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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰LÓe האלקים ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ,1נּגׁש …∆ֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹ

מחיצ ֹות , מ ּׁשל ׁש לפנים  ר ׁש"י, ְְִִִִִֵֵַָֹּופיר ׁש

ׁשּנאמר  וערפל , ענן עד 2ח ׁש ּבא ׁש ּבער  וההר  ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עב  ה ּוא  ערפל  וערפל , ענן ח ׁש ה ּׁשמים  ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלב 

צדק ' ה 'צמח  ּומביא  וכ ּו'. ּבה ּגה ֹותיו 3הענן ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשּלא  ה ּזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹלמאמר 

ּבקר ֹוב ) ׁשּיּוד ּפס  וה ּתקוה  עדין, ׁשּבספר 4נד ּפס  , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

' ה ּמל ח ׁש5'עמק  (ׁשה ּוא  ׁש"ערפל " ּכתב , ֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ה ּוא  הענן) עב  ׁשה ּוא  וכ ּנ"ל  סתם , מח ׁש ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר 

ׁש"ח ׁש ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי [ועל  הע ׂשּיה  ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹע ֹולם 

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ג ' הם  וערפל " ְְֲִִֵֶַָָָָָָענן

ּבׁשם 6ע ׂשּיה  נקרא  ה ּבריאה  ׁשע ֹולם  והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,ה ּיצירה 7ח ׁש וע ֹולם  ,ח ׁש ּבֹורא  ְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

"ענן" ּבׁשם  ּבׁשם 8נקרא  נקרא  הע ׂשּיה  וע ֹולם  , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשה ּוא  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ"ערפל "],

ּפיר ּוׁש: האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ה ּזה , ֱֲִֵֶֶַָָָֹע ֹולם 

ֿ ּכאןֿ (עד  אלקים  ּבס ֹוד  נע ׂשה  הע ׂשּיה  ְֱֲֲִִֶַַָָָָָֹׁשע ֹולם 

ּׁשּכתב  ׁשּמה  צדק ', ה 'צמח  ּכֹותב  זה  ועל  ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָל ׁשֹונֹו).

הח ׁש ֿ ּכן ואם  הע ׂשּיה , ע ֹולם  ה ּוא  ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹׁש"ערפל "

מ ּמה  ּכן מ ׁשמע  לא  לגריע ּותא , ה ּוא  ׁשּלֹו ְְִִִֵֶַַַָָָֹהעב 

ּגם 9ּׁשּכת ּוב  ּומביא  ּבערפל . ל ׁשּכֹון אמר  הוי' ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבמ ּס ה ּגמרא  חגיגה ּדברי צדק 10כת  ׁשּבֹו ערב ֹות  , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

חי  ֿ ל  א   מל ה ּכב ֹוד  וכ ּסא  וכ ּו', ּוצדקה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמ ׁשּפט 

א ֹות ֹו, מ ּקיפין וערפל  וענן וח ׁש כ ּו', ּבערב ֹות  עליהם  ׁשֹוכן ונּׂשא  ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרם 

ק ּמי 11ׁשּנאמר  ח ׁשֹוכא  איּכא  ּומי (ּופרי) ג ֹו'. סביב ֹותיו סתר ֹו ח ׁש יׁשת  ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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יח .1) כ, יא.2)פרשתנו ד, ואח "כ 3)ואתחנן תשכ"ה, קה"ת - שליט "א) אדמו"ר מכ"ק  הערות (עם בפ "ע  בקונטרס  נדפס 

תרפ "ב  (סה"מ  תרפ "ב  הערפל אל נגש ומשה רד"ה ואילך. קפו ס "ע  תרנ"ח  סה"מ  גם וראה ואילך. א'ח  ע ' פרשתנו באוה"ת

שג). ואילך.4)ע ' שלז ע ' פרשתנו התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר במאמרי  לאח "ז פי "ג.5)נדפס  הבריאה) (עולם יז שער

רלח .6) ס "ע  עת"ר סה"מ  גם ובכ"מ .7)ראה ג. ד, שה"ש לקו"ת וראה ז. מה, 8.79)ישעי ' ע ' תש"ד סה"ש גם ראה

יב .9) ח , ואילך.10)מלכיםֿא סע "ב  יב .11)יב , יח , תהלים

    
נאמר : יתרו , פרשת השבוע, בפרשת תורה מתן  מעמד  בתיאור 

ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe1,È"L LÈÙe , …∆ƒ«∆»¬»∆¬∆»»¡…ƒ≈≈«ƒ
,˙BˆÈÁÓ LÏMÓ ÌÈÙÏ אל רק לא סיני  להר  התקרב משה כלומר , ƒ¿ƒƒ»…¿ƒ

שהן  מחיצות לשלוש מבעד  נכנס אלא ÏÙÚÂ,הערפל  ÔÚ CLÁ…∆»»«¬»∆
Ó‡pL2 תורה מתן  מעמד  בתיאור  ∆∆¡«

ואתחנן  סיני ‰‰Âבפרשת Úaהר  ¿»»…≈
CLÁ ÌÈÓM‰ Ï „Ú L‡a»≈«≈«»«ƒ…∆
Ú ‡e‰ ÏÙÚ ,ÏÙÚÂ ÔÚ»»«¬»∆¬»∆«

'eÎÂ ÔÚ‰ ֿ [הקדוש לו  "שאמר  ∆»»¿
בא  אנכי  הנה רבינו ] למשה ֿ הוא ברוך 

הענן ". בעב אליך 

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡ÈÓe3 ≈ƒ«∆«∆∆
"BÓ„‡ Ó‡ÓÏ ÂÈ˙B‰b‰a¿«»»¿«¬««¿

ÏÈÁ˙n‰Œeac Ô˜f‰ הפותח «»≈ƒ««¿ƒ
הערפל "‰f‰בפסוק אל  נגש "ומשה «∆

‰Â˜z‰Â ,ÔÈ„Ú Òt„ ‡lL)∆…ƒ¿«¬«ƒ¿«ƒ¿»
(B˜a Òt„eiL4ÙÒaL , ∆¿«¿»∆¿≈∆

'CÏn‰ ˜ÓÚ'5 הקבלה מתורת ≈∆«∆∆
CLÁ ‡e‰L) "ÏÙÚ"L ,˙k»«∆¬»∆∆…∆
Ï"pÎÂ ,Ì˙Ò CLÁÓ ˙BÈ≈≈…∆¿»¿««

,ÔÚ‰ Ú ‡e‰L רגיל הסתר  לא ∆«∆»»
הענן ' ש'עב כשם גדול , הסתר  אלא

במיוחד  עבה ענן  אלא רגיל  ענן  )אינו 
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ‡e‰ העולם »»¬ƒ»

העולמות  ארבעת מבין  ביותר  התחתון 

ֿ עשיה  ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות הכלליים

,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ∆≈«
Ì‰ "ÏÙÚÂ ÔÚ CLÁ"L'‚ ∆…∆»»«¬»∆≈

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ6, יש שבהם עולמות שהם ¬ƒ»

מציאות  הנחשבים נבראים של  מציאות

לאלוקות  בטלים ואינם עצמה בפני 

הספירות  כמו  מוחלט בביטול 

כך  באצילות, שבעולם העליונות

 ֿ בריאה בעולמות יש מסויים שבמובן 

האור  על  והסתר  העלם ֿ עשיה יצירה

‰Èa‡‰האלוקי  ÌÏBÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¿ƒ»
BÓk ,CLÁ ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈…∆¿

e˙kL7CLÁ ‡Ba וכיוון ∆»≈…∆

הבריאה לעולם רומז  הדבר  'בורא', נאמר  החושך  ‰Èˆi‰שלגבי  ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»
"ÔÚ" ÌLa ‡˜8,סתם מ'חושך ' יותר  הסתר  ÌÏBÚÂשהוא ƒ¿»¿≈»»¿»

"ÏÙÚ" ÌLa ‡˜ ‰iNÚ‰' מ'ערפל יותר  ומחשיך  מסתיר  ],שהוא »¬ƒ»ƒ¿»¿≈¬»∆
e‰ÊÂ הפסוק של  הפנימי  e‰L‡הפירוש ,"ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe" ¿∆…∆ƒ«∆»¬»∆∆

‰f‰ ÌÏBÚ והנחות התחתון  החלק »«∆
העשייה, עולם ÌLשל  L‡"¬∆»

ÌÏBÚL :LeÈt ,"ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈∆»
‰NÚ ‰iNÚ‰ ונברא BÒa„נוצר  »¬ƒ»«¬»¿

הקדוש  במידת הקשור ‡ÌÈ˜Ïהשם ¡…ƒ
וההעלם  הצמצום שורש הגבורה,

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) אדמו "ר של  «»¿
‰'ˆÁÓהזקן  ˙Bk ‰Ê ÏÚÂ .(¿«∆≈«∆«

המאמר ,ˆ„˜' על  שלו  ב'הגהות' ∆∆
˙kM ‰nL אדמו "ר של  במאמר  ∆«∆»«

ÌÏBÚהזקן , ‡e‰ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»
Ú‰ CLÁ‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ≈«…∆»»

‡˙eÚÈ‚Ï ‡e‰ BlL של חושך ∆ƒ¿ƒ»
וחיסרון , Ôkגירעון  ÚÓLÓ ‡Ï…«¿«≈

e˙kM ‰nÓ9Ó‡ 'ÈÂ‰ ƒ«∆»¬»»»«
ÏÙÚa ÔBkLÏ של והמשמעות ƒ¿»¬»∆

הי  הפוכה, היא הוא הפסוק ש'ערפל ' ינו 

ה'. ישכון  שבו  ראוי  ÈÓe≈ƒ‡מקום
˙ÎqÓa ‡Ób‰ Èc Ìb«ƒ¿≈«¿»»¿«∆∆

‰‚È‚Á10, הרקיעים שבעת לגבי  ¬ƒ»
מהם  אחד  בכל  יש ומה ושמותיהם

ËtLÓ ˜„ˆ BaL ˙BÚ¬»∆∆∆ƒ¿»
„Bk‰ ‡qÎÂ ,'eÎÂ ‰˜„ˆe¿»»¿¿ƒ≈«»
ÔÎBL ‡OÂ Ì ÈÁ ÏŒ‡ CÏÓ∆∆≈«»¿ƒ»≈
CLÁÂ ,'eÎ ˙BÚa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¬»¿…∆
,B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÏÙÚÂ ÔÚÂ¿»»«¬»∆«ƒƒ

Ó‡pL11B˙Ò CLÁ ˙LÈ ∆∆¡«»∆…∆ƒ¿
'B‚ ÂÈ˙BÈÒ מים "סוכתו חשכת ¿ƒ»

שחקים". והגמרא (CÈÙeעבי  »ƒ
˜Ènשואלת  ‡ÎBLÁ ‡kÈ‡ ÈÓe (ƒƒ»¬»«≈
‡iÓL,'ה לפני  חושך  יש וכי  ¿«»
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טו      

וה ּכתיב  ּונה ֹורא 12ׁשמ ּיא , גו' עמיקתא  גלא  ה ּוא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָ

גואי, ּבב ּתי הא  ק ׁשיא , לא  (ּומ ׁשני) ׁשרא . ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָעמ ּה

- גואי ּבב ּתי ר ׁש"י, ּופיר ׁש ּבראי, ּבב ּתי ְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָהא 

ׁשענין  צדק ', ה 'צמח  ּומבאר  ׁשרא . עמ ּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּונה ֹורא 

ה ּכתר  ּבחינת  על  קאי ּבראי, ּבב ּתי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהח ֹוׁש

עיּלאה , ּכתרא  ּכי סתר ֹו, ח ׁש יׁשת  ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּנקרא 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  לג ּבי ה ּוא  ֿ זה 13א ּוכמא  ֿ ּפי ועל  . ְְְִֵֵֶַַָ

הם  וערפל , ענן ח ֹוׁש ה ּבחינֹות , ׁשּׁשל ׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמבאר 

(ערפל ). ּובינה  (ענן), חכמה  ,(ח ׁש) ְֲִֶֶֶֶָָָָָָֹּכתר 

על ּית  ענין ה ּוא  הערפל " אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּופיר ּוׁש

(ערפל ), ּב'בינה ' מ ׁשה ) ׁשל  (ּבחינת ֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹה 'ּתפארת '

לפי  הינּו האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  ְְֱֲִִֶֶַַָָָֹּומה 

ּב'בינה ' ה ּוא  'ע ּתיק ' ּומד ּיק 14ׁשהת ּגּלּות  . ְְְִִִֵֶַַַָ

נּגׁש15ּבּמאמר  "ּומ ׁשה  ּׁשּכת ּוב  מה  להבין ּדצרי , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הלא  ּדוקא , למ ׁשה  זה  ענין ׁשּמיחד  הערפל ", ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאל 

ּגד ֹולה  אלק ּות  הת ּגּלּות  היתה  ֿ ּתֹורה ) (ּבמ ּתן ְְְְֱִַַַָָָָָֹאז

צרי וגם  יׂשראל . לכל  העצמ ּות ) ְְְְְִִִֵַַַָָָָ(הת ּגּלּות 

ׁשם  האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  מה  ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹלהבין

יֹותר  נעלים  ׁשמ ֹות  ׁשּיׁשנם  (אף  ּדוקא  ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקים 

העצם  ׁשם  ׁשה ּוא  הוי', ל ׁשם  ועד  אלקים , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמ ּׁשם 

רחמים 16כ ּו' מלא  ּכזקן נגלה  סיני ּבהר  הלא  ,(17. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹ

להק ּדים 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב ) צרי ׁשּתחלה  , «¿ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן הענין ְְִַַַָָָמה ּו

