
ה

g"i ,igie zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,zah

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰„e‰Èאֹויבי ּבערף יד ,אחי יֹודּו אּתה ¿»ְְְֶֶֶַַָָֹ

ּבזה 1וגֹו' הּדּיּוק וידּוע אֹומרֹו2. מהּו , ְְְִֶַַַָָ

הּׁשבטים, ּבכל ּכן נאמר ׁשּלא אּתה", ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹ"יהּודה

הינּו, ,"אחי יֹודּו" ואֹומר ׁשּממׁשי ְְְְִִֵֶֶַַַָּובפרט

הוהֿליּהֿ ואםּֿכן נֹוכח, ּבלׁשֹון ליהּודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמדּבר 

"אּתה" ותבת ,"אחי יֹודּו "יהּודה ְְְֵֵֶַַַַָָלמימר

הּׁשּיכּות  מהי להבין, צרי ּגם לכאֹורה. ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻמיּתרת

הּפסּוק  ּבהמׁש ׁשּכתּוב למה "אחי ְְְְֵֶֶֶַַַָָּד"יֹודּו

ׁשּיׁש הּוא, ּבזה ׁשהּפר ּוׁש ,"אֹויבי ּבערף יד"ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

אּלא  ּכלל), אֹויב יהיה ׁשּלא ּבאפן (ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ"אֹויב"

ּכמֹו רק לא והינּו, ,"אֹויבי "ּבערף הּוא "ְְְְְְֶֶֶַַָֹֹׁש"יד

ערף",3ׁשּכתּוב  אלי אֹויבי ּכל את "ונתּתי ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

עֹוד  אּלא לנגּדֹו, הּוא הערף ולכן ּבֹורח, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהאֹויב

כּו'. להּכֹותֹו ,"אֹויבי ּבערף ׁש"יד ְְְְֶֶֶַָֹֹזאת,

הּזקן Ô·eÈÂב) אדמֹו"ר ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְִֵֵַַַָ

ׁשּלֹו ההּלּולא יֹום חל זה ְִֶֶֶַַָָָ(ׁשּבׁשבּוע

אֹור' ּב'תֹורה טבת) "יֹודּו4ּבכ"ד ענין ׁשּמבאר , ְְְְִֵֵֵֶַָָ

לֹומר  ויׁש ולוי. ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע "ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַאחי

יֹודּו" ענין ׁשּמבאר הּדבר טעם אפׁשר' ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּב'דר

אף  ולוי, ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע רק "ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַאחי

הּׁשבטים  ּכל על מל היה אחי"5ׁשּיהּודה ּב"יֹודּו החּדּוׁש ׁשעּקר לפי ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנֹולדּו לּׁשבטים ּבנֹוגע ּכי לפניו, ׁשּנֹולדּו ולוי ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּוא

ּכ חּדּוׁש זה אין יהּודה, הּדעה לאחרי לפי ּובפרט .ּדרׁשת 6לּֿכ ּבפרּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ז"ל  הּפסּוק 7רּבֹותינּו הּגדֹול",8על אחי לרּבֹות - "את וגֹו', "אבי את "ּכּבד ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

יֹודּו" ענין ולכן מּמּנּו. רק ּגדֹול הּוא אם ּגם אּלא הּבכֹור, על רק לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּקאי
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ט.1) מט, מה).2)פרשתנו ע' תרפ"ח המאמרים (ספר תרפ"ח ריז), ע' פר"ת המאמרים (ספר פר"ת יודוך אתה יהודה רד"ה

כז.3) כג, ואילך.4)משפטים א קנט.5)מה, רמז ויחי שמעוני ילקוט יז. פפ"ד, ב"ר א.6)ראה פג, א. פב, זח"ג ראה

סכ"ב  סר"מ ליו"ד יוסף ברכי יב. כ, יתרו להאריז"ל המצוות שער שמה. סי' חסידים ספר ב'. שרש להרמב"ם סהמ"צ

רפו. ע' היומן רשימת - מנחם תורת וראה שם). ברכה וי"ו 7)(ובשיורי אמך.. ואת אביך את כבד (ושם: א קג, כתובות

הגדול). אחיך את לרבות אמך) (דואת יב.8)יתירא כ, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: בניו, את יעקב שבירך בברכות

'B‚Â EÈ·ÈB‡ Û¯Úa E„È ,EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È1Úe„ÈÂ . ¿»«»«∆»¿¿…∆¿∆¿¿»«
˜eic‰השאלה‰Êa2B¯ÓB‡ e‰Ó הנאמר, פירוש "e‰È„‰מהו «ƒ»∆«¿¿»

Ôk ¯Ó‡ ‡lL ,"‰z‡'אתה' לשאר ÏÎaבלשון יעקב ברכות «»∆…∆¡«≈¿»
CÈLÓnL Ë¯Ù·e ,ÌÈË·M‰«¿»ƒƒ¿»∆«¿ƒ
,eÈ‰ ,"EÈÁ‡ Ee„BÈ" ¯ÓB‡Â¿≈«∆«¿

¯a„nLיעקבÔBLÏa ‰„e‰ÈÏ ∆¿«≈ƒ»ƒ¿
ÁÎB,'ראשון ÔkŒÌ‡Âב'גוף ≈«¿ƒ≈

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ לומר לו היה ¬»≈¿≈«
˙·˙Â ,"EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰„e‰È"¿»«∆¿≈«

zÈÓ¯˙והמילה "‰z‡"«»¿À∆∆
?‰¯B‡ÎÏƒ¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דיוק «»ƒ¿»ƒ
‰eÎiM˙זה, È‰Ó פנימיות לפי «ƒ««»

ÓÏ‰הדברים  "EÈÁ‡ Ee„BÈ"c¿«∆¿«
˜eÒt‰ CLÓ‰a ·e˙kL הזה ∆»¿∆¿≈«»

,"EÈ·ÈB‡ Û¯Úa E„È"»¿¿…∆¿∆
‰Êa Le¯t‰Lפשוטו ‰e‡,לפי ∆«≈»∆

‡ÏÂ) "·ÈB‡" LiL מדובר ∆≈≈¿…
,(ÏÏk ·ÈB‡ ‰È‰È ‡lL ÔÙ‡a¿…∆∆…ƒ¿∆≈¿»

‡l‡ ידי על האוייב על שמתגברים ∆»
Û¯Úa" ‡e‰ "E„È"L∆»¿¿…∆
BÓk ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â ,"EÈ·ÈB‡¿∆¿«¿…«¿

·e˙kL3 הקדושֿברוךֿהוא בדברי ∆»
הכניסה  לגבי וברכותיו ישראל לבני

ישראל  Ïkלארץ ˙‡ Èz˙Â"¿»«ƒ∆»
·ÈB‡‰L ,"Û¯Ú EÈÏ‡ EÈ·ÈB‡¿∆≈∆…∆∆»≈
Bc‚Ï ‡e‰ Û¯Ú‰ ÔÎÏÂ ,Á¯Ba≈«¿»≈»…∆¿∆¿

בורח, האוייב שמפניו מי «∆‡l‡של
Û¯Úa E„È"L ,˙‡Ê „BÚ…∆»¿¿…∆

'eÎ B˙Bk‰Ï ,"EÈ·ÈB‡ וכשמכים ¿∆¿«
מאשר  יותר גדולה התגברות זו באוייב

בו, שפגעו מבלי בורח שהאויב

בין  הדברים קשר מהו היא והשאלה

אויביך'? בעורף ל'ידך אחיך' 'יודוך

Ô·eÈÂ אלה ·) לדיוקים המענה ¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯e‡a ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈«¿«»≈
ÌBÈ ÏÁ ‰Ê Úe·LaL)∆¿»«∆»
˙·Ë „"Îa BlL ‡Ïel‰‰«ƒ»∆¿≈≈

תקע"ג  בשנת ‡B¯'נסתלק ‰¯B˙'a (4Ee„BÈ" ÔÈÚ ¯‡·nL , ¿»∆¿»≈ƒ¿«
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯Ï Ú‚Ba "EÈÁ‡ מבואר ושם יהודה, של האחים «∆¿≈«ƒ¿≈ƒ¿¿≈ƒ

ראייה, של בדרגה באלוקות התבוננות – ראובן ה', בעבודת עניינם בהרחבה

על  לוי, שמיעה, של בדרגה באלוקות התבוננות – אישי שמעון 'ילוה שם

ידי  על לאלוקות התחברות אלי',

זה העיסוק  וכל הכנה בתורה, הוא

ההודאה. עניין – ליהודה והקדמה

'¯LÙ‡ C¯„a' ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
¯‡·nL ¯·c‰ ÌÚË אדמו"ר «««»»∆¿»≈

זה  במאמר "Ee„BÈהזקן ÔÈÚƒ¿«
Ô·e‡¯Ï Ú‚Ba ˜¯ "EÈÁ‡«∆«¿≈«ƒ¿≈
‰„e‰iL Û‡ ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«∆¿»
ÌÈË·M‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ‰È‰5 »»∆∆«»«¿»ƒ

אלו, אחים שלושה על רק ∆∆e‰fLולא
Ee„BÈ"a LecÁ‰ ¯wÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ««ƒ¿
Ô·e‡¯Ï Ú‚Ba ‡e‰ "EÈÁ‡«∆¿≈«ƒ¿≈
ÂÈÙÏ e„ÏBpL ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ∆¿¿»»
ומתבטלים  לו 'מודים' הם מקום ומכל

ÌÈË·MÏלפניו, Ú‚Ba Èkƒ¿≈««¿»ƒ
‰„e‰È È¯Á‡Ï e„ÏBpL והיו ∆¿¿«¬≈¿»

ממנו, ŒÏkצעירים LecÁ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ»
Ck.לפניו ÈÙÏשהתבטלו Ë¯Ù·e «ƒ¿»¿ƒ

‰Úc‰6˙L¯c Le¯Ùa «≈»¿≈¿»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯7˜eÒt‰ ÏÚ8 «≈««»

הדברות  בעשרת בתורה האמור

- ˙‡" ,'B‚Â "EÈ·‡ ˙‡ „ak"«≈∆»ƒ¿∆
,"ÏB„b‰ EÈÁ‡ ˙Ba¯Ï שגם ¿«»ƒ«»

לכבד  צריך Ï‡והכוונהÈ‡wLאותו ∆»≈…
¯BÎa‰ ÏÚ ראשון,¯˜ שנולד «««¿

˜¯ ÏB„b ‡e‰ Ì‡ Ìb ‡l‡∆»«ƒ»«
,epnÓ בכל שבאחים, הגדול ואינו ƒ∆

אותו. לכבד צריך ÔÈÚזאת ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«
˙ÈÁa ,"EÈÁ‡ Ee„BÈ"«∆¿ƒ«
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כללי   מפתח   

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

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

  יהודה אתה יודוך אחיך"ה מאמר ד  ) ג

 ה   ..........................   ל"תשטבת   י"ח ,  פרשת ויחי שבת

  , פרשת ויחי יחת שבתש  )ד

 אי  .......................................  ל", ה'תשטבת י"ח

 טז  ......  'תש"לשיחת מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט ה  )ה

 ל  ....................  י ך כר פרשת ויחי –שיחות -לקוטי  )ו

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחלוי יצ טילקו  )ז

 לה   ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי יול ר' ובלקמה 

 לז  ................  פרשת ויחי –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 לח   ............  פרשת ויחילשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 עח   .................  פרשת ויחילשבוע שיעורי תהלים   )י

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )יא

 עט  ......................................  פרשת ויחי לשבוע  

 צ.................  פרשת ויחי לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יב

 צג   .........................  "ם מבון ברלעיית מיו הלכה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 צו  .............  פרשת ויחי  לשבוע ,םום ליקיג' פר –  )יד

 מז ק  ..........  פרשת ויחילשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 סט ק  .............  פרשת ויחילשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 עאק  ...............................  א יפרק  דניאל , נ-טמ פרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   ) יח

 עג ק  .................................................  ביאור קהתי 

 פאק  .....................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   )יט

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )כ

 פבק  .............................................  מב ף ד עד לו ףמד

  : "דחביאי ו נשמתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 ריג   ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כב

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

  חכלילי עינים מיין  אור התור  ) כג

 טזר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כד

 כגר  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  יך ותמצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כה

 כדר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 כהר  .............................................  הר"ש ודמו"ר מא

    התפילהקונטרס   )כז

 כור  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ו ש"ת –ם מאמריספר ה  )כח

 כחר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק  דש"ספר השיחות ה'ת  )כט

 לבר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 לג ר  ...........................................  ד מפרק  כרונותספר הז  ) ל

  ות קודש  אגר  )לא

 לזר  .......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 לטר  ................................  יבורצחומש לקריאה ב  )לב

 מהר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  ) לג

 מור  ........................  פרשת ויחי לשבוע  מנים וח זל  )לד

 מזר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



`jigו jecei dz` dcedi

הּוא  הּבּטּול, ענין ׁשהּוא  הֹודאה, ּבחינת ,"ְְִִִֶֶַַַַָָאחי

מהֿׁשאיןּֿכן  ולוי, ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַרק

אצלם  יהּודה ׁשּמעלת הּׁשבטים, לׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע

הֹודאה. ׁשל ּבאפן ולא הּׂשכל, מּצד ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹהיא

‰Óe ּבענין הּנה ּגֹו', אּתה" "יהּודה ׁשּכתּוב «ְְְִִֵֶַַָָָ

ּבּזהר 9"אּתה" אקרי 10איתא ּדּוכּתי "ּתלת ְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ּבזה  ּומבאר ּב"אּתה"11אּתה", הּדרגֹות ׁשּׁשלׁש , ְְְְֶֶַַַָָָָָֹֹ

חכמה. ּובחינת חסד, ּבחינת מלכּות, ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהן

ּכתיב  החכמה ספירת על אבינּו",12ּכי אּתה "ּכי ְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּכתיב  החסד ספירת לעֹולם",13ועל ּכהן "אּתה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכהמׁש "אּתה", נקראת הּמלכּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָּוספירת

מה  ּגם וזהּו מלּכי". ּדברתי על ּגֹו' "אּתה ְְְִִִֶַַַַַַָָָהּכתּוב

על  קאי "יהּודה" ּכי אּתה", "יהּודה ּכאן ְְִֵֶַַַָָָָָׁשּכתּוב

ּוכמֹו האחרֹונה, הּספירה ׁשהיא הּמלכּות, ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָספירת

ּכּמבאר 14ׁשּכתּוב  ּבזה, והענין מּלדת". "וּתעמד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשאמר" ּברּו" ּבדרּוׁשי ּבין 15ּב'ּסּדּור' ההפרׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  מי על מֹורה ׁש"הּוא" ל"הּוא", ְִֶֶֶַַָ"אּתה"

מהֿ ּבגּלּוי, ידּועה אינּה ּומהּותֹו ונעלם, ְְְְְִֵֶַַָָָָָנסּתר

ולכן  הּגּלּוי, ּבחינת על מֹורה "אּתה" ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאיןּֿכן

ּכּלן  ׁשהן מדרגֹות ׁשלׁש על מֹורה "אּתה" ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּתבת

ה  "אּתה",ּבחינת נקראת הּמלכּות ספירת ּגּלּוי. ְְְְִִִִֵַַַַַַָ

ּבעֹולמֹות  והּגּלּוי ההמׁשכה הּוא ׁשענינּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָלפי

יּפרד" ("ּומּׁשם ועֹוד 16ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ,( ְְְֲִִִִִֵָָָָָ

ספירת  עלֿידי הּוא הּספירֹות ּכל ׁשּגּלּוי ְְְִִִֵֶַַַָֹזאת,

ׁשענין 17הּמלכּות  הּנפׁש, ּבכחֹות ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּבכל  הּגּלּוי וגם הּזּולת, אל ּגּלּוי הּוא ְְְִִֶֶַַַַַַָהּמלכּות

ׁשּבהם  הּמלכּות ּבחינת ענין הּוא .17הּכחֹות ְְְִִֶֶַַַַַָֹ
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ואילך.9) ב שסג, ב) כרך (ויחי פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן ב.10)בהבא קצג, ואילך.11)ח"ג ג לט, דא"ח עם סידור

ואילך. תקכד ע' תכב. ע' ח"א להצ"צ טז.12)ביאוה"ז סג, ד.13)ישעי' קי, לה.14)תהלים כט, 15.11)ויצא הערה הנ"ל

י.16) ב, סע"ד.17)בראשית פט, מסעי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰‡„B‰ הוא אם (גם חברו לדברי שמודה כאדם »»∆ƒ¿««ƒ

לפניו ומתבטל אחרת) וסבור ÔBÚÓLמבין Ô·e‡¯Ï Ú‚Ba ˜¯ ‡e‰«¿≈«ƒ¿≈ƒ¿
ÈÂÏÂ,לפניו שנולדו אף יהודה לפני מתבטלים אכן ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óשהם ¿≈ƒ«∆≈≈

„vÓ ‡È‰ ÌÏˆ‡ ‰„e‰È ˙ÏÚnL ,ÌÈË·M‰ ¯‡LÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»«¿»ƒ∆«¬«¿»∆¿»ƒƒ«
,ÏÎO‰ של במעלתו מכירים והם «≈∆

וההגיון  השכל מחייב כך כי יהודה

‰B„‡‰שלהם ÏL ÔÙ‡a ‡ÏÂ¿…¿…∆∆»»
וביטול.

"‰z‡ ‰„e‰È" ·e˙kL ‰Óe«∆»¿»«»
,'Bb שלא מה 'אתה', המילה בתוספת

השבטים, לשאר יעקב בברכות מצינו

"‰z‡" ÔÈÚa ‰p‰9‡˙È‡ ƒ≈¿ƒ¿««»ƒ»
fa10ÈzÎec‰¯מובא  ˙Ïz" «…«¿»¿≈

,"‰z‡ È¯˜‡ מקומות שלוש ƒ¿≈«»
'אתה' נקראו דרגות) (בחינות,

‰Êa ¯‡·Óe11LÏML , ¿…»»∆∆¿…
˙ÈÁa Ô‰ "‰z‡"a ˙B‚¯c‰«¿»¿«»≈¿ƒ«
˙ÈÁ·e ,„ÒÁ ˙ÈÁa ,˙eÎÏÓ«¿¿ƒ«∆∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ Èk .‰ÓÎÁ»¿»ƒ«¿ƒ««»¿»

·È˙k12בישעיה‰z‡ Èk" ¿ƒƒ«»
,"eÈ·‡ בקבלה נקראת והחכמה »ƒ

'אבא' ÈÙÒ¯˙וחסידות ÏÚÂ¿«¿ƒ«
·È˙k „ÒÁ‰13בתהילים‰z‡" «∆∆¿ƒ«»
"ÌÏBÚÏ Ô‰k הכוהנים של ועניינם …≈¿»

החסד, מידת »ÈÙÒe¿ƒ¯˙הוא
,"‰z‡" ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿≈«»

·e˙k‰ CLÓ‰k כוהן 'אתה ¿∆¿≈«»
È˙¯·cלעולם' ÏÚ 'Bb ‰z‡"«»«ƒ¿»ƒ

"ÈkÏÓ.המלכות עניין הוא ו'מלכי' «¿ƒ
Ô‡k ·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«
"‰„e‰È" Èk ,"‰z‡ ‰„e‰È"¿»«»ƒ¿»

È‡˜הכוונה˙¯ÈÙÒ ÏÚ »≈«¿ƒ«
‰¯ÈÙq‰ ‡È‰L ,˙eÎÏn‰««¿∆ƒ«¿ƒ»

‰B¯Á‡‰,הספירות BÓÎeבעשר »«¬»¿
·e˙kL14 של אמו לאה, על בתורה ∆»

שנולד לאחר …¬»»"ÓÚzÂ„יהודה,
"˙„lÓ ספירת הוא יהודה כי ƒ∆∆

וממשיך  האחרונה, הספירה המלכות,

ומלכות). חסד חכמה, הספירות לשלוש (ששייך 'אתה' ענין תוכן מהו ומבאר

'¯ecq'a ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â אדמו"ר של חסידות מאמרי עם סידור ¿»ƒ¿»»∆«¿…»«ƒ
חיים) אלוקים דברי דא"ח', עם 'סידור (הנקרא במאמרי ÈLe¯„aהזקן ƒ¿≈

תפילת  על Ó‡L¯"חסידות Ce¯a"15L¯Ù‰‰ההבדלÔÈa המקומות »∆»««∆¿≈≈

בנוסח הקדושֿברוךֿהוא אל פונים שבהם נוכח "‡z‰"בתפילה לשון «»
ראשון') שלישי'),e‰"Ï‡"('גוף ('גוף נסתר בלשון פונים שבהם למקומות ¿
הוא  ÌÏÚÂוההבדל ¯zÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ‰¯BÓ "‡e‰"L מעיניו ∆∆«ƒ∆ƒ¿»¿∆¿»

המדבר, של Èel‚aומהבנתו ‰Úe„È dÈ‡ B˙e‰Óe,נסתרת היא אלא «≈»¿»¿»
‰¯BÓ "‰z‡" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«»∆
˙·z ÔÎÏÂ ,Èelb‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ¿»≈≈«

LÏLהמילה ÏÚ ‰¯BÓ "‰z‡"«»»«»…
˙B‚¯„ÓבאלוקותÔlk Ô‰L «¿≈∆≈À»

˙¯ÈÙÒ .Èelb‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ האצילות בעולם שהיא כפי ««¿

dÈÚL ÈÙÏ ,"‰z‡" ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿ƒ∆ƒ¿»»
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ למטה מלמעלה ««¿»»

Èelb‰Â האלוקיים האורות של ¿«ƒ
שירדו  האצילות בעולם המאירים

Œ‰‡È¯aלהאיר  ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ מעולם שלמטה ¿ƒ»¬ƒ»

tÈ¯„"האצילות  ÌMÓe")16 ƒ»ƒ»≈
האצילות  עולם בחסידות, כמבואר

בו  שיש משום האחדות, עולם נקרא

וכל  אלוקות, גילוי של רבה מידה

בביטול  לאלוקות בטלים ענייניו

בו  ניכרת ה' שאחדות כך מוחלט

בריאהֿיצירהֿ בעולמות ואילו בגלוי,

וגשמיים) (רוחניים נבראים יש עשייה

בטלים  ואינם מציאותם את שחשים

אלו  בעולמות מוחלט בביטול לאלוקות

לעניין  ורמז מאלוקות, פירוד גם יש

שמגןֿעדן  בתורה האמור הוא הפירוד

'ומשם  נהר נהרות),יצא לכמה ייפרד'

,˙‡Ê „BÚÂ שספירת לכך בנוסף ¿…
ובאמצעותה  שדרכה זו היא המלכות

הנעלים  האורות ומתגלים נמשכים

יש  בריאהֿיצירהֿעשייה, לעולמות

של  מיוחדת שייכות של נוסף עניין

הגילוי  לעניין המלכות ÈelbL∆ƒספירת
˙B¯ÈÙq‰ Ïk ולהשפיע להאיר »«¿ƒ

˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«
˙eÎÏn‰17Ìb ‡e‰L BÓÎe , ««¿¿∆«

˙eÎÏn‰ ÔÈÚL ,LÙp‰ ˙BÁÎaשבנפש˙Ïef‰ Ï‡ Èelb ‡e‰ ¿…«∆∆∆ƒ¿«««¿ƒ∆««
עם', בלא מלך 'אין ‰BÁk˙שהרי ÏÎaL Èelb‰ Ì‚Â לא הנפש, של ¿««ƒ∆¿»«…

עצמו, המלכות מידת Ì‰aLרק ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰17,שכן ƒ¿«¿ƒ«««¿∆»∆
מלכות  שבחסד, מלכות יש ולכן התכללות, יש והמידות הכוחות בכל
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יׂשראל', 'ּכנסת נקראת הּמלכּות ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּנה,

הּגּלּויים  ּכל ּבתֹוכּה ואֹוספת ׁש'ּכֹונסת' ׁשם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָעל

מּמּנה  הענינים 18ׁשּלמעלה ּכל וגּלּוי והמׁשכת , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

החסד, ספירת עלֿידי נפעל הּמלכּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּבספירת

יֹומין" ּכּלהּו עם ּדאזיל "יֹומא ׁשעל19ֿׁשּנקראת , ְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

וכן  הּמלכּות. ּבספירת הּגּלּוי ּכל נמׁש ְְְְִִִִֵַַַַָָָָידּה

הּגּלּוי  ראׁשית ׁשהיא החכמה, הן 20ספירת , ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

קטן" "עֹולם ׁשּנקרא ּב"עֹולם 21ּבאדם והן , ְְְִֵֶָָָָָָָָ

למעלה. ּגם וכן ְְְֵַַָָּגדֹול",

e‰ÊÂ ׁשאףֿעלּֿפי ,"אחי יֹודּו אּתה "יהּודה ¿∆ְִֶֶַַַַָָ

הּמלכּות, ספירת על קאי ְְְִֵֶַַַַָָׁש"יהּודה"

ולוי, ׁשמעֹון ראּובן הּׁשבטים על קאי "ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָו"אחי

יֹודּו" מּכלֿמקֹום מּמּנּו, ּולמעלה ְְְִִֶֶַָָָָָׁשּלפניו

ׁשּבספירת  הּגּלּוי מעלת מּצד ׁשּזהּו ,"ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַאחי

הּגּלּוי), ענין ׁשהּוא אּתה", ("יהּודה ְְְִִֶַַַַַָָהּמלכּות

והינּו, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשּנמׁשכת

ענין  יׁשנֹו הּספירֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָׁשאףֿעלּֿפי

זה  ואין ּבמקֹומם, רק הּוא זה ּגּלּוי הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּגּלּוי,

ּגם  הּגּלּוי את ׁשּפֹועלת הּמלכּות לספירת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַּבער

ּבריאהֿיציר  ּב'תֹורה ּבעֹולמֹות (ּכּמבאר הֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִַָָָָָָֹ

נׁשמתֹוֿעדן",22אֹור' אדמֹו"ר ְְְִִֵֶֶַַַָֹּב"כתבֿידֿקדׁש

האיןֿסֹוף', 'עֹולמֹות סֹוף הּוא ְְִֵֵֶַָָׁש'זעירֿאנּפין'

ענין  ׁשּזה ּו הּנבראים, ׁשרׁש היא הּמלכּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּוספירת

ּוכרּוב  מּזה, מּקצה אחד "ּכרּוב הּכרּובים', ְְְְִִִֵֶֶַָָָ'ׁשני

מּזה" מּקצה מּצד 23אחד ,"אחי יֹודּו" וזהּו .( ְִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּכיון  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ְְְֲִִִִֵַָָָָָהּגּלּוי
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ישראל.18) כנסת ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס כה 19)ראה שער חיים עץ אֿב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

האזינו  לקו"ת ואמור. תרומה יתרו פ' רשב"י מאמרי שער פ"א. הסוכות שער חיים עץ פרי ב. דרוש הצלם) דרושי (שער

ועוד. ב. ובכ"מ.20)עו, ד. כו, שה"ש לקו"ת א).21)ראה קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג ג. פקודי תנחומא

אֿב.22) פא, ח.23)תרומה לז, ויקהל יט. כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאדם  מחוץ ולהשפיע לפעול הכוח של הגילוי הכוחות, ובכל וכו', שבגבורה

כוח. שבאותו המלכות עניין הוא עצמו

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ,‰p‰Â נשמות שורש הסוד, בתורת כמבואר גם, (שהיא ¿ƒ≈¿ƒ«««¿
ÙÒB‡Â˙ישראל), '˙ÒBk'L ÌL ÏÚ ,'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ˙‡¯˜ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈«≈∆∆∆¿∆∆

‰ÏÚÓlL ÌÈÈelb‰ Ïk dÎB˙a¿»»«ƒƒ∆¿«¿»
‰pnÓ18, שלמעלה מהספירות היינו ƒ∆»

הספירות, בסדר »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙מהמלכות
ÌÈÈÚ‰ Ïk Èel‚Â שכנוסים ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰eÎÏn˙ואסופים  ˙¯ÈÙÒa שירדו ƒ¿ƒ«««¿
למטה  ויתגלו ŒÏÚויומשכו ÏÚÙƒ¿»«

˙‡¯˜pL ,„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒ È„È¿≈¿ƒ««∆∆∆ƒ¿≈
e‰lkבזוהר ÌÚ ÏÈÊ‡c ‡ÓBÈ"»¿»ƒƒÀ¿

"ÔÈÓBÈ19, כל שאר עם שהולך יום ƒ
היא  מהמדות אחת כל כלומר, הימים.

אך  אחרת, והארה המשכה נפרד, "יום"

ככתוב  "יומם", (הנקראת החסד בחינת

ה' יצוה כללי "יומם אור היא חסדו")

רק  ולא ה"ימים" בשאר גם המאיר

הארתה  כי שלה, ופועלת ב"יום" שורה

הגילוי  עניין וגם המדרגות, בכל

באמצעות  הוא המלכות שבספירת

החסד  Ïkמידת CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»»
ÔÎÂ .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«««¿¿≈
‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««»¿»∆ƒ

Èelb‰ ˙ÈL‡¯20 היא שהרי ≈ƒ«ƒ
הראשונה, Ì„‡aהספירה Ô‰≈»»»

"ÔË˜ ÌÏBÚ" ‡¯˜pL21 בחכמה ∆ƒ¿»»»»
הנפש, בכוחות שהיא ≈¿Ô‰Âכפי

"ÏB„b ÌÏBÚ"a החכמה בספירת ¿»»
בעולם  מאירה שהיא Ìbכפי ÔÎÂ¿≈«

‰ÏÚÓÏ שהיא כפי החכמה ספירת ¿«¿»
האור  של הגילוי ראשית הגילוי ראשית

הספירות. עשר באמצעות האלוקי

Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È" e‰ÊÂ¿∆¿»«»
,"EÈÁ‡,הדברים פנימיות לפי «∆

È‡˜ "‰„e‰È"L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆¿»»≈
˜‡Èמכוון "EÈÁ‡"Â ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚמכווןÌÈË·M‰ ÏÚ «¿ƒ«««¿¿«∆»≈««¿»ƒ

,epnÓ ‰ÏÚÓÏe ÂÈÙlL ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯ הספירות ובסדר ¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»ƒ∆
שאר  וכל הספירות, עשר מבין והתחתונה האחרונה היא המלכות ספירת

ממנה, למעלה והן לפניה באות ‡EÈÁ",הספירות Ee„BÈ" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«∆
המלכות  מספירת שלמעלה  הספירות היינו יהודה, של לספירת ואחיו 'מודים '

ומתבטלים  ספירת e‰fLאליההמלכות כלפי ולביטול להודאה הסיבה ∆∆
היא ("e‰È„‰המלכות ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL Èelb‰ ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬««ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿¿»

Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰z‡'אתה' המילה כיצד בהרחבה לעיל כמבואר «»∆ƒ¿««ƒ
הספירה  בתור המלכות ספירת של זה בהקשר במיוחד הגלוי, בעניין קשורה

של  הגילוי הוא ובאמצעותה שדרכה

ועוד  הספירות ÎLÓpL˙שאר ,(∆ƒ¿∆∆
בעולם  שהיא כפי המלכות ספירת

להתגלות ויורדת «¿BÓÏBÚa˙האצילות
,eÈ‰Â ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¿
¯‡La ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«ƒ¿»

˙B¯ÈÙq‰ המלכות בספירת רק ולא «¿ƒ
‰Ê Èelb È¯‰ ,Èelb‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««ƒ¬≈ƒ∆

הספירות שאר ¯˜של ‡e‰«
ÌÓB˜Óa היינו) במקום אחת כל ƒ¿»

היא  שבו הרוחני) והעניין הדרגה

ומאירה, C¯Úaנמצאת ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿≈∆
ללא  הספירות שבשאר הגילוי ועניין

והשוואה ‰eÎÏn˙יחס ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿
Èelb‰ ˙‡ ˙ÏÚBtL האור של ∆∆∆∆«ƒ

כללות  של »Ìbהספירותהאלוקי
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
‰¯B˙'a ¯‡·nk) ‰iNÚ¬ƒ»«¿…»¿»

'¯B‡22L„˜Œ„ÈŒ·˙Î"aƒ¿««…∆
,"Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"BÓ„‡«¿ƒ¿»≈∆

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'L העליונות המידות ∆¿≈«¿ƒ
'פנים  (הנקראות וכו' גבורה חסד,

בהן  המאיר האלוקי האור כי זעירות'

המאיר  האור לגבי ומועט 'קטן' הוא

אנפין') וב'אריך ÛBÒבמוחין ‡e‰
˙¯ÈÙÒe ,'ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ'»»≈¿ƒ«

˙eÎÏn‰ את ומגלה שממשיכה ««¿
למטה  הזה L¯Lהאור ‡È‰ƒ…∆

ÈL' ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿≈
'ÌÈ·e¯k‰,הארון "e¯k·שעל «¿ƒ¿

‰fÓ ‰ˆwÓ „Á‡ כנגד המכוון ∆»ƒ»»ƒ∆
האין ֿסוף, עולמות  ‡Á„סוף ·e¯Îe¿∆»

"‰fÓ ‰ˆwÓ23 שני בין והחיבור הנבראים, עניין התחלת כנגד המכוון ƒ»»ƒ∆
המלכות  ספירת ידי על הוא הללו ‡EÈÁ",הקצוות Ee„BÈ" e‰ÊÂ .(¿∆«∆

לספירת  'מודים' המלכות מספירת שלמעלה הספירות יהודה', של ה'אחים'

כלפיה  ומתבטלים ‰Èelbהמלכות „vÓ האור הנעלה של האלוקי ƒ««ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ספירת ידי על המלכות,שנפעל ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
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`jigח jecei dz` dcedi

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  לעֹולמֹות הּירידה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשעלֿידי 

ועלּֿדר החכמה. ּבספירת ּגם עּלּוי ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָנעׂשה

ּבּתניא  הׁשּתלׁשלּות 24הּמבאר ׁש"ּתכלית ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹ

העליֹונים, עֹולמֹות ּבׁשביל אינֹו כּו' ְְִִִֵֶָָָָהעֹולמֹות

ירידה  האצילּות) עֹולם (אפילּו ולהם ְְֲֲִִִִֶָָָָהֹואיל

ׁשהּגּלּויים  עלֿידיֿזה א ,"יתּבר ּפניו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאֹור

ּגם  מתעּלה אזי העׂשּיה, לעֹולם עד ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָנמׁשכים

האצילּות  עֹולם ׁשל ענינֹו והרי האצילּות. ְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָעֹולם

החכמה  ספירת הּוא - .25ּבּספירֹות ְְְִִַַַָָ

אֹויביCÈLÓÓe."ג) ּבערף יד" ּבּכתּוב, «¿ƒְְְֶֶַָָֹ

מעלת  מּצד ּדהּנה ּבזה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָוהענין

ענין  ׁשהּוא  ("אחי יֹודּו" (ׁשּלכן אּתה" ְְִֵֶֶֶַַַָָָ"יהּודה

(ּכּנ"ל), ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ְְְֲִִִִַַַָָָָהּגּלּוי

ּדוקא, העׂשּיה ּבעֹולם הּגּלּוי הּוא העּקר ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהרי

"ּדירה  ּפֹועלים ׁשּבֹו הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

העבֹודה  עלֿידי ּבתחּתֹונים", יתּבר ְְְֲִִֵֵַַַָָָלֹו

ּבּתניא  ּכּמבאר ואתהּפכא, ׁש"ּכ26ּדאתּכפיא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ

לפניו  נחתֿרּוח להיֹות יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָעלה

ואתהּפכא  סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ,ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָיתּבר

החׁש ּבמקֹום ה' אֹור ׁשּיאיר לנהֹורא, ְְֲִִִֶֶַָָָֹחׁשֹוכא

כּו' "החׁש מן אֹור ויתרֹון  עז, ויתר ׂשאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַֹֹּביתר

ּבעֹולם  ולא ּדוקא, למּטה ׁשּי זה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ[ׁשענין

רע" יגּור "לא ׁשּׁשם ענין 27האצילּות, וזהּו .[ ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

הּקלּפה  הּוא "אֹויב" ּכי ,"אֹויבי ּבערף יד"ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּפרּוׁשֹו צד 28וסטראֿאחרא, ׁשאינֹו אחר צד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ

והמׁשכה  הׁשראה הּוא הּקדּׁשה צד ּכי ְְְְְִַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה,
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לגני 24) באתי המאמרים ספר מנחם (תורת תשי"א לגני באתי ד"ה קיב. ע' תרע"ח ל. ע' תרנ"ח המאמרים ספר ראה פל"ו.

ט). ע' פי"ג.25)ח"א פ"ה. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ג 27)פל"ו.26)ראה ג, במדבר לקו"ת ה. ה, תהלים

פ"ו.28)ואילך. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈkכאמור המלכות, ספירת BÓÏBÚÏ˙באמצעות ≈»∆«¿≈«¿ƒ»¿»

‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa Ìb ÈelÚ ‰NÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שהיא ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¬»ƒ«ƒ¿ƒ««»¿»
פועל  הדבר ומתגלית, נמשכת היא שכאשר ביותר והנעלית הראשונה הספירה

עלייה. Èza‡בה ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ24˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÏÎz"L ¿«∆∆«¿…»««¿»∆«¿ƒƒ¿«¿¿
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰,האיןֿסוף מאור »»

של  והתכלית והכוונה המטרה היינו

BÓÏBÚ˙הבריאה ÏÈ·La BÈ‡≈ƒ¿ƒ»
,ÌÈBÈÏÚ‰ שבבריאת ייתכן ולא »∆¿ƒ

הכוונה  נשלמה העליונים העולמות

הבריאה  של Ì‰ÏÂוהתכלית ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆
העליונים  ÌÏBÚלעולמות eÏÈÙ‡)¬ƒ»

˙eÏÈˆ‡‰ אלוקות גילוי בו שיש »¬ƒ
מאוד  כל )נעלה העליונים, לעולמות

ב'סדר  מהאיןֿסוף התהוותם

היא B‡Ó¯השתלשלות' ‰„È¯È¿ƒ»≈
"C¯a˙È ÂÈtֿהבלי שאורֿאיןֿסוף »»ƒ¿»≈

ירד  העולמות מכל הנעלה גבול

צמצומים  ועבר למדריגה ממדריגה

וכיוון  אלו, עולמות לברוא כדי רבים

פניו', מאור 'ירידה היא מציאותם שכל

והתכלית המטרה הם אין »‡Cבוודאי
ÌÈÈelb‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ האור של «¿≈∆∆«ƒƒ

האיןֿסוף  Ú„האלוקי ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ הכי העולם ¿»»¬ƒ»

והמטרה  התכלית הוא שדווקא תחתון,

שם, בתניא כמבואר הבריאה, »¬‡ÈÊשל
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìb ‰lÚ˙Óƒ¿«∆«»»¬ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆»

˙eÏÈˆ‡‰‡e‰ - ˙B¯ÈÙqa »¬ƒ«¿ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ25 בתורת כמבואר ¿ƒ««»¿»

אחד  בכל מאירות הספירות עשר הסוד

יותר, ובפרטיות העולמות, מארבעה

החכמה  ספירת בעיקר מאירה באצילות

– ביצירה הבינה, ספירת – (בבריאה

ספירת  – ובעשיה המידות, שש

המלכות)..

,·e˙ka CÈLÓÓe יעקב ‚) בדברי «¿ƒ«»
ואומר אחיך' יודוך אתה ל'יהודה בהמשך ליהודה, Û¯Úaבברכתו E„È"»¿¿…∆

"EÈ·ÈB‡ פנימיות לפי הקשר, מהו השאלה נשאלה המאמר בתחילת (ולעיל ¿∆
הפסוק). חלקי שני בין הדברים,

ÔÎlL) "‰z‡ ‰„e‰È" ˙ÏÚÓ „vÓ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מפני ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ««¬«¿»«»∆»≈
‡EÈÁ"מעלתו  Ee„BÈ" מתבטלים מעלתו )כלפיו הם בעניין לעיל ונתבאר «∆

יהודה  ‰Èelbשל ÔÈÚ ‡e‰L האצילות בעולם שמאיר הנעלה האור של ∆ƒ¿««ƒ
Ï"pk) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa המלכות ספירת ידי על ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»««

הלמטה  את ומגלה ‰wÚ¯שממשיכה È¯‰ המעלה ), ועיקר הגילוי עיקר ¬≈»ƒ»
,‡˜Âc ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa Èelb‰ ‡e‰הגשמי הזה ÔÈ‡Lהעולם «ƒ¿»»¬ƒ»«¿»∆≈

,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz העולם «¿¿«»≈∆
והסתר  העלם שורר שבו ביותר הנחות

היא  והתכלית והמטרה האלוקות על

אלוקות  גילוי יהיה הזה בעולם שדווקא

BaLתחתון הכי ÌÈÏÚBtבעולם ∆¬ƒ
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"ƒ»ƒ¿»≈

,"ÌÈBzÁ˙a מקום אותו ועושים ««¿ƒ
ויתגלה  'ידור' שהקדושֿברוךֿהוא ראוי

וזאת  ‰B·Ú„‰בו, È„ÈŒÏÚ שיהודי «¿≈»¬»
ה' את בכפיית ÈÙk˙‡c‡עובד ¿ƒ¿«¿»

על  והתגברות הרע היצר והכנעת

הבהמית  והנפש הגוף של התאוות

‡Ît‰˙‡Â לטוב הרע והפיכת ¿ƒ¿«¿»
לאור, Èza‡והחושך ¯‡·nk26 «¿…»««¿»

C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ Ck"L∆«»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÂÈÙÏ Áe¯Œ˙Á ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»»
Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k ,C¯a˙Èƒ¿»≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»

‡¯Á‡ הצד האחר, הצד כאשר «¬»
ונכנע  נכפה הקדושה, מצד ההפוך

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  מתהפך ‡B¯והחושך ¯È‡iL∆»ƒ

‰CLÁדווקא ‰' ÌB˜Óa היינו ƒ¿«…∆
תחתון  הכי העולם הגשמי, הזה עולם

האלוקי, האור גילוי ∆∆¿Èa˙¯מבחינת
ÔÓ ¯B‡ ÔB¯˙ÈÂ ,ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N¿≈¿∆∆…¿ƒ¿ƒ

"CLÁ‰ ויתרון מיוחדת מעלה ויש «…∆
החושך  מתוך המאיר לאור מיוחד

שמאיר eÎ',וההעלם מאור יותר

אור של Ê‰במקום ÔÈÚL] אור של ∆ƒ¿»∆
החושך מתוך hÓÏ‰המאיר CiL«»¿«»

התחתון הגשמי הזה «¿»Âc˜‡,בעולם
ÌML ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡ÏÂ¿…¿»»¬ƒ∆»

"Ú¯ E¯e‚È ‡Ï"27 בכלל אין …¿¿»
האור  על המסתיר ולחושך עליו, ומסתיר לטוב המתנגד לרע מקום ].נתינת

"·ÈB‡" Èk ,"EÈ·ÈB‡ Û¯Úa E„È" ÔÈÚ e‰ÊÂ לאלוקות המתנגד ¿∆ƒ¿«»¿¿…∆¿∆ƒ≈
ה' לעבודת ‰tÏw‰ומפריע ‡e‰ ומסתירים לקדושה המנגדים כוחות «¿ƒ»

הפרי  את המכסה קליפה כמו BLe¯tLעליה ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ28„ˆ ¿ƒ¿»«¬»∆≈«
‰‡¯L‰ ‡e‰ ‰M„w‰ „ˆ Èk ,‰M„w‰ „ˆ BÈ‡L ¯Á‡«≈∆≈««¿À»ƒ««¿À»«¿»»
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ט l"yz'd ,zah g"i ,igie zyxt zay

ׁשּבטל  ּדבר על ׁשּׁשֹורה הּקּב"ה, ׁשל ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמּקדּׁשתֹו

ׁשּבכחֹו למּטה יׂשראל איׁש ּככל ,יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹאצלֹו

נפׁשֹו ּבמסירת הּקּב"ה לגּבי מּמׁש ּבטל ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

הּידּוע  וכּמאמר הׁשם, קדּׁשת ניט 29על איד, א ְְֲִִֵַַַַַַַַָָֻ

פּון  אּפּגעריסן זיין קען ער ניט אּון וויל ְְְִִִֶֶֶֶַָער

מאלקּות, אֹותֹו ׁשּמפריד ּדבר ּכל ולכן ְְֱֱִֵֵֶַָָָָֹֹאלקּות,

ּבערף  יד" נאמר זה ועל ׁשּלֹו. "אֹויב" זה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי

"הּכחֹות 30אֹויבי התּגּלּות ּבֹו אין "ערף" ּכי , ְְִִֵֶֶַַֹֹ

ׁשאין  'אתּכפיא', ענין הּוא ּובעבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּפנימּיים,

עם  להתעּסק חּיּות לֹו ואין ורצֹון חׁשק ְְְְִִֵֵֵֶַַָלֹו

כּו' ּכתפֹוי" בתר ּדׁשדי ּו"כמאן ּבלא 31הּמנּגד, , ְְְְְֵֵַַַַַָָֹ

ולב  .32לב ֵֵָ

ּבערף e‰ÊÂד) יד ,אחי יֹודּו אּתה "יהּודה ¿∆ְְְֶֶַַָָָֹ

("אּתה") הּגּלּוי ׁשעלֿידי ,"ְְִֵֶֶַַַָאֹויבי

לעֹולם  עד ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִַָָָָָָּבעֹולמֹות

כּו', ּד'אתּכפיא' הענין לפעל הּתחּתֹון, ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹהעׂשּיה

החסד  ּבספירֹות ּגם הּספירֹות, ּבכל עּלּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָנעׂשה

לאמּתית  ּבאים ׁשעלֿידיֿזה  ועד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוהחכמה.

מלכּות  הּדרגֹות מּׁשלׁש (למעלה ּד"אּתה" ְְְְְְְִִַַַַָָָָָֹהענין

ּבחינת  ׁשּזהּו "אּתה"), ׁשּנקראֹות וחכמה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָחסד

ׁשּכתב  (ּכמֹו הּמציאּות אמּתית ְְְֲִִִֶַַַָָהעצמּות,

אמת  לאחר ואין האמת לבּדֹו ׁש"הּוא ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַַָָהרמּב"ם

אּלא 33ּכאמּתתֹו נמצאּו לא הּנמצאים וכל , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹ
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סיון).29) כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. .(117 ע' .115 ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר פ"גֿד ה'שי"ת לגני באתי ג.30)ד"ה שם, ויחי תו"א גם ראה 31)ראה

פכ"ב. לקו"ת 32)תניא גם וראה שם. בפרש"י הובא - ב פכ"ה, ויק"ר וכפי' לג יב, הימיםֿא דברי - הכתוב לשון ע"פ

ע"ד. ריש מב, ה"ד.33)שלח פ"א יסוה"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰"aw‰ ÏL B˙M„wÓ ‰ÎLÓ‰Â אלוקות גילוי ÏÚהיינו ‰¯BML ¿«¿»»ƒ¿À»∆«»»∆»«

Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏÎk ,C¯a˙È BÏˆ‡ ÏËaL ¯·cיהודי hÓÏ‰כל »»∆»≈∆¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»≈¿«»
הגשמי  הזה בעולם הנמצא גשמי בגוף מלובשת האלוקית שהנשמה למרות

BÁÎaLיהודי כל ‰aw"‰של Èa‚Ï LnÓ ÏËa ˙BÈ‰Ï לביטול ועד ∆¿…ƒ¿»≈«»¿«≈«»»
על לאלוקות  לוותר שמוכן כזו ברמה

˜„M˙חייו ÏÚ BLÙ ˙¯ÈÒÓaƒ¿ƒ««¿«¿À«
Úe„i‰ ¯Ó‡nÎÂ ,ÌL‰29‡ «≈¿««¬»«»««

¯Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂ ¯Ú ËÈ ,„È‡ƒƒ∆ƒƒ∆
ÔeÙ ÔÒÈ¯Úbt‡ ÔÈÈÊ ÔÚ∆̃«¿»¿∆ƒ¿

,˙e˜Ï‡ יכול ולא רוצה לא יהודי, ¡…
מאלוקות, מנותק Ïkלהיות ÔÎÏÂ¿»≈»

¯·c והעלם וחושך רע של »»
È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ó B˙B‡ „È¯ÙnL∆«¿ƒ≈¡…¬≈

.BlL "·ÈB‡" ‰Ê∆≈∆
‰Ê ÏÚÂ,זה מסוג ה'אויב' ניצחון על ¿«∆

לעיל Û¯Úaהמבואר E„È" ¯Ó‡∆¡«»¿¿…∆
"EÈ·ÈB‡30"Û¯Ú" Èk בניגוד , ¿∆ƒ…∆

‰BÁk˙לפנים, ˙elb˙‰ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿««…
ÌÈiÓÈt‰,האדם נפש של «¿ƒƒƒ
‰„B·Ú·e'ה'עורף של ועניינו «¬»
ה' '‡˙ÈÙk‡',בעבודת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿«¿»

והכנעת  כפיית של בדרך ה' עבודת

שהיא  התאוות על והתגברות הרע

האדם של BÏעבודה ÔÈ‡L מצד ∆≈
הירוד, הרוחני מצבו מפני עצמו,

˙eiÁ BÏ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Â ˜LÁ≈∆¿»¿≈«
Ô‡ÓÎ"e ,„bn‰ ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«¿«≈¿«

'eÎ "ÈBÙ˙k ¯˙· È„Lc31, ¿»≈»««¿
כלומר, כתפו, מאחורי שמשליך וכמי

בכך  שלו חיות ההתעסקות ללא היא

אדם  וכמו השפעה והתלהבות שמספק

אוהבו למי  זאת שאינו עושה שאינו

משליך  אלא יפות פנים ובסבר ברצון

להפנות לו  מבלי כתפו, פניו,מאחורי את ה'אליו את כזה,והעובד באופן

שעובד  למי נחשב ורצון, חשק ÏÂ·ללא ·Ï ‡Ïa32 בדברי הכתוב פי (על ¿…≈»≈
ולעדר  אלף חמשים מלחמה כלי בכל מלחמה ערכי צבא יוצאי 'מזבלון הימים

במתכוין  שלא בין במתכוין "בין המדרש, בשם רש"י, ופירש ולב', לב בלא

אמנם  ורצון, כוונה ללא שנעשה לדבר מתייחס הביטוי זה ולפי מנצחין", היו

כלומר  ולב, לב בלא דוד אויבי כנגד מלחמה לערוך היו "אלו פירש הרד"ק

הביטוי  זה, פי ועל דוד", אל שלם אחד לב אם כי לבבות שתי להם היה שלא

בלב  באמת, עשיה על בחסידות אחרים במקומות מתפרש ולב' לב 'בלא

שלם).

,"EÈ·ÈB‡ Û¯Úa E„È ,EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È" e‰ÊÂ („¿∆¿»«»«∆»¿¿…∆¿∆
הפנימית המשמעות לפי הכתוב, חלקי שני בין הקשר מובן »∆ŒÏÚLומעתה

Èelb‰ È„È המילה מורה זה (שעל ¿≈«ƒ
"‰z‡" האור של לעיל) כמבואר «»

שיומשך  באצילות המאיר האלוקי

Œ‰‡È¯aלהתגלות  ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „Ú ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»
ÏÚÙÏ ,ÔBzÁz‰ ‰iNÚ‰»¬ƒ»««¿ƒ¿…

,'eÎ '‡ÈÙk˙‡'c ÔÈÚ‰ כדי »ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
להיות  יהפוך התחתון העשייה שעולם

תשרה  ובו לקדושֿברוךֿהוא 'דירה'

בגלוי ÏÎaהשכינה ÈelÚ ‰NÚ«¬»ƒ¿»
„ÒÁ‰ ˙B¯ÈÙÒa Ìb ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆∆

‰ÓÎÁ‰Â לספירת במיוחד השייכות ¿«»¿»
ההמשכה  את הפועלת (שהיא המלכות

למטה  מפני מלמעלה למטה) והגילוי

ענין  ל'אתה', אלו ספירות של השייכות

לעיל. כמבואר והעילוי ÚÂ„הגילוי, ¿«
על  העליונות שנפעל בספירות זה ידי

מספירת  למעלה הן עצמן (שמצד

כך כדי עד הוא ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהמלכות)
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Ï ÌÈ‡a ‰Ê∆»ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»
LÏMÓ ‰ÏÚÓÏ) "‰z‡"c¿«»¿«¿»ƒ¿…
,‰ÓÎÁÂ „ÒÁ ˙eÎÏÓ ˙B‚¯c‰«¿»«¿∆∆¿»¿»

"‰z‡" ˙B‡¯˜pL,לעיל כמבואר ∆ƒ¿»«»
מסוים), ו'גדר 'ציור' עם ספירות שהן

לאמיתו  שהוא כפי 'אתה' ∆∆e‰fLוענין
,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa ומהותו עצמותו ¿ƒ«»«¿

בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡ המציאות ¬ƒƒ«¿ƒ
אמיתית  מציאות אכן שהיא היחידה

‰¯Ì"aÓמוחלטת  ·˙kL BÓk) של המציאות גדר בין ההבדל לגבי ¿∆»«»«¿«
הנבראים  כל של המציאות לגדר האלוקות הקדושֿברוךe‰"Lֿ‡עצמיות ∆

בעצמו ‰‡Ó˙הוא Bc·Ïהמוחלטת האמיתית Á‡Ï¯המציאות ÔÈ‡Â ¿«»¡∆¿≈¿«≈
אין  בעצמו ממנו חוץ אחד B˙zÓ‡kולאף ˙Ó‡33 אחד אף של המציאות ¡∆«¬ƒ»

אמיתית, האלקות שמציאות כמו אמיתית איננה ‰ÌÈ‡ˆÓpמהנבראים ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ
"B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï34 רק נבראו הנבראים וכל …ƒ¿¿∆»≈¬ƒ«ƒ»¿

אמיתית  מציאות שהיא האלוקית המציאות הוא אחד, nk·‡¯ממקור ,(«¿…»
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`jigי jecei dz` dcedi

הּמצאֹו" אֹור'34מאמּתת ּב'תֹורה ּכּמבאר ,(35 ְְְֲִִֵַַָָָֹ

ּכל  ּבפי ׁשגּור ׁשמים ׁש"ּׁשם מה ואפילּו36ׁשּזהּו , ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבבחינת  אינֹו זה ׁשענין כּו', יֹודעים" ְְְִִִִִֵֶֶַָּתינֹוקֹות

הּצמצּום  ענין היה ּב'ּגּלּויים' ׁשהרי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָה'ּגּלּויים',

מהֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, הארה אּלא ואינם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּו',

על  ולכן הּמציאּות, אמּתית ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַַָָהעצמּות

ּכׁשרֹואים  ורק "אּתה", לֹומר ׁשּי לא ְְְִִִֶַַַַַָָָֹהּנמצאים

ּבהם  ׁשּי אזי הּמציאּות, אמּתית את ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָּבּנמצאים

עלֿידי  ּבאים ולזה ּד"אּתה". הענין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּתית

ׁשעלֿ וגֹו', אּתה" "יהּודה ׁשל ּבאפן ְְְֲֶֶֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּד"אּתה", הענין לאמּתית מּגיעים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָידיֿזה

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו החכמה, ּבספירת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמתּגּלה

מּמֹורי  ׁשמעּתי "ּכאׁשר ּבהּגה"ה, ל"ה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּפרק

אחד  הּוא ּברּוֿהּוא ׁשאיןֿסֹוף כּו' ֵֶֶַָָָָָעליוֿהּׁשלֹום

היא  וזֹו זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ְְְֱִֵֶֶַָָהאמת

החכמה" הּיעּוד 37מדרגת לקּיּום ׁשּבאים ועד . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

עּמים" יּקהת ולֹו ׁשילה יבא ּבאפן 38"ּכי רק (לא ְְְִִִִֶַַַָֹֹֹֹ

ּבאפן  אּלא 'אתּכפיא', ,"אֹויבי ּבערף ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"יד

יקּים  ׁשאז לקדּׁשה), ויתהּפכּו לגמרי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּיתּבּטלּו

ׁשּכתּוב  צאנכם",39מה ורעּו זרים "ועמדּו ְְְְִֶֶַָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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ה"א.34) ב.35)שם יד, וש"נ.36)וירא כג. ס"ע תרפ"ט המאמרים ספר (המו"ל).37)ראה קצת מט,38)חסר פרשתנו

ה.39)יו"ד. סא, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a35 הזקן אלוקות e‰fLלאדמו"ר לעצמות הזו ההתייחסות ¿»∆∆

'אתה' הפנייה בצורת הקדושֿברוךֿהוא אל כשפונים לעצמותו »Ó‰והכוונה
Ïk ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌM"L36"ÌÈÚ„BÈ ˙B˜BÈz eÏÈÙ‡Â , ∆≈»«ƒ»¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ

'eÎ לה שאין יהודים כולל הקדושֿברוךֿהוא, אל מתייחס ידיעה וכשיהודי ם

והבחינות  הדרגות בפרטי והבנה

שהיודעים  תינוקות ואפילו באלוקות,

מתכוונים  האלוקות מציאות על

האלוקות, Ê‰לעצמות ÔÈÚL של ∆ƒ¿»∆
'אתה' באמירת עצמותו אל התייחסות

,'ÌÈÈelb'‰ ˙ÈÁ·a BÈ‡ היינו ≈ƒ¿ƒ««ƒƒ
האלוקי  האור והתפשטות התגלות

ÔÈÚ ‰È‰ 'ÌÈÈelb'a È¯‰L∆¬≈«ƒƒ»»ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ האלוקי האור של והמיעוט «ƒ¿
‡l‡האיןֿסופי  ÌÈ‡Â ,'eÎÂ¿¿≈»∆»

„·Ïa רק ‰‡¯‰ הם וה'גילוים' ∆»»ƒ¿«
העצם, ולא מהעצמיות מועטת הארה

‡e‰L ˙eÓˆÚ‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈»«¿∆
,˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡ הארה רק ולא ¬ƒƒ«¿ƒ

ומצומצמת  ÏÚמועטת ÔÎÏÂ¿»≈«
ÌÈ‡ˆÓp‰ היא שלהם שהמציאות «ƒ¿»ƒ

לחלוטין  שונה הגדרה עם מציאות

הימצאו' ÓBÏ¯מ'אמיתות CiL ‡Ï…«»«
ÌÈ‡B¯Lk ˜¯Â ,"‰z‡"«»¿«¿∆ƒ
˙ÈzÓ‡ ˙‡ ÌÈ‡ˆÓpa«ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ

,˙e‡Èˆn‰,האלוקות עצמות כאשר «¿ƒ
בנבראים  מאיר המציאות, כל מקור

באופן  וניכר,בגלוי, CiLהנראה ÈÊ‡¬««»
"‰z‡"c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡ Ì‰a»∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿«»
האלוקות, עצמות ל'אתה', הכוונה כי

בגלוי. בהם ונמצא אותם שברא

‰ÊÏÂ שעצמות כזה נעלה למצב ¿»∆
בגלוי בנבראים נראית תהיה האלוקות ‰B·Ú„‰ומהות È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a»ƒ«¿≈»¬»

,'B‚Â "‰z‡ ‰„e‰È" ÏL ÔÙ‡a שהכוונה באריכות לעיל כמבואר ¿…∆∆¿»«»¿

החכמה  ספירת של גילוי ופעל המלכות בספירת שמתחיל האלקות גילוי לענין

'אתה' נקראות הן שגם החסד של ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰וספירת העבודה מתוך ∆«¿≈∆
לעיל) כמבואר הספירות, בכל עילוי (ופועלת אלה בדרגות שהיא כפי 'אתה'

,"‰z‡"c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Ï ÌÈÚÈbÓ האלוקות lb˙nL‰עצמיות «ƒƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»¿«»∆ƒ¿«∆
·e˙kL BÓk ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««»¿»¿∆»
,‰"‰b‰a ‰"Ï ˜¯t ‡Èza««¿»∆∆¿«»»
ŒÂÈÏÚ È¯BnÓ ÈzÚÓL ¯L‡k"«¬∆»«¿ƒƒƒ»»

'eÎ ÌBÏM‰ ממעזריטש המגיד הרב «»
‡e‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡L∆≈»

˙Ó‡‰ „Á‡ ונמצא שקיים האחד ∆»»¡∆
מוחלטת אמיתית ∆e‰L‡במציאות
,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ומלבדו ¿«¿≈»

אמיתית  במציאות שקיים דבר שום אין

מוחלט  בביטול אליו בטל הכול אלא

"‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó ‡È‰ BÊÂ37. ¿ƒ«¿≈««»¿»
„eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿ƒ«ƒ
ליהודה  יעקב ברכת בהמשך שנאמר

˙‰wÈ BÏÂ ‰ÏÈL ‡·È Èk"ƒ»…ƒ…¿ƒ¿«
"ÌÈnÚ38ÔÙ‡a ˜¯ ‡Ï) «ƒ…«¿…∆

,"EÈ·ÈB‡ Û¯Úa E„È"L∆»¿¿…∆¿∆
,'‡ÈÙk˙‡' את מכניעים שבו מצב ƒ¿«¿»

נשאר  הוא אבל עליו ומתגברים האויב

כמו  אוייב להיות וממשיך במציאותו

על מי  ומתגבר יצרו את שמכניע

יצר  נשאר יצרו אבל שעה לפי תאוותו

אותו רע  לפתות «∆‡l‡וממשיך
eÏha˙iL ÔÙ‡a היינו ,האוייבים ¿…∆∆ƒ¿«¿

והסטראֿאחרא  ≈¿»¿È¯Ó‚Ïהקליפות
Ê‡L ,(‰M„˜Ï eÎt‰˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿À»∆»
העולם  אומות וגם זה ייעוד כשיתקיים

יקהת  'ולו ככתוב לקדושה יתבטלו

e˙kL·עמים' ‰Ó Ìi˜È39,"ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ" ¿À««∆»¿»¿»ƒ¿»…¿∆
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migqt(ycew zay meil)

:eilr dywne oey`xd yexitl zxfeg `xnbdéàî àlàåjixv §¤¨©
`edy lirl epyxity enk `ed mixteq ly olewy ,xnelàøeøt¥¨

éôkLeàcdyw ok m` ,miprvx ly wac -éàä déì éø÷ éànà- §§§¥©©¨¥¥©
`pzd e`xew dnl,'íéøôBñ ìL ïìB÷'ixdeàéòaéî 'ïéðòöø ìL ïìB÷' ¨¤§¦¨¤©§¨¦¦©§¨

déì.e`xewl el yi - ¥
:`xnbd zvxzníìBòì ,àéòLBà áø øîàeyexit mixteq ly olew ¨©©©§¨§¨
éôkLeàc àøeøt,miprvx wac -déì éø÷ [éànàå] (éàîå)dne - ¥¨§§§¥§©©¨¥¥

`xwp `edy mrhd,'íéøôBñ ìL ïìB÷'meynïé÷aãî énð íéøôBñc ¨¤§¦§§¦©¦§©§¦
ïäéúBøééð eäamiwacn mb miayrn xiip miyerd mixteqdy - §§¨¥¤

.df waca eze`
:dpyna epipy.'åëå íéLð éèéLëz óà øîBà øæòéìà éaø`xnbd ©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦

:`xnbd dywn .'miyp ihiykz' md dn zxxaníéLð éèéLëz©§¦¥¨¦
Czòc à÷ìñxqe`y xnel jzrca dler miyp ihiykz lr ike - ¨§¨©§¨

ox`eva zelzl minya md miyp ihiykz `ld ,xfril` iax
zvxzn .mda yi ung dfi`e ,odipt zriavl wxye lgke ,gixdl

:`xnbdàîéà àlà,xne` xfril` iax' ,jk qexbz -éìetéè óà ¤¨¥¨©¦¥
'íéLð,oxry xiydl oxyal zewacn miypy ung zleq -øîàc ¨¦§¨©
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש המ' ב


