿…««»»¬≈
,‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈«ƒ¿«¿»
עצמו  (שמצד איןֿסוף שהאור משום

צמצום  עבר הללו) וההגבלות מהגדרים למעלה ÔÈÚהוא ‡e‰L∆ƒ¿«
,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ אור היה הבריאה שקודם וחסידות בקבלה כמבואר «ƒ¿»ƒ

לבריאות  מקום ונתינת אפשרות הייתה ולא החלל כל את ממלא האיןֿסוף

האיןֿסוף  אור שבו הראשון' 'הצמצום שהיה עד מוגבלים, ונבראים עולמות

כביכול, הצידה, מקום CkŒ¯Á‡Âנסתלק ונתינת אפשרות שנוצרה לאחר ¿««»
ומצומצם  מוגבל אור לאור CLÓלהארת שנמשל מצומצם אור מהאלוקות ƒ¿»

Â˜ˆ¯,של  ˜c Â˜ האור וצמצום מיעוט על מראה זה  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שכל ««¿»»¿«¿≈∆
והדק הקצר הקו הארת ‰‰eÏLÏzL˙באמצעות ¯„Ò ‰e‰˙ƒ¿«»≈∆«ƒ¿«¿¿

,˙B¯ÈÙq‰Â וגם ההשתלשלות סדר גם העניינים ששני הספירות נתהוו וכן ¿«¿ƒ
באופן  מתלבש האור בשתיהן כי הספירות לאחר רק להתהוות יוכלו הספירות

והגבלות, גדרים עם במציאות של Ô˙ÈL‡¯Lמוגדר וההתחלה הראשית ∆≈ƒ»
הצמצום  ידי על שהתהוו È‰L‡הספירות ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ƒ¿ƒ««»¿»∆ƒ

,C¯ÚŒÔÈ‡a ביותר והנעלית הראשונה היא החכמה הספירות בסדר ואמנם ¿≈¬…

סדר  מציאות כל ולגביה מהצמצום, שלמעלה עצמה, האלוקות לגבי אבל

דרגה  היא החכמה מדריגת הארה, רק היא הספירות מציאות וכל השתלשלות

חלק  שהיא (כפי החכמה ספירת בין והשוואה יחס כל ואין שבאיןֿערוך,

עצמה  האלוקות לגבי מצומצמות) וספירות השתלשלות' ¿BÓkמ'סדר
·e˙kL25 בתהיליםÌlk" ∆»À»

,"˙ÈNÚ ‰ÓÎÁa כך על ומוסבר ¿»¿»»ƒ»
הכתוב  את לפרש שיש בחסידות

החכמה  היכן עד להדגיש שכוונתו

עצמיות  לגבי מקום תופסת אינה

האלוקות  שלגבי כך כדי עד האלוקות

‡È‰Lהחכמה iNÚk‰ספירת ∆ƒ«¬ƒ»
d˙ee‰˙‰Â ,˙ÈÙeb החכמה של »ƒ¿ƒ¿«»

מעצמיות ‰È‡מהאלוקות  לא ƒ
אלא  ‰ÌeˆÓvהאלוקות È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿

‡˜Âc Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â ולכן ¿«¿»««««¿»
יחס  כל ללא באיןֿערוך, היא החכמה

עצמה  האלוקות לגבי והשוואה,

גופנית  עשייה כמו לגביה ונחשבת

לגבי שהי  ונחות חיצוני פשוט, כוח א

כוחות  של והעדינים הנעלים הכוחות

לגבי  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנפש

האלוקות.

È¯Á‡Ï ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿«¬≈
,Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â ÌeˆÓv‰ היינו «ƒ¿¿«¿»«««

והמשכת  הראשון הצמצום לאחר שגם

שהם  וקצר, דק קו שהוא האור

וגילוי  והמשכת האיןֿסוף התעלמות

אחרי  גם מצומצם, באופן האלוקות של

זה  ÔÈ„Úכל ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒ¿¬«ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰ בתור מהאלוקות ƒ¿««»¿»

הספירות  מעשר Âc˜‡,אחת ˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈk ידי על דווקא ƒƒ«¿≈¿»«¿»
חיות  שעוברת לצמצום בדומה ביותר, גדול והעלם צמצום שהוא נוסף, צמצום

חיות  יש בשערות הגוף, חלקי כל שמבין שערות, שיצמחו כדי שבמוח הנפש

כאב, גורמת לא השערות גזיזת ולכן מועטה, הכי זה e‰fLבמידה דבר ∆∆
זהו  'שערות' של באופן צמצום היא החכמה הזוהר ÔÈÚשהתהוות דברי ƒ¿«

"eÏÈÏk˙‡ ‡ÏfÓa ‡n‡ÂŒ‡a‡"26, על) החכמה עניין הוא אבא, «»¿ƒ»¿«»»ƒ¿¿ƒ
(על  הבינה עניין הוא אמא האב), כמו העניין ונקודת שורש החכמה היות שם

שהבינה  האם, כמו לפרטים, והנקודה השורש של הסתעפות היותה שם

כלומר, במזל, כלולים הבנים') 'אם ונקראת המידות את »ÈÙqL∆¿ƒ¯˙מולידה
Ïfn'Ó ‡È‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒe ,'ÈÈÓM‰ Ïfn'Ó ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒƒ«»«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒƒ«»

'¯NÚŒ‰LÏM‰ ובינה לחכמה אנפין' מ'אריך ההמשכה העניין: (נקודת «¿…»»»
'מזל  מבחינת יונק דאצילות, הראשון אור שהוא אבא, ש"אור כזה באופן היא

והוא  דאצילות, השנייה ומדרגה חסד'). 'ונוצר מזל (הוא אנפין דאריך השמיני'
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c"iyz'dיב elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ענין  עלּֿדר הּוא הּמּזלֹות ּדענין ְְְִִֶֶַַַַַָָָעׂשר',

ּבלבד  מהארה ׁשהן למּטה, ּבאדם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׂשערֹות

ּוכמֹוֿכן  הּגלּגלת, עצם הפסק עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֻׁשּנמׁשכת

עלֿידי  היא ּובינה' 'חכמה הּספירֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָהתהּוּות

הּצמצּום  לאחר ׁשּגם והינּו ּדוקא, ְְְְְִֶַַַַַַַַָָהּמּזלֹות

'חכמה  הּספירֹות התהּוּות נעׂשה הּקו, ְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָוהמׁשכת

מה  ּגם וזהּו ּדוקא. הּׂשערֹות עלֿידי ְְְְִֵֶַַַַַָָָּובינה'

הּדּיּוק  ּכּידּוע אבֹותינּו", ואלקי "אלקינּו ֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּכתּוב

הּוא  אבֹותינּו" "אלקי הרי ׁשּבּזמן ּדכיון ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבזה,

לפני  "אלקינּו" אֹומרים לּמה ל"אלקינּו", ְְְֱֱִִֵֵֵֵָָֹֹקֹודם

הּוא  הענין א אבֹותינּו", ּד"אבֹותינּו"27"אלקי , ְְֱֲֲִֵֵֵַָָֹ

ׁשּיהיה  ּובכדי ּובינה', 'חכמה הּספירֹות על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָקאי

ּובינה' 'חכמה הּספירֹות על ּדקאי ְְְֲִִֵֵַַָָָָ"אבֹותינּו"

הּצמצּום  ׁשהּוא "אלקינּו", ּתחּלה להיֹות ְְְֱִִִִֵֶַָָֹצרי

על  ּדקאי "ואלקי" ואחרּֿכ ְְִֵֵֵַַַָָָֹהראׁשֹון,

על  מֹורה ּבוא"ו", "ואלקי הּפרטּיים, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּצמצּומים

'ׂשער  ׁשּבבחינת ׁשּדוקא ההמׁשכה והינּו, ֹות', ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

נעׂשה  ואלקי", "אלקינּו הקּדמת ְְֱֲֵֵֵֵַַַַָָֹֹעלֿידי

'חכמה  הּספירֹות ׁשהם ּד"אבֹותינּו" ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָההתהּוּות

עׂשרה' ּב'ׁשמֹונה ׁשאֹומרים ּוכׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָּובינה'.

אֹומרים  ּכמֹוֿכן אבֹותינּו", ואלקי ְְֱֲִֵֵֵֵֵֹֹ"אלקינּו

הוי' ׁשּׁשם הוי'", אלקינּו "הוי' ְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבקריאתֿׁשמע

ׁשּלא  ׁש"עד אמרּו ׁשעליו הּׁשם הּוא ְִֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

ּבלבד  ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם, ׁשהּוא 28נברא , ְְְִִֶַָָָָָ

מהגּבלת  למעלה ׁשהּוא הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור

הּספירֹות. מציאּות מּכללּות למעלה וגם ְְְְְְְִִִִַַַָָספירֹות ,

הוי' וׁשם  הראׁשֹון. הּצמצּום הּוא ְְְֱֲִִֵֵַָָָֹו"אלקינּו"

אֹותּיֹות  ארּבע צּיּור ּבֹו ׁשּיׁש הּקו אֹור הּוא ְִִִֵֵֶַַַַַהּׁשני
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ובכ"מ.27) פרשתנו. ריש תו"א פ"ג.28)ראה פדר"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המאמרים  ספר 'ונקה'". מזל (שהוא אנפין דאריך הי"ג ממזל יונק אימא, אור

תתקמב), עמוד ‰BÏfn˙תקס"ה ÔÈÚcבאלוקות C¯cŒÏÚלמעלה ‡e‰ ¿ƒ¿«««»«∆∆
,‰hÓÏ Ì„‡a ˙B¯ÚO‰ ÔÈÚ,כאמור היא, השערות שהתהוות כשם ƒ¿««¿»»»»¿«»

מהמוח  חיות של מצומצמת מאוד באותÔ‰Lמהארה Ó‰‡¯‰השערות ∆≈≈∆»»
„·Ïa חיות מהמוח ÎLÓpL˙של ƒ¿«∆ƒ¿∆∆

˙ÏbÏb‰ ÌˆÚ ˜ÒÙ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈∆∆«À¿…∆
להמשכת  שגורם גדול הפסק שהוא

מצומצמת, מאוד ≈¿ÔÎŒBÓÎeחיות
‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»¿»
˙BÏfn‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ '‰È·eƒ»ƒ«¿≈««»

‡˜Âc בדומה גדול צמצום שזהו «¿»
השערות, התהוות ÌbLלאופן eÈ‰Â¿«¿∆«
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï הראשון ¿«««ƒ¿

Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â עצמם שהם ¿«¿»«««
מאד, גדולים «¬»NÚ‰צמצומים

‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»¿»
‡˜Âc ˙B¯ÚO‰ È„ÈŒÏÚ '‰È·eƒ»«¿≈«¿»«¿»

כאמור. ה'מזלות', עניין הם

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בנוסח ¿∆««∆»
שמונהֿעשרה ≈…¡"‡eÈ˜Ïתפילת

Úe„ik ,"eÈ˙B·‡ È˜Ï‡Â≈…≈¬≈«»«
˜eic‰ הלשון מדיוק Êa‰,הנובע «ƒ»∆

ÔÓfaL ÔÂÈÎc האירועים סדר לפי ¿≈»∆«¿«
‡e‰ "eÈ˙B·‡ È˜Ï‡" È¯‰¬≈¡…≈¬≈

,"eÈ˜Ï‡"Ï Ì„B˜ שהרי ≈¿…≈
היה  הקדושֿברוךֿהוא בפשטות

שנעשה  קודם בעבר, אבותינו' 'אלוקי

בהווה, ‡ÌÈ¯ÓB'אלוקינו' ‰nÏ»»¿ƒ
È˜Ï‡" ÈÙÏ "eÈ˜Ï‡"¡…≈ƒ¿≈¡…≈

?"eÈ˙B·‡¬≈
C‡ ביאור‡e‰ ÔÈÚ‰27, «»ƒ¿»

È‡˜ "eÈ˙B·‡"cמכווןÏÚ ¿¬≈»≈«
'‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»ƒ»
ו'אמא', 'אבא' נקראות לעיל שכמבואר

"eÈ˙B·‡" ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆¬≈
È‡˜cהמכוון˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ ¿»≈««¿ƒ

,'‰È·e ‰ÓÎÁ' כ די כלומר, »¿»ƒ»
חכמה  הספירות התהוות להיות שתוכל

עצמה, מהאלוקות CÈ¯»̂ƒובינה
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ ‡e‰L ,"eÈ˜Ï‡" ‰lÁz ˙BÈ‰Ï שהוא ƒ¿¿ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»ƒ

וההסתר, הצמצום בא שמצידו אלוקים, שם שהיה CkŒ¯Á‡Âפעולת לאחר ¿««»
של  הבא השלב בא והעיקרי, הכללי הצמצום שהוא הראשון הצמצום

È‡˜c "È˜Ï‡Â"שמכווןÌÈiË¯t‰ ÌÈÓeˆÓv‰ ÏÚ צמצום שמלבד ≈…≈¿»≈««ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ
ÈÁ·aL˙הראשון, ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ ,"Â"‡Âa È˜Ï‡Â"≈…≈¿»∆«««¿»»∆ƒ¿ƒ«

'˙B¯ÚN' הכרחי הוא וגם הראשון הצמצום על נוסף צמצום שהוא ¿»
'אלוקינו  הלשון את לפרש יש ומעתה לעיל, כמבואר ובינה, חכמה להתהוות

כך, אבותינו' "‡eÈ˜Ïואלוקי ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»«¿≈«¿»«¡…≈
,"È˜Ï‡Â הנרמז הראשון הצמצום הן הצמצומים, שני ידי על דווקא היינו ≈…≈

של  באופן הצמצום והן ב'אלקינו'

ב'ואלוקי' הנרמז «¬»NÚ‰שערות
Ì‰L "eÈ˙B·‡"c ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿¬≈∆≈

‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰'אב' הנקרא «¿ƒ»¿»
.'‰È·e.'אם' הנקראת ƒ»

‰BÓL'a ÌÈ¯ÓB‡L ÌLÎe¿≈∆¿ƒƒ¿∆
È˜Ï‡Â eÈ˜Ï‡" '‰¯NÚ∆¿≈¡…≈≈…≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÎŒBÓk ,"eÈ˙B·‡¬≈¿≈¿ƒ
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ÚÓLŒ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«¬»»¡…≈

,"'ÈÂ‰ עניין על לפרש יש זה את וגם ¬»»
האיןֿסופי  האלוקי באור הצמצומים

הספירות, ‰ÈÂ'והתהוות ÌML∆≈¬»»
ÔBL‡¯‰'ישראל 'שמע שבפסוק »ƒ

ÌM‰ ‡e‰'הויe¯Ó‡ ÂÈÏÚL «≈∆»»»¿
,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL „Ú"L∆«∆…ƒ¿»»»

„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰28, לפני »»¿ƒ¿«
של  מציאות הייתה לא העולם שנברא

נפרדת  מציאות (בתור עולם

'הוא', מלבד מקום, ומכל מהאלוקות)

הייתה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא היינו

שם  בחינת והיא 'שמו' של מציאות גם

הראשון  ישראל'הוי' 'שמע שבפסוק

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ¯B‡‰ ‡e‰L∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿
(כשעדיין  העולם שנברא קודם שהאיר

של  למציאות מקום נתינת הייתה לא

מוגבל), שלפני e‰L‡עולם האור ∆
איןֿסוף  אור הוא «¿»¿ÏÚÓÏ‰הצמצום,

˙B¯ÈÙÒ ˙Ïa‚‰Ó מכדי נעלה ≈«¿»«¿ƒ
מוגבלות, בספירות ולהאיר »¿Ì‚Âלרדת

˙e‡ÈˆÓ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ
˙B¯ÈÙq‰ מכללות נעלה וגם «¿ƒ

יותר  (שזו ספירות של המציאות

מספירות  נעלה להיות מאשר הפשטה

ומוגדרות). ≈…¡¿eÈ˜Ï‡"Â"מוגבלות
שם  אחרי ישראל' 'שמע בפסוק הבא

הראשון  ‰¯‡ÔBLהוי' ÌeˆÓv‰ ‡e‰ כמבואר האיןֿסוף, באור שהיה «ƒ¿»ƒ
‡¯Úaלעיל. ¯eiˆ Ba LiL Âw‰ ¯B‡ ‡e‰ ÈM‰ 'ÈÂ‰ ÌLÂ¿≈¬»»«≈ƒ««∆≈ƒ«¿«

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡,ודק קצר קו הקו, באור נמשך האלוקי שהאור לאחר ƒ≈¬»»
שעניינו  כזה באופן היא הוי' בשם שלו ההתלבשות אזי מצומצם, אור היינו

אחרונה, וה' וא"ו ראשונה, ה' יו"ד, הוי', שם של האותיות בארבע ונמשך בא
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יג ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ׁשּבא  ּכמֹו זה הרי ּובפרטּיּות, הוי'. ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָׁשם

יּו"ד  ּדאצילּות, ספירֹות ּבעׂשר ְְְְְֲִִִֶֶַַּבהתלּבׁשּות

ּב'זעירֿאנּפין', וא"ו ּב'ּבינה', ה"א ְְְְְִִִֵֵַָָָָּב'חכמה',

ענין  וזהּו הּמלכּות. ּבספירת אחרֹונה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָוה"א

ּדלהיֹות  אחד", הוי' אלקינּו ּב"הוי' ְְְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹההתּבֹוננּות

סדר  ׁשּכללּות הינּו, הוי'", אלקינּו "הוי' ְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ׁשּבאיןֿער ּבלבד מהארה הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹההׁשּתלׁשלּות

ּכי  ּבֹו", ּכּיֹוצא "ׁשאין "אחד", הּוא לכן ְִֵֵֵֶֶַָָָּכלל,

הּבריאה  לאחר ׁשהּוא ׁשניתי", לא הוי' ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ"אני

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּכל ּכיון הּבריאה, קדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו

ההתּבֹוננּות  ועלֿידי ּבלבד. הארה אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

למּטה  ּבאיןֿער הּוא ׁשהּכל אחד" "הוי' ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבענין

ׁשּמתעֹורר  "ואהבּת", נעׂשה מּמילא אזי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּמּנּו,

ׁשּכל  להיֹות למעלה, להּכלל ו'רצֹוא' ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבאהבה

.ּבאיןֿער הּוא ׁשּלמּטה ְְֲֵֶַַָֹמה

‰p‰Â'חֹוזר ה'אֹור הּוא הּנ"ל ה'רצֹוא' ענין ¿ƒ≈ְִֵַַַָָָ

ענינֹו חֹוזר' 'אֹור ּכי ְְְְִִֵֶַָָָׁשּב"ואהבּת",

ענין  ׁשהּוא למעלה, מּלמּטה ועֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשחֹוזר

ׁשּב"ואהבּת" יׁשר' 'אֹור ענין אמנם ְְְְְִֶַַָָָָָָָָה'רצֹוא'.

