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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡iÂ'ג ֹו הענן ּבת ֹו ענן 1מ ׁשה  ר ׁש"י: ּופיר ׁש , «»…ְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ה ּקּב"ה  ל ֹו וע ׂשה  ה ּוא , ע ׁשן ּכמין ְְִֶַָָָָָָזה 

ה ּגמרא  מ ּדברי וה ּוא  ּבת ֹוכ ֹו. ׁשביל  ְְְְְְִִִֵֶַָָֹלמ ׁשה 

לה ּלן 2ּב'יֹומא ' ונאמר  ,"ּבת ֹו" ּכאן נאמר  , ְְְְֱֱֶֶַַַָָָ

ּבּיּבׁשה  ה ּים  ּבת ֹו יׂשראל  ּבני וּיבא ּו ,"3"ּבת ֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

ח ֹומה  להם  וה ּמים  ּדכתיב  ׁשביל , - לה ּלן ,3מה  ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

וה ּנה  ׁשביל . - ּכאן זה 4אף  (ׁש"ענן הע ׁשן ענין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לא  אבל  הא ׁש, ֿ ידי על  ּבא  ה ּוא ") ע ׁשן ְְֲִֵֵַָָָָָֹּכמין

ׂשֹורף  הא ׁש ּכא ׁשר  ֿ אם  ּכי לב ּדּה, הא ׁש ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמ ּצד 

ֿ זה  לפני ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּדבר , איזה  5ּומכ ּלה  ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה ּנה  ההר , ּברא ׁש אכלת  ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹּומראה 

יֹוצא  ּבא ׁש, ה ּנׂשרף  ה ּדבר  וכליֹון ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמ ּׂשריפת 

ּכתיב  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן אמנם , ע ׁשן 6הע ׁשן. סיני והר  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

(א ׁש ג ֹו' ּבא ׁש הוי' עליו ירד  א ׁשר  מ ּפני ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכל ֹו

מו"ח  כ "ק  ׁשמד ּיק  ּוכפי א ֹוכלת ), א ׁש ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹסתם ,

אף 7אדמ ֹו"ר  הע ׁשן, ס ּבת  ה ּוא  ּבעצמ ֹו ׁשהא ׁש מ ׁשמע , ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ׁשּמּסגנֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשמבאר  (ּוכפי עצמ ֹו מהא ׁש ולא  ה ּנׂשרף  מה ּדבר  הע ׁשן נע ׂשה  ,8ׁשּבאמת  ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלמ ּטה  לא ׁש ׁשּלמעלה  א ׁש ּבין חל ּוק  אין זה  ּבהר 9ׁשּבענין הרי ולכא ֹורה , ,( ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ע ׁש יהיה  ׁשּמּׂשריפתן וע ׂשבים  ּדׁשאים  א ֹו אילנֹות  היּו לא  סיני סיני הר  ּכי ן, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ע ׁשן  ׁשּיעלה  ּבׂשריפה  ּכלים  אינם  והאבנים  אבנים , ׁשל  הר  ּומ ֹוסיף 10ה ּוא  .8 ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהט ּביע  ה ּטבע  ֿ ּפי על  הלא  ּבא ׁש", ה ' עליו ירד  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלד ּיק 

ּגׁשמי  ּדבר  יׁשנֹו ֿ ּכן ֿ אם  (א ּלא  על ּיה  ה ּוא  הא ׁש טבע  ה ּנה  ּבּנבראים , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָה ּקּב"ה 

למ ּטה  ונׁשאר  הא ׁש נאחז ּומבאר 11ׁשּבֹו טבע ֹו.  הפ ּכאן היה  מה  ּומ ּפני ,( ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנברא 12ּבזה  הע ֹולם  ּדבריאת  ה ּכּונה  ּפנימיּות  נת ּגּלה  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ּדה ּנה  , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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משפטים: פרשת השבוע, בפרשת נאמר  תורה מתן  מעמד  בתיאור 

'B‚ ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡iÂ1ÔÈÓk ‰Ê ÔÚ :È"L LÈÙe , «»……∆¿∆»»≈≈«ƒ»»∆¿ƒ
Â .BÎB˙a ÏÈL ‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ‰NÚÂ ,‡e‰ ÔLÚ המקור »»¿»»«»»¿…∆¿ƒ¿¿

זה רש"י  פירוש ÓBÈ'a‡'של  ‡Ób‰ ÈcÓ ‡e‰2Ô‡k Ó‡ , ƒƒ¿≈«¿»»¿»∆¡«»
הענן ", בתוך  משה "ויבוא בפסוק

Ôl‰Ï Ó‡Â ,"CB˙a" בפרשת ¿¿∆¡«¿«»
סוף  ים קריעת בתיאור  בשלח,

Ï‡NÈ Èa e‡iÂ ,"CB˙a"¿«»…¿≈ƒ¿»≈
‰Laia Ìi‰ CB˙a3Ôl‰Ï ‰Ó , ¿«»««»»«¿«»

נאמר  סוף ים בקריעת ששם, כשם

- היא והכוונה ÏÈL¿ƒ,"בתוך "
Ì‰Ï ÌÈn‰Â È˙Îc ישראל לבני  ƒ¿ƒ¿««ƒ»∆
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Ô‡kומשמאלם, Û‡ ויבוא" בפסוק «»

"בתוך " נאמר  הענן " בתוך  משה
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e˙kL BÓÎe ,c ‰ÊÈ‡≈∆»»¿∆»

‰ÊŒÈÙÏ5 תורה מתן  בתיאור  ƒ¿≈∆
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,(˙ÏÎB‡ L‡ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò וזה ¿»¿…≈∆∆
מהאש  עשן  שעלה מיוחד  חידוש
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‡ÓL ÈÙÎe) BÓˆÚ L‡‰Ó ‡ÏÂ ÛNp‰8, במאמר הריי "צ הרבי  «ƒ¿»¿…≈»≈«¿¿ƒ∆¿»≈
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ÔLÚ ‰ÏÚiL ‰ÙÈNa10 כן ואם ƒ¿≈»∆«¬∆»»
מתן  בעת סיני  בהר  עשן  עלה כיצד 

תורה?

ÛÈÒBÓe8הריי "צ Óa‰הרבי  ˜i„Ï ƒ¿«≈¿«
e˙kMהפסוק "‡Lבהמשך  ∆»¬∆

‡Ï‰ ,"L‡a '‰ ÂÈÏÚ „È»«»»»≈¬…
ÚÈaË‰L Úh‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
ÚË ‰p‰ ,ÌÈ‡pa ‰"aw‰«»»«ƒ¿»ƒƒ≈∆«

‰iÏÚ ‡e‰ L‡‰ למטה מלמעלה »≈¬ƒ»
האש  מטה כלפי  נר  כשמחזיקים ואפילו 

למעלה BLÈעולה ÔkŒÌ‡Œ‡l‡)∆»ƒ≈∆¿
L‡‰ ÊÁ‡ BaL ÈÓLb c»»«¿ƒ∆∆¡»»≈

‰hÓÏ ‡LÂ ואינה בדבר  אחוזה ¿ƒ¿»¿«»
למעלה  ‰11‰Èעולה ‰Ó ÈtÓe ,(ƒ¿≈«»»

,BÚË CÙ‰ Ô‡k כיצד היינו  »≈∆ƒ¿
למעלה? עלתה ולא בהר  האש נאחזה

‰Êa ‡Óe הריי "צ הרבי  ¿»≈¿∆
12‰BzŒÔzÓaבמאמרו  ‰p‰c ,¿ƒ≈¿««»

‰ek‰ ˙eÈÓÈt ‰lb˙ המטרה ƒ¿«»¿ƒƒ««»»
‰ÌÏBÚוהתכלית  ˙‡Ècƒ¿ƒ«»»

Úh‰ ÈtŒÏÚ ‡pL∆ƒ¿»«ƒ«∆«
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)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ויבוא משה בתוך הענן גוה "מאמר ד'   

ה   ..............  ה"כתש'ה ראשון-ח אדר"מבה, פרשת משפטים שבת

)ד  ראשון- ח אדר"מבה, משפטיםפרשת בת ששיחת 

בי  ...........................................................  ה"כתש'ה

)ה זי  ....................  הדרן על מסכתות ברכות ומועד קטן

)ו  פ 'ליל ויום בשבט ו ף"כ ,פ יתרו"שמשיחות '

כז  ................................  ב"תשנ'ה ב שבט"משפטים כ

)ז ח אדר א"מבה, שבט ך"ז, משפטיםפ "משיחות ש' 

לט  ...........................................................  ב"תשנ'ה

)ח ח אדר א"מבה, ך שבט"ז, פ משפטים"ת שמשיח '

נ .....................  ד ספר זכרון תפארת משה יצחק"עב "תשנ'ה

)ט בנ  ....................  זטכרך  פרשת משפטיםשיחות -לקוטי  

)י המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

נו  .....................................  ל "שניאורסאהן זצלוי יצחק ' ר

)יא  נז  .................  פרשת משפטים –ילקוט גאולה ומשיח

)יב נח  ............  פרשת משפטים לשבועיומי חומש  ישיעור

)יג  צ  ...................  פרשת משפטיםלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

אצ  ......................................  פרשת משפטיםלשבוע  

)טו  בק  ..............  פרשת משפטיםלשבוע " היום יום"לוח

)טז הק  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – חק  .............  פרשת משפטיםלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  עגק   ...........  פרשת משפטיםלשבוע פרק אחד ליום

)יט – קצז  ...............  פרשת משפטיםלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

דר  .....................................................  בפרק  איכה, חפרק  הרמיי

)כא  מציעאבבא מסכת  –משניות  

ור  ...........................................................ביאור קהתי

)כב  יגר  ........................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כג  עם ביאורים חוליןמסכת  

ידר  .....................................................  זסעד דף  סאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מדר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה ציצית/נטילת ידייםת שולחן ערוך הלכו  

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

)כו כי תקנה עבד עבריה "ד אור תורה  

מחר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

נגר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כח דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ  

נגר  ................................................  "דקצמח צ"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

נדר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נהר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא קונטרסים –ם מאמריספר ה  

