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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰MÓÁ·e'וגֹו הּׁשביעי לחדׁש יֹום ,1עׂשר «¬ƒ»ְְִִֶַַָָֹ

ּופרטי  החג ענין ּבּכתּוב ְְְִֵֵֶַַָָָָּומבאר

ּבּזהר  ואיתא ׁשּבֹו. ׁשאל 2הּקרּבנֹות יֹוסי רּבי ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

קאמירי. מאי יֹום, עׂשר חמּׁשה הני אּבא: ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָלרּבי

ּכל  לתּתא, ּבין לעילא ּבין חזי, ּתא ליּה: ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָאמר

יתבא  ּובארחיּה נטלא ּבארחיּה וחד ְְְְְְְֵֵַַָָָָָָחד

ואחרּֿכ) ּדעביד מאי ועביד אתער, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָּובארחיּה

יֹום  עׂשר "ּובחמּׁשה הּפסּוק את לבאר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָמתחיל

ׁשּיׁש והינּו, ּכדלקּמן). וגֹו', הּׁשביעי" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹלחדׁש

למעלה  מּלמּטה העלאה לענין וסדר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

ההמׁשכה  לענין וסדר ודר נטלא") ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ("ּבארחיּה

ּבעׂשר  הן יתבא"), ("ּבארחיּה למּטה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמּלמעלה

("לעילא"), העליֹון ׁשּבאדם העליֹונֹות ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָהּספירֹות

("לתּתא") למּטה ּבאדם הּנפׁש ּכחֹות ּבעׂשר ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהן

לעליֹון" "אּדּמה עלֿׁשם יׁש3ׁשּנקרא ּוכמֹוֿכן , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אתערּותאּֿדלעילא  ענין לכללּות וסדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדר

("ּבארחיּה אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנעׂשה

ּכּידּוע  כּו'), העליֹונֹות 4אתער" הּספירֹות ׁשעׂשר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּתחּתֹונֹות  הּספיר ֹות עׂשר עלֿידי ְְְְְִִֵֶֶַַַַמתעֹוררֹות

את  עׂשה אלקים "ּבצלם ּכי הּתחּתֹון, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבאדם

אפן 5האדם" ּכפי למעלה לעֹורר ּבכחֹו אׁשר עד , ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּכּידּוע  ּבזה, הענין [ּוכללּות למּטה 6התעֹוררּותֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  הּפסּוק 7ּפרּוׁש צּל",8על "ה' ְִֵֵַַַַַָ

הּצל  ּכמֹו ,ׁשּל הּצל ּכביכֹול הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּקּב"ה

האדם  אחרי ּפֹונה ּכל 9ׁשהּוא מתעֹוררים ׁשּלכן , ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

למּטה. האדם עׂשּית עלֿידי ּדלמעלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָהענינים
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l"yz'dו ,zekeqd bgc 'a mei

למּטה, מּלמעלה להמׁשכה ּבנֹוגע הּוא ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָוכן

הּמּגיד  הרב ּתֹורת הּפסּוק 10ּכּידּוע 11על ִַַַַַַַַָָָ

אתם  יעׂשה אׁשר ּגֹו' חּקֹותי את ְְֲֲֶֶֶֶַַַָֹֻ"ּוׁשמרּתם

הּמצֹות  מעׂשה ׁשעלֿידי ּבהם", וחי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאדם

ּגם  מּובן וכן ּבּמצ ֹות. "חּיּות" האדם ְְְִִֵַַַַָָָָממׁשי

הּזקן  אדמֹו"ר הּמּגיד 12מּתֹורת מהרב 13ׁשּׁשמע ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּמׁשנה  מאמר מּמ",14על למעלה מה "ּדע ְְְֲִִַַַַַַַָָָ

מהאדם  ,"מּמ" הם ׁשּלמעלה הענינים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

ענין  לבאר מתחיל זֹו, הקּדמה ּולאחרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלמּטה].

היא, הּבאּור ּונקּדת ּגֹו', יֹום" עׂשר ְֲִִֵַַַָָָֻ"ּבחמּׁשה

ּבא  הּׁשביעי" לחדׁש יֹום עׂשר ְֲִִִֶֶַַָָָָֹׁש"חמּׁשה

הּכּפּורים), (יֹום לחדׁש" ה"עׂשֹור ְֲִִֵֶֶַַַָֹלאחרי

(הּספירה  הּמלכּות ספירת עלּית ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָׁשענינֹו

הּכתר  ּבספירת למּטה) מּלמעלה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהעׂשירית

ׁשּלכן  למעלה), מּלמּטה העׂשירית ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ(הּספירה

ּכדי  ּדוקא, לחדׁש" "העׂשירי יֹום למּטה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻהקּבע

הּספירה  למעלה ּתתעֹורר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשעלֿידיֿזה

הּמלכּות  ּבנין נעׂשה ואחרּֿכ ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָהעׂשירית.

לּה ׁשּנמׁשכים ּדזעירֿאנּפין' חסדים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָּב'חמּׁשה

ּב'סּדּור  ּבארּכה ּכּמבאר כּו', מּקיפים ְְְֲִִִִִַַַַָָֹֻּבבחינת

ּדבריֿאלקיםֿחּיים' מאמר 4עם המׁש ּבפרּוׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַֹ

וזהּו כּו'. ּדמלּכא אחרנין יֹומין חמּׁשה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹהּזהר:

ּדוקא  למּטה ׁשּנקּבע הּסּכֹות חג ׁשל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻענינֹו

ּכדי  הּׁשביעי", לחדׁש יֹום עׂשר ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ"ּבחמּׁשה

ענינים  ּכל יתעֹוררּו למּטה, העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשעלֿידי

כּו'. "מלּכא" ּבבחינת ְְִִֵַַָאּלּו
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קי.10) סימן או"ת סרכ"ז. ה.11)לקו"א יח, ועוד.12)אחרי אייר. יג יום" "היום .23 ע' תש"ד השיחות לקו"א 13)ספר

תפ. סימן או"ת מ"ב.14)סקצ"ח. פ"א אבות

˙¯Bz Úe„ik ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»«»««
„Èbn‰ ‰eÒt˜ממעזריטש‰10¯· ÏÚ11È˙BwÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe" »«««ƒ««»¿«¿∆∆À«

‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,"Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ 'Bb¬∆«¬∆…»»»»»«»∆∆«¿≈«¬≈
Ì„‡‰ CÈLÓÓ ˙Bˆn‰ תוספת"˙eiÁ" אלוקיתÔÎÂ .˙Bˆna «ƒ¿«¿ƒ»»»««ƒ¿¿≈

¯"BÓ„‡ ˙¯BzÓ Ìb Ô·eÓ»«ƒ««¿
Ô˜f‰12·¯‰Ó ÚÓML «»≈∆»«≈»«

„Èbn‰13¯Ó‡Ó ÏÚ ««ƒ««¬«
‰Ln‰14 אבות Ó‰בפרקי Úc" «ƒ¿»««

ÌÈÈÚ‰ ÏkL ,"CnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»∆»»ƒ¿»ƒ
ÓlL,"EnÓ" Ì‰ ‰ÏÚ ∆¿«¿»≈ƒ¿

‰hÓÏ Ì„‡‰Ó ופעולת הנהגת כי ≈»»»¿«»
לאלוקות  ולהתקרב להתעלות האדם

השפעה  לה יש למעלה, מלמטה

האלוקי  האור המשכת על ופעולה

למטה  ].מלמעלה
ÏÈÁ˙Ó ,BÊ ‰Óc˜‰ È¯Á‡Ïe¿«¬≈«¿»»«¿ƒ

"MÓÁa‰הזוהר  ÔÈÚ ¯‡·Ï¿»≈ƒ¿««¬ƒ»
,'Bb "ÌBÈ ¯NÚ עניינו את היינו »»

הסוכות, חג של »c˜e¿À˙הפנימי
¯NÚ ‰MÓÁ"L ,‡È‰ ¯e‡a‰«≈ƒ∆¬ƒ»»»

"ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ ÌBÈ חל שבו «…∆«¿ƒƒ
הסוכות חג של הראשון «a‡היום

"L„ÁÏ ¯BNÚ"‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈∆»«…∆
BÈÚL ,(ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ)«ƒƒ∆ƒ¿»
בעשירי  החל הכיפורים יום של הפנימי

הוא  תשרי, חודש השביעי, לחודש

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ˙iÏÚ¬ƒ«¿ƒ«««¿
‰ÏÚÓlÓ ˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯ÈÙq‰)«¿ƒ»»¬ƒƒƒ¿«¿»

‰hÓÏ הספירות את כשמונים ¿«»
למטה, החכמה, מספירת מלמעלה,

תפארת  גבורה חסד דעת בינה היינו

המלכות  ספירת מלכות, יסוד הוד נצח

העשירית  הספירה וביום )היא

עולה  המלכות ספירת הכיפורים

מכל  למטה שהיא הרגיל ממקומה

‰k˙¯הספירות, ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯ÈÙq‰) עשר את כשסופרים «¿ƒ»»¬ƒƒƒ¿«»¿«¿»

החכמה, ספירת שמעל הכתר לספירת מגיעים למעלה, מלמטה הספירות

הדעת  אין נמנה, ש'כשהכתר הכלל לפי העשירית, הספירה היא והכתר

hÓÏ‰נמנה' Úa˜‰ ÔÎlL הכיפורים ), "‰È¯ÈNÚכיום ÌBÈ ∆»≈À¿«¿«»»¬ƒƒ
‰¯ÈÙq‰ ‰ÏÚÓÏ ¯¯BÚ˙z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k ,‡˜Âc "L„ÁÏ«…∆«¿»¿≈∆«¿≈∆ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒ»

˙È¯ÈNÚ‰.הכתר ספירת ספירת CkŒ¯Á‡Âהיא הכיפורים שביום לאחר »¬ƒƒ¿««»

הכתר, בבחינת מתעלית ‰eÎÏn˙,המלכות ÔÈa ‰NÚ נמשך כלומר, «¬»ƒ¿«««¿
'בניין  המושג כלל, (בדרך 'נבנית' והמלכות אור תוספת המלכות בספירת

והשפע  האור וחסידות, בקבלה כמבואר השנה, ראש לגבי מוזכר המלכות'

ידי  על לעולמות ונמשך יורד המידות) ואור המוחין (אור הספירות כל של

בסיום  שנה ומידי המלכות, ספירת

השנה  תחילת ולקראת החולפת השנה

את  להחיות האלוקי הרצון החדשה,

והשפע העול  ומסתלק, נעלם מות

המלכות, ידי על כלל בדרך שעובר

ישראל  בני של העבודה ידי ועל נעצר.

מחדש  מתעורר הרצון השנה, בראש

וכך  מחדש נמשך הספירות של והאור

וכאן  ו'נבנית', חוזרת המלכות ספירת

המלכות  בספירת ההארה תוספת גם

'בניין  נקראת הכיפורים ליום בשייכות

ש'בניין  ומבאר וממשיך המלכות')

מלמעלה  ההמשכה ידי על המלכות'

הוא  הכיפורים ביום למטה

Œ¯ÈÚÊc ÌÈ„ÒÁ ‰MÓÁ'a«¬ƒ»¬»ƒƒ¿≈
,'ÔÈt‡ נקראות העליונות המידות «¿ƒ

שבמוחין  לאור ביחס (כי זעירות 'פנים

המידות  אור שבכתר, אנפין' וב'אריך

ההארה  ועיקר ו'קטן') מועט הוא

במידת  היא המידות של וההשפעה

עניינים  לחמישה שנחלקת החסד

המתבטא  (דבר חסדים' 'ה' הנקראים

ומשפיעה, הנותנת שביד, בכך למטה

אצבעות) חמש dÏיש ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ»
לספירת  נמשכים החסדים חמש

eÎ'המלכות ÌÈÙÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ
באה  היא ההמשכה מעלת ומפני

ולא  'מקיף', בדרך המלכות בספירת

פנימית, «…¿»nk·‡¯בהתלבשות
ŒÈ¯·c ÌÚ ¯ecÒ'a ‰k¯‡a«¬À»¿ƒƒƒ¿≈

'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡4 מאמרי עם סידור ¡…ƒ«ƒ
Ó‡Ó¯חסידות  CLÓ‰ Le¯Ùa¿≈∆¿≈«¬«

:¯‰f‰ואילו הגבירה, ל'מטרוניתא', שייך העשירי ÔÈÓBÈשהיום ‰MÓÁ «…«¬ƒ»ƒ
'eÎ ‡kÏÓc ÔÈ¯Á‡.עצמו המלך של הם אחרים ימים חמשה «¬»ƒ¿«¿»

BÈÚ e‰ÊÂ הפנימי‡˜Âc ‰hÓÏ Úa˜pL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ¿∆ƒ¿»∆««À∆ƒ¿«¿«»«¿»
È„ÈŒÏÚL È„k ,"ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa"«¬ƒ»»»«…∆«¿ƒƒ¿≈∆«¿≈
"‡kÏÓ" ˙ÈÁ·a el‡ ÌÈÈÚ Ïk e¯¯BÚ˙È ,‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ««¿»

,'eÎ.לעיל כמבואר
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ז 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

(·Í‡ הענין ּבכללּות להבין צרי עדין «¿ְְְֲִִִִִַָָָָָ

האדם  עלֿידי נעׂשית למעלה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשההתעֹוררּות

למעלה, הּוא ׁשהענין ׁשּכפי ,לאיד (וכן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָלמּטה

הרי  מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה למּטה), ּגם נקּבע ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּכ

הּזהר: (ּובלׁשֹון ּומּטה' 'מעלה ענין ְְְֲִִִִַַַַַָָֹאמּתית

לגמרי  ּברחּוק ׁשהם ּבאפן הּוא ּולתּתא) ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹלעילא

ּוביֹותר  ּביניהם. הּקׁשר מהּו ואםּֿכן מּזה, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

לּספירֹות  ּבנֹוגע ׁשאפילּו הּידּוע, עלּֿפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֻיקׁשה

מּכל  "לאו ׁשאֹורֿאיןֿס ֹוף אמרּו ְְִֵֶֶָָָָהעליֹונֹות,

ּכלל" איהּו מּדֹות נאמר 15אינּון ולכן ,16- "אליו ְְֱִִִֵֵֶַָָָ

הּמלּבׁש ׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף הינּו, למּדֹותיו", ְְְְִֵֶַַָָָֹֻולא

מהּספירֹות. ּבאיןֿער למעלה הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַָֹּבּספירֹות

חּיים' ה'עץ מּמאמר ּגם ׁש"אֹורֿאין17ֿוכּמּובן ְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

ּובּבינה  מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבּכתר מאיר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוף

חּלֹון, עלֿידי ּובזעירֿאנּפין מקֹום, ְְְְִִִֵֵַַַָּברחּוק

לעֹולמֹות  ּומאצילּות נקב, עלֿידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָּובּמלכּות

והינּו, ּפרסא", עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

מּדֹות  אינּון מּכל "לאו ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ְִִִֵֵֶָָָדכיון

עלֿידי  ההמׁשכה להיֹות צריכה לכן ּכלל", ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאיהּו

וקלֿ ּבמּכלֿׁשּכן מּובן ּומּזה כּו'. ו'נקב' ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ'חּלֹון'

לגּבי  ה'ּמּטה' ׁשל הער רחּוק ּגדל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוחמר

והּׁשּיכּות  הּקׁשר מהּו ואםּֿכן, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָה'מעלה'.
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ב).15) (יז, בהקדמה אוה"ת 16)תקו"ז ב. פה, דא"ח עם סידור וראה פ"ב. הכוונה) (שער לב שער בפרדס הובא ספרי

תשרי. יא יום" "היום א'תסג. ע' שובה לשבת סדר 17)דרושים (שער מז שער פי"גֿיד. אבי"ע) דרושי (שער מב שער

פ"א. אבי"ע)

˙e¯¯BÚ˙‰‰L ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (·«¬«ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»ƒ¿»∆«ƒ¿¿
‰ÏÚÓÏוגילוי הארה תוספת יש ידה שעל È„ÈŒÏÚבאלוקות ˙ÈNÚ ¿«¿»«¬≈«¿≈

,C„È‡Ï ÔÎÂ) ‰hÓÏ Ì„‡‰ שני מצד העניין את להבין צריך וגם »»»¿«»¿≈¿ƒ»
‰hÓÏ Ìb Úa˜ Ck ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÈÚ‰L ÈÙkL והעניינים ∆¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿««¿«»

שלמעלה  לעניינים מקבילים ),למטה
È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈
'‰hÓe ‰ÏÚÓ' ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿««¿»«»
ולא  באמת, ותחתון באמת עליון היינו

יחסי  באופן ‰f‰¯:רק ÔBLÏ·e)ƒ¿«…«
ÔÙ‡a ‡e‰ (‡z˙Ïe ‡ÏÈÚÏ¿≈»¿«»¿…∆

Ì‰L'וה'למטה eÁ¯a˜ה'למעלה' ∆≈¿ƒ
,‰fÓ ‰Ê È¯Ó‚Ï כל ביניהם ואין ¿«¿≈∆ƒ∆

והשוואה, e‰Óיחס ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«
Ì‰ÈÈa ¯Lw‰ לכך ההסבר ומה «∆∆≈≈∆

וכן  ה'למעלה' על משפיע שה'למטה'

על  משפיע ה'למעלה' לאידך

ה'למטה'?

,Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰L˜È ¯˙BÈ·e¿≈À¿∆«ƒ«»«
˙B¯ÈÙqÏ Ú‚Ba eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿≈««¿ƒ

˙BBÈÏÚ‰'למטה' של עניין שאינם »∆¿
'למעלה', של עניין ¿«‡e¯Óאלא

אליהו' ≈∆ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lב'פתח
ומופשט  אמיתי, בליֿגבול הוא עצמו

כמו  הספירות של ההגדרות מכל

אלא  ו'חסד' ÏkÓ'חכמה' Â‡Ï"»ƒ»
"ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡15, אין ƒƒƒ¿»

כל  של ההגבלות ואת התכונות את בו

מהן  נעלה הוא אלא הללו המידות

¯Ó‡ ÔÎÏÂ16‡ÏÂ - ÂÈÏ‡" ¿»≈∆¡«≈»¿…
,"ÂÈ˙BcÓÏ מי" בתורה הכתוב על ¿ƒ»

דרשו  אליו", קראנו בכל אלוקינו כה'

למדותיו", ולא "אליו ז"ל חכמינו

מכוונת  הקריאה אין הקדושֿברוךֿהוא אל ומתפלל קורא יהודי כאשר כלומר,

שלמעלה  סוף אין בעצמו, להקדושֿברוךֿהוא אלא למידותֿהספירות

הוא  הדברים של הפנימי שהפירוש מבואר וחסידות ובקבלה מהמידות,

עצמן, המידות לספירות, בספירות שמלובש סוף האין אור בין גם להבדיל

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa LaÏn‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰L ,eÈ‰«¿∆»≈«¿À»«¿ƒ¿«¿»
C¯ÚŒÔÈ‡a והשוואה יחס כל 'אליו',B¯ÈÙq‰Ó˙ללא הכוונה וזו עצמן ¿≈¬…≈«¿ƒ

הספירות. 'למידותיו', ולא סוף, האין ‰'ıÚאל ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«¬«»≈
'ÌÈiÁ17 האריז"ל ka˙¯מכתבי ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"L «ƒ∆≈≈ƒ«∆∆

Œ¯ÈÚÊ·e ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰Èa·e ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e«»¿»¿≈»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈
˙eÏÈˆ‡Óe ,·˜ È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏn·e ,ÔBlÁ È„ÈŒÏÚ ÔÈt‡«¿ƒ«¿≈«««¿«¿≈∆∆≈¬ƒ

,"‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ אור כלומר, ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»
למטה  עד מלמעלה האלוקי האור ירידת של הדרגות בכל מאיר סוף האין

של  ומהותה למעלתה בהתאם היא ההארה ואופן מידת דרגה שבכל אלא

העליונות  הספירות מעשר שלמעלה עליון כתר בחינת - בכתר דרגה, אותה

האדם) ראש מעל הוא שהכתר (כשם

והנעלית  הראשונה הספירה - ובחכמה

האורֿאיןֿסוף  הספירות, מעשר ביותר

רב, באור היינו מקום, בקירוב מאיר

במקום  יותר מאיר גשמי שאור כשם

בספירת  - בבינה האור, למקור קרוב

מקום, בריחוק מאיר האור הבינה

כמו  יותר, פחותה במידה הארה שהיא

האור, ממקור רחוק מאיר שהאור

העליונות, המידות – אנפין' וב'זעיר

חלון  ידי על היא סוף האין הארת

מועט  הוא חלון דרך המאיר שהאור

המאיר  מהאור אפילו יותר ומצומצם

מאיר  אורֿאיןֿסוף - ובמלכות מרחוק,

והתחתונה  האחרונה המלכות, בספירת

נקב  ידי על הספירות, מעשר ביותר

פחות  אור, מאוד מעט רק עובר שדרכו

חלון, דרך העובר אור מאשר

על  – לבריאהֿיצירהֿעשיה ומאצילות

עובר  סוף האין האור כאשר פרסא, ידי

האצילות, עולם של המלכות מספירת

העולמות  ארבעת מבין העליון העולם

בגלוי, היא האלוקות שבו הרוחניים,

שלמטה  העולמות בשלושת להאיר

בהם  בריאהֿיצירהֿעשייה, מאצילות,

(רוחניים) נבראים של מציאות יש

באצילות, כמו בגלוי אינה והאלוקות

והעלם  צמצום עובר האלוקי האור

וילון  כמו שהיא לבריאהֿיצירהֿועשיה אצילות שבין ה"פרסא" ידי על נוסף

"והבדילה  הפסוק על אונקלוס (כתרגום האור על ומסתיר המעלים ומסך

המאמר, בהמשך בפרטיות שיבואר וכפי "פרסא"), – פרוכת לכם", הפרוכת

‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï" ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÂÈÎ„ ,eÈ‰Âe‰È ¿«¿¿≈»∆≈»ƒ»ƒƒƒ
,"ÏÏk,הספירות מעניין מאד ונבדל מרומם BÈ‰Ï˙אלא ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ ¿»»≈¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ בספירות סוף האין eÎ'.של '·˜'Â 'ÔBlÁ' È„ÈŒÏÚ ואם ««¿»»«¿≈«¿∆∆
והספירות, סוף האין של היחס לגבי הדברים פני הם Ô·eÓאלה ‰fÓeƒ∆»

'‰hn'‰ ÏL C¯Ú‰ ˜eÁ¯ Ï„b ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏkÓa¿ƒ»∆≈¿«»…∆…∆ƒ»≈∆∆««»
ה' את העובד התחתון האדם ‰'ÏÚÓ‰'כפשוטו, Èa‚Ï.סוף האין אור ¿«≈««¿»

,Ì‰ÈÈa ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ e‰Ó ,ÔkŒÌ‡Â יש התחתונים שמעשי ¿ƒ≈««∆∆¿««»≈≈∆
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l"yz'dח ,zekeqd bgc 'a mei

ׁשעלֿידיֿזה  הּסּכֹות, לחג ּבנֹוגע ּוכמֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻּביניהם,

"חמּׁשה  יֹום את קֹובעים מּטה ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַָָׁשּביתּֿדין

למעלה  מתעֹוררים  אזי הּׁשביעי", לחדׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹעׂשר

ּוכמֹו למּטה, ונמׁשכים הּסּכֹות חג עניני ְְְְְְִִִֵַַַָָָֻּכל

ּדיֹוםֿ הּקטרת ענן ּומתּגּלה נמׁש הּסּכה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּבסכ

נאמר 18הּכּפּורים  זה ׁשעל על 19, אראה ּבענן "ּכי ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבעצמּותי"הּכּפ - "אראה התּגּלּות 20רת", , ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

על21ֿהעצמּות  ּבפנימּיּות נמׁש זה ואחרּֿכ , ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

מינים  ד' נטילת מצות נעׂשה 22ידי ועלֿידיֿזה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

לׁשמיניֿ עד ׂשמחתנּו" ּב"זמן הּׂשמחה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּגּלּוי

וׂשמחתּֿתֹורה. ְְֲִֶֶַָעצרת

(‚Ô·eÈÂ הּסּכֹות חג ּבמאמר הּמבאר עלּֿפי ¿»ְְֲִַַַַַַָֹֻ

ׁשנה) מאה (לפני ּדּבּורֿהּמתחיל 23תר"ל ְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשּנמׁשכים  ּדּבינה מּקיפים ענין ׁשרׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ"להבין

חּיים' ה'עץ מאמר ׁשם ׁשּמביא הּסּכה", ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻעלֿידי

ּובחכמה  ּבּכתר מאיר  ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף ְִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנ"ל,

ּובזעירֿ מקֹום, ּברחּוק ּובּבינה מקֹום, ְְְִִִֵֵַָָָּבקרּוב

נקב, עלֿידי ּובּמלכּות חּלֹון, עלֿידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַאנּפין

עלֿ ּבריאהֿיצירהֿע ׂשּיה לעֹולמֹות ְְְֲֲִִִִֵַָָָָּומאצילּות

להבין  צרי זה ּכל ׁשּלהבין ּומבאר, ּפרסא". ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָידי

ו'רחּוק  מקֹום' 'קרּוב ענין למעלה ׁשּי ְְְְִִֵַַַָָָָמה

מקֹום  ּגדר למעלה ׁשּי לא ּדלכאֹורה ְְְְִֶֶַַָָָָָֹמקֹום',

רק  הּוא "מקֹום" ּדפרּוׁש הּוא, הענין א ְְִֵַַָָָכּו'.

ּומדרגה  כּו',24ּבמעלה ּומּטה מעלה ּבחינת , ְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

נקרא  זה לכן מעלה, יתרֹון לֹו ׁשּיׁש מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדהינּו

נקרא  ׁשהּׂשכל ּומּדֹות, ׂשכל למׁשל ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'מעלה',

מעלה  יתרֹון לֹו ׁשּיׁש לפי הּמּדֹות, לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ'מעלה'

לֹו ויׁש ּגדֹול חכם ׁשהּוא אדם וכן הּמּדֹות, ְְִֵֵֶַַָָָָָעל

והינּו ּגדֹול, אדם נקרא - זּולתֹו על ּבׂשכלֹו ְְְְְְִִִַַָָָָָיתרֹון

מּמה  [ּולהעיר כּו'. חברֹו על יתרֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָלפי
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ח"ב 18) תרל"ז המאמרים (ספר פד פרק תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"א לו, ואילך. א כט, יוהכ"פ שער ראש עטרת ראה

תרו). ב.19)ע' טז, לז,20)אחרי יוהכ"פ שער ראש עטרת וראה .42 ע' תש"ד עו. ע' עטר"ת לד. ע' עת"ר המאמרים ספר

שם.21)ב. תש"ד המאמרים פז.22)ספר פרק שם. הנ"ל המשך וש"נ.23)ראה ואילך. שסט ס"ע תרכ"ט המאמרים ספר

סע"ב.24) עד, להצ"צ החקירה בספר נת' פ"ח. ח"א מו"נ ראה

למטה העבודה ידי על היא למעלה וההמשכה למעלה על השפעה ¿BÓÎeלהם
‰hÓ ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙Bkq‰ ‚ÁÏ Ú‚Ba¿≈«¿««À∆«¿≈∆∆≈ƒ∆«»

,"ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ ¯NÚ ‰MÓÁ" ÌBÈ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ היו שהרי ¿ƒ∆¬ƒ»»»«…∆«¿ƒƒ
ט"ו  יחול מתי וממילא חודש, ראש יחול מתי וקובעים החדשים את מקדשים

הירח  מולד על עדות לפי בחודש,

מטה של דין ÌÈ¯¯BÚ˙Óבבית ÈÊ‡¬«ƒ¿¿ƒ
˙Bkq‰ ‚Á ÈÈÚ Ïk ‰ÏÚÓÏ¿«¿»»ƒ¿¿≈««À

העליונים ÌÈÎLÓÂ¿ƒ¿»ƒהרוחניים
BÓÎeמלמעלה ,‰hÓÏ עניין למשל ¿«»¿

CLÓזה  ‰kq‰ CÎÒaL∆ƒ¿««À»ƒ¿»
ŒÌBÈc ˙¯Ëw‰ ÔÚ ‰lb˙Óeƒ¿«∆¬««¿…∆¿

ÌÈ¯etk‰18‰Ê ÏÚL ענן , על «ƒƒ∆«∆
הכיפורים יום של Ó‡19¯הקטורת ∆¡«

ÏÚבתורה  ‰‡¯‡ ÔÚa Èk"ƒ∆»»≈»∆«
,"˙¯tk‰ בחסידות כך על ומבואר ««…∆

"È˙eÓˆÚa - ‰‡¯‡"20, ≈»∆¿«¿ƒ
ביום  הקטורת שהקטרת לומר שהכוונה

ממשיכה »¿elb˙‰ƒ˙הכיפורים
˙eÓˆÚ‰21CkŒ¯Á‡Â חג , בבוא »«¿¿««»

שביום Ê‰הסוכות  העצמות גילוי ∆
eiÓÈÙa˙הכיפורים CLÓ וחודר ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ובעולמות ÂˆÓ˙באדם È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«
ÌÈÈÓ '„ ˙ÏÈË22, הוא שעניינה ¿ƒ«ƒƒ

מה  את בפנימיות ולהחדיר להמשיך

'מקיף' בדרך הכיפורים ביום שהתגלה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ באה שההמשכה ¿«¿≈∆
ונרגשת  גלויה בצורה בפנימיות

ÔÓÊ"a ‰ÁÓO‰ Èelb ‰NÚ«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
˙¯ˆÚŒÈÈÓLÏ „Ú "e˙ÁÓNƒ¿»≈«ƒ¿ƒƒ¬∆∆

‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ השמחה שאז ¿ƒ¿«»
יותר. עוד גדולה

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ (‚¿»«ƒ«¿…»
˙Bkq‰ ‚Á ¯Ó‡Óa שאמר ¿«¬«««À
תר"ל  בשנת מהר"ש ≈¿ÈÙÏ)ƒאדמו"ר

,‰L ‰‡Ó אמירת לפני שנה מאה ≈»»»
הסוכות  בחג הרבי ידי על זה מאמר

הפותח 23ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac)תש"ל  ƒ««¿ƒ
ÔÈÚבמילים  L¯L ÔÈ·‰Ï"¿»ƒ…∆ƒ¿«

ÌÈÙÈwÓ שלמעלה 'מקיפים' אורות «ƒƒ
בפנימיות «Èac¿ƒ‰מהתלבשות

הבינה מלמעלה ÌÈÎLÓpLמספירת ∆ƒ¿»ƒ

ומתגלים  È·nL‡למטה ,"‰kq‰ È„ÈŒÏÚ מהר"ש ÌLאדמו"ר «¿≈«À»∆≈ƒ»
הנזכר  ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"Lבמאמר ,Ï"p‰ 'ÌÈiÁ ıÚ'‰ ¯Ó‡Ó«¬«»≈«ƒ««∆≈

,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰Èa·e ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e ¯˙ka ¯È‡Ó≈ƒ«∆∆«»¿»¿≈»«ƒ»¿ƒ»
,·˜ È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏn·e ,ÔBlÁ È„ÈŒÏÚ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ·eƒ¿≈«¿ƒ«¿≈«««¿«¿≈∆∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡Óe≈¬ƒ¿»¿ƒ»
."‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»

לעיל, ÔÈ·‰lLכמבואר ,¯‡·Óe¿»≈∆¿»ƒ
CiL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê Ïk»∆»ƒ¿»ƒ»«»
'ÌB˜Ó ·e¯˜' ÔÈÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«≈»

,'ÌB˜Ó ˜eÁ¯'Â נאמר זה שעל ¿ƒ»
ממקום  היא ובחכמה בכתר שההארה

רחוק  ממקום היא בבינה וההארה קרוב

‰ÏÚÓÏ CiL ‡Ï ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»…«»¿«¿»
'eÎ ÌB˜Ó ¯„b מקום המושג כל כי ∆∆»

רק  ששייכת והגבלה הגדרה הוא

למעלה  ואילו הגשמית, במציאות

רוחנית  במציאות מדובר הרי באלוקות

ההגבלות  מכל ומופשטת הנעלית

הללו? וההגדרות

Le¯Ùc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
‰ÏÚÓa ˜¯ ‡e‰ "ÌB˜Ó"»«¿«¬»

‰‚¯„Óe24‰ÏÚÓ ˙ÈÁa , «¿≈»¿ƒ««¿»
,'eÎ ‰hÓe מדובר לא אכן כלומר, «»

דברים  הפשוט, במובן ומרחק בקירבה

'רחוק' אלא גשמי במקום רק ששייכים

ובמדריגה, בתוכן יותר למעלה הכוונה

בתוכן  יותר למטה הכוונה ו'קרוב'

BÏובמדריגה, LiL ‰Ó eÈ‰c¿«¿«∆≈
‡¯˜ ‰Ê ÔÎÏ ,‰ÏÚÓ ÔB¯˙Èƒ¿«¬»»≈∆ƒ¿»
ÏÎN ÏLÓÏ BÓk ,'‰ÏÚÓ'«¿»¿¿»»≈∆
‡¯˜ ÏÎO‰L ,˙BcÓeƒ∆«≈∆ƒ¿»

,˙Bcn‰ Èa‚Ï '‰ÏÚÓ' בגלל לא «¿»¿«≈«ƒ
יותר  גבוה גשמי במקום נמצא שהשכל

BÏאלא  LiL ÈÙÏ לשכלÔB¯˙È ¿ƒ∆≈ƒ¿
Ì„‡ ÔÎÂ ,˙Bcn‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ«¬»««ƒ¿≈»»
BÏ LÈÂ ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L∆»»»¿≈

B˙ÏeÊ ÏÚ BÏÎNa ÔB¯˙È שאינו ƒ¿¿ƒ¿«»
- גבוהה כך כל ברמה «¿ƒ˜¯‡חכם

eÈ‰Â ,ÏB„b Ì„‡ הכוונה ואין »»»¿«¿
הגדול  החכם אלא בגשמיות לגדולה

'גדול' ÔB¯˙Èנקרא BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ¿
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ט 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

יסֹודי  מהלכֹות ב' ּבפרק הרמּב"ם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכתב

ּבּמלאכים 25הּתֹורה  ּומּטה' 'מעלה לענין ְְְְִִַַַַַַָָָָ

מּמעלתֹו למּטה ׁשאמרנּו "זה נבּדלים), ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ(ׂשכלים

חכמים  ּבׁשני ׁשאֹומרים ּכמֹו הּוא חברֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָׁשל

מחברֹו ּגדֹול למעלה ׁשאחד ׁשהּוא ּבחכמה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשהיא  ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָמּמעלתֹו

ּובהתאם  עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. העלּול", מן ְְְְְִֵֶֶַַַָָלמעלה

אחת: ּבּמאמר, ׁשּמביא הּדגמאֹות ׁשּתי הן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻלכ

לגּבי  'מעלה' נקרא ׁשהּׂשכל ּומּדֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׂשכל

הּמּדֹות, על מעלה יתרֹון לֹו ׁשּיׁש לפי ְְֲִִִִֵֶַַַַָהּמּדֹות

הּמּדֹות  ּבאֹות ׁשּמּמּנּו העּלה הּוא הּׂשכל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכן

חכם  ׁשהּוא מאדם ׁשנּיה, ודגמא העלּול. ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשהן

מקֹום' 'קרּוב ענין ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה כּו']. ְְִִֵֶַַַָָָּגדֹול

אֹורֿ ׁשּמאיר מה ּדהינּו, למעלה, מקֹום' ְְְְְִִֵֶַַַָָו'רחּוק

מקֹום'. 'קרּוב ּבחינת נקרא יֹותר, ְְִִֵֵֵַָָאיןֿסֹוף

מּמה  כּו', ורחּוק' 'קרּוב ענין לבאר ְְְִִִִֵֵַַָּומֹוסיף

את  להׁשּפיל ּכׁשּצרי למּטה, רֹואים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשאנּו

הענינים, ּכל ּתכלית (ׁשּזֹוהי ּבדּבּור ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּׂשכל

הּנה  הּמלכּות), ּבבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתהיה

ואחרּֿכ ּבמחׁשבה, הּׂשכל מתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּתחּלה

ּבדבריו  ׁשּיפעל (ׁשּבכדי למּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּמחׁשבה

מן  יֹוצאים ּדבריו ׁשּיהיּו להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֶָָָָלזּולתֹו,

הּלב, מן ׁשּיֹוצאים ׁש"ּדברים ּכּנֹודע ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּלב,

הּׁשֹומע" ללב הּנה 26נכנסים לּדּבּור, ּומהּמּדֹות ,( ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ׁשהּׂשכל  לפי מקֹום', ּב'רחּוק הּׂשכל מאיר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבדּבּור

ׁשּיתלּבׁש עד למדרגה מּמדרגה להׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָצרי

הּׂשכל  התלּבׁשּות אבל הּדּבּור. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבבחינת

ׁשאיֿאפׁשר  'קרּוב', ּבבחינת הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבמחׁשבה

ואינֹו הּמחׁשבה , אֹותּיֹות ּבלּתי הּׂשכל את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּׂשיג

אּלא  למדרגה, מּמדרגה ולירד להׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָצרי

וזֹוהי  לּׂשכל, הראׁשֹון לבּוׁש היא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּמחׁשבה

ּכל  יׁשנֹו ׁשּבּמחׁשבה (והינּו, 'קרּוב' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבחינת
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א.26)ה"ו.25) סט, בשל"ה הובא - יג שער לר"ת הישר ספר ראה

B¯·Á ÏÚ כך כל חכם kL˙·שאינו ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe] .'eÎ «¬≈¿»ƒƒ«∆»«
Ì"aÓ¯‰'תורה 'משנה ‰Bz¯‰בספר È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó '· ˜¯Ùa25 »«¿«¿∆∆≈ƒ¿¿≈«»

) ÌÈÎ‡Ïna '‰hÓe ‰ÏÚÓ' ÔÈÚÏ שם הרמב"ם בדברי הנקראים ¿ƒ¿««¿»«»««¿»ƒ
ÈÏc· ÌÈÏÎN,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ e¯Ó‡L ‰Ê" ,(Ì ¿»ƒƒ¿»ƒ∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈

ÈLa ÌÈ¯ÓB‡L BÓk ‡e‰¿∆¿ƒƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆∆»»≈¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa¿»¿»∆¿«¿»
BÓÎe ,‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓƒ«¬»∆∆¿

‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L גורם סיבה, ∆¿ƒ¿ƒ»
ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ∆»

אין ",התוצאה  אלה בדברים שגם

אלא  במקום ו'מטה' 'מעלה' הכוונה

ובמדריגה העניין »»ŒÔ‡kŒ„Úבתוכן
BBLÏ.הרמב"ם Ì‡˙‰·eשל ¿¿∆¿≈
CÎÏ הנזכרים הנושאים לשני מקביל ¿»