ׁשהּצּוּוי  ּכפׁשּוטֹו, "ואהבּת" ּפרּוׁש ּבהקּדים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָיּובן

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמּה, האהבה על 29הּוא ְְֲֲֵַַַַַַָָָ

ו  .יד על מתאהב ׁשמים ׁשם הּוא,ׁשּיהא הענין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמים" ו"ׁשם 'זעירֿאנּפין', הּוא "ׁשמים" ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָּדהּנה

ספירת  ׁשהּוא ל'זעירֿאנּפין', הּכלי ְְְְִִִִֵֶַַַהּוא

ׁשם  ולהיֹותֹו ּבלבד. והארה ׁשם ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּמלכּות,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ו'ציור'. גדרים גם יש כבר מעתה BÓkיותר,eiË¯Ù·e˙כי ‰Ê È¯‰ ƒ¿»ƒ¬≈∆¿

‡aL'ה'קו eÏÈˆ‡c˙,אור ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ˙eLaÏ˙‰a ארבע כי ∆»¿ƒ¿«¿¿∆∆¿ƒ«¬ƒ
בעולם  מאירות שהן כפי הספירות לעשר רומזות הוי' שם של האותיות

נקודה eÈ"„האצילות  כמו ‰"‡שצורתה ,'‰ÓÎÁ'a אורך לה שיש ¿»¿»≈
Â"‡Âורוחב  ,'‰Èa'a עניין הם ¿ƒ»»

המידות  פנים ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a'שש ƒ¿≈«¿ƒ
'אריך  ולגבי המוחין לגבי (כי זעירות

שבמידות  האור ארוכות, פנים אנפין',

מועט), ‡B¯Á‰הוא ‡"‰Â של ¿≈«¬»
מאירה  הוי' ‰eÎÏn˙שם ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿

מאצילות  ההמשכה היא ידה (שעל

מאצילות). שלמטה לעולמות

˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ באלוקות ¿∆ƒ¿««ƒ¿¿
להתבונן האדם ««¬¿ÈÂ‰"a'שעל

"„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ ב'שמע ¡…≈¬»»∆»
"‰ÈÂ'ישראל', ¯L‡ ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿¬∆¬»»

˙eÏÏkL ,eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡¡…≈¬»»«¿∆¿»
‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿
C¯ÚŒÔÈ‡aL „·Ïa ‰¯‡‰Ó≈∆»»ƒ¿«∆¿≈¬…

,ÏÏk'ההשתלשלות 'סדר שכל כיוון ¿»
ומצומצמת  מועטת מהארה התהווה

וההארה  האלוקות, עצמות של בלבד

עצמה, לאלוקות כלל באיןֿערוך היא

‡e‰ ÔÎÏ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »≈
"Ba ‡ˆBik ÔÈ‡L" ,"„Á‡"∆»∆≈«≈
יש  אמנם (כי לו דומה דבר שום שאין

וריחוק  היחס אבל השתלשלות' 'סדר

באיןֿערוך  הוא מהאלוקות שלו הערך

תופס  לא השתלשלות' 'סדר וכל כלל),

האלוקות  עצמיות לגבי Èkƒמקום
‡e‰L ,"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡"¬ƒ¬»»…»ƒƒ∆

בעצמו  BÓkהוי' ‰‡È¯a‰ ¯Á‡Ï¿«««¿ƒ»¿
,‰‡È¯a‰ Ì„˜ עשתה לא והבריאה …∆«¿ƒ»

שינוי שום Ò„¯בו ÏkL ÔÂÈk≈»∆»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ נברא ידו ועל שבו «ƒ¿«¿¿

Ïa·„.העולם  ‰¯‡‰ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆»»ƒ¿«
ŒÔÈ‡a ‡e‰ Ïk‰L "„Á‡ 'ÈÂ‰" ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¬»»∆»∆«…¿≈

,epnÓ ‰hÓÏ C¯Ú,והשוואה ודמיון יחס כל ללא ממנו ‡ÈÊנמוך ¬…¿«»ƒ∆¬«
‰NÚ ‡ÏÈnÓהמתבונן האדם BÚ˙nL¯¯אצל ,"z·‰‡Â" האדם ƒ≈»«¬»¿»«¿»∆ƒ¿≈

לאלוקות a‡‰·‰ברגשות  להתקרב ותשוקה Bˆ¯'Â‡'שאיפה משיכה ¿«¬»¿»
,‰ÏÚÓÏ ÏÏk‰Ï כזו במידה לגמרי באלוקות ולדבוק לאלוקות להתקרב ¿ƒ»≈¿«¿»

האלוקות  במציאות ויוכלל יתבטל כולו וכל מציאותו את ¿BÈ‰Ïƒ˙שיאבד
C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‰hÓlL ‰Ó ÏkL קשור להיות עניין כל אין לכן ∆»«∆¿«»¿≈¬…

שחשוב  במה והתכללות והידבקות להתקרבות השאיפה אלא שלמטה  במה

עצמה. האלוקות באמת,

Ï"p‰ '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ‰p‰Â להתקרב האדם בלב המתעוררת התשוקה ¿ƒ≈ƒ¿«»»««
'באיך  הכול האלקות, עצמות שלגבי וההכרה ההתבוננות (מתוך לאלוקות

ÊBÁ¯'ערוך') ¯B‡'‰ ‡e‰»≈
,"z·‰‡Â"aL,לעיל כנזכר ∆¿¿»«¿»

פעמים  ב' בגימטריא הוא 'ואהבת'

מלמעלה  הבא ישר' 'אור גם 'אור',

ומעורר  האלוקות מצד שמאיר למטה

אור  חוזר', 'אור וגם האדם. את

ואחר  האדם מצד בהתבוננות שתחילתו

האדם  של ב'רצוא' מתגלה הוא כך

למעלה, מלמטה לאלוקות להתקרב

שהוא  כאן מדובר בו ה'רצוא' וזהו

חוזר' 'אור ÊBÁ¯'בחינת ¯B‡' Èkƒ≈
‰hÓlÓ ‰ÏBÚÂ ¯ÊBÁL BÈÚƒ¿»∆≈¿∆ƒ¿«»
'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆ƒ¿«»»
מלמטה  לאלוקות להתקרבות והתשוקה

למעלה.

'¯LÈ ¯B‡' ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«»»
"z·‰‡Â"aL התגלות שעניינו ∆¿¿»«¿»

למטה  מלמעלה אלוקות והמשכת

לאלוקות  האדם של והתקרבות

זו, והתגלות מהארה «Ô·eÈכתוצאה
"z·‰‡Â" Le¯t ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈¿»«¿»

,BËeLÙk הפירוש פי Èeev‰Lעל ƒ¿∆«ƒ
,dÓˆÚ ‰·‰‡‰ ÏÚ ‡e‰«»«¬»«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók29 בגמרא ¿«¬««≈
ÏÚ ·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iL∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈«

.E„È שהנהגת היינו פשוטו, לפי »¿
יתאהב  שמים ששם כזו תהיה האדם

הבריות על  זה ידי ‰e‡,על ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»
היא  הכוונה הדברים פנימיות לפי

Œ¯ÈÚÊ' ‡e‰ "ÌÈÓL" ‰p‰c¿ƒ≈»«ƒ¿≈
,'ÔÈt‡ הנקראות) העליונות המידות «¿ƒ

הייתה  השמים בריאת כי 'שמים'

המידות) עיקר שהם החסד מידת ומים, הגבורה, מידת אש, של בשילוב

L ÌL"Â,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï ÈÏk‰ ‡e‰ "ÌÈÓ והאמצעי הכלי כלומר, ¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
המידות  ופעולת הארת תהיה ידו ועל ‰eÎÏn˙שבו ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L∆¿ƒ«««¿

וההשפעה  ההארה ידה ועל שבה הספירה היא המלכות שספירת (וכמבואר

מאצילות), שלמטה לעולמות ונמשכת יורדת דאצילות המידות È‰L∆ƒ‡של
המלכות Ïa·„ספירת ‰¯‡‰Â ÌL בהן שיש האחרות הספירות לעומת ≈¿∆»»ƒ¿«

גילוי) ואמצעי (כלי 'שם' רק היא המלכות ספירת משלהן, מיוחד ועניין תוכן
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ענין  וזהּו אֹור, ּתֹוספת ּבֹו להמׁשי צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָּבלבד,

ׁשהּוא  ּוכמֹו ."יד על מתאהב ׁשמים ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ׁשּיהא

ּדעׂשר  הּכלים ּבכללּות הּוא ּכן הּמלכּות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבספירת

ּכמאמר  ּבלבד, ׁשמֹות ׁשּנקראים "ּכד 30ספירֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

ׁשמהן  ּכּלהּו אׁשּתארּו מיּנייהּו, ּתסּתּלק ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻאנּת

להמׁשי צרי ולזאת נׁשמתא", ּבלא ְְְְְְִִִַָָָָָֹֹּכגּופא

הּוא  ּכן ּב'כלים', ׁשהּוא ּוכמֹו אֹור. ּתֹוספת ְִֵֵֶֶֶֶַָּבהם

ּבלבד, ׁשמֹות נקראים הם ׁשּגם ּב'אֹורֹות', ְְִִִֵֵֶַַַָָּגם

ׁשּזהּו31ּכמאמר  קּדיׁשא", ּדׁשמא רזא "לאתקנא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּב'חכמה', ע"ב ׁשם ּדאצילּות, האֹורֹות ְְְֲִִֵַַָָָּבחינת

ההפרׁש ידּוע ּדהּנה, כּו'. ּב'בינה' ס"ג ּבין 32וׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

נמחקים  ׁשאינן הּׁשמֹות לׁשאר הוי' ,33ׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּב'ּכלים', הם נמחקים ׁשאין הּׁשמֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּׁשבעה

ׁשם  אבל ּבגבּורה, אלקים וׁשם ּבחסד, אֿל ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשם

הוי' ׁשם ּגם הרי ּומּכלֿמקֹום ּב'אֹור'. הּוא ֲֲֲִֵֵַָָָָָָָהוי'

יׁש ּוכמֹוֿכן ּבלבד, ׁשם הּוא האֹורֹות ענין ְְְִִֵֵֵֶַַָׁשהּוא

ׁשל  ענין ׁשּזהּו הוי', ׁשּבׁשם ּבּנקּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻחּלּוקים

להמׁשי צרי ולזאת ּב'אֹור'. וצּיּור ְְְְְְִִִִַַָָָֹהתחּלקּות

ׁשם  "ׁשּיהא ענין ׁשּזהּו ּב'אֹורֹות', ּגם אֹור ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

היא  האֹור והמׁשכת ."יד על מתאהב ְְְְִִִֵַַַַַָָָָׁשמים

ׁשּכללּות  מּכיון הּצדקה, מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָעלֿידי

הוי' "צּדיק  הּנה צדקה, היא מּלמעלה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָההמׁשכה

אהב" הּצדקה 34צדקֹות מעׂשה ׁשעלֿידי הינּו , ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּתֹוספת  ׁשּזּוהי מּלמעלה, צדקה נמׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלמּטה,

ענין  וזהּו הּצדקה. מעׂשה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹור
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הספירות. שאר אור של והתגלות Ïa·„,והארה ÌL B˙BÈ‰ÏÂ בו ואין ¿ƒ¿≈ƒ¿«

עצמו, מצד Baאור CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ,המלכות ‡B¯,בספירת ˙ÙÒBz »ƒ¿«¿ƒ∆∆
,"E„È ÏÚ ·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iL" ÔÈÚ e‰ÊÂ שבספירת היינו ¿∆ƒ¿«∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈«»¿

האהבה. אור ויושפע יומשך ה'שם' עניין המלכות,

˙¯ÈÙÒa ‡e‰L BÓÎe¿∆ƒ¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ הוא 'שם' היותה שבה ««¿

מהותה, eÏÏÎa˙כללות ‡e‰ Ôk≈ƒ¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏk‰ שאמנם «≈ƒ¿∆∆¿ƒ

המלכות  לספירת בינם הבדל יש

ותכנים, עניינים יש הספירות שבשאר

ספירת  על האמור כללי באופן זאת ועם

הספירות  כל לגבי נכון המלכות

ÌÈ‡¯˜pL רק ולא הספירות עשר כל ∆ƒ¿»ƒ
המלכות Ïa·„,ספירת ˙BÓL≈ƒ¿«

¯Ó‡Ók30 כל על שנאמר כפי ¿«¬«
אליהו' ב'פתח ‡zהספירות „k"««¿¿
,e‰ÈÈpÈÓ ˜lzÒz,אתה כאשר ƒ¿«≈ƒ«¿

תסתלק  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

Ô‰ÓLמהם, e‰lk e¯‡zL‡ƒ¿»¬À¿¿»»
,"‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k נשארו ¿»¿…ƒ¿»»

כגוף  הספירות, כל היינו השמות, כל

חיות, וללא אור ללא היינו נשמה, ללא

CÈ¯ˆ ˙‡ÊÏÂ'ה את העובד האדם ¿»…»ƒ
Ì‰a CÈLÓ‰Ï כל של ב'כלים' ¿«¿ƒ»∆

הספירות  ‡B¯.עשר ˙ÙÒBz∆∆
‡e‰ Ôk ,'ÌÈÏÎ'a ‡e‰L BÓÎe¿∆«≈ƒ≈
Ì‰ ÌbL ,'˙B¯B‡'a Ìb«»∆«≈

,„·Ïa ˙BÓL ÌÈ‡¯˜ כמבואר ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
והשפעת  הארת אופן וחסידות בקבלה

הארת  ידי על העליונות הספירות

הספירות  של האורות והתלבשות

עתה  עד והנה, הספירות. של בכלים

הפנימית  המשמעות ביאור (לפי נתבאר

שמים  שם 'שהיא ז"ל חכמינו דברי של

האדם  שעבודת היינו ידך', על מתאהב

יש  האור בעניין שאמנם כאן ומבאר מוסיף כך ועל בכלים), אור להוסיף היא

הספירות  עשר של הערך ריחוק (בגלל מכלֿמקום הכלים, על באורות מעלה

בכלים  רק לא אור המשכת תוספת להוסיף צריך עצמה), מהאלוקות בכלל

אור, להוסיף יש בהם וגם 'שם' נקראים הם שגם באורות גם Ó‡Ók31¯אלא ¿«¬«
,"‡LÈc˜ ‡ÓLc ‡Ê¯ ‡˜˙‡Ï" הקודש שם סוד e‰fLלתקן ¿«¿»»»»ƒ¿»«ƒ»∆∆

'‰ÓÎÁ'a ·"Ú ÌL ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁa במידת המאיר ¿ƒ«»«¬ƒ≈¿»¿»
eÎ'החכמה, '‰È·'a ‚"Ò ÌLÂ,הסוד בתורת (כמבואר בבינה המאיר ¿≈¿ƒ»

ובאופנים  ה"ה, או ה"י, או ה"א, כמו 'מילוי' של שונים אופנים יש הוי' לשם

ע"ב, בגימטריא עולה הוי' שם של המילוי אותיות של הגימטריא מסויימים

וס"ג  בחכמה הוא ע"ב בפרט אלו אופנים ושני ועוד ס"ג מסוימים באופנים

אור. תוספת בהם שתהיה בבינה),

L¯Ù‰‰ Úe„È ,‰p‰c32 ההבדל ¿ƒ≈»««∆¿≈
˙BÓM‰ ¯‡LÏ 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈa≈≈¬»»ƒ¿»«≈

ÌÈ˜ÁÓהקדושים ÔÈ‡L33, ∆≈»ƒ¿»ƒ
אותם  למחוק איסור יש לגביהם שגם

יש  מקום ומכל הוי' שם לגבי רק ולא

ביניהם  ‰BÓM˙הבדל ‰Ú·ML∆ƒ¿»«≈
'ÌÈÏk'a Ì‰ ÌÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ

העליו  הספירות ‡ÏŒנות,של ÌL≈≈
„ÒÁa החסד במידת המאיר שם «∆∆

החסד, כלי של לפעולה ומתייחס

,‰¯e·‚a ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ של השם ¿≈¡…ƒ«¿»
של  לפעולה ומתייחס הגבורה מידת

הגבורה ‰e‡כלי 'ÈÂ‰ ÌL Ï·‡¬»≈¬»»
'¯B‡'a.מהכלי נעלה שהאור ומובן »

'ÈÂ‰ ÌL Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¬≈«≈¬»»
˙B¯B‡‰ ‡e‰L ומצד הכלים, ולא ∆»

שאר  על ויתרון מעלה הוי' לשם יש זה

הוי' שם גם ÌLהשמות, ‡e‰≈
ÌÈ˜elÁ LÈ ÔÎŒBÓÎe ,„·Ïaƒ¿«¿≈≈ƒƒ

,'ÈÂ‰ ÌLaL ˙Bc˜pa באיות «¿À∆¿≈¬»»
שונים  ÏLבאופנים ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆

'¯B‡'a ¯eiˆÂ ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»
לאופנים  בהתחלקות בא וכשהאור

הוכחה  זו הרי שונים, ו'ציורים' שונים

אלא  השלימות בתכלית איננו שהאור

שונות. ˆ¯CÈבהגבלות ˙‡ÊÏÂ¿»…»ƒ
¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï ידי על ¿«¿ƒ∆∆

האדם  B¯B‡'a˙',עבודת Ìb«»
ÌÈÓL ÌL ‡‰iL" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«∆¿≈≈»«ƒ

."E„È ÏÚ ·‰‡˙Ó וכאמור ƒ¿«≈«»¿
הכלים) והן האורות (הן ה'שם' שבתוך

אור) פעמים ב' בגימטריא ('ואהבת' אור תוספת ‰‡B¯תהיה ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»
העליונות בספירות האדם עבודת ידי NÚÓ‰שעל È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¬≈
‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏkL ÔÂÈkÓ ,‰˜„v‰ האלוקי האור ÏÚÓlÓ‰של «¿»»ƒ≈»∆¿»««¿»»ƒ¿«¿»

,‰˜„ˆ ‡È‰,לנבראים הקדושֿברוךֿהוא מצד צדקה של ‰p‰עניין ƒ¿»»ƒ≈
"·‰‡ ˙B˜„ˆ 'ÈÂ‰ ˜Ècˆ"34‰˜„v‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL eÈ‰ , «ƒ¬»»¿»»≈«¿∆«¿≈«¬≈«¿»»

עושים  ישראל ÏÚÓlÓ‰שבני ‰˜„ˆ CLÓ ,‰hÓÏ מהאלוקות ¿«»ƒ¿»¿»»ƒ¿«¿»
ולנבראים, ‡B¯לעולמות ˙ÙÒBz È‰efL למטה מלמעלה אלוקי ∆ƒ∆∆
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ההמׁשכה  ׁשהּוא ׁשּב"ואהבּת", יׁשר' ְְְְֶֶַַַָָָָָָ'אֹור

ה'ׁשֹוב'. ענין ְְִַַַָלמּטה,

‰Ê·e,'אֹור' ּפעמים ׁשּתי "ואהבּת" ענין יּובן »∆ְְְְְִִֵַַָָָָ

חֹוזר' 'אֹור ׁשּגם חֹוזר', ו'אֹור יׁשר' ְֵֵֶַָָ'אֹור

ה'אֹור' ׁשענין 'אֹור', ּבׁשם נקרא למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשעֹולה

ּבזה, והענין העצמּות. מן רחּוק ּבבחינת ְְְְִִִִִֶַַָָָָהּוא

למעלה, להּכלל והּתׁשּוקה ה'רצֹוא' ענין ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּדהּנה

ּכמֹו הּנפׁש מּצד לא וגם הּנפׁש, עצם מּצד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹאינֹו

הּנפׁש, התּפּׁשטּות מּצד ּכיֿאם ּבבּטּול, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַׁשהיא

ּגם  ׁשהרי מבּקׁש, איזה יׁש ׁשבּתׁשּוקה לפי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוהינּו

חפצּתי" לא ועּמ ּבּׁשמים לי ּד"מי ,35האהבה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ

היא  ׁשהאהבה והינּו מבּקׁש, איזה ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׁש

מּצד  ׁשּזהּו ׁשאֹוהב", מי "יׁש הרּגׁש, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַּבבחינת

ּדוקא. הרחּוק מּצד ׁשהיא הּנפׁש, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָהתּפּׁשטּות

האהבה, את ׁשּמביאה ההתּבֹוננּות ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּוכמֹוֿכן

ׁשּכללּות  אי מאלקּות, ּברחּוק ההתּבֹוננּות ְְְֱִִִֵֵֶַָָֹהיא

ׁשּמּצד  מאלקּות, ּברחּוק הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַֹסדר

רק  זהּו ואםּֿכן כּו', להּכלל ּברצֹון מתעֹורר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָזה

'אֹור' ּבׁשם נקרא ולכן ּדאלקּות, ְְְְְְֱִִֵֵֶַָָֹּבהתּפׁשטּות

ּכׁשם  והּנה, העצמּות. מן רחּוק ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָׁשהּוא

לפי  'אֹור' ּבׁשם נקראת חֹוזר' ּד'אֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָׁשהאהבה

ּד'אֹור  האהבה ּגם ּכמֹוֿכן הרחּוק, מּצד ְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאה

הרחּוק, ּבענין ההתּבֹוננּות מּצד ּבאה ְְְְִִִִַַַָָָָָיׁשר'

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּכללּות אי מתּבֹונן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּדכאׁשר

ּד'אֹור  ּבאהבה מתעֹורר אזי כּו', ּברחּוק ְְְְֲֲִִֵַַָהּוא

ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר אלקּות להמׁשי ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָֹיׁשר'

העצם, ׁשּנמצא ּבמקֹום קרּוב, ׁשל ׁשּבמּצב ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהינּו,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˜„v‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ CLÓpL.הנבראים '‡B¯של ÔÈÚ e‰ÊÂ ∆ƒ¿»«¿≈«¬≈«¿»»¿∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰L ,"z·‰‡Â"aL '¯LÈמלמעלהÔÈÚ ,‰hÓÏ »»∆¿¿»«¿»∆««¿»»¿«»ƒ¿«
'·BL'‰(עליונים (מלאכים הקודש' 'חיות אודות הכתוב על מבוסס «

מסמל  חוזר') 'אור (וכן 'רצוא' ושוב', רצוא 'והחיות העליונה שבמרכבה

מלמעלה  לאלוקות להתקרבות תשוקה

ישר') 'אור (וכן 'שוב' ואילו למטה,

למטה. מלמעלה אלוקות הארת מסמל

"z·‰‡Â" ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»ƒ¿«¿»«¿»
'‡B¯',בגימטריא ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ

של האורות שני  על LÈ¯'רמז ¯B‡'»»
למטה מלמעלה ¿B‡'Â¯המאיר

,'¯ÊBÁ למעלה מלמטה ומאיר החוזר ≈
‰ÏBÚL '¯ÊBÁ ¯B‡' ÌbL∆«≈∆∆

הרגיל ÏÚÓÏ‰מלמטה הסדר היפך ¿«¿»
למטה, מלמעלה ונמשך בא שהאור

ÔÈÚL ,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«
'¯B‡'‰ והתפשטות הארה שעניינו »

העצם ולא ÈÁ·a˙מהעצמיות ‡e‰ƒ¿ƒ«
˙eÓˆÚ‰ ÔÓ ˜eÁ¯ שימשיך וכפי ƒƒ»«¿

להלן. עוד ויבאר

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
‰˜eLz‰Â '‡Bˆ¯'‰ האדם של «»¿«¿»

למטה  מלמעלה להתעלות למטה,

לאלוקות  ≈«ÏÏk‰Ï¿ƒולהתקרב
‰ÏÚÓÏ,באלוקותBÈ‡נובע„vÓ ¿«¿»≈ƒ«

‡Ï Ì‚Â ,LÙp‰ ÌˆÚנובע„vÓ ∆∆«∆∆¿«…ƒ«
Ïeh·a ‡È‰L BÓk LÙp‰«∆∆¿∆ƒ¿ƒ

vÓ„אלאÌ‡ŒÈkלאלוקות, ƒƒƒ«
,LÙp‰ ˙eËMt˙‰ מרצונה ƒ¿«¿«∆∆

ולהתבטא  להתפשט הנפש של ונטייתה

eÈ‰Â מהווה שהדבר לכך והסיבה ¿«¿
לרצון  להתגלות ביטוי הנפש של

מקום  היה שלכאורה (אף ולהתפשט

להתקרב  וברצון שהתבטלות לחשוב

ממנה) שלמעלה ÈÙÏ¿ƒלמה
‰˜eLz·L זו‰ÊÈ‡ LÈ ∆«¿»≈≈∆

,Lw·Ó שהיא מסויימת מטרה ¿À»
להגשים  רוצה שהנפש ≈¬∆È¯‰Lשאיפה

"ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"c ‰·‰‡‰ Ìb35, ואין «»«¬»¿ƒƒ«»»ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ
ברמה  ה' אהבת גם שהרי ותכלית מטרה שהיא איזו עם שאיפה שזו להתפלא

ששום  ואומר משתפך ה' את שהאוהב בתהלים בפסוק מדובר בה זו גבוהה

רצונו  וכל דבר, ורוצה חפץ איננו בארץ וגם בעיניו נחשב לא בשמים דבר

יתברך, השם הוא Lw·Ó,ומגמתו ‰ÊÈ‡ ‰Êa LÈ מטרה להגשים רצון ≈»∆≈∆¿À»
‰¯Lb,מסויימת  ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰·‰‡‰L eÈ‰Â מתוך לא כלומר, ¿«¿∆»«¬»ƒƒ¿ƒ«∆¿≈

מסויימות  תחושות מתוך אלא האישית המציאות כל של מוחלטת התבטלות

בחסידות  המצוי ובלשון עצמית ישות B‡L‰·",של ÈÓ LÈ",כלומר ≈ƒ∆≈
מציאות  יש אבל גבוהה, בדרגה ה' אהבת ואפילו ה' אהבת כאן יש אכן

שאוהב מי של ‰˙eËMt˙ו'ישות' „vÓ e‰fL של ‰LÙp,המציאות ∆∆ƒ«ƒ¿«¿«∆∆
‡È‰L נובעת vÓ„ההתפשטות ∆ƒƒ«

‡˜Âc ˜eÁ¯‰ לאלוקות הקירוב כי »ƒ«¿»
יש  הריחוק מפני וגם ביטול, גורם

ו'התתפשטות'. ל'ישות' מקום

˙eBa˙‰‰ Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈««ƒ¿¿
‰·‰‡‰ ˙‡ ‰‡È·nL,זה מסוג ∆¿ƒ»∆»«¬»

ומטרה  'מבוקש' בה שיש אהבה היינו

ולהגשים  להשיג מעוניין שהאדם

שאוהב' מי 'יש הוא È‰ƒ‡והאוהב
˜eÁ¯a ˙eBa˙‰‰ העולמות של «ƒ¿¿»ƒ

והיא e˜Ï‡Ó˙,והנבראים  ≈¡…
Ò„¯ההתבוננות ˙eÏÏkL CÈ‡≈∆¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ נברא ידו ועל שבו «ƒ¿«¿¿
e˜Ï‡Ó˙,העולם ˜eÁ¯a ‡e‰¿ƒ≈¡…

¯¯BÚ˙Ó ‰Ê „vnL באהבה ∆ƒ«∆ƒ¿≈
התעוררות שלה «¿ÔBˆ¯aשהתוכן

ÏÏk‰ÏבאלוקותÔkŒÌ‡Â ,'eÎ ¿ƒ»≈¿ƒ≈
˙e˜Ï‡c ˙eËLt˙‰a ˜¯ e‰Ê∆«¿ƒ¿«¿∆¡…
האלוקות, עצמיות עם חיבור מתוך ולא

‡e‰L '¯B‡' ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈∆
˙eÓˆÚ‰ ÔÓ ˜eÁ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ»«¿
רק  אלא העצמיות אינו האור שהרי

ממנו. מסויימת והארה התפשטות

¯B‡'c ‰·‰‡‰L ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆»«¬»¿
'¯ÊBÁ מלמטה ה' לאהבת התעוררות ≈

לעיל, כמבואר ≈¿ƒ˜¯‡˙למעלה,
„vÓ ‰‡aL ÈÙÏ '¯B‡' ÌLa¿≈¿ƒ∆»»ƒ«

˜eÁ¯‰,מהעצםÌb ÔÎŒBÓk »ƒ¿≈«
'¯LÈ ¯B‡'c שגורמת ‰‡‰·‰ »«¬»¿»»

אור  והתגלות המשכת ומעוררת

למטה היא a‡‰מלמעלה vÓ„גם »»ƒ«
,˜eÁ¯‰ ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ

¯L‡ÎcהאדםCÈ‡ ÔBa˙Ó ¿«¬∆ƒ¿≈≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏkL∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

'eÎ ˜eÁ¯a ‡e‰ בהרחבה לעיל שנתבאר וכפי האלוקות, עצמות לגבי ¿ƒ
עצמה, האלוקות לגבי באיןֿערוך הוא ההשתלשלות' 'סדר כללות »¬‡ÈÊאיך

'¯LÈ ¯B‡'c ‰·‰‡a ¯¯BÚ˙Óברצון ולגלות CÈLÓ‰Ïהיינו ƒ¿≈¿«¬»¿»»¿«¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa ˙e˜Ï‡ האלוקות המשכת של הרגיל באופן ¡…¿≈∆«ƒ¿«¿¿

מלמעלה בדרך  היינו ישר' הוא 'אור זה וכל מצב למטה, הריחוק דווקא

L ,eÈ‰ÂÌˆÚ‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Óa ,·e¯˜ ÏL ·vÓa,בגלוי ומאיר ¿«¿∆¿«»∆≈¿»∆ƒ¿»»∆∆
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c"iyz'dטז elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ההמׁשכה  וענין ההמׁשכה, ענין נֹופל אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי

ההתּפּׁשטּות  רק ׁשהּוא ּדוקא, הרחּוק מּצד ְְְִִִֶַַַַַָָהּוא

הן  האהבה, ענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹּדאלקּות.

חֹוזר', ּד'אֹור האהבה והן יׁשר' ּד'אֹור ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָהאהבה

ההתּפּׁשטּות  ּבבחינת ׁשהּוא הרחּוק, מּצד ְְְִִִִִֶַַַַָהּוא

'אֹור'. ּבׁשם נקרא ולכן ְְְְִִֵֵַָָּבלבד,

ּדוקא,‡ÌÓד) הקרּוב מּצד הּוא הּיראה ענין »¿»ְְְִִִֵַַַַַָָ

ּבמה  ּׁשּמתּבֹונן עלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֶֶַַוהּוא

מלא,36ׁשּכתּוב  אני הארץ ואת הּׁשמים את ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מקֹום  ּובכל ּבׁשוה, הּוא ּובארץ" ְְִֶֶֶַַָָָָָָׁש"ּבּׁשמים 

ּגאנצער  ּדער פאראן איז אֹומעטּום מלא", ְֲִִֵֶֶֶַַַָ"אני

מּצד  ׁשהרי ּדוקא. העצמּות מּצד ׁשּזהּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ"אני",

עלמין' ּכל ה'ּממּלא ּבאֹור הּנה הּגּלּויים, ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבחינת

כּו', התחּלקּות יׁש - ּב'כלים' מתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַׁשהּוא

"ּבּׁשמים  הּוא העצמּות מּצד ְִִֵֵֶַַַַַָָמהֿׁשאיןּֿכן

ּבׁשוה  לֹו37ּובארץ" אין זֹו, התּבֹוננּות ּומּצד . ְְְִִֵֶֶַָָָ

אימה  עליו ּתּפל ואדרּבה ּכלל, מבּקׁש ְְְְִֵַַָָָָָָֹֻׁשּום

לגמרי. הּמציאּות והעּדר ּבּטּול ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹופחד

ׁשאהבה  ּדאף מאהבה, למעלה היא זֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָויראה

מּכלֿמקֹום  ּבּטּול, היא ויראה התּפּׁשטּות, ְְְְִִִִִִַָָָהיא

הּגּלּויים, ּבחינת ׁשּמּצד הרחּוק מּצד היא ְֲִִִִִִִֶַַַַַָָאהבה

ׁשּמּצד  הקרּוב מּצד היא יראה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמהֿׁשאיןּֿכן

ׁשּלמעלה 38העצמּות  'ּדחילּו ענין וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

ׁשּלמעלה  עילאה' 'יראה ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמרחימּו',

לעתידֿ ׁשּיהיה הּיראה ענין ּגם וזהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמאהבה.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגּלּוי, עצם מּצד ּובאּו39לבא ְִִֶֶַַָָָֹֹ

ּגֹו'. הוי' ּפחד מּפני ּגֹו' הּצּורים ְְְֲִִִֵַַַָָּבנקרֹות

e‰ÊÂ אברהם עבֹודת ּבין ההפרׁש ּכללּות ּגםּֿכן ¿∆ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ

היתה  אברהם ּדעבֹודת יצחק, ְְְֲֲִַַַַַָָָָָלעבֹודת
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כד.36) כג, ואילך.37)ירמי' א לג, ראה פ' א. ט, ואתחנן לקו"ת ואילך.38)ראה סע"ד ז, ואתחנן לקו"ת ישעי'39)ראה

כא. יט. ב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ÏÙB BÈ‡ È¯‰ עצמו העצם שהרי לשני אחד ממקום ¬≈≈≈ƒ¿«««¿»»

בגלוי  e‰L‡מאיר ,‡˜Âc ˜eÁ¯‰ „vÓ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¿»»ƒ«»ƒ«¿»∆
ריחוק  של הוא e˜Ï‡c˙כשהמצב ˙eËMt˙‰‰ העצם.¯˜ גילוי ולא ««ƒ¿«¿∆¡…

,‰·‰‡‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‡ˆÓÂ,כאן המבוארים שלה האופנים בשני ¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«»«¬»
'¯LÈ ¯B‡'c ‰·‰‡‰ Ô‰≈»«¬»¿»»

למטה מלמעלה ≈¿Ô‰Âבהמשכה
'¯ÊBÁ ¯B‡'c בהעלאה ‰‡‰·‰ »«¬»¿≈

למעלה, vÓ„מלמטה ‡e‰ƒ«
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,˜eÁ¯‰»ƒ∆ƒ¿ƒ«

„·Ïa ˙eËMt˙‰‰ מצד ולא «ƒ¿«¿ƒ¿«
'‡B¯'.העצם, ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈

‡e‰ ‰‡¯i‰ ÔÈÚ ÌÓ‡ לא „) »¿»ƒ¿««ƒ¿»
להתקרב, שאיפה המעורר הריחוק מצד

היראה  אלא האהבה, במידת שהוא כמו

e‰Â‡היא  ,‡˜Âc ·e¯˜‰ „vÓƒ««≈«¿»¿
M ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚהאדםÔBa˙n «¿≈∆∆ƒ¿≈

·e˙kL ‰Óa36 ירמיהו בנבואת ¿«∆»
È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ
"ı¯‡·e ÌÈÓMa"L ,‡ÏÓ»≈∆«»«ƒ»»∆

,‰ÂLa ‡e‰ֿהקדושֿברוך מציאות ¿»∆
הרוחניים, בעולמות בשמים, הוא

באותה  הגשמיים בעולמות ובארץ,

ÏÓ‡",מידה  È‡" ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»¬ƒ»≈
¯Úc Ô‡¯‡Ù ÊÈ‡ ÌeËÚÓB‡∆ƒ««∆

,"È‡" ¯Úˆ‡b נמצא מקום בכל «¿∆¬ƒ
כולו  ה'אני' המציאות e‰fLכל ∆∆

יכולה  מודגש כך כל באופן האלוקית

Âc˜‡.להיות  ˙eÓˆÚ‰ „vÓƒ«»«¿«¿»
ÌÈÈelb‰ ˙ÈÁa „vÓ È¯‰L∆¬≈ƒ«¿ƒ««ƒƒ

וההתפשטות, B‡a¯ההארה ‰p‰ƒ≈»
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰ המתלבש «¿«≈»»¿ƒ

בכל  פנימית בהתלבשות בעולמות

שהנשמה  (כשם עניינו לפי עולם

פנימית  בהתלבשות הגוף את 'ממלאת'

מהאברים) אחד ∆e‰L‡בכל
LÈ - 'ÌÈÏÎ'a LaÏ˙Óƒ¿«≈¿≈ƒ≈

'eÎ ˙e˜lÁ˙‰,שונות לדרגות ƒ¿«¿
˙eÓˆÚ‰ „vÓ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ«»«¿
ואופנים  שונות דרגות בין הבדלים אין

אלא התלבשות של ‰e‡שונים
האלוקות  ÂLa‰עצמיות "ı¯‡·e ÌÈÓMa"37,ממש מידה באותה «»«ƒ»»∆¿»∆

מידה. באותה בדיוק ו'בארץ' 'בשמים' מאיר שהעצם וכאמור

BÊ ˙eBa˙‰ „vÓe כך וכל מאירה כך כל האלוקות עצם שמציאות בכך ƒ«ƒ¿¿

בבריאה, פרט ובכל עניין בכל BÏמודגשת ÔÈ‡ בהתבוננות המתבונן לאדם ≈
ÏÏkזו  Lw·Ó ÌeL שברצונו אישיים ורצונות שאיפות שום לו ואין ¿À»¿»

Ïehaלהגשים, ÏL ÔÙ‡a „ÁÙÂ ‰ÓÈ‡ ÂÈÏÚ Ïtz ‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ…»»≈»»««¿…∆∆ƒ
˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰Â שלו שלו È¯Ó‚Ïהאישית והישות שלו והמציאות ¿∆¿≈«¿ƒ¿«¿≈

כלל  מקום תופסים אינם שלו והרצונות

וכלל.

BÊ ‰‡¯ÈÂ מעורר שהאדם מהאלוקות ¿ƒ¿»
האלוקות  בקירוב התבוננות ידי על

,‰·‰‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ נעלית ƒ¿«¿»≈«¬»
לאלוקות  האהבה מעניין יותר

לעיל  L‡‰·‰המבוארת Û‡c¿«∆«¬»
˙eËMt˙‰ ‡È‰ מציאות של ƒƒ¿«¿

האוהב, Ïehaהאדם ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒƒ
ואם  האוהב, האדם מציאות של וכיווץ

מצב  היא אהבה האדם מצד לכאורה כן

נעלה שני ÌB˜ÓŒÏkÓיותר מצד ƒ»»
˜eÁ¯‰ „vÓ ‡È‰ ‰·‰‡«¬»ƒƒ«»ƒ

b‰ ˙ÈÁa „vnL,ÌÈÈel היינו ∆ƒ«¿ƒ««ƒƒ
עניין  הוא מושג ולא שרחוק מה

וההתפשטות  ההתגלות הגילויים,

„vÓ ‡È‰ ‰‡¯È ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»ƒƒ«
˙eÓˆÚ‰ „vnL ·e¯˜‰38 «≈∆ƒ«»«¿

מהעצמות) (הנובעת שהיראה ונמצא

מהגילויים). (הנובעת מהאהבה נעלית

‰ÏÚÓlL eÏÈÁc' ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿»
,'eÓÈÁ¯Ó מאהבה שלמעלה יראה ≈¿ƒ

'‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È' ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ»»
גבוהה, בדרגה יראה עליונה, יראה

‰·‰‡Ó ‰ÏÚÓlL של עניינה וזה ∆¿«¿»≈«¬»
הקירוב) (מצד כאן מדובר בה זו יראה

(שמצד  מהאהבה יותר הנעלית

הריחוק).

‰‡¯i‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ מהאלוקות ¿∆«ƒ¿««ƒ¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL בימות ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

ÌˆÚהמשיח  „vÓ ותוקף,Èelb‰ ƒ«…∆«ƒ
·e˙kL BÓk39 ישעיה בנבואת ¿∆»

גילוי  ועוצם תוקף שלעתידֿלבוא

שיעורר  כזו במידה יהיה האלוקות

ישראל e‡·eיראה B¯˜a˙בני »¿ƒ¿
'Bb ÌÈ¯ev‰ הסלעים ÈtÓבנקיקי «ƒƒ¿≈

.'Bb 'ÈÂ‰ „Át««¬»»
L¯Ù‰‰ ˙eÏÏk ÔkŒÌb e‰ÊÂהכללי ‡·¯‰Ìההבדל ˙„B·Ú ÔÈa ¿∆«≈¿»«∆¿≈≈¬««¿»»

,˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÏ,ומבאר שממשיך ‰È˙‰כפי Ì‰¯·‡ ˙„B·Úc «¬«ƒ¿»«¬««¿»»»¿»
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יז ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

הכנסת  עלֿידי ּגׁשמי חסד הן החסד, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהמׁשכת

אפילּו לּכל, ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹאֹורחים

ׁשּגּלה  עלֿידיֿזה רּוחני חסד והן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלערבּיים,

כּו' "הֹודּו ׁשאמר ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹּופרסם

מּׁשּלֹו" ׁשאכלּתם א 40למי יׁש ּגּופא ּובזה ֹופּנים . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אברהם" "וּיקרא אברם" "וּיקרא ו"אל 41ׁשֹונים, , ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

וּיקריא" אּלא וּיקרא נכלל 42ּתקרי ׁשּבזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אבל  חֹוזר', ּד'אֹור והאהבה יׁשר' ּד'אֹור ְְְֲֲֲֵַַָָָָָָָהאהבה

העבֹודה  היא אברהם ׁשל עבֹודתֹו ְְֲֲִֶַָָָָָָּכללּות

הּגּלּויים. ּדבחינת הרחּוק מּצד ׁשהיא ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָּדאהבה,

ּדיראה, העבֹודה היא יצחק ׁשל עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִִֶָָָָָָָאמנם,

ׁשּכתּוב  הּבּטּול 43ּכמֹו ענין ׁשהּוא יצחק", "ּופחד ְְְִִִֶֶַַַַָָ

למעלה  הּוא ׁשהעצם  ולהיֹות העצמּות. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד

עבֹודתֹו לכן ּכּנ"ל, 'חׁש' ּבׁשם ונקרא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמּגּלּוי,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,'חׁש' ּבׁשם נקראת יצחק 44ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

לילה", קרא ולחׁש יֹום, לאֹור אלקים ְְְֱִִֶַַָָָָָָֹֹ"וּיקרא

ז"ל  חכמינּו אברהם,45ואמרּו ּדא - "לאֹור ְְְֲֵַָָָָָָ

יצחק  ׁשל ׁשעבֹודתֹו ּדכיון יצחק", ּדא - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹולחׁש

לכן  העצמ ּות, ׁשּמּצד ּדיראה העבֹודה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהיא

הּוא  זה 'חׁש' ּומּכלֿמקֹום .'חׁש' ְִִֵֶֶֶָָֹֹנקראת

ׁשּלגּבי  ׁשמה וכּנ"ל ה'אֹור', מענין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה

העלם  הּוא למּטה לגּבי הּנה ּגּלּוי, הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהעצם

.'ְֶֹו'חׁש

‰Ê·eֿוראׁש ראׁשֿחדׁש ערב ענין ּגםּֿכן יּובן »∆ְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

ּכנקּדה  היא הּלבנה ּבראׁשֿחדׁש ּכי ְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹֻחדׁש,

ההעלם, ּבתכלית היא ראׁשֿחדׁש ּובערב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹּבלבד,

ׁשההעלם  לפי מעלה, ׁשל ענין הּוא זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהעלם

ּבקרּוב  היא הּלבנה ּדכאׁשר הקרּוב, מּצד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּוא

והּמׁשל  ּומתעּלמת. נחׁשכת היא אזי הּׁשמׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאל

ּדכאׁשר  רּבֹו, לפני ׁשּיֹוׁשב מּתלמיד הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּבזה

הּוא  ׂשכלֹו אֹור אזי הרב, אצל נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּתלמיד

ּפליט" לא - למבלע ּדטריד "ּדאיידי ,46ּבהעלם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
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ז.40) פמ"ג, לג.41)ב"ר כא, וירא ד. יג, לךֿלך ע"ב.42)ראה ריש י, מב.43)סוטה לא, ה.44)ויצא א, ראה 45)בראשית

רע"א. קמב, ב.46)זח"א ח, שם וראה שם. ופירש"י ב קח, חולין ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÎLÓ‰aוהשפעתÔ‰ ,„ÒÁ‰ של È„ÈŒÏÚהשפעה ÈÓLb „ÒÁ ¿«¿»««∆∆≈∆∆«¿ƒ«¿≈

‰È‰L ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ אורחים מכניס אבינו ÏÈÎ‡Óאברהם «¿»«¿ƒ∆»»«¬ƒ
Ô‰Â ,ÌÈi·¯ÚÏ eÏÈÙ‡ ,ÏkÏ ‰˜LÓe של והשפעה ÒÁ„בהמשכה «¿∆«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆∆

,ÌÏBÚa C¯a˙È B˙e˜Ï‡ ÌÒ¯Ùe ‰lbL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÈÁe¯»ƒ«¿≈∆∆ƒ»ƒ¿≈¡…ƒ¿»≈»»
¯Ó‡L מאכיל שהיה לאנשים ∆»«

שאברהם  המדרש כדברי היה ומשקה,

והשקה אומר  שהאכיל לאנשים

ÌzÏÎ‡L ÈÓÏ 'eÎ e„B‰"¿ƒ∆¬«¿∆
"BlMÓ40 הקדושֿברוךֿהוא הוא ƒ∆

שלו. Ùeb‡שהכול ‰Ê·e,עצמו »∆»
אבינו  אברהם של בעבודתו היינו

רוחני  וחסד גשמי חסד לעולם להשפיע

,ÌÈBL ÌÈpÙB‡ LÈ אחד אופן ≈«ƒƒ
נאמר  ‡·¯Ì"שעליו ‡¯˜iÂ"«ƒ¿»«¿»

נאמר שעליו שני «¿iÂ"«ƒ˜¯‡אופן
"Ì‰¯·‡41 ואופן בה', 'אברהם' «¿»»

‡l‡נוסף ‡¯˜iÂ È¯˜z Ï‡"Â¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆»
"‡È¯˜iÂ42, אברם שם 'ויקרא נאמר ««¿ƒ

ז"ל  וחכמינו עולם' אֿל ה' בשם

היינו  ויקרא', תקרי 'אל דורשים

לעצמו, ה' בשם קרא אבינו שאברהם

ה' בשם שקרא היינו ויקריא' 'אלא

לאחרים בעולם אלוקות ∆«∆ÊaL‰ופרסם
החסד  פעולת של השונים באופנים

וחסד  גשמי חסד אברהם, שעשה

B‡'c¯רוחני, ‰·‰‡‰ ÏÏÎƒ¿»»«¬»¿
'¯LÈ לאלוקות אהבה התעוררות »»

למטה  מלמעלה המשכה בדרך

,'¯ÊBÁ ¯B‡'c ‰·‰‡‰Â¿»«¬»¿≈
בדרך  לאלוקות אהבה התעוררות

למעלה  מלמטה מבלי ‡·Ïהעלאה ¬»
האהבה  אופן בפרטי לחילוקים להיכנס

אברהם  B˙„B·Úשבעבודת ˙eÏÏk¿»¬»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»ƒ»¬»
˜eÁ¯‰ „vÓ ‡È‰L ,‰·‰‡c¿«¬»∆ƒƒ«»ƒ

ÌÈÈelb‰ ˙ÈÁ·c לעיל.כמבואר ƒ¿ƒ««ƒƒ
‡È‰ ˜ÁˆÈ ÏL B˙„B·Ú ,ÌÓ‡»¿»¬»∆ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»¿

·e˙kL43בו,"˜ÁˆÈ „ÁÙe" ∆»««ƒ¿»
היראה עניין הוא פחד ∆e‰L‡והרי

.˙eÓˆÚ‰ „vnL Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆ƒ«»«¿
התעוררות  יש הגילויים שכלפי וכמבואר

יראה  יש העצם כלפי ואילו אהבה, של

ÈelbÓ,וביטול  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌˆÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ לבוא מכדי נעלה ¿ƒ¿∆»∆∆¿«¿»ƒƒ
ÁˆÈ˜להתגלות ÏL B˙„B·Ú ÔÎÏ ,Ï"pk 'CLÁ' ÌLa ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈…∆««»≈¬»∆ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜44 הבריאה "iÂ˜¯‡בתיאור ƒ¿≈¿≈…∆¿∆»«ƒ¿»
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,"‰ÏÈÏ ‡¯˜ CLÁÏÂ ,ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡45 ¡…ƒ»¿«…∆»»»¿»¿»¿¬»≈

c‡בזוהר  - ¯B‡Ï"זה,Ì‰¯·‡ »»«¿»»
‡c - CLÁÏÂזהÔÂÈÎc ,"˜ÁˆÈ ¿«…∆»ƒ¿»¿≈»

‡È‰ ˜ÁˆÈ ÏL B˙„B·ÚL∆¬»∆ƒ¿»ƒ
„vnL ‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»∆ƒ«

˙‡¯˜ ÔÎÏ ,˙eÓˆÚ‰ של עבודתו »«¿»≈ƒ¿≈
ÌB˜ÓŒÏkÓeיצחק  .'CLÁ'…∆ƒ»»

ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê 'CLÁ'…∆∆¿«¿»≈ƒ¿«
Èa‚lL ‰ÓL Ï"pÎÂ ,'¯B‡'‰»¿««∆«∆¿«≈

ÌˆÚ‰ עצמו ‰p‰מצד ,Èelb ‡e‰ »∆∆ƒƒ≈
‰hÓÏ Èa‚Ï עצמו זה ‰e‡דבר ¿«≈¿«»

'CLÁ'Â ÌÏÚ‰.הגילוי היפך ∆¿≈¿…∆
‰Ê·e שאותה לעיל המבואר פי על »∆

אור  היא העצם שלגבי ומדריגה בחינה

והעלם  חושך היא למטה לגבי וגילוי,

ŒL‡¯ ·¯Ú ÔÈÚ ÔkŒÌb Ô·eÈ»«≈ƒ¿«∆∆…
ŒL‡¯a Èk ,L„ÁŒL‡¯Â L„Á…∆¿……∆ƒ¿…

L„Áמולד ‰·l‰‡Èבתחילת ‰ …∆«¿»»ƒ
ŒL‡¯ ·¯Ú·e ,„·Ïa ‰c˜kƒ¿À»ƒ¿«¿∆∆…

L„Á מחדש המולד ‰È‡קודם …∆ƒ
‰Ê ÌÏÚ‰L ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈∆∆¿≈∆

‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰,ויתרון ƒ¿»∆«¬»
ÌÏÚ‰‰L ÈÙÏ בערב הירח של ¿ƒ∆«∆¿≈

חודש ‰˜¯e·,ראש „vÓ ‡e‰ƒ««≈
·e¯˜a ‡È‰ ‰·l‰ ¯L‡Îc¿«¬∆«¿»»ƒ¿≈
˙ÎLÁ ‡È‰ ÈÊ‡ ,LÓM‰ Ï‡∆«∆∆¬«ƒ∆¿∆∆

˙ÓlÚ˙Óe השמש אור מול אל כי ƒ¿«∆∆
תפיסת  לירח אין וחזק, גדול אור שהוא

מקום.

„ÈÓÏzÓ ‡e‰ ‰Êa ÏLn‰Â¿«»»»∆ƒ«¿ƒ
·LBiLולומד,Ba¯ ÈÙÏ ∆≈ƒ¿≈«

Ïˆ‡ ‡ˆÓ „ÈÓÏz‰ ¯L‡Îc¿«¬∆««¿ƒƒ¿»≈∆
הרב,‰¯· דברי את לקלוט ומתאמץ »«

BÏÎN ¯B‡ ÈÊ‡ עצמו התלמיד של ¬«ƒ¿
„È¯Ëc È„ÈÈ‡c" ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿«¿≈¿»ƒ

"ËÈÏt ‡Ï - ÚÏ·ÓÏ46, כי ¿ƒ¿«…»ƒ
לקלוט  היינו לבלוע, טרוד שהוא מאחר

ואיננו  פולט, איננו הרב, דברי את

שלו  השכל את וביטוי גילוי לידי מביא

נעלם  נשאר זה שבשלב בעצמו
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אּלא  לזּולתֹו, ּפליט" ׁש"ּלא ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹוהינּו,

הּוא  ׂשכלֹו ׁשאֹור ּפליט", "לא לעצמֹו ְְְִִֶֶַַָֹׁשּגם

אל  ּבקרּוב היא הּלבנה ּכאׁשר ּוכמֹוֿכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבהעלם.

מה  וזהּו ונחׁשכת. מתעּלמת היא אזי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּׁשמׁש,

ׁשּׁשזפתני 47ׁשּכתּוב  ׁשחרחרת ׁשאני ּתראּוני "אל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבחינת  הוי', ׁשמׁש הּוא "ׁשמׁש" ּכי ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָהּׁשמׁש",

לּלבנה, נמׁשלה יׂשראל' ּו'כנסת אנּפין', ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ'זעיר

לּלבנה" מֹונין וזהּו48ו"יׂשראל ּבקטנּות, ׁשהיא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשאני  ּתראּוני "אל אֹומרת יׂשראל' ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁש'ּכנסת

ׁשּזה  להיֹות מעלה, היא ׁשה'ּׁשחרּות' ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָֹׁשחרחרת",

ערב  מעלת וזֹוהי הוי'. ׁשמׁש אל הקרּוב ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּצד

הּלבנה  ּבראׁשֿחדׁש ּכי וראׁשֿחדׁש, ְְְִֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֹראׁשֿחדׁש

היא  ראׁשֿחדׁש ּובערב ּבלבד, ּכנקּדה ְְְִִִִֶֶֶַָֹֹֻהיא

ּכי  ּדוקא, הּקרּוב מּצד ׁשּזהּו לגמרי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבהעלם

מּצד  הּלבנה מתּגּלית הראׁשֹון החדׁש ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבחצי

יֹוצא  ׁשּכאׁשר הּתלמיד (ּכמׁשל מהּׁשמׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָרחּוקּה

אבל  ּבּׂשכל), ּומתעּמק מעּין הּוא אז רּבֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּפני

ּבהעלם, היא וראׁשֿחדׁש ראׁשֿחדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֹֹֹֹּבערב

ּבקרּוב. ְְִֵָלהיֹותּה

לעתידֿלבא ‡Cה) ּדהרי להבין, צרי עדין «ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

אּתה  "ּכי ליצחק ּדוקא ְְְְִִַַָָָֹיאמרּו

ׁשענין 49אבינּו" ּדאף מּובן, אינֹו ולכאֹורה , ְְְְִִִֵֶַַָָָ

העצם, ּגּלּוי ׁשהּוא להיֹות מעלה הּוא 'ְֲִִֶֶֶֶַַָָֹה'חׁש

,'חׁש' הּוא למּטה ׁשּלגּבי ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

אבינּו". אּתה "ּכי ליצחק ּדוקא יאמר ּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹאי

Ô·eÈÂ ׁשּיֹום והּטעם הּׁשּבת, ענין ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֶֶַַַַַַַָ

הּׁשבּוע, "ראׁש" ּבׁשם נקרא לא ְְִֵַַַַָָָֹֹהּׁשּבת

וראׁשֿהּׁשנה  ראׁשֿחדׁש ּבזה,5ּכמֹו והענין . ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹֹ

הּברּורים  ׁשּכל הּׁשּבת, יֹום ּבענין ידּוע ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּדהּנה

להבין, וצרי מּמׁש. ּבאלקּות ונכללים ועֹולים מתּבררים החל, ימי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשׁשת

עבֹו ּכללּות הּמסירּותֿנפׁשהרי וגם ודעת, טעם ׁשעלּֿפי עבֹודה היא האדם דת ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשהּנׁשמה  ׁשּבכדי ּובפרט כּו', ההתּבֹוננּות הקּדמת עלֿידי היא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקריאתֿׁשמע

ּבּׂשכל  האלקית ׁשּבּנפׁש הּטעםֿודעת התלּבׁשּות להיֹות צריכה ּפעּלתּה, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּתפעל
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ו.47) א, א.48)שה"ש כט, ב.49)סוכה פט, שבת טז. סג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ËÈÏt ‡l"L „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â שכלו את מגלה התלמיד ואין ¿«¿∆…ƒ¿«∆…»ƒ

"ËÈÏt ‡Ï" BÓˆÚÏ ÌbL ‡l‡ ,B˙ÏeÊÏ כיוון שכלו, את התלמיד ¿»∆»∆«¿«¿…»ƒ
BÏÎN ¯B‡Lרבו בפני שיושב בשעה התלמיד ÌÏÚ‰a.של ‡e‰ ∆ƒ¿¿∆¿≈

‡È‰ ÈÊ‡ ,LÓM‰ Ï‡ ·e¯˜a ‡È‰ ‰·l‰ ¯L‡k ÔÎŒBÓÎe¿≈«¬∆«¿»»ƒ¿≈∆«∆∆¬«ƒ
ÎLÁÂ˙.הלבנה ˙ÓlÚ˙Óƒ¿«∆∆¿∆¿∆∆

·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ47 ב'שיר ¿∆«∆»
È‡Lהשירים' Èe‡¯z Ï‡"«ƒ¿ƒ∆¬ƒ

,"LÓM‰ È˙ÙÊML ˙¯Á¯ÁL¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ«»∆
אל  עצמה, על אומרת ישראל כנסת

כחיסרון שלי ה'שחרות' על כי תביטו

לשמש, הקירוב היא ל'שחרות' הסיבה

,'ÈÂ‰ LÓL ‡e‰ "LÓL" Èkƒ∆∆∆∆¬»»
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁa אור ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

העליונות, המידות של הספירות

‰ÏLÓ 'Ï‡¯NÈ ˙ÒÎ'e¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿¿»
ÔÈBÓ Ï‡¯NÈ"Â ,‰·lÏ«¿»»¿ƒ¿»≈ƒ

"‰·lÏ48,˙eË˜a ‡È‰L , «¿»»∆ƒ¿«¿
הקטן' 'המאור היא ∆¿e‰ÊÂשהרי

Ï‡" ˙¯ÓB‡ 'Ï‡¯NÈ ˙Òk'L∆¿∆∆ƒ¿»≈∆∆«
,"˙¯Á¯ÁL È‡L Èe‡¯z כיוון ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿«¿…∆

,‰ÏÚÓ ‡È‰ '˙e¯ÁM'‰L∆««¬ƒ«¬»
Ï‡ ·e¯˜‰ „vÓ ‰fL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆ƒ««≈∆

'ÈÂ‰ LÓL של הגדלות היינו ∆∆¬»»
וההעלם  החושך ואםֿכן הגדול, המאור

אלא  חיסרון אינו ראשֿחודש ערב של

ויתרון. מעלה

L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«∆∆……∆
L„ÁŒL‡¯a Èk ,L„ÁŒL‡¯Â¿……∆ƒ¿……∆
,„·Ïa ‰c˜k ‡È‰ ‰·l‰«¿»»ƒƒ¿À»ƒ¿«
‡È‰ L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú·e¿∆∆……∆ƒ

È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰a כנקודה לא אפילו ¿∆¿≈¿«¿≈
·e¯w‰ „vÓ e‰fL אל הירח של ∆∆ƒ««≈

‰L„Áהשמש  ÈˆÁa Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ«¬ƒ«…∆
‰·l‰ ˙Èlb˙Ó ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿«≈«¿»»

ויותר  יותר ליום מיום »vÓƒ„ומאירה
ÏLÓk) LÓM‰Ó d˜eÁƒ̄»≈«∆∆ƒ¿«
ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯L‡kL „ÈÓÏz‰««¿ƒ∆«¬∆≈ƒ¿≈

Ba¯,מרבו ÔiÚÓומתרחק ‡e‰ Ê‡ «»¿«≈
ÏÎOa ˜nÚ˙Óe שהריחוק ונמצא ƒ¿«≈«≈∆

ההוספה  את הגורם ‡·Ïהוא ,(¬»
L„ÁŒL‡¯Â L„ÁŒL‡¯ ·¯Úa¿∆∆……∆¿……∆
.·e¯˜a d˙BÈ‰Ï ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈ƒ¿»¿≈

ÔÈ„Ú C‡ שנתבאר ‰) למרות «¬«ƒ
מכלֿ והחושך, ההעלם מעלת בהרחבה

ÁˆÈÏ˜מקום ‡˜Âc e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ È¯‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«¬≈∆»ƒ»……¿«¿»¿ƒ¿»
האבות  ‡·eÈ"מתוך ‰z‡ Èk"49Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ טעם , מהו ƒ«»»ƒ¿ƒ¿»≈»

Lהדבר, Û‡cÈelb ‡e‰L ˙BÈ‰Ï ‰ÏÚÓ ‡e‰ 'CLÁ'‰ ÔÈÚ ¿«∆ƒ¿««…∆«¬»ƒ¿∆ƒ
ÌˆÚ‰,בהעלם אלא וגילוי באור מתגלה ÔÂÈkשאינו ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ »∆∆¬»ƒ»»≈»

‰hÓÏ Èa‚lL והנבראים העולמות ∆¿«≈¿«»
‡CÈהמקבלים  ,'CLÁ' ‡e‰…∆≈
e¯Ó‡È,המקבלים ישראל, בני …¿

‰z‡ Èk" ˜ÁˆÈÏ ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿»ƒ«»
?"eÈ·‡»ƒ

ÔÈÚ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒƒ¿«
˙aM‰ ÌBiL ÌÚh‰Â ,˙aM‰««»¿«««∆««»
"L‡¯" ÌLa ‡¯˜ ‡Ï…ƒ¿»¿≈…
L„ÁŒL‡¯ BÓk ,Úe·M‰«»«¿……∆

‰M‰ŒL‡¯Â5 שנשאלה וכפי ¿…«»»
המאמר. בתחילת לעיל, כך על השאלה

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
ÏkL ,˙aM‰ ÌBÈ ÔÈÚa¿ƒ¿«««»∆»

ÌÈ¯e¯a‰ מהרע הטוב הפרדת של «≈ƒ
לקדושה ÈÓÈוהעלאתו ˙LLa¿≈∆¿≈

,ÏÁ‰ דברים עם במגע באים שבהם «…
ורע, טוב תערובת בהם שיש גשמיים

הם השבת ביום ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒהנה
˙e˜Ï‡a ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏBÚÂ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡…

.LnÓ«»
˙eÏÏk È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿»
‰„B·Ú ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¬»

Â ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL אפילו ∆«ƒ««»««¿
Œ˙‡È¯˜a LÙŒ˙e¯ÈÒn‰ Ì‚««¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÚÓL מסירות של ומהותה שתוכנה ¿«
וההגבלות  מהגדרים יציאה היא נפש

˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»«
˙eBa˙‰‰שכלית'eÎ שמביאה «ƒ¿¿

נפש, מסירות לידי האדם «¿Ë¯Ù·eƒאת
ÏÚÙz ‰ÓLp‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«

d˙lÚt הנפש ועל הגוף על ¿À»»
BÈ‰Ï˙הבהמית, ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

˙Ú„ÂŒÌÚh‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«««»««
ÏL ÏÎOa ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL∆«∆∆»¡…ƒ«≈∆∆
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כּו', ּדבר מציאּות ׁשהיא הּטבעית, הּנפׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשל

ּבאלקּות  נכלל להיֹות יכֹול זה אי ְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹואםּֿכן

ׁשּבת  ּבערב ׁשּטרח ּד"מי הּוא, הענין א ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש.

ּבׁשּבת" יאכל עבֹודת 50- ׁשּלאחר והינּו, , ְְְְֲֶַַַַַַָֹ

הׁשּבת  ּביֹום נמׁש החל, ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּברּורים

ועלֿידיֿזה  הּתענּוג, ענין ׁשהּוא 'עּתיק' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַּבחינת

ּבחינת  (ׁשּזה ּו ׁשני' ּב'בר ּור הּברּורים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָמתּבררים

ונכללים  ב"ן) ׁשם ּבחינת ׁשּמברר מ"ה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשם

המׁשכת  הּוא ׁשּבת ׁשּבליל והינּו, ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֹּבאלקּות.

ׁשּזהּו הּמלכּות, ּבבחינת ּד'עּתיק' ְְְֲִִִֶֶַַַַַַהּתענּוג

ׁש"רגליה  הּמלכּות ּדבחינת מהּבירּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּתענּוג

הּברּורים 51יֹורדֹות" נכללים ׁשעלֿידיֿזה כּו', ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

היא  העלּיה הּׁשּבת ּוביֹום הּתענּוג. ְְֲֲִִִִַַַַַָָָּבבחינת

סעּדֹות  ׁשלׁש ענין הּוא ּובפרט ּיּות יֹותר. ְְְְְְִִִֵַַָָֹֻלמעלה

"חקל 52הּׁשּבת  סעּדת היא ׁשּבת' 'ליל ׁשּסעּדת , ְְֲִֵֶַַַַַַָָֻֻ

קּדיׁשא  ועּתיקא "ּוזעירֿאנּפין קּדיׁשין", ְְְִִִִִִֵַַַַַָָּתּפּוחין

'זעירֿ ׁשּבחינת והינּו ּבהדּה", לסעדא ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאתין

עלֿידי  הּמלכּות ּבחינת את מבררת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָאנּפין'

הּוא  הּׁשּבת יֹום  ּוסעּדת 'עּתיק'. ּבחינת ְְְִִַַַַַַַָָֻהמׁשכת

עלּית  ענין ׁשהּוא קּדיׁשא", "עּתיקא ְְֲִִִִֶַַַַַָָֻסעּדת

ּבענין  יֹותר נעלית לבחינה הּמלכּות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָּבחינת

הּתענּוג  ּבחינת נמׁש ׁשליׁשית ּובסעּדה ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָֻהּתענּוג.

מרּגׁש הּבלּתי הּגּלּוי 53העצמי מעין ׁשהּוא , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

כּו' ּוׁשתּיה" אכילה ּבֹו ׁש"אין .54ּדלעתידֿלבא ְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
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א.50) ג, ואילך).51)ע"ז תקסד (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, תקמד 52)משלי ע' תרס"ו המשך ב. פח, זח"ב ראה

ואילך. א'צז ע' ח"ב תער"ב המשך א'קכז 53)ואילך. ע' שם תער"ב המשך ואילך. תקמד ע' תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה

ואילך.54)ואילך. 84 ע' חכ"א לקו"ש שם. תער"ב המשך תרלא. ע' בשלח אוה"ת וראה א. יז, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰L ,˙ÈÚ·h‰ LÙp‰הטבעית eÎ',הנפש ¯·c ˙e‡ÈˆÓ «∆∆«ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»

LnÓ ˙e˜Ï‡a ÏÏÎ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â למעלה שהיא ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿ƒ¿»∆¡…«»
האנוש  והשכל והדעת הטעם מעניין י?מעלה

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ עבודה היא החול ימי בששת עצמו האדם פעולת שאמנם «»ƒ¿»
דבר  של בסופו אבל ודעת, טעם פי על

הדברים  להעלאת מובילה כן היא

Úa¯·לאלוקות  Á¯hL ÈÓ"c¿ƒ∆»«¿∆∆
"˙aLa ÏÎ‡È - ˙aL50, «»…«¿«»

˙„B·Ú ¯Á‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿««¬«
,ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa ÌÈ¯e¯a‰ עד «≈ƒ¿≈∆¿≈«…

עבודת  מצד אפשרי שהדבר כמה

האדם, כך CLÓו'טרחת' אחר ƒ¿»
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙aL‰ ÌBÈa¿««»¿ƒ««ƒ
בחינה  שהיא יומין' 'עתיק מדריגת

עליון' ‰eÚz‚ב'כתר ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
בבריאה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האלוקי

התענוג  והתגלות בהמשכת

¯e¯·'a ÌÈ¯e¯a‰ ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈
‰"Ó ÌL ˙ÈÁa e‰fL) 'ÈL≈ƒ∆∆¿ƒ«≈
(Ô"· ÌL ˙ÈÁa ¯¯·nL∆¿»≈¿ƒ«≈

.˙e˜Ï‡a ÌÈÏÏÎÂ¿ƒ¿»ƒ∆¡…
הוא: העניין תוכן

נכתב  להיות יכול הוי' שם כנזכר,

הוא  וכאשר מילוי. של שונות בצורות

- ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו ה' במילוי

ונקרא  ,52 בגימטריא עולה הוא הרי

נכתב  הוי' שם כאשר ואילו ב"ן. שם

וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף במילוי

45 בגימטריא עולה הוא הרי ה"א,

בחסידות  ומבואר מ"ה. שם ונקרא

מן  הטוב את (מפריד מברר מ"ה ששם

המשכה  בדרך הטוב) את ומעלה הרע

בדרך  מברר ב"ן ושם למטה מלמעלה

מבואר  ועוד למעלה. מלמטה העלאה

המשכה  יש כך ואחר ראשון, בירור הוא ב"ן שם של וההעלאה שהבירור

וישב: פרשת אור' ב'תורה כמבואר השני, הבירור שהיא מלמעלה, נוספת

באלוקותו  ממש להתייחד להם אפשר אי הניצוצות... שנתבררו "אףֿעלֿפי

בירור  יתבררו זה ידי ועל דאצילות מ"ה שם גילוי עליהם שיומשך עד יתברך

היש  ביטול בחינת בהם שיהי' רק היה הראשון הבירור כי העיקר... והוא שני

מ"ה  שם הארת בהם... שנמשך ידי על אלא מאלוקות... עדיין רחוק וזהו

על  בירורים שמברר באדם וכמשל באלוקות. אמיתי בביטול נכללו אז לבררם

שאכל  זה כוח ידי על ויראה באהבה מתפלל כך ואחר ושותה שאוכל ידי

רבה  האהבה בחינת והמשקים... המאכלים של החיות נכללו שנמצא ושתה

נמשכו  שלו ויראה אהבה ידי... כשעל אלא רחוק... עדיין הוא זה כל ועם שלו

ויראה  באהבה יוכללו אז ה'... מאת מלמעלה ואהבה] [יראה ורחימו דחילו לו

שני"). בירור הוא זה דרך ועל ממש, אלוקות מבחינת מלמעלה שנמשכים זו

בשבת  הדברים והתכללות עליית וסדר

הוא: יותר בפרטיות

‡e‰ ˙aL ÏÈÏaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈«»
˙ÎLÓ‰והתגלות‚eÚz‰ «¿»«««¬

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a '˜ÈzÚ'c¿«ƒƒ¿ƒ«««¿
ÌÈ¯e¯Èa‰Ó ‚eÚz‰ e‰fL∆∆««¬≈«≈ƒ
‰ÈÏ‚¯"L ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«««¿∆«¿∆»

"˙B„¯BÈ51,'eÎ במשלי כתוב ¿
בקבלה  ומבואר מוות' יורדות 'רגליה

מידת  על מתפרש שהכתוב וחסידות

עד  נמשך האור ידה ועל שבה המלכות,

שמחוץ  הדרגות עד ביותר, מטה למטה

הארת  שבת ובליל כביכול, לקדושה,

המלכות  לבחינת היא העליון התענוג

ÌÈÏÏÎ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ התחתונים הדברים של «≈ƒ

ÌBÈ·e .‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬¿
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰iÏÚ‰ ˙aM‰««»»¬ƒ»ƒ¿«¿»

¯˙BÈ.שבת בליל העלייה מאשר ≈
˙eiË¯Ù·e הללו ÔÈÚהעליות ‡e‰ ƒ¿»ƒƒ¿«

˙aM‰ ˙BcÚÒ LÏL52, ¿…¿À««»
‡È‰ '˙aL ÏÈÏ' ˙cÚqL∆¿À«≈«»ƒ

האריז"ל  בכתבי »cÚÒ¿À˙כמבואר
,"ÔÈLÈc˜ ÔÈÁetz Ï˜Á" שדה ¬««ƒ«ƒƒ

קדושים, ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe"¿≈«¿ƒתפוחים
העליונות  המידות של הספירות אור

‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚÂ התענוג אור ¿«ƒ»«ƒ»
מהספירות  ÚÒÏ„‡שלמעלה ÔÈ˙‡«¿»¿«¬»

"d„‰a,לה לסייע eÈ‰Âבאים «¬»¿«¿
˙¯¯·Ó 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿»∆∆

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa אותה‡˙ 'Ú'˜ÈzÚומעלה ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏ ∆¿ƒ«««¿«¿≈«¿»«¿ƒ««ƒ
הבירור. את לפעול מסייעות יחדיו קדישא' ו'עתיקא אנפין' ש'זעיר וזהו

"‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ" ˙cÚÒ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBÈ ˙cÚÒe,עצמה בפני ¿À«««»¿À««ƒ»«ƒ»
ÔÈÚa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁ·Ï ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ«««¿ƒ¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿«

‚eÚz‰.השבת שבליל והעלייה מהבירור ÈLÈÏL˙למעלה ‰cÚÒ·e ««¬ƒ¿À»¿ƒƒ
Lb¯Ó ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÈÁa CLÓ53,חיצונית בהרגשה ƒ¿»¿ƒ«««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒÀ¿»

לגמרי, פנימי עניין הוא שלישיתe‰L‡כי סעודה של ‰Èelbהזמן ÔÈÚÓ ∆≈≈«ƒ
'eÎ "‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ba ÔÈ‡"L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc54. ƒ¿»ƒ»…∆≈¬ƒ»¿ƒ»
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c"iyz'dכ elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

סעּדֹות ׁשּׁשלׁש ׁשלׁשת וזהּו ּכנגד הן הּׁשּבת ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ

ליל  ׁשּסעּדת ויעקב, יצחק אברהם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהאבֹות,

המׁשכה, ׁשענינֹו אברהם ּכנגד היא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבת,

הּמלכּות. ּבחינת את לברר 'זעירֿאנּפין' ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהמׁשכת

ׁשענינֹו יצחק ּכנגד היא הּׁשּבת יֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻּוסעּדת

ּבבחינת  הּמלכּות ּבחינת העלאת ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָהעלאה,

ּבבחינת  יֹותר נעלית ּבחינה קּדיׁשא', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ'עּתיקא

יעקב, ּכנגד היא ׁשליׁשית ּוסעּדה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֻהּתענּוג.

מצרים" ּבלי העצמי 55"נחלה הּתענּוג ׁשהּוא , ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָ

מרּגׁש. ְְִִַָֻהּבלּתי

‰p‰Â הּׁשּבת ׁשּביֹום הּתענּוג המׁשכת מּצד ¿ƒ≈ְְֲִֶַַַַַַַָָ

ׁשענינּה הּׁשליׁשית ּבּסעּדה ּובפרט ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻּבכלל,

ׁשהּוא  מרּגׁש, הּבלּתי העצמי הּתענּוג ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֻהמׁשכת

הּׁשּבת  יֹום הּנה ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלמעלה

ּולמעלה  ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָהּוא

ׁשבּוע, ּבכל ׁשאֹומרים הּטעם וזהּו הּזמן. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָמענין

אף  וכּו', ׁשני" יֹום "הּיֹום ראׁשֹון", יֹום ְִִֵַַַ"הּיֹום

הּבריאה, מהתחלת ימים הרּבה עברּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּכבר

ראׁשֹון" "יֹום מחדׁש מֹונים אנּו ִִִֵָָָָָמּכלֿמקֹום

למעלה  הּוא הּׁשּבת ׁשּיֹום מּכיון וכּו', ְְְִִֵֵֶַַַָָָ"ׁשני"

חדׁש מנין מתחיל הּׁשּבת אחרי לכן .56מהּזמן, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

נקרא  אינֹו הּׁשּבת  ׁשּיֹום הּטעם יּובן ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה

וראׁשֿ ראׁשֿחדׁש ּכמֹו הּׁשבּוע, "ראׁש" ְְְֵֶַַָֹֹֹֹּבׁשם

אל  ׁשּי ׁשהּוא מֹורה הראׁש ענין ּכי ְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשנה,

ׁשּיֹום  וכיון ׁשּלהם, הראׁש ׁשהּוא אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהאברים

לימי  ּכלל ׁשּי ואינֹו הׁשּתלׁשלּות מּסדר ּולמעלה מהּזמן למעלה הּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת

מתּברכין  ׁש"מיּניּה היֹות ּדעם והינּו, "ראׁש". ּבׁשם נקרא אינֹו לכן ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשבּוע,

הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר אינּה הּׁשּבת ׁשּביֹום ההמׁשכה מּכלֿמקֹום יֹומין", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּוּלהּו

ּברכֹו ׁש"ׁשּבת, ועלּֿדר הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּגםּֿכן אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ּבמן" הּׁשּבת,57וקּדׁשֹו מּיֹום היא הּׁשבּוע ּכל על הּמן ׁשהמׁשכת אף , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּביֹום  ׁשההמׁשכה לפי והּוא הּמן, ירד לא עצמֹו הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּבסדר  אחרּֿכ ׁשּנמׁש אף הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה היא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת
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,˙B·‡‰ ˙LÏL „‚k Ô‰ ˙aM‰ ˙BcÚÒ LÏML e‰ÊÂ¿∆∆¿…¿À««»≈¿∆∆¿…∆»»
Ì‰¯·‡ „‚k ‡È‰ ,˙aL ÏÈÏ ˙cÚqL ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆¿À«≈«»ƒ¿∆∆«¿»»

,‰ÎLÓ‰ BÈÚL,החסד מידת של 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'כמהותה ˙ÎLÓ‰ ∆ƒ¿»«¿»»«¿»«¿≈«¿ƒ
המידות  ‰È‡אור ˙aM‰ ÌBÈ ˙cÚÒe .˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆¿ƒ«««¿¿À«««»ƒ

,‰‡ÏÚ‰ BÈÚL ˜ÁˆÈ „‚k¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»«¬»»
הגבורה, מידת של »«¬»‰ÏÚ‡˙כעניינה

‰eÎÏn˙התעלות ˙ÈÁa¿ƒ«««¿
,'‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ»«ƒ»

למעלה, מלמטה «ÈÁa¿ƒ‰בדרך
.‚eÚz‰ ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ¿ƒ«««¬
„‚k ‡È‰ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒe¿À»¿ƒƒƒ¿∆∆

,·˜ÚÈ דברי בביאור הגמרא כדברי «¬…
השבת  את המענג על הנביא

אביך' יעקב נחלת 'והאכלתיך

שהיא  הוא יעקב בנחלת שהמיוחד

"ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ‰ÏÁ"55, «¬»¿ƒ¿»ƒ
ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ‡e‰L∆««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ

Lb¯Ó.והגבלות הגדרות כל לו ואין À¿»
‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ „vÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ««¿»«««¬
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ˙aM‰ ÌBÈaL∆¿««»ƒ¿»ƒ¿»

התענוג  המשכת «cÚqa«¿À‰מצד
˙ÎLÓ‰ dÈÚL ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿»»«¿»«
ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,Lb¯ÓÀ¿»∆¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰,לעיל כמבואר «ƒ¿«¿¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBÈ ‰p‰ƒ≈««»¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

ÔÓf‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏe.בכלל ¿«¿»≈ƒ¿««¿«
ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆¿ƒ¿»
,"ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌBi‰" ,Úe·L»««ƒ
Û‡ ,'eÎÂ "ÈL ÌBÈ ÌBi‰"«≈ƒ¿«
ÌÈÓÈ ‰a¯‰ e¯·Ú ¯·kL∆¿»»¿«¿≈»ƒ

,‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙‰Ó עם ולמעשה ≈«¿»««¿ƒ»
ראשון' 'יום זה אין חדש שבוע תחילת

מאז  ימים אלפי וכך כך של יום אלא

ÌÈBÓהבריאה  e‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ
"ÈL" "ÔBL‡¯ ÌBÈ" L„ÁÓ≈»»ƒ≈ƒ
‡e‰ ˙aM‰ ÌBiL ÔÂÈkÓ ,'eÎÂ¿ƒ≈»∆««»
È¯Á‡ ÔÎÏ ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿«»≈«¬≈

˙aM‰בשבוע שבוע ÏÈÁ˙Óמידי ««»«¿ƒ
L„Á ÔÈÓ56.ימים של ƒ¿»»»

ÌBiL ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««∆
ÌLa ‡¯˜ BÈ‡ ˙aM‰««»≈ƒ¿»¿≈

,‰M‰ŒL‡¯Â L„ÁŒL‡¯ BÓk ,Úe·M‰ "L‡¯" ומיושבת …«»«¿……∆¿…«»»
המאמר, בתחילת שנשאלה כך על BÓ¯‰השאלה L‡¯‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿«»…∆

Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰L ‡l‡ ÌÈ¯·‡‰ Ï‡ CiL ‡e‰L את וכולל ∆«»∆»≈»ƒ∆»∆»…∆»∆
qÓ„¯כולם, ‰ÏÚÓÏe ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««»¿«¿»≈«¿«¿«¿»ƒ≈∆

ÏÏk CiL BÈ‡Â ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿≈«»¿»
,Úe·M‰ ÈÓÈÏ מהם נעלה אלא ƒ≈«»«

ÌLaלאיןֿערוך  ‡¯˜ BÈ‡ ÔÎÏ»≈≈ƒ¿»¿≈
"L‡¯".השבוע ימי eÈ‰Â,של …¿«¿

ÔÈÎ¯a˙Ó dÈpÈÓ"L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆ƒ≈ƒ¿»¿ƒ
,"ÔÈÓBÈ e‰lek,השבת מיום ממנו, ¿ƒ

כדברי  השבוע, ימי כל מתברכים

ולפ  כן הזוהר, השבת יום לכאורה זה י

המענה  בא כך על השבוע, בימי קשור

‰‰ÎLÓ‰כי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»
˙aM‰ ÌBÈaL ימי על הנמשכת ∆¿««»

אותם  ומברכת המשכה ‡dÈהשבוע ≈»
‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa¿≈∆ƒ¿«¿¿∆»

‰fnL היא עצמה שמצד מההמשכה ∆ƒ∆
השתלשלות  מסדר «¿CLÓƒלמעלה

¯„Òa ÔkŒÌb CkŒ¯Á‡««»«≈¿≈∆
C¯cŒÏÚÂ .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«∆∆

BLc˜Â BÎ¯a ,˙aL"Lֿהקדוש ∆«»≈¿¿ƒ¿
‡ÔÓa57Û"ברוךֿהוא  , «»«

Ïk ÏÚ Ôn‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««»«»
,˙aM‰ ÌBiÓ ‡È‰ Úe·M‰«»«ƒƒ««»
˙aM‰ ÌBÈa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««»

,Ôn‰ „¯È ‡Ï BÓˆÚ זו ואין «¿…»««»
ÎLÓ‰‰L‰סתירה  ÈÙÏ ‡e‰Â¿¿ƒ∆««¿»»

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙aM‰ ÌBÈaL∆¿««»ƒ¿«¿»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ למעשה ולכן ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

השבת  יום כי לעולם מן ירד לא בשבת

בפועל, בעולם מהמשכה למעלה הוא

¯„Òa CkŒ¯Á‡ CLÓpL Û‡«∆ƒ¿»««»¿≈∆
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ההמׁשכה  ׁשּמּצד היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָהׁשּתלׁשלּות.

ׁשאחר  וׁשני ראׁשֹון יֹום הּנה הּׁשּבת, ְִִִִֵֵֶַַַַָמּיֹום

ׁשּלפני  מהּימים ּבמדרגה למעלה הם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

זה  הרי עצמֹו הּׁשּבת  ּביֹום מּכלֿמקֹום ְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת,

זה  ׁשאחרּֿכ אּלא הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלמעלה

הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ְְְְְִִֵֶַָנמׁש

ÈtŒÏÚÂ למעלה הּוא הּׁשּבת ׁשּיֹום האמּור ¿«ƒְְֶַַַָָָָ

ואףֿעלּֿפיֿכן  הׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִֵֵֶַַַמּסדר

ׁשּגם  נמצא, הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָנמׁש

ׁשּנקראת  הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּבחינה

וגּלּוי  אֹור המׁשכת להיֹות יכֹולה ,'חׁש' ְְְְְִִֵֶַַָָֹּבׁשם

ׁשּלעתידֿ יּובן ועלּֿפיֿזה  הׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּבסדר

ּדאף  אבינּו", אּתה "ּכי ליצחק ּדוקא יאמרּו ְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹלבא

העצמּות  ׁשּמּצד הּקרּוב הּוא יצחק ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבחינתֹו

לעתידֿ מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), 'חׁש' ּבׁשם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנקרא

וגּלּוי  אֹור ׁשל ּבאפן זֹו ּבחינה ּגם ּתמׁש ְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻלבא

ּבבחינת  יהיה לא הּקרּוב ׁשּגם והינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹלמּטה,

ּגם  וזהּו וגּלּוי. אֹור ּבבחינת אּלא 'חׁש'ְְְִִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני יהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלעתידֿלבא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבריאה, ּבתחּלת וּיעׂש58ׁשהיה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּדהּנה, הּגדֹולים. הּמאֹורֹות ׁשני את ְְְְֱִִִֵֵֶַַֹאלקים

ׁשבירת 59ידּוע  עם אחד ענין הּוא הּירח ׁשּמעּוט ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּתּקּון  ּבׁשביל ׁשּזהּו רק הּתהּו', מ'עֹולם ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכלים

'ׁשבירת  ׁשּמּצד ּדכיון הּכלים', 'ׁשבירת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

לבררֹו, ׁשּצרי זּולת ׁשל מציאּות נעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּכלים'

הּירח, מעּוט עלֿידי הּוא זה על הּתּקּון סדר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנה

"עצמ את ּומעטי ּבבחינ 60"לכי להיֹות ת , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות ולירד ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ'מקּבל'

לעתידֿ ולכן הּברּור. ענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבכדי

ּבחינת  ּתצטר לא הּברּורים, ּבגמר ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹלבא

"ׁשני  יהיּו אּלא 'מקּבל', ּבבחינת להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּמלכּות

ׁשּבחינת  מּזה, ויתרה הּגדֹולים", ְְְִִִִֵֶֶַַַָהּמאֹורֹות
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טז.58) א, ועוד.59)בראשית ואילך. שיט ע' תרצ"א סה"מ ב.60)ראה ס, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰ מיום שניתנה ברכה היא השבוע ימי לכל המן ברכת ואכן ƒ¿«¿¿

השבת.

לביאור  (בהמשך השבוע לימי השבת של היחס בין הביאור לעניין וחוזר

השבוע): 'ראש' נקראת לא השבת חודש, מראש בשונה מדוע,

„vnL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â התוכן ¿«¿¿ƒ¡∆ƒ«
של  ÌBiÓוהמדרגה ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡¯ ÌBÈ ‰p‰ ,˙aM‰««»ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ˙aM‰ ¯Á‡L∆««««»≈¿«¿»
ÈÙlL ÌÈÓi‰Ó ‰‚¯„Óa¿«¿≈»≈«»ƒ∆ƒ¿≈

,˙aM‰,השבת שלפני השבוע ימי ««»
˙aM‰ ÌBÈa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰ BÓˆÚ«¿¬≈∆¿«¿»ƒ≈∆
CkŒ¯Á‡L ‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆»∆««»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿
למעלה  היא השבת אחד, שמצד וזהו

ה  מברכת מימי השבת שני ומצד שבוע

להם. וממשיכה השבוע ימי את

˙aM‰ ÌBiL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆««»
עצמו qÓ„¯מצד ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ≈∆

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿««ƒ≈
epnÓ CLÓ השבת Òa„¯מיום ƒ¿»ƒ∆¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰ וגם השבוע, בימי ƒ¿«¿¿

שבכוחה  זו היא השבת קדושת

עולים  השבוע ימות של הבירורים

לעיל, כמבואר בקדושה, ונכללים

‰ÈÁaÓ ÌbL ,‡ˆÓƒ¿»∆«ƒ¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜pL ומצד ∆ƒ¿≈¿≈…∆
בסדר  מתגלית איננה מהותה

BÈ‰Ï˙השתלשלות ‰ÏBÎÈ למעשה ¿»ƒ¿
¯„Òa Èel‚Â ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ¿≈∆

.˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿
Œ„È˙ÚlL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆∆»ƒ
Èk" ˜ÁˆÈÏ ‡˜Âc e¯Ó‡È ‡·Ï»……¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

"eÈ·‡ ‰z‡ יהיה ישראל ולבני «»»ƒ
דווקא, יצחק עם מיוחד »¿Û‡cקשר

‡e‰ ˜ÁˆÈ ÏL B˙ÈÁaL∆¿ƒ»∆ƒ¿»
˙eÓˆÚ‰ „vnL ·e¯w‰«≈∆ƒ«»«¿
,(Ï"pk) 'CLÁ' ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈…∆««
לגמרי  מגילוי למעלה זה הרי ולכאורה

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆»ƒ»…
ÏL ÔÙ‡a BÊ ‰ÈÁa Ìb CLÓzÀ¿««¿ƒ»¿…∆∆

,eÈ‰Â ,‰hÓÏ Èel‚Â ¯B‡ כיוון ¿ƒ¿«»¿«¿
הגילוי  בעניין לעתידֿלבוא שהחידוש

‡B¯הוא ˙ÈÁ·a ‡l‡ 'CLÁ' ˙ÈÁ·a ‰È‰È ‡Ï ·e¯w‰ ÌbL∆««≈…ƒ¿∆ƒ¿ƒ«…∆∆»ƒ¿ƒ«
Èel‚Â מסדר שלמעלה שאור השבת בעניין לעיל למוסבר (ובדומה ¿ƒ

עצמו). השתלשלות בסדר בגילוי מאיר השתלשלות

Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי ‰B¯B‡n˙הטעם ÈL eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ¿∆«∆∆»ƒ»…ƒ¿¿≈«¿
,ÌÈÏB„b‰ מאור יהיה הירח וגם «¿ƒ

lÁ˙a˙גדול ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,‰‡È¯a‰58NÚiÂ «¿ƒ»¿∆»«««

˙B¯B‡n‰ ÈL ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¿≈«¿
Úe„È ,‰p‰c .ÌÈÏB„b‰59 «¿ƒ¿ƒ≈»«

וחסידות  ‰Á¯iבקבלה ËeÚnL∆ƒ«»≈«
„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰פי ÌÚהסוד על ƒ¿»∆»ƒ

ÌÏBÚ'Ó ÌÈÏk‰ ˙¯È·L¿ƒ««≈ƒ≈»
,'e‰z‰ של התיקון' ל'עולם קודם «…

'עולם  היה מסודר, השתלשלות' 'סדר

מרובים  האורות היו שבו התוהו'

'שבירת  גרם והדבר מועטים והכלים

e‰fLהכלים', הירח ¯˜ מיעוט «∆∆
נועד בראשית ימי ÏÈ·Laƒ¿ƒבששת

,'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L' ÏL Ôewz‰«ƒ∆¿ƒ««≈ƒ
'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L' „vnL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ«¿ƒ««≈ƒ
˙ÏeÊ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰NÚ«¬»¿ƒ∆«

B¯¯·Ï CÈ¯vL גרמה ה'שבירה' כי ∆»ƒ¿»¿
ונוצרה  למטה מלמעלה ניצוצות שנפלו

ותיקון, בירור שצריכה ≈p‰ƒ‰מציאות
‰Ê ÏÚ Ôewz‰ ¯„Ò החיסרון על ≈∆«ƒ«∆
הכלים' ב'שבירת ŒÏÚשנוצר ‡e‰«
,Á¯i‰ ËeÚÓ È„È לה שאמר ¿≈ƒ«»≈«

ÈËÚÓeהקדושֿברוךֿהוא  ÈÎÏ"¿ƒ«¬ƒ
"CÓˆÚ ˙‡60˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï , ∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

,'Ïa˜Ó' שהיא מהשמש בשונה ¿«≈
'משפיע', מעולם ÈÏÂ¯„בבחינת ¿≈≈

Œ‰‡È¯aהאצילות ˙BÓÏBÚÏ»»¿ƒ»
ÏÎeiL È„Îa ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈∆«

¯e¯a‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï הזולת של ƒ¿ƒ¿««≈
המתברר. במקום במקומו,

¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ»…ƒ¿«
ÌÈ¯e¯a‰ הניצוצות כל כאשר «≈ƒ

יגיעו  הכלים', ב'שבירת שנפלו

שלהם והתיקון הבירור …Ï‡לשלימות
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa C¯Ëˆzƒ¿»≈¿ƒ«««¿

'Ïa˜Ó' ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï המקבל ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«≈
תיקונו, בשביל eÈ‰Èאור ‡l‡∆»ƒ¿

"ÌÈÏB„b‰ ˙B¯B‡n‰ ÈL"¿≈«¿«¿ƒ
ÈÁaL˙בשווה, ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¿ƒ«
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c"iyz'dכב elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

חיל  "אׁשת להיֹות יֹותר למעלה ּתתעּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּמלכּות

ּבעלּה" ּכי 61עטרת לתּקּון", קדם "ּתהּו ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּובגמר  מ"ה, מּׁשם למעלה הּוא ס"ג ְְְִִֵֵַַָׁשם

ׁשּלמעלה  ס"ג ּבׁשם ב"ן ׁשם יתעּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָהּברּורים

מ"ה  הּבכֹורה 62מּׁשם את קנה ׁשּיעקב וזהּו . ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּתהּו' 'עֹולם ּבחינת הּוא עׂשו ּכי ְִִֵֵֵַַָָָֹמעׂשו,

עׂשו  נקרא (ׁשּלכן הּתּקּון' מ'עֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלמעלה

הּגדֹול" לקח 63"ּבנּה הּברּורים עלֿידי ויעקב ,( ְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹ

ׁשעכׁשו  אּלא הּתהּו'. 'עֹולם ׁשל האֹורֹות ְֶֶֶֶַַָָָָֹאת

טינה 64ּכתיב  ׁשּנׁשאר יעקב, את עׂשו וּיׂשטם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

"וּיּׁשקהּו" ׁשּכתיב (ואף על 65ּבלּבֹו "נקּוד הרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

לּבֹו" ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא הֹוראה 66וּיּׁשקהּו, ׁשּזֹוהי ,( ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

לעתידֿלבא  אבל לגמרי, עדין נתּברר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

צעיר" יעבד "ורב יהיה אזי הּברּורים, 67ּבגמר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹ

ואזי  לגמרי, יתּברר ּכי ׁשלם, ּובלב ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבאמּונה

ׁשּלמעלה  'ה'חׁש ׁשּגם העלּיה, ּתכלית ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

למּטה. יאיר הׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִֵֶַַָָמּסדר

וראׁשֿחדׁש,e‰ÊÂו) ראׁשֿחדׁש ערב ענין ¿∆ְְִֶֶֶֶַֹֹֹֹ

ּכנקּדה, היא הּלבנה ְְְִִֶֶַָָָֹֹֻׁשּבראׁשֿחדׁש

ההעלם, ּבתכלית היא ראׁשֿחדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹֹּובערב

מעל  הּוא זה נאמר ׁשהעלם זה ועל ּכּנ"ל. ה ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

וגֹו' חדׁש" מחר (לדוד) יהֹונתן לֹו ּכי 68"וּיאמר , ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹ

ּבחינת  הּוא ויהֹונתן הּמלכּות, ּבחינת הּוא ְְְִִִִַַַַָָָּדוד

יה"ו  אֹותּיֹות הּוא "יהֹונתן" ּכי אנּפין', ְְְִִִֵַָָ'זעיר

"נתן" לבחינת 69ואֹותּיֹות ּומׁשּפיע ׁשּנֹותן הינּו , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא  יהֹונתן", לֹו "וּיאמר ענין ׁשּזהּו ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלכּות,

לבחינת  אנּפין' 'זעיר מּבחינת ההׁשּפעה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָענין

ּבראׁשֿ ההמׁשכה נעׂשית ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּמלכּות,

רעהּו" את איׁש ד"וּיּׁשקּו ּבאפן היא ׁשההמׁשכה ועד ּגדל 70חדׁש, על ׁשּמֹורה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

רעהּו" את איׁש "וּיבּכּו הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות נתּפס ׁשאינֹו והאהבה ,70ההׁשּפעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ד.61) יב, וחיצוניות)62)משלי פנימיות (שער מ שער פ"ג. התיקון) (שער י שער פ"א. טנת"א) (שער ה שער ע"ח ראה

ב. מח, ג. טז, שה"ש ג. מז, בחוקותי לקו"ת ד. טו.63)דרוש כז, מא.64)פרשתנו כז, ד.65)שם לג, פירש"י 66)וישלח

י. ט, בהעלותך ספרי כג.67)עה"פ. כה, יח.68)פרשתנו כ, אדמו"ר 69)שמואלֿא במאמרי יהונתן לו ויאמר ד"ה גם ראה

ואילך. א טז, בראשית אוה"ת נה; ע' תקס"ז מא.70)הזקן שם, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡" ˙BÈ‰Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰lÚ˙z ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿«∆¿«¿»≈ƒ¿≈∆«ƒ¬∆∆

"dÏÚa61 בבחינת היא שכיום (הבחינה לבעלה והעטרה הכתר תהיה והיא «¿»
המלכות), מידת לאישה, הדברים È¯‰L'משפיע' ˜„Ìבשורש e‰z" ∆¬≈…»«

¯Ó‚·e ,‰"Ó ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‚"Ò ÌL Èk ,"Ôew˙Ï¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ≈ƒ¿«
Ô"· ÌL ‰lÚ˙È ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿«∆≈
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ‚"Ò ÌLa¿≈∆¿«¿»ƒ≈

‰"Ó62 באופנים הוי' שם (עניין

נתבאר  המילוי, הבדלי לפי השונים

בקצרה). לעיל

e‰ÊÂ כך על הפנימי ÚiL˜·הטעם ¿∆∆«¬…
Èk ,ÂNÚÓ ‰¯BÎa‰ ˙‡ ‰»̃»∆«¿»≈≈»ƒ

‡e‰ ÂNÚבשורשו˙ÈÁa ≈»¿ƒ«
‰ÏÚÓlL 'e‰z‰ ÌÏBÚ'»«…∆¿«¿»
‡¯˜ ÔÎlL) 'Ôewz‰ ÌÏBÚ'Ó≈»«ƒ∆»≈ƒ¿»

"ÏB„b‰ da" ÂNÚ63 רבקה של ≈»¿»«»
מ'תיקון' למעלה 'תוהו' ÚÈÂ˜·כי ,(¿«¬…

ÌÈ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ותיקן שבירר «¿≈«≈ƒ
למטה  שנפלו הקדושה ניצוצות את

ÌÏBÚ' ÏL ˙B¯B‡‰ ˙‡ Á˜Ï»«∆»∆»
'e‰z‰,לעשו שייכים היו שתחילה «…

'קנה' ובזה לרשותו אותם והעביר

נהייתה  והבכורה הבכורה את מעשו

שלו.

ÂLÎÚL ‡l‡ הגלות בזמן ∆»∆«¿»
·È˙k64˙‡ ÂNÚ ÌËNiÂ ¿ƒ«ƒ¿…≈»∆

BaÏa ‰ÈË ¯‡LpL ,·˜ÚÈ של «¬…∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ
יעקב  על È˙kL·עשו Û‡Â)¿«∆¿ƒ

לבן  מבית יעקב חזרת שלאחר

ולכאורה ,e‰˜MiÂ"65"ופגישתם «ƒ»≈
את  לשטום הפסיק שעשו הכוונה

אחרת,‰¯Èיעקב, מתפרש הפסוק ¬≈
„e˜"נקודות יש התורה ÏÚבספר »«

B˜Lהמילה  ‡lL ,e‰˜MiÂ«ƒ»≈∆…¿»
"BaÏ ÏÎa66 המשיך עשו אלא ¿»ƒ

יעקב  את ‰B¯‡‰לשטום È‰BfL ,(∆ƒ»»
¯¯a˙ ‡lLעשו,È¯Ó‚Ï ÔÈ„Ú ∆…ƒ¿»≈¬«ƒ¿«¿≈

¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ï·‡¬»∆»ƒ»…ƒ¿«
·¯Â" ‰È‰È ÈÊ‡ ,ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ¬«ƒ¿∆¿«

"¯ÈÚˆ „·ÚÈ67,עשו הגדול, האח «¬…»ƒ
ויהיה  יעקב, הצעיר האח את יעבוד

אליו ובטל אליו Èkכפוף ,ÌÏL ·Ï·e ‰eÓ‡aעשו¯¯a˙È ויתוקן ∆¡»¿≈»≈ƒƒ¿»≈
ÈÊ‡Â ,È¯Ó‚Ïלבוא ‰iÏÚ‰לעתיד ˙ÈÏÎz ‰È‰z,הבריאה כללות של ¿«¿≈«¬«ƒ¿∆«¿ƒ»¬ƒ»

‰hÓÏ ¯È‡È ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL 'CLÁ'‰ ÌbL∆««…∆∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿«»
באריכות. לעיל כמבואר

L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â¿∆ƒ¿«∆∆……∆
L„ÁŒL‡¯aL ,L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆¿……∆

המולד  c˜k‰,בעת ‡È‰ ‰·l‰«¿»»ƒƒ¿À»
L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú·e המולד קודם ¿∆∆……∆

,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ƒ¿«¿ƒ«∆¿≈
Ï"pk ‰ÏÚÓ ‡e‰ ‰Ê ÌÏÚ‰L∆∆¿≈∆«¬»««
שהוא  מכך כתוצאה העלם הוא כי

מגילוי. למעלה

BÏ ¯Ó‡iÂ" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡««…∆
"L„Á ¯ÁÓ („Â„Ï) Ô˙B‰È¿»»¿»ƒ»»…∆

'B‚Â68˙ÈÁa ‡e‰ „Âc Èk , ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰ Ô˙B‰ÈÂ ,˙eÎÏn‰««¿ƒ»»¿ƒ«
"Ô˙B‰È" Èk ,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒƒ¿»»
˙Bi˙B‡Â Â"‰È ˙Bi˙B‡ ‡e‰ƒ¿ƒ

"Ô˙"69Ô˙BpL eÈ‰ , »»«¿∆≈
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï ÚÈtLÓe«¿ƒ«ƒ¿ƒ«««¿
BÏ ¯Ó‡iÂ" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««…∆

,"Ô˙B‰È לדוד ו'נותן' אומר יהונתן ¿»»
‰ÚtL‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L והנתינה ∆ƒ¿«««¿»»

˙ÈÁ·Ï 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÎÏn‰ כשיש ««¿∆«¿≈∆

המשפי  (בחינת מהמידות ע)השפעה

המקבל) (בחינת ≈¬»ÈNÚ˙למלכות
‰ÎLÓ‰‰ מחדש הלבנה ומולד ««¿»»

„ÚÂ ,L„ÁŒL‡¯a¿……∆¿«
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿…∆

e˜MiÂ"„ויהונתן ‡˙דוד LÈ‡ «ƒ¿ƒ∆
"e‰Ú¯70L הנשיקה , Bn¯‰עניין ≈≈∆∆

‰·‰‡‰Â ‰ÚtL‰‰ Ï„b ÏÚ«…∆««¿»»¿»«¬»
ועמוק  נעלה כך כל באופן שהוא

¯eac‰ ˙Bi˙B‡a Òt˙ BÈ‡L∆≈ƒ¿»¿ƒ«ƒ
יכול  שלא מוגבל ביטוי כלי שהן

ולכן עמוק, רגש כזה ¿ek·iÂ"«ƒלהכיל
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כג ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ׁשּמצינּו עלּֿדר ׁשּזלגּו71ׁשּזהּו עקיבא, ּברּבי ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

רּבי  מרּבֹו הּסֹודֹות ׁשמע ּכאׁשר ּדמעֹות ְֲִֵֵֶַַַַַָָָעיניו

ׂשמחה  ׁשל ּדמעֹות הן אּלּו ׁשּדמעֹות 72אליעזר, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָ

היה  ׁשּלא הּגדֹולים הּסֹודֹות ׁשל הּגּלּוי עצם ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמּצד

ההׁשּפעה  הּוא זה ּכל אמנם, כּו'. להכיל ְְְִֶַַָָָָָָָיכֹול

ואחרֿ הּמלכּות, לבחינת אנּפין' 'זעיר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַמּבחינת

הגּדיל" ּדוד "עד מסּים ההגּדלה 70ּכ ׁשהּוא , ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הׁשּפעה  לקּבל ּתצטר ׁשּלא הּמלכּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבספירת

"אׁשת  ׁשּיהיה ואדרּבה, אנּפין'. 'זעיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּבחינת

ׁשּנּוי  טעם  ּגםּֿכן יּובן ּובזה ּבעלּה". עטרת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָחיל

נאמר  ׁשּבתחּלה נּׂשּואין, ּבברכֹות ְְְֱִִִִִֶֶַַָָהּלׁשֹון

"מׂשּמח  נאמר ואחרּֿכ וכּלה", חתן ְְְְֱֵֵֶַַַַַַַַָָָָ"מׂשּמח

הינּו וכּלה" חתן "מׂשּמח ּכי הּכּלה", עם ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָחתן

את  מׁשּפיע וה"חתן" ּב"חתן", היא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּׂשמחה

הּכּלה" עם חתן "מׂשּמח אבל  ּב"ּכּלה". ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָהּׂשמחה

ּבזה  והענין ׂשמחה. ּתהיה עצמּה ׁשהּכּלה חתן 73הינּו "מׂשּמח ׁשּנאמר ׁשמה , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

וקֹול  חתן "קֹול זֹו ּבברכה ׁשאֹומרים (ׁשּזהּו אלעתידֿלבא קאי הּכּלה" ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעם

(ּבחינת  ה"ּכּלה" ּתצטר לא ׁשאז קֹול), לּה יהיה עצמּה הּכּלה ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכּלה",

אֹומרים  ולכן זעירֿאנּפין), (ּבחינת מה"חתן" הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמלכּות)

ׁשעלֿידי  מּזה, ויתרה ׂשמחה. ּתהיה עצמּה ׁשהּכּלה הּכּלה", עם חתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"מׂשּמח

ּבעלּה". עטרת חיל "אׁשת יהיה ּכי החתן, את מׂשּמח הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּלה
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ב.71) צח, בזח"א ד.72)מהנ"ע לז, תצא לקו"ת א. כו, וישלח תו"א גם ויגש.73)ראה ס"פ תו"א ראה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡70eÈˆnL C¯cŒÏÚ e‰fL ,71,‡·È˜Ú Èa¯a ƒ∆≈≈∆∆«∆∆∆»ƒ¿«ƒ¬ƒ»

Èa¯ Ba¯Ó ˙B„Bq‰ ÚÓL ¯L‡k ˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏfL∆»¿≈»¿»«¬∆»««≈««ƒ
‰ÁÓN ÏL ˙BÚÓc Ô‰ el‡ ˙BÚÓcL ,¯ÊÚÈÏ‡72ÌˆÚ „vÓ ¡ƒ∆∆∆¿»≈≈¿»∆ƒ¿»ƒ«…∆

ÏÈÎ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL ÌÈÏB„b‰ ˙B„Bq‰ ÏL Èelb‰ בשכלו «ƒ∆««¿ƒ∆…»»»¿»ƒ
'eÎ שאין דבר מקבל וכשהמוח

בוכה. הוא להכיל, ביכולתו

‰ÚtL‰‰ ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆««¿»»
˙ÈÁ·Ï 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰'מה'משפיע המשכה ««¿
"Ú„ל'מקבל' ÌiÒÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈«

"ÏÈc‚‰ „Âc70‡e‰L , »ƒƒ¿ƒ∆
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ‰Ïc‚‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«««¿

כך  כדי עד C¯Ëˆzעצמה ‡lL∆…ƒ¿»≈
¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaÓ ‰ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈
‰È‰iL ,‰a¯„‡Â .'ÔÈt‡«¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿∆
"dÏÚa ˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡"≈∆«ƒ¬∆∆«¿»
ב'זעיר  שתשפיע זו תהיה והמלכות

אנפין'.

ÈepL ÌÚË ÔkŒÌb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«≈««ƒ
,ÔÈ‡eO ˙BÎ¯·a ÔBLl‰«»¿ƒ¿ƒƒ

¯Ó‡ ‰lÁ˙aL ה'שבע בנוסח ∆ƒ¿ƒ»∆¡«
lÎÂ‰",ברכות' Ô˙Á ÁnNÓ"¿«≈«»»¿«»

CkŒ¯Á‡Âהבאה Ó‡¯בברכה ¿««»∆¡«
Èk ,"‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ"¿«≈«»»ƒ««»ƒ
eÈ‰ "‰lÎÂ Ô˙Á ÁnNÓ"¿«≈«»»¿«»«¿
,"Ô˙Á"a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ«»»
˙‡ ÚÈtLÓ "Ô˙Á"‰Â¿∆»»«¿ƒ«∆

"‰lk"a ‰ÁÓO‰ אופן וזהו «ƒ¿»««»
'זעיר  המשפיע מהחתן הרגיל ההשפעה

'מלכות'. המקבלת, הכלה אל ‰lk‰"אנפין' ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ" Ï·‡¬»¿«≈«»»ƒ««»
‰ÁÓN ‰È‰z dÓˆÚ ‰lk‰L eÈ‰,עצמה מצד שמחה בכלה ותהיה «¿∆««»«¿»ƒ¿∆¿≈»

מהחתן. המשכה בתור רק לא

‰Êa ÔÈÚ‰Â73È‡˜ "‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ" ¯Ó‡pL ‰ÓL , ¿»ƒ¿»»∆∆«∆∆¡«¿«≈«»»ƒ««»»≈
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ‡ המשיח ימות על «∆»ƒ»…

BÊ ‰Î¯·a ÌÈ¯ÓB‡L e‰fL)∆∆∆¿ƒƒ¿»»
השביעית, ÏB˜Âהברכה Ô˙Á ÏB˜"»»¿

dÓˆÚ ‰lk‰ ÌbL ,"‰lk«»∆«««»«¿»
,ÏB˜ dÏ ‰È‰È כעת שהוא כפי לא ƒ¿∆»

נשמע  לא הכלה של Ê‡Lשקולה ,(∆»
לבוא  C¯Ëˆzלעתיד ‡Ï…ƒ¿»≈

(˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa) "‰lk"‰««»¿ƒ«««¿
"Ô˙Á"‰Ó ‰ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»»≈∆»»
ÔÎÏÂ ,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa)¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿»≈
ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ" ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«≈«»»ƒ
dÓˆÚ ‰lk‰L ,"‰lk‰««»∆««»«¿»

‰ÁÓN ‰È‰z.עצמה משל בשמחה ƒ¿∆¿≈»
‰lk‰ È„ÈŒÏÚL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿≈««»

‡e‰הקדושֿברוךֿהוא˙‡ ÁnNÓ¿«≈«∆
ÏÈÁ ˙L‡" ‰È‰È Èk ,Ô˙Á‰∆»»ƒƒ¿∆≈∆«ƒ

"dÏÚa ˙¯ËÚ תהיה האישה ¬∆∆«¿»
בעלה. של השמחה ומקור העטרה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc oiaexir(oey`x meil)

bd:`xnbd dywn .`tiqdn `ax lr dywn `xnééaà déì øîà]¨©¥©©¥
`axlïéúéðúîì àzîé÷Bà éàîa ,[z` zcnrd ote` dfi`a - §©¦§¨§©§¦¦

,epzpynòteLî ìúBëa,eretiy lr gp xtqdeàîéàz` xen` - §¤§¨¥¨
dàôéñ,dpynd lyeléôà ,øîBà äãeäé éaøm`÷leñî Bðéà ¥¨©¦§¨¥£¦¥§¨

xtqd [wgexn-],èeçä àìî àlà õøàä ïîrwxw lr gp `ly lk ¦¨¨¤¤¨§Ÿ©
,miaxd zeyxBìöà BììBbrwxwd lr gp `ed m` la` ,bbd y`xl §¤§

recn dyw ,rteyn lzeka xaecn m`e .eil` exifgdl xeq`
,eil` exifgdl dcedi iax xizn rwxwd lr gp `lykdéì çð àäå§¨¨¥

zvxzn .miaxd zeyx aygpy ,lzekd retiy lr gp xtqd ixde -
:`xnbdàøqçéî éøeqç`id eli`k dpynd z` cenll yi - ©¥¦©§¨
,dxiqgéðz÷ éëäå,da zepyl yi jke -íéøeîà íéøác äna §¨¦¨¨¥©¤§¨¦£¦

,elv` ellebl xeq`yòteLî ìúBëa,eretiy lr gp xtqdeìáà §¤§¨£¨
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המשך ביאור למט' עירובין ליום ראשון עמ' א