נזר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה  

נחר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

סר  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לד סבר  ........................................חומש לקריאה בציבור

סטר  ......................  קודש-למנחת שבתקריאה התורה )לה

)לו  רע  ..........................  פרשת משפטיםלשבוע לוח זמנים

)לז  עאר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות



ו    

ּבאר ּבעה  ה ּקּב"ה  ׁשהט ּביע  ה ּטבע  ֿ ּפי ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעל 

ֿ ּפי  על  א ׁשר  ֿ מד ּבר , ֿ חי  ֿ צ ֹומח  ּובד ֹומם  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַה ּיס ֹוד ֹות 

ל ׁשּנֹות  האדם  עב ֹודת  היא  זאת  ה ּנה  ְֲִִֵַַַָָָָֹה ּתֹורה 

ל ׁשב ּתֹו מכ ֹון לע ׂשֹותם  הע ֹולם  וטבע  ְְְְֲִִֶַַָָָָטבע ֹו

ה ּמתחיל   ית ּבר וה ּוא  , ּבׁשינּוי 13ית ּבר לה ֹור ֹות  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

היֹות ֹו עם  סיני, הר  ה ּנה  ולכן, ה ּבריאה . ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָטבע 

להיֹות  ּבׂשריפה  ה ּכּליֹון ּבֹו ׁשּי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאבנים ,

מ ּפני  טבע ֹו,  הפ ּכל ֹו" "ע ׁשן זאת  ּבכל  ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻע ׁשן,

ּבטבע  טבע ֹו  היפ ּבא ׁש", הוי' עליו ירד  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"א ׁשר 

ׁשּבמ ּתןֿ ה ּטעם  מה ּו להבין צרי  א ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהעל ּיה .

סתם , ּבא ׁש" הוי' עליו ירד  "א ׁשר  ּכתיב  ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָּתֹורה 

צרי וגם  אכלת ". "ּכא ׁש נאמר  ּבפר ׁשתנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיל ּו

נת ּפר ׁש לא  ׁשּבפר ׁשתנּו ה ּטעם  מה ּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהבין,

ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ׁשּנת ּפר ׁש (ּכמ ֹו הע ׁשן ענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּכת ּוב 

("וּיבא  הענן ענין ֿ אם  ּכי ּכל ֹו"), ע ׁשן סיני ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ"והר 

ׁש"ענן  מפר ׁש ׁשר ׁש"י א ּלא  הענן"), ּבת ֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמ ׁשה 

ה ּוא ". ע ׁשן ּכמין ְִֶָָזה 

הע ׁשן ÔeÈÂב ) ענין ּכלל ּות  ּבא ּור  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּבא ׁש ּדבר  מ ּׂשריפת  ׁשּכא ׁשר 14ה ּבא  , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּגׁשמי  ּדבר  איזה  עם  מתאחד  כ ּו' ּדק  ׁשה ּוא  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהא ׁש

מה ּדבר  ע ׁשן נע ׂשה  אזי הא ׁש, ּכמ ֹו ּדק  ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

ה ּנ חלקי ה ּמּמׁשי מהפסיד ּות  וה ּוא  ּבא ׁש, ׂשרף  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים  ה ּנה  ׁשּלכן ה ּנׂשרף , ׁשּבּדבר  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחמר ּיּות 

מהר , נׂשרפים  הם  הרי הח ֹומר  ק ּלי ׁשהם  ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּגׁשמ ּיים 

ּדברים  אבל  ּדק . ה ּוא  מהם  ה ּיֹוצא  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוהע ׁשן

ּבהם  ׁשּגם  היֹות  עם  וגס , עב  ח ֹומר  ּבעלי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמ ּיים 

מהפסדם  ה ּיֹוצא  הע ׁשן ה ּנה  לכ ּלֹותם , הא ׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָא ֹוחז

עבה  מציא ּות  ּבעל  ה ּוא  ׁשּגם  עב , ע ׁשן ְִֶַַַָָָָָה ּוא 

ּכּמה  עד  (ּומת ּבּטא ) נּכר  ׁשּבע ׁשן ונמצא , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוג ּסה .

ּגיל ּוי  לידי ּבא  זה  וענין ּגס , ה ּוא  ה ּדבר  ְְִִִֵֶֶַַָָָָח ֹומר 

ּגם  ה ּוא  ׁשּכן מ ּובן ּומ ּזה  ה ּדבר . ְְִִֵֶֶַַָָָּבכליֹון

ּדלמ ּטה  ה ּדברים  וכליֹון ּבביט ּול  ְְְְְְִִִִִַַָָָּבר ּוחנּיּות ,
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˙B„BÒi‰ ‰Úa‡a ‰"aw‰ ÚÈaË‰L הנבראים מורכבים מהם ∆ƒ¿ƒ««»»¿«¿»»«¿

ֿ עפר  ֿ מים ֿ רוח אש ŒÏÚהגשמיים L‡ ,a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„e¿≈≈««¿«≈¬∆«
Ì„‡‰ ˙„BÚ ‡È‰ ˙‡Ê ‰p‰ ‰Bz‰ Èt היהודי של  השליחות ƒ«»ƒ≈…ƒ¬«»»»

הזה  BÚËבעולם ˙BpLÏ עצמו האדם של  האישיות והנטיות התכונות את ¿«ƒ¿
ÌÏBÚ‰ ÚËÂ ההנהגה אופי  את ¿∆«»»

הטבע בדרך  העולם «¬»Ì˙BNÚÏשל 
,Ca˙È BzLÏ ÔBÎÓ שהאדם »¿ƒ¿ƒ¿»≈

לגילוי  ראויים כלים יהיו  והעולם

בגלוי  השכינה והשראת ¿e‰Â‡אלוקות
Ca˙È בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿»≈

ÏÈÁ˙n‰13 עשיית של  זה בעניין  ««¿ƒ
מציאות  הוא עצמו  שמצד  העולם

האלוקי , האור  על  המסתירה גשמית

אלוקות לגילוי  ראוי  ¿BB‰Ï˙למקום
‰‡Èa‰ ÚË ÈeÈLa כך ידי  על  ¿ƒ∆««¿ƒ»

(מעת  בעולם פועל  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

מהטבע  שלמעלה באופן  .לעת)
ÌÚ ,ÈÈÒ ‰ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«ƒ«ƒ

ÌÈ‡ B˙BÈ‰ שורפת האש שאין  ¡¬»ƒ
אותם, Baומכלה CiL BÈ‡Â¿≈«»

ÔLÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÙÈNa ÔBÈlk‰«ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
הייתה  סיני  הר  שעל  האש הטבע ובדרך 

עשן , ללא להיות Ê‡˙צריכה ÏÎa¿»…
סיני  ‰CÙהר  "BÏk ÔLÚ"»«À≈∆

ÂÈÏÚ „È L‡" ÈtÓ ,BÚËƒ¿ƒ¿≈¬∆»«»»
,"L‡a 'ÈÂ‰,תורה במתן  וכאן , ¬»»»≈

למעלה, מלמטה ירדה ∆≈‰CÙÈהאש
‰iÏÚ‰ ÚËa ˘‡‰ Ï˘ BÚËƒ¿¿∆«»¬ƒ»
שהחל  להורות כדי  למטה, מלמעלה

להשלים  הכוח לאדם ניתן  תורה ממתן 

לגילוי  ולגרום הבריאה כוונת את

בעולם. אלוקות

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ««««
‰BzŒÔzÓaL מתואר שהוא כפי  ∆¿««»

יתרו  È„בפרשת L‡" È˙k¿ƒ¬∆»«
Ì˙Ò "L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ מבלי »»¬»»»≈¿»

האש  של  פעולתה היתה מה לפרט

e˙LÙaשירדה, eÏÈ‡Â פרשת ¿ƒ¿»»»≈
‡ÏÎ˙"משפטים L‡k" Ó‡∆¡«¿≈…∆∆

שורפת? שהאש ומפורש

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ««««
e˙LÙaLמשפטים Ï‡פרשת  ∆¿»»»≈…

e˙ka Lt˙ עצמה בתורה ƒ¿»≈«»

‰BzŒÔzÓa Lt˙pL BÓk) ÔLÚ‰ ÔÈÚ יתרו "‰Âבפרשת ƒ¿«∆»»¿∆ƒ¿»≈¿««»¿«
Ì‡ŒÈk ,("BÏk ÔLÚ ÈÈÒ הוא משפטים פרשת בפרשתנו , שמפורש מה ƒ«»«Àƒƒ

LÙÓ È"LL ‡l‡ ,("ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡iÂ") ÔÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»«»……∆¿∆»»∆»∆«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÚ"L בתורה ‰e‡"האמור  ÔLÚ ÔÈÓk? ∆»»∆¿ƒ»»

e‡a ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ (¿»¿«¿ƒ≈
‡a‰ ÔLÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«∆»»«»

L‡a c ˙ÙÈOÓ14, ƒ¿≈«»»»≈
'eÎ ˜c ‡e‰L L‡‰ L‡kL∆«¬∆»≈∆«
האש  בעולם אחרים לדברים יחסית

וכאשר  ומגושם גס פחות דבר  היא

יחסית העדינה ÌÚהאש „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ
ÈÓLb c ‰ÊÈ‡ למשל עצים כמו  ≈∆»»«¿ƒ

ÈÊ‡ ,L‡‰ BÓk ˜c BÈ‡L∆≈«¿»≈¬«
ÈLnn‰ c‰Ó ÔLÚ ‰NÚ«¬∆»»≈«»»««»ƒ

המוחשי  L‡a,הגשמי  ÛNp‰«ƒ¿»»≈
˙e„ÈÒÙ‰Ó ‡e‰Â אבדןÈ˜ÏÁ ¿≈∆¿≈∆¿≈

˙eiÓÁ‰ גשמיים המרכיבים היותר  «»¿ƒ
ÔÎlLורוחניים  ,ÛNp‰ caL∆«»»«ƒ¿»∆»≈

Ì‰L ÌÈiÓLb ÌÈc ‰p‰ƒ≈¿»ƒ«¿ƒƒ∆≈
ÓBÁ‰ Èl˜ כל וגסים עבים ואינם «≈«∆

ÙNכך  Ì‰ È‰,‰Ó ÌÈ ¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈
.˜c ‡e‰ Ì‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰Â¿∆»»«≈≈∆«
ÈÏÚa ÌÈiÓLb ÌÈc Ï‡¬»¿»ƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ ,Ò‚Â Ú ÓBÁ∆»¿«ƒ¡∆«
Ì˙BlÎÏ L‡‰ ÊÁB‡ Ì‰a»∆≈»≈¿«»