כאן  הרמב"ם ÈzLבדברי Ô‰≈¿≈
,¯Ó‡na ‡È·nL ˙B‡Ó‚c‰«À¿»∆≈ƒ««¬»
ÏÎO‰L ,˙BcÓe ÏÎOÓ :˙Á‡««ƒ≈∆ƒ∆«≈∆
˙Bcn‰ Èa‚Ï '‰ÏÚÓ' ‡¯˜ƒ¿»«¿»¿«≈«ƒ
ÏÚ ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»«

,˙Bcn‰ הרגש על שולט והשכל «ƒ
‰lÚ‰ ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÎÏÂ הסיבה ¿»≈«≈∆»ƒ»

‰Bcn˙והגורם  ˙B‡a epnnL∆ƒ∆»«ƒ
ÏeÏÚ‰ Ô‰L כי התוצאה, ∆≈∆»

בדרך  מידות 'יוצרת' בשכל ההתבוננות

ועלול. עילה iL‰,של ‡Ó‚„Â¿À¿»¿ƒ»
.['eÎ ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Ó≈»»∆»»»
ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«ƒ¿«
'ÌB˜Ó ˜eÁ¯'Â 'ÌB˜Ó ·e¯˜'≈»¿ƒ»

‰ÏÚÓÏ,באלוקות‰Ó ,eÈ‰c ¿«¿»¿«¿«
,¯˙BÈ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡nL∆≈ƒ≈≈

יותר גדולה האור עוצמת «¿ƒ˜¯‡כאשר
'ÌB˜Ó ·e¯˜' ˙ÈÁa הדבר ¿ƒ«≈»

קרוב. ממקום המאיר לאור נמשל

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר ƒ¿»≈
‰nÓ ,'eÎ '˜eÁ¯Â ·e¯˜' ÔÈÚƒ¿«≈¿ƒƒ«
CÈ¯vLk ,‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿«»¿∆»ƒ

ÏÈtL‰Ï להורידÏÎO‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆«≈∆
ביטוי  לו (ולתת ¯ea„a וכפי «ƒ

למעלה  בנמשל, הם שהדברים

ירידת  (היינו ל'השפלת' יש באלוקות,

חשיבות  בדיבור השכל והמשכת)

כיוון Ïkמיוחדת ˙ÈÏÎz È‰BfL∆ƒ«¿ƒ»

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ,ÌÈÈÚ‰שלמעלה המוחין ÈÁ·a˙של »ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆««¿»»ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ כי פה", "מלכות אליהו' ב'פתח שנאמר כמו דיבור, הוא שעניינה ««¿

ולהחיות  להוות המלכות, ספירת ידי על יומשך, הספירות שאור היא התכלית

ונבראים  ‰p‰עולמות שהוא ), כפי בדיבור, השכל ב'השפלת' הדברים סדר ƒ≈
הוא  האדם, של הנפש בכוחות

‰lÁzÓ ראשון LaÏ˙Óבשלב ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
‰·LÁÓa ÏÎO‰ מקבל הוא שם «≈∆««¿»»

נמשך  הוא שדרכן ואותיות מילים

מהשכל, שלמטה הכוחות אל מהשכל

‰·LÁnÓ CkŒ¯Á‡Â של התוכן ¿««»ƒ«¿»»
נמשך שבלב BcÓÏ˙השכל הרגש ¿ƒ

ÂÈ¯·„a ÏÚÙiL È„ÎaL) ותהיה ∆ƒ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿»»
השפעה  ˆ¯CÈלדברים ,B˙ÏeÊÏ¿»»ƒ

ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈ¯·c eÈ‰iL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆ƒ¿¿»»¿ƒ
ÌÈ¯·c"L Ú„Bpk ,·l‰ ÔÓƒ«≈«»∆¿»ƒ
ÌÈÒÎ ,·l‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

"ÚÓBM‰ ·ÏÏ26 ביטוי לפני ולכן ¿≈«≈«
שבו  שלב להיות צריך בדיבור, השכל

לרגש  יורד Bcn‰Óe˙השכל ,(≈«ƒ
,¯eacÏ מתגלה השכל כך אחר ורק «ƒ

ארוך  בתהליך שמדובר ומאחר בדיבור,

שלבים  כמה È‡Ó¯בן ¯ea„a ‰p‰ƒ≈«ƒ≈ƒ
,'ÌB˜Ó ˜eÁ¯'a ÏÎO‰ אור כמו «≈∆¿ƒ»

ממרחק  ÏÎO‰Lשמאיר ÈÙÏ¿ƒ∆«≈∆
‰‚¯„nÓ ÏLÏzL‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿≈»

‰‚¯„ÓÏ,למחשבה מהשכל ¿«¿≈»
למדות  LaÏ˙iLמהמחשבה „Ú«∆ƒ¿«≈
¯eac‰ ˙ÈÁ·a נחשב הדבר ולכן ƒ¿ƒ««ƒ

מקום'. ‰˙eLaÏ˙'מריחוק Ï·‡¬»ƒ¿«¿
‰·LÁÓa ÏÎO‰ אמנם זו שגם «≈∆««¿»»

בלבד  אחד בשלב מדובר אבל ירידה

˜' ˙ÈÁ·a ‡e‰,'·e¯ כיוון ƒ¿ƒ«≈
˙‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«ƒ∆
˙Bi˙B‡ ÈzÏa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿ƒƒ

,‰·LÁn‰ השכל שהתלבשות כך ««¿»»
חלק  היא המחשבה ידי על במילים

השכל  מהשגת נפרד ≈¿BÈ‡Âבלתי
CÈ¯ˆ,במחשבה להתלבש כדי השכל, »ƒ

‰‚¯„nÓ „¯ÈÏÂ ÏLÏzL‰Ï¿ƒ¿«¿≈¿≈≈ƒ«¿≈»
‡È‰ ‰·LÁn‰ ‡l‡ ,‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»∆»««¿»»ƒ
È‰BÊÂ ,ÏÎOÏ ÔBL‡¯‰ Le·Ï¿»ƒ«≈∆¿ƒ

'·e¯˜' ˙ÈÁa התלבשות ולכן ¿ƒ«≈
ממקום  הארה נקראת במחשבה השכל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia



l"yz'dי ,zekeqd bgc 'a mei

ּובזה  ּבדּבּור). מהֿׁשאיןּֿכן  ּבׁשלמּותֹו, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׂשכל

ּובחכמה  ּבּכתר מאיר ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף מה ְִֵֵֶֶֶַַַָָָיּובן

ּבם  אׁשר הּמדרגֹות ראׁשית ׁשהם קרּוב", ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבבחינת

אֹורֿאיןֿסֹוף. ְִֵֶַמתּגּלה

(„CÈLÓÓeׁשּי אי ׁש"אֹורֿלבאר לֹומר  «¿ƒְֵֵֶַַָָ

ּבקרּוב  ּובחכמה ּבּכתר מאיר ְְִֵֵֵֶֶַַָָאיןֿסֹוף

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות הרי ּדלכאֹורה, ְְְֲִֵֵַָָמקֹום",

ּוכמאמר  ספירֹות, עׂשר מּבחינת למעלה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָהּוא

אי ואםּֿכן ּכלל". איהּו מּדֹות אינּון מּכל ְְִִִִִֵֵָָָ"לאו

ּבקרּוב  ּובחכמה ּבּכתר ׁש"ּמאיר לֹומר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ׁשּספירת  נֹודע ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְִִִֵֶַַָָָָמקֹום".

לּנאצלים  הּמאציל ּבין ממּצע היא ּכי 27הּכתר , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

רצֹון  ּבחינת היא הּכתר רֹואים 28ספירת ואנּו , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

עצמּות  ּבין ממּצע ּבחינת הּוא ׁשהרצֹון ְְְְִֵֶַַַָָָָֻלמּטה

הּנפׁש לכחֹות היא 29הּנפׁש עצמּה הּנפׁש ׁשהרי , ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

מּדֹות  אינּון מּכל ו"לאו הּכחֹות, מענין ְְְְִִִִֵַַַָָָֹלמעלה

עלֿידיֿזה  היא ּבּכחֹות והתלּבׁשּותּה ְְְְְִִֵֶַַַָָֹּכלל",

הּממּצע  ׁשהּוא הרצֹון, ּבענין ּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמׁשכת

ּכּידּוע  הּכחֹות, ּבכל הּנפׁש ּתתלּבׁש ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשעלֿידֹו

הּממּצע  ׁשהּוא הענינים מּׁשני ּבֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻׁשהּממּצע

ׁשּיכּותֹו ׁשּמּלבד הרצֹון, ּבענין הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם.

ּגם  ׁשּיכּות לֹו יׁש הּנפׁש, הּטית להיֹותֹו ְִֵֶֶַַַַַַָָָלּמקֹור,

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּכפי הּכחֹות, ׁשהרצֹון 30לכל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאם  למׁשל  ּכמֹו האברים, ּכל על וׁשֹולט ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמֹוׁשל

יּוכל  אזי ללמד, ּבטבעֹו ּומתמיד רֹוצה ְְְְֲִִִֶַַַָָֹאדם

ּגדֹול, ּברֿׂשכל ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי הלמּוד ְִִִֵֵֶֶַַַַַָלהּׂשיג

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו –31ּוכמֹו ּומצאתי יגעּתי ְְְִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּגם וכּמּובן 32ּתאמין, ְֲֲִִֵַַַַַַָ

והינּו, חפץ, ׁשּלּבֹו ּבמקֹום אדם ילמד ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלעֹולם

הּׂשכל, ּכח עלֿידי הּוא ׁשהּלּמּוד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשאףֿעלּֿפי
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רב  בגילוי והשפעה הארה שהיא Ïkקרוב BLÈ ‰·LÁnaL ,eÈ‰Â)¿«¿∆««¿»»∆¿»
¯ea„a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,B˙eÓÏLa ÏÎO‰ חלק רק מתגלה שבו «≈∆ƒ¿≈«∆≈≈¿ƒ

שהוא  כפי לגבי צמצום בו יש לשלב משלב השכל בירידת כי מהשכל,

עצמו  בשכל ).במקורו,
ŒÔÈ‡Œ¯B‡"L ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆≈
‰ÓÎÁ·e ¯˙ka ¯È‡Ó ÛBÒ≈ƒ«∆∆«»¿»

Ì‰L ,"·e¯˜ ˙ÈÁ·a'ה'כתר ƒ¿ƒ«≈∆≈
‰B‚¯„n˙וה'חכמה' ˙ÈL‡≈̄ƒ««¿≈

ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰lb˙Ó Ìa ¯L‡¬∆»ƒ¿«∆≈
ÛBÒ בדומה) רב בגילוי בהם ומאיר

הדבר  ולכן במחשבה) השכל להארת

קרוב. ממקום להארה נמשל

CiL CÈ‡ ¯‡·Ï CÈLÓÓe („«¿ƒ¿»≈≈«»
¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"L ¯ÓBÏ«∆≈≈ƒ
·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e ¯˙ka«∆∆«»¿»¿≈

,‰¯B‡ÎÏc ,"ÌB˜Ó שנתבאר אף »¿ƒ¿»
העניין  בתוכן ל'מקום' שהכוונה לעיל

רב, בגילוי שמאיר שם ועל ובמדריגה

מובן, אינו eÓˆÚ˙עדיין È¯‰¬≈«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿«¿»

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙ÈÁaÓ כי ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
מוגדרים  וכוחות אורות הם הספירות

וחסד, חכמה כמו מסויים, ב'ציור'

בלי  הוא סוף אין אור עצמות ואילו

ונעלה  ומרומם המופשט אמיתי גבול

הללו  ההגדרות מכל »¬»¿Ó‡ÓÎe¯לגמרי
e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï"»ƒ»ƒƒƒ

"ÏÏk במיד כלל מורגש ות שאינו ¿»
לעיל. כמבואר אלו, ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒוספירות

¯È‡n"L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»«∆≈ƒ
סוף  אין אור ∆∆»ka˙¯עצמות

?"ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e«»¿»¿≈»
Ú„B ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»
ÚvÓÓ ‡È‰ ¯˙k‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««∆∆ƒ¿À»

ÏÈˆ‡n‰ ÔÈa הבוראÌÈÏˆ‡pÏ ≈««¬ƒ«∆¡»ƒ
העניינים 27הנבראים  משני בה ויש ,

במאציל  האחרונה הדרגה היא (כי

כפי  בנאצלים), הראשונה והדרגה

ומבאר, ‰k˙¯שממשיך ˙¯ÈÙÒ Èkƒ¿ƒ««∆∆
ÔBˆ¯ ˙ÈÁa ‡È‰28e‡Â , ƒ¿ƒ«»¿»

‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ הרצון כוח בעניין ƒ¿«»
למטה  האדם בנפש שהוא ÔÈaכפי ÚvÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯‰L∆»»¿ƒ«¿À»≈

LÙp‰ ˙eÓˆÚ הפרטיים הנפש מכוחות יותר נעלית BÁÎÏ˙שהיא «¿«∆∆¿…
LÙp‰29,ומוגבלים מוגדרים כוחות ‰È‡שהם dÓˆÚ LÙp‰ È¯‰L «∆∆∆¬≈«∆∆«¿»ƒ

מהגדרות  מופשט ‡ÔeÈדבר ÏkÓ Â‡Ï"Â ,˙BÁk‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««…¿»ƒ»ƒ
,"ÏÏk ˙BcÓ מסויימים בכוחות 'מצויירת' ולא מוגדרת לא והיא ƒ¿»

d˙eLaÏ˙‰Â עצמה הנפש של ¿ƒ¿«¿»
˙BÁka סוף כי הכרחי, דבר (שהיא «…

באים  המידות וכל הכוחות כל סוף

עצמה) ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מהנפש ‡È‰ƒ«¿≈∆
L עצמה lÁz‰הנפש ˙ÎLÓp ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»

,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚa'מקיף' כללי כוח ¿ƒ¿«»»
הכוחות  כמו ומוגבל מוגדר שאינו

הרצון e‰L‡הפנימייםֿהגלויים  ∆
LaÏ˙z B„ÈŒÏÚL ÚvÓn‰«¿À»∆«»ƒ¿«≈

LÙp‰ כך ‰BÁk˙אחר ÏÎa «∆∆¿»«…
והמידות, השכל כמו »«»Úe„ikהפרטיים

ÈMÓ Ba LÈ ÚvÓn‰L∆«¿À»≈ƒ¿≈
ÚvÓn‰ ‡e‰L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«¿À»

Ì‰ÈÈa ה לחבר ולכן מסוגל וא ≈≈∆
‰¯ˆÔB,ביניהם. ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«»»

,¯B˜nÏ B˙eÎiL „·lnL הנפש ∆ƒ¿««»«»
‰LÙp,עצמה  ˙Èh‰ B˙BÈ‰Ïƒ¿«»««∆∆

פרטי  כוח ולא עצמה הנפש של נטייה

ÏÎÏמוגדר, Ìb ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»«¿»
¯‡·nL ÈÙk ,˙BÁk‰«…¿ƒ∆¿»≈

¯Ó‡na30ÏLBÓ ÔBˆ¯‰L ««¬»∆»»≈
BÓk ,ÌÈ¯·‡‰ Ïk ÏÚ ËÏBLÂ¿≈«»»≈»ƒ¿
‰ˆB¯ Ì„‡ Ì‡L ÏLÓÏ¿»»∆ƒ»»∆
ÈÊ‡ ,„ÓÏÏ BÚ·Ëa „ÈÓ˙Óe«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¬«
ŒÏÚŒÛ‡ „eÓÏ‰ ‚ÈO‰Ï ÏÎeÈ«¿«ƒ«ƒ««
,ÏB„b ÏÎNŒ¯a BÈ‡L Ètƒ∆≈«≈∆»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓÎe31 ¿∆»¿«≈

Yבגמרא  È˙‡ˆÓe ÈzÚ‚È»«¿ƒ»»ƒ
,ÔÈÓ‡z מסוגל שהרצון והעובדה «¬ƒ

ההשגה, כוח כמו הכוחות על לשלוט

לכוחות  ושייכות קשר לו שיש מוכיחה

הנפש  כמו מהם ומרומם נבדל ואינו

Ó‡nÓ¯עצמה Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯32 בגמראÌÏBÚÏ «≈¿»

ÌB˜Óa Ì„‡ „ÓÏÈ,בנושא ƒ¿«»»¿»
eÈ‰Â,בסוגייה  ,ıÙÁ BalL∆ƒ»≈¿«¿

‡e‰ „enl‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«ƒ
ÏÎO‰ Ák È„ÈŒÏÚ,הרצון ולא וההשגה, ההבנה של הכוח שהוא «¿≈…««≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia



יי 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

זה, ענין ללמד חפץ לּבֹו ּכאׁשר ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹמּכלֿמקֹום

מּזה  והּדגמא כּו'. הּׂשכל ּכח על הרצֹון ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפֹועל

הרצֹון, ּבחינת הּכתר, ּבבחינת למעלה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָיּובן

ּכי  ל'נאצלים', אֹורֿאיןֿסֹוף ּבין ממּצע ְֱִִֵֵֶֶַָָֻׁשהּוא

מ  למעלה הּוא ּוכדי אֹורֿאיןֿסֹוף עֹולמֹות, ּגדר ְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁש"עלה  עלֿידיֿזה רק זה הרי עֹולמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיתהּוּו

ּבּכתר  מאיר ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף וזהּו כּו'. ְְִִֵֵֶֶֶֶַּברצֹונֹו"

היא  הּכתר ׁשּספירת ּדכיון מקֹום", ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבקרּוב

זה  הרי ל'ּנאצלים', אֹורֿאיןֿסֹוף ּבין ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֻהּממּצע

ולכן  כּו', מּמּנּו יֹותר קרֹוב ׁשאין הראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהענין

מקֹום". ּבקרּוב "אֹורֿאיןֿסֹוף ּבֹו ְִֵֵֵָמאיר

CÈLÓÓe מאיר" חכמה ּבבחינת ׁשּגם ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

והענין  מקֹום". ּבקרּוב ְְְִֵֵָָָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּכמֹו אינּה החכמה ספירת  הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבזה,

כּו', הראׁשֹון הענין  ממּצע, ׁשהּוא הּכתר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻספירת

והּנֹוצרים  והּנבראים הּנאצלים ראׁשית היא ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבּה מאיר לּמה ואםּֿכן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָוהּנעׂשים,

לפי  ׁשּזהּו מבאר, זה ועל מקֹום". ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ"ּבקרּוב

ּבחינת  מה", "ּכח ּבחינת הּוא החכמה ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹׁשּבחינת

ּכּמבאר  אֹורֿאיןֿסֹוף, ׁשֹורה ּובזה ְִֵֶֶַָָֹּבּטּול,

אחד 33ּבּתניא  הּוא ּברּוֿהּוא ּׁש"איןֿסֹוף ְֵֶֶַַָָָ

היא  וזֹו זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ְְְֱִֵֶֶַָָהאמת,

ׁשּבספירת  הּבּטּול ענין ּומּצד החכמה". ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָמדרגת

הּׁשֹורה  אֹורֿאיןֿסֹוף הּוא ענינּה ׁשּכל ְְִֵֶֶַַָָָָָהחכמה,

"מאיר  לכן ּביניהם, לחּלק ׁשּי ׁשּלא ועד ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּה,

מקֹום". ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף ְֵֵָָּבּה

LÈÂ"ּובחכמה ּבּכתר מקֹום "קרּוב ׁשענין לֹומר ¿≈ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּומּצד  הּמאציל מּצד אֹופּנים, ּבׁשני ְֲִִִִִֵַַַַַהּוא

למעלה. ּומּלמּטה למּטה מּלמעלה ְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָהּנאצלים,

מּצד  מקֹום" "ּבקרּוב היא הּכתר ׁשּספירת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָוהינּו,

ׁשּזהּו ּבֹו, הּׁשֹורה (הּמאציל) ֲִֵֶֶֶַַַאֹורֿאיןֿסֹוף 
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בהגהה.33) פל"ה

ÔÈÚ „ÓÏÏ ıÙÁ BaÏ ¯L‡k ÌB˜ÓŒÏkÓ מסויים‰Ê,דווקא ƒ»»«¬∆ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿»∆
'eÎ ÏÎO‰ Ák ÏÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚBt הזה העניין את להבין מצליח והוא ≈»»«…««≈∆

(והוא  עצמה בנפש קשור הרצון אחד שמצד מובן זה ומכל רצון. לו יש שבו

ההבנה  על השפעה לו יש (ולכן בכוחות קשור הרצון שני ומצד הנפש) הטיית

וההשגה).

È ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â‰ÏÚÓÏ Ô·e ¿«À¿»ƒ∆»¿«¿»
ÈÁa˙באלוקות  ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ«
ÔBˆ¯‰,העליוןÚvÓÓ ‡e‰L »»∆¿À»
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהמחבר  ÔÈa שהוא ≈≈

אמיתי  גבול שהם ÌÈÏˆ‡'Ï'בלי «∆¡»ƒ
שונות, בדרגות ‡Œ¯Bנבראים Èkƒ

ÛBÒŒÔÈ‡עצמו ‰e‡מצד ≈
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ומופשט ¿«¿»ƒ∆∆»

של  וההגבלות ההגדרות מכל

ee‰˙iLהעולמות, È„Îe סוף מאין ¿≈∆ƒ¿«
אמיתי גבול מוגדרים BÓÏBÚ˙ובלי »

ŒÈ„ÈŒÏÚומוגבלים, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««¿≈
'eÎ "BBˆ¯a ‰ÏÚ"L ‰Ê∆∆»»ƒ¿
שכך  משום רק היא לכך האפשרות

הקדושֿברוךֿהוא, של ברצונו עלה

עולמות. Œ¯B‡"Lלברוא e‰ÊÂ¿∆∆
·e¯˜a ¯˙ka ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡≈≈ƒ«∆∆¿≈

,"ÌB˜Ó סוף האין הארת ולכן »
הארה  נקראת הרצון, עניין ב'כתר',

מקום, בקירוב «≈¿ÔÂÈÎcוהשפעה
ÚvÓn‰ ‡È‰ ¯˙k‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««∆∆ƒ«¿À»

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהמחבר  ÔÈa≈≈
,'ÌÈÏˆ‡p'Ï מהאין גם בה יש כי «∆¡»ƒ

מהנאצלים, וגם ‰ÔÈÚסוף ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿»
ÔBL‡¯‰ שהאין הדרגות כל מבין »ƒ

בהן מאיר ˜¯B·סוף ÔÈ‡L לאין ∆≈»
ÔÎÏÂסוף  ,'eÎ epnÓ ¯˙BÈ≈ƒ∆¿»≈

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡" Ba ¯È‡Ó≈ƒ≈
."ÌB˜Ó ·e¯˜a¿≈»

,¯Ó‡na CÈLÓÓe לכך בנוסף כי «¿ƒ««¬»
מקום', ב'קירוב היא ב'כתר' שההארה

הרי  לעיל, ÈÁ·a˙כמבואר ÌbL∆«ƒ¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó" ‰ÓÎÁ»¿»≈ƒ≈
,‰Êa ÔÈÚ‰Â ."ÌB˜Ó ·e¯˜a¿≈»¿»ƒ¿»»∆
˙¯ÈÙÒ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿ƒ«
˙¯ÈÙÒ BÓk dÈ‡ ‰ÓÎÁ‰«»¿»≈»¿¿ƒ«
ÔÈÚ‰ ,ÚvÓÓ ‡e‰L ¯˙k‰«∆∆∆¿À»»ƒ¿»

,'eÎ ÔBL‡¯‰ שלכן לעיל כמבואר »ƒ
מקום' 'בקירוב היא ב'כתר' סוף האין ‰È‡הארת ‡l‡ החכמה˙ÈL‡¯ ∆»ƒ≈ƒ

p‰,ÌÈNÚp‰Â ÌÈ¯ˆBp‰Â ÌÈ‡¯·p‰Â ÌÈÏˆ‡ כל של ההתחלה «∆¡»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬ƒ
נבראים  שהם אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה העולמות שבארבעה הנבראים

בה  נרגש לא המאציל לבורא שהביטול מציאות שהם אלה גם שונות, בדרגות

daבגלוי, ¯È‡Ó ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â החכמה ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bבספירת ¿ƒ≈»»≈ƒ»≈
?"ÌB˜Ó ·e¯˜a"¿≈»

ÈÙÏ e‰fL ,¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆∆¿ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL והתוכן העניין ∆¿ƒ««»¿»

החכמה  ספירת ÈÁa˙של ‡e‰ כפי ¿ƒ«
'חכמה', באותיות »…"Ákשנרמז

,Ïeha ˙ÈÁa ,"‰Ó בלשון כמו »¿ƒ«ƒ
מה' 'ונחנו בביטול Ê·e‰הכתוב »∆

¯‡·nk ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰¯BL∆≈«¿…»
‡Èza33ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡"M ««¿»∆≈»

,˙Ó‡‰ „Á‡ ‡e‰ ‡e‰ האחד ∆»»¡∆
היא  שלו שהמציאות באמת, הקיים

אמיתית, Bc·Ïמציאות ‡e‰L∆¿«
‡È‰ BÊÂ ,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰¿≈»¿ƒ
ÔÈÚ „vÓe ."‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó«¿≈««»¿»ƒ«ƒ¿«
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaL Ïeha‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««»¿»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‡e‰ dÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»»≈

,da ‰¯BM‰ ÛBÒ הוא הביטול כי «∆»
והתגלות  להשראת הראוי הכלי

lÁÏ˜האלוקות, CiL ‡lL „ÚÂ¿«∆…«»¿«≈
Ì‰ÈÈa סוף והאין החכמה בין ≈≈∆

לאלוקות  בטלה היא אלא בה השורה

עד  סוף האין עם ומאוחדת לגמרי

עצמה, בפני מציאות ≈«ÔÎÏשאיננה
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ da ¯È‡Ó"≈ƒ»≈

"ÌB˜Ó ·e¯˜a שורה סוף והאין ¿≈»
רב. בגילוי בחכמה ומתגלה

האין  הארת כי שאם ומבאר וממשיך

והן  בכתר הן היא מקום בקירוב סוף

יש  מקום מכל לעיל, כמבואר בחכמה,

הבחינות. שתי בין הבדל

·e¯˜" ÔÈÚL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆ƒ¿«≈
‡e‰ "‰ÓÎÁ·e ¯˙ka ÌB˜Ó»«∆∆«»¿»

ÌÈpÙB‡ ÈLa אחד אופן שונים, ƒ¿≈«ƒ
קירוב eהוא ÏÈˆ‡n‰ „vÓ האופן ƒ«««¬ƒ

קירוב  הוא ‰ÌÈÏˆ‡p,השני „vÓƒ««∆¡»ƒ
האופנים שני «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰והן

,‰hÓÏ המאציל מצד היינו ¿«»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe מצד היינו ƒ¿«»¿«¿»

‰k˙¯הנאצלים. ˙¯ÈÙqL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ««∆∆
‰¯BM‰ (ÏÈˆ‡n‰) ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ „vÓ "ÌB˜Ó ·e¯˜a" ‡È‰ƒ¿≈»ƒ«≈««¬ƒ«∆
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l"yz'dיב ,zekeqd bgc 'a mei

ׁשרׁש החכמה, ספירת ואלּו למּטה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹמּלמעלה

והּנֹוצרים  והּנבראים הּנאצלים ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָוראׁשית

מּצד  הּוא ׁשּלּה מקֹום" ה"קרּוב הּנה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָוהּנעׂשים,

למעלה. מּלמּטה ׁשּזהּו ְְְִִֶֶַַָָָּבּטּולּה,

(‰ÌÓ‡ ּברחּוק אֹורֿאיןֿסֹוף מאיר "ּבּבינה »¿»ְִִִֵֵַָ

ּבּמאמר  ּומבאר לפי 30מקֹום". ׁשּזהּו , ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּבאפן  והּׂשגה הבנה ּבחינת היא  הּבינה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּספירת

נאמר  ּובאֹורֿאיןֿסֹוף 'ּתפיסה', "לית 34ׁשל ְְֱִֵֵֶֶַָ

ׁשעלה  ּדאף והינּו, ּכלל", ּביּה ּתפיסא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָמחׁשבה

הּוא  הרצֹון הרי הּבינה, ענין ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּברצֹונֹו

ׁש"לית  וכיון והּׂשגה, הבנה ׁשל ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה

ׁשּתהיה  ּכדי הּנה ּכלל", ּביּה ּתפיסא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָמחׁשבה

להיֹות  מכרח זה הרי הּבינה, ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻהתהּוּות

לא  מקֹום" ּב"קרּוב ּכי מקֹום", "רחּוק ְְִִֵֵַָָֹעלֿידי

ׁש'חכמה  מה ּגם וזהּו כּו'. ה'ּתפיסה' ענין ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּי

ּוׁשמיעה  ראּיה ּבחינת הם החּלּוק 35ּובינה' ּכי , ְְְִִִִִִֵַַָָָ

ּבבחינת  היא ׁשראּיה הּוא, לׁשמיעה ראּיה ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָּבין

אמרּו ּכן ועל רח ּוק, ּבבחינת ּוׁשמיעה ְְְְִִִִֵֵַַָָקרּוב,

לראּיה" ׁשמיעה ּדֹומה אףֿעלּֿפי 36"אינּה ּכי , ְְִִִִִֵַַָָָָ

אינֹו הּוא, ׁשּכן ּומאמין הּדבר את ׁשֹומע ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

והינּו כּו'. מּקרֹוב ׁשהּוא לפי לראּיה, ,37ּדֹומה ְְְְִִִִֶֶַָָ

ּבאפן  הּדבר התאּמתּות נעׂשה הראּיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשעלֿידי

מתאחד  הראּיה עלֿידי ּכי להפריכֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאיֿאפ ׁשר

ׁשאיֿ ּכׁשם ולכן, הּנראה, הּדבר עם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרֹואה

איֿ ּכ הרֹואה, מציאּות את להפרי ְְְְִִִֶֶֶַָָָאפׁשר

עּמֹו. ׁשהתאחד הּנראה הּדבר את להפרי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאפׁשר

החכמה  ּבספירת מקֹום" "קרּוב ענין ְְְְִִִֵֶַַַָָָוזהּו

ּבאפן  היא ׁשמיעה מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ(ראּיה).

ׁשּלא  ּכיון הּנׁשמע, הּדבר את להפרי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאפׁשר

ׁשּבספירת  מקֹום" "רחּוק ענין וזהּו עּמֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָנתאחד

(ׁשמיעה). ְִִַָָהּבינה
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‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ e‰fL ,Ba הכתר על העליון המאציל של הארה מצד ∆∆ƒ¿«¿»¿«»
'למטה'. הוא המאציל ÈL‡¯Â˙שלגבי L¯L ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ eÏ‡Â¿ƒ¿ƒ««»¿»…∆¿≈ƒ

·e¯˜"‰ ‰p‰ ,ÌÈNÚp‰Â ÌÈ¯ˆBp‰Â ÌÈ‡¯·p‰Â ÌÈÏˆ‡p‰«∆¡»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬ƒƒ≈«≈
"ÌB˜Ó סוף החכמה dlLלאין e‰fLשל ,dÏeha „vÓ ‡e‰ »∆»ƒ«ƒ»∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ של הביטול מצד ƒ¿«»¿«¿»
שלמעלה. סוף האין אל למטה החכמה

ÌÓ‡ ו'חכמה'‰) מ'כתר' בשונה »¿»
מקום', 'בקירוב מאיר סוף האין שבהם

הרי באריכות, לעיל «Èaa"«ƒ‰כמבואר
˜eÁ¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó≈ƒ≈¿ƒ

,"ÌB˜Ó.ומפרט שממשיך כפי »
¯Ó‡na ¯‡·Óe30e‰fL , ¿»≈««¬»∆∆

בבינה  סוף האין שהארת לכך הסיבה

מקום' 'בריחוק ÈÙqL¯˙היא ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«
‰·‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Èa‰«ƒ»ƒ¿ƒ«¬»»

‰‚O‰Âהשכלי הרעיון ÔÙ‡aשל ¿«»»¿…∆
,'‰ÒÈÙz' ÏL נתפס שהדבר היינו ∆¿ƒ»

היטב, ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡·eונקלט
¯Ó‡34‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ∆¡«≈«¬»»

,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz מחשבה אין ¿ƒ»≈¿»
בו  תופסת שכל) של סוג שום (אין

ÏÚL‰כלל, Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆»»
BBˆ¯a הקדושֿברוךֿהוא של ƒ¿

,‰Èa‰ ÔÈÚ ‰È‰iL הרצון ואכן ∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ»
היא  הבינה לכאורה ולכן סוף באין הוא

מקום  מכל סוף, לאין קרוב ≈¬‰¯Èעניין
ÔBˆ¯‰'ב'בינהÔÈÚ ‰È‰iL ‡e‰ »»∆ƒ¿∆ƒ¿»

,‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL שבה בחינה ∆¬»»¿«»»
בפנימיות, ונקלט נתפס «≈¿ÔÂÈÎÂהאור

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"L∆≈«¬»»¿ƒ»≈
,"ÏÏk שייך לא סוף האין ולגבי ¿»

כלל 'תפיסה' של È„kעניין ‰p‰ƒ≈¿≈
˙ÈÁa ˙ee‰˙‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«
˙BÈ‰Ï Á¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ ,‰Èa‰«ƒ»¬≈∆À¿»ƒ¿

,"ÌB˜Ó ˜eÁ¯" È„ÈŒÏÚ בהארה «¿≈ƒ»
מועט  אור שהיא Èkƒמרחוק

"ÌB˜Ó ·e¯˜"a סוף האין כאשר ¿≈»
מאיר, ÔÈÚעצמו CiL ‡Ï…«»ƒ¿«

.'eÎ '‰ÒÈÙz'‰«¿ƒ»
'‰È·e ‰ÓÎÁ'L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»ƒ»

‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ ˙ÈÁa Ì‰35, ≈¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
היא  הרעיון נקודת עצם שהיא חכמה

הסתעפות  שהיא ובינה בראיה. בדבר והוודאות הבהירות כמו בעניין בהירות

שמיעה  ידי על דבר קליטת כמו היא פרטים ופרטי לפרטים Èkƒהנקודה
˜elÁ‰ההבדל˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰i‡¯L ,‡e‰ ‰ÚÈÓLÏ ‰i‡¯ ÔÈa «ƒ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«
,·e¯˜ לדבר מאד קרוב הוא הרי בעיניו דבר ÈÁ·a˙הרואה ‰ÚÈÓLe ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ«

˜eÁ¯ עדיין דבר, על השומע ואילו ƒ
מזה, זה רחוקים והדבר Ôkהוא ÏÚÂ¿«≈

‰ÚÈÓL ‰ÓBc dÈ‡" e¯Ó‡»¿≈»»¿ƒ»
"‰i‡¯Ï36, הרבה היא שמיעה אלא ƒ¿ƒ»

מראייה  ‡ŒÏÚŒÛבשמיעהÈkפחות ƒ««
¯·c‰ ˙‡ ÚÓBL ‡e‰L Ètƒ∆≈«∆«»»

‡e‰ ÔkL ÔÈÓ‡Óe הדבר ולמעשה «¬ƒ∆≈
זאת  בכל בו, ונקלט ≈‡BÈמתקבל

‡e‰L ÈÙÏ ,‰i‡¯Ï ‰ÓBc∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆
שהשמיעה B¯wÓ'eÎ·הרואה בעוד ƒ»

מרחוק. והמשמעות ,eÈ‰Â37היא ¿«¿
היא  לראיה שמיעה בין ההבדל של

‰NÚ ‰i‡¯‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¿ƒ»«¬»
ŒÈ‡L ÔÙ‡a ¯·c‰ ˙e˙n‡˙‰ƒ¿«¿«»»¿…∆∆ƒ

,BÎÈ¯Ù‰Ï ¯LÙ‡ ראה כשאדם ∆¿»¿«¿ƒ
מוחלטת  וודאות לו יש עיניו במו דבר

את  להפריך יוכל לא דבר ושום בקיומו

הזו וההתאמתות ŒÏÚהוודאות Èkƒ«
„Á‡˙Ó ‰i‡¯‰ È„È האדם ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«≈

,‰‡¯p‰ ¯·c‰ ÌÚ ‰‡B¯‰»∆ƒ«»»«ƒ¿∆
¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌLk ,ÔÎÏÂ¿»≈¿≈∆ƒ∆¿»

˙e‡ÈˆÓ ˙‡ CÈ¯Ù‰Ï האדם ¿«¿ƒ∆¿ƒ
‰‡B¯‰ בקיומו בטוח האדם אלא »∆

לערער  אפשר שאי מוחלטת בוודאות

אופן, בשום ‡LÙ‡ŒÈ¯אותה Ck»ƒ∆¿»
‰‡¯p‰ ¯·c‰ ˙‡ CÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ∆«»»«ƒ¿∆
ÔÈÚ e‰ÊÂ .BnÚ „Á‡˙‰L∆ƒ¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«

"ÌB˜Ó ·e¯˜" האין הארת של ≈»
(¯‡i‰).סוף  ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈÓL ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ»ƒ
˙‡ CÈ¯Ù‰Ï ¯LÙ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆

,ÚÓLp‰ ¯·c‰ הוא כעת אם וגם «»»«ƒ¿»
עדיין  ששמע, בדברים ומאמין משוכנע

אחרת  שישתכנע lL‡ייתכן ÔÂÈk≈»∆…
ÔÈÚ e‰ÊÂ .BnÚ „Á‡˙ƒ¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«
˙¯ÈÙÒaL "ÌB˜Ó ˜eÁ¯"ƒ»∆ƒ¿ƒ«

.(‰ÚÈÓL) ‰Èa‰«ƒ»¿ƒ»
חיים' ה'עץ דברי שנתבארו ולאחר
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יג 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

˙¯ÈÙÒ]Óe" מאיר אינֹו לזעירֿאנּפין ה]ּבינה ƒ¿ƒ«ְְִִִִֵֵֵַַָ

רֹואים  אנּו ּדהּנה חּלֹון". ּדר ְִִֵֶֶַַָרק

הּוא  הארץ על ׁשּכׁשמאיר הּׁשמׁש, ּבאֹור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמּטה

מאיר  ּכׁשהּוא אבל והתרחבּות, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָּבהתּפׁשטּות

ר  מאיר אינֹו האֹור ּבּבית ׁשּנתצמצם חּלֹון, ּדר ק ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכנגד  רק הּבית, צדדי חלקי ּבכל מתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו

רֹואים  ׁשאנּו מּמה זה, יּובן ועֹוד כּו'. ְִִֶֶַַַָָהחּלֹון

ּכׁשרֹות  "אּלּו ּכמֹו הלכה, איזֹו לֹומד ְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּכׁשאדם

התּפּׁשטּות  זֹו ּבהלכה יׁש כּו', טרפֹות" ְְְְֲִֵֵֵַַָָואּלּו

ּובאפן  ּכׁשר הּוא זה ׁשּבאפן ההּׂשגה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהתרחבּות

אֹומר  הּדין, את לפסק ּכׁשּצרי אבל טרפה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחר

ׁשהיה  מּכמֹו ונתצמצם טעם, ׁשּום ּבלי כּו', ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשר

למעלה, יּובן וכ ּבהתּפׁשטּות. ׁשהיה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבׂשכלֹו

מאיר  אינֹו לזעירֿאנּפין הּבינה ׁש"מּספירת ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמה

ׁשהּוא  מּכמֹו האֹור ׁשּנתצמצם חּלֹון", ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָרק

הּבינה  ׁשּבספירת  ׁשאף והינּו, הּבינה, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבבחינת

האֹור  הרי מקֹום", ּברחּוק אֹורֿאיןֿסֹוף ְֲִִֵֵֵָָ"מאיר

הּבינה  ספירת נקראת ׁשּלכן כּו', ּבהרחבה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּוא

"רחֹובֹות  העצמי 39הּנהר"38ּבׁשם לּמרחב ועד , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

הּבינה  ּבספירת ּכׁשּנמׁש40ׁשהּוא אבל , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ּדזעירֿ קצֹות ּב'ׁשּׁשה הּבינה ּדספירת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָמההרחבה 

ּכׁשר  ּבפעל, הּפסקּֿדין ּבדגמת (ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻאנּפין'

ּבבחינת  אּלא מאיר אינֹו והפכם), מּתר, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻטהֹור

אנּפין" "זעיר נקרא ׁשּלכן ענין 41צמצּום, וזהּו . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

האֹור  יתּפּׁשט ׁשּלא ּכדי חּלֹון", ּדר" ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההארה

כּו'. ְֵּביֹותר
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ז.38) לו, (באד"ר).39)וישלח א קמב, זח"ג ובכ"מ.40)ראה .55 ע' תש"ג תרכה. ע' עטר"ת רג. ע' תרס"א המאמרים ספר

תקסה.41) ע' ח"א תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי ב. נז, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

('בריחוק  ובבינה מקום') ('בקירוב ובחכמה בכתר סוף האין הארת אופן אודות

האין  הארת אופן אודות חיים' ב'עץ הבא הקטע את ומבאר ממשיך מקום')

חלון'). (דרך במידות סוף

C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ‰Èa[‰ ˙¯ÈÙÒ]Óe"ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ≈≈ƒ«∆∆
"ÔBlÁ סדר בהמשך  סוף האין הארת  «

מהבינה, הספירות של ההשתלשלות

נמשלה  המידות, אל המידות, מקור

בלבד. חלון דרך המאיר ≈p‰c¿ƒ‰לאור
‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡ הזה העולם »ƒ¿«»

,LÓM‰ ¯B‡a גילוי שאופן ¿«∆∆
הוא  מהשמש האור והתפשטות

ÓLkLı¯‡‰ ÏÚ ¯È‡ במקום ∆¿∆≈ƒ«»»∆
מאיר ‰e‡פתוח  השמש אור

˙e·Á¯˙‰Â ˙eËLt˙‰a ובגילוי ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬
Èaa˙רב, ¯È‡Ó ‡e‰Lk Ï·‡¬»¿∆≈ƒ««ƒ

,ÔBlÁ C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ«∆∆«
דרך  רק הביתה נכנס השמש וכשאור

דבר  של פירושו ≈¿»¿ÌˆÓˆ˙pL∆ƒחלון,
מאיר ‰‡B¯ונתמעט אינו כבר וכעת »

והתרחבות ≈¿BÈ‡Âבהתפשטות
È„„ˆ È˜ÏÁ ÏÎa ËMt˙Óƒ¿«≈¿»∆¿≈¿»≈
'eÎ ÔBlÁ‰ „‚k ˜¯ ,˙Èa‰««ƒ«¿∆∆««
האור  אין הבית חלקי בשאר ואילו

החלון. שכנגד במקום כמו מתפשט

„BÚÂ מאור האמור המשל מלבד ¿
Ê‰השמש  Ô·eÈ האין הארת אופן »∆

נוסף, משל פי על במידות »nÓƒ‰סוף
„ÓBÏ Ì„‡LkL ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ∆¿∆»»≈

BÓk ,‰ÎÏ‰ BÊÈ‡ דברי למשל ≈¬»»¿
המפרטת חולין במסכת ≈"‡elהמשנה

הבהמה  בגוף ≈¿B¯Lk˙חסרונות
"˙BÙ¯Ë el‡Â הבהמה אם וגם ¿≈¿≈

אחד  בגופה נמצא אם כדין, נשחטה

טריפה  היא הרי אלו, מחסרונות

באכילה  ÎÏ‰a‰ואסורה LÈ ,'eÎ≈«¬»»
˙e·Á¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ BÊƒ¿«¿¿ƒ¿«¬

,‰‚O‰‰ ההסברים פרטי היינו ««»»
לכך  והטעמים שבהלכה Ê‰והנימוקים ÔÙ‡aL בצורה בבהמה שחיסרון ∆¿…∆∆

ÒÙÏ˜מסויימת CÈ¯vLk Ï·‡ ,‰Ù¯Ë ¯Á‡ ÔÙ‡·e ¯Lk ‡e‰»≈¿…∆«≈¿≈»¬»¿∆»ƒƒ¿…
ÔÈc‰ הפוסק ‡ÓB¯בפועל,‡˙ eÎ'הרב ¯Lk,להיפך ÌeLאו ÈÏa ∆«ƒ≈»≈¿ƒ

ÌÚË,לפרט ההלכהÌˆÓˆ˙Âבלי של והרעיון È‰L‰התוכן BÓkÓ ««¿ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»»
˙eËLt˙‰a ‰È‰L BÏÎNa ההסברים עם ההלכה ועיון לימוד בעת ¿ƒ¿∆»»¿ƒ¿«¿

מה  זה, מכל מצומצם מיעוט רק נשאר הדין, פסק בעת וכעת, והטעמים.

למעשה. Ô·eÈשנוגע CÎÂבנמשל‰ÏÚÓÏ,העליונות Ó‰בספירות ¿«»¿«¿»«
,"ÔBlÁ C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ"L∆ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ≈≈ƒ«∆∆«

¯B‡‰ ÌˆÓˆ˙pL סוף האין ‰Èa‰,של ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓkÓ ∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ»
˜eÁ¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó" ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒaL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈ƒ≈¿ƒ

,"ÌB˜Ó כמו מקום' 'בקירוב ולא »
הגבלה  שיש ונמצא ובחכמה, בכתר

שאכן  למרות מקום מכל הארתו, באופן

מרחוק  להארה נמשלה בבינה ההארה

באריכות  לעיל שנתבאר (וכפי

הכל אחרי הדבר), ≈¬‰¯Èמשמעות
,'eÎ ‰·Á¯‰a ‡e‰ ¯B‡‰ וכמו »¿«¿»»

הוא  שבבינה השכל התפשטות באופן

וכו' ועומק ורוחב לאורך בהסתעפות

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ˙‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈¿ƒ««ƒ»
"¯B·BÁ˙בזוהר  ÌLa38 ¿≈¿

"¯‰p‰39, בתורה הכתוב כלשון «»»
עשו  מאלופי שאול של מקומו לגבי

ÈÓˆÚ‰ ·Á¯nÏ „ÚÂ וההארה ¿««∆¿»»«¿ƒ
כך  כדי עד בהתרחבות היא בבינה

הרחבה  היינו העצמי', 'מרחב שזהו

רק  ולא מוחלטת הרחבה בעצם,

יחסית, 'מרחב e‰L‡הרחבה ∆
‰Èa‰העצמי' ˙¯ÈÙÒa40,דווקא ƒ¿ƒ««ƒ»

‰·Á¯‰‰Ó CLÓpLk Ï·‡¬»¿∆ƒ¿»≈««¿»»
˙Bˆ˜ ‰ML'a ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ««ƒ»¿ƒ»¿»

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc המידות ששת ƒ¿≈«¿ƒ
יש  כי קצוות' 'ששה לפעמים נקראות

לששת  המידות שש בין הקבלה

בספר  (כאמור המציאות של הקצוות

העולם,יצי  רוחות ארבע שהם רה)

– גבורה דרום, – (חסד ומטה מעלה

מעלה, – נצח מערב, – תפארת צפון,

מזרח  – ויסוד מטה, – ∆∆(e‰fLהוד
במידות  שהיא כפי »¿Ó‚„a¿À˙ההארה

¯B‰Ë ¯Lk ,ÏÚÙa ÔÈcŒ˜Òt‰«¿«ƒ¿…«»≈»
,ÌÎÙ‰Â ,¯zÓ למעשה המסקנה À»¿»¿»

והנימוקים  ההסברים ‡BÈללא ,(≈
"ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ" ‡¯˜ ÔÎlL ,ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a ‡l‡ ¯È‡Ó41 ≈ƒ∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ

ומצומצם. מועט קטן, שהוא כך על להורות זעירות, ÔÈÚפנים e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
BÈa˙¯במידות ‰‰‡¯‰ ¯B‡‰ ËMt˙È ‡lL È„k ,"ÔBlÁ C¯c" «∆»»∆∆«¿≈∆…ƒ¿«≈»¿≈

'eÎ.מצומצמת הארה רק ותהיה

סוף  האין הארת אופן לגבי חיים', ב'עץ הבא הקטע את ומבאר וממשיך

המלכות. בספירת
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l"yz'dיד ,zekeqd bgc 'a mei

ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓe"ּדר רק מאיר אינֹו למלכּות ƒ¿≈«¿ƒְִֵֵֶֶַַַ

ׁשּצרי ּדהינּו ְְִֶֶֶַָנקב",

לספירת  אנּפין' מ'זעיר יֹותר, עֹוד ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַלהתצמצם

ׁשּכאׁשר  למּטה, רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָהּמלכּות.

לדּבר  יכֹול אינֹו הּמּדֹות, ּבהתּפעלּות הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָָָהאדם

הּמּדֹות  ּכׁשּנתצמצמּו רק אּלא כּו', ׂשכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָעלּֿפי

מכּון  ּבאפן לדּבר יכֹול אז ּבתקף, מאירֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻואינן

מסּדר). למלכּות,(ּדּבּור ׁש"מּזעירֿאנּפין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֻ

ּכּנ"ל. נקב" ּדר אּלא מאיר ִֵֵֶֶֶֶֶַַָאינֹו

(ÂLÈÂ ּבּמאמר ׁשּמדּיק מה ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדר רק מאיר אינֹו לּמלכּות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁש"מּזעירֿאנּפין

יֹותר, עֹוד להתצמצם ׁשּצרי ּדהינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָנקב",

לׁשלל  ּבזה ׁשּכּונתֹו לּמלכּות", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ"מּזעירֿאנ ּפין

עצמֹו ׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף לטעֹות מקֹום ְְְִִֵֶַַָָנתינת

מדּיק  ולכן נקב ", ּדר" הּמלכ ּות ּבספירת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמאיר

"מּזעירֿאנּפין  יֹותר עֹוד להתצמצם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָׁשּצרי

ּד'זעירֿאנּפין' ׁשהאֹור היינּו, הּמלכּות", ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלספירת

נקב". ּדר" הּמלכּות ּבספירת ּומאיר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמתצמצם

הּוא  האדם ׁשּכאׁשר ּבמׁשל, ׁשּמבאר מה ּגם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוזהּו

ׂשכל  עלּֿפי לדּבר יכֹול אינֹו הּמּדֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּבהתּפעלּות

אחר  ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכפי ולא ׁשּבעת 42כּו', ְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹ

ּכאן  ּכי  ּכלל, לדּבר  יכֹול אינֹו הּמּדֹות ְְְֲִִִֵֵַַַָָָהתּפעלּות

ׁשּנמׁש) עצמֹו הּדּבּור התהּוּות אֹודֹות מדּבר ְְְְִִִֶַַַָָֹֻלא

ׁשּכבר  ׁשּלאחרי אּלא הּמּדֹות), עלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהּנפׁש

הּנה  הּמּדֹות, הארת ּבֹו ּומאירה הּדּבּור ענין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָיׁשנֹו

ּדּבּור  להיֹות יכֹול לא הּמּדֹות התּגּברּות ְְְִִִִִַַַָֹמּצד

הּנפׁש אֹור (לא ׁשּבמּדֹות ׁשהאֹור והינּו, ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֻמסּדר,

להתצמצם  צרי עצמֹו) הּדּבּור נמׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו

ּבּנמׁשל, ודגמתֹו מסּדר. ּדּבּור להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻּכדי

האֹורֿאיןֿסֹוף  (לא אנּפין' ׁשּב'זעיר ְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשהאֹור

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה נקב". ּדר" מלכּות ּבספירת ּומאיר מתצמצם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכׁשּלעצמֹו)

(לא  הּוא "חּלֹון" עלֿידי אנּפין' ּב'זעיר ׁשּבא ׁשהאֹור הינּו, ׁשּלפניֿזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלּדרגֹות
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ועוד.42) ואילך. סע"ג כט, קדושים לקו"ת

eÈ‰c ,"·˜ C¯c ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓe"ƒ¿≈«¿ƒ««¿≈≈ƒ«∆∆∆∆¿«¿
,¯˙BÈ „BÚ ÌˆÓˆ˙‰Ï CÈ¯vL קטן מעבר הוא ש'נקב' לכך בדומה ∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈≈

האור  של וההמשכה המעבר אופן וזהו מחלון, יותר ומצומצם ≈¿ÈÚÊ'Óƒ¯וצר
,‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ 'ÔÈt‡ באדם «¿ƒƒ¿ƒ«««¿¿∆»ƒ¿«»

‰e‡התחתון Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»
,˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰a היינו ¿ƒ¿«¬«ƒ

רגשות, a„Ï¯בסערת ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈
,'eÎ ÏÎN ÈtŒÏÚ מסוגל ולא «ƒ≈∆

בצורה  הסוערים רגשותיו את לבטא

לזולת  ¯˜מובנת ‡l‡∆»«
ÔÈ‡Â ˙Bcn‰ eÓˆÓˆ˙pLk¿∆ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈»

,Û˜˙a ˙B¯È‡Ó לאחר היינו ¿ƒ¿…∆
הגדולה, מההתרגשות נרגע שהאדם

ÔeÎÓ ÔÙ‡a ¯a„Ï ÏBÎÈ Ê‡»»¿«≈¿…∆¿À»
(¯cÒÓ ¯eac) ל ביטוי רגשות ולתת ƒ¿À»

לזולת. המובן באופן בדיבור שלו

ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ"L e‰ÊÂ הם ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
כפי eÎÏÓÏ˙המידות  הדיבור, היא ««¿

למעלה  הם והדיבור שהמידות

C¯cבאלוקות, ‡l‡ ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ∆»∆∆
"·˜ גדול בצמצום Ï"pk.היינו ∆∆««

‰Ó ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿»≈»
Œ¯ÈÚfÓ"L ¯Ó‡na ˜i„nL∆¿«≈««¬»∆ƒ¿≈
˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡ ˙eÎÏnÏ ÔÈt‡«¿ƒ««¿≈≈ƒ«

,"·˜ C¯c הנזכר במאמר בדבריו ∆∆∆∆
כי  ומדגיש מהר"ש אדמו"ר מדייק

שההארה  כך על חיים' ה'עץ דברי

'דרך  היא המידות, שש אנפין', ב'זעיר

ואומר  CÈ¯vLנקב' eÈ‰c האור ¿«¿∆»ƒ
,¯˙BÈ „BÚ ÌˆÓˆ˙‰Ï בירידתו ¿ƒ¿«¿≈≈

,"˙eÎÏnÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ"ƒ¿≈«¿ƒ««¿
‰Êa B˙ekL הנוספת בהדגשה ∆«»»»∆

מ'זעירֿאנפין  האור בירידת שמדובר

היא  ÌB˜Óלמלכות' ˙È˙ ÏÏLÏƒ¿…¿ƒ«»
דברי BÚËÏ˙אפשרות את ולהבין ƒ¿

היא  שהכוונה בטעות חיים' ה'עץ

¯È‡Ó BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰L∆»≈«¿≈ƒ
C¯c" ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿∆∆
CÈ¯vL ˜i„Ó ÔÎÏÂ ,"·˜∆∆¿»≈¿«≈∆»ƒ
¯˙BÈ „BÚ ÌˆÓˆ˙‰Ï¿ƒ¿«¿≈≈
˙¯ÈÙÒÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ"ƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«
¯B‡‰L ,eÈ‰ ,"˙eÎÏn‰««¿«¿∆»

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c המידות אור הוא ƒ¿≈«¿ƒ

עצמו  סוף האין אור "C¯cולא ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ¯È‡Óe ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈≈ƒƒ¿ƒ«««¿∆∆
."·˜∆∆

‡e‰ Ì„‡‰ ¯L‡kL ,ÏLÓa ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈«»»∆«¬∆»»»
˙eÏÚt˙‰a והתרגשותÏÎN ÈtŒÏÚ ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙Bcn‰ ¿ƒ¿«¬«ƒ≈»¿«≈«ƒ≈∆

'eÎ ביטוי לרגשותיו לתת מסוגל ואינו

לזולת, שיובן מסודר …¿ÏÂ‡בדיבור
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nL ÈÙk42 ¿ƒ∆¿…»¿»«≈

‰˙eÏÚt˙בחסידות  ˙ÚaL∆¿≈ƒ¿«¬
˙Bcn‰ ההתרגשות בגלל אזי «ƒ

ÏÏkהגדולה ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈¿»
מס  לא בצורה Ô‡kודרת,אפילו Èkƒ»

אופן  לביאור כאן המובא במשל

אנפין) זעיר (מידות, מהרגש ההארה

(מלכות) ‡B„B˙לדיבור ¯a„Ó ‡Ï…¿À»
BÓˆÚ ¯eac‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««ƒ«¿

CLÓpL)ומתגלהŒÏÚ LÙp‰Ó ∆ƒ¿»≈«∆∆«
,˙Bcn‰ È„È התהוות היינו ובנמשל ¿≈«ƒ

סוף  מהאין ‡l‡המלכות ,(∆»
ÔÈÚ BLÈ ¯·kL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿«
˙¯‡‰ Ba ‰¯È‡Óe ¯eac‰«ƒ¿ƒ»∆»«
˙e¯ab˙‰ „vÓ ‰p‰ ,˙Bcn‰«ƒƒ≈ƒ«ƒ¿«¿
¯eac ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï ˙Bcn‰«ƒ…»ƒ¿ƒ
¯B‡‰L ,eÈ‰Â ,¯cÒÓ¿À»¿«¿∆»
LÙp‰ ¯B‡ ‡Ï) ˙BcÓaL∆«ƒ…«∆∆
BÓˆÚ ¯eac‰ CLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»«ƒ«¿
כבר  והמידות קיים כבר זה שבמקרה

ÌˆÓˆ˙‰Ïבו מאירות  CÈ¯ˆ (»ƒ¿ƒ¿«¿≈
¯eac ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿ƒ
,ÏLÓpa B˙Ó‚„Â .¯cÒÓ¿À»¿À¿»«ƒ¿»
‡Ï) 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'aL ¯B‡‰L∆»∆ƒ¿≈«¿ƒ…
(BÓˆÚlLk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰»≈¿∆¿«¿
˙¯ÈÙÒa ¯È‡Óe ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈≈ƒƒ¿ƒ«

"·˜ C¯c" ˙eÎÏÓ הוא והנקב «¿∆∆∆∆
מאשר  (יותר גדול לצמצום משל

לעיל). כמבואר חלון, דרך צמצום

˙B‚¯cÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««¿»
,‰ÊŒÈÙlL ב'עץ האמורות הדרגות ∆ƒ¿≈∆

הזעירֿ מהמשכת שלמעלה כאן חיים'

במלכות  B‡‰L¯אנפין ,eÈ‰«¿∆»
È„ÈŒÏÚ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ‡aL∆»ƒ¿≈«¿ƒ«¿≈
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טו 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

ּדספירת  האֹור אּלא) עצמ ֹו, ְְִִֵֶַַָָָהאֹורֿאיןֿסֹוף 

ּב"רחּוק  הּבינה ּבספירת ׁשּבא האֹור וכן ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּבינה.

