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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
ÚhiÂ'הוי ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל «ƒ«ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עֹולם  ּב'דּבּור 1אֿל ּבזה ּומדּיק , ְְִֵֵֶַָָ

תרח"ץ  וּירא ּפרׁשת ּדׁשּבת אׁשל וּיּטע ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתחיל'

ב' ּבין הּקׁשר להבין ּדצרי ׁשנה), חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(לפני

עלֿידיֿזה  האׁשל נטיעת ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהענינים,

עלֿזה  ּומביא עֹולם. אֿל הוי' ּבׁשם ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָוּיקרא

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו אּלא 2מה וּיקרא ּתקרי אל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוּיקריא,

לאחר  ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפי הּקּב"ה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשל

מּׁשּלי  וכי להם אמר לברכֹו, עמדּו וׁשתּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָׁשאכלּו

והלא  הֹודּו3אכלּתם אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ

ּוברכּו וזהּו4וׁשּבחּו העֹולם. והיה ׁשאמר למי ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּוא  האׁשל ּדעלֿידי הענינים, ב' ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקׁשר

ׁשּמביא 5הּפנּדק  ּתיבֹות' ה'ראׁשי לפי ּובפרט , ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻ

ׁשתּיה  אכילה ּתיבֹות' 'ראׁשי ּד"אׁשל" ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבּמאמר,

ּבפי 6לויה  הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו הקריא עלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

אֿל  הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא וזהּו וׁשב, עֹובר ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּכל

ָעֹולם.

ÌÓ‡ ׁשּמדּיק (ּכמֹו להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָ

עלֿידי  האלקּות ּפרסּום ּדהרי ְְֱֲֲִֵֵַַַַָָֹּבּמאמר),

להם  ׁשהסּביר עלֿידי היה ׁשּלֹו אֹורחים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהכנסת

והיה  ׁשאמר מי וענין אכלּתם, עֹולם ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמאלקי

ּבחיק  ׁשהיא הּבריאה ענין ּכללּות ּדהינּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהעֹולם,

ו  ּבׁשם הּבֹורא, ׁשם וּיקרא ׁשּכתּוב מהּו ּכן אם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

אלקים, ׁשם נאמר העֹולם ּבבריאת והרי גֹו', ְֱֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהוי'

ׁשּכתּוב  ולכאֹורה 7ּכמֹו אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְְְֱִִִֵֶָָָָֹ

ולּמה  אלקים, ּבׁשם ׁשם וּיקרא לֹומר לֹו ְְְֱִִֵַַָָָָָָֹהיה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: ל"ג פסוק כ"א פרק רש"י:‡ÏLאברהםÚhiÂבפרשתנו ופירש «ƒ«≈∆

להביא  פרדס אמר [=אחד] חד "אשל"] המושג בפירוש [נחלקו ושמואל "רב

כל  ובו לאכסניא פונדק אמר [=ואחד] וחד בסעודה. לאורחים פירות ממנו

פירות" ÌÏBÚמיני ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ú·L ¯‡·a1 ƒ¿≈»««ƒ¿»»¿≈¬»»≈»
נקרא  אשל, אותו ידי "על רש"י: ופירש

לכל  אלוקה הקדושֿברוךֿהוא של שמו

אמר  ושותין שאוכלין לאחר העולם,

משלו, שאכלתם למי ברכו להם

מי  משל אכלתם? שמשלי אתם סבורים

אכלתם", העולם והיה ≈»¿i„Óe˜שאמר
‰Êa נ"ע הריי"צ אדמו"ר כ"ק »∆

aמאמרÚhiÂ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„' ¿ƒ««¿ƒ«ƒ«
‡¯iÂ ˙L¯t ˙aLc ÏL‡≈∆¿«»»»««≈»
‰L ÌÈMÓÁ ÈÙÏ) ı"Á¯˙ƒ¿≈¬ƒƒ»»
זה  מאמר אמירת לפני שנים] [יובל

תשמ"ח), וירא פרשת CÈ¯ˆc¿»ƒבשבת
,ÌÈÈÚ‰ '· ÔÈa ¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
ŒÏÚ ÏL‡‰ ˙ÚÈË È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«»≈∆«
'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿»»¿≈¬»»

ÌÏBÚ ÏŒ‡ איך מובן לא לכאורה כי ≈»
מפרסמת  פונדק והקמת עצים נטיעת

בעולם?. ה' שם ÊŒÏÚ‰את ‡È·Óe≈ƒ«∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó2 «∆»¿«≈«

רש"י  בפירוש בקיצור והובא (בגמרא

שם  "ויקרא זה פסוק על לעיל) שנעתק

iÂ˜¯‡וגו'" È¯˜z Ï‡ כך «ƒ¿≈«ƒ¿»
אבינו  שאברהם היא הפסוק שמשמעות

לעצמו  ה' בשם È¯˜iÂ‡קרא ‡l‡∆»««¿ƒ
È¯˜‰L‡לאחרים, „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿ƒ

ÏL BÓLÏ eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿∆
‰"aw‰ שיהיה ה' שם את ופרסם «»»

LÂ·שגּור  ¯·BÚ Ïk ÈÙa שעצר ָ¿ƒ»≈»»
שהק  שבע בפונדק בבאר אברהם .ים

Èk?e˙LÂˆ„ה  eÏÎ‡L ¯Á‡Ï , ָ≈«¿««∆»¿¿»
e„ÓÚ האורחיםBÎ¯·Ï אברהם את »¿¿»¿

להם  שנתן האוכל על לו ולהודות

Ì‰Ï ¯Ó‡ לאורחים ÈÎÂאברהם »«»∆¿ƒ
‡Ï‰Â ÌzÏÎ‡ ÈlMÓ3ÏMÓ ƒ∆ƒ¬«¿∆«¬…ƒ∆
,ÌzÏÎ‡ ÌÏBÚ È˜Ï‡ אל לכן ¡…≈»¬«¿∆

אלא  אותי ּתשּבחּו ואל לי ‰e„Bתודו ְְַ

eÎ¯·e eÁaLÂ4¯Ó‡L ÈÓÏ ¿«¿»¿¿ƒ∆»«
ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ֿ הקדושֿברוך שהוא ¿»»»»

וכו'. רקיע" "יהי אור", "יהי המאמרות עשרת באמירת העולם את שברא הוא

ÌÈÈÚ‰ '· ÔÈa ¯Lw‰ e‰ÊÂ,בעולם ה' שם ופרסום האשל נטיעת ¿∆«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
˜ct‰ ‡e‰L ÏL‡‰ È„ÈŒÏÚc5 כפי בגמרא, הדעות אחת (לפי ¿«¿≈»≈∆∆«À¿»

התורה), על רש"י מפירוש לעיל B·Èz˙'שהובא ÈL‡¯'‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ»»≈≈
"ÏL‡"c ,¯Ó‡na ‡È·nL∆≈ƒ««¬»¿≈∆
‰i˙L ‰ÏÈÎ‡ '˙B·Èz ÈL‡¯'»≈≈¬ƒ»¿ƒ»

‰ÈÂÏ6 לאורחים נתן אבינו ואברהם ¿»»
שלושת  כל את שלו הפונדק אל שבאו

הללו, ‰˜¯È‡הדברים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿ƒ
אבינו  ‰aw"‰אברהם ÏL BÓLÏƒ¿∆«»»

נקרא  יהיה הקב"ה של ששמו גרם

ומפורסם  BÚ·¯ושגור Ïk ÈÙa¿ƒ»≈
ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ e‰ÊÂ ,·LÂ»»¿∆«ƒ¿»»¿≈

ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ אברהם כלומר, ¬»»≈»
בעולם. וידוע נקרא יהיה ה' ששם גרם

BÓk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¿
È¯‰c ,(¯Ó‡na ˜i„nL∆¿«≈««¬»«¬≈
È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡‰ ÌeÒ¯tƒ¿»¡…«¿≈

BlL ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ אברהם של «¿»«¿ƒ∆
ÈaÒ‰L¯אבינו  È„ÈŒÏÚ ‰È‰»»«¿≈∆ƒ¿ƒ
Ì‰Ï שהתארחו ושבים לעוברים »∆
‡ÌzÏÎאצלו  ÌÏBÚ È˜Ï‡nL∆≈¡…≈»¬«¿∆

בו  מה' בא להם שנתן רא שהאוכל

È‰Â‰העולם, ¯Ó‡L ÈÓ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ∆»«¿»»
ÌÏBÚ‰ את גם להם הסביר אברהם »»

ה' ידי על העולם בריאת עניין

המאמרות, eÏÏk˙באמצעות eÈ‰c¿«¿¿»
˜ÈÁa ‡È‰L ‰‡È¯a‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿≈

של  ובכוחו Ì‡Âלבדו,‰Ba¯‡בידו «≈¿ƒ
·e˙kL e‰Ó Ôk העובדה לגבי כאן ≈«∆»

 ֿ הקדוש שם את פרסם אבינו שאברהם

בעולם  ÌLברוךֿהוא ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»
˙‡È¯·a È¯‰Â ,'B‚ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»«¬≈ƒ¿ƒ«
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ¯Ó‡ ÌÏBÚ‰»»∆¡«≈¡…ƒ

·e˙kL BÓk7‡¯a ˙ÈL‡¯a ¿∆»¿≈ƒ»»
BÏ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»»»
ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ¯ÓBÏ««ƒ¿»»¿≈
ÌL ¯ÈkÊÓ ‰nÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿»»«¿ƒ≈

'ÈÂ‰ אומר בפרשתנו הפסוק והרי ¬»»
שם "ויקרא ‰ÈÂ'בפירוש Ì˘· אֿל

כנאמר  אלוקים" "בשם ולא עולם",

הבריאה? בתחילת
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rayו x`aa ly` rhie

ּבהתחלת  ּגם הּוא זה ודּיּוק הוי'. ׁשם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָמזּכיר

ׁשבע  ּדמסּפר ׁשבע, ּבבאר אׁשל וּיּטע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּוק,

מּדֹות  ׁשבע על ּבּדרּוׁשים 8מֹורה ּגם 9[ּכּמבאר ְְִִֶֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  ועׂשרים 10על ׁשנה מאה ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבהם  הּבנין ימי ז' ׁשהם ׁשנים], וׁשבע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשנה

העֹולם  מּדּוע 11נברא ּביֹותר יּפלא זה ּדלפי , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּדוקא, הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא הוי', ּבׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָמסּים

העֹולם. נברא ׁשּבֹו אלקים ּבׁשם ְְְֱִִֵֶָָָֹֹולא

C‡ ּדמה הּמאמר), מהמׁש (ּכּמּובן הּוא הענין «ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

על  קאי הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ּכאן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

אלקים, ּבׁשם הּמתלּבׁש ּדלתּתא הוי' ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָֹּבחינת

הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא היה אברהם ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּדחּדּוׁשֹו

ואלקּות  ׁשהעֹולם העֹולם, אֿל ולא עֹולם ְֱֵֵֶֶָָָָָֹֹאֿל

נפרדים  ּדברים ׁשני יחּוד 12אינם ׁשּפעל אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

את  לברא אלקים ּבׁשם (הּמתלּבׁש ּדלתּתא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהוי'

העֹולם  עם .13העֹולם) ִָָָָ

1
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3

4

5

6

7

8

9
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13
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15

16

ד.8) נד, פרשתנו הרמון פלח ואילך. א תשסו, ואילך. ב תשסג, ד כרך עה"פ פרשתנו אוה"ת ביאוה"ז 9)ראה ראה

(סה"מ  תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה צז. ע' עטר"ת סה"מ ואילך. פב ס"ע ח"א ולהצ"צ ואילך. סע"ב קלא, לאדהאמ"צ

וש"נ. ס"ז. קמה) ע' ח"ב שרה.10)מלוקט חיי ובכ"מ.11)ר"פ .272 ע' תש"ח רפ. ע' תרנ"ג סה"מ לקו"ת 12)ראה ראה

ועוד. ואילך). סו ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח אשל ויטע ד"ה ואילך. תתשט ע' תבוא אוה"ת ואילך. ג מג, ראה 13)תבוא

שם. תרע"ח סה"מ ואילך. תתשיד ע' ושם שם. אוה"ת גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ˜ei„Â אלוקים שם ולא הוי' שם כאן נזכר ÏÁ˙‰a˙מדוע Ìb ‡e‰ ¿ƒ∆«¿«¿»«

ÏÚ ‰¯BÓ Ú·L ¯tÒÓc ,Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ ,˜eÒt‰«»«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿»∆«∆«
˙BcÓ Ú·L8:קבוצות לשתי כלל, בדרך נחלקות, העליונות הספירות עשר ∆«ƒ

(חסד, במידות בחינות ושבע ודעת) בינה (חכמה, במוחין בחינות שלוש

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה,

Ìbומלכות) ¯‡·nk]«¿…»«
ÌÈLe¯ca9 החסידות ÏÚמאמרי «¿ƒ«

˜eÒt‰10‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ «»«ƒ¿«≈»»
‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó≈»»»¿∆¿ƒ»»

ÌÈL Ú·LÂ הזוהר דברי לפי ¿∆«»ƒ
חיים  עילאין", ל"חיין זכתה ששרה

שלה  שהחיים כך כדי עד עליונים,

חיים  אלוקות, של חיים היו הזה בעולם

הספירו  עשר עולם של של העליונות ת

ה' את עבודתה עלֿידי כי האצילות,

בספירות  אורות והמשיכה הוסיפה

גם  ביטוי לידי בא והדבר העליונות.

חייה: שנות ˘‰במספר ‰‡Ó–

עליונות  בחינות על מורה מאה המספר

שכל  כפי הספירות עשר שורש שהם

העשר; מכל כלולה ˘‰אחת ÌÈ¯˘Ú

חכמה  על מורה עשרים המספר -

שכל  כפי המוחין) עיקר (שהם ובינה

מעשר; כלולה מהן ˘ÌÈאחת Ú·˘Â-

המידות], שבע על מורה שבע המספר

‰ÌÏBÚׁשהם  ‡¯· Ì‰aL ÔÈa‰ ÈÓÈ 'Ê11 הבריאה ימי ששת ֵֶ¿≈«ƒ¿»∆»∆ƒ¿»»»
וחסידות  בקבלה ומבואר הבנין' ימי 'שבעת יחד נקראים שאחריהם והשבת

הבריאה  של הראשון שביום כך העליונות המידות שבע כנגד מכוונים שהם

שני  ביום החסד, מידת של הארה יש מחדש) בשבוע ראשון יום בכל (וכך

בבאר  אשל ("ויטע שבע למספר יש שכך, וכיוון הלאה. וכן הגבורה מידת של

Ú·˘,לבריאה מיוחד  קשר ("ÌiÒÓ ÚecÓ ¯˙BÈa ‡ÏtÈ ‰Ê ÈÙÏcƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿≈««¿«≈
אבינו  אברהם ידי על בעולם אלוקות בפרסום המדבר ‰ÈÂ',הפסוק ÌLa¿≈¬»»

‡¯· BaL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ‡ÏÂ ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬»»«¿»¿…¿≈¡…ƒ∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ברא "בראשית ‡ÌÈ˜ÂÏ"?ככתוב »»

·e˙kM ‰Óc ,(¯Ó‡n‰ CLÓ‰Ó Ô·enk) ‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«»≈∆¿≈««¬»¿«∆»
'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ô‡k בשם נברא שהעולם לכך סתירה זו אין »«ƒ¿»»¿≈¬»»

העולם), כבורא ה' ופרסום בקריאת שמדובר (למרות הוי' בשם ולא אלוקים

כאן  האמור הוי' שם ÏÚכי È‡˜- ל z˙Ïc‡מתייחס 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa »≈«¿ƒ«¬»»ƒ¿«»
‡ÌÈ˜Ïשלמטה ÌLa LaÏ˙n‰:(דרגות) בחינות שתי יש הוי' בשם «ƒ¿«≈¿≈¡…ƒ

שם  הוא דלתתא" "הוי' (שלמטה). דלתתא" ו"הוי' (שלמעלה) דלעילא" "הוי'

דלעילא" ו"הוי' ליש, מאין העולמות את המהווה והוא לבריאה הקשור ה'

ולהחיות  להוות בעולמות מתלבש ואינו מהעולמות שלמעלה ה' שם הוא

עלמין" כל ה"ממלא האלוקי האור הוא דלתתא" "הוי' כללי (באופן אותם

את  ומחיה ידי המהווה על העולמות

ו"הוי' בנבראים, פנימית התלבשות

ה"סובב  האלוקי האור הוא דלעילא"

מהתלבשות  שלמעלה עלמין" כל

הזקן  רבינו מסביר זה ולפי בעולמות.

את  בשלח) פרשת אור' (ב'תורה

"וירא  הפסוק של הפנימית המשמעות

עשה  אשר הגדולה היד את ישראל

הוי' את העם וייראו במצרים, הוי'

פרעה  עבדו": ובמשה בהוי' ויאמינו

הוי'" את ידעתי "לא אמר מצרים מלך

"הוי' את (כי דלעילא" ל"הוי' והכוונה

גם  העולמות את המהווה דלתתא"

ישראל  שבני לאחר אבל ידע) פרעה

הגדולה  היד את וראו ממצרים יצאו

יראה  תחילה להם הייתה ה' של

בו  להכיר (שיכולים דלתתא" מ"הוי'

יראה) גורמת זו והשגה אותו ולהשיג

בני  התעלו יםֿסוף קריעת ולאחר

ב"הוי' האמינו ואז יותר ישראל

אפשר  ואי וניכר נראה שאינו דלעילא"

בו), להאמין אפשר אבל מפניו יראה ‰È‰לחוש Ì‰¯·‡ ÏL BLecÁc¿ƒ∆«¿»»»»
ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ הוא שהקדושֿברוךֿהוא כלומר «ƒ¿»»¿≈¬»»≈»

העולם בתוך ונרגשת ניכרת שהאלוקות זה במובן העולם של ‡ÏŒאֿל ‡ÏÂ¿…≈
דברים ‰ÌÏBÚשל שני הם העולם ומציאות האֿל שמציאות שמשמעו »»

מ"אֿל  בשונה הידיעה, ה' (ללא עולם" "אֿל אלא מזה, זה ונבדלים שונים

מורה ‰ ÌÈ„¯Ùעולם") ÌÈ¯·c ÈL ÌÈ‡ ˙e˜Ï‡Â ÌÏBÚ‰L ורק) ∆»»∆¡…≈»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ
העולם) על ושליט אֿל הוא 12Lשהקדושֿברוךֿהוא ‡l‡ ÏÚtאברהם , ∆»∆»«

˙‡ ‡¯·Ï ÌÈ˜Ï‡ ÌLa LaÏ˙n‰) ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ „eÁÈƒ¬»»ƒ¿«»«ƒ¿«≈¿≈¡…ƒƒ¿…∆
ÌÏBÚ‰ ÌÚ (ÌÏBÚ‰13 ומהווה העולם את הבורא הוי' שם וכאשר »»ƒ»»

העולם  הרי איתה, ומאוחד בבריאה ונרגש ניכר העולם את ומקיים  ומחיה

שהדבר  למרות הוי' שם את פרסם שאברהם פלא זה אין ולכן באלוקות. חדור

בשם  בחינה באותה מדובר כי אלוקים, בשם שנבראה לבריאה בקשר היה

מתאחדת  והיא אלוקים שם עם ושייכות קשר לה שיש דלתתא") ("הוי הוי'

אלוקים. שם עם
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ז g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay

‰p‰Â לּבנים סימן אבֹות ׁשּמעׂשה ,14ידּוע ¿ƒ≈ֲִִֵֶַַַָָָָ

האבֹות  אצל ׁשהיה ּכפי ׁשהענין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָוהינּו

אצל  אחרּֿכ נעׂשה ּומּזה ּבלבד, סימן ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא

הּוא  וכן ׁשלם. ּבנין ּבׁשלמּותֹו, הענין ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָהּבנים

ּבאפן  רק זה היה אברהם ּדאצל זה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבענין

ּדלתּתא, הוי' ּבבחינת רק זה ּפעל ולא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹּד"סימן",

ע  ועבֹודתנּו,אבל מעׂשינּו הּבנים, עבֹודת לֿידי ְֲֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבׁשם  ׁשם וּיקרא ׁשּנעׂשה מּזה, יתרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּפֹועלים

ּדלעילא  ּבהּוי' עֹולם, אֿל ּדעלֿידי 13הוי' , ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ

העתידה  הּגאּלה את מביאים ועבֹודתנּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻמעׂשינּו

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבעֹולם, ּבגּלּוי אלקּות יהיה 15ׁשאז ְְְֱִִֶֶֶָָָָֹ

ׁשהּבׂשר  יחּדו, ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָונגלה

הוי' ּכבֹוד את יראה הוי'16עצמֹו ּגם והינּו, , ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָ

עֹוד  "אין ּבחינת ּגּלּוי ׁשּיהיה עד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּדלעילא,

עֹוד"17מּלבּדֹו" "אין מּזה ּולמעלה (ּכּמבאר 18, ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

ּבזה  הענין מקֹומֹות יהיה 19ּבכּמה זה וכל ,( ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

הרחבה  והגּבלה, מּמדידה ּדלמעלה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹּבאפן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ירּוׁשלים,20אמּתית, ּתׁשב ּפרזֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

ּגבּול את אלקי הוי' ׁשאין 21ירחיב הרחבה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיהיה  ּבּתֹורה, ּגם יהיה וכן מּמּנה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגדֹולה

מּדה  מארץ ארּכה מענין ּגם למעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּגּלּוי

ים  מּני היא 22ּורחבה הרי זֹו ורחבּות אריכּות ּכי , ְְֲֲֲִִִִִֵַָָָ

 ֿ לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן הּים, ּובער הארץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבער

ּביֹותר, מּלמעלה הּתֹורה ּבחינת ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלבא
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ועוד.14) לך. לך ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ה.15)ראה מ, ועוד.16)ישעי' .44 ע' חט"ו .63 ע' ח"ט לקו"ש ראה

לה.17) ד, לט.18)ואתחנן שם, לקו"ש 19)ואתחנן וראה ואילך). קצח ע' תרס"א (סה"מ תרס"א לכם ולקחתם ד"ה ראה

.86 הערה 202 ע' ועוד.20)חכ"ה ואילך. א'כא ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי פרזונו צדקת ד"ה וראה ח. ב, זכרי'

ח.21) יט, שופטים כ. יב, ט.22)ראה יא, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈaÏ ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚnL Úe„È ‰p‰Â14ÔÈÚ‰L eÈ‰Â , ¿ƒ≈»«∆«¬≈»ƒ»«»ƒ¿«¿∆»ƒ¿»

‰NÚ ‰fÓe ,„·Ïa ÔÓÈÒ ‡e‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»≈∆»»ƒ»ƒ¿«ƒ∆«¬»
‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏL ÔÈa ,B˙eÓÏLa ÔÈÚ‰ ÌÈa‰ Ïˆ‡ CkŒ¯Á‡««»≈∆«»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈¿≈

‰Ê ‰È‰ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡c ,‰Ê ÔÈÚa בעולם אלוקות ופרסום גילוי ¿ƒ¿»∆¿≈∆«¿»»»»∆
ÏÚt ‡ÏÂ ,"ÔÓÈÒ"c ÔÙ‡a ˜«̄¿…∆¿ƒ»¿…»«

‰Ê ונרגש ניכר יהיה הוי' ששם ∆
‰ÈÂ'בעולם ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«¬»»

‡z˙Ïc נשאר דלעילא" "הוי' ואילו ƒ¿«»
בעולם, התגלה ולא מהעולם למעלה

,ÌÈa‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈¬««»ƒ
ÌÈÏÚBt ,e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ«¬≈«¬»≈¬ƒ
‡¯˜iÂ ‰NÚpL ,‰fÓ ‰¯˙È¿≈»ƒ∆∆«¬»«ƒ¿»
,ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL»¿≈¬»»≈»

‡ÏÈÚÏc 'Èe‰a13È„ÈŒÏÚc , ¿«»»ƒ¿≈»¿«¿≈
ÌÈ‡È·Ó e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ«¬≈«¬»≈¿ƒƒ
Ê‡L ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ˙‡∆«¿À»»¬ƒ»∆»
,ÌÏBÚa Èel‚a ˙e˜Ï‡ ‰È‰Èƒ¿∆¡…¿ƒ»»

·e˙kL BÓÎe15 הנביא בדברי ¿∆»
הגאולה  בייעודי «¿Ï‚Â¿ƒ‰ישעיהו

¯Na Ïk e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k¿¬»»¿»»»»
‰‡¯È BÓˆÚ ¯Na‰L ,ÂcÁÈ«¿»∆«»»«¿ƒ¿∆

'ÈÂ‰ „B·k לעתידֿלבוא ,16‡˙ כי ∆¿¬»»
הזה  העולם לכללות (והכוונה הבשר

עצמו  שהוא כך כדי עד יזדכך הגשמי)

האלוקות, להתגלות ראוי כלי יהיה

אלוקות  'תראה' עצמה והגשמיות

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ Ìb ,eÈ‰Â עם כי ¿«¿«¬»»ƒ¿≈»
בעולם  תתגלה העתידה הגאולה בוא

שמלובשת  האלוקות בחינת רק לא

דלתתא" ("הוי' הבריאה בתוך

לצורך  אלוקים שם עם שהתאחד

האלוקות  גילוי גם יהיה אלא הבריאה)

דלעילא"), ("הוי' מהבריאה שלמעלה

ÔÈ‡" ˙ÈÁa Èelb ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈
"Bc·lÓ „BÚ17"„BÚ ÔÈ‡" ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,18¯‡·nk) ƒ¿«¿«¿»ƒ∆≈«¿…»

‰Êa ÔÈÚ‰ ˙BÓB˜Ó ‰nÎa19( שלפי מ למרות כי בחסידות בואר ¿«»¿»ƒ¿»»∆
והנבראים  העולמות השלימה) הגאולה בוא לפני (כעת, בשר בעיני הנראה

עצמאית  מציאות חסרי הם דבר, של לאמיתו הרי ו'יש', קיימת מציאות הם

ובענייננו  הביטול, ואיכות באופן שונות דרגות ויש לבורא לחלוטין ובטלים

חדור  הגשמי שהנברא כלומר מלבדו", עוד "אין בבחינת שהוא ביטול יש –

אין  הבורא ומלבד אמיתית מציאות לו אין הבורא שלעומת והרגשה בהכרה

יכול  נברא שכל ומאחר הבורא בגדולת והשגה מהבנה נובע זה ביטול עוד.

ההשגה  שבעקבות הביטול גם בלבד, מוגבלת במידה ה' גדולת את להשיג

של  מהתגלותו הנובע יותר, עמוק ביטול ויש מוגבלת. במידה הוא הזו

בבריאה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

מכל  הנבראים בטלים מכך וכתוצאה

כלשהי, ישות תחושת ללא וכל

בלבד  זו לא הזה העמוק ובביטול

שלגבי  (היינו מלבדו" עוד ש"אין

מציאות  אין הבורא, האלוקות,

שאין  ממש" עוד "אין אלא אמיתית)

וכלל, כלל מציאות Ê‰שום ÏÎÂ¿»∆
המציאות  וביטול האלוקות גילוי

לבוא  לעתיד ÔÙ‡aהגשמית ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
BÓk ,˙ÈzÓ‡ ‰·Á¯‰«¿»»¬ƒƒ¿

·e˙kL20·Lz ˙BÊ¯t ∆»¿»≈≈
ÌÈÏLe¯È,בגשמיות חומות ללא ¿»«ƒ

ההגבלות  כל הסרת על המורה דבר

‡EÈ˜Ïברוחניות, 'ÈÂ‰ ·ÈÁ¯È«¿ƒ¬»»¡…∆
EÏe·b ˙‡21ÔÈ‡L ‰·Á¯‰ , ∆¿¿«¿»»∆≈

‰pnÓ ‰ÏB„b הפנימית והמשמעות ¿»ƒ∆»
גבולות  בהרחבת המדבר הפסוק של

 ֿ שלעתיד היא כפשוטה ישראל ארץ

בגילוי  ההרחבה תכלית תהיה לבוא

כל  ביטול היינו בעולם, אלוקות

בהמשכת  וההסתרים הצמצומים

בעולם, האלוקות והתגלות

‰È‰È ÔÎÂ לבוא Ìbלעתיד ¿≈ƒ¿∆«
Èelb‰ ‰È‰iL ,‰¯Bza«»∆ƒ¿∆«ƒ
‰k¯‡ ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈ƒ¿«¬À»

ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e ‰cÓ ı¯‡Ó22 ≈∆∆ƒ»¿»»ƒƒ»
כפי  התורה על נאמר זה פסוק שהרי

ואמנם  הגאולה, לפני עכשיו, שהיא

הארץ  של מאורכה (יותר מאד ועצומה גדולה והרחבה אריכות על בו מדובר

ההרחב  תכלית זו אין עדיין אבל הים), של מרוחבו ‡¯eÎÈ˙ה,ויותר Èkƒ¬ƒ
Ìi‰ C¯Ú·e ı¯‡‰ C¯Úa ‡È‰ È¯‰ BÊ ˙e·Á¯Â אריכות היינו ¿«¬¬≈ƒ¿∆∆»»∆¿∆∆«»

והרי  הים. ורוחב הארץ לאורך יחסית מאד, גדולה התגלות כלומר והרחבה,

מוגבלת, במידה הם והים הארץ ÏŒ„È˙ÚÏ·‡סוףֿסוף ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…
·e˙kL BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓlÓ ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa Èelb ‰È‰È23 ƒ¿∆ƒ¿ƒ««»ƒ¿«¿»¿≈¿∆»
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rayח x`aa ly` rhie

מּמׁש,23ׁשּכתּוב ּכמֹו "אֹותי" אֹותי, ידעּו ּכּלם ּכי ְְִִִֵֶַָָָֻ

יתּבר ּומהּותֹו ּבּתֹורה,24עצמּותֹו יתּגּלה וזה , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

לֹוקחים" אּתם "אֹותי .25ּכּמאמר ְֲִִֶַַַָ

È‰ÈÂאּלּו ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי רצֹון ƒƒְְְִִִֵֵֶַַָָָ

וכּמּובא  ּבפעל, זה ּכל לקּיּום ְְְִֶַַָָָֹנבֹוא

ׁשם  חּקיו 26ּבּמאמר ליעקב ּדבריו ּד"מּגיד ְְְֲֲִַַַַָָָָָֹֻ

ליׂשראל" אֹומר 27ּומׁשּפטיו עֹוׂשה ּׁשהּוא מה , ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  ענין 28ליׂשראל יקּים מּמׁש ּומּיד ׁשּתכף , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּתהיה  ,"ּגבּול את אלקי הוי' ירחיב ּד"כי ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָֹזה

עממין  עׂשר וארץ עממין ׁשבעה וכן 29ארץ , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ

הּׁשלמּות  ׁשּתהיה ּובּתֹורה, ּביׂשראל ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָיהיה

וארץ  יׂשראל ועם הּתֹורה ׁשלמּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמׁשּלׁשת,

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו ואּתם וכּו', ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻיׂשראל

הּדֹורֹות,30יׂשראל  ּכל ׁשּבמׁש יׂשראל ּכל ּכֹולל , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּדהינּו31ּוכמֹו עפר, ׁשֹוכני ורּננּו הקיצּו ְְְְְְִֵֶַַָָָָ

ּדֹורנּו ּונׂשיא הּדֹורֹות, ּכל ׁשּבמׁש יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּכל

אּתם  ּוזהבם וכסּפם ּובראׁשם, הן 32ּבתֹוכם , ְְְְְִֵַָָָָָָֹ

הוי' ויראת הוי' אהבת והן 33ּברּוחנּיּות, , ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָ

ּכל  ׁשּיהיה העּקר והּוא ועֹוד ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָּבגׁשמּיּות

העּקר  והּוא ועֹוד טפחים, מעׂשרה למּטה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָזה

מּמׁש. ּומּיד ּתכף זה ְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיהיה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

לג.23) לא, ועוד.24)ירמי' פק"ו. תרל"ז וככה המשך ועוד.25)ראה פמ"ז. תניא ג. תרומה תנחומא א. פל"ג, שמו"ר ראה

וא"ו.26) יט.27)פרק קמז, ט.28)תהלים פ"ל, שם.29)שמו"ר שופטים פרש"י שם. ראה ספרי יב.30)ראה כז, ישעי'

יט.31) כו, ט.32)שם ס, ועוד.33)שם וישב. ר"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙B‡ eÚ„È Ìlk Èk,הכלל מן יוצא B˙eÓˆÚמבלי ,LnÓ "È˙B‡" ƒÀ»≈¿ƒƒ«»«¿

C¯a˙È B˙e‰Óe24,באלוקות שונות דרגות רק עצמותו ÊÂ‰ולא ידיעת «ƒ¿»≈¿∆
ממש  כולם ידי על יתברך Ó‡nk¯ומהותו ,‰¯Bza ‰lb˙È חז"ל ƒ¿«∆«»««¬»

אותי, כלומר לי – תרומה" לי "ויקחו הפסוק על ‡Ìzבמדרש È˙B‡"ƒ«∆
"ÌÈÁ˜BÏ25 בנדבת המדבר והפסוק ¿ƒ

שלעתידֿלבוא  כאן מתפרש המשכן

וידעו  יכירו היינו 'יקחו', ישראל בני

ידי  על שהיה כשם התורה, ידי (על

של  ומהותו עצמותו את המשכן)

הקדושֿברוךֿהוא.

¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ È‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ
Ìei˜Ï ‡B· el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ

ÏÚÙa ‰Ê Ïk השלימה בגאולה »∆¿…«
Ó‡na¯בפועל, ‡·enÎÂ משנת) ¿«»««¬»

ÌL26ÂÈ¯·cתרח"ץ) „ÈbÓ"c »¿«ƒ¿»»
ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ¿«¬…À»ƒ¿»»

"Ï‡¯NÈÏ27, אמרו זה פסוק ועל ¿ƒ¿»≈
- ז"ל NBÚ‰חכמינו ‡e‰M ‰Ó«∆∆

˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡28, ≈¿ƒ¿»≈«¬
את  בעצמו מקיים הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  לבני אומר שהוא המצוות

בתורה  הכתוב את יקיים ובודאי לעשות

- לבוא לעתיד iÓe„שיעשה ÛÎzL∆≈∆ƒ«
nÓÈÎ"c ‰Ê ÔÈÚ Ìi˜È L «»¿À«ƒ¿»∆¿ƒ

˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ·ÈÁ¯È«¿ƒ¬»»¡…∆∆
‰È‰zL ,"EÏe·b ארץ ישראל ארץ ¿¿∆ƒ¿∆

כיבוש  בעת שהייתה מכפי יותר רחבה

לבוא  לעתיד כי הראשונה, בפעם הארץ

כל את ישראל בני ∆∆‡¯ıיכבשו
ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L את גם לכך ובנוסף ƒ¿»¬»ƒ

וקדמוני, קניזי, (קיני, הנוספות הארצות -)eשלוש הכול NÚ¯בסך ı¯‡∆∆∆∆
ÔÈÓÓÚ29‰¯Bz·e Ï‡¯NÈa Ìb ‰È‰È ÔÎÂ של , להרחבה שבנוסף ¬»ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿»≈«»

ובתורה, ישראל בני בענייני גם הרחבה תהיה ‰eÓÏM˙הארץ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈
,'eÎÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡Â Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ‰¯Bz‰ ˙eÓÏL ,˙LlLn‰«¿À∆∆¿≈«»¿«ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
Èa „Á‡ „Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â¿«∆¿À¿¿∆»∆»¿≈

Ï‡¯NÈ30 לא ישראל מבני אחד ואף ƒ¿»≈
בגלות, Ï‡¯NÈיישאר Ïk ÏÏBk≈»ƒ¿»≈

BÓÎe ,˙B¯Bc‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«¿
·e˙kL31ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰ ∆»»ƒ¿«¿¿≈

Ï‡¯NÈ Ïk eÈ‰c ,¯ÙÚ»»¿«¿»ƒ¿»≈
‡ÈNe ,˙B¯Bc‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«¿ƒ
,ÌL‡¯·e ÌÎB˙a e¯Bc≈¿»¿…»

Ìz‡ Ì·‰Êe ÌtÒÎÂ32 כדברי ¿«¿»¿»»ƒ»
שבנוסף  הגאולה בייעודי ישעיה הנביא

ישובו  הם עצמם, ישראל בני לגאולת

וזהבם, כספם עם ישראל ≈‰Ôלארץ
וזהב  ‡‰·˙היינו eiÁe¯a˙,כסף ¿»ƒ«¬«

'ÈÂ‰ כיסופים מלשון לכסף שנמשלה ¬»»
‰ÈÂ'ותשוקה  ˙‡¯ÈÂ שנמשלה ¿ƒ¿«¬»»

הגבורה  ממידת היא היראה כי לזהב,

שהוא  מחסד (בשונה שמאל ובחינת

"מצפון  נאמר הזהב ועל ימין) בחינת

שמאל  בצד הוא הצפון והרי יאתה",

למזרח) 33Ô‰Â(כשהפנים ,¿≈
˙eiÓL‚a וזהב BËeLÙk,כסף ¿«¿ƒƒ¿

Ïk ‰È‰iL ¯wÚ‰ ‡e‰Â „BÚÂ¿¿»ƒ»∆ƒ¿∆»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰Ê∆¿«»≈¬»»¿»ƒ

ממש, בגשמיות e‰Â‡כלומר „BÚÂ¿¿
„iÓe ÛÎz ‰Ê ‰È‰iL ¯wÚ‰»ƒ»∆ƒ¿∆∆≈∆ƒ«

.LnÓ«»
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