נשרפים, הם גם דבר  של  ≈p‰ƒ‰ובסופו 
‡e‰ Ì„ÒÙ‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰∆»»«≈≈∆¿≈»

Ú ÔLÚ, יותר ‰e‡וסמיך  ÌbL »»»∆«
עבים  חומרים מכיליון  שנוצר  העשן 

Ú‰וגסים, ˙e‡ÈˆÓ ÏÚa««¿ƒ»»
ÔLÚaL ,‡ˆÓÂ .‰q‚Â שיוצא ¿«»¿ƒ¿»∆∆»»
דבר  שריפת בעת «kƒמהאש

ÓBÁ ‰nk „Ú (‡ha˙Óe)ƒ¿«≈««»∆
‡a ‰Ê ÔÈÚÂ ,Òb ‡e‰ c‰«»»«¿ƒ¿»∆»
c‰ ÔBÈÏÎa ÈeÏÈb È„ÈÏƒ≈ƒ¿ƒ¿«»»
הפרטים  בשני  מתגלה הוא שבה בצורה

שבה  המהירות מידת – האמורים

אם  העשן  של  וצורתו  הכיליון  מתרחש

עבה.הוא  או  דק

Ìb ‡e‰ ÔkL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈«
ÔBÈÏÎÂ ÏeËÈa ,˙eiÁea¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
באלוקות  ולהיכלל  להתעלות השאיפה

של  המציאות ואבדן  כיליון  כדי  עד 
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ז      

ׁשה ּוא  ע ׁש"ן ּבפיר ּוׁש ה ּיד ּוע  ּובהק ּדים  ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹלאלק ּות .

ּבספרי  (ּכמבאר  ונפ ׁש' ׁשנה  'ע ֹולם  ֿ ּתיב ֹות  ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹרא ׁשי

יצירה ' ל 'ספר  הראב "ד  ּובפיר ּוׁש ),15ה ּקּבלה , ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה  ('ע ֹולם  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכלל ּות  על  ְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּמֹורה 

על ּיה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשה ּוא  ּכפי ֿ ידי 16ונפ ׁש') על  , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָ

הוי' עליו ירד  א ׁשר  ("מ ּפני ׁשּלמעלה  הא ׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגיל ּוי

הע ֹולם , יׁשּות  ונכלה  נאכל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבא ׁש"),

(והינּו, לאלק ּות  וה ּכּליֹון ה ּביט ּול  ּבֹו ְְְְֱֲִִֶַַַַָָֹונע ׂשה 

למ ּטה , מ ּלמעלה  ה ּגיל ּוי על  מ ֹורה  הא ׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשענין

הע ֹולמ ֹות  על ּית  על  מ ֹורה  הע ׁשן ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָואיל ּו

על ּיתם , לאחרי אפיל ּו ׁשּלכן למעלה , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמ ּלמ ּטה 

ּבע ׁשן  ּכמ ֹו ועכר ּורית , עפר ּורית  ׁשל  ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָנׁשאר 

ענין  היה  ֿ ּתֹורה  ׁשּבמ ּתן ה ּטעם  וזה ּו ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָה ּגׁשמי).

הר  ה ּוא  סיני ׁשהר  (ּכּנ"ל  מ ּדֹומם  (ּגם ) ע ׁשן ִִֵֶֶַַַַַַָָׁשל 

ה ּוא  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ׁשה ּתכלית  ּדכיון אבנים ), ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשל 

העלאה  ה ּנה  הה ׁשּתל ׁשל ּות , ּכלל ּות  את  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעל ֹות 

ׁשּזה ּו ּתח ּתֹונה , הכי מה ּדר ּגא  להתחיל  צריכה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזֹו

ה ּיד ּוע  ּכּמׁשל  ה ּדֹומם , ּבית 17ענין ּכתלי מהג ּבהת  ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּצריכים  ליווע "ר , ה ּנקרא  ההג ּבהה  ּכלי ֿ ידי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעל 

להג ּביּה ואז להתחיל  ּדוקא , ה ּתח ּתֹונה  מה ּקֹורה  ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמּנּו, העליֹונים  ּגם  יּוג ּבה ּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ ּמילא 

מג ּביּה היה  לא  ה ּכֹותל , מאמצע  מתחיל  היה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאם 

ה ּתח ּתֹונֹות . ה ּקֹור ֹות  ְֶַַַאת 

ה ּפס ּוקים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג ) ּבין החל ּוק  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֵַַָ

סיני  "והר  ה ּפס ּוק  ּדה ּנה , ְְִִֵַַַַַָה ּנ"ל .

וכיון  ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן ה ּזמן א ֹוד ֹות  קאי ּכל ֹו" ְְְֵֵַַַַַָָָָֻע ׁשן

מ ּלמעלה   ּבדר אלק ּות  ּגיל ּוי היה  ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבמ ּתןּֿתֹורה 

עליו  ירד  א ׁשר  "מ ּפני ה ּפס ּוק  ּוכהמ ׁש) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָלמ ּטה 

למעלה  מ ּצד  היה  ׁשה ּגיל ּוי הינּו, ּבא ׁש", ),18הוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

מזּוּכ ׁשאינֹו וחמרי ּגׁשמי עדין היה  ,19והע ֹולם  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
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תתטז).15) (ע ' עשן סיני  והר ד"ה יתרו תתכא 16)אוה"ת ע ' ואילך. תתכג (ע ' שלאח "ז בד"ה וכן שם. אוה"ת בארוכה ראה

ועוד. תרס "ב . הנ"ל ד"ה א.17)ואילך). ד, בראשית תו"א ההמשך )18ראה ובסוף  שם. תרס "ב  סיני  והר ד"ה גם ראה

שם. ובכ"מ .19)(דתרס "ב ) ואילך. תתקל ע ' ח "ב  תער"ב  המשך ראה

    
˙e˜Ï‡Ï ‰hÓÏc ÌÈc‰ בדומה דרגות חילוקי  יש זה בעניין  שגם «¿»ƒƒ¿«»∆¡…

האמורות  הדרגות ומבאר לחילוקי  שממשיך  כפי  העשן , לגבי  .לעיל 
ÌÏBÚ' ˙BÈzŒÈL‡ ‡e‰L Ô"LÚ LeÈÙa Úe„i‰ ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ«»«¿≈»»∆»≈≈»

'LÙÂ ‰L הזמן המקום, – מציאות המגדירים הדברים שלושת שהם »»¿∆∆
ÈÙÒaוהאדם  ‡Ók)«¿…»¿ƒ¿≈

„"‡‰ LeÈÙe ,‰Ïaw‰««»»¿≈»«¬»
'‰ÈˆÈ ÙÒ'Ï15ÏÚ ‰BnL ,( ¿≈∆¿ƒ»∆∆«

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של  ¿»«ƒ¿«¿¿
ממדריגה  ונמשך  היורד  האלוקי 

LÙÂ')למדריגה  ‰L ÌÏBÚ')»»»¿∆∆
‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk16 ¿ƒ∆¿∆∆¬ƒ»

למעלה, ÈeÏÈbמלמטה È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
של  למטה מלמעלה ≈«‰‡Lוהמשכה

„È L‡ ÈtÓ") ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈¬∆»«
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,("L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ»»¬»»»≈∆«¿≈

‰Ê האלוקות והמשכת מגילוי  כתוצאה ∆
ÌÏBÚ‰ ˙eLÈ ‰ÏÎÂ ÏÎ‡∆¡«¿ƒ¿»≈»»
בפני  ומציאות 'יש' הוא שבהרגשתו 

‰ÏeËÈaעצמה, Ba ‰NÚÂ¿«¬»«ƒ
ÔBÈlk‰Â להתבטל הרצון והשאיפה ¿«ƒ»

L‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«¿∆ƒ¿«»≈
ÈeÏÈb‰ ÏÚ ‰BÓ האור של  ∆««ƒ

eÏÈ‡Âהאלוקי  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ
˙iÏÚ ÏÚ ‰BÓ ÔLÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»∆«¬ƒ«

hÓlÓ‰התעלות  ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿«»
ÔÎlL ,‰ÏÚÓÏ התעלות שזו  כיון  ¿«¿»∆»≈

והמגושמים  הנחותים העולמות של 

עצמם  ÈÁ‡Ïמצד  eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¬≈
ÏL ÔÈÚ ‡L ,Ì˙iÏÚ¬ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»∆

˙ÈeÎÚÂ ˙ÈeÙÚ זה ואין  «¿ƒ¿«¿ƒ
מושלם, ‰ÈÓLbזיכוך  ÔLÚa BÓk¿∆»»««¿ƒ

מהאש, ועולה ומיתמר  בא אמנם שהוא

דבר  משריפת נוצרת שהאש כיוון  אבל 

היסודות  ארבעת מכל  שמורכב

יש האמורים, העפר , יסוד  זה ובכלל 

ועכרורית' 'עפרורית הגשמי  ).בעשן 
ÌÚh‰ e‰ÊÂ העניינים פנימיות לפי  ¿∆«««

ÏL ÔÈÚ ‰È‰ ‰BzŒÔzÓaL∆¿««»»»ƒ¿»∆
Ï"pk) ÌÓBcÓ (Ìb) ÔLÚ»»«ƒ≈««
ÏL ‰ ‡e‰ ÈÈÒ ‰L∆«ƒ««∆

(ÌÈ‡ הנחות החלק שהוא ¬»ƒ

התעלה, הוא  וגם ‰e‡שבבריאה ‰BzŒÔzÓc ˙ÈÏÎz‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿ƒ¿««»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï,נחותות הכי  הדרגות גם כולל  ¿«¬∆¿»«ƒ¿«¿¿