האֹור  וכן החכמה, ּדספירת האֹור הּוא ְְְִִֵַַָָָָָמקֹום",

הּוא  מקֹום" ּב"קרּוב החכמה ּבספירת ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשּמאיר

הּכתר. ּדספירת ְִִֶֶַַָהאֹור

(ÊCÈLÓÓeׁש"מּספירת הּמלכּות לבאר, «¿ƒְְְִִֵֶַַַָ

מאיר  אינֹו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִִֵֵָָָָלעֹולמֹות

האצילּות  עֹולם ּבין הּמפסקת ּפרסא ּדר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָרק

החּלּוק  ּדהּנה, הּוא, והענין הּבריאה". ְְְְְִִִִֵַַָָָָלעֹולם

הּוא  ל"נקב" "ּפרסא" אףֿעל43ּֿבין ׁשּב"נקב", , ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָ

מאיר  אףֿעלּֿפיֿכן צמצּום, ּדר ׁשּמאיר ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַּפי

אינֹו "ּפרסא" ּדר מהֿׁשאיןּֿכן האֹור, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָעצם

האֹור, עצמּות ולא 'ּתֹולדה', ׁשל אֹור רק ְְִֵֶַַָָָֹמאיר

אזי  מפסיק, מס ּתֹולין ׁשאם רֹואים ׁשאנּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָּכמֹו

ׁשל  אֹור רק אּלא ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור מאיר ְִֵֵֶֶֶַָָאינֹו

האצילּות, ׁשּבעֹולם למעלה, יּובן וכ ְְְְֲִֶַַָָָָָָּתֹולדה.

ואפילּו מקֹום", ּב"רחּוק האֹור ּכׁשּמאיר ּגם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָהּנה

האֹורֿאיןֿ עדין זה הרי נקב", אֹו חּלֹון ּדר"ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכּלֹו האצילּות עֹולם נקרא ולכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲִִֵֶָָָָֻסֹוף

האחדּות" "עֹולם "איהּו44ּבׁשם ׁשּׁשם ּכיון , ְְִֵֵֶַָָָָ

חד" וגרמֹוהי איהּו חד, ּכדי 45וחּיֹוהי אבל . ְְְְֲִִִֵַַַַָ

עלֿידי  רק זה הרי הּבריאה, ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּימׁש

אפׁשרּות  מתחּדׁשת הּבריאה ּבעֹולם ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּפרסא,

לכן), מּקדם היתה (ׁשּלא כּו' ויׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמציאּות

רק  ׁשּזהּו 'ּפרסא', עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולכן

'ּתֹולדה'. ׁשל ֶָָאֹור

C‡ להבין צרי ּגם 46עדין הרי ּדלכאֹורה, , «ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

ענין  ודגמת) (מעין יׁש האצילּות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָֻּבעֹולם

ּפרֹוכֹות  ׁשלׁשֿעׂשרה מענין וכּנֹודע ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹה'ּפרסא',

ּבּמקּדׁש אֹור'47ׁשהיּו ּב'תֹורה מּזה ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְִִֶֶֶַָָָָ
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בפנים.43) לקמן הובא - ע"ב) ריש יב, (לךֿלך בתו"א הפרוכת והבדילה ד"ה גם פ"בֿד.44)ראה ח"א הקודש עבודת ראה

ס"כ.45)ובכ"מ. אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה ואילך).46)תקו"ז שע (ע' שם תרכ"ט המאמרים א.47)ספר קו, כתובות

"ÔBlÁ" גדול ‡l‡)בצמצום ,BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ‡Ï) ‡e‰ «…»≈«¿∆»
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ‡aL ¯B‡‰ ÔÎÂ .‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒc ¯B‡‰»ƒ¿ƒ««ƒ»¿≈»∆»ƒ¿ƒ««ƒ»

,"ÌB˜Ó ˜eÁ¯"a,הראייה עניין לגבי השמיעה עניין ‰e‡בדוגמת ¿ƒ»
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa ¯È‡nL ¯B‡‰ ÔÎÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒc ¯B‡‰»ƒ¿ƒ««»¿»¿≈»∆≈ƒƒ¿ƒ««»¿»

¯B‡‰ ‡e‰ "ÌB˜Ó ·e¯˜"a¿≈»»
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒc סוף האין אור ולא ƒ¿ƒ««∆∆

מדרגה  ירד סוף שאין כפי אלא עצמו,

להאי  בכתר.לדרגה ר

¯‡·Ï CÈLÓÓe (Ê הבא בקטע «¿ƒ¿»≈
חיים', »ÈÙqÓ"L∆ƒ¿ƒ¯˙ב'עץ

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÏn‰««¿¿»¿ƒ»
¯È‡Ó BÈ‡ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈≈ƒ

נקב' 'דרך גדול ¯˜אפילו בצמצום «
יותר  Ò¯t‡עוד C¯c כמו היינו ∆∆«¿»

המסתיר  ÔÈaמסך ˙˜ÒÙn‰««¿∆∆≈
ÌÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿»
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â ."‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿»ƒ¿»

˜elÁ‰ ,‰p‰c ההבדלÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈
‡e‰ "·˜"Ï "‡Ò¯t"43, «¿»¿∆∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,"·˜"aL∆¿∆∆««ƒ
ÌeˆÓˆ C¯c ¯È‡nL שהרי ∆≈ƒ∆∆ƒ¿

בוקע  אור מעט שרק קטן בנקב מדובר

שמאיר ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛדרכו, מה ««ƒ≈
הוא  הנקב ‰‡B¯,דרך ÌˆÚ ¯È‡Ó≈ƒ∆∆»

עצמו  הקודמת הדרגה של האור היינו

"‡Ò¯t" C¯c ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈∆∆«¿»
ÏL ¯B‡ ˜¯ ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ«∆

'‰„ÏBz' מהאור ש'נולד' אור כמו »»
כמו  הוא לזה שהמשל (ייתכן עצמו

של  החום שאיננו שני' 'כלי של חום

האש), גבי על שעמד הראשון הכלי

e‡L BÓk ,¯B‡‰ ˙eÓˆÚ ‡ÏÂ¿…«¿»¿∆»
ÔÈÏBz Ì‡L ÌÈ‡B¯ האור מול ƒ∆ƒƒ

¯È‡Ó BÈ‡ ÈÊ‡ ,˜ÈÒÙÓ CÒÓ»»«¿ƒ¬«≈≈ƒ
˜¯ ‡l‡ ,‡e‰L BÓk ¯B‡‰»¿∆∆»«

‰„ÏBz ÏL ¯B‡ באיכותו ששונה ∆»»
עצמו. מהאור

Ô·eÈ CÎÂבנמשל‰ÏÚÓÏ ¿«»¿«¿»
‰‡ˆeÏÈ˙,באלוקות, ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ

¯B‡‰ ¯È‡nLk Ìb ‰p‰ƒ≈«¿∆≈ƒ»
,"ÌB˜Ó ˜eÁ¯"a ההארה אופן ¿ƒ»

הבינה  מאיר eÏÈÙ‡Âבספירת ÔBlÁכשהאור C¯c" במידות ההארה אופן «¬ƒ∆∆«
·˜ B‡,"במלכות ההארה האצילות ‰¯Èאופן בעולם מדובר עוד Ê‰כל ∆∆¬≈∆

Ú‡e‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ÔÈ„ היא מידה באיזו רק הם וההבדלים ¬«ƒ»≈¿∆
Blkההארה, ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ‡¯˜ ÔÎÏÂ מראשית שבו הדרגות בכל ¿»≈ƒ¿»»»¬ƒÀ

סיומן  ועד ‰‡e„Á˙"הספירות ÌÏBÚ" ÌLa44,'ה אחדות שבו עולם ¿≈»»«¿
מוחלט  בביטול לאלוקות בטלות הבחינות כל כי בגלוי ÌMLניכרת ÔÂÈk≈»∆»

הזוהר  כלשון זה הרי האצילות בעולם

e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡"ƒ¿«ƒ«ƒ
"„Á È‰BÓ¯‚Â45. ומבואר ¿«¿ƒ«

שהוא, היא שהכוונה בחסידות

של  והאורות בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

הקדושֿ והוא, אחד. הם הספירות עשר

עשר  של והכלים בעצמו ברוךֿהוא

האורות  גם כי אחד, הכול הספירות

אלא  נפרדת מציאות אינם הכלים וגם

הוא  האצילות עולם ולכן לגמרי בטלים

האחדות' È„k'עולם Ï·‡)¬»¿≈
CLÓiL בעולם המאיר האור ∆À¿«
‰¯Èהאצילות ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¬≈

,‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ˜¯ ‰Ê שהיא ∆««¿≈«¿»
מהצמצומים  יותר גדול נוסף, צמצום

עצמה באצילות לדרגה Èkƒמדרגה
˙LcÁ˙Ó ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
'eÎ ˙eLÈÂ ˙e‡ÈˆÓÏ ˙e¯LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ¿≈
מהבורא  נפרדים שחשים נבראים של

שבעולם  הביטול כמו בטלים ואינם

Ì„wÓהאצילות  ‰˙È‰ ‡lL)∆…»¿»ƒ…∆
ÔÎÏ בעולם האיר שהאור בעוד »≈

Âc˜‡האצילות  ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ ,(¿»≈¬≈∆«¿»
˜¯ e‰fL ,'‡Ò¯t' È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»∆∆«

'‰„ÏBz' ÏL ¯B‡ האור אותו ולא ∆»»
שזהו  לעיל וכמבואר באצילות, שהאיר

גדול  צמצום היא שה'פרסא' משום

נקב'. 'דרך שבהארה מהצמצום בהרבה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡46, «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚa Ìb È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«¿»

˙eÏÈˆ‡‰ עצמוÔÈÚÓ) LÈ »¬ƒ≈≈≈
ÈÚ (˙Ó‚„Â'‡Ò¯t'‰ Ô גם כי ¿À¿«ƒ¿«««¿»

האין  לגבי בצמצום הוא האצילות אור

עצמו, ŒLÏLסוף ÔÈÚÓ Ú„BpÎÂ¿«»≈ƒ¿«¿…
eÈ‰L ˙BÎB¯t ‰¯NÚ∆¿≈»∆»

Lc˜na47:הגמרא (ובלשון «ƒ¿»
שני, במקדש היו פרוכות עשר "שלשה

אולם, של לפתחו ואחד היכל, של לפתחו אחד שערים, שבעה כנגד שבעה

שמשמעותה  'פרוכת' המילה וכאמור, בעלייה"), כנגדן שניים בדביר, שניים
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l"yz'dטז ,zekeqd bgc 'a mei

הּפרכת" "והבּדילה ואםּֿכן 48ּבדּבּורֿהּמתחיל , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ

לעֹולמֹות  האצילּות עֹולם ּבין החּלּוק ְֲִִֵַַָָָמהּו

ׁשהּפרסאֹות ּבריאהֿיצי  ּבזה, ּומבאר רהֿעׂשּיה. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הם האצילּות ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבעֹולם

"ּכהּדין 49ז"ל  הּבּדים", לבּוׁש "איׁש ְְְְִִִֵַַַָּבענין

לזה, והּמׁשל ּוביּה". מיּניּה ּדלבּוׁשיּה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָקמצא

מהאֹותּיֹות, למעלה הּוא ׁשהּׂשכל רֹואים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאנּו

לבּוׁשים  רק הם והּדּבּור הּמחׁשבה ְְְְִִִֵַַַַָָואֹותּיֹות

לבּוׁש זה לבּוׁש אין ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִֵֵֵֶֶַַַלּׂשכל,

עלֿידי  הּוא הּׂשכל ּגּלּוי עּקר ואדרּבה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָהּמסּתיר,

הּׂשכל  את ּכׁשּמלּביׁשים אבל כּו'. ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהאֹותּיֹות

הּוא  וכן הּׂשכל. על מסּתיר הּמׁשל הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבמׁשל,

האצילּות  ׁשּבעֹולם הּפרסאֹות ּבין החּלּוק ְְֲִִֵֶַַַַָָָּגם

ּבריאהֿ לעֹולמֹות האצילּות עֹולם ׁשּבין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלּפרסא

ּכמֹו זה הרי האצילּות ׁשּבעֹולם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶָָָָיצירהֿעׂשּיה,

האצילּות  ּומעֹולם לּׂשכל, מלּביׁשֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשאֹותּיֹות

עלּֿדר זה הרי ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָלעֹולמֹות

מבאר  אחר (ּובמקֹום ּבמׁשל. הּׂשכל 50התלּבׁשּות ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

האצילּות  ׁשּבעֹולם הּפרסאֹות ּבין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשהחּלּוק

ּבריאהֿ לעֹולמֹות האצילּות עֹולם ׁשּבין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלּפרסא

ׁשּבין  החּלּוק  עלּֿדר הּוא ְֲִִִֵֶֶֶַַָָיצירהֿעׂשּיה,

והינּו, הּדּבּור, לאֹותּיֹות הּמחׁשבה ְְְְִִִַַַַָָאֹותּיֹות

לּׂשכל, ׁשּמחּוץ ּדבר אינן הּמחׁשבה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאֹותּיֹות

ּוביּה", מיּניּה ּדלבּוׁשיּה קמצא "ּכהּדין ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָאּלא

אֹותֹו, ּומגּלה הּׂשכל עם הּמאחד ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֻהינּו,

על  ׁשּמעלימֹות הּדּבּור אֹותּיֹות ְִִִֵֵֶֶַַַַמהֿׁשאיןּֿכן

ֵֶַהּׂשכל).
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ואילך.48) ג יב, ה.49)שם פכ"א, ואילך.50)ב"ר כט ע' תרנ"ט המאמרים ספר ראה

'פרסא' אונקלוס בתרגום מתורגמת האור את ומגביל שמצמצם מבדיל מסך

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰fÓ ·e˙kL BÓk הזקן ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aלאדמו"ר ¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ««¿ƒ
במילים  הפותח ‰Î¯t˙"במאמר ‰ÏÈc·‰Â"48 הצורך נתבאר (שם ¿ƒ¿ƒ»«»…∆

מהאור  לחיצונים' 'יניקה למנוע כדי עצמו, שבאצילות הפרסאות של והעניין

ועוד), באצילות, ונמשך ŒÌ‡Â¿ƒהמאיר
Ôk על היא באצילות ההארה גם אם ≈

פרסאות  ÔÈaידי ˜elÁ‰ e‰Ó««ƒ≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿»

?‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙B‡Ò¯t‰L ,‰Êa ¯‡·Óe¿»≈»∆∆««¿»

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL הם עצמו ∆¿»»¬ƒ
כי  אחר, מסוג ו'פרוכות' 'פרסאות'

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ Ì‰≈«∆∆«¬««≈
Ï"Ê49 בבראשית הכתוב על במדרש

כאחד  ממנו", כאחד היה האדם "הן

השרת, "‡LÈממלאכי ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ
] ,"ÌÈca‰ Le·Ï,המדרש ובלשון ¿««ƒ

גבריאל) המלאך (כמו "כגבריאל

איש  והנה דניאל) בספר (עליו שנאמר

הבדים") לבוש ≈«¿"ÔÈc‰kאחד
"dÈ·e dÈpÈÓ dÈLe·Ïc ‡ˆÓ«̃¿»ƒ¿≈ƒ≈≈
לצב) הכוונה (כנראה 'קמצא' כמו

ממנו  חלק הוא שלו) (השריון שלבושו

אמנם  ובעניננו, אתו, יחד וגדל עצמו

ועניינן  פרסאות האצילות בעולם יש

ו'מסך  'לבוש' הוא הפרסאות של

ד  של לאמיתו אבל זה המבדיל' אין בר

ל'לבוש' דומה הדבר כי והסתר, העלם

מהמלובש  נפרד בלתי חלק שהוא

ÊÏ‰,עצמו. ÏLn‰Â שהוא לעניין ¿«»»»∆
של  עניין הוא לבוש ובתור לבוש

כמו  מסתיר, אינו מקום ומכל העלם,

ÌÈ‡B¯ e‡L שסדר הנפש בכוחות ∆»ƒ
הוא  שלהם ∆≈»∆ÏÎO‰Lהמדריגות

השכלי  ÏÚÓÏ‰הרעיון ‡e‰¿«¿»
,˙Bi˙B‡‰Ó,המילים˙Bi˙B‡Â ≈»ƒ¿ƒ

¯eac‰Â ‰·LÁn‰ המילים ««¿»»¿«ƒ
ומדבר  חושב האדם ÏÎOÏשבאמצעותם ÌÈLe·Ï ˜¯ Ì‰ הם ולכן ≈«¿ƒ«≈∆

עצמו, מהשכל Ê‰למטה Le·Ï ÔÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â'ה'לבוש ¿««ƒ≈≈¿∆
איננו  השכל את 'מלבישות' ‰ÈzÒn¯שהמילים Le·Ï דומה זה ואין ¿««¿ƒ

לחדור, מהאור ומונע המסתיר ‰e‡למסך ÏÎO‰ Èelb ¯wÚ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ«ƒ«≈∆
'eÎ ˙Bi˙B‡‰ È„ÈŒÏÚ מסתירות לא (המילים) שהאותיות בלבד זו ולא «¿≈»ƒ

להתגלות  והמרכזי העיקרי האמצעי הם האותיות להיפך, אלא השכל, על

השכל. זאת ‡·Ïוביטוי ‰ÏÎOלעומת ˙‡ ÌÈLÈaÏnLk הרעיון ¬»¿∆«¿ƒƒ∆«≈∆

המקורי  עצמו,ÏLÓaהשכלי מהשכל ושונה זר אחר, ‰ÏLnמעניין È¯‰ ¿»»¬≈«»»
‰ÏÎO.אכן  ÏÚ ¯ÈzÒÓ«¿ƒ««≈∆

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL ˙B‡Ò¯t‰ ÔÈa ˜elÁ‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ שהם ¿≈««ƒ≈««¿»∆¿»»¬ƒ
מסתיר שאינו ללבוש ‰‡ˆeÏÈ˙דומים ÌÏBÚ ÔÈaL ‡Ò¯tÏ««¿»∆≈»»¬ƒ

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ,המסתיר למסך דומה שהיא ¬ƒ»

‰Ê È¯‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ¬≈∆
שבו  Bi˙B‡L˙ה'פרסאות' BÓk¿∆ƒ

ÏÎOÏ ˙BLÈaÏÓהן שאמנם «¿ƒ«≈∆
זה  אין דבר של לאמיתו אבל  'לבוש'

גילוי, אמצעי שהוא לבוש אלא הסתר

˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓe≈»»¬ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«¿«≈∆

