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h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰˜Óe עצּום ּגד ולבני ראּובן לבני היה רב ƒ¿∆ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

הּמקֹום  והּנה ּגֹו' ארץ את וּיראּו ְְְִִֵֶֶֶַַָֹמאד,

הּזאת  הארץ את יּתן ּגֹו' וּיאמרּו ּגֹו' מקנה ְְְִֶֶֶַַַָָֹֹֻמקֹום

הּירּדן  את ּתעברנּו אל לאחזה, ּומבאר 1לעבדי . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

תרכ"ט  ּבׁשנת הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל ,2ּבּמאמר ְְֲִִִֶַַַַַַָ

ּבני  ׁשּבּקׁשּו מה הענין ׁשרׁש ׁשנה, מאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלפני

הּמבאר  עלּֿפי הּירּדן, עבר את ּגד ּובני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹראּובן

הּזקן  רּבנּו ׁשל יֹוסף 3ּבּמאמר ּבין החלּוק ּבענין ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

והינּו צאן, רֹועי היּו ׁשהּׁשבטים הּׁשבטים, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלכל

ויּוכלּו אֹותם ּתבלּבל ׁשּלא עבֹודה להם ְְְְֲֲֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבחרּו

ּבעבֹודה, עסקם ּבעת ּגם לאלקּות מרּכבה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

עֹולםֿ עסקי מחמת הּפרּוד ּבבחינת יהיּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹולא

עסּוק  ׁשהיה אף הּנה יֹוסף , מהֿׁשאיןּֿכן ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו העֹולם, הּביתה 4ּבעניני וּיבא ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

חּוׁשּבניּה" ּבכתבי "למבּדק מלאכּתֹו, ,5לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָ

מל ּכׁשהיה אחרּֿכ וגם ּבעסקיו, טרּוד ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מאד, טרּוד היה ּפי6ּבמצרים, ועל ְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ידֹו את איׁש ירים לא ּובלעדי עּמי, ּכל ְִִִִִֶֶַַָָָָֹיּׁשק

רב, טרח ׁשּזהּו מצרים, ארץ ּבכל רגלֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹואת

ּכלל  מניעה ׁשּום ּבזה היה לא ְְִִֶָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

הנהגת  ּבעניני טרּוד ׁשהיה ּבעת ׁשּגם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָלעבֹודתֹו,

ּבׁשעת  הּנה החׁשּבֹונֹות, חׁשיבת אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמלּוכה

אחד  ׁשּכל והינּו, לאלקּות. מרּכבה היה ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמעׂשה

ּבעבֹו ׁשלם היה יעקב מהּׁשבטים ׁשהרי דתֹו, ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
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אֿה.)1 לב, (מטות) ואילך.)2פרשתנו רפא ע' תרכ"ט הוספות )3סה"מ ואילך. קצב ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי

א'שלט. ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך. סע"א קג, ויחי יא.)4לתו"א לט, שם.)5וישב אונקלוס מא,)6תרגום מקץ

מֿמד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·¯ ‰˜Óeובקר צאן ÌeˆÚשל „b È·ÏÂ Ô·e‡¯ È·Ï ‰È‰ ƒ¿∆«»»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»»
e‡¯iÂ ,„‡Óראובן ובני גד Bb'בני ı¯‡ המזרחי ‡˙ הירדן p‰Â‰עבר ¿…«ƒ¿∆∆∆¿ƒ≈

'Bb e¯Ó‡iÂ 'Bb ‰˜Ó ÌB˜Ó ÌB˜n‰ למשה בני ראובן ובני גד «»¿ƒ¿∆«…¿
ÊÁ‡Ï‰רבינו EÈ„·ÚÏ ˙‡f‰ ı¯‡‰ ˙‡ ÔzÈ,יגורו ‡Ïשם À«∆»»∆«…«¬»∆«¬À»«

Ôc¯i‰ ˙‡ e¯·Úz1 ארץ לתוך «¬ƒ≈∆««¿≈
.ישראל 

Œ¯eac ¯Ó‡na ¯‡·Óe¿…»««¬»ƒ
ÏÈÁ˙n‰ בפסוק ‰f‰הפותח ««¿ƒ«∆

מהר"ש  אדמו"ר מאת רב' 'ומקנה

Ë"Î¯˙ ˙La2‰‡Ó ÈÙÏ , ƒ¿«ƒ¿≈≈»
,‰L מאמר מאה אמירת לפני שנה »»

תשכ"ט  בשנת הרבי ידי על ∆…L¯Lזה
ÔÈÚ‰ הדברים פנימיות Ó‰לפי »ƒ¿»«

„b È·e Ô·e‡¯ Èa eLwaL∆ƒ¿¿≈¿≈¿≈»
Ôc¯i‰ ¯·Ú רצו ‡˙ ולא ממזרח ∆≈∆««¿≈

שאר  כמו עצמה ישראל בארץ נחלה

‰n·‡¯השבטים, ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»
Ô˜f‰ ea¯ ÏL ¯Ó‡na3 ««¬»∆«≈«»≈

˜eÏÁ‰ ÔÈÚaההבדלÔÈa הדרגה ¿ƒ¿««ƒ≈
של  ÏÎÏהרוחנית ÛÒBÈ שאר ≈¿»
,ÌÈË·M‰ יוסף ÌÈË·M‰Lאחי «¿»ƒ∆«¿»ƒ

יוסף  eÈ‰Âמלבד ,Ô‡ˆ ÈÚB¯ eÈ‰»≈…¿«¿
‰„B·Ú Ì‰Ï e¯ÁaL תעסוקה ∆»¬»∆¬»
Ì˙B‡ ÏaÏ·z ‡lL'ה מעבודת ∆…¿«¿≈»

‰·k¯Ó ˙BÈ‰Ï eÏÎeÈÂ¿¿ƒ¿∆¿»»
˙e˜Ï‡Ï כביטול לאלוקות בטלים ∆¡…

משלה  רצון כל לה שאין המרכבה

אותה  שמוביל במי לגמרי תלוייה והיא

Ìbאפילו‰„B·Úa Ì˜ÒÚ ˙Úa «¿≈»¿»»¬»
העולם  eÈ‰Èהזה,בענייני ‡ÏÂ¿…ƒ¿

„e¯t‰ ˙ÈÁ·a מהדבקות הפירוד ƒ¿ƒ««≈
ŒÌÏBÚבאלוקות È˜ÒÚ ˙ÓÁÓ«¬«ƒ¿≈»

‰f‰ על ומסתירים שמעלימים «∆
של  דעתו את ומטרידים האלוקות

לא  צאן כרועה העיסוק ואילו האדם,

בענייני  וטרוד שקוע להיות לאדם גורם

הזה. ÛÒBÈ,העולם ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈≈
ÈÈÚa ˜eÒÚ ‰È‰L Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆»»»¿ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰,כלל שבדרך כאלה בדברים »»
ומטרידים, מעסיקים כן רגיל, באדם

·e˙kL BÓk4 פוטיפר בבית היה כאשר יוסף של העיסוקים לגבי בתורה ¿∆»

,BzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰˙Èa‰ ‡·iÂ שהמלאכה מפרש אונקלוס ובתרגום «»…««¿»«¬¿«¿
היא  בכתוב dÈaLeÁ"האמורה È·˙Îa ˜c·ÓÏ"5, בכתבי לבדוק ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

ונמצא עיון, דורש שכן עיסוק Ì‚Âחשבונותיו, ,ÂÈ˜ÒÚa „e¯Ë ‰È‰L∆»»»«¬»»¿«
CkŒ¯Á‡ בחייובתקופה יותר ÌÈ¯ˆÓa,יוסף È‰Lk‰מאוחרת CÏÓ ««»¿∆»»∆∆¿ƒ¿«ƒ

בתורה Ó‡„כמסופר „e¯Ë ‰È‰»»»¿…
מצרים, מדינת ¿BÓkבניהול

·e˙kL6 במצרים השליט שפרעה ∆»
ליוסף ÂÏkאמר ˜MÈ EÈt ÏÚ¿«ƒƒ«»

ÈnÚ יתזן "ישק, רש"י: ,(ופירש «ƒ
על  נעשים יהיה עמי צרכי כל יתפרנס,

נשקו  וכמו ביתי, משק ובן כמו ידך,

ÌÈ¯Èבר  ‡Ï EÈ„ÚÏ·e ,("...ƒ¿»∆…»ƒ
ÏÎa BÏ‚¯ ˙‡Â B„È ˙‡ LÈ‡ƒ∆»¿∆«¿¿»

e‰fL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ רב תפקיד ∆∆ƒ¿»ƒ∆∆
מצרים  ארץ כל לגבי כך כל אחריות

אמור ¯·Á¯Ëהוא היה ולכאורה …««
בענייני  מאד טרוד להיות ליוסף לגרום

הזה  ‰È‰העולם ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»…»»
‰Êa כמלך העם בתפקידו כל על »∆

ÏÏkהמצרי  ‰ÚÈÓ ÌeL אפילו ¿ƒ»¿»
מועטת  מניעה של B˙„B·ÚÏלא «¬»

כיוון יוסף  ה', עבודת »∆ÌbLבענייני
ÈÈÚa „e¯Ë ‰È‰L ˙Úa¿≈∆»»»¿ƒ¿¿≈
˙·ÈLÁ B‡ ‰ÎeÏn‰ ˙‚‰‰«¿»««¿»¬ƒ«

,˙BBaLÁ‰ טרוד היה ולכאורה «∆¿
אלו  בדברים ÚLa˙מאד ‰p‰ƒ≈ƒ¿«

‰NÚÓ בדברים העיסוק כדי תוך «¬∆
בביטול ‰È‰אלה לאלוקות בטל יוסף »»

כמו  והיה ««¿∆k¯Ó·‰מוחלט
,˙e˜Ï‡Ï אצל מצינו שלא דבר ∆¡…

להיות  שכדי יוסף, אחי השבטים,

העולם  מטרדות פרשו לאלוקות בטלים

צאן  רועי לעיל.,והיו כמבואר

אופן  בין שההבדל ומבאר וממשיך

של  העבודה לאופן יוסף של העבודה

על  מלמד אינו לעיל, המבואר השבטים

השבטים. בעבודת חיסרון

ÌÈË·M‰Ó „Á‡ ÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆»∆»≈«¿»ƒ
השבטים  שאר והן יוסף ««‰È‰הן

B˙„B·Úa ÌÏL בצורה את ה' »≈«¬»
ישמעאל כ È¯‰Lמושלמת, ממנו יצא שאברהם בעוד ז"ל חכמינו דברי ∆¬≈
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h"kyz'dו ,`"pn g"dan ,n"ehn t"y

ׁשלמה  לׁשּתי 7מּטתֹו חלּוקים ׁשהיּו אּלא , ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ

לפי  הּוא, הּדבר וטעם ּגּופא. ּבעבֹודה ְְְֲִַַַָָָָָּתנּועֹות

ּבקר  'ׁשניםֿעׂשר מּבחינת הּוא הּׁשבטים ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשרׁש

הּפרּוד  עֹולם ולכן 8ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה', , ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

היתה  העֹולם ּבעניני  והתעּסקּותם ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָׁשּיכּותם

מּדבקּותם  ּפרּוד ּבבחינת ׁשּיהיּו לפעל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹיכֹולה

הּנה  זה ּומּׁשּום מרּכבה, ּדבחינת ּבאפן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹּבאלקּות

ּכתיב  ׁשהרי מלאכה, להם לבחר 9ּכׁשהצרכּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹֻ

להיֹות  ּבחרּו ּתעׂשה, אׁשר ּבכל אלקי ה' ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹּוברכ

מחּוץ  ׁשּנעׂשית מלאכה ׁשּזֹוהי ׁשּכיון צאן, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹרֹועי

מעבֹודתם. אֹותם ּתבלּבל לא העיר, ְְְֲִִֵֵַָָָָֹלׁשאֹון

עליֹון' 'צּדיק ּבחינת היה יֹוסף ,10מהֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הם  ׁשם הענינים ׁשּכל האצילּות, מעֹולם ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשּׁשרׁשֹו

ואיהּו חד, וחּיֹוהי "איהּו אחדּות, ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַֹּבאפן

חד" האחדּות 11וגרמֹוהי עֹולם ׁשּנקרא ועד ,12, ְְְְְִִֶַַַַָָָ

עֹולם  ּגם (ׁשהרי ׁשּבֹו העֹולם ענין ׁשּגם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהינּו,
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ובכ"מ.)7 לא. מז, ויחי פירש"י ה. פל"ו, ובכ"מ.)8ויק"ר ואילך. א כח, וישב תו"א יח.)9ראה טו, ראה זח"א )10פ' ראה

ד. כז, ד. כה, ראה פ' לקו"ת ד. פ, תרומה תו"א ב. ב).)11קנג, (ג, בהקדמה להאריז"ל )12תקו"ז הש"ס לקוטי ראה

ועוד. בתחילתה. שבת מסכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עשו, ממנו יצא ÓÏL‰הרי ויצחק B˙hÓ ·˜ÚÈ7 מן יוצא בלי בניו וכל «¬…ƒ»¿≈»

ה', עובדי צדיקים היו eÈ‰Lהכלל ‡l‡ יעקב ÈzLÏבני ÌÈ˜eÏÁ ∆»∆»¬ƒƒ¿≈
˙BÚez שונות‡Ùeb ‰„B·Úa יוסף של התנועה עצמה, ה' בעבודת ¿»¬»»

השבטים  שאר של והתנועה העולם בענייני עיסוק כדי תוך ה' עבודת שהיא

מענייני  ניתוק תוך ה' עבודת שהיא

העולם.

¯·c‰ ÌÚËÂ,הבדל ביניהם שהיה ¿«««»»
שונה  היה השבטים של העבודה ואופן

יוסף  של העבודה ÈÙÏמאופן ,‡e‰¿ƒ
L¯ML נשמות של והמקור השורש ∆…∆

ÌÈË·M‰ למעלה˙ÈÁaÓ ‡e‰ «¿»ƒƒ¿ƒ«
Œ‰‡È¯·c ¯˜a ¯NÚŒÌÈL'¿≈»»»»ƒ¿ƒ»
ÌÏBÚ ,'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»»

„e¯t‰8, מלכים בספר מסופר «≈
המקדש  בבית עשה המלך ששלמה

עשר  שני "על העומד מים אגן הראשון

בקר) בצורת בסיס (עמודי גו'" בקר

קשור  שהדבר וחסידות בקבלה ומבואר

מעולם  שבשונה הבריאה, בעולם

כי  האחדות' 'עולם שהוא האצילות

הוא  לאלוקות הביטול האצילות בעולם

בגלוי, היא ה' ואחדות מוחלט ביטול

לזה  ובהמשך הבריאה, בעולם הרי

מציאות  יש ועשייה, יצירה בעולמות

בקר' עשר 'שנים בין (והקשר הפירוד' 'עולם נקרא הוא ולכן נבראים של

מ"י"ב  מורכבת והנבראים העולמות של שהמציאות הוא הנבראים למציאות

ומוגבל, מסויים ומקום בשטח המוגדרת המציאות כלומר, אלכסון". גבולי

ומספר  הרוחות; וארבע ומטה מעלה והקצוות, הכיוונים מששת מורכבת

עשר, שנים הוא השונות ה"קצוות" שבין – הזוויות – המפגש מקומות

וההתחברות  ההתכללות שמצד העליונות המידות שש הם העניין ובפנימיות

בחינת  הקודש", "חיות מדרגת והיא בחינות, עשרה משתים כלולות הן ביניהן

מציאות " (ראשית ה"בריאה" מעולם החל היא הארתן ועיקר בהמה",

"שתים  בבחינת הן אלכסון" גבולי ש"י"ב כך מאלוקות), הנפרדים הנבראים

שתים  שהן בהמה), בחינת הגשמית, המציאות את (המסמל בקר" עשרה

ועל  הנבראים, במדרגת משתקפות שהן כפי המידות של הבחינות עשרה

הזקן, לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי מבואר לשבטים העניין של המיוחדת השייכות

שלשה  בקר, י"ב הנקראים שהם מלכות דבחינת מרכבה הם שבטים "הי"ב

שהוא  דאצילות המלכות היינו הים מלמעלה, עליהם והים כו' צפונה פונים

הכסא..."), את נושאות והחיות עלֿדרך הוא זו ועלייה מלמעלה... עליהם

ÔÎÏÂ הבריאה מעולם הוא השבטים של הנשמות ששורש Ì˙eÎiLמאחר ¿»≈«»»
Ì˙e˜qÚ˙‰Â השבטים ‰ÌÏBÚשל ÈÈÚa בעניני מתעסקים היו אילו ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿≈»»

גדולה העולם  טרדה וגורמים רבה בטרחה ÏBÎÈ‰הכרוכים ‰˙È‰ שייכות »¿»¿»

זו  השבטים ÏÚÙÏוהתעסקות Ì˙e˜·cÓעל „e¯t ˙ÈÁ·a eÈ‰iL ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈»
‰·k¯Ó ˙ÈÁ·c ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡a,ממדרגתם Ê‰וירדו ÌeMÓe כדי ∆¡…¿…∆ƒ¿ƒ«∆¿»»ƒ∆

באלוקות  המוחלטת מהדבקות פירוד של הזה המצב את ≈p‰ƒ‰למנוע
eÎ¯ˆ‰Lk השבטים‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ¯Á·Ï,לפרנסתם בה להתעסק ¿∆À¿¿ƒ¿…»∆¿»»

·È˙k È¯‰L9 בתורה'‰ EÎ¯·e ∆¬≈¿ƒ≈«¿
,‰NÚz ¯L‡ ÏÎa EÈ˜Ï‡¡…∆¿»¬∆«¬∆
הפרנסה  שאמנם היא הכתוב ומשמעות

האדם  אבל ה', בברכת מלמעלה, באה

בדרך  השתדלות לעשות צריך מצידו

ולכן  ה' לברכת כלי לעשות כדי הטבע

לעצמם  לבחור צריכים היו השבטים גם

כלשהו, ¯ÈÚBעיסוק ˙BÈ‰Ï e¯Áa»¬ƒ¿≈
‰Î‡ÏÓ È‰BfL ÔÂÈkL ,Ô‡…̂∆≈»∆ƒ¿»»

ÔB‡LÏ ıeÁÓ ˙ÈNÚpL רעש ∆«¬≈ƒƒ¿
¯ÈÚ‰ לעיר מחוץ לעשותה ואפשר »ƒ

יתירה, וטירחה טירדה …Ï‡וללא
Ì˙„B·ÚÓ Ì˙B‡ ÏaÏ·z'ה את ¿«¿≈»≈¬»»

של  בדביקות ה' את לעבוד ויוכלו

הפרעה. ללא 'מרכבה'

‰È‰ ÛÒBÈ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈≈»»
'ÔBÈÏÚ ˜Ècˆ' ˙ÈÁa10, ¿ƒ««ƒ∆¿

נקרא  יוסף וחסידות, בקבלה כמבואר

הממשיך  'משפיע' (בחינת עליון' 'צדיק

למטה, מלמעלה אלוקות ומגלה

למעלה, מלמטה ועולה המתבטל 'מקבל' בחינת תחתון', 'צדיק נקרא ובנימין

ולקבל  למשפיע להתקרב תשוקה לרבנו מתוך תורה' ב'לקוטי וכמבואר ממנו,

ויוסף  למטה... מלמעלה והשפעה המשכה בחינת הוא הצדיק "יוסף הזקן:

ידי  על הוא בנבראים אלוקות וגילוי ההמשכות שכל והיינו המשביר... הוא

ממטה  העלאה הוא הצדיק ובנימין יוסף, כל נשמת שהתעלות והיינו למעלה

שניהם  כן ועל בנימין.. נשמת ידי על הוא השכינה כנפי תחת להיכלל הנבראים

הוא  שיוסף אלא ומקבל משפיע התקשרות בחינת הוא צדיק כי צדיקים קרויין

ובנימין  למטה, מלמעלה השפע וממשיך למקבל המשפיע שמקשר עליון צדיק

למעלה") ממטה ומעלהו להמשפיע המקבל שמקשר תחתון צדיק הוא

BL¯ML יוסף ÌLשל ÌÈÈÚ‰ ÏkL ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ בעולם ∆»¿≈»»¬ƒ∆»»ƒ¿»ƒ»
‡e„Á˙האצילות ÏL ÔÙ‡a Ì‰ לאלקות בטלים הענינים שכל מאחר כי ≈¿…∆∆«¿

האצילות  שבעולם הזוהר וכמאמר בגלוי, ניכרת ה' אחדות מוחלט, בביטול

"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡Â ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡"11,ֿהקדושֿברוך הוא, ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«
מאירים  (שבאמצעותם והכלים והוא אחד, הספירות) עשר (של והאורות הוא

עצמה  מהאלוקות נפרדת מציאות שום שאין היינו אחד, האורות) ומתגלים

„ÚÂהאצילות בעולם לאלוקות הביטול הוא כך עולם pL˜¯‡כדי ¿«∆ƒ¿»
‰‡e„Á˙האצילות ÌÏBÚ12BaL ÌÏBÚ‰ ÔÈÚ ÌbL ,eÈ‰ ובדרך , »»«¿«¿∆«ƒ¿«»»∆

מהאלוקות נפרדת מציאות הוא העלם מלשון 'עולם' Ìbכלל È¯‰L) אפילו ∆¬≈«
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'עֹולם' ּבׁשם נקרא ׁשל 13האצילּות ּבאפן הּוא ( ְְְֲִִֵֶֶָָָֹ

אחד  ׁשענין  ׁשּי לא האחדּות ּובעֹולם ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹאחדּות,

ׁשני  לענין ויבלּבל העסק 14יפריע ּגם הּנה ולכן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבאלקּות  מּדבקּותֹו ּפרּוד ּפעל לא העֹולם ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבעניני

ּובני  ּגד ׁשּבני מה ּגם וזהּו מרּכבה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבבחינת

ּכיון  מקנה, מקֹום הּירּדן, עבר את ּבּקׁשּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָראּובן

ׁשעניני  ּכדי צאן, רֹועי להיֹות להם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹׁשּבחרּו

מעבֹודתם. אֹותם יבלּבלּו לא ְְְֲֵַָָָָָֹהעֹולם

ׁשּנתּבאר ‡Cב) מה ׁשהרי להבין, צרי עדין «ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לכ  יֹוסף ּבין החלּוק ּבענין ל לעיל ְְְְִִֵֵֵַַָ

לּׁשבטים  ּבנֹוגע לבאר מסּפיק אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשבטים,

לׁשאר  ראּובן ּובני ּגד ּבני ּבין החּלּוק ְְְְִִֵֵֵֵַָָָּגּופא,

ׁשּכתּוב  מה עלּֿפי זה לבאר ויׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשבטים.

מן 15ּבּמדרׁש עצמן ׁשהרחיקּו וגד ראּובן "ׁשבט ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבמקֹום  נחלתם הּקּב"ה להם נתן לפיכ ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּגזל,

מקֹום  הּמקֹום והּנה ׁשּנאמר ּגזל, ּבֹו ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

הענינים, ּבפנימּיּות ּבזה והּבאּור וגֹו'. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמקנה"

ּכמֹוֿ ּב'לעּמתֿזה', הּגזל ענין ׁשּיׁש ּכׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֻּדהּנה

ּכללּות  ׁשּזהּו ּבקדּׁשה, ּגם הּגזל ענין יׁשנֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻכן

נמצאים  הּקדּׁשה ׁשּנּצֹוצֹות ּדכיון הּברּורים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻענין

הּברּור  ּפעּולת הרי ׁשּבעֹולם, הּגׁשמּיים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּדברים

ענין  הּוא הּגׁשמי ׁשּבּדבר הּקדּׁשה נּצֹוץ ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻּולקיחת

ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב מּמה ּגם וכּמּובן ּגזלה. 16ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

לפנינּו, עֹולמֹות "ׁשני לעׂשו: יעקב ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹׁשאמר

העֹולםֿ אּתה טל כּו', והעֹולםֿה ּבא ְֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולםֿהּזה

ׁשעה  אֹותּה כּו', העֹולםֿהּבא אּטל ואני ֲִֶֶַַַָָָָָָֹהּזה

חלקֹו נטל ויעקב העֹולםֿהּזה חלקֹו עׂשו ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטל

לֹו וראה לבן מּבית יעקב ּוכׁשּבא ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹהעֹולםֿהּבא,

("מּטל  ּוׁשפחֹות עבדים ּובנֹות, ּבנים ְֲִִִֵַָָָָָעׂשו

לֹו: אמר ּכפׁשּוטֹו), הארץ" ּומׁשמּני ְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשמים

אּתה  ׁשּתּטל לי אמרּת ּכ לא אחי, ְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹיעקב
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13(.112 ע' ה'שי"ת סה"מ גם שם.)14ראה אוה"ת גם מהרז"ו.)15ראה ובפי' רפע"ב ב"ר וראה יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר

קיא.)16 רמז תולדות שמעוני ילקוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÏBÚ' ÌLa ‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ13ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ( »»¬ƒƒ¿»¿≈»¿…∆∆

˙e„Á‡,לאלוקות בטל שבאצילות ה'עולם' גם ÌÏBÚ·eולמעשה «¿¿»
ÈL ÔÈÚÏ ÏaÏ·ÈÂ ÚÈ¯ÙÈ „Á‡ ÔÈÚL CiL ‡Ï ˙e„Á‡‰14 »«¿…«»∆ƒ¿»∆»«¿ƒ«ƒ«¿≈¿ƒ¿»≈ƒ

האלוקות, אל מתבטלים כולם העניינים כל ‰ÒÚ˜כי Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ של ¿»≈ƒ≈«»≈∆
ÏÚtיוסף ‡Ï ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»…»«

˙e˜Ï‡a B˙e˜·cÓ „e¯t≈ƒ¿≈∆¡…
‰·k¯Ó ˙ÈÁ·a נשאר יוסף אלא ƒ¿ƒ«∆¿»»

גם  מוחלטת בדבקות באלוקות דבוק

העולם, בענייני העיסוק כדי תוך

לעיל. כמבואר

Ìb e‰ÊÂ,הדברים פנימיות לפי הטעם, ¿∆«
Ô·e‡¯ È·e „b ÈaL ‰Ó שלא «∆¿≈»¿≈¿≈

השבטים  בדרגת אלא יוסף בדרגת היו

eLwa לנחלה להם לתת רבנו ממשה ƒ¿
,‰˜Ó ÌB˜Ó ,Ôc¯i‰ ¯·Ú ˙‡∆≈∆««¿≈¿ƒ¿∆
ÈÚB¯ ˙BÈ‰Ï Ì‰Ï e¯ÁaL ÔÂÈk≈»∆»¬»∆ƒ¿≈

,Ô‡ˆהשבטים ÈÈÚLכמו È„k …¿≈∆ƒ¿¿≈
ÌÏBÚ‰ להתעסק צריכים היו שבהם »»

ישראל לארץ נכנסים היו …Ï‡אילו
Ì˙„B·ÚÓ Ì˙B‡ eÏaÏ·È אלא ¿«¿¿»≈¬»»

בביטול  ה' את לעבוד להמשיך יוכלו

'מרכבה'. של

ÔÈ„Ú C‡ שהוסבר ·) לאחר גם «¬«ƒ
יוסף  של ה' עבודת אופן בין ההבדל

השבטים  שאר של ה' עבודת לאופן

‰Ó È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ∆¬≈«
˜eÏÁ‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿««ƒ

ÏÎÏההבדל  ÛÒBÈ ÔÈa≈≈¿»
,ÌÈË·M‰ עדיין˜ÈtÒÓ BÈ‡ «¿»ƒ≈«¿ƒ

‡Ùeb ÌÈË·MÏ Ú‚Ba ¯‡·Ï¿»≈¿≈««¿»ƒ»
Èaההבדל ‰elÁ˜עצמם, ÔÈa «ƒ≈¿≈

¯‡LÏ Ô·e‡¯ È·e „b»¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈË·M‰ שבין הסיבה ומהי «¿»ƒ

ראובן  ובני גד בני עצמם השבטים

יוסף, של באופן ה' את לעבוד בחרו

את  לעבוד בחרו השבטים שאר ואילו

השבטים? שאר של בדרכם ה'

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
L¯„na ·e˙kL15Ë·L" ∆»«ƒ¿»≈∆

ÔÓˆÚ e˜ÈÁ¯‰L „‚Â Ô·e‡¿̄≈¿»∆ƒ¿ƒ«¿»
Ì‰Ï Ô˙ CÎÈÙÏ ,ÏÊb‰ ÔÓƒ«∆∆¿ƒ»»«»∆
ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙ÏÁ ‰"aw‰«»»«¬»»¿»∆≈

.'B‚Â "‰˜Ó ÌB˜Ó ÌB˜n‰ ‰p‰Â ¯Ó‡pL ,ÏÊb Ba∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«»¿ƒ¿∆¿

ÔÈÚ LiL ÌLk ‰p‰c ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa ‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈∆≈ƒ¿«
,'‰ÊŒ˙nÚÏ'a ÏÊb‰ האחר לצד השייך שלילי דבר שהוא כפשוטו גזל «∆∆ƒ¿À«∆

טובה  'ביום בקוהלת הכתוב שם על זה' 'לעומת (הנקרא הקדושה צד שאינו

אלוקים') עשה זה לעומת זה את גם ראה רעה וביום טוב ≈¿ÔÎŒBÓkהיה
,‰M„˜a Ìb ÏÊb‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««∆∆««¿À»

החיובי במובן eÏÏk˙גזל e‰fL∆∆¿»
של הכללי ‰ÌÈ¯e¯a,התוכן ÔÈÚƒ¿««≈ƒ

וחסידות  בקבלה בהרחבה כמבואר

ישנם  הגשמית המציאות שבתוך

וכשיהודי  אלוקות של קדושים ניצוצות

היינו  הראוייה, בדרך במגע איתם בא

מצוות  לקיום שימוש בהם שעושה

האלוקי, הניצוץ הוא הטוב, וכדומה,

הגשמית  המציאות היא מהרע, נפרד

משם  העליון ומקורו לשורשו ועולה

למטה וירד BˆBvpL˙'נפל' ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ
ÌÈ¯·ca ÌÈ‡ˆÓ ‰M„w‰«¿À»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
È¯‰ ,ÌÏBÚaL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»»¬≈
ıBv ˙ÁÈ˜Ïe ¯e¯a‰ ˙ÏeÚt¿««≈¿ƒ«ƒ
ÈÓLb‰ ¯·caL ‰M„w‰«¿À»∆«»»««¿ƒ
והיפך  הגשמיות מרשות והעברתו

לרש  הקדושה הקדושה ÔÈÚות ‡e‰ƒ¿»
‰ÏÊb ÏL במובן שגזילה כשם ∆¿≈»

הנגזל  הדבר העברת היא השלילי

הגזלן. לרשות הנגזל מרשות

·e˙kL ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»
L¯„na16·˜ÚÈ ¯Ó‡L «ƒ¿»∆»««¬…

,eÈÙÏ ˙BÓÏBÚ ÈL" :ÂNÚÏ¿≈»¿≈»¿»≈
‡a‰ŒÌÏBÚ‰Â ‰f‰ŒÌÏBÚ‰»»«∆¿»»«»
‰f‰ŒÌÏBÚ‰ ‰z‡ ÏË ,'eÎ…«»»»«∆
,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ‰ Ïh‡ È‡Â«¬ƒ∆…»»«»

משלו חלק יהיה אחד «‡d˙Bולכל
ŒÌÏBÚ‰ B˜ÏÁ ÂNÚ ÏË ‰ÚL»»»«≈»∆¿»»
B˜ÏÁ ÏË ·˜ÚÈÂ ‰f‰«∆¿«¬…»«∆¿
·˜ÚÈ ‡aLÎe ,‡a‰ŒÌÏBÚ‰»»«»¿∆»«¬…

Ô·Ï ˙ÈaÓ עשרים שם שהיה לאחר ƒ≈»»
ÌÈaשנה ÂNÚ BÏ ‰‡¯Â¿»»≈»»ƒ

,˙B·e בנים יש שליעקב ראה עשיו »
וגם BÁÙLe˙ובנות ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿»

בירך ( שיצחק הברכה ביעקב ונתקיימה

שפע  לו יתן שהקדושֿברוךֿהוא אותו

ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰ ÏhÓ"ƒ««»«ƒƒ¿«≈
BÏ ¯Ó‡ ,(BËeLÙk "ı¯‡‰:ליעקב Ckעשיו ‡Ï ,ÈÁ‡ ·˜ÚÈ »»∆ƒ¿»««¬…»ƒ…»
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h"kyz'dח ,`"pn g"dan ,n"ehn t"y

ּכל  ל מ ּנין העֹולםֿהּזה, אּטל ואני ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהעֹולםֿהּבא

ׁשעֹולםֿהּזה  טֹוען ׁשעׂשו וכיון כּו'. הּזה" ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּממֹון

הּקדּׁשה  נּצֹוצֹות ׁשּלקיחת נמצא, לחלקֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻׁשּי

הּוא  ׁשּבע ֹולםֿהּזה הּגׁשמּיים ּבּדברים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנמצאים

ׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר ּגזלה. ׁשל וּיׁשּב17ענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מן  הּקדּׁשה ניצֹוצֹות את ׁשּלֹוקחים ׁשבי, ְְִִִִִֶֶֶֶַָֻמּמּנּו

ּובני  ראּובן ׁשּבני ׁשּמה לֹומר, ויׁש כּו'. ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָהאֹויב

רצּו ׁשּלא הינּו, הּגזל, מן עצמן את הרחיקּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּגד

ההתע  עלֿידי הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּבגזל ּסקּות לעסק ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֻ

לקּבל  ּבּקׁשּו ולכן לארץ, ּבּכניסה העֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבעניני

יׁש ועלּֿפיֿזה מזרחה. הּירּדן ּבעבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחּוזה

ראּובן, ּובני ּגד לבני ּבנֹוגע הּמדרׁשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָלתּו

הּגזל, מן עצמן ׁשהרחיק ּו הּנ"ל הּמדרׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמאמר

ּבׁשבחן  הּמדרׁש18ׁשּמדּבר ּומאמר ,19הפ ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

עּקר, הּטפל ואת טפל העּקר את ׁשעׂשּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשבחן,

הּנפׁשֹות  מן יֹותר (מקניהם) ממֹונם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשחּבבּו

נאמר  ועליהם ּבראׁשֹונה 20כּו', מבהלת נחלה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּגם  הרי  הּגזל , ּבענין הּפנימי הּפרּוׁש לפי ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹו',

הפ הּוא הּגזל מן עצמן את ׁשהרחיקּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמה

כּו'. הּניצֹוצֹות ּבברּור לעסק רצּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַָָֹֹׁשבחן,

ּגד p‰Â‰ג) ּובני ראּובן ׁשּבני מׁשה ּכׁשּׁשמע ¿ƒ≈ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ

לעסק  ּכדי לארץ להּכנס רֹוצים ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹאינם

ׁשההתעּסקּות  ׁשּיראים מּפני הּברּורים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבעבֹודת

ּבאלקּות, מהּדבקּות אֹותם ּתבלּבל העֹולם ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבעניני

והענין  כּו'. ּתֹוכחה ּבדברי זה על להם הׁשיב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאזי

ידּוע  ּדהּנה, היתה 21ּבזה, מׁשה ׁשעבֹודת ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשהן  ּבּנׁשמֹות ּגם הּדעת ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַַַַַָלהמׁשי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰f‰ŒÌÏBÚ‰ Ïh‡ È‡Â ‡a‰ŒÌÏBÚ‰ ‰z‡ ÏhzL ÈÏ z¯Ó‡»«¿»ƒ∆ƒ…«»»»«»«¬ƒ∆…»»«∆

"‰f‰ ÔBÓn‰ Ïk EÏ ÔÈpÓ.'כּו הזה העולם ענייני ÔÂÈÎÂשהוא ƒ«ƒ¿»«»«∆¿≈»
˙ÁÈ˜lL ,‡ˆÓ ,B˜ÏÁÏ CiL ‰f‰ŒÌÏBÚL ÔÚBË ÂNÚL∆≈»≈∆»«∆«»¿∆¿ƒ¿»∆¿ƒ«
ŒÌÏBÚaL ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca ÌÈ‡ˆÓpL ‰M„w‰ ˙BˆBvƒ«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿ƒƒ∆»»

‰f‰ עבודת' ידי על עשיו, של חלקו «∆
ÏÊb‰הבירורים' ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿≈»

מרשותו  עוברים הניצוצות בכך שהרי

יעקב. של לרשותו עשיו של

·e˙kL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ17 בתורה ¿«∆∆«∆»
ישראל  בבני נלחם ערד מלך שהכנעני

,È·L epnÓ aLiÂ ולענייננו «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ
את  פודים ישראל שבני היא הכוונה

זה' ה'לעומת ביד מהשבי הניצוצות

BˆBˆÈ˙היינו ˙‡ ÌÈÁ˜BlL∆¿ƒ∆ƒ
'eÎ ·ÈB‡‰ ÔÓ ‰M„w‰«¿À»ƒ»≈
לרשות  אותם ומעלים אותם ומעבירים

הקדושה.

Ô·e‡¯ ÈaL ‰nL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆¿≈¿≈
ÔÓ ÔÓˆÚ ˙‡ e˜ÈÁ¯‰ „b È·e¿≈»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ

,ÏÊb‰,לעיל שהובא המדרש וכדברי «∆∆
שהקדושֿברוךֿ לכך וטעם סיבה הוא

לירדן  מעבר נחלה להם נתן הוא

,eÈ‰הדברים פנימיות lL‡לפי «¿∆…
˙BˆBv ÏÊ‚a ˜ÒÚÏ eˆ»̄«¬…¿∆∆ƒ

‰M„w‰ הקדושה של האויב מיד «¿À»
ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰ ישראל מבני נדרשת שהיתה »»
eLwa ÔÎÏÂ ,ı¯‡Ï ‰ÒÈka בני «¿ƒ»»»∆¿»≈ƒ¿

ראובן  ובני ‡ÊeÁ‰גד Ïa˜Ï¿«≈¬»
‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa וכיוון ¿≈∆««¿≈ƒ¿»»

במלאכה  יעסקו ולא צאן רועי שיהיו

הזה, העולם ענייני עם מגע שמחייבת

ש'נפלו' הניצוצות בבירור יעסקו לא

העולם. ענייני תוך אל

Ce˙Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ תהיה שלא ¿«ƒ∆≈¿«≈
בין Ú‚Baסתירה ÌÈL¯„n‰ ÈL¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈«

¯Ó‡Ó ,Ô·e‡¯ È·e „b È·Ïƒ¿≈»¿≈¿≈«¬«
e˜ÈÁ¯‰L Ï"p‰ L¯„n‰«ƒ¿»««∆ƒ¿ƒ

ÔÁ·La ¯a„nL ,ÏÊb‰ ÔÓ ÔÓˆÚ18 ובני גד בני הדברים פשט ולפי «¿»ƒ«∆∆∆¿«≈¿ƒ¿»
מגזל, שהתרחקו כך על שכר בתור לירדן מעבר נחלתם את קיבלו ראובן

L¯„n‰ ¯Ó‡Óe19אחר ÔÁ·L,במקום CÙ‰ ‡e‰L שבקשו «¬««ƒ¿»∆≈∆ƒ¿»
כיוון הירדן בעבר ‰wÚ¯להישאר ˙‡ eNÚL הרב המקנה היינו טפל, ∆»∆»ƒ»

להם ‰ÏÙhשהיה ˙‡Â ÏÙË עדיף שבשבילם אלה שבטים של הנפשות »≈¿∆«»≈

לארץ  BÈ˙להיכנס (Ì‰È˜Ó) ÌBÓÓ ˙‡ e·aÁL ,¯wÚÔÓ ¯ ƒ»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆≈ƒ
¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ,'eÎ ˙BLÙp‰20 במשלי˙Ï‰·Ó ‰ÏÁ שהתקבלה «¿»«¬≈∆∆¡««¬»¿…∆∆

ובמהירות  נמהרת בבהלה Bb',כהחלטה ‰BL‡¯a המדרשים שני כן ואם »ƒ»
את  זה סותרים הירדן בעבר נחלה רצו ראובן ובני גד שבני בסיבה העוסקים

גד  בני את משבח אחד מדרש כי זה,

ניתן  שהדבר ואומר כך על ראובן ובני

מהגזל, שהתרחקו מעלתם מפני להם

זו  שהייתה אומר השני המדרש ואילו

במהירות 'נחלה  שהתקבלה מבוהלת'

את  שעשו השבח, בהיפך ומדבר

אבל  לעיקר, הטפל ואת לטפל העיקר

סתירה  כאן אין לעיל המבואר Èkƒלפי
ÔÈÚa ÈÓÈt‰ Le¯t‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈«¿ƒƒ¿ƒ¿«
e˜ÈÁ¯‰L ‰Ó Ìb È¯‰ ,ÏÊb‰«∆∆¬≈««∆ƒ¿ƒ
CÙ‰ ‡e‰ ÏÊb‰ ÔÓ ÔÓˆÚ ˙‡∆«¿»ƒ«∆∆≈∆

,ÔÁ·L הפנימית המשמעות כי ƒ¿»
כאן  הגזל מן התרחקות של המשמעות

e¯·a¯היא  ˜ÒÚÏ eˆ¯ ‡lL∆…»«¬…¿≈
'eÎ ˙BˆBˆÈp‰.לעיל כמבואר «ƒ

ÈaL ‰LÓ ÚÓMLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿∆»«…∆∆¿≈
ÌÈˆB¯ ÌÈ‡ „b È·e Ô·e‡¿̄≈¿≈»≈»ƒ

ı¯‡Ï Òk‰Ï לכך הפנימי והטעם ¿ƒ»≈»»∆
עם  במגע לבוא רצו שלא מפני היה

הזה  העולם ÒÚÏ˜ענייני È„k¿≈«¬…
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa והטעם «¬««≈ƒ

בעבודת  לעסוק הרצון לאי הפנימי

הוא  ÌÈ‡¯iLהבירורים ÈtÓ בני ƒ¿≈∆¿≈ƒ
חששו  ראובן ובני גד

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰L∆«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»»
וטרדה  טרחה ‡Ì˙Bמתוך ÏaÏ·z¿«¿≈»
הפרעה  ≈¿»≈e˜·c‰Ó˙ותהיה

ÏÚ Ì‰Ï ·ÈL‰ ÈÊ‡ ,˙e˜Ï‡a∆¡…¬«≈ƒ»∆«
‰Ê רבנו eÎ'משה  ‰ÁÎBz È¯·„a ∆¿ƒ¿≈≈»

באריכות. בתורה כמסופר

המשמעות  את ומבאר וממשיך

הדברים. של הפנימית

Úe„È ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â21 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
החסידות  LÓ‰בתורת ˙„B·ÚL∆¬«…∆

˙Úc‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï ‰˙È‰ ישראל בני בכל Ìbבאלוקות »¿»¿«¿ƒ¿ƒ«««««
˙BÓLpa הנמוכות,'‰Ó‰a Ú¯Ê' ˙ÈÁaÓ Ô‰L בקבלה כמבואר «¿»∆≈ƒ¿ƒ«∆«¿≈»

שהנשמות  בהמה" וזרע אדם זרע ישראל בית את "וזרעתי הכתוב על וחסידות

"ועל  המרכבה במעשה (ככתוב העליון" "אדם מבחינת ששורשן הגבוהות

ברֿדעת, כאדם באלוקות, גדולה ידיעה להם ויש אדם") כמראה דמות הכסא
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ׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו ּבהמה', 'זרע ונתּתי 22מּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מּבחינת  ׁשּלהיֹותֹו והינּו, ,לבהמּת ּבׂשד ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָעׂשב

לכן  האצילּות, מעֹולם ׁשּלמעלה עליֹון' ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ'ּדעת

ּדבריאהֿ ּבּנׁשמֹות ּגם 'ּדעת' להמׁשי הּוא ְְְְִִִַַַַַָָָיכֹול

ּכח  נֹותן ׁשּמׁשה מּובן ּומּזה ְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹיצירהֿעׂשּיה.

'ׁשניםֿ מּבחינת ׁשרׁשם היֹות ׁשעם ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָלּׁשבטים,

(ּבחינת  ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה' ּבקר ְְְֲִִִִִַָָָָָָָעׂשר

עם  להתעּסק יּוכל ּו מּכלֿמקֹום ,("ּבהמּת"ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותם  יבלּבל ׁשּלא ּבאפן ּגׁשמּיים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּדברים

ענין  להיֹות צרי זה ּבׁשביל אמנם, ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָמעבֹודתם.

מסירּותֿנפ  "אם ׁשל מׁשה להם ׁשאמר וזהּו ׁש, ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

והיתה  ּגֹו' הארץ ונכּבׁשה ּגֹו' ה' לפני ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתחלצּו

לאחזה" לכם הּזאת ּתהיה 23הארץ ׁשעלֿידיֿזה , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

זה  ׁשעל לארץ, ׁשּבּכניסה הּמעלה אצלם ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם

ּדעם 24נאמר  והינּו, מאד. מאד הארץ טֹובה ְְְְְֱִֶֶַַָָָֹֹ

יׂשראל  ארץ ּבכלל היא הּירּדן עבר ׁשּגם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהיֹות

צדק' ה'צמח ׁשּכתב ּוכמֹו הארצֹות, ׁשאר 25לגּבי ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּדאֹוריתא  ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ּבּה נֹוהג ְְְְְְִִֵַַַָָָּדלכאֹורה

ּבארץ  מּכלֿמקֹום ּבארץ, הּתלּויֹות הּמצֹות ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָוכל

ּומדרגֹות, מעלֹות ּכּמה יׁשנן ּגּופא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל

ּבּמדרׁש ארץ 26וכדאיתא הן, קדּׁשֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

ּכנען  ארץ כּו', הארצֹות מּכל מקּדׁשת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל

הּירּדן  ׁשעבר והינּו, כּו', הּירּדן מעבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֻמקּדׁשת

מּכל  הּמקּדׁשת יׂשראל ארץ קדּׁשת ּבכלל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻהּוא

ּכנען  ארץ ּכקדּׁשת זה אין ּומּכלֿמקֹום ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהארצֹות,

(ׁשּקּבלּו ּגד ּובני ראּובן ּבני אצל ׁשּגם ּוכדי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָכּו'.
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טו.)22 יא, כֿכב.)23עקב שם, ואילך.)24פרשתנו ב לז, שלח לקו"ת וראה ז. יד, שם.)25שלח פ"ז,)26אוה"ת במדב"ר

ח.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אור' ב'תורה הזקן רבנו כדברי (אשר הנשמות ושאר  אדם" "זרע נקראות

בדרגה  באלוקות דעת להם שאין שבדורותינו") הנשמות כל כמעט "שהם

בהמה" "זרע נקראות e˙kL·גבוהה ‰Ó e‰fL22 שנייה בפרשה בתורה ∆∆«∆»
את  וישמרו ישמעו שאם ישראל לבני אומר רבנו שמשה שמע קריאת של

E„Naאזי המצוות  ·NÚ Èz˙Â"¿»«ƒ≈∆¿»¿
B˙BÈ‰lL ,eÈ‰Â ,"EzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¿«¿∆ƒ¿

הוא  רבנו שמשה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙כיוון
'ÔBÈÏÚ ˙Úc' הוא נשמתו  שורש ««∆¿

באלוקות מבחינת  הנעלית הדעת

‰ÏÚÓlL אפילוÌÏBÚÓ ∆¿«¿»≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ ביותר הנעלה העולם »¬ƒ

אצילותֿ הכלליים העולמות מארבעת

גודל ÔÎÏבריאהֿיצירהֿעשיה, מפני »≈
‰e‡מעלתו  ÏBÎÈ רבינו משה »

'˙Úc' CÈLÓ‰Ï באלוקותÌb ¿«¿ƒ«««
˙BÓLpa הנמוכותŒ‰‡È¯·c «¿»ƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ מנשמות למטה שהן ¿ƒ»¬ƒ»
"זרע  הנקראות נשמות דאצילות,

לעיל. כמבואר בהמה"

‰fÓe רבנו שמשה לעיל מהאמור ƒ∆
בנשמות  אפילו באלוקות 'דעת' ממשיך

Ákנמוכות  Ô˙B ‰LnL Ô·eÓ»∆…∆≈…«
ÌL¯L ˙BÈ‰ ÌÚL ,ÌÈË·MÏ«¿»ƒ∆ƒ¡»¿»
¯˜a ¯NÚŒÌÈL' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈»»»»
'‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

("EzÓ‰a" ˙ÈÁa) מעולם ולא ¿ƒ«¿∆¿∆
eÏÎeÈהאצילות, ÌB˜ÓŒÏkÓ גם ƒ»»¿
ÌÈ¯·cהשבטים  ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ÏaÏ·È ‡lL ÔÙ‡a ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿…∆∆…¿«¿≈
Ì˙„B·ÚÓ Ì˙B‡ רבנו משה ולכן »≈¬»»

על  ראובן ובני גד בני את הוכיח

בענייני  ולעסוק לארץ להיכנס סירובם

בעבודת  לעסוק חששו הם כי העולם

העולם  בענייני המגע שמא הבירורים

כי  באלוקות, דבקים להיות להם יפריע

משה  שהרי מוצדק לא הזה החשש

משפיע  אפילו רבינו באלוקות דבקים להיות כוח ונותן באלוקות 'דעת'

נמוכות. לנשמות

‰Ê ÏÈ·La ,ÌÓ‡'ה'דעת את רבנו ממשה יקבלו אכן שהנשמות כדי »¿»ƒ¿ƒ∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ מצידםÌ‰Ï ¯Ó‡L e‰ÊÂ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ »ƒƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆∆¿∆∆»«»∆

‰LÓ הוא הירדן מעבר נחלה לקבל בקשתם למילוי "‡Ìשהתנאי …∆ƒ
'Bb '‰ ÈÙÏ eˆÏÁz,הארץ על במלחמה השבטים כל עם ותשתתפו ≈»¿ƒ¿≈

נפש  מסירות דורשת מלחמה ‰‡¯ıוהרי ‰˙È‰Â 'Bb ı¯‡‰ ‰LaÎÂ¿ƒ¿¿»»»∆¿»¿»»»∆

"‰ÊÁ‡Ï ÌÎÏ ˙‡f‰23‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL במלחמה , השתתפותם בגלל «…»∆«¬À»∆«¿≈∆
מסירות  מתוך ישראל ארץ ‡ˆÌÏנפש על Ìb ‰È‰z ראובן ובני גד בני ƒ¿∆«∆¿»

ı¯‡Ï ‰ÒÈkaL ‰ÏÚn‰ נחלתם את שקיבלו השבטים אצל שהייתה ««¬»∆«¿ƒ»»»∆
הארץ, Ê‰בתוך ÏÚL ישראל לארץ שבכניסה (הרוחנית) המעלה על ∆«∆

¯Ó‡24 יפונה בן כלב בדברי ∆¡«
שהמרגלים  לאחר נון בן ויהושע

הארץ  דיבת את «"BË·‰הוציאו
"„‡Ó „‡Ó ı¯‡‰ גם (ואכן »»∆¿…¿…

בקשת  בין משווה רבינו משה בענייננו

נחלה  לקבל לא ראובן ובני גד בני

ובתורת  המרגלים, לדברי בארץ

לא  המרגלים שגם מוסבר החסידות

החשש  מפני לארץ להיכנס רצו

להם  יפריע העולם בענייני שהעיסוק

וכאן  במדבר), שהיה כפי ה' מעבודת

ניתן  מסירותֿנפש שעלֿידי מבואר

גם  באלקות 'דעת' רבנו ממשה לקבל

שעליה מעבר  ישראל בארץ כמו הירדן

מאוד. מאוד טובה שהיא נאמר

¯·Ú ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆«≈∆
ı¯‡ ÏÏÎa ‡È‰ Ôc¯i‰««¿≈ƒƒ¿«∆∆
˙Bˆ¯‡‰ ¯‡L Èa‚Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈¿»»¬»

לארץ,ביחס  חוץ ארצות ¿BÓÎeלשאר
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kL25 ∆»««∆«∆∆

da ‚‰B ‰¯B‡ÎÏc הירדן בעבר ¿ƒ¿»≈»
‡˙È¯B‡cÓ ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z¿««¿ƒ¿«¿»

חכמים מן  מתקנת רק ולא התורה

,ı¯‡a ˙BÈeÏz‰ ˙Bˆn‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«¿»»∆
ישראל, בארץ ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכמו

‡Ùeb Ï‡¯NÈ ı¯‡a עצמה ¿∆∆ƒ¿»≈»
,˙B‚¯„Óe ˙BÏÚÓ ‰nk ÔLÈ∆¿»«»«¬«¿≈

‡˙È‡„ÎÂ שכתוב L¯„na26וכפי ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ,Ô‰ ˙BM„˜ ¯NÚ∆∆¿À≈∆∆ƒ¿»≈
,'eÎ ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»¬»
¯·ÚÓ ˙Lc˜Ó ÔÚk ı¯‡∆∆¿««¿À∆∆≈≈∆

,'eÎ Ôc¯i‰ במסכת המשנה וכדברי ««¿≈
עש  שיש חומה,כלים המוקפות עיירות ישראל, (ארץ מזו למעלה זו קדושות, ר

ישראל, עזרת נשים, עזרת החיל, הבית, הר ירושלים], [של החומה מן לפנים

הקדשים) קודש ההיכל, ולמזבח, האולם בין הכהנים, ÚL·¯עזרת ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆
ÏkÓ ˙Lc˜n‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙M„˜ ÏÏÎa ‡e‰ Ôc¯i‰««¿≈ƒ¿«¿À«∆∆ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,˙Bˆ¯‡‰ כארץ הוא הירדן עבר אחרות ארצות שלגבי אף »¬»ƒ»»
eÎ'ישראל  ÔÚk ı¯‡ ˙M„˜k ‰Ê ÔÈ‡ מקדושת נעלית שקדושתה ≈∆ƒ¿À«∆∆¿««

הירדן. (eÏawLעבר „b È·e Ô·e‡¯ Èa Ïˆ‡ ÌbL È„Îe¿≈∆«≈∆¿≈¿≈¿≈»∆ƒ¿
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h"kyz'dי ,`"pn g"dan ,n"ehn t"y

יׂשראל  ארץ מעלת ּתהיה הּירּדן) ּבעבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנחלתם

הּמסירּותֿ ענין אצלם להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבׁשלמּותּה,

הארץ. ּבכּבּוׁש לּמלחמה" ה' לפני "ּתחלצּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁש,

ּבתחּלת LÈÂד) ׁשּכתּוב מה עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְִִִֵֶַַַַַָָ

הּמּטֹות  ראׁשי אל מׁשה "וידּבר ְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּפרׁשה

נדר" יּדֹור ּכי איׁש ה', צּוה אׁשר הּדבר זה ֲִִִִֶֶֶֶַָָָּגֹו'

חכם  עלֿידי נדרים והּתרת הּנדרים, ענין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָוגֹו',

ממחה  מעּקרֹו27(יחיד הּנדר את ׁשעֹוקר (28. ְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ

ּבזה  ּדהּנה 29והענין הּפריׁשּות,, ענין הּוא הּנדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו לּפריׁשּות,30ּכמאמר סיג נדרים ְְְְֲִִֵַַַַָָ

ּבינה  ּבבחינת ׁשּבּה31והּוא ּבינה, ּבחינת ּומּצד . ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּפֹורׁש הּנדר, ענין יׁשנֹו הּיׁש, מציאּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמתחיל

ׁשּלא  ּכדי ׁשּבעֹולם, הּמּתרים מּדברים ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּגם

ה'. ּבעבֹודת מּמדרגתֹו ויֹורידּוהּו ְְְְְֲִִֵַַַַָיבלּבלּוהּו

ּבחינת  מּצד ּכי הּנדר", את עֹוקר "החכם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאמנם,

ׁש"הּוא  ּבמציאּות, ּבּטּול ענין ׁשהיא ְְְִִִִִֶֶַַָָה'חכמה'

מדרגת  היא ׁשּזֹו זּולתֹו, ואין הּוא ְְְִֵֵֶַַַָלבּדֹו

העֹולם 32החכמה" ׁשעניני לחׁשׁש מקֹום אין , ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

לפרׁש צר אין ולכן ה', מעבֹודת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָֹֹיבלּבלּוהּו

ּכדאיתא  ואדרּבה, הּמּתרים, ְְְְִִִִִַַַָָָָֻמּדברים

על 33ּבירּוׁשלמי  ּדיןֿוחׁשּבֹון ליּתן אדם ׁשעתיד ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשעלֿידי  לפי והינּו אכל, ולא עינֹו ׁשראתה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ּומעלים  מבררים העֹולם ּבעניני ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָההתעּסקּות

ׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו לאלקּות. ּכלים להיֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹאֹותם

הּדבר" זה ּגֹו' הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"וידּבר

הּמּטֹות" ו"ראׁשי הּמּדֹות, הן "מּטֹות" ּדהּנה ְְִִֵֵֵַַַַָּגֹו',

הּמּדֹות, ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהיא הּבינה ּבחינת ְְִִִִֵֶֶַַַָֹהם

וזהּו החכמה. ּבחינת הּוא ּומׁשה הּבנים", ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"אם
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ב.)27 ל, פרשתנו ב.)28פירש"י עד, ואילך.)29כתובות א'שכו ע' ואילך. א'רעג ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה – לקמן בהבא

ועוד. ואילך). רכו ע' תר"ל (סה"מ תר"ל המטות ראשי גו' וידבר מי"ג.)30ד"ה פ"ג ערכי )31אבות (שער כג שער פרדס

(בערכו). פי"ד בהגהה.)32הכינויים) פל"ה קידושין.)33תניא סוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,d˙eÓÏLa Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÏÚÓ ‰È‰z (Ôc¯i‰ ¯·Úa Ì˙ÏÁ«¬»»¿≈∆««¿≈ƒ¿∆«¬«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈»

הירדן, מעבר יותר ובוודאי כנען מארץ אפילו נעלית BÈ‰Ï˙שהיא CÈ¯»̂ƒƒ¿
ÌÏˆ‡ גד ובני ראובן בני "eˆÏÁzאצל ,LÙŒ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ∆¿»ƒ¿««¿ƒ∆∆≈»¿

ı¯‡‰ LeaÎa "‰ÓÁÏnÏ '‰ ÈÙÏ וההשפעה נפש המסירות ובכוח ƒ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ»»∆
את  אכן להם יש רבנו, משה של

ולא  עצמה ישראל ארץ של המעלה

דבר. להם חסר

ÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»««ƒ
‰L¯t‰ ˙lÁ˙a ·e˙kL ‰Ó«∆»ƒ¿ƒ««»»»

מטות  פרשת השבוע, ≈»¿»"a„ÈÂ¯פרשת
‰Ê 'Bb ˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ…∆∆»≈««∆
Èk LÈ‡ ,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆ƒ»ƒƒ

,'B‚Â "¯„ ¯BcÈ המדובר והנושא ƒ∆∆¿
הוא  אלה ‰ÌÈ¯„p,בפסוקים ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ

ÌÎÁ È„ÈŒÏÚ ÌÈ¯„ ˙¯z‰Â¿«»«¿»ƒ«¿≈»»
‰ÁÓÓ „ÈÁÈ)27,נדרים בנושא »ƒÀ¿∆

כמו  דיינים הנחשב  BÚL˜¯שלושה (∆≈
B¯wÚÓ ¯„p‰ את 28‡˙ המתיר ∆«∆∆≈ƒ»

ב  נדר הנדר היה לא כאילו מוחלט, אופן

.מלכתחילה 
‰Êa ÔÈÚ‰Â29, חסידות פי על ¿»ƒ¿»»∆

ÔÈÚ ‡e‰ ¯„p‰ ‰p‰c¿ƒ≈«∆∆ƒ¿«
˙eLÈ¯t‰ מענייני וההתבדלות «¿ƒ

הזה, ¯eÈ˙Baהעולם ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê30 אבות ÈÒ‚בפרקי ÌÈ¯„¿»ƒ¿»

˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,˙eLÈ¯tÏ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰Èa31 כי) וחסידות בקבלה כמבואר ƒ»

מתאוות  והתרחקות פרישות נדרים,

התשובה, עניין הוא הזה, העולם

ולכן  בינה, בחינת עד מגעת והתשובה

הכיפורים  ביום נדרי' 'כל אומרים

מדריגת  מצד ואילו תשובה, שעניינו

פרישות  להיות צריכה לא החכמה

ענייני  את לברר אפשר אלא והתרחקות

חושך  להפוך ואפילו ולהעלותם העולם

להלן) גם שיתבאר וכפי vÓe„לאור .ƒ«
ÏÈÁ˙Ó daL ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»∆»«¿ƒ

,Li‰ ˙e‡ÈˆÓ שהוא בכוחות וכפי ¿ƒ«≈
הסתעפות  היא שהבינה השכל

בו  שיש דבר שיוצרים לפרטים החכמה, בחינת הרעיון, נקודת של והתרחבות

גדרים  לה לעשות שצריך 'יש' מציאות ישנה וכאשר ורוחב, אורך עומק,

L¯BtLוהגבלות  ,¯„p‰ ÔÈÚ BLÈ האדםÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·cÓ Ìb ∆¿ƒ¿««∆∆∆≈«ƒ¿»ƒ«À»ƒ

ÌÏBÚaL,מהם לפרוש הדין מן חובה ואין איסור בהם אין עצמם ומצד ∆»»
המותרים  מדברים גם בפרישות e‰eÏaÏ·Èהוא והצורך ‡lL È„k¿≈∆…¿«¿¿

ה' ‰'.מעבודת ˙„B·Úa B˙‚¯„nÓ e‰e„È¯BÈÂ¿ƒƒ«¿≈»«¬«
"¯„p‰ ˙‡ ¯˜BÚ ÌÎÁ‰" ,ÌÓ‡,לגמרי אותו vÓ„ומבטל Èk »¿»∆»»≈∆«∆∆ƒƒ«

ÔÈÚ ‡È‰L '‰ÓÎÁ'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»∆ƒƒ¿«
,˙e‡ÈˆÓa Ïeha שבכוחות כמו ƒƒ¿ƒ

בלבד, נקודה היא החכמה השכל

ההסתעפות  לפני הרעיון תחילת

ולפני  ו'מציאות'לפרטים 'יש' שנעשה

שהנבראים  כפי היינו באלוקות ולמעלה

לאל  לגמרי בטלים ∆e‰"L‡וקות
‡e‰ Bc·Ï הקדושֿברוךֿהוא רק ¿«

קיימת  מציאות הוא ≈¿ÔÈ‡Âלבדו
B˙ÏeÊ ממנו חוץ מציאות שום ואין »
Ó„¯‚˙בעצמו, ‡È‰ BfL∆ƒ«¿≈«

"‰ÓÎÁ‰32, הזקן רבנו כלשון «»¿»
מאירה החכמה וכשבחינת ≈‡ÔÈבתניא,

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚL LLÁÏ ÌB˜Ó»«¬»∆ƒ¿¿≈»»
'‰ ˙„B·ÚÓ e‰eÏaÏ·È אין כי ¿«¿¿≈¬«

ערך, ושום חשיבות שום ≈«¿ÔÎÏÂלהם
ÌÈ¯·cÓ L¯ÙÏ C¯ˆ ÔÈ‡≈…∆ƒ¿…ƒ¿»ƒ

,‰a¯„‡Â ,ÌÈ¯zn‰ שאין רק לא «À»ƒ¿«¿«»
ראוי  להיפך אלא מהם לפרוש צורך

בהם  להשתמש «È‡„kƒ¿ƒ˙‡ורצוי
ÈÓÏLe¯Èa33„È˙ÚLכמובא  ƒ«¿ƒ∆»ƒ

Ïk ÏÚ ÔBaLÁÂŒÔÈc ÔzÈÏ Ì„‡»»ƒ≈ƒ¿∆¿«»
eÈ‰Â ,ÏÎ‡ ‡ÏÂ BÈÚ ‰˙‡¯L∆»¬»≈¿…»«¿«¿
לאכול  כן לאדם שראוי לכך והסיבה

העולם  מענייני ÈÙÏ¿ƒהיא וליהנות
ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
ÌÈÏÚÓe ÌÈ¯¯·Ó ÌÏBÚ‰»»¿»¿ƒ«¬ƒ

Ì˙B‡ הגשמיים הדברים BÈ‰Ï˙את »ƒ¿
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk עליהם שתהיה ≈ƒ∆¡…

והקדושה. השכינה השראת

¯a„ÈÂ" ·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«¿«≈
‰Ê 'Bb ˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ…∆∆»≈««∆
"˙BhÓ" ‰p‰c ,'Bb "¯·c‰«»»¿ƒ≈«
"˙Bhn‰ ÈL‡¯"Â ,˙Bcn‰ Ô‰≈«ƒ¿»≈««
L¯L ‡È‰L ‰Èa‰ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ««ƒ»∆ƒ…∆

,"ÌÈa‰ Ì‡" ,˙Bcn‰ ¯B˜Óe הנפש בכוחות גם שרואים כפי ¿«ƒ≈«»ƒ
(בינה) בדבר השכלית (מידות)שההתבוננות כלפיו רגשות ∆…LÓe‰מעוררת

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰.לבינה שורש והיא מהבינה שלמעלה ¿ƒ««»¿»
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ׁשּזֹוהי  ּגֹו', הּמּטֹות" ראׁשי אל מׁשה ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ"וידּבר

ל"ראׁשי  חכמה) (ּבחינת מּמׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹנתינתּֿכח

נדרים, הּתרת ענין לפעל ּבינה) (ּבחינת ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹהּמּטֹות"

אּלא  הּמּתרים, מהּדברים לפרׁש יצטרכּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא

מה  ּגם וזהּו לקדּׁשה. ּולהעלֹותם לבררם ְְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָֻאּדרּבה,

ּדיקא, "זה" ה'", צּוה אׁשר הּדבר "זה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב

ּבזה" ׁש"נתנּבא מׁשה ׁשל ענין 34ּבחינתֹו ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

זֹו ׁשּמּבחינה כּו', הּמהּות ראּית ׁשל ּבאפן ְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹהּגּלּוי

ּבברּור  העבֹודה לכללּות נתינתּֿכח ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹנמׁשכת

לעיל  ׁשּנתּבאר מה עלּֿדר הּוא זה וכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹולם.

ׁשּמּבחינ  לּׁשבטים ּכח הּנֹותן הּוא רּבנּו ת ׁשּמׁשה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּיּוכלּו ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה', ּבקר ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ'ׁשניםֿעׂשר

יבלּבל  ׁשּלא ּבאפן העֹולם ּבעניני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלהתעּסק

כּו'. מעבֹודתם ֲֵָָָאֹותם

הֹוראה p‰Â‰ה) הּוא ּבּתֹורה ענין ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְִֶַַָָָָָָ

ּכל 35ּבעבֹודה  ׁשאצל ּבזה, והענין . ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָ

אֹופּני  ׁשני להיֹות צריכים מּיׂשראל ואחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחד

ׁשּקּבלּו ּגד, ּובני ראּובן ּבני ּבדגמת ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻהעבֹודה,

אצלם  היה ּומּכלֿמקֹום הּירּדן ּבעבר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנחלתם

ׁשני  הם ּובכללּות ּגֹו'. ּתעברּו" "חלּוצים ְְְְֲִִִֵֵַַַָענין

העבֹודה  ּדהינּו, והּׁשבטים, האבֹות עבֹודת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָאֹופּני

ּבבחינת  והעבֹודה עלאה' 'יחּודא ְְְֲִִִִִִַַָָָָָּבבחינת

ּתּתאה' עץ 36'יחּודא ּב'קנטרס וכּמבאר . ְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻ

העבֹודה 37החּיים' היא האדם ּכל ׁשּמּדת ׁשאף , ֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

אחד  ּכל  מחּיב מּכלֿמקֹום ּתּתאה', ְְִִֶַָָָָָָָָֻּד'יחּודא

הּנֹותנת  ׁשהיא עלאה', ּד'יחּודא ּבּטּול לידי ְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלבא

עבֹודה  ּתּתאה' ּב'יחּודא עבֹודתֹו ׁשּתהיה ועז ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכח

ׁשעּקר  והינּו, מּמדרגתֹו. יּפל ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשלמה
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פרשתנו.)34 ריש ופירש"י ח.)35ספרי יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג ז.)36ראה ע' במדבר פ"זֿט.)37אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Œ˙È˙ È‰BfL ,'Bb "˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ" e‰ÊÂ¿∆«¿«≈…∆∆»≈««∆ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa) "˙Bhn‰ ÈL‡¯"Ï (‰ÓÎÁ ˙ÈÁa) ‰LnÓ Ák…«ƒ…∆¿ƒ«»¿»¿»≈««¿ƒ«

,ÌÈ¯„ ˙¯z‰ ÔÈÚ ÏÚÙÏ (‰Èa במצב היו כי נדרים נדרו אם וגם ƒ»ƒ¿…ƒ¿««»«¿»ƒ
זקוקים  יהיו ולא לאלקות בביטול יותר נעלה למצב יתעלו פרישות, שמצריך

כדי  היא הנדרים והתרת …∆lL‡לכך,
ÌÈ¯·c‰Ó L¯ÙÏ eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿ƒ¿…≈«¿»ƒ
,‰a¯c‡ ‡l‡ ,ÌÈ¯zn‰«À»ƒ∆»«¿«»
.‰M„˜Ï Ì˙BÏÚ‰Ïe Ì¯¯·Ï¿»¿»¿«¬»«¿À»

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ זה בפסוק ¿∆««∆»
הנדר  בעניין ‰c·¯המדבר ‰Ê"∆«»»

,‡˜Èc "‰Ê" ,"'‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»∆«¿»
‡a˙"L ‰LÓ ÏL B˙ÈÁa¿ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

"‰Êa34Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L , ¿∆∆ƒ¿««ƒ
,'eÎ ˙e‰n‰ ˙i‡¯ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ«««
ה' ציווה אשר הדבר "זה זה, פסוק על

שכל  ז"ל חכמינו אמרו משה" אל

והנבואות  ב'כה' נתנבאו הנביאים

ואילו  ה', אמר ב'כה פותחות שלהם

על  ומוסבר ב'זה', נתנבא רבינו משה

מתייחס  ש'כה' החסידות בתורת כך

מציאות  שהם ונבראים לעולמות

בריאהֿיצירהֿעשייה  (עולמות לעצמם

ו'זה' בהסתר) היא האלוקות שבהם

לאלוקות  שבטלה למציאות מתייחס

שבו  האצילות (עולם מוחלט בביטול

גלוי  דבר ועל בגלוי, היא האלוקות

באצבעו  "מראה "זה", אומרים וניכר

'זה' כאן, המאמר וכדברי זה", ואומר

במידה  גלוי שהדבר גילוי לשון הוא

מהותו, את ולהכיר לראות שניתן כזו

המציאות  בידיעת רק להסתפק ולא

BÊ,שלו, ‰ÈÁanL בבחינת הגילוי ∆ƒ¿ƒ»
רבנו ÎLÓ˙'זה' Œ˙È˙ממשה ƒ¿∆∆¿ƒ«
Ák ואחד אחד eÏÏÎÏ˙לכל …«ƒ¿»

.ÌÏBÚ‰ ¯e¯·a ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»»
‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«∆∆«
ea¯ ‰LnL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆…∆«≈
ÌÈË·MÏ Ák Ô˙Bp‰ ‡e‰«≈…««¿»ƒ
¯˜a ¯NÚŒÌÈL' ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«¿≈»»»»

,'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c נמוכה בדרגה שהם ישראל לנשמות גם וכך ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
eÏÎeiL הם ÏaÏ·Èגם ‡lL ÔÙ‡a ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ∆¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈»»¿…∆∆…¿«¿≈

'eÎ Ì˙„B·ÚÓ Ì˙B‡.גבוהות נשמות ובעלי הצדיק יוסף כמו »≈¬»»
‰„B·Úa ‰‡¯B‰ ‡e‰ ‰¯Bza ÔÈÚ ÏkL Úe„È ‰p‰Â של ‰35) ¿ƒ≈»«∆»ƒ¿»«»»»»¬»

עבודת  בין ההבדל של זה בנושא גם וכך מקום. ובכל זמן בכל ואחת, אחד כל

השבטים. לשאר ראובן ובני גד בני בין וההבדל השבטים ועבודת יוסף

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk Ïˆ‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆≈∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿
,‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL מתוך וגם העולם בענייני התעסקות מתוך גם ¿≈«≈»¬»

מהעולם  Èaהתרחקות ˙Ó‚„a¿À¿«¿≈
eÏawL ,„b È·e Ô·e‡¿̄≈¿≈»∆ƒ¿

Ôc¯i‰ ¯·Úa Ì˙ÏÁ עניין «¬»»¿≈∆««¿≈
וההתרחקות  ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒהפרישות

ÌÈˆeÏÁ" ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿«¬ƒ
'Bb "e¯·Úz שותפים היו וגם ««¿

שכרוכה  ישראל לארץ לכניסה

העולם. בענייני בהתעסקות

ÈpÙB‡ ÈL Ì‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»≈¿≈«≈
˙B·‡‰ ˙„B·Ú מופשטים שהיו ¬«»»

העולם  היו ÌÈË·M‰Âמענייני שכן ¿«¿»ƒ
העולם, בענייני ¿»¿eÈ‰c,עסוקים

‡„eÁÈ' ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«ƒ»
'‰‡ÏÚ'ה באחדות והכרה השגה ƒ»»

שכל  כזה באופן נעלית, בדרגה

כלל  מקום תופסת לא המציאות

במציאות') «¬«¿B·Ú‰Â„‰('ביטול
'‰‡zz ‡„eÁÈ' ˙ÈÁ·a36 ƒ¿ƒ«ƒ»«»»

בדרגה  ה' באחדות והכרה השגה

כן  שהמציאות כזה באופן נמוכה,

היא  שמכלֿמקום אלא מקום תופסת

לאלקות. «…¿»¿nÎÂ·‡¯בטלה
'ÌÈiÁ‰ ıÚ Ò¯Ë˜'a37 ¿À¿¿≈≈««ƒ

הרש"ב, Lלאדמו"ר Û‡L˙cn ∆«∆ƒ«
Ì„‡‰ Ïk אדם של העבודה אופן »»»»

כלל  בדרך ‰B·Ú„‰רגיל, ‡È‰ƒ»¬»
,'‰‡zz ‡„eÁÈ'c רגיל לאדם כי ¿ƒ»«»»

עילאה', ב'יחודא להכרה להגיע קשה

והנבראים  העולמות מציאות שכל היינו

קיימת  איננה וכאילו כלל נחשבת לא

Ïkכלל, ·iÁÓ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿À»»
„Á‡ רגיל אדם È„ÈÏגם ‡·Ï ∆»»…ƒ≈

‡È‰L ,'‰‡ÏÚ ‡„eÁÈ'c Ïehaƒ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ
יותר  העמוקה הזו, ההתבטלות דווקא

Ákלאדם‰˙Bp˙יותר והנעלית  «∆∆…«
'‰‡zz ‡„eÁÈ'a B˙„B·Ú ‰È‰zL ÊÚÂ אמנם העבודה שהיא »…∆ƒ¿∆¬»¿ƒ»«»»

שלו  B˙‚¯„nÓהרגילה ÏtÈ ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰„B·Ú העבודה ולפחות ¬»¿≈»¿…ƒ…ƒ«¿≈»
בשלמות. אצלו תהיה תתאה' 'יחודא של

'יחודא  בדרך היא העבודה אחד שמצד הדבר משמעות את ומפרט וממשיך
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h"kyz'dיב ,`"pn g"dan ,n"ehn t"y

ּבאפן  לא ׁשהיא הּברּורים, עבֹודת היא ְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹהעבֹודה

'יחּודא  ׁשל ּבאפן אּלא עלאה', 'יחּודא ְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשל

יריחֹו אנׁשי ׁשהנהגת מצינּו ולכן ּדוקא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּתּתאה'

ּבין  מפסיקין היּו ולא ׁשמע את ּכֹורכין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשהיּו

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו" ּבאמירת ל"ואהבּת" ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ"אחד"

היתה  ׁשעבֹודתם הינּו, ועד", לעֹולם ְְְְֲֶֶַַָָָָָָמלכּותֹו

("ׁשמע  עלאה' 'יחּודא ׁשל אחד"38ּבאפן ),39ּגֹו' ְְִִֶֶֶַָָָָֹ

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו") ּתּתאה' 'יחּודא ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹולא

ועד" לעֹולם ּברצֹון 39מלכּותֹו ׁשּלא היתה ,( ְְְְִֶֶַָָָָֹ

ׁשל 40חכמים  ּבאפן היא העבֹודה ׁשעּקר ּכיון , ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבזה  להיֹות  ׁשּצרי אּלא ּדוקא, ּתּתאה' ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָ'יחּודא

ּבמעט  ּד'יחּודאֿעלאה' הּבּטּול ּבחינת ְְְִִִִִֵַַַַָָָּגםּֿכן

העבֹודה  ּתהיה ׁשאז עלּֿכלּֿפנים, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמּזעיר

ׁשני  וחּבּור אמּתית. עבֹודה ּתּתאה' ְְְֲֲִִִִֵַָָָָּד'יחּודא

ׁשני  חּבּור עלּֿדר הּוא הּנ"ל עבֹודה ְֲִֵֵֶֶַַַַָאֹופּני

ו'יהּודה' 'יֹוסף' הּוא 41העצים זה על והּכח . ְִִֵֵֶַַַָָֹ

אל  מׁשה "וידּבר ּבענין ּכּנ"ל מׁשה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹעלֿידי

ּגֹו' הּדבר" זה ּגֹו' הּמּטֹות .42ראׁשי ֵֶַַַָָָ
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ד.)38 ו, פ"ז.)39ואתחנן שעהיוה"א תניא א. יב, ב. יח, זח"א א.)40ראה נו, טזֿיז.)41פסחים לז, חסר )42יחזקאל

) המאמר ).l"endסיום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'יחודא  של יותר הנעלה הביטול את גם לכלול חייבת היא שני ומצד תתאה'

עילאה'.

‰„B·Ú‰ ¯wÚL ,eÈ‰Â רגיל אדם ‰ÌÈ¯e¯aשל ˙„B·Ú ‡È‰ על ¿«¿∆ƒ«»¬»ƒ¬««≈ƒ
העולם, ענייני עם מגע ÏÚ‡‰'ידי ‡„eÁÈ' ÏL ÔÙ‡a ‡Ï ‡È‰L∆ƒ…¿…∆∆ƒ»ƒ»»

העולם המביאה  מענייני ,לפרישות
‡„eÁÈ' ÏL ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆ƒ»

‡˜Âc '‰‡zz הכרה שכוללת «»»«¿»
כדי  עימה והתעסקות העולם במציאות

ולהעלותה, eÈˆÓלבררה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
BÁÈ¯Èבגמרא  ÈL‡ ˙‚‰‰L∆«¿»««¿≈¿ƒ

ÚÓL ˙‡ ÔÈÎ¯Bk eÈ‰L∆»¿ƒ∆¿«
ראשון  פסוק אמירת את של ומחברים

"ואהבת  הפרשה, להמשך שמע קריאת

אלוקיך" ה' ÔÈ˜ÈÒÙÓאת eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»«¿ƒƒ
"z·‰‡Â"Ï "„Á‡" ÔÈa≈∆»¿¿»«¿»
„B·k ÌL Ce¯a" ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«»≈¿

,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ כפי «¿¿»»∆
אומרים שחכמים  שאנו וכפי תיקנו

Ì˙„B·ÚL ,eÈ‰ יריחו אנשי של «¿∆¬»»
‡„eÁÈ' ÏL ÔÙ‡a ‰˙È‰»¿»¿…∆∆ƒ»

) '‰‡ÏÚ בפסוק ÚÓL"38המרומז ƒ»»¿«
"„Á‡ 'Bb39'ה אחדות על המדבר ∆»

עליונה  ÏÂ‡בדרגה של כעבודתם ), ¿…
שלא  יריחו ÏLהייתה אנשי ÔÙ‡a¿…∆∆

) '‰‡zz ‡„eÁÈ' באמירת המרומז ƒ»«»»
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a"»≈¿«¿

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ39 הכרה שהיינו ¿»»∆
בעולם  אלוקות והמשכת העולם ב'יחודא ),במציאות ה' את שעבדו היינו

בלבד  ÌÈÓÎÁעילאה' ÔBˆ¯a ‡lL ‰˙È‰40¯wÚL ÔÂÈk , »¿»∆…ƒ¿¬»ƒ≈»∆ƒ«

‰„B·Ú‰ הרצוייה‡l‡ ,‡˜Âc '‰‡zz ‡„eÁÈ' ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ »¬»ƒ¿…∆∆ƒ»«»»«¿»∆»
‰Êa ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL עצמו תתאה' ה'יחודא ÈÁa˙בתוך ÔkŒÌb ∆»ƒƒ¿»∆«≈¿ƒ«

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ¯ÈÚfÓ ËÚÓa '‰‡ÏÚŒ‡„eÁÈ'c Ïeha‰ כי «ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»»ƒ
מאד  היא עילאה' ב'יחודא ה' את לעבוד שלו שהיכולת רגיל באדם מדובר

בכך  לעסוק ביכולתו ולכן מצומצמת

מזעיר' 'מעט לשילוב Ê‡Lרק הודות ∆»
עילאה' 'יחודא ‰B·Ú„‰של ‰È‰zƒ¿∆»¬»

‰„B·Ú '‰‡zz ‡„eÁÈ'c¿ƒ»«»»¬»
˙ÈzÓ‡.קיום לה eaÁÂ¯ויהיה ¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ Ï"p‰ ‰„B·Ú ÈpÙB‡ ÈL¿≈«≈¬»««
ÌÈˆÚ‰ ÈL ¯eaÁ C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿≈»≈ƒ

'‰„e‰È'Â 'ÛÒBÈ'41 כמבואר ≈ƒ»
יחזקאל  נבואת אודות בחסידות

לקחת  לו הורה שהקדושֿברוךֿהוא

כנגד  ואחד יוסף כנגד אחד עצים, שני

ולחבר  ממלכות, שתי שהיו יהודה,

יחד, שלעתיד אותם כך על להורות

בית  מלכות אחת, ממלכה תהיה לבוא

הכוונה  שברוחניות יהודה, משבט דוד

יהודה, ועבודת יוסף עבודת לחיבור

ובני  והשבטים, יוסף של האופנים שני

כמבואר  והשבטים, ראובן ובני גד

באריכות. לעיל

‰Ê ÏÚ Ák‰Â אופני שני את לחבר ¿«…««∆
בעבודה  ולהכניס האמורים העבודה

מ'יחודא  הארה תתאה' 'יחודא של

LÓ‰,עילאה' È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆
"¯·c‰ ‰Ê 'Bb ˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ" ÔÈÚa Ï"pk««¿ƒ¿««¿«≈…∆∆»≈««∆«»»

'Bb42.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr lw sc zay(iyily meil)

:mcia dietx oilitz zevny di`x d`ian `xnbd,éàpé éaø øîàc§¨©©¦©©
ïéëéøö ïéléôzd xy`k mgipdl.íéôðk ìòa òLéìàk ,é÷ð óeb §¦¦§¦¦¨¦¤¡¦¨©©§¨©¦

:`xnbd zxxanàéä éàî,iwp seb dpeekd dn ±çéôé àlL ééaà øîà ©¦¨©©©¥¤Ÿ¨¦©
íäa.eilr mcera -.íäa ïLéé àlL øîà àáø:`xnbd zx`an ¨¤¨¨¨©¤Ÿ¦©¨¤

,íéôðk ìòa òLéìà déì eø÷ éànàåitlúeëìî äøæb úçà íòtL §©©¨¥¡¦¨©©§¨©¦¤©©©©¨§¨©§
eøwé BLàø ìò ïéléôz çépnä ìkL ìàøNé ìò äøæb äòLøäexwpi ± ¨§¨¨§¥¨©¦§¨¥¤¨©©¦©§¦¦©Ÿ¦§

ãçà øBcñ÷ eäàøå ,÷eMì àöéå ïéléôz çépî òLéìà äéäå ,BçBî úà¤§¨¨¡¦¨©¦©§¦¦§¨¨©§¨¨©§¤¨
.dxfbd revia lr dpenn ±õøryil`õøå åéðôlîxecqwd.åéøçà ¨¦§¨¨§¨©£¨

òébäL ïåékxecqwdïìèð ,Bìöàeilitz z` ryil` xiqd ±BLàøî ¥¨¤¦¦©¤§§¨¨¥Ÿ
Bì øîà .Bãéa ïæçàåxecqwdBì øîà ,Eãéa äîicia ryil`éôðk ©£¨¨§¨¨©©§¨§¨©©§¥

,äðBéeèLtryil`Bãé úàeixac z` zn`l.äðBé éôðk da eàöîðå ¨¨©¤¨§¦§§¨©§¥¨
.íéôðk ìòa BúBà ïéàøB÷ eéä Cëéôìmrdy cnlp i`pi iax ixacn §¦¨¨§¦©©§¨©¦

did ryil`y oke ,ryil`k ,iwp seba oilitz zgpda exdfp `l
.oilitz zevn meiw lr eytp zxiqna cigi

:`xnbd zl`eydéì øîàc äðBé éôðk àðL éàîxga recn ± ©§¨©§¥¨§¨©¥
,dpei itpk eciay xnel ryil`.úBôBò øàL déì øîà àìådaiyn §Ÿ¨©¥§¨

:`xnbdàéîãc íeMîdnecy ±äðBéì ìàøNé úñðkzeevnde ¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥§¨
,ditpkløîàpL(ci gq mildz)äéúBøáàå óñká ätçð äðBé éôðk' ¤¤¡©©§¥¨¤§¨©¨¤§¤§¤¨

'õeøç ÷ø÷øéaadfa zetevn ditpke sqka zetevn dizevep-] ¦©§©¨
z`e dxezd z` cnegy l`xyi mr lr xacn weqtd ,[gaeyn

,dpeil mze` liynde ,zevndäîy myk ±úBpéâî äéôðk Bæ äðBi ©¨§¨¤¨§¦
äéìò,dxewna `le znglp `id mdaeúBpéâî úBöî ìàøNé óà ¨¤¨©¦§¨¥¦§§¦

.ïäéìò£¥¤
:zepeyd zeieyxd jxc zaya dlind lnfi` zxarda dpc `xnbd

íòt ,÷çöé éaø øîà àcà áø øa àaà áø øîààìå eçëL úçà ¨©©©¨©©©¨¨©©¦¦§¨©©©©¨§§Ÿ
eàéáädlind mewnlúBbb Cøc) úaMa eäeàéáäå úaL áøòî ìîæéà ¥¦¦§¥¥¤¤©¨¤¡¦©©¨¤¤©

,(úBøéöç Cøãå§¤¤£¥

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

המשך פיאור למס' שפת ליום שלישי עמ' א