,‰BzÁz ÈÎ‰ ‡bc‰Ó ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ ‰‡ÏÚ‰ ‰p‰ƒ≈«¬»»¿ƒ»¿«¿ƒ≈««¿»¬ƒ«¿»
ÌÓBc‰ ÔÈÚ e‰fL של טבע פי  על  שלא פעולה הייתה תורה במתן  ולכן  ∆∆ƒ¿««≈

לכך  ביטוי  לתת אבנים, משריפת עשן 

שבבריאה  תחתון  הכי  החלק שגם

‰Úe„iמתעלה, ÏLnk17 בתורת «»»«»«
˜Ó˙ÂÈהחסידות  ÈÏ˙k ˙‰a‚‰≈«¿»«»¿≈

‰‰a‚‰‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ˙Èa«ƒ«¿≈¿ƒ««¿»»
,"ÚÂÂÈÏ ‡˜p‰,מנוף «ƒ¿»ƒ∆

dÈa‚‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰BzÁz‰ ‰Bw‰Ó הבית של  ≈«»««¿»

Ìb e‰a‚eÈ ‡ÏÈnÓ Ê‡Â ,‡˜Âc«¿»¿»ƒ≈»¿¿«
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,epnÓ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ∆«∆≈
ÚˆÓ‡Ó ÏÈÁ˙Ó ‰È‰ Ì‡ Ôk≈ƒ»»«¿ƒ≈∆¿«
˙‡ dÈa‚Ó ‰È‰ ‡Ï ,Ï˙Bk‰«∆…»»«¿ƒ«∆

˙BBzÁz‰ ˙BBw‰ אם וגם «««¿
לא  התחתון  החלק מוגבה, היה האמצע

בנמשל , גם וכך  בעקבותיו , עולה היה

נעלים  בחלקים הייתה ההתעלות אם

צומח), ואפילו  חי  (מדבר , הבריאה של 

היה  לא (דומם) הנחות החלק אזי 

התחילה  ההעלאה ולכן  מתעלה,

(דומם). סיני  הר  של  מהאבנים

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈¿»≈
˜eÏÁ‰ ההבדלÌÈ˜eÒt‰ ÔÈa «ƒ≈«¿ƒ

‰Â" ˜eÒt‰ ,‰p‰c .Ï"p‰««¿ƒ≈«»¿«
È‡˜ "BÏk ÔLÚ ÈÈÒ מכוון ƒ«»«À»≈

,‰BzŒÔzÓc ÔÓf‰ ˙B„B‡«¿«¿««»
‰È‰ ‰BzŒÔzÓaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»»»
‰ÏÚÓlÓ C„a ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈbƒ¡…¿∆∆ƒ¿«¿»
˜eÒt‰ CLÓ‰Îe) ‰hÓÏ¿«»¿∆¿≈«»
'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „È L‡ ÈtÓ"ƒ¿≈¬∆»«»»¬»»

,"L‡a אל ירד  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש »≈
למטה מלמעלה ¿»‰eÈ,ההר 

„vÓ ‰È‰ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ»»ƒ«
‰ÏÚÓÏ18‰È‰ ÌÏBÚ‰Â ,( ¿«¿»¿»»»»

BÈ‡L ÈÓÁÂ ÈÓLb ÔÈ„Ú¬«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ∆≈
CkeÊÓ19, בחסידות כמבואר  ¿»

מלמעלה  אלוקות התגלות יש שכאשר 

התגלות  של  יתרון  בכך  יש למטה
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ח    

וכליֹון  ּביט ּול  אז ּפעל  זה  אלק ּות  ּגיל ּוי ְְֱִִִִֵֶַָָֹה ּנה 

ׁשריּבּוי  ּכל ֹו", ע ׁשן סיני ׁש"הר  ּבא ֹופן ְִִֶֶֶַַַָָָֻהע ֹולם 

ּדק  היה  לא  הע ֹולם  ׁשחמר ּיּות  מ ֹורה  הע ׁשן ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוג ֹודל 

"מ ּפני  ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר  ויׁש .ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּומזּוּכ

מפרט  ואינֹו (סתם , ּבא ׁש" הוי' עליו ירד  ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָָא ׁשר 

נע ׂשה  ׁשהע ׁשן מ ׁשמע  זה  ׁשּמּלׁשֹון ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"אכלת "),

(ּכּנ"ל  ה ּנׂשרף  ּדבר  מ ּכליֹון ולא  עצמ ֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמהא ׁש

היה  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן הע ֹולם  מ ּצב  ּכי א ), ְְִִִַַַַַָָָָָסעיף 

נׂשרף  להיֹות  ּגם  רא ּוי ׁשאינֹו עד  ּכ ֿ ּכל  ְְִִֵֶַַַַָָָּגס 

ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּדֹומם  (ּבד ּוגמת  א ׁש ֿ ידי על  ),20ונכלה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַ

ההר  לכליֹון ּכ ֿ ּכל  ׁשּי הע ׁשן אין .21ולכן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָ

ג ֹו' ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ּומראה  ה ּפס ּוק  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְֵֵֵֵֶַַַָמה 

לאחרי  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ׁשּלאחרי ה ּזמן א ֹוד ֹות  ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָקאי

ּבע ֹולם , ּפעל  ֿ ּתֹורה  ׁשּמּתן וההזּדּככ ּות  ְְְִִֶַַַַַַָָָָה ּביט ּול 

.ּכ ֿ ּכל  ּבג ּסּות  הע ֹולם  מציא ּות  היתה  לא  ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשאז

ּכיון  אכלת ", ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  נאמר  ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולכן

ונׂשרף  נאכל  ׁשּיהא  ורא ּוי יֹותר  ּדק  ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנע ׂשה 

ּבד ּיּוק  לה ֹוסיף  [ויׁש ׁשּלמעלה . הא ׁש ֿ ידי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָעל 

אכלת  ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  ה ּכת ּוב  ְְְְֵֵֶֶַַָֹל ׁשֹון

והינּו, ההר ", להיֹות ּברא ׁש צריכה  ׁשּתחלה  ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ

לרא ׁש ועד  ּבהר , וע ֹולה  מתל ּקט  העפר  ׁשּכלל ּות  עצמם , מ ּצד  ה ּנבראים  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל ּית 

מלמעלה , א ֹור ' ה 'ּגיל ּוי ֿ ידי ׁשעל  וההעלאה  ה ּביט ּול  נע ׂשה  ּכ ֿ ואחר  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָההר ,
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לומר 20) שייך ולא האש, ממהות לגמרי  הערך בריחוק  הוא כי  באש, בטבעו כלה אינו שדומם הפנימי  טעם גם שזהו וי "ל

(ס "א  לעיל שנתבאר במה לומר יש אולי  ועפ "ז וכו'. לצומח  בנוגע  שאומרים כמו לאש, טבעו והיפך בניגוד שהוא זה גם

הכליון  בו שייך ואינו אבנים, היותו עם סיני , ש"הר מ "ת, בעת שנעשה הבריאה טבע  שינוי  בענין תש"ח ) סיני  והר מסד"ה -

מזה, דמוכח  העליה", בטבע  טבעו היפך באש, הוי ' עליו ירד אשר מפני  טבעו, היפך כולו עשן בכ"ז עשן, להיות בשריפה

כי - האש טבע  שינוי  הבריאה, טבע  בשינוי  ענין לעוד צריך כ"א האש, ירידת שיפעול מספיק  הי ' לא ההר טבע  דשינוי 

תו"ח  ראה - מדבר בחי ' הוא דאש ומדבר, דומם (דוגמת האש ממהות הערך בריחוק  הוא מהותו עצם מצד שהדומם מכיון

האש, טבע  שינוי  גם להיות צריך הכליון, ענין בו שנתחדש לאחר גם לכן, ועוד), קטו ע ' ריש תרס "ו המשך ג. יט , בראשית

הנפש  לחבר לעשות המפליא כח  צ "ל כו', הוי ' שם בציור והם להנפש בטלים הגוף  שאברי  היות שעם והגוף , הנפש דוגמת

דירידת  ובכ"מ , (ס "ו) שם אחרי  בד"ה המבואר (וע "ד) ע "פ  י "ל או ובכ"מ ). בתחלתו. תרמ "ט  אחרי ֿמות (ד"ה הגוף  עם

(ראה  בו נוסף  דבר ה"ז טבעו, היפך הוא בו שנעשה הכליון ענין ש(בנדו"ד) ומכיון הכלים, שורש מעלת מצד היא האור

ביטול  זה אין כי  הגבול), (כח  הכלי  שרש עי "ז מתגלה אין לכן נסים), סוגי  ב ' ע "ד - 242 ע ' חי "ח  ,89 ע ' ח "ו לקו"ש

ואכ"מ . חידוש. היא האש ירידת ולכן הוא, ענינו מצד דומם 21)הכלי  בחי ' לענין שם, תרס "ב  סיני  והר מד"ה ולהעיר

האש. ע "י  עולה שאינו שבדומם

    
ואילו  בבריאה שינוי  תפעל  לא שההתגלות יתכן  אבל  ונעלית, גבוהה ממדריגה

האדם  אמנם למעלה מלמטה התעלות בדרך  היא לאלוקות ההתקרבות כאשר 

ההתעלות  אבל  באלוקות ביותר  גבוהות לדרגות להגיע יכולים לא והעולם

ההתגלות  ידי  על  בהם הנפעל  מהזיכוך  יותר  עוד  אותם מזככת עצמם מצד 

Ê‰מלמעלה, ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰p‰ƒ≈ƒ¡…∆
הר  על  הוא ברוך  הקדוש ירידת של 

‡Êסיני  ÏÚt תורה מתן  בעת »«»
Â ÏeËÈaÔÙB‡a ÌÏBÚ‰ ÔBÈÏÎ ƒ¿ƒ¿»»¿∆

,"BÏk ÔLÚ ÈÈÒ ‰"L∆«ƒ«»«À
ÔLÚ‰ Ï„B‚Â ÈeaÈL ככתוב ∆ƒ¿∆∆»»
כולו ", "עשן  היה ההר  ∆BÓ‰שכל 

˜c ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙eiÓÁL∆»¿ƒ»»…»»«
CkeÊÓe' אכילתו' ולכן  ועבה גס אלא ¿»

רב. בעשן  כרוכים ו 'שריפתו '

Ìb e‰fL ÓBÏ LÈÂ לדיוק הטעם ¿≈«∆∆«
בתחילת  כנזכר  האמור , בפסוק נוסף

"ÈtÓהמאמר , e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿≈
"L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „È L‡¬∆»«»»¬»»»≈
"˙ÏÎ‡" ËÙÓ BÈ‡Â ,Ì˙Ò)¿»¿≈¿»≈…∆∆
הנזכר  האחר  בפסוק שנאמר  כמו 

Ê‰לעיל  ÔBLlnL סתם ), "אש" ∆ƒ»∆
L‡‰Ó ‰NÚ ÔLÚ‰L ÚÓLÓ«¿«∆∆»»«¬»≈»≈
c ÔBÈÏkÓ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ«¿¿…ƒƒ¿»»
,(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÛNp‰«ƒ¿»««¿ƒ
הוא  העניין  פנימיות פי  על  לכך  והטעם

ŒÔzÓ ÔÓÊa ÌÏBÚ‰ vÓ Èkƒ««»»ƒ¿«««
Òb ‰È‰ ‰Bz ומגושם חומרי  »»»«

Ìb Èe‡ BÈ‡L „Ú CkŒÏk»««∆≈»«
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÎÂ ÛN ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆«¿≈
ÌÓBc‰ ˙Ó‚e„a) L‡≈¿¿««≈

BËeLÙk20 הנחות הסוג  שהוא ƒ¿

בבריאה  ‰‰ביותר  ÔBÈÏÎÏ CkŒÏk CiL ÔLÚ‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,(21 ¿»≈≈∆»»«»»»¿ƒ¿»»
האש. ידי  על  ומזכך  מתברר  הוא אין  שעה באותה העולם חומריות בגלל  כי 

˜eÒt‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó''B‚ L‡k '‰ „Bk ‰‡Óe'È‡˜ מכוון «∆≈≈«»«¿≈¿¿≈»≈
ÏeËÈa‰ ÈÁ‡Ï ,‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL ÔÓf‰ ˙B„B‡ לאלוקות «¿«∆¿«¬≈««»¿«¬≈«ƒ

˙eÎkcÊ‰‰Â העידוןŒÔznL ¿«ƒ¿«¿∆««
Ê‡L ,ÌÏBÚa ÏÚt ‰Bz כבר »»«»»∆»

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿ƒ»»
Ó‡ ÔÎÏÂ .CkŒÏk ˙eq‚a¿«»«¿»≈∆¡«
L‡k '‰ „Bk ‰‡Óe"«¿≈¿¿≈

‰NÚpL ÔÂÈk ,"˙ÏÎ‡ העולם …∆∆≈»∆«¬»
˜c מעודן‡‰iL Èe‡Â ˙BÈ «≈¿»∆¿≈

ÛNÂ ÏÎ‡ ומזדכך מתעלה היינו  ∆¡»¿ƒ¿»
.‰ÏÚÓlL L‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈∆¿«¿»

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ¿ƒ¿
'‰ „Bk ‰‡Óe" e˙k‰«»«¿≈¿
,"‰‰ L‡a ˙ÏÎ‡ L‡k¿≈…∆∆¿…»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ÏÁzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

˙iÏÚוהתעלות ‰ÌÈ‡pזיכוך  ¬ƒ««ƒ¿»ƒ
ÙÚ‰ ˙eÏÏkL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆¿»∆»»

ËwÏ˙Ó נאסף‰a ‰ÏBÚÂ, עצמו ƒ¿«≈¿∆»»
CkŒÁ‡Â ,‰‰ L‡Ï „ÚÂ¿«¿…»»¿««»
ההר , לראש הגיע שהעפר  אחרי 

שנשלמה  לאחר  – העניין  ובפנימיות

מצד  התחתון  העולם של  ההתעלות

בו NÚ‰עצמו  ונוסף נפעל  «¬∆
ÏeËÈa‰לאלוקות‰‡ÏÚ‰‰Â «ƒ¿««¬»»

והזיכוך  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLההתעלות
e‰fL ,‰ÏÚÓÏÓ 'B‡ ÈeÏÈb'‰«ƒƒ¿«¿»∆∆
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ט      

אכלת "], ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ּד"מראה  ענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּזה ּו

א ּלא  מ ּמׁש, ע ׁשן ׁשל  ענין ּגרם  ׁשּלא  זאת , ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹוע ֹוד 

ֿ אם  ּכי ע ׁשן ּבׁשם  ּבּתֹורה  נקרא  לא  ּדּקּות ֹו ְְְִִִֵַַָָָָֹלר ֹוב 

ענן  ּבת ֹו22ּבׁשם  מ ׁשה  "וּיבא  נאמר  זה  ׁשעל  , ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מ ּמּטה  ועל ּיה  ּכּליֹון על  מ ֹורה  אינֹו ׁשענן ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהענן",

.23למעלה  ְְַָ

ÌÓ‡ ׁשּכת ּוב (ּכמ ֹו ה ּוא " ע ׁשן "ּכמין זה  ענן »¿»ְְִֶֶָָָָָ

ר ׁש"י  ׁשל 24ּבפיר ּוׁש יינּה ׁשה ּוא  ְִֵֵֶֶַָ

ּגיל ּוי 25ּתֹורה  אינֹו זה  ענן ׁשל  ׁשענינֹו ּדכיון ,( ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבּפס ּוקים  ׁשּנזּכר  הענן (ּכמ ֹו מ ּלמעלה  ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹאלק ּות 

ּכב ֹוד  מ "מראה  ׁשּבא  ענן ה ּוא  א ּלא  ֿ זה ), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלפני

ּביט ּול  ּפֹועל  ׁשאלק ּות  ּכפי הינּו אכלת ", ּכא ׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַֹֹה '

ּבֹו ׁשּגם  ה ּוא " ע ׁשן "ּכמין לכן הע ֹולם , ְְִִִֵֶַָָָָָּבמציא ּות 

ׁשּבאה  ועכר ּורית , עפר ּורית  ע ׁשן, ׁשל  ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיׁש

ּדענין  ּדהמכון ּבזה , והענין הח ֹומר . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמ ּכליֹון

 ית ּבר ל ֹו ּדירה  מהע ֹולם  לע ׂשֹות  ה ּוא  ְֲִִֵֵַַָָָָָה ּתֹורה 

מ ׁשה 26ּבתח ּתֹונים   ה ּוצר ׁשּבֹו זה , ענן לכן , ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולהביאם  (וּתֹורה ) ה ּלּוח ֹות  את  לק ּבל  ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלבא 

מ ּלמעלה  ּגל ּוי ׁשּזה ּו ה ּוא ", ע ׁשן "ּכמין ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמ ּטה ,

א ּלא  ּדה ּנבראים , הח ֹומר  ּוביט ּול  ּכּליֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּפֹועל 

ׁשּפעל  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ה ּגיל ּוי לאחרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּלהיֹות ֹו

לא  לכן הע ֹולם , ּבח ֹומר  ּכללי ּוביט ּול  ְְְְִִִֵֶַָָָָֹהזּדּככ ּות 

ּדמ ּתןֿ ה ּגיל ּוי ּבתחלת  ּכמ ֹו (ּכל ֹו), ע ׁשן ְְְֲִִִַַַַַָָָֻנע ׂשה 

ע ׁשן". "ּכמין רק  א ּלא  ְִֶַָָָָּתֹורה ,

מי ÔÈÚ‰Âד ) יׁש ּדה ּנה , האדם , ּבעב ֹודת  ּבזה  ¿»ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ול ּדברים  לי מה  ְְִִֵֶַַָׁשּטֹוען,

הרי  ּבירידה ,  צ ֹור יׁש אם  וגם  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָה ּתח ּתֹונים ,

א ֹו חי ּבמדרגת  ׁשהם  לענינים  הירידה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמס ּפיקה 

עם  ּגם  ּולהתע ּסק  לירד  לא  אבל  צ ֹומח , ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאפיל ּו

נראה  ׁשּלא  ּביֹותר  חמרית  מציא ּות  ּדהינּו, ה ּדֹומם , ּבס ּוג  ׁשהם  הע ֹולם  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעניני

טבע ֹו) (מ ּצד  ה ּוא  ה ּנה  הוי', א ׁש מאיר  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו ועד  ּכלל , ח ּיּות  ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה
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(22.14 שבהערה התו"א א.23)לשון טז, שרה חיי  תו"א נתבאר 24)וראה - מקרא של פשוטו ע "פ  בפירש"י  הביאור

וש"נ. .(262 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת י  סעיף  שבהתוועדות בשיחה שבט .25)בארוכה כט  יום" "היום ראה

פל"ו.26) תניא ראה

    
"˙ÏÎ‡ L‡k '‰ „Bk ‰‡Ó"c ÔÈÚ על הנפעל  והזיכוך  הבירור  ƒ¿»¿«¿≈¿¿≈…∆∆

אלוקות  גילוי  ידי  שעל  הזיכוך  – העניין  ובפנימיות מלמעלה, הבאה האש ידי 

למטה  Ìbמלמעלה ‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ ÔLÚהאש], ÏL ÔÈÚ ¿…∆…»«ƒ¿»∆»»
B˙ewc BÏ ‡l‡ ,LnÓ כללות (ואת ההר  את לברר  נועד  הוא שהרי  «»∆»¿«

במתן  התעדן  שכבר  לאחר  העולם)

ÌLaתורה ‰Bza ‡˜ ‡Ï…ƒ¿»«»¿≈
ÔÚ ÌLa Ì‡ŒÈk ÔLÚ22, »»ƒƒ¿≈»»

‰LÓ ‡iÂ" Ó‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡««»……∆
BÈ‡ ÔÚL ,"ÔÚ‰ CB˙a¿∆»»∆»»≈
‰hnÓ ‰iÏÚÂ ÔBÈlk ÏÚ ‰BÓ∆«ƒ»«¬ƒ»ƒ«»

