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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
L„Á·eקדׁש מקרא לחדׁש, ּבאחד הּׁשביעי «…∆ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹ

לא  עבֹודה מלאכת ּכל לכם, ְְֲִֶֶֶֶָָָֹיהיה

לכם  יהיה ּתרּועה יֹום ּבּמדרׁש1תעׂשּו, ואיתא ,2 ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר  אברהם, זה - (לחדׁש) אחד 3"ּבאחד" ְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  יעקב, זה - קדׁש" "מקרא אברהם. 4היה ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

- ּתרּועה" "יֹום מקראי. ויׂשראל יעקב אלי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹׁשמע

ׁשּנאמר  יצחק, להבין,5זה וצרי איל. והּנה וּירא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ויעקב, יצחק אברהם הּוא האבֹות סדר ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

("זה  קדׁש" "מקרא מקּדים זה ּבכתּוב ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹולּמה

יצחק"). ("זה ּתרּועה" "זכרֹון לפני ְְְְֲִִִֵֶַָָֹיעקב"),

אמר  ּבפרׁשת ׁשהרי יקׁשה, (ׁשעליו 6ּוביֹותר ְְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

"ּבחדׁש ּכתיב כּו') אברהם זה - "ּבאחד" ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹּדרׁשּו

מקרא  ּתרּועה זכרֹון ּגֹו' לחדׁש ּבאחד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשביעי

את  הּכתּוב רמז ּגּופא זה ׁשּבענין  והינּו, ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש",

נאמר  ּפנחס ּבפרׁשת ולּמה ּכסדרן, ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָהאבֹות

"זכרֹון  לפני יעקב, על ׁשרֹומז קדׁש" ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ"מקרא

ּכפי  הּוא, הענין א יצחק. על ׁשרֹומז ְְְְִִִֵֶַַָָָָּתרּועה"

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ׁשּכיון 7ׁשּמבאר , ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לענין  ּבנֹוגע  הּוא ּפנחס ׁשּבפרׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּפסּוק

וגֹו' עֹולה" ("ועׂשיתם אּלּו8הּמּוספין ּופסּוקים , ְְֲִִִֵֶַַָָ

וקֹורין  ראׁשֿהּׁשנה, ׁשל מּוסף ּבתפּלת ְְְִִִִֶַַָָָֹאֹומרים

ּו ראׁשֿהּׁשנה), ׁשל ּבאים ּבּמפטיר מּוספין ְִִִֶַַַָָָָֹ

יֹוסף  ליצחק,9מּבחינת יעקב הּכתּוב הקּדים לכן , ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

"אּלה  יֹוסף".10ּכי יעקב, ּתֹולדֹות ְֲִֵֵֶַֹ

לּפסּוק p‰Â‰ב) האבֹות ׁשל הּׁשּיכּות ּבענין ¿ƒ≈ְְִֶַַַַָָָָ

ּבּמדרׁש איתא הּׁשביעי", ְְִִִִֶַַַָָֹ"ּבחדׁש
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שם).9)ואילך. (אוה"ת מוסף" ערך הכינויים] ערכי [שער בפרדס ב.10)"כמ"ש לז, וישב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר השנה, ראש יום אודות
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בראש  בשבת, המקדש בבית שמקריבים

ומפרט  ממשיך (והכתוב ובחגים חודש

בראש  מביאים מוסף קרבנות אלו

B‚Â'השנה  "‰ÏBÚ Ì˙ÈNÚÂ"8, «¬ƒ∆»¿
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ÛÒBÈ ˙ÈÁaÓ ÌÈ‡a9, כמבואר »ƒƒ¿ƒ«≈
וכפי  הקבלה פי על הסוד, בתורת

'מוסף' המילה בין בדמיון שמרומז
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·e˙k‰,המוספין בפרשת הזה, «»

‰l‡" Èk ,˜ÁˆÈÏ ·˜ÚÈ10 «¬…¿ƒ¿»ƒ≈∆
"ÛÒBÈ ,·˜ÚÈ ˙B„ÏBz כיוון ¿«¬…≈

לנושא  במיוחד, השייך שיוסף,

כאן  ולכן יעקב' 'תולדות הוא המוספין

ליצחק. קודם והוא יעקב על הדגשה יש

ÏL ˙eÎiM‰ ÔÈÚa ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿ƒ¿«««»∆
L„Áa" ˜eÒtÏ ˙B·‡‰»»«»«…∆

"ÈÚÈ·M‰ במדרש מדובר שבה «¿ƒƒ
ÌL:מובא ‡È˙‡הנזכר, L¯„na ƒ»«ƒ¿»»
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l"yz'dו ,dpydÎy`xc 'a mei

ּבפני  ּדין לֹו ׁשהיה לבןֿמלכים "מׁשל ְְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשם:

לזּכֹות  מבּקׁש אּתה אם אביו: לֹו אמר ְְִִִִֵַַַָָָָאביו,

עצמֹו ׁשהאב (הינּו כּו' הּזה ּבּיֹום ּבּדין ְְְִֶֶַַַַַַָָָלפני

אמר  ּכ ּבּדין), ׁשּיזּכה אי ּבנֹו את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמלּמד

לזּכֹות  מבּקׁשים אּתם אם ּבני, ליׂשראל: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה

אבֹות, זכּות מזּכירין ּתהיּו הּזה, ּבּיֹום ּבּדין ְְְְִִִִֶַַַַַָָלפני

אברהם  זה - "ּבאחד" ּבּדין". לפני זֹוכין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָואּתם

ואּתם  אבֹות זכּות מזּכירין ּתהיּו ואימתי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָוכּו',

וצרי הּׁשביעי". "ּבחדׁש ּבּדין, לפני ְְְִִִִִֶַַַַָָֹזֹוכין

אבֹות  זכּות ׁשּמזּכירין ּבמה החּדּוׁש מהּו ְְְְִִִִֶַַַַָָלהבין,

הּמדרׁש, (ּכלׁשֹון ּדוקא הּׁשביעי" ְְְְִִִִֶַַַַָָֹ"ּבחדׁש

ּבחדׁש כּו' אבֹות זכּות מזּכירין ּתהיּו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואימתי

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל ּבּתפּלֹות ּגם הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשביעי),

ארּבע  ּגם ולפעמים יֹום, ּבכל ּפעמים ְְְְְִִִַַַָָָָֹ(ׁשלׁש

ּבתחּלת  אבֹות זכּות מזּכירים ּפעמים) ְְְְְִִִִִֵַַָָָוחמׁש

ואםּֿכן  ׁשּבּתפּלה, לּבּקׁשֹות ּבהקּדמה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבראׁשֿהּׁשנה  אבֹות זכּות ׁשּבהזּכרת החּדּוׁש ְְְְִֶַַַַַָָָָֹמהּו

יֹום  ׁשּבכל ׁשּבּתפּלה יקׁשה, ּוביֹותר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻּדוקא.

אבֹותינּו, "אלקי ּבפרּוׁש, אבֹות זכּות ְְְֱֲִִֵֵֵַָֹמזּכירין

מהֿ יעקב", ואלקי יצחק אלקי אברהם ְְֱֱֲִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹאלקי

היא  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה אבֹות זכּות הזּכרת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאיןּֿכן

מּפסּוקים  ראיה להביא ׁשּצרי ועד ּברמז, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָרק

קדׁש" "מקרא אברהם, זה - ׁש"ּבאחד" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים,

ואםּֿכן  יצחק, זה - ּתרּועה" ו"זכרֹון יעקב, זה -ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּבראׁשֿ אבֹות זכּות ּבהזּכרת החּדּוׁש ְְְְִֶַַַַָָֹמהּו

אבֹות  זכּות הזּכרת על ּברמז, רק ׁשהיא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה,

יֹום. ׁשּבכל ּבּתפּלֹות ְְְִֵֶַָּבפרּוׁש

C‡ אבֹות זכּות הזּכרת ׁשּמעלת הּוא, הענין «ְְְֲִֶַַַַָָָָ

עצמֹו ראׁשֿהּׁשנה ׁשּיֹום היא, ְְִֶַַַָָָָֹֹּבראׁשֿהּׁשנה

ויעקב,הּוא  יצחק אברהם האבֹות, ׁשל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּמציאּות

ּבּתפּלֹות  אבֹות זכּות הזּכרת ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָוהינּו,

אּלא  ּבעלמא, זּכרֹון ׁשל ענין ׁשהּוא יֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבכל

הּמציאּות  הּוא עצמֹו ראׁשֿהּׁשנה ׁשּיֹום ְְְִֶֶַַַָָֹֹּבאפן

וכלׁשֹון  ויצחק, יעקב אברהם האבֹות ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹׁשל

ׁש"אחד  והינּו, אברהם, זה - "ּבאחד" ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהּמדרׁש
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- עצמֹו זה יֹום הּנה ראׁשֿהּׁשנה, יֹום ְִֵֶֶַַַָָֹֹלחדׁש",

יעקב, זה - קדׁש" "מקרא וכן אברהם, ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹהּוא

יצחק. זה - ּתרּועה" ְְְְִִֶָָו"זכרֹון

ÌÓ‡ ׁשל הּׁשּיכּות מהי ּבאּור, צרי ּגּופא הא »¿»ִִֵֶַַַָָָָ

ראׁשֿ ׁשּיֹום עד לאבֹות, ֶַַָָָָֹֹראׁשֿהּׁשנה

הּׁשּיכּות  ּדהּנה, וכּו'. אברהם" "זה עצמֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשנה

ואחד  אחד ּכל לתפּלת אבֹות הזּכרת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ואחד  אחד ׁשּכל לפי היא יֹום, ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָמּיׂשראל

יצחק  אברהם אבֹותיו ּבדרכי הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָמּיׂשראל

וכּידּוע  לּׁשבטים,11ויעקב. האבֹות ׁשּבין ההפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לׁשלׁשה" אּלא אבֹות קֹורין ּבענין 12ׁש"אין ּכי , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבמסּלתֹו ׁשבט וכל חּלּוקים, יׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָהּׁשבטים

עבֹודתם 13יעלה  ראּובן, מּׁשבט ׁשהם ׁשאּלּו , ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשמעֹון, לׁשבט ּבנֹוגע וכן ראּובן, ׁשל ּבקו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַהיא

לאבֹות, ּבנֹוגע מהֿׁשאיןּֿכן וכּו', ויהּודה ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָלוי

להיֹות  צרי מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהּנה

ׁשּכתב  מה הּידּוע ועלּֿפי האבֹות. ּכל ׁשל ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָענינם

הּזקן  אדמֹו"ר נאמרּו14כ"ק ׁשּבּתֹורה ׁשהּצּוּויים ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והינּו הבטחה, ּבלׁשֹון ּגם ׁשּמתּפרׁש ּכזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבלׁשֹון

ּגם  הּוא ּכן הרי הבטחה, הּוא עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַָָׁשהּצּוּוי

להיֹות  צרי מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבהאמּור,

הבטחה  הּוא עצמֹו ׁשּזה האבֹות, ּכל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָמענינם

האבֹות, ּכל ׁשל ענינם מּיׂשראל אחד ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּיׁש

ּבּתניא וכּמב  יׁש15אר מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לֹו הּבאֹות וענפיהן, ויראה אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבהעלם

ּבהעלם, רק לא הּוא זה וענין מהאבֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבירּוׁשה

ּכל  הּנה ׁשּלכן ּבגּלּוי, ּגם ּבא ׁשּזה ּבאפן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

(ניט  יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו מּיׂשראל ואחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
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ועוד.11) .97 ע' ח"י שיחות לקוטי .304 ע' שם .39 הערה 11 ע' ח"ו שיחות לקוטי גם וראה וארא. ר"פ ברכות 12)תו"א

ב. בהקדמתו.13)טז, הכולל שער (בהגהה). פי"א הבריאה עולם שער המלך עמק א. לשער בהקדמה חיים עץ פרי ראה

ועוד.14)וש"נ. ג. פו, תשא תו"א יח.15)ראה פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,·˜ÚÈ ‰Ê - "L„˜ ‡¯˜Ó" ÔÎÂ ,Ì‰¯·‡ ‡e‰ - BÓˆÚ«¿«¿»»¿≈ƒ¿»…∆∆«¬…

˜ÁˆÈ ‰Ê - "‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ"Â האמורים שהדברים המדרש ומלשון ¿ƒ¿¿»∆ƒ¿»
המציאות  הם שהאבות מובן האבות, כנגד מכוונים השנה ראש על בתורה

עצמו. היום של והעניין

‡Ùeb ‡‰ ÌÓ‡עצמו ˆ¯CÈזה »¿»»»»ƒ
˙eÎiM‰ È‰Ó ,¯e‡a המיוחדת ≈«ƒ««»

,˙B·‡Ï ‰M‰ŒL‡¯ ÏL לפי ∆…«»»»»
הדברים, ¯‡ŒLפנימיות ÌBiL „Ú«∆…

"Ì‰¯·‡ ‰Ê" BÓˆÚ ‰M‰«»»«¿∆«¿»»
'eÎÂ?ויעקב יצחק וכן ¿

השאלה: את יותר ומפרט וממשיך

˙eÎiM‰ ,‰p‰c המיוחד והקשר ¿ƒ≈««»
Ïk ˙lÙ˙Ï ˙B·‡ ˙¯kÊ‰ ÏL∆«¿»«»ƒ¿ƒ«»
ÏÎa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿»

,ÌBÈ להתפלא מקום יש שלכאורה אף

ואחד  אחד לכל שייך האבות עניין איך

מצבו  יהיה אשר יהיה מישראל,

‡Á„הרוחני, ÏkL ÈÙÏ ‡È‰ƒ¿ƒ∆»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â,שיהיה מי יהיה ¿∆»ƒƒ¿»≈

Ì‰¯·‡ ÂÈ˙B·‡ ÈÎ¯„a CÏB‰≈¿«¿≈¬»«¿»»
Úe„iÎÂ .·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ11 בתורת ƒ¿»¿«¬…¿«»«

ÔÈaLההבדל ‰‰L¯Ùהחסידות  «∆¿≈∆≈
˙B·‡‰ ויעקב יצחק אברהם »»

,ÌÈË·MÏ,יעקב של בניו עשר שנים «¿»ƒ
וכו' שמעון כל ראובן של שהצאצאים

שבט אחד  מיוחד, שבט הם מהם

וכו', שמעון שבט ≈∆ÔÈ‡"Lראובן,
‡l‡ ˙B·‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»

"‰LÏLÏ12, הם ישראל שבני ואף ƒ¿…»
ויצחק  אברהם רק השבטים, צאצאי

כלל  כל של 'אבות' נקראים ויעקב

LÈישראל, ÌÈË·M‰ ÔÈÚa Èkƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈
ÌÈ˜elÁ,'ה עבודת בדרכי והבדלים ƒƒ

‰ÏÚÈ B˙lÒÓa Ë·L ÏÎÂ13, ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¬∆
ה', בעבודת לו המיוחד מסלול לו ויש

וכמבואר  השבטים, משאר שונה

וחסידות Ì‰Lבקבלה el‡L∆≈∆≈
Ì˙„B·Ú ,Ô·e‡¯ Ë·MÓƒ≈∆¿≈¬»»

ה' בעבודת שלהם È‰ƒ‡ה'מסילה'
Ô·e‡¯ ÏL Â˜a ראייה מתוך ה' עבודת על המורה ראייה, מלשון ««∆¿≈

ÔBÚÓLבאלוקות, Ë·LÏ Ú‚Ba ÔÎÂ,השמיעה e‰ÈÂ„‰עניין ÈÂÏ ¿≈¿≈«¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰p‰ ,˙B·‡Ï Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'eÎÂ¿«∆≈≈¿≈«»»ƒ≈¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ השבטים כל ‰‡·B˙מבני Ïk ÏL ÌÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿»»∆»»»
של  ה' בעבודת והדרכים המידות את שלו ה' בעבודת לכלול צריך יהודי וכל

האבות. שלושת כל

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ·˙kL ‰Ó Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ14ÌÈÈeev‰L ¿«ƒ«»««∆»««¿«»≈∆«ƒƒ
‰Êk ÔBLÏa e¯Ó‡ ‰¯BzaL∆«»∆∆¿¿»»∆

L¯t˙nL והוראה ציווי בלשון גם ∆ƒ¿»≈
eÈ‰Â ,‰ÁË·‰ ÔBLÏa Ìb«ƒ¿«¿»»¿«¿
,‰ÁË·‰ ‡e‰ BÓˆÚ Èeev‰L∆«ƒ«¿«¿»»
נאמר  ה' אהבת על הציווי ולמשל

אלוקיך', ה' את 'ואהבת בלשון

ציווי  לשון גם היא הדברים ומשמעות

לשון  וגם ה' את לאהוב שצריך ופקודה

יהודי  לכל מבטיחה שהתורה הבטחה

ה' את ויאהב כך לידי Ôkשיבוא È¯‰¬≈≈
„Á‡ ÏÎaL ,¯eÓ‡‰a Ìb ‡e‰«¿»»∆¿»∆»
ÌÈÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»ƒƒ¿≈ƒ¿»»
Ú ‰fL ,˙B·‡‰ Ïk ÏLBÓˆ ∆»»»∆∆«¿

להיות צריך שכך ‰e‡הציווי
„Á‡ ÏÎa LiL ‰ÁË·‰«¿»»∆≈¿»∆»
Ïk ÏL ÌÈÚ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»»∆»

,˙B·‡‰'ה בעבודת ישלב יהודי וכל »»
של  ה' בעבודת ודרכם עניינם את שלו

האבות שלושת «…¿»¿nÎÂ·‡¯כל
‡Èza15„Á‡ ÏÎaL ««¿»∆¿»∆»

ÌÏÚ‰a LÈ Ï‡¯NiÓ הוא אם גם ƒƒ¿»≈≈¿∆¿≈
בגלוי  בכך חש ולא לכך מודע לא

‰‡¯ÈÂ ה'‡‰·‰ ויראת ה' אהבת «¬»¿ƒ¿»
Ô‰ÈÙÚÂ המידות שאר את וגם ¿«¿≈∆

'ענפים' שהן ה' עבודת של והרגשות

(שהן  והיראה האהבה של והסתעפות

העיקריות), BÏהמידות ˙B‡a‰«»
˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa יצחק אברהם ƒ»≈»»

ואחד  אחד בכל וקיימות ויעקב,

כך  על ויתייגע שישתדל מבלי מישראל

מבני  היותו מעצם מטבעו, אלא

Ê‰האבות, ÔÈÚÂ האהבה של ¿ƒ¿«∆
יהודי  בכל שקיימת המוסתרת והיראה

היא  שבתחילה מהאבות בירושה

גלוי  ברגש באה ולא ונעלמת מוסתרת

שממשיך, כפי מתגלית, היא דבר של בסופו ÌÏÚ‰a,וניכר, ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿∆¿≈
Èel‚a Ìb ‡a ‰fL ÔÙ‡a ‡l‡ וברגש הגלוייה בתודעה וניכר ונרגש ∆»¿…∆∆∆»«¿ƒ

יהודי, כל של Ï‡¯NiÓ,הלב „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰p‰ ÔÎlL אם גם ∆»≈ƒ≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
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l"yz'dח ,dpydÎy`xc 'a mei

חסֿ נפרד להיֹות קען) ער ניט אּון וויל ְְִִִִֶֶֶַָער

מאלקּות  מּיׂשראל 16וׁשלֹום אחד ׁשּבכל וכיון . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

אחד  ּכל עבּור מזּכירים לכן האבֹות, מענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׁשנֹו

ׁשּי זה וענין האבֹות. זכּות את מּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָואחד

מּיׂשראל  אחד ׁשּכל ּדכיון לראׁשֿהּׁשנה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּגם

לכן  ויעקב, יצחק אברהם אבֹותיו ּבדרכי ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹהֹול

ׁשּנמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד לכל זכּותם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמֹועיל

הּפתּוחה  הּמלאה מּידֹו מפלג, ּברּבּוי טּוב רב ְְְְִִֵַַָָָָֹֻלֹו

והרחבה  טֹובה 17הּקדֹוׁשה וחתימה ּוכתיבה , ְְְְֲִִַַָָָָָָָ

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ּומתּוקה, טֹובה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָלׁשנה

הּמיחדת  הּׁשּיכּות מהי להבין צרי עדין ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאבל

ראׁשֿהּׁשנה  ׁשּיֹום לאבֹות, ראׁשֿהּׁשנה ֶֶַַָָָָָָֹֹׁשל

זה  - "ּבאחד" האבֹות, ׁשל הּמציאּות הּוא ְְְִֶֶֶַַָָָעצמֹו

וכּו'. ְְַָָאברהם

"אחד 18ּבזה ÔÈÚ‰Âג) הּכתּוב ּפרּוׁש ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְִֵֵֶֶַָָָ

ּפעל  ׁשאברהם הּוא אברהם" ְְֶַַַָָָָָָָהיה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבעֹולם, הוי' אחדּות וּיקרא 19ענין ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

אּלא  וּיקרא "אלּֿתקרי עֹולם, א-ל הוי' ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשם

העֹולם 20וּיקריא" ּבכל הֹודיע ׁשאברהם הינּו, , ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ

העֹולם, אֿל (לא עֹולם" "אֿל הּוא ֵֵֶַָָָָָֹׁשהּקּב"ה

הּוא  עצמֹו ׁשהעֹולם עֹולם"), "אֿל ְֵֶֶַָָָָאּלא

ׁשּנאמר:21אלקּות  אברהם, זה - "ּבאחד וזהּו . ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַָָָֹ

א  ׁשל ענינֹו ּכי  אברהם", היה ברהם אחד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבראׁשֿ נתחּדׁש ּבעֹולם, הוי' אחדּות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹלהמׁשי

וכּידּוע  לחדׁש", "ּבאחד ׁשּבראׁש22ֿהּׁשנה, ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הראׁשֹון  אדם ּברא (יֹום (אדם 23הּׁשנה אמר ( ְִַַָָָָָָָָֹ

ּגֹו' לבׁש ּגאּות מל הוי' ּׁשהֹודיע 24הראׁשֹון) , ֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ואמר  ,"מל "הוי' אׁשר ּכּלּה הּבריאה ְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָֻּבכל
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סיון).16) כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. .(117 ע' .115 ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר פ"גֿד ה'שי"ת לגני באתי המזון.17)ד"ה דברכת שלישית ברכה ע"פ

ואילך.18) תתנ ע' שופטים אוה"ת גם וראה שנו. ע' תר"ל השביעי ובחודש ד"ה ראה – לקמן לג.19)בהבא כא, וירא

ואילך.20) סע"א י, ועוד.21)סוטה פקל"ג. ח"א תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת פי"א.22)ראה פדר"א ראה

ב). (צ, תנ"ו תקו"ז אמור. ס"פ ח"ג ב. רכא, ח"א נצבים 23)זהר לקו"ת וראה שם. מהרש"א חדא"ג א. טז, לר"ה ר"ן ראה

ועוד. ג. א.24)מז, צג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ירוד, רוחני במצב שנמצא כמי נראה  הוא BÈ‡Âלכאורה ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆¿≈

) ÏBÎÈבאידיש הזקן אדמו"ר שאמר הלשון ËÈוכפי Ôe‡ ÏÈÂÂ ¯Ú ËÈ »ƒ∆ƒƒ
˙e˜Ï‡Ó ÌBÏLÂŒÒÁ „¯Ù ˙BÈ‰Ï (ÔÚ˜ ¯Ú16 ניסיון בעת ולכן ∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»≈¡…

במצוות  נזהר לא כלל שבדרך יהודי גם בה', לאמונה בניגוד שהוא דבר על

נפשו  את מוסר שבקלים', 'קל ומכונה

זה  עניין מתגלה אז כי השם, קידוש על

חס  להיפרד, יכול לא יהודי שכל

מאלוקות. ושלום,

ÂÏ‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL ÔÂÈÎ¿≈»∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
,˙B·‡‰ ÔÈÚÓ BLÈ שלושת כל ∆¿≈ƒ¿«»»

לעיל, כמבואר ≈«ÔÎÏהאבות,
„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯e·Ú ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¬»∆»¿∆»
.˙B·‡‰ ˙eÎÊ ˙‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¿»»
ŒL‡¯Ï Ìb CiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»«¿…
„Á‡ ÏkL ÔÂÈÎc ,‰M‰«»»¿≈»∆»∆»
ÂÈ˙B·‡ ÈÎ¯„a CÏB‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈¿«¿≈¬»
ÔÎÏ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…»≈

Ì˙eÎÊ ÏÈÚBÓהאבות ÏÎÏשל ƒ¿»¿»
CLÓpL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿»

Èea¯a ·eË ·¯ BÏבשפע,‚ÏÙÓ …¿ƒÀ¿»
‰Áe˙t‰ ‰‡Ïn‰ B„iÓƒ»«¿≈»«¿»

‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰17 של «¿»¿»¿»»
«È˙Îe¿ƒ·‰הקדושֿברוךֿהוא,

‰·BË ‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»»
‰‡¯p‰ ·BËa ,‰˜e˙Óe¿»¿«ƒ¿∆

‰Ï‚p‰Â טוב רק ולא גלוי טוב ¿«ƒ¿∆
ונסתר. שנעלם

È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ
ŒL‡¯ ÏL ˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰««»«¿À∆∆∆…
ŒL‡¯ ÌBiL ,˙B·‡Ï ‰M‰«»»»»∆…
˙e‡Èˆn‰ ‡e‰ BÓˆÚ ‰M‰«»»«¿«¿ƒ
‰Ê - "„Á‡a" ,˙B·‡‰ ÏL∆»»¿∆»∆

?'eÎÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿
‰Êa ÔÈÚ‰Â התוכן ,18‚) ביאור ¿»ƒ¿»»∆

לראש  האבות שייכות של הפנימי

‰e˙k·השנה, Le¯t ,‰p‰c¿ƒ≈≈«»
"Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡" לפי ∆»»»«¿»»

הדברים של הפנימית ‰e‡המשמעות

ÏÚt Ì‰¯·‡L וגילה ולימד ÌÏBÚa,השפיע 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ ÔÈÚ ∆«¿»»»«ƒ¿««¿¬»»»»
·e˙kL BÓÎe19 אברהם על ‡-Ïבתורה 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ¿∆»«ƒ¿»»¿≈¬»»≈

,ÌÏBÚבגמרא ז"ל חכמינו את "‡È¯˜zŒÏופירשו ולפרש לקרוא אין »«ƒ¿≈
לעצמו iÂ˜¯‡הכתוב ה' בשם קרא אבינו שאברהם ‡l‡היינו «ƒ¿»∆»

"‡È¯˜iÂ20,לאחרים,eÈ‰ ««¿ƒ«¿
ÚÈ„B‰ Ì‰¯·‡L ופרסם ולימד ∆«¿»»ƒ«

‡e‰ ‰"aw‰L ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»∆«»»
ÏŒ‡ ‡Ï) "ÌÏBÚ ÏŒ‡"≈»…≈

ÌÏBÚ‰ קיימת כי הוא שמשמעותו »»
שהקדושֿ אלא עולם של מציאות

של  והאדון האלוקים הוא ברוךֿהוא

ÌÏBÚ"העולם, ÏŒ‡" ‡l‡∆»≈»
היא  BÓˆÚוהמשמעות ÌÏBÚ‰L ,(∆»»«¿
˙e˜Ï‡ ‡e‰21 ומציאות ישות ולא ¡…

מאלוקות. ונפרדת נבדלת עצמה, בפני

e‰ÊÂ המדרש הפירוש בדברי הפנימי ¿∆
'ובחודש  הפסוק על לעיל האמורים

לחודש' באחד -השביעי „Á‡a"¿∆»
„Á‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰¯·‡ ‰Ê∆«¿»»∆∆¡«∆»
ÏL BÈÚ Èk ,"Ì‰¯·‡ ‰È‰»»«¿»»ƒƒ¿»∆

CÈLÓ‰Ï Ì‰¯·‡ ולפרסם ולגלות «¿»»¿«¿ƒ
,ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ זה ודבר «¿¬»»»»

,‰M‰ŒL‡¯a LcÁ˙ƒ¿«≈¿…«»»
,"L„ÁÏ „Á‡a" הראשון ביום ¿∆»«…∆

תשרי, חודש השביעי, החודש של

Úe„iÎÂ22 ז"ל חכמינו בדברי ¿«»«
הסוד ««»…¿∆M‰ŒL‡¯aL‰ובתורת

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯a ÌBÈ)23 ¿…»»»ƒ
בראשית  למעשה השישי ביום )שנברא

(ÔBL‡¯‰ Ì„‡) ¯Ó‡ כלשון »«»»»ƒ
בתהילים  e‡b˙הכתוב CÏÓ 'ÈÂ‰¬»»»»≈
'Bb L·Ï24, המליך הראשון ואדם »≈

על  העולם על הקדושֿברוךֿהוא את

ופירסם ÚÈ„B‰Mידי  ÏÎaוגילה ∆ƒ«¿»
dlk ‰‡È¯a‰ הדבר שתודעת עד «¿ƒ»À»

הנבראים בכל "‰ÈÂ'חדרה ¯L‡¬∆¬»»
,"CÏÓ הודיע הראשון שאדם ולאחר »»

הוא  בעולם, ה' מלכות על ופרסם
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ט ycegl cg`a iriayd ycegae

הוי' לפני נברכה ונכרעה, נׁשּתחוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹ"ּבאּו

ׁשנה 25עֹוׂשנּו" ׁשּבכל ּבראׁשֿהּׁשנה הּוא וכן . ְְְֵֵֶַָָָָָֹ

הוי' אחדּות ענין נמׁש זה ׁשּביֹום ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָוׁשנה,

ָָּבעֹולם.

e‰ÊÂ יעקב זה - קדׁש" "מקרא ׁשּבכל 26ּגם , ¿∆ְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ

יעקב. ּבחינת ענין נמׁש ְְְֲִִִַַַַָָָֹֹראׁשֿהּׁשנה

'יּבקע' אֹותּיֹות יעקב איתא 27ּדהּנה, ׁשּלכן , ְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

אֹור"28ּבּזהר  ּכּׁשחר יּבקע "אז אמר .29ׁשיעקב ֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

ּב'ּסּדּור' האמצעי אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּוכפי

הּסּכֹות  חג את 30ּבּדרּוׁשי ּבֹוקע ׁשהּקו מה ׁשּזהּו , ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

מּצד  היא הּצמצּום ׁשּבקיעת וכיון ְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּצמצּום.

ּבזה  יׁש לכן מהּצמצ ּום, ׁשּלמעלה האֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת

האֹור  ּכי אברהם, ּדבחינת האֹור על ּגם ְְֲִִִַַַַַָָָָָמעלה

ׁשל  ּבאפן ׁשהיה אף אברהם, עלֿידי ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנמׁש

חדר  לא זה אֹור מּכלֿמקֹום כּו', ְִִֶַַַָָָֹ"וּיקריא"

אּון  ּדּורכּגענּומען ניט האט אֹור (ּדער ְְִֶֶֶָָָּבעֹולם

מהֿ ּבפנימּיּות, וועלט) די ּדּורכּגעדרּונּגען ְְְְְְִִִִִֶֶֶַניט

ּבעֹולם  האֹור נמׁש יעקב עלֿידי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשאיןּֿכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּפנימּיּות, אמת 31ּבבחינת ּתּתן ְְְֱִִִִִֵֶֶַָ

והאֹור  לאמּתֹו, אמת ּבחינת הּוא ׁשּיעקב ְְְֱֲֲֲִִֶֶַַַַָֹֹליעקב,

ׁש"ּתּתן  ואף קּיּום. ּבבחינת הּוא עלֿידֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנמׁש

"חסד  ּבחינת אחרי ּדוקא ּבא ליעקב" ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹאמת

על  ּביעקב מעלה יׁש מּכלֿמקֹום ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹלאברהם",

הּוא  יעקב ׁשּדוקא לאברהם", "חסד ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹּבחינת

האֹור  נמׁש עלֿידֹו ׁשּדוקא ּכיון "אמת", ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת
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ו.25) צה, ואילך.26)שם א'רפז ס"ע לר"ה דרושים אוה"ת הארת 27)ראה (שער לב שער פ"י. הכללים שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. פ"א. א.28)המוחין) קד, ח.29)ח"ג נח, ואילך.30)ישעי' סע"ד ס"ו.31)רנז, אגה"ק תניא וראה כ. ז, מיכה

ועוד. סע"ג. פג, מטות לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÙÏלנבראיםÓ‡Â¯הוסיף ‰Î¯· ,‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL e‡a" ¿»«…ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»ƒ¿≈

"eNBÚ 'ÈÂ‰25,לפניו ונשתחווה הקדושֿברוךֿהוא אל נתבטל כלומר, ¬»»≈
המלך. כלפי לנהוג שראוי שאדם ÔÎÂכפי העולם בריאת בעת שהיה כפי ¿≈

כך בעולם, ה' אחדות ואת ה' מלכות את גילה ŒL‡¯aהראשון ‡e‰¿…
,‰LÂ ‰L ÏÎaL ‰M‰«»»∆¿»»»¿»»

‰Ê ÌBÈaL'ה מלכות מתחדשת שבו ∆¿∆
ÔÈÚומתגלהCLÓבעולם ƒ¿»ƒ¿«

ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ כל וביטול «¿¬»»»»
אל  העם כביטול לאלוקות הנבראים

המלך.

‰Ê - "L„˜ ‡¯˜Ó" Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»…∆∆
·˜ÚÈ26, לעיל למבואר בדומה «¬…

המדרש  בדברי הפנימי שהפירוש

"ובחודש  בפסוק (האמור ש"באחד"

אברהם, זה לחודש") באחד השביעי

הוא  אברהם של עניינו בכך קשור

הפירוש  גם כך השנה, ראש של התוכן

המדרש  דברי המשך של הפנימי

בהמשך  (האמור קודש" ש"מקרא

שעניינו  בכך קשור יעקב, זה זה) פסוק

השנה, ראש של עניינו הוא יעקב של

¯‡M‰ŒL‰כיוון ÏÎaL מידי ∆¿»…«»»
בשנה, למטה CLÓשנה מלמעלה ƒ¿»

בעולם ÚÈ˜·ומתגלה ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¬…
ומבאר. שממשיך כפי

,‰p‰c המילה זהות ÚÈ˜·אותיות ¿ƒ≈«¬…
,Ú˜aÈ'27'המילה‡Bi˙B˙עם ƒƒ»«

‡˙È‡ ÔÎlL מובא¯‰fa28 ∆»≈ƒ»«…«
¯Ó‡ ·˜ÚÈL הכתוב לשון את ∆«¬…»«

ÁMk¯בישעיהו  Ú˜aÈ Ê‡"»ƒ»««««
"E¯B‡29˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe . ∆¿ƒ∆¿»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡,דובער הרבי «¿»∆¿»ƒ
חב"ד  אדמו"ר בשושלת השני

'¯ecq'a שנדפסו חסידות מאמרי «ƒ
חיים'] אלוקים [דברי דא"ח עם ב'סדור

ÈLe¯caמאמרי˙Bkq‰ ‚Á30˙‡ Ú˜Ba Âw‰L ‰Ó e‰fL , ƒ¿≈««À∆∆«∆««≈«∆
.ÌeˆÓv‰ היה מוגבלים עולמות של הבריאה לפני הסוד, בתורת כמבואר «ƒ¿

מקום  נתינת הייתה ולא המציאות כל את ממלא האיןֿסוף האלוקי האור

וסילק  צמצם הקדושֿברוךֿהוא הבריאה ולצורך עולמות. לברוא ואפשרות

ומצומצם  דק אור האיר הצמצום ואחרי האיןֿסוף אור את כביכול, הצידה,

לברוא  כדי לצמצום מבעד וחדר הצמצום את שבקע ה'קו' אור המכונה

את  בוקע הקו שאור זו לבקיעה רומז כשחר' יבקע 'אז והכתוב עולמות.

‰ÌeˆÓvהצמצום  ˙ÚÈ˜aL ÔÂÈÎÂ ההעלם על התגברות הוא שתוכנה ¿≈»∆¿ƒ««ƒ¿
הצמצום ידי על שנוצר ÏÚÓlL‰וההסתר ¯B‡‰ ˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ƒƒ«¿ƒ«»∆¿«¿»

ÌeˆÓv‰Ó,הסתר מהווה אינו הצמצום Êa‰שלגביו LÈ ÔÎÏ זה באור ≈«ƒ¿»≈≈»∆
יעקב, של עניינו כאמור, ‰‡B¯אפילו ÌbויתרוןÏÚÓ‰שהוא, ÏÚ «¬»««»

‡·¯‰Ìהאלוקי ˙ÈÁ·c האור ƒ¿ƒ««¿»»
אבינו, אברהם בעולם מגלה Èkƒשאותו

LÓp‰ ¯B‡‰È„ÈŒÏÚ C »«ƒ¿»«¿≈
ÏL ÔÙ‡a ‰È‰L Û‡ ,Ì‰¯·‡«¿»»«∆»»¿…∆∆

,'eÎ "‡È¯˜iÂ" לעיל וכמבואר ««¿ƒ
ופרסום  בגילוי עסק אבינו שאברהם

בעולם  ‡B¯אלוקות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»
‰Êאברהם ידי על Á„¯שנמשך ‡Ï ∆…»«

ËÈ Ë‡‰ ¯B‡ ¯Úc) ÌÏBÚa»»∆»ƒ
ËÈ Ôe‡ ÔÚÓeÚbÎ¯ec¿¿∆∆ƒ
ËÏÚÂÂ È„ ÔÚbe¯„ÚbÎ¯ec¿¿∆¿¿∆ƒ∆¿
חדר  ולא העולם את 'תפס' לא האור

העולם  eiÓÈÙa˙בתוך האיר ) אלא ƒ¿ƒƒ
'מקיף' ובדרך כללי באופן בו

È„ÈŒÏÚמלמעלה, ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¿≈
¯B‡‰ CLÓ ·˜ÚÈ האלוקי «¬…ƒ¿«»

ÌÏBÚa המציאות בתוך הזה, »»
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a בתוך וחודר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

שינוי  בה ומחולל הגשמית המציאות

אותה, e˙kL·ומאיר BÓÎe31 ¿∆»
מיכה  ‡Ó˙בנבואת Ôzz"ƒ≈¡∆
,"·˜ÚÈÏ של הפנימית והמשמעות ¿«¬…
היא  ÈÁa˙הכתוב ‡e‰ ·˜ÚiL∆«¬…¿ƒ«

,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ועניין האמת תכלית ¡∆«¬ƒ
נצחי  הוא לאמיתו אמת «¿B‡‰Â¯שהוא

B„ÈŒÏÚ CLÓpL יעקב ידי על ∆ƒ¿»«»
האמת  מידת היא ‰e‡שמידתו

Ìei˜ ˙ÈÁ·a יתקיים שדבר וכדי ƒ¿ƒ«ƒ
לחדור  צריך הוא ברֿחלוף, יהיה ולא

ולפנימיות. לעומק

"·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz"L Û‡Â¿«∆ƒ≈¡∆¿«¬…
,"Ì‰¯·‡Ï „ÒÁ" ˙ÈÁa È¯Á‡ ‡˜Âc ‡a קודם אברהם שהרי »«¿»«¬≈¿ƒ«∆∆¿«¿»»

אחר  ורק אברהם של מידתו שהיא החסד מידת ופועלת באה ותחילה ליעקב

של  שמידתו הוכחה זו אין יעקב, של מידתו האמת, מידת ופועלת באה כך

קודם, שאברהם למרות כי יעקב, של ממידתו יותר נעלית «ŒÏkÓƒאברהם
‰ÏÚÓ LÈ ÌB˜Óמיוחד "ÒÁ„ויתרון ˙ÈÁa ÏÚ ·˜ÚÈa »≈«¬»¿«¬…«¿ƒ«∆∆

˜ÚÈ ‡˜ÂcL ,"Ì‰¯·‡Ï,"˙Ó‡" ˙ÈÁa ‡e‰ שדווקא · המידה ¿«¿»»∆«¿»«¬…¿ƒ«¡∆
קיום לה ויש הנצחיות בעניין קשורה B„ÈŒÏÚהיא ‡˜ÂcL ÔÂÈk ידי על ≈»∆«¿»«»
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l"yz'dי ,dpydÎy`xc 'a mei

הּוא  מקֹום ׁשּבכל ּובאפן ּומקֹום, מקֹום ְְְֶֶָָָָָֹּבכל

וכּידּוע  "אמת", ּבחינת ענין ׁשּזהּו 32ּבׁשוה, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּקצה  מן הּמבריח הּתיכֹון "ּבריח הּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשּיעקב

הּקצה" מּבחינת 33אל נמׁש ׁשּיעקב לפי והינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבאֹור  וכיון ּכּנ"ל, מהּצמצּום ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור

אֹור  המׁשכת לכן ההתחּלקּות, ענין ׁשּי לא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹזה

- קדׁש "מקרא וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹזה

זמינין  ּפרּוׁש: קדׁש" "מקרא ּכי יעקב", ְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹזה

ּבגרמיּה"34מקדׁש מּלה ּד"קדׁש ׁשהּוא 34, והינּו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּלמעלה  האֹור והּוא 'יֹומין', מּבחינת ְְְְְִִִֶַַָָָֻמבּדל

ׁשּקֹורא  הּוא יעקב ׁשל וענינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹמהּצמצּום,

הּׁשּיכּות  וזֹוהי זה. אֹור מּבחינת ּגם ְְְִִִִֶַַַַַָּוממׁשי

נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ּבכל ּכי  ליעקב, ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹּדראׁשֿהּׁשנה

ידּוע  ׁשהרי זה, אֹור ראׁש35ֿמּבחינת ׁשּבכל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

מּובן  ואםּֿכן לקדמּותם, הּדברים חֹוזרים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּׁשנה

הׁשרׁש מּבחינת היא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשההמׁשכה

ּב'אּגרת  הּמבאר עלּֿפי ּובפרט כּו'. ְְְִִִִֶֶַַָָָֹהראׁשֹון

חדׁש36הּקדׁש' אֹור נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבכל ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

עֹולם  מימי עדין מאיר היה ׁשּלא יֹותר ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעליֹון

הּזה  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה מּובן [ּומּזה ּכזה עליֹון ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹור

ּבית  ּבזמן ּגם היה ׁשּלא יֹותר עליֹון אֹור ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנמׁש

ּבאׁשלמּותא" סיהרא ּד"קימא ּובּזמן ].37ראׁשֹון, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָ

ׁשּכ יעקב", זה - קדׁש "מקרא ראׁשֿוזהּו ל ְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ

המׁשכה  קדׁש", "מקרא ּבחינת הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹהּׁשנה

ענינֹו ׁשּזהּו ּבגרמיּה", מּלה - "קדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹמּבחינת

יעקב. ֲֶַֹׁשל
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ואילך.32) סע"א יג, שה"ש לקו"ת ב. קעה, ב. נא, זח"ב לג.33)ראה לו, ויקהל כח. כו, תרומה א.34)ע"פ צד, ח"ג זהר

ואילך. א ריז, דא"ח עם בסידור ובכ"מ.35)נתבאר במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער חיים עץ פרי ראה

ובכ"מ. ב. נא, נצבים יד.36)לקו"ת כו.37)סימן פט"ו, שמו"ר וראה א. פה, ח"ב ב. רכה, א. קנ, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו  ‰‡B¯יעקב CLÓ האלוקיÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎa במקום בין ƒ¿»»¿»»»

נחות, במקום ובין רוחנית מבחינה ‰e‡נעלה ÌB˜Ó ÏÎaL ÔÙ‡·e¿…∆∆¿»»
ומתגלה  ומאיר מידה,ÂLa‰נמשך ÔÈÚבאותה e‰fL את המאפיין ¿»∆∆∆ƒ¿«
"˙Ó‡" ˙ÈÁa,בשווה מקום בכל ומאירה פועלת Úe„iÎÂ32שהיא ¿ƒ«¡∆¿«»«

וחסידות ‰e‡בקבלה ·˜ÚiL∆«¬…
ÔÓ ÁÈ¯·n‰ ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a"¿ƒ««ƒ««¿ƒ«ƒ

"‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰33, ובעוד «»∆∆«»∆
במקום  רק נמצאים אחרים שבריחים

'הבריח  הרי להם, המיוחד מסויים,

ובכל  מקום בכל וחודר מגיע התיכון'

וכך  הקצה', אל הקצה 'מן הדרגות,

ידי  על בעולם הנמשך האלוקי האור

ובכל  מקום בכל מאיר אבינו יעקב

בשווה, ÈÙÏהדרגות eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
·˜ÚiLעצמו˙ÈÁaÓ CLÓ ∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«ƒ¿
,Ï"pk בו שאין האיןֿסוף האור ««

ו'מטה' 'מעלה' של לדרגות חלוקה

ÔÈÚ CiL ‡Ï ‰Ê ¯B‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿∆…«»ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ÔÎÏ ,˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿»≈«¿»«
‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ¯B‡∆¿»»¿»∆
דרגה  ובכל מקום בכל מאיר והוא

מידה. באותה

‰Ê - L„˜ ‡¯˜Ó" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»…∆∆
"L„˜ ‡¯˜Ó" Èk ,"·˜ÚÈ«¬…ƒƒ¿»…∆

L„˜Ó ÔÈÈÓÊ :Le¯t34 נים זמ ≈¿ƒƒƒ…∆
lÓ‰מקודש, L„˜"c¿…∆ƒ»

"dÈÓ¯‚a34, עצמה בפני מילה ¿«¿≈
אחרת), למילה שנסמכת מילה (ולא

היינו  התואר, שם הוא "קדוש" כלומר,

הוא  "קודש" ואילו קדוש, שהוא דבר

ולכן  עצמה, הקדושה העצם, שם

נעלית  דרגה על מורה "קודש" התואר

עצמה  הקדושה באלוקות, ¿»¿eÈ‰Âיותר
‡e‰L שהוא בכך מיוחד זה זמן ∆

קודש' ומרומם Ïc·Ó'מקרא ונעלה À¿»
,'ÔÈÓBÈ' ˙ÈÁaÓ,החול ימות הרגילים, הזמנים נעלית e‰Â‡הם דרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿

קודש' 'מקרא הנקראת והבליֿגבול‰‡B¯זו האיןֿסוף ÏÚÓlL‰האלוקי »∆¿«¿»
ÌeˆÓv‰Ó,מסתיר ולא מעלים לא הצמצום ÚÈ˜·ולגביו ÏL BÈÚÂ ≈«ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬…

יעקב' זה – קודש 'מקרא המדרש אומר BwL¯‡שעליו ‡e‰ מעורר היינו ∆≈
בעולם CÈLÓÓeומגלה  Ê‰,אלוקות ¯B‡ ˙ÈÁaÓ Ìb שלמעלה אור «¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆

הצמצום. דרך שעובר מהאור רק ולא מהצמצום,

,·˜ÚÈÏ ‰M‰ŒL‡¯c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ,העניינים פנימיות Èkלפי ¿ƒ««»¿…«»»¿«¬…ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏÎaבשנה שנה בעולמות CLÓמידי אלוקות גילוי ¿»…«»»ƒ¿»

¯B‡ ˙ÈÁaÓ נעלהÚe„È È¯‰L ,‰Ê35וחסידות ÏÎaLבקבלה ƒ¿ƒ«∆∆¬≈»«∆¿»
,Ì˙eÓ„˜Ï ÌÈ¯·c‰ ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯ האור ומאיר וחוזר …«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»

בתחילתה, בבריאה שהאיר האלוקי

בראשית ימי Ô·eÓבששת ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»
‰M‰ŒL‡¯aL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆¿…«»»
ÔBL‡¯‰ L¯L‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««…∆»ƒ

'eÎ הרצון העולמות, בריאת של

את  לברוא והקדום הראשוני האלוקי

(ורק  עצמו באיןֿסוף שהוא העולם,

צמצום  ישנו הבריאה תהליך בהמשך

ונבראים  עולמות לברוא כדי והעלם

ÈtŒÏÚמוגבלים). Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·n‰36 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆

התניא ¯‡ŒLשבספר ÏÎaL∆¿»…
‰M‰ושנה שנה CLÓבכל «»»ƒ¿»

למטה  מלמעלה L„Áומתגלה ¯B‡»»
¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL ¯˙BÈ ÔBÈÏÚ∆¿≈∆…»»≈ƒ

ÌÏBÚ ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú אחת באף ¬«ƒƒ≈»
הקודמות Êk‰מהשנים ÔBÈÏÚ ¯B‡∆¿»∆

בראש  שההמשכה בוודאי כן ואם

שלפני  האיןֿסוף מהאור היא השנה

ŒL‡¯aLהצמצום Ô·eÓ ‰fÓe]ƒ∆»∆¿…
‰f‰ ‰M‰,המאמר נאמר שבו «»»«∆

תש"ל, שנת של השנה «¿CLÓƒראש
ÔBÈÏÚ ¯B‡נעלה¯˙BÈ השנים מכל ∆¿≈
אור ‰È‰שעברו, ‡lLכמוהוÌb ∆…»»«

ÔÓf·eאפילו ,ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒƒ«¿«
‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜"c¿«¿»ƒ¬»

"‡˙eÓÏL‡a37 עומד הירח כאשר ¿«¿≈»
החודש, באמצע (היינו במילואו

לתקופת  הכוונה בזוהר וכמבואר

ישראל  בעם הייתה שאז המלך, שלמה

מיוחדת]. "Ó˜¯‡שלימות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
ÏkL ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„…̃∆∆«¬…∆»

,"L„˜ ‡¯˜Ó" ˙ÈÁa ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ בכל השנה בראש כי …«»»¿ƒ«ƒ¿»…∆
'קריאה', יש שעברו ‰ÎLÓ‰שנה השנים מכל יותר ונעלית חדשה «¿»»

,"dÈÓ¯‚a ‰lÓ - L„˜" ˙ÈÁaÓ,עצמה האלוקית e‰fLהקדושה ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿«¿≈∆∆
·˜ÚÈ ÏL BÈÚ.לעיל כמבואר הצמצום, שלפני באור הקשור ƒ¿»∆«¬…

"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" Ìb e‰ÊÂ לעיל למבואר והמשך בדומה ¿∆«ƒ¿¿»∆ƒ¿»
ושל  אברהם של הקשר אודות השביעי' 'ובחודש הכתוב על המדרש שדברי
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יי l"yz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

הּוא  מקֹום ׁשּבכל ּובאפן ּומקֹום, מקֹום ְְְֶֶָָָָָֹּבכל

וכּידּוע  "אמת", ּבחינת ענין ׁשּזהּו 32ּבׁשוה, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּקצה  מן הּמבריח הּתיכֹון "ּבריח הּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשּיעקב

הּקצה" מּבחינת 33אל נמׁש ׁשּיעקב לפי והינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבאֹור  וכיון ּכּנ"ל, מהּצמצּום ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור

אֹור  המׁשכת לכן ההתחּלקּות, ענין ׁשּי לא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹזה

- קדׁש "מקרא וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹזה

זמינין  ּפרּוׁש: קדׁש" "מקרא ּכי יעקב", ְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹזה

ּבגרמיּה"34מקדׁש מּלה ּד"קדׁש ׁשהּוא 34, והינּו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּלמעלה  האֹור והּוא 'יֹומין', מּבחינת ְְְְְִִִֶַַָָָֻמבּדל

ׁשּקֹורא  הּוא יעקב ׁשל וענינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹמהּצמצּום,

הּׁשּיכּות  וזֹוהי זה. אֹור מּבחינת ּגם ְְְִִִִֶַַַַַָּוממׁשי

נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ּבכל ּכי  ליעקב, ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹּדראׁשֿהּׁשנה

ידּוע  ׁשהרי זה, אֹור ראׁש35ֿמּבחינת ׁשּבכל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

מּובן  ואםּֿכן לקדמּותם, הּדברים חֹוזרים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּׁשנה

הׁשרׁש מּבחינת היא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשההמׁשכה

ּב'אּגרת  הּמבאר עלּֿפי ּובפרט כּו'. ְְְִִִִֶֶַַָָָֹהראׁשֹון

חדׁש36הּקדׁש' אֹור נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבכל ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

עֹולם  מימי עדין מאיר היה ׁשּלא יֹותר ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעליֹון

הּזה  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה מּובן [ּומּזה ּכזה עליֹון ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹור

ּבית  ּבזמן ּגם היה ׁשּלא יֹותר עליֹון אֹור ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנמׁש

ּבאׁשלמּותא" סיהרא ּד"קימא ּובּזמן ].37ראׁשֹון, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָ

ׁשּכ יעקב", זה - קדׁש "מקרא ראׁשֿוזהּו ל ְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ

המׁשכה  קדׁש", "מקרא ּבחינת הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹהּׁשנה

ענינֹו ׁשּזהּו ּבגרמיּה", מּלה - "קדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹמּבחינת

יעקב. ֲֶַֹׁשל
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ואילך.32) סע"א יג, שה"ש לקו"ת ב. קעה, ב. נא, זח"ב לג.33)ראה לו, ויקהל כח. כו, תרומה א.34)ע"פ צד, ח"ג זהר

ואילך. א ריז, דא"ח עם בסידור ובכ"מ.35)נתבאר במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער חיים עץ פרי ראה

ובכ"מ. ב. נא, נצבים יד.36)לקו"ת כו.37)סימן פט"ו, שמו"ר וראה א. פה, ח"ב ב. רכה, א. קנ, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו  ‰‡B¯יעקב CLÓ האלוקיÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎa במקום בין ƒ¿»»¿»»»

נחות, במקום ובין רוחנית מבחינה ‰e‡נעלה ÌB˜Ó ÏÎaL ÔÙ‡·e¿…∆∆¿»»
ומתגלה  ומאיר מידה,ÂLa‰נמשך ÔÈÚבאותה e‰fL את המאפיין ¿»∆∆∆ƒ¿«
"˙Ó‡" ˙ÈÁa,בשווה מקום בכל ומאירה פועלת Úe„iÎÂ32שהיא ¿ƒ«¡∆¿«»«

וחסידות ‰e‡בקבלה ·˜ÚiL∆«¬…
ÔÓ ÁÈ¯·n‰ ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a"¿ƒ««ƒ««¿ƒ«ƒ

"‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰33, ובעוד «»∆∆«»∆
במקום  רק נמצאים אחרים שבריחים

'הבריח  הרי להם, המיוחד מסויים,

ובכל  מקום בכל וחודר מגיע התיכון'

וכך  הקצה', אל הקצה 'מן הדרגות,

ידי  על בעולם הנמשך האלוקי האור

ובכל  מקום בכל מאיר אבינו יעקב

בשווה, ÈÙÏהדרגות eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
·˜ÚiLעצמו˙ÈÁaÓ CLÓ ∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«ƒ¿
,Ï"pk בו שאין האיןֿסוף האור ««

ו'מטה' 'מעלה' של לדרגות חלוקה

ÔÈÚ CiL ‡Ï ‰Ê ¯B‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿∆…«»ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ÔÎÏ ,˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿»≈«¿»«
‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ¯B‡∆¿»»¿»∆
דרגה  ובכל מקום בכל מאיר והוא

מידה. באותה

‰Ê - L„˜ ‡¯˜Ó" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»…∆∆
"L„˜ ‡¯˜Ó" Èk ,"·˜ÚÈ«¬…ƒƒ¿»…∆

L„˜Ó ÔÈÈÓÊ :Le¯t34 נים זמ ≈¿ƒƒƒ…∆
lÓ‰מקודש, L„˜"c¿…∆ƒ»

"dÈÓ¯‚a34, עצמה בפני מילה ¿«¿≈
אחרת), למילה שנסמכת מילה (ולא

היינו  התואר, שם הוא "קדוש" כלומר,

הוא  "קודש" ואילו קדוש, שהוא דבר

ולכן  עצמה, הקדושה העצם, שם

נעלית  דרגה על מורה "קודש" התואר

עצמה  הקדושה באלוקות, ¿»¿eÈ‰Âיותר
‡e‰L שהוא בכך מיוחד זה זמן ∆

קודש' ומרומם Ïc·Ó'מקרא ונעלה À¿»
,'ÔÈÓBÈ' ˙ÈÁaÓ,החול ימות הרגילים, הזמנים נעלית e‰Â‡הם דרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿

קודש' 'מקרא הנקראת והבליֿגבול‰‡B¯זו האיןֿסוף ÏÚÓlL‰האלוקי »∆¿«¿»
ÌeˆÓv‰Ó,מסתיר ולא מעלים לא הצמצום ÚÈ˜·ולגביו ÏL BÈÚÂ ≈«ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬…

יעקב' זה – קודש 'מקרא המדרש אומר BwL¯‡שעליו ‡e‰ מעורר היינו ∆≈
בעולם CÈLÓÓeומגלה  Ê‰,אלוקות ¯B‡ ˙ÈÁaÓ Ìb שלמעלה אור «¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆

הצמצום. דרך שעובר מהאור רק ולא מהצמצום,

,·˜ÚÈÏ ‰M‰ŒL‡¯c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ,העניינים פנימיות Èkלפי ¿ƒ««»¿…«»»¿«¬…ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏÎaבשנה שנה בעולמות CLÓמידי אלוקות גילוי ¿»…«»»ƒ¿»

¯B‡ ˙ÈÁaÓ נעלהÚe„È È¯‰L ,‰Ê35וחסידות ÏÎaLבקבלה ƒ¿ƒ«∆∆¬≈»«∆¿»
,Ì˙eÓ„˜Ï ÌÈ¯·c‰ ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯ האור ומאיר וחוזר …«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»

בתחילתה, בבריאה שהאיר האלוקי

בראשית ימי Ô·eÓבששת ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»
‰M‰ŒL‡¯aL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆¿…«»»
ÔBL‡¯‰ L¯L‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««…∆»ƒ

'eÎ הרצון העולמות, בריאת של

את  לברוא והקדום הראשוני האלוקי

(ורק  עצמו באיןֿסוף שהוא העולם,

צמצום  ישנו הבריאה תהליך בהמשך

ונבראים  עולמות לברוא כדי והעלם

ÈtŒÏÚמוגבלים). Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·n‰36 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆

התניא ¯‡ŒLשבספר ÏÎaL∆¿»…
‰M‰ושנה שנה CLÓבכל «»»ƒ¿»

למטה  מלמעלה L„Áומתגלה ¯B‡»»
¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL ¯˙BÈ ÔBÈÏÚ∆¿≈∆…»»≈ƒ

ÌÏBÚ ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú אחת באף ¬«ƒƒ≈»
הקודמות Êk‰מהשנים ÔBÈÏÚ ¯B‡∆¿»∆

בראש  שההמשכה בוודאי כן ואם

שלפני  האיןֿסוף מהאור היא השנה

ŒL‡¯aLהצמצום Ô·eÓ ‰fÓe]ƒ∆»∆¿…
‰f‰ ‰M‰,המאמר נאמר שבו «»»«∆

תש"ל, שנת של השנה «¿CLÓƒראש
ÔBÈÏÚ ¯B‡נעלה¯˙BÈ השנים מכל ∆¿≈
אור ‰È‰שעברו, ‡lLכמוהוÌb ∆…»»«

ÔÓf·eאפילו ,ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒƒ«¿«
‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜"c¿«¿»ƒ¬»

"‡˙eÓÏL‡a37 עומד הירח כאשר ¿«¿≈»
החודש, באמצע (היינו במילואו

לתקופת  הכוונה בזוהר וכמבואר

ישראל  בעם הייתה שאז המלך, שלמה

מיוחדת]. "Ó˜¯‡שלימות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
ÏkL ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„…̃∆∆«¬…∆»

,"L„˜ ‡¯˜Ó" ˙ÈÁa ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ בכל השנה בראש כי …«»»¿ƒ«ƒ¿»…∆
'קריאה', יש שעברו ‰ÎLÓ‰שנה השנים מכל יותר ונעלית חדשה «¿»»

,"dÈÓ¯‚a ‰lÓ - L„˜" ˙ÈÁaÓ,עצמה האלוקית e‰fLהקדושה ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿«¿≈∆∆
·˜ÚÈ ÏL BÈÚ.לעיל כמבואר הצמצום, שלפני באור הקשור ƒ¿»∆«¬…

"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" Ìb e‰ÊÂ לעיל למבואר והמשך בדומה ¿∆«ƒ¿¿»∆ƒ¿»
ושל  אברהם של הקשר אודות השביעי' 'ובחודש הכתוב על המדרש שדברי
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ycegl cg`a iriayd ycegae

e‰ÊÂ ּובהקּדים יצחק". זה - ּתרּועה "זכרֹון ּגם ¿∆ְְְְְִִִֶַַָָ

ּבּירּוׁשלמי  ׁשּכתּוב אחד 38מה ּכתּוב ְְִֶֶַַַָָָ

"ּתרּועה"6אֹומר  (ולא ּתרּועה" זכרֹון "ׁשּבתֹון ְְְְִֵַָָָֹ

אֹומר  אחד וכתּוב יהיה 1מּמׁש), ּתרּועה "יֹום ְְְִֵֶֶַָָָָ

להיֹות  ׁשחל ּביֹוםֿטֹוב ּכאן קׁשיא, לא ְְְִֶֶַַָָָֹלכם".

אמנם, ּבחל. להיֹות ׁשחל ּביֹוםֿטֹוב  ּכאן ְְְְְִֶַַָָָָֹּבׁשּבת,

ּבּבבלי  הּמבאר ּתֹוקעין 39לפי ׁשאין ׁשּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

רק  הּוא ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְִֶַַַָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּבראׁשֿ ּגם ּתֹוקעין מּדאֹוריתא אבל ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹמּדרּבנן,

"זכרֹון  ׁשּכתּוב מה יקׁשה ּבׁשּבת, ׁשחל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשנה

צדק' ה'צמח ּומבאר ׁשהּתקיעה 40ּתרּועה". , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכי  ּתרּועה", "זכרֹון רק היא ּבׁשּבת ְְְְִִִִֶַַָָׁשּתֹוקעים

ׁשאז  ּובׁשּבת הּדין, מּדת על מֹורה ְְִִֶַַַַָָָָ"ּתרּועה"

ּב"ּכגונא" ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּדינין ּכל ),41מתּבּטלים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּתרּועה". "זכרֹון ּבחינת רק היא הּתקיעה ְְְְֲִִִִַַַַָָאזי

ּכי  יצחק", זה - ּתרּועה "זכרֹון ענין ּגם ְְְְְִִִִֶֶַַָָוזהּו

לי  עׂשה "צחֹוק עלֿׁשם הּוא יצחק ׁשם ְְְִִִֵֵַַָָָקריאת

המׁשכת 42אלקים" ּומּצד הּתענּוג, ענין ׁשהּוא , ְְֱֲִִִֶַַַַַַָֹ

וכאׁשר  הּגבּורֹות. המּתקת נעׂשית ְְְֲֲֲֵֶַַַַַַַָהּתענּוג

יֹותר  טֹובֹות הן אזי ּבחסדים, נמּתקֹות ְְֲֲִִֵֵַַַָָהּגבּורֹות

ּדּבּורֿ ּב'סּדּור' ּכּמבאר עצמם, ְְֲִִִֵַַַַָָָֹמהחסדים

ּכּונת  עלּֿפי ׁשֹופר  ּתקיעת ענין "להבין ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָהּמתחיל

ז"ל" ׁשההׁשּפעה 43הּבעלֿׁשםֿטֹוב לפי , ְְִֵֶַַַַַָָ

היא  ּדוקא הּגבּורֹות ּתגּברת ׁשּמּבחינת ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּכתּוב  מה לפי ּובפרט ּבׂשין,44כּו'. "יׂשחק" ְְְְִִִִֶַָָָ

לעתידֿלבא  על מֹורה ׂשחֹוק 45ׁשּזה "יּמלא אז , ְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּגדֹולה 46ּפינּו" ּבתגּברת ההׁשּפעה ּתהיה ׁשאז , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ
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ה"א.38) פ"ד ב.39)ר"ה כט, א'שה.40)ר"ה ס"ע לר"ה דרושים ב.41)אוה"ת קלה, ו.42)זח"ב כא, א 43)וירא רמז,

ט.44)ואילך. קה, ד.45)תהלים כח, דא"ח עם סידור א.46)ראה לא, ברכות וראה ב. קכו, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  ומהותו לעניינו ושייכותם ועניינם למהותם בהתאם השנה, לראש יעקב

זה  בכתוב הנרמז יצחק לגבי המדרש דברי את גם לבאר יש השנה, ראש

והתרועה  איל' והנה 'וירא נאמר יצחק בעקידת (כי תרועה' 'זכרון במילים

איל). של בשופר היא השנה בראש

·e˙kL ‰Ó ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ«∆»
ÈÓÏLe¯ia38 בתלמוד בגמרא «¿«¿ƒ

בשופר  התקיעה מצוות אודות ירושלמי

השנה ‡Á„בראש ·e˙k בתורה »∆»
השנה ראש אודות ÓB‡6¯המדבר ≈

הוא זה ÔB¯ÎÊשיום ÔB˙aL"«»ƒ¿
) "‰Úe¯zבלבד ÏÂ‡'זכרון' ¿»¿…

„Á‡ ·e˙ÎÂ ,(LnÓ "‰Úe¯z"¿»«»¿»∆»
בשופר  התקיעה על שמדבר אחר פסוק

השנה  "ÓB‡1ÌBÈ¯בראש ≈
"ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z'תרועה' ¿»ƒ¿∆»∆

על  עונה סתירה. זו הרי ולכאורה ממש

הירושלמי  ˜ÈL‡,כך ‡Ï זו אין …«¿»
כי  וסתירה שבו בכתוב Ô‡kקושיא «

שאין  היינו תרועה', 'זכרון נאמר

מדובר  בפועל, ¿BËŒÌBÈa·תוקעים
השנה ראש BÈ‰Ï˙של ÏÁL∆»ƒ¿

˙aLa,בשופר תוקעים אין שאז ¿«»
Ô‡k יום' נאמר שבו בפסוק ואילו «

מדובר ÏÁLתרועה' ·BËŒÌBÈa¿∆»
ÏÁa ˙BÈ‰Ï תוקעים כן שאז ƒ¿¿…

‰n·‡¯בשופר. ÈÙÏ ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ«¿…»
ÈÏ·aa39 בבלי בתלמוד בגמרא ««¿ƒ

ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡L ‰nL∆«∆≈¿ƒ¿…
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰«»»∆»ƒ¿¿«»

,Ôa¯cÓ ˜¯ ‡e‰ שגזרו גזירה «ƒ¿«»»
בתקיעת  בקי שאינו מי (שמא חכמים

לתקוע  ללמוד כדי חכם אצל ילך שופר

האסור  באופן השופר את ויטלטל

È¯B‡cÓ˙‡בשבת) Ï·‡ מן ¬»ƒ¿«¿»
הדין, מעיקר Ìbהתורה, ÔÈÚ˜Bz¿ƒ«

,˙aLa ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆»¿«»
זה  e˙kL·ולפי ‰Ó ‰L˜ÈÀ¿∆«∆»

"‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" תוקעים התורה מן בשבת, חל השנה כשראש גם והרי ƒ¿¿»
תרועה'. 'זכרון נאמר אםֿכן ולמה בשופר,

¯‡·Óe אדמו"ר'˜„ˆ ÁÓˆ'‰40 בשושלת השלישי מענדל, מנחם (רבי ¿»≈«∆«∆∆
חב"ד), aLa˙אדמו"רי ÌÈÚ˜BzL ‰ÚÈ˜z‰L שבו הכתוב מדבר בה ∆«¿ƒ»∆¿ƒ¿«»

תרועה' 'זכרון Úe¯z‰"נאמר ÔB¯ÎÊ" ˜¯ ‡È‰ לא ממש, תרועה ולא ƒ«ƒ¿¿»

אלא בשבת שחל השנה בראש קיימת לא שופר תקיעת שמצוות Èkƒמפני
,ÔÈc‰ ˙cÓ ÏÚ ‰¯BÓ "‰Úe¯z",שם צדק' ה'צמח בדברי כמבואר ¿»»«ƒ««ƒ

יצחק", בחינת והוא בתרועה אלוקים עלה שכתוב Ê‡L"כמו ˙aL·e¿«»∆»
"‡Â‚k"a ·e˙kL BÓk) ÔÈÈc‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó41 מהזוהר קטע ƒ¿«¿ƒ»«ƒƒ¿∆»«¿«¿»

שבת), בליל לומר »¬‡ÈÊשנהוג
˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ ‰ÚÈ˜z‰«¿ƒ»ƒ«¿ƒ«

"‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" כי 'תרועה' ולא ƒ¿¿»
'דינים'. בשבת אין

e‰ÊÂ ההבדל) השנה בראש זה עניין ¿∆
בחול  חל השנה כשראש 'תרועה' בין

חל  השנה כשראש תרועה' ו'זכרון

'דינים') כשאין ÔÈÚבשבת, Ìb«ƒ¿«
,"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ"ƒ¿¿»∆ƒ¿»
‡e‰ ˜ÁˆÈ ÌL ˙‡È¯˜ Èkƒ¿ƒ«≈ƒ¿»
ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ" ÌLŒÏÚ«≈¿»»ƒ

Ï‡"ÌÈ˜42‡e‰L ÔÈÚהצחוק, ¡…ƒ∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ „vÓe ,‚eÚz‰ וגילוי ««¬ƒ««¿»«

˙˜zÓ‰ ˙ÈNÚ ‚eÚz‰««¬«¬≈«¿»«
˙B¯e·b‰ שורש שהם 'גבורות' וגם «¿

'דינים  מהם להיות עלול ואף הדינים

גלוי. לטוב והופכים 'נמתקים' קשים',

˙B¯e·b‰ ¯L‡ÎÂ הן עצמן שמצד ¿«¬∆«¿
החסד, ÌÈ„ÒÁa,היפך ˙B˜zÓƒ¿»«¬»ƒ
Ô‰ ÈÊ‡עצמן B·BË˙הגבורות ¬«≈
¯˙BÈ שפע יותר באמצעותן ונמשך ≈
ÌÓˆÚ,וברכה ÌÈ„ÒÁ‰Ó≈«¬»ƒ«¿»

'¯ecÒ'a ¯‡·nkבמאמרŒ¯eac «¿…»«ƒƒ
ÏÈÁ˙n‰ במילים "ÔÈ·‰Ïהפותח ««¿ƒ¿»ƒ

ÈtŒÏÚ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»«ƒ
"Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙ek43, «»««««≈

˙ÈÁanL ‰ÚtL‰‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««¿»»∆ƒ¿ƒ«
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‡˜Âc ˙B¯e·b‰«¿«¿»ƒ¿…∆∆

'eÎ ˙¯a‚z יותר עוד מוגבר, בשפע ƒ¿…∆
כלל  בדרך כי החסד, שמצד מההשפעה

ההשפעה  ומניעת מחסד היא ההשפעה

הגבורות  כאשר אבל מגבורה, היא

היא  ההשפעה אזי 'נמתקות'

ובתגבורת. בתוספת היא מהגבורות שההשפעה אלא בלבד זו ולא מהגבורות,

Ë¯Ù·e יותר עוד מודגש הגבורות ומיתוק ותענוג לשחוק יצחק של הקשר ƒ¿»
·e˙kL ‰Ó ÈÙÏ44בתהילים‰fL ,ÔÈNa "˜ÁNÈ"'בש 'שחוק' ¿ƒ«∆»ƒ¿»¿ƒ∆∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÏÚ ‰¯BÓ45,נאמר שעליהם המשיח ÏnÈ‡ימות Ê‡" ∆«∆»ƒ»…»ƒ»≈
"eÈt ˜BÁN46Ê‡L לבוא, ‰‰tLלעתיד ‰È‰z‰Ú מלמעלה ¿ƒ∆»ƒ¿∆««¿»»
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l"yz'dיב ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשּמּבחינת 45יֹותר  ההׁשּפעה עכׁשו ּגם א . ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

עצּומה, ּבתגּברת היא יצחק) (ּבחינת ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹהּגבּורֹות

ּכתיב  יצחק ּבברּכת ּדוקא "ויּתןֿל47ׁשּלכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

הארץ, ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל (ּדוקא) ְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהאלקים

"מּטל  הּברכה על הן ּדקאי ותירֹוׁש", ּדגן ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹורב

והן  ּבגׁשמּיּות, ּכפׁשּוטם הארץ" ּומׁשמּני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשמים

רּבֹותינּו ּכמאמר הענינים, ּברּוחנּיּות ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכפי

הארץ 48ז"ל  ּומׁשמּני מקרא, זה - הּׁשמים ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"מּטל

וזֹוהי  וכּו'. ּתלמּוד" זה - ּדגן ורב מׁשנה, זה -ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

לגּבי  ּגם יצחק" זה - ּתרּועה ׁשּב"זכרֹון ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּמעלה

קדׁש "מקרא לגּבי וגם אברהם", זה - ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּבאחד

עלֿידי  היא ההׁשּפעה עּקר ּכי יעקב", זה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ׁשל  ּבאפן ההׁשּפעה ּבאה ּדוקא ׁשעלֿידֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיצחק,

ּכּנ"ל. כּו', ְִֶַַֹּתגּברת

e‰ÊÂ,אבֹות זכּות מזּכירין ּתהיּו "ואימתי ¿∆ְְְְִִִֵַַָָ

נעלה  ענין ׁשּזהּו ּדוקא, הּׁשביעי" ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבחדׁש

ימי  ׁשּבכל ׁשּבּתפּלֹות אבֹות זכּות מהזּכרת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיֹותר

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  אבֹות זכּות הזּכרת ּכי ְְְִֶַַַַָָָָָָֹהּׁשנה,

הּוא  ׁשראׁשֿהּׁשנה אּלא ּבעלמא, זּכרֹון רק ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינּה

ויעקב, יצחק אברהם האבֹות ׁשל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּמציאּות

ּבּזהר  סטרא,49וכדאיתא מהאי אחיד ׁש"אברהם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּגם  וזהּו ּבאמצע". ויצחק סטרא, מהאי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹויעקב

הּתקיעֹות  ׁשּׁשּתי ּדתקיעהּֿתרּועהּֿתקיעה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּסדר

והּתרּועה  ויעקב, אברהם ּבחינת הן ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָֹהּפׁשּוטֹות

יצחק  ּבחינת היא .50ׁשּבאמצע ְְְִִִֶֶַַָָ

ּומבאר ‡Cד) ידּוע ׁשהרי להבין, צרי עדין «ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ

מקֹומֹות  ּבבחינת 51ּבכּמה הם ׁשהאבֹות ְְְִִֵֶַַָָָ

הן  הן ׁש"האבֹות וזהּו האצילּות, ְֲִֵֵֶֶָָָָעֹולם

לבחינה 52הּמרּכבה" מרּכבה ׁשהם הינּו , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
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כח.47) כז, ג.48)תולדות פס"ו, רע"א.49)ב"ר ק, א'שו.50)ח"ג ע' לר"ה דרושים א.51)אוה"ת כד, ויצא תו"א ראה

ובכ"מ. ב. יז, צו ו.52)לקו"ת פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈ ‰ÏB„b ˙¯a‚˙a45.הגלות בזמן עכשיו, שהיא Ìbמכפי C‡ ¿ƒ¿…∆¿»≈««

מכלֿמקום ÂLÎÚאפילו לבוא, לעתיד שיהיה ה'שחוק' גילוי אין כשעדיין «¿»
,(˜ÁˆÈ ˙ÈÁa) ˙B¯e·b‰ ˙ÈÁanL ‰ÚtL‰‰ גילוי יש כאשר ««¿»»∆ƒ¿ƒ««¿¿ƒ«ƒ¿»

נמתקות, והגבורות התענוג עניין ÔÎlLשל ,‰ÓeˆÚ ˙¯a‚˙a ‡È‰ƒ¿ƒ¿…∆¬»∆»≈
˜ÁˆÈ ˙k¯·a ‡˜Âc ליעקב «¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

·È˙k47ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ" ¿ƒ¿ƒ∆¿»¡…ƒ
אלוקים ( שם כאן השם Âc˜‡ונזכר «¿»

הגבורה  מידת ‰ÌÈÓMשל ÏhÓ (ƒ««»«ƒ
Ô‚c ·¯Â ,ı¯‡‰ ÈpÓLÓeƒ¿«≈»»∆¿…»»

È‡˜c ,"LB¯È˙Â אלוקים שם ¿ƒ¿»≈
מכוון יצחק, בברכת כאן ≈‰Ôהנזכר

‰Î¯a‰ ÏÚ שפע "ÏhÓלקבל ««¿»»ƒ«
"ı¯‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«≈»»∆
ÈÙk Ô‰Â ,˙eiÓL‚a ÌËeLÙkƒ¿»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

Ì‰L ומהארץ מהשמים ההשפעות ∆≈
¯Ó‡Ók ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯48במדרשÏhÓ" «≈ƒ«
ÈpÓLÓe ,‡¯˜Ó ‰Ê - ÌÈÓM‰«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«≈
- Ô‚c ·¯Â ,‰LÓ ‰Ê - ı¯‡‰»»∆∆ƒ¿»¿…»»

'eÎÂ "„eÓÏz ‰Ê,ההשפעות וכל ∆«¿¿
משם  באות ברוחניות, והן בגשמיות הן

וכאמור  הגבורות, עניין אלוקים,

מגבורות  היא ההשפעה שכאשר

עצומה. בתגבורת היא ממותקות

‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ המיוחדת ¿ƒ««¬»
‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ"aL∆¿ƒ¿¿»∆
‰Ê - „Á‡a" Èa‚Ï Ìb "˜ÁˆÈƒ¿»«¿«≈¿∆»∆
‡¯˜Ó" Èa‚Ï Ì‚Â ,"Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿«≈ƒ¿»
¯wÚ Èk ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„…̃∆∆«¬…ƒƒ«

ÚtL‰‰‰ עצומה ‰È‡בתגבורת ««¿»»ƒ
B„ÈŒÏÚL ,˜ÁˆÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆«»
ÔÙ‡a ‰ÚtL‰‰ ‰‡a ‡˜Âc«¿»»»««¿»»¿…∆
.Ï"pk ,'eÎ ˙¯a‚z ÏL∆ƒ¿…∆««

ÔÈ¯ÈkÊÓ eÈ‰z È˙ÓÈ‡Â" e‰ÊÂ¿∆¿≈»«ƒ¿«¿ƒƒ
"ÈÚÈ·M‰ L„Áa ,˙B·‡ ˙eÎÊ¿»«…∆«¿ƒƒ

,‡˜Âc במה השאלה נשאלה ולעיל «¿»
בראש  אבות זכות הזכרת מיוחדת

בכל השנה  אבות זכות הזכרת לגבי

הוא וההסבר זכות e‰fLיום, זכרון ∆∆
השנה בראש ÏÚ‰אבות ÔÈÚƒ¿»«¬»

Èk ,‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ˙BlÙzaL ˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰Ó ¯˙BÈ≈≈«¿»«¿»∆«¿ƒ∆¿»¿≈«»»ƒ
,‡ÓÏÚa ÔB¯kÊ ˜¯ dÈ‡ ‰M‰ŒL‡¯aL ˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰«¿»«¿»∆¿…«»»≈»«ƒ»¿«¿»

בעבר שהיה דבר של ‰e‡Èˆn˙זיכרון ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯L ‡l‡∆»∆…«»»«¿ƒ
והמהות העניין הוא הזה ÚÈÂ˜·,והיום ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ˙B·‡‰ ÏL∆»»«¿»»ƒ¿»¿«¬…

‡˙È‡„ÎÂ כמובא¯‰fa49 ועולה הבוקע השופר קול של הפעולה אודות ¿ƒ¿ƒ»«…«
רחמים  ËÒ¯‡,ומעורר È‡‰Ó „ÈÁ‡ Ì‰¯·‡"L מצד אוחז אברהם ∆«¿»»»ƒ≈«ƒ¿»

ËÒ¯‡זה  È‡‰Ó ·˜ÚÈÂ ויעקב ¿«¬…≈«ƒ¿»
זה, מצד ÚˆÓ‡a".אוחז ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»»∆¿«

לראשו  מגיע הקול בזוהר, וכמבואר

את  ורואה מתעורר ויעקב יעקב, של

האחר  מהצד עצמו מתקין אברהם

וזה  זה מצד זה ביצחק, אוחזים ושניהם

זה, Ìbמצד e‰ÊÂ של הפנימי הטעם ¿∆«
¯„q‰ שופר בתקיעת הקולות של «≈∆

,‰ÚÈ˜z ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜˙cƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»
˙BËeLt‰ ˙BÚÈ˜z‰ ÈzML∆¿≈«¿ƒ«¿

Ô‰כנגד,·˜ÚÈÂ Ì‰¯·‡ ˙ÈÁa ≈¿ƒ««¿»»¿«¬…
ÚˆÓ‡aL ‰Úe¯z‰Â שהיא ¿«¿»∆»∆¿«

רבים  קצרים לקולות המחולקת תקיעה

˜ÁˆÈ ˙ÈÁa ‡È‰50. ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ„Ú C‡ הקשר „) שהעניין למרות «¬«ƒ

לראש  ויצחק ויעקב אברהם האבות של

זכות  זכרון של המיוחד והעניין השנה

מכל  לעיל, נתבאר כבר זה ביום אבות

עדיין  ÔÈ·‰Ïמקום CÈ¯ˆ,זה בעניין »ƒ¿»ƒ
‰nÎa ¯‡·Óe Úe„È È¯‰L∆¬≈»«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó51 החסידות בתורת ¿
ÌÏBÚ ˙ÈÁ·a Ì‰ ˙B·‡‰L∆»»≈ƒ¿ƒ«»

,˙eÏÈˆ‡‰ של הרוחנית הדרגה »¬ƒ
האצילות, עולם בחינת היא האבות

ביותר  והנעלה הראשון העולם

הכלליים  הרוחניים העולמות מארבעת

שהוא  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

הוא  לאלוקות הביטול שבו עולם

בחסידות  וכמובא ביותר, נעלה באופן

ממש, אלוקות הוא האצילות שעולם

ומציאות  ליישות מקום נתינת כל ללא

מאלוקות, נפרדים נבראים ∆¿e‰ÊÂשל
ז"ל  חכמינו דברי של הפנימי התוכן

‰Ôבמדרש  Ô‰ ˙B·‡‰"L∆»»≈≈
"‰·k¯n‰52Ì‰L eÈ‰ , «∆¿»»«¿∆≈
‰·k¯Ó לאלוקות בטלים כלומר, ∆¿»»

למרכבה  שאין אותה ומנהיג הרוכב כלפי המרכבה ביטול כמו מוחלט בביטול

האצילות  מדריגת כאמור היא שדרגתם האבות של והביטול משלה, רצון כל
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יג ycegl cg`a iriayd ycegae

עצמם  האבֹות אבל האצילּות, מעֹולם ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָׁשּלמעלה

ׁשאחרּֿכ (ּובפרט האצילּות עֹולם ּבבחינת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה), ּבעֹולמֹות ּגם ְְְְְֲִִִִַָָָָנמׁשכּו

לעיל  הּמבאר עם זה ענין יתאים אי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹולכאֹורה,

היה  אחד  ׁשּנאמר: אברהם, זה - "ּבאחד ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבענין

ּבחינת  הּוא אברהם ׁשל ׁשענינֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָאברהם",

האצילּות, מעֹולם ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהאחדּות,

עׂשר  התחּלקּות יׁש האצילּות ׁשּבעֹולם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּדכיון

אחדֿ ולא עׂשר ּתׁשע, ולא "עׂשר ְְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹספירֹות,

ׁשעֹולם 53עׂשר" ואף האחדּות. ענין זה אין הרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

האחדּות  עֹולם הּוא וחּיֹוהי 54האצילּות ּד"איהּו , ְְְֲִִִַַָָָ

חד" וגרמֹוהי איהּו ידּוע 55חד, הרי ׁשּיׁש56, ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

להּיחּוד  ׁשּב"חּיֹוהי" הּיחּוד ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַהפרׁש

ּגּופא, "חד" ּבענין ׁשּגם והינּו ְְְְְְִִֶֶַַַַַָׁשּב"גרמֹוהי",

אין  ואםּֿכן ל"גרמֹוהי", "חּיֹוהי" ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַמחּלקים

ּבענין  להבין צרי וכן האחדּות. ענין אמּתית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָזה

ׁשהּוא  לעיל ׁשּנתּבאר יעקב", זה - קֹודׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"מקרא

האֹור  מּבחינת ההמׁשכה עלֿידי הּבקיעה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָענין

למעלה  הּוא זה ענין והרי מהּצמצּום, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

מדרגת  ׁשּזֹוהי האצילּות, עֹולם מּבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמעלה

- ּתרּועה "זכרֹון ּבענין להבין צרי וכן ְְְְְְִִִִֵַָָָָָהאבֹות.

ענין  ׁשהּוא לעיל ׁשּנתּבאר יצחק", המּתקת זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הּוא זה ענין ׁשּגם ּבחסדים, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָהּגבּורֹות

ּבעֹולם  ׁשהרי האצילּות, עֹולם מּבחינת ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָמעלה

ּגבּורה  חסד קּוין: ׁשלׁשה יׁשנם ְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹהאצילּות

הרי  ואםּֿכן ּבפניֿעצמֹו, הּוא קו וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּתפארת,
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מ"ד.53) פ"א יצירה ובכ"מ.54)ספר פ"ב. ח"א הקודש עבודת ס"כ.55)ראה אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה ראה 56)תקו"ז

ואילך. קכז ע' תרצ"ב ואילך. רכו ע' תרנ"ג ואילך. שמו ע' ח"ב תרל"ג המאמרים ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באלוקותÈÁ·Ï‰הוא ‡·Ïנעלית ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈»»¬ƒ¬»

ÌÓˆÚ ˙B·‡‰ שלהם ‰‡ˆeÏÈ˙הדרגה ÌÏBÚ ˙ÈÁ·a Ì‰ »»«¿»≈ƒ¿ƒ«»»¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb eÎLÓ CkŒ¯Á‡L Ë¯Ù·e)ƒ¿»∆««»ƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ גם נמשכים ולכן מאצילות, למעלה אינם עצמם שהם מורה  שזה ¬ƒ»
מאצילות), נשאלת B‡ÎÏÂ¯‰למטה ¿ƒ¿»

Ê‰השאלה, ÔÈÚ ÌÈ‡˙È CÈ‡≈«¿ƒƒ¿»∆
(אך  באצילות היא האבות שמדריגת

מהאצילות  למעלה ‰n·‡¯)לא ÌÚƒ«¿…»
‰Ê - „Á‡a" ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿«¿∆»∆
‰È‰ „Á‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰¯·‡«¿»»∆∆¡«∆»»»
Ì‰¯·‡ ÏL BÈÚL ,"Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»∆«¿»»

,˙e„Á‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰'ה אחדות ¿ƒ«»«¿
ביותר  נעלית בצורה לאלוקות וביטול

e‰fL זו בדרגה ה' ÔÈÚאחדות ∆∆ƒ¿»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ
LÈ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»»¬ƒ≈

˙e˜lÁ˙‰ באופן האלוקי האור של ƒ¿«¿
B¯ÈÙÒ˙,של  ¯NÚ נאמר כך שעל ∆∆¿ƒ

יצירה' ÚLz,ב'ספר ‡ÏÂ ¯NÚ"∆∆¿…≈«
"¯NÚŒ„Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ53, ∆∆¿…««»»

במספר  באות שהספירות והעובדה

ו'ציור' הגבלה על מורה דווקא עשר

ולא  כך מוגדרת, בצורה הספירות של

ÔÈÚאחרת, ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆ƒ¿«
˙e„Á‡‰ אין שאז המוחלטת בצורה »«¿

והגבלות. גדרים בעלת מציאות שום

‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL Û‡Â¿«∆»»¬ƒ
הסוד, בתורת «ÌÏBÚכמבואר

˙e„Á‡‰54, הספירות הארת ואופן »«¿
לאלוקות, ביטול מתוך הוא באצילות

הספירות  זה בעניין הזוהר וכלשון

Á„,דאצילות  È‰BiÁÂ e‰È‡"c¿ƒ¿«ƒ«
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡55, ומוסבר ƒ¿«¿ƒ«

בעולם  כי היא שהכוונה בחסידות

הם  הספירות של האורות הן האצילות

מציאות  ולא עצמו, האלוקות עם אחד

עם  אחד הם מאירים האורות ובאמצעותם שדרכם הכלים והן לעצמם,

אחדות  באצילות גם לכאורה כן ואם לעצמם, מציאות ולא עצמו, האלוקות

שלמעלה  המדריגות של המיוחד היתרון ומה ביותר, נעלית בדרגה היא ה'

מכלֿמקום  Úe„Èמאצילות, È¯‰56 החסידות ÔÈaבתורת L¯Ù‰ LiL ¬≈»«∆≈∆¿≈≈
,"È‰BÓ¯‚"aL „eÁi‰Ï "È‰BiÁ"aL „eÁi‰ בעולם אמנם כלומר, «ƒ∆¿«ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒ

האלקות  עם 'חד' שהם באופן לאלקות בטלים הכלים, 'גרמוהי', גם האצילות

של  לביטול הכלים, 'גרמוהי', של הביטול בין הבדל יש עדיין אבל עצמו,

עמוק  ויותר נעלה יותר הוא האורות של הביטול ואופן האורות, 'חיוהי',

הכלים, של הביטול Ùeb‡מאופן "„Á" ÔÈÚa ÌbL eÈ‰Â,עצמו ¿«¿∆«¿ƒ¿««»
"È‰BÓ¯‚"Ï "È‰BiÁ" ÔÈa ÌÈ˜lÁÓ וגרמוהי וחיוהי 'איהו נאמר ולא ¿«¿ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ

שני  בין הבדל שיש ומכאן חד', וגרמוהי איהו חד, וחיוהי 'איהו אלא חד'

וההתאחדות  הביטול וכאמור הדברים,

מהביטול  נעלים 'חיוהי' של

'גרמוהי', של ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒוההתאחדות
‰Ê ÔÈ‡ וההתאחדות הביטול ≈∆

האצילות, בעולם ÈzÓ‡¬ƒƒ˙שקיימים
˙e„Á‡‰ ÔÈÚ האחדות ועניין ƒ¿«»«¿

נעלה  יותר הוא מאצילות שלמעלה

במקומה  השאלה ולכן אמיתי, ויותר

האחדות  עניין של המעלה מה עומדת,

האצילות, מדריגת האבות, במדריגת

היא  האחדות מאצילות שלמעלה בעוד

נעלית? יותר

ÔÎÂ הקודמת לשאלה בדומה ¿≈
שאברהם  המדרש לדברי המתייחסת

'אחד', בחינת ÔÈ·‰Ïהוא CÈ¯ˆ גם »ƒ¿»ƒ
ÔÈÚaהמדרש דברי "Ó˜¯‡המשך ¿ƒ¿«ƒ¿»

¯‡a˙pL ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„B˜∆∆«¬…∆ƒ¿»≈
‰ÚÈ˜a‰ ÔÈÚ ‡e‰L ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ»

האלוקי  האור של ≈¿»È„ÈŒÏÚוההארה
‰ÎLÓ‰‰והגילוי˙ÈÁaÓ ««¿»»ƒ¿ƒ«

,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«ƒ¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆¿«¿»

‰ÏÚÓבהרבה ÈÁaÓ˙נעלה «¿»ƒ¿ƒ«
È‰BfL ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ∆ƒ

˙B·‡‰ ˙‚¯„Ó עולם שהרי «¿≈«»»
מארבעת  אחד כבר הוא האצילות

גדר  עם ספירות עשר בו ויש העולמות

השתלשלות' מ'סדר חלק והוא ו'ציור'

נעלה  מהצמצום שלמעלה האור ואילו

זה. מכל

ÔÎÂ לגבי האמורות לשאלות בדומה  ¿≈
יעקב  ומדריגת אברהם CÈ¯»̂ƒמדריגת

ÔÈ·‰Ïהמדרש דברי בהמשך Ê‰גם - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" ÔÈÚa ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆
˙B¯e·b‰ ˙˜zÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ,"˜ÁˆÈƒ¿»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿««¿»««¿

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,ÌÈ„ÒÁa יותר הרבה נעלה «¬»ƒ∆«ƒ¿»∆¿«¿»«¿»
ÌLÈ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa È¯‰L ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»¬ƒ∆¬≈¿»»¬ƒ∆¿»

העליונות  ˜ÔÈeבמידות ‰LÏL:נפרדים„ÒÁ הימין קו e·b¯‰קו ¿…»«ƒ∆∆¿»
האמצעי,Ùz‡¯˙השמאל  ÔkŒÌ‡Âקו ,BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰ Â˜ ÏÎÂ ƒ¿∆∆¿»«ƒ¿≈«¿¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ המידות של החלוקה את שמבטל בחסדים הגבורות המתקת עניין ¬≈∆
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l"yz'dיד ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשּידּוע  ואף האבֹות. מּמדרגת למעלה ּבענין 57זה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

אבֹותיכם" יׁשבּו הּנהר האבֹות 58"ּבעבר ׁשּׁשרׁש , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

רק  זה הרי האצילּות, מעֹולם למעלה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָהּוא

ּבעֹולם  הּוא עצמם האבֹות ענין אבל ְְְְְֲִַַָָָָָָָּבׁשרׁשם,

ֲִָהאצילּות.

הּׁשביעי"Ô·eÈÂה) "ּבחדׁש ּבענין הּידּוע עלּֿפי ¿»ְְְִִִִֶַַַַַַָֹ

ּבדֹורֹו נׂשיא ּכל עלֿידי ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֵֶַָָָ[ּכפי

ּבאֹותּיֹות  מּיׂשראל) ואחד אחד לכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּבנֹוגע

'ּבינה',59ׁשּלֹו ּבחינת הּוא ׁש"ּׁשביעי" ּדאף ,[ ְְְִִִִֶֶַַָ

ועד  ריׁשין', ה'ׁשלׁשה ּכל ּבזה יׁש ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹמּכלֿמקֹום

היא  'עּתיק ' התּגּלּות (ּכי 'עּתיק' ְְִִִִִִִַַַַלבחינת

כּו'.60ּב'ּבינה' עּתיק' 'ּפנימּיּות ּבחינת וגם ,( ְְְְִִִִִַַַָ

הּדברים  ּכל חֹוזרים ׁשּבראׁשֿהּׁשנה לפי ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹוהינּו

מּבחינת  ההמׁשכה להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָלקדמּותן,

ׁשההמׁשכה  וכּידּוע כּו'. הראׁשֹון ְְִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשרׁש

מּמׁש. יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

ׁשּכתּוב  מה את 61וזהּו נחלתנּו, את לנּו "יבחר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחירת  ענין ׁשּזהּו סלה", אהב אׁשר יעקב ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּגאֹון

היא 62העצמּות  הּבחירה ענין ׁשאמּתית ּכּידּוע , ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

יתּבר ּבעצמּותֹו אֹור,63רק ּבחינת ּכל ּכי , ְְְְִִִֵַַַָָ

אמּתית  ּבֹו ׁשּי לא צּיּור, איזה ּבגדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹלהיֹותֹו

הּבחירה. ְְִִַַָענין

LÈÂ מה עלּֿפי לאבֹות, זֹו ּבחינה ּׁשּיכּות לבאר ¿≈ְְִִֵַַַָָָָָ

א  ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּכתב מהר"ׁש דמֹו"ר ְְְֲִִֶַַַַַַָ

תר"ל  ּבׁשנת הּׁשביעי" לפני 64"ּבחדׁש (ׁשּנאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
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א.57) כה, וישלח תו"א כד.58)ראה ב, א'פט.59)יהושע ע' ח"ב תער"ב המשך .7 שבהערה א.60)אוה"ת קעח, זח"ג

ובכ"מ. ב. יא, לך ה.61)תו"א מז, 35).62)תהלים ע' תש"ג המאמרים (ספר סי"ד תש"ג לנו יבחר ד"ה ד"ה 63)ראה

ובכ"מ. .5 ע' חי"א .1341 ע' שם .1309 ע' ח"ד שיחות לקוטי שם. לנו, ואילך).64)יבחר שנ (ס"ע בתחילתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הללו, הקווין ‰‡·B˙לשלושת ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ באצילות שהיא ¿«¿»ƒ«¿≈«»»

התפארת, בקו ויעקב הגבורה בקו יצחק החסד, בקו אברהם מחולקים, ובקווין

Úe„iL Û‡Â57 החסידות של ÔÈÚaבתורת הפנימית המשמעות ביאור ¿«∆»«¿ƒ¿«
יהושע בספר ‡·ÌÎÈ˙B"הכתוב e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa"58L¯ML , ¿≈∆«»»»¿¬≈∆∆…∆

ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙B·‡‰»»¿«¿»≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ פלא אין כן ואם »¬ƒ

לדרגות  האבות את שמקשרים

שורשם, זהו שהרי מאצילות שלמעלה

מיישב  זה אין דבר של לאמיתו אבל

כי השאלה Ê‰את È¯‰ השייכות ¬≈∆
מאצילות  ÌL¯La,ללמעלה ˜«̄¿»¿»

ÔÈÚ Ï·‡‡e‰ ÌÓˆÚ ˙B·‡‰ ¬»ƒ¿«»»«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa והשאלות ¿»»¬ƒ

עומדות. במקומן האמורות

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ בתורת ‰) ¿»«ƒ«»«
"L„Áaהחסידות  ÔÈÚa¿ƒ¿««…∆

ŒÏÚ ¯‡a˙pL ÈÙk] "ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡ÈN Ïk È„È,נשיאינו מרבותינו ¿≈»»ƒ

מהם אחד כל חב"ד, ¿B¯B„aאדמו"רי
אמורים( ÏÎÏודבריהם Ú‚Ba¿≈«¿»

(Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
˙Bi˙B‡aבמיליםBlL59Û‡c ,[ »ƒ∆¿«

˙ÈÁa ‡e‰ "ÈÚÈ·M"L∆¿ƒƒ¿ƒ«
,'‰Èa' משלושת אחד חלק שהיא ƒ»

ודעת, בינה חכמה, המוחין: חלקי

‰Êa LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ בבחינת ƒ»»≈»∆
¯ÔÈLÈ',הבינה ‰LÏL'‰ Ïk כל »«¿…»≈ƒ

שבראש  המוחין מרכיבי »¿ÚÂ„שלושת
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁ·Ï אלא בלבד זו ולא ƒ¿ƒ««ƒ

בחינה  גם יש הבינה שבבחינת

'עתיק  בחינת הספירות, מכל שלמעלה

'כתר  בחינת של הפנימיות שהיא יומין'

מהספירות שלמעלה כדברי (Èkעליון' ƒ
‰È‡הזוהר  '˜ÈzÚ' ˙elb˙‰ƒ¿««ƒƒ

'‰Èa'a60 פי על יובן והדבר ¿ƒ»
של  ומדרגתו ענינו כי האדם, של הנפש לכוחות באלקות הבחינות של הקבלה

את  מבין הוא כאשר דוקא שכל מדבר מתענג והאדם תענוג, הוא 'עתיק'

בשבילו. עונג זה אין בעניין, והשגה הבנה לו שאין זמן וכל השכלי, העניין

שהתגלות  נמצא הדבר, על מתענג הוא 'בינה' בחינת הבנה, לכלל כשבא ואילו

והשגה  הבנה ב'בינה', הוא העונג, Ì‚Â'עתיק, 'eiÓÈt˙אפילו) ˙ÈÁa ¿«¿ƒ«¿ƒƒ
'eÎ '˜ÈzÚ.בבינה נמצאת היא גם «ƒ

שהיא  מה כל (על הבינה בחינת של והמשכה הארה יש מה מפני הדבר, וטעם

השביעי': 'בחדש השנה, בראש עתיק') ו'פנימיות 'עתיק' בחינת כולל מכילה,

È¯·c‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯aL ÈÙÏ eÈ‰Â,Ô˙eÓ„˜Ï Ì כי ¿«¿¿ƒ∆¿…«»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿»
בעולמות  האלוקי הרצון של והתעלמות הסתלקות יש החולפת השנה סיום עם

בתחילת  שהיה כמו מחדש, מתעורר הכול כך ואחר מסתלקת הנבראים וחיות

השנה ÔÎÏÂהבריאה, שבראש מאחר ¿»≈
מתחדש BÈ‰Ï˙הכול ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

ושנה  שנה בכל השנה בראש

˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰L¯M‰ ««¿»»ƒ¿ƒ««…∆
eÎ'והמקור ÔBL‡¯‰ כל של »ƒ

וחסידות Úe„iÎÂהבריאה. בקבלה ¿«»«
‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור של ∆««¿»»
השנה ««»…¿∆M‰ŒL‡¯aL‰בראש

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ עצמיות ƒ≈«¿ƒ¿»≈
האלוקות דרגה LnÓומהות רק ולא «»

מהעצמות. האור בהארת אחרת או כזו

·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ61 בתהלים ¿∆«∆»
בשופר  התקיעה לפני שאומרים (בפרק

השנה) הקדושֿברוךֿ"Á·È¯בראש ƒ¿«
ישראלeÏהוא e˙ÏÁ,בני ˙‡ »∆«¬»≈

·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡∆¿«¬…¬∆»≈
,"‰ÏÒֿהקדושֿברוך בחירת היינו ∆»

ישראל, בבני ÔÈÚהוא e‰fL∆∆ƒ¿«
˙eÓˆÚ‰ ˙¯ÈÁa62, של הבחירה ¿ƒ«»«¿

להיות  ישראל בבני האלוקות עצמיות

ונחלתו  ÈzÓ‡L˙עמו Úe„ik«»«∆¬ƒƒ
‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ בחירה היינו ƒ¿««¿ƒ»

ורק  אך שהיא לחלוטין חופשית

שום  בגלל ולא הבוחר של מרצונו

צדדית B˙eÓˆÚaסיבה ˜¯ ‡È‰ƒ«¿«¿
C¯a˙È63, יכול לא דבר ששום ƒ¿»≈

כפי  לבחור לו ולגרום עליו להשפיע

‡B¯שבוחר  ˙ÈÁa Ïk Èk שאינו ƒ»¿ƒ«
הארה  רק אלא ממש האלוקות עצמיות

‡ÊÈ‰מהעצמות, ¯„‚a B˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆≈∆
,¯eiˆ מכל לחלוטין מופשט ואינו ƒ

והגדרה, ‰ÈÁa¯‰'ציור' ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ Ba CiL ‡Ï מצד ובבחירה …«»¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»
כאלה  וטעמים סיבות יש אלא לגמרי חופשית בחירה זו שאין יתכן האור

מצד  היא ישראל בבני הקדושֿברוךֿהוא בחירת אבל לבחירה, ואחרים

העצמות.

·˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ,˙B·‡Ï BÊ ‰ÈÁa ˙eÎiM ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«»¿ƒ»»»«ƒ«∆»«
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡(חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שמואל, (רבי «¿«¬«
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a במילים הפותח ‰ÈÚÈ·M"במאמר L„Áa" ¿ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒ
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טו ycegl cg`a iriayd ycegae

הּׁשני  הּפרּוׁש את מביא ׁשּתחּלה ׁשנה), ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמאה

"ירחא 65ׁשּבּמדרׁש הּוא הּׁשביעי" ׁש"ּבחדׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּוכמֹו לאבֹותינּו, הּקּב"ה נׁשּבע ׁשּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדׁשבּועתא"

ּבי 66ׁשּכתּוב  קדם, מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הוי' נאּום את 67נׁשּבעּתי מביא ואחרּֿכ . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

זה  - לחדׁש "ּבאחד ּבּמדרׁש, הראׁשֹון ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּפרּוׁש

הּׁשּיכּות  ּבבאּור לֹומר ויׁש (ּכּנ"ל). וכּו' ְְְְֵֵַַַַַַָָָאברהם"

האבֹות  ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה הּפרּוׁשים, ׁשני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין

ההמׁשכה  אּלא האצילּות, עֹולם ּבחינת רק ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאינּה

הּנהר  "ּבעבר ּבחינת האבֹות, מּׁשרׁש ּגם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהיא

"אׁשר  ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו אבֹותיכם", ְֲֲֵֶֶֶֶֶַָָיׁשבּו

"ימי  מּבחינת קדם", מימי לאבֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנׁשּבעּת

וגם  עֹולם", "ימֹות מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָקדם"

אחד  לכל האבֹות עלֿידי נמׁש זֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָמּבחינה

לבחינת  ּגם ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש מּיׂשראל, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואחד

האצילּות. מעֹולם ׁשּלמעלה האבֹות, ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשרׁש

ּכתיב ÔÈÚ‰Âו) יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּדהּנה 68הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵָ

ּבכּמה  ּומבאר עדי". ְְֵֶַַַָָֹ"אּתם

הּנסּתר 69מקֹומֹות  ּדבר על הּוא העדּות ׁשענין ְְְִִֵֶַַַָָָָ

לּכל  הּידּוע ּדבר על ׁשהרי הּכל, מעיני ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹונעלם

ּדעבידא  מּלתא על ואפילּו עדּות, צרי ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאין

עדּות  הּתֹורה הצריכה לא ענין 70לאגלּויי, אּלא , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּמאמר  (ּבלׁשֹון הּוא ּדבר 71העדּות לגּלֹות ( ְְֲִֵַַַָָָָ

ׁשהּמצֹות  וזהּו לּכל. נגלה ׁשאינֹו ונעלם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻהּמכּסה

'עדּות' ּבׁשם ׁשּכתּוב 72נקראֹות ּכמֹו ,73ּבדר" ְְְְִֵֵֶֶֶָָ

ּבחינֹות  על מֹורֹות הּמצֹות ּכי ׂשׂשּתי", ְְְְִִִִֵֶַַָעדֹותי

ועלֿידי  ונעלמֹות, מכּסֹות ׁשהן מאד ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָֹֻעליֹונֹות

ּכמֹו הּגּלּוי, אל מההעלם נמׁשכֹות הן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמצֹות

וזהּו והּנעלם. הּמכּסה הּדבר את ׁשּמגּלים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעדים

ּבדּיּוק  מכּונֹות להיֹות צריכֹות ׁשהּמצֹות ְְְְְִִִִֶַַָֻמה
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ט.65) פכ"ט, כ.66)ויק"ר ז, טז.67)מיכה כב, א.68)וירא פו, זח"ג וראה יב. שם, י. מג, ד,69)ישעי' פקודי לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. וש"נ.70)סע"א ב. כב, ר"ה שנג).71)ראה (ע' הנ"ל השביעי ובחודש תקס"ז 72)ד"ה אדה"ז מאמרי ראה

ואילך. תתמז ע' שופטים אוה"ת ואילך. עט יד.73)ע' קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"¯˙ ˙La64,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL) לפני שנה מאה כלומר, ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»

תש"ל  בשנת הרבי ידי על זה מאמר È·Ó‡אמירת ‰lÁzL אדמו"ר ), ∆¿ƒ»≈ƒ
במאמרו  L¯„naLמהר"ש ÈM‰ Le¯t‰ ˙‡65L„Áa"L ∆«≈«≈ƒ∆«ƒ¿»∆«…∆

"‡˙Úe·Lc ‡Á¯È" ‡e‰ "ÈÚÈ·M‰החודש השבועה, BaLחודש «¿ƒƒ«¿»ƒ¿»»∆
,eÈ˙B·‡Ï ‰"aw‰ ÚaLƒ¿««»»«¬≈

·e˙kL BÓÎe66 מיכה בנבואת ¿∆»
eÈ˙B·‡Ï zÚaL ¯L‡"¬∆ƒ¿«¿»«¬≈

,"Ì„˜ ÈÓÈÓ בתורה שכתוב וכמו ƒ≈∆∆
העקידה  ÈzÚaLבפרשת Èa"ƒƒ¿«¿ƒ
"'ÈÂ‰ Ìe‡67, שני לפנינו הרי ¿¬»»

אל  הקדושֿברוךֿהוא לנבואת מקורות

È·Ó‡האבות. CkŒ¯Á‡Â אדמו"ר ¿««»≈ƒ
‰¯‡ÔBLמהר"ש  Le¯t‰ ˙‡∆«≈»ƒ

‰Ê - L„ÁÏ „Á‡a" ,L¯„na«ƒ¿»¿∆»«…∆∆
Ï"pk) 'eÎÂ "Ì‰¯·‡ הוא «¿»»¿««

לעיל  ונתבאר שהובא הפירוש

).באריכות 
ÔÈa ˙eÎiM‰ ¯e‡·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈««»≈

,ÌÈLe¯t‰ ÈL הראשון הפירוש ¿≈«≈ƒ
שבועה, לשון הוא שה'שביעי'

לאבות, רומז שהפסוק השני והפירוש

הוא  הפירושים שני בין והקשר

‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור וגילוי ∆««¿»»
‰‡·B˙בעולם  È„ÈŒÏÚL שזהו ∆«¿≈»»

במדרש  הראשון הפירוש «≈‡dÈתוכן
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ«»»¬ƒ

עצמם  האבות של הדרגה «∆‡l‡שהוא 
L¯MÓ Ìb ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ«ƒ…∆
¯‰p‰ ¯·Úa" ˙ÈÁa ,˙B·‡‰»»¿ƒ«¿≈∆«»»

,"ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ בחינה שהיא »¿¬≈∆
תוכן  וזהו האצילות, מעולם שלמעלה

במדרש הראשון Ó‰הפירוש e‰fL∆∆«
zÚaL ¯L‡" ·e˙kL∆»¬∆ƒ¿«¿»

,"Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï ויש «¬≈ƒ≈∆∆
היא  שהכוונה "ÈÓÈלדייק ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈

˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL "Ì„∆̃∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
,"ÌÏBÚ ˙BÓÈ" ההמשכה כלומר, ¿»

השייך  אלוקי אור של רק איננה

באצילות) המאיר (האור לעולמות

מבחינת  גם אלא עולם' 'ימות ונקרא

מהעולמות  שלמעלה האלוקי האור

לעולם, מ'קדם' היינו קדם' 'ימי הנקרא מאצילות) שלמעלה »¿Ì‚Â(האור

‰ÈÁaÓנעליתBÊמהעולמות ÏÎÏשלמעלה ˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚ CLÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿≈»»¿»
BÏ LiL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ מעמדו מהו הבדל מבלי יהודי, לכל ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆≈

הרוחני ÏÚÓlL‰ומצבו ,˙B·‡‰ L¯L ˙ÈÁ·Ï Ìb ˙eÎiL«»«ƒ¿ƒ«…∆»»∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ידי שעל שההמשכה זה בעניין עוד ומבאר וממשיך ≈»»¬ƒ

מישראל. ואחד אחד לכל באה האבות

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa68 ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

שהקדושֿברוךֿהוא  ישעיה בנבואת

ישראל בני על È„Ú".אומר Ìz‡"«∆≈«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Óe69 ¿…»¿«»¿

החסידות  ‰e„Ú˙בתורת ÔÈÚL∆ƒ¿«»≈
ÌÏÚÂ ¯zÒp‰ ¯·c ÏÚ ‡e‰«»»«ƒ¿»¿∆¿»

Ïk‰ ÈÈÚÓ,לעדים רק וידוע ≈≈≈«…
Úe„i‰ ¯·c ÏÚ È¯‰L ומפורסם ∆¬≈«»»«»«

eÏÈÙ‡Â ,˙e„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÏkÏ«…≈»ƒ≈«¬ƒ
,ÈÈeÏ‚‡Ï ‡„È·Úc ‡˙lÓ ÏÚ«ƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿≈
פי  על אף להתגלות, שעתיד דבר

גלוי, אינו עתה ‰ˆ¯ÎÈ‰שלעת ‡Ï…ƒ¿ƒ»
˙e„Ú ‰¯Bz‰70ÔÈÚ ‡l‡ , «»≈∆»ƒ¿«

ÔBLÏa) ‡e‰ ˙e„Ú‰»≈ƒ¿
¯Ó‡n‰71 אדמו"ר של הנזכר, ««¬»

Bl‚Ï˙מהר"ש  c·¯ולהודיע) ¿«»»
‰Ï‚ BÈ‡L ÌÏÚÂ ‰qÎn‰«¿À∆¿∆¿»∆≈ƒ¿∆

ÏkÏ.אותו יודעים העדים ורק «…
e‰ÊÂ דבר פרסום היא שעדות זה דבר ¿∆

לכך  הפנימי הטעם הוא נסתר,

ÌLa ˙B‡¯˜ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿»¿≈
'˙e„Ú'72·e˙kL BÓk ,73 ≈¿∆»
EÈ˙B„Úבתהילים C¯„a"¿∆∆≈¿∆
"ÈzNN השמחה על מדבר והכתוב »¿ƒ

המצוות, ‰Bˆn˙בעשיית Èkƒ«ƒ¿
˙BBÈÏÚ ˙BÈÁa ÏÚ ˙B¯BÓ«¿ƒ∆¿

Ô‰L „‡Ó עצמן BqÎÓ˙מצד ¿…∆≈¿À
,˙BÓÏÚÂ שמצד באלוקות דרגות ¿∆¿»

גילוי  לידי מלבוא למעלה הן עצמן

Ô‰ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚÂ נעלות דרגות ¿«¿≈«ƒ¿≈
‡Ïאלו ÌÏÚ‰‰Ó ˙BÎLÓƒ¿»≈«∆¿≈∆

ÌÈl‚nL ÌÈ„Ú‰ BÓk ,Èelb‰«ƒ¿»≈ƒ∆¿«ƒ
ÌÏÚp‰Â ‰qÎn‰ ¯·c‰ ˙‡∆«»»«¿À∆¿«∆¿»

לכל. אותו Ó‰הטעם e‰ÊÂומודיעים ¿∆«
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿¿ƒƒ¿
Ô‰ÈÏÚ ˙B„ÈÚnL ‰ÏÚÓlL ˙BÈÁaÏ ˜ei„a ˙BeÎÓ¿À»¿ƒ«¿ƒ∆¿«¿»∆¿ƒ¬≈∆

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



l"yz'dטז ,dpydÎy`xc 'a mei

ּוממׁשיכֹות  עליהן ׁשּמעידֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָלּבחינֹות

להיֹות  צריכה העדים ׁשהעּדאת ּכׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן,

להיֹות  ׁשּצריכה הּפרטים, ּבכל ּבדּיּוק ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֻמכּונת

ּדבר" חצי ולא ציצית,74"ּדבר, מצות ּוכמֹו , ְְְֲִִִִַָָָָֹ

חּוטין  ּוׁשנים] [=ׁשלׁשים ל"ב ּבּה להיֹות ְְְִִִִִֶַָָֹׁשּצרי

'ל"ב  ּבחינת ּוממׁשיכה מעידה ׁשהיא לפי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָּדוקא,

חכמה' ׁשּצריכֹות 75נתיבֹות ּתפּלין, מצות וכן , ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ

מעידה  ׁשהיא לפי ּפרׁשּיֹות, ארּבע ּבּה ְְְְִִִִִֶַַָָָָלהיֹות

ׁשּלמעלה  מֹוחין' 'ארּבעה ּבחינת 76ּוממׁשיכה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

העדּות  ּבענין ּגם הּוא וכן ּבּמאמר). ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹ(ּכּמבאר

נמׁשכים  ׁשעלֿידם עדי", "אּתם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדיׂשראל,

מכּסֹות  ׁשהן מאד עליֹונֹות ּבחינֹות ְְְְְִִִֵֶֶַֹֻּומתּגּלים

"צּיֹון  ּבדּבּורֿהּמתחיל וכּמבאר ְְְְְְִִִֶַַַָָֹונעלמֹות.

ּתּפדה" ׁשּכתּוב 77ּבמׁשּפט מה ׁשּזהּו ׁשּׁשם 78, ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשׁשניםֿ ליׂשראל, עדּות יּֿה ׁשבטי ׁשבטים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָעלּו

ּדזעירֿ אלכסֹון ּגבּולי 'י"ב הם הׁשבטים ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָעׂשר

ּתּתאה' 'מרּכבּתא (ּבחינת ׁשּזהּו79אנּפין' ,( ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשבטים" ׁש"עלּו ּכמֹו אמנם הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָּבחינת

הרצֹון  ּבבחינת  נׁשמתם ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹּבבחינת

ּבבחינת  הם הרי מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּפׁשּוט

כּו'."ע  דּות" ֵ
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ב.74) ע, וש"נ.75)ב"ק יג. ע' תרצ"א המאמרים ספר ב. מז, שלח לקו"ת לח. טו, שלח בחיי א. שא, (תוספות) זח"ג ראה

ובכ"מ.76)ובכ"מ. ואילך. ג ו, דא"ח עם סידור א. רסב, ואילך).77)זח"ג קלז ע' תרע"ו המאמרים (ספר תרע"ו דשנת

ואילך). רמו ע' תשי"ט יד. ע' תשי"ז המאמרים (ספר תשי"ט מסעי אלה ד"ה תשי"ז. לבנו וטהר ד"ה גם תהלים 78)וראה

ד. 79.51)קכב, שבהערה תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ô˙B‡ ˙BÎÈLÓÓe עניין דווקא גילוי לידי ומביאה ממשיכה מצווה כל כי «¿ƒ»

בפרט, זו למצווה ששייך באלוקות ‰ÌÈ„Úמסויים ˙‡cÚ‰L ÌLk¿≈∆«¿»«»≈ƒ
,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ˜ei„a ˙eÎÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ מעידים כשהעדים ¿ƒ»ƒ¿¿À∆∆¿ƒ¿»«¿»ƒ

כאשר  מתקבלת ועדות בתכלית מדוייקים להיות צריכים דבריהם הדין בבית

ההלכה  כמו מדוייקים כללים לפי היא

עדים  שניים פי 'על מכתוב שלמדים

דבר' העדות ÎÈ¯vL‰יקום ∆¿ƒ»
ÈˆÁ ‡ÏÂ ,¯·c" ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿…¬ƒ

"¯·c74, וכשם ושלם, ברור דבר »»
ומכוונת  מדוייקת להיות צריכה שעדות

מצווה  שכל המצוות לגבי גם כך

האלוקי  האור לעניין בדיוק מכוונת

ידה  על נמשך להיות ¿BÓÎeשצריך
CÈ¯vLלמשל ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒƒ∆»ƒ

ÌÈLÏL=] ·"Ï da ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿…ƒ
,‡˜Âc ÔÈËeÁ [ÌÈLe שמונה ¿«ƒƒ«¿»

לא  הכנפות, מארבע אחד בכל חוטים

יותר, ולא È‰L‡פחות ÈÙÏ מצוות ¿ƒ∆ƒ
ועדות ÈÚÓ„‰ציצית סימן היא ¿ƒ»

‰ÎÈLÓÓe של אלוקי אור גילוי «¿ƒ»
˙B·È˙ ·"Ï' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ

'‰ÓÎÁ75, הסוד בתורת כמבואר »¿»
[=דרכים] נתיבות ל"ב שישנם

האלוקית  (ההשגה החכמה במדרגת

לעולמות, השייכת ביותר הגבוהה

שונים  אופנים היינו הספירות), ראשית

שלה, והארה נביעה ÂˆÓ˙של ÔÎÂ¿≈ƒ¿«
da ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯vL ,ÔÈlÙz¿ƒƒ∆¿ƒƒ¿»

BiL¯t˙,דווקא Úa¯‡ פחות לא «¿«»»ƒ
אם  והיה ישראל, (שמע יותר ולא

יביאך) כי והיה בכור כל לי קדש È‰L‡שמוע, ÈÙÏ תפילין מצוות ¿ƒ∆ƒ
‰„ÈÚÓ ועדות סימן שלÎÈLÓÓe‰היא אלוקי אור ÈÁa˙גילוי ¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ«

‰ÏÚÓlL 'ÔÈÁBÓ ‰Úa¯‡'76 ודעת בינה חכמה, שהם באלוקות «¿»»ƒ∆¿«¿»
ולגבורה  לחסד הנחלקות למידות מקור היא הדעת כי לשניים, הנחלקת

ÔÎÂ .(¯Ó‡na ¯‡·nk) אלוקות מגלות 'עדות' שהן שהמצוות כשם «¿…»««¬»¿≈
כך È„Ú",בעולם, Ìz‡" ,Ï‡¯NÈc ˙e„Ú‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿»≈«∆≈«
Ì„ÈŒÏÚLישראל בני ידי ÌÈlb˙Óeעל ÌÈÎLÓ למטה מלמעלה ∆«»»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ

Ô‰L „‡Ó ˙BBÈÏÚ ˙BÈÁaהן מעלתן שמצד BqÎÓ˙בחינות ¿ƒ∆¿¿…∆≈¿À
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡·nÎÂ .˙BÓÏÚÂ בפסוק הפותח במאמר ¿∆¿»¿«¿…»¿ƒ««¿ƒ

tz„‰"בישעיהו ËtLÓa ÔBiˆ"77 שלום (רבי הרש"ב לאדמו"ר ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

חב"ד), אדמו"רי בשושלת החמישי הם e‰fLדובער, ישראל שבני זה עניין ∆∆
של הפנימי הביאור הוא בעולם אלוקות המגלים e˙kL·'עדים' ‰Ó78 «∆»

Ï‡¯NÈÏ",בתהלים ˙e„Ú dŒÈ ÈË·L ÌÈË·L eÏÚ ÌML"∆»»¿»ƒƒ¿≈»≈¿ƒ¿»≈
Œ¯ÈÚÊc ÔBÒÎÏ‡ ÈÏe·b ·"È' Ì‰ ÌÈË·L‰ ¯NÚŒÌÈLL∆¿≈»»«¿»ƒ≈¿≈¬«¿ƒ¿≈

'ÔÈt‡ העולמות של המציאות «¿ƒ
גבולי  מי"ב מורכבת והנבראים

המוגדרת  המציאות כלומר, אלכסון".

מורכבת  ומוגבל מסויים ומקום בשטח

מעלה  והקצוות, הכיוונים מששת

מקומות  ומספר הרוחות; וארבע ומטה

– הזוויות – ה"קצוות"המפגש שבין

ובפני  עשר, שנים הוא מיות השונות

שמצד  העליונות המדות שש הם הענין

הן  ביניהן וההתחברות ההתכללות

בחינות  משתיםֿעשרה כלולות

'‰‡zz ‡z·k¯Ó' ˙ÈÁa)79, ¿ƒ«∆¿«¿»«»»
ב'תורה  כמבואר התחתונה, מרכבה

בחינת  [של זה גילוי "להיות אור',

בבריאהֿ ונשתלשל נמשך הדעת]

נפשות  מושרשות ששם יצירהֿעשיה

בחינת  עלֿידי הוא ישראל כלל

לשון  הוא שבט כי השבטים ומדרגת

לשון  וגם דשביט כוכבא כמו המשכה

שהם  הגדול האילן מן וענף שבט

דאתגליא  לעלמא מרכבה בבחינת

הם  בקר י"ב על עומד (הים) בבחינת

חיות  ארבע כנגד שבטים י"ב בחי'

כלול  אחד וכל כו' אדם פני  המרכבה

נמשך  ומשם י"ב הרי אבות מג'

אלוקותו  גילוי והמשכת השפעת

ישראל"), של הנפשות בכלל ‰eÏLÏzL˙יתברך ˙ÈÁa e‰fL האור ∆∆¿ƒ«ƒ¿«¿¿
ונמשכת  משתלשלת דרגה שכל באופן ובא הצמצום לאחר שהוא כפי האלוקי

בזו, זו קשורות הדרגות וכל שמעליה eÏÚ"Lמזו BÓk ÌÓ‡»¿»¿∆»
"ÌÈË·Lיותר גדולה במעלה הם שהשבטים L¯Lכפי ˙ÈÁ·a ¿»ƒƒ¿ƒ«…∆

Ì˙ÓL ¯B˜ÓeשהיאÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·aהאלוקיËeLt‰ מוגדר הלא ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»«»
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,השכל מהגבלות שלמעלה עלֿשכלי רצון ∆¿«¿»ƒ««»««

Ì‰ È¯‰,ישראל בני כללות היינו eÎ'השבטים, "˙e„Ú" ˙ÈÁ·a ¬≈≈ƒ¿ƒ«≈
ואודות  האבות אודות לעיל כמבואר בעולם, אלוקות מגלים ישראל בני ולכן

המצוות.

ישראל: שבבני ה'עדות' עניין את ביאור, בתוספת עוד, ומבאר וממשיך
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יז ycegl cg`a iriayd ycegae

ÔÈÚ‰Â ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ׁשלׁשה 80ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶַָָָֹ

ואּמֹו, ואביו הּקּב"ה ּבאדם, יׁש ְְִִִֵַָָָָָָָֻׁשּתפין

כּו', אֹודם מזרעת אּמֹו כּו', הּלבן מזריע ְְִִִֶֶַַַַַַָֹאביו

וידּוע  כּו', ּונׁשמה רּוח ּבֹו נֹותן 81והּקּב"ה ְְְֵַַַָָָָָ

עצמּה, ּבּנׁשמה ּגם יׁשנם אּלּו ענינים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשלׁשה

ואם', 'אב מּבחינת ׁשּבאֹות  ּבּנׁשמה ּבחינֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

זה  ׁשעל מהּקּב"ה, ׁשּבאֹות ּבּנׁשמה ּבחינֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש

ׁשּכתּוב 82נאמר  [ּכמֹו חּיים" נׁשמת ּבאּפיו "וּיּפח ְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָ

וכן  ּבראׁשֿהּׁשנה, הראׁשֹון אדם לבריאת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבנֹוגע

ּכמֹו מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ּבנׁשמת ּגם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּוא

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו הּׁשנית 83ׁשּכתב ׁש"ּנפׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(ּומביא  מּמׁש" מּמעל אלֹוקה חלק היא ְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָּביׂשראל

נׁשמת  ּבאּפיו "וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו לזה) ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָראיה

נפח" מּתֹוכיּה ּדנפח ּו"מאן .84חּיים"], ְִִֵַַַַָָ

ּבחינת  הּוא "יׂשראל" הּנה יֹותר, ְְְִִִִִֵֵֵַָָּובפרטּיּות

הּמסּפר  ׁשלמּות [ולכן מּדֹות ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָזעירֿאנּפין,

רּבֹוא  ׁשּׁשים הּוא מה 85ּד"יׂשראל" ּגם (וזהּו ְְְִִִִֵֶַַָ

רּבֹוא  ׁשּׁשים "יׁש ראׁשי ּֿתבֹות ְִִִִֵֵֵֵֶָָׁש"יׂשראל"

לּתֹורה" ּדזעירֿאנּפין 86אֹותּיֹות הּמּדֹות ׁשׁש ּכי ,( ְְִִִִִֵֵַַַָ

ּפעמים], חמׁש מעׂשר, ועׂשר מעׂשר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָּכלּולֹות

ּובינה', 'חכמה מהּמֹוחין היא הּמּדֹות לידת ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי

(ּבינה, ו'אם' לבן) (חכמה, 'אב' ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּנקראים

ּבּנׁשמה, ׁשּיׁשנֹו ואם' ה'אב חלק וזהּו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאֹודם).

ּׁשהּקּב"ה  מה א נפׁשֿרּוחֿנׁשמה. ּבחינת ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
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א.80) לא, ואילך.81)נדה סע"א תתתסא, ח"ז חנוכה אוה"ת ב. פט, לשמע"צ דרושים לקו"ת ז.82)ראה ב, בראשית

וש"נ.84)רפ"ב.83) קלא. ע' ח"כ אג"ק ראה הזוהר. בשם שם תקס"ו 85)תניא אדה"ז מאמרי ב). (מח, פל"ז תניא ראה 

ואילך. שיב ע' תרע"ח רסה. ע' תרמ"ד המאמרים ספר ואילך. כט ס"ע במדבר אוה"ת ואילך. צה ע' תק"ע ואילך. קצ ס"ע

וש"נ.86) רטז. ע' תרח"ץ המאמרים ספר ב. טז, במדבר ד. מג, ב. מא, בהר לקו"ת קפו. אופן עמוקות מגלה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â80בגמרא‰LÏL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈¿…»

,Ì„‡a LÈ ÔÈÙzL השלושה כל של פעולתם ידי על היא הוולד ויצירת À»ƒ≈»»»
‡Bnשהם  ,'eÎ Ô·l‰ ÚÈ¯ÊÓ ÂÈ·‡ ,Bn‡Â ÂÈ·‡Â ‰"aw‰«»»¿»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ««…∆ƒ

,'eÎ ‰ÓLe Áe¯ Ba Ô˙B ‰"aw‰Â ,'eÎ Ì„B‡ ˙Ú¯ÊÓ«¿««∆¿«»»≈«¿»»
Úe„ÈÂ81 החסידות בתורת ¿»«

el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏML שהם ∆¿…»ƒ¿»ƒ≈
ו'אם' 'אב' ובחינות הקדושֿברוךֿהוא

dÓˆÚ ‰ÓLpa Ìb ÌLÈ∆¿»««¿»»«¿»
והתהוותה, יצירתה ≈∆LiLובאופן

˙B‡aL ‰ÓLpa ˙BÈÁa¿ƒ«¿»»∆»
ומתהוות מעניינים ÈÁaÓ˙ונוצרות ƒ¿ƒ«

הנקראים באלוקות «'‡·ודרגות
‰ÓLpa ˙BÈÁa LÈÂ ,'Ì‡Â»≈¿≈¿ƒ«¿»»
‰Ê ÏÚL ,‰"aw‰Ó ˙B‡aL על ∆»≈«»»∆«∆

מהקדושֿברוךֿהוא  הבאות הבחינות

¯Ó‡82 האדם יצירת אודות בתורה ∆¡«
ÁtiÂהקדושֿברוךֿהואÂÈt‡a של «ƒ«¿«»
[BÓkהאדם  ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ¿

Ì„‡ ˙‡È¯·Ï Ú‚Ba ·e˙kL∆»¿≈«ƒ¿ƒ«»»
ÔBL‡¯‰שהייתה‰M‰ŒL‡¯a »ƒ¿…«»»

העולם, לבריאת השישי ביום הראשון,

„Á‡ Ïk ˙ÓLa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«»∆»
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â האלוקית הנשמה ¿««ƒƒ¿»≈

יהודי  בכל נותן שהקדושֿברוךֿהוא

Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL BÓk¿∆»««≈«»≈
‡Èza83˙ÈM‰ LÙp"L ««¿»∆∆∆«≈ƒ

Ï‡¯NÈa הנפש לאחר לאדם הבאה ¿ƒ¿»≈
ה'קליפה', מצד נפש שהיא הבהמית

אלוקית ‰È‡להבדיל, ÏÁ˜נשמה ƒ≈∆
‡È·Óe) "LnÓ ÏÚnÓ ‰˜BÏ‡¡«ƒ«««»≈ƒ

בתניא  הזקן ÊÏ‰)רבנו ‰È‡¿̄»»»∆
זה, "ÁtiÂמפסוק ·e˙kL BÓk¿∆»«ƒ«

,["ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a ומוסיף ¿«»ƒ¿««ƒ
כדברי  שזהו בתניא הזקן אדמו"ר

ÁÙ"הזוהר  dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó"e84 נתינת על ואומר מדייק הכתוב «¿»«ƒ≈»«
האדם  ופנימיות מתוכיות באה אויר והוצאת ניפוח כי 'ויפח' באדם הנשמה

למעלה, גם וכך חיצוני, הבל רק מוציא שהמדבר מדיבור בשונה הנופח,

ופנימיות  מתוכיות היא הנשמה כי 'ויפח', נקראת באדם הנשמה נתינת כביכול,

BÈ˙¯,האלוקות, ˙eiË¯Ù·e בנשמה עניינים איזה יותר בפרטיות לבאר ƒ¿»ƒ≈
'אביו' מבחינות נמשכים עניינים ואלו בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא נמשכים

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,ו'אמו', ˙ÈÁa ‡e‰ "Ï‡¯NÈ" ‰p‰,קטנות פנים ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿≈«¿ƒ
הוא  במידות המאיר האור (כי הסוד בתורת העליונות המידות נקראות שכך

במוחין) המאיר לאור ביחס ומועט BcÓ˙קטן LL,המידות של ומספרם ≈ƒ
חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד  שש הוא ישראל, בחינת ≈«¿[ÔÎÏÂשהם

"Ï‡¯NÈ"c ¯tÒn‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈
‡Ba¯ ÌÈML ‡e‰85 ישראל בני ƒƒƒ

מאות  שש ריבוא, לשישים נחלקים

נשמות, Ó‰אלף Ìb e‰ÊÂ)¿∆««
LÈ" ˙B·zŒÈL‡¯ "Ï‡¯NÈ"L∆ƒ¿»≈»≈≈≈
˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈMLƒƒƒƒ

"‰¯BzÏ86 את יותר שמדגיש דבר «»
למספר  ישראל נשמות של השייכות

Œ¯ÈÚÊcזה  ˙Bcn‰ LL Èk ,(ƒ≈«ƒƒ¿≈
˙BÏeÏk ÔÈt‡ מהן אחת כל «¿ƒ¿

,¯NÚÓ מכילה מידה שכל כיוון ≈∆∆
ובמידת  הספירות עשר כל את בתוכה

בינה  שבחסד, חכמה יש למשל החסד

הלאה וכן NÚÓ¯,שבחסד ¯NÚÂ¿∆∆≈∆∆
,ÌÈÓÚt LÓÁ כפול 10 כלומר, »≈¿»ƒ

אלף, מאות שש יוצא פעמים חמש שש

שישים  שישים, יוצא שש כפול עשר כי

מאות  שש מאות, שש – עשר כפול

ששת  אלפים, ששת – עשר כפול

אלף, ששים – עשר כפול אלפים

שש – עשר כפול אלף מאות וששים

הסיבה  ועל רבוא. שישים אלף,

מוסבר  דוקא פעמים חמש שמכפילים

המגדילים  חסדים ה' שיש משום שזהו

המידות  ז"א , ÈÏ„˙את È¯‰Â ,[«¬≈≈«
˙Bcn‰,ישראל בני של עניינם שזהו «ƒ

'ÓÎÁ‰כאמור, ÔÈÁBn‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ»¿»
,'‰È·e הנפש בכוחות שרואים כפי ƒ»

ומידות  למוחין המקבילים האדם, של

מעוררת  במוחין שהתבוננות העליונים,

המידות  רגש Ì‡'Â'המוחיןÌÈ‡¯˜pLאת (Ô·Ï ,‰ÓÎÁ) '·‡' ∆ƒ¿»ƒ»»¿»…∆»≈
e‰ÊÂ .(Ì„B‡ ,‰Èa) שבנשמה העליונים, המוחין ובינה, החכמה עניין ƒ»∆¿∆

ŒÁe¯ŒLÙ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,‰ÓLpa BLiL 'Ì‡Â ·‡'‰ ˜ÏÁ≈∆»»»≈∆∆¿«¿»»¿¿ƒ«∆∆«
‰ÓLֿנפשֿרוחֿנשמה ובחינות דרגות חמש שהן שמות חמש יש לנשמה ¿»»

והמידות  המוחין הן נפשֿרוחֿנשמה שבחינות בחסידות ומבואר חיהֿיחידה.

העניינים  ואילו ו'אם', ל'אב' שייכות אלו ובחינות מהמוחין, ש'נולדות'
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l"yz'dיח ,dpydÎy`xc 'a mei

'חּיהֿיחידה', ּבחינת זה הרי נׁשמה, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָנֹותן

להּקּב"ה  ׁשּמתיחסת 'יחידה', הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָוהעּקר

קׁשּורה  'יחידה' ּכי נׁשמה), ּבֹו נֹותן ְְְִִֵַָָָָָָ(הּקּב"ה

מ'ּיחיד' המסירּותֿנפׁש87ּומקּבלת ּכח ּבא ּומּזה . ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשענין  מּיׂשראל, ואחת אחד ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשנֹו

והינּו מּטעםֿודעת, למעלה הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָהמסירּותֿנפ ׁש

מּבחינת  למעלה ׁשהּוא מהּקּב"ה ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלפי

"עדּות  נאמר זה ועל ואם'). ('אב ּובינה' ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָ'חכמה

ּדבר  לגּלֹות הּוא העדּות ׁשענין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָליׂשראל",

ּבחינת  ׁשּמּצד המסירּותֿנפׁש ּכח ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנעלם,

למעלה  ׁשהּוא מהּקּב"ה  (ׁשּבאה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'יחידה'

אחד  ּבכל ּבגּלּוי ׁשּיׁשנֹו ּובינה') 'חכמה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמּבחינת

ועׂשרתֿ ּבראׁשֿהּׁשנה ּובפרט מּיׂשראל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואחת

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר על 88ימיּֿתׁשּובה, ְְְֲֵֵַַַַָ

ּבהיֹותֹו89הּפסּוק  קראּוהּו ּבהּמצאֹו, הוי' ּדרׁשּו ְְְְְֲִִִַָָָָָ

עׂשרה  אּלּו אימת, ויחיד ּביחיד. "הא ְְֲִִֵֵַָָָָָָקרֹוב,

ׁשּבימים  הּכּפּורים, ליֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימים

ה'יחידה' ּבחינת מתּגּלה ׁשּמקּבלת 90אּלּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבֹורא' 'נּצֹוץ וזהּו87מּבחינת 'יחיד'. ּבחינת , ְְְִִִִִֵֶַַָ

אל  הּמא ֹור "קר ּוב הּוא ְֵֶֶַַָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

אחד 91הּנּצֹוץ" ׁשּבכל "נּצֹוץ" ׁשּכל והינּו, , ְְְִִֶֶֶַַָָָ

ּבזמן  הּנה ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָואחת

מּמׁש, עצמּותֹו ׁשהּוא "הּמאֹור" ְֶַַַַָָָָֹראׁשֿהּׁשנה,

ּבהּמצאֹו", הוי' "ּדרׁשּו וזהּו אליו. ּב"קרּוב" ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָהּוא
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וש"נ.87) .56 ע' תרצ"ו המאמרים ספר ואילך. קסט ע' לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי א. כה, ראה פ' לקו"ת ר"ה 88)ראה

סע"א. קה, שם ב. מט, יבמות א. ו.89)יח, נה, כו'90)ישעי' (להרה"ח אריאל חנה ספר סע"ד. מג, תבוא לקו"ת ראה

אדה"ז. בשם – ב) (מד, האזינו פ' מהאמיל) קונטרס 91)רי"א א. צא, ואילך. ד כד, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך ראה ָ

וש"נ. ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ"ז לז. ע' תרפ"ט המאמרים ספר ספ"ה. העבודה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שממשיך, כפי חיהֿיחידה, בחינות הם הנשמה, לעצם עד מהשכל, שלמעלה

Œ‰iÁ' ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ,‰ÓL Ba Ô˙B ‰"aw‰M ‰Ó C‡««∆«»»≈¿»»¬≈∆¿ƒ««»
,'‰„ÈÁÈ,כאמור והמידות, השכל של מהכוחות שלמעלה הנשמה ענייני ¿ƒ»
¯wÚ‰Â מהקדושֿברוךֿהוא לנשמה שבא 'ÈÁÈ„‰',מה ‡e‰ הבחינה ¿»ƒ»¿ƒ»

בנשמה  פנימית והכי נעלית הכי

) ‰"aw‰Ï ˙ÒÁÈ˙nL וזו ∆ƒ¿«∆∆¿«»»
הגמרא  דברי של הפנימית המשמעות

Èk ,(‰ÓL Ba Ô˙B ‰"aw‰«»»≈¿»»ƒ
''‰„ÈÁÈ הנשמה ˜eL¯‰עצמיות ¿ƒ»¿»

'„ÈÁi'Ó ˙Ïa˜Óe87 עצמיות ¿«∆∆ƒ»ƒ
מהקשר fÓe‰האלוקות. ƒ∆

עם  שבנפש היחידה של וההתייחסות

בעצמו, וקיים a‡הקדושֿברוךֿהוא »
יהודי  כל ‰LÙŒ˙e¯ÈÒÓאצל Ák…««¿ƒ∆∆

על  ויתור כדי עד הנפש, את למסור

וקיום  בה' האמונה למען החיים,

כוח שהוא והמצוות, ¿∆∆BLiLהתורה
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈
הרוחני  ומצב המעמד מהו הבדל ללא

שלה או ‰Œ˙e¯ÈÒÓשלו ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ
ŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ LÙ∆∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Â פי על כי עלֿשכלית, הנהגה »««
ולא  להיכנע ונימוקים מקום יש ההיגיון

נפש  ומסירות כך על הנפש את למסור

האדם  ורצון לטבע מנוגד דבר היא

מכך  ונובע שלו המציאות גדרי מצד

מהשכל, שלמעלה כוח בנשמה שיש

CLÓpL ÈÙÏ eÈ‰Â זה כוח ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰"aw‰Ó≈«»»∆¿«¿»
·‡') '‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

('Ì‡Â.והשכל המוחין עניין שהם »≈
‰Ê ÏÚÂ הקיים נפש המסירות כוח ¿«∆

ישראל "e„Ú˙בבני ¯Ó‡∆¡«≈
˙e„Ú‰ ÔÈÚL ,"Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«»≈

,ÌÏÚp‰ ¯·c ˙Bl‚Ï ‡e‰,לעיל ‰Œ˙e¯ÈÒÓכמבואר Ák e‰fL ¿«»»«∆¿»∆∆…««¿ƒ
'‰„ÈÁÈ'‰ ˙ÈÁa „vnL LÙשבנשמה‰"aw‰Ó ‰‡aL) ∆∆∆ƒ«¿ƒ««¿ƒ»∆»»≈«»»

È·e‰'בעצמו ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L'אב' הנקראות ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»
לעיל  כמבואר BLiLו'אם' זה ) Á‡Â˙כוח „Á‡ ÏÎa Èel‚a ∆∆¿¿ƒ¿»∆»¿««
Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NiÓבמיוחד מתגלה נפש המסירות M‰ŒL‡¯a‰וכוח ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿…«»»

,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÂ שאר מכל יותר נעלה וזמן מיוחדת רצון עת שהם «¬∆∆¿≈¿»
השנה  Ï"Êימות eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe88בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ89 בנבואת ¿«¬««≈««»

"‰‡ישעיה  ,"·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ ,B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c"ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿»»
‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ el‡ ,˙ÓÈ‡ „ÈÁÈÂ .„ÈÁÈa¿»ƒ¿»ƒ≈«≈¬»»»ƒ∆≈…«»»

,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ. . ציבור של דין לגזר "מנין הגמרא: לשון (וזה ¿«ƒƒ
[לשון  אליו' קראנו בכל אלוהינו כה' 'מי שנאמר מתקרע, נחתם שאפילו

אלוקים  לו אשר גדול גוי 'מי  הפסוק:

אשר  בכל תמיד (שיענהו אליו קרובים

אלוקינו  כה' עזרא) אבן – ממנו יבקש

והרי  =] והכתיב אליו'], קראנו בכל

(משמע  בהימצאו' ה' 'דרשו כתוב]

לא  רש"י), – עת בכל מצוי  שאינו

אין  =] בציבור" הא ביחיד הא קשיא

יחיד  בתפילת מדובר כאן קושיא, זו

וכאן  תמיד) נענית בקשתו (שאין

(שבקשתם  ציבור בתפילת מדובר

ימי  עשרת של והיתרון תמיד) נענית

היחיד  תפילת שבהם הוא תשובה

הציבור) תפילת כמו נחשבת

el‡ ÌÈÓÈaL ימי עשרת של ∆¿»ƒ≈
אל  קרוב 'יחיד' יהודי גם תשובה

אלו  בימים כי הקדושֿברוךֿהוא

'‰„ÈÁÈ'‰ ˙ÈÁa ‰lb˙Ó90 ƒ¿«»¿ƒ««¿ƒ»
ואחת  אחד כל של בנשמה שקיימת

ה'יחידה'Ïa˜nL˙מישראל, ∆¿«∆∆
'‡¯Ba ıBv' ˙ÈÁaÓ87, ƒ¿ƒ«ƒ≈

'„ÈÁÈ' ˙ÈÁa שנמצאת באלוקות ¿ƒ«»ƒ
נשמה. כל של ב'יחידה'

‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯aL e‰ÊÂ¿∆∆¿…«»»
"ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯˜"91, ≈«»∆«ƒ

היא  נשמה שכל בחסידות שמוסבר כפי

הנקרא  מהקדושֿברוךֿהוא 'ניצוץ'

מקור  יתברך שהוא שם על 'מאור'

ממנו, הארה הוא והכל האור ושורש

לברוא  ונמשך בא האלוקי האור וכאשר

יוצא  הניצוץ ונבראים, עולמות

ממש' ממעל אלוקה 'חלק שהיא הנשמה לגבי גם וכך ממנו, ומתרחק מהמאור

תשובה  ימי ובעשרת בורא') 'ניצוץ בה שיש (אלא נברא היא הנשמה גם אבל

הניצוץ, אל הקדושֿברוךֿהוא, 'המאור', של קירוב יש מיוחדים רצון ימי שהם

שממשיך, וכפי היהודית, "ıBv"הנשמה ÏkL ,eÈ‰Â הנשמה של ¿«¿∆»ƒ
‰p‰האלוקית ,‰È‰iL ÈÓ ‰È‰È ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ≈

B˙eÓˆÚ ‡e‰L "¯B‡n‰" ,‰M‰ŒL‡¯ ÔÓÊaֿהקדושֿברוך של ƒ¿«…«»»«»∆«¿
‰ÈÂ'הוא eL¯c" e‰ÊÂ .ÂÈÏ‡ "·e¯˜"a ‡e‰ ,LnÓ«»¿≈≈»¿∆ƒ¿¬»»
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ׁשּלמעלה  ענין ּגעפינט) (ער מֹוצא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָהינּו,

'יחידה' ּבחינת ׁשּזהּו עצמּה, הּנׁשמה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּבחינת

כּו'. ְִָו'יחיד'

"ּבחדׁשCÈLÓÓeז) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר «¿ƒְֲִִֶַַַַַָֹ

הּנ"ל  ּבפרּוׁש92הּׁשביעי" ְְִִֵַַַ

י 93הּכתּוב  עדים ׁשנים ּפי ׁש"ּדבר"על ּדבר, ק ּום ְִִִֵֶַַַָָָָָָ

מלכּות  ּבחינת הוי'94הּוא ּבדבר ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְְְְֲִִֶַַַָָָ

נעׂשּו ׁשלטֹון 95ׁשמים מל ּדבר [ּולהעיר,96, ְְְֲִִִֶֶַַַָָ

ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב מה יּובן "ּבחדׁש97ׁשּבזה ְִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הדאֿהּואּֿדכתיב  לחדׁש, ּבאחד 98הּׁשביעי ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

אינֹו ּדלכאֹורה ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָלעֹולם

נּצב  ּדבר הוי' ּד"לעֹולם הּׁשּיכּות מהי ְְְְֲִִַַַָָָָָָָמּובן,

א לחדׁש". ּבאחד הּׁשביעי ל"ּבחדׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּׁשמים"

ּבחינת  המׁשכת הּוא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה הּוא, ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהענין

נעׂשּו", ׁשמים הוי' "ּבדבר ענין ׁשּזהּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָהּמלכּות,

הדאֿהּואֿ לחדׁש, ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹוזהּו

ּכי  ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְֲִִִִִַָָָָָָָּדכתיב

את  לחּדׁש הוי', ּדבר ּבחינת נמׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּכל  על "לעֹולם ", ורגע, רגע ּבכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָהּבריאה

ּדבר" יקּום עדים ׁשנים "עלּֿפי ּופרּוׁש ְִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשנה],

"ּדבר  ("ּדבר", הּמלכּות ּבחינת ׁשּקּיּום ְְְִִֶַַַַָָהּוא,

חסד  הּמּדֹות  ׁשּתי  "עלּֿפי" הּוא ְֱִִֵֵֶֶַַֹאלקינּו")

ׁשהנהגת  למּטה רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָּוגבּורה,

ּוכמֹו אּלּו, מּדֹות ׁשּתי עלּֿפי היא ְְְִִִֵֵַַָהּמלּוכה

ּוכתיב 99ׁשּכתּוב  ּכּסא, ּבחסד מל100והּוכן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָ

לענין  היא ּבזה והּכּונה ארץ, יעמיד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּבמׁשּפט

רחמי" איהּו ּבסֹוף 101"מׁשּפט (ּכּמבאר ְְְֲִִֵַַָָֹ

ּגם 102הּמאמר  יֹותר נעלית המׁשכה ׁשּזֹוהי ,( ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

אין  החסד ּבמּדת ּכי החסדים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָמּבחינת

ּבחינת  מהֿׁשאיןּֿכן מנּגד, ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּלכּתחּלה

"זכרֹון  ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו לחסדים. הּגבּורֹות את ּגם ׁשּמהּפכת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָרחמים
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שנא.92) טו.93)ע' יט, ביאוה"ז 94)שופטים – וכו' הוספות ועם ואילך. ד קכא, שופטים האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

ואילך. תתרכט ע' ח"ב ו.95)להצ"צ לג, ד.96)תהלים ח, רפכ"ט.97)קהלת פט.98)ויק"ר קיט, טז,99)תהלים ישעי'

ד.100)ה. כט, ב)101)משלי (יז, בהקדמה תקו"ז שנז.102).ראה ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L ,eÈ‰ ,"B‡ˆn‰aהקדושֿברוךֿהוא‡ˆBÓביהודי¯Ú) ¿ƒ»¿«¿∆≈∆

ËÈÙÚb מוצא dÓˆÚ,הוא ‰ÓLp‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ( ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ««¿»»«¿»
'eÎ '„ÈÁÈ'Â '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa e‰fL.אותו ומגלה אליו ומתקרב ∆∆¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ

CÈLÓÓe (Êמהר"ש "L„Áaאדמו"ר ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡na «¿ƒ««¬»ƒ««¿ƒ«…∆
Ï"p‰ "ÈÚÈ·M‰92 כהמשך «¿ƒƒ««

בני  של ה'עדות' אודות לעיל לאמור

‰e˙k·ישראל Le¯Ùa93 בתורה ¿≈«»
העדות  עניין ÌÈLאודות Èt ÏÚ"«ƒ¿«ƒ

"¯·c"L ,"¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú≈ƒ»»»∆»»
‡e‰ הסוד פי »ÈÁa¿ƒ˙על

˙eÎÏÓ94 של ועניינה שתוכנה «¿
הדיבור, עניין הוא המלכות ספירת

·e˙kL BÓÎeבתהלים¯·„a" ¿∆»ƒ¿«
"eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰95,ֿהקדוש ¬»»»«ƒ«¬

כל  ואת השמים, את עשה ברוךֿהוא

וההתהוות  הדיבור, באמצעות הבריאה,

שהיא  המלכות ספירת ידי על היא

(המוחין  הספירות אור את מורידה

העליונים) האלוקיים והמידות

כתוב  וכן תחתונים, בקהלת לעולמות

ÔBËÏL CÏÓ ¯·c"96,כלומר ¿«∆∆ƒ¿
זה  וגם הדיבור, באמצעות שולט המלך

המלכות  ספירת של לקשר רמז

למעלה  הדיבור לענין העליונה

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊaL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆»∆»«
L¯„na ·e˙kL97L„Áa" ∆»«ƒ¿»«…∆

,"L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆
·È˙ÎcŒ‡e‰Œ‡„‰98 שכתוב זהו ¬»ƒ¿ƒ

·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ"¿»¬»»¿»¿ƒ»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,"ÌÈÓMa«»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÏBÚÏ"c ˙eÎiM‰ È‰Ó ,Ô·eÓ»«ƒ««»¿¿»
"ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa"Ï¿«…∆«¿ƒƒ¿∆»

"L„ÁÏ פסוקים שני של עניינם ומה «…∆
לזה? זה אלו

ŒL‡¯aL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿…
‰M‰ושנה שנה  ‰e‡בכל «»»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«««¿
לבריאה, חיות ÔÈÚלהביא e‰fL∆∆ƒ¿«

"eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a"ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
ועושה  הבורא המלכות, מידת ה', דבר

מחדש, הבריאה "L„Áaאת e‰ÊÂ¿∆«…∆

E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ·È˙ÎcŒ‡e‰Œ‡„‰ ,L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆¬»ƒ¿ƒ¿»¬»»¿»¿
,"ÌÈÓMa ·vהוא הפסוקים שני בין והשייכות הקשר Èkוביאור ƒ»«»»ƒƒ

CLÓ ‰M‰ŒL‡¯a לעולם ובא ‰ÈÂ',מלמעלה ¯·c ˙ÈÁa ¿…«»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¬»»
המלכות, ספירת העליון, ‰È¯a‡‰הדיבור ˙‡ LcÁÏ שובÚ‚¯ ÏÎa ¿«≈∆«¿ƒ»¿»∆«

Ïk ÏÚ ,"ÌÏBÚÏ" ,Ú‚¯Â¿∆«¿»«»
ÌÈL ÈtŒÏÚ" Le¯Ùe ,[‰M‰«»»≈«ƒ¿«ƒ

,‡e‰ "¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú לפי ≈ƒ»»»
המלכות, ספירת על שמדובר האמור

ÌeiwLשל והחוזק ÈÁa˙והתוקף ∆ƒ¿ƒ«
¯·c" ,"¯·c") ˙eÎÏn‰««¿»»¿«
ÈzL "ÈtŒÏÚ" ‡e‰ ("eÈ˜Ï‡¡…≈«ƒ¿≈
BÓk ,‰¯e·‚e „ÒÁ ˙Bcn‰«ƒ∆∆¿»¿

‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡L הזה בעולם ∆»ƒ¿«»
‰ÎeÏn‰ ˙‚‰‰L שבה הדרך ∆«¿»««¿»

המדינה את מנהיג ŒÏÚהמלך ‡È‰ƒ«
el‡ ˙BcÓ ÈzL Èt ולפעמים ƒ¿≈ƒ≈

הוא  ולפעמים חסד כלפי נוטה המלך

לגבורה, e˙kL·נוטה BÓÎe99 ¿∆»
ישעיה  ÒÁa„בנבואת ÔÎe‰Â"¿«¿∆∆

,"‡qk מבוסס המלכות שכיסא היינו ƒ≈
בחסד ההנהגה במשלי È˙Îe100·על ¿ƒ

,"ı¯‡ „ÈÓÚÈ ËtLÓa CÏÓ"∆∆¿ƒ¿»«¬ƒ»∆
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰Â של למשפט לא ¿««»»»∆ƒ

אלא  וגבורות האמור ÔÈÚÏדין ¿ƒ¿«
אליהו') (ב'פתח «¿ËtLÓ"ƒבזוהר

"ÈÓÁ¯ e‰È‡101 הוא משפט ƒ«¬≈
ÛBÒaרחמים  ¯‡·nk)«¿…»¿

¯Ó‡n‰102È‰BfL מידת ), ««¬»∆ƒ
למעלה  ÈÏÚ˙הרחמים ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈
Ìb ¯˙BÈאפילו˙ÈÁaÓ ≈«ƒ¿ƒ«

„ÒÁ‰ ˙cÓa Èk ,ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒƒ¿ƒ««∆∆
„bÓ ˙ÈÁa ‰lÁzÎlÓ ÔÈ‡ כי ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«¿«≈

למי  גם להשפיע יש החסד מידת מצד

לא  שמלכתחילה כיוון ראוי, שאינו

שבו, טוב הלא את »Œ‰Óרואים
ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈¿ƒ««¬ƒ
˙B¯e·b‰ ˙‡ Ìb ˙Ît‰nL∆¿«∆∆«∆«¿

ÌÈ„ÒÁÏ וטוב יותר גדול חידוש וזה «¬»ƒ
החסד. מידת מאשר יותר ¿BÓÎeנעלה

ÔB¯ÎÊ" ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«ƒ¿
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l"yz'dכ ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  ׁשהּגבּורֹות יצחק", זה - ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹּתרּועה

ׁשנים  "עלּֿפי וזהּו ממּתקֹות. ּגבּורֹות ענין ְְְְְִִִֵֶַַַָֻהם

ּבראׁשֿ הּמלכּות' ׁש'ּבנין ּדבר", יקּום ְְְִִֵֶַַַָָָֹעדים

ּכפי  ּוגבּורה חסד הּמּדֹות ׁשּתי עלּֿפי הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּׁשנה

ּגם  וזֹוהי הרחמים. מּדת עלֿידי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנמּתקת

לענין  ּדבר" יקּום עדים ׁשנים ּד"עלּֿפי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָהּׁשּיכּות

- קדׁש "מקרא אברהם"; זה - ּבחדׁש ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ּבאחד

ּכי  יצחק"; זה - ּתרּועה "זכרֹון יעקב"; ְְְֲִִִֶֶַָָֹזה

קּוין  ׁשלׁשה עלֿידי היא ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹההמׁשכה

ׁש"אברהם  ג) (סעיף (וכּנ"ל האבֹות ׁשלׁשת ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

ויצחק  סטרא, מהאי ויעקב סטרא, מהאי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹאחיד

"ימי  ּבבחינת ּבׁשרׁשם ׁשהם ּכפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבאמצע"),

סעיף  (כנ"ל האצילּות מעֹולם ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָקדם"

ואחד  אחד ּבכל ּומתּגּלה נמׁש זה וענין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָה),

כּו'. העדּות ענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָמּיׂשראל,

ּבעמק LÈÂח) העדּות לענין ּבנֹוגע להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

הּנ"ל  ּבּמאמר הּמבאר עלּֿפי 103יֹותר, ְֲִֵַַַַַַָָֹ

הּדעת  ענין עם קׁשּור העדּות 'ּדעת'104ׁשענין ּכי , ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

'עדת' 'ּדעת 105אֹותּיֹות רק לא ּגּופא, ּובזה , ִֵֶַַַָָֹֻ

עליֹון' 'ּדעת ּגם אּלא ׁשּמביא 106ּתחּתֹון', ּכפי ,107 ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

"ּכי 108הּפסּוק  ראׁשֿהּׁשנה) ּבהפטרת (ׁשאֹומרים ְְְִִֶַַַַָָָָֹ

- "ּדעֹות עלילֹות"), נתּכנּו (ולֹו הוי' ּדעֹות ְְְֲֲִִֵֵֵָָאֿל

עליֹון'109ּתרין" 'ּדעת "ּדעֹות", ׁשּתי ׁשּיׁש , ְְְֵֵֵֵֶֶַַ

ּובענין  ההתּבֹוננּות, ּבענין ׁשּזהּו ּתחּתֹון', ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַו'דעת

ו'יחּודא  עּלאה' 'יחּודא ענין הּוא ְְֲִִִִַָָָָָָהעבֹודה

ּובהקּדים  מבאר 110ּתּתאה'. הּמקֹומֹות ׁשּברב , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

אלקים  וׁשם הוי' ּבׁשם הן אּלּו 'ּדעֹות' ,111ׁשּׁשּתי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ

עליֹון', 'ּדעת ּבחינת הּוא הוי' ׁשּׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָוהינּו,
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שנג.103) 104.72)ע' שבהערה שופטים אוה"ת .94 שבהערה ולהצ"צ האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז זח"ג 105)ראה ראה

קהלת  א. ערה, לזח"ג רמ"ז עדות. ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס בתחילתו. סט תיקון תקו"ז (אד"ז). א רצא,

ב. ד, פקודי לקו"ת דעות. ערך שם.106)יעקב להצ"צ ביאוה"ז שנא.107)ראה ס"ע ג.108)שם ב, ראה 109)שמואלֿא

שם. בתחילתו).110)תקו"ז פר"ת המאמרים (ספר בפנים דלקמן פר"ת תקעו ד"ה ראה – לקמן לקו"ת 111)בהבא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ ‰M‰ŒL‡¯aL ˙B¯e·b‰L ,"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z לא ¿»∆ƒ¿»∆«¿∆¿…«»»≈

אלא דינים של B˜zÓÓ˙גבורות ˙B¯e·b ÔÈÚ,רבה השפעה יש שמצידם ƒ¿«¿¿À»
הה  מאשר יותר החסד.אפילו שממידת ÌÈLשפעה ÈtŒÏÚ" e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«ƒ

'˙eÎÏn‰ ÔÈa'L ,"¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú וההשפעה ההארה חזרת ≈ƒ»»»∆ƒ¿«««¿
המלכות  ספירת ידי על לעולמות

‰M‰ŒL‡¯a השנה שבסיום אחרי ¿…«»»
והסתלקות  התעלמות הייתה החולפת

וההשפעה  בעולמות הרצון של

הזו  ההתחדשות ידי ועל בעולמות,

מחדש 'נבנית' ÈtŒÏÚהמלכות ‡e‰«ƒ
˙Bcn‰ ÈzL מידת היא אחת מידה ¿≈«ƒ

Â „ÒÁ היא השנייה ‚·e¯‰המידה ∆∆¿¿»
˙cÓ È„ÈŒÏÚ ˙˜zÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆«¿≈ƒ«

ÌÈÓÁ¯‰ הופכת הגבורה שגם כך »«¬ƒ
וההארה  והשפעה, הארה של למקור

שתי  על מיוסדת מהמלכות וההמשכה

אלו. מידות

ÈtŒÏÚ"c ˙eÎiM‰ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«««»¿«ƒ
"¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ»»»
עניינם  לגבי מתפרש לעיל שכמבואר

'עדים' בתור ישראל בני »¿ÔÈÚÏ¿ƒשל
שהובאו  זה פסוק על המדרש דברי

לעיל -ונתבארו L„Áa „Á‡a"¿∆»«…∆
- L„˜ ‡¯˜Ó" ;"Ì‰¯·‡ ‰Ê∆«¿»»ƒ¿»…∆
- ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" ;"·˜ÚÈ ‰Ê∆«¬…ƒ¿¿»
‰ÎLÓ‰‰ Èk ;"˜ÁˆÈ ‰Ê של ∆ƒ¿»ƒ««¿»»

לעולמות  חיות המביא האלוקי האור

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«¿≈
˙LÏL ÏL ÔÈe˜ ‰LÏL¿…»«ƒ∆¿…∆

˙B·‡‰ את 'תופסים' שכביכול »»
כיוונים משלושה »»¿(Ï"pÎÂההשפעה

„ÈÁ‡ Ì‰¯·‡"L (‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«¿»»»ƒ
È‡‰Ó ·˜ÚÈÂ ,‡¯ËÒ È‡‰Ó≈«ƒ¿»¿«¬…≈«
,("ÚˆÓ‡a ˜ÁˆÈÂ ,‡¯ËÒƒ¿»¿ƒ¿»»∆¿«

Ì‰L ÈÙkהאבותÌL¯La ¿ƒ∆≈¿»¿»
"Ì„˜ ÈÓÈ" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈∆∆
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ

,(‰ ÛÈÚÒ Ï"Î) האור והוא ¿ƒ
מהצמצום שלמעלה האיןֿסוף ÏÎaהאלוקי ‰lb˙Óe CLÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿«∆¿»

'eÎ ˙e„Ú‰ ÔÈÚ BÏˆ‡ LiL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ אחד וכל ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆≈∆¿ƒ¿«»≈
באריכות. לעיל כמבואר בעולם, אלוקות ומגלה ממשיך מישראל

˙e„Ú‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á ומגלים 'מעידים' ישראל שבני ¿≈¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»≈
בעולם  ‰Ï"pאלוקות ¯Ó‡na ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa103 ¿…∆≈«ƒ«¿…»««¬»««

מהר"ש  אדמו"ר ‰Úc˙של ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ˙e„Ú‰ ÔÈÚL104Èk , ∆ƒ¿«»≈»ƒƒ¿««««ƒ
המילה ‡Bi˙B˙היא'Úc˙'המילה לאותיות Ú'105‰Ê·e„˙'זהות , ««ƒ≈À»∆

הדעת  ¯˜עצמו,Ùeb‡בעניין ‡Ï »…«
,'ÔBzÁz ˙Úc' שהדברים כפי «««¿

הנבראים, בעיני למטה, ונתפסים נראים

אין' ולמעלה יש ש'למטה התפיסה

‡l‡ ישראל שבבני העדות עניין ∆»
ÔBÈÏÚ'לענייןÌbקשור  ˙Úc'106, «««∆¿

ו'נתפסים' נראים שהדברים כפי

התפיסה  האלוקות, מצד למעלה,

אין', ולמטה יש ÈÙk¿ƒש'למעלה
‡È·nL107 בהקשר הנזכר במאמר ∆≈ƒ

תחתון' 'דעת של עליון'זה ו'דעת

˜eÒt‰108 שמואל בספר «»
ŒL‡¯ ˙¯ËÙ‰a ÌÈ¯ÓB‡L)∆¿ƒ¿«¿»«…
'ÈÂ‰ ˙BÚc ÏŒ‡ Èk" (‰M‰«»»ƒ≈≈¬»»
˙BÚc" ,"(˙BÏÈÏÚ ek˙ BÏÂ)¿ƒ¿¿¬ƒ≈

"ÔÈ¯z ÈzLשתיים,,109- LiL ¿≈∆≈¿≈
˙Ú„'Â 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ,"˙BÚc"≈««∆¿¿««
ÔÈÚa e‰fL ,'ÔBzÁz«¿∆∆¿ƒ¿«

˙eBa˙‰‰ בענייני מתבונן שהאדם «ƒ¿¿
הדעות  שתי את בה שיש אלוקות

ה' שאחדות כפי הללו, והמדרגות

הנבראים,והביטול מצד הם לאלוקות

מצד  הם שהדברים וכפי תחתון, דעת

עליון, דעת »¿ÔÈÚ·e¿ƒהאלוקות,
‰„B·Ú‰ באות אלו דעות ששתי כפי »¬»

ה' בעבודת ביטוי ÔÈÚלידי ‡e‰ƒ¿«
'‰‡lÚ ‡„eÁÈ' עליונה דרגה ƒ»ƒ»»

העולמות  שבה ה' באחדות בהכרה

בביטול  לאלוקות בטלים והנבראים

zz‡‰'מוחלט ‡„eÁÈ'Â דרגה ¿ƒ»«»»
שבה  ה' באחדות בהכרה תחתונה

בטלים  אינם והנבראים העולמות

שממשיך  וכפי נעלית, מידה באותה

ומבאר.

ÌÈc˜‰·e110˙BÓB˜n‰ ·¯aL החסידות , ÈzMLבתורת ¯‡·Ó ¿«¿ƒ∆¿…«¿¿…»∆¿≈
el‡ '˙BÚc''תחתון ו'דעת עליון' ÌLÂ'דעת 'ÈÂ‰ ÌLa Ô‰ ≈≈≈¿≈¬»»¿≈

ÌÈ˜Ï‡111'ÈÂ‰ ÌML ,eÈ‰Â והגילוי,, האור עניין הוי', שם מצד ¡…ƒ¿«¿∆≈¬»»
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כי ycegl cg`a iriayd ycegae

הּוא  אלקים וׁשם  אין", ּולמּטה יׁש ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹׁש"ּלמעלה

אין" ּולמעלה יׁש ׁש"ּלמּטה ּתחּתֹון', ְְְְִֵֶַַַַַַָָ'ּדעת

אֿל  "ּכי ּכאן ׁשּכתּוב מּמה א מּׂשג). ִִֵֵֶֶַַָָָֻ(ׁשאינֹו

'ּדעת  (ּגם ה"ּדעֹות " ׁשּׁשּתי מׁשמע, הוי'", ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָּדעֹות

הוי'. ּבׁשם הן ְְֲֵֵַָָּתחּתֹון')

LÈÂ ׁש"ּלמעלה עליֹון', 'ּדעת ענין ּתחּלה לבאר ¿≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכלא  קּמיּה ּד"כּלא אין", ּולמּטה ְְְִֵֵַַַָָֹֻיׁש

ׁשּיֹותר 112חׁשיב" מה ּכל הרי ּדלכאֹורה, , ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

"ּכלא" הּוא העצמ ּות) אל  י ֹותר (ּבקרּוב ְְְֵֵֵֶַַָֹ"קּמיּה"

הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו 113יֹותר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּביאתֹו (אחר "קטנּתי" ְְִִִִַַַַָָֹּדּבּורֿהּמתחיל

הּוא  יֹותר, "קּמיּה" ׁשהּוא ׁשּכל ְְִֵֵֶֶֶֶַָמּפטרּבּורג ),

ׁשהּוא  מה  ׁשּכל ונמצא, ואפס . ואין "ּכלא" ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיֹותר

מה  וכל יֹותר, 'אין' ּבחינת הּוא יֹותר, ְְְְִִֵֵַַַַָָלמעלה

ואםּֿכן, יֹותר. 'יׁש' ּבחינת הּוא יֹותר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָּׁשּלמּטה

יׁש ׁש"ּלמעלה עליֹון' 'ּדעת ּבענין הּפרּוׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָמהּו

אין". ְִַַָּולמּטה

‰p‰Â לֹומר יׁש ּפׁשּוט, ההפרׁש110עלּֿפי ׁשּזהּו ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ה'ּכלים'. לבחינת ה'אֹורֹות' ּבחינת ְְִִִִֵֵַַַָּבין

הּידּוע  ׁשּלפעמים 114ועלּֿדר הּמסּפר, ּבענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

וכל  ּדוקא, למעלה הּוא הּמּועט ׁשהּמסּפר ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹמבאר

ולפעמים  הּמסּפר. מתרּבה - למּטה ׁשּיֹורד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמה

למעלה  הּוא הּמרּבה ׁשהּמסּפר ,להפ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמבאר

הּמסּפר. מתמעט - למּטה ׁשּיֹורד מה וכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

ּבּזה  הּפסּוק ּכּמבאר על ׂשרה,115ר חּיי וּיהיּו ְְִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁש"ּׁשבע" ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמאה

ּבחינת  הּוא ו"עׂשרים" זעירֿאנּפין, ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַַהּוא

'ּכתר' ּבחינת הּוא ּו"מאה" ּובינה', ְְִִֵֶֶַָָָָ'חכמה

ּכפי  ה'ּכתר' ּבחינת הּוא "מאה" ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ[והינּו,

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

ואילך. ע'תתקעב ח"ב נ"ך אוה"ת א. כד, ראה ב.112)פ' יא, זח"א לב. ד, דניאל ב.113)ע"פ ביאוה"ז 114)סימן ראה

פפ"ו. פל"ד. ח"א תער"ב המשך ד. קכו, שרה חיי תו"ח ואילך. ג קלא, האמצעי שרה.115)לאדמו"ר חיי ר"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ ‰ÏÚÓl"L ,'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«««∆¿∆¿«¿»≈¿«»«ƒ
מוחלטת. אמיתית, מציאות היא העליונה, המציאות האלוקית, שהמציאות

'אין' היא התחתונה, המציאות הגשמית, המציאות ‡ÌÈ˜Ï,ואילו ÌLÂ¿≈¡…ƒ
וההעלם, הצמצום LÈעניין ‰hÓl"L ,'ÔBzÁz ˙Úc' ‡e‰«««¿∆¿«»≈
"ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe שהמציאות ¿«¿»«ƒ

היא  התחתונה, המציאות הגשמית,

ואילו  ומוחשית. ברורה מציאות

המציאות  האלוקית, המציאות

'אין', היא ≈∆(BÈ‡Lהעליונה,
.(‚OÓ,נתפסת בלתי ‡Cמציאות À»«

ÏŒ‡ Èk" Ô‡k ·e˙kL ‰nÓƒ«∆»»ƒ≈
ÈzML ,ÚÓLÓ ,"'ÈÂ‰ ˙BÚc≈¬»»«¿«∆¿≈
('ÔBzÁz ˙Úc' Ìb) "˙BÚc"‰«≈««««¿

'ÈÂ‰ ÌLa Ô‰ וכפי ,עצמו ≈¿≈¬»»
להלן. שיתבאר

˙Úc' ÔÈÚ ‰lÁz ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈¿ƒ»ƒ¿«««
,'ÔBÈÏÚהתפיסהLÈ ‰ÏÚÓl"L ∆¿∆¿«¿»≈

dÈn˜ ‡lÎ"c ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒ¿À»«≈
"·ÈLÁ ‡Ïk112 לפני לפניו, הכול ¿…¬ƒ

כאילו  כֿלא, נחשב הקדושֿברוךֿהוא,

כלל, מציאות ‰¯Èאיננו ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈
,"dÈn˜" ¯˙BiL ‰Ó Ïk יותר »«∆≈«≈

‡Ïלפניו ¯˙BÈ ·e¯˜a)¿≈≈∆
˙eÓˆÚ‰ האלוקות ‰e‡של ( »«¿

,¯˙BÈ "‡Ïk",יותר BÓÎeבטל ¿…≈¿
˙¯b‡'a Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL∆»««≈«»≈¿ƒ∆∆

'L„w‰113התניא Œ¯eacשבספר «…∆ƒ
ÏÈÁ˙n‰ במילה הפותח ««¿ƒ

) "ÈzË˜" הזקן שאדמו"ר איגרת »…¿ƒ
ea¯ËtÓ¯‚כתב B˙‡Èa ¯Á‡ עם ««ƒ»ƒ∆∆¿¿

כסלו  בי"ט מהמאסר, שחרורו

"˜dÈn"תקנ"ט  ‡e‰L ÏkL ,(∆»∆«≈
,¯˙BÈ אל יותר וקרוב יותר נעלה ≈

"Ïk‡"האלוקות ¯˙BÈ ‡e‰≈¿…
,ÒÙ‡Â ÔÈ‡Â,ישות תחושת כל ללא ¿«ƒ»∆∆

לאלוקות. בטל יותר הוא «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,כי
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ó ÏkL∆»«∆¿«¿»≈

לאלוקות קרוב ויותר נעלה ‰e‡יותר
¯˙BÈ 'ÔÈ‡' ˙ÈÁa,'יש' ופחות ¿ƒ««ƒ≈

,¯˙BÈ ‰hÓlM ‰Ó ÏÎÂ יותר ¿»«∆¿«»≈
מאלוקות, רחוק ויותר BÈ˙¯נחות 'LÈ' ˙ÈÁa ‡e‰ בטל ופחות ¿ƒ«≈≈

ÔBÈÏÚ'לאלוקות. ˙Úc' ÔÈÚa Le¯t‰ e‰Ó ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈««≈¿ƒ¿«««∆¿
,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ ‰ÏÚÓl"L לאלוקות יותר שקרוב מאחר והרי ∆¿«¿»≈¿«»«ƒ

יותר  שלמעלה מה עליון' 'דעת שלפי להיות צריך היה יותר, עמוק הביטול

יש'? 'למעלה עליון דעת שלפי הדברים פשר ומה 'יש' ופחות 'אין' יותר יהיה

¯ÓBÏ LÈ ,ËeLt ÈtŒÏÚ ‰p‰Â110˙ÈÁa ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰fL ¿ƒ≈«ƒ»≈«∆∆«∆¿≈≈¿ƒ«
,'ÌÈÏk'‰ ˙ÈÁ·Ï '˙B¯B‡'‰ על ונמשך מאיר האלוקי האור כלומר, »ƒ¿ƒ««≈ƒ

בלי  הם עצמם (שמצד שהאורות ידי

ב'כלים' מתלבשים סוף) ואין גבול

וזה  האורות, את ומגדירים שמגבילים

דווקא  מדוע האמורה, לשאלה הביאור

היא  התפיסה עליון' 'דעת מצד

מצד  היא זו תפיסה כי יש', ש'למעלה

'למעלה  הכלים, מצד ואילו האורות.

להלן. שיבואר כפי אין',

Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ114 בתורת ¿«∆∆«»«
‰tÒn¯,החסידות ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»

¯tÒn‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«ƒ¿»
ËÚen‰יותר ÏÚÓÏ‰הקטן ‡e‰ «»¿«¿»
‡˜Âc,עליונות Ó‰בדרגות ÏÎÂ «¿»¿»«
„¯BiLהאור‰hÓÏ לדרגות ∆≈¿«»

- יותר ‰tÒn¯.נמוכות ‰a¯˙Óƒ¿«∆«ƒ¿»
,CÙ‰Ï ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»¿≈∆
‡e‰ ‰a¯n‰ ¯tÒn‰L∆«ƒ¿»«¿À∆

,‡˜Âc ‰ÏÚÓÏ בדרגות ודווקא ¿«¿»«¿»
גבוה  מספר יש Ó‰גבוהות ÏÎÂ¿»«

„¯BiL האור‰hÓÏ לדרגות ∆≈¿«»
- יותר ‰tÒn¯נמוכות ËÚÓ˙Óƒ¿«≈«ƒ¿»

קטנים. מספרים יש נמוכות ובדרגות

שבדרגות  השני, לאופן דוגמא ומביא

גבוהות  ובדרגות נמוך המספר הנמוכות

גבוה ÏÚהמספר ¯‰fa ¯‡·nk«¿…»«…««
˜eÒt‰115,‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" «»«ƒ¿«≈»»

‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó≈»»»¿∆¿ƒ»»
‡e‰ "Ú·M"L ,"ÌÈL Ú·LÂ¿∆«»ƒ∆∆«

,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
לעיל) כנזכר זעירות', 'פנים (הנקראות

חסדֿגבורהֿתפארתֿ שבע, שמספרן

ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ"נצחֿהודֿיסודֿמלכות,
,'‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»ƒ»
עשר  מכל כלולה מהן אחת שכל כפי

המוחין, הספירות, ובסדר הספירות,

נעלית  יותר דרגה הן ובינה, חכמה

מס  לזה ובהתאם ממספר מהמידות, גבוה יותר מספר הוא (עשרים) בפסוק פרן

(שבע), בפסוקÓ"e‡‰"המידות גבוה הכי 'k˙¯'המספר ˙ÈÁa ‡e‰ ≈»¿ƒ«∆∆
מהמוחין  גם שלמעלה עליון' ‰e‡'כתר "‰‡Ó" ¯tÒnL ,eÈ‰Â]¿«¿∆ƒ¿»≈»
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l"yz'dכב ,dpydÎy`xc 'a mei

היא  עצמּה ה'ּכתר ' ּבחינת ּכי ּב'ּבינה', ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנמׁשכת

הּוא  הּכתר' ׁשּב'פנימּיּות וכּידּוע 'אלף', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָמסּפר

מסּפר  הּוא הּכתר ' ּוב'חיצֹונּיּות 'רבבה', ְְְְִִִִֶֶַָָָָמסּפר

נמׁשכת  ה'ּכתר' ּבחינת ּכאׁשר א ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ'אלף',

מּבחינת  עׂשירי חלק רק נמׁש אזי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָּב'ּבינה',

ּבמסּפר  הּוא ואז ּבמקֹומֹו, ׁשּנמצא ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָה'ּכתר'

עׂשירי  חלק הּוא ּובינה' 'חכמה ּובחינת ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ"מאה".

ׁשּלכן  ּב'ּבינה'), ׁשּנמׁש (ּכפי ה'ּכתר' ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּבחינת

("עׂשרים  'עׂשירּיֹות' ּבמסּפר הם ּובינה' ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ'חכמה

זעירֿאנּפין  לבחינת ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשנה"),

ּבמסּפר  ׁשהיא ּובינה', 'חכמה ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלגּבי

ׁשּזהּו ּבזה, ּומבאר ׁשנים")]. ("ׁשבע ְְִִֶֶֶֶַָָָֹ'יחידֹות'

ה'ּכלים', לבחינת ה'אֹורֹות' ּבחינת ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההפרׁש

יֹותר, למעלה ׁשהם מה ּכל ה'אֹורֹות', ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבבחינת

ּכל  ה'ּכלים', ּובבחינת יֹותר. ּברּבּוי למעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהם

ּוכמֹו יֹותר, ּברּבּוי הם יֹותר, למּטה ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶַַָמה

האצילּות  ּובעֹולם אחד, 'ּכלי' רק יׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֻׁשּב'עקּדים'

הענינים  ׁשּׁשני ונמצא כּו'. 'ּכלים' עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש

ּברּבּוי  הּוא ׁשּלמעלה מבאר (ׁשּלפעמים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּנ"ל

יֹותר) ּברּבּוי הּוא ׁשּלמּטה מבאר ולפעמים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹיֹותר,

ּבהא  'הא ואדרּבה, לזה, זה סֹותרים ְְְְִֵֶֶַַָָָָָאינם

למעּוט  סּבה הּוא ה'אֹור ֹות' ׁשרּבּוי  ּכּידּוע ְְִִִֶַַַָָָָּתליא',

למעּוט  סּבה הּוא ה'ּכלים' ורּבּוי ְְִִִִִֵֵַַָה'ּכלים',

'אין  ּבענין ּגם לֹומר יׁש ּוכמֹוֿכן ְְְִִֵֵַַַַָה'אֹורֹות'.

יׁש", ּולמּטה אין ׁש"ּלמעלה ׁשּמבאר ׁשּמה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹויׁש',

ׁש"ּלמעלה  ׁשּמבאר ּומה ה'ּכלים', ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּוא

ה'אֹורֹות'. ּבבחינת הּוא אין", ּולמּטה ְְִִִֵַַַָָיׁש

ÌÓ‡ עלּֿפיֿזה ׁשהרי מסּפיק, אינֹו זה ּבאּור »¿»ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

חׁשיב" ּכלא קּמיּה "ּכּלא ׁשענין ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻנמצא

ה  הרי ּובאמת ה'ּכלים', ּבבחינת רק ּבּטּול הּוא ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַ

ואדרּבה, ּב'אֹורֹות', ּגם הּוא חׁשיב" ְְְְֲִַַַָָֹּד"ּכלא

ּב'ּכלים', מאׁשר יֹותר עֹוד זה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶַָּב'אֹורֹות'
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,'‰Èa'a ˙ÎLÓpL ÈÙk '¯˙k'‰ ˙ÈÁa לעיל והוסבר שהובא וכפי ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»

בבינה', עתיק 'התגלות dÓˆÚלעניין '¯˙k'‰ ˙ÈÁa Èk היא שכאמור ƒ¿ƒ««∆∆«¿»
ובינה, מחכמה גם הספירות, מכל Úe„iÎÂלמעלה ,'ÛÏ‡' ¯tÒÓ ‡È‰ƒƒ¿»∆∆¿«»«

הסוד '¯··‰',בתורת ¯tÒÓ ‡e‰ '¯˙k‰ ˙eiÓÈÙ'aL∆ƒ¿ƒƒ«∆∆ƒ¿»¿»»
‡e‰ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'·e¿ƒƒ«∆∆
¯L‡k C‡ ,'ÛÏ‡' ¯tÒÓƒ¿»∆∆««¬∆
˙ÎLÓ '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆ƒ¿∆∆
˜ÏÁ ˜¯ CLÓ ÈÊ‡ ,'‰Èa'a¿ƒ»¬«ƒ¿»«≈∆
BÓk '¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ È¯ÈNÚ¬ƒƒƒ¿ƒ««∆∆¿
‡e‰ Ê‡Â ,BÓB˜Óa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿¿»

"‰‡Ó" ¯tÒÓa.מאלף עשירית ¿ƒ¿»≈»
‡e‰ '‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁ·e¿ƒ«»¿»ƒ»
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ È¯ÈNÚ ˜ÏÁ≈∆¬ƒƒƒ¿ƒ««∆∆
,('‰Èa'a CLÓpL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»
Ì‰ '‰È·e ‰ÓÎÁ' ÔÎlL∆»≈»¿»ƒ»≈

'˙Bi¯ÈNÚ' ¯tÒÓa החכמה שהרי ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ממאה  עשירית שהוא עשר במספר היא

הבינה גם הם(וכך ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒוביחד
("‰L יותר מספרים הם ועשרות »»

ממאות, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰קטנים
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
,'‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa Èa‚Ï¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ»
יותר  דרגה היא המידות שדרגת מאחר

במספרים  היא המוחין, מדרגת נמוכה

נמוכים  tÒÓa¯יותר ‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿«
("ÌÈL Ú·L") '˙B„ÈÁÈ'¿ƒ∆«»ƒ
קטנים  יותר מספרים הם ו'יחידות'

מעשרות].

יש  המספרים בעניין שגם ונמצא

'למעלה  בעניין כמו לכאורה, סתירה,

ריבוי  שלפעמים אין' ו'למעלה יש'

גבוהה  דרגה על מורה המספר

מורה  המספר מיעוט דווקא ולפעמים

גבוהה. דרגה על

L¯Ù‰‰ e‰fL ,‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆∆∆«∆¿≈
˙ÈÁ·Ï '˙B¯B‡'‰ ˙ÈÁa ÔÈa≈¿ƒ«»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·aL ,'ÌÈÏk'‰«≈ƒ∆ƒ¿ƒ«

,'˙B¯B‡'‰ עניין האורות, מצד »
והגילוי  Ì‰Lהאור ‰Ó Ïk»«∆≈

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ הם שהאורות ככל ¿«¿»≈
יותר, גבוהה ÏÚÓÏ‰בדרגה Ì‰≈¿«¿»

¯˙BÈ Èea¯a האמורה בדוגמא וכמו ¿ƒ≈
שנים' ושבע שנה ועשרים שנה מ'מאה

ביותר. הגבוה במספר הוא ביותר הנעלה ה'כתר' »ÈÁ··eƒ¿ƒ˙שאור
,'ÌÈÏk'‰,האור של ההגבלה BÈ˙¯,עניין ‰hÓÏ Ì‰L ‰Ó Ïk ככל «≈ƒ»«∆≈¿«»≈

יותר, נמוכות בדרגות BÈ˙¯שמדובר Èea¯a Ì‰ נמוכות יותר בדרגות כי ≈¿ƒ≈
המגבילים, כלים יותר ÌÈc˜Ú'aL'יש BÓÎe הספירות כל בו נעלה עולם ¿∆¿¬Àƒ

חלוקה  כדי עד מוגדרת לא שעדיין אחת מציאות וכולן יחד וקשורות 'עקודות'

זה ובעולם שונים ‡Á„לכלים 'ÈÏk' ˜¯ LÈ,הספירות עשר לכל ≈«¿ƒ∆»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ·e ניכרת ביניהן והחלוקה מוגדרות יותר הספירות שבו ¿»»¬ƒ

'eÎ 'ÌÈÏk' ‰¯NÚ LÈ נמוכה בדרגה שמדובר ככל הכלים, מצד ולכן ≈¬»»≈ƒ
גבוה  והוא עולה הכלים מספר יותר,

יותר.

Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ ÈML ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿≈»ƒ¿»ƒ««
‰ÏÚÓlL ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL)∆ƒ¿»ƒ¿…»∆¿«¿»
יותר  עליונות בדרגות שמדובר ככל

¯˙BÈ Èea¯a ‡e‰ מתבטא והדבר ¿ƒ≈
יותר, גבוהים ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒבמספרים

¯‡·Óלהיפך‡e‰ ‰hÓlL ¿…»∆¿«»
‰Ê ÌÈ¯˙BÒ ÌÈ‡ (¯˙BÈ Èea¯a¿ƒ≈≈»¿ƒ∆
‡‰a ‡‰' ,‰a¯„‡Â ,‰ÊÏ»∆¿«¿«»»¿»

,'‡ÈÏz זו לא כלומר תלוי, בזה זה «¿»
הם  אלו אלא סתירה כאן שאין בלבד

עניין, אותו של צדדים »«»Úe„ikשני
‰aÒ ‡e‰ '˙B¯B‡'‰ Èea¯L∆ƒ»ƒ»

Ïk'‰ ËeÚÓÏ,'ÌÈ כשהאורות ¿ƒ«≈ƒ
יש  גדולה, ובהתגלות בריבוי מאירים

הכלים מצד הגבלה Èea¯Â¿ƒפחות
'ÌÈÏk'‰ כלים יותר יש כאשר «≈ƒ
ËeÚÓÏשמגבילים ‰aÒ ‡e‰ƒ»¿ƒ
'˙B¯B‡'‰ במידת והפחתה וצמצום »

הגילוי.

ÔÈÚa Ìb ¯ÓBÏ LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈««¿ƒ¿«
¯‡·nL ‰nL ,'LÈÂ ÔÈ‡'«ƒ¿≈∆«∆¿…»
,"LÈ ‰hÓÏe ÔÈ‡ ‰ÏÚÓl"L∆¿«¿»«ƒ¿«»≈

,'ÌÈÏk'‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ מצד כי ƒ¿ƒ««≈ƒ
העניינים  דווקא הכלים של ההגבלה

שהדרגות  וככל 'יש' הם התחתונים

מושג, בלתי 'אין' הם יותר, גבוהות

LÈ ‰ÏÚÓl"L ¯‡·nL ‰Óe«∆¿…»∆¿«¿»≈
˙ÈÁ·a ‡e‰ ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒƒ¿ƒ«

,'˙B¯B‡'‰,והגילוי האור מצד כי »
יותר  יש יותר נעלות שהדרגות ככל הרי

יש'. 'למעלה ולכן גילוי ויותר אור

,˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰Ê ¯e‡a ÌÓ‡»¿»≈∆≈«¿ƒ
ÔÈÚL ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚ È¯‰L∆¬≈«ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿«
"·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡lk"À»«≈¿…¬ƒ
המדרגות  וכל המציאות כל של הביטול

האלוקות  עצמיות ¯˜לגבי ‡e‰«
'ÌÈÏk'‰ ˙ÈÁ·a הכלים מצד ורק ƒ¿ƒ««≈ƒ

אין', כי Ó‡·e˙'למעלה הכלים, מצד רק הוא שהביטול נכון זה ‰¯Èאין ∆¡∆¬≈
"·ÈLÁ ‡Ïk"c Ïeha‰,אינו כאילו 'כלוא', הוא שהמתבטל כך כדי עד «ƒ¿¿…¬ƒ

'˙B¯B‡'a ,‰a¯„‡Â ,'˙B¯B‡'a Ìb ‡e‰ גילוי יותר יש שבהם «»¿«¿«»»
Ê‰אלוקות È¯‰'חשיב 'כלוא של ÌÈÏk'a'הביטול ¯L‡Ó ¯˙BÈ „BÚ ¬≈∆≈≈¬∆«≈ƒ
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ה'אֹורֹות' ׁשּבבחינת לֹומר אפׁשר אי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָואםּֿכן

[ּולהעיר  כּו'. יׁש" היא 116"למעלה זֹו ׁשּקּוׁשיא ְְְְִִֵֶַָָָ

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הּמסּפר, לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּגם

למעלה  ׁשהם ּככל ׁשה'אֹורֹות' לֹומר אפׁשר ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָאי

הּמסּפר  רּבּוי ענין הרי יֹותר, מרּבה ּבמסּפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻהם

ׁשהּוא  מה ׁשּכל וכיון התחּלקּות, ּבחינת ְְְְִִֵֶֶַַַָָהּוא

ּככל  הרי "ּכלא", יֹותר הּוא יֹותר, ְְֲֵֵֵֵַָֹ"קּמיּה"

להיֹות  צריכים הם יֹותר, למעלה הם ְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשה'אֹורֹות'

יֹותר]. ְִֵּבמעּוט

C‡ אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין «ְְְְִִֵֶַָָָ

ראׁשֿ ּבמאמר נׁשמתֹוֿעדן ְְְֲִֵֶַַַָָֹ(מהֹורׁש"ּב)

תר"פ  ּבׁשנת נׂשיאּות 110הּׁשנה התחלת (ׁשנת ְְְְִִַַַַַָָָ

ׁשנה), חמּׁשים לפני אדמֹו"ר, מו"ח ְְֲִִִֵַָָכ"ק

מדרגֹות, ׁשּתי יׁשנן עצמֹו ה'אֹור' ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבחינת

את  'ׁשלהאיר והאֹור עצמּותֹו', 'ׁשלגּלֹות ְְְְִֶֶֶַַָָָהאֹור

ׁש"ּלמעלה  מבאר ׁשּלפעמים מה וזהּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהעֹולמֹות'.

[וכן  יׁש" ּולמּטה אין ּבחינת ׁשּלמּטה 116הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ׁש"ּלמעלה  מבאר ולפעמים הּמרּבה], מסּפר ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻהּוא

[וכן  הּמרּבה]116יׁש מסּפר הּוא ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשענינֹו ה'אֹור' ׁשּבבחינת והינּו, אין", ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּולמּטה

למּטה  ׁשהּוא מה ּכל הּנה העֹולמֹות, את ְְִִֵֶֶַַָָָָָלהאיר

'יׁש' ּבבחינת הּוא ּבעֹולמֹות, יֹותר ׁשּנמׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָיֹותר,

האֹור  ּבבחינת אבל יֹותר), (ּוברּבּוי ְְֲִִִֵֵַָָיֹותר

למעלה  ׁשהּוא מה ּכל הּנה עצמּותֹו', ְְְְִֵֶֶַַַַָָ'ׁשלגּלֹות

יֹותר), (ּוברּבּוי יֹותר 'יׁש' ּבבחינת הּוא ְְִִִֵֵֵֵַיֹותר

ּגּלּוי  ּכי העצמּות, מּבחינת יֹותר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָוהינּו,

את  יתּבר ּבעצמּותֹו לֹומר ׁשּׁשּי (ּכפי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהעצמּות

אל  "ּכי וזהּו יֹותר. למעלה הּוא הּגּלּוי) ְְְְִִִֵֵֶַַַָענין

ּבחינת  ׁשהּוא עצמֹו, הוי' ׁשּבּׁשם הוי'", ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּדעֹות

י  ּתחּתֹון',ה'אֹור', 'ּדעת הּדעֹות, ׁשּתי ׁשנן ְְְֵֵֶַַַַָָ

ה'אֹור  ּבבחינת הּוא יׁש", ּולמּטה אין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּלמעלה

עליֹון', ו'דעת העֹולמֹות'. את ְְְִֶֶֶַַָָָׁשלהאיר

ה'אֹור  ּבבחינת הּוא אין", ּולמּטה יׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּלמעלה
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(המו"ל).116) החזרה בשעת היטב זכרו לא זה ענין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נרגשת, פחות והאלוקות וצמצום העלם יש ‡LÙ¯שבהם CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿»

'eÎ "LÈ ‰ÏÚÓÏ" '˙B¯B‡'‰ ˙ÈÁ·aL ¯ÓBÏ מצד אדרבה, והרי «∆ƒ¿ƒ«»¿«¿»≈
התפיסה  מודגשת?האורות, יותר עוד להיות צריכה אין', ש'למעלה

¯ÈÚ‰Ïe]116BÊ ‡ÈLewL לומר אפשר איך והכלים, האורות אודות ¿»ƒ∆¿»
הכלים  מצד הוא אין' 'למעלה שעניין

הדבר  האורות מצד אדרבה והרי בלבד,

מודגש, Ú‚Baיותר Ìb ‡È‰ƒ«¿≈«
ÔÈÚÏ אודות לעיל המבואר ¿ƒ¿«

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,¯tÒn‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈
¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈∆¿»«
Ì‰L ÏÎk '˙B¯B‡'‰L∆»¿»∆≈
‰a¯Ó ¯tÒÓa Ì‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿À∆

,¯˙BÈ כמבואר גילוי, יותר בהם יש כי ≈
‰tÒn¯לעיל, Èea¯ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ליותר ¿ƒ«ƒ¿«¿
e‰L‡פרטים, ‰Ó ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«∆

,¯˙BÈ "dÈn˜" יותר קרוב «≈≈
יותר  ונעלה BÈ˙¯לאלוקות ‡e‰≈

"‡Ïk",בטל ÏÎkיותר È¯‰ ¿…¬≈¿»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ '˙B¯B‡'‰L∆»≈¿«¿»≈

עצמה, לאלוקות קרובים ≈‰Ìויותר
¯˙BÈ ËeÚÓa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ, ¿ƒƒƒ¿¿ƒ≈

פחות  על המורה יותר, קטן במספר

התחלקות].

ש'למעלה  הביאור כי שהוסבר ולאחר

בדרגות  במספר המיעוט (וכן מאין'

אינו  הכלים, מצד הוא נמוכות) יותר

כך: על הביאור בא מספיק,

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿¿»«
ŒL‡¯ ¯Ó‡Óa Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿«¬«…

Ù"¯˙ ˙La ‰M‰110˙L) «»»ƒ¿«¿«
Á"ÂÓ ˜"Î ˙e‡ÈN ˙ÏÁ˙‰«¿»«¿ƒ

,¯"BÓ„‡ אדמו"ר הסתלקות עם «¿
שנה אותה ניסן בב' ≈¿ÈÙÏƒמהורש"ב

,‰L ÌÈMÓÁ,תש"ל השנה מראש ¬ƒƒ»»
הרבי  ידי על זה מאמר אמירת ),יום
ÔLÈ BÓˆÚ '¯B‡'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»«¿∆¿»

,˙B‚¯„Ó ÈzL לכך בהתאם ¿≈«¿≈
יש  האלוקי האור והתפשטות שלגילוי

כוונות, 'Bl‚ÏL˙שתי ¯B‡‰»∆¿«
'B˙eÓˆÚ לתת כדי שמתגלה האור «¿

האלוקות, לעצמות וביטוי גילוי

˙‡ ¯È‡‰ÏL' ¯B‡‰Â¿»∆¿»ƒ∆

'˙BÓÏBÚ‰ והנבראים העולמות את ולהחיות להאיר כדי שמתגלה האור »»
הסתירה, מיושבת זה ולפי הראשון. מהעניין נעלה פחות ועניין אור והוא

יש', 'למעלה בעניין Ó·‡¯לכאורה, ÌÈÓÚÙlL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»ƒ¿…»
ÔÈ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÏÚÓl"L גילוי LÈפחות ‰hÓÏe גילוי "יותר ∆¿«¿»¿ƒ««ƒ¿«»≈

ÔÎÂ]116‰hÓlL היותר בדרגות ¿≈∆¿«»
‰a¯n‰],נמוכות  ¯tÒÓ ‡e‰ƒ¿»«¿À∆

‰ÏÚÓl"L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»∆¿«¿»
LÈ גילוי יותר יש למעלה ודווקא ≈

ריבוי ÔÎÂ]116‰ÏÚÓlLויותר ¿≈∆¿«¿»
העליונות  tÒÓ¯בדרגות ‡e‰ƒ¿»

,eÈ‰Â ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe [‰a¯n‰«¿À∆¿«»«ƒ¿«¿
BÈÚL '¯B‡'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï הדרגה ¿»ƒ∆»»
באור  יותר, הנמוכה ≈p‰ƒ‰השנייה,

,¯˙BÈ ‰hÓÏ ‡e‰L ‰Ó Ïk»«∆¿«»≈
‡e‰ ,˙BÓÏBÚa ¯˙BÈ CLÓpL∆ƒ¿»≈»»
Èea¯·e) ¯˙BÈ 'LÈ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈≈¿ƒ

(¯˙BÈ,'יש 'למטה זה עניין ומצד ≈
˙Bl‚ÏL' ¯B‡‰ ˙ÈÁ·a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ«»∆¿«

,'B˙eÓˆÚ דרגה יותר,שהוא נעלית «¿
‰p‰ דווקא Ó‰אדרבה, Ïk ƒ≈»«

‡e‰ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈
Èea¯·e) ¯˙BÈ 'LÈ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈≈¿ƒ
¯˙BÈ Ba LiL ,eÈ‰Â ,(¯˙BÈ≈¿«¿∆≈≈

Èkגילוי ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«¿ƒ
ÈÙk) ˙eÓˆÚ‰ Èelb כמה עד ƒ»«¿¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ¯ÓBÏ CiML∆«»«¿«¿ƒ¿»≈
Èelb‰ ÔÈÚ שביסודו ‡˙ למרות ∆ƒ¿««ƒ

מתגלה  אינו 'עצם' עניין ‰e‡של (
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ,העליונות בדרגות ¿«¿»≈

ולכן  התחתונות, בדרגות מאשר יותר

גילוי  שעניינו זה, נעלה אור מצד

'למעלה  יש'.העצמות,

לעיל: האמור את ומסכם ומוסיף

,"'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï‡ Èk" e‰ÊÂ¿∆ƒ≈≈¬»»
‡e‰L ,BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌMaL∆¿≈¬»»«¿∆
ÈzL ÔLÈ ,'¯B‡'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿»¿≈
,'ÔBzÁz ˙Úc' ,˙BÚc‰«≈«««¿
,"LÈ ‰hÓÏe ÔÈ‡ ‰ÏÚÓl"L∆¿«¿»«ƒ¿«»≈
¯È‡‰ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«»∆¿»ƒ

'˙BÓÏBÚ‰ יותר ‡˙ יש למטה כי ∆»»
יותר. ובריבוי »»¿Ú„'Â˙המשכה

LÈ ‰ÏÚÓl"L ,'ÔBÈÏÚ∆¿∆¿«¿»≈
˙ÈÁ·a ‡e‰ ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒƒ¿ƒ«
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l"yz'dכד ,dpydÎy`xc 'a mei

ּגם  יׁשנם אּלּו, ענינים ּוׁשני עצמּותֹו'. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשלגּלֹות

ׁשהעבֹודה  חּייו, ּפרטי ּבכל האדם ְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו ענין 117לעׂשֹות הּוא , ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ּד"ּדע  והעבֹודה העֹולמֹות', את ׁשלהאיר ְְְֲִֶֶַָָָָָָה'אֹור

"אבי אלקי ׁשלגּלֹות 118את ה'אֹור ענין הּוא ְְֱִִֵֶֶַַָָֹ

ְַעצמּותֹו'.

מקרא e‰ÊÂט) לחדׁש, ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש ¿∆ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

לכם", יהיה ּתרּועה יֹום ּגֹו' ְְִֶֶֶָָֹקדׁש

"ּבאחד  ּדׁשבּועתא", ּבירחא - הּׁשביעי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ"ּבחדׁש

יעקב", זה - קדׁש "מקרא אברהם", זה - ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלחדׁש

ּבראׁשֿהּׁשנה  ּכי יצחק", זה - ּתרּועה ְְְִִֶַָָָָֹ"יֹום

זכּות  זכרֹון מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָנמׁש

ׁשהם  ּכמֹו רק ולא ויצחק, יעקב אברהם ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹאבֹות,

"ירחא  ענין ּגם אּלא האצילּות, ְְְֲִִֶַַַָָָָּבעֹולם

לאבֹותינּו נׁשּבעּת "אׁשר ּבחינת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּדׁשבּועתא",

ואחת  אחד לכל נמׁש ועלֿידיֿזה קדם". ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמימי

טֹובה  לׁשנה טֹובה וחתימה ּכתיבה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָמּיׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב 119ּומתּקה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֻ

ּדיקא  לנּו" "הּטֹוב תפּתח, לנּו הּטֹוב 120ואֹוצר, ְְְְִַַַַָָָָ

הרּוחנּיים, ּבענינים והן הּגׁשמּיים ּבענינים ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָהן

הן  הּוא ּבראׁשֿהּׁשנה והּמׁשּפט ׁשהּדין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹוכּידּוע

ּגׁשמּיים  ענינים על 121על (ּומּכלֿׁשּכן) והן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

רּוחנּיים  ׁשּכתּוב 122ענינים ּוכמֹו חק 123, ּכי ְְִִִִִֶָָָֹ

חק  "ּכי יעקב, לאלקי מׁשּפט הּוא, ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹֹליׂשראל

ּו"מׁשּפט  הּגׁשמּיים, הענינים על קאי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָליׂשראל"

ה  על קאי יעקב" אחד לאלקי לכל נמׁש ּובראׁשֿהּׁשנה הרּוחנּיים, ענינים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבענינים  והן הּגׁשמּיים ּבענינים הן טֹובה, וחתימה ּכתיבה מּיׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואחת

"עֹולם" מּבחינת ׁשּלמעלה קדם" "ימי מּבחינת היא זֹו והמׁשכה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרּוחנּיים,

ׁשּזהּו זֹו, המׁשכה ּפֹועלים ׁשהם עצמם, יׂשראל עלֿידי נתחּדׁש זה וענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכּנ"ל.

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

ובכ"מ.117) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ט.118)ראה כח, הימיםֿא דברי

והושע"ר.119) נעילה תפילת בסוף פתח" שמים "שערי 120.40)פיוט ע' תרצ"ו כא. ע' תרפ"ז המאמרים ספר ראה

ב.121) נט, לר"ה דרושים בלקו"ת הובא הרמב"ן. בשם סק"א פ"ג תשובה הל' מיימוניות הגהות לקו"ת 122)ראה ראה

.29 ע' שלום תורת השיחות ספר לא. ע' תרפ"ט המאמרים ספר א. נו, סע"ד 123)שם נה, שם לקו"ת וראה ה. פא, תהלים

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰.מהעצמות התגלות יותר יש למעלה כי »∆¿««¿

,ÂÈiÁ ÈË¯t ÏÎa Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb ÌLÈ ,el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿»««¬«»»»¿»¿»≈«»
‰„B·Ú‰L בהרחבה ונתבארו שהובאו המדרש כדברי ה', את עובד שהאדם ∆»¬»

ÌÈBzÁ˙aבחסידות, ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ117, את לעשות «¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הנחות  העולם הגשמי, הזה העולם

לגילוי  ראוי למקום ביותר, והתחתון

השכינה, והשראת ÔÈÚאלוקות ‡e‰ƒ¿«
˙‡ ¯È‡‰ÏL ¯B‡'‰»∆¿»ƒ∆

,'˙BÓÏBÚ‰ אלוקי אור להביא »»
את B·Ú‰Â„‰לעולם  עובד שהאדם ¿»¬»

באופן ‡È˜Ïה' ˙‡ Úc"c¿«∆¡…≈
"EÈ·‡118, ב'דברי הכתוב כלשון »ƒ

אלוקות  לדעת האדם עבודת הימים',

באלוקות, ÔÈÚולהתבונן ‡e‰ƒ¿«
.'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰»∆¿««¿
ÈÚÈ·M‰ L„Á·e" e‰ÊÂ (Ë¿∆«…∆«¿ƒƒ
L„˜ ‡¯˜Ó ,L„ÁÏ „Á‡a¿∆»«…∆ƒ¿»…∆
,"ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ 'Bb¿»ƒ¿∆»∆
מלמד  זה שפסוק העניינים שני עם

באריכות, לעיל ונתבארו שהובאו

‡Á¯Èa - ÈÚÈ·M‰ L„Áa"«…∆«¿ƒƒ¿«¿»
- L„ÁÏ „Á‡a" ,"‡˙Úe·Lcƒ¿»»¿∆»«…∆
- L„˜ ‡¯˜Ó" ,"Ì‰¯·‡ ‰Ê∆«¿»»ƒ¿»…∆
‰Ê - ‰Úe¯z ÌBÈ" ,"·˜ÚÈ ‰Ê∆«¬…¿»∆
‰M‰ŒL‡¯a Èk ,"˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿…«»»
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CLÓƒ¿»¿»∆»¿««
,˙B·‡ ˙eÎÊ ÔB¯ÎÊ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿¿»
˜¯ ‡ÏÂ ,˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ Ì‰¯·‡«¿»»«¬…¿ƒ¿»¿…«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ì‰L BÓk¿∆≈¿»»¬ƒ
בו  שיש עולם הוא מעלתו כל שעם

'ימות ספירות בחינת והוא מוגדרות

שהאבות ‡l‡עולם', ההמשכה ∆»
השנה  בראש ישראל בני לכל ממשיכים

"Á¯È‡היא  ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿»
¯L‡" ˙ÈÁa ,"‡˙Úe·Lcƒ¿»»¿ƒ«¬∆
"Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈∆∆
מאצילות, למעלה היינו קדם', ו'ימי

היא  האבות מדריגת אמנם וכאמור,

הוא  האבות שורש אבל באצילות,

מאצילות. למעלה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהאבות ידי שעל השנה ראש של והגילוי CLÓההמשכה ¿«¿≈∆ƒ¿»
‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»»¿»»

,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa ‰w˙Óe ‰·BË בגלוי שרואים טוב היינו »¿À»¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
טוב  e˙kL·שהוא BÓÎe119תשרי חודש של התפילות E¯ˆB‡Âבנוסח ¿∆»¿»¿

·Bh‰" ,ÁzÙ˙ eÏ ·Bh‰«»ƒ¿««
‡˜Èc "eÏ120, לפסק ומדייקים »«¿»

- 'ואוצרך' שייקרא כך המשפט את

המושגים  לפי טוב שהוא לנו', 'הטוב

הוא  והטוב 'תפתח', שלנו והתחושות

Ô‰Â ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa Ô‰≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿≈
Úe„iÎÂ ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«»«
ŒL‡¯a ËtLn‰Â ÔÈc‰L∆«ƒ¿«ƒ¿»¿…

‡e‰ ‰M‰התחומים שני ‰Ôעל «»»≈
ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ÏÚ121Ô‰Â «ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈

ÌÈÈÚ ÏÚ (ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯122·e˙kL BÓÎe ,123 »ƒƒ¿∆»

‰e‡,בתהלים Ï‡¯NÈÏ ˜Á Èkƒ…¿ƒ¿»≈
˜Á Èk" ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓƒ¿»≈…≈«¬…ƒ…

È‡˜ "Ï‡¯NÈÏמכווןÏÚ ¿ƒ¿»≈»≈«
ËtLÓ"e ,ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿»

È‡˜ "·˜ÚÈ È˜Ï‡ÏמכווןÏÚ ≈…≈«¬…»≈«
ŒL‡¯·e ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿…
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CLÓ ‰M‰«»»ƒ¿»¿»∆»¿««
‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa Ô‰ ,‰·BË»≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa Ô‰Â¿≈»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
˙ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒƒ¿ƒ«

"Ì„˜ ÈÓÈ" האלוקי האור ¿≈∆∆
האצילות  מעולם שלמעלה

"ÌÏBÚ" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»
האצילות  עולם »»Ï"pk.היינו
LcÁ˙ ‰Ê ÔÈÚÂ בראש שוב ¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈

בשנה  שנה מידי ≈¿»È„ÈŒÏÚהשנה
ÌÈÏÚBt Ì‰L ,ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»∆≈¬ƒ
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כה ycegl cg`a iriayd ycegae

עצמם  ׁשּיׂשראל לכם", "יהיה ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמה

מהּצמצּום, ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּפֹועלים

הּנראה  ּבטֹוב למּטה, ּגם נמׁש זה ׁשאֹור ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּובאפן

הּפרטים, ּבכל ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָוהּנגלה,

הּיעּוד  לקּיּום ׁשּזה 124ועד ּפינּו, ׂשחֹוק יּמלא אז ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּיהיה
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6

ב.124) קכו, תהלים

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL ‰Ó e‰fL ,BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»∆∆«∆»
השביעי' 'ובחודש הכתוב בסיום

Ï‡¯NiL ,"ÌÎÏ ‰È‰È"ƒ¿∆»∆∆ƒ¿»≈
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ÌÈÏÚBt ÌÓˆÚ«¿»¬ƒ«¿»«»

,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL וההמשכה ∆¿«¿»≈«ƒ¿
היא  Ê‰והגילוי ¯B‡L ÔÙ‡·e¿…∆∆∆

·BËa ,‰hÓÏ Ìb CLÓƒ¿»«¿«»¿

˙eiÓL‚a ,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ
,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ,˙eiÁe¯·e¿»ƒ¿»«¿»ƒ

„eÚi‰ Ìei˜Ï „ÚÂ124 האמור ¿«¿ƒ«ƒ
המשיח ימות על ÏnÈ‡בתהלים Ê‡»ƒ»≈

,eÈt ˜BÁN,אבינו ביצחק הקשור ¿ƒ
לעיל, È·a‡˙כמבואר ‰È‰i ‰fL∆∆ƒ¿∆¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oiaexir(ipy meil)

dìok m`e ,dxedhd xkkd `id efi` rcei epi` ixd df wtqa j` - ¨
wtq mb ixdy dlke`l lki `le ezcerq okid rci `l `ed lreta
eaexir oi`y dcen iqei iax s` dfa `nye ,dlik`a xeq` d`neh

.aexir
:`xnbd zhyetdéì øîà,`ped axøéàî éaøì ïéa éñBé éaøì ïéa ¨©¥¥§©¦¥¥§©¦¥¦

ïðéòaaexird didiy jixv -äéeàøä äãeòñdlke`l,íBé ãBòaî §¦¨§¨¨§¨¦§
àkéìåepi` ixdy mei ceran dcerql ie`x aexird oi` o`ke - §¥¨

iaxl oiae xi`n iaxl oia jkitle ,dxedhd xkkd `id efi` rcei
myn zkll lekie eziaa ezziaye ,llk aexird dpw `l iqei

.gex lkl dn` miitl`
zepzydl cizr epicy xkka axir m` oicd dn zxxan `xnbd

:zayd zqipkadépéî àòa[epnn l`y-],ïîçð áøî àáøxne`d §¨¦¥¨¨¥©©§¨
,zay axra zg` xkk lrìBç íBiä Bæ økkzxzene `id oileg - ¦¨©

,dlik`aøçîìe`dze dyicwn ipixd zaya,Lã÷`vnpe §¨¨Ÿ¤
,zayd zqipkn dlik`a xkkd xq`zyøîàåeigelyléì eáøéò §¨©¥§¦

,eäî ,äæawtq `ed zeynyd oiay oeik m`ddlil wtq mei ¨¤©
eaexir oi`e ,ycwdd lg xak aexird ziipw iptl `ny yeygp

.jkl yeygl oi` e` ,ycwda oiaxrn oi` ixdy aexirdéì øîà̈©¥
,ongp ax.áeøéò Báeøéò.xacd mrh x`azi oldle ¥¥

`dzy zay axra xkk lr xne`d :ongp ax z` `ax l`y cer
øçîìe ,Lã÷ íBiäzxenz ycwdd cin dctiz `id zayd zqipka ©Ÿ¤§¨¨

`dze iziaa il yiy zernøîàå ,ìBçeigelyla éì eáøéòxkik §¨©¥§¦§
,eäî ,äæ`ed zeynyd oia zligzay cvd itk lwdl yi m`d ¤©

drwte zernd lr xkkd dllgzd xaky `vnpe ,dlil i`ce
.`l e` ,eaexir el dpwe dlik`l `id die`x ok m`e ,dzyecwøîà̈©

déì,ongp ax.áeøéò Báeøéò ïéà ¥¥¥¥
wtq mei wtq `ed zeynyd oiay xg`n :ongp ax lr dywn `ax

,dlilàðL éàî'ycew xgnle leg meid' xn` oia weligd dn - ©§¨

xkkdy iptl aexird dpwy xne`e wtqd zngn lwin dz`y
xingn dz`y 'leg xgnle ycew meid' xn` oial ,ycwd dzyrp
.aexir eaexir oi`e xkkd zyecw drwt `l oiicry xne`e wtqn

déì øîà,zegica jxca `axl ongp axàøBk déìò ìeëéz éëì ¨©¥§¦¥£¥¨
àçìîcz` jl xne` ixkya il edpzze gln ly xek cecnzyk - §¦§¨

wtq mei wtq `ed zeynyd oiay ,enrh x`iae .weligd mrh
xne`yk ok lre ,dlilàúçð àì à÷éôqî ,'Lã÷ øçîìe ìBç íBiä'©§¨¨Ÿ¤¦§¥¨Ÿ¨£¨

äMeã÷ déìdidiy cr xkikd lr ycwdd oiicr lg `l wtqn - ¥§¨
mcewd eavna x`ypy ewifgdl yi wtqd onfay oeik ,dlil i`ce

xne`yk la` .aexir eaexir jkitle ,oileg didyLã÷ íBiä'©Ÿ¤
dépéî déúMeã÷ déì àò÷t àì à÷éôqî ,'ìBç øçîìeoi` wtqn - §¨¨¦§¥¨Ÿ¨§¨¥§¨¥¦¥

ewifgdl yiy oeik ,zay i`ce didiy cr xkkdn zrwet dyecwd
oiaa ixdy aexir epi` ok lre ,ycwd didy mcewd eavna

.dlik`l ie`x did `l zeynyd
:aexird lg zeynyd oiaa izni` dpc `xnbdíúä ïðzmei leaha §©¨¨

(c"n c"t),ïéâì[ck-]íBé ìeáè,ynyd eilr aixrd `l oiicry ¨¦§
úéáçä ïî eäàlnLony e` oiiøNòî ìLoiicr eidy oey`x,ìáè ¤¦§¨¦¤¨¦¤©£¥¤¤

,xyrn znexz mdn dyxted `ly epiidcúîeøz äæ éøä øîàå§¨©£¥¤§©
CLçzLëì øNòîoiid lr xyrn znexz oiblay oiid `di - ©£¥¦§¤¤§©

,dnexza zrbl ie`x didie ilkd xdhie jygzy xg`l ,ziagay
ïéîéi÷ åéøácdnexz `ide ,xyrn znexz df ixd dkiygyne §¨¨©¨¦

:dpynd dtiqen .dxedhíàåe ,zay axra xacd didøîà §¦¨©
eigelyla éì eáøéòoiblay oiiíeìk øîà àì ,äæ,aexir df oi`e ¥§¦§¤Ÿ¨©§

axrl ie`x epi`e lah oiid did oiicr zeynyd oia ribdyky oeik
.ea

:`xnbd zwiicn,àáø øîà,aexir epi`y oeikúøîBà úàæonfay ¨©¨¨Ÿ¤¤
íBiä óBñzeynyd oia ly oey`xd rbxd epiidc ,zay axr ly ©

,áeøéò äðB÷¤¥
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שני עמ' א