ק ֹודם  ה ּתֹורה  ּכל  ק ּימ ּו האב ֹות  הלא  ְְְֲִִֶַָָָָָֹּדלכא ֹורה ,

צדק '18ׁשּנּתנה  ה 'צמח  ּובה ּגהת  ׁשּמעלת 19. , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

עב ֹודת ֹו ׁשהיתה  מאד , ּגד ֹולה  היתה  ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹאברהם 
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כב .12) ב , מח ,13)דניאל נצבים א. סט , בלק  א. פב , מטות לקו"ת וראה ע "ב ). ריש (קלה, לסופו קרוב  ת"ע  תקו"ז ראה
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È˙k‰Â12‡L dÓÚ ‡B‰e 'Â‚ ‡˙˜ÈÓÚ ‡Ï‚ ‡e‰ והרי ¿»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»ƒ≈¿≈

עמו . שורה והאור  וגו ' עמוקות גילה הוא )מתרצת והגמרא (ÈLÓeכתוב: ¿«≈
,‡ÈL˜ ‡Ï קושיא זו  שבו ‰‡אין  מקום הוא ש'ערפל ' האומר  הפסוק זה, »«¿»»

מדבר  ה', ‚È‡Âשוכן  Èza,הפנימיים ממנו ‰‡הבתים עולה הפסוק ¿»≈«»≈»
והסתר  חושך  הוא ≈«¿Èzaשערפל 

È‡a,החיצוניים LÈÙeבבתים ¿»≈≈≈
‡B‰e  È‡Â‚ Èza ,È"L«ƒ¿»≈«»≈¿»

.‡L dÓÚƒ≈¿≈
ˆ'‰ ‡ÓeÔÈÚL ,'˜„ˆ ÁÓ ¿»≈«∆«∆∆∆ƒ¿«

È‡a Èza CLBÁ‰ הגילוי העדר  «∆¿»≈¿»≈
החיצוניים, בבתים האלוקי  האור  של 

È‡˜ מכוון˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ‡˜pL∆ƒ¿»»∆…∆ƒ¿

'חושך ', נקרא ˙k‡וה'כתר ' Èkƒƒ¿»
,‰‡lÈÚ' עליון 'כתר  בחינת ƒ»»
‡ÓÎe‡ שחורŒB‡ Èa‚Ï ‡e‰ ¿»¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡13 לא גדול  אור  שהוא ≈
כלל . מוגבל 

‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'צדק ה'צמח ¿«ƒ∆¿»≈
האמורות  «¿∆LÏMLב'הגהות'

,ÏÙÚÂ ÔÚ CLBÁ ,˙BÈÁa‰«¿ƒ∆»»«¬»∆
˙k Ì‰' עליון 'כתר  בחינת ≈∆∆

אלוקי  אור  והוא מהספירות שלמעלה

מסוים  העלם קיים בו  גם אך  גבול  בלי 

עצמו  ֿ סוף' ה'אין  ∆…(CLÁ),לגבי 
‰ÓÎÁ שהיא הספירות ראשית »¿»

בה  ויש הגדרה, לה שיש מציאות

ב'כתר 'העלם  מאשר  ««(ÔÚ),יותר 
‰Èe החכמה שהיא של  הסתעפות ƒ»

מוגדרת  יותר  עוד  המציאות ובה

Lb ‰LÓe" LeÈÙe .(ÏÙÚ)¬»∆≈…∆ƒ«
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆ƒ¿«¬ƒ«

'˙‡Ùz'‰ במידות האמצעי  הקו  «ƒ¿∆∆
LÓ‰)העליונות  ÏL B˙ÈÁa)¿ƒ»∆…∆

e˙kM ‰Óe ,(ÏÙÚ) '‰È'a¿ƒ»¬»∆«∆»
eÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡"¬∆»»¡…ƒ«¿

'˜ÈzÚ' ˙elb˙‰L ÈÙÏ בחינת ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ
ב'כתר ') והפנימית הנעלית (הבחינה יומין ' È'a‰''עתיק ‡e‰14 ¿ƒ»

"כשנצרך  ֿ לך : לך  פרשת אור ' ב'תורה ולדוגמה וחסידות, בקבלה (כמבואר 

[בינה], בהרחבה ההתבוננות שתהיה החכמה] [דנקודת המדרגה להשתלשל 

יכול  ואז  [עתיק], חכמה מבחינת ביותר  הגבוה עליון  מקור  מן  שיהיה צריך 

ממנה  להשתלשל  לירד  יכול  אין  עצמה חכמה מן  אבל  בינה. התגלות להיות

שו  רק בינה. ידה בחינת ועל  בה 'עתיק', התגלות היא והתגלותה בינה רש

בהרחבה"). ונתגלה נשתלשלה

Ó‡na ˜i„Óe15Lb ‰LÓe" e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆc , ¿«≈««¬»¿»ƒ¿»ƒ«∆»…∆ƒ«
‰Ê ÔÈÚ „ÁÈnL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆¿«≈ƒ¿»∆

'בינה' לבחינת העלייה ∆…¿LÓÏ‰של 
(‰BzŒÔzÓa) Ê‡ ‡Ï‰ ,‡˜Âc«¿»¬…»¿««»
‰ÏB„b ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¡…¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰) עצמותו ƒ¿«»«¿
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  )ומהותו 

Ï‡NÈ ÏÎÏ רבינו למשה רק ולא ¿»ƒ¿»≈
בלבד ?

e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌL ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡"¬∆»»¡…ƒ≈
ÌLiL Û‡) ‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¿»«∆∆¿»

ֿ הוא ֿ ברוך  ÌÈÏÚלקדוש ˙BÓL≈«¬ƒ
ÌLÏ „ÚÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ˙BÈ≈ƒ≈¡…ƒ¿«¿≈
'eÎ ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰16 ¬»»∆≈»∆∆

או  לתכונה שמתייחס שם רק ולא

מסויימת  ÈÈÒפעולה ‰a ‡Ï‰ ,(¬…¿«ƒ«
‰Ï‚ כמאמר ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿»

ז "ל , ÌÈÓÁחכמינו  ‡ÏÓ Ô˜Êk17 ¿»≈»≈«¬ƒ
אלוקים  שם כאן  נזכר  כן  אם ולמה

הדין ? מידת של  השם שהוא

Ó‡na CÈLÓÓe (15, «¿ƒ««¬»
e‰Ó ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«

ÔÈÚ‰ המיוחד ŒÔzÓcוהחידוש »ƒ¿»¿««
‡Ï‰ ,‰B‡ÎÏc ,‰Bz»¿ƒ¿»¬…
Ì„B˜ ‰Bz‰ Ïk eÓi˜ ˙B‡‰»»ƒ¿»«»∆

‰zpL18? ∆ƒ¿»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰e19, כתב ¿«»««∆«∆∆

Ì‰‡ ˙ÏÚnL קודם שהיה אף ∆«¬««¿»»
תורה Ó‡„,מתן  ‰ÏB„b ‰˙È‰»¿»¿»¿…

˙ÈÁa B˙„BÚ ‰˙È‰L∆»¿»¬»ƒ¿ƒ«
,BLÂŒ‡Bˆ חיות לגבי  ככתוב »»

(המלאכים) המרכבה הקודש של 

ושוב", "רצוא רצות שהן  העליונה

עד  הדביקות בתכלית בה' לדבוק ושאיפה תשוקה "רצוא", אחד  מצד  היינו 

וכך  תפקידו , את ימלא שבו  ומצב למעמד  'שוב' שני  ומצד  המציאות, לאיבוד 

באלוקות  לדבוק ושאיפה "רצוא" אחד  מצד  למטה, האדם של  ה' בעבודת גם

שכתוב  כמו  בגוף, כנשמה תפקידו  למלא "שוב" שני  ומצד  הנפש, כלות עד 
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טז      

ג ֹו' ונס ֹוע  הל ֹו ֿ וׁשֹוב , רצ ֹוא  ולכן 20ּבבחינת  , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס "ה  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  רמ "ח  ה ּתֹורה , ל ֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה 

ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ּבחינת  ׁשהן ֿ תע ׂשה , לא  ,21מצ ֹות  ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רצ ֹוא ֿ לבחינת  זכה  ׁשאברהם  אחת , ׁשיטה  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

לה ּגיע  יּוכל  אדם  וכל  נׁשמת ֹו, ׁשר ׁש מ ּצד  ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב 

וׁשיטה  ה ּתֹורה . ֿ ידי על  ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת 

(ּבעקר ) היּו ּדאברהם  ׁשההמ ׁשכ ֹות  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה ,

א ֹור ֿ המ ׁשכת  להיֹות  ּוכדי העליֹונים , ְְְְִִֵֶַַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ֿ ּתֹורה . מ ּתן ֿ ידי על  זה  הרי למ ּטה , ּגם  ֿ ס ֹוף  ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאין

ׁשֹולל  אינֹו ה ּׁשנּיה , ּבּׁשיטה  ׁשּכתב  ׁשּמה  ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומ ּובן,

הרא ׁשֹונה , ּבּׁשיטה  ּׁשּכתב  מה  על  מ ֹוסיף  א ּלא  -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּלאחרי ּגּופא  זה  ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  להמ ׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

אדם . לכל  וׁשּי ׁשּנאמר  ענין זה  הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה ּׁשנּיה ),

ׁשיטה  ויׁש צדק ': ה 'צמח  ּבה ּגהת  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומ ֹוסיף 

ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ על  אל 22ׁשליׁשית , וארא  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל ) ֿ י, ׁשד  ֿ ל  ּבא  ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם 

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  רק  נמ ׁש זה  ּכי להם , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודע ּתי

חסד ֿ מ ּבחינת  המ ׁשיכ ּו ׁשהאב ֹות  והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצ ֹות ,

ׁשמל ּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם  הינּו, ֿ ּתפארת , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגב ּורה 

כ ּו' ה ּמגן ּבת ֹו ׁשמ ׁש אלקים , אבל 23ּבׁשם  , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמ ׁש הינּו הוי'", א ֹור 23ֿ"ּוׁשמי  ּבחינת  , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

ֿ ס  "אמת ",אין ׁשּנקרא  ּבחכמה , המל ּוּבׁש ֹוף  ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מ ּמׁש, ח ׁשיב  ּכלא  ק ּמּה ׁשּכּוּלא  ּכפי ּגיל ּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות 

מ ּנר ּתק ּה ח ּמה  ֿ ידי 24מ ֹוציא  על  ה ּנמ ׁש זה ּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמק ֹום  כ ּו'. ׁשהאב ֹות 25ה ּתֹורה  מבאר , ְְֵֶַַָָָָָֹ

ֿ ידי  על  ואיל ּו האציל ּות , מע ֹולם  רק  ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמ ׁשיכ ּו

ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶַַַַָָָמ ּתן

אדם " לא  "ּכי ּבחינת  כ ּו'.26מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר  ּגם  מ ּתן27ֿוכ ּמבאר  ענין ׁשעקר  , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  מאין "אדם ", ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבבחינת  להמ ׁשי ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה 
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ד.20) עג, פרשתנו תו"א וראה ט . יב , ג.21)לךֿלך צו, אסתר מגלת וארא.22)תו"א וראה 23)ר"פ  יב . פד, תהלים ע "פ 

ואילך. ש ס "ע  תהלים אור) (יהל אוה"ת רפ "ד. והאמונה היחוד  שער ב .24)תניא  ח , נדרים - חז"ל סה"מ 25)לשון ראה 

ועוד. ואילך. קסד ע ' תרע "ח  ואילך. קצו ע ' תרנ"ד ואילך. קטז ע ' ח "א כט .26)תרל"ב  טו, א'יב .27)שמואלֿא ע '

    
אבינו  ‚B'באברהם ÚBÒÂ CBÏ‰20 הפירוש שלפי  בחסידות ומבואר  »¿»«

ה', בעבודת שלו  וההתקדמות ה'מסע' את מתאר  הכתוב z‰הפנימי  ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
BÏ אבינו קיים‰Bz‰,לאברהם תורה מתן  לפני  Œ˙BˆÓועוד  Á"Ó «»««ƒ¿

BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁa Ô‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ21, ¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆∆≈¿ƒ«»»
 ֿ לא ומצוות 'רצוא' – 'עשה' מצוות

'שוב' – ËÈL‰תעשה È‰BÊÂ¿ƒƒ»
˙ÈÁÏ ‰ÎÊ Ì‰‡L ,˙Á‡««∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«

BLÂŒ‡Bˆ'ה vÓ„בעבודת »»ƒ«
ÏÎeÈ Ì„‡ ÏÎÂ ,B˙ÓL LL…∆ƒ¿»¿»»»«
BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»»
‰ËÈLÂ .‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿ƒ»

˙BÎLÓ‰‰L ,‰iL וגילוי ¿ƒ»∆««¿»
למטה Ì‰‡cהאלוקות  מלמעלה ¿«¿»»

˙BÓÏBÚa (˜Úa) eÈ‰»¿ƒ»»»
ÌÈBÈÏÚ‰,הרוחניים˙BÈ‰Ï È„Îe »∆¿ƒ¿≈ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÎLÓ‰ האור «¿»«≈
גבול  הבלי  hÓÏ‰האלוקי  Ìb ולא «¿«»

ברוחניות, È„ÈŒÏÚרק ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈
‰BzŒÔzÓ אצל היה לא זה ודבר  ««»

אבינו . nL‰אברהם ,ÔeÓe»∆«
BÈ‡ ,‰iM‰ ‰ËÈMa ˙kL∆»««ƒ»«¿ƒ»≈

ÏÏBL השיטה לגבי  האמור  את ≈
אברהם  שפעל  שההמשכות הראשונה

- ברוחניות ÏÚהיו  ÛÈÒBÓ ‡l‡∆»ƒ«
˙kM ‰Ó,‰BL‡‰ ‰ËÈMa  «∆»««ƒ»»ƒ»