‰ÏÚÓÏ23 בבירור צורך  אין  כבר  כי  ¿«¿»
לעיל . כמבואר  זו , בדרך  וזיכוך 

ÔLÚ ÔÈÓk" ‰Ê ÔÚ ÌÓ‡»¿»»»∆¿ƒ»»
LeÈÙa e˙kL BÓk) "‡e‰¿∆»¿≈

È"L24ÏL dÈÈ ‡e‰L «ƒ∆≈»∆
‰Bz25 של עניינים בתוכו  וכולל  »

'נכנס  והרי  יין  בחינת התורה, פנימיות

סוד ' יצא ÏLיין  BÈÚL ÔÂÈÎc ,(¿≈»∆ƒ¿»∆
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb BÈ‡ ‰Ê ÔÚ»»∆≈ƒ¡…

‰ÏÚÓlÓ חודר ואינו  נעלה שנשאר  ƒ¿«¿»
kÊpLלמטה ÔÚ‰ BÓk)¿∆»»∆ƒ¿«

‡l‡ ,(‰ÊŒÈÙlL ÌÈ˜eÒta«¿ƒ∆ƒ¿≈∆∆»
„Bk ‰‡Ó"Ó ‡aL ÔÚ ‡e‰»»∆»ƒ«¿≈¿
ÈÙk eÈ‰ ,"˙ÏÎ‡ L‡k '‰¿≈…∆∆«¿¿ƒ

˙e˜Ï‡L למעלה מלמטה יורד  ∆¡…
האלוקי  ÏeËÈaוהאור  ÏÚBt≈ƒ

ÔÈÓk" ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»»»≈¿ƒ
Ba ÌbL "‡e‰ ÔLÚ היותו עם »»∆«

ÔLÚ,"ענן " ÏL ÔÈÚ LÈ≈ƒ¿»∆»»
‰‡aL ,˙ÈeÎÚÂ ˙ÈeÙÚ«¿ƒ¿«¿ƒ∆»»

ÓBÁ‰ ÔBÈÏkÓ דבר של  לאמתו  כי  ƒƒ¿«∆
החומרי , העולם את מזכך  זה "ענן " גם

ומבאר . שממשיך  כפי 

ÔÂÎÓ‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â המטרה ¿»ƒ¿»»∆¿«¿À»
‰Bz‰והתכלית ÔÈÚc מתן היינו  ¿ƒ¿««»

הזה בעולם BNÚÏ˙תורה ‡e‰«¬
Ca˙È BÏ ‰Èc ÌÏBÚ‰Ó≈»»ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a26, העולם את לעשות ¿«¿ƒ
'דירה' ראוי , למקום התחתון  הזה

אלוקות, BaLלגילוי  ,‰Ê ÔÚ ÔÎÏ»≈»»∆∆
Ïa˜Ï È„k ‡Ï ‰LÓ Cˆe‰¿«…∆»…¿≈¿«≈
(‰BzÂ) ˙BÁel‰ ˙‡∆«¿»

Ì‡È‰ÏÂ מלמעלהÈeÏb e‰fL ,"‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓk" ,‰hÓÏ ¿«¬ƒ»¿«»¿ƒ»»∆∆ƒ
ÌÈ‡p‰c ÓBÁ‰ ÏeËÈe ÔBÈlk ÏÚBtL ‰ÏÚÓlÓ התורה כי  ƒ¿«¿»∆≈ƒ»ƒ«∆¿«ƒ¿»ƒ

הבריאה , כוונת את להשלים כדי  לעולם B˙BÈ‰lLירדה ‡l‡ שענן כיוון  ∆»∆ƒ¿
ומתגלה יורד  הנבראים של  התעלות הפועל  ŒÔzÓcזה ÈeÏÈb‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«ƒ¿««

ÏeËÈe ˙eÎkcÊ‰ ÏÚtL ‰Bz»∆»«ƒ¿«¿ƒ
‡Ï ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ÓBÁa ÈÏÏk¿»ƒ¿∆»»»≈…

‰NÚ(העולם את (המסמל  סיני  הר  «¬»
˙ÏÁ˙a BÓk ,(BÏk) ÔLÚ»»À¿ƒ¿ƒ«
˜ ‡l‡ ,‰BzŒÔzÓc ÈeÏÈb‰«ƒ¿««»∆»«

"ÔLÚ ÔÈÓk" זה ענן  אחד  מצד  כי  ¿ƒ»»
דומה  הוא גם ולכן  וזיכוך  ביטול  פועל 

ע  של  בירור  זהו  שני  ומצד  ולם לעשן 

הוא  ולכן  כך  כל  חומרי  אינו  שכבר 

לא  ה'עשן ' וענין  'ענן ' בתורה נקרא

בתורה  שהיה מפורש ממה (בשונה

תורה, מתן  לעיל ).קודם כמבואר 

‰Êa ÔÈÚ‰Â לידי „) בא שהוא כפי  ¿»ƒ¿»»∆
‰‡„Ìביטוי  ˙„BÚa אחד כל  של  «¬«»»»

בפרט, ÈÓואחד  LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈcÏÂ ÈÏ ‰Ó ,ÔÚBhL∆≈«ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰ לעסוק מעוניין  הוא ואין  ««¿ƒ
נחותים, דברים של  וזיכוך  בבירור 

‰„ÈÈa CBˆ LÈ Ì‡ Ì‚Â לבוא ¿«ƒ≈∆«¿ƒ»
של  הנחותים החלקים עם במגע

‰ÈÈ„‰הבריאה, ‰˜ÈtÒÓ È‰¬≈«¿ƒ»«¿ƒ»
B‡ ÈÁ ˙‚„Óa Ì‰L ÌÈÈÚÏ»ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿≈««

Ï‡ ,ÁÓBˆ eÏÈÙ‡ הוא טוען  ¬ƒ≈«¬»
הוא אבל  זו  בירידה לו  רוצה Ï‡שדי  …

ÈÈÚ ÌÚ Ìb ˜qÚ˙‰Ïe „ÈÏ≈≈¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿¿≈
,ÌÓBc‰ ‚eÒa Ì‰L ÌÏBÚ‰»»∆≈¿«≈
˙BÈa ˙ÈÓÁ ˙e‡ÈˆÓ ,eÈ‰c¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿≈

,ÏÏk ˙eiÁ da ‰‡ ‡lL כמו ∆…ƒ¿∆»«¿»
מקטנות  צמיחה בו  שיש בצומח

התנועה  כוח אפילו  בו  שיש וחי  וגדלות

שבדומם  החיות אבל  אחרים וכוחות

כל  כלל מועטת נראית שאינה עד  כך 

È‡Ó L‡k eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«¬∆≈ƒ
‡e‰ ‰p‰ ,'ÈÂ‰ L‡ הדומם ≈¬»»ƒ≈
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י    

ּבֹו נאחז הא ׁש ואין לזה , ּכלי (וצרי27אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָ

ליּה ֿ מב ּטׁשין ּד הענין ּתחלה  א 28להיֹות  .( ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

ע ׁשן  ׁשל  ענין לפע ֹול  ׁשּצריכים  ה ּוא , ְְְְִִִִִֶֶָָָָָהענין

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  ׁשה ּוא  ּדֹומם  ּבס ּוג  ּגם  ְְְֲֵֵֶַַַַָָוהעלאה 

ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן ה ּתכלית  ׁשּזה ּו ּכיון ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבע ֹולם ,

יהיה  הע ֹולם , ח ֹומר  ועל ּית  ּכליֹון הע ׁשן, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשענין

עדין   א ּבּדֹומם . ּגם  א ּלא  ּבּצֹומח , רק  לא  ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנפעל 

מתנּול  מנּול  עם  ׁשה ּמתא ּבק  ּדכיון ה ּטענה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיׁשנּה

ֿ ּכן  ּבּדברים 29ּגם  "ע ׁשן" לפע ֹול  העב ֹודה  הרי , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

ֿ ּכן  ואם  כ ּו',  להתלכל ל ֹו ּתגר ֹום  ְְְְְְִִִִֵֵַַַה ּתח ּתֹונים 

ׁשע ׂשה  זה , על  וה ּמענה  ּבּה. לעס ֹוק  ׁשּלא  ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ ּוטב 

ׁשּבחינת  והינּו ּבת ֹוכ ֹו, ׁשביל  (למ ׁשה ) ה ּקּב"ה  ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹל ֹו

מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  ׁשּבנׁשמת  אינּה30מ ׁשה  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשע ֹוברת  ּכיון נק ּיה , נׁשארת  א ּלא  כ ּו', ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמתלכלכת 

 ית ּבר א ּתֹו באמנה  ּתמיד  והיא  ׁשביל , 31ּבת ֹו, ְְְְְְִִִִִֵָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו יהיה 32ּוכמאמר  מ ּיׂשראל , אחד  ׁשּכל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נפרד  להיֹות  יכ ֹול  ואינֹו ר ֹוצה  אינֹו ׁשּיהיה , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָמי

הרמ ּב"ם  וכפסק ּֿדין ׁשּבית 33ֿמאלק ּות , מי ׁשּגם  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבאמת  ה ּנה  ע ּכּו"ם , ֿ ידי על  לכ ֹופ ֹו צרי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָּדין

ׁשּתקפ ֹור ֹוצה  א ּלא  כ ּו', ה ּמצ ֹות  ּכל  לע ׂשֹות  ה ּוא  ְְֲִֶֶֶַַָָָ

הענינים  ׁשּבפנימ ּיּות  מ ּזה , ויתרה  כ ּו'. הרע  ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיצר ֹו

מתלכלכים  אינם  ה ּגל ּויים  ה ּכח ֹות  ּגם  ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹה ּנה 

א ּלא  ע ׁשן, זה  אין ּדבר  ׁשל  לאמ ּתֹו ּכי ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמהע ׁשן,

נראה  ׁשרק  ענן ׁשּזה ּו והינּו, ע ׁשן", "ּכמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָרק 

ׁשל  וההס ּתר  ׁשההעלם  ּבזה , והענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלע ׁשן.

מציא ּות ', 'ּכמין רק  ה ּוא  האלק ּות  על  ְְֱִִַַָָָֹהע ֹולם 

היּו איל ּו ׁשהרי ה ּבחירה , ענין ּבׁשביל  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנע ׂשה 

ה ּבחירה  לענין מק ֹום  היה  לא  האמת  את  ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹר ֹואים 

מ ּבאר ּדיט ׁשֹוב  ה ּצּדיק  הרב  מאמר  מה 34[וכ ּיד ּוע  , ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָ
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(27.20 הערה לעיל רפכ"ט .28)ראה בתניא ונתבאר הובא - א קסח , זח "ג ב ).29)ראה (לה, ספכ"ח  פמ "ב .30)תניא שם
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וש"נ. .139 ע ' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם וראה תכ. ע ' ח "ו

    
Ba ÊÁ‡ L‡‰ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ÈÏk BÈ‡ (BÚË „vÓ)27 כמבואר ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿≈»≈∆¡»

סיני  הר  של  האבנים ÔÈLhÓcלגבי  ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ)¿»ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿¿«¿ƒ
dÈÏ28 האש שאין  עבה שדבר  התניא) בספר  ונתבאר  (הובא הזוהר  כמאמר  ≈

קטנים). לחלקים אותו  לבקע צורך  יש בו , נאחזת

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ דבר של  שלאמתו  «»ƒ¿»
כ  נכונה, האמורה הטענה יוון אין 

ÏL ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»∆
‰‡ÏÚ‰Â ÔLÚ וזיכוך Ìbביטול  »»¿«¬»»«

‡e‰L ÌÓBc ‚eÒa הסוג˙Bi‰ ¿≈∆«≈
e‰fL ÔÂÈk ,ÌÏBÚaL ÔBzÁz«¿∆»»≈»∆∆

˙ÈÏÎz‰והמטרה ŒÔzÓcהכוונה ««¿ƒ¿««
ÔBÈÏk ,ÔLÚ‰ ÔÈÚL ,‰Bz»∆ƒ¿«∆»»ƒ¿

ÌÏBÚ‰ ÓBÁ ˙iÏÚÂ שיזדכך «¬ƒ«∆»»
לאלוקות, ויתקרב לקדושה ויתעלה

,ÁÓBva ˜ ‡Ï ÏÚÙ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»…««≈«
ÌÓBca Ìb ‡l‡.הנחות ∆»««≈

,‰Úh‰ dLÈ ÔÈ„Ú C‡ טענה «¬«ƒ∆¿»««¬»
שעלולה  להימנע נוספת לאדם לגרום

בהעלאת  הדברים מלעסוק וזיכוך 

a‡˙n‰L˜התחתונים, ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿«≈
ÔkŒÌb Ïe˙Ó ÏeÓ ÌÚ29, ƒ¿À»ƒ¿«≈«≈

ההתעסקות  לעניין  התניא בספר  כנאמר 

להעלותן  כדי  זרות מחשבות עם

דעתו  ולהסיח מכך  להימנע שעדיף

(הרוחני ) שהלכלוך  כדי  אלו  ממחשבות

באדםלא  ‰BÚ„‰ידבק È‰¬≈»¬»
"ÔLÚ" ÏBÚÙÏ והעלאה ביטול  ƒ¿»»

BÏ ÌB‚z ÌÈBzÁz‰ ÌÈca«¿»ƒ««¿ƒƒ¿
בכך  העוסק eÎ',לאדם CÏÎÏ˙‰Ï¿ƒ¿«¿≈

˜BÒÚÏ ‡lL ËeÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»∆…«¬
da אינם זה וחשש זו  טענה גם אך  . »

מדוע. ומנמק שמשיך  כפי  מוצדקים,

BÏ ‰NÚL ,‰Ê ÏÚ ‰Ún‰Â¿««¬∆«∆∆»»
BÎB˙a ÏÈL (‰LÓÏ) ‰"aw‰«»»¿…∆¿ƒ¿

ֿ העשן , הענן  ÈÁaL˙בתוך  eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ«
„Á‡ Ïk ˙ÓLaL ‰LÓ…∆∆¿ƒ¿«»∆»

Ï‡NiÓ30˙ÎÏÎÏ˙Ó dÈ‡ ƒƒ¿»≈≈»ƒ¿«¿∆∆
'eÎ דברים בבירור  מתעסק הוא אם גם

i˜‰תחתונים, ˙‡L ‡l‡ בכל ∆»ƒ¿∆∆¿ƒ»
CB˙aמצב, ˙BÚL ÔÂÈk≈»∆∆∆¿

ÏÈL הבירו כדי  תוך  שגם היינו  האדם ובעבודת הענן , בתוך  עבורו  ר שנוצר  ¿ƒ

חומות, מוקף נפרד  שביל  בתוך  ההולך  כמשל  ומוגנת שמורה עצמה הנשמה

‡È‰Âעצמה ושלוםÈÓz„הנשמה חס עבירה בעת Ó‡‰אפילו  ¿ƒ»ƒ¿»¿»
מלאה Ca˙Èבנאמנות Bz‡31,,התניא בספר  eaכמבואר  Ó‡ÓÎe ƒƒ¿»≈¿«¬««≈

Ô˜f‰32‰ˆB BÈ‡ ,‰È‰iL ÈÓ ‰È‰È ,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏkL «»≈∆»∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆≈∆
„Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó ניסיון לידי  כשבא ולכן  ≈¡…
שבקלים' 'קל  אפילו  ה' קידוש על 

נפשו  את ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ¿ƒ¿«ƒמוסר 
Ì"aÓ‰33Œ˙ÈaL ÈÓ ÌbL »«¿«∆«ƒ∆≈

È„ÈŒÏÚ BÙBÎÏ CÈˆ ÔÈcƒ»ƒ¿«¿≈
,Ì"ekÚ הדין בית הוראת את לקיים «

להיות  שחייב דבר  לאשתו , גט (לתת

ומרצונו ) Bˆ‰מדעתו  ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆∆
,'eÎ ˙Bˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ ‡e‰«¬»«ƒ¿
'eÎ Ú‰ BˆÈ BÙ˜zL ‡l‡∆»∆¿»ƒ¿»«
אני  רוצה אמר  למעשה אם גם (ולכן 

רצונו  כי  כשר  הגט הכפייה לאחר  רק

הוראות  את לקיים הוא האמיתי 

התורה).

˙eiÓÈÙaL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿ƒƒ
˙BÁk‰ Ìb ‰p‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ≈««…

ÌÈÈeÏb‰ משתמש האדם שבהם «¿ƒ
רק  ולא הנחותים, הדברים את לברר 

הנשמה ÌÈÎÏÎÏ˙Óעצם ÌÈ‡≈»ƒ¿«¿¿ƒ
c ÏL BzÓ‡Ï Èk ,ÔLÚ‰Ó≈∆»»ƒ«¬ƒ∆»»
ÔÈÓk" ˜ ‡l‡ ,ÔLÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆»»∆»«¿ƒ

ÔÚכעין  e‰fL ,eÈ‰Â ,"ÔLÚ»»¿«¿∆∆»»
ÔLÚÏ ‰‡ ˜L אין באמת אבל  ∆«ƒ¿∆∆»»

את  ומבאר  שממשיך  כפי  'לכלוך ', בו 

האדם. בעבודת הדברים משמעות

ÌÏÚ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆¿≈
ÏÚ ÌÏBÚ‰ ÏL zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»»«

˙e˜Ï‡‰ חיותו מקור  ‰e‡שהיא »¡…
ÔÈÓk' ˜ כעין,'˙e‡ÈˆÓ «¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ ÏÈLa ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
,‰ÈÁa‰ בחירה לאדם שתהיה כדי  «¿ƒ»

לרע טוב בין  ‡eÏÈחופשית È‰L∆¬≈ƒ
eÈ‰הזה בעולם האדם ÌÈ‡Bבני  »ƒ

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï ˙Ó‡‰ ˙‡∆»¡∆…»»»
‰ÈÁa‰ ÔÈÚÏ כולם היו  ובוודאי  ¿ƒ¿««¿ƒ»

בטוב ‰Ècv˜בוחרים ‰ Ó‡Ó Úe„iÎÂ] יצחק לוי  רבי  ¿«»««¬«»«««ƒ
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יי      

ׁשאת  ּבׁשעה  ּבּה יׂשראל , מ ּבני ה ּקּב"ה  ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדֹור ׁש

את  ואיל ּו ּבּספרים , הח ּביא  ֿ עדן ּגן ׁשל  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָה ּמציא ּות 

רק  ׁשּזה ּו א ּלא  לעיניהם . העמיד  הע ֹולם  ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתאוֹות 

ּפנימית ]. עב ֹודה  יׂשראל  ּבני אצל  לע ֹורר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכדי

ּתכלית  ּבׁשביל  ּבא  ׁשההעלם  ּכיון מ ּזה , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויתרה 

והינּו, (קד ּוׁשה ). ענן ּבאמת  זה  הרי קד ּוׁשה , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָׁשל 

חמרי, ּדבר  ּכמ ֹו ע ׁשן, ּכמ ֹו ׁשּנראה  ֿ ּפי  ֿ על  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשאף 

עפר ּורית , נׁשארת  והעל ּיה  ה ּכּליֹון לאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגם 

ואיל ּו ּבׂשר , לעיני ּׁשּנראה  מה  רק  זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ׁשּכל  ּכיון קד ּוׁשה , ׁשל  ענן זה  הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבפנימ ּיּות 

ּבקד ּוׁשה . א ֹור  ּתֹוספת  ּבׁשביל  היא  ְְְִִִִֶֶַַָּתכלית ֹו

הענן e‰ÊÂה ) ּבת ֹו מ ׁשה  ׁשּמׁשה 35וּיבא  , ¿∆ְֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ואחד  אחד  ּבכל  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָר ּבנּו,

את  ק ּבל  ׁשּבנפ ׁשֹו, מ ׁשה  לבחינת  ּבנֹוגע  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ ּיׂשראל 

ּבת ֹו מ ׁשה  ּד"וּיבא  ההק ּדמה  לאחרי ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹֹה ּתֹורה 

יׁש (ׁשּלכן ה ּוא " ע ׁשן ּכמין זה  ׁש"ענן ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהענן",

לבא  ׁשּצריכים  והינּו ּבת ֹוכ ֹו), ׁשביל  ׁשּיהיה   ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹצ ֹור

את  מק ּבלים  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  הענן, את  ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָולעב ֹור 

ענין  זה  הרי ּובחיצ ֹונּיּות  ׁשּלׁשעה  ּדאף  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָה ּתֹורה ,

ל "ויהי ׁשל  ּבאים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ מק ֹום  מ ּכל  העלם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

לילה " ואר ּבעים  יֹום  אר ּבעים  ּבהר  ,1מ ׁשה  ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

מ ׁשנה  על  קאי ו"לילה " מקרא , על  קאי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁש"יֹום "

מס ּפר  אין לעלמ ֹות  ועד  כ ּו' והינּו,36ּובריתא  , ְְְְְְֲִֵַַַַָָָ

ּכ ֿ ואחר  ּבׁשלמ ּות ּה. ה ּתֹורה  את  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמק ּבלים 

ּכמ ֹו ּבע ֹולם , וחלק ֹו ּבג ּופ ֹו אחד  ּכל  זאת  ְְְְְִֶֶַָָָָֹממ ׁשי

מ ׁשּפטים ) ּפר ׁשת  ּולאחרי ּבהמ ׁש) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכת ּוב 

ּתר ּומה  וׁשכנּתי 37ּבפר ׁשת  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

מ ּיׂשראל , אחד  ּכל  ׁשּבת ֹו ה ּמק ּדׁש הן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבת ֹוכם ",

ז"ל  ר ּבֹותינּו א ּלא 38ּכמאמר  נאמר  לא  "ּבת ֹוכ ֹו ְְֱֲֵֶֶַַַַַָֹ

וג ֹו' וכסף  זהב  ּגׁשמ ּיים , ׁשּמּדברים  הינּו ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּמק ּדׁש והן ואחד ", אחד  ּכל  ּבת ֹו ע ֹוׂשים 39ּבת ֹוכם , , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבתח ּתֹונים  ּדירה  ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  ׁשּנתא ּוה  ה ּכּונה  נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ית ּבר ל ֹו .26מק ּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
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בסופו.35) תרנ"ד משה ויבוא ד"ה גם משה.36)ראה ידי  ובפי ' ח  פמ "ז, שמו"ר ח .37)ראה כה, אדמו"ר 38)תרומה לשון

עה"פ  אלשיך ואילך. ב  שכה, תרומה של"ה פ "ו. האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ . סע "ב . כ, נשא בלקו"ת הזקן

ובכ"מ . שם. ג.39)תרומה שם, תרומה

    
BLËÈc‡aÓ34da ,Ï‡NÈ ÈaÓ ‰"aw‰ LBc ‰Ó , ƒ«¿ƒ¿«≈«»»ƒ¿≈ƒ¿»≈»

eÏÈ‡Â ,ÌÈÙqa ‡ÈaÁ‰ Ô„ÚŒÔb ÏL ˙e‡Èˆn‰ ˙‡L ‰ÚLa¿»»∆∆«¿ƒ∆«≈∆∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ì‰ÈÈÚÏ „ÈÓÚ‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÂ‡z הפוך ‡˙ היה המצב שאם ומובן  ∆«¬»»∆¡ƒ¿≈≈∆

בספרים, כתובות היו  העולם ותאוות בעיניהם עדן  הגן  את רואים היו  והאנשים

בטוב. בוחרים היו  כולם «∆‡l‡בוודאי 
e‰fL וההסתר ההעלם של  עניינו  כל  ∆∆

אלא  אמיתית מציאות אינו  אלוקות על 

Èaנועד  Ïˆ‡ BÚÏ È„k ˜«¿≈¿≈≈∆¿≈
.[˙ÈÓÈt ‰„BÚ Ï‡NÈƒ¿»≈¬»¿ƒƒ

ÌÏÚ‰‰L ÔÂÈk ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆«∆¿≈
ÏL ˙ÈÏÎz ÏÈLa ‡a»ƒ¿ƒ«¿ƒ∆

‰Le„˜ האמיתית וכוונתו  ומטרתו  ¿»
בחירה, שתהיה כדי  אלא להסתיר  אינה

ÔÚכאמור , ˙Ó‡a ‰Ê È‰¬≈∆∆¡∆»»
(‰Le„˜). עשן eÈ‰Â,ולא ¿»¿«¿

BÓk ‰‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿∆¿
ÌbL ,ÈÓÁ c BÓk ,ÔLÚ»»¿»»»¿ƒ∆«
‰iÏÚ‰Â ÔBÈlk‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«ƒ»¿»¬ƒ»

˙ÈeÙÚ ˙‡L העילוי ולכאורה ƒ¿∆∆«¿ƒ
מושלם, לא ˜והזיכוך  ‰Ê È‰¬≈∆«

,Na ÈÈÚÏ ‰‡pM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿≈≈»»
˙eiÓÈÙa eÏÈ‡Â דבר של  לאמתו  ¿ƒƒ¿ƒƒ

ÔÂÈk ,‰Le„˜ ÏL ÔÚ ‰Ê È‰¬≈∆»»∆¿»≈»
B˙ÈÏÎz ÏkL,זה 'ענן ' של  ∆»«¿ƒ

של  התכלית כל  – האדם ובעובדת

העולם  על  וההסתר  È‰ƒ‡ההעלם
‰Le„˜a B‡ ˙ÙÒBz ÏÈLaƒ¿ƒ∆∆«¿»

עצמה.

CB˙a ‰LÓ ‡iÂ e‰ÊÂ (‰¿∆«»……∆¿
ÔÚ‰35ŒÏÚÂ ,ea ‰LnL , ∆»»∆…∆«≈¿«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰ÊŒCc∆∆∆¿»∆»¿∆»
ÁÏ Ú‚Ba Ï‡NiÓ‰LÓ ˙È ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

‰Bz‰ ˙‡ Ïa˜ ,BLÙaL∆¿«¿ƒ≈∆«»
פעלה  ובכך  למטה מלמעלה שירדה

‰‰˜Óc‰בעולם זיכוך  ÈÁ‡Ï¿«¬≈««¿»»
CB˙aוההכנה  ‰LÓ ‡iÂ"c¿«»……∆¿

ÔLÚ ÔÈÓk ‰Ê ÔÚ"L ,"ÔÚ‰∆»»∆»»∆¿ƒ»»
‰È‰iL CBˆ LÈ ÔÎlL) "‡e‰∆»≈≈∆∆ƒ¿∆

BÎB˙a ÏÈL לעיל כמבואר  ה'לכלוך ', מפני  ÌÈÎÈvLלהגנה eÈ‰Â ,( ¿ƒ¿¿«¿∆¿ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,ÔÚ‰ ˙‡ BÚÏÂ ‡Ï ההכנה לאחר  »…¿«¬∆∆»»¿«¿»«¿≈∆

הראשוני  הזיכוך  של  ÚLlL‰וההקדמה Û‡c ,‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ∆«»¿«∆¿»»
זמני  הזה eiBˆÈÁe˙באופן  בעולם לעין  נראים שהדברים Ê‰כפי  È‰ ¿ƒƒ¬≈∆

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈ƒ»»
È‰ÈÂ"Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰a ‰LÓ…∆»»«¿»ƒ

"‰ÏÈÏ ÌÈÚa‡Â1" ׁש"יֹום , ¿«¿»ƒ»¿»ֶ
˜Ó‡,מכוון קאי ÏÚ ֵָ«ƒ¿»

È‡˜ "‰ÏÈÏ"Â מכוון‰LÓ ÏÚ ¿«¿»»≈«ƒ¿»
ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÏ „ÚÂ 'eÎ ‡˙Èe¿«¿»¿««¬»≈

tÒÓ36 כדברי התורה הלכות שהן  ƒ¿»
ז "ל , ÌÈÏa˜nLחכמינו  ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¿ƒ

d˙eÓÏLa ‰Bz‰ כל ‡˙ עם ∆«»ƒ¿≈»
ותורה  שבכתב תורה של  החלקים

פה. CÈLÓÓשבעל  CkŒÁ‡Â¿««»«¿ƒ
B˜ÏÁÂ BÙe‚a „Á‡ Ïk ˙‡Ê…»∆»¿¿∆¿

,ÌÏBÚa וזיכוך עילוי  מה ופעל  בכל  »»
בפרט, לו  e˙kLשייך  BÓk¿∆»

˙Lt ÈÁ‡Ïe CLÓ‰a)¿∆¿≈¿«¬≈»»«
‰Óez ˙LÙa (ÌÈËtLÓ37 ƒ¿»ƒ¿»»«¿»

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
CB˙aL Lc˜n‰ Ô‰ ,"ÌÎB˙a¿»≈«ƒ¿»∆¿
Ó‡Ók ,Ï‡NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba38‡Ï BÎB˙a" «≈«¿…
Ó‡ ושכנתי" אומר  לא הכתוב ∆¡«

מצד  לומר  ראוי  היה שכך  אף  בתוכו "

המקדש על  מדובר  שהרי  «∆‡l‡הלשון 
,ÌÎB˙a,רבים Ïkלשון  CB˙a ¿»¿»

„Á‡Â „Á‡," ישראל Ô‰Âמבני  ∆»¿∆»¿≈
eÈ‰ ,BËeLÙk Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿«¿
‰Ê ,ÌÈiÓLb ÌÈcnL∆ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»

'B‚Â ÛÒÎÂ39Lc˜Ó ÌÈNBÚ , »∆∆¿ƒƒ¿»
Ca˙È BÏ וגילוי השראת תהיה שבו  ƒ¿»≈

ÓÏL˙השכינה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
‰ek‰ העולם נברא שבשבילה ««»»

‰aw"‰מלכתחילה  ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»
ÌÈBzÁ˙a ‰Èc BÏ ˙BÈ‰Ï26. ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ
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