ÏLÓa שגורם לבוש אכן שהוא ¿»»
מבדיל. מסך כמו והסתר, העלם

¯Á‡ ÌB˜Ó·e) בחסידות ¿»«≈
¯‡·Ó50ÔÈa ˜elÁ‰L ¿…»∆«ƒ≈

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL ˙B‡Ò¯t‰««¿»∆¿»»¬ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈaL ‡Ò¯tÏ««¿»∆≈»»¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‡e‰ ,‰iNÚ הם שניהם שאמנם ¬ƒ»
כלל  ובדרך לבוש של במובן 'פרסאות'

מכל  אך המסתיר, דבר הוא לבוש

והוא  ביניהם גדול הבדל יש מקום

˙Bi˙B‡ ÔÈaL ˜elÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈ƒ
,¯eac‰ ˙Bi˙B‡Ï ‰·LÁn‰««¿»»¿ƒ«ƒ
הרעיון  בהתלבשות הן הוא השכל גילוי

היו  לא לכן שקודם במחשבה השכלי

השכל  ובמחשבה 'אותיות' בו

מאוחר  בשלב והן באותיות, 'מתלבש'

'מתלבש' השכלי הרעיון יותר

בדיבור מילים, ¿»¿eÈ‰Âבאותיות,
הוא, הדברים שני בין וההבדל

¯·c ÔÈ‡ ‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡L∆ƒ««¿»»≈»»»
ÏÎOÏ ıeÁnL מדובר ולא ∆ƒ«≈∆

את  המסתירה מהשכל נפרדת במציאות

שהוא ‡l‡השכל, לבוש שיש לעיל dÈLe·Ïcכאמור ‡ˆÓ˜ ÔÈc‰k" ∆»¿»≈«¿»ƒ¿≈
,"dÈ·e dÈpÈÓ עצמו ממנו נפרד בלתי חלק הוא שלו שהשריון הצב כמו ƒ≈≈

,eÈ‰ הן המחשבה l‚Óe‰אותיות ÏÎO‰ ÌÚ „Á‡n‰ ¯·c «¿»»«¿À»ƒ«≈∆¿«∆
,B˙B‡ המהווה לבוש זהו להיפך אלא המעלים לבוש זה שאין בלבד זו ולא

האצילות שבעולם הפרסאות עניין וזהו גילוי, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óאמצעי
ÏÎO‰ ÏÚ ˙BÓÈÏÚnL ¯eac‰ ˙Bi˙B‡ נפרדת מציאות הן כי ƒ«ƒ∆«¿ƒ««≈∆

לבריאהֿיצירהֿעשיה  אצילות שבין הפרסא עניין וזהו עצמו, ).מהשכל
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יז 'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

(Á‰p‰Â סדר ּבריאת מּצד הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַָ

ּבאפן  ׁשּזהּו ְְְְִֶֶֶַַֹההׁשּתלׁשלּות,

אֹורֿ "מאיר החכמה ּובספירת הּכתר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבספירת

ּברחּוק  הּבינה ּובספירת מקֹום, ּבקרּוב ְְְִִִִֵֵַַָָאיןֿסֹוף

ּובספירת  חּלֹון, ּדר אנּפין' ּב'זעיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָמקֹום,

ּבריאהֿיצירהֿ ּובעֹולמֹות נקב", ּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָהּמלכּות

הּבריאה  ּתכלית אמנם, 'ּפרסא'. עלֿידי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָעׂשּיה

העלם  ׁשל ּומּצב מעמד חסֿוׁשלֹום ׁשּיּׁשאר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינֹו

ּגּלּוי  ימׁש מקֹום ׁשּבכל אּדרּבה, אּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻוהסּתר,

זה  וענין מקֹום". "קרּוב ׁשל ּבאפן ְְְִֵֵֶֶֶָָֹאֹורֿאיןֿסֹוף

עלֿיד  ּפֹועלים נעׂשה ׁשעלֿידן ּתֹורהּֿומצֹות, י ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּב"קרּוב  אֹורֿאיןֿסֹוף ּגּלּוי יהיה למּטה ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשּגם

ּבּמאמר  ּומבאר אי51מקֹום". זה ׁשּלהבין , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

כּו', קר ּוב ּבחינת ממׁשיכים ּתֹורהּֿומצֹות ְְְְִִִִֵֵַַַָעלֿידי

ׁשהיּו הּקרּבנֹות ענין מּקדם להבין ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹצרי

מּלתא' 'יּציבא ּדהּנה, הּמזּבח. עלּֿגּבי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָמקריבים

'קרּוב' מּלׁשֹון הּוא 'קרּבן' [והינּו,52ׁשּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶַָָ

מּלתא  "ׁשמא ּכי ּכׁשמֹו, הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשענין

ללמעלה],53היא" הקרּוב ענין הּוא ענינֹו ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

על  ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמקריבים ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוהינּו,

אֹורֿאיןֿסֹוף  מאיר ׁשּיהיה ממׁשיכים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּמזּבח,

ּוממׁשי ּבעֹולםֿהּזה. ּגם 'קרּוב' ְְִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּמקריבים  עלֿידי אי זה ּולהבין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּמאמר,

אֹורֿ ממׁשיכים הּמזּבח עלּֿגּבי ּגׁשמית ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָּבהמה

הבנה  ענינּה ׁשהּתֹורה [ּדכיון כּו' ְְֲִֵֵֶַָָָָָָאיןֿסֹוף

ּבאפן  להיֹות צריכים הענינים ּכל הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹוהּׂשגה,

הּוא  הּבהמה ׁשרׁש ּכי ּבׂשכל], הסּברה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשל

הּתּקּון  מעֹולם ׁשּלמעלה הּתהּו ,54מעֹולם ְְִֵֵֶַַַָָָֹ

האֹור  מעּוט ּבבחינת הּוא הּתּקּון ,55ׁשּבעֹולם ְְִִִִֶַַָָ
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שעד).51) (ע' שם תרכ"ט המאמרים שלו 52)ספר תענית במסכת של"ה א. ה, זח"ג גם וראה (קט). מו סי' הבהיר ספר

פ"ה. התפלה שער פע"ח ב. ב.53)ריא, פג, יומא וראה ב. ז, ברכות ענין 54)ראה להבין ד"ה ענינים אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. תח). (ע' סע"ג 55)שו"ב יב, א. ט, בראשית תו"ח ואילך. ג ט, נח תו"א פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. ואילך.

e‰fL ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙‡È¯a „vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰Â (Á¿ƒ≈»∆ƒ«¿ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿∆∆
ומבואר  המובא הסדר לפי זה הרי מתחילתו נברא ההשתלשלות' ש'סדר כפי

חיים', ב'עץ ‰ÓÎÁ‰לעיל ˙¯ÈÙÒ·e ¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒaL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿ƒ««∆∆ƒ¿ƒ««»¿»
˜eÁ¯a ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ·e ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó"≈ƒ≈¿≈»ƒ¿ƒ««ƒ»¿ƒ

C¯c 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ,ÌB˜Ó»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆
C¯c ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ·e ,ÔBlÁ«ƒ¿ƒ«««¿∆∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ·e ,"·˜∆∆¿»¿ƒ»
'‡Ò¯t' È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»
והעלמות  צמצומים כמה של סדר וזהו

(שעניינו  האלוקי האור על והסתרים

לעיל  נתבאר מהם אחד כל של

ÈÏÎz˙באריכות). ,ÌÓ‡ הכוונה »¿»«¿ƒ
של  ‡BÈוהמטרה ‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈

„ÓÚÓ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯‡MiL∆ƒ»≈«¿»«¬»
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ·vÓe«»∆∆¿≈¿∆¿≈
ÌB˜Ó ÏÎaL ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆¿»»
'סדר  בכל ודרגה דרגה בכל

‡Œ¯Bהשתלשלות' Èelb CLÓÈÀ¿«ƒ
·e¯˜" ÏL ÔÙ‡a ÛBÒŒÔÈ‡≈¿…∆∆≈

"ÌB˜Ó.רב בגילוי Ê‰היינו ÔÈÚÂ »¿ƒ¿»∆
,˙BˆÓeŒ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈»ƒ¿

Ô„ÈŒÏÚL וקיום התורה לימוד ∆«»»
למטה  שירדו כפי דוקא המצוות

התחתון  הזה העולם בעניני ונתלבשו

‰hÓÏ ÌbL ÌÈÏÚBt בעולם ¬ƒ∆«¿«»
שאין  ביותר התחתון העולם הזה,

ממנו  למטה Èelbתחתון ‰È‰Èƒ¿∆ƒ
·e¯˜"a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿≈

."ÌB˜Ó»
¯‡·Óe מהר"ש אדמו"ר ¿»≈
¯Ó‡na51CÈ‡ ‰Ê ÔÈ·‰lL , ««¬»∆¿»ƒ∆≈

˙BˆÓeŒ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿
,'eÎ ·e¯˜ ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«≈

לעיל, Ì„wÓכאמור ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ…∆
ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»∆»«¿ƒƒ
,‰p‰c .ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿ƒ≈

'‡˙lÓ ‡·ÈvÈ' ומבוסס ברור דבר «ƒ»ƒ¿»
‰e‡הוא 'Ôa¯˜' Le¯tL∆≈»¿»

'·e¯˜' ÔBLlÓ52,eÈ‰Â] ƒ¿≈¿«¿
,BÓLk ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»ƒ¿

"‡È‰ ‡˙lÓ ‡ÓL" Èk53, על ומלמד חשוב הוא הדבר שם היינו ƒ¿»ƒ¿»ƒ

הדבר של והתוכן BÈÚהמהות ÏkL הקרבן ‰˜¯e·של ÔÈÚ ‡e‰ ∆»ƒ¿»ƒ¿««≈
מלמטה  והבריאה האדם של eÈ‰Â,לאלוקות ÏÚÓÏÏ‰,התקרבות ,[ ƒ¿«¿»¿«¿

ÌÈÎÈLÓÓ ,ÁaÊn‰ ÏÚ ˙ÈÓLb ‰Ó‰a ÌÈ·È¯˜nL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿≈»«¿ƒ««ƒ¿≈««¿ƒƒ
‰f‰ŒÌÏBÚa Ìb '·e¯˜' ˙ÈÁ·a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ¿ƒ«≈«»»«∆
גורמת  למעלה מלמטה ה'העלאה' כי

כמבואר  למטה מלמעלה 'המשכה'

המאמר. בתחילת

‰Ê ÔÈ·‰Ïe ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿»ƒ∆
ÌÈ·È¯˜nL È„ÈŒÏÚ CÈ‡≈«¿≈∆«¿ƒƒ
ÈabŒÏÚ ˙ÈÓLb ‰Ó‰a¿≈»«¿ƒ««≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

'eÎ ÛBÒ הגשמיות לכאורה והרי

מאוד  מזה זה רחוקים והאלוקות

‰·‰ dÈÚ ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc]¿≈»∆«»ƒ¿»»¬»»
ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯‰ ,‰‚O‰Â¿«»»¬≈»»ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿…∆∆

ÏÎNa ‰¯aÒ‰ מקום יש ולכן «¿»»¿≈∆
גם  העניין ביאור מהו לשאול וצורך

בשכל  המובן L¯Lבאופן Èk ,[ƒ…∆
e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»≈»«…

Ôewz‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL54, ∆¿«¿»≈»«ƒ
בריאת  לפני בחסידות, כמבואר

של  השתלשלות' ב'סדר העולמות

"עולם  את ה' ברא התיקון", "עולם

אורות  היינו התיקון", ו"עולם התוהו".

מדוד  באופן המאירים הספירות

ב"עולם  ואילו המקבלים לכלי ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו"

כך  ועל המקבלים, כלי לפי שלא

פועל  הבהמה מן שקרבן כאן מבואר

בהקרבת  כי בעולם אלוקות המשכת

לשורשה  הבהמה את מעלים הקרבן

למעלה  והוא התוהו, בעולם ומקורה

התיקון  בעולם שהוא האדם משורש

במאמר  בהרחבה שנתבאר (וכפי

"שובה  המתחיל דיבור הקודם,

התוהו  עולם בין וההבדל ישראל")

הוא  לענייננו הנוגע התיקון לעולם

Ôewz‰ ÌÏBÚaL˙ÈÁ·a ‡e‰ ∆¿»«ƒƒ¿ƒ«
¯B‡‰ ËeÚÓ55,הקבלה (ובלשון ƒ»

מרובים'), בכלים מועטים 'אורות יש התיקון ÌLבעולם CiL ÔÎÏÂ¿»≈«»»
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l"yz'dיח ,zekeqd bgc 'a mei

ּבעֹולם  אבל ורחּוק', 'קרּוב ּבחינת ׁשם ׁשּי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָולכן

אֹור  רּבּוי היה אחר 55הּתהּו ּבמקֹום 56[וכּמבאר ְְְִֵַַַָָָָֹֹ

ּבאיכּות], אּלא ּבכּמּות, (רק) לא הּוא ְְִֵֶֶַַָָֹׁשהרּבּוי

הּוא  הּכל אּלא 'רחּוק', ּבחינת ׁשם ׁשּי לא ְִִֵֶַַַָָָָֹֹלכן

הּוא  הּבהמה ׁשּׁשרׁש וכיון 'קרּוב'. ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבבחינת

'קרּוב', ּבבחינת ׁשם מאיר ׁשהאֹור הּתהּו ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמעֹולם

ּבעֹולמֹות  (למּטה הּכלים' ּב'ׁשבירת ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָרק

עלֿיד  כּו'),ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ה 'ּפרסא' י ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

עלּֿגּבי  אֹותּה ּומקריבין אֹותּה ּכׁשּמבררין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלכן,

ועלֿ הּתהּו, ּבעֹולם לׁשרׁשּה מתעּלית ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹהּמזּבח,

למּטה  אֹורֿאיןֿסֹוף המׁשכת נעׂשה ְְְֲֵֵֶַַַַָָָידיֿזה

ניחח" "ריח הּוא הּקרּבן ענין נחת57ֿ[ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

כּו' לפני 'חֹות 58רּוח מּלׁשֹון ּגם "נחת" , ְְִַַַַַָ

אֹור59ּֿדרּגא' מאיר ּבעֹולםֿהּזה ׁשּגם ּבאפן ,[ ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּתפּלה  עכׁשו הּוא וכן 'קרּוב'. ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֵַַַָָאיןֿסֹוף 

ּתּקנּום" קרּבנֹות ׁשאֹומרים 60ׁש"ּכנגד ׁשּזהּו , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָ

אלקינּו" הוי' יׂשראל, "ׁשמע ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹּבקריאתֿׁשמע

חכמהּֿובינה'61ּגֹו' 'יחּוד ענין ׁשהּוא ,62, ְְִִִֶַָָָ

ׁשּמּצדֿעצמּה הּבינה ּבספירת ׁשּגם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּפרּוׁשֹו,

ּב"קרּוב  אֹורֿאיןֿסֹוף יאיר מקֹום", ּב"רחּוק ְְִִִֵֵָָהיא

ׁשעלֿ ועד החכמה, ּבספירת ׁשּמאיר ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמקֹום"

אֹומרים  ׁשּבּה ּדקריאתֿׁשמע, הּׁשנּיה הּפרׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָידי

"ויצהר ותירׁש דגנ נמׁש63"ואספּת זה הרי , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

אֹורֿ יאיר ּבהם ׁשּגם למּטה, הּגׁשמּיים ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבענינים 

ּבתֹורהֿ הּוא וכן מקֹום". "ּבקרּוב ְְְֵֵֵָָאיןֿסֹוף

ׁשל  ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ּכי ּבכלל, ְְְְִִִִֶַָָָָּומצֹות

אֹורֿאיןֿסֹוף  נמׁש עלֿידּה ולכן ְְִֵֵַַָָָָָָהּקּב"ה,

החכמה. ּבספירת ּכמֹו 'קרּוב', ּבבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָלמּטה

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּדבר64ּֿוכפי מּלּמּוד הּדגמא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ

ּבבחינת  יֹורד הּׂשכל ׁשאין ּבדּבּור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׂשכל
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וש"נ.56) ואילך. 204 ס"ע תרצ"ו ואילך. צו ע' תרכ"ו המאמרים ספר ועוד.57)ראה ח. כח, שם.58)פינחס פינחס ספרי

ועוד.59) ד. צב, שמע"צ א. עו, פינחס לקו"ת וראה א. סג, אֿב.60)יבמות כו, ד.61)ברכות ו, ספר 62)ואתחנן ראה

וש"נ. ואילך. רפט ע' ואלקים הוי' ערך צ"צ דא"ח - יד.63)הליקוטים יא, שעה.64)עקב ע' שם המאמרים ספר

'˜eÁ¯Â ·e¯˜' ˙ÈÁa,דרגות חילוקי בו יש ומצומצם מועט כשהאור כי ¿ƒ«≈¿ƒ
והצמצום, המיעוט למידת ¯Èeaבהתאם ‰È‰ e‰z‰ ÌÏBÚa Ï·‡¬»¿»«…»»ƒ

¯B‡55¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ]56(˜¯) ‡Ï ‡e‰ Èea¯‰L ¿«¿…»¿»«≈∆»ƒ…«
˙eÎÈ‡a ‡l‡ ,˙enÎa האור ועוצמת תוקף את יותר עוד המדגיש ],דבר ¿«∆»¿≈

ÌL CiL ‡Ï ÔÎÏ התוהו בעולם »≈…«»»
Ïk‰ ‡l‡ ,'˜eÁ¯' ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ∆»«…

'·e¯˜' ˙ÈÁ·a ‡e‰ יש שהרי ƒ¿ƒ«≈
רב. גילוי L¯MLבתוהו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…∆

e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»≈»«…
˙ÈÁ·a ÌL ¯È‡Ó ¯B‡‰L∆»≈ƒ»ƒ¿ƒ«
˙¯È·L'a ‰ÏÙpL ˜¯ ,'·e¯˜'≈«∆»¿»ƒ¿ƒ«

'ÌÈÏk‰ כי וחסידות בקבלה כמבואר «≈ƒ
מרובים  האורות היו שבתוהו מאחר

יכלו  לא הכלים מועטים, והכלים

וכתוצאה  ו'נשברו' האור את להכיל

של  ניצוצות נפלו הכלים משבירת

מלמעלה  «»¿(hÓÏ‰קדושה
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
'eÎ '‡Ò¯t'‰ È„ÈŒÏÚ ,‰iNÚ¬ƒ»«¿≈««¿»
לעולמות  יורדים האורות שדרכה

ÔÈ¯¯·nLkתחתונים  ,ÔÎÏ ,(»≈¿∆¿»¿ƒ
d˙B‡ הבהמה ÔÈ·È¯˜Óeאת »«¿ƒƒ

,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ d˙B‡ היא »««≈«ƒ¿≈«
ÌÏBÚa dL¯LÏ ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿»¿»¿»

e‰z‰,נפלה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שממנו «…¿«¿≈∆
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬»«¿»«≈

‰hÓÏ המשכה גורמת ההעלאה כי ¿«»
‡e‰ Ôa¯w‰ ÔÈÚ È¯‰L]∆¬≈ƒ¿««»¿»

"ÁÁÈ ÁÈ¯"57Áe¯Œ˙Á , ≈«ƒ…««««
'eÎ ÈÙÏ58Ìb "˙Á" , ¿»««««

'‡b¯c ˙BÁ' ÔBLlÓ59 לרדת ƒ¿«¿»
יורד  האלוקי האור וכך בדרגה,

למטה  ונמשך ÔÙ‡aמלמעלה ,[¿…∆
ÌbL אפילו‰f‰ŒÌÏBÚa שמצד ∆«»»«∆

על  והסתר העלם של מקום הוא עצמו

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהאלוקות  ¯È‡Ó≈ƒ≈
.'·e¯˜' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈

ÂLÎÚ ‡e‰ ÔÎÂ הגלות בזמן ¿≈«¿»
˙Ba¯˜ „‚k"L ‰lÙza«¿ƒ»∆¿∆∆»¿»

"Ìewz60, את תקנו חכמים ƒ¿
הקרבנות במקום ∆∆e‰fLהתפילות

"eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ,Ï‡¯NÈ ÚÓL" ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈

'Bb61'‰È·eŒ‰ÓÎÁ „eÁÈ' ÔÈÚ ‡e‰L ואלוקים ,62, הוי' השמות ∆ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»
שייכת  החסד שורש והיא סוף אין אור מאיר שבה והחכמה בעניינם חלוקים

בפרטים  מתלבש האור שבה והבינה והגילוי. האור בעניין הקשור הוי' לשם

וכשאומרים  אלוקים. לשם שייכת וההעלם הגבורה שורש והיא וב'אותיות,

פועלים  אלוקינו' 'הוי' שמע בקריאת

והמשכה  שתיהן של (התאחדות יחוד

לפנימיות  החכמה מפנימיות וגילוי

של BLe¯tLהבינה) ומשמעותו ∆≈
זה, ‰Èa‰יחוד ˙¯ÈÙÒa ÌbL∆«ƒ¿ƒ««ƒ»

˜eÁ¯"a ‡È‰ dÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»ƒ¿ƒ
,"ÌB˜Ó,באריכות לעיל כמבואר »

·e¯˜"a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡È»ƒ≈¿≈
˙¯ÈÙÒa ¯È‡nL BÓk "ÌB˜Ó»¿∆≈ƒƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ ידי על שגם ונמצא «»¿»
מלמעלה  אלוקות גילוי יש התפילה

הקרבנות  ידי על כמו »¿ÚÂ„למטה
‰iM‰ ‰L¯t‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»»»«¿ƒ»
ÌÈ¯ÓB‡ daL ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«»«∆»¿ƒ
EL¯È˙Â E‚„ zÙÒ‡Â"¿»«¿»¿»∆¿ƒ…¿

"E¯‰ˆÈÂ63‰Ê È¯‰ גילוי , ¿ƒ¿»∆¬≈∆
שמע  קריאת עלֿידי שנפעל האלוקות

רק וגורם יאיר לא בבינה, הארה

יהיה אלא העליונות «¿CLÓƒבספירות
,‰hÓÏ ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿«»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡È Ì‰a ÌbL∆«»∆»ƒ≈

."ÌB˜Ó ·e¯˜a"¿≈»
ÔÎÂ עניין לגבי לעיל המבואר דרך ועל ¿≈

התפילה  ועניין ‰e‡הקרבנות
Èk ,ÏÏÎa ˙BˆÓeŒ‰¯B˙a¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿»¿

ÔÎÏÂ ,‰"aw‰ ÏL שהיא מאחר ∆«»»¿»≈
הוא  האור ובחכמה החכמה עניין

‡Œ¯Bבקירוב CLÓ d„ÈŒÏÚ«»»ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‰hÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«»ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa BÓk ,'·e¯˜'≈¿ƒ¿ƒ««»¿»

nL·‡¯למעלה. ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡na64„enlÓ ‡Ó‚c‰ ««¬»«À¿»ƒƒ
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וקליטת  ללימוד אלא הדיבור באמצעות

הדיבור  בכוח שימוש ידי על הרעיון

„¯BÈ ÏÎO‰ ÔÈ‡L הדיבור אל בנפש העליון ÈÁ·a˙ממקומו ∆≈«≈∆≈ƒ¿ƒ«
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ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר [ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָהׁשּתלׁשלּות

ׁשּמתחּלה  ּבדּבּור, הּׂשכל להׁשּפלת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבנֹוגע

למּדֹות, ּומּמחׁשבה ּבמחׁשבה, הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתלּבׁש

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ואדרּבה, לדּבּור, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומהּמּדֹות

ׁשּלא  מבלּבלת הּמּדֹות ׁשהתּגּברּות ה) ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ(סעיף

מן  מקּבל הּדּבּור אּלא מסּדר], ּדּבּור להיֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֻיּוכל

ּוכמֹוֿכן  כּו', הׁשּתלׁשלּות ּבלי מּיד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַהּׂשכל

אֹורֿאיןֿסֹוף ּבלּמ נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ּוד ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּבקּיּום  הּוא וכן מקֹום". "קרּוב ּבבחינת ְְְְִִִֵֵַַָָלמּטה

וחּבּור  'צותא' מּלׁשֹון היא 'מצוה' ּכי ,65הּמצֹות, ְְְְְִִִִִִַַָָ

עם  החּבּור נעׂשה הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָוהינּו

למּטה  אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָה'ּמעלה',

מקֹום". ּב"קרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף יהיה ׁשם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּגם

(Ëe‰ÊÂ יֹום עׂשר "ּובחמּׁשה ׁשּכתּוב מה ¿∆ֲִֶַַָָָָ

עבֹודת  ׁשעלֿידי ּגֹו', הּׁשביעי" ְְֲִִֵֶֶַַַַֹלחדׁש

ּכל  את ּפֹועלים הּזה, ּבּזמן למּטה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

למּטה. ּגם נמׁש ּומּׁשם למעלה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָהענינים

ּכללי  חדׁש ׁשהּוא ּתׁשרי, ּבחדׁש ּכּלּה,66ּובפרט הּׁשנה ּכל על נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ

חּגנּו" "ליֹום הּסּכֹות, ּבחג הענינים 67ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּכל מתּגּלים ׁשּבֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

(ּבהעלם) "ּבּכסה" ּבראׁשֿה ּׁשנה ד'68ׁשּנמׁשכּו ּומצות סּכה מצות עלֿידי , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

כּו' הּלב אל ּומביאים מקרבים ואחרּֿכ אֹותם, (ׁשּמנענעים ),69מינים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּומברכת  טֹובה ׁשנה ׁשּתהא למּטה, ההמׁשכֹות ּכל את ממׁשיכים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

ראׁשם" על עֹולם ל"ׂשמחת ועד ּוברּוחנּיּות, האמּתית 70ּבגׁשמּיּות ּבּגאּלה , ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹֻ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ובכ"מ.65) ג. מה, בחוקותי ברכה 66)לקו"ת א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי א'תתסו.ראה ע'

ועוד. .49 ע' תש"ב רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד המאמרים ואילך.67)ספר סע"א ח, ר"ה ד. פא, לקו"ת 68)תהלים ראה

ובכ"מ. תרס"ו. בהמשך וערבה, לולב סד"ה ב. רלה, ר"ה שער דא"ח עם סידור ע"ד. ריש נד, דרושים 69)ר"ה לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. ג רסג, הלולב שער דא"ח עם סידור ב. פז, יא.70)לשמע"צ נא, שם י. לה, ישעי'

˙ÏtL‰Ï Ú‚Ba (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk] ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈«¿«¿»«
,¯ea„a ÏÎO‰הזולת אל להתגלות מנת LaÏ˙Óעל ‰lÁ˙nL «≈∆«ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

,¯ea„Ï ˙Bcn‰Óe ,˙BcÓÏ ‰·LÁnÓe ,‰·LÁÓa ÏÎO‰ שאז «≈∆¿«¿»»ƒ«¿»»«ƒƒ«ƒ«ƒ
השכל  של צמצום הוא אלא השכל בהמשכת מוסיף לא שהדיבור בלבד זו לא

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈
˙Bcn‰ ˙e¯ab˙‰L (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

גדולה  lL‡בהתרגשות ˙ÏaÏ·Ó¿«¿∆∆∆…
,[¯cÒÓ ¯eac ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿ƒ¿À»
ÏÎO‰ ÔÓ Ïa˜Ó ¯eac‰ ‡l‡∆»«ƒ¿«≈ƒ«≈∆
,'eÎ ˙eÏLÏzL‰ ÈÏa ,„iÓƒ«¿ƒƒ¿«¿¿
,‰¯Bz‰ „enÏa ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL על בלימוד במיוחד ∆«¿≈∆
דיבור ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bידי CLÓƒ¿»≈

˜Ó ·e¯˜" ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ"ÌB ¿«»ƒ¿ƒ«≈»
רב. Ìei˜aובגילוי ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ

‡È‰ '‰ÂˆÓ' Èk ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
¯eaÁÂ '‡˙Âˆ' ÔBLlÓ65 של ƒ¿«¿»¿ƒ

הבורא  עם המצוה את המקיים היהודי

המצוה, את ŒÏÚLשציווה eÈ‰Â¿«¿∆«
‰NÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¬»

¯eaÁ‰ למטה והבריאה האדם של «ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'‰ÏÚn'‰ ÌÚƒ««¿»¿«¿≈∆
ÌbL ‰hÓÏ CkŒ¯Á‡ CLÓƒ¿»««»¿«»∆«

ÌL הגשמית במציאות אפילו »
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהתחתונה ‰È‰Èƒ¿∆≈

."ÌB˜Ó ·e¯˜"a¿≈»
·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ (Ë¿∆«∆»
L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·e"«¬ƒ»»»«…∆
È„ÈŒÏÚL ,'Bb "ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆«¿≈

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú בלימוד ¬«ƒ¿»≈¿«»
המצוות  וקיום ‰f‰,התורה ÔÓfa«¿««∆

ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆»»ƒ¿»ƒ
ÌMÓe ,‰ÏÚÓÏ למעלה מהגילוי ¿«¿»ƒ»

CLÓומתגלה e‰L‡ומאיר ,È¯Lz L„Áa Ë¯Ù·e .‰hÓÏ Ìb ƒ¿»«¿«»ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈∆
ÈÏÏk L„Á66CLÓ epnnL כוח ונתינת אלוקות גילוי ישראל לבני …∆¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»

ה' Áa‚לעבודת ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»¿««««»¿«»¿«
,˙Bkq‰ מיוחדת מעלה הסוכות לחג יש עצמם תשרי חודש מועדי שמבין «À

ebÁ"שהוא  ÌBÈÏ"67BaL , ¿«≈∆
הסוכות  Ïkבחג ÌÈlb˙Óƒ¿«ƒ»

ŒL‡¯a eÎLÓpL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿…
(ÌÏÚ‰a) "‰Òka" ‰M‰68, «»»«∆∆¿∆¿≈

"תקעו  בתהילים הכתוב בלשון כנרמז

- השנה ראש – בכסה שופר, בחודש

הוא  והגילוי הסוכות-" חג – חגנו ליום

'„ ˙ÂˆÓe ‰kÒ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«À»ƒ¿«
,Ì˙B‡ ÌÈÚÚnL) ÌÈÈÓƒƒ∆¿«¿¿ƒ»
ÌÈ‡È·Óe ÌÈ·¯˜Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»¿ƒ¿ƒƒ

'eÎ ·l‰ Ï‡69 ההמשכה עניין ∆«≈
ÏÚLבקירוב  ,(‰ÊŒÈ„ÈŒ ∆«¿≈∆

˙BÎLÓ‰‰ Ïk ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»««¿»
,‰hÓÏ למטה והגילוי וההמשכה ¿«»

BË·‰פועלת  ‰L ‡‰zL∆¿≈»»»
˙eiÓL‚a ˙Î¯·Óe¿…∆∆¿«¿ƒ
˙ÁÓN"Ï „ÚÂ ,˙eiÁe¯·e¿»ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÏBÚ תמידית ÏÚשמחה »«
"ÌL‡¯70˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , …»«¿À»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'ebe iriayd ycegl mei xyr dyngae

ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר [ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָהׁשּתלׁשלּות

ׁשּמתחּלה  ּבדּבּור, הּׂשכל להׁשּפלת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבנֹוגע

למּדֹות, ּומּמחׁשבה ּבמחׁשבה, הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתלּבׁש

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ואדרּבה, לדּבּור, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומהּמּדֹות

ׁשּלא  מבלּבלת הּמּדֹות ׁשהתּגּברּות ה) ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ(סעיף

מן  מקּבל הּדּבּור אּלא מסּדר], ּדּבּור להיֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֻיּוכל

ּוכמֹוֿכן  כּו', הׁשּתלׁשלּות ּבלי מּיד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַהּׂשכל

אֹורֿאיןֿסֹוף ּבלּמ נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ּוד ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּבקּיּום  הּוא וכן מקֹום". "קרּוב ּבבחינת ְְְְִִִֵֵַַָָלמּטה

וחּבּור  'צותא' מּלׁשֹון היא 'מצוה' ּכי ,65הּמצֹות, ְְְְְִִִִִִַַָָ

עם  החּבּור נעׂשה הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָוהינּו

למּטה  אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָה'ּמעלה',

מקֹום". ּב"קרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף יהיה ׁשם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּגם

(Ëe‰ÊÂ יֹום עׂשר "ּובחמּׁשה ׁשּכתּוב מה ¿∆ֲִֶַַָָָָ

עבֹודת  ׁשעלֿידי ּגֹו', הּׁשביעי" ְְֲִִֵֶֶַַַַֹלחדׁש

ּכל  את ּפֹועלים הּזה, ּבּזמן למּטה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

למּטה. ּגם נמׁש ּומּׁשם למעלה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָהענינים

ּכללי  חדׁש ׁשהּוא ּתׁשרי, ּבחדׁש ּכּלּה,66ּובפרט הּׁשנה ּכל על נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ

חּגנּו" "ליֹום הּסּכֹות, ּבחג הענינים 67ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּכל מתּגּלים ׁשּבֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

(ּבהעלם) "ּבּכסה" ּבראׁשֿה ּׁשנה ד'68ׁשּנמׁשכּו ּומצות סּכה מצות עלֿידי , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

כּו' הּלב אל ּומביאים מקרבים ואחרּֿכ אֹותם, (ׁשּמנענעים ),69מינים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּומברכת  טֹובה ׁשנה ׁשּתהא למּטה, ההמׁשכֹות ּכל את ממׁשיכים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

ראׁשם" על עֹולם ל"ׂשמחת ועד ּוברּוחנּיּות, האמּתית 70ּבגׁשמּיּות ּבּגאּלה , ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹֻ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה
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ובכ"מ.65) ג. מה, בחוקותי ברכה 66)לקו"ת א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי א'תתסו.ראה ע'

ועוד. .49 ע' תש"ב רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד המאמרים ואילך.67)ספר סע"א ח, ר"ה ד. פא, לקו"ת 68)תהלים ראה

ובכ"מ. תרס"ו. בהמשך וערבה, לולב סד"ה ב. רלה, ר"ה שער דא"ח עם סידור ע"ד. ריש נד, דרושים 69)ר"ה לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. ג רסג, הלולב שער דא"ח עם סידור ב. פז, יא.70)לשמע"צ נא, שם י. לה, ישעי'

˙ÏtL‰Ï Ú‚Ba (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk] ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈«¿«¿»«
,¯ea„a ÏÎO‰הזולת אל להתגלות מנת LaÏ˙Óעל ‰lÁ˙nL «≈∆«ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

,¯ea„Ï ˙Bcn‰Óe ,˙BcÓÏ ‰·LÁnÓe ,‰·LÁÓa ÏÎO‰ שאז «≈∆¿«¿»»ƒ«¿»»«ƒƒ«ƒ«ƒ
השכל  של צמצום הוא אלא השכל בהמשכת מוסיף לא שהדיבור בלבד זו לא

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈
˙Bcn‰ ˙e¯ab˙‰L (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

גדולה  lL‡בהתרגשות ˙ÏaÏ·Ó¿«¿∆∆∆…
,[¯cÒÓ ¯eac ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿ƒ¿À»
ÏÎO‰ ÔÓ Ïa˜Ó ¯eac‰ ‡l‡∆»«ƒ¿«≈ƒ«≈∆
,'eÎ ˙eÏLÏzL‰ ÈÏa ,„iÓƒ«¿ƒƒ¿«¿¿
,‰¯Bz‰ „enÏa ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL על בלימוד במיוחד ∆«¿≈∆
דיבור ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bידי CLÓƒ¿»≈

˜Ó ·e¯˜" ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ"ÌB ¿«»ƒ¿ƒ«≈»
רב. Ìei˜aובגילוי ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ

‡È‰ '‰ÂˆÓ' Èk ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
¯eaÁÂ '‡˙Âˆ' ÔBLlÓ65 של ƒ¿«¿»¿ƒ

הבורא  עם המצוה את המקיים היהודי

המצוה, את ŒÏÚLשציווה eÈ‰Â¿«¿∆«
‰NÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¬»

¯eaÁ‰ למטה והבריאה האדם של «ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'‰ÏÚn'‰ ÌÚƒ««¿»¿«¿≈∆
ÌbL ‰hÓÏ CkŒ¯Á‡ CLÓƒ¿»««»¿«»∆«

ÌL הגשמית במציאות אפילו »
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהתחתונה ‰È‰Èƒ¿∆≈

."ÌB˜Ó ·e¯˜"a¿≈»
·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ (Ë¿∆«∆»
L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·e"«¬ƒ»»»«…∆
È„ÈŒÏÚL ,'Bb "ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆«¿≈

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú בלימוד ¬«ƒ¿»≈¿«»
המצוות  וקיום ‰f‰,התורה ÔÓfa«¿««∆

ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆»»ƒ¿»ƒ
ÌMÓe ,‰ÏÚÓÏ למעלה מהגילוי ¿«¿»ƒ»

CLÓומתגלה e‰L‡ומאיר ,È¯Lz L„Áa Ë¯Ù·e .‰hÓÏ Ìb ƒ¿»«¿«»ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈∆
ÈÏÏk L„Á66CLÓ epnnL כוח ונתינת אלוקות גילוי ישראל לבני …∆¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»

ה' Áa‚לעבודת ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»¿««««»¿«»¿«
,˙Bkq‰ מיוחדת מעלה הסוכות לחג יש עצמם תשרי חודש מועדי שמבין «À

ebÁ"שהוא  ÌBÈÏ"67BaL , ¿«≈∆
הסוכות  Ïkבחג ÌÈlb˙Óƒ¿«ƒ»

ŒL‡¯a eÎLÓpL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿…
(ÌÏÚ‰a) "‰Òka" ‰M‰68, «»»«∆∆¿∆¿≈

"תקעו  בתהילים הכתוב בלשון כנרמז

- השנה ראש – בכסה שופר, בחודש

הוא  והגילוי הסוכות-" חג – חגנו ליום

'„ ˙ÂˆÓe ‰kÒ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«À»ƒ¿«
,Ì˙B‡ ÌÈÚÚnL) ÌÈÈÓƒƒ∆¿«¿¿ƒ»
ÌÈ‡È·Óe ÌÈ·¯˜Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»¿ƒ¿ƒƒ

'eÎ ·l‰ Ï‡69 ההמשכה עניין ∆«≈
ÏÚLבקירוב  ,(‰ÊŒÈ„ÈŒ ∆«¿≈∆

˙BÎLÓ‰‰ Ïk ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»««¿»
,‰hÓÏ למטה והגילוי וההמשכה ¿«»

BË·‰פועלת  ‰L ‡‰zL∆¿≈»»»
˙eiÓL‚a ˙Î¯·Óe¿…∆∆¿«¿ƒ
˙ÁÓN"Ï „ÚÂ ,˙eiÁe¯·e¿»ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÏBÚ תמידית ÏÚשמחה »«
"ÌL‡¯70˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , …»«¿À»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
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הכוהן־גדול צריך למעט באכילתו בערב יום הכיפורים, מפני שהמאכל מביא את השינה.
ממאמר שבת פרשת תשא, ה'תשכ"ח