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â עצמו ¿«¿∆ƒ¿»∆»
LÈ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈««»≈

˙ÏBÎÈa בקיום ה' עבודת של  «¿∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהמצוות  CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ≈

È‰ ,(‰iM‰ ‰ËÈMk) ‰hÓÏ¿«»«ƒ»«¿ƒ»¬≈
ÏÎÏ CiLÂ Ó‡pL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»¿»

.Ì„‡»»
ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ÛÈÒBÓeƒ¿«»««∆«
,˙ÈLÈÏL ‰ËÈL LÈÂ :'˜„∆̂∆¿≈ƒ»¿ƒƒ

e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ22‡‡Â «∆∆«∆»»≈»
,ÈŒ„L ÏŒ‡a Ì‰‡ Ï‡∆«¿»»¿≈«»
ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe (Ï‡)¬»¿ƒ¬»»…«¿ƒ

‰Ê Èk ,Ì‰Ï' הוי ˜שם CLÓ »∆ƒ∆ƒ¿»«
˙BˆÓe ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ בגשמיות «¿≈«»ƒ¿

תורה, מתן  לאחר  שהוא כפי  בפועל 

eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L ,eÈ‰Â וגילו ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ
למטה  מלמעלה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙אלוקות

העליונות  ‰ÈÂ'המידות ÌL ,eÈ‰ ,˙‡ÙzŒ‰ebŒ„ÒÁ מידת ∆∆¿»ƒ¿∆∆«¿≈¬»»
‡ÌÈ˜Ïוהגילוי החסד  ÌLa LaeÏÓL ÈÙk,הגבורה LÓLמידת ¿ƒ∆¿»¿≈¡…ƒ∆∆

והגילוי  האור  ‰Ô‚nעניין  CB˙a והגילוי האור  על  וההסתר  ,eÎ23'ההעלם ¿«»≈
"כי  בכתוב שנרמז  ידי כפי  על  שנמשכה ההמשכה וזו  אלוקים" ה' ומגן  שמש

תורה  מתן  לפני  «¬‡Ïהאבות
LÓL eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ ÈÓLe"¿ƒ¬»»«¿∆∆

'ÈÂ‰23 של והגילוי  האור  ,˙ÈÁa ¬»»¿ƒ«
LaeÏÓ‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈«¿»

,"˙Ó‡" ‡˜pL ,‰ÓÎÁa על «»¿»∆ƒ¿»¡∆
במילואו , מאיר  האור  זו  שבבחינה שם

והסתרים, העלמות ¿BÈ‰Ïƒ˙ללא
ÈeÏÈb בדר האור  ביותר גה של  נעלית ƒ

ÈLÁ ‡Ïk dn˜ ‡lekL ÈÙk¿ƒ∆»«≈¿»√ƒ
LnÓ ממש נחשב לפניו  שהכל  «»

קיים, אינו  כאילו  ÈˆBÓƒ‡כ "לא",
d˜zpÓ ‰nÁ24 שהשמש כפי  , «»ƒ«¿ƒ»

המסתיר  ו 'נרתק' 'מגן ' ללא ∆e‰Êהיא
הזה  הנעלה È„ÈŒÏÚהאור  CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈
'eÎ ‰Bz‰ מתן לאחר  שהיא כפי  «»

תורה.

Á‡ ÌB˜Óe25,‡Ó ¿»«≈¿…»
eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L מלמעלה ∆»»ƒ¿ƒ

אלוקי  אור  ÌÏBÚÓלמטה ˜«≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ מבין והנעלה הראשון  »¬ƒ

השתלשלות' שב'סדר  העולמות ארבעת

ממדריגה  ונמשך  יורד  האור  (שבו 

של  כטבעות שלשלת למדריגה

בזו ) זו  È„ÈŒÏÚהאחוזות eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈
‰ÈÁaÓ CLÓ ‰BzŒÔzÓ««»ƒ¿«ƒ¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

"Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa26'eÎ ¿ƒ«ƒ…»»
'ציור  לו  שיש 'אדם' מבחינת שלמעלה

השתלשלות. סדר  את המסמל  קומה'

‰Ê Ó‡Óa Ìb ‡nÎÂ27, ¿«¿…»«¿«¬»∆
‡e‰ ‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ ˜ÚL∆ƒ«ƒ¿«««»
‰Bz‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ««»
ÛBÒŒÔÈ‡Ó ,"Ì„‡" ˙‡˜pL∆ƒ¿≈»»≈≈

LnÓ ‡e‰ŒCea שלמעלה »«»
'אדם'. מבחינת
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יז      

ּגיל ּוי  ה ּוא  ה ּתֹורה  ׁשענין מה  ּגם  וזה ּו ְְִִֶֶַַַַַָָמ ּמׁש.

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ּבחינת  ׁשּזה ּו מ ּמׁש, העליֹון ְְְִֶֶֶַַַָָָָָרצ ֹון

ּבנֹוגע  ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  מה ּׂשכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה 

עלה  ּכ ׁשּתֹוק , אמר : ׁשה ּקּב"ה  עקיבא , ְְֲִִֶַַַָָָָָָָלר ּבי

ענין 28ּבמח ׁשבה  היה  עקיבא  ר ּבי אצל  והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

זֹו "וכי מ ׁשה  ׁשהק ׁשה  (ּכפי ה ּׂשכל   הפ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשה ּוא 

ׂשכר ּה" וזֹו ׁשאינֹו28ּתֹורה  ענין ׁשּזה ּו והינּו, ,( ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

כ ּו' ּבּׂשכל  ּכלל  ּדמ ּתן29ֿמ ּוׂשג  החד ּוׁש וזה ּו . ְְְִֵֶֶַַַַָָ

לגמרי, מה ּׂשכל  ׁשּלמעלה  ענין ׁשּגם  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורה ,

ׁשהחד ּוׁש ּומ ּובן, כ ּו'. האדם  ּבׂשכל  למ ּטה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנמ ׁש

את  ּגם  ּכֹולל  ה ּׁשליׁשית  ה ּׁשיטה  לפי ֿ ּתֹורה  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָּדמ ּתן

מ ּתןֿ ׁשּלאחרי והינּו, ֿ זה , ׁשּלפני ה ּׁשיט ֹות  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּתי

מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ה ּבחינה  נמ ׁשכת  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה 

(ּכּׁשיטה  אדם  ּכל  ֿ ידי על  ה ּׁשליׁשית ) ְְִִִִֵַַַַָָָָָ(ּכּׁשיטה 

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ּגם  ּׁשּנמ ׁש ּובא ֹופן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהרא ׁשֹונה ),

ְִַָה ּׁשנּיה ).

לזה 30ּבּמאמר CÈLÓÓeג ) יזּכה  מהיכן  א , «¿ƒְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ה ּׁשפל  ה ּוא  ׁשּבאמת  ֱֵֶֶֶַָָָָהאדם ,

ּבּגמרא  ּכדאיתא  ה ּבר ּיֹות , מ 31ׁשּבכל  ה מ ּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

עליו, ּדע ּתֹו ּתזּוח  ׁשאם  ׁשּבת , ּבערב  אדם  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָנברא 

(הינּו, ּברא ׁשית  ּבמע ׂשה   קדמ יּתּוׁש ל ֹו: ְְְְֲִֵֵֵַַַָָא ֹומר 

מ ֹוציא  ואינֹו ׁשּמכניס  יּתּוׁש ׁשה ּוא 32ׁשאפיל ּו , ְְֲִִִֵֶֶֶַַ

כ ּו' ּתח ּתֹונה  ה ּיֹותר  כ ּו').33קליּפה  לאדם  ק ֹודמת  , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ׁשּמי ה ּוא , הענין  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָא

ּגב ֹוּה ׁשר ׁש ל ֹו ׁשּיׁש לפי והינּו יֹותר , לעל ֹות  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיכ ֹול 

ּכזֹו ּתח ּתֹונה  למדרגה  לירד  יכ ֹול  ׁשּלכן ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹותר ,

ה ּמעלה  ּגֹודל  מ ּצד  ׁשּזה ּו זאת , וע ֹוד  ְֲִֶֶֶַַַָֹכ ּו'.

ּבּמאמר  ּכמבאר  ּדלמ ּטה , ההעלם  34ׁשּבבר ּור  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה ּכת ּוב  ג ֹו',35ּבפיר ּוׁש ּבראתיו ולכב ֹודי ְְְְִִִֵַָָ
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ב .28) כט , א'יא.29)מנחות ע ' שם אוה"ת א'טז.30)ראה א.31)ע ' לח , ב .32)סנהדרין נו, פכ"ד.33)גיטין תניא ראה

ואילך.34) א'יז ז.35)ע ' מג, ישעי '

    
,LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ÈeÏÈb ‡e‰ ‰Bz‰ ÔÈÚL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿««»ƒ¿»∆¿«»

שלו  הסתעפות רק ולא עצמו  ‰ËeLtהרצון  ÔBˆ‰ ˙ÈÁa e‰fL הלא ∆∆¿ƒ«»»«»
ÏÎO‰Óמוגדר  ‰ÏÚÓlL,והגדרות תחומים לו  CcŒÏÚÂשיש ∆¿«¿»≈«≈∆¿«∆∆

a eÈˆnLÓ‡ ‰"aw‰L ,‡È˜Ú ÈaÏ Ú‚B לשאלתו במענה ∆»ƒ¿≈«¿«ƒ¬ƒ»∆«»»»«
שהרומאים  שראה רבינו  משה של 

רבי  של  בשרו  את לסרוק עתידים

'זו  האם ברזל , של  במסרקות עקיבא

שכרה': וזה ÏÚ‰תורה Ck ,˜BzL¿»»»
‰LÁÓa28, שמלמעלה במדריגה ««¿»»

בשכל , והשגה ‡ˆÏמהבנה È‰Â«¬≈≈∆
‡e‰L ÔÈÚ ‰È‰ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»»»ƒ¿»∆
‰L˜‰L ÈÙk) ÏÎO‰ CÙ‰≈∆«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
BÊÂ ‰Bz BÊ ÈÎÂ" ‰LÓ…∆¿ƒ»¿

"dÎN28ÔÈÚ e‰fL ,eÈ‰Â ,( ¿»»¿«¿∆∆ƒ¿»
ÏÎOa ÏÏk ‚NeÓ BÈ‡L∆≈»¿»«≈∆

'eÎ29 להבין אפשר  אי  מהותו  ומעצם

וזו  שכלי , בהיגיון  אותו  ולהשיג 

רצון  עצמה, מצד  התורה מדריגת

המוגדר . מהשכל  ונעלה ∆¿e‰ÊÂ'פשוט'
ÌbL ,‰BzŒÔzÓc Le„Á‰«ƒ¿««»∆«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆

,ÈÓ‚Ï למעלה הוא עצמו  ומצד  ¿«¿≈
אנושי  בשכל  «¿CLÓƒמהתלבשות

.'eÎ Ì„‡‰ ÏÎNa ‰hÓÏ¿«»¿≈∆»»»
‰BzŒÔzÓc Le„Á‰L ,ÔeÓe»∆«ƒ¿««»

˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈM‰ ÈÙÏ המשכת ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ
בשכל  מהשכל  שלמעלה ≈ÏÏBkעניין 

ŒÈÙlL ˙BËÈM‰ ÈzL ˙‡ Ìb«∆¿≈«ƒ∆ƒ¿≈
ŒÔzÓ ÈÁ‡lL ,eÈ‰Â ,‰Ê∆¿«¿∆¿«¬≈««
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ ‰Bz»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„ÈŒÏÚ (˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈMk)«ƒ»«¿ƒƒ«¿≈
,(‰BL‡‰ ‰ËÈMk) Ì„‡ Ïk»»»«ƒ»»ƒ»
‰hÓÏ Ìb CLÓpM ÔÙB‡e¿∆∆ƒ¿»«¿«»

(‰iM‰ ‰ËÈMk) כשם כי  «ƒ»«¿ƒ»
על  חולקת לא השנייה שהשיטה

כך  עליה, מוסיפה אלא הראשונה

שתי  על  חולקת לא השלישית השיטה

עליהן . מוסיפה אלא הקודמות השיטות

Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר ,30‚) «¿ƒ««¬»
הזקן , לאדמו "ר  הערפל ' אל  ניגש 'ומשה ֿ המתחיל  kÊÈ‰דיבור  ÔÎÈ‰Ó C‡«≈≈»ƒ¿∆

Ì„‡‰ ‰ÊÏ המבואר ככל  למטה אלוקות ולהמשיך  התורה את לקבל  לכוח »∆»»»

למרות ‰Bia˙,האדםÓ‡aL˙לעיל , ÏÎaL ÏÙM‰ ‡e‰ ∆∆¡∆«»≈∆¿»«¿ƒ
‡˙È‡„kכמובא‡Óba31,˙aL Úa Ì„‡ ‡ ‰Ó ÈtÓ ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿≈«ƒ¿»»»¿∆∆«»

העולם, לבריאת השישי  ÂÈÏÚביום BzÚc ÁeÊz Ì‡L,גאווה לידי  ויבוא ∆ƒ»««¿»»
˙ÈL‡a ‰NÚÓa CÓ„˜ LezÈ :BÏ ÓB‡ שנברא לפני  ונברא ≈«»¿»¿«¬≈¿≈ƒ

LezÈהאדם eÏÈÙ‡L ,eÈ‰)«¿∆¬ƒ«
ÒÈÎnL לעצמו ומקבל  קולט שרק ∆«¿ƒ

‡ÈˆBÓ BÈ‡Â32 כלל משפיע אינו  ¿≈ƒ
˜tÈÏ‰לאחרים, ‡e‰L בריאה ∆¿ƒ»

הקדושה  היפך  של  לצד  השייכת

שמעלים  שם על  'קליפה' (הנקרא

קליפה  כמו  האלוקות על  ומסתיר 

הפרי ) על  BzÁz‰המכסה ˙Bi‰«≈«¿»
'eÎ33 הקליפות מבין  ביותר  הנחותה

והשפעה  נתינה יש בקדושה כי  עצמן 

לתת  ולא לקבל  רק רוצה וה'קליפה'

זו  נחותה קליפה ואפילו  ולהשפיע,

?('eÎ Ì„‡Ï ˙Ó„B˜∆∆»»»
‡e‰L ÈnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆

‰BzÁz ‰‚„Óa האדם ובענייננו  ¿«¿≈»«¿»
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ להתעלות˙BÈ ממי »«¬≈

ממנו , עליונה בדרגה ¿»¿eÈ‰Âשנמצא
dBb LL BÏ LiL ÈÙÏ ונעלה ¿ƒ∆≈…∆»«

ÔÎlL ,˙BÈ המיוחד הכוח בגלל  ≈∆»≈
משרשו  הכוח ÏBÎÈשמקבל  את לו  יש »

BzÁz‰והיכולת ‰‚„ÓÏ „ÈÏ≈≈¿«¿≈»«¿»
'eÎ BÊk שהתורה להתפלא אין  ולכן  »

לו  ודווקא התחתון  לאדם דווקא ניתנה

למטה. אלוקות להמשיך  הכוח ניתן 

,˙‡Ê „BÚÂ לכך נוספת סיבה ¿…
אלוקות  להמשיך  והכוח שהתורה

שפלותו , למרות לאדם, ניתנו  למטה

‰ÏÚn‰היא Ï„Bb „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆««¬»
‰‰ÌÏÚוהחשיבות eaL∆¿≈«∆¿≈
,‰hÓÏc העלם יש הזה בעולם ƒ¿«»

האלוקות  על  ביותר  גדול  והסתר 

למטה  כאן  עבודתו  עובד  האדם וכאשר 

אותו  ומעלה מהרע הטוב את ומברר 

רבה  חשיבות לכך  יש לקדושה,

Ó‡na ‡Ók34LeÈÙa «¿…»««¬»¿≈
e˙k‰35ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ «»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

,'B‚ לפי אבל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  לכבודו  נברא שהעולם אומר  הכתוב

על  ומסתיר  מעלים שהעולם לכך  רמז  גם זה בכתוב יש הפנימי  הפירוש
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ג ֹו' ונס ֹוע  הל ֹו ֿ וׁשֹוב , רצ ֹוא  ולכן 20ּבבחינת  , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס "ה  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  רמ "ח  ה ּתֹורה , ל ֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה 

ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ּבחינת  ׁשהן ֿ תע ׂשה , לא  ,21מצ ֹות  ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רצ ֹוא ֿ לבחינת  זכה  ׁשאברהם  אחת , ׁשיטה  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

לה ּגיע  יּוכל  אדם  וכל  נׁשמת ֹו, ׁשר ׁש מ ּצד  ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב 

וׁשיטה  ה ּתֹורה . ֿ ידי על  ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת 

(ּבעקר ) היּו ּדאברהם  ׁשההמ ׁשכ ֹות  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה ,

א ֹור ֿ המ ׁשכת  להיֹות  ּוכדי העליֹונים , ְְְְִִֵֶַַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ֿ ּתֹורה . מ ּתן ֿ ידי על  זה  הרי למ ּטה , ּגם  ֿ ס ֹוף  ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאין

ׁשֹולל  אינֹו ה ּׁשנּיה , ּבּׁשיטה  ׁשּכתב  ׁשּמה  ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומ ּובן,

הרא ׁשֹונה , ּבּׁשיטה  ּׁשּכתב  מה  על  מ ֹוסיף  א ּלא  -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּלאחרי ּגּופא  זה  ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  להמ ׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

אדם . לכל  וׁשּי ׁשּנאמר  ענין זה  הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה ּׁשנּיה ),

ׁשיטה  ויׁש צדק ': ה 'צמח  ּבה ּגהת  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומ ֹוסיף 

ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ על  אל 22ׁשליׁשית , וארא  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל ) ֿ י, ׁשד  ֿ ל  ּבא  ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם 

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  רק  נמ ׁש זה  ּכי להם , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודע ּתי

חסד ֿ מ ּבחינת  המ ׁשיכ ּו ׁשהאב ֹות  והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצ ֹות ,

ׁשמל ּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם  הינּו, ֿ ּתפארת , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגב ּורה 

כ ּו' ה ּמגן ּבת ֹו ׁשמ ׁש אלקים , אבל 23ּבׁשם  , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמ ׁש הינּו הוי'", א ֹור 23ֿ"ּוׁשמי  ּבחינת  , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

ֿ ס  "אמת ",אין ׁשּנקרא  ּבחכמה , המל ּוּבׁש ֹוף  ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מ ּמׁש, ח ׁשיב  ּכלא  ק ּמּה ׁשּכּוּלא  ּכפי ּגיל ּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות 

מ ּנר ּתק ּה ח ּמה  ֿ ידי 24מ ֹוציא  על  ה ּנמ ׁש זה ּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמק ֹום  כ ּו'. ׁשהאב ֹות 25ה ּתֹורה  מבאר , ְְֵֶַַָָָָָֹ

ֿ ידי  על  ואיל ּו האציל ּות , מע ֹולם  רק  ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמ ׁשיכ ּו

ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶַַַַָָָמ ּתן

אדם " לא  "ּכי ּבחינת  כ ּו'.26מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר  ּגם  מ ּתן27ֿוכ ּמבאר  ענין ׁשעקר  , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  מאין "אדם ", ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבבחינת  להמ ׁשי ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה 
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ד.20) עג, פרשתנו תו"א וראה ט . יב , ג.21)לךֿלך צו, אסתר מגלת וארא.22)תו"א וראה 23)ר"פ  יב . פד, תהלים ע "פ 

ואילך. ש ס "ע  תהלים אור) (יהל אוה"ת רפ "ד. והאמונה היחוד  שער ב .24)תניא  ח , נדרים - חז"ל סה"מ 25)לשון ראה 

ועוד. ואילך. קסד ע ' תרע "ח  ואילך. קצו ע ' תרנ"ד ואילך. קטז ע ' ח "א כט .26)תרל"ב  טו, א'יב .27)שמואלֿא ע '

    
אבינו  ‚B'באברהם ÚBÒÂ CBÏ‰20 הפירוש שלפי  בחסידות ומבואר  »¿»«

ה', בעבודת שלו  וההתקדמות ה'מסע' את מתאר  הכתוב z‰הפנימי  ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
BÏ אבינו קיים‰Bz‰,לאברהם תורה מתן  לפני  Œ˙BˆÓועוד  Á"Ó «»««ƒ¿

BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁa Ô‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ21, ¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆∆≈¿ƒ«»»
 ֿ לא ומצוות 'רצוא' – 'עשה' מצוות

'שוב' – ËÈL‰תעשה È‰BÊÂ¿ƒƒ»
˙ÈÁÏ ‰ÎÊ Ì‰‡L ,˙Á‡««∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«

BLÂŒ‡Bˆ'ה vÓ„בעבודת »»ƒ«
ÏÎeÈ Ì„‡ ÏÎÂ ,B˙ÓL LL…∆ƒ¿»¿»»»«
BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»»
‰ËÈLÂ .‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿ƒ»

˙BÎLÓ‰‰L ,‰iL וגילוי ¿ƒ»∆««¿»
למטה Ì‰‡cהאלוקות  מלמעלה ¿«¿»»

˙BÓÏBÚa (˜Úa) eÈ‰»¿ƒ»»»
ÌÈBÈÏÚ‰,הרוחניים˙BÈ‰Ï È„Îe »∆¿ƒ¿≈ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÎLÓ‰ האור «¿»«≈
גבול  הבלי  hÓÏ‰האלוקי  Ìb ולא «¿«»

ברוחניות, È„ÈŒÏÚרק ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈
‰BzŒÔzÓ אצל היה לא זה ודבר  ««»

אבינו . nL‰אברהם ,ÔeÓe»∆«
BÈ‡ ,‰iM‰ ‰ËÈMa ˙kL∆»««ƒ»«¿ƒ»≈

ÏÏBL השיטה לגבי  האמור  את ≈
אברהם  שפעל  שההמשכות הראשונה

- ברוחניות ÏÚהיו  ÛÈÒBÓ ‡l‡∆»ƒ«
˙kM ‰Ó,‰BL‡‰ ‰ËÈMa  «∆»««ƒ»»ƒ»

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â עצמו ¿«¿∆ƒ¿»∆»
LÈ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈««»≈

˙ÏBÎÈa בקיום ה' עבודת של  «¿∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהמצוות  CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ≈

È‰ ,(‰iM‰ ‰ËÈMk) ‰hÓÏ¿«»«ƒ»«¿ƒ»¬≈
ÏÎÏ CiLÂ Ó‡pL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»¿»

.Ì„‡»»
ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ÛÈÒBÓeƒ¿«»««∆«
,˙ÈLÈÏL ‰ËÈL LÈÂ :'˜„∆̂∆¿≈ƒ»¿ƒƒ

e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ22‡‡Â «∆∆«∆»»≈»
,ÈŒ„L ÏŒ‡a Ì‰‡ Ï‡∆«¿»»¿≈«»
ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe (Ï‡)¬»¿ƒ¬»»…«¿ƒ

‰Ê Èk ,Ì‰Ï' הוי ˜שם CLÓ »∆ƒ∆ƒ¿»«
˙BˆÓe ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ בגשמיות «¿≈«»ƒ¿

תורה, מתן  לאחר  שהוא כפי  בפועל 

eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L ,eÈ‰Â וגילו ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ
למטה  מלמעלה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙אלוקות

העליונות  ‰ÈÂ'המידות ÌL ,eÈ‰ ,˙‡ÙzŒ‰ebŒ„ÒÁ מידת ∆∆¿»ƒ¿∆∆«¿≈¬»»
‡ÌÈ˜Ïוהגילוי החסד  ÌLa LaeÏÓL ÈÙk,הגבורה LÓLמידת ¿ƒ∆¿»¿≈¡…ƒ∆∆

והגילוי  האור  ‰Ô‚nעניין  CB˙a והגילוי האור  על  וההסתר  ,eÎ23'ההעלם ¿«»≈
"כי  בכתוב שנרמז  ידי כפי  על  שנמשכה ההמשכה וזו  אלוקים" ה' ומגן  שמש

תורה  מתן  לפני  «¬‡Ïהאבות
LÓL eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ ÈÓLe"¿ƒ¬»»«¿∆∆

'ÈÂ‰23 של והגילוי  האור  ,˙ÈÁa ¬»»¿ƒ«
LaeÏÓ‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈«¿»

,"˙Ó‡" ‡˜pL ,‰ÓÎÁa על «»¿»∆ƒ¿»¡∆
במילואו , מאיר  האור  זו  שבבחינה שם

והסתרים, העלמות ¿BÈ‰Ïƒ˙ללא
ÈeÏÈb בדר האור  ביותר גה של  נעלית ƒ

ÈLÁ ‡Ïk dn˜ ‡lekL ÈÙk¿ƒ∆»«≈¿»√ƒ
LnÓ ממש נחשב לפניו  שהכל  «»

קיים, אינו  כאילו  ÈˆBÓƒ‡כ "לא",
d˜zpÓ ‰nÁ24 שהשמש כפי  , «»ƒ«¿ƒ»

המסתיר  ו 'נרתק' 'מגן ' ללא ∆e‰Êהיא
הזה  הנעלה È„ÈŒÏÚהאור  CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈
'eÎ ‰Bz‰ מתן לאחר  שהיא כפי  «»

תורה.

