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,ziy`xa zyxt zay .c"qa
Îy`x axre ycegd mikxan

l"yz'd ,oeygxn yceg
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡iÂ יּפקד ּכי ונפקדּת חדׁש, מחר יהֹונתן לֹו «…∆ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

ידּוע 1מֹוׁשב הּנה ּכי 2. "ונפקדּת ּבענין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

("ונפקדּת", הּתבֹות ׁשּׁשּתי ׁשאף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיּפקד",

מּכלֿמקֹום  ('פקד'), ׁשרׁש מאֹותֹו הן ִִֵֵֵֶָָָֹ"יּפקד")

חּסרֹון, לׁשֹון הּוא "יּפקד" ּכי מּזֹו, זֹו הפכּיֹות ְְִִִִִֵֵָָָהן

זּכרֹון  לׁשֹון הּוא "ונפקדּת" ּופרּוׁש3ואּלּו . ְְְְְִִִֵַָָ

ׁשּיהיה  ׁשּבכדי הּוא, יּפקד" ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ"ונפקדּת,

הרי  ּגלּוי, ּובאפן הּזכירה ענין ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ"ונפקדּת",

החּסרֹון. ענין ׁשהּוא ׁש"ּיּפקד", עלֿידי ּדוקא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּדוקא  חדׁש"), ("מחר החדׁש ּבקּדּוׁש ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹּוכמֹו

ׁשּלא  עד ("יּפקד") לגמרי הּלבנה העלם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלאחרי

הּלבנה  מֹולד נעׂשה ּבלבד, נקּדה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֻנׁשארת

זה  ׁשענין ּגם וזהּו ("ונפקדּת"). ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָמחדׁש

ּדהּנה  לדוד, יהֹונתן אמר יּפקד") ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ("ונפקדּת,

הוי', ׁשם אֹותּיֹות ארּבע נרמזֹות 'יהֹונתן' ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּבּׁשם

ׁשלׁש הן יה"ו נתן', 'יה"ו הּוא 'יהֹונתן' ְְִֵָָָָָּכי

הוי' ׁשם ׁשל הראׁשֹונֹות ו'נתן'4האֹותּיֹות , ְֲִִֵֶָָָָָָ

ה' אֹות על ׁשּמֹורה מאֹות, חמׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָּבגימטרּיא

(חמׁש ּפעמים ּכּמה ּכפּולה ׁשהיא ּכפי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָאחרֹונה

עׂשר) ּפעמים עׂשר ּבחינת 5ּפעמים, הּוא ו'דוד' . ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

אחרֹונה  ה' יכֹול 6הּמלכּות, ׁשּמּצדֿעצמּה , ְְֲִֶַַַַַָָָ

זה  ועל "יּפקד". חּסרֹון, ׁשל ענין ּבּה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלהיֹות

מ  ("יהֹונתן" 'נתן' 'ּדוד' ׁשּבבחינת (לדוד), יהֹונתן" לֹו "וּיאמר ּלׁשֹון נאמר ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ּגימטרּיא  מאֹות חמׁש ׁשל ּבׁשלמּות ׁשהיא ּכפי אחרֹונה הה' ונמׁשכת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנתינה)
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חודש".1) "מחר הפטרת התחלת - כח כ, נה;2)שמואלֿא ע' תקס"ז אדה"ז במאמרי יהונתן לו ויאמר ד"ה בארוכה ראה

קנח. ע' פר"ת סב. ע' עת"ר המאמרים ספר ואילך. סע"ב יא, בראשית אוה"ת תקמד. ע' ח"א פירש"י 3)תקס"ח ראה

שם. לשמואלֿא ציון המאמרים 4)ומצודת ספר א). (יא, שם אוה"ת תקלד). (ע' שם תקס"ח שם; תקס"ז אדה"ז מאמרי

קסז). (ע' שם נד.5)פר"ת סעיף י אות אור ממאורי שם. שעב.6)אוה"ת ע' שמג. ע' ח"א תרל"א המאמרים ספר גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ערב  שהיא בשבת ההפטרה של ההתחלה הוא זה ופסוק שמואל, בספר מסופר

חודש': 'מחר ונקראת חודש ראש

Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ שמלך לפני בצעירותו המלך, לדוד המלך שאול בן «…∆¿»»
¯ÁÓ ראש E·LBÓיחול „˜tÈ Èk z„˜ÙÂ ,L„Á1 תבוא לא ואם »»…∆¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈»∆

המלך, שאול אצל חודש ראש לסעודת

ניכר. יהיה חסרונך

Úe„È ‰p‰2 החסידות בתורת ƒ≈»«
,"„˜tÈ Èk z„˜ÙÂ" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈

˙B·z‰ ÈzML Û‡L המילים שתי ∆«∆¿≈«≈
Ô‰ ("„˜tÈ" ,"z„˜ÙÂ")¿ƒ¿«¿»ƒ»≈≈
ŒÏkÓ ,('„˜Ù') L¯L B˙B‡Ó≈…∆ƒ»
,BfÓ BÊ ˙BiÎÙ‰ Ô‰ ÌB˜Ó»≈»¿ƒƒ
זהה  איננה כאן המילים של והמשמעות

הפוכה ‰e‡אלא "„˜tÈ" Èkƒƒ»≈
,ÔB¯qÁ ÔBLÏ לכך היא והכוונה ¿ƒ»

ויחסר ייעדר el‡Â¿ƒשדוד
ÔB¯kÊ ÔBLÏ ‡e‰ "z„˜ÙÂ"3 ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»

דוד. את יזכור ≈Le¯Ùeששאול
המילים  שתי את האומר הכתוב

,‡e‰ "„˜tÈ Èk ,z„˜ÙÂ"¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈
,"z„˜ÙÂ" ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»
ÔÙ‡·e ‰¯ÈÎf‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»¿…∆

ÈeÏb את שזוכרים וגלוי ניכר שיהיה »
È„ÈŒÏÚדוד, ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈

ÔÈÚ ‡e‰L ,"„˜ti"L∆ƒ»≈∆ƒ¿«
ÔB¯qÁ‰ וחסרונו העדרותו ודווקא «ƒ»

אותו. לזכור המעורר הגורם זהו

) L„Á‰ Lec˜a BÓÎe והדוגמה ¿¿ƒ«…∆
מדבר מתאימה  הכתוב שהרי במיוחד

ש  כך ראש "ÁÓ¯על יחול »»
È¯Á‡Ï ‡˜ÂcL ,("L„Á…∆∆«¿»¿«¬≈

‰·l‰ ÌÏÚ‰ החודש בסוף ∆¿≈«¿»»
"„˜tÈ") È¯Ó‚Ï חסרון )מלשון ¿«¿≈ƒ»≈

‰c˜ elÙ‡ ˙¯‡L ‡lL „Ú«∆…ƒ¿∆∆¬ƒ¿À»
‰NÚ ,„·Ïa החודש בראשית ƒ¿««¬»

L„ÁÓ,הבא  ‰·l‰ „ÏBÓ««¿»»≈»»
"z„˜ÙÂ") במובן זיכרון לשון ¿ƒ¿«¿»

הירח  של למציאות לב ).ששמים
Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ÔÈÚLהטעם ¿∆«∆ƒ¿»

("„˜tÈ Èk ,z„˜ÙÂ") ‰Ê∆¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈

Ô˙B‰È ¯Ó‡דווקאÚa¯‡ ˙BÊÓ¯ 'Ô˙B‰È' ÌMa ‰p‰c ,„Â„Ï »«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈«≈¿»»ƒ¿»«¿«
'Ô˙B‰È' Èk ‰ŒÂŒ‰ŒÈ ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ הפנימית המשמעות לפי ƒ≈¬»»ƒ¿»»

ÏL ˙BBL‡¯‰ ˙Bi˙B‡‰ LÏL Ô‰ Â"‰È ,'Ô˙ Â"‰È' ‡e‰»»≈¿»»ƒ»ƒ∆
'ÈÂ‰ ÌL4˙B‡Ó LÓÁ ‡i¯ËÓÈ‚a 'Ô˙'Â תי"ו , חמישים, – (נו"ן ≈¬»»¿»»¿ƒ«¿ƒ»¬≈≈

ובסךֿ חמישים – נו"ן מאות, ארבע –

מאות), חמש חמש Lהכול ∆המספר
‰'מאות  ˙B‡ ÏÚ ‰¯Bn∆«

‰B¯Á‡'הוי שם È‰L‡של ÈÙk «¬»¿ƒ∆ƒ
LÓÁ) ÌÈÓÚt ‰nk ‰ÏeÙk¿»«»¿»ƒ»≈
¯NÚ ÌÈÓÚt ¯NÚ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ∆∆¿»ƒ∆∆
חמש  שהם חמש כפול מאה כלומר,

Â„'Â„'5)מאות  שעליו . המלך ¿»ƒ
ייפקד  כי 'ונפקדת ואומר מדבר יהונתן

‰eÎÏn˙מושבך' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«««¿
העליונות, הספירות ‰'שבעשר

‰B¯Á‡6, וחסידות בקבלה כמבואר «¬»
נרמזות  העליונות הספירות עשר

– י הוי', שם של אותיות בארבע

– ו (ודעת), בינה – ראשונה ה' חכמה,

מלכות, – אחרונה ה' המידות,

È dÓˆÚŒ„vnLda ˙BÈ‰Ï ÏBÎ ∆ƒ««¿»»ƒ¿»
המלכות  ÔB¯qÁ,בספירת ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ»

"„˜tÈ" לה אין המלכות ספירת כי ƒ»≈
את  מקבלת והיא משלה ואור תוכן

מהספירות  שלה והשפע האור

את  שמקבל הירח (כמו ממנה שלמעלה

מהשמש). Ê‰אורו ÏÚÂ לכך ביחס ¿«∆
חיסרון  ייתכן המלכות שבספירת

"Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ" ¯Ó‡∆¡««…∆¿»»
'„Âc' ˙ÈÁ·aL ,(„Â„Ï) היא ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ

אלא  חיסרון יהיה לא המלכות ספירת

ושפע  אור לה »«'Ô˙'יומשך
(‰È˙ ÔBLlÓ "Ô˙B‰È")¿»»ƒ¿¿ƒ»

‰B¯Á‡ '‰‰ ˙ÎLÓÂ במצב לא ¿ƒ¿∆∆««¬»
אלא  חיסרון È‰L‡של ÈÙk¿ƒ∆ƒ

˙B‡Ó LÓÁ ÏL ˙eÓÏLaƒ¿≈∆¬≈≈
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  ויאמר לו יהונתן מחר חודשה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..........   ל"ה'תש ,ש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון

  ,בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון ת ש"פשיח  )ד

 יז  .......................................................ה'תש"ל 

 יח  ..............  גך כר פרשת בראשיתשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )ו

 כ  ....................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 כג  ..........  פרשת בראשית –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 כד  ......  לשבוע פרשת בראשית יומי חומש  ישיעור  )ח

 ג פ  ...........  לשבוע פרשת בראשיתשיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 דפ  .................................  לשבוע פרשת בראשית 

 ה צ  ........  לשבוע פרשת בראשיתם" יו ם"היו לוח   )יא

 ח צ  ........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )יב

 ם רמב" ירו עיש

 קא   ......  לשבוע פרשת בראשית ,ם ליוםג' פרקי –  ) יג

 גפק   .......  לשבוע פרשת בראשית ,ליום 'פרק א –  )יד

 הר  ........ לשבוע פרשת בראשית ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 ג רי  ......................................ח פרק  דניאל ,ו מפרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 טור  .................................................  ביאור קהתי 

 כאר  ....................................... ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 בכר  ............................................  ט ס ף עד ד סג ףמד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 נג ר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

    השמים כסאי אור התור  )כב

 ונר  ..................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 רנז  ...............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 זנר  .........................................  ק"דצר ה"צמח "אדמו

   רת שמואל תרל"בתו  )כה

 נחר  ..............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כו

 נטר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  םקונטרסי –ם מאמריספר ה  )כז

 סר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 א סר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 א רס  ..........................................  ו לפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 סגר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 סהר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 עזר  .................  קודש-שבתת חהתורה למנ האקרי  )לב

 עח ר  .................  לשבוע פרשת בראשיתלוח זמנים   ) לג

 עטר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



l"yz'dו ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y

להמׁשכת  ועד יה"ו, האֹותּיֹות ׁשלׁש וגם ְְְְְִַַַַָָָָָ'נתן'),

ׁשּכל  הוי', ׁשם אֹותּיֹות מארּבע ׁשּלמעלה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹור

ּבאפן  הּוא ׁשּמּצדֿעצמ ֹו ּדוקא, לדוד נמׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹזה

ּד"ונפקדּת". הּגּלּוי ׁשם נמׁש ולכן "יּפקד", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשל

ׁשּיהיה  ׁשּבכדי האדם, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוענינֹו

מּלמעלה, והּגּלּוי הּזכירה ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ"ונפקדּת",

,"מֹוׁשב ׁש"ּיּפקד עלֿידיֿזה ּדוקא זה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי

ּגם  וזהּו הּבּטּול. ענין ּדהינּו החּסרֹון, ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָׁשהּוא

לעיל  ׁשּנתּבאר מאיר 7מה ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף ְְִִֵֵֵֵֶֶַָ

מקֹום" ּבקרּוב ׁשל 8ּבחכמה ׁשענינּה ּדכיון , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָ

ּבּה מאיר לכן הּבּטּול, ענין הּוא החכמה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבחינת

מקֹום". ּבקרּוב ְֵֵָ"אֹורֿאיןֿסֹוף

ּבדּבּורֿהּמתחיל LÈÂב) הּמבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

תש"ה  ּבׁשנת אלקים" ּברא ,9"ּבראׁשית ְְֱִִִֵַָָֹ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מֹורנּו ּפרּוׁש ׁשם ִֵֵֵֵֶַַַָׁשּמביא

זה  ּבפסּוק היא 10נׁשמתֹוֿעדן העבֹודה ׁשּתחּלת , ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּבׁשם  הּכּונה לגּלֹות הינּו אלקים", ְְְֱִֵֶַַַַָָָָֹ"ּברא

הּבריאה  התהּוּות ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹ"אלקים".

מענין  החל ּדוקא, אלקים ׁשם עלֿידי ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹהיא

לעמידת  מקֹום נעׂשה ׁשעלֿידֹו ְֲֲִִֶַַַַַָָָהּצמצּום

אֹורֿאיןֿסֹוף  היה ּבתחּלה ׁשהרי ְֲִִֵֵֶָָָָָהעֹולמֹות,

לעמידת  מקֹום היה ולא הּמציאּות ּכל את ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹממּלא

ּברא 11העֹולמֹות  "ּבראׁשית נאמר זה ועל . ְְֱִֵֶֶַַָָָָ

ּגּלּוי  מּלׁשֹון "ּברא" הּכּונה 12אלקים", ׁשּתכלית , ְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ

"אלקים". ׁשּבּׁשם הּכּונה את לגּלֹות ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹהיא

CÈLÓÓe ׁשּבׁשם הּכּונה ּגּלּוי ׁשּבענין לבאר, «¿ƒְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

יׁש וסּוגי "אלקים", אֹופּני ׁשלׁשה ְְֱִֵֵֵַָֹֹ

צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ּבאּור ּובהקּדים ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָעבֹודה.
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רנג. ע' רמו. ע' ח"א ענין 7)תרל"ג להבין וד"ה ואילך). לג ע' תש"ל המאמרים (ספר ואילך פ"ג יום עשר ובחמשה ד"ה

ואילך). מז ע' (שם פ"ו פ"א.8)שמח"ת אבי"ע) סדר (שער מז שער פי"גֿיד. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ

ואילך.9) 74 ע' תש"ה המאמרים א.10)ספר א, ב.11)בראשית ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים ראה 12)עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‚Â ,('Ô˙' ‡i¯ËÓÈb) והאור התוכן גם במלכות נמשך לכך ובנוסף ƒ«¿ƒ»»»¿«

Â"‰È,של  ˙Bi˙B‡‰ LÏLשבספירות והמידות המוחין כדי ÚÂ„היינו ¿»»ƒ¿«
של  האור וגם חיסרון בה יהיה שלא האור במלכות שנמשך בלבד זו שלא כך

עד  היא ההמשכה אלא שמעליה ÏÚÓlL‰הספירות ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»∆¿«¿»
,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó≈«¿«ƒ≈¬»»

הספירות  מאור יותר Ê‰הנעלה ÏkL∆»∆
Œ„vnL ,‡˜Âc „Â„Ï CLÓƒ¿»¿»ƒ«¿»∆ƒ«
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿…∆∆

,"„˜tÈ" דווקא אבל חיסרון, לשון ƒ»≈
אור  בו שיומשך ומעורר גורם החיסרון

ÌLרב CLÓ ÔÎÏÂ ספירת ב'דוד', ¿»≈ƒ¿»»
האור ‰Èelbהמלכות, והמשכת «ƒ

"z„˜ÙÂ"c אלא החיסרון עניין לא ¿¿ƒ¿«¿»
הזיכרון. עניין

BÈÚÂ על שדווקא לעיל האמור של ¿ƒ¿»
חיסרון לשון 'ונפקדת' 'ייפקד'ידי נפעל

זיכרון  ‰‡„Ì,לשון ˙„B·Úa כפי «¬«»»»
אחד, כל של ה' בעבודת משתקף שהוא

,"z„˜ÙÂ" ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»
Èelb‰Â ‰¯ÈÎf‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»¿«ƒ

,‰ÏÚÓlÓ לכך יזכה שהאדם כדי ƒ¿«¿»
וישפיעו  וימשיכו למעלה אותו שיזכרו

והשפעה הארה Âc˜‡לו ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»
„˜ti"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ»≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,"E·LBÓ»∆∆ƒ¿«
Ïeha‰ ÔÈÚ eÈ‰c ,ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿«¿ƒ¿««ƒ
להמשכות  יזכה שהאדם הדרך

היישות  ביטול היא והשפעות

האלוקות. כלפי העצמית והמציאות

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ7 ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈
תש"ל, זו, שנה תשרי חודש במאמרי

האריז"ל  בכתבי ∆Œ¯B‡"Lהמובא
·e¯˜a ‰ÓÎÁa ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡≈≈ƒ¿»¿»¿≈

"ÌB˜Ó8, שהאור כמו רב, באור »
שהיא  האור למקור קרוב במקום מאיר

גדולה  ÏLהארה dÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿»»∆
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»ƒ¿«

,Ïeha‰,הרעיון נקודת היא חכמה כי «ƒ
שלו  וההסתעפות ההתפשטות לפני

הביטול את מסמלת והנקודה ורוחב. daלאורך ¯È‡Ó ÔÎÏ החכמה בספירת »≈≈ƒ»
"ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡" הוא האדם שכאשר לעיל כאמור והיינו ≈¿≈»

מלמעלה. רבה והשפעה להארה זוכה הוא בביטול,

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ הפותח ·) במאמר ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»¿ƒ««¿ƒ
‡ÌÈ˜Ï"במילים  ‡¯a ˙ÈL‡¯a" הריי"צ אדמו"ר La˙מאת ¿≈ƒ»»¡…ƒƒ¿«
‰"˘˙9ŒB˙ÓL ·BËŒÌLŒÏÚa‰ e¯BÓ Le¯t ÌL ‡È·nL ,∆≈ƒ»≈≈«««≈ƒ¿»

‰Ê ˜eÒÙa Ô„Ú10,'בראשית'‰„B·Ú‰ ˙lÁzL הראשון השלב ≈∆¿»∆∆¿ƒ«»¬»
ה' ‡ÌÈ˜Ï",בעבודת ‡¯a" ‡È‰ƒ»»¡…ƒ

‰ek‰ ˙Bl‚Ï eÈ‰ והמטרה «¿¿«««»»
"‡ÌÈ˜Ï"האלוקית  ÌLaL כפי ∆¿≈¡…ƒ

ומבאר. שממשיך

˙ee‰˙‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
‰‡È¯a‰ ומציאות גשמי 'יש' להיות «¿ƒ»

והגבלות  גדרים È„ÈŒÏÚעם ‡È‰ƒ«¿≈
,‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌL הגבורה מידת ≈¡…ƒ«¿»

‰ÌeˆÓvוהצמצום  ÔÈÚÓ ÏÁ‰»≈≈ƒ¿««ƒ¿
בראשית  האלוקי באור שהיה הראשון

הצמצום B„ÈŒÏÚLהבריאה  ידי על ∆«»
האור  של סילוק היה שבו הראשון

'על  הבליֿגבול האיןֿסוף האלוקי

כביכול, ÌB˜Óהצד', ‰NÚ נוצרה «¬»»
אפשרות  מקום, »ÈÓÚÏ«¬ƒ„˙נתינת

,˙BÓÏBÚ‰ שהם עולמות לבריאת »»
מוגדרת  lÁ˙a‰מציאות È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»

הראשון  הצמצום ‡Œ¯Bלפני ‰È‰»»
ÛBÒŒÔÈ‡ כלל lÓÓ‡הבליֿגבול ≈¿«≈

‰È‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰ Ïk ˙‡∆»«¿ƒ¿…»»
ÌB˜Ó אפשרות מקום, נתינת »

˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ11 ונמצא «¬ƒ«»»
שם  ידי על היא העולם שבריאת

Ê‰'אלוקים'. ÏÚÂ התהוות על ¿«∆
'אלוקים' שם ידי על »¡∆Ó‡¯העולמות

,"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a"¿≈ƒ»»¡…ƒ
Èelb ÔBLlÓ "‡¯a"12, כמו »»ƒ¿ƒ

לחוץ', ויצא 'הבריא הגמרא בלשון

והתגלה  נסתר שהיה ÈÏÎzL∆«¿ƒ˙היינו
‰ek‰הבריאה וזו ‰È‡של ««»»ƒ

האדם  עבודת של »¿Bl‚Ï˙המטרה
,"ÌÈ˜Ï‡" ÌMaL ‰ek‰ ˙‡∆««»»∆¿≈¡…ƒ

להלן. עוד שיתבאר וכפי

Èelb ÔÈÚaL ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«ƒ
LÈ ,"ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL ‰ek‰««»»∆¿≈¡…ƒ≈

‰„B·Ú È‚eÒÂ ÈpÙB‡ ‰LÏL שבשם הכוונה את מביא מהם אחד שכל ¿…»«≈¿≈¬»
אחר. באופן גילוי לידי אלוקים

ÌÈc˜‰·e תחילהÌb ¯‡·Ó ÔÎÂ) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ¯e‡a ¿«¿ƒ≈«¿«∆«∆∆¿≈¿…»«
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ז yceg xgn ozpedi el xn`ie

לאדמֹו"ר  חּיים' ּב'תֹורת ּגם מבאר ְְְְִֵַַַַָָֹ(וכן

ׁשלׁשה 13האמצעי  יׁש "ּבראׁשית" ׁשּבתבת ( ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

- "ּבראׁשית אּונקלֹוס: ּתרּגּום ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵַּפרּוׁשים.

הּוא  הּכתר ּבחינת (ּכי ּכתר ׁשּפרּוׁשֹו: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַּבקדמין",

הּוא  ּכי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָהאֹור

ירּוׁשלמי: ּתרּגּום ּופרּוׁש ּדבר'). לכל ְְְְְִֵַַַָָָ'קדמֹון

ּבחּוכמתא" - ּבחכמה 14"ּבראׁשית ׁשּפרּוׁשֹו: , ְְְְְְִֵֵֶָָָ

סדר  לכל ראׁשית היא החכמה ְְִִִֵֵֶַָָָ(ּכי

ז"ל  ורּבֹותינּו ּפרׁשּו:15ההׁשּתלׁשלּות). ְְְְְִֵֵַַַ

הּמּדֹות  ׁשׁש ׁשּפרּוׁשֹו: ׁשית", ּברא - ְִִִֵֵֵֶַָָ"ּבראׁשית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו העֹולם, התהּוּות היתה 16(ׁשעלֿידן ְְְִֶֶַַָָָָָָָ

ואת  הּׁשמים את ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ְִִִֵֶֶֶַַָָָָ"ּכי

"ׁשׁשת" אּלא נאמר לא "ּבׁשׁשת" ,17הארץ", ְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

העֹולם, נברא ׁשעלֿידן הּמּדֹות ׁשׁש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהם

מּׁשׁש מקּבלת ׁשהיא הּמלכּות ספירת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבאמצעּות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבה'18הּמּדֹות, - "ּבהּבראם ְְְְִִֶַָָָ

הּמלכּות).19ּבראם" ספירת אחרֹונה, ה' ּדהינּו , ְְְְְֲִַַַַַָָָ

ּבתבת  אּלּו ּפרּוׁשים לׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָֹּובהתאם

ּודרגֹות  ּפרּוׁשים ׁשלׁשה ּגם יׁשנם ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ"ּבראׁשית",

"אלקים" ׁשם ּדֹומה אינֹו ׁשהרי "אלקים", ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֹֹּבׁשם

ספירת  ׁשהיא ּד"ּבקדמין" ּבהתהּוּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַהּמעלים

ּבהתהּוּות  הּמעלים "אלקים" לׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַֹהּכתר,

ּולׁשם  החכמה, ספירת ׁשהיא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָּד"ּבחּוכמתא"

ׁשית" ּד"ברא ּבהתהּוּות הּמעלים ְְְְֱִִִִַַַָָֹ"אלקים"

עם  מתאים זה וענין ּבפעל. ההתהּוּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹׁשהיא

ׁשלׁשה  יׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכללּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּידּוע

ּכללּיֹות  ּבאדם 20ּפרסאֹות ּגם ׁשרֹואים ּוכפי , ְְְִִִֶַַָָָָָ
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א. ע' ה'ש"ת רצא. ע' ח"ב תרל"ה המאמרים ספר רנט. ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי ב. מג, פרשתנו 13)חולין תו"ח ראה

ואילך. א ז, א. בחכמתא.14)א, בראשית יונתן דתרגם ע"ב: ריש לא, זח"א וראה בחוכמא. עה"פ: ירושלמי בתרגום

ועוד.15) ב). (כו, יא תיקון תקו"ז ב. טו, ב. ג, זח"א יז.16)ראה לא, תשא יא. כ, ח"ג 17)יתרו א. רמז ח"א זהר ראה

ובכ"מ. נד. ע' תרל"ד המאמרים ספר ועוד. ב. ד.18)רחצ, ב, עה"פ.19)בראשית פירש"י ב. כט, ד"ה 20)מנחות גם ראה

תשל"ט. ברא בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Ï 'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a13˙·˙aL במילה ) ¿««ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆¿≈«

.ÌÈLe¯t ‰LÏL LÈ "˙ÈL‡¯a"¿≈ƒ≈¿…»≈ƒ
,"ÔÈÓ„˜a - ˙ÈL‡¯a" :ÒBÏ˜e‡ Ìeb¯z Le¯t היינו בקדמות, ≈«¿¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒ

הקדמות:BLe¯tLבהתחלה  עניין ‰k˙¯של ˙ÈÁa Èk) ¯˙k כתר' ∆≈∆∆ƒ¿ƒ««∆∆
הספירות  מעשר שלמעלה ‰e‡עליון'

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ≈∆
,˙eÏLÏzL‰ הגשמי שהכתר כשם ƒ¿«¿¿

הראש  מעל ‰e‡הוא Èk'ה'כתר ƒ
'¯·c ÏÎÏ ÔBÓ„˜' כללות ומעל «¿¿»»»

השתלשלות' ב'סדר שהיא ).המציאות
ÈÓÏLe¯È Ìeb¯z Le¯Ùe על ≈«¿¿«¿ƒ

זה: -פסוק ˙ÈL‡¯a"¿≈ƒ
"‡˙ÓÎeÁa14:BLe¯tL , ¿¿¿»∆≈

אלוקים  שם ידי על העולם שבריאת

‰ÓÎÁ‰הייתה  Èk) ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ«»¿»
˙ÈL‡¯ ‡È‰והתחלה¯„Ò ÏÎÏ ƒ≈ƒ¿»≈∆

.(˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯Â15eL¯t:בזוהר ¿«≈≈¿

,"˙ÈL ‡¯a - ˙ÈL‡¯a" ברא ¿≈ƒ»»ƒ
‰Bcn˙שש  LL :BLe¯tL חסד ∆≈≈«ƒ

יסוד  הוד נצח תפארת »∆(ŒÏÚLגבורה
Ô„È ובאמצעותן˙ee‰˙‰ ‰˙È‰ »»»¿»ƒ¿«
BÚ‰·e˙kL BÓk ,ÌÏ16 בתורה »»¿∆»

הבריאה  ÌÈÓÈאודות ˙LL Èk"ƒ≈∆»ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ '‰ ‰NÚ»»∆«»«ƒ¿∆

,"ı¯‡‰ הכתוב בלשון ומדייקים »»∆
¯Ó‡ ‡Ï "˙LLa" היה אילו כי ¿≈∆…∆¡«

רק  מתפרש הפסוק היה 'בששת' נאמר

נמשכה  העולם שבריאת כפשוטו

ימים "LL˙"שישה ‡l‡17 ∆»≈∆
ידי  על נברא שהעולם היא והמשמעות

‰Bcn˙'ששת', LL Ì‰L של ∆≈≈«ƒ
כוחות  שהם העליונות הספירות

·¯‡אלוקיים  Ô„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»
˙¯ÈÙÒ ˙eÚˆÓ‡a ,ÌÏBÚ‰»»¿∆¿»¿ƒ«
LMÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿«∆∆ƒ≈

,˙Bcn‰ מקבלת המלכות ספירת «ƒ
העולמות  אל זאת ומעבירה המידות משש והשפעה e˙kL·הארה BÓÎe18 ¿∆»

והארץ' השמים תולדות 'אלה הבריאה על בראשית בפרשת בתורה

Y Ì‡¯a‰a" בגמרא כך על Ì‡¯a"ודרשו '‰a19eÈ‰c שהעולם , ¿ƒ»¿»¿¿»»¿«¿
באמצעות  ‡B¯Á‰נברא הוי',‰' שם ‰eÎÏn˙של ˙¯ÈÙÒ כמבואר «¬»¿ƒ«««¿

).לעיל 
,"˙ÈL‡¯a" ˙·˙a el‡ ÌÈLe¯t ‰LÏLÏ Ì‡˙‰·e,כתר היינו ¿∆¿≈ƒ¿…»≈ƒ≈¿≈«¿≈ƒ

מידות  LÏL‰חכמה, Ìb ÌLÈ∆¿»«¿…»
ÌLa ˙B‚¯„e ÌÈLe¯t≈ƒ¿»¿≈

"ÌÈ˜Ï‡" הכתוב כוונת שזו ¡…ƒ
אלוקים', ברא ‡BÈ'בראשית È¯‰L∆¬≈≈

‰ÓBcשל והדרגה ÌLהתוכן ∆≈
˙ee‰˙‰a ÌÈÏÚn‰ "ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«
˙¯ÈÙÒ ‡È‰L "ÔÈÓ„˜a"c¿¿«¿ƒ∆ƒ¿ƒ«
"ÌÈ˜Ï‡" ÌLÏ ,¯˙k‰«∆∆¿≈¡…ƒ

˙‰a ÌÈÏÚn‰˙ee‰ ««¿ƒ¿ƒ¿«
˙¯ÈÙÒ ‡È‰L "‡˙ÓÎeÁa"c¿¿¿¿»∆ƒ¿ƒ«
"ÌÈ˜Ï‡" ÌLÏe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿≈¡…ƒ
‡¯·"c ˙ee‰˙‰a ÌÈÏÚn‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ ‡È‰L "˙ÈLƒ∆ƒ«ƒ¿«¿…«
הללו, הדרגות משלוש אחת ובכל

עניין  הוא אלוקים שם ידי שעל ההעלם

לאור  בהתאם הוא ההעלם שהרי שונה

מעלים. הוא Ê‰שעליו ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
העלם  של סוגים ÌÈ‡˙Ó«¿ƒשלושה

Úe„i‰ ÌÚ וחסידות בקבלה ƒ«»«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
˙B‡Ò¯t ‰LÏL LÈ≈¿…»«¿»

˙BiÏÏk20, והבדילה" הפסוק על ¿»ƒ
"פרוכת" אונקלוס תרגם לכם" הפרוכת

אליו  שהמשל צמצום ולכן "פרסא", –

'פרסא' נקרא ומסך פרוכת הוא

ארבעה  שיש מקומות בכמה (וכמבואר

אצילותֿבריאהֿיצירהֿ כלליים עולמות

לעולמות  האצילות עולם ובין עשיה

מכך  הנובע מהותי הבדל יש בי"ע

הבריאה  לעולם האצילות עולם שבין

את  ומצמצמת המגבילה 'פרסא' יש

לעולמות  האצילות אור המשכת

כאן  מבואר כך ועל ממנו) שלמטה

כלליות, 'פרסאות' שלוש כללי, באופן הם, השתלשלות' ב'סדר שהצמצומים

‰hÓÏ Ì„‡a Ìb ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe עוברת לגוף מהמוח החיות השפעת ¿ƒ∆ƒ«»»»¿«»
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l"yz'dח ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y

מצר  ּגם ויׁש הּמח, ׁשעל הּקרּום ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹלמּטה

ּגם  ויׁש והּמּדֹות, הּמֹוחין ּבין ׁשּמפסיק ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּגרֹון

לאברי  הּנׁשימה אברי ּבין ׁשּמפסיק הּכבד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָחצר

ּגם  הּוא ׁשּכן לפי הּוא הּדבר וטעם ְְִִֵֶַַַַָָָהעּכּול,

ּכללּיֹות  ּפרסאֹות ׁשלׁשה ׁשּיׁשנם ְְְְְְִֶֶַַָָָָָֹלמעלה,

מקֹומֹות  ּבכּמה ענינם לכ21(ּכּמבאר ּובהתאם .( ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

הּמעלים, "אלקים" ׁשּבׁשם הּדרגֹות ׁשלׁש ּגם ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹהם

על  ההעלם הּכתר, ּבחינת על ההעלם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַוהינּו,

הּמּדֹות. ּבחינת על וההעלם החכמה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת

ּברא  "ּבראׁשית להיֹות צרי אּלּו מדרגֹות ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּובכל

"אלקים". ׁשּבׁשם הּכּונה את לגּלֹות ְְֱֱִִֵֶֶַַַָָֹֹאלקים",

ּבקּיּום  העבֹודה ּכללּות עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָוענין

ׁשּזהּו הּקרּבנֹות, עלֿידי ּובפרט ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורהּֿומצֹות,

ׁשּכנגד  הּתפּלה ענין וכן העבֹודה, ענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכללּות

נאמר 22קרּבנֹות  זה ׁשעל ארצה 23, מּצב "סּלם ְְֱֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

ּבבחינת  ׁשּגם והינּו, הּׁשמימה", מּגיע ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹוראׁשֹו

עד  מ'ארץ', למּטה ה', ּבתֹוספת ('ארץ' ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ארצה"

את  ּומגּלים ממׁשיכים ּתחּתֹונה) הכי ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָלּדרּגה

ה', ּבתֹוספת ('ׁשמים' "הּׁשמימה" ְְְִִֶֶַַַָָָָּבחינת

עליֹונה  הכי לּדרּגה עד מ'ּׁשמים', ),24למעלה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

מּכמֹו יֹותר נעלית לדרּגה מּגיעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשעלֿידיֿזה

לצר היא ׁשה"ּירידה ׁשּזהּו למּטה, הּירידה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפני

ֲִָעלּיה".

הּכּונה LÈÂג) ּבּגּלּוי ׁשהּפרּוׁש ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּׁשם  רק לא הּוא "אלקים", ְֱִֵֵֶֶַֹֹׁשּבׁשם

ׁשּבענין  האלקּות על יעלים לא ְְְֱֱִִִֶַַַָֹֹֹ"אלקים"

ׁשּבׁשם  ההעלם ּגּלּוי ּגם אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָההתהּוּות,

נעלית  הכי הּדרּגה הינּו, ּגּופא, ְְֱֲֲִִֵַַַַָָֹ"אלקים"
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ואילך.21) תתקסג ע' ואילך. תתעה ע' ח"ב תער"ב המשך ב'קב. ע' ויקהל אוה"ת אֿב.22)ראה כו, ברכות ויצא 23)ראה

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר יב. המאמרים 24)כח, (ספר פ"ב תרצ"ד נצבים דש"פ היום זה ד"ה ראה

א). שיט, ח"ב קונטרסים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומחיצות 'מסכים' שלושה ‰Ánדרך ÏÚL Ìe¯w‰ Ba LiL שהוא ∆≈«¿∆««…«

אחת, ÈÒÙnL˜פרסא ÔB¯b‰ ¯ˆÓ Ìb LÈÂ ומבדילÔÈÁBn‰ ÔÈa ¿≈«≈««»∆«¿ƒ≈«ƒ
שבראש  שניה,Bcn‰Â˙השכל פרסא שזו שבלב Áˆ¯הרגש Ìb LÈÂ ¿«ƒ¿≈«¬«

‰ÓÈLp‰ È¯·‡ ÔÈa ˜ÈÒÙnL „·k‰ הריאות ‰ÏekÚכמו È¯·‡Ï «»≈∆«¿ƒ≈∆¿≈«¿ƒ»¿∆¿≈»ƒ
שלישית, פרסא שזו הקיבה כמו

¯·c‰ ÌÚËÂ יש האדם שבגוף ¿«««»»
'פרסאות' ÔkLשלוש ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈

‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰,באלוקות «¿«¿»
˙B‡Ò¯t ‰LÏL ÌLiL∆∆¿»¿…»«¿»
‰nÎa ÌÈÚ ¯‡·nk) ˙BiÏÏk¿»ƒ«¿…»ƒ¿»»¿«»

˙BÓB˜Ó21CÎÏ Ì‡˙‰·e .( ¿¿∆¿≈¿»
שלוש  של לצמצומים במקביל

‰B‚¯c˙הפרסאות LÏL Ìb Ì‰≈«¿»«¿»
,ÌÈÏÚn‰ "ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL∆¿≈¡…ƒ««¿ƒ

,eÈ‰Â והצמצומים ההעלמות שלוש ¿«¿
ÈÁa˙האמורים  ÏÚ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈«¿ƒ«

˙ÈÁa ÏÚ ÌÏÚ‰‰ ,¯˙k‰«∆∆«∆¿≈«¿ƒ«
˙ÈÁa ÏÚ ÌÏÚ‰‰Â ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆¿≈«¿ƒ«
el‡ ˙B‚¯„Ó ÏÎ·e .˙Bcn‰«ƒ¿»«¿≈≈
‡¯a ˙ÈL‡¯a" ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿≈ƒ»»
‰ek‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï ,"ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«∆««»»

"ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL נראה שאמנם ∆¿≈¡…ƒ
להעלים  שנועד כהעלם לכאורה

יש  אבל האלוקי, האור על ולהסתיר

ואת  הפנימית הכוונה את לגלות

של  שבסופו (שהיא שבהעלם המטרה

גילוי). יהיה דבר

‰Ê ÔÈÚÂ והמטרה הכוונה גילוי של ¿ƒ¿»∆
אלוקות  לגלות היינו ההעלם, של

מוסתרת, האלוקות שבו בעולם

˙eÏÏk È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈¿»
Œ‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«»

˙BˆÓe וקיום התורה לימוד כי ƒ¿
מסיר  הגשמית המציאות בתוך המצוות

אלוקות, ומגלה ההעלם בתורה eאת

עצמם במיוחד ·Ë¯Ùומצוות זה הרי ƒ¿»
È„ÈŒÏÚעבודתe‰fL ,˙Ba¯w‰ «¿≈«»¿»∆∆

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk האדם של ¿»ƒ¿«»¬»
של  העלאה הם הקרבנות כי בעולם,

אלוקות  וגילוי המשכת המעוררת לאלוקות להתקרב הגשמית המציאות

˜¯Ba˙בעולם, „‚kL ‰lÙz‰ ÔÈÚ ÔÎÂ22 חיבור פועלת היא שאף ¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆¿∆∆»¿»

הקרבנות, בדוגמת לאלוקות האדם של Ê‰והתקרבות ÏÚL עבודת על ∆«∆
אבינו)Ó‡23¯התפילה  יעקב של  החלום (בסיפור vÓ·בתורה ÌlÒ" ∆¡«À»À»

,"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â התפילה,‡¯ˆ‰ עניין תוכן שזהו ומבואר «¿»¿…«ƒ««»»¿»
הרוחנית  המציאות ו'שמים', העולם, של הארצית המציאות 'ארץ ', לחבר

ÌbLהאלוקית, ,eÈ‰Â אפילו ¿«¿∆«
'ı¯‡') "‰ˆ¯‡" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿»∆∆

,'‰ ˙ÙÒB˙aשהיא‰hÓÏ ¿∆∆¿«»
'ı¯‡'Ó'ה האות בתוספת כי סתם ≈∆∆

הארציות, עניין על דגש תוספת »Ú„יש
‰BzÁz ÈÎ‰ ‰b¯cÏ בארציות( ««¿»¬ƒ«¿»

˙ÈÁa ˙‡ ÌÈl‚Óe ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«ƒ∆¿ƒ«
'ÌÈÓL') "‰ÓÈÓM‰"«»»¿»»«ƒ

‰ÏÚÓÏ ,'‰ ˙ÙÒB˙a דרגה וזו ¿∆∆¿«¿»
יותר  Ú„סתם,ÌÈÓM'Ó'נעלית ƒ»«ƒ«

‰BÈÏÚ ÈÎ‰ ‰b¯cÏ24 ברוחניות ««¿»¬ƒ∆¿»
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אלוקית  שנגלית ), ∆«¿≈∆

הכי  בדרגה אפילו בעולם אלקות

'ארץ', של b¯„Ï‰נחותה ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ שבה הדרגה «¬≈≈ƒ¿

‰È¯i„‰היו  ÈÙÏ הנשמה של ƒ¿≈«¿ƒ»
באלוקות  למעלה ומקורה משורשה

‰„È¯i"‰L e‰fL ,‰hÓÏ של ¿«»∆∆∆«¿ƒ»
בעולם  גשמי בגוף להתלבש הנשמה

iÏÚ‰"הזה  C¯ˆÏ ‡È‰ אם כי ƒ¿…∆¬ƒ»
הייתה  שבו מקום לאותו היא העלייה

לא  הירידה הרי הירידה, קודם הנשמה

היא  שהעלייה וודאי אלא כדאית,

שקודם  מזו יותר גבוהה לדרגה

הירידה.

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ»∆
‰ek‰ Èelba Le¯t‰L∆«≈¿ƒ««»»

,"ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL זהו שכאמור ∆¿≈¡…ƒ
ברא  ב'בראשית הפנימי הפירוש

ÌMLאלוקים' ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«∆≈
ÏÚ ÌÈÏÚÈ ‡Ï "ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ…«¿ƒ«
˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚaL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿ƒ¿««ƒ¿«
אלוקות  גילוי יהיה ההעלם ותמורת

הכוונה ‡l‡בבריאה, גילוי בעניין ∆»
נכלל  אלוקים Èelbשבשם Ìb«ƒ

ÌÏÚ‰‰ ונסתר שנעלם מה שיתגלה כך לידי "‡ÌÈ˜Ï"להביא ÌLaL «∆¿≈∆¿≈¡…ƒ
‡Ùeb,(בבריאה בהתהוות, רק (ולא ÈÏÚ˙עצמו ÈÎ‰ ‰b¯c‰ ,eÈ‰ »«¿««¿»¬ƒ«¬≈
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ט yceg xgn ozpedi el xn`ie

ּבזה, והענין ּבהעלם. "אלקים" ּבׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּנמצאת

הּבר  ׁשּבהתהּוּות האלקּות ּגּלּוי ּגם יאה ּדהּנה ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשּמבאר  מה וזהּו כּו', נעלה ענין הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָעצמּה

"אלקים" ׁשּבׁשם הּכּונה ּגּלּוי ּדאפׁשרּות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמאמר,

ועל  כּו', ּובארץ ּבּׁשמים ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהיא

נאמר  ׁשּמבאר 25זה ּוכפי ה'", מעׂשי רּבּו "מה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשני  ּפרק הּתֹורה יסֹודי ּבהלכֹות ,26הרמּב"ם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּיסֹוד  (ׁשהם ויראתֹו ה' לאהבת לבא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּדר

מצֹות  וׁשס"ה מצֹותֿעׂשה רמ"ח ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוהּׁשרׁש

ּבמעׂשיו 27לאֿתעׂשה  ההתּבֹוננּות עלֿידי היא ( ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹ

לפעל  היא הּכּונה ּתכלית אמנם, כּו'. ְְְְִִִַַַָָָָָֹּוברּואיו

וכּידּוע  לאין, הּיׁש מאמר 28ּבּטּול ּבבאּור ְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

ז"ל  יֹותר 29רּבֹותינּו צּדיקים מעׂשי "ּגדֹולים ְֲִִִֵֵֵַַַ

וארץ" ׁשמים ׁש"ּמעׂשה וארץ", ׁשמים ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּמעׂשה

ּכמאמר  מּיׁש, אין לא אבל מאין, יׁש "מן 30הּוא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ

מה31ֿׁשמּיא  ׁשקלי", לא מׁשקל יהבי, מיהב ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָ

מּיׁש, אין לעׂשֹות הּוא צּדיקים" "מעׂשי ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַׁשאיןּֿכן

הּידּוע  הּזקן רּבנּו עֹוׂשים 32ּוכפתּגם יׂשראל ׁשּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה כּו'. רּוחנּיּות ְְִִִִֵֶַַַָָמּגׁשמּיּות

הּבריאה, התהּוּות היא ׁשעלֿידֹו "אלקים" ְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹלׁשם

יֹותר  הּנעלית הּדרּגה את לגּלֹות היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהּתכלית

ּבהעלם. ּבֹו ְְְִֵֵֶֶׁשּנמצאת

ׂשמחתÔ·eÈÂֿד) ּבמאמר הּמבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְְֲִִַַַַַָֹ

תר"ל  ׁשנה),33ּתֹורה מאה (לפני ְִֵֵָָָָ

ּדתחּלה  הּיין, את מנּסכים ׁשהיּו הּנסכים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבענין
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כד.25) קד, ב.26)תהלים (רפ"ב).27)הלכה שם יסוה"ת הל' לרמב"ם "פירוש" גם וראה פ"ד. ע'28)תניא בא אוה"ת

ואילך). קנא ע' תרפ"ה המאמרים (ספר פ"ז תרפ"ה צדיקים מעשה גדולים ד"ה א.29)רנו. ה, א.30)כתובות כה, תענית

שם.31) לתענית בב"ח לד.32)כ"ה ע' חי"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק טבת. כז יום" "היום השמיני 33)ראה ביום ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏÚ‰aבאלוקות  "ÌÈ˜Ï‡" ÌLa ˙‡ˆÓpL תתגלה היא שגם ∆ƒ¿≈¿≈¡…ƒ¿∆¿≈

ומבאר. שממשיך כפי ותאיר,

‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰aL ˙e˜Ï‡‰ Èelb Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ»¡…∆¿ƒ¿««¿ƒ»
dÓˆÚ אלוקים שם בתוך ונסתרת נעלמת באלוקות זו בחינה ‰e‡שכעת «¿»

‰Ó e‰ÊÂ ,'eÎ ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆¿∆«
¯‡·nLהריי"צ Ó‡na¯הרבי ∆¿»≈««¬»

תש"ה, משנת «¿∆¿e¯LÙ‡c˙הנזכר
"ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL ‰ek‰ Èelbƒ««»»∆¿≈¡…ƒ
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«ƒ¿¿

,'eÎ ı¯‡·e ÌÈÓMa מתוך «»«ƒ»»∆
שהיא  כפי ה' בגדולת התבוננות

הבריאה  מתוך Ê‰משתקפת ÏÚÂ על ¿«∆
התבוננות  ידי על ה' בגדולת הכרה

"Ó‰בתהילים Ó‡25¯בבריאה ∆¡«»
ÈÙÎe ,"'‰ EÈNÚÓ ea«̄«¬∆¿ƒ
˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯‰ ¯‡·nL∆¿»≈»«¿«¿ƒ¿

ÈL ˜¯t ‰¯Bz‰ È„BÒÈ26, ¿≈«»∆∆≈ƒ
'‰ ˙·‰‡Ï ‡·Ï C¯c‰L∆«∆∆»…¿«¬«
L¯M‰Â „BÒi‰ Ì‰L) B˙‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«¿¿«…∆
‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ ÏL∆»«ƒ¿¬≈
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ27 ¿»»ƒ¿…«¬∆

היא  ה' שאהבת בחסידות כמבואר

לקיו  האוהב היסוד כי מצוותֿעשה, ם

ובקיום  האהוב, אל להתקרב רוצה

לאלוקות. מתחברים מצוותֿעשה

על  עבירה לאי שורש היא והיראה

לעבור  מפחד את הירא כי מצוותֿעשה,

ציוויו  È„ÈŒÏÚעל ‡È‰ (ƒ«¿≈
ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿«¬»¿»

'eÎ'ה אהבת על מדבר הרמב"ם וגם

מתוך  אליהם מגיע שהאדם ה' ויראת

מעשיך  רבו 'מה בבריאה, התבוננות

‰È‡ה''. ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,ÌÓ‡»¿»«¿ƒ««»»ƒ
במציאות  שהתבוננות בכך להסתפק לא

גדולה  כמציאות שנראית העולם של

ויראת  ה' אהבת תעורר ה'') מעשיך גדלו ו'מה ה'', מעשיך רבו ('מה וחשובה

אלא  ‰Liה' Ïeha ÏÚÙÏ העולם שמהווה ÔÈ‡Ïמציאות האלוקי ƒ¿…ƒ«≈»«ƒ
אותו, החסידות Úe„iÎÂ28ומחייה ¯eÈ˙Baבתורת ¯Ó‡Ó ¯e‡·a ¿«»«¿≈«¬««≈

Ï"Ê29בגמראÌÈ˜Ècˆ ÈNÚÓ ÌÈÏB„b" ישראל בני של ה' עבודת ¿ƒ«¬≈«ƒƒ
NÚnÓ‰בעולם  ¯˙BÈבריאת,"ı¯‡Â ÌÈÓL פי על הדבר וטעם ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆

הוא  LÈהפנימיות ‡e‰ "ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚn"L מציאות יצירת ∆«¬≈»«ƒ»»∆≈
ÔÈ‡Ó מרוחניות גשמיות יצירת היינו דבר, LiÓ,מלא ÔÈ‡ ‡Ï Ï·‡ ≈«ƒ¬»…«ƒƒ≈

מ'יש' עושה איננה כללי, באופן מלמעלה והפעולה וארץ, שמים של העשייה

'אין' iÓL‡הגמרא Ó‡Ók30¯ומציאות ÔÓ"31,È·‰È ·‰ÈÓ ¿«¬«ƒ¿«»≈««¬≈
,"ÈÏ˜L ‡Ï Ï˜LÓ,לוקחים לא – לקחת נותנים, – לתת השמים מן ƒ¿«»«¿≈

מתי  עד אשתו: לו אמרה עני. מאוד היה דוסא בן חנינא שרבי הגמרא כסיפור

נעשה? מה לה: אמר כך? כל נצטער

משהו. לך שיתנו רחמים תבקש אמרה:

יד ב  פיסת כמין יצתה רחמים, יקש

מזהב. שולחן של אחת רגל לו ונתנו

על  שאוכלים צדיקים בחלום ראה

על  והוא רגליים שלוש של זהב שולחן

נוח  לה: אמר רגליים. שתי של שולחן

שלם  שולחן על אוכלים שכולם לך

אמרה  חסר? שולחן על אוכלים ואנחנו

שיקחוהו  רחמים בקש נעשה, ומה לו:

כך  ועל ולקחו. רחמים ביקש ממך.

יותר  אחרון נס היה גדול בגמרא: אמרו

נותנים  רק מלמעלה כי הראשון, מן

לוקחים. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óולא
‡e‰ "ÌÈ˜Ècˆ ÈNÚÓ"«¬≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ˙BNÚÏדבר מציאות LiÓלא «¬«ƒƒ≈
המציאות  את לבטל כלומר, קיימת,

האלוקות אל »¿Ìb˙ÙÎe¿ƒהגשמית
Úe„i‰ Ô˜f‰ ea¯32ÈaL «≈«»≈«»«∆¿≈

˙eiÓLbÓ ÌÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
'eÎ ˙eiÁe¯:'יום ב'היום (וכמובא »ƒ

רוחניות, היא יהודי של גשמיות

גשמיות, לנו נותן הקדושֿברוךֿהוא

רוחניות). מכך שנעשה

‰fÓe של עבודתם על לעיל מהאמור ƒ∆
המציאות  את לבטל ישראל בני

('אין') לאלוקות ('יש') «Ô·eÓהגשמית
"ÌÈ˜Ï‡" ÌLÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿≈¡…ƒ
˙ee‰˙‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL∆«»ƒƒ¿«

,‰‡È¯a‰ בזה הפירושים ככל «¿ƒ»
השונות  הדרגות לגבי לעיל, האמורים

ההעלם, של השונים והאופנים מעלים אלוקים הכוונה ÈÏÎz‰L˙ששם ∆««¿ƒ
זה בכל ÓpLˆ‡˙והמטרה ¯˙BÈ ˙ÈÏÚp‰ ‰b¯c‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï ‡È‰ƒ¿«∆««¿»««¬≈≈∆ƒ¿≈
ÌÏÚ‰a Ba וכפי בעולם, ותאיר תתגלה אלא נעלמת תהיה לא היא שגם ¿∆¿≈

להלן. עוד שיבואר

‰¯BzŒ˙ÁÓN ¯Ó‡Óa ¯‡·n‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ שנת „) של ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿«¬«ƒ¿«»
L‰,33תר"ל  ‰‡Ó ÈÙÏ) על זה מאמר אמירת לפני שנה מאה כלומר, ƒ¿≈≈»»»

תש"ל  תורה לשמחת הסמוכים בימים הרבי ‰ÌÈÎÒpידי ÔÈÚa של ), ¿ƒ¿««¿»ƒ
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l"yz'dי ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y

ּכתיב  ּדהּנה הּיין. ענין להבין ּתירֹוׁשי 34צרי" ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָ

להבין  וצרי ואנׁשים", אלקים הּמׂשּמח ְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ(יין)

אנּו ּדהּנה ּומבאר, כּו'. מׂשּמח הּיין מה ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָמּפני

אם  נּכר ואינֹו ּבענבים, ּכנּוס הּוא ׁשהּיין ְֲִִִִִֵֶַַַָָָרֹואים

ׁשמן, ּכמֹו (ואינֹו לאו אם ּבענבים יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָיׁש

ּבהם  ויׁש הּׁשמן מן אגּורים ׁשהּזיתים ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשרֹואים

ּבבׂשר  מבלע הּוא הּיין מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻׁשמנּונית,

אם  יין ּבהם יׁש אם ּכלל נּכר ואינֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָהענבים,

הּוא  הרי  הענבים, מן אֹותֹו ּוכׁשּדֹורכים ְְֲֲִִִֵֶָָָלאו),

היא  ּפעּלתֹו ולכן הּגּלּוי, אל מההעלם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻיֹוצא

להֹוציא  הינּו ואנׁשים", אלקים "לׂשּמח ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָֹּגםּֿכן

הּוא  הּׂשמחה ענין ּכי הּגּלּוי, אל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמההעלם

ּגֹורמת  הּׂשמחה ּכי הּגּלּוי, אל מההעלם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּיֹוצא

מתּגּלים  הּׂשמחה ׁשּבעת ׁשרֹואים (ּוכפי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָּגּלּוי

ּבהעלם  ּבסֹוד, האדם אצל ׁשהיּו ענינים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכּמה

ׁשל  ּבאפן הּוא הּיין ׁשּמעׂשה וכיון ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוהסּתר),

לגרם  ּפעּלתֹו לכן הּגּלּוי, אל מההעלם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻיציאה

הּגּלּוי. אל מההעלם יציאה ּגםּֿכן ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׂשמחה,

אנׁשים", "מׂשּמח ׁשּיין ׁשּכׁשם לבאר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּוממׁשי

יׁש ּדהּנה, אלקים". "הּמׂשּמח יין ּבענין יּובן ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַָֹּכ

מעלים  "אלקים" ׁשּׁשם ואלקים, הוי' ׁשמֹות ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשני

ּבׁשם  ּגם אמנם ּוקדּׁשתֹו, ה' אֹור על ְְְְִֵַַַָָָֻּומסּתיר

אּלא  ּבֹו, ׁשּמאיר הוי' ׁשם ּבחינת יׁש ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ"אלקים"

סֹוד" "יצא הּיין ועלֿידי ּבהעלם, ,35ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּיהיה  ממׁשי ׁשהּיין והינּו, הוי', סֹוד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּבחינת

ּבסֹוד  ּתחּלה ׁשהיה הוי' ׁשם ּבחינת ְְְֲִִִֵֶַָָָָָּגּלּוי

"אלקים". ּבׁשם ְְְֱִֵֵֶֹּובהעלם

ÔÈÚ‰Â ּכתיב ּדהּנה ּומגן 36ּבזה, ׁשמׁש "ּכי ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶֶָָ

הּוא  הוי' ׁשּׁשם והינּו, אלקים", ְְֱֲֲִֵֶַָָָָֹהוי'

ׁשהּׁשמׁש ּכמֹו "אלקים", ּבׁשם ׁשּמכּסה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַֹֻהּסֹוד

הר  ּובגּלּוי ׁשּבפֹועל ההתהּוּות, ּבענין ּוכמֹו ּבנרּתק. ׁשם מכּסה עלֿידי זה י ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

נברא" מּלּואֹו ׁש"על ּכפי (ּגם העֹולם הנהגת ׁשּלכן עלּֿפי 37"אלקים", היא ( ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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‰ÔÈiהקרבנות  ˙‡ ÌÈÎqÓ eÈ‰L,המזבח גבי ˆ¯CÈעל ‰lÁ˙c ∆»¿«¿ƒ∆««ƒƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של הפנימי È˙k·התוכן ‰p‰c .ÔÈi‰34 שופטים בספר ¿»ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ≈¿ƒ
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,"ÌÈL‡Â ÌÈ˜Ï‡ ÁnNn‰ (ÔÈÈ) ÈLB¯Èz"ƒƒ«ƒ«¿«≈«¡…ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

'eÎ ÁnNÓ ÔÈi‰ ‰Ó ÈtÓ הוא שבגללו היין של המיוחד עניינו מה ƒ¿≈«««ƒ¿«≈«
שמחה? גורם

ÌÈ‡B¯ e‡ ‰p‰c ,¯‡·Óe¿»≈¿ƒ≈»ƒ
ÔÈi‰L ברייתו Òekמתחילת ‡e‰ ∆««ƒ»

¯k BÈ‡Â ,ÌÈ·Úa הענבים על «¬»ƒ¿≈ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ÌÈ·Úa ÔÈÈ LÈ Ì‡ƒ≈«ƒ«¬»ƒƒ»

ÌÈ‡B¯L ,ÔÓL BÓk BÈ‡Â) על ¿≈¿∆∆∆ƒ
ÔÓהזיתים  ÌÈ¯e‚‡ ÌÈ˙Èf‰L∆«≈ƒ¬ƒƒ

Ì‰a LÈÂ ÔÓM‰ בזיתים «∆∆¿≈»∆
ÔÈi‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,˙ÈeÓL«¿ƒ«∆≈≈««ƒ
,ÌÈ·Ú‰ ¯N·a ÚÏ·Ó ‡e‰À¿»ƒ¿«»¬»ƒ

ÏÏk ¯k BÈ‡Â מבחוץ בענבים ¿≈ƒ»¿»
,(Â‡Ï Ì‡ ÔÈÈ Ì‰a LÈ Ì‡ƒ≈»∆«ƒƒ»

B˙B‡ ÌÈÎ¯BcLÎe את וסוחטים ¿∆¿ƒ
‰e‡היין  È¯‰ ,ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¬≈

,Èelb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈∆«ƒ
B˙lÚt ÔÎÏÂהיין ŒÌbשל ‡È‰ ¿»≈¿À»ƒ«

,"ÌÈL‡Â ÌÈ˜Ï‡ ÁnNÏ" Ôk≈¿«≈«¡…ƒ«¬»ƒ
‡ÈˆB‰Ï eÈ‰ולגלותÌÏÚ‰‰Ó «¿¿ƒ≈«∆¿≈

‰ÁÓO‰ ÔÈÚ Èk ,Èelb‰ Ï‡∆«ƒƒƒ¿««ƒ¿»
‡ˆBiL ‡e‰האדםÌÏÚ‰‰Ó ∆≈≈«∆¿≈

˙Ó¯Bb ‰ÁÓO‰ Èk ,Èelb‰ Ï‡∆«ƒƒ«ƒ¿»∆∆
Èelb האדם נפש (ÈÙÎeשל ƒ¿ƒ

‰ÁÓO‰ ˙ÚaL ÌÈ‡B¯L כאשר ∆ƒ∆¿≈«ƒ¿»
שמח  ופורצים ÌÈlb˙Óהאדם ƒ¿«ƒ

‡ˆהחוצה  eÈ‰L ÌÈÈÚ ‰nkÏ «»ƒ¿»ƒ∆»≈∆
Ì„‡‰ שמחה שהתמלא לפני אז, עד »»»

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ,„BÒa וכשנכנס ¿¿∆¿≈¿∆¿≈
סוד  יצא NÚnL‰היין ÔÂÈÎÂ ,(¿≈»∆«¬≈

של  העשייה ‰e‡תהליך ÔÈi‰««ƒ
ÌÏÚ‰‰Ó ‰‡ÈˆÈ ÏL ÔÙ‡a של ¿…∆∆¿ƒ»≈«∆¿≈

הענבים  בתוך ÔÎÏהיין ,Èelb‰ Ï‡∆«ƒ»≈
‰ÁÓN Ì¯‚Ï B˙lÚt לאדם ¿À»ƒ¿…ƒ¿»

היין, את השמחה È‰L‡השותה ∆ƒ
ÈˆÈ‡‰במהותה  ÔkŒÌb«≈¿ƒ»

,Èelb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó כאמור ≈«∆¿≈∆«ƒ
לעיל.

ÔÈiL ÌLkL ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆¿≈∆«ƒ
"ÌÈL‡ ÁnNÓ" להם וגורם ¿«≈«¬»ƒ

היו  לכן שקודם דברים מתוכם לגלות

‡ÌÈ˜Ï"נעלמים, ÁnNn‰" ÔÈÈ ÔÈÚa Ô·eÈ Ck השמחה עניין שגם «»¿ƒ¿««ƒ«¿«≈«¡…ƒ
נסתרים  הם היין שללא עניינים של גילוי היינו כביכול, למעלה, גורם שהיין

BÓL˙ונעלמים. ÈL LÈ ,‰p‰c שם הקדושֿברוךֿהוא, של קדושים ¿ƒ≈≈¿≈≈
הוא הוא ‰ÈÂ'אחד שני "‡ÌÈ˜Ï"ושם ÌML ,ÌÈ˜Ï‡Â מידת שהוא ¬»»≈…ƒ∆≈¡…ƒ

והצמצום  ÈzÒÓe¯הגבורה ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ
B˙M„˜e '‰ ¯B‡ ÏÚ יהיו שלא «¿À»

ÌLaבגילוי, Ìb ÌÓ‡»¿»«¿≈
"ÌÈ˜Ï‡" הוא שגם כיוון עצמו, ¡…ƒ

קדוש, ‰ÈÂ'שם ÌL ˙ÈÁa LÈ≈¿ƒ«≈¬»»
,Ba ¯È‡nL בשם גם קיים הוי' ושם ∆≈ƒ

ÌÏÚ‰a,אלוקים  ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿∆¿≈
‡ˆÈ" ÔÈi‰ È„ÈŒÏÚÂ מההעלם ¿«¿≈««ƒ»»

נעלם,,BÒ35„"והתגלה  שהיה מה

,eÈ‰Â ,'ÈÂ‰ „BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»¿«¿
CÈLÓÓ ÔÈi‰L וגורם‰È‰iL ∆««ƒ«¿ƒ∆ƒ¿∆

‰È‰L 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa Èelbƒ¿ƒ«≈¬»»∆»»
‰lÁz'ה'יין ללא לכן, BÒa„קודם ¿ƒ»¿

"ÌÈ˜Ï‡" ÌLa ÌÏÚ‰·e וכפי ¿∆¿≈¿≈¡…ƒ
להלן. שיוסבר

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â36 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
‰ÈÂ'בתהילים  Ô‚Óe LÓL Èk"ƒ∆∆»≈¬»»

,"ÌÈ˜Ï‡ אומר הכתוב פשוטו לפי ¡…ƒ
לנו  המספק הוא שהקדושֿברוךֿהוא

והגנה  וחום פנימיות eÈ‰Â,אור לפי ¿«¿
הוא  ‰e‡הפירוש 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»

„Bq‰ הנעלם qÎnL‰הדבר «∆¿À∆
BÓkומוסתר ,"ÌÈ˜Ï‡" ÌLa¿≈¡…ƒ¿

˜z¯a ‰qÎÓ LÓM‰L'ו'מגן ∆«∆∆¿À»¿«¿≈
שם  וכן השמש אור את הממעט

ומכוסה  בו מלובש הוי' ששם אלוקים

שם  של אורו על ומכסה מעלים בו,

הוי'.

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚa BÓÎe של ¿¿ƒ¿««ƒ¿«
הגשמית, והמציאות העולמות

‰Ê È¯‰ Èel‚·e ÏÚBÙaL∆¿«¿ƒ¬≈∆
"‡ÌÈ˜Ï"ההתהוות  ÌL È„ÈŒÏÚ«¿≈≈¡…ƒ

אלוקים'), ברא ≈«∆ÔÎlL('בראשית
˙‚‰‰ התנהלותÌb) ÌÏBÚ‰ «¿»«»»«

B‡elÓאפילו ÏÚ"L ÈÙk¿ƒ∆«ƒ
"‡¯·37 ואין מושלם, כדבר ƒ¿»
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הּטבע" ּבגמטרּיא ׁש"אלקים (ׁשּזהּו ),38הּטבע ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

(ולא  הוי' ׁשם עלֿידי זה הרי ּבפנימּיּות ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹאבל

היא  הוי' מּׁשם ׁשהיא ּכפי ׁשההתהּוּות אּלא ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמילא, צּוה 39ּבדר הּוא "ּכי ְְִִִֵֶֶֶָָָ

ּבמרּגׁש, ּבא ואינֹו ּבהעלם ׁשּזהּו אּלא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֻונבראּו"),

והגם  הּמציאּות. ידיעת ּבדר לא ְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹאפילּו

הרי  התּבֹוננּות, עלֿידי לזה לבא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹׁשּיכֹולים

ּכיון  ּדוקא, ּבהתּבֹוננּות צר יׁש זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּבׁשביל

אמר  ולכן "אלקים". ׁשם רק יׁשנֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבגלּוי

הינּו40ּפרעה  הוי'", את ידעּתי ׁשאינֹו41"לא , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכיֿאם  הוי', ׁשם מציאּות את ויֹודע ְְֲִִִִֵֵֶַַָָמּכיר

ּפרעה" ׁשלֹום את יענה צרי42"אלקים ּובזה . ְְֱֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

הוי' ׁשם סֹוד את לגּלֹות העבֹודה, ענין ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָלהיֹות

הּיין  ענין ׁשּזהּו "אלקים", ּבׁשם ּבהעלם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּיׁשנֹו

ׁשּנמצא  מה ׁשּמגּלה הינּו, אלקים", ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁש"מׂשּמח

"אלקים". ּבׁשם ְְְֱִֵֵֶֹּבהעלם

ׁשּבׁשם ‡ÌÓה) ההעלם ּגּלּוי ׁשּיהיה ּכדי »¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַ

אלקים", הּמׂשּמח "יין ְֱֱִִִֵַַַַֹֹ"אלקים",

הינּו, אנׁשים", הּמׂשּמח "יין עלֿידי זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהרי

והענין  ּבהעלם. ּבֹו ׁשּנמצא מה מגּלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהאדם

ׁשּתי  לֹו יׁש מּיׂשראל איׁש ּכל ּדהּנה ְְְִִִִֵֵֵֵָָהּוא,

"ונפׁש43נפׁשֹות  הּבהמית, הנפׁש היא אחת נפׁש , ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

מּמעל  אלֹוקה חלק [ׁש]היא ּביׂשראל ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשנית

אקּדמיּה44מּמׁש" הּבהמית ׁשהּנפׁש ּבזה, והּסדר . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכלֿׁשּכן 45טעניתיּה ּברֿמצוה, לאחרי (אפילּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

האלקית  הּנפׁש על ּומעלימה ּברֿמצוה), ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלפני

"ילד" לבא 46(ׁשּנקראת צר יׁש ואחריֿכן ,( ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
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תניא 38) א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. ואילך.39)שעהיוה"א סע"ב כו, שם לקו"ת וראה ה. קמח, ה,40)תהלים שמות

וש"נ.41)ב. קנז. ע' תרצ"ב המאמרים ספר ג. לה, אמור לקו"ת טז.42)ראה מא, ב).43)מקץ (ה, פ"א שם 44)תניא

ואילך.45)רפ"ב. פז ס"ע עת"ר המאמרים ספר וראה ואילך. סע"א קעט, ח"א זהר שם,46)ראה ובפירש"י. יג ד, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעולם  חיסרון בתור אמורים (e‰fLהדברים Ú·h‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ (ƒ«ƒ«∆«∆∆

לכך  הפנימית בה'ÌÈ˜Ï‡"Lהסיבה שנכתב כמו i¯ËÓ‚a‡כפי 86 ∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»
של  Ú·h‰38˙eiÓÈÙa"הגימטריא Ï·‡ דבר ), של ‰¯Èולאמיתו «∆«¬»ƒ¿ƒƒ¬≈

‰Ê ההתהוות˙ee‰˙‰‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ) 'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ ∆«¿≈≈¬»»¿…∆»∆«ƒ¿«
‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ≈¬»»ƒ

,‡ÏÈnÓ C¯„a עוד שמדגיש דבר ¿∆∆ƒ≈»
לשם  ההתהוות של השייכות את יותר

e˙kL·הוי' BÓk39 בתהיליםÈk" ¿∆»ƒ
‡l‡ ,("e‡¯·Â ‰eˆ ‡e‰ƒ»¿ƒ¿»∆»

e‰fL דבר של  שלאמיתו העובדה ∆∆
הוי' משם היא ≈¿∆¿ÌÏÚ‰aההתהוות

Lb¯Óa ‡a BÈ‡Â הנבראים ואין ¿≈»¿À¿»
בכך, ומרגישים Ï‡חשים eÏÈÙ‡¬ƒ…

˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È C¯„a רק לא ¿∆∆¿ƒ««¿ƒ
מהות  את משיגים הנבראים שאין

שבאמת  העובדה אפילו הבורא,

איננה  הוי', שם מצד היא ההתהוות

בכך. הכרה להם ואין להם ידועה

‰ÊÏ ‡·Ï ÌÈÏBÎiL Ì‚‰Â«¬«∆¿ƒ»…¿∆
הזו המציאות ≈¿»È„ÈŒÏÚלידיעת

˙eBa˙‰ שניתן לעיל (וכאמור ƒ¿¿
ולידי  הבורא בגדולת להכרה להגיע

התבוננות  מתוך גם ה' ויראת ה' אהבת

עצמה), Ê‰בבריאה ÏÈ·La È¯‰¬≈ƒ¿ƒ∆
‡˜Âc ˙eBa˙‰a C¯ˆ LÈ אבל ≈…∆¿ƒ¿¿«¿»

בעמקות  (שהיא התבוננות ללא

ניכר, הדבר אין «≈ÔÂÈkובאריכות),
ÌL ˜¯ BLÈ ÈeÏ‚aL∆¿»∆¿«≈

"ÌÈ˜Ï‡",וההעלם הצמצום שהוא ¡…ƒ
הגילוי. Ú¯t‰היפך ¯Ó‡ ÔÎÏÂ40 ¿»≈»««¿…

ה' דבר את לו מסר רבינו משה כאשר

ממצרים  ישראל בני את …"Ï‡להוציא
eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ÈzÚ„È41, »«¿ƒ∆¬»»«¿

˙‡ Ú„BÈÂ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿≈«∆
,'ÈÂ‰ ÌL ˙e‡ÈˆÓ של עניינו את ¿ƒ≈¬»»

שלמעלה  כאיןֿסוף הקדושֿברוךֿהוא

העולם  שכתוב Ì‡ŒÈkממציאות כמו ƒƒ
לפרעה  אמר ÚÈ‰שיוסף ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ«¬∆

"‰Ú¯t ÌBÏL אלוקים.,42‡˙ בשם רק להכיר מסוגל פרעה Ê·e‰כי ∆¿«¿…»∆
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ,בעולם ה' את עובדים ישראל שבני »ƒƒ¿ƒ¿«»¬»

"ÌÈ˜Ï‡" ÌLa ÌÏÚ‰a BLiL 'ÈÂ‰ ÌL „BÒ ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆≈¬»»∆∆¿¿∆¿≈¿≈¡…ƒ

שלמעלה  באלוקות והשגה ידיעה תהיה וכן יתגלה אלא בהעלם יהיה שלא

l‚nL‰מהעולם, ,eÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡ ÁnNÓ"L ÔÈi‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«««ƒ∆¿«≈«¡…ƒ«¿∆¿«∆
"ÌÈ˜Ï‡" ÌLa ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ‰Ó באדם היין לפעולת בדומה «∆ƒ¿»¿∆¿≈¿≈¡…ƒ

לעיל. כמבואר בנפשו, נעלמים דברים לגילוי שגורמת

Èelb ‰È‰iL È„k ÌÓ‡ (‰»¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ
,"ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆¿≈¡…ƒ

,"ÌÈ˜Ï‡ ÁnNn‰ ÔÈÈ" ויתגלה «ƒ«¿«≈«¡…ƒ
אלוקים, שם רק לא בעולם ניכר ויהיה

האלוקות, על וההסתר ההעלם עניין

גילוי  ויהיה הוי' בשם הכרה תהיה אלא

"ÔÈÈאלוקות, È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈«ƒ
,eÈ‰ ,"ÌÈL‡ ÁnNn‰«¿«≈«¬»ƒ«¿
‡ˆÓpL ‰Ó ‰l‚Ó Ì„‡‰L∆»»»¿«∆«∆ƒ¿»

ÌÏÚ‰a Ba גילוי ובאמצעות ¿∆¿≈
האדם  מסוגל שבו, הנעלמים הכוחות

האלוקות  את גילוי לידי להביא

הוי'. שם בבריאה, הנעלמת

LÈ‡ Ïk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ
Ï‡¯NiÓ מעמדו מהו הבדל ללא ƒƒ¿»≈

הרוחני  ÈzLומצבו BÏ LÈ≈¿≈
˙BLÙ43‡È‰ ˙Á‡ LÙ , ¿»∆∆««ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ שממנה הנפש «∆∆««¬ƒ
התכונות  באות וממנה הגוף חיות הוא

לבהמה  דומה האדם ∆∆¿"LÙÂשבהם
Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ האלוקית הנשמה «≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÚnÓ ‰˜BÏ‡ ˜ÏÁ ‡È‰[L]∆ƒ≈∆¡«ƒ««
"LnÓ44,‰Êa ¯„q‰Â בכניסת . «»¿«≈∆»∆

היהודי  של בגופו הנפשות שתי

dÈÓc˜‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿¿≈
dÈ˙ÈÚË45 טענתה את מקדימה «¬ƒ≈

‰ÂˆÓŒ¯a È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡) שאז ¬ƒ¿«¬≈«ƒ¿»
האלוקית  הנפש כניסת ועיקר גמר הוא

בברית  היא העניין שתחילת לאחר

ÂˆÓŒ¯a‰מילה, ÈÙÏ ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»
קודמת  הבהמית הנפש בוודאי שאז

האלוקית  שהנפש לפני באדם ופועלת

בו  ÓÈÏÚÓe‰פועלת הנפש ), «¿ƒ»
‰‡È˜Ï˙הבהמית  LÙp‰ ÏÚ««∆∆»¡…ƒ

"„ÏÈ" ˙‡¯˜pL)46ÔÎŒÈ¯Á‡Â מרבה ), הבהמית שהנפש לאחר ∆ƒ¿≈∆∆¿«¬≈≈
האלוקית, הנפש על ומסתירה מעלימה היא ובכך טענותיה את ולטעון לפעול

'eÎ ÔÚËÏÂ ‡·Ï C¯ˆ LÈ הנפש של הטענות את הפוכות, טענות ≈…∆»…¿ƒ¿…
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l"yz'dיב ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y

ׁשּנמצאת  האלקית הּנפׁש את ּולגּלֹות כּו' ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹולטען

הּנה  יֹותר, ּובפרטּיּות הּבהמית. ּבּנפׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבהעלם

ּכפי  הּנׁשמה מדרגת יׁש ּגּופא האלקית ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּנפׁש

למּטה  יֹורדת ואחריֿכן למעלה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיא

ׁשּמתלּבׁשת  עד כּו' הּמדרגֹות  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַּבהׁשּתלׁשלּות

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת (ּכּמבאר ׁשּבא 47ּבּגּוף ּומה ,( ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכפי  הּנׁשמה מדרגת רק זה הרי ּבּגּוף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבהתּגּלּות

היא  האדם ועבֹודת כּו', ּבהׁשּתלׁשלּות ְְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּבאה

הּנׁשמה  וׁשרׁש הּנׁשמה ּפנימּיּות ׁשּגם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹלפעל

עלֿידיֿזה  נעׂשה זה וענין ּבּגּוף. ּבגּלּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיהיה

מהגּבלֹות  יציאה ׁשל ּבאפן היא האדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעבֹודת

ּד"ּבכל  העבֹודה על ׁשּנֹוסף והינּו, כּו', ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָהּׂשכל

"נפׁש ּובכל העבֹודה 48לבב ּגם להיֹות צריכה , ְְְְְְְֲִִַַָָָָָ

"מאד ענין 48ּד"ּבכל וזהּו מהגּבלה. למעלה , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

הּסֹוד  ּגּלּוי ּדהינּו, אנׁשים", הּמׂשּמח ְְְֲִִִֵַַַַַַָ"יין

ּבּנׁשמה, עּלּוי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּנׁשמה,

לפני  ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר נעלית לדרּגה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמּגעת

אנׁשים", הּמׂשּמח "יין ועלֿידי למּטה. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָהּירידה

ּגם  ּפֹועלים הּנׁשמה, ּפנימּיּות גּלּוי ענין ְְְֲִִִִִֶַַַָָׁשהּוא

ההעלם  ּגּלּוי אלקים", הּמׂשּמח "יין ּגּלּוי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַֹאת

ּדספירת  ההעלם ׁשּזהּו "אלקים", ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּבׁשם

ההעלם) (ׁשרׁש הּצמצּום מענין החל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּמלכּות,

ענין  ׁשם ׁשּׁשּי (ּכפי ּדאיןֿסֹוף' ּב'מלכּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

ׁשּבׁשם 49הּמלכּות  ההעלם ׁשּגּלּוי ּובאפן ,( ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹ

ׁשּבֹו, הּמדרגֹות ּפרטי ּבכל נעׂשה ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹ"אלקים"

ּב הּכתר, זעירּֿבבחינת ּובבחינת החכמה, בחינת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבעֹולם, ּגם ׁשּנמׁש ועד ב), סעיף (כנ"ל ְְְְִִִֶַַַָָָאנּפין

ּומהּגׁשמּיּות  ּגׁשמּיּות, עֹוׂשים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשּמהחמרּיּות 

ּכלי  עֹוׂשים ּומהרּוחנּיּות  רּוחנּיּות, ְִִִִִֵָָָעֹוׂשים

ֱֶֹלאלקּות.

רׁש"י:e‰ÊÂו) ּופרׁש אלקים", ּברא "ּבראׁשית ¿∆ְֱִִִֵֵֵַָָֹ

להתחיל  צרי היה לא יצחק, רּבי ְְְִִִִַַַָָָָָֹאמר
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עה"פ. קה"ר ה.48)פ"ה.47)טו. ו, לג.49)ואתחנן ע' תרס"ד קצז. ע' תרנ"ט המאמרים ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÙpaהאלוקית, ÌÏÚ‰a ˙‡ˆÓpL ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆«∆∆»¡…ƒ∆ƒ¿≈¿∆¿≈«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ הנפש בתוך להתלבש צריכה האלוקית שהנפש הפעולה דרך זו כי ««¬ƒ

הגשמי). הגוף על ולהשפיע לפעול (כדי הבהמית

‡Ùeb ˙È˜Ï‡‰ LÙpa ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e עצמה˙‚¯„Ó LÈ ƒ¿»ƒ≈ƒ≈«∆∆»¡…ƒ»≈«¿≈«
,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿»
למעלה  ומקורה משורשה שירדה קודם

בעולם  גשמי בגוף להתלבש באלוקות

hÓÏ‰הזה  ˙„¯BÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â¿«¬≈≈∆∆¿«»
'eÎ ˙B‚¯„n‰ ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿««¿≈

לדרגה  מדרגה ירידה של »Ú„בתהליך
¯‡·nk) Ûeba ˙LaÏ˙nL∆ƒ¿«∆∆««¿…»

'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a47‰Óe ,( ¿ƒ∆∆«¿»«
aL‡ האלוקית מהנשמה ∆»

˜¯ ‰Ê È¯‰ Ûeba ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¬≈∆«
‰‡aL ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙‚¯„Ó«¿≈««¿»»¿ƒ∆»»

'eÎ ˙eÏLÏzL‰a החלקים ואילו ¿ƒ¿«¿¿
יורדים  לא הנשמה של יותר הנעלים

בגלוי, בגוף »¬»B·ÚÂ„˙להתלבש
ÌbL ÏÚÙÏ ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒƒ¿…∆«
L¯LÂ ‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿»»¿…∆

Èel‚a ‰È‰È ‰ÓLp‰ להם ותהיה «¿»»ƒ¿∆¿ƒ
ושליטה  והשפעה »Ûeba.פעולה

‰Ê ÔÈÚÂ שלמעלה הנשמה גילוי של ¿ƒ¿»∆
על  מעלים הוא שמצדֿעצמו בגוף

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הנשמה ‰NÚ«¬»«¿≈∆
ÔÙ‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ¿…∆
ÏÎO‰ ˙BÏa‚‰Ó ‰‡ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»≈«¿»«≈∆

'eÎ היא ה' שעבודת למצב והתעלות

ההבנה, למגבלות מעבר עלֿשכלית,

‰„B·Ú‰ ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«»¬»
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"c¿¿»¿»¿¿»

"ELÙ48, בפרשת בתורה כנאמר «¿¿
בכל  להיות צריכה ה' שאהבת שמע

אמנם  שזו הנפש, ובכל הלב חלקי

לפי  מוגבלת היא אבל נעלית עבודה

אלא  האדם של והרגש השכל יכולות

לזה, מעבר היא «ÎÈ¯¿̂ƒ‰הדרישה
Ìb ˙BÈ‰Ï הכתוב כהמשך ƒ¿«

"E„‡Ó ÏÎa"c ‰„B·Ú‰48, »¬»¿¿»¿…∆
משמעו 'מאוד' «¿»¿ÏÚÓÏ‰והלשון

‰Ïa‚‰Ó למידה ומעבר מעל ≈«¿»»
האדם  של והרגש מהשכל המתחייבת

המוגבל.

„Bq‰ Èelb ,eÈ‰c ,"ÌÈL‡ ÁnNn‰ ÔÈÈ" ÔÈÚ e‰ÊÂ החלק ¿∆ƒ¿««ƒ«¿«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ«

ÚbnL˙הנעלם  ,‰ÓLpa ÈelÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆«¿≈∆«¬»ƒ«¿»»∆«««
‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰b¯„Ï ומקורה בשורשה מלכתחילה ¿«¿»«¬≈≈ƒ¿∆»¿»

‰hÓÏ ‰„È¯i‰ ÈÙÏ שירידת האמרה משמעות שזו לעיל וכמבואר ƒ¿≈«¿ƒ»¿«»
עלייה'. 'צורך היא e‰L‡הנשמה ,"ÌÈL‡ ÁnNn‰ ÔÈÈ" È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ«¿«≈«¬»ƒ∆

,‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt Èel‚ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»»
הפנימית  המשמעות שזו לעיל כמבואר

של  ההעלם גילוי השמחה, של

Èelbהנשמה, ˙‡ Ìb ÌÈÏÚBt¬ƒ«∆ƒ
Èelb ,"ÌÈ˜Ï‡ ÁnNn‰ ÔÈÈ"«ƒ«¿«≈«¡…ƒƒ
,"ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆¿≈¡…ƒ
של  ההסתר מאחורי הנעלמת האלוקות

אלוקים  ‰‰ÌÏÚשם e‰fL∆∆«∆¿≈
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc יש שכאמור ƒ¿ƒ«««¿

שונות  דרגות ÔÈÚÓבו ÏÁ‰»≈≈ƒ¿«
(ÌÏÚ‰‰ L¯L) ÌeˆÓv‰«ƒ¿…∆«∆¿≈
'ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ'a ‰È‰L∆»»¿«¿¿≈
ÔÈÚ ÌL CiML ÈÙk)¿ƒ∆«»»ƒ¿«

˙eÎÏn‰49,'סוף שב'אין כמה עד ««¿
הגדרה  מכל שמופשט אמיתי בליֿגבול

ספירה  שהיא 'מלכות' של מושג יש

ומוגדרת  ÔÙ‡·eמסוימת שאחרי ), ¿…∆
של  ההעלם גילוי של הראשון השלב

ההעלם  הסרת שהוא אלוקים שם

ההמשך  דאיןֿסוף, מלכות על וההסתר

הבאות  בדרגות גם ההעלם בגילוי הוא

כזה  באופן הוא הגילוי ÈelbL∆ƒכי
"ÌÈ˜Ï‡" ÌLaL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆¿≈¡…ƒ
˙B‚¯„n‰ ÈË¯t ÏÎa ‰NÚ«¬»¿»¿»≈««¿≈
˙ÈÁ·a ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ,BaL∆ƒ¿ƒ««∆∆ƒ¿ƒ«
Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ··e ,‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ¿ƒ«¿≈

ÔÈt‡ המדות ÛÈÚÒהיינו Ï"Î) «¿ƒ¿ƒ
CLÓpL „ÚÂ האלוקות ·), גילוי ¿«∆ƒ¿»
והסתרים  העלמות ÌÏBÚa,ללא Ìb«»»

˙eiÓLb ÌÈNBÚ ˙ei¯ÓÁ‰nL∆≈«»¿ƒƒ«¿ƒ
הגסה, מהחומריות יותר מעודנת שהיא

,˙eiÁe¯ ÌÈNBÚ ˙eiÓLb‰Óe≈««¿ƒƒ»ƒ
ÈÏk ÌÈNBÚ ˙eiÁe¯‰Óe≈»»ƒƒ¿ƒ

˙e˜Ï‡Ï לגילוי ראוי ודבר מקום ∆¡…
השכינה. והשראת אלוקות

‡¯a ˙ÈL‡¯a" e‰ÊÂ (Â¿∆¿≈ƒ»»
¯Ó‡ :È"L¯ L¯Ùe ,"ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈≈«ƒ»«

,˜ÁˆÈ Èa¯ לכאורה‰È‰ ‡Ï «ƒƒ¿»…»»
‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ∆«»

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ó ‡l‡50, בני נצטוו שבה הראשונה המצווה זו כי ∆»≈«…∆«∆»∆
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יג yceg xgn ozpedi el xn`ie

לכם  הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה טעם 50את ּומה , ֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכח  מּׁשּום ּבבראׁשית, לעּמֹו,51ּפתח הּגיד מעׂשיו ְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ

צרי ׁשּבתחּלה והינּו, ּגֹוים", נחלת להם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלתת

את  ּתכּבׁש ׁשהּנׁשמה ּכדי ּגֹוים", "נחלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹלהיֹות

ועד  ּבעֹולם, וחלקֹו והּגּוף הּבהמית ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָהּנפׁש

מּגּלים  ועלֿידיֿזה ּכפׁשּוטּה, ּגֹוים" ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָל"נחלת

"אלקים", ׁשּבׁשם ההעלם את העֹולם ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹּבכל

לפני  ׁשהּוא ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגּלּוי ׁשּנעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָוהינּו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו "אלקים", הוי'18ׁשם עׂשֹות "ּביֹום ְְֱֲֲִֵֶָָָֹ

וׁשמים". ארץ ְֱִִֶֶָָֹאלקים

יּפקד e‰ÊÂז) ּכי "ונפקדּת, ׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְִִִֵֶַַַָָָ

("ונפקדּת") הּגּלּוי ׁשּזהּו ,"ְְְִִֶֶֶַַָָמֹוׁשב

("יּפקד  ההעלם ועלֿידי לאחרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנעׂשה

ׁשּכללּות  ידּוע ּדהּנה ּבזה, והענין .("ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָמֹוׁשב

הּבריאה  ּכּונת את להׁשלים היא האדם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָעבֹודת

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁש"ּנתאּוה

הּדר 52ּבּתחּתֹונים" נמצא ׁשּבּה ּדיקא, "ּדירה" , ְְְִִִֶַַַַָָָָָ

הּוא  וכן ּומהּותֹו, לעצמּותֹו ועד עניניו, ּבכל ְְְְְְִֵַַַָָָָּבּה

למהּותֹו היא ׁשהּדירה ,"יתּבר לֹו ּב"דירה ְְְִִִִֵֶַַַָָָּגם

יתּבר ׁשּנאמר 53ועצמּותֹו ואףֿעלּֿפי .54 ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשמים  הּנה הארץ, על אלקים יׁשב ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ"האמנם

הּזה", הּבית ּכי אף ,יכלּכלּו לא הּׁשמים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹּוׁשמי

ּבניחּותא  ּגם זאת אֹומרים מּכלֿמקֹום ,55הרי ְְֲִִִֵַָָָֹ
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ב.50) יב, ו.51)בא קיא, ובכ"מ.52)תהלים רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

תתקצז.53) ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת - הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. ה. ע' תרס"ו יח.54)המשך ו, הימיםֿא דברי כז. ח, ואילך.55)מלכיםֿא פט ע' פז. ע' תרמ"ג המאמרים ספר ראה

(תש"ל). זו שנה - (הא') ושמחי רני בשלום, פדה קטנתי, ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זמני  את ולקבוע חודשים לקדש המצווה היא הקדושֿברוךֿהוא, מאת ישראל

בפרשת  אמורה והיא ממצרים, היציאה לקראת ישראל בני נצטוו בה החגים

שמות  בספר Á˙tבא ÌÚË ‰Óe התורה התחלת ÈL‡¯·a˙,את «««»«ƒ¿≈ƒ
העולם? בריאת בסיפור

ÌeMÓ בתהילים הכתוב כלשון ƒ
Ák51„Èb‰ ÂÈNÚÓֿהקדוש סיפר …««¬»ƒƒ

מנת BnÚÏ,ברוךֿהוא  Ï˙˙על ¿«»≈
,"ÌÈBb ˙ÏÁ Ì‰Ï שרש"י וכפי »∆«¬«ƒ

על  פירושו בתחילת ומפרש ממשיך

העולם  אומות יאמרו שאם התורה,

שכבשתם  אתם' 'לסטים ישראל לבני

בני  האומות, מיד ישראל ארץ את

הוא  ברוך שהקדוש להם יענו ישראל

שלו  היא הארץ וכל העולם את ברא

וברצונו  העולם לאומות נתנה וברצונו

לנו, ונתנה מהם ¿»¿eÈ‰Â,נטלה
הפנימיות  לפי הדברים של והמשמעות

הראשון lÁ˙aL‰היא  בשלב ∆ƒ¿ƒ»
ה' בעבודת BÈ‰Ï˙וההתחלתי CÈ¯»̂ƒƒ¿
,"ÌÈBb ˙ÏÁ" בתחילה כלומר, «¬«ƒ

בעבודת  וגם והסתר העלם שורר

מסתירים  הבהמית ונפשו גופו האדם

ב'נחלת  נמצאים ולכאורה האלוקות על

הקדושה  של בשליטה ולא גוים'

המטרה  אבל האלוקית, והנפש

שהאדם  מנת על היא בכך והתכלית

ההעלם  את יסיר È„kבעבודתו ,¿≈
LÙp‰ ˙‡ LaÎz ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿…∆«∆∆
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¿∆¿»»
עליו  שמוטל בעולם החלק את וכן

ולזכך  לברר ÏÁ"Ï˙בפרט „ÚÂ ,¿«¿«¬«
dËeLÙk "ÌÈBb החלקים את ƒƒ¿»

אומות  בשליטת שנתונים בעולם

ולהעלותם  אותם ולזכך ולברר הקדושה לצד 'לכבוש' צריך אותם וגם העולם

ÌLaLלקדושה  ÌÏÚ‰‰ ˙‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÌÈlbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆¿«ƒ¿»»»∆«∆¿≈∆¿≈
"ÌÈ˜Ï‡" ולהסתיר להעלים יוסיף ÌLשלא Èelb ‰NÚpL ,eÈ‰Â , ¡…ƒ¿«¿∆«¬»ƒ≈

,ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ את תקדים הבהמית שהנפש במקום אזי הגילוי ואחרי ¬»»»»
ה  לטענות שם טענותיה של היתרון יתגלה כי הפוך מצב יהיה האלוקית, נפש

ויתגלה  אלוקים שם על הוי'e‰L‡הוי' "‡ÌÈ˜Ï",שם ÌL ÈÙÏ ∆ƒ¿≈≈¡…ƒ
·e˙kL BÓk18"ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa" והרי ¿∆»¿¬¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

אלוקים  לשם קודם הוי' שם זה .בפסוק

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Êהמאמר את הפותח Èkבפסוק ,z„˜ÙÂ" ¿∆««∆»¿ƒ¿«¿»ƒ
"z„˜ÙÂ") Èelb‰ e‰fL ,"E·LBÓ „˜tÈ זיכרון )מלשון ƒ»≈»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿«¿»

"E·LBÓ „˜tÈ") ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚÂ È¯Á‡Ï ‰NÚpL מלשון ∆«¬»¿«¬≈¿«¿≈«∆¿≈ƒ»≈»∆
בריאת )חיסרון  של והתכלית הכוונה למעשה זו בהרחבה לעיל שהוסבר וכפי

העלם  ידי על תחילה שנברא העולם

ישראל  שבני כדי אלוקים, שם שמצד

ויביאו  ההעלם את יסירו בעבודתם

הוי'. שם שמצד האלוקות לגילוי

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
˙eÏÏkLשל הכללי B·Ú„˙התוכן ∆¿»¬«
Ì„‡‰ לגוף הנשמה ירדה כך ולשם »»»

הזה  בעולם ÌÈÏL‰Ïגשמי ‡È‰ƒ¿«¿ƒ
ek˙ולמלא  ‰È¯a‡‰ותכלית ‡˙ ∆«»««¿ƒ»

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙p"L∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
"ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È52, ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

מקום  יהיה התחתון הזה שהעולם היינו

ז"ל  וחכמינו אלוקות. לגילוי ראוי

על  ואמרו דייקו במדרש זאת שאמרו

הלשון  את Èc˜‡,כך "‰¯Èc"ƒ»«¿»
הוא בדירה המיוחד כי «∆daLדווקא,

,ÂÈÈÚ ÏÎa da ¯c‰ ‡ˆÓƒ¿»«»»¿»ƒ¿»»
,B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „ÚÂ זה כי ¿«¿«¿«

וחש  בבית' 'מרגיש הוא ושם מקומו

נמצא  הוא שבו ממצב בשונה בנוח,

שלו  והדירה הבית שאיננו אחר במקום

ÔÎÂBÏ ‰¯È„"a Ìb ‡e‰ ¿≈«¿ƒ»
‰¯Èc‰L ,"C¯a˙È הזה שהעולם ƒ¿»≈∆«ƒ»

לאלוקות  מהווה È‰ƒ‡התחתון
C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰ÓÏ53 ¿«¿«¿ƒ¿»≈

רק  ולא בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

ממנו. מסויימת להארה

¯Ó‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â54 בספר ¿««ƒ∆∆¡«
בעת  המלך שלמה בדברי מלכים,

הראשון  המקדש בית ‰p‰חנוכת ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡ ·LÈ ÌÓ‡‰"«À¿»≈≈¡…ƒ«»»∆ƒ≈
,"‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡ ,EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈«»«ƒ…¿«¿¿«ƒ««ƒ«∆
את  'להכיל' יכול לא המקדש, בית אפילו גשמי, מקום שום שלכאורה היינו

שם, 'ישב' בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא המקום ולהיות השכינה השראת

הכוונה  מה כן ואם זאת, 'להכיל' יכולים לא השמים ושמי השמים ואפילו

'דירה', לו יהיה התחתון הזה שהעולם כביכול מתאווה, שהקדושֿברוךֿהוא

המענה, בא כך ÌB˜ÓŒÏkÓעל È¯‰ ולמרות שבדבר הפלא למרות ¬≈ƒ»»
תמיהה, בלשון זאת אמר המלך Ê‡˙ששלמה ÌÈ¯ÓB‡‡˙eÁÈa Ìb55 ¿ƒ…«¿ƒ»
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l"yz'dיד ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y

,"יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי "הּׁשמים ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשאכן

"וׁשכנּתי  ּבֹו נעׂשה הּזה", "הּבית ְְֲֲִִֶַַַַַָָָאבל

הּזה",56ּבתֹוכם" הּבית ּכי "אף ּבּכתּוב ּומדּיק . ְְִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּבׁשמי 57ׁשּזהּו הּנקרא "ּכל ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכּמבאר  עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָֹולכבֹודי,

ׁשלׁשה 58ּבזה  הם עׂשיתיו" יצרּתיו ׁש"ּבראתיו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ

"אף" ותבת ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֵַַָָָָעֹולמֹות

אֹורֿאיןֿ ּבחינת רביעית, ּדרּגה ּומֹוסיפה ְְְְִִִִֵַַַָָָמרּבה

ּובעֹולמֹות  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָסֹוף

מּׁשלׁשה  ׁשּלמעלה האצילּות עֹולם זה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹהרי

נאמר  זה ועל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָהעֹולמֹות

הרביעית  הּמדרגה ׁשרּבּוי הינּו, עׂשיתיו", ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ"אף

ׁשני  ּבֹו ׁשּיׁש "עׂשיתיו", ּבחינת עם ְְְֲִִִִֵֵֶַָקׁשּורה

העׂשּיה, עֹולם על ׁשּקאי אחד, ּפרּוׁש ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּפרּוׁשים.

ּבֹו נמׁש ולכן ּתֹורהּֿומצֹות, נּתנּו ּבֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָׁשּדוקא

ׁשני, ּופרּוׁש ("אף"). הרביעית הּבחינה ְְִִִִִֵֵַַָָּגּלּוי

על  "מעּׂשין ּכמֹו ּכפּיה , מּלׁשֹון ה ּוא ְְְְֲִִִִִֶַַָׁש"עׂשיתיו"

ּובכללּות 59הּצדקה" ּדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ואתהּפכא, אתּכפיא הּסּוגים לׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָנחלקים

יכֹול  ׁשעלֿידיֿזה הּבּטּול, ענין הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָּובכללּות

מּסדר  ׁשּלמעלה הרביעית הּמדרגה ּגּלּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהיֹות

ּכי  "ונפקדּת, ענין ּכללּות ּגם וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות.

הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא ׁש"ונפקדּת", ,"מֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּפקד

הּדירה  ּבענין הּגּלּוי ּוׁשלמּות לתכלית ְְְְְְִִִִֵַַַַַָועד

עלֿידיֿ ּדוקא נעׂשה זה הרי ,יתּבר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָלעצמּותֹו

ׁשּזהּו החּסרֹון, ענין ׁשהּוא  ,"מֹוׁשב ׁש"ּיּפקד ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשעלֿידֹו "אלקים" ׁשם ׁשל ההעלם ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹּכללּות

להע  ועד העֹולמֹות, ׁשּבעֹולםֿנתהּוּו והסּתר לם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּדירה  נעׂשית ּדוקא וׁשם הּתחּתֹון, ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָהּזה

אפילּו יֹותר נעלה ּבאפן ,יתּבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹלעצמּותֹו
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בתמיהה  EeÏkÏÎÈ",ולא ‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰" ÔÎ‡L ,∆»≈«»«ƒ¿≈«»«ƒ…¿«¿¿

,"‰f‰ ˙Èa‰" Ï·‡ התחתונה בארץ דווקא אלא בשמים נמצא שאיננו ¬»««ƒ«∆
Ba ‰NÚ המשכן מלאכת על בציווי בתורה שכתוב "ÈzÎLÂכמו «¬»¿»«¿ƒ

"ÌÎB˙a56 השכינה להשראת ראוי מקום אכן .והוא ¿»
·e˙ka ˜i„Óe השראת לגבי ואומר ¿«≈«»

המקדש  בבית האלוקות וגילוי השכינה

e‰fL ,"‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡"«ƒ««ƒ«∆∆∆
' במילה כאן להשתמש הלשון אף'דיוק

e˙kL·הוא  ‰Ó C¯cŒÏÚ57 «∆∆«∆»
שהקדושֿברוךֿהוא  ישעיה בנבואת

ÈÓLaאומר ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ
Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a ,È„B·ÎÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«

‰Êa ¯‡·nk ,"ÂÈ˙ÈNÚ58, ¬ƒƒ«¿…»»∆
החסידות  ÂÈ˙‡¯a"L∆¿»ƒבתורת

Ì‰ "ÂÈ˙ÈNÚ ÂÈz¯ˆÈ מכוונים ¿«¿ƒ¬ƒƒ≈
Œ‰‡È¯aכנגד  ˙BÓÏBÚ ‰LÏL¿…»»¿ƒ»

˙·˙Â ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ והמילה ¿ƒ»¬ƒ»¿≈«
‰b¯c ‰ÙÈÒBÓe ‰a¯Ó "Û‡"««¿»ƒ»«¿»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿ƒ«≈

הבליֿגבול  האלוקי «¿»¿∆ÏÚÓlL‰האור
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ העולמות של ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

««BÓÏBÚ·e˙בריאהֿיצירהֿעשיה,
במילה  כאן הנרמזת זו נעלית בחינה

‰‡ˆeÏÈ˙'אף' ÌÏBÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»¬ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ‰LÏMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿…»»»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a הנרמזים) ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ו'עשיתיו') 'יצרתיו' ÏÚÂב'בראתיו', .¿«

‰Ê האצילות עולם "‡Ûעל ¯Ó‡ ∆∆¡««
,"ÂÈ˙ÈNÚ קשורה 'אף' שהמילה כך ¬ƒƒ

'עשיתיו' למילה ¿»‰eÈ,ודבוקה
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„n‰ Èea¯L של ∆ƒ««¿≈»»¿ƒƒ

'אף' המילה ידי על האצילות עולם

˙ÈÁa ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ¿ƒ«
Ba LiL ,"ÂÈ˙ÈNÚ" של בקשר ¬ƒƒ∆≈

ל'עשיתיו' ÌÈLe¯t.'אף' ÈL¿≈≈ƒ
È‡wL ,„Á‡ Le¯t מכוון שהוא ≈∆»∆»≈

Ba ‡˜ÂcL ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏÚ«»»¬ƒ»∆«¿»
התחתון  העולם הגשמי, הזה בעולם

ÔÎÏÂביותר  ,˙BˆÓeŒ‰¯Bz ezƒ¿»ƒ¿¿»≈
Èelb Ba CLÓ יותר עוד אלוקות, ƒ¿»ƒ

שהם  למרות האחרים מהעולמות

שקיום  מאחר כי השכינה, להשראת יותר ראוי מקום ולכאורה רוחניים עולמות

בעולם  הוא האלוקות גילוי עיקר הזה, בעולם דווקא הוא והמצוות התורה

והוא  (הזה ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa‰ במילה Le¯Ùeהמרומזת .("Û‡" «¿ƒ»»¿ƒƒ«≈

ÈL'ל'עשיתיו 'אף' של הקשר ÔBLlÓבמשמעות ‡e‰ "ÂÈ˙ÈNÚ"L , ≈ƒ∆¬ƒƒƒ¿
ÔÈOÚÓ" BÓk ,‰iÙk האדם את ‰v„˜‰"כופין ÏÚ59 אינו ואם ¿ƒ»¿¿«ƒ««¿»»

כורחו  בעל לתת אותו מכריחים מרצונו צדקה Êa‰נותן LiL בנתינת , ∆≈»∆
כפייה  מתוך בכלל, ה' ובעבודת eÏÏÎ·e˙צדקה, ,˙B‚¯c ‰nk«»¿»ƒ¿»

ÌÈ˜ÏÁ הללו הדרגות כללי ובאופן ∆¿»ƒ
‡˙ÈÙk‡נחלקות  ÌÈ‚eq‰ ÈLÏƒ¿≈«ƒƒ¿«¿»

שבאדם  הבהמית והנפש הרע שהיצר

מתגבר  הוא זאת ובכל אחרת רוצים

את  לעשות עצמו את וכופה עליהם

ה' דרגה Ît‰˙‡Â‡רצון בכך ויש ¿ƒ¿«¿»
רצונותיו  את הופך שהאדם יותר גבוהה

את  לעשות רוצה עצמו מצד שהוא כך

ה', ÔÈÚרצון ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ¿«
,Ïeha‰ להיכנס מבלי כללי, ובאופן «ƒ

השונות, הדרגות בין ההבדלים לפרטי

מול  העצמית הישות לביטול הכוונה

ה' באמצעות ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰רצון ∆«¿≈∆
היישות  את מבטל שהאדם הביטול

שלו  Èelbוהמציאות ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»»¿ƒƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ המרומזת ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
'אף' .במילה

ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿«
,"E·LBÓ „˜tÈ Èk ,z„˜ÙÂ"¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈»∆

,"z„˜ÙÂ"L זיכרון ,מלשון ∆¿ƒ¿«¿»
Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L האלוקות של ∆ƒ¿««ƒ

eÓÏLe˙בעולם  ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ ,¿«¿«¿ƒ¿≈
B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc‰ ÔÈÚa Èelb‰«ƒ¿ƒ¿««ƒ»¿«¿

C¯a˙È מקום להיות הופך שהעולם ƒ¿»≈
בגלוי  מאירה האלוקות עצמות ,שבו
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬»«¿»«¿≈
‡e‰L ,"E·LBÓ „˜ti"L ‰Ê∆∆ƒ»≈»∆∆

,ÔB¯qÁ‰ ÔÈÚ'ייפקד' ודווקא ƒ¿««ƒ»
לכך  והכלי הדרך הוא חסרון מלשון

זיכרון. לשון 'ונפקדת' יהיה כך שאחר

שהביטול  האדם בעבודת שהוא וכשם

גם  כך והגילוי האור את הגורם הוא

יש  שתחילה הבריאה כללות לגבי

כפי  הגילוי בא כך ואחר העלם

ומפרט  עניין e‰fLשממשיך ∆∆
'ונפקדת' של «¿eÏÏk˙החיסרון

„ÚÂ ,˙BÓÏBÚ‰ ee‰˙ B„ÈŒÏÚL "ÌÈ˜Ï‡" ÌL ÏL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆≈¡…ƒ∆«»ƒ¿«»»¿«
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰Ï ביותר ÌLÂהגדול ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ŒÌÏBÚaL ¿∆¿≈¿∆¿≈∆»»«∆««¿¿»

ביותר  הגדול C¯a˙È,בהעלם B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc‰ ˙ÈNÚ ‡˜Âc«¿»«¬≈«ƒ»¿«¿ƒ¿»≈
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טו yceg xgn ozpedi el xn`ie

האחדּות  עֹולם היֹותֹו ׁשעם האצילּות, ,60מעֹולם ְֱֲִִֵֶַָָָָ

חד" וגרמֹוהי וחּיֹוהי הרי 61ׁש"איהּו מּכלֿמקֹום , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

כּו' 'עֹולם' ּבׁשם עלֿידי 62נקרא נעׂשה זה וענין . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ענין  ׁשּזה ּו ּבעב ֹודה, "מֹוׁשב "יּפקד ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָענין

ּבּתניא  ּכּמבאר ׁשֹורה 63הּבּטּול, הּקּב"ה ׁשאין ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לבּטּול  ועד ,יתּבר אצלֹו ׁשּבטל ּדבר על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

לאלקּות  מרּכבה ׁשּנעׂשה ּבענין 64ּבאפן ּגם אׁשר , ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

לגּבי  אפילּו הּתחּתֹון ּבעֹולםֿהּזה מעלה יׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָזה

הּזקן  רּבנּו ׁשּכתב מּמה ּכּמּובן האצילּות, ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָעֹולם

הוי'65ּבּתניא  עֹובד ּגמּור צּדיק נׁשמת ׁשּגם , ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבמציאּות  ּבטלה אינּה ּבתענּוגים, ואהבה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּביראה

ה' ירא ּבפניֿעצמֹו ּדבר הּוא רק כּו', ְְְְְִֵֵֵַַַָָלגמרי

ׁשאֹוהב  מי יׁש ענין 66ואֹוהבֹו, אמּתית ואּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַ

עלֿידי  הּתחּתֹון, ּבעֹולםֿהּזה ּדוקא הּוא ְְְִֵֶַַַַַַָָָהּבּטּול

מּלׁשֹון  ('מצוה' הּמצֹות קּיּום עבֹודת ְְְְֲִִִִַַָָּכללּות

וחּבּור  ּבּתניא 67צותא ּכּמבאר הּתֹורה 68), ׁשעסק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבצאתּה ּכמֹו מּמׁש, מסירתֿנפׁש ענין הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּומצֹות

ּגם  וכּמדּגׁש ׁשנה, ׁשבעים לּה ּבמלאת הּגּוף ְְְְִִִִַַַָָָָֹֻמן

"מֹודה  ּבאמירת היא הּיֹום עבֹודת ׁשּתחּלת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָּבכ

ּבאמירת 69אני" הּתפּלה ּבתחּלת ואחרּֿכ , ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָ

ּבׁשמֹו" קראּו לה' ׁשּמּגיע 70"הֹודּו ועד , ְְְִִִֶַַַַ

מריּה" קּמי "ּכעבּדא ׁשּזהּו71ל'ׁשמֹונהֿעׂשרה', , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבאפן  היא ׁשעבֹודתֹו והינּו, הּבּטּול, ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹּתכלית

על  הּבט (מּבלי מּמציאּותֹו לגמרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַׁשּמתּבּטל
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אדם). כל (ד"ה סרמ"ח פ"ב.60)יו"ד ח"א הקודש עבודת א. פג, (רע"מ) זח"ג סע"ב).61)ראה (ג, בהקדמה ראה 62)תקו"ז

.112 ע' ה'שי"ת תקו. ע' ואילך. תקב ע' ח"ב תרל"ג המאמרים ספר תניא 64)פ"ו.63)גם ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר ראה

ועוד. פל"ז. פל"ד. מ"מ,65)פכ"ג. הבריאה, לעולם בנוגע מדובר ששם ואף נוספת: ברשימה - ואילך). סע"א (מד, פל"ה

האצילות. לעולם שייכת בתענוגים דאהבה שהעבודה גם ומה האצילות. בעולם גם שייך זה שענין משמע שלפנ"ז מהפרקים

ועוד.66) ד. קיד, הוספות תו"א וש"נ.67)ראה נב. ע' תרח"ץ המאמרים ספר ג. מה, בחוקותי לקו"ת (נח,68)ראה פמ"א

ס"א 69)א). מהדו"ב ס"ה. ס"א מהדו"ק או"ח אדה"ז שו"ע סק"ה). ס"א או"ח היטב בבאר (הובא בתחילתו היום סדר

אני". "מודה לפני אדה"ז סידור ח.70)ס"ו. טז, הימיםֿא א.71)דברי י, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  הזה בעולם האלוקות עצמות של BÈ˙¯וההארה ‰ÏÚ ÔÙ‡a¿…∆«¬∆≈

eÏÈÙ‡ האלוקות ‰B˙BÈמהארת ÌÚL ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ אף על ¬ƒ≈»»¬ƒ∆ƒ¡
הוא  האצילות ‰‡e„Á˙שעולם ÌÏBÚ60, ניכרת ה' אחדות שבו עולם »»«¿

כיון  בו, ונרגשת שניכרת מהאלוקות, נפרדת אחרת, מציאות שום אין כי בגלוי

È‰BÓ¯‚Â È‰BiÁÂ e‰È‡"L∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
"„Á61,ֿהקדוש האצילות בעולם «

כל  וגם ('איהו') בעצמו ברוךֿהוא

שלהם  המרכיבים שני (על הספירות

הכלים) – וגרמוהי האורות – חיוהי

האלוקות  הארת כן ואם ממש אחד הם

מאד  נעלה באופן היא האצילות בעולם

È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ האצילות עולם ƒ»»¬≈
'eÎ 'ÌÏBÚ' ÌLa ‡¯˜62 ƒ¿»¿≈»

בחסידות, שמוסבר וכפי העלם מלשון

הוא  האצילות עולם רבים, במובנים

ודווקא  השתלשלות' מ'סדר חלק

של  בסופו תאיר התחתון הזה בעולם

מאשר  יותר עוד האלוקות עצמות דבר

האצילות  .בעולם
‰Ê ÔÈÚÂ נעשה הזה העולם שדווקא ¿ƒ¿»∆

לאלוקות  È„ÈŒÏÚ'דירה' ‰NÚ«¬»«¿≈
"E·LBÓ „˜tÈ" ÔÈÚ מלשון ƒ¿«ƒ»≈»∆

B·Úa„‰חיסרון  שהוא , כפי »¬»
ה' בעבודת ÔÈÚמשתקף e‰fL ,∆∆ƒ¿«

‡Èza ¯‡·nk ,Ïeha‰63 «ƒ«¿…»««¿»
‰¯BL ‰"aw‰ ÔÈ‡L ומתגלה ∆≈«»»∆

BÏˆ‡ ÏËaL ¯·c ÏÚ ‡l‡∆»«»»∆»≈∆¿
Ïeh·Ï „ÚÂ ,C¯a˙È כך כל נעלה ƒ¿»≈¿«¿ƒ

‰NÚpL ÔÙ‡a המתבטל האדם ¿…∆∆«¬»
˙e˜Ï‡Ï ‰·k¯Ó64 שבטל ∆¿»»∆¡…

המרכבה  ביטול כמו מוחלט בביטול

שום  למרכבה שאין אותה שמנהיג למי

משלה  Ê‰רצון ÔÈÚa Ìb ¯L‡ ,¬∆«¿ƒ¿»∆
הביטול  ÏÚÓ‰עניין LÈ ויתרון ≈«¬»

‰‡ˆeÏÈ˙מיוחד  ÌÏBÚ Èa‚Ï eÏÈÙ‡ ÔBzÁz‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆««¿¬ƒ¿«≈»»¬ƒ
מכלֿמקום  אך לעיל, כנזכר לגמרי, לאלוקות בטלות שבו הספירות שאמנם

האצילות  בעולם אפילו קיימת שלא העשייה שבעולם בביטול מעלה ,יש

‡Èza Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL ‰nÓ Ô·enk65ÌbL ÓL˙אפילו, «»ƒ«∆»««≈«»≈««¿»∆«ƒ¿«
ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa 'ÈÂ‰ „·BÚ ¯eÓb ˜Ècˆ קרוב והוא «ƒ»≈¬»»¿ƒ¿»¿«¬»¿«¬ƒ

רחוק  לדבר ומשתוקק הצמא כמו לא היא לה' שאהבתו כך כדי עד לאלוקות

האלוקות, קרבת על ומתענג מבוקשו את מצא שכבר כמי אלא השיג שטרם

כך  כל בדרגה צדיק של נשמה גם

e‡ÈˆÓa˙גבוהה  ‰ÏËa dÈ‡≈»¿≈»ƒ¿ƒ
¯·c ‡e‰ ˜¯ ,'eÎ È¯Ó‚Ï¿«¿≈«»»

BÓˆÚŒÈÙa לעצמו מציאו È¯‡ת ƒ¿≈«¿¿≈
,B·‰B‡Â ÈÓמציאות LÈוהוא ‰' ¿¬≈ƒ

·‰B‡L66ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ el‡Â , ∆≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«
Ïeha‰ לאלוקות והעולם האדם של «ƒ

‰f‰ŒÌÏBÚa ‡˜Âc ‡e‰«¿»»»«∆
˙eÏÏk È„ÈŒÏÚ ,ÔBzÁz‰««¿«¿≈¿»
'‰ÂˆÓ') ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˙„B·Ú¬«ƒ«ƒ¿ƒ¿»
¯eaÁÂ ‡˙Âˆ ÔBLlÓ67 ƒ¿«¿»¿ƒ

המצווה  ידי על לאלוקות וההתחברות

לאלוקות  ביטול לאדם ),גורמת
‡Èza ¯‡·nk68˜ÒÚL «¿…»««¿»∆≈∆

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ על התגברות מתוך «»ƒ¿
וביטול  האישיים היישות הרצונות

LÙŒ˙¯ÈÒÓהעצמית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ«∆∆
d˙‡ˆa BÓk ,LnÓ הנפש של «»¿¿≈»

ÌÈÚ·L dÏ ˙‡ÏÓa Ûeb‰ ÔÓƒ«ƒ¿…»ƒ¿ƒ
CÎa Ìb Lb„nÎÂ ,‰L»»¿«À¿»«¿»
‡È‰ ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙lÁzL∆¿ƒ«¬««ƒ
"È‡ ‰„BÓ" ˙¯ÈÓ‡a69 «¬ƒ«∆¬ƒ

בניגוד  או הבנה ללא גם והודאה,

אדם  כמו התבטלות, היא להבנה,

החבר, עם אתו, שהצדק לחברו המודה

דעתו, לסוף יורד לא הוא אם גם

‰lÙz‰ ˙lÁ˙a CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
e‡¯˜ '‰Ï e„B‰" ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ««ƒ¿

"BÓLa70 מודגש 'הודו', בכך, וגם ƒ¿
ההודאה  ÚÈbnLעניין „ÚÂ ,¿«∆«ƒ«

,'‰¯NÚŒ‰BÓL'Ïמוחלט בביטול ה' לפני בתפילה "c·Úk‡ועומד ƒ¿∆∆¿≈¿«¿»
"dÈ¯Ó Èn˜71, אדונו לפני העבד ÈÏÎz˙כמו e‰fL ‰Ïeha,ושיא , «≈»≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÙ‡a ‡È‰ B˙„B·ÚL ,eÈ‰ÂB˙e‡ÈˆnÓ È¯Ó‚Ï Ïha˙nL ¿«¿∆¬»ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿ƒ
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l"yz'dטז ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y

ּכאן  ׁשאין והינּו, הּקֹודם), ּומּצבֹו ְְֲֵֵֶַַַַָָָמעמדֹו

,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו מּלבד נֹוספת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָמציאּות

האדֹון  מציאּות אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ְְִִֵֵֶֶָָָָָָּכיון

ׁשעלֿידי  ,"מֹוׁשב יּפקד ּכי "ונפקדּת, וזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָכּו'.

ּבנּסח  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ל"ונפקדּת", ּבאים ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻהּבּטּול

ויּׁשמע  וירצה ויראה ויּגיע ויבא "יעלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּתפּלה,

מּיׂשראל, ואחת אחד וכל יׂשראל ּכנסת ׁשל החּדּוׁש ׁשּנעׂשה ועד כּו', ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָויּפקד"

ּכמֹותּה" להתחּדׁש עתידים מׁשיח 72"ׁשהם עלֿידי וה ּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לעֹולם" להם נׂשיא עבּדי "ודוד מּמׁש.73צדקנּו, ּבקרֹוב , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

א.72) מב, מסנהדרין - לבנה" קידוש כה.73)ב"סדר לז, יחזקאל

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„Bw‰ B·vÓe B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ) הביטול כעת הביטול, לפני ƒ¿ƒ«≈««¬»«»«≈

כלל  עצמית יישות שום מבלי e‡ÈˆÓ˙מוחלט Ô‡k ÔÈ‡L ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆≈»¿ƒ
,C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁ „·lÓ ˙ÙÒB שלו והמציאות האדם וכאילו ∆∆ƒ¿«»¿»¿ƒ¿»≈

אדונו  בפני העומד העבד כביטול כלל קיימים לא שלו ÏkLוהרצונות ÔÂÈk≈»∆»
˙e‡ÈˆÓ ‡l‡ dÈ‡ B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈»∆»¿ƒ

'eÎ ÔB„‡‰ מציאות כל לו  ואין »»
לעצמו.

„˜tÈ Èk ,z„˜ÙÂ" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL ,"E·LBÓ»∆∆«¿≈«ƒ

חיסרון  הוא ÌÈ‡a»ƒשלכאורה
"z„˜ÙÂ"Ï זיכרון וזוכים לשון ¿¿ƒ¿«¿»

והשפעה  הארה BÓÎeלתוספת ,¿
‰lÙz‰ Áqa ·e˙kL שאומרים ∆»¿À««¿ƒ»

חודש  ÚÈbÈÂבראש ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ,«¬∆¿»…¿«ƒ«
"„˜tÈÂ ÚÓMÈÂ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆¿≈»∆¿ƒ»«¿ƒ»≈

„ÚÂ ,'eÎ בני של והזכירה והפקידה ¿«

כך  כדי עד היא חודש בראש ‰LecÁישראל ‰NÚpL ההתחדשותÏL ∆«¬»«ƒ∆
Ï‡¯NÈ ˙Òk באלוקות למעלה ישראל נשמות Á‡Â˙מקור „Á‡ ÏÎÂ ¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆»¿««

"d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L" ,Ï‡¯NiÓ72 שהלבנה כשם ƒƒ¿»≈∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»
וההתחדשות  לבנה'), 'קידוש בנוסח שאומרים (כפי חודש בראש מתחדשת

תהיה  ישראל בני «¿»Ïe‡ba‰של
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

,e˜„ˆ ÁÈLÓ מלך על שעליו, ¿ƒ«ƒ¿≈
נאמר  Èc·Úהמשיח, „Â„Â" דוד , ¿»ƒ«¿ƒ

'ונפקדת  זה כתוב נאמר שלגביו המלך

מושבך' יפקד Ì‰Ïכי ‡ÈN»ƒ»∆
"ÌÏBÚÏ73.LnÓ ·B¯˜a , ¿»¿»«»

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oiaexir(oey`x meil)

,cinlz eze` ly ez`xed :`xnbd zvxznåéðôaxfril` iax ly §¨¨
äåäiax xn`y dne .ez`xed lr dzin aiigzp ok lre ,ok [did-] £¨

wegx did enewny epiid ,ze`qxt yely wegx didy opgei
ipta dxed ez`xed z` j` ,df xeriya xfril` iax ly enewnn

.ynn xfril` iax
:`xnbd dywnàäådide' [`lde-]ìL epnî ÷Bçø'úBàñøt L §¨¨¦¤¨Ÿ©§¨

øîà÷xnel `a `l m`e ,cinlz eze` lr opgei iax [xn`-] ¨¨©
zvxzn .z`f xtql jxved dn myl ,enewn did okid `l`

:`xnbdéîòèéìåCcnll opgei iax `ay ,oywnd ,jzhiyle ± §¦©§¥
,dyw oiicr ,eax ipta `ly dxedy s` dzin aiigzpy eixaca

åéáà íLå BîL,opgei iax xikfdyänìepcnll `a dne ,xikfd §§¥¨¦¨¨
.jkaàlàmye eny ,z`f lk xikfdy dny xn`z jgxk lr ¤¨

`a `l ,xfril` iax ly enewnn enewn wgxn z` oke eia`
`l` dkld efi` cnlläéä ìLî øîàz àlLdyrnd did `le ¤ŸŸ©¨¨¨¨

.ze`ivna
cinlz ly epic xneg zece` mipey mixn`n d`ian `xnbd

:eax ipta dkld dxendìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨
øîàpL ,Lçð BLékäì éeàø ,Baø éðôa äëìä äøBnä(e al aei`)ïòiå' ©¤£¨¨¦§¥©¨§©¦¨¨¤¤¡©©©©
'åâå íéîéì éðà øéòö øîàiå éæeaä ìàëøa ïá àeäéìàmiWiWi mY`e ¡¦¤©©§¥©¦©Ÿ©¨¦£¦§¨¦§©¤§¦¦

ézìçæ ïk ìò,'mkz` irC zEgn `xi`eáéúëe(ck al mixac)úîç íò' ©¥¨©§¦¨¦¨¥©Ÿ¥¦¤§¤§¦¦£©
,'øôò éìçæ`xi `ed xy`k dligf oeyl hwpy dnn cenll yie Ÿ£¥¨¨

ok dyer did eli`y eixaca fnxy ,epnn milecb iptl drc zeegl
.miygpd md ,milgef mze` eilr mi`a eid

øîà éøéòæmya,àðéðç éaøeax ipta dkld dxend,àèBç àø÷ð §¦¦¨©©¦£¦¨¦§¨¥
øîàpL(`i hiw mildz),'Cì àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa' ¤¤¡©§¦¦¨©§¦¦§¨¤§©©Ÿ¤¡¨¨

mda zexedl `ly dxezd ixac z` eaila jlnd cec otvy epiide
`xwp did dxen did eli`y ixd ,jka `hgi `ly icka axd ipta

.`heg
éîø àðeðîä áømiweqta dxizq dywd ±áéúk(my)ézðôö éaìa' ©©§¨¨¥§¦§¦¦¨©§¦

,'Eúøîà,miaxa dxez ixac cec cnil `lyáéúëe(i n)ézøOa' ¦§¨¤§¦¦©§¦
,'áø ìä÷a ÷ãö,ax ldwa mcnily xn`e ,dxez ixac md 'wcv'e ¤¤§¨¨¨

:`xnbd zvxzn .df z` df mixzeq miweqtdy ixdïàk ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
xaecn 'jzxn` izptv iaila' weqta ±L ïîæa,éøéàiä àøéòdidy ¦§©¤¦¨©¨¦¦

did ,cec ly eax,íéi÷e ,eiiga dkld cec dxed `l ok lreïàk± ©¨¨
xaecn ,'ax ldwa wcv izxya' weqtaéøéàiä àøéò ïéàL ïîæa¦§©¤¥¦¨©¨¦¦

,íéi÷.dkld dxed f`y ©¨
`xir ly epiiprn mitqep mixac `xnbd d`ian xen`d ab`

:ixi`idåéúBðzî ïúBpä ìk ,àcáæ øa àaà éaø øîàdpedkd zepzn] ¨©©¦©¨©©§¨¨©¥©§¨
[elv` yiy,ãçà ïäëì,mipdk xtqn oia owlgn epi`eáòø àéáî §Ÿ¥¤¨¥¦¨¨

øîàpL ,íìBòì(ek k 'a l`eny),'ãåãì ïäë äéä éøàiä àøéò'yie ¨¨¤¤¡©¦¨©¨¦¦¨¨Ÿ¥§¨¦
ike le`yl'ãåãì'ecaläåäc àeä[didy-],ïäkla`àîìò éleëì §¨¦©£¨Ÿ¥§¥¨§¨

[miyp` x`yl-]àì,df xac okzid ,odk didàlàweqtd zpeek Ÿ¤¨
äéäLcec,Bì øbLîlk z` ,ixi`id `xirldéøúa áéúëe ,åéúBðzî ¤¨¨§©¥©§¨§¦©§¥

eixg`ly weqta xn`pe ±(` `k my),'ãåã éîéa áòø éäéå'eknqpe ©§¦¨¨¦¥¨¦
ok lr eizepzn lk z` el ozpy iptny epcnll dfl df miweqtd

.mlerl arx `a
:eax ipta dkld dxend cinlza weqrl day `xnbdøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

,øîBàeax ipta dkld dxend cinlz,Búleãbî BúBà ïéãéøBî ¥¦¦¦§¨
øîàpL(`k `l xacna)'åâå àávä éLðà ìà ïäkä øæòìà øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤¤§¨¨©Ÿ¥¤©§¥©¨¨

xn`pe ,'dWn z` 'd dEv xW` dxFYd zTg z`f dnglOl mi`Ad©¨¦©¦§¨¨Ÿª©©¨£¤¦¨¤Ÿ¤
e ,milk lerib zekld z` mcnily jyndaáb ìò óàceak wlgy ©©©

,dynleäì øîàc,`avd iyp`l mdl xn`y ±àaà éçàì[dyn-] §¨©§©£¦©¨
äeöel` zekld 'dLðòéà éëä eléôà ,äeö àì éúBàåz`f lka ± ¦¨§¦Ÿ¦¨£¦¨¦¦£©

,yprpáéúëcryedi zece` xn`py ±(`k fk xacna)øæòìà éðôìå' ¦§¦§¦§¥¤§¨¨
ãîòé ïäkäryedi didy ixd ,''d iptl mixE`d hRWnA Fl l`We ©Ÿ¥©£Ÿ§¨©§¦§©¨¦¦§¥

,mineze mixe`a el`eyl dkld xaca xfrl`l jxhvdl cizr
éøèöéàc ïçkLà àìådéì Cel jxvedy miaezka ep`vn `le ± §Ÿ©§§¨§¦§§¦¥

òLBäéjka xfrl`lzekld dxedy oeiky iptn `l` z`f oi`e , §ª©
ryedi didiy el ewqty ef ezlecbn edecixed ok lr ,dyn iiga

.el jixv
:df oipra mitqep mixacdéaø dén÷ älî áéúBîc ìk ,éåì éaø øîà̈©©¦¥¦¨§¦¦¨©¥©¥

,eax ipta [dkld dxen] mixac aiynd lk ±ì ìéæàìBàLon zn ± ¨¦¦§
mlerdøîàpL ,ãìå àìa(gk `i xacna)ccl` ik dynl exn` xy`k §Ÿ¨¨¤¤¡©

,dpgna mi`apzn ccineåéøçaî äLî úøLî ïeð ïa òLBäé ïòiå'©©©§ª©¦§¨¥Ÿ¤¦§ª¨
,'íàìk äLî éðBãà øîàiåixde ,e`lkiy md miie`xy xn`y epiide ©Ÿ©£¦Ÿ¤§¨¥

,dkld z`xedk ef
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