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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔBiˆ ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה הּנה 1ּבמׁשּפט . ƒְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

מן  ׁשההׁשבה היא הּכתּוב ְֲִִֶַַַָָָָמׁשמעּות

("וׁשביה" "צדקה",2הּגֹולה ׁשל ּבאפן ּתהיה ( ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקּב"ה, ׁשל ּבצדקתֹו הוי'3הינּו, ל ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

ּכלל  הגּבלֹות ּבלי ׁשהיא ׁשּזהּו4הּצדקה, , ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

אזי ּתׁשּובה, עֹוׂשין יׂשראל הן cInׁשּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָ¦©ֵ

ׁשּכתּוב 5נגאלין  מה ּגם וזהּו מארץ 6. צאת ּכימי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשהּיציאה  ּדכׁשם נפלאֹות, אראּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמצרים

ודם  ּפסח ּדם ּבידם ׁשהיּו [לאחרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמּמצרים

חּיי"7מילה  ּבדמי" ׁשל 8, ּבצדקתֹו היתה [ ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

הּמלכים  מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

ּוגאלם  ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ּתהיה 9הּקּב"ה ּכמֹוֿכן , ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

ּבלי  הּקּב"ה, ׁשל ּבצדקתֹו - העתידה הּגאּלה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻּגם

הּטעם  מהּו ּבזה, הּדּיּוק וידּוע ּכלל. ְְְִֶַַַַַַַָָָָהגּבלֹות

ׁשהּוא  "ּבמׁשּפט", הּלׁשֹון ּגם ּבּכתּוב ְְֱִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

ׁשהיא  צדקה ּכמֹו ולא ּדוקא, הגּבלה ׁשל ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאפן

ה'צמח  ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין א ּגבּול. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבלי

ּברׁשימֹותיו  נאמר 10צדק' "ּבמׁשּפט" ׁשהּלׁשֹון , ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָ

נא  "ּבצדקה" והּלׁשֹון "צּיֹון", ּגּבי ּגּבי מר ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ

העֹוסקים  על קאי ׁש"ּצּיֹון" והינּו, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ"וׁשביה",

מן  "ּבמׁשּפט", הּגאּלה ּתהיה ׁשאצלם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻּבּתֹורה,

האנׁשים  על קאי "וׁשביה" ׁשּכתּוב ּומה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּדין.

"ּבצדקה", הּגאּלה ּתהיה ׁשאצלם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻהּפׁשּוטים,

הּקּב"ה. ׁשל ְְִֶַָָָּבצדקתֹו
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כז.)1 א, מצו"ד.)2ישעי' ז.)3פי' ט, סי"ז.)4דניאל אגה"ק תניא גם תשובה )5ראה הל' רמב"ם ב. צז, סנהדרין ראה

ה"ה. טו.)6פ"ז ז, ו.)7מיכה יב, בא ופירש"י ו.)8מכילתא טז, הגש"פ.)9יחזקאל צה).)10נוסח (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חזון': 'שבת של ההפטרה את חותם זה ופסוק ישעיהו, בנבואת נאמר

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆוהשבי מהגלות שהיו È·LÂ‰תצא והיהודים ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»
לציון  וישובו מהגלות יצאו .a1ˆ„˜‰בגלות ƒ¿»»

·e˙k‰ ˙eÚÓLÓ ‰p‰'בצדקה' תהיה לציון ישראל בני ששיבת האומר ƒ≈«¿»«»
‰·L‰‰L ‡È‰ בני של החזרה ƒ∆«¬»»

("È·LÂ‰"ישראל  ‰ÏBb‰ ÔÓ2( ƒ«»¿»∆»
,"‰˜„ˆ" ÏL ÔÙ‡a ‰È‰zƒ¿∆¿…∆∆¿»»

,eÈ‰ֿעל המתחייבת במידה רק לא «¿
מזה,פי  יותר הרבה אלא הדין שורת

היא  השיבה ÏLכי B˙˜„ˆa¿ƒ¿»∆
·e˙kL BÓk ,‰"aw‰3 על «»»¿∆»

במקום  הקדושֿברוךֿהוא של מידותיו

דניאל, בספר ‰ÈÂ'אחר, EÏ¿¬»»
,‰˜„v‰ של היא הצדקה מידת «¿»»

נוהג  הוא ובה הקדושֿברוךֿהוא

‡È‰L למידת בניגוד הצדקה, מידת ∆ƒ
כפי  רק מוגבלת נתינה שמחייבת הדין

נתינה  הרי יותר, ולא ראוי שהמקבל

רב  בשפע נתינה היא צדקה ÈÏa¿ƒשל
ÏÏk ˙BÏa‚‰4e‰fL זה , עניין «¿»¿»∆∆

היא  הגאולה בעת ישראל ששיבת

ההסבר  גם הוא הגבלות, ללא 'בצדקה',

ÔÈNBÚלכך  Ï‡¯NÈ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿»≈ƒ
ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓ ÈÊ‡ ,‰·eLz5 ¿»¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ
הגבלות. ללא גאולה עיכוב, כל ללא

e‰ÊÂ גאולה של עצמו זה עניין ¿∆
הוא  והגבלה עיכוב וללא »Ìbבמהירות

של  הפנימי e˙kL·התוכן ‰Ó6 «∆»
מיכה  ı¯‡Óבנבואת E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ בגאולה ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
לבוא, Èˆi‰L‡‰העתידה ÌLÎcƒ¿≈∆«¿ƒ»

Ì„Èa eÈ‰L È¯Á‡Ï] ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¬≈∆»¿»»
הקשורות  מצוות שתי קיום של הזכויות

שהם שבני ÁÒtקרבן Ìcבדם «∆«
היציאה  לפני ניסן בי"ד שחטו ישראל

שבני ,ÏÈÓ7‰ברית Ì„Âממצרים  ¿«ƒ»
היציאה  לפני עצמם את מלו ישראל

קרבן  באכילת אסור ערל כי ממצרים

ביחזקאל  הכתוב בלשון שנרמז עניין ÈiÁ"פסח, CÈÓ„a"8, לשון 'דמייך' ¿»«ƒ«ƒ
שהזכויות  ואףֿעלֿפי בדם, הקשורות מצוות שתי על שמדובר להורות רבים,

בפועל, ממצרים היציאה לפני עוד ישראל בני ביד היו אלו מצוות שתי של

מצרים  יציאת ‰aw"‰,מכלֿמקום ÏL B˙˜„ˆa ‰˙È‰ של ] עניין »¿»¿ƒ¿»∆«»»

פסח  של בהגדה שנאמר וכפי הזכות, מצד שמתחייב למה מעבר צדקה,

Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pLישראל בני ‰aw"‰על ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
ÌÏ‡‚e BÓˆÚ·e B„B·Îa9 היה מוגבל והלא הנעלה והגילוי ממצרים, ƒ¿¿«¿¿»»

בליֿגבול, לגילוי שהביא מה צדקה, של באופן הייתה מצרים שיציאת משום

'בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא של התגלות

Ìbובעצמו', ‰È‰z ÔÎŒBÓk¿≈ƒ¿∆«
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ בביאת לבוא, «¿À»»¬ƒ»

aˆ„המשיח -,‰"aw‰ ÏL B˙˜ ¿ƒ¿»∆«»»
התגלות  של גאולה תהיה והיא

ÏÏk.האלוקות ˙BÏa‚‰ ÈÏa¿ƒ«¿»¿»
˜eic‰ Úe„ÈÂ הנובעת) השאלה ¿»««ƒ

הדברים) ותוכן בלשון ∆«Êa‰,מדיוק
·e˙ka ¯Ó‡pL ÌÚh‰ e‰Ó««««∆∆¡««»
תהיה  שהגאולה כך על המדבר הזה

הגבלות, ללא ‰ÔBLl'בצדקה', Ìb««»
‡e‰L ,"ËtLÓa" המושג ¿ƒ¿»∆

ודין ‰‚Ïa‰משפט ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»
‡È‰L ‰˜„ˆ BÓk ‡ÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿…¿¿»»∆ƒ

Ïe·b ÈÏa המושגים שני ואיך ¿ƒ¿
לכאורה, הסותרים ו'צדקה' 'משפט'

יחד? כאן באים

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ השלישי האדמו"ר «∆«∆∆

חב"ד  אדמו"רי בשושלת

ÂÈ˙BÓÈL¯a10 שרשם חסידות כתבי ƒ¿ƒ»
בסדרת  (ונדפסו התנ"ך פסוקי על

התורה'), 'אור «»∆ÔBLl‰Lספריו
האומר "ËtLÓa"בכתוב  ¿ƒ¿»

ומשפט, דין פי על תהיה שהפדייה

מוגבלת, Èabבמידה ¯Ó‡ הפדייה ∆¡««≈
של  מהגלות ÔBiˆ"ƒ",והיציאה

"‰˜„ˆa" ÔBLl‰Â האומר ¿«»ƒ¿»»
ללא  בצדקה, תהיה מהגלות שהשיבה

"È·LÂ‰",הגבלות, Èab ¯Ó‡∆¡««≈¿»∆»
È‡˜ "ÔBiv"L ,eÈ‰Â על מכוון ¿«¿∆ƒ»≈ַ

ישראל מבני ÌÈ˜ÒBÚ‰»¿ƒאלה
‰È‰z ÌÏˆ‡L ,‰¯Bza«»∆∆¿»ƒ¿∆
ÔÈc‰ ÔÓ ,"ËtLÓa" ‰l‡b‰«¿À»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

אותם. לגאול כביכול, חייב, הקדושֿברוךֿהוא e˙kL·כי ‰Óe«∆»
"‰È·LÂ" בצדקה שיבה על ‰‡ÌÈLמכוון˜‡Èהמדבר ÏÚ ¿»∆»»≈«»¬»ƒ

‰l‡b‰ ‰È‰z ÌÏˆ‡L ,ÌÈËeLt‰ אלא והחובה הדין מצד לא «¿ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¿À»
.‰"aw‰ ÏL B˙˜„ˆa ,"‰˜„ˆa"ƒ¿»»¿ƒ¿»∆«»»
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כללי   מפתח   

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

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

   תפדהה ציון במשפט "מאמר ד  ) ג

 ה   ..........   ט"כה'תש  ,אב- חםמנ ד' , דברים, שבת חזוןש"פ 

  שבת חזון, , דברים בת פרשתששיחת   )ד

 יג   .................................  ט"כה'תש, אב-חםנמ ד'

 זכ  ................  דיך כר דבריםפרשת שיחות -לקוטי  )ה

 רה"ח לכ"ק הרה"ג ה  לוי יצחק על התורה  ילקוט  )ו

 ל  ....................  "ל הן זצאורסאהמקובל ר' לוי יצחק שני 

 אל  ...........  דבריםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 בל  .........דבריםפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 בס  .............  דבריםפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )י

 גס  ....................................דבריםפרשת לשבוע  

 ג ע  ............  דבריםפרשת לשבוע לוח "היום יום"   )יא

 ה ע  .........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם   )יב

 רמב"ם  ירו שיע

 ח ע  ...........  דבריםפרשת בוע  שלג' פרקים ליום  –  ) יג

 במק   ......  דבריםפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

 אסק  ..........  דבריםפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 בעק ...................................  ה פרק  דניאל, לטפרק  ה רמיי

  מידותמסכת  –משניות   )יז

 דעק  .................................................  ביאור קהתי 

 ג פק  ........................................ ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

  עם ביאורים שבתמסכת   )יט

 דפק  ......................................  מא קעד דף  לה קמדף 

 ביר  ...........................  מדרש רבה למגילת איכה  )כ

  

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 כאר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  הפירותברכת ת שולחן ערוך הלכו  )כב

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

    לסוסתי ברכבי פרעה וגו' התורלקוטי   ) כג

 כדר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   תורת חיים  )כד

 זכר  ..............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיךדרך מצ –הצ"צ מאמרי   )כה

 זכר  ........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 חכר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כז

 כטר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כח

 לר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כט

 דלר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

 ולר  ...........................................  דכפרק  ספר הזכרונות  ) ל

  אגרות קודש   )לא

 לטר  ......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 מאר  .....................  בית הבחירה לכות ה –רמב"ם   )לב

 מגר  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 נבר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 נג ר  ...........................  בפרק לפרקי אבות  ביאורים  ) לה

 נדר  .....................  דבריםפרשת לשבוע  לוח זמנים   ) לו

 נהר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לז



h"kyz'dו ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

ׁשּנאמר LÈÂב) הּמאמר עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשנה  מאה 'ּבית 11לפני ּבענין ׁשּמבאר , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  זה [ׁשעל ׁשני' ּו'בית "נחמּו12ראׁשֹון' ֱֲִִִֵֶֶֶַַַַ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עּמי", לפי 13נחמּו ְְֲֲִִֵַַַַַ

ועל 14ׁשּכתּוב  ראׁשֹון' 'ּבית על תבּכה", "ּבכה ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ׁשני' עּמי",15'ּבית נחמּו "נחמּו נאמר לכ , ְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָ

ּבכפלים  לקּו ּבכפלים, ׁש"חטאּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשּזהּו

ּבכפלים" הּוא 16ּומתנחמים ראׁשֹון' ׁש'ּבית ,[ ְְְֲִִִִִִֶַַַ

ׁשני' ּו'בית י"ה, יחּוד ענין והּוא ּבינה, ְְְִִִִִִֵַַַָּבחינת

ו"ה  יחּוד ענין והּוא הּמלכּות, ּבחינת .17הּוא ְְְְִִִַַַַ

מניעת  ענין הּוא הּמקּדׁשים ׁשני ׁשחרּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּומבאר,

ּדהינּו, ּתּתאה', וה"א עלאה ּב'ה"א ְְְְִֶַַַַָָָָהּׁשפע

ּב'בית  עּלאה' ה'ה"א מן הּיּו"ד ְְְִִִִֵַַַַָָהסּתּלקּות

ּתּתאה' ה'ה"א  מן הּוא"ו והסּתּלקּות ְְְִִִֵַַַַָָָראׁשֹון',

הּוא  העּקר י"ה יחּוד ׁשּבענין ּדכׁשם ׁשני', ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּב'בית

ּכּמבאר  עלאה', ּב'ה"א הּיּו"ד המׁשכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּתהיה

ּבהיכלא" "נקּודה יחּוד 18ּבענין ּבענין ּכמֹוֿכן , ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּב'ה"א  הּוא"ו המׁשכת ׁשּתהיה הּוא העּקר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָו"ה

החּסרֹון  הּוא החרּבן ׁשעּקר ּבזה, והענין ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּתּתאה'.

אֹו הּיּו"ד הסּתּלקּות (מּצד ּבה"א ְְֲִִֵֶַַַַָָׁשּנעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו 20"ואּכבד"19הּוא"ו), ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
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ואילך).)11 רפז ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט תבכה בכה א.)12ד"ה מ, תמה.)13ישעי' רמז ישעי' ב.)14יל"ש א, איכה

ב.)15 קד, שם.)16סנהדרין יל"ש ספ"א. שם.)17איכ"ר תרכ"ט סה"מ – ע"ב ד"ט ובזח"ב ע"ב ד"נ בזח"א ראה )18כמ"ש

ראה. ר"פ לקו"ת ועוד. ב). (עב, תכ"ח א). (יט, ת"ה ריש תקו"ז רע"א. ו, ב.)19זח"א כא, ח.)20יומא א, חגי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡pL ¯Ó‡n‰ ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ מהר"ש,·) אדמו"ר עלֿידי ¿≈¿«≈ƒ¿«∆ƒ««¬»∆∆¡«

צדק', ה'צמח אדמו"ר של L‰בנו ‰‡Ó ÈÙÏ11, שנה מאה תרכ"ט, בשנת ƒ¿≈≈»»»
תשכ"ט, בשנת הרבי עלֿידי זה מאמר אמירת 'Èa˙לפני ÔÈÚa ¯‡·nL∆¿»≈¿ƒ¿««ƒ

‰Ê ÏÚL] 'ÈL ˙È·'e 'ÔBL‡¯המקדש בתי שני בנבואת Ó‡12¯על ƒ«ƒ≈ƒ∆«∆∆¡«
של  ההפטרה את הפותח בפסוק ישעיהו,

נחמו' ÈnÚ",'שבת eÓÁ eÓÁ"«¬«¬«ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók13,במדרש ¿«¬««≈

נחמו', 'נחמו הלשון כפל את ÈÙÏ¿ƒלבאר
·e˙kL14 המצב על איכה במגילת ∆»

בית  חורבן לאחר ישראל בני של

˙·k‰",המקדש ‰Îa" לשון כפל »…ƒ¿∆
הוא  הבכי כי בכי, 'Èa˙של ÏÚ««ƒ

'ÈL ˙Èa' ÏÚÂ 'ÔBL‡¯15CÎÏ , ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»
כפול הוא והבכי שהאבל »¡∆Ó‡¯כיוון

,"ÈnÚ eÓÁ eÓÁ" כפולה נחמה «¬«¬«ƒ
e‰fL המדרש דברי כהמשך ∆∆

,ÌÈÏÙÎa e‡ËÁ"L בית בימי הן ∆»¿¿ƒ¿«ƒ
ולכן  שני, בית בימי והן «e˜Ïראשון

ÌÈÏÙÎa והן ראשון בית בחורבן הן ¿ƒ¿«ƒ
שני בית ÌÈÓÁ˙Óeƒ¿«¬ƒבחורבן

"ÌÈÏÙÎa16 כפולה ועל ],בנחמה ¿ƒ¿«ƒ
במאמר  מבואר תרכ"ט כך משנת הנזכר

˙ÈÁa ‡e‰ 'ÔBL‡¯ ˙Èa'L∆«ƒƒ¿ƒ«
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰Èaƒ»¿ƒ¿«ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ 'ÈL ˙È·'e«ƒ≈ƒ¿ƒ«
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙eÎÏn‰««¿¿ƒ¿«ƒ

‰"Â17,וחסידות בקבלה כמבואר

ו', ה', י', הוי', שם של האותיות ארבע

הספירות  עשר כנגד מכוונות ה',

– ראשונה ה' חכמה, – י' העליונות,

ספירת  – אחרונה ה' חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד, המידות שש – ו' בינה,

אור  תוספת הגורמת לבינה, מחכמה ראשונה, לה' מי' פנימית והשפעה המלכות.

אנפין' 'זעיר (הנקראות מהמידות פנימית השפעה ואילו יֿה יחוד נקראת בבינה,

במוחין, ההשפעה לגבי מועטת היא במידות ההשפעה כי זעירות, פנים היינו

המשפיע  ז"א לגבי 'מקבל' בחינת היא כי 'נוקבא', (הנקראת למלכות ז"א) ובר"ת

המקבלים  בעולמות היינו במלכות, אור תוספת גורמת האיש), לגבי האשה כמו

המלכות. ספירת דרך מהספירות שלהם וההשפעה ההארה את

י"ה. יחוד עלֿידי אלוקות גילוי היה ראשון בית שבזמן כאן מבואר כך ועל

ו"ה. יחוד ידי על אלוקות גילוי היה יותר, נחות היה כשהמצב שני, בבית ואילו

ÌÈLc˜n‰ ÈL Ôa¯ÁL ,¯‡·Óeשני ובית ראשון ÔÈÚבית ‡e‰ ¿»≈∆À¿«¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿«
ÚÙM‰ ˙ÚÈÓ האלוקי האור zz‡‰',וגילוי ‡"‰Â ‰‡ÏÚ ‡"‰'a ¿ƒ««∆«¿ƒ»»¿«»»

השניה  ה' אות תחתונה, וה"א הוי' שם של הראשונה ה' אות עליונה, בה"א

הוי' שם היא eÈ‰c,של ראשון בית חורבן של הפנימית שהמשמעות ¿«¿
שהיה  הוי' שם של הראשונה ה' לאות י' האות בין והחיבור היחוד שתמורת

ההיפך, היה ראשון, בית lÚ‡‰'בימי ‡"‰'‰ ÔÓ „"ei‰ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒ«≈ƒ»»
,'ÔBL‡¯ ˙È·'a'לה הוי' שם של מהי' והמשכה השפעה תהיה שלא כך ¿«ƒƒ

והמשמעות  עליונה, הה' הראשונה,

היא  שני בית חורבן של הפנימית

ו' האות של והיחוד החיבור שתמורת

להיפך, יהיה האחרונה, ה' האות עם

‡"‰'‰ ÔÓ Â"‡e‰ ˙e˜lzÒ‰Â¿ƒ¿«¿«»ƒ«≈
'‰‡zz אלא לה להשפיע שלא «»»

השפע את ממנה È·'a¿«ƒ˙למנוע
„eÁÈ ÔÈÚaL ÌLÎc ,'ÈL≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«ƒ

¯wÚ‰ ‰"È זה 'יחוד' של והחשיבות »ƒ»
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL ‡e‰ והשפעת ∆ƒ¿∆«¿»«

,'‰‡ÏÚ ‡"‰'a „"ei‰«¿≈ƒ»»
¯‡·nk וחסידות ÔÈÚaבקבלה «¿…»¿ƒ¿«

"‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜"18,'נקודה' ¿»¿≈»»
בלבד, כנקודה שמתגלית החכמה היא

רעיון  בגילוי הראשונית ההברקה כמו

שמתגלית  הבינה היא ו'היכל' שכלי,

הבינה  כמו רחב, היכל כמו רב באור

מסתעפת  הראשונית הנקודה שבה

(וב'לקוטי  ורוחב אורך בו שיש לרעיון

שהנקודה  ..." ראה: פרשת תורה'

אין  נקודה אין שאם ההיכל את מחייה

לו  יהיה אם וגם כלום משמש ההיכל

אינו  היכל אין אם זו נקודה בחינת

שתיהן  להיות צריך ולפיכך כלום,

מתפרשין  דלא ריעין תרין והם כאחד

זו  וכשהשפעה למעלה"), כמו למטה

ראשון  בית של וחורבן והסתר העלם יש וחסרה, ÔÈÚaנמנעת ÔÎŒBÓk¿≈¿ƒ¿«
¯wÚ‰ ‰"Â „eÁÈ זה 'יחוד' ‰Â"‡eשל ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL ‡e‰ ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«¿»««»

'‰‡zz ‡"‰'a העלם יש וחסרה, נמנעת זו וחורבן וכשהשפעה והסתר ¿≈«»»
ומבאר. שממשיך כפי שני, בית של

Ôa¯Á‰ ¯wÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â בית חורבן עם שנגרם החיסרון עיקר ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ««À¿»
a‰"‡המקדש  ‰NÚpL ÔB¯qÁ‰ ‡e‰'הוי שם מקבלת של שאיננה «ƒ»∆«¬»»≈

מידה  באותה והשפעה החורבן הארה קודם מקבלת הייתה »vÓ)ƒ„שבה
„"ei‰ ˙e˜lzÒ‰'לה בהשפעה חיסרון שגורם מה ראשון, בית בחורבן ƒ¿«¿«

הסתלקות ‡Bהראשונה  חיסרון בח ‰Â"‡eמצד שגורם מה שני, בית ורבן «»
השנייה  לה' Ï"Êבהשפעה eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰fL על 19), בגמרא ∆∆∆»¿«≈

בנבואת  בבל הכתוב גלות אחרי השני המקדש בית בניין אודות חגי

"„·k‡Â"20ÔÈ¯wL Û‡) הוא הפסוק של שה'קרי' למרות ¿∆»¿»«∆»ƒ»
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ז dctz htyna oeiv

ׁשּב'בית  ּכיון ה', חסר "ואּכבדה") ׁשּקרינן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ(אף

ׁשני' ׁשּב'בית הינּו, ּדברים, חמּׁשה חסרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשני'

מּבחינת  רק והיה עלאה', 'ה"א ּבחינת חסר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהיה

ּתּתאה' הּוא 21'ה"א העּקר ּגּופא ׁשּבזה אּלא , ִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והינּו, ו"ה. יחּוד ׁשחסר  ּתּתאה', ּב'ה"א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהחּסרֹון

'ּבית  חרּבן (לאחרי עכׁשו ׁשּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשאףֿעלּֿפי

ׁשהרי  הּמקּדׁשים, ׁשני ׁשל החּסרֹון יׁשנֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני')

ׁשהיּו ּדברים חמּׁשה חסרּו ׁשני' 'ּבית ּבזמן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּגם

נבנה  ׁשּלא מי ׁש"ּכל וכיון ראׁשֹון', ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּב'ּבית

ּבימיו" נחרב ּכאּלּו ּבימיו נמצא,22ּביתֿהּמקּדׁש , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשני' 'ּבית חסרֹון רק לא יׁשנֹו עכׁשו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּגם

ראׁשֹון' 'ּבית חסרֹון ּגם אּלא ו"ה), יחּוד ְְִִִִֶֶֶַַָָ(ׁשענינֹו

החּסרֹון  עּקר מּכלֿמקֹום י"ה), יחּוד ְִִִִִֶַַָָָָ(ׁשענינֹו

מה  ּבּמאמר  מביא זה ועל ו"ה. יחּוד העּדר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 23ׁשאמרּו אבֹוא 24על ולא ְְֵֶַַַָָָֹ

ׁשל  ּבירּוׁשלים יּכנס ׁשּלא ה' "נׁשּבע ְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעיר,

ּתחּלה", מּטה ׁשל ּבירּוׁשלים ׁשּיּכנס עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלה

ּבינה, ּבחינת הינּו מעלה' ׁשל ְְְְִִִֶַַַַָָָ'ירּוׁשלים

הּמלכּות  ּבחינת הינּו מּטה' ׁשל ,25ו'ירּוׁשלים ְְְְְִִֶַַַַַַָָ

עד  מעלה ׁשל ּבירּוׁשלים  יּכנס "ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוענין

ׁשאיֿ הינּו ּתחּלה" מּטה ׁשל ּבירּוׁשלים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיּכנס

ׁשּיהיה  ּבלי 'חכמהּֿובינה' יחּוד להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָאפׁשר

ּומבאר, לפניֿזה. ונּוקבא' 'זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָיחּוד

רעין  "ּתרין הם ׁש'חכמהּֿובינה' ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאףֿעלּֿפי

מתּפרׁשין" ּתדיר"26ּדלא ו"זיוּוגיהּו זה 27, הרי , ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
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ג.)21 נז, ר"ה דרושי ז.)22לקו"ת קלז, עה"פ תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי ב.)23ראה טו, זח"ג א. ה, תענית

ט.)24 יא, ספי"ג.)25הושע והנהגה) מהות (שער ח שער א.)26פרדס ד, ח"ג א. נו, ח"ב זהר (אד"ז))27ראה זח"ג ראה

פי"ג. הכללים שער חיים עץ ב. רצ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰„·k‡Â":הכתוב לשון וזה 'ואכבד', הוא ה'כתיב' אבל ה', בתוספת ¿∆»¿»

ה'") אמר ואכבדה] [קרי: ואכבד בו וארצה הבית ובנו עץ והבאתם ההר "עלו

¯ÒÁ,חמש בגימטריא היא ה' והאות e¯ÒÁה', 'ÈL ˙È·'aL ÔÂÈk »≈≈»∆¿«ƒ≈ƒ»¿
ÌÈ¯·c ‰MÓÁ שם בגמרא ושכינה האמורים אש וכרובים וכפורת ("ארון ¬ƒ»¿»ƒ

ולפי  ותומים"), ואורים ורוחֿהקודש

ה' האות חיסרון הפנימית המשמעות

ומצומצם  מועט שפע רק מקבלת שהיא

¯ÒÁ ‰È‰ 'ÈL ˙È·'aL ,eÈ‰«¿∆¿«ƒ≈ƒ»»»≈
והגילוי '‰"‡ההארה ˙ÈÁa¿ƒ«≈

'‰‡ÏÚ,נעלה גילוי È‰Â‰שהוא ƒ»»¿»»
יותר  מועט אלוקות ̄»˜גילוי

'‰‡zz ‡"‰' ˙ÈÁaÓ21,בלבד ƒ¿ƒ«≈«»»
‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ עצמו¯wÚ‰ ∆»∆»∆»»ƒ»

‡e‰ הה'לא עילאה, בה' החיסרון

יש  בה שגם אף הוי', שם של הראשונה

מהי', ההשפעה את אין כי חיסרון

עיקר  a'‰"‡מכלֿמקום ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿≈
z‰"Â „eÁÈ ¯ÒÁL ,'‰‡z ואין «»»∆»≈ƒ

מהו' מרובה המידות)השפעה (שש

המלכות). (ספירת הה' ¿»¿eÈ‰Â,אל
ÂLÎÚ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆««¿»
('ÈL ˙Èa' Ôa¯Á È¯Á‡Ï)¿«¬≈À¿««ƒ≈ƒ
ÈL ÏL ÔB¯qÁ‰ BLÈ∆¿«ƒ»∆¿≈

,ÌÈLc˜n‰ בית עניין גם וחסר «ƒ¿»ƒ
והשפעה  והמשכה י"ה יחוד ראשון,

שני, בית עניין וגם הראשונה לה' מהי'

לה' מהו' והשפעה והמשכה ו"ה יחוד

'Èa˙האחרונה  ÔÓÊa Ìb È¯‰L∆¬≈«ƒ¿««ƒ
'ÈL ונבנה חזר עצמו שהבית אף ≈ƒ

eÈ‰L ÌÈ¯·c ‰MÓÁ e¯ÒÁ»¿¬ƒ»¿»ƒ∆»
,'ÔBL‡¯ ˙Èa'a ימי כל שגם כך ¿«ƒƒ

הבית  של חיסרונו נרגש היה שני בית

lL‡הראשון  ÈÓ Ïk"L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ∆…
ÂÈÓÈa Lc˜n‰Œ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»

"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k22, ואף ¿ƒ∆¿«¿»»
כאילו  זה הרי בימיו נבנה לא שהבית מי כל רבות, שנים לפני היה שהחורבן

ÂLÎÚכעת נחרב  ÌbL ,‡ˆÓ שני בית חורבן ¯˜אחרי ‡Ï BLÈ ƒ¿»∆««¿»∆¿…«
‰"Â „eÁÈ BÈÚL) 'ÈL ˙Èa' ÔB¯ÒÁ לעיל ‡l‡כמבואר כעת ), ∆¿«ƒ≈ƒ∆ƒ¿»ƒ∆»

È"‰ישנו  „eÁÈ BÈÚL) 'ÔBL‡¯ ˙Èa' ÔB¯ÒÁ Ìb לעיל ),כמבואר «∆¿«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ
חסרים  היחודים ששני ‰ÔB¯qÁונמצא ¯wÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ אחרי ,כעת ƒ»»ƒ««ƒ»

שני  בית Â"‰חורבן „eÁÈ ¯cÚ‰ ‡e‰ המשכה מה לחיסרון שגורם ∆¿≈ƒ
תתאה. ה' השניה, בה' והשפעה

‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂ מהר"ש e¯Ó‡Lהנזכר Ó‡na¯אדמו"ר ‰Ó ¿«∆≈ƒ««¬»»∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯23 ובזוהר בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ24 בהושע‡B·‡ ‡ÏÂ" «≈««»¿…»

ÒkÈ ‡lL '‰ ÚaL" ,"¯ÈÚa שכינתו את ÌÈÏLe¯Èaלהשרות »ƒƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»«ƒ
‰ÏÚÓ ÏL הרוחנית ÒkiLירושלים „Ú שכינתו את להשרות ∆«¿»«∆ƒ»≈

‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯Èa ירושלים ƒ»«ƒ∆«»
פנימיות lÁz‰",הגשמית  ולפי ¿ƒ»

היא  המדרש כוונת הדברים,

eÈ‰ '‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯È'¿»«ƒ∆«¿»«¿
ÏL ÌÈÏLe¯È'Â ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿¿»«ƒ∆

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa eÈ‰ '‰hÓ25, «»«¿¿ƒ«««¿
ÌÈÏLe¯Èa ÒkÈ ‡lL" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»«ƒ

‰ÏÚÓ ÏL והמשכת גילוי להשפיע ∆«¿»
הבינה  בספירת ÒkiLאלוקות „Ú«∆ƒ»≈

‰lÁz ‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆«»¿ƒ»
אלוקות  והמשכת גילוי להשפיע

המלכות" ŒÈ‡Lבספירת eÈ‰«¿∆ƒ
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ שיהיה ייתכן לא ∆¿»ƒ¿

'‰È·eŒ‰ÓÎÁ' „eÁÈ השפעה ƒ»¿»ƒ»
ספירת  לה' החכמה, ספירת מיו"ד,

'Œ¯ÈÚÊהבינה „eÁÈ ‰È‰iL ÈÏa¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈
.‰ÊŒÈÙÏ '‡·˜eÂ ÔÈt‡«¿ƒ¿¿»ƒ¿≈∆

¯‡·Óe מהר"ש אדמו"ר עוד ¿»≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒבמאמר,

ÔÈ¯z" Ì‰ '‰È·eŒ‰ÓÎÁ'L∆»¿»ƒ»≈¿≈
"ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯26, שני ≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

זה  משלימים אלא נפרדים שלא חברים

הם  ולכן לזה, זה וצריכים זה את

הפרדה  יכולת ללא בזה זה דבוקים

– הזקן אדמו"ר מאמרי (ובספר

אפשר  אי "שבינה תקכה: ע' פרשיות

שבחינת  כנודע חכמה, בלא לבד להיות

לבד  השכל כח בחינת הוא חכמה

בחינת  הוא בינה ובחינת וכו', ומקורו

בביאור  ורוחב באורך השכל התפשטות

אפשר  אי לזאת וכו', ומה איך  היטב

בלי  השכל התפשטות להיות אפשר שאי כמו חכמה בלא בינה בחינת להיות

הזוהר  ובלשון וכו'"), ומקור È„z¯"כח e‰È‚eÂÈÊ"Â27,,תמידי וזיווגם ¿ƒ«¿»ƒ
רק  איננה הבינה, אל מהחכמה והמשכה השפעה ובינה, חכמה שיחוד כלומר

ואם  הרגיל, דרך על ההשפעה מלבד אור תוספת יש שבהם מיוחדים בזמנים

והמלכות, זעירֿאנפין של יחוד יש לכן שקודם בכך תלוי לא הדבר לכאורה כן

חכמה  יחוד יש שאמנם הוא לכך ההסבר האחרונה, והה' ו' ובינה האותיות

אבל  תמידי, Ê‰שהוא È¯‰ תמיד הקיים התמידי ÈBvÁהיחוד „eÁÈ ˜¯ ¬≈∆«ƒƒƒ
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h"kyz'dח ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

העֹולמֹות, וחּיּות קּיּום לצר חּצֹוני יחּוד ְְִִִִֶַַָָֹרק

יחּוד  ׁשּיהיה ּבכדי אבל הּגלּות, ּבזמן ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשנֹו

"ולא  נאמר זה על הּנה ּד'חכמהּֿובינה', ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹּפנימי

ׁשל  ל"ירּוׁשלים לבֹוא ׁשּצרי ּבעיר", ִִִִֶֶַָָָָָאבֹוא

'זעירֿאנּפין  יחּוד ענין ׁשהּוא ּתחּלה", ְְְְִִִִֵֶַַַָָמּטה

ּד'חכמהֿ ּפנימי ׁשּיחּוד [ּולהעיר, ְְְְְְִִִִֶָָָָונּוקבא'.

ׁשּלצר החיצֹוני הּיחּוד על ּגם ּפֹועל ְִִִִֵֶֶַַַַָֹּובינה'

העתידה  ּבּגאּולה ׁשּלכן העֹולמֹות, וחּיּות ְְֲִִֵֶַַָָָָָָקּיּום

ּד'חכמהּֿובינה') ּפנימי יחּוד יהיה (ׁשאז ְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹלבא

הּטֹובה  ׁשּתהיה ּבאפן העֹולמֹות ּבחּיּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹיתוּסף

מצּויין  יהיּו הּמעדּנים וכל הרּבה, ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָֻמׁשּפעת

הׁשּפעת 28ּכעפר  רּבּוי היה הּבית ּבזמן ּוכמֹוֿכן , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשני' 'ּבית ּבזמן אפילּו ׁשּמצינּו ועד ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּטֹובה,

כּו' ּככליֹות חּטים ּגדל 29ׁשהיּו מּובן זה ּומּכל .[ ְִִִִֶֶֶָָָָֹ

הּוא  מּמּנה הּׁשפע  ׁשּמניעת ּתּתאה', 'ה"א ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעּלּוי

להיֹות  צרי ׁשּלכן והּגלּות, החרּבן ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻעּקר

יחּוד  ּגם להיֹות יכֹול ואז ו"ה, יחּוד ענין ְְְְִִִִִַַָָָּתחּלה

י"ה.

ּגם LÈÂג) קׁשּור זה ׁשענין אפׁשר, ּבדר לֹומר ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב  מה אׁשר 30עם הּדברים אּלה ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

'מׁשנה  ּדברים, ספר ּתחּלת ׁשּזֹוהי ּגֹו', מׁשה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּדּבר

עצמֹו מּפי מׁשה ּתֹורה, "מׁשנה ּדהּנה, ְְְִִִִֵֵֶַָָֹּתֹורה'.

ּב'תֹוספֹות'31אמרֹו" (ּכדאיתא הּקדׁש ּוברּוח ,32,( ְְְְֲִִֶַַָָֹ

ׁשּלא  ׁשּלפניֿזה, הּספרים ארּבעת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמהֿׁשאיןּֿכן

ּכׁשליׁשי  אּלא עצמֹו, ּבעד ּכמדּבר מׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכתבם
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מלכים.)28 הל' סוף רע"א.)29רמב"ם כג, פרשתנו.)30תענית ב.)31ריש לא, שם.)32מגילה – משה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמם  ב'יחודים' אבל קרובה פנימית השפעה שמשמעותו 'יחוד' אמנם זה

ומצומצמת  מוגבלת השפעה שהוא חיצוני' ל'יחוד ˜Ìeiהכוונה C¯ˆÏ¿…∆ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁÂ'פנימי 'יחוד ולא העולמות קיום לצורך שנצרך כמה עד ¿«»»

והשפעה שמביא  אור החיצוני BLiLתוספת ‰eÏb˙,היחוד ÔÓÊa Ìb ∆∆¿«ƒ¿««»
הוא  ובינה חכמה שיחוד נאמר כך ועל

eÁÈ„תמידי, ‰È‰iL È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
,'‰È·eŒ‰ÓÎÁ'c ÈÓÈt יחוד ¿ƒƒ¿»¿»ƒ»
מרובה, אור תוספת ≈p‰ƒ‰הממשיך

‡B·‡ ‡ÏÂ" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«¿…»
,"¯ÈÚa ז"ל חכמינו וכדרשת »ƒ

לעיל  B·Ï‡האמורה CÈ¯vL∆»ƒ»
‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯È"Ïƒ»«ƒ∆«»
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ

'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' לאחר ורק ¿≈«¿ƒ¿¿»
חכמה  של פנימי יחוד להיות יכול מכן

וההעדר  החיסרון שעיקר ונמצא ובינה,

הוא  הגלות בזמן האלוקות גילוי של

המידות  ונוקבא, ז"א יחוד של החיסרון

לעיל. כמבואר והמלכות,

ÈÓÈt „eÁiL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ
'‰È·eŒ‰ÓÎÁ'c כן הוא כאשר ¿»¿»ƒ»

ונוקבא, ז"א יחוד שיש אחרי מתרחש,

לעיל  לו ÏÚBtכמבואר השפעה ויש ≈
ÈBˆÈÁ‰ „eÁi‰ ÏÚ Ìb של «««ƒ«ƒƒ

ובינה  eiÁÂ˙חכמה Ìei˜ C¯ˆlL∆¿…∆ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ היחוד כלל בדרך כלומר, »»

מוגבלת, השפעה רק גורם החיצוני

יש  פנימי, יחוד גם שיש לאחר אבל

היחוד  על גם והשפעה פעולה לכך

והשפעה  אור תוספת שיביא החיצוני

ÔÎlL פועל הפנימי שהיחוד מאחר ∆»≈
החיצוני  ביחוד הנמשך באור הוספה

Ê‡L) ‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»»…∆»
Œ‰ÓÎÁ'c ÈÓÈt „eÁÈ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»

'‰È·e גילוי הממשיך יחוד שהוא ƒ»
לעיל  כאמור החיצוני, היחוד על פועל וגם רב eiÁa˙אור ÛqÂ˙È (ƒ¿«≈¿«

˙BÓÏBÚ‰ הרמב"ם וכדברי גשמי, בשפע גם ביטוי לידי תבוא וההוספה »»
שהוא  המשיח בימות בעולם שיהיה הרב  השפע È‰zL‰אודות ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿∆

ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ÌÈp„Ún‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ˙ÚtLÓ ‰·Bh‰ בריבוי «»À¿«««¿≈¿»««¬«ƒƒ¿¿ƒ
‰ÙÚk28˙Èa¯עצום  ÔÓÊa ÔÎŒBÓÎe היה , של יחוד כאשר פנימי ∆»»¿≈ƒ¿«««ƒ

וכתוצאה  החיצוני, היחוד על גם והשפעה פעולה לכך הייתה ובינה, חכמה

‰Bh·‰מכך  ˙ÚtL‰ Èea¯ ‰È‰ בגשמיות ÚÂ„גם כך , כדי »»ƒ«¿»««»¿«
'ÈL ˙Èa' ÔÓÊa eÏÈÙ‡ eÈˆnL בזמן כמו נעלה זמן היה שלא אף ∆»ƒ¬ƒƒ¿««ƒ≈ƒ

ראשון  eÎ'בית ˙BÈÏÎk ÌÈhÁ eÈ‰L29 מצינו "שכן הגמרא ובלשון ∆»ƒƒƒ¿»

עד  שבתות ובלילי רביעיות בלילי גשמים להם שירדו שטח בן שמעון בימי

וצררו  זהב כדינרי ועדשים זיתים, כגרעיני ושעורים ככליות, חטים שנעשו

לדורות"]. דוגמא מהם

‰Ê ÏkÓe חסרון הוא הגלות בזמן החסרון שעיקר כך על לעיל המבואר ƒ»∆
ז"א  יחוד ידי על הנמשך בשפע

בה' אור הממשיך ו"ה יחוד ונוקבא,

ה' הוי', שם של «Ô·eÓתתאה,אחרונה
,'‰‡zz ‡"‰' ÈelÚ Ï„b…∆ƒ≈«»»

‰pnÓ ÚÙM‰ ˙ÚÈnL לעולמות ∆¿ƒ««∆«ƒ∆»
Ôa¯Á‰ ÔÈÚ ¯wÚ ‡e‰ƒ«ƒ¿««À¿»

ÔÎlL ,˙eÏb‰Â לא זה ששפע כדי ¿«»∆»≈
ÔÈÚיחסר  ‰lÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿«

‰"Â „eÁÈ יחסר לא שבאמצעותו ƒ
תתאה, בה' ÏBÎÈהשפע Ê‡Â¿»»

‰"È „eÁÈ Ìb ˙BÈ‰Ï הממשיך ƒ¿«ƒ
לעיל. כמבואר עילאה, בה' שפע

,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ (‚¿≈«¿∆∆∆¿»
‰Ê ÔÈÚL ההארה חשיבות של ∆ƒ¿»∆

של  השניה ה' תתאה, לה' וההשפעה

הוי' Ó‰שם ÌÚ Ìb ¯eL»̃«ƒ«
·e˙kL30,השבוע פרשת בתחילת ∆»

דברים  ‰ÌÈ¯·cפרשת ‰l‡"≈∆«¿»ƒ
È‰BfL ,'Bb "‰LÓ ¯ac ¯L‡¬∆ƒ∆…∆∆ƒ

הם  אלו ÙÒ¯מילים ˙lÁz¿ƒ«≈∆
,ÌÈ¯·c גם 'LÓ‰הנקרא ¿»ƒƒ¿≈
'‰¯Bz ואומר חוזר רבנו משה בו כי »

הקודמים, בחומשים שנאמרו דברים

משמעות  את לבאר שממשיך כפי

הדברים. פנימיות לפי העניין

,‰p‰c בגמרא ז"ל חכמינו אמרו ¿ƒ≈
ÈtÓ ‰LÓ ,‰¯Bz ‰LÓ"ƒ¿≈»…∆ƒƒ

"B¯Ó‡ BÓˆÚ31, בגמרא וכמבואר «¿¬»
דברי  נוסח בין מהשינוי נלמד שהדבר

לאלו  ויקרא שבחומש התוכחה

רש"י  וכפירוש דברים, שבחומש

הקדושֿברו  לי אמר כך לומר שליח "נעשה רבינו משה ויקרא ךֿהוא שבחומש

אבל  לעשות, בידו שהיכולת מי ושלחתי והפקדתי ונתתי בלשון אמר שהרי

מאליו  אמרן משה בך, ה' ידבק ה' יככה כתיב דברים) (חומש תורה' ב'משנה

שהמציא  דברים אלו אין אבל עליכם" יקפיד הוא מצוותיו על תעברו אם

מעצמו שאמר אלה חלקים גם אלא חסֿושלום ‰L„wבעצמו Áe¯·e משה ¿««…∆
הקודש  ברוח שקיבל דברים עצמו' 'מפי כמובא (È‡„k˙‡אמר ƒ¿ƒ»

'˙BÙÒB˙'a32 שם הגמרא ‰ÌÈ¯Ùqעל ˙Úa¯‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,( ¿¿«∆≈≈«¿«««¿»ƒ
,‰ÊŒÈÙlL בראשיתֿשמותֿויקראֿבמדבר Ì·˙kהחומשים ‡lL ∆ƒ¿≈∆∆…¿»»

,BÓˆÚ „Úa ¯a„Ók ‰LÓ('אני') ראשון' ארבעת ‡l‡ב'גוף כל …∆ƒ¿«≈¿««¿∆»
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ט dctz htyna oeiv

אחרים  ׁשנים ּבעד ׁשּכתּוב 33הּמדּבר מה ׁשּזהּו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּמאציל  ׁשעצמּות הינּו, מׁשה", אל ה' ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַֹ"וידּבר

ּגם  וזהּו מׁשה. אל הוי' ׁשל ּדּבּורֹו אֹודֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹמסּפר

"ׁשליׁשי"ּד הּלׁשֹון מעלתֹו34ּיּוק על ׁשּמֹורה , ְֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּמּתן  עלּֿדר ׁשּזהּו מּׁשניהם, למעלה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

הּׁשליׁשי" "ּבּיֹום היה מה 35ּתֹורה ועלּֿדר , ְְִִֶֶַַַַָָָ

יקמנּו36ׁשּנאמר  הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּימים, יחּינּו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו לפניו, ׁש"ּיֹומים"37ונחיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

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

אֹורֿ עצמּות ּגּלּוי הּוא הּׁשליׁשי " ו"יֹום ְְְְִִִִַַָעלמין',

מּבחינת  ּגם (למעלה מּׁשניהם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאיןֿסֹוף 

נמצא  ועלּֿפיֿזה הּכללי). עלמין' ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ'סֹובב

ירידה  ׁשל ּבאפן הּוא ּדברים ׁשּספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹלכאֹורה

א ׁשּלפני ֿזה. הּספרים ארּבעת לגּבי ּבער ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּלא

לגּבי  ּדברים ּבספר יתרה מעלה יׁש ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאמת

ׁשל  ענינֹו ּדהּנה, ׁשּלפניֿזה. הּספרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָארּבעת

הּתֹורהֿ עניני את לבאר הּוא ּתֹורה' ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ'מׁשנה

ּבאּור  צריכים ׁשהיּו ּבנֹוגע 38ּומצֹות הן והינּו, , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלפניֿזה, הּספרים ּבארּבעה ׁשּנאמרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלענינים

ּפרטים, ּכּמה עֹוד ּבהם נֹוספּו ּתֹורה' ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּב'מׁשנה

ּב'מׁשנה  לראׁשֹונה ׁשּנאמרּו לענינים ּבנֹוגע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהן

הּספרים  ּבארּבעה ּכלל נתּפרׁשּו ולא ְְְְְְְִִַַָָָָָָֹּתֹורה'

ּדברים  ספר ענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלפניֿזה.

הּוא  ּבּספירֹות ׁשענינֹו למעׂשה', 'הלכה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָהּוא

ׁשהּוא  ּדברים ׁשּספר ּגם וזהּו הּמלכּות. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָספירת
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עה"ת.)33 לפירושו בהקדמתו ב.)34רמב"ן ע' פרשתנו אוה"ת א.)35ראה פח, ב.)36שבת ו, למשה )37הושע תפלה ד"ה

ואילך). 44 ס"ע (לעיל ס"ד תמוז ד.)38די"ג ע' שם באוה"ת הובא – לפרשתנו בהקדמתו אברבנאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקודמים  Úa„כתובים החומשים ¯a„n‰ ÈLÈÏLk אודותÌÈL ƒ¿ƒƒ«¿«≈¿«¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡33·e˙kL ‰Ó e‰fL בתורה , רבים ‰'בפסוקים ¯a„ÈÂ" ¬≈ƒ∆∆«∆»«¿«≈
,"‰LÓ Ï‡,השניים אודות מדבר ש'שלישי' הוא הדברים וסגנון ∆…∆

התורה  את האומר וה'שלישי' רבינו, ומשה ¿»‰eÈ,הקדושֿברוךֿהוא
ÏÈˆ‡n‰ ˙eÓˆÚL ברוך הקדוש ∆«¿««¬ƒ

(וכשמדובר  הבורא שהוא בעצמו הוא

עולם  ביותר, עליונים נבראים על

'בורא' בלשון משתמשים לא האצילות,

נפרדת  מציאות בורא שמשמעו

'מאציל' בלשון אלא מהבורא

שבטלה  מציאות' 'מאציל' שמשמעו

מוחלט) ביטול ≈»¿tÒÓ¯לאלוקות
Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏL B¯eac ˙B„B‡ƒ∆¬»»∆

.‰LÓ…∆
ÔBLl‰ ˜eic Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ«»

"ÈLÈÏL"34,זה בעניין האמור ¿ƒƒ
המדבר', ÏÚ'שלישי ‰¯BnL∆∆«

B˙ÏÚÓ,התורה דברי את המדבר של «¬»
האלוקות, עצמּות היינו ובעניינו

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L השניים ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
מדרגת  למעלה היינו מדובר, שאודותם

מדרגתו  ולמעלה הוי' שם של האלוקות

רבינו, משה C¯cŒÏÚשל e‰fL∆∆«∆∆
ÌBia" ‰È‰ ‰¯Bz ÔznL∆««»»»«

"ÈLÈÏM‰35 שבני ההכנות של «¿ƒƒ
תורה  למתן התכוננו (כמבואר ישראל

בגמרא), ז"ל חכמינו »¿ŒÏÚÂבדברי
¯Ó‡pL ‰Ó C¯c36 בנבואת ∆∆«∆∆¡«

ÌBiaהושע  ,ÌÈÓiÓ eiÁÈ"¿«≈ƒ…»ƒ«
‰ÈÁÂ eÓ˜È ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆
¯‡a˙pL BÓÎe ,"ÂÈÙÏ¿»»¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ37 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
שנה  תמוז בי"ג שנאמר למשה' 'תפלה

תשכ"ט, ÈLזו, Ì‰ "ÌÈÓBi"L∆«ƒ≈¿≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'c ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿«≈»»¿ƒ

˙eÓˆÚ Èelb ‡e‰ "ÈLÈÏM‰ ÌBÈ"Â ,'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ'Â¿≈»»¿ƒ¿«¿ƒƒƒ«¿
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ) Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«

.(ÈÏÏk‰ 'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' האור בהתגלות בהרחבה, שם וכמבואר ≈»»¿ƒ«¿»ƒ
ועצמּות  עלמין' כל 'סובב עלמין', כל 'ממלא כלליות, דרגות שלש יש האלוקי

הוא  'ממלא' משתיהן. שלמעלה בעולמות אורֿאיןֿסוף המתלבש האור

האלוקי  האור הוא 'סובב' ערכו, לפי עולם וכל נברא כל להחיות ובנבראים

בשוה, העולמות כל על ו'מקיף' ו'סובב' בעולמות מהתלבשות שלמעלה

נרמז  שהדבר מבואר כך ועל לגמרי, מהעולמות למעלה היא האיןֿסוף ועצמּות

ונחיה  יקימנו השלישי ביום מיומיים 'יחיינו שני בכתוב הם 'יומיים' לפניו',

האיןֿסוף. עצמּות גילוי הוא השלישי' ו'יום ו'סובב', 'ממלא' של הגילויים

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ כתובים הראשונים החומשים ארבעת שדווקא האמור לפי ¿«ƒ∆
עצמּות  של גילוי הם כי המדבר' 'שלישי של «¿Óƒˆ‡האיןֿסוף בסגנון

‡e‰ ÌÈ¯·c ¯ÙqL ‰¯B‡ÎÏƒ¿»∆≈∆¿»ƒ
C¯Úa ‡lL ‰„È¯È ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»∆…¿≈∆
יחס  כל ללא מאוד, גדולה ירידה

‰ÌÈ¯Ùqוהשוואה  ˙Úa¯‡ Èa‚Ï¿«≈«¿«««¿»ƒ
‰ÊŒÈÙlL משנה' דברים ספר רק כי ∆ƒ¿≈∆

'שלישי  של באופן נאמר לא תורה'

המדבר'.

C‡ שני של Ó‡a˙מצד לאמיתו «∆¡∆
ÙÒa¯דבר  ‰¯˙È ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿≈»¿≈∆

ÌÈ¯Ùq‰ ˙Úa¯‡ Èa‚Ï ÌÈ¯·c¿»ƒ¿«≈«¿«««¿»ƒ
‰ÊŒÈÙlL ספר לאמור, ובניגוד ∆ƒ¿≈∆

מארבעת  נעלה יותר דווקא דברים

שממשיך  כפי הקודמים, הספרים

ומבאר.

‰LÓ' ÏL BÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿≈
¯‡·Ï ‡e‰ '‰¯Bz ולפרט »¿»≈

יותר  ‰Œ‰¯Bzולהסביר ÈÈÚ ˙‡∆ƒ¿¿≈«»
¯e‡a ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰L ˙BˆÓe38 ƒ¿∆»¿ƒƒ≈

דברים,עד  ספר ‰Ôשנאמר ,eÈ‰Â¿«¿≈
e¯Ó‡pL ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»ƒ∆∆∆¿

ÌÈ¯Ùq‰ ‰Úa¯‡a החומשים ¿«¿»»«¿»ƒ
'‰¯Bz ‰LÓ'aL ,‰ÊŒÈÙlL∆ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿≈»

דברים  BÚ„חומש Ì‰a eÙÒB¿»∆
ÌÈË¯t ‰nk באותם נאמרו שלא «»¿»ƒ

בארבעת  שבאו כפי עצמם נושאים

הקודמים, Ú‚Baהחומשים Ô‰Â¿≈¿≈«
ÌÈÈÚÏ חדשיםe¯Ó‡pL ¿ƒ¿»ƒ∆∆∆¿

'‰¯Bz ‰LÓ'a ‰BL‡¯Ï»ƒ»¿ƒ¿≈»
‰Úa¯‡a ÏÏk eL¯t˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿¿»¿«¿»»

.‰ÊŒÈÙlL ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆
¯ÙÒ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«≈∆

ÌÈ¯·c הדברים פירוט NÚÓÏ‰'שבו ‰ÎÏ‰' ‡e‰ להיות שצריכה ¿»ƒ¬»»¿«¬∆
ומפורטת, מבוארת בצורה בפועל BÈÚLדווקא המעשה B¯ÈÙqa˙של ∆ƒ¿»«¿ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ֿחכמהֿבינה שהספירות וחסידות בקבלה כמבואר ¿ƒ«««¿
חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד  הספירות (השכל), המוחין עניין הם דעת

מבין  והתחתונה האחרונה שהיא המלכות וספירת (הרגש), המידות עניין הם

חיצוני  עניין הוא המעשה הנפש שבכוחות (כשם המעשה עניין היא הספירות

והרגש). השכל לעומת ונחות

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ÈLÈÓÁההסבר ¯ÙÒ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯ÙqL ¿∆«∆≈∆¿»ƒ∆≈∆¬ƒƒ
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h"kyz'dי ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

ּתּתאה' "ה"א ּכנגד הּוא חמיׁשי, ספירת 39ספר , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿפי ּגם ּומּובן 40הּמלכּות. ְֲִֵַַַַַַַָ

ׁשבעה  עּמּודיה ׁשבע 41"חצבה אּלּו ספרי - ה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ספר  היא הארֹון" ּבנסע "ויהי ּפרׁשת ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתֹורה",

לׁשלׁשה  נחלק ּבּמדּבר ׁשּספר ונמצא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלעצמֹו,

יׁשנם  הּספרים ארּבעת ׁשאר עם ויחד ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָספרים,

הּספרים  ארּבעה הּנה ועלּֿפיֿזה ספרים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשבעה

קצוֹות  ו' הם ספרים) ׁשּׁשה (ׁשהם ְְִִִִֵֵֶָָָָהראׁשֹונים

הּוא  הּׁשביעי) (ׁשהּוא ּדברים וספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּדזעירֿאנּפין,

הּמלכּות  ספירת 42ּבחינת ׁשּׁשרׁש ידּוע והרי . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ

מּכל  ׁשּלמעלה הּכתר ּבספירת הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָהּמלכּות

ׁשּבּתֹורה' ׁשּב'הלכה העּלּוי ּגם וזהּו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּספירֹות.

ענין  ּכללּות לגּבי ּתֹורה') 'מׁשנה ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ(ענינֹו

ּכמאמר  ׁשּלפניֿזה), הּספרים (ארּבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

ז"ל  עּמֹו43רּבֹותינּו ּכמֹותֹו",44"והוי' ׁשהלכה ְֲֲִֵֶַַָָָָ

ּדברי  ואּלּו "אּלּו מענין יֹותר למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּזהּו

חּיים" ספירת 45אלקים הּוא ּבּספירֹות ׁשענינֹו , ְְְֱִִִִִֶַַַָֹ

ׁשהיא 46הּבינה  ּכפי הּתֹורה מּדרּגת ּגם ּולמעלה , ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

ּכמאמר  החכמה, מחכמה 47ּבבחינת "אֹוריתא ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּדאדםֿקדמֹון', 'חכמה לבחינת עד ְְְְְִִַַַַָָָָָנפקת",

הּמדּבר' 'ׁשליׁשי ּבחינת ּגּופא 48ׁשּזֹוהי (ּובּתֹורה ְְְִִִִֵֶַַַַָָ

הּמכריע' 'ׁשליׁשי ענין ענין 49הּוא ואלּו ,( ְְְְְִִִִִִַַַַַ

יֹותר  עֹוד נעלית ּבדרּגה הּוא ּוכללּות 50ההלכה . ְְְֲֲֵֵַַַָָָָ
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שם.)39 באוה"ת הובא – האזינו פ' להאריז"ל (טעהמ"צ) א.)40לקו"ת קטז, א.)41שבת ט, שם.)42משלי אוה"ת

ב.)43 צג, יח.)44סנהדרין טז, וש"נ.)45שמואלֿא ב. יג, ואילך.)46עירובין דש ע' תרכ"ז סה"מ א.)47ראה סב, זח"ב

ועוד. א. קכא, א. ה.)48פה, ע' שם המשך )49אוה"ת ואילך. שז ע' תרכ"ז סה"מ וראה וש"נ. סע"ב. לט, שבת ראה

ובכ"מ. ואילך. תלד ע' רלה.)50תרס"ו ע' טבת סה"מ תו"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, חומשי בסדרת zz‡‰'ואחרון ‡"‰" „‚k ‡e‰39,'ה ¿∆∆≈«»»

הוי', שם של אחרונה ה' ‰eÎÏn˙תחתונה, ˙¯ÈÙÒ הספירות שבסדר ואף ¿ƒ«««¿
אבל  ביותר, והתחתונה האחרונה הספירה כאמור, היא, המלכות ספירת

מעלתו  על מלמדת המלכות, לספירת דווקא דברים ספר של השייכות בענייננו

ומבאר. שממשיך כפי המיוחדת,

¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ Ìb Ô·eÓe»««ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯40 הכתוב על בגמרא, «≈

È„enÚ‰במשלי ‰·ˆÁ"»¿»«∆»
‰Ú·L41È¯ÙÒ ‰Ú·L el‡ - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

ÚÒa È‰ÈÂ" ˙L¯t Èk ,"‰¯Bz»ƒ»»««¿ƒƒ¿…«
"ÔB¯‡‰בהעלותך ‰È‡שבפרשת »»ƒ

¯ÙqL ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚÏ ¯ÙÒ≈∆¿«¿¿ƒ¿»∆≈∆
¯a„na לבדו‰LÏLÏ ˜ÏÁ «ƒ¿»∆¿»ƒ¿…»
ÌÈ¯ÙÒ בנסעם" עד מתחילתו האחד, ¿»ƒ

בנסוע" "ויהי פסוקי השני מןֿהמחנה",

הספר, סוף עד העם" מ"ויהי והשלישי

˙Úa¯‡ ¯‡L ÌÚ „ÁÈÂ¿««ƒ¿»«¿««
ÌÈ¯Ùq‰ֿבראשיתֿשמותֿויקרא «¿»ƒ

שבכתבÌLÈדברים Ú·L‰בתורה ∆¿»ƒ¿»
‰p‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯Ùq‰ ‰Úa¯‡«¿»»«¿»ƒ»ƒƒ

ÌÈ¯ÙÒ ‰ML Ì‰L)ֿבראשית ∆≈ƒ»¿»ƒ
ספר  ספרי ושלושת שמותֿויקרא

Œ¯ÈÚÊcבמדבר  ˙BÂˆ˜ 'Â Ì‰ (≈¿»ƒ¿≈
ÔÈt‡,כאמור נקראות המידות כללות «¿ƒ

כללות  על הוא הדגש וכאן אנפין' 'זעיר

דבר  לכל שכמו אחת כמציאות המידות

צפון, מערב, (מזרח, קצוות שש לה יש

ומטה), מעלה ÌÈ¯·cדרום, ¯ÙÒÂ¿≈∆¿»ƒ
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L) ששת אחרי הבא ∆«¿ƒƒ
האמורים) ÈÁa˙הספרים ‡e‰¿ƒ«

˙eÎÏn‰42 באה הספירות שבסדר ««¿
'זעיר  הנקראות המידות ששת אחרי

הקודמות אנפין'. לספירות ביחס המלכות מעלת הוא הדגש לענייננו וכאמור,

שממשיך, כפי Úe„Èלה, È¯‰Â וחסידות ÈÙÒ¯˙בקבלה L¯ML «¬≈»«∆…∆¿ƒ«
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰ ˙eÎÏn‰'עליון 'כתר ÏkÓבחינת ‰ÏÚÓlL ««¿ƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»ƒ»

˙B¯ÈÙq‰ בסדר והראשונה עליונה הכי הספירה שהיא החכמה ספירת אפילו «¿ƒ
והמוח). הראש מעל הוא הגשמי שהכתר (כמו הספירות

e‰ÊÂ הוא לו שקדמו הספרים לגבי דברים ספר של הייתרון על לעיל האמור ¿∆
Ìb ועניין ÏLהמיוחד ‰ÈelÚתוכן BÈÚ) '‰¯BzaL ‰ÎÏ‰'aL «»ƒ∆«¬»»∆«»ƒ¿»∆

ÌÈ¯Ùq‰ ‰Úa¯‡) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Èa‚Ï ('‰¯Bz ‰LÓ'ƒ¿≈»¿«≈¿»ƒ¿««»«¿»»«¿»ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(‰ÊŒÈÙlL43 דוד בגמרא של מעלתו אודות ∆ƒ¿≈∆¿«¬««≈
שמואל  בספר בו, שנאמר BnÚהמלך 'ÈÂ‰Â"44,"B˙BÓk ‰ÎÏ‰L «¬»»ƒ∆¬»»¿

לישי  בן ראיתי "הנה המלך, דוד על שנאמרו השבחים לגבי הגמרא כדברי

עמו  וה' תואר ואיש דבר ונבון מלחמה ואיש חיל וגיבור נגן יודע הלחמי בית

בלימוד  למעלות שהכוונה וגו'",

להישאל, שיודע - נגן "יודע התורה,

- מלחמה איש להשיב, שיודע - גיבור

של  במלחמתה וליתן לישא שיודע

פנים  שמראה - תואר איש תורה,

מתוך  דבר שמבין - דבר ונבון בהלכה,

בכל  כמותו שהלכה עמו וה' דבר,

בחסידות  כך על ומבואר מקום",

ההלכה  את לברר כדי כי שהכוונה

אנושית  בחכמה די לא לאמיתתה

השכל  פי על בתורה טובה ובהבנה

להיות  עמו', 'והוי' להיות צריך אלא

שבתורה, לאלוקות ∆∆e‰fLמחובר
el‡"c ÔÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈»ƒ¿»¿≈

"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c el‡Â45, ¿≈ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
בתורה  הדעה שגם ז"ל חכמינו כמאמר

ה' דבר היא כמותה הלכה נפסקה שלא

BÈÚL אלו' אלוקים של דברי ואלו ∆ƒ¿»
ÈÙÒ¯˙חיים' ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ¿ƒ«

‰Èa‰46˙‚¯„Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe , «ƒ»¿«¿»«ƒ«¿«
˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«

¯Ó‡Ók ,‰ÓÎÁ47 הזוהר »¿»¿«¬«
,˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙È¯B‡ התורה «¿»≈»¿»»¿«

יצאה  הקדושֿברוךֿהוא של מחכמתו

ÓÎÁ‰ונמשכה  ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«»¿»
כמבואר ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c',העליונה  ¿»»«¿

עולם  שלכל כשם וחסידות, בקבלה

ההשתלשלות' ב'סדר פרטית ומדרגה

זו, ומדרגה עולם להתהוות רצון קדם

"אדם  מדרגת והוא כללי, רצון קדם ההשתלשלות סדר כל לכללות ביחס גם כן

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"), קדמון"

כללית, אחת בסקירהֿמחשבה נסקרים הנבראים כל בו È‰BfL∆ƒמוגדרים)
'אדם  בבחינת שהיא כפי ÈLÈÏL'cקדמון'החכמה ‰ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

'¯a„Ó‰48‡Ùeb ‰¯Bz·e) עצמהÈLÈÏL" ÔÈÚ ‡e‰ «¿«≈«»»ƒ¿»¿ƒƒ
"ÚÈ¯În‰49 משניהם למעלה והוא דעות, שתי שיש eÏ‡Âבמקום ,( ««¿ƒ«¿ƒ

¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ ‰b¯„a ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰ ÔÈÚ50 מהחכמה אפילו ƒ¿««¬»»¿«¿»«¬≈≈
דאדםֿקדמון.
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יי dctz htyna oeiv

רצֹון  המׁשכת הּוא ההלכה ׁשענין ּבזה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהענין

וידּוע  למּטה, ּבעֹולם הּמעׂשה לבחינת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָהעליֹון

להמׁשי צרי למּטה ההמׁשכה לפעל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּכדי

ּביֹותר  מעלה ׁשּלמעלה ּגם 51מּדרּגה וכּמבאר . ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ

על  ּוברא ּבאֹוריתא "אסּתּכל ּברּֿבענין ּכ מא, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

עלמא" ּומקּים ּבאֹוריתא עסיק ׁשּכדי 52נׁש , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבענין  ּגם [ּכּידּוע ּבעֹולם הּתֹורה המׁשכת ְְְְִִַַַַַַַָָָָָֹלפעל

מאמרֹות  ועׂשרה הּדּברֹות עׂשרת ,53ׁשּיכּות ְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָ

ּבעׂשרה  וחּזּוק קּיּום ּפֹועלים הּדּברֹות ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָׁשעׂשרת

יֹותר  נעלית המׁשכה להיֹות צריכה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמאמרֹות],

מחּבר  היה ׁש"ּדוד הענין עלּֿדר עצמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתֹורה

ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא" ׁשּלמעלה .54ּתֹורה ְְְְְִֶַָָָ

'ה"א ÈtŒÏÚÂד) מעלת לעיל ׁשּנתּבאר מה ¿«ƒְְֲִֵֵֵֶַַַָ

הּמעׂשה  ענין עם ׁשּקׁשּור ְֲִִֶֶַַַַָָָּתּתאה',

לגּבי  ּבצדקה" ּד"וׁשביה העּלּוי ּגם יּובן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּדוקא,

ּבזה  והענין ּתּפדה". ּבמׁשּפט ּדהּנה 55"צּיֹון , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לנּו56ּכתיב  והּנגלֹות אלקינּו, להוי' הּנסּתרֹות ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשם  ׁשל י"ה ענין הּוא "הּנסּתרֹות" ְְְִִֵֵֶַַָָּולבנינּו,

ּורחימּו57הוי' "ּדחילּו הּוא ּבעבֹודה ׁשענינם ,57 ְְְֲֲִִִֶָָָָָָ

ׁשיעּורא  לפּום וחד חד ּדכל ולּבא ְְְְְִִִַַָָָָּדבמֹוחא

כּו',58ּדיליּה" ּדרגֹות חּלּוקי ּבזה ׁשּיׁש הינּו, , ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ׂשכל  ואין ׁשוֹות, והּדעֹות הּׂשכלים ּכל אין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי

ׁשּמתּפעל  מּמה ּומתעֹורר מתּפעל זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאדם

ספר  ּבהקּדמת ׁשּכתּוב (ּכמֹו חברֹו ׂשכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומתעֹורר

הוי', ׁשם ׁשל ו"ה ענין הּוא "והּנגלֹות" ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּתניא),

ּתֹורהּֿומצֹות  קּיּום הּוא ּבעבֹודה ְְֲִִִֶָָָָָׁשענינם

ּבפעל  יׂשראל.59ּבמעׂשה ּבני ּכל ׁשוים ׁשּבזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים הענינים ׁשּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכיון

הּגלּות  מׁש זמן לפעל 60ּכל ׁשּכדי מּובן, , ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
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ז.)51 ע' שם אוה"ת גם רע"ב.)52ראה קסא, ואילך.)53זח"ב סע"ג נז, חוקת לקו"ת גם וראה ב. יא, זח"ג ראה )54ראה

א. נא, ג. מז, שלח לקו"ת ב. רכב, (רע"מ) ()55זח"ג בלבד פרקים ראשי – ואילך כח.)56).המו"ל מכאן כט, נצבים

א).)57 (קכט, ת"ע ב). (כה, ת"י תקו"ז ע"ב. ריש קכג, (רע"מ) זח"ג א.)58ראה קג, ספ"ד.)59זח"א אגה"ת תניא )60תניא

רפל"ז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe התורה חלקי שאר כל על ההלכה ÔÈÚLמעלת ¿»»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«

‰ ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰˙ÎLÓ והתגלותÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ האלוקי˙ÈÁ·Ï «¬»»«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ ÏBÚÙÏ È„kL Úe„ÈÂ ,‰hÓÏ ÌÏBÚa ‰NÚn‰ של ««¬∆»»¿«»¿»«∆¿≈ƒ¿««¿»»

ומרוממת  נעלית ÈÁaÓ‰באלוקות דרגה CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ‰hÓÏ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
¯˙BÈa ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL51. ∆¿«¿»«¿»¿≈

חומש  מעלת לגבי בחסידות וכמבואר

שאר  לגבי תורה', 'משנה דברים,

של  השורש שאמנם שבתורה הספרים

אבל  הבינה מספירת הוא תורה' 'משנה

הכתר  מספירת שורשה עצמה הבינה

להוות  המלכות במידת שיש הכוח וכך

מהאיןֿסוף  שורשו מאין יש בריאה

להוות  ויכלתו בכוחו לבדו שהוא עצמו

מאין. יש

ÔÈÚa Ìb ¯‡·ÓÎÂ הזוהר דברי ¿«¿…»«¿ƒ¿«
‡¯·e ‡˙È¯B‡a ÏkzÒ‡"∆¿«≈¿«¿»»»
˜ÈÒÚ L ¯a Ck ,‡ÓÏÚ»¿»»««»ƒ

"‡ÓÏÚ Ìi˜Óe ‡˙È¯B‡a52, ¿«¿»¿«≈»¿»
בתורה  הביט שהקדושֿברוךֿהוא כשם

עוסק  אדם בן כך העולם, את וברא

על  ומבואר העולם, את ומקיים בתורה

בחסידות ÏBÚÙÏכך È„kL∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰ למטה מלמעלה «¿»««»

Ìbשתתגלה Úe„ik] ÌÏBÚa»»«»««
˙¯NÚc ˙eÎiM‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««»«¬∆∆

˙B¯ac‰תורה מתן NÚÂ¯‰של «ƒ¿«¬»»
˙B¯Ó‡Ó53,העולם נברא שבהם «¬»

˙B¯ac‰ ˙¯NÚL כללות שהם ∆¬∆∆«ƒ¿
eÊÁÂ˜התורה Ìei˜ ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿ƒ

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa נברא שבהם »¬»»«¬»
העולם  BÈ‰Ï˙ומתקיים ‰ÎÈ¯ˆ ,[¿ƒ»ƒ¿

‰¯Bza ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈≈«»
,dÓˆÚ על נוסף אלוקות גילוי «¿»

עצמה  מצד בתורה שקיים »ŒÏÚהגילוי
„Âc"L ÔÈÚ‰ C¯c בלימוד ∆∆»ƒ¿»∆»ƒ

שלו Bz¯‰התורה ¯aÁÓ ‰È‰»»¿«≈»
ŒCe¯aŒLB„w‰a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«»»

"‡e‰54 בתורה והוספה עילוי ופעל

עצמה. מצד בה שיש מה מלבד

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
,‰‡zz '‰ ˙ÏÚÓ המלכות מידת הוי', שם של אחרונה ה' תחתונה, ה' «¬««»»

,‡˜Âc ‰NÚn‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eLwL מ לעניין לעיל חלק כמבואר עלת ∆»ƒƒ¿«««¬∆«¿»
שבתורה, ‰ÈeÏÚההלכה Ìb Ô·eÈ המיוחד È·LÂ"c‰והיתרון »«»ƒƒ¿»∆»

"‰˜„ˆa גבול בלי tz„‰"שהוא ËtLÓa ÔBiˆ" Èa‚Ï פי על ƒ¿»»¿«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
לעיל.הדין  כמובא והמשפט,

‰Êa ÔÈÚ‰Â55 בהערות כמצויין ¿»ƒ¿»»∆
נרשמו  ואילך מכאן לאור, המוציאים

בלבד, È˙k·ראשיֿפרקים ‰p‰c56 ¿ƒ≈¿ƒ
ניצבים, בפרשת «¿B¯zÒp‰«ƒ˙בתורה,

eÏ ˙BÏ‚p‰Â eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï«¬»»¡…≈¿«ƒ¿»
‡e‰ "˙B¯zÒp‰" ,eÈ·Ïe¿»≈«ƒ¿»

הוי' שם של הראשון »¿ÔÈÚƒהחלק
'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È57ÌÈÚL , ¿≈¬»»∆ƒ¿»»

‰„B·Úa אחד כל של ה' בעבודת «¬»
הזוהר ‰e‡ואחד  eÏÈÁc"¿ƒכדברי

eÓÈÁ¯e57ÏÎc ‡aÏÂ ‡ÁBÓ·c ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
‡¯eÚL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á«¿«¿ƒ»

"dÈÏÈc58 שבמוחו ויראה אהבה , ƒ≈
השיעור  לפי ואחד אחד כל של ולבו

שלו  והיכולת) LiL(והמידה ,eÈ‰«¿∆≈
È¯‰L ,'eÎ ˙B‚¯c È˜elÁ ‰Êa»∆ƒ≈¿»∆¬≈

˙BÚc‰Â ÌÈÏÎO‰ Ïk ÔÈ‡ של ≈»«¿»ƒ¿«≈
האדם כל  ÏÎNבני ÔÈ‡Â ,˙BÂL»¿≈≈∆

¯¯BÚ˙Óe ÏÚt˙Ó ‰Ê Ì„‡»»∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
¯¯BÚ˙Óe ÏÚt˙nL ‰nÓƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
·e˙kL BÓk) B¯·Á ÏÎN≈∆¬≈¿∆»

‡Èz‰ ¯ÙÒ ˙Óc˜‰a לעניין ¿«¿»«≈∆««¿»
בספרים  מוסר דברי לימוד בין ההבדל

פנים  אל פנים מוסר דברי ),לשמיעת
"˙BÏ‚p‰Â" המילה תחילת והרי ¿«ƒ¿

ו"ה, באותיות השני ‰e‡היא החלק

הוי' שם ÌLcשל ‰"Â ÔÈÚƒ¿«¿≈
ÌÈÚL ,'ÈÂ‰ של ו"ה אותיות של ¬»»∆ƒ¿»»

הוי' של B·Úa„‰שם הרוחנית «¬»
BˆÓe˙האדם  ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‡e‰ƒ«»ƒ¿

ÏÚBÙa ‰NÚÓa59‰ÊaL , ¿«¬∆¿«∆»∆
ההבנה  לעניין בניגוד המעשה, בעניין

.Ï‡¯NÈŒÈa Ïk ÌÈÂL»ƒ»¿≈ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈÎÂ שיתגלו ¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ
המשיח  בימות לבוא, ÌÈÈeÏz¿ƒלעתיד
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa בקיום ¿«¬≈«¬»≈

ישראל  בני עלֿידי והמצוות ‰eÏb˙התורה CLÓ ÔÓÊ Ïk60 שבני וככל , »¿«∆∆«»
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h"kyz'dיב ,a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac t"y

החרּבן, עּקר ּתלּוי זה (ׁשּבענין ו"ה יחּוד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻלמעלה

ּכּנ"ל  י"ה, יחּוד ּגם להיֹות יכֹול אחרּֿכ ְְִִַַַַַַָָורק

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם עלֿידי זה הרי ב), ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָסעיף 

ׁשּזהּו ּדוקא, ּבפעל ּבמעׂשה ּתֹורהּֿומצֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹּבקּיּום

ועלֿידיֿזה  הוי'. ׁשם ׁשל ו"ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ"והּנגלֹות",

עליו  ּדלעתיד, ּביתֿהּמקּדׁש ּבנין את ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּפֹועלים

מן 61נאמר  האחרֹון הּזה הּבית כבֹוד יהיה ּגדֹול ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

יהיה  ׁשאז העתידה, הּגאּולה ּוכללּות ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָהראׁשֹון,

ּגבר" ּתסֹובב "נקבה העּלּוי 62ענין ּגם וזהּו . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשל  עבֹודתם עלֿידי ׁשּדוקא ּבצדקה", ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּד"וׁשביה

מּגיעים  ּבפעל, הּמעׂשה ּבענין ּפׁשּוטים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹאנׁשים

ׁשל  ּבאפן הּגאּולה את ׁשּפֹועלים ּביֹותר, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹלמעלה

ללא  ׁשהיא הּקּב"ה ׁשל צדקתֹו ְְְִִֶֶַָָָָָֹ"צדקה",

למּטה  נמׁשכת היא ּכזה ּובאפן ּכלל, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹהגּבלֹות

והחכמה  הּדעה ּתרּבה ּבעֹולם ׁשּגם ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם,

ּבׂשר 63והאמת  כל "וראּו הּיעּוד לקּיּום ועד , ְְְְֱִִֶַַָָָָָ

ּדּבר  הוי' פי ּכי אדמֹו"ר 64יחּדו ׁשּמבאר ּוכפי  , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

(וועט 65האמצעי  ירּגיׁש הּגׁשמי הּדֹומם ׁשאפילּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

צדק, ּגֹואל ּבביאת ּדּבר", הוי' פי "ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאנהערן)

אחרֹון  ּגֹואל ׁשהּוא רּבנּו, מׁשה ראׁשֹון, נאמר 66ּגֹואל עליו נׂשיא 67, עבּדי ודוד ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

לעֹולם. ְֶָָלהם
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א.)61 כח, זח"א וראה ט. ב, כא.)62חגי לא, ה"ב.)63ירמי' פ"ט תשובה הל' ה.)64רמב"ם מ, תו"ח )65ישעי' ראה

פכ"ה. האמונה שער ואילך). א שכט, ח"ב – החדשה (בהוצאה ואילך א תפב, רנג,)66תצוה זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים שער כה.)67א. לז, יחזקאל

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המצוות  וקיום התורה בלימוד מוסיפים יגדל ישראל כך הגלות, בזמן בפועל

ל  האלוקות גילוי לבוא,ויתוסף ÏÚÓÏ‰עתיד ÏBÚÙÏ È„kL ,Ô·eÓ»∆¿≈ƒ¿¿«¿»
‰"Â „eÁÈ המלכות במידת אלוקות המשכת Ê‰תוספת ÔÈÚaL) בהעדר ƒ∆¿ƒ¿»∆

המלכות  במידת הנוספת ‰Ôa¯eÁההמשכה ¯˜Ú ÈeÏz המשכה כאשר »ƒ««¿»
החורבן, עניין נתקן קיימת, »¿Â¯˜זו

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï שיש ו"ה לאחר יחוד ¿«¬≈∆
למלכות  ממידות והשפעה המשכה ויש

,‰"È „eÁÈ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«ƒ
לבינה  מחכמה והשפעה המשכה

‰Ê È¯‰ ,(· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿ƒ¬≈∆
ו"ה,העניין  יחוד האמור, »ŒÏÚהעיקרי

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»∆ƒ¿»≈
‰NÚÓa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿¿«¬∆
e‰fL ,‡˜Âc ÏÚBÙa¿««¿»∆∆
'ÈÂ‰ ÌLc ‰"Â ,"˙BÏ‚p‰Â"¿«ƒ¿¿≈¬»»
המלכות  מידת שדווקא לעיל כמבואר

בפועל. המעשה לעניין שייכת

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שנעדר מה שמתקנים ¿«¿≈∆
ו"ה  יחוד וישנו החורבן בעת

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»
ÂÈÏÚ ,„È˙ÚÏc המקדש בית על ƒ¿»ƒ»»

Ó‡61‰È‰È¯השלישי ÏB„b ∆¡«»ƒ¿∆
ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k הבית ¿««ƒ«∆»«¬

יותר אפילו ‰¯‡ÔBL,השלישי, ÔÓƒ»ƒ
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ˙eÏÏÎe¿»«¿»»¬ƒ»

Ê‡Lלבוא ‰ÔÈÚלעתיד ‰È‰È ∆»ƒ¿∆»ƒ¿»
"¯·‚ ··BÒz ‰·˜"c62 ƒ¿≈»¿≈»∆

בחינת  המלכות, ספירת מעלת ותתגלה

מהמשפיע). (המקבלת ∆¿e‰ÊÂנקבה
‰È·LÂ"c ÈeÏÚ‰ Ìb«»ƒƒ¿»∆»

ÌÈËeLt ÌÈL‡ ÏL Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,"‰˜„ˆaƒ¿»»∆«¿»«¿≈¬»»∆¬»ƒ¿ƒ
עובדים  הם מכלֿמקום אבל וההשגה, ההבנה בעניין גבוהה בדרגה שאינם

כראוי ÌÈÚÈbÓעבודתם - ÏÚBÙa ‰NÚn‰ ÔÈÚa מגעת עבודתם ¿ƒ¿«««¬∆¿««ƒƒ
BÈa˙¯ו'נוגעת' ‰ÏÚÓÏ,באלוקותÔÙB‡a ‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBtL ¿«¿»¿≈∆¬ƒ∆«¿»¿∆

,‰˜„ˆ ÏL שראויים משום רק ולא ∆¿»»
המשפט, מצד ÏLלגאולה B˙˜„ƒ̂¿»∆

‡È‰L ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆ƒ
ÔÙB‡·e ,ÏÏk ˙BÏa‚‰ ‡ÏÏ¿…«¿»¿»¿∆

‡È‰ ˙ÎLÓ ‰Êk של הצדקה »∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÏBÚa,הקדושֿברוךֿהוא ‰hÓÏ¿«»»»
ÌÏBÚa ÌbLהתחתון a¯z‰הזה ∆«»»ƒ¿∆

˙Ó‡‰Â ‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰63, «≈»¿«»¿»¿»¡∆
הרמב"ם, Ìei˜Ïכלשון „ÚÂ¿«¿ƒ

„eÚi‰ישעיהו ÏÎבנבואת e‡¯Â «ƒ¿»»
¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na64, »»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿
ÈÚˆÓ‡‰65 הכתוב משמעות את »∆¿»ƒ

חסידות ‰ÌÓBcעלֿפי eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«≈
ÈÓLb‰'ה'בשרËÚÂÂ) LÈb¯È ««¿ƒ«¿ƒ∆
Ô¯Ú‰‡ ויקלוט ו'ישמע' Èkיכיר ( »∆¿ƒ

,¯ac 'ÈÂ‰ Èt העולם קיום שכל ƒ¬»»ƒ≈
ה', בדבר ˆ„˜,הוא Ï‡Bb ˙‡È·a¿ƒ«≈∆∆

,ea¯ ‰LÓ ,ÔBL‡¯ Ï‡Bb≈ƒ…∆«≈
ÔB¯Á‡ Ï‡Bb ‡e‰L66ÂÈÏÚ , ∆≈«¬»»

האחרון הגואל Ó‡67„Â„Â¯על ∆¡«¿»ƒ
.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN Èc·Ú«¿ƒ»ƒ»∆¿»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc zay(iying meil)

[ekezl wvip oiidy],çôèdtitkd iley oia gth llg yi m`y ¤©
.zaya ezeyrl xeq`y i`xr ld` df ixd ,ilkd zirwxwl

:ziag ieqik oipra oic d`ian `xnbdà÷ðBøt éàä ,áø øîàcba - ¨©©©§§¨
,epic `ed jk ,dzeqkl ick oii zibib iab lr eze` migheyy df

àáeëc débìtà,zibibd it ivg lr -éøLmeyn ,egheyl xzen - ©©§¥§¨¨¦
j` ,ld` aeyg df oi`yàáek délekà,zibibd lk lr -øeñà ©¥¨¨

.jka ld` dyery meyn ,egheyl
:zaya oii oepiq oipra sqep oicLéðéà ÷cäéð àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¦©©¦¦

àúéáçc éðæeëc déîeôa àúééðéömiyw dwfga mc` wcdi `l - ¦§¨¨§¥§§¥©£¦¨
z` opql ick ,ziagdn oii ea mi`iveny ohw qxg ilk ita minqwe

,ekxc xaery oiidúønLîk éæçéîc íeMîd`xpy iptn - ¦§¦§¥¦§©¤¤
.zxnynk

:xxea oipra ceréácly ezia iyp` -àðnî àøëéL eôàL ,àtt áø §¥©¨¨¨¦§¨¦¨¨
àðîìzleqtdy ick ,zgpa exiagl ilkn xky miktey eid - §¨¨

.oiid mr cgi jtyz `le ilkd ileya x`yzàçà áø déì øîà̈©¥©£¨
úBöBöéð àkéàä ,àðéáøì ézôécîzephw zetih yi ixd - ¦¦§¦§©¦¨¨¦¨¦

ezpeeky zegiken ode ,wqet geliwdyk zleqtd oian zeththnd
,`piax el uxiz .ilkd ileyay zleqtdn xkyd z` xexal

éáéLç àì àtt áø éáì úBöBöéðziaa zeaeyg eid `l el` zetih - ¦§¥©¨¨Ÿ£¦¦
glwl xkyd wiqtdyke ,jk lk odilr ecitwd `le `tt ax
mr uegl oze` mikilyn eid ,zleqtl zekenqd zetihl eribde

.zleqtd
:dpyna epipyúðpñîa äöéa ïéðúBðåd`ian `xnbd .lcxg ly §§¦¥¨¦§©¤¤

:xxea meyn dfa oi` dnl zx`and `ziixa,äçø÷ á÷òé éðz̈¥©£Ÿ¨§¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום חמישי עמ' ב