Á‡ ÌB˜Óe25,‡Ó ¿»«≈¿…»
eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L מלמעלה ∆»»ƒ¿ƒ

אלוקי  אור  ÌÏBÚÓלמטה ˜«≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ מבין והנעלה הראשון  »¬ƒ

השתלשלות' שב'סדר  העולמות ארבעת

ממדריגה  ונמשך  יורד  האור  (שבו 

של  כטבעות שלשלת למדריגה

בזו ) זו  È„ÈŒÏÚהאחוזות eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈
‰ÈÁaÓ CLÓ ‰BzŒÔzÓ««»ƒ¿«ƒ¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

"Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa26'eÎ ¿ƒ«ƒ…»»
'ציור  לו  שיש 'אדם' מבחינת שלמעלה

השתלשלות. סדר  את המסמל  קומה'

‰Ê Ó‡Óa Ìb ‡nÎÂ27, ¿«¿…»«¿«¬»∆
‡e‰ ‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ ˜ÚL∆ƒ«ƒ¿«««»
‰Bz‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ««»
ÛBÒŒÔÈ‡Ó ,"Ì„‡" ˙‡˜pL∆ƒ¿≈»»≈≈

LnÓ ‡e‰ŒCea שלמעלה »«»
'אדם'. מבחינת
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יח      

ר ּבֹותינּו (ּכמאמר  מל ּבּוׁש ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְֲִֵֶַַַַׁש"ּכב ֹודי"

ׁשה ּוא 36ז"ל  מכ ּבד ּותא ), למאני קארי יֹוחנן ר ּבי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

עצמ ֹו את  מל ּביׁש ׁשה ּקּב"ה  והינּו, ה ּמעלים , ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדבר 

העלם  ל ׁשֹון ע ֹולם  הע ֹולמ ֹות , וזֹוהי 37ּבת ֹו , ְְְְִֵֶָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּבריאה , ּכונת  ּכל 38ּתכלית  ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

א ּלא  ּברא ֹו לא  ּבע ֹולמ ֹו ה ּקּב"ה  ּׁשּברא  ְְֶֶַַָָָָָָָֹמה 

את  לברר  העב ֹודה  ׁשּתהיה  ּכדי הינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכב ֹוד ֹו,

למ ּטה . אלק ּות  ּגיל ּוי ּולהמ ׁשי ְְְְֱִִֵֶַַַָֹההעלם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשני ּבין ּול ּתּו לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַ

א ׁשר  "הערפל  ּבענין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָה ּפיר ּוׁשים 

ע ֹולם  על  קאי ׁש"ערפל " ה ּפיר ּוׁש האלקים ", ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשם 

ּתכלית  ׁשּזה ּו אלקים , ּבס ֹוד  (ׁשּנע ׂשה  ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹהע ׂשּיה 

ׁש"ערפל " וה ּפיר ּוׁש אלקים ), ׁשם  ׁשּמּצד  ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹההעלם 

סעיף  (ּכּנ"ל  סתר ֹו" ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹקאי

מ ּגיעים  ה ּזה  ּדע ֹולם  ההעלם  ּבר ּור  ֿ ידי על  ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא ),

העצ  ההעלם  ׁשם 39מי לבחינת  "א ׁשר  (וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּבחינת  על  קאי  אלקים  ּׁשּׁשם  ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאלקים ",

).40העצמי  ְִַָ

ׁשּגם p‰Â‰ד ) ל ֹומר , יׁש לעיל , האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְִֵֵֶַַַָָ

ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ּד"נּגׁש ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהענין

"יׁשת  ּבחינת  עליֹון, הכי (ׁשּמההעלם  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקים "

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  להעלם  עד  נמ ׁש סתר ֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹח ׁש

ׁשה ּכת ּוב  ואף  אדם . לכל  ׁשּי ה ּזה ) ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם 

וּיעמד  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו למ ׁשה , העם  ּכל  ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמח ּלק 

ג ֹו', הערפל  אל  נּגׁש (לב ּדֹו) ּומ ׁשה  מרח ֹוק  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעם 

הערפל . לבחינת  ׁשּי העם  ּכל  ּגם  ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָה ּנה 

העם  ּד"וּיעמד  ּומ ּצב  ׁשה ּמעמד  ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹּובהק ּדים ,

עם  ׁשּיכ ּות  להם  ׁשּיׁש מ ֹורה  ּגּופא , ִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרחק "

לבחינה  ּכלל  ׁשּיכים  היּו לא  איּלּו ּכי מ ּמּנה , מק ֹום  ּברח ּוק  ׁשּנמצאים  ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹה ּבחינה 

זאת , וע ֹוד  מרח ֹוק ". "עמידה  ׁשל  ה ּלׁשֹון אפיל ּו עליהם  נֹופל  היה  לא  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹזֹו,

היא , הערפל " אל  נּגׁש ּומ ׁשה  מרחק  העם  "וּיעמד  ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדמ ׁשמע ּות 
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אֿב .36) קיג, ד.37)שבת לז, שלח  לקו"ת ספ "ו.38)ראה קכה.39)אבות ע ' תרע "ח  סה"מ  צג. ע ' תרס "ו המשך ראה

צא.40) ע ' תרס "ו המשך ראה

    
eÈ˙Baהאלוקות  Ó‡Ók) LeaÏÓ ÔBLÏ ‡e‰ "È„Bk"L∆¿ƒ¿«¿¿«¬««≈

Ï"Ê36‡˙e„aÎÓ È‡ÓÏ È‡˜ ÔÁBÈ Èa מכבדי לבגדים קורא ««ƒ»»»≈¿»≈¿«¿»
e‰L‡האדם  מכסה ), גם בבד  בד  אך  האדם את מכבד  אמנם והלבוש הבגד  ∆

LÈaÏÓומעלים ‰"aw‰L ,eÈ‰Â ,ÌÈÏÚn‰ c ומעלים ומכסה »»««¿ƒ¿«¿∆«»»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿»»

ÌÏÚ‰ ÔBLÏ ÌÏBÚ37È‰BÊÂ , »¿∆¿≈¿ƒ
,‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz לגלות «¿ƒ«»««¿ƒ»

כפי  והנסתר , המכוסה האלוקות את

eÈ˙Baשממשיך , Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê38‰"aw‰ ‡aM ‰Ó Ïk «»«∆»»«»»

‡l‡ B‡a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»
,B„BÎÏ המכסה הלבוש בשביל  ƒ¿

‰„BÚ‰ ‰È‰zL È„k ,eÈ‰«¿¿≈∆ƒ¿∆»¬»
CÈLÓ‰Ïe ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆¿≈¿«¿ƒ

ÏÈb‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èe לפי) ƒ¡…¿«»
תורה  למתן  זכה האדם הראשון  הביאור 

בעולם  אלוקות לגלות הכוח לו  וניתן 

ביותר  גבוה משורש נמשך  שהוא מפני 

כי  לכך  זכה האדם השני  הביאור  ולפי 

אבל  ונחות, שפל  הוא עצמו  מצד  אמנם

בבירור  ועוסק למטה נמצא הוא

בכך  ודווקא הזה העולם של  ההעלם

הבריאה). של  והמטרה הכוונה נשלמת

CezÏe ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚa ÌÈLeÈt‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰"»¬»∆¬∆»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת לעיל  הנזכרים »¡…ƒ
ÏÙÚ"L"המאמר , LeÈt‰«≈∆¬»∆
È‡˜ מכוון‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»»¬ƒ»

BÒa„נברא (NÚpL‰התחתון  ∆«¬»¿
,ÌÈ˜Ï‡ הצמצום על  המורה השם ¡…ƒ

‰‰ÌÏÚוההעלם ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«∆¿≈
LeÈt‰Â ,(ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ¿«≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»≈«¿ƒ«
Ï"pk) "B˙Ò CLÁ ˙LÈ"»∆…∆ƒ¿««

,(‡ ÛÈÚÒ, מאד נעלית בחינה שהיא ¿ƒ
מגילוי , שלמעלה È„ÈŒÏÚהעלם Èkƒ«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÏÚ‰‰ ea≈«∆¿≈¿»«∆
באלקות ביותר  ÌÈÚÈbÓ«ƒƒהנמוך 

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁÏ39 ƒ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
גבוהות  במדריגות ומתקשרים מתעלים

והמהות  העצם מצד  'העלם' שהם מאד ,

מגילוי  שלמעלה ÌMMהנעלית ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡" e‰ÊÂ)¿∆¬∆»»¡…ƒ∆≈
ÌÈ˜Ï‡אלא הרגיל  במובן  וצמצום העלם אינו  כאן  ÏÚמכוון ˜‡Èהאמור  ¡…ƒ»≈«

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁa40.( ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
Lb"c ÔÈÚ‰ ÌbL ,ÓBÏ LÈ ,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈«ƒ»»¿≈≈«∆«»ƒ¿»¿ƒ«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆¬∆»
ÈÎ‰ ÌÏÚ‰‰nL) "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈«∆¿≈¬ƒ
CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ«»∆…∆

,"B˙Ò שלמעלה ה'חושך ' ƒ¿
אלוקי CLÓמהתגלות  Ú„אור  ƒ¿»«

ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰Ï«∆¿≈«≈«¿
CiL (‰f‰ ÌÏBÚaL של לאמתו  ∆»»«∆«»

‡„Ìדבר  ÏÎÏ לגבי לעיל  כמבואר  ¿»»»
התורה  ידי  על  אלוקות להמשיך  הכוח

e˙k‰Lוהמצוות. Û‡Â עצמו הזה ¿«∆«»
,‰LÓÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈa ˜lÁÓ¿«≈≈»»»¿…∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ e˙kL BÓk¿∆»««¬…»»
Lb (BcÏ) ‰LÓe ˜BÁÓ≈»…∆¿«ƒ«

‰p‰ ,'B‚ ÏÙÚ‰ Ï‡ של לאמתו  ∆»¬»∆ƒ≈
ÈÁÏ˙דבר  CiL ÌÚ‰ Ïk Ìb«»»»«»ƒ¿ƒ«

,ÏÙÚ‰ שלמעלה העצמי ' ה'העלם »¬»∆
ומבאר . שממשיך  כפי  מגילוי ,

vÓe „ÓÚn‰L ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆««¬»«»
‡Ùeb "˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ"c¿««¬…»»≈»…»
משמעות  שלכאורה אף הרי  עצמו ,

ולא  מרחוק הוא שהעם היא הענין 

הדבר  ֿ מקום מכל  זו , לדרגא שייך 

Ì‰Ï LiL ‰BÓלעם˙eÎiL ∆∆≈»∆«»
ÌÈ‡ˆÓpL ‰ÈÁa‰ ÌÚƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ
elÈ‡ Èk ,‰pnÓ ÌB˜Ó ˜eÁa¿ƒ»ƒ∆»ƒƒ
‰ÈÁÏ ÏÏk ÌÈÎiL eÈ‰ ‡Ï…»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰ÈÏÚ ÏÙB ‰È‰ ‡Ï ,BÊ…»»≈¬≈∆
‰„ÈÓÚ" ÏL ÔBLl‰ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆¬ƒ»

"˜BÁÓ מרחוק עמידה גם כי  ≈»
מסויימת. ושייכות קשר  על  מוכיחה

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«¿»¿
˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ" e˙k‰«»««¬…»»≈»…
,‡È‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe…∆ƒ«∆»¬»∆ƒ
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יט      

ּבני  ּכל  עם  יחד  עמד  מ ׁשה  ּגם  ה ּנה  ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבתחלה 

הערפל , אל  מ ׁשה  נּגׁש ּכ ֿ ואחר  מרח ֹוק , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל 

מ ּובן, ּומ ּזה  עמ ּדם . על  נׁשאר ּו העם  ְְְֲִִֶַָָָָָָּוׁשאר 

אל  מ ׁשה  נּגׁש ׁשּמּמּנּו ּכזה  מק ֹום  ה ּוא  ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"מרחק "

ה ּבחינה  ׁשּגם  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  והינּו, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהערפל .

"הערפל ", לבחינת  ׁשּיכת  ּכׁשּלעצמ ּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּד"מרחק "

ּבאים  ׁשּמּמּנה  הכנה  ּגם  ׁשהיא  זאת , ע ֹוד  ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא 

ֿ ידיֿ ׁשעל  העקר , וה ּוא  וע ֹוד  "הערפל ". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלבחינת 

זֹו ּבחינה  המ ׁשי הערפל , אל  נּגׁש ׁשּמׁשה  ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹזה 

עם  ּבבחינת  ׁשהם  לא ּלּו ּגם  יׂשראל , ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכל 

ע ֹוממ ּות  מה ּמבאר 41(מ ּלׁשֹון ּגם  וכ ּמּובן .( ְְְְִֵַַַָָֹ

ׁשּלג ּבי 42ּבּתניא  ׁשּכיון ה ּיראה , לענין ּבנֹוגע  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא  זּוטרתי מיּלתא  ז 43מ ׁשה  הרי ענין , נע ׂשה  ה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונפ ׁש נפ ׁש ּכל  ּכי יׂשראל , ּבני לכל  ונֹוגע  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּי

עליוֿ ר ּבנּו מ ׁשה  מ ּבחינת  ּבּה יׁש יׂשראל  ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמ ּבית 

יֹורדין  וד ֹור  ּדֹור  ׁשּבכל  זאת , וע ֹוד  כ ּו', ְְְִֶַָָָֹה ּׁשל ֹום 

ֿ ה ּׁשל ֹום  עליו ר ּבנּו מ ׁשה  מ ּנׁשמת  ְִִִִֵֶַַַָָָֹניצ ֹוצין

עיני  ה ּדֹור , חכמי ׁשל  ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַּומתל ּבׁשין

כ ּו'. העם  את  ּדעת  לל ּמד  ְֵֵֶַַַָָָָהעדה ,

ּתֹורה ,ÔÈÚ‰Âה ) ענינֹו מ ׁשה  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָָֹ

מ ׁשה  כ ּו'44ׁשהרי ּתֹורה  ק ּבל  ֲִֵֵֶֶָֹ

ׁשה ּתֹורה  ועד  יׂשראל , ּבני לכל  כ ּו' ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָּומסר ּה

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ׁשמ ֹו, על  מ ׁשה 45נקראת  ּתֹורת  זכר ּו ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ואחד 46עב ּדי  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ כן ּוכמ ֹו . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ֿ ידי  ועל  ה ּתֹורה . לימ ּוד  ענין ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵַַַָָמ ּיׂשראל 

ּגם  ה ּתֹורה  א ֹור  נמ ׁש ׁשּבנפ ׁשֹו, מ ׁשה  ְְְְִִֶֶַַַַָָֹּבחינת 

ר ּבנּו ׁשּמּמׁשה  (ּכׁשם  ׁשּבנפ ׁשֹו "העם " ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבבחינת 

עד  ׁשבטיכם  מ "רא ׁשיכם  יׂשראל , ּבני ּבכל  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנמ ׁש

"מימי וׁשֹואב  עצי ׁשּלימ ּוד 47ח ֹוטב  והינּו, ,( ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ

הן  העב ֹודה , עניני ּבכל  וח ּיּות  ּכח  נֹותן ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹה ּתֹורה 

ׁשּתהא  ּבנימין א ּבא  ּוכמאמר  ל ּתֹורה , ק ֹודמת  ׁשּתפלה  [ּדאף  ה ּתפלה  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעב ֹודת 

למטתי  סמ ּוכה  הרי 48ּתפ ּלתי ל ּתֹורה , ק ֹודמת  ׁשּתפלה  ּגּופא  זה  ענין ּגם  ה ּנה  , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
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‰ÏÁ˙aL הערפל אל  ניגש שמשה ÁÈ„לפני  „ÓÚ ‰LÓ Ìb ‰p‰ ∆ƒ¿ƒ»ƒ≈«…∆»«««

Ï‡ ‰LÓ Lb CkŒÁ‡Â ,˜BÁÓ Ï‡NÈ Èa Ïk ÌÚƒ»¿≈ƒ¿»≈≈»¿««»ƒ«…∆∆
ÌcÓÚ ÏÚ e‡L ÌÚ‰ ‡Le ,ÏÙÚ‰ קודם עמדו  שבו  במקום »¬»∆¿»»»ƒ¿¬«»¿»

רבנו . משה עם ביחד  Êk‰לכן  ÌB˜Ó ‡e‰ "˜ÁÓ"L ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈»…»»∆
ÏÙÚ‰ Ï‡ ‰LÓ Lb epnnL∆ƒ∆ƒ«…∆∆»¬»∆
בני  עמדו  שבו  שהמקום הוכחה זו  והרי 

ומהווה  ה'ערפל ' אל  קשור  ישראל 

ה'ערפל '. אל  לגשת ֿ מוצא נקודת

ÌbL „Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«∆«
"˜ÁÓ"c ‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿≈»…

k˙ÈÁÏ ˙ÎiL dÓˆÚlL¿∆¿«¿»«∆∆ƒ¿ƒ«
"ÏÙÚ‰" מביאור שמובן  כפי  »¬»∆

ה'ערפל ', כלפי  העמידה שעצם הקודם

שייכות, על  מוכיחה מרחוק, אפילו 

‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ העמידה ∆»…∆ƒ
ÌÈ‡aמרחוק  ‰pnnL ‰Î‰ Ìb«¬»»∆ƒ∆»»ƒ

"ÏÙÚ‰" ˙ÈÁÏ שבפועל אלא ƒ¿ƒ«»¬»∆
ניגש. משה רק

„BÚÂ שהעמידה למרות מדוע הסבר  ¿
קשר  על  הוכחה היא מרחוק הייתה

ל 'ערפל ' ‰˜Ú,ושייכות ‡e‰Â¿»ƒ»
לכך  העיקרית הסיבה הוא זה הסבר 

כל  ישראל , בני  כל  דבר  של  שלאמתו 

זו  לבחינה שייכים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהעם,
,ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LnL ‰Ê∆∆…∆ƒ«∆»¬»∆
Èa ÏÎÏ BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈
Ì‰L el‡Ï Ìb ,Ï‡NÈƒ¿»≈«¿≈∆≈
ÔBLlÓ) ÌÚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»ƒ¿

˙eÓÓBÚ41 מציאות שמשמעו  ¿
עצמה  בפני  Ìbנפרדת ÔenÎÂ .(¿«»«

‡Èza ‡n‰Ó42Ú‚Ba ≈«¿…»««¿»¿≈«
Èa‚lL ÔÂÈkL ,‰‡i‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»∆≈»∆¿«≈

È˙ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ קטן דבר  …∆ƒ¿»¿»ƒ
‡È‰43,,'ה ליראת להגיע ובנקל  ƒ

כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה' "מה ככתוב

היא  הכתוב ומשמעות ליראה", אם

לביצוע, קל  דבר  היא ≈¬‰Èשהבקשה
שבדרגתו  משה לגבי  זה שכך  בגלל 

ה' ליראת להגיע קל  NÚ‰אכן  ‰Ê∆«¬∆
Èa ÏÎÏ Ú‚BÂ CiML ÔÈÚƒ¿»∆«»¿≈«¿»¿≈
LÙÂ LÙ Ïk Èk ,Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»∆∆¿∆∆
˙ÈÁaÓ da LÈ Ï‡NÈ ˙ÈaÓƒ≈ƒ¿»≈≈»ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea ‰LÓ…∆«≈»»«»

היראה, ענין  לגבי  שם בתניא B„Âכמבואר  Bc ÏÎaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿»»
ÔÈLaÏ˙Óe ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea ‰LÓ ˙ÓLpÓ ÔÈˆBˆÈ ÔÈ„BÈ¿ƒƒƒƒƒ¿«…∆«≈»»«»ƒ¿«¿ƒ
˙‡ ˙Úc „nÏÏ ,‰„Ú‰ ÈÈÚ ,Bc‰ ÈÓÎÁ ÏL LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆∆«¿≈«≈≈»≈»¿«≈««∆

'eÎ ÌÚ‰ אל דבר  של  בסופו  מגיעים רבנו  משה של  ענייניו  ובאמצעותם »»
כולו . העם

‰LÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆
BÈÚ העיקריÈ‰L ,‰Bz ƒ¿»»∆¬≈
‰LÓ44‰Bz Ïa˜, מסיני …∆ƒ≈»

ֿ הוא ֿ ברוך  dÒÓeמהקדוש 'eÎ¿»»
„ÚÂ ,Ï‡NÈ Èa ÏÎÏ 'eÎ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«

BÓL ÏÚ ˙‡˜ ‰Bz‰L של ∆«»ƒ¿≈«¿
רבינו , e˙kLמשה BÓk45eÎÊ ¿∆»ƒ¿

ÈcÚ ‰LÓ ˙Bz46ÔÎŒBÓÎe . «…∆«¿ƒ¿≈
„Á‡ ÏÎaL ‰LÓ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆∆¿»∆»
ÔÈÚ ‡e‰ Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿«
È„ÈŒÏÚÂ .‰Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«¿≈

BLÙaL ‰LÓ ˙ÈÁa כל של  ¿ƒ«…∆∆¿«¿
מישראל , ואחד  ‡Bאחד  CLÓƒ¿»

‰Bz‰ ולגלות להמשיך  והכוח «»
לעיל ) (כמבואר  התורה ֿ ידי  על  אלוקות

BLÙaL "ÌÚ‰" ˙ÈÁa Ìb«ƒ¿ƒ«»»∆¿«¿
אחד  כל  של  בנשמתו  הנמוכות הדרגות

eaמישראל  ‰LnnL ÌLk)¿≈∆ƒ…∆«≈
CLÓ התורה ועניין  היראה עניין  ƒ¿»

,Ï‡NÈ Èa ÏÎa המדריגות בכל  ¿»¿≈ƒ¿»≈
הסוגים  ∆≈«≈ÌÎÈL‡"Óובכל 

EÈˆÚ ËBÁ „Ú ÌÎÈËLƒ¿≈∆«≈≈∆
"EÈÓÈÓ ‡BLÂ47,eÈ‰Â ,( ¿≈≈∆¿«¿

Ák Ô˙B ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»≈…«
,‰„BÚ‰ ÈÈÚ ÏÎa ˙eiÁÂ¿«¿»ƒ¿¿≈»¬»
יהודי  כל  שבהם העניינים שאר  בכל 

ה' את ‰ÏÙz‰עובד  ˙„BÚa Ô‰≈«¬««¿ƒ»
˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL Û‡c]¿«∆¿ƒ»∆∆

,‰BzÏ עבודת של  הדברים סדר  לפי  ¿»
ÔÈÓÈaהיום ‡a‡ Ó‡ÓÎe¿«¬««»ƒ¿»ƒ

ÎeÓÒ‰שביקש È˙lÙz ‡‰zL∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»
È˙ËÓÏ48,, משנתו בקומו  מיד  ¿ƒ»ƒ

התפילה  לאחר  הוא התורה ולימוד 

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ Ìb ‰p‰ עצמו ƒ≈«ƒ¿»∆»
È‰ ,‰BzÏ ˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL∆¿ƒ»∆∆¿»¬≈
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ר ּבֹותינּו (ּכמאמר  מל ּבּוׁש ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְֲִֵֶַַַַׁש"ּכב ֹודי"

ׁשה ּוא 36ז"ל  מכ ּבד ּותא ), למאני קארי יֹוחנן ר ּבי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

עצמ ֹו את  מל ּביׁש ׁשה ּקּב"ה  והינּו, ה ּמעלים , ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדבר 

העלם  ל ׁשֹון ע ֹולם  הע ֹולמ ֹות , וזֹוהי 37ּבת ֹו , ְְְְִֵֶָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּבריאה , ּכונת  ּכל 38ּתכלית  ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

א ּלא  ּברא ֹו לא  ּבע ֹולמ ֹו ה ּקּב"ה  ּׁשּברא  ְְֶֶַַָָָָָָָֹמה 

את  לברר  העב ֹודה  ׁשּתהיה  ּכדי הינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכב ֹוד ֹו,

למ ּטה . אלק ּות  ּגיל ּוי ּולהמ ׁשי ְְְְֱִִֵֶַַַָֹההעלם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשני ּבין ּול ּתּו לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַ

א ׁשר  "הערפל  ּבענין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָה ּפיר ּוׁשים 

ע ֹולם  על  קאי ׁש"ערפל " ה ּפיר ּוׁש האלקים ", ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשם 

ּתכלית  ׁשּזה ּו אלקים , ּבס ֹוד  (ׁשּנע ׂשה  ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹהע ׂשּיה 

ׁש"ערפל " וה ּפיר ּוׁש אלקים ), ׁשם  ׁשּמּצד  ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹההעלם 

סעיף  (ּכּנ"ל  סתר ֹו" ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹקאי

מ ּגיעים  ה ּזה  ּדע ֹולם  ההעלם  ּבר ּור  ֿ ידי על  ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא ),

העצ  ההעלם  ׁשם 39מי לבחינת  "א ׁשר  (וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּבחינת  על  קאי  אלקים  ּׁשּׁשם  ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאלקים ",

).40העצמי  ְִַָ

ׁשּגם p‰Â‰ד ) ל ֹומר , יׁש לעיל , האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְִֵֵֶַַַָָ

ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ּד"נּגׁש ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהענין

"יׁשת  ּבחינת  עליֹון, הכי (ׁשּמההעלם  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקים "

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  להעלם  עד  נמ ׁש סתר ֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹח ׁש

ׁשה ּכת ּוב  ואף  אדם . לכל  ׁשּי ה ּזה ) ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם 

וּיעמד  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו למ ׁשה , העם  ּכל  ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמח ּלק 

ג ֹו', הערפל  אל  נּגׁש (לב ּדֹו) ּומ ׁשה  מרח ֹוק  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעם 

הערפל . לבחינת  ׁשּי העם  ּכל  ּגם  ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָה ּנה 

העם  ּד"וּיעמד  ּומ ּצב  ׁשה ּמעמד  ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹּובהק ּדים ,

עם  ׁשּיכ ּות  להם  ׁשּיׁש מ ֹורה  ּגּופא , ִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרחק "

לבחינה  ּכלל  ׁשּיכים  היּו לא  איּלּו ּכי מ ּמּנה , מק ֹום  ּברח ּוק  ׁשּנמצאים  ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹה ּבחינה 

זאת , וע ֹוד  מרח ֹוק ". "עמידה  ׁשל  ה ּלׁשֹון אפיל ּו עליהם  נֹופל  היה  לא  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹזֹו,

היא , הערפל " אל  נּגׁש ּומ ׁשה  מרחק  העם  "וּיעמד  ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדמ ׁשמע ּות 
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אֿב .36) קיג, ד.37)שבת לז, שלח  לקו"ת ספ "ו.38)ראה קכה.39)אבות ע ' תרע "ח  סה"מ  צג. ע ' תרס "ו המשך ראה

צא.40) ע ' תרס "ו המשך ראה

    
eÈ˙Baהאלוקות  Ó‡Ók) LeaÏÓ ÔBLÏ ‡e‰ "È„Bk"L∆¿ƒ¿«¿¿«¬««≈

Ï"Ê36‡˙e„aÎÓ È‡ÓÏ È‡˜ ÔÁBÈ Èa מכבדי לבגדים קורא ««ƒ»»»≈¿»≈¿«¿»
e‰L‡האדם  מכסה ), גם בבד  בד  אך  האדם את מכבד  אמנם והלבוש הבגד  ∆

LÈaÏÓומעלים ‰"aw‰L ,eÈ‰Â ,ÌÈÏÚn‰ c ומעלים ומכסה »»««¿ƒ¿«¿∆«»»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿»»

ÌÏÚ‰ ÔBLÏ ÌÏBÚ37È‰BÊÂ , »¿∆¿≈¿ƒ
,‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz לגלות «¿ƒ«»««¿ƒ»

כפי  והנסתר , המכוסה האלוקות את

eÈ˙Baשממשיך , Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê38‰"aw‰ ‡aM ‰Ó Ïk «»«∆»»«»»

‡l‡ B‡a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»
,B„BÎÏ המכסה הלבוש בשביל  ƒ¿

‰„BÚ‰ ‰È‰zL È„k ,eÈ‰«¿¿≈∆ƒ¿∆»¬»
CÈLÓ‰Ïe ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆¿≈¿«¿ƒ

ÏÈb‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èe לפי) ƒ¡…¿«»
תורה  למתן  זכה האדם הראשון  הביאור 

בעולם  אלוקות לגלות הכוח לו  וניתן 

ביותר  גבוה משורש נמשך  שהוא מפני 

כי  לכך  זכה האדם השני  הביאור  ולפי 

אבל  ונחות, שפל  הוא עצמו  מצד  אמנם

בבירור  ועוסק למטה נמצא הוא

בכך  ודווקא הזה העולם של  ההעלם

הבריאה). של  והמטרה הכוונה נשלמת

CezÏe ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚa ÌÈLeÈt‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰"»¬»∆¬∆»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת לעיל  הנזכרים »¡…ƒ
ÏÙÚ"L"המאמר , LeÈt‰«≈∆¬»∆
È‡˜ מכוון‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»»¬ƒ»

BÒa„נברא (NÚpL‰התחתון  ∆«¬»¿
,ÌÈ˜Ï‡ הצמצום על  המורה השם ¡…ƒ

‰‰ÌÏÚוההעלם ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«∆¿≈
LeÈt‰Â ,(ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ¿«≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»≈«¿ƒ«
Ï"pk) "B˙Ò CLÁ ˙LÈ"»∆…∆ƒ¿««

,(‡ ÛÈÚÒ, מאד נעלית בחינה שהיא ¿ƒ
מגילוי , שלמעלה È„ÈŒÏÚהעלם Èkƒ«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÏÚ‰‰ ea≈«∆¿≈¿»«∆
באלקות ביותר  ÌÈÚÈbÓ«ƒƒהנמוך 

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁÏ39 ƒ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
גבוהות  במדריגות ומתקשרים מתעלים

והמהות  העצם מצד  'העלם' שהם מאד ,

מגילוי  שלמעלה ÌMMהנעלית ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡" e‰ÊÂ)¿∆¬∆»»¡…ƒ∆≈
ÌÈ˜Ï‡אלא הרגיל  במובן  וצמצום העלם אינו  כאן  ÏÚמכוון ˜‡Èהאמור  ¡…ƒ»≈«

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁa40.( ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
Lb"c ÔÈÚ‰ ÌbL ,ÓBÏ LÈ ,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈«ƒ»»¿≈≈«∆«»ƒ¿»¿ƒ«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆¬∆»
ÈÎ‰ ÌÏÚ‰‰nL) "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈«∆¿≈¬ƒ
CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ«»∆…∆

,"B˙Ò שלמעלה ה'חושך ' ƒ¿
אלוקי CLÓמהתגלות  Ú„אור  ƒ¿»«

ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰Ï«∆¿≈«≈«¿
CiL (‰f‰ ÌÏBÚaL של לאמתו  ∆»»«∆«»

‡„Ìדבר  ÏÎÏ לגבי לעיל  כמבואר  ¿»»»
התורה  ידי  על  אלוקות להמשיך  הכוח

e˙k‰Lוהמצוות. Û‡Â עצמו הזה ¿«∆«»
,‰LÓÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈa ˜lÁÓ¿«≈≈»»»¿…∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ e˙kL BÓk¿∆»««¬…»»
Lb (BcÏ) ‰LÓe ˜BÁÓ≈»…∆¿«ƒ«

‰p‰ ,'B‚ ÏÙÚ‰ Ï‡ של לאמתו  ∆»¬»∆ƒ≈
ÈÁÏ˙דבר  CiL ÌÚ‰ Ïk Ìb«»»»«»ƒ¿ƒ«

,ÏÙÚ‰ שלמעלה העצמי ' ה'העלם »¬»∆
ומבאר . שממשיך  כפי  מגילוי ,

vÓe „ÓÚn‰L ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆««¬»«»
‡Ùeb "˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ"c¿««¬…»»≈»…»
משמעות  שלכאורה אף הרי  עצמו ,

ולא  מרחוק הוא שהעם היא הענין 

הדבר  ֿ מקום מכל  זו , לדרגא שייך 

Ì‰Ï LiL ‰BÓלעם˙eÎiL ∆∆≈»∆«»
ÌÈ‡ˆÓpL ‰ÈÁa‰ ÌÚƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ
elÈ‡ Èk ,‰pnÓ ÌB˜Ó ˜eÁa¿ƒ»ƒ∆»ƒƒ
‰ÈÁÏ ÏÏk ÌÈÎiL eÈ‰ ‡Ï…»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰ÈÏÚ ÏÙB ‰È‰ ‡Ï ,BÊ…»»≈¬≈∆
‰„ÈÓÚ" ÏL ÔBLl‰ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆¬ƒ»

"˜BÁÓ מרחוק עמידה גם כי  ≈»
מסויימת. ושייכות קשר  על  מוכיחה

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«¿»¿
˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ" e˙k‰«»««¬…»»≈»…
,‡È‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe…∆ƒ«∆»¬»∆ƒ
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כ      

להיֹות  ׁשּצרי מ ֹורה  ׁשה ּתֹורה  מה ּתֹורה , נלקח  ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה 

ּבנֹוגע  הענינים  ּפרטי וגם  ּבכלל , ה ּתפלה  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָענין

לעב ֹודה  ועד  ה ּמצ ֹות , ּבק ּיּום  הן ה ּתפלה ], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלא ֹופן

ּדעה ּו" ּדרכי הענין 49ּד"בכל  להיֹות  צרי ּובזה  . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

"ערפל  ּבחינת  ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש ",ּד"מ ׁשה  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ענין ׁשה ּוא  סתר ֹו, ח ׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשת 

ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  יּומ ׁש מה ּׂשגה , ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ּדלימ ּוד  הענין ּכלל ּות  וזה ּו וה ּׂשגה . ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבהבנה 

הענינים  ׁשּגם  החסיד ּות , ּתֹורת  ה ּתֹורה , ְְֲִִִִִֶַַַַָָָּפנימ ּיּות 

צריכים  מה ּׂשגה , ׁשּלמעלה  ּדרזין ורזין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדרזין

ּוכדברי  וה ּׂשגה , הבנה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבלימ ּוד  ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלבא 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  ,50כ "ק  ְְְִֵֶַַָָ

ּכלימ ּוד  להיֹות  צרי החסיד ּות  ּתֹורת  ְְֲִִִִִֶַַָׁשּלימ ּוד 

הענין  ּכלל ּות  ּגם  וזה ּו ׁשּבּתֹורה . ּבגליא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָה ּסּוגיֹות 

ׁשמים  ּביראת  להיֹות  צרי ה ּתֹורה  ,51ׁשּלימ ּוד  ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מ ּודג ׁש ׁשּבּה ׁשּבכתב , ּתֹורה  ּבלימ ּוד  רק  ְְְְִִֶֶַָָָָֹולא 

ההבנה  ענין מא ׁשר  יֹותר  כ ּו' ה ּקד ּוׁשה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּגם  א ּלא  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהה ּׂשגה ,

ּבין  החל ּוק  (ּכּיד ּוע  והה ּׂשגה  ההבנה  ענין ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָה ּוא 

ותלמ ּוד  למ ׁשנה  וק ּבלה  הגם 52מקרא  ה ּנה  ,( ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּתנּועה  עם  ק ׁשּורה  וה ּׂשגה  ְְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהבנה 

ּתנּועה  ּפֹועלת  ׁשמים  יראת  ואיל ּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהת ּפּׁשט ּות ,

צרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ההת ּפּׁשט ּות ),  הפ) ּכיּוּוץ  ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

- ׁשמים ' ו'יראת  וה ּׂשגה  ּבהבנה  לימ ּוד  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהיֹות 

ׁשּמּצד  ׁשה ּכיּוּוץ  ּבלבד  זֹו ולא  יחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשניהם 

א ּדר ּבה , א ּלא  וה ׂשגה , להבנה  יפריע  לא  ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹה ּיראה 

וה ׂשגה  ּבהבנה  יתוּסף  ׁשמים ' ה 'יראת  ֿ ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשעל 

ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹּגּופא .

ה ּתֹורה , ּבלימ ּוד  למ ׁשה , נמ ׁש מה ּׂשכל , ׁשּלמעלה  ּפׁשּוט  רצ ֹון 'ערפל ', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחינת 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , הענין ּׁשּמצינּו מה  ּגם  וזה ּו ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּתֹורה  ּגם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכֹולל 

ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ב ), סעיף  (כנ"ל  עקיבא  לר ּבי ּבׁשּיכ ּות  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "
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ספ "ג.49) דעות הל' רמב "ם וראה ו. ג, שסח .50)משלי  ע ' ח "י  מוהריי "צ  אדמו"ר באג"ק  החיים 51)הובא עץ  קונטרס  ראה

ואילך. 316 ע ' חי "ד לקו"ש ואילך. 75 ע ' תרפ "ט  השיחות ספר וראה סע "ג 52)פכ"ב . ג, שה"ש גֿד. ה, ויקרא לקו"ת ראה

א.53)ואילך. פו, סנהדרין

    
‰Bz‰Ó Á˜Ï ‰Ê,עצמהÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈvL ‰BÓ ‰Bz‰L ∆ƒ¿»≈«»∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ì‚Â ,ÏÏÎa ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«¿ƒ»
והיא  מהתורה באה הזמנים בסדר  לתורה הקודמת התפילה גם למעשה כן  ואם

התורה], מלימוד  בא התפילה לעבודת שהכוח פלא זה ואין  התורה, פי  על 

„ÚÂ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ô‰≈¿ƒ«ƒ¿¿«
EÈÎc ÏÎ"c ‰„BÚÏ«¬»ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc49 התורה בכוח בא שהכל  »≈
התורה. לימוד  ידי  ועל 

‰Êe מה (ובכל  התורה בלימוד  »∆
ממנו ) כוח ומקבל  CÈ»̂ƒשנמשך 

Lb ‰LÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆«¿ƒ«
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ,"ÏÙÚ"¬»∆»∆…∆ƒ¿
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«»

מוגדר  O‰Ó‚‰הלא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»
שכלית, eÓÈÏa„והבנה CLÓeÈ¿«¿ƒ

.‰‚O‰Â ‰‰a ‰Bz‰«»«¬»»¿«»»
„eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
˙Bz ,‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÊc ÔÈÊÂ ÔÈÊc וסודי סודות ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבתורה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰סודות

,‰‚O‰Ó נעלים הם עצמם שמצד  ≈«»»
אנושי  בשכל  ולרדת ÌÈÎÈ¿̂ƒƒמלבוא

ÏL ÔÙB‡a „eÓÈÏa ‡Ï»…¿ƒ¿∆∆
˜"Î È„Îe ,‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿≈
(a"LB‰Ó) "BÓ„‡«¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL50˙Bz „eÓÈlL , ƒ¿»≈∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙e„ÈÒÁ‰ בעיון «¬ƒ»ƒƒ¿

והשגה  ובהבנה eÓÈÏk¿ƒ„השכל 
‡ÈÏ‚a ˙BÈ‚eq‰ הנגלה חלק «¿¿«¿»

‰BzaL.' וכו וההלכה הגמרא ∆«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿

ÌÈÓL ˙‡Èa51˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«»«ƒ¿…«
ÓÈÏadaL ,˙ÎaL ‰Bz „e ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

'eÎ ‰Le„w‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿»
‰‰‰ ÔÈÚ L‡Ó ˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שבגלל יותר  מובן  כן  ואם ¿««»»
מתוך  להיות צריך  הלימוד  הקדושה

שמים Bza‰יראת Ìb ‡l‡∆»««»

Úe„ik) ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ»»ƒ¿««¬»»¿««»»«»«
‰Ïa˜Â ‡˜Ó ÔÈa ˜eÏÁ‰ הבנה ללא גם בלימוד  עניין  יש שבהם «ƒ≈ƒ¿»¿«»»

eÓÏ˙Â„והשגה ‰LÓÏ52 עיקרי עניין  הם וההשגה ההבנה ),שבהם ¿ƒ¿»¿«¿
˙eËMt˙‰ ÏL ‰Úez ÌÚ ‰eL˜ ‰‚O‰Â ‰‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆¬»»¿«»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿
והדבר  הלומד , האדם של  המציאות

המעלות  את ביטוי  לידי  מביא

שלו , È‡˙והכישרונות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
ÏL ‰Úez ˙ÏÚBt ÌÈÓL»«ƒ∆∆¿»∆

ıeeÈkהאישית (‰CÙהמציאות ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ»»

„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈˆ התורה »ƒƒ¿ƒ
˙‡È'Â ‰‚O‰Â ‰‰a«¬»»¿«»»¿ƒ¿«
BÊ ‡ÏÂ ,„ÁÈ Ì‰ÈL  'ÌÈÓL»«ƒ¿≈∆««¿…
„vnL ıeeÈk‰L „Ïaƒ¿«∆«ƒ∆ƒ«
‰‰Ï ÚÈÙÈ ‡Ï ‰‡i‰«ƒ¿»…«¿ƒ««¬»»

‰‚N‰Â'ה'כיווץ שלכאורה  למרות «¬»»
למנוע  עשוי  כי  לכך  לגרום יכול  היה

לפעול  והכישרונות מהיכולות

ŒÏÚLולהתבטא, ,‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«
ÛqÂ˙È 'ÌÈÓL ˙‡È'‰ È„È¿≈«ƒ¿«»«ƒƒ¿«≈

‡Ùeb ‰‚N‰Â ‰‰a עצמה. «¬»»«¬»»»
Ï‡ Lb ‰LÓe" e‰ÊÂ¿∆…∆ƒ«∆
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰»¬»∆∆«¿ƒ«
ËeLt ÔBˆ ,'ÏÙÚ'¬»∆»»

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL הרצון ∆¿«¿»≈«≈∆
שלמעלה  מוגדר  הלא העליון  האלוקי 

המוחין  LÓÏ‰,ממדרגת CLÓƒ¿»¿…∆
Ìb ÏÏBk ,‰Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»≈«

‰tŒÏÚaL ‰Bz שלימודה אף »∆¿«∆
שכלית. והשגה הבנה מתוך  הוא

ÔÈÚ‰ eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa ברצון הקשור  עניין  ««¿»»
יורד  ולא מהמוחין  שלמעלה העליון 

התורה  ענייני  שאר  כמו  והשגה להבנה

‡È˜Ú ÈaÏ ˙eÎiLa דווקא ¿«»¿«ƒ¬ƒ»
eÓ‡ ‰p‰c ,( ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¿ƒ≈»¿
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כי      

ׁשר ּבי 53ז"ל  הינּו עקיבא , ּדר ּבי א ּליּבא  ּכּוּלה ּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּתֹורה  מק ֹור  ה ּוא  ְְֲִִֶֶֶַָָָָעקיבא 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , ּבענין ואיל ּו וה ּׂשגה . ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָהבנה 

ל ֹו ׁשאין ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון מת ּבּטא  ְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "

הפ מק  ׁשּזה ּו ט ֹוען ׁשה ּׂשכל  ועד  ּבּׂשכל , ֹום  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּגם  והינּו ׂשכר ּה"). וזה  ּתֹורה  ("זֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָה ּׂשכל 

צרי ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה  ּבלימ ּוד  וה ּׂשגה  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבהבנה 

ׁשּלמעלה  ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ּבחינת  ְְְְְִִֶַַַַָָָָלהמ ׁשי

ֿ ודעת . ִַַַַָמ ּטעם 

∑
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Ï"Ê eÈ˙Ba53e‰lek התורה כל  היינו  המשניות, Èacכל  ‡aÈl‡ «≈«¿«ƒ»¿«ƒ

,‡È˜Ú, לשיטתו ‰eÈמתאימים ¬ƒ»«¿
B˜Ó ‡e‰ ‡È˜Ú ÈaL∆«ƒ¬ƒ»¿
d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL ‰Bz»∆¿«∆∆ƒ»»
ÔÈÚa eÏÈ‡Â .‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa בא לא שהדבר  היינו  ««¿»»
בשכל , בהתלבשות אופן  בשום

ÔÈ‡L ËeLt‰ ÔBˆ‰ ‡ha˙Óƒ¿«≈»»«»∆≈
ÏÎOa ÌB˜Ó BÏ אפשרות ואין  »«≈∆

אותו , ויתפוס יקלוט האנושי  שהשכל 

) ÏÎO‰ CÙ‰ e‰fL ÔÚBË ÏÎO‰L „ÚÂ והתמיהה הטענה זו  שהרי  ¿«∆«≈∆≈∆∆≈∆«≈∆
.("dÎN ‰ÊÂ ‰Bz BÊ"»¿∆¿»»
‰‚O‰Â ‰‰a ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆««¬»»¿«»»
‰tŒÏÚaL ‰Bz „eÓÈÏa¿ƒ»∆¿«∆
ההבנה  התורה של  זה שבחלק

והכרחי , עיקרי  עניין  היא וההשגה

לעיל , CÈLÓ‰Ïכמבואר  CÈ»̂ƒ¿«¿ƒ
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»«»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ולכן ∆¿«¿»ƒ««»««
שמים, יראת מתוך  להיות צריך  הלימוד 

לעיל . כמבואר 
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להיֹות  ׁשּצרי מ ֹורה  ׁשה ּתֹורה  מה ּתֹורה , נלקח  ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה 

ּבנֹוגע  הענינים  ּפרטי וגם  ּבכלל , ה ּתפלה  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָענין

לעב ֹודה  ועד  ה ּמצ ֹות , ּבק ּיּום  הן ה ּתפלה ], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלא ֹופן

ּדעה ּו" ּדרכי הענין 49ּד"בכל  להיֹות  צרי ּובזה  . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

"ערפל  ּבחינת  ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש ",ּד"מ ׁשה  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ענין ׁשה ּוא  סתר ֹו, ח ׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשת 

ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  יּומ ׁש מה ּׂשגה , ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ּדלימ ּוד  הענין ּכלל ּות  וזה ּו וה ּׂשגה . ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבהבנה 

הענינים  ׁשּגם  החסיד ּות , ּתֹורת  ה ּתֹורה , ְְֲִִִִִֶַַַַָָָּפנימ ּיּות 

צריכים  מה ּׂשגה , ׁשּלמעלה  ּדרזין ורזין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדרזין

ּוכדברי  וה ּׂשגה , הבנה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבלימ ּוד  ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלבא 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  ,50כ "ק  ְְְִֵֶַַָָ

ּכלימ ּוד  להיֹות  צרי החסיד ּות  ּתֹורת  ְְֲִִִִִֶַַָׁשּלימ ּוד 

הענין  ּכלל ּות  ּגם  וזה ּו ׁשּבּתֹורה . ּבגליא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָה ּסּוגיֹות 

ׁשמים  ּביראת  להיֹות  צרי ה ּתֹורה  ,51ׁשּלימ ּוד  ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מ ּודג ׁש ׁשּבּה ׁשּבכתב , ּתֹורה  ּבלימ ּוד  רק  ְְְְִִֶֶַָָָָֹולא 

ההבנה  ענין מא ׁשר  יֹותר  כ ּו' ה ּקד ּוׁשה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּגם  א ּלא  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהה ּׂשגה ,

ּבין  החל ּוק  (ּכּיד ּוע  והה ּׂשגה  ההבנה  ענין ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָה ּוא 

ותלמ ּוד  למ ׁשנה  וק ּבלה  הגם 52מקרא  ה ּנה  ,( ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּתנּועה  עם  ק ׁשּורה  וה ּׂשגה  ְְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהבנה 

ּתנּועה  ּפֹועלת  ׁשמים  יראת  ואיל ּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהת ּפּׁשט ּות ,

צרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ההת ּפּׁשט ּות ),  הפ) ּכיּוּוץ  ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

- ׁשמים ' ו'יראת  וה ּׂשגה  ּבהבנה  לימ ּוד  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהיֹות 

ׁשּמּצד  ׁשה ּכיּוּוץ  ּבלבד  זֹו ולא  יחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשניהם 

א ּדר ּבה , א ּלא  וה ׂשגה , להבנה  יפריע  לא  ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹה ּיראה 

וה ׂשגה  ּבהבנה  יתוּסף  ׁשמים ' ה 'יראת  ֿ ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשעל 

ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹּגּופא .

ה ּתֹורה , ּבלימ ּוד  למ ׁשה , נמ ׁש מה ּׂשכל , ׁשּלמעלה  ּפׁשּוט  רצ ֹון 'ערפל ', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחינת 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , הענין ּׁשּמצינּו מה  ּגם  וזה ּו ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּתֹורה  ּגם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכֹולל 

ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ב ), סעיף  (כנ"ל  עקיבא  לר ּבי ּבׁשּיכ ּות  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "
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ספ "ג.49) דעות הל' רמב "ם וראה ו. ג, שסח .50)משלי  ע ' ח "י  מוהריי "צ  אדמו"ר באג"ק  החיים 51)הובא עץ  קונטרס  ראה

ואילך. 316 ע ' חי "ד לקו"ש ואילך. 75 ע ' תרפ "ט  השיחות ספר וראה סע "ג 52)פכ"ב . ג, שה"ש גֿד. ה, ויקרא לקו"ת ראה

א.53)ואילך. פו, סנהדרין

    
‰Bz‰Ó Á˜Ï ‰Ê,עצמהÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈvL ‰BÓ ‰Bz‰L ∆ƒ¿»≈«»∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ì‚Â ,ÏÏÎa ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«¿ƒ»
והיא  מהתורה באה הזמנים בסדר  לתורה הקודמת התפילה גם למעשה כן  ואם

התורה], מלימוד  בא התפילה לעבודת שהכוח פלא זה ואין  התורה, פי  על 

„ÚÂ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ô‰≈¿ƒ«ƒ¿¿«
EÈÎc ÏÎ"c ‰„BÚÏ«¬»ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc49 התורה בכוח בא שהכל  »≈
התורה. לימוד  ידי  ועל 

‰Êe מה (ובכל  התורה בלימוד  »∆
ממנו ) כוח ומקבל  CÈ»̂ƒשנמשך 

Lb ‰LÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆«¿ƒ«
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ,"ÏÙÚ"¬»∆»∆…∆ƒ¿
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«»

מוגדר  O‰Ó‚‰הלא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»
שכלית, eÓÈÏa„והבנה CLÓeÈ¿«¿ƒ

.‰‚O‰Â ‰‰a ‰Bz‰«»«¬»»¿«»»
„eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
˙Bz ,‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÊc ÔÈÊÂ ÔÈÊc וסודי סודות ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבתורה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰סודות

,‰‚O‰Ó נעלים הם עצמם שמצד  ≈«»»
אנושי  בשכל  ולרדת ÌÈÎÈ¿̂ƒƒמלבוא

ÏL ÔÙB‡a „eÓÈÏa ‡Ï»…¿ƒ¿∆∆
˜"Î È„Îe ,‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿≈
(a"LB‰Ó) "BÓ„‡«¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL50˙Bz „eÓÈlL , ƒ¿»≈∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙e„ÈÒÁ‰ בעיון «¬ƒ»ƒƒ¿

והשגה  ובהבנה eÓÈÏk¿ƒ„השכל 
‡ÈÏ‚a ˙BÈ‚eq‰ הנגלה חלק «¿¿«¿»

‰BzaL.' וכו וההלכה הגמרא ∆«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿

ÌÈÓL ˙‡Èa51˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«»«ƒ¿…«
ÓÈÏadaL ,˙ÎaL ‰Bz „e ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

'eÎ ‰Le„w‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿»
‰‰‰ ÔÈÚ L‡Ó ˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שבגלל יותר  מובן  כן  ואם ¿««»»
מתוך  להיות צריך  הלימוד  הקדושה

שמים Bza‰יראת Ìb ‡l‡∆»««»

Úe„ik) ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ»»ƒ¿««¬»»¿««»»«»«
‰Ïa˜Â ‡˜Ó ÔÈa ˜eÏÁ‰ הבנה ללא גם בלימוד  עניין  יש שבהם «ƒ≈ƒ¿»¿«»»

eÓÏ˙Â„והשגה ‰LÓÏ52 עיקרי עניין  הם וההשגה ההבנה ),שבהם ¿ƒ¿»¿«¿
˙eËMt˙‰ ÏL ‰Úez ÌÚ ‰eL˜ ‰‚O‰Â ‰‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆¬»»¿«»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿
והדבר  הלומד , האדם של  המציאות

המעלות  את ביטוי  לידי  מביא

שלו , È‡˙והכישרונות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
ÏL ‰Úez ˙ÏÚBt ÌÈÓL»«ƒ∆∆¿»∆

ıeeÈkהאישית (‰CÙהמציאות ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ»»

„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈˆ התורה »ƒƒ¿ƒ
˙‡È'Â ‰‚O‰Â ‰‰a«¬»»¿«»»¿ƒ¿«
BÊ ‡ÏÂ ,„ÁÈ Ì‰ÈL  'ÌÈÓL»«ƒ¿≈∆««¿…
„vnL ıeeÈk‰L „Ïaƒ¿«∆«ƒ∆ƒ«
‰‰Ï ÚÈÙÈ ‡Ï ‰‡i‰«ƒ¿»…«¿ƒ««¬»»

‰‚N‰Â'ה'כיווץ שלכאורה  למרות «¬»»
למנוע  עשוי  כי  לכך  לגרום יכול  היה

לפעול  והכישרונות מהיכולות

ŒÏÚLולהתבטא, ,‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«
ÛqÂ˙È 'ÌÈÓL ˙‡È'‰ È„È¿≈«ƒ¿«»«ƒƒ¿«≈

‡Ùeb ‰‚N‰Â ‰‰a עצמה. «¬»»«¬»»»
Ï‡ Lb ‰LÓe" e‰ÊÂ¿∆…∆ƒ«∆
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰»¬»∆∆«¿ƒ«
ËeLt ÔBˆ ,'ÏÙÚ'¬»∆»»

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL הרצון ∆¿«¿»≈«≈∆
שלמעלה  מוגדר  הלא העליון  האלוקי 

המוחין  LÓÏ‰,ממדרגת CLÓƒ¿»¿…∆
Ìb ÏÏBk ,‰Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»≈«

‰tŒÏÚaL ‰Bz שלימודה אף »∆¿«∆
שכלית. והשגה הבנה מתוך  הוא

ÔÈÚ‰ eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa ברצון הקשור  עניין  ««¿»»
יורד  ולא מהמוחין  שלמעלה העליון 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו למחרת יום ההילולא השנים עשר של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

יהי רצון - שכהתחלת וראש פרק השנים עשר של ההמשך באתי לגני - שנתן כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ללמדו ביום ההסתלקות שלו - יתגלה אור א"ס למטה עד אין תכלית, ובזה יתגלה ג"כ האוצר דלמעלה,

ואשר  לא ראתה,  דעין  היא הבחינה  קץ,  אין  למעלה  אוצרו של ממה"מ הקב"ה, מה שהוא 

בשביל נצוח המלחמה,

למעלה - מלחמת הקדושה נגד הקליפה, ולמטה - מלחמת נה"א נגד נה"ב,

להכות בכורי מצרים, תוקף ועוצם המצרים וגבולים, ותוקף ועוצם הקליפה -

פותחים ונותנים האוצר ע"י שרי הפקידים שהם פקידי החיל והכוונה בזה - הם אנשי החיל,

ויהי כל זה בטוב הנראה והנגלה, וכמ"ש יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וכהבקשה ואוצרך הטוב 

לנו תפתח,

ויבוא כל זה בפועל ועד למעשה, שהוא העיקר, ובמילואו באופן כדבעי לי' למיעבד - בלימוד 

התורה )נגלה וחסידות( בעבודת התפלה ובקיום המצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן


