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פתח דבר

והחסידות  התורה  שוחרי  לציבור  בזה  מוגש  יתברך,  לה'  והודיה  בשבח 

במאמרי  "ביאורים  הספר  בפרט,  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  תורת  ולשוחרי  בכלל, 

מפורשים  השנה,  מעגל  על  חסידות  מאמרי  ל"א  ובו  כרכים(,  )ב'  רבינו" 

ומבוארים.

על־ידינו,  שיצאו־לאור  בחוברות  השנים  במשך  התפרסמו  המאמרים 

מחודשת,  לעריכה  רובם  זכו  הספר  הוצאת  לקראת  רבה.  באהדה  והתקבלו 

רבות. מעלות  נוספו  בה 

*

לקמן  )ראה  רבינו  מאמרי  של  הנפלאה  ייחודיותם  ומפורסמת  ידועה 

ב'מבוא' מאת הרה"ח הגאון הרב יואל כהן(, ורבים המה המבקשים וכמהים 

כך  לשם  אולם  שלו.  החסידות  מאמרי  אור  ומשפעת  תורתו,  מזיו  ליהנות 

דרוש  אלה  כל  ועל  וסגנונה,  שפתה  החסידות,  במושגי  מוקדם  ידע  דרוש 

ישוב הדעת. שכן מאמר חסידות הרי הוא בבחינת "סולם מוצב ארצה וראשו 

נשגבות  לדרגות  מגיעים  הסולם,  בשלבי  שעולים  וככל  השמימה",  מגיע 

יותר. רבה  והעמקה  התבוננות  המצריכות  יותר, 

בביאור שלפנינו נעשה מאמץ להתגבר על הקשיים העומדים בפני קהל 

בבחינת  ביאורים,  בשפע  הלימוד  רצף  על  להכביד  לא  בבד  ובד  הלומדים, 

אותם  רק  המאמר  בגוף  שולבו  כך  לשם  תפסת".  לא   – מרובה  "תפסת 

הובאו  הביאורים  ויתר  הענינים,  ומהלך  הפשט  להבנת  הנוגעים  הביאורים 

לקצר. או  להאריך  אם  יבחר  והלומד  בהערות, 



4

אשכנזי. חלק  שיחי'  מנחם מענדל  ידי הרה"ת הרב  נכתבו על  הביאורים 

כהן  שיחי'  יואל  הרב  הגאון  הרה"ח  של  שיעוריו  על  מבוסס  מהם  נכבד 

הביאור  עבורנו  ולהרחיב  להוסיף  מזמנו  הקדיש  שאף  שונות,  בהזדמנויות 

בעת הצורך. הוא גם כיבד את הספר בהקדמה מדיליה, ועל כל אלה תודתנו 

לו. נתונה  העמוקה 

בפרטיות:  הביאור  מעלות  ואלו 

מושגים,  ביאור  ב.  המאמר.  בגוף  משולב   - ותמציתי  קצר  ביאור  א. 

הרחבת הביאור ועוד - בשולי הגיליון. ג. סיכום כל סעיף. ד. הסברת מהלך 

המאמר. ה. חלוקת סעיפים ארוכים. ו. סיכום כללי של המאמר. ז. מילואים. 

ובאידיש. בארמית  המילים  תרגום  ט.  ראשי־תיבות.  כל  פתיחת  ח. 

ובסופו:  מפורט.  עניינים  תוכן  כללי.  תוכן  הספר:  בראש  הוספנו,  עוד 

עניינים. מפתח 

הרבנים:  על־ידי  נעשו  וכו'  ענינים  תוכן  הסיכומים,  הביאורים,  עריכת 

רבינוביץ. נחום  בלוי,  דובער  שלום  למברג,  יואב  אשכנזי,  זלמן  שניאור 

*

של  האדיבה  ותמיכתו  בחסותו  פועל  רבינו",  במאמרי  "ביאורים  מכון 

אוסטרליה,  ממלבורן  גוטניק  שיחי'  הכהן  יצחק  יוסף  הרב  החסידי,  הנגיד 

לומדי  רחב של  קהל  בפני  רבינו  תורת  רזי  את  לפתוח  רוחו  נדבה  אשר 

הרבים  'חוצה'. זכות התקשרות  האפשר  ככל  ולהפיצה  החסידות  תורת 

באילנא דחיי, על ידי לימוד תורת רבינו, תעמוד לו לזכות בקיום כל ברכות 

יוצאי חלציו, בגשמיות  רבינו אליו במילואן וכפשוטן, ולרוות נחת רב מכל 

וברוחניות.

*

עזרתו  על  לוין,  שיחי'  שמואל  ר'  לידידינו  לב  מקרב  מיוחדת  תודה 

גם  הוא  ובעידוד.  בעצה  במילה־טובה,  השנים,  כל  לאורך  למפעלנו  הרבה 
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על  תחול  ה'  ברכת  זה.  ספר  להוציא־לאור  הרף  ללא  ודחפנו  שהמריצנו 

יוצאי  יזכו לרוות רוב נחת חסידי מכל  זוגתו איילה שתחי'  ויחד עם  ראשו, 

ורוחניות. בגשמיות  טובה  בריאות  מתוך  שיחיו,  חלציהם 

תודתנו להוצאת הספרים קה"ת על רשותם האדיבה להדפסת המאמרים.

יג(,  יט,  נקני" )תהלים  יבין, מנסתרות  כבר אמר דוד המלך "שגיאות מי 

ויתכן כי נפלו אי־הבנות בעניינים המבוארים. על־כן בקשתנו שטוחה בפני 

אי"ה. העת  בבוא  ונתקנם  הערותיהם  את  לשלוח  הלומדים  קהל 

רבינו  ובתורת  בכלל  החסידות  בתורת  שהעיסוק  מהשי"ת  רצון  יהי 

לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  הייעוד  קיום  את  יזרז  במיוחד, 

ט(. יא,  )ישעיה  מכסים" 

בשם מכון "ביאורים במאמרי רבינו"

הרב מנחם מענדל אשכנזי

ראש המכון
י"ט כסלו ה'תשע"ה

ראש־השנה לחסידות
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הקדמה

מאת הרב יואל כהן שליט"א
"חוזר" הראשי של כ"ק אדמו"ר זי"ע

ועורך הסדרה "ספר הערכים – חב"ד" )אנציקלופדיה לתורת־החסידות(

ומפורסם,  ידוע  זי"ע.  הרבי  של  מאמריו  בביאור  עוסק  שלפנינו  הספר 

שמאמריו ושיחותיו של הרבי מתאפיינים בהסברה בהירה, תוך ניתוח המושגים 

לפרטים ופרטי פרטים. כך שגם המושגים העמוקים והמופשטים ביותר בתורת־

החסידות מתבארים בהיגיון ובהסברה, וניתנים להבנה בשכל כל אדם. 

לאור זאת, סוגיות שלמות בתורת־החסידות מתבארות באור־חדש על־פי 

ביאורי הרבי, ובשורות הבאות נעמוד על כמה דוגמאות לכך. 

***

מבואר במאמרי חסידות, שהקשר בין ישראל לקב"ה הוא קשר עצמי. דבר 

הדוגמה  חד".  כולא  וקודשא־בריך־הוא  "ישראל  הזוהר  דברי  על  מבוסס  זה 

אדמו"ר  ובלשון  לבנו.  אב  בין  העצמי  מהקשר  היא  בחסידות  לכך  המובאת 

מוהרש"ב בהמשך יו"ט של ר"ה תרנ"ט1: "שורש נשמות ישראל הוא בבחינת 

כמו  אלקיכם,  לה'  אתם  בנים  שכתוב  וכמו  אור־אין־סוף,  ועצמות  פנימיות 

שהבן שנמשך מעצמות מוח האב, כמו כן נשמות־ישראל הם מבחינת פנימיות 

ועצמות אור־אין־סוף".

אוהב  כשראובן  עצמי.  קשר  איננו  חברים  שני  בין  הקשר  ביאור:  ליתר 

של  מעלותיו  אל  ראובן  של  והבנתו  משכלו  הנובעת  אהבה  זו  שמעון,  את 

1 .  ספר המאמרים תרנ"ט עמ' יג, ועל־דרך־זה בכמה מקומות.
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)ביחס  שלו  החיצוניות  הן  האדם  של  והמעלות  שהתכונות  וכיוון  שמעון. 

למהותו העצמית, שאינה ניתנת לשינויים ותמורות(, אם־כן הקשר הוא חיצוני 

היא אהבת אב  ראובן(; שונה  לחיצוניותו של  )מחיצוניותו של שמעון  בלבד 

לבנו, מקורה איננו בראיית מעלותיו של הבן, אלא מהיותו קשור אליו בעצם 

מציאותו )מעצם הבן לעצם האב(. לפיכך, אהבת חברים היא ברת־חלוף. שכן 

אם שמעון "יהפוך עורו" לפתע, אהבת ראובן אליו תחלוף גם היא – "בטל דבר, 

בטלה האהבה"; אולם אהבת האב אל בנו היא נצחית, שכן אין היא מבוססת 

על מעלות כאלה או אחרות, אלא זו אהבה עצמית2. 

 בדומה לכך, הקשר בין הקב"ה לבני־ישראל אינו בנוי רק מכך שבבני־

ישראל ישנן מעלות עצומות ונפלאות; וכן לאידך, הקשר של ישראל לקב"ה 

אינו תלוי רק בכך שהיהודי מכיר בגדולת הבורא. הקשר ביניהם עמוק יותר 

בני  כך  ובין  כך  "בין  ישראל  על  אומר  הקב"ה  עצמי.  קשר  זהו  יותר,  ופנימי 

וכך  הקב"ה;  בנו של  נשאר  היהודי  התנהגותו,  תהיה  תהיה אשר  הם"3, שכן 

הוא גם מצידו של היהודי – "אף על גב דאזיל הכא והכא דיוקנא אשתאר בך 

לעולם"4, יהודי יכול לפנות לכיוונים שונים ומשונים, אבל זהו רק בחיצוניות, 

ואילו בפנימיותו, החותם האלוקי, "דיוקנא", נשאר בו לעולם. 

בישראל,  הקב"ה  של  הבחירה  עניין  זה  בהקשר  מובא  חסידות  במאמרי 

שכן הוא מבטא את הקשר העצמי ביניהם: בחירה־חופשית אמיתית היא כאשר 

מונחים לפני האדם שני דברים שווים, שמצד מעלותיהם אין כל סיבה להעדיף 

את האחד על חברו, ובכל זאת בוחר האדם דווקא באחד מהם )כי אילו היתה 

בדבר מעלה כלשהי בגללה הוא נבחר, אין זו בחירה אלא הכרח. כפי שהרבי 

התבטא, שאצל אדם שכלי, מעלה מכריחה אף יותר מהלקאה בשוט(. בחירה־

בין  קשר  מבטאת  הבחירה  משכך,  האדם.  של  מעצמותו  נובעת  זו  חופשית 

עצמותו של הבוחר לעצמותו של הנבחר. זהו אם־כן תוכנה של בחירת הקב"ה 

בישראל – ביטוי הקשר העצמי של הקב"ה עם נשמות־ישראל.

2 .  יתכן שמסיבות שונות אהבת האב תהיה מסותרת, אולם גם אז היא קיימת בעומק הלב, ויכולה 

תמיד לשוב ולהתגלות.

3 .  ראה קדושין לו, א. רות רבה פתיחתא ג.

4 .  ראה זוהר ח"א רמד, ב ואילך. ח"ב קיד, א. וראה תורה אור קכ, ד.
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המשמעות הכללית בתורת־החסידות, ששני המשלים הללו )אהבת האב 

לבנו והבחירה־החופשית( מכוונים לעניין אחד - הקשר העצמי בין ישראל אל 

הקב"ה.

למבואר  שבהמשך  תרנ"ט,  המאמרים  בספר  העניינים  מרצף  עולה  כך 

בעניין "בנים אתם לה' אלוקיכם", מבואר בקצרה עניין הבחירה, וז"ל5: "זהו מה 

שבחר ]הקב"ה[ בנשמות־ישראל דוקא, הבוחר בעמו ישראל, וכתיב יבחר לנו 

את נחלתינו כו', דכח הבחירה היא מאין־סוף עצמות ומהות, דשם הוא השרש 

האמיתי דנשמות־ישראל". 

אמנם, הרבי במאמריו ובשיחותיו מעמיק מאוד בנושא זה, ומפרט ומחלק 

את הדברים לשתי דרגות שונות. כך שהקשר המתבטא בעניין הבחירה נעלה 

הרבה יותר מהקשר של אב ובן6; ומאידך, בעומק הדברים מתברר שבאב ובבן 

מצויה דרגה חדשה של התקשרות, הנעלית יותר מהקשר המתבטא בבחירה7.

ביאור הדברים:

הקשר של האב אל בנו, על־אף היותו קשר חזק ועצמי, הרי סוף־סוף הוא 

נוסף על מציאותו. שכן לפני שהבן נולד הקשר לא היה קיים, ומציאותו היא 

חידוש והוספה כביכול על עצם מציאותו של האב. יתירה מזו: עצם העובדה 

שקשר זה הוא טבעי, משמעו שהקשר אינו מעצמותו של האבא ממש. שכן כל 

עוד ישנה הגדרה כיצד על האדם לנהוג ולבחור, ההגדרה היא הסיבה לבחירה 

ולא האדם עצמו. דווקא כאשר האדם חופשי לגמרי וביכולתו לבחור אפילו 

נגד טבעו – אזי הבחירה נובעת מעצמותו ממש. ולכן כאשר ישנו טבע מסוים 

אינה  האהבה  עצמו(,  את  )אפילו  לאהוב  האדם  את  מכריח  שכביכול  בנפש 

נובעת מעצמותו של האדם אלא מהטבע המכריח.

בעומק יותר: כשם שבאהבה שכלית הקשר עם הזולת אינו נובע מעצמותו 

של האדם אלא ממעלותיו של הזולת המושכות את האוהב אליו, כך אהבת 

5 .  עמ' יד.

6 .  ראה לקוטי־שיחות חלק יא עמ' 5 ואילך. ובכ"מ.

7 .  ראה  ד"ה תורה ציוה תשכ"ג סעיף ו ואילך. הובא לקמן בספר, לקוטי־שיחות חלק כח עמ' 179 

ואילך.
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האב אל בנו נובעת מהעובדה שהבן הוא המשך מציאותו של האב. שכן בנפש 

האדם ישנן דרגות רבות זו לפנים מזו: ישנה דרגה שלגביה גם דבר חיצוני ממש 

"זולת"  של  שמציאות  יותר  פנימית  דרגה  ישנה  אהבה;  ומעורר  מקום  תופס 

ממש אינה תופסת מקום שם. אך מציאות של בן, שהוא "כרעא דאבוה"8, כן 

תופסת שם מקום; אך גם דרגה זו אינה עצמותו של האב ממש. משום שסוף כל 

סוף הבן בא בגוף ונפש נבדלים מהאב, ואילו לגבי עצמות הנפש ממש מאומה 

אינו קיים, ישנו רק האדם עצמו והכול נובע ממנו.

נמצא שגם אהבה שכלית וגם אהבת הבן הטבעית נובעות מדרגת הנפש 

שכלית  אהבה  הבדל:  שישנו  )אלא  לעוררה  יכולה  חיצונית  מציאות  בה 

מעוררת את חיצוניותו בלבד, ואילו אהבת הבן מעוררת את פנימיותו(; מה־

שאין־כן הבחירה מבטאת את הנפש עצמה. את הדרגה העצמית שבה הכול 

נובע מהבוחר ולמאומה מבחוץ אין שום תפיסת־מקום. 

שונות  דרגות  שתי  מבטאים  והבן  האב  ומשל  הבחירה  משל  אם־כן, 

בדרגת  עוסק  והבן  האב  משל  ישראל.  עם  הקב"ה  של  העמוקה  בהתקשרות 

שנמשכו  ישראל  נשמות  ה"בן",  מציאות  בה  במידת־מה,  מצומצמת  אלוקות 

מפנימיות האלוקות, תופסת מקום; ואילו משל הבחירה מבטא את הקשר של 

לו".  אין  ואח  בן  "גם  ישראל עם הקב"ה הקיים בעצמותו ממש, עליו נאמר9 

שגם בדרגת האלוקות כפי שהיא מופשטת לגמרי, בבחינה בה אין שום הגדרות 

בישראל  לרצות  הקב"ה  בחר  שם  גם   – מקום  תופס  אינו  ומאומה  והגבלות 

ולהתקשר עמם בקשר עצמי.  

*

מופשט  שהוא  כפי  עצמו,  הקב"ה  העילוי.  לתכלית  כבר  הגענו  לכאורה 

ומלכא  "ישראל   – נשמות־ישראל  עם  להתקשר  בחר  מהכול,  ומרומם 

8 .  ע"ח שכ"ג פ"א. יונת אלם רפ"ב. וראה עירובין ע, ב. תוד"ה מקמי – יבמות ג, א. פרש"י ד"ה 

כבעל – כתובות צב, א.  

9 .  קהלת ד, ח.
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בלחודוהי"10, ונראה שמעבר לכך אין מה להוסיף. אך הרבי11 ממשיך ומבאר 

עומק נוסף בקשר זה.

אינה  הבחירה  סוף־כל־סוף  הרי  הבחירה,  של  העצמית  מעלתה  למרות 

יותר  )או  עניינה הוא לבחור במה לרצות  עוסקת במהות האדם עצמו, אלא 

מכך: האם לרצות או לא לרצות(. עצם עניין הבחירה הוא איך להתייחס אל 

המציאות שבחוץ. אמנם המציאות שבחוץ אינה תופסת־מקום כלל לגביו, שכן 

הוא עצמו הקובע האם לרצות ובמה לרצות, אבל בחירה זו עצמה היא כלפי 

המציאות שמחוץ הימנו. כיצד יהיה ייחסו אל הזולת. כלומר, האדם עצמו הוא 

הקובע כיצד להתייחס, אבל המדובר הוא על יחס עצמות האדם אל המציאות 

החיצונית. 

אך הקשר של בני־ישראל עם הקב"ה אינו מתחיל בעצמותו של הקב"ה 

כפי שהוא מתבטא כלפי חוץ; הקשר הוא עם עצמותו ממש, כפי שהוא ביחס 

לעצמו.

על עניין זה לאמיתתו אין משל מכוון בגדרי הנבראים, אך אפשר לקרב 

זאת קצת אל השכל על־ידי הבנת המהות הפנימית של הקשר בין האב לבנו 

כפי שהוא בא לידי ביטוי בהלכות התורה, בדיני ירושה. 

הרבי מביא בהקשר זה את דברי הגאון הרוגוצ'ובי12, שישנם שני אופנים 

לבאר את גדרה של הירושה: האחד, בשייכות לנכסים – מצד קרבתו של היורש 

עוברים לרשותו נכסיו של המוריש; אך ישנו אופן נעלה הרבה יותר, ומבלי 

שנדרשת פעולה כלשהי של העברת הנכסים - היורש עומד במקום המוריש 

עצמו, וכתוצאה מכך ובדרך ממילא, הוא יורש את נכסיו. לפיכך נאמר13 "תחת 

אבותיך יהיו בניך", שכן הבן אכן עומד תחת אביו והופך להיות עצם מציאותו; 

ואילו העברת הנכסים אל הבן אינה אלא תוצאה צדדית מכך שנכנס תחת 

מציאות האב.

10 .  ראה זוהר ח"א סד, א־ב. 

11 .  ראה ד"ה תורה ציוה תשכ"ג שם ובלקוטי־שיחות שם.

12 .  ראה שו"ת צפנת פענח דווינסק ח"א סקי"ח. ווארשא ח"ב סקי"ח. צפנת פענח מילואים יג, א.

13 .  תהלים מה, יז. וראה בבא בתרא קנט, א.
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וכך גם בנמשל, בקשר של יהודים עם הקב"ה: הקשר של נשמות־ישראל 

עם אביהם שבשמים הוא לא רק עם הקב"ה כפי שהוא מתייחס לפעולה כלשהי; 

נשמות־ישראל קשורות עם הקב"ה כפי שהוא בעצמותו, למעלה מהיותו בתואר 

"אב" ואף למעלה מהיותו בבחינת "בוחר". התואר "אב" מתאר שישנה מציאות 

של "בן" והאהבה אליו אינה נובעת מבחירתו החופשית, מעצמותו של האוהב 

ממש, אלא זו אהבה טבעית כביכול; יתירה מזו, גם התואר "בוחר", המתייחס 

אל הבחירה החופשית של העצמות, מתאר את יחס עצמותו של הבוחר אל 

הדבר הנבחר, אל המציאות שבחוץ; אך ישראל קשורים עם הקב"ה כפי שהוא 

בעצמותו ממש. ובלשון הרבי: "ישראל מושרשים בהעצמות עצמו", וכביכול 

הקב"ה נתן והעניק14 לנו את כל־כולו. 

קשר עמוק זה הוא גם מצידו של היהודי. כל עצמותו קשורה אל הקב"ה. 

משמעות הדברים בעבודתו היא, שבכוח נשמתו יהודי יכול להגיע לדרגה כזו 

שאין לו בעולמו שום דבר אחר אלא רק הקשר החזק והעצמי עם הקב"ה עצמו. 

הרי לפנינו דוגמה לסוגיא המופיעה בתורת החסידות תחת כותרת כללית 

אחת – הקשר העצמי בין ישראל לקוב"ה, ובתורת הרבי נושא עמוק ומופשט 

זה נפרט לפרטי פרטים, מתוכם עולה הסברה בהירה לנושא המדובר. דבר זה 

כמובן מקרב גם את רגש האדם אל הנושא המדובר. הפרטים נותנים לאדם 

"כלי אחיזה" לתפוס את העניין ולקרבו אל מציאותו. 

***

החסידות  בתורת  כללי  בעניין  היא  גם  העוסקת  נוספת,  לדוגמה  ומכאן 

וממנה ניתן ללמוד הסתכלות מעמיקה בתחומים רבים נוספים בחסידות. 

מבואר במאמרי חסידות, ששתי ההנהגות האלוקיות של נס וטבע שייכות 

לשני השמות הוי' ואלוקים. הנס נמשך משם הוי', והטבע – משם אלוקים. שני 

שמות אלה מבטאים שתי דעות שקיימות כביכול באלוקות: "דעת עליון" ו"דעת 

"נתן" מחליש את העניין. נתינה מורה על העברה ממציאות אחת למציאות שנייה,  14 .  הביטוי 

היכולות  מילים  אין  המילים שלנו  מוחלטת ממש. אלא שבאוצר  על אחדות  מדובר  כאן  ואילו 

לבטא עניין זה כראוי.
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תחתון". "דעת עליון" היא ה"דיעה" כפי שהיא מצד דרגת האלוקות שלמעלה 

לגמרי משייכות לבריאה, שם הוי', שהכול כלא חשיב לגביו ואין לעולם שום 

תפיסת מקום – "למעלה יש ולמטה אין"; ואילו "דעת תחתון" היא ה"דיעה" 

יש  לעולם  שלגבה  אלוקים,  שם  לבריאה,  מקור  הנעשית  האלוקות  בדרגת 

תפיסת מקום – "למטה יש ולמעלה אין" )"אין" על שם שאינו מושג בנבראים(. 

ומבואר במאמרים, שגם הנס והטבע, הנמשכים מהשמות הוי' ואלוקים, שייכים 

והטבע שייך  "דעת עליון",  לשתי הדעות הללו באלוקות: הנס שייך לבחינת 

לבחינת "דעת תחתון". 

הרבי מביא את הנושא הזה באחר המאמרים15 ומוסיף בזה עומק רב. לכל 

לראש מסביר הרבי קשר מהותי בין נס וטבע לשתי הדעות. שתי הנהגות אלה 

והטבע  "דעת עליון",  הוי' שהוא  – הנס משם  נמשכות משתי הדעות  לא רק 

משם אלוקים שהוא "דעת תחתון", אלא שתי הנהגות אלה מבטאות את עניינם 

של שתי דעות אלה: עניינה של הנהגת הטבע הוא – שהקב"ה מנהיג כל נברא 

לפי עניינו. דבר זה מורה שבהנהגה זו הנבראים תופסים מקום לגביו – למטה 

יש; ואילו הנהגה ניסית היא – שהקב"ה מנהיג את העולם כפי רצונו ולא לפי 

תופסים  אינם  הנבראים  זו  מורה, שבהנהגה  זה  דבר  הנבראים.  וטבע  תכונת 

מקום – למטה אין.

אך עיקר העניין הוא בהמשך דבריו. במאמרים מבואר שתכלית העילוי של 

"דעת תחתון" הוא כאשר נעשה חיבור בינו ובין "דעת עליון". וכלשון הזוהר: 

במציאות  הנעשים  הניסים  באמצעות  נעשה  זה  דבר  באחד"16.  אחד  "למהוי 

העולם, הטבע, שעל־ידם נמשך בטבע הגילוי האלוקי שלמעלה מהטבע. דבר 

זה מחבר בין שתי הדעות "למהוי אחד באחד". 

ותוך  במאמר, הרבי מבהיר מהו העילוי הגדול שנעשה על־ידי החיבור, 

כדי הדברים מתבאר עומק חדש בכללות הסוגיא.

הרבי מבאר שני אופנים בהבנת עניינם של שתי הדעות הללו: אופן ראשון 

זו  הוא, ש"דעת תחתון", שלעולם יש תפיסת מקום, היינו מפני שלגבי דרגה 

15 .  ראה ד"ה פתח אליהו תשט"ו, הובא לקמן בספר.

16 .  ח"ב קלה, א.



14

"המטה מצד עצמו הוא מציאות". כיוון שמדובר על דרגה נמוכה, לכן לעולם 

יש תפיסת מקום אמיתית לגבה; ואילו ב"דעת עליון" נרגשת האמת האלוקית 

ש"כולא קמיה כלא חשיב", וההנהגה היא רק כפי שעולה ברצונו יתברך. לפי 

הבנה זו, שתי הדעות הפכיות וסותרות זו לזו: "דעת עליון" היא האמת האלוקית 

שהכול כ"לא חשיב" לגבי הקב"ה, ולשום דבר מלבדו אין שום ערך וחשיבות. 

ותפיסת מקום כלל; מה־שאין־כן לפי "דעת  אם־כן לעולם אין שום מציאות 

תחתון" לעולם יש תפיסת מקום וחשיבות, דבר שנובע מכך שהאמת האלוקית 

מוסתרת ונעלמת. 

אך ישנו אופן נוסף בהבנת העניין: "דעת תחתון", שלעולם יש תפיסת מקום 

ולכן מתחשבים כביכול בגדרי המציאות של כל נברא, היא לא מפני שהמטה 

מצד עצמו הוא מציאות קיימת, אלא עניין זה נעשה רק מפני שכך עלה ברצון 

הקב"ה – לגלות את היכולת שלו להוות עולם כזה שכביכול תופס מקום. זהו 

תוכן הנהגת הטבע: הקב"ה רצה לגלות את העדר ההגדרה שלו, ולכן נעשית 

דעה באלוקות ש"למטה יש" – שמתחשבים כביכול עם גדרי המציאות של כל 

נברא.

יתירה מזו אומר הרבי: כשם שב"דעת תחתון" יש שני אופנים )ש"למטה 

הבלי־ מתגלה  כך  שעל־ידי  מפני  או  מקום,  תופס  באמת  שהמטה  מפני  יש" 

גדר של הקב"ה כנ"ל(, כך גם ב"דעת עליון" יש מעין שני אופנים אלו. אפשר 

להבין שהסיבה לכך שב"דעת עליון" "למעלה יש ולמטה אין", הוא מפני שזו 

"אין"; אך אפשר  "כלא חשיב",  – לגביה העולם הוא  זו  המציאות של דרגה 

ואף  יש  שלמטה  בכך  לא  במאומה,  מוגדר  אינו  הקב"ה  יותר:  בעומק  להבין 

לא בכך שלמטה אין; אלא שלהיותו בלתי־מוגדר, רצה שתתגלה "דעה" כזו 

שלמטה אין והכול "כלא חשיב" לגביו.  

על־פי זה נמצא, שהחיבור בין שתי הדעות על־ידי הניסים, מביא עילוי 

לא רק ב"דעת תחתון", אלא גם ב"דעת עליון". על־ידי כך מתגלה שגם הדעה 

וההרגשה שהכול "כלא חשיב" לגביו ית' אינו אלא מפני שהקב"ה אינו מוגדר 

במאומה. 

זהו עומק העניין של החיבור בין שתי הדעות. החיבור מגלה שההפכיות 

ביניהן היא רק בנוגע ל"ציור החיצוני" שלהן, אולם בעצם מהותן הן עניין אחד: 

עניינן של שתי ה"דיעות" הוא גילוי האין־סוף באופנים שונים.
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הבנה מעמיקה זו, משנה את כל ה'תפיסה' של שתי ה"דעות" ואת החיבור 

השתלשלות  בסדר  הדרגות  כל  כיצד  מגלה  גם  היא  זאת  מלבד  אך  ביניהן, 

קשורות עם העצמות ש"הוא לבדו הוא ואין זולתו". כי סדר ההשתלשלות אינו 

אלא המשך וביטוי להעדר ההגבלה של הקב"ה עצמו, אלא שעניין זה מתגלה 

בכמה אופנים שונים, בכדי שתושלם כוונת הבריאה.   

***

בכלל,  החסידות  בלימוד  ו"קאך"  חיות  תוסיף  זה,  ספר  שהופעת  יה"ר 

ובמיוחד – בלימוד מאמריו ושיחותיו העמוקים של הרבי, ותזרז עוד יותר את 

ה"אתי מר", מלך המשיח, ונשוב ונתראה עם הרבי בקרוב ממש.
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מכולן  ולמעלה חטאים, על בכפרה דרגות ד' * באדם הפנימית פעולתה ומאידך

דיוםֿהכיפורים. הכפרה

eayz zekeqa
.....................................................................b"kyz'd zekeqd bgc 'a mei137

עלֿידי  שנעשה השינוי של תוצאה הוא בסוכה באורותֿהמקיפים השינוי
ג' * השנה כל על ביוםֿהכיפורים התשובה מעלת * ביוםֿהכיפורים התשובה

תשבו". ב"סוכות בחינות ג' וכנגדן דיוםֿהכיפורים בתשובה בחינות

dev dxez
........................................................................ b"kyz'd dxez zgny mei161

* בירושה עליונה בחינה מתנה, ללמוד, עצמך התקן ירושה, בתורה: ענינים ד'
ב' * ביעקב עליונה בחינה ישראל, ישורון, יעקב, בישראל: בחינות ד' כנגדן
של  התורה בעסק בחינות ב' * וחיצוניות פנימיות – התורה בפנימיות דרגות

הקב"ה.



17

mixn`nd okez

jiyrn zlgz meid df
.....................................................................`"nyz'd dpyd y`xc 'a mei49

להמשיך  ישראל של כוחם * העולם בריאת יום על האדם ברוא יום מעלת
המלכות  בנין טעם * בתניא הנשמה נפיחת משל ביאור * שורשם מצד העצמות
הספירות. לשאר המלכות בין החילוק * העצמות נמשך שאז לפי בראשֿהשנה,

epizlgp z` epl xgai
......................................................................b"kyz'd dpyd y`xc 'a mei79

לבנין  טעמים ב' * המלכות בבנין ענינים ב' וכנגדם בראשֿהשנה, ענינים ב'
דוגמת  הוא בעצמות ישראל שורש * דווקא מהעצמות המשכה עלֿידי המלכות
ידם  שעל ישראל, של בנשמותיהם שנמלך הטעם * נבדל בדבר עצמית מחשבה
בתקיעת  ענינים ג' * המלכות בנין נעשה ידם ושעל הבריאה, כוונת נשלמת
וב' הגלוי, (רצון ברצון דרגות ג' הממשיכים ביטול), תשובה, (מצוה, שופר

המוחלט). ברצון דרגות

cren lde`a didi `l mc` lke
............................................... b"kyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay109

התשובה, של  הנעלה מקורה * מהשתלשלות שלמעלה בשמיני דרגות ד'
מכולן  ולמעלה חטאים, על בכפרה דרגות ד' * באדם הפנימית פעולתה ומאידך

דיוםֿהכיפורים. הכפרה

eayz zekeqa
.....................................................................b"kyz'd zekeqd bgc 'a mei137

עלֿידי  שנעשה השינוי של תוצאה הוא בסוכה באורותֿהמקיפים השינוי
ג' * השנה כל על ביוםֿהכיפורים התשובה מעלת * ביוםֿהכיפורים התשובה

תשבו". ב"סוכות בחינות ג' וכנגדן דיוםֿהכיפורים בתשובה בחינות

dev dxez
........................................................................ b"kyz'd dxez zgny mei161

* בירושה עליונה בחינה מתנה, ללמוד, עצמך התקן ירושה, בתורה: ענינים ד'
ב' * ביעקב עליונה בחינה ישראל, ישורון, יעקב, בישראל: בחינות ד' כנגדן
של  התורה בעסק בחינות ב' * וחיצוניות פנימיות – התורה בפנימיות דרגות

הקב"ה.



רבינו18 במאמרי ביאורים

ozpedi el xn`ie
.....d"nyz'd elqk ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay181

ישראל  של בכוחם * "ונפקדת" מהן ולמעלה דלעילא, באתערותא בחינות ג'
לקדימת  טעמים  ב ' * חשיב דלא קמיה דכולא אף ד"ונפקדת", הדרגא לעורר
מושבך" "יפקד בחינת * ההמשכה על בהעלאה מעלות ב' * להעלאה ההמשכה

ולעתידֿלבוא. עכשיו (לבנה) דמלכות

iytp melya dct
.............................................................. `"nyz'd elqk c"ei ,'b meil xe`201

ראיה  בחינת התורה, פנימיות דתורה, נגלה התורה: שעלֿידי בבירור דרגות ג'
הא' בתקופה שלמה, בימי בשלום: בפדיה דרגות ג' זה דרך על * לעתידֿלבוא
הטעם  * אחד ענין הן דמסירותֿנפש הדרגות כל * הב' ובתקופה המשיח דימות

עלֿידי·˘ÌÂÏ"ש"פדה באה הזקן אדמו"ר (תפלה).ÓÁÏÓ‰בגאולת

`axc dineta `lbxn
...................................................... n"yz'd elqk i"g ,glyie zyxt zay223

מצד  * ביטול) (עבד, מצוות לקיום מציאות) (בן, התורה לימוד בין ההבדל
מצוות, קיום לידי מביאה התורה * ביטול צריך התורה בלימוד גם שורשה,
שורש  את ותופסים מגלים המצוות עלֿידי מאידך, * בעצמות תופסים עלֿידן
העצמות  נמשכת וקבלתֿעול, דרעותאֿדליבא ביטול עלֿידי * בעצמות התורה

בגילוי. המצוות בקיום

edil` gzt
................................................................................... e"hyz'd elqk h"i249

של  עניינו * יחד וחיבורן נס טבע, * יחד וחיבורן תחתון דעת עליון, דעת
הצורה. של עניינה * מדיבור וחומר מרצון צורה - הבריאה התהוות * הטבע

iytp melya dct
................................................................................... e"kyz'd elqk h"i277

בהמשכה  * תפילה שעלֿידי להמשכה ברכה שעלֿידי ההמשכה בין החילוק
בדרך  דתורה, בהמשכה דרגות ב' * ותפילה דברכה מעלות ישנן תורה שעלֿידי
עשירות  (אריך), צדקה מזו: למעלה זו השפעות ג' * ממילא ובדרך ציווי
המשכן, עלֿידי הבירורים: סוגי ג' בין החילוק * עתיק) (פנימיות חסד (עתיק),

לעתידֿלבוא. ביתֿהמקדש,

ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ÔÎÂ˙

dkepg zexp oipr oiadl
................................................................ e"kyz'd dkepg axr ,ayie t"y311

ומעלת  לתפילה, ברכה בין החילוק * המקדש נרות על חנוכה נרות מעלת
(רצון), אריך המשכות: ג ' הם וחסיד ישר צדיק, * חסידיך ידי שעל הברכה
הוא  הגזירה שביטול חסידיך המשכת מעלת * עתיק פנימיות (תענוג), עתיק

* הבירור בדרגת הללו המשכות בג' החילוק * ממילא בדרך

ipbl iz`a
......................................................................................`"iyz hay c"ei341

ב' * חביבין" השביעין ש"כל הטעם * שכינה" ו"עיקר "שכינה", דרגת ביאור
יקרא  "אסתלק דרגת * עולםֿהזה הוא ההשתלשלות סדר שתכלית הוכחות
עבודת  הפלאת * צדיקים של הסתלקותם ענין * עלמין" בכולהו דקוב"ה

השביעי". "דור עבודת * אבינו אברהם

ipbl iz`a
................................................................................... a"iyz'd hay c"ei369

שלמעלה  אש ג. שחיטה. ב. שלימות. א. באדם: הקרבנות בעבודת שלבים ג'
בגוף  העבודה * לאלוקות באהבה בחינות ב' ומהן יֿה, בשלהבת בחינות ב' *
מגיעה  הקרבנות לעבודת נתינתֿהכח * מהוי'ה למעלה מגיעה ונפשֿהבהמית

ישראל. לרועי התקשרות עלֿידי מאורֿהסובב

ipbl iz`a
...................................................................................b"iyz'd ,hay c"ei393

נצטוו  לא שאומותֿהעולם הטעם * מאלוקות להיפרד יכול לא מטבעו יהודי
נשמות  ושורש מקור * חיצונית והשפעה פנימית השפעה * ה"שיתוף" על

ותקנתה. סיבתה מהותה, דלעומתֿזה, שטות * למעלה ישראל

ipbl iz`a
........................................ `"lyz'd ,hay `"i ,glya 't w"y i`vene w"y419

בהתהוות  נמשך העצמות * בתחתונים" (ב) שכינה עיקר "(א) ענינים: ב'
שכינה "עיקר פירוש זהו * ל"נתאווה" הוכחה יש *·˙ÌÈÂ˙Áולפיכך היתה"

הראשון  בצמצום החטא שורש * יותר נעלית שנסתלקה לאחר השכינה המשכת
בשביל  הצמצום כוונת * הרצון היפך שהוא אף בחטא, הפנימית הכוונה *
מאיר  אתהפכא ע"י * טבעו כפי שלא נעלה אור נמשך אתכפיא ע"י * הגילוי

העולמות  בפנימיות האור



19 רבינו במאמרי ביאורים

ozpedi el xn`ie
.....d"nyz'd elqk ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay181

ישראל  של בכוחם * "ונפקדת" מהן ולמעלה דלעילא, באתערותא בחינות ג'
לקדימת  טעמים  ב ' * חשיב דלא קמיה דכולא אף ד"ונפקדת", הדרגא לעורר
מושבך" "יפקד בחינת * ההמשכה על בהעלאה מעלות ב' * להעלאה ההמשכה

ולעתידֿלבוא. עכשיו (לבנה) דמלכות

iytp melya dct
.............................................................. `"nyz'd elqk c"ei ,'b meil xe`201

ראיה  בחינת התורה, פנימיות דתורה, נגלה התורה: שעלֿידי בבירור דרגות ג'
הא' בתקופה שלמה, בימי בשלום: בפדיה דרגות ג' זה דרך על * לעתידֿלבוא
הטעם  * אחד ענין הן דמסירותֿנפש הדרגות כל * הב' ובתקופה המשיח דימות

עלֿידי·˘ÌÂÏ"ש"פדה באה הזקן אדמו"ר (תפלה).ÓÁÏÓ‰בגאולת

`axc dineta `lbxn
...................................................... n"yz'd elqk i"g ,glyie zyxt zay223

מצד  * ביטול) (עבד, מצוות לקיום מציאות) (בן, התורה לימוד בין ההבדל
מצוות, קיום לידי מביאה התורה * ביטול צריך התורה בלימוד גם שורשה,
שורש  את ותופסים מגלים המצוות עלֿידי מאידך, * בעצמות תופסים עלֿידן
העצמות  נמשכת וקבלתֿעול, דרעותאֿדליבא ביטול עלֿידי * בעצמות התורה

בגילוי. המצוות בקיום

edil` gzt
................................................................................... e"hyz'd elqk h"i249

של  עניינו * יחד וחיבורן נס טבע, * יחד וחיבורן תחתון דעת עליון, דעת
הצורה. של עניינה * מדיבור וחומר מרצון צורה - הבריאה התהוות * הטבע

iytp melya dct
................................................................................... e"kyz'd elqk h"i277

בהמשכה  * תפילה שעלֿידי להמשכה ברכה שעלֿידי ההמשכה בין החילוק
בדרך  דתורה, בהמשכה דרגות ב' * ותפילה דברכה מעלות ישנן תורה שעלֿידי
עשירות  (אריך), צדקה מזו: למעלה זו השפעות ג' * ממילא ובדרך ציווי
המשכן, עלֿידי הבירורים: סוגי ג' בין החילוק * עתיק) (פנימיות חסד (עתיק),

לעתידֿלבוא. ביתֿהמקדש,

ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ÔÎÂ˙

dkepg zexp oipr oiadl
................................................................ e"kyz'd dkepg axr ,ayie t"y311

ומעלת  לתפילה, ברכה בין החילוק * המקדש נרות על חנוכה נרות מעלת
(רצון), אריך המשכות: ג ' הם וחסיד ישר צדיק, * חסידיך ידי שעל הברכה
הוא  הגזירה שביטול חסידיך המשכת מעלת * עתיק פנימיות (תענוג), עתיק

* הבירור בדרגת הללו המשכות בג' החילוק * ממילא בדרך

ipbl iz`a
......................................................................................`"iyz hay c"ei341

ב' * חביבין" השביעין ש"כל הטעם * שכינה" ו"עיקר "שכינה", דרגת ביאור
יקרא  "אסתלק דרגת * עולםֿהזה הוא ההשתלשלות סדר שתכלית הוכחות
עבודת  הפלאת * צדיקים של הסתלקותם ענין * עלמין" בכולהו דקוב"ה

השביעי". "דור עבודת * אבינו אברהם

ipbl iz`a
................................................................................... a"iyz'd hay c"ei369

שלמעלה  אש ג. שחיטה. ב. שלימות. א. באדם: הקרבנות בעבודת שלבים ג'
בגוף  העבודה * לאלוקות באהבה בחינות ב' ומהן יֿה, בשלהבת בחינות ב' *
מגיעה  הקרבנות לעבודת נתינתֿהכח * מהוי'ה למעלה מגיעה ונפשֿהבהמית

ישראל. לרועי התקשרות עלֿידי מאורֿהסובב

ipbl iz`a
...................................................................................b"iyz'd ,hay c"ei393

נצטוו  לא שאומותֿהעולם הטעם * מאלוקות להיפרד יכול לא מטבעו יהודי
נשמות  ושורש מקור * חיצונית והשפעה פנימית השפעה * ה"שיתוף" על

ותקנתה. סיבתה מהותה, דלעומתֿזה, שטות * למעלה ישראל

ipbl iz`a
........................................ `"lyz'd ,hay `"i ,glya 't w"y i`vene w"y419

בהתהוות  נמשך העצמות * בתחתונים" (ב) שכינה עיקר "(א) ענינים: ב'
שכינה "עיקר פירוש זהו * ל"נתאווה" הוכחה יש *·˙ÌÈÂ˙Áולפיכך היתה"

הראשון  בצמצום החטא שורש * יותר נעלית שנסתלקה לאחר השכינה המשכת
בשביל  הצמצום כוונת * הרצון היפך שהוא אף בחטא, הפנימית הכוונה *
מאיר  אתהפכא ע"י * טבעו כפי שלא נעלה אור נמשך אתכפיא ע"י * הגילוי

העולמות  בפנימיות האור



רבינו20 במאמרי ביאורים

ipbl iz`a
.................................................................................. a"lyz'd hay c"ei461

ע"י  ב. בתחתונים. אלקות גילוי שיהיה א. בתחתונים: לדירה בתאוה ענינים ג'
מאתהפכא, גדולה אתכפיא * ענינם מצד תהיה שהעבודה ג. התחתונים. עבודת
ואילו  דקדושה, מציאות שהוא אלא במציאותו, נשאר הדבר באתהפכא שכן
ריחוק  מצד הוא התפילה שלפני הביטול * ממציאותו יוצא הוא באתכפיא

לאלוקות  קירובו מצד הוא התפילה שבשעת והביטול מאלקות; האדם

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

hxetn mipipr okez

,êéùòî úìçú íåéä äæ‡"Ó˘˙'‰ ‰˘‰ ˘‡¯„ '· ÌÂÈ

נמשך  ('היום') שבראשֿהשנה מעשיך" תחילת היום "זה פירוש
האדם, בריאת יום על נאמר זה מדוע מובן זה ועלֿפי ('זה'). בגילוי אלוקות
נעשה  האדם בריאת ביום כי באלול, בכ"ה ולא ראשֿהשנה אז נקבע ומדוע

'כה' בחינת הוא באלול כ"ה ואילו 'זה', בבחינת אלוקות (`)גילוי

כל  ליש מאין נבראו בו נעלה, יום הוא בראשית דמעשה ראשון יום
שהוא  ונגלה נראה זה ביום האצילות. עולם התהווה אף ובו הנבראים,
את  להאיר כח הנתינת שהוא אור יהי המאמר ונאמר בעולמו. אחד יתברך

ומהות לעצמות ועד שבו, הפנימיות ולגלות (a)העולם

על  ועולם עדן, גן בדרגת העולם היה בראשית ימי ו' בכל לכך, בנוסף
עבודת  ידי על ואילו והגבלה, במדידה היא זו שלימות אך נברא. מילואו
בריאת  יום על נאמר ולכן והגבלה. ממדידה שלמעלה אור נמשך האדם
הנמשך  העצמות, וגילוי המשכת הוא 'זה' מעשיך", תחילת היום "זה האדם

'מעשיך' – (b)בעולם

ששרשם  מפני הוא יתברך, עצמותו את להמשיך לישראל, שיש זה כוח
ואמר  חייך קוב"ה ולכן האב. בעצם ששרשו הבן דרך על יתברך. בעצמותו
חקוקה  ישראל שצורת המגיד הרב תורת פי על ובפרט בני. נצחוני

שנבראו קודם יתברך (c)במחשבתו

שורש  כי בכוח, נפיחה ידי על היא משרשה הנשמה שהמשכת וזהו
צור בחינת העצמי, בהעלם הוא (d)הנשמה

הגילוי להמשיך הוא mleraהכח 'כה', בחינת עם 'זה' בחינת חיבור –
'כה'). (בחינת בגופם 'זה') (בחינת נשמתם גילוי ממשיכים שישראל ידי על
מצד  הן לעליון, אדמה עלֿשם אדם נקרא מישראל ואחד אחד שכל לפי

גופו מצד והן (e)נשמתו

נעש  ו'כה' 'זה' "כי חיבור וזהו המצוות. וקיום התורה עסק ידי על ה
ששייכת  התורה על קאי חק יעקב", לאלוקי משפט הוא לישראל חק
ופסוק  עקב. – ליעקב ששייכות מצוות הוא ומשפט ראש, לי – לישראל

מעשיך" תחילת היום "זה על טעם וכנתינת בהמשך בא (f)זה

בכמה  המלכות. בנין הוא השנה דבראש הטעם לבאר יש זה עלֿפי
של  ההתהוות חידוש נעשה השנה שבראש מפני שזהו משמע מקומות
הביאור: ונקודת כן. לומר קשה אך המלכות, מידת עלֿידי העולמות כללות
המשכת  הוא השנה ראש של שענינו מפני (בעיקר) הוא המלכות בנין

כדלקמן העצמות, להמשכת שייכת שבמלכות המלוכה ודוקא (g)העצמות,
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ע"י  ב. בתחתונים. אלקות גילוי שיהיה א. בתחתונים: לדירה בתאוה ענינים ג'
מאתהפכא, גדולה אתכפיא * ענינם מצד תהיה שהעבודה ג. התחתונים. עבודת
ואילו  דקדושה, מציאות שהוא אלא במציאותו, נשאר הדבר באתהפכא שכן
ריחוק  מצד הוא התפילה שלפני הביטול * ממציאותו יוצא הוא באתכפיא

לאלוקות  קירובו מצד הוא התפילה שבשעת והביטול מאלקות; האדם
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hxetn mipipr okez

,êéùòî úìçú íåéä äæ‡"Ó˘˙'‰ ‰˘‰ ˘‡¯„ '· ÌÂÈ

נמשך  ('היום') שבראשֿהשנה מעשיך" תחילת היום "זה פירוש
האדם, בריאת יום על נאמר זה מדוע מובן זה ועלֿפי ('זה'). בגילוי אלוקות
נעשה  האדם בריאת ביום כי באלול, בכ"ה ולא ראשֿהשנה אז נקבע ומדוע

'כה' בחינת הוא באלול כ"ה ואילו 'זה', בבחינת אלוקות (`)גילוי

כל  ליש מאין נבראו בו נעלה, יום הוא בראשית דמעשה ראשון יום
שהוא  ונגלה נראה זה ביום האצילות. עולם התהווה אף ובו הנבראים,
את  להאיר כח הנתינת שהוא אור יהי המאמר ונאמר בעולמו. אחד יתברך

ומהות לעצמות ועד שבו, הפנימיות ולגלות (a)העולם

על  ועולם עדן, גן בדרגת העולם היה בראשית ימי ו' בכל לכך, בנוסף
עבודת  ידי על ואילו והגבלה, במדידה היא זו שלימות אך נברא. מילואו
בריאת  יום על נאמר ולכן והגבלה. ממדידה שלמעלה אור נמשך האדם
הנמשך  העצמות, וגילוי המשכת הוא 'זה' מעשיך", תחילת היום "זה האדם

'מעשיך' – (b)בעולם

ששרשם  מפני הוא יתברך, עצמותו את להמשיך לישראל, שיש זה כוח
ואמר  חייך קוב"ה ולכן האב. בעצם ששרשו הבן דרך על יתברך. בעצמותו
חקוקה  ישראל שצורת המגיד הרב תורת פי על ובפרט בני. נצחוני

שנבראו קודם יתברך (c)במחשבתו

שורש  כי בכוח, נפיחה ידי על היא משרשה הנשמה שהמשכת וזהו
צור בחינת העצמי, בהעלם הוא (d)הנשמה

הגילוי להמשיך הוא mleraהכח 'כה', בחינת עם 'זה' בחינת חיבור –
'כה'). (בחינת בגופם 'זה') (בחינת נשמתם גילוי ממשיכים שישראל ידי על
מצד  הן לעליון, אדמה עלֿשם אדם נקרא מישראל ואחד אחד שכל לפי

גופו מצד והן (e)נשמתו

נעש  ו'כה' 'זה' "כי חיבור וזהו המצוות. וקיום התורה עסק ידי על ה
ששייכת  התורה על קאי חק יעקב", לאלוקי משפט הוא לישראל חק
ופסוק  עקב. – ליעקב ששייכות מצוות הוא ומשפט ראש, לי – לישראל

מעשיך" תחילת היום "זה על טעם וכנתינת בהמשך בא (f)זה

בכמה  המלכות. בנין הוא השנה דבראש הטעם לבאר יש זה עלֿפי
של  ההתהוות חידוש נעשה השנה שבראש מפני שזהו משמע מקומות
הביאור: ונקודת כן. לומר קשה אך המלכות, מידת עלֿידי העולמות כללות
המשכת  הוא השנה ראש של שענינו מפני (בעיקר) הוא המלכות בנין

כדלקמן העצמות, להמשכת שייכת שבמלכות המלוכה ודוקא (g)העצמות,
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הספירות  כל – בשרשה עניינים: בכמה הספירות משאר חלוקה מלכות
כל  – במהותה ברדל"א. מושרשת מלכות ואילו אנפין, באריך כלולות
כל  – בהתעוררותה נקודה. היא ומלכות נהורין הן בשרשן הספירות
הזולת. ידי על רק מתעוררת ומלכות מעצמן מתעוררות הספירות
חיים), (בעלי בערכן שאינו מה כלפי גם מתגלות הספירות כל – בהתגלותה
הספירות  כל וכן, האדם). (מין שבערכה מי כלפי רק מתגלית ומלכות
הוא  הללו לחילוקים הטעם בריחוק. השפעתה ומלכות בקירוב, השפעתן
ולכן  לעצמו, גם אתידע דלא ברדל"א, הוא המלכות ששרש לפי
בערכה, המעורר להיות צריך ועלֿכן דווקא, הזולת עלֿידי היא התעוררותה
היא  השפעתה גם כן ועלֿידי בן), (מהֿשאיןֿכן ובריחוק נפרד ומאידך
שברדל"א  העצמית מההתנשאות באים והתנשאות שהריחוק ועוד בריחוק,

(h)

של  שהבחינה מובן בנים), על (ולא עם על דוקא היא שהמלוכה כיון
ישראל, מלך הוא זה דעלֿידי בניו. שהם מכך יותר נעלית ה', כעם ישראל
שעיקר  מובן זה ועלֿפי העצמית. ההתנשאות מצד באה זו והתנשאותו

המלכות בענין הוא בראשֿהשנה והחידוש (i)ההדגשה

הספירות  וכל לקדמותם, הדברים כל חוזרים השנה שבראש אף
את  מדגישים מכלֿמקום יתברך, עצמותו – הראשון משרשן אז נמשכות
מציאות  לא ובחינת נקודה בחינת היא המלכות ספירת שכן, דוקא. המלכות
באופן  היא למטה בהמשכתה וגם גילוי), שעניינן הספירות כשאר (דלא
בענין  היא השנה בראש שההדגשה וזהו (העצמות). שרשה בה שנרגש

והתחלקות) מציאות בבחינת (שהוא הדיבור בענין ולא דוקא (i`)המלכות

באלול), כ"ה על (ולא ראשֿהשנה על נאמר מעשיך" תחילת היום "זה
לעשות  – הבריאה כוונת תכלית נשלמת שעלֿידו האדם, נברא שבו כיון

העולם) לגשמיות (ועד בתחתונים דירה ית' 49..............(ai)לעצמותו

,åðéúìçð úà åðì øçáé‚"Î˘˙'‰ ‰˘‰ ˘‡¯„ '· ÌÂÈ

בקול  "הוי'ה הפסוק עם יחד התקיעות קודם נאמר לנו" "יבחר פסוק
רחמים. בכסא יושב הקב"ה התקיעות שעלֿידי חז"ל דרשו עליו שופר",
גם  ממשיכים התקיעות שעלֿידי והיינו שייכות, ביניהם שיש מובן מכך

העצמות – לנו") ("יבחר בישראל הקב"ה בחירת שמצד (a)הרחמים

הרצון  המשכת – עליכם" ה"תמליכוני את גם פועלת שופר תקיעת
שעלֿידי  העובדה אורֿאיןֿסוף. מעצמות המשכה שהיא במלוכה, והתענוג
שבתקיעת  מלמדת למלך, יתברך אותו עושים מצוה) (שהיא שופר תקיעת

לעצמות מגיעים ידה על ב. מצווה. קיום א. ענינים: שני (b)שופר

ענינה  מלכות מהעצמות: המשכה נדרשת המלכות שלבנין נוסף ביאור
בנין  (ולכן לדומם עד מטה, למטה יגיע שהגילוי הוא המלכות ובנין גילוי,
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בעשיה, הגילוי נמשך זה ידי על כי שופר, תקיעת עלֿידי נעשה המלכות
יותר. למעלה שורשה יותר למטה שההמשכה וככל שופר). – לדומם ועד
מתגלה  ידה שעל דצמצום), הירידה (מהֿשאיןֿכן דמשל הירידה וכדוגמת
מהתלבשות  דלמעלה בגדר מוגדרת שאינה שבחכמה, ההפלאה כח אמיתית
בגדר  מוגדר שאינו מופלא כח שהוא המלכות, בנין זה דרך ועל . במשל

בדומם גם מתלבש ולכן מהתלבשות, (c)דלמעלה

דבכך  הכח, לגבי יחס לירידה יש הב' לביאור הביאורים: בין החילוק
מובן  ומזה יותר. מטה לרדת וביכולתו מוגדר, שאינו שלו ההפלאה מתגלה

ל  ואילו דאורֿאיןֿסוף). ההפלאה (אלא ממש העצמות זו הא'שאין ביאור
ממש מהעצמות היא המלכות בבנין (d)ההמשכה

האדם, בריאת התחדשות – העיקרי א. בראשֿהשנה: ענינים שני
התחדשות  מכך, כתוצאה ב. מעשיך"). תחילת היום ("זה זה ביום שנברא
שני  בשביל הוא המלכות בנין ראשון"). ליום ("זכרון כולה הבריאה
מחדש. העולמות שיתהוו כדי ב. הנשמות. תולדת - העיקרי א. הענינים:
ולכן  בעצמות, המושרשת הנשמה עצם מצד הביטול הוא "תמליכוני"
ולהמשיכן  דנשמות, מציאות שאין למקום להגיע ניתן זו עבודה עלֿידי

(e)משם

השורש  ידו: על הנפעל המלכות לבנין הנשמה עצם גילוי של השייכות
היא  מחד – במחשבה" עלו "ישראל גבי כמבואר הוא בעצמות ישראל של

היא zinvrמחשבה ומאידך לו), חוץ (ואינה החושב עם אחד שהיא ,
בדבר אודות lcapמחשבה חושב שהעצמות והיינו עצמו). אודות (ולא

יתברך", לו "דירה מחד – הבריאה תכלית משלימים ישראל (ולכן הזולת
זה, ומטעם דווקא. זולת על היא מלכות זה דרך על "בתחתונים"). ומאידך
משרשה  המלכות ממשיכים העצמית, במחשבה הנשמה שרש גילוי עלֿידי

העצמית (f)במחשבה

של (zeevnהשייכות עליכם" ד"תמליכוני לעניין שופר, dlrnlyתקיעת
רצון  א. אמלוך: דאנא ברצון המדריגות ג' ידה: על הנפעל המצוות) מעניין
שייך  שאינו הסכם – הנעלם רצון ב. לפועל. השייכת התעוררות – גלוי
לגבי  גם נעלם – בעצמותו המוחלט רצון ג. לעצמו). הוא גלוי (אך לפועל
רצון  ואילו עצמו, עלֿידי רק מתעורר הנעלם רצון נוסף: הבדל עצמו.
אמנם  מלמטה). שבאה (התעוררות דלתתא אתערותא עלֿידי מתעורר הגלוי
הוחלט  שכן משום אלא לרצון), באיןֿערוך היא (שכן מעלתה מצד זה אין
המוחלט, דרצון זו החלטת הגלוי. הרצון את תעורר שהיא המוחלט, ברצון

העולמות. מצד גם תהיה יתברך שמלכותו בכדי היא

מעורר  – המצוה קיום א. שופר: בתקיעת הענינים בשני הצורך וזהו
הרצון  את ממשיך – הנשמה עצם מצד הביטול ב. הגלוי. הרצון את

דלתתא) לאתערותא הכוח את (הנותן .(g)המוחלט
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הספירות  כל – בשרשה עניינים: בכמה הספירות משאר חלוקה מלכות
כל  – במהותה ברדל"א. מושרשת מלכות ואילו אנפין, באריך כלולות
כל  – בהתעוררותה נקודה. היא ומלכות נהורין הן בשרשן הספירות
הזולת. ידי על רק מתעוררת ומלכות מעצמן מתעוררות הספירות
חיים), (בעלי בערכן שאינו מה כלפי גם מתגלות הספירות כל – בהתגלותה
הספירות  כל וכן, האדם). (מין שבערכה מי כלפי רק מתגלית ומלכות
הוא  הללו לחילוקים הטעם בריחוק. השפעתה ומלכות בקירוב, השפעתן
ולכן  לעצמו, גם אתידע דלא ברדל"א, הוא המלכות ששרש לפי
בערכה, המעורר להיות צריך ועלֿכן דווקא, הזולת עלֿידי היא התעוררותה
היא  השפעתה גם כן ועלֿידי בן), (מהֿשאיןֿכן ובריחוק נפרד ומאידך
שברדל"א  העצמית מההתנשאות באים והתנשאות שהריחוק ועוד בריחוק,

(h)

של  שהבחינה מובן בנים), על (ולא עם על דוקא היא שהמלוכה כיון
ישראל, מלך הוא זה דעלֿידי בניו. שהם מכך יותר נעלית ה', כעם ישראל
שעיקר  מובן זה ועלֿפי העצמית. ההתנשאות מצד באה זו והתנשאותו

המלכות בענין הוא בראשֿהשנה והחידוש (i)ההדגשה

הספירות  וכל לקדמותם, הדברים כל חוזרים השנה שבראש אף
את  מדגישים מכלֿמקום יתברך, עצמותו – הראשון משרשן אז נמשכות
מציאות  לא ובחינת נקודה בחינת היא המלכות ספירת שכן, דוקא. המלכות
באופן  היא למטה בהמשכתה וגם גילוי), שעניינן הספירות כשאר (דלא
בענין  היא השנה בראש שההדגשה וזהו (העצמות). שרשה בה שנרגש

והתחלקות) מציאות בבחינת (שהוא הדיבור בענין ולא דוקא (i`)המלכות

באלול), כ"ה על (ולא ראשֿהשנה על נאמר מעשיך" תחילת היום "זה
לעשות  – הבריאה כוונת תכלית נשלמת שעלֿידו האדם, נברא שבו כיון

העולם) לגשמיות (ועד בתחתונים דירה ית' 49..............(ai)לעצמותו

,åðéúìçð úà åðì øçáé‚"Î˘˙'‰ ‰˘‰ ˘‡¯„ '· ÌÂÈ

בקול  "הוי'ה הפסוק עם יחד התקיעות קודם נאמר לנו" "יבחר פסוק
רחמים. בכסא יושב הקב"ה התקיעות שעלֿידי חז"ל דרשו עליו שופר",
גם  ממשיכים התקיעות שעלֿידי והיינו שייכות, ביניהם שיש מובן מכך

העצמות – לנו") ("יבחר בישראל הקב"ה בחירת שמצד (a)הרחמים

הרצון  המשכת – עליכם" ה"תמליכוני את גם פועלת שופר תקיעת
שעלֿידי  העובדה אורֿאיןֿסוף. מעצמות המשכה שהיא במלוכה, והתענוג
שבתקיעת  מלמדת למלך, יתברך אותו עושים מצוה) (שהיא שופר תקיעת

לעצמות מגיעים ידה על ב. מצווה. קיום א. ענינים: שני (b)שופר

ענינה  מלכות מהעצמות: המשכה נדרשת המלכות שלבנין נוסף ביאור
בנין  (ולכן לדומם עד מטה, למטה יגיע שהגילוי הוא המלכות ובנין גילוי,
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בעשיה, הגילוי נמשך זה ידי על כי שופר, תקיעת עלֿידי נעשה המלכות
יותר. למעלה שורשה יותר למטה שההמשכה וככל שופר). – לדומם ועד
מתגלה  ידה שעל דצמצום), הירידה (מהֿשאיןֿכן דמשל הירידה וכדוגמת
מהתלבשות  דלמעלה בגדר מוגדרת שאינה שבחכמה, ההפלאה כח אמיתית
בגדר  מוגדר שאינו מופלא כח שהוא המלכות, בנין זה דרך ועל . במשל

בדומם גם מתלבש ולכן מהתלבשות, (c)דלמעלה

דבכך  הכח, לגבי יחס לירידה יש הב' לביאור הביאורים: בין החילוק
מובן  ומזה יותר. מטה לרדת וביכולתו מוגדר, שאינו שלו ההפלאה מתגלה

ל  ואילו דאורֿאיןֿסוף). ההפלאה (אלא ממש העצמות זו הא'שאין ביאור
ממש מהעצמות היא המלכות בבנין (d)ההמשכה

האדם, בריאת התחדשות – העיקרי א. בראשֿהשנה: ענינים שני
התחדשות  מכך, כתוצאה ב. מעשיך"). תחילת היום ("זה זה ביום שנברא
שני  בשביל הוא המלכות בנין ראשון"). ליום ("זכרון כולה הבריאה
מחדש. העולמות שיתהוו כדי ב. הנשמות. תולדת - העיקרי א. הענינים:
ולכן  בעצמות, המושרשת הנשמה עצם מצד הביטול הוא "תמליכוני"
ולהמשיכן  דנשמות, מציאות שאין למקום להגיע ניתן זו עבודה עלֿידי

(e)משם

השורש  ידו: על הנפעל המלכות לבנין הנשמה עצם גילוי של השייכות
היא  מחד – במחשבה" עלו "ישראל גבי כמבואר הוא בעצמות ישראל של

היא zinvrמחשבה ומאידך לו), חוץ (ואינה החושב עם אחד שהיא ,
בדבר אודות lcapמחשבה חושב שהעצמות והיינו עצמו). אודות (ולא

יתברך", לו "דירה מחד – הבריאה תכלית משלימים ישראל (ולכן הזולת
זה, ומטעם דווקא. זולת על היא מלכות זה דרך על "בתחתונים"). ומאידך
משרשה  המלכות ממשיכים העצמית, במחשבה הנשמה שרש גילוי עלֿידי

העצמית (f)במחשבה

של (zeevnהשייכות עליכם" ד"תמליכוני לעניין שופר, dlrnlyתקיעת
רצון  א. אמלוך: דאנא ברצון המדריגות ג' ידה: על הנפעל המצוות) מעניין
שייך  שאינו הסכם – הנעלם רצון ב. לפועל. השייכת התעוררות – גלוי
לגבי  גם נעלם – בעצמותו המוחלט רצון ג. לעצמו). הוא גלוי (אך לפועל
רצון  ואילו עצמו, עלֿידי רק מתעורר הנעלם רצון נוסף: הבדל עצמו.
אמנם  מלמטה). שבאה (התעוררות דלתתא אתערותא עלֿידי מתעורר הגלוי
הוחלט  שכן משום אלא לרצון), באיןֿערוך היא (שכן מעלתה מצד זה אין
המוחלט, דרצון זו החלטת הגלוי. הרצון את תעורר שהיא המוחלט, ברצון

העולמות. מצד גם תהיה יתברך שמלכותו בכדי היא

מעורר  – המצוה קיום א. שופר: בתקיעת הענינים בשני הצורך וזהו
הרצון  את ממשיך – הנשמה עצם מצד הביטול ב. הגלוי. הרצון את

דלתתא) לאתערותא הכוח את (הנותן .(g)המוחלט
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המ  ברצון ענינים הגלוי,שני לרצון בשייכות שהוא כמו א. וחלט:
ההפלאה  מתגלה דבכך (כנ"ל), דלתתא אתערותא עלֿידי ומעוררו
המוחלט  רצון ב. שבאיןֿערוך. מענין להתעורר שביכולתה שבעצמות,

סיבה. ללא דלתא באתערותא שרוצה עצמו,

את  מעוררת – שבה המצוה א. ענינים: ג' יש שופר שבתקיעת וזהו
גבול  הבלי ממשיכה – מההגבלות יציאה התשובה, ענין ב. הגלוי. הרצון
המוחלט  הרצון את ממשיך – הנשמה עצם גילוי ג. (ההפלאה). שבעצמות

(h)עצמו

כי  מחדש, המלכות בנין נדרשת ראשֿהשנה שבכל לכך הפנימי הטעם
בעולם, גם זה) (מעין יותר נעלה גילוי נמשך המוחלט רצון המשכת עלֿידי

בתחתונים דירה של הכוונה .(i)ונשלמת

עצם  גילוי יהיה שופר תקיעת שעלֿידי הבקשה היא – לנו" "יבחר
יעקב" גאון את נחלתינו "את הבחירה). (מצד בעצמות המושרשת הנשמה
עם  ושייכותו הלב. בנקודת השורה היהדות בנקודת הוא זה דגילוי –
נשלמת  זה גילוי עלֿידי כי השלישי, ביתֿהמקדש על שקאי הפירוש

השלישי. בביתֿהמקדש שעיקרו (כנ"ל), בתחתונים דדירה הכוונה

דהרחמים  גו', אלוקים עלה הפסוק עם גו' לנו יבחר של והקשר
גבול, בלי רחמים הם שופר) בקול (הוי' שופר תקיעת עלֿידי הנמשכים

בישראל העצמות בחירת מתגלה זה שעלֿידי 79.................(i`)כיון

,ãòåî ìäåàá äéäé àì íãà ìëå‚"Î˘˙'‰ ‰·Â˘˙ ˙·˘ ,ÂÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù ˙·˘

שלמעלה  גילוי נמשך לקודשֿהקדשים נכנס הגדול שהכהן בעת
לנבראים  מקום אין זה גילוי ולגבי הוי'ה", "סוד "lkeמהשתלשלות, okle ,

אדם. פני פניהם שדמות המלאכים לא אפילו מועד", באוהל יהי'ה לא אדם
שגם  אף עצמו, קודשֿהקודשים מעלת שמצד מהגילוי נעלה היה זה וגילוי

מהשתלשלות למעלה היה (`)הוא

מהשתלש  שלמעלה בשמיני דרגות שמיני כמה א. מזו: למעלה זו לות,
ממצוות). (שלמעלה דתשובה שמיני ב. דקודשֿהקדשים. ושמיני דמילה,
שמונה  ד. השנה). דכל מתשובה (שלמעלה דיוםֿהכיפורים שמיני ג.
משייכות  גם שלמעלה גילוי השבע). שלפני (אחת דיוםֿהכיפורים ההזיות

(a)להשתלשלות

נקראות  המצוות ואילו מצוך"), ("אנכי אנכי עם קשורה התשובה מצות
(הנברא  ובעולם באדם נמשך שעלֿידם הוא המצוות דענין הוי'ה. מצוות

מהטבע שלמעלה הוי'ה שם גילוי אלוקים) (b)משם

אלוקים  שם עלֿידי שנתהווה בעולם הוי'ה שם גילוי להמשיך היכולת
("עשה  מלכתחילה הכוונה היתה שכן לפי הוא הוי'ה), על (המעלים

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

חשבונות  בקשו ("המה בעוונך" "כשלת אם אך ישר"). האדם את האלוקים
עלֿידי  מהוי'ה שלמעלה מאנוכי המשכה תחילה להיות צריכה אזי רבים"),

ישראל". "שובה – התשובה

כוונת  היפך שהוא כיון חטא, על כפרה אין בעולם שמתלבש האור מצד
מצד  א. דרגות: חלוקי יש מהעולם שלמעלה האור מצד העולם. בריאת
– והוד) (נצח הנבואה מצד ב. מיתה. עלֿידי הכפרה – (דמלכות) חכמה
נעשים  התשובה דעלֿידי ותשובה. בקרבן די – התורה מצד ג. ביסורים. די
הקב"ה  מצד ד. מתכפרות. השגגות הקרבן ועלֿידי כשגגות, זדונות

לזכויות. נהפכים הם התשובה עלֿידי – מהתורה) (שלמעלה

(שלמעלה  תשובה מועילה דהשתלשלות) (חכמה התורה מצד גם
מהשתלשלות. שלמעלה איןֿסוף אור שורה בתורה שכן מהשתלשלות),
כח  ולכן והגבלה. במדידה הוא בהשתלשלות, נמשך שהאור היות אמנם
הקב"ה, מצד בתשובה ואילו כשגגות. שיהיו רק הוא התורה מצד התשובה
נהפכים  הזדונות בעצמותו, שהוא כמו מהשתלשלות שלמעלה איןֿסוף אור

(c)לזכויות

כי  התורה, עלֿידי הוא אף התגלה מהתורה) (שלמעלה הקב"ה מענה
איןֿסוף. אור בעצמות הוא התורה שורש

הוי'ה "טוב בחינת הוא תשובה, גבי הנאמר הוי'ה" וישר ",lkl"טוב
נתינת  גבי זה פסוק מובא ולפיכך הזדונות. על גם מכפרת תשובה שכן

הוי'ה "טוב הפסוק (ולא שמשמעוeieewlהתורה לישראל.(`)", (a)רק
פנימ  מצדהשפעה התורה של הטוב דזהו התורה), דוגמת Â˘(d)¯˘‰ית,

"טוב", הוי'ה": וישר "טוב מבחינת היא התשובה שעלֿידי ההמשכה
המשכת  הקב"ה, של מטובו הזדונות על מכפרת התשובה – המשפיע מצד
"ישר", לכך). ראוי שהאדם מפני (ולא מהשתלשלות שלמעלה איןֿסוף אור
באדם  פנימית פעולה היא תשובה שעלֿידי הכפרה – למעלה כמו למטה
שהמשכת  לפי שלו, הפגמים את שמתקנת החטאים), על ויתור (ולא השב

להמשכה כלי כמו הוא שהאדם דחסד, באופן היא (e)הטוב

מ  הכפרה נמשכת תשובה הענינים lraעלֿידי מתכפרים ובכך הרצון,
הנשמה  עצם התקשרות מתגלה ביוםֿהכיפורים ואילו הרצון. היפך שנעשו
אמנם  מלכתחילה. פגם אין שלגביה הרצון), מבעל (שלמעלה העצמות עם
שהכפרה  (וכדי בפנימיות תהיה שהכפרה כדי בתשובה, גם אז צורך יש
דהעלאה), בתנועה (ולא שלהם בציור שהם כמו הגלויים בכוחות תומשך

עלֿידי "אחת zevnהוא דיוםֿהכיפורים, ההזיות שמונה וזהו התשובה).
הגילוי  (המשכת למטה" "שבע מכן ולאחר היחידה), (גילוי למעלה"

הגלויים) (f)בכוחות

מלכתחילה  הבריאה כוונת שכן לעולמות. השייך אור – דמילה שמיני
חדש  אור – דתשובה שמיני המצוות. עלֿידי הגילויים ימשיכו שישראל
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המ  ברצון ענינים הגלוי,שני לרצון בשייכות שהוא כמו א. וחלט:
ההפלאה  מתגלה דבכך (כנ"ל), דלתתא אתערותא עלֿידי ומעוררו
המוחלט  רצון ב. שבאיןֿערוך. מענין להתעורר שביכולתה שבעצמות,

סיבה. ללא דלתא באתערותא שרוצה עצמו,

את  מעוררת – שבה המצוה א. ענינים: ג' יש שופר שבתקיעת וזהו
גבול  הבלי ממשיכה – מההגבלות יציאה התשובה, ענין ב. הגלוי. הרצון
המוחלט  הרצון את ממשיך – הנשמה עצם גילוי ג. (ההפלאה). שבעצמות

(h)עצמו

כי  מחדש, המלכות בנין נדרשת ראשֿהשנה שבכל לכך הפנימי הטעם
בעולם, גם זה) (מעין יותר נעלה גילוי נמשך המוחלט רצון המשכת עלֿידי

בתחתונים דירה של הכוונה .(i)ונשלמת

עצם  גילוי יהיה שופר תקיעת שעלֿידי הבקשה היא – לנו" "יבחר
יעקב" גאון את נחלתינו "את הבחירה). (מצד בעצמות המושרשת הנשמה
עם  ושייכותו הלב. בנקודת השורה היהדות בנקודת הוא זה דגילוי –
נשלמת  זה גילוי עלֿידי כי השלישי, ביתֿהמקדש על שקאי הפירוש

השלישי. בביתֿהמקדש שעיקרו (כנ"ל), בתחתונים דדירה הכוונה

דהרחמים  גו', אלוקים עלה הפסוק עם גו' לנו יבחר של והקשר
גבול, בלי רחמים הם שופר) בקול (הוי' שופר תקיעת עלֿידי הנמשכים

בישראל העצמות בחירת מתגלה זה שעלֿידי 79.................(i`)כיון

,ãòåî ìäåàá äéäé àì íãà ìëå‚"Î˘˙'‰ ‰·Â˘˙ ˙·˘ ,ÂÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù ˙·˘

שלמעלה  גילוי נמשך לקודשֿהקדשים נכנס הגדול שהכהן בעת
לנבראים  מקום אין זה גילוי ולגבי הוי'ה", "סוד "lkeמהשתלשלות, okle ,

אדם. פני פניהם שדמות המלאכים לא אפילו מועד", באוהל יהי'ה לא אדם
שגם  אף עצמו, קודשֿהקודשים מעלת שמצד מהגילוי נעלה היה זה וגילוי

מהשתלשלות למעלה היה (`)הוא

מהשתלש  שלמעלה בשמיני דרגות שמיני כמה א. מזו: למעלה זו לות,
ממצוות). (שלמעלה דתשובה שמיני ב. דקודשֿהקדשים. ושמיני דמילה,
שמונה  ד. השנה). דכל מתשובה (שלמעלה דיוםֿהכיפורים שמיני ג.
משייכות  גם שלמעלה גילוי השבע). שלפני (אחת דיוםֿהכיפורים ההזיות

(a)להשתלשלות

נקראות  המצוות ואילו מצוך"), ("אנכי אנכי עם קשורה התשובה מצות
(הנברא  ובעולם באדם נמשך שעלֿידם הוא המצוות דענין הוי'ה. מצוות

מהטבע שלמעלה הוי'ה שם גילוי אלוקים) (b)משם

אלוקים  שם עלֿידי שנתהווה בעולם הוי'ה שם גילוי להמשיך היכולת
("עשה  מלכתחילה הכוונה היתה שכן לפי הוא הוי'ה), על (המעלים

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

חשבונות  בקשו ("המה בעוונך" "כשלת אם אך ישר"). האדם את האלוקים
עלֿידי  מהוי'ה שלמעלה מאנוכי המשכה תחילה להיות צריכה אזי רבים"),

ישראל". "שובה – התשובה

כוונת  היפך שהוא כיון חטא, על כפרה אין בעולם שמתלבש האור מצד
מצד  א. דרגות: חלוקי יש מהעולם שלמעלה האור מצד העולם. בריאת
– והוד) (נצח הנבואה מצד ב. מיתה. עלֿידי הכפרה – (דמלכות) חכמה
נעשים  התשובה דעלֿידי ותשובה. בקרבן די – התורה מצד ג. ביסורים. די
הקב"ה  מצד ד. מתכפרות. השגגות הקרבן ועלֿידי כשגגות, זדונות

לזכויות. נהפכים הם התשובה עלֿידי – מהתורה) (שלמעלה

(שלמעלה  תשובה מועילה דהשתלשלות) (חכמה התורה מצד גם
מהשתלשלות. שלמעלה איןֿסוף אור שורה בתורה שכן מהשתלשלות),
כח  ולכן והגבלה. במדידה הוא בהשתלשלות, נמשך שהאור היות אמנם
הקב"ה, מצד בתשובה ואילו כשגגות. שיהיו רק הוא התורה מצד התשובה
נהפכים  הזדונות בעצמותו, שהוא כמו מהשתלשלות שלמעלה איןֿסוף אור

(c)לזכויות

כי  התורה, עלֿידי הוא אף התגלה מהתורה) (שלמעלה הקב"ה מענה
איןֿסוף. אור בעצמות הוא התורה שורש

הוי'ה "טוב בחינת הוא תשובה, גבי הנאמר הוי'ה" וישר ",lkl"טוב
נתינת  גבי זה פסוק מובא ולפיכך הזדונות. על גם מכפרת תשובה שכן

הוי'ה "טוב הפסוק (ולא שמשמעוeieewlהתורה לישראל.(`)", (a)רק
פנימ  מצדהשפעה התורה של הטוב דזהו התורה), דוגמת Â˘(d)¯˘‰ית,

"טוב", הוי'ה": וישר "טוב מבחינת היא התשובה שעלֿידי ההמשכה
המשכת  הקב"ה, של מטובו הזדונות על מכפרת התשובה – המשפיע מצד
"ישר", לכך). ראוי שהאדם מפני (ולא מהשתלשלות שלמעלה איןֿסוף אור
באדם  פנימית פעולה היא תשובה שעלֿידי הכפרה – למעלה כמו למטה
שהמשכת  לפי שלו, הפגמים את שמתקנת החטאים), על ויתור (ולא השב

להמשכה כלי כמו הוא שהאדם דחסד, באופן היא (e)הטוב

מ  הכפרה נמשכת תשובה הענינים lraעלֿידי מתכפרים ובכך הרצון,
הנשמה  עצם התקשרות מתגלה ביוםֿהכיפורים ואילו הרצון. היפך שנעשו
אמנם  מלכתחילה. פגם אין שלגביה הרצון), מבעל (שלמעלה העצמות עם
שהכפרה  (וכדי בפנימיות תהיה שהכפרה כדי בתשובה, גם אז צורך יש
דהעלאה), בתנועה (ולא שלהם בציור שהם כמו הגלויים בכוחות תומשך

עלֿידי "אחת zevnהוא דיוםֿהכיפורים, ההזיות שמונה וזהו התשובה).
הגילוי  (המשכת למטה" "שבע מכן ולאחר היחידה), (גילוי למעלה"

הגלויים) (f)בכוחות

מלכתחילה  הבריאה כוונת שכן לעולמות. השייך אור – דמילה שמיני
חדש  אור – דתשובה שמיני המצוות. עלֿידי הגילויים ימשיכו שישראל
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שלא  מהמשכה הוא והתיקון הבריאה, כוונת היפך הוא דחטא מבעלֿהרצון.
בקודשֿהקדשים  ההזיות שמונה אליה. שייכת אך הבריאה, בכוונת היתה
מבעלֿהרצון  שלמעלה איןֿסוף אור עצמות גילוי – השבע) שלפני (אחת

השבע) שלאחר שמיני – מבעלֿהרצון הוא בכללותו יוםֿהכיפורים (g)(אך

שייכות  לו היתה בקודשֿהקדשים מהשתלשלות דלמעלה הגילוי
בקודשֿהקדשים, הכהןֿהגדול של עבודתו עלֿידי ואילו להשתלשלות,
כל  דווקא אז ולכן (כנ"ל), העצמות עם הנשמה דעצם ההתקשרות התגלתה

מלאכים. אפילו יהיה, לא אדם

נקראת  ולכן יחידה, כנגד שהיא נעילה בתפלת בעיקר מאיר זה גילוי
ליכנס. יכולים אין עליונים הכי נבראים וגם השערים שננעלים נעילה,

שענינו  – ישראל" בהו מתחבר הוה דקוב"ה "בזמנא כתוב: בזוהר
הוא  זה דגילוי – לכם" תהיה עצרת השמיני ביום כך "בגין היחידה. גילוי
"תהיה  ולכן הכפורים, שביום הענינים כל אז ישנם שכן עצרת, בשמיני

אתך לזרים ואין לבדך לך 109.....................................(h)לכם",

,åáùú úåëåñá‚"Î˘˙'‰ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '· ÌÂÈ

בפנימיות  שבה המקיפים האורות את ממשיכים בסוכה הישיבה עלֿידי
הושבתי", "בסוכות – מאתערותאֿדלעילא הוא לזה והכח ובהתיישבות.
בסוכות" "תשבו – בכחֿעצמם זאת להמשיך לישראל הכח ניתן שעלֿידה

(`)

ציווי, בלשון תשבו", "בסוכות א. ענינים: שני עצמה דישראל בישיבה
בלשון  בסוכות", ישבו בישראל האזרח "כל ב. הקרוב. מקיף – ישראל לכל
היא  בו שהישיבה (העצמות), הרחוק מקיף – בלבד בישראל האזרח סיפור,

ציווי. בה שייך שאין בישראל"), ("אזרח הנשמה בעצם

שעצם  מפני הוא תשבו"), ("בסוכות מקיףֿהקרוב להמשיך הכח
בסוכות") ישבו בישראל האזרח ("כל בעצמות מושרשת (a)הנשמה

דיוםֿהכיפורים  התשובה שעלֿידי מהעצמות ההמשכה מתגלה בסוכות
בהתיישבות. לבוא יכול המקיף גם העצמות ומצד חגינו"), ליום ("בכסה

דיוםֿהכיפורים) התשובה התשובה (גילוי תשבו" ד"בסוכות העבודה
כל  מתקנים התשובה שעלֿידי לזה דהטעם ידה. על הנפעל לשינוי שייכת
חדשה. מציאות ונעשה האדם משתנה התשובה שעלֿידי לפי הוא הפגמים,
הכוונה  היפך הוא החטא שכן למעלה. גם הוא שבתשובה החידוש
בכוונת  היה שלא אורֿחדש נמשך התשובה ועלֿידי דבריאתֿהעולם,
לפי  הוא למעלה) והן באדם, (הן הללו החידושים לשני והכח הבריאה.

בעצמות. הנשמה ששרש

שהאדם  בכך הוא דיוםֿהכיפורים בתשובה הנשמה עצם שגילוי כשם

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

dpzyn התשובה (גילוי בסוכות העצמות דהמשכת הגילוי כך ממציאותו,
המקיפים שאורות בכך הוא אורות mipzynדיוםֿהכפורים) להיות

(c)מתיישבים

עצמה  בתשובה א. בשניים: הוא התשובה עלֿידי הנשמה עצם גילוי
עלֿידי  מציאותו לשנות והיכולת משורשו, נפרד האדם החטא ע"י –
היהדות  נקודת – התשובה בסיבת ב. הנשמה. עצם גילוי מצד היא התשובה
היא  באלוקות שהתקשרותה כיון בשלימות, תמיד היא לתשובה המעוררת

בדבר. תלויה שאינה עצמית התקשרות

גורמים  החטאים – עצמה התשובה של הגילוי מצד ביניהם: החילוק
של  הגילוי מצד הרצון). מבעל הכפרה דרך (על בחיצוניות רק אולם פירוד,
שע"י  הכפרה דרך (על פירוד נעשה לא מלכתחילה – התשובה סיבת

בעצמות). עצםֿהנשמה התקשרות

צריכה  יום", של "עיצומו – העצמית התקשרות גילוי שיהיה בכדי
מהתקשרות  (הבאה תשובה – לכך הקשורה האדם מצד פעולה להיות

(d)העצמית)

בהם  העבודה ולפיכך עשרתֿימיֿתשובה, כל במשך  הוא בניןֿהמלכות
שברצוןֿהנעלם  ההחלט נמשך עלֿידה – תשובה א. כבראשֿהשנה: היא
פנימי  ביטול ב. הרצוןֿגלוי. תעורר שאתערותאֿדלתתא וברצוןֿהמוחלט,
הפירושים  ב' וזהו בעצמו. רצוןֿהמוחלט נמשך עלֿידה – דעצםֿהנשמה
(השייכים  ברצון העומקים ב' המשכת א. ממעמקים": המעלות ב"שיר
לכוחות  (השייכים ויחידה דחיה התשובה עבודת עלֿידי הגלוי), לרצון
עלֿידי  עצמו), המוחלט (רצון עיקרין" דכל "עיקרא המשכת ב. הגלויים).

הנשמה) עצם מצד (ביטול עלמא" בני כל "דזמינין (e)העבודה

לכוחות  השייכת הנשמה בעצם עבודתם עיקר עשרתֿימיֿתשובה,
ויוםֿהכיפורים  עליכם) (תמליכוני ראשֿהשנה ואילו תשובה. – הגלויים
הגלויים. מכוחות שלמעלה הנשמה בעצם עבודתם עיקר יום), של (עיצומו

 ֿ דיום התשובה שכן בתשובה, היא הנ"ל יוםֿהכיפורים עבודת
ולכן  העצמות, עם מקושר להיות תכליתה השנה) מכל (בשונה הכיפורים
"זמן  וזהו הגלויים. מכוחות שלמעלה דעצםֿהנשמה ההתקשרות בה נרגשת

בשווה לכולם – לכל" (f)תשובה

- התשובה מעשה א. דיוםֿהכיפורים: בתשובה ענינים ג' שישנם כשם
הגלוי  כוחותיו גילוי שינוי – לתשובה הכח ב. חדשה. למציאות והפיכתו ים

הרצון  – התשובה סיבת ג. הגלויים. לכוחותיו השייך הנשמה, עצם
עלֿדרך  בגילוי). הוא (וביוםֿהכיפורים בעצמות הנשמה עצם להתקשרות
במקיףֿהקרוב  שינוי – תשבו" "בסוכות פעולת א. בסוכות: ענינים ג' זה
הושבתי", בסוכות "כי – תשבו" ל"בסוכות הכח ב. בהתיישבות. הנהיה
לפנימי  מקיף בין חילוק אין שלגביו מהעצמות המשכה דלעילא, אתערותא
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שלא  מהמשכה הוא והתיקון הבריאה, כוונת היפך הוא דחטא מבעלֿהרצון.
בקודשֿהקדשים  ההזיות שמונה אליה. שייכת אך הבריאה, בכוונת היתה
מבעלֿהרצון  שלמעלה איןֿסוף אור עצמות גילוי – השבע) שלפני (אחת

השבע) שלאחר שמיני – מבעלֿהרצון הוא בכללותו יוםֿהכיפורים (g)(אך

שייכות  לו היתה בקודשֿהקדשים מהשתלשלות דלמעלה הגילוי
בקודשֿהקדשים, הכהןֿהגדול של עבודתו עלֿידי ואילו להשתלשלות,
כל  דווקא אז ולכן (כנ"ל), העצמות עם הנשמה דעצם ההתקשרות התגלתה

מלאכים. אפילו יהיה, לא אדם

נקראת  ולכן יחידה, כנגד שהיא נעילה בתפלת בעיקר מאיר זה גילוי
ליכנס. יכולים אין עליונים הכי נבראים וגם השערים שננעלים נעילה,

שענינו  – ישראל" בהו מתחבר הוה דקוב"ה "בזמנא כתוב: בזוהר
הוא  זה דגילוי – לכם" תהיה עצרת השמיני ביום כך "בגין היחידה. גילוי
"תהיה  ולכן הכפורים, שביום הענינים כל אז ישנם שכן עצרת, בשמיני

אתך לזרים ואין לבדך לך 109.....................................(h)לכם",

,åáùú úåëåñá‚"Î˘˙'‰ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '· ÌÂÈ

בפנימיות  שבה המקיפים האורות את ממשיכים בסוכה הישיבה עלֿידי
הושבתי", "בסוכות – מאתערותאֿדלעילא הוא לזה והכח ובהתיישבות.
בסוכות" "תשבו – בכחֿעצמם זאת להמשיך לישראל הכח ניתן שעלֿידה

(`)

ציווי, בלשון תשבו", "בסוכות א. ענינים: שני עצמה דישראל בישיבה
בלשון  בסוכות", ישבו בישראל האזרח "כל ב. הקרוב. מקיף – ישראל לכל
היא  בו שהישיבה (העצמות), הרחוק מקיף – בלבד בישראל האזרח סיפור,

ציווי. בה שייך שאין בישראל"), ("אזרח הנשמה בעצם

שעצם  מפני הוא תשבו"), ("בסוכות מקיףֿהקרוב להמשיך הכח
בסוכות") ישבו בישראל האזרח ("כל בעצמות מושרשת (a)הנשמה

דיוםֿהכיפורים  התשובה שעלֿידי מהעצמות ההמשכה מתגלה בסוכות
בהתיישבות. לבוא יכול המקיף גם העצמות ומצד חגינו"), ליום ("בכסה

דיוםֿהכיפורים) התשובה התשובה (גילוי תשבו" ד"בסוכות העבודה
כל  מתקנים התשובה שעלֿידי לזה דהטעם ידה. על הנפעל לשינוי שייכת
חדשה. מציאות ונעשה האדם משתנה התשובה שעלֿידי לפי הוא הפגמים,
הכוונה  היפך הוא החטא שכן למעלה. גם הוא שבתשובה החידוש
בכוונת  היה שלא אורֿחדש נמשך התשובה ועלֿידי דבריאתֿהעולם,
לפי  הוא למעלה) והן באדם, (הן הללו החידושים לשני והכח הבריאה.

בעצמות. הנשמה ששרש

שהאדם  בכך הוא דיוםֿהכיפורים בתשובה הנשמה עצם שגילוי כשם

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

dpzyn התשובה (גילוי בסוכות העצמות דהמשכת הגילוי כך ממציאותו,
המקיפים שאורות בכך הוא אורות mipzynדיוםֿהכפורים) להיות

(c)מתיישבים

עצמה  בתשובה א. בשניים: הוא התשובה עלֿידי הנשמה עצם גילוי
עלֿידי  מציאותו לשנות והיכולת משורשו, נפרד האדם החטא ע"י –
היהדות  נקודת – התשובה בסיבת ב. הנשמה. עצם גילוי מצד היא התשובה
היא  באלוקות שהתקשרותה כיון בשלימות, תמיד היא לתשובה המעוררת

בדבר. תלויה שאינה עצמית התקשרות

גורמים  החטאים – עצמה התשובה של הגילוי מצד ביניהם: החילוק
של  הגילוי מצד הרצון). מבעל הכפרה דרך (על בחיצוניות רק אולם פירוד,
שע"י  הכפרה דרך (על פירוד נעשה לא מלכתחילה – התשובה סיבת

בעצמות). עצםֿהנשמה התקשרות

צריכה  יום", של "עיצומו – העצמית התקשרות גילוי שיהיה בכדי
מהתקשרות  (הבאה תשובה – לכך הקשורה האדם מצד פעולה להיות

(d)העצמית)

בהם  העבודה ולפיכך עשרתֿימיֿתשובה, כל במשך  הוא בניןֿהמלכות
שברצוןֿהנעלם  ההחלט נמשך עלֿידה – תשובה א. כבראשֿהשנה: היא
פנימי  ביטול ב. הרצוןֿגלוי. תעורר שאתערותאֿדלתתא וברצוןֿהמוחלט,
הפירושים  ב' וזהו בעצמו. רצוןֿהמוחלט נמשך עלֿידה – דעצםֿהנשמה
(השייכים  ברצון העומקים ב' המשכת א. ממעמקים": המעלות ב"שיר
לכוחות  (השייכים ויחידה דחיה התשובה עבודת עלֿידי הגלוי), לרצון
עלֿידי  עצמו), המוחלט (רצון עיקרין" דכל "עיקרא המשכת ב. הגלויים).

הנשמה) עצם מצד (ביטול עלמא" בני כל "דזמינין (e)העבודה

לכוחות  השייכת הנשמה בעצם עבודתם עיקר עשרתֿימיֿתשובה,
ויוםֿהכיפורים  עליכם) (תמליכוני ראשֿהשנה ואילו תשובה. – הגלויים
הגלויים. מכוחות שלמעלה הנשמה בעצם עבודתם עיקר יום), של (עיצומו

 ֿ דיום התשובה שכן בתשובה, היא הנ"ל יוםֿהכיפורים עבודת
ולכן  העצמות, עם מקושר להיות תכליתה השנה) מכל (בשונה הכיפורים
"זמן  וזהו הגלויים. מכוחות שלמעלה דעצםֿהנשמה ההתקשרות בה נרגשת

בשווה לכולם – לכל" (f)תשובה

- התשובה מעשה א. דיוםֿהכיפורים: בתשובה ענינים ג' שישנם כשם
הגלוי  כוחותיו גילוי שינוי – לתשובה הכח ב. חדשה. למציאות והפיכתו ים

הרצון  – התשובה סיבת ג. הגלויים. לכוחותיו השייך הנשמה, עצם
עלֿדרך  בגילוי). הוא (וביוםֿהכיפורים בעצמות הנשמה עצם להתקשרות
במקיףֿהקרוב  שינוי – תשבו" "בסוכות פעולת א. בסוכות: ענינים ג' זה
הושבתי", בסוכות "כי – תשבו" ל"בסוכות הכח ב. בהתיישבות. הנהיה
לפנימי  מקיף בין חילוק אין שלגביו מהעצמות המשכה דלעילא, אתערותא



רבינו28 במאמרי ביאורים

ל"בסוכות  הסיבה ג. הרצוןֿהמוחלט). ע"י ברצוןֿהגלוי השינוי דרך (על
מצד  במקיףֿהרחוק ישבו בסוכות", ישבו בישראל האזרח "כל – תשבו"
בעצמות  מושרשים שהם לפי אלא) ושינוי, פעולה של באופן (לא עצמם

במקיףֿהקרוב) הנעשה בשינוי מורגש זה 137....................(g)(וענין

,äåö äøåú‚"Î˘˙'‰ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ

ב. יתברך. ורצונו חכמתו לעצמה, שהיא כפי א. בתורה: ענינים שני
לזכך  בכדי הוא התורה עסק העבודה בתחילת העולם. לזכך שירדה כפי
התורה  לשם התורה לעסק בא זה ועלֿידי לשמה"), שלא ("מתוך הנפש את
שעלֿידה  ירושה, נקראת התורה הבירורים ענין מצד לשמה"). ("בא עצמה
(ששורשם  הגשמיים בדברים הניצוצות מתיקון) (ששורשם ישראל יורשים
לך"), ירושה ("שאינה מזה למעלה היא עצמה התורה אולם מתוהו).

עצמך") ("התקן לשמה לימודֿהתורה עלֿידי (a)ונמשכת

לזכך  לימודֿהתורה – המטה) (זיכוך מטר ולמטר: לטל נמשלה התורה
טל  העולם. לזכך שירדה כפי התורה ממשיך לקחי"), כמטר ("יערוף עצמו
התורה  ממשיך אמרתי"), כטל ("תזל לשמה התורה עסק – מלמעלה) (גילוי

בחינת עצמה, מצד שהיא כנגדו.d"awdכפי ושונה קורא

לגלות  וכדי גשמיים, בדברים המלובש דתורה נגלה הוא דתורה מטר
הוא  דתורה טל כלֿכך. בגילוי הוא אין אז וגם עצמו, לזכך צריך האור את

בגילוי האור בה התורה, (b)פנימיות

המשכת  גם בפרטיות, שכן מתנה. – בתורה יותר ונעלה שלישי ענין יש
היא  כי המטה), (עבודת מטר בחינת היא עצמה מצד שהיא כפי התורה
דרגה  היא דתורה טל בחינת ואילו לשמה. התורה עסק עלֿידי נמשכת

הנמשכת הק dnvrnנעלית ראשונות שעות "ג' בתורה",. ועוסק יושב ב"ה
ושונה קורא מ"הקב"ה (בשונה עצמה מצד מלמעלה ההמשכה "),ecbpkהיא

דעתיק). ראשונות בג' הוא הטל (דשורש דתורה טל בחינת

עוסקת  – החיצוניות ופנימיות: חיצוניות ישנן גופא התורה בפנימיות
התורה  עסק עלֿידי ונמשכת השגה, בגדר היא העולמות, בהשתלשלות
מהשגה, שלמעלה תענוג, – הפנימיות עצמך"). "התקן (בחינת לשמה

דתורה) מתנה (בחינת מעצמה (c)ונמשכת

ישראל  יעקב, בישראל: הבחינות ג' מצד הן בתורה הבחינות ג'
עבודת  עלֿידי אלוקים דשם ההסתר מתקן עבד, בחינת – יעקב  וישורון.
דהוי'ה  הגילוי ממשיך בן, בחינת – ישראל ימיֿהחול. בששת הבירורים
מעבודת  שלמעלה הוי'ה, על להתענג דשבת העבודה עלֿידי עצמו,
עצם  בחינת והוא וסוף. ראש לו שאין שיר, מלשון – ישורון הבירורים.
הבן  (דוגמת דרגות חילוקי בה שאין בעצמות, שמושרשת כפי הנשמה

שנמשך). טרם האב, במוח

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

הבירורים. עבודת – יעקב בחינת עלֿידי היא בתורה הירושה בחינת
המשכת  – ישראל בחינת עלֿידי היא למעלה שהיא כפי התורה בחינת
בחינת  מצד היא דתורה מתנה בחינת לשמה). התורה (עסק אלוקות גילוי

(d)ישורון

ובחינה  הכתוב), (כפשטות ירושה עצמה שהתורה נוספת, בחינה ישנה
ברצון  או היורש במציאות תלויה היא אין שכן ממתנה, אף למעלה היא זו
בשם  מתגלה זה וענין עצמו. המוריש במקום עומד היורש אלא המוריש,

בשווה. ישראל כל בו יעקב, העצם

(שבחר לרצון בשייכות בחירה היא בישראל, הבחירה zevxlענין
במקום  (שעומד הירושה ענין ואילו העצמות. מהפלאת ומקורה בהם),

עצמו. בעצמות מושרשים שישראל הוא המוריש)

הכלי  ולפיכך העצמות, הפלאת שענינה מהבחירה בא לתת הנותן רצון
למעלה  שהיא שהפלאתה הנשמה, –עצם "ישורון" הוא למתנה
בשם  מתגלה עצמו, בעצמות מושרשים שישראל ירושה, ואילו מהתחלקות.

עצמם דישראל  העצם שם (e)"יעקב",

" הוא בראשֿהשנה ההדגשה גאוןepizlgpעיקר עצם awriאת – "
זה  שענין היא לנו" "יבחר והבקשה עצמו, בעצמות המושרשת הנשמה

" בשמחתֿתורה ההדגשה היא וכן בגילוי. ".awriקהלתdyxenיומשך
שווים. ישראל כל דבזה (בעקביים), בריקוד היום מצות ולפיכך

(ולא  עצמית התאחדות היא (והריקוד) יעקב" "קהלת מצד ההתאחדות
שישראל  מתגלה זה ידי ועל מהתחלקות), שלמעלה עילוי שנרגש מצד

"מורשה" – חד כולא וקוב"ה 161..............................(f)אורייתא
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דלמעלה. הזכרון בחינת ממשיכים ביטול עלֿידי – יפקד" כי "ונפקדת
לגמרי, נעלמת ראשֿחודש שבערב הלבנה בדוגמת – חודש" "מחר

חדש. אור בה נמשך ועלֿידיֿזה

"ונפקדת",ycgאור ונקרא לעולמות. משייכות שלמעלה אור הוא
אור  מצד כך לשכחו, ונקל נחשב שאינו דבר כלפי רק הוא שזיכרון דכשם

הביטול עלֿידי דווקא היא שהמשכתו וזהו חשיב. כלא קמיה כולא (`)זה

אתערותא  עלֿידי א. מזו: למעלה זו דלעילא, באתערותא בחינות ג'
לאחר  רק המשכתה אולם במתנה, הבאה ג. עצמה. מצד ב. דלתתא.

העבודה. שלימות

הגילוי  ואילו כלשהו, ערך האדם לעבודת שיש מורה הג' בחינה
קמיה שכולא בדרגא דהוא ממנה, אף נעלה aiyg.ד"ונפקדת" `lk(a)



29 רבינו במאמרי ביאורים

ל"בסוכות  הסיבה ג. הרצוןֿהמוחלט). ע"י ברצוןֿהגלוי השינוי דרך (על
מצד  במקיףֿהרחוק ישבו בסוכות", ישבו בישראל האזרח "כל – תשבו"
בעצמות  מושרשים שהם לפי אלא) ושינוי, פעולה של באופן (לא עצמם

במקיףֿהקרוב) הנעשה בשינוי מורגש זה 137....................(g)(וענין

,äåö äøåú‚"Î˘˙'‰ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ

ב. יתברך. ורצונו חכמתו לעצמה, שהיא כפי א. בתורה: ענינים שני
לזכך  בכדי הוא התורה עסק העבודה בתחילת העולם. לזכך שירדה כפי
התורה  לשם התורה לעסק בא זה ועלֿידי לשמה"), שלא ("מתוך הנפש את
שעלֿידה  ירושה, נקראת התורה הבירורים ענין מצד לשמה"). ("בא עצמה
(ששורשם  הגשמיים בדברים הניצוצות מתיקון) (ששורשם ישראל יורשים
לך"), ירושה ("שאינה מזה למעלה היא עצמה התורה אולם מתוהו).

עצמך") ("התקן לשמה לימודֿהתורה עלֿידי (a)ונמשכת

לזכך  לימודֿהתורה – המטה) (זיכוך מטר ולמטר: לטל נמשלה התורה
טל  העולם. לזכך שירדה כפי התורה ממשיך לקחי"), כמטר ("יערוף עצמו
התורה  ממשיך אמרתי"), כטל ("תזל לשמה התורה עסק – מלמעלה) (גילוי

בחינת עצמה, מצד שהיא כנגדו.d"awdכפי ושונה קורא

לגלות  וכדי גשמיים, בדברים המלובש דתורה נגלה הוא דתורה מטר
הוא  דתורה טל כלֿכך. בגילוי הוא אין אז וגם עצמו, לזכך צריך האור את

בגילוי האור בה התורה, (b)פנימיות

המשכת  גם בפרטיות, שכן מתנה. – בתורה יותר ונעלה שלישי ענין יש
היא  כי המטה), (עבודת מטר בחינת היא עצמה מצד שהיא כפי התורה
דרגה  היא דתורה טל בחינת ואילו לשמה. התורה עסק עלֿידי נמשכת

הנמשכת הק dnvrnנעלית ראשונות שעות "ג' בתורה",. ועוסק יושב ב"ה
ושונה קורא מ"הקב"ה (בשונה עצמה מצד מלמעלה ההמשכה "),ecbpkהיא

דעתיק). ראשונות בג' הוא הטל (דשורש דתורה טל בחינת

עוסקת  – החיצוניות ופנימיות: חיצוניות ישנן גופא התורה בפנימיות
התורה  עסק עלֿידי ונמשכת השגה, בגדר היא העולמות, בהשתלשלות
מהשגה, שלמעלה תענוג, – הפנימיות עצמך"). "התקן (בחינת לשמה

דתורה) מתנה (בחינת מעצמה (c)ונמשכת

ישראל  יעקב, בישראל: הבחינות ג' מצד הן בתורה הבחינות ג'
עבודת  עלֿידי אלוקים דשם ההסתר מתקן עבד, בחינת – יעקב  וישורון.
דהוי'ה  הגילוי ממשיך בן, בחינת – ישראל ימיֿהחול. בששת הבירורים
מעבודת  שלמעלה הוי'ה, על להתענג דשבת העבודה עלֿידי עצמו,
עצם  בחינת והוא וסוף. ראש לו שאין שיר, מלשון – ישורון הבירורים.
הבן  (דוגמת דרגות חילוקי בה שאין בעצמות, שמושרשת כפי הנשמה

שנמשך). טרם האב, במוח
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הבירורים. עבודת – יעקב בחינת עלֿידי היא בתורה הירושה בחינת
המשכת  – ישראל בחינת עלֿידי היא למעלה שהיא כפי התורה בחינת
בחינת  מצד היא דתורה מתנה בחינת לשמה). התורה (עסק אלוקות גילוי

(d)ישורון

ובחינה  הכתוב), (כפשטות ירושה עצמה שהתורה נוספת, בחינה ישנה
ברצון  או היורש במציאות תלויה היא אין שכן ממתנה, אף למעלה היא זו
בשם  מתגלה זה וענין עצמו. המוריש במקום עומד היורש אלא המוריש,

בשווה. ישראל כל בו יעקב, העצם

(שבחר לרצון בשייכות בחירה היא בישראל, הבחירה zevxlענין
במקום  (שעומד הירושה ענין ואילו העצמות. מהפלאת ומקורה בהם),

עצמו. בעצמות מושרשים שישראל הוא המוריש)

הכלי  ולפיכך העצמות, הפלאת שענינה מהבחירה בא לתת הנותן רצון
למעלה  שהיא שהפלאתה הנשמה, –עצם "ישורון" הוא למתנה
בשם  מתגלה עצמו, בעצמות מושרשים שישראל ירושה, ואילו מהתחלקות.

עצמם דישראל  העצם שם (e)"יעקב",

" הוא בראשֿהשנה ההדגשה גאוןepizlgpעיקר עצם awriאת – "
זה  שענין היא לנו" "יבחר והבקשה עצמו, בעצמות המושרשת הנשמה

" בשמחתֿתורה ההדגשה היא וכן בגילוי. ".awriקהלתdyxenיומשך
שווים. ישראל כל דבזה (בעקביים), בריקוד היום מצות ולפיכך

(ולא  עצמית התאחדות היא (והריקוד) יעקב" "קהלת מצד ההתאחדות
שישראל  מתגלה זה ידי ועל מהתחלקות), שלמעלה עילוי שנרגש מצד

"מורשה" – חד כולא וקוב"ה 161..............................(f)אורייתא
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דלמעלה. הזכרון בחינת ממשיכים ביטול עלֿידי – יפקד" כי "ונפקדת
לגמרי, נעלמת ראשֿחודש שבערב הלבנה בדוגמת – חודש" "מחר

חדש. אור בה נמשך ועלֿידיֿזה

"ונפקדת",ycgאור ונקרא לעולמות. משייכות שלמעלה אור הוא
אור  מצד כך לשכחו, ונקל נחשב שאינו דבר כלפי רק הוא שזיכרון דכשם

הביטול עלֿידי דווקא היא שהמשכתו וזהו חשיב. כלא קמיה כולא (`)זה

אתערותא  עלֿידי א. מזו: למעלה זו דלעילא, באתערותא בחינות ג'
לאחר  רק המשכתה אולם במתנה, הבאה ג. עצמה. מצד ב. דלתתא.

העבודה. שלימות

הגילוי  ואילו כלשהו, ערך האדם לעבודת שיש מורה הג' בחינה
קמיה שכולא בדרגא דהוא ממנה, אף נעלה aiyg.ד"ונפקדת" `lk(a)
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חשיב  כלא קמיה שכולא הדרגא יעורר האדם שביטול שייך היאך
ח) סעיף לקמן (b)(הביאור

בחינת  מיהונתן חודש". ד"(מחר) ההמשכה היא יהונתן" לו "ויאמר
(ירח) מלכות בחינת לדוד (שמש), אנפין .זעיר

ל" גם שייך למלכות) אנפין מזעיר (ההשפעה יהונתן" לו xgn"ויאמר
ראשֿחודש, בערב מושבך" "יפקד על מלמעלה הנתינתֿכח הוא כי חודש",

ידו על  הנפעל "ונפקדת" על (c)וגם

שבתחלה  אלא ההמשכה. שממנו מהמקום למעלה מגעת ההעלאה
המשכה  ללא העלאה תתכן לא א. טעמים: מב' ההמשכה להיות צריכה
עלֿידי  הוא נעלה למקום להגיע שבהעלאה הכח ב. בתחילה. מעוררת

העלאה. של כחה את המגלה ההמשכה,

דוגמת  ההמשכה. בקדימת תלויה ההעלאה – אברהם" בן "יצחק
הוליד  "אברהם דמלכות. וההעלאה הביטול מושבך, יפקד על הנתינתֿכח
דוגמת  מעלה, להגיע העלאה של כחה את מגלה ההמשכה – יצחק" את

ונפקדת יהיה מושבך יפקד שעלֿידי (d)הנתינתֿכח

נעלית  ההעלאה שאחרי ההמשכה א. המשכה: לגבי בהעלאה מעלות ב'
שאחריה. מההמשכה אף יותר נעלית עצמה ההעלאה ב. יותר.

בגלל  הוא יותר, נעלית שההמשכה הטעם שכן קשורות, המעלות ב'
על  שבהעלאה העילוי יתגלה ולעתידֿלבוא עצמה. שבהעלאה העילוי

" כן, ואם נעלה wgviההמשכה. והוא עצמה, בהעלאה עוסק אברהם" בן
מ"אברהם wgviיותר z` ciled כח) העלאה שעלֿידי בהמשכה העוסק "

דיצחק) (e)ההולדה

"יפקד  מעלת ולכן ממנה. נעלה והוא במלכות משפיע אנפין זעיר
(המשכת  "ונפקדת" נעשה שעלֿידו היא המלכות) ועליית (ביטול מושבך"
עצמו, מאורֿאיןֿסוף המלכות תקבל לעתידֿלבוא אך למלכות). אנפין זעיר
מושבך" ד"יפקד והמעלה אנפין. מזעיר למעלה תהיה והיא שורשה, יתגלה

עצמה המלכות דשורש הגילוי ימשך שעלֿידו (f)תהיה

("יפקד  דישראל הביטול שעלֿידי והקב"ה, לישראל בנוגע הוא כן
כביכול. בו משפיעים ואף הקב"ה, עם אחד שהם ענינם מתגלה מושבך")

חשיב דלא קמיה דכולא הדרגא גם ("ונפקדת") לעורר בכוחם (g)ולפיכך

קודם  גם האיר שלא חדש אור גילוי – "חודש" לעתידֿלבוא. – "מחר"
ישראל  של עבודתם ובבריאה. בתורה בישראל, חידוש יביא אשר הצמצום,
רצונו  שמילאו על עמם ישתעשע והקב"ה ניכרת, תהיה זאת שפעלה

(h)................................................... ........................181
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בשלום: דרגות ג' מלחמה. ללא מתבטל שהמנגד הוא בשלום" "פדה
הב' ובתקופה המשיח דימות הא' בתקופה שלמה, (`)בימי

מלחמה  בדרך (שלא דתורה נגלה התורה: בלימוד בשלום דרגות ג'
גשמיים, בדברים התלבשות עלֿידי (שלא התורה פנימיות כבתפילה).
לעתידֿלבוא  ראיה בבחינת כבנגלה). ותירוצים קושיות עלֿידי ושלא

שינוי) בה ואין בפנימיותו (dÎa)(שנחקקת

ההמשכה  שלמה בימי בתורה: הדרגות ג' דוגמת הם התקופות ג'
(דוגמת  שהתעלה לאחר רק התברר והתחתון והתמעטה, למרחוק נמשכה
בכל  יאיר שהוא כמו שהאור כך נעלה גילוי יהיה המשיח בימות נגלה).
אלא  ובמקומו. במציאותו שהוא כפי יהיה התחתון ובירור בשוה, מקום
השגה), (דוגמת בעולם נוסף וכדבר האור מצד הגילוי יהיה הא' שבתקופה

ראייה) (דוגמת עצמו העולם טבע מצד הגילוי יהיה הב' (e)ובתקופה

היא  התורה כי לזה, זה שייכים בשלום" ב"פדה והדרגות הפירושים ג'
אחת (f)תורה

הפדיה  עם קשורות מלחמה) בדרך (גם בפדיה הדרגות כל יותר, בעומק
נמצאת  והיא דיחידה, מסירותֿנפש האדם בעבודת דענינה דלעתיד, בשלום
אחד  ענין הן דמסירותֿנפש הדרגות כל ומצוות. דתורה עבודה בכל בהעלם

שביראה) הדרגות כל דרך (g)(על

עלֿידי  באה הזקן אדמו"ר ובגאולת דוד במלחמת בשלום" ה"פדה
דמסירותֿנפש  ביטול הוא ומצוותיה התורה עסק גם שכן (מלחמה), תפילה

תפילה ובפרט (h)ממש,

דגאולה  לגילויים באים דמשיחא בעקבתא העבודה עלֿידי דווקא
בתכליתה  המסירותֿנפש ישנה זו בעבודה כי 201...............(i)עתידה,

àáøã äéîåôá àìâøîÓ"˘˙'‰ ÂÏÒÎ È"Á ,ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù ˙·˘

דווקא, והשגה בהבנה הוא שכן האדם, מציאות מודגשת תורה בלימוד
יוצא  האדם בתשובה שכן האדם, ביטול מודגש ומצוות בתשובה ואילו
באיברי  ביטול פועלות והן עבד, כעבודת מקיימים ומצוות ממציאותו,

(a)האדם

בך  תפיסא מחשבה ("לית בגילויים רק תופסים ובינה חכמה עלֿידי
איהו  נתפס ("אבל בעצמות תופסים עצמית אהבה עלֿידי ואילו כלל").

דליבא") (b)ברעותא

עצמה. דליבא רעותא א. דליבא": ברעותא איהו ב"נתפס ענינים שני
עלֿידן  המצוות, בקיום דקבלתֿעול לביטול מביאה דליבא רעותא ב.
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חשיב  כלא קמיה שכולא הדרגא יעורר האדם שביטול שייך היאך
ח) סעיף לקמן (b)(הביאור

בחינת  מיהונתן חודש". ד"(מחר) ההמשכה היא יהונתן" לו "ויאמר
(ירח) מלכות בחינת לדוד (שמש), אנפין .זעיר

ל" גם שייך למלכות) אנפין מזעיר (ההשפעה יהונתן" לו xgn"ויאמר
ראשֿחודש, בערב מושבך" "יפקד על מלמעלה הנתינתֿכח הוא כי חודש",

ידו על  הנפעל "ונפקדת" על (c)וגם

שבתחלה  אלא ההמשכה. שממנו מהמקום למעלה מגעת ההעלאה
המשכה  ללא העלאה תתכן לא א. טעמים: מב' ההמשכה להיות צריכה
עלֿידי  הוא נעלה למקום להגיע שבהעלאה הכח ב. בתחילה. מעוררת

העלאה. של כחה את המגלה ההמשכה,

דוגמת  ההמשכה. בקדימת תלויה ההעלאה – אברהם" בן "יצחק
הוליד  "אברהם דמלכות. וההעלאה הביטול מושבך, יפקד על הנתינתֿכח
דוגמת  מעלה, להגיע העלאה של כחה את מגלה ההמשכה – יצחק" את

ונפקדת יהיה מושבך יפקד שעלֿידי (d)הנתינתֿכח

נעלית  ההעלאה שאחרי ההמשכה א. המשכה: לגבי בהעלאה מעלות ב'
שאחריה. מההמשכה אף יותר נעלית עצמה ההעלאה ב. יותר.

בגלל  הוא יותר, נעלית שההמשכה הטעם שכן קשורות, המעלות ב'
על  שבהעלאה העילוי יתגלה ולעתידֿלבוא עצמה. שבהעלאה העילוי

" כן, ואם נעלה wgviההמשכה. והוא עצמה, בהעלאה עוסק אברהם" בן
מ"אברהם wgviיותר z` ciled כח) העלאה שעלֿידי בהמשכה העוסק "

דיצחק) (e)ההולדה

"יפקד  מעלת ולכן ממנה. נעלה והוא במלכות משפיע אנפין זעיר
(המשכת  "ונפקדת" נעשה שעלֿידו היא המלכות) ועליית (ביטול מושבך"
עצמו, מאורֿאיןֿסוף המלכות תקבל לעתידֿלבוא אך למלכות). אנפין זעיר
מושבך" ד"יפקד והמעלה אנפין. מזעיר למעלה תהיה והיא שורשה, יתגלה

עצמה המלכות דשורש הגילוי ימשך שעלֿידו (f)תהיה

("יפקד  דישראל הביטול שעלֿידי והקב"ה, לישראל בנוגע הוא כן
כביכול. בו משפיעים ואף הקב"ה, עם אחד שהם ענינם מתגלה מושבך")

חשיב דלא קמיה דכולא הדרגא גם ("ונפקדת") לעורר בכוחם (g)ולפיכך

קודם  גם האיר שלא חדש אור גילוי – "חודש" לעתידֿלבוא. – "מחר"
ישראל  של עבודתם ובבריאה. בתורה בישראל, חידוש יביא אשר הצמצום,
רצונו  שמילאו על עמם ישתעשע והקב"ה ניכרת, תהיה זאת שפעלה

(h)................................................... ........................181
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בשלום: דרגות ג' מלחמה. ללא מתבטל שהמנגד הוא בשלום" "פדה
הב' ובתקופה המשיח דימות הא' בתקופה שלמה, (`)בימי

מלחמה  בדרך (שלא דתורה נגלה התורה: בלימוד בשלום דרגות ג'
גשמיים, בדברים התלבשות עלֿידי (שלא התורה פנימיות כבתפילה).
לעתידֿלבוא  ראיה בבחינת כבנגלה). ותירוצים קושיות עלֿידי ושלא

שינוי) בה ואין בפנימיותו (dÎa)(שנחקקת

ההמשכה  שלמה בימי בתורה: הדרגות ג' דוגמת הם התקופות ג'
(דוגמת  שהתעלה לאחר רק התברר והתחתון והתמעטה, למרחוק נמשכה
בכל  יאיר שהוא כמו שהאור כך נעלה גילוי יהיה המשיח בימות נגלה).
אלא  ובמקומו. במציאותו שהוא כפי יהיה התחתון ובירור בשוה, מקום
השגה), (דוגמת בעולם נוסף וכדבר האור מצד הגילוי יהיה הא' שבתקופה

ראייה) (דוגמת עצמו העולם טבע מצד הגילוי יהיה הב' (e)ובתקופה

היא  התורה כי לזה, זה שייכים בשלום" ב"פדה והדרגות הפירושים ג'
אחת (f)תורה

הפדיה  עם קשורות מלחמה) בדרך (גם בפדיה הדרגות כל יותר, בעומק
נמצאת  והיא דיחידה, מסירותֿנפש האדם בעבודת דענינה דלעתיד, בשלום
אחד  ענין הן דמסירותֿנפש הדרגות כל ומצוות. דתורה עבודה בכל בהעלם

שביראה) הדרגות כל דרך (g)(על

עלֿידי  באה הזקן אדמו"ר ובגאולת דוד במלחמת בשלום" ה"פדה
דמסירותֿנפש  ביטול הוא ומצוותיה התורה עסק גם שכן (מלחמה), תפילה

תפילה ובפרט (h)ממש,

דגאולה  לגילויים באים דמשיחא בעקבתא העבודה עלֿידי דווקא
בתכליתה  המסירותֿנפש ישנה זו בעבודה כי 201...............(i)עתידה,

àáøã äéîåôá àìâøîÓ"˘˙'‰ ÂÏÒÎ È"Á ,ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù ˙·˘

דווקא, והשגה בהבנה הוא שכן האדם, מציאות מודגשת תורה בלימוד
יוצא  האדם בתשובה שכן האדם, ביטול מודגש ומצוות בתשובה ואילו
באיברי  ביטול פועלות והן עבד, כעבודת מקיימים ומצוות ממציאותו,

(a)האדם

בך  תפיסא מחשבה ("לית בגילויים רק תופסים ובינה חכמה עלֿידי
איהו  נתפס ("אבל בעצמות תופסים עצמית אהבה עלֿידי ואילו כלל").

דליבא") (b)ברעותא

עצמה. דליבא רעותא א. דליבא": ברעותא איהו ב"נתפס ענינים שני
עלֿידן  המצוות, בקיום דקבלתֿעול לביטול מביאה דליבא רעותא ב.
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לתפסו  אפשר ואי ענין, מכל מובדל העצמות שכן ממש. בעצמות תופסים
אלא  (ביטול), קבלתֿעול עלֿידי לא ואף (מציאות), דליבא רעותא עלֿידי

הרצון הן כי מצוות, קיום בכדי elyעלֿידי הוא בביטול, לקיימן והצורך .
תהיה  והיא עלֿידן, העצמות להמשכת תסתור לא האדם מציאות שהרגשת

(c)בגילוי

המצוות  קיום – לאדון הבטל כעבד, א. ישראל: של בעבודתם ענינים שני
בהתאם  בהבנה, התורה לימוד – האב היא שמציאותו כבן, ב. בקבלתֿעול.
הבן  בחינת מצד בני", "נצחוני של באופן פסיקתֿדין וכן הקב"ה. לחכמת

שם שהיא כפי התורה ומשיגים בעצמות, שמושרשים (d)שבהם

העצמות  בהמשכת שלבים ג' הם טובים" ומעשים תשובה "חכמה,
ההכנה  היא דליבא. רעותא בן, – (תורה) חכמה א. המצוות. עלֿידי
עלֿידה  קבלתֿעול, עבד, – תשובה ב. בקבלתֿעול. העבודה לשלימות
טובים  מעשים ג. ומאירים). טובים" ("מעשים בגילוי היא העצמות המשכת

העצמות ממשיכים עלֿידן המצוות, קיום –(e)

(בן) התורה בעצמות, שכן התורה. בלימוד גם נדרש דעבד הביטול
בתורה, זו לבחינה ההתקשרות שתהיה ובכדי אחד. ענין הן (עבד) והמצוות

ועבד דבן הענינים שני מודגשים התורה שבלימוד עלֿידי (f)הוא

כי  טובים, ומעשים דתשובה הביטול עמה שיהא הוא תורה של עיקרה
בעצמות. מושרשת שהיא כמו התורה ושרש בעיקר תופסים הביטול עלֿידי
("בישרא  הלומד מציאות בו שמודגש באופן היה רבא של לימודו דרך
בביטול  להיות צריך התורה שלימוד בפומיה, מרגלא היה לפיכך שמינא"),

(g)

כסלו, י"ט לפני וישלח, בשבת נאמר (תרפ"ט) בפומיה" "מרגלא דרוש
מכל  ול"קטונתי כסלו), (י"ט נפשי" בשלום ל"פדה קשור תוכנו שכן
ומעשים  תשובה "חכמה, הענינים דג' כסלו). י"ט (וישלח, החסדים"
(כללות  וגמ"ח דתפילה), (ביטול עבודה תורה, העמודים ג' הם טובים"

העוסק "כל חז"ל דרשו נפשי" בשלום "פדה ועל g"nbaeהמצוות). dxeza
lltzne"עוסק" ולשון האומות", מבין ולבני לי פדאני כאילו .. הצבור עם

ומכל  החסדים מכל "קטונתי ועד"ז לתורה. הביטול על מורה לומד) (ולא
הם דחסדים dltzeהאמת", g"nbהיא ואמת ,dxez על מורה ו"קטונתי" ,
לתורה (גם) (h)הביטול

הענין  וכן היחידה, גילוי עלֿידי היא נפשי בשלום דפדה הענין אמיתית
הכללית  יחידה עלֿידי הוא לעתידֿלבוא האומות מבין ולבני לי דפדאני
בתורה". "העוסק שעלֿידי הנשמה עצם גילוי הוא לזה וההכנה דמשיח,
היחידה  גילוי עלֿידי ותפילה. לגמ"ח תורה זה חז"ל במאמר מקדים ולכן
ומעשים  תשובה חכמה, הענינים: בג' עילוי יתוסף לעתידֿלבוא, הכללית

...................................................(i)טובים .................223
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(התהוות  אין ולמטה יש שלמעלה עליון, דעת הויה, משם הנס שורש
דעת  אלוקים, משם הטבע ושורש מקום). תופסת שאינה ממילא, בדרך
התופסת  התלבשות, בדרך (התהוות יש ולמטה אין שלמעלה תחתון,

ודעת מ  תחתון דעת חיבור נעשה בעולם הנמשכים הניסים עלֿידי קום).
(b)עליון

מצד  אורֿאיןֿסוף: בעצמות עניינים בשני ושורשן אמת, הדעות שתי
– "אין" הם הנבראים תכלית", אין עד מטה "למטה דאורֿאיןֿסוף הגילוי
קץ", אין עד מעלה "למעלה דאורֿאיןֿסוף ההעלם ומצד עליון. דעת

תחתון דעת – "יש" במציאות הם (c)הנבראים

ב. העולם; הנהגת – רצופים לניסים כינוי א. ב"טבע": פירושים ג'
פי  על שאינו דבר כל ג. בעולם; האלוקית החיות – וצורה מטבע מלשון

ליש מאין  הנברא את שמהווה האלוקי הכוח – ודעת (d)טעם

הכוח  שהוא והפירוש בעולם, האלוקית החיות הוא שטבע הפירוש
הם  שכן במים. טביעה מלשון הוא שטבע לפירוש שייכים המהווה,

בנבראים. מסתתרים

מתלבשת  החיות שכן העולם, בחיות בעיקר הוא הטביעה עניין אמנם
ההתהוות  כח ואילו במים), לטביעה (בדומה זה עלֿידי ומתעלמת בהם

בהם מלובש ואינו מהנבראים (e)מובדל

ביניהם, והשייכות הגוף. צורת ב. הנפשית. צורה א. בצורה: ענינים שני
ששני  צורה, הוא שטבע לפירוש הוא וכן לנפש. כלי היא הגוף דצורת

הנבראים. צורת ב. האלוקית. החיות א. בזה: ענינים

ב. הדיבור. מבחינת החומר א. ענינים: משני היתה העולם התהוות
ביטול, בעולם ימשיך שהאדם הכוונה תכלית שכן הרצון. מבחינת הצורה
במציאות  יהיה שהעולם כדי – מהדיבור משניהם: היתה ההתהוות ולפיכך
ביטול  בו להמשיך אפשר שיהיה כדי – בדיבור) שנמשך (כמו מהרצון יש;

(f)

העצם; גילוי רק והוא מציאות אינו הרצון שכן מהרצון, נמשך הביטול
הנפרד  לבוש ו) (מציאות הוא הדיבור שכן מהדיבור, נמשכת הישות

(g)מהאדם

של  המקום תפיסת ולפיכך הרצון, היא בנבראים שמתלבשת החיות
יתברך. ברצונו עלה שכך משום אלא) עצמם מצד (לא היא לגביה הנבראים

הרצו  תחתון) (דעת טבעית באופן בהנהגה העולם את להנהיג הוא ן
להנהיג  הוא הרצון עליון) (דעת ניסית בהנהגה יש); (למטה מציאות שהוא

אין) (למטה חשיב" "כלא שהוא באופן העולם (h)את

ב. מציאות. הוא עצמו מצד שהמטה א. תחתון: בדעת אופנים שני
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לתפסו  אפשר ואי ענין, מכל מובדל העצמות שכן ממש. בעצמות תופסים
אלא  (ביטול), קבלתֿעול עלֿידי לא ואף (מציאות), דליבא רעותא עלֿידי

הרצון הן כי מצוות, קיום בכדי elyעלֿידי הוא בביטול, לקיימן והצורך .
תהיה  והיא עלֿידן, העצמות להמשכת תסתור לא האדם מציאות שהרגשת

(c)בגילוי

המצוות  קיום – לאדון הבטל כעבד, א. ישראל: של בעבודתם ענינים שני
בהתאם  בהבנה, התורה לימוד – האב היא שמציאותו כבן, ב. בקבלתֿעול.
הבן  בחינת מצד בני", "נצחוני של באופן פסיקתֿדין וכן הקב"ה. לחכמת

שם שהיא כפי התורה ומשיגים בעצמות, שמושרשים (d)שבהם

העצמות  בהמשכת שלבים ג' הם טובים" ומעשים תשובה "חכמה,
ההכנה  היא דליבא. רעותא בן, – (תורה) חכמה א. המצוות. עלֿידי
עלֿידה  קבלתֿעול, עבד, – תשובה ב. בקבלתֿעול. העבודה לשלימות
טובים  מעשים ג. ומאירים). טובים" ("מעשים בגילוי היא העצמות המשכת

העצמות ממשיכים עלֿידן המצוות, קיום –(e)

(בן) התורה בעצמות, שכן התורה. בלימוד גם נדרש דעבד הביטול
בתורה, זו לבחינה ההתקשרות שתהיה ובכדי אחד. ענין הן (עבד) והמצוות

ועבד דבן הענינים שני מודגשים התורה שבלימוד עלֿידי (f)הוא

כי  טובים, ומעשים דתשובה הביטול עמה שיהא הוא תורה של עיקרה
בעצמות. מושרשת שהיא כמו התורה ושרש בעיקר תופסים הביטול עלֿידי
("בישרא  הלומד מציאות בו שמודגש באופן היה רבא של לימודו דרך
בביטול  להיות צריך התורה שלימוד בפומיה, מרגלא היה לפיכך שמינא"),

(g)

כסלו, י"ט לפני וישלח, בשבת נאמר (תרפ"ט) בפומיה" "מרגלא דרוש
מכל  ול"קטונתי כסלו), (י"ט נפשי" בשלום ל"פדה קשור תוכנו שכן
ומעשים  תשובה "חכמה, הענינים דג' כסלו). י"ט (וישלח, החסדים"
(כללות  וגמ"ח דתפילה), (ביטול עבודה תורה, העמודים ג' הם טובים"

העוסק "כל חז"ל דרשו נפשי" בשלום "פדה ועל g"nbaeהמצוות). dxeza
lltzne"עוסק" ולשון האומות", מבין ולבני לי פדאני כאילו .. הצבור עם

ומכל  החסדים מכל "קטונתי ועד"ז לתורה. הביטול על מורה לומד) (ולא
הם דחסדים dltzeהאמת", g"nbהיא ואמת ,dxez על מורה ו"קטונתי" ,
לתורה (גם) (h)הביטול

הענין  וכן היחידה, גילוי עלֿידי היא נפשי בשלום דפדה הענין אמיתית
הכללית  יחידה עלֿידי הוא לעתידֿלבוא האומות מבין ולבני לי דפדאני
בתורה". "העוסק שעלֿידי הנשמה עצם גילוי הוא לזה וההכנה דמשיח,
היחידה  גילוי עלֿידי ותפילה. לגמ"ח תורה זה חז"ל במאמר מקדים ולכן
ומעשים  תשובה חכמה, הענינים: בג' עילוי יתוסף לעתידֿלבוא, הכללית

...................................................(i)טובים .................223
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(התהוות  אין ולמטה יש שלמעלה עליון, דעת הויה, משם הנס שורש
דעת  אלוקים, משם הטבע ושורש מקום). תופסת שאינה ממילא, בדרך
התופסת  התלבשות, בדרך (התהוות יש ולמטה אין שלמעלה תחתון,

ודעת מ  תחתון דעת חיבור נעשה בעולם הנמשכים הניסים עלֿידי קום).
(b)עליון

מצד  אורֿאיןֿסוף: בעצמות עניינים בשני ושורשן אמת, הדעות שתי
– "אין" הם הנבראים תכלית", אין עד מטה "למטה דאורֿאיןֿסוף הגילוי
קץ", אין עד מעלה "למעלה דאורֿאיןֿסוף ההעלם ומצד עליון. דעת

תחתון דעת – "יש" במציאות הם (c)הנבראים

ב. העולם; הנהגת – רצופים לניסים כינוי א. ב"טבע": פירושים ג'
פי  על שאינו דבר כל ג. בעולם; האלוקית החיות – וצורה מטבע מלשון

ליש מאין  הנברא את שמהווה האלוקי הכוח – ודעת (d)טעם

הכוח  שהוא והפירוש בעולם, האלוקית החיות הוא שטבע הפירוש
הם  שכן במים. טביעה מלשון הוא שטבע לפירוש שייכים המהווה,

בנבראים. מסתתרים

מתלבשת  החיות שכן העולם, בחיות בעיקר הוא הטביעה עניין אמנם
ההתהוות  כח ואילו במים), לטביעה (בדומה זה עלֿידי ומתעלמת בהם

בהם מלובש ואינו מהנבראים (e)מובדל

ביניהם, והשייכות הגוף. צורת ב. הנפשית. צורה א. בצורה: ענינים שני
ששני  צורה, הוא שטבע לפירוש הוא וכן לנפש. כלי היא הגוף דצורת

הנבראים. צורת ב. האלוקית. החיות א. בזה: ענינים

ב. הדיבור. מבחינת החומר א. ענינים: משני היתה העולם התהוות
ביטול, בעולם ימשיך שהאדם הכוונה תכלית שכן הרצון. מבחינת הצורה
במציאות  יהיה שהעולם כדי – מהדיבור משניהם: היתה ההתהוות ולפיכך
ביטול  בו להמשיך אפשר שיהיה כדי – בדיבור) שנמשך (כמו מהרצון יש;

(f)

העצם; גילוי רק והוא מציאות אינו הרצון שכן מהרצון, נמשך הביטול
הנפרד  לבוש ו) (מציאות הוא הדיבור שכן מהדיבור, נמשכת הישות

(g)מהאדם

של  המקום תפיסת ולפיכך הרצון, היא בנבראים שמתלבשת החיות
יתברך. ברצונו עלה שכך משום אלא) עצמם מצד (לא היא לגביה הנבראים

הרצו  תחתון) (דעת טבעית באופן בהנהגה העולם את להנהיג הוא ן
להנהיג  הוא הרצון עליון) (דעת ניסית בהנהגה יש); (למטה מציאות שהוא

אין) (למטה חשיב" "כלא שהוא באופן העולם (h)את

ב. מציאות. הוא עצמו מצד שהמטה א. תחתון: בדעת אופנים שני
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זה, אופן ולפי תכלית. אין עד מעלה דלמעלה העניין לגלות בכדי שזהו
באורֿאיןֿסוף הענינים גילוי – אחד ענינם ותחתון עליון (i)דעת

זה  דעלֿידי עליון, דעת בו כשמאיר הוא תחתון דעת של שלימותו
הטבע, בהנהגת כן וכמו קץ. אין עד דלמעלה הגילוי הוא שענינו מתגלה
מבחינת  ששורשו מתגלה מהטבע, שלמעלה הגילוי בו שנמשך שעלֿידי

(i`)אנת

למעלה  עם דטבע והחיבור עליון, דעת עם תחתון דדעת החיבור
חד". הוא –"אנת משניהם שלמעלה העצם גילוי עלֿידי הוא מהטבע,

בתחתונים" "דירה דהטבע השלימות היא העצמות 249.....(ai)והמשכת

,éùôð íåìùá äãôÂ"Î˘˙'‰ ÂÏÒÎ Ë"È

לתוכן  שייכות לה ויש חוצה, המעינות הפצת ענינה הזקן רבינו גאולת
עם  ומתפלל ובגמ"ח בתורה העוסק ולענין נפשי, בשלום פדה הפסוק

(`)הציבור

זה פסוק על רז"ל ובדרשת בשלום פדה בפסוק שאלות (a)ד'

במלכות  ("יברכו") אור גילוי המשכת הוא יברכוכה" "וחסידיך פירוש
המשכה  היא א. שכן: דוקא, "חסידיך" בכוח היא זו המשכה ("כה").
דברכה. באופן היא ההמשכה ב. בלבד. הודאה בו ששייך ממקום נעלית,
היא  וברכה למעלה מלמטה היא תפילה לברכה: תפילה בין החילוק
אחד. כל ביכולת והיא בקשה, בדרך היא תפילה לפיכך למטה. מלמעלה
– הברכה מעלת לברך. שבכוחו מי בידי ורק ציווי, בדרך היא ברכה ואילו
ולהמשיך  גזרות לבטל שבכוחה – התפילה ומעלת ודאית, שהתממשותה
מהשתלשלות. שלמעלה סוף אין לאור שמגעת לפי וזהו חדשה, השפעה
המעלות, שתי את הכוללת חסידיך של הברכה עילוי גודל מובן זה ועלֿפי

ובר  חדש) (רצון ציווי)דתפילה (בדרך (b)כה

והאמוראים  דהתנאים תורה. שעלֿידי ההמשכה דרך על היא זו המשכה
ולכן  מהשתלשלות, שלמעלה איןֿסוף אור גילוי תורתם עלֿידי המשיכו
בבקשה  צורך ומבלי (תפילה), בעולם שינוי נעשה המעלות, ב' אצלם היו
ציווי  בדרך א. דרגות: ב' יש גופא התורה בפעולת אולם (ברכה). ותפילה
בדרך  ב. והאמוראים). התנאים כל שעשו העצומים (המופתים וגזירה
הב' הדרגה בדוגמת הוא יברכוכה" "וחסידיך וענין (רשב"י). ממילא

סי"ב) (c)(כדלקמן

לכל  לתת ויושר צדק מלשון צדקה לחסידיך: זו המשכה של השייכות
הטוב  הפלגת הוא חסד ואילו החיסרון. מילוי והוא לו, הראוי כפי אחד
החיסרון  מילוי היא צדקה המלכות, בספירת למעלה וכך עשירות. והיא

(עתיק) במלכות חדש אור גילוי היא ועשירות פרצופים), (ה' (d)דמלכות

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

למעלה  הוא חסד ואםֿכן לעשירים, גם היא חסדים גמילות מזו, יתירה
לעשיר בערך שלא אחר השפעה סוג שהוא והיינו מעשירות, (e)אף

באשלמותא" סיהרא קיימא "הוה שלמה בימי העשירות: עניין ביאור
שהאיר  לגילוי התבטלו הגויים לפיכך, עתיק. – עשירות במלכות ונמשך
כל  את אליה המושכת אבוקה בדוגמת חכמתו, לשמוע ונמשכו ידו, על

(f)הניצוצות

המנוחה, אמיתית דהוא המקדש, בית עלֿידי נעשה זה בירור
שהוא  המשכן ע"י מהבירור בשונה מעצמם. לגילוי נמשכים שהניצוצות
ידו  על שהבירור (אף במדבר להתהלך המשכן הוצרך ולכן מלחמה, בדרך
גליא  התורה: ידי שעל בהבירור הוא זה דרך [על ממילא) בדרך נעשה
גשמיים. בעניינים ולהתלבש לירד צריכה אך ממילא, בדרך מבררת דתורה

התורה] פנימיות עלֿידי הוא מנוחה בדרך בירור ענין (g)ואמיתית

העליון  דהמשכן, בבירור הבירור: בהשפעת גם הוא ביניהם החילוק
מקום שתופס משום התחתון של למקומו שיהיה יורד שייך אין ולכן לגביו,

לתחתון  יורד אינו העליון שלמה, שבימי בבירור ואילו בתכלית. ביטול
בתכלית  התחתון ביטול נעשה ולכן לגביו, מקום תופס שאינו משום
אלא  בתכלית, ביטול זה אין במקומו נותר המברר אם גם יותר, (ובעומק

בעתיק) דווקא שזהו לגביו, מקום תפיסת למתברר אין (h)אםֿכן

דלעתידֿלבוא  הגילוי הוא חסד עשירות: על החסד בדרגת העילוי
ולכן  העצמות גילוי בו אשר שברדל"א, איןֿסוף – עתיק פנימיות שהוא
נבעה  ומהם בשלימות היו הגילויים שלמה בימי (ואילו עתיק עיקר הוא

העצם) גילוי חסר היה אך (i)העשירות,

רק  היה הגילוי שלמה בימי הגילוי: בהמשכת גם ביניהם החילוק
הניצוצות  העלאת וכן שבמלכות), (יסוד לז"א ששייכת כפי מלכות בדרגת
גילוי  שיהיה לעתידֿלבוא ואילו אלוקי. אור להרגיש השייכים באותם היתה
שבמלכות), (מלכות בנפעל הפועל בכוח גם יהיה הגילוי עתיק, פנימיות
ועד  רע, כמו נעשו עצמם שהם עד שנתרחקו ניצוצות גם יתעלו ולכן
בימי  הגילוי החילוק: טעם ההתאחדות. בתכלית יהיה עצמו שהנפעל
עתיק  פנימיות ואילו נמשך. הוא בהם הדברים על נוסף כדבר היה שלמה
ולכן  הנמצאים. כל של המציאות אמיתת שהוא איןֿסוף, אור עצמות הוא

אלקות היא גופא שמציאותו דבר בכל נרגש יהיה ידו (i`)על

באופן  כה) (יברכו במלכות ממשיכים שהם יברכוכה", "וחסידיך עניין
שני  מצד "חסידיך" עלֿידי היא וההמשכה עתיק. פנימיות – חסד של
העצם  ממשיכים ולכן גבוה. לצורך שעבודתם שלהם, הביטול א. טעמים:
נעשים  הטבעיים שכוחות הוא החסידות עניין ב. מהתפשטות. שלמעלה
דהמשכת  לגילוי סתירה מהווה מציאותם אין ואזי אלוקיים, כוחות

"וחסידיך ההדגשה לבאר יש ובזה שכן dkekxaiהעצמות. ברכה), (בדרך "
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זה, אופן ולפי תכלית. אין עד מעלה דלמעלה העניין לגלות בכדי שזהו
באורֿאיןֿסוף הענינים גילוי – אחד ענינם ותחתון עליון (i)דעת

זה  דעלֿידי עליון, דעת בו כשמאיר הוא תחתון דעת של שלימותו
הטבע, בהנהגת כן וכמו קץ. אין עד דלמעלה הגילוי הוא שענינו מתגלה
מבחינת  ששורשו מתגלה מהטבע, שלמעלה הגילוי בו שנמשך שעלֿידי

(i`)אנת

למעלה  עם דטבע והחיבור עליון, דעת עם תחתון דדעת החיבור
חד". הוא –"אנת משניהם שלמעלה העצם גילוי עלֿידי הוא מהטבע,

בתחתונים" "דירה דהטבע השלימות היא העצמות 249.....(ai)והמשכת

,éùôð íåìùá äãôÂ"Î˘˙'‰ ÂÏÒÎ Ë"È

לתוכן  שייכות לה ויש חוצה, המעינות הפצת ענינה הזקן רבינו גאולת
עם  ומתפלל ובגמ"ח בתורה העוסק ולענין נפשי, בשלום פדה הפסוק

(`)הציבור

זה פסוק על רז"ל ובדרשת בשלום פדה בפסוק שאלות (a)ד'

במלכות  ("יברכו") אור גילוי המשכת הוא יברכוכה" "וחסידיך פירוש
המשכה  היא א. שכן: דוקא, "חסידיך" בכוח היא זו המשכה ("כה").
דברכה. באופן היא ההמשכה ב. בלבד. הודאה בו ששייך ממקום נעלית,
היא  וברכה למעלה מלמטה היא תפילה לברכה: תפילה בין החילוק
אחד. כל ביכולת והיא בקשה, בדרך היא תפילה לפיכך למטה. מלמעלה
– הברכה מעלת לברך. שבכוחו מי בידי ורק ציווי, בדרך היא ברכה ואילו
ולהמשיך  גזרות לבטל שבכוחה – התפילה ומעלת ודאית, שהתממשותה
מהשתלשלות. שלמעלה סוף אין לאור שמגעת לפי וזהו חדשה, השפעה
המעלות, שתי את הכוללת חסידיך של הברכה עילוי גודל מובן זה ועלֿפי

ובר  חדש) (רצון ציווי)דתפילה (בדרך (b)כה

והאמוראים  דהתנאים תורה. שעלֿידי ההמשכה דרך על היא זו המשכה
ולכן  מהשתלשלות, שלמעלה איןֿסוף אור גילוי תורתם עלֿידי המשיכו
בבקשה  צורך ומבלי (תפילה), בעולם שינוי נעשה המעלות, ב' אצלם היו
ציווי  בדרך א. דרגות: ב' יש גופא התורה בפעולת אולם (ברכה). ותפילה
בדרך  ב. והאמוראים). התנאים כל שעשו העצומים (המופתים וגזירה
הב' הדרגה בדוגמת הוא יברכוכה" "וחסידיך וענין (רשב"י). ממילא

סי"ב) (c)(כדלקמן

לכל  לתת ויושר צדק מלשון צדקה לחסידיך: זו המשכה של השייכות
הטוב  הפלגת הוא חסד ואילו החיסרון. מילוי והוא לו, הראוי כפי אחד
החיסרון  מילוי היא צדקה המלכות, בספירת למעלה וכך עשירות. והיא

(עתיק) במלכות חדש אור גילוי היא ועשירות פרצופים), (ה' (d)דמלכות

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

למעלה  הוא חסד ואםֿכן לעשירים, גם היא חסדים גמילות מזו, יתירה
לעשיר בערך שלא אחר השפעה סוג שהוא והיינו מעשירות, (e)אף

באשלמותא" סיהרא קיימא "הוה שלמה בימי העשירות: עניין ביאור
שהאיר  לגילוי התבטלו הגויים לפיכך, עתיק. – עשירות במלכות ונמשך
כל  את אליה המושכת אבוקה בדוגמת חכמתו, לשמוע ונמשכו ידו, על

(f)הניצוצות

המנוחה, אמיתית דהוא המקדש, בית עלֿידי נעשה זה בירור
שהוא  המשכן ע"י מהבירור בשונה מעצמם. לגילוי נמשכים שהניצוצות
ידו  על שהבירור (אף במדבר להתהלך המשכן הוצרך ולכן מלחמה, בדרך
גליא  התורה: ידי שעל בהבירור הוא זה דרך [על ממילא) בדרך נעשה
גשמיים. בעניינים ולהתלבש לירד צריכה אך ממילא, בדרך מבררת דתורה

התורה] פנימיות עלֿידי הוא מנוחה בדרך בירור ענין (g)ואמיתית

העליון  דהמשכן, בבירור הבירור: בהשפעת גם הוא ביניהם החילוק
מקום שתופס משום התחתון של למקומו שיהיה יורד שייך אין ולכן לגביו,

לתחתון  יורד אינו העליון שלמה, שבימי בבירור ואילו בתכלית. ביטול
בתכלית  התחתון ביטול נעשה ולכן לגביו, מקום תופס שאינו משום
אלא  בתכלית, ביטול זה אין במקומו נותר המברר אם גם יותר, (ובעומק

בעתיק) דווקא שזהו לגביו, מקום תפיסת למתברר אין (h)אםֿכן

דלעתידֿלבוא  הגילוי הוא חסד עשירות: על החסד בדרגת העילוי
ולכן  העצמות גילוי בו אשר שברדל"א, איןֿסוף – עתיק פנימיות שהוא
נבעה  ומהם בשלימות היו הגילויים שלמה בימי (ואילו עתיק עיקר הוא

העצם) גילוי חסר היה אך (i)העשירות,

רק  היה הגילוי שלמה בימי הגילוי: בהמשכת גם ביניהם החילוק
הניצוצות  העלאת וכן שבמלכות), (יסוד לז"א ששייכת כפי מלכות בדרגת
גילוי  שיהיה לעתידֿלבוא ואילו אלוקי. אור להרגיש השייכים באותם היתה
שבמלכות), (מלכות בנפעל הפועל בכוח גם יהיה הגילוי עתיק, פנימיות
ועד  רע, כמו נעשו עצמם שהם עד שנתרחקו ניצוצות גם יתעלו ולכן
בימי  הגילוי החילוק: טעם ההתאחדות. בתכלית יהיה עצמו שהנפעל
עתיק  פנימיות ואילו נמשך. הוא בהם הדברים על נוסף כדבר היה שלמה
ולכן  הנמצאים. כל של המציאות אמיתת שהוא איןֿסוף, אור עצמות הוא

אלקות היא גופא שמציאותו דבר בכל נרגש יהיה ידו (i`)על

באופן  כה) (יברכו במלכות ממשיכים שהם יברכוכה", "וחסידיך עניין
שני  מצד "חסידיך" עלֿידי היא וההמשכה עתיק. פנימיות – חסד של
העצם  ממשיכים ולכן גבוה. לצורך שעבודתם שלהם, הביטול א. טעמים:
נעשים  הטבעיים שכוחות הוא החסידות עניין ב. מהתפשטות. שלמעלה
דהמשכת  לגילוי סתירה מהווה מציאותם אין ואזי אלוקיים, כוחות

"וחסידיך ההדגשה לבאר יש ובזה שכן dkekxaiהעצמות. ברכה), (בדרך "
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מצינו  זה כוח ובפעולת למברך). (בדומה שבהם האלוקות הוא שלהם הכוח
לצוות  צריך לעצמו מציאות הוא שהעולם דמפני ציווי. בדרך א. דרגות: ב'
גילוי  עלֿידי ממילא. בדרך ב. ואמוראים). התנאים כל של (המופתים

המצאו דאמיתת צריך id`העצמות, אין ואזי הנמצאים, דכל המציאות
פנימיות  המשכת שהיא יברכוכה" ב"חסידיך הוא וכן (רשב"י). לצוות

ד) סעיף (כנ"ל ציווי צריך ואין (ai)עתיק,

"פדה והשלימות.melyaעניין השלום בתכלית שהפדייה הוא נפשי"
שלמה  בימי שהיה כמו לא ואפילו (משכן) משה בימי שהיה כמו לא
היו  ברבים "כי נפעל זה ודבר לעתיד. שיהיה כמו אלא (ביתֿהמקדש),
נעשה  וזה מתאחדים. הרבים רשות בבחינת שהם אלו שגם עלֿידי – עמדי"
ממשיכים  שהם בציבור, ותפילה גמ"ח התורה, (פנימיות) עסק עלֿידי
הפצת  שענינה הזקן, רבינו לגאולת שייכותם ומכאן הכתר. פנימיות
דמלכות  למלכות (מעינות) הכתר פנימיות המשכת שהיא חוצה, המעיינות

משיחא מלכא  דא מר אתי יהיה ידה על ולכן 277............(bi)(חוצה).
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חלוקים  הם ואףֿעלֿפיֿכן המקדש, בנרות לנס זכר נתקנו חנוכה נרות
מצוות  הדלקתם. בזמן עמידתם, במקום במספרם, עניינים: בכמה מהם

מצוות משאר אף אותם מייחדת הרבים, ברשות (`)הנחתם

הוא  הדלקתם זמן ולכן החושך. את להאיר הוא חנוכה נרות של ענינם
והימים  הנרות ומספר ובשמאל, בחוץ הוא עמידתם מקום החמה, משתשקע
את  להאיר שבכוחה מהשתלשלות שלמעלה בחינה על המורה שמונה, הם
המסירות  כוח את עורר היוונים במלחמת החושך שגודל לפי וזהו החושך.
להאיר  שבכוחה מהשתלשלות שלמעלה בחינה נמשכה זה ועלֿידי נפש,
שאין  דהשתלשלות, גילוי היה במקדש שהאיר האור ואילו החושך. את
המנורה  מקום נרות, ז' הם המקדש נרות ולכן החושך, את להאיר בכוחו
לפיכך  השקיעה. קודם זמן משך הוא הדלקתה וזמן ובימין, בפנים הוא
את  להאיר ענינם כי בחוץ, שהנחתם מצוות משאר חנוכה נרות נתייחדו
היתה  בו שגם פורים, גבי כן מצינו לא מדוע ביאור צריך אך רשותֿהרבים.

נפש (a)מסירות

מהשתלשלות, שלמעלה גילוי היה בביתֿהמקדש גם א. להבין: צריך
מדוע ב. דחנוכה. מהגילוי שונה הוא היא zwlcdובמה חנוכה נרות

די ולא החמה, גם exi`iyמשתשקע מוגבל, בלתי שאורם כיון ג. בלילה.
 ֿ בבית מהגילוי שכן ומכל חוצה, להאיר צריכים היו בפנים, כשמונחים

אליו נמשכו שהניצוצות (b)המקדש,

תפילה  לפיכך למטה. מלמעלה היא וברכה למעלה מלמטה היא תפילה
ורק  ציווי, בדרך היא ברכה ואילו אחד. כל ביכולת והיא בקשה, בדרך היא

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

ומעלת  ודאית, שהתממשותה – הברכה מעלת לברך. שבכוחו מי בידי
לפי  וזהו חדשה, השפעה ולהמשיך גזרות לבטל שבכוחה - התפילה
של  הברכה עילוי גודל מהשתלשלות. שלמעלה איןֿסוף לאור שמגעת
(רצון  דתפילה המעלות: שתי את הכוללת יברכוכה") ("חסידיך חסידיך
גשמים  לירידת חדש רצון המשכת דרך על ציווי). (בדרך וברכה חדש)
גו' "יודוך וזהו דרשב"י. תורה אמירת ידי על ממילא בדרך שנעשה
ההודאה  היא שבו מהמקום דברכה באופן ההמשכה יברכוכה", וחסידיך

חסידיך בכוח (c)היא

אםֿכן  גזירה, ולבטל לצוות בכוחו זאת ועם מחסיד, למטה הוא צדיק
" שדווקא הטעם (d)יברכוכה"?jiciqgמהו

בחינת  המלכות, של החיסרון מילוי בכלל שהוא אריך, ממשיך צדיק
עתיק, פנימיות ממשיך חסיד עשירות. בחינת עתיק, ממשיך ישר צדקה.

חסד (e)בחינת

דברכה  באופן ("יודוך"), ההודאה היא שבו ממקום ההמשכה
א. עתיק: מפנימיות הממשיכים חסידיך, עלֿידי דווקא היא ("יברכוכה"),

ענין אמיתית עניןd`ceddכי אמיתית כי ב. עתיק. בפנימיות dkxadהיא
עתיק מפנימיות בהמשכה היא ממילא) (f)(בדרך

האברים  את ומכריח שולט רצון ותענוג. רצון בדוגמת הם ועתיק אריך
שהם  באופן פועל תענוג ואילו טבעם. היפך הרצון, כפי שיהיו והכוחות
ידי  על הנמשכת הכתר חיצוניות למעלה, זה דרך  על כך. נעשים עצמם
ביטול  ואילו שליטה. בדרך ההשתלשלות בדרגת הגזירה מבטלת הצדיקים,

י  ידי על הנמשכת הכתר פנימיות ידי על מצד הגזירה היא שרים,
גוזר  "הקב"ה רז"ל מאמרי בב' רמוזים האופנים ב' גופא. ההשתלשלות

wicve) מבטלה גזירה, גוזר הקב"ה "אפילו בשבילו".d"awdמבטל", (
ונבדל נעתק הוא שכן לספירות, כלשהו יחס יש לעתיק ולכן odnאמנם, .

פנימיות  מצד ואילו פעולה. בדרך היא ידו על בהשתלשלות הגזירה ביטול
מלכתחילה  מקום אין זו דרגה בגילוי ולכן השתלשלות, ענין שייך אין עתיק

"דידי רז"ל אמרו זה ועל niiw`לגזירה. `l."(g)

התחתון  אריך ידי על בבירור: גם הוא הללו ההמשכות ג' בין החילוק
עצמו, בתחתון שינוי נעשה עתיק ידי על משתנה. לא מציאותו אך מתבטל,
נוסף  דבר כמו הוא (עליון) הגילוי לפיכך תחתון, הוא שגדרו מכיון אך
נרגש  הנמצאים, כל של המציאות שהיא עתיק פנימיות ידי על ואילו עליו.

אלקות היא שמציאותו דבר (h)בכל

רק  נתבררו ולפיכך עתיק, חיצוניות עלֿידי היה שלמה בימי הבירור
ואילו  הגילוי. למקום שבאו לאחר ורק לאור, שייכות להם שהיתה נצוצות
דבר  בכל ויתגלה עתיק, פנימיות עלֿידי יהיה הבירור לעתידֿלבא
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מצינו  זה כוח ובפעולת למברך). (בדומה שבהם האלוקות הוא שלהם הכוח
לצוות  צריך לעצמו מציאות הוא שהעולם דמפני ציווי. בדרך א. דרגות: ב'
גילוי  עלֿידי ממילא. בדרך ב. ואמוראים). התנאים כל של (המופתים

המצאו דאמיתת צריך id`העצמות, אין ואזי הנמצאים, דכל המציאות
פנימיות  המשכת שהיא יברכוכה" ב"חסידיך הוא וכן (רשב"י). לצוות

ד) סעיף (כנ"ל ציווי צריך ואין (ai)עתיק,

"פדה והשלימות.melyaעניין השלום בתכלית שהפדייה הוא נפשי"
שלמה  בימי שהיה כמו לא ואפילו (משכן) משה בימי שהיה כמו לא
היו  ברבים "כי נפעל זה ודבר לעתיד. שיהיה כמו אלא (ביתֿהמקדש),
נעשה  וזה מתאחדים. הרבים רשות בבחינת שהם אלו שגם עלֿידי – עמדי"
ממשיכים  שהם בציבור, ותפילה גמ"ח התורה, (פנימיות) עסק עלֿידי
הפצת  שענינה הזקן, רבינו לגאולת שייכותם ומכאן הכתר. פנימיות
דמלכות  למלכות (מעינות) הכתר פנימיות המשכת שהיא חוצה, המעיינות

משיחא מלכא  דא מר אתי יהיה ידה על ולכן 277............(bi)(חוצה).

äëåðç úåøð ïéðò ïéáäìÂ"Î˘˙'‰ ‰ÎÂÁ ·¯Ú ,·˘ÈÂ ˙˘¯Ù ˙·˘

חלוקים  הם ואףֿעלֿפיֿכן המקדש, בנרות לנס זכר נתקנו חנוכה נרות
מצוות  הדלקתם. בזמן עמידתם, במקום במספרם, עניינים: בכמה מהם

מצוות משאר אף אותם מייחדת הרבים, ברשות (`)הנחתם

הוא  הדלקתם זמן ולכן החושך. את להאיר הוא חנוכה נרות של ענינם
והימים  הנרות ומספר ובשמאל, בחוץ הוא עמידתם מקום החמה, משתשקע
את  להאיר שבכוחה מהשתלשלות שלמעלה בחינה על המורה שמונה, הם
המסירות  כוח את עורר היוונים במלחמת החושך שגודל לפי וזהו החושך.
להאיר  שבכוחה מהשתלשלות שלמעלה בחינה נמשכה זה ועלֿידי נפש,
שאין  דהשתלשלות, גילוי היה במקדש שהאיר האור ואילו החושך. את
המנורה  מקום נרות, ז' הם המקדש נרות ולכן החושך, את להאיר בכוחו
לפיכך  השקיעה. קודם זמן משך הוא הדלקתה וזמן ובימין, בפנים הוא
את  להאיר ענינם כי בחוץ, שהנחתם מצוות משאר חנוכה נרות נתייחדו
היתה  בו שגם פורים, גבי כן מצינו לא מדוע ביאור צריך אך רשותֿהרבים.

נפש (a)מסירות

מהשתלשלות, שלמעלה גילוי היה בביתֿהמקדש גם א. להבין: צריך
מדוע ב. דחנוכה. מהגילוי שונה הוא היא zwlcdובמה חנוכה נרות

די ולא החמה, גם exi`iyמשתשקע מוגבל, בלתי שאורם כיון ג. בלילה.
 ֿ בבית מהגילוי שכן ומכל חוצה, להאיר צריכים היו בפנים, כשמונחים

אליו נמשכו שהניצוצות (b)המקדש,

תפילה  לפיכך למטה. מלמעלה היא וברכה למעלה מלמטה היא תפילה
ורק  ציווי, בדרך היא ברכה ואילו אחד. כל ביכולת והיא בקשה, בדרך היא
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ומעלת  ודאית, שהתממשותה – הברכה מעלת לברך. שבכוחו מי בידי
לפי  וזהו חדשה, השפעה ולהמשיך גזרות לבטל שבכוחה - התפילה
של  הברכה עילוי גודל מהשתלשלות. שלמעלה איןֿסוף לאור שמגעת
(רצון  דתפילה המעלות: שתי את הכוללת יברכוכה") ("חסידיך חסידיך
גשמים  לירידת חדש רצון המשכת דרך על ציווי). (בדרך וברכה חדש)
גו' "יודוך וזהו דרשב"י. תורה אמירת ידי על ממילא בדרך שנעשה
ההודאה  היא שבו מהמקום דברכה באופן ההמשכה יברכוכה", וחסידיך

חסידיך בכוח (c)היא

אםֿכן  גזירה, ולבטל לצוות בכוחו זאת ועם מחסיד, למטה הוא צדיק
" שדווקא הטעם (d)יברכוכה"?jiciqgמהו

בחינת  המלכות, של החיסרון מילוי בכלל שהוא אריך, ממשיך צדיק
עתיק, פנימיות ממשיך חסיד עשירות. בחינת עתיק, ממשיך ישר צדקה.

חסד (e)בחינת

דברכה  באופן ("יודוך"), ההודאה היא שבו ממקום ההמשכה
א. עתיק: מפנימיות הממשיכים חסידיך, עלֿידי דווקא היא ("יברכוכה"),

ענין אמיתית עניןd`ceddכי אמיתית כי ב. עתיק. בפנימיות dkxadהיא
עתיק מפנימיות בהמשכה היא ממילא) (f)(בדרך

האברים  את ומכריח שולט רצון ותענוג. רצון בדוגמת הם ועתיק אריך
שהם  באופן פועל תענוג ואילו טבעם. היפך הרצון, כפי שיהיו והכוחות
ידי  על הנמשכת הכתר חיצוניות למעלה, זה דרך  על כך. נעשים עצמם
ביטול  ואילו שליטה. בדרך ההשתלשלות בדרגת הגזירה מבטלת הצדיקים,

י  ידי על הנמשכת הכתר פנימיות ידי על מצד הגזירה היא שרים,
גוזר  "הקב"ה רז"ל מאמרי בב' רמוזים האופנים ב' גופא. ההשתלשלות

wicve) מבטלה גזירה, גוזר הקב"ה "אפילו בשבילו".d"awdמבטל", (
ונבדל נעתק הוא שכן לספירות, כלשהו יחס יש לעתיק ולכן odnאמנם, .

פנימיות  מצד ואילו פעולה. בדרך היא ידו על בהשתלשלות הגזירה ביטול
מלכתחילה  מקום אין זו דרגה בגילוי ולכן השתלשלות, ענין שייך אין עתיק

"דידי רז"ל אמרו זה ועל niiw`לגזירה. `l."(g)

התחתון  אריך ידי על בבירור: גם הוא הללו ההמשכות ג' בין החילוק
עצמו, בתחתון שינוי נעשה עתיק ידי על משתנה. לא מציאותו אך מתבטל,
נוסף  דבר כמו הוא (עליון) הגילוי לפיכך תחתון, הוא שגדרו מכיון אך
נרגש  הנמצאים, כל של המציאות שהיא עתיק פנימיות ידי על ואילו עליו.

אלקות היא שמציאותו דבר (h)בכל

רק  נתבררו ולפיכך עתיק, חיצוניות עלֿידי היה שלמה בימי הבירור
ואילו  הגילוי. למקום שבאו לאחר ורק לאור, שייכות להם שהיתה נצוצות
דבר  בכל ויתגלה עתיק, פנימיות עלֿידי יהיה הבירור לעתידֿלבא
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הדברים  ואף שנחשכו הניצוצות גם ואזי אלוקות, היא שלו שהמציאות
ובמקומם במציאותם שהם וכפי בקדושה, יוכללו עצמם (i)הגשמיים

שאמיתת  נרגש ידה ועל עתיק, פנימיות בחינת היא החסידות תורת
ענין  אלוקיים. כוחות נעשים הטבעיים וכוחותיו שלו, המציאות היא המצאו
כבימי  (ולא בחוצה יהיו עצמם שהמעיינות הוא חוצה" מעינותיך "יפוצו
נמשל  כסלו י"ט שלאחרי החסידות דתורת הגילוי הארה). שנמשכה שלמה
ובכך  דבר. בכל מפעפע (עצמו) הוא דבר מכל שמובדל למרות שמן, לשמן.
החלה  ידו שעל ההשתלשלות, מכל המובדל עתיק פנימיות לגילוי רומז הוא

חוצה" ד"מעיינותיך ובאופן המעיינות, הפצת (i`)אז

מקומות  בכמה והמבואר עתיק. פנימיות הוא חנוכה דנרות הגילוי
הענין  אמיתית הוא עתיק פנימיות כי מהשתלשלות", "למעלה הוא שהגילוי
פנימיות  שכן בשווה. מקום בכל שהוא שענינו מהשתלשלות", ד"למעלה

ומטהenvrעתיק מעלה  של לגביו חילוק ואין למטה, גם (ai)נמצא

באופן  מאיר זה אור כי מבחוץ, ביתו פתח על להניחו מצוה חנוכה נר
משתשקע  הוא הדלקתו וזמן הרבים. רשות בחושך נמצא עצמו שהוא
והחושך  החושך, בזמן הוא האור של שעיקרו באופן מאיר הוא כי החמה,

לאור נהפך (bi)עצמו

נפש  המסירות ידי על דוקא היתה עתיק פנימיות גילוי המשכת
חלשים  שהיו למרות ורבים גבורים נגד שלחמו זה כי ובניו . דמתתיהו

אלקות הוא הטבע שגם אצלם מונח שהיה מפני הוא (ci)ומעטים,

כליון  פועלים חנוכה נר שעלֿידי הוא דתרמודאי" ריגלא "כליא
שמביאים  והן אותם, ומבטלים שמכלים הן והיינו שמים, במלכות במורדים
רק  נתבררו שאז שלמה, דימי הבירור על העילוי וזהו הנפש. לכלות אותם
מבטלת  המעיינות הפצת זה דרך ועל לאור. שייכות בהם שהיתה ניצוצות

כליון בו ופועלת ירוד, הכי ה"חוצה" 311..........................(eh)את

,éðâì éúàá‡"È˘˙ Ë·˘ „"ÂÈ

בכמה  הנמצאת בחינה והיא ומתלבשת, ששוכנת עלֿשם היא "שכינה"
דרגת  הוא שכינה" (ופנימיות) "עיקר שמעליהן. לדרגה ביחס דרגות וכמה
בעולמות). (המתלבש הממלא לאור שורש שהינה הצמצום, לפני האור
למטה, בירידתו מתמעט הוא אין העולמות, מן למעלה הוא זה שאור ומפני

היתה" בתחתונים שכינה "עיקר (`)ולפיכך

היה  הדעת עץ שחטא כשם בעולםֿהזה. היינו בתחתונים" "שכינה
הנעשה  לרקיע מהארץ השכינה סילוק כך שאחריו, לחטאים וגרם העיקרי
לרקיע, מהארץ הוא הסילוק שעיקר וכשם העיקרי. הסילוק הוא עלֿידו,
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כל  כי דוקא, משה עלֿידי נעשה וזה בארץ. למטה הוא ההמשכה עיקר כך
חביבין (a)השביעין

ונובעת  התולדה מצד היא אלא בו, תלויה אינה השביעי של חביבותו
מעלת  בזכות היתה משה, עלֿידי התורה נתינת וכן הראשון. של ממעלתו
אחד  לכל שייכת השביעי חביבות ומסירותֿנפשו. אבינו אברהם עבודת
ובידו  לראשון, שביעי שהוא מעלתו שכל לדעת יש אולם מישראל,
וזאת  בתחתונים. שכינה עיקר להמשיך ראשון, של עבודתו להשלים

בדורנו אחד מכל (b)התביעה

הבריאה  כוונת שתכלית לפי היתה, בתחתונים שכינה שעיקר הטעם
העולמות  השתלשלות שתכלית לומר אפשר אי כי בתחתונים. דירה היא
ללא  ירידה היא עבורם ההשתלשלות א. שכן: עליונים, עולמות היא

עלֿידי היא עולםֿהזה בריאת ב. שתכליתה zenvrdתועלת. יתכן ולא ,
miielibd ששורשו עולםֿהזה היא התכלית אלא עליונים. בעולמות

בו  העבודה ועלֿידי מעצמותו), שמציאותו לו נדמה כן (ועל מהעצמות
העצמות (c)מגלים

הם  דאצילות כלים שגם הסוברים מדעת א. האמור: על להקשות אין
oi`n yi גילוי רק הם שורשם לגבי אבל לאורות, ביחס אלא זה אין שכן ,

שעלֿידי מהמבואר ב. אורותzeevndההעלם. שכן zeliv`aמוסיפים ,
בריאת  תכלית עולםֿהזה. היא ומטרתן בקופסא כמונחים הם באצילות
גילויים  ענינם עליונים עולמות שכן עולםֿהזה, היא העולמות והשתלשלות
עולםֿהזה, גבי ואילו הגילויים. מענין מובדל אף והעצמות ירידה, שהם
ובכך  ואתהפכא, אתכפיא עלֿידי לפניו נחתֿרוח להיות ברצונו עלה

בתחתונים לעצמות דירה (d)ממשיכים

מה  כל דקדושה. לשטות דלעומתֿזה השטות להפוך היא העבודה
על  המסופר וכדוגמת בעצמם, קיימו הם נשיאנו, רבותינו מאיתנו שתבעו

באהבתֿישראל (e)מסירותם

בתחתונים  דירה נעשית דקדושה לשטות ואתהפכא אתכפיא עלֿידי
וזהו החטא, מקודם נעלית במדרגה לגני), דקוב"ה `wlzq(באתי יקרא

oinlr edleka בדוגמת כלל. עולמות בגדר ואינו המסולק, נעלה אור ,
zewlzqd אלא למעלה, עליה שאיננה חטאת), לפרת (השווה צדיקים

זאת לפעול היא השביעי מדור התביעה רוממות. בבחינת (f)שנמצאים

אסתלק  יהיה זה שעלֿידי הריי"צ, אדמו"ר בהסתלקות הכוונה תכלית
אבינו  אברהם בדוגמת לנהוג תובעים השביעי מדור דקוב"ה. יקרא
תקרא  "אל עולם", אל הויה בשם שם "ויקרא היה ענינו שכל (הראשון),
(לעצמו), "ויקרא" שיהיה שכדי ללמוד: יש ומכאן ויקריא". אלא ויקרא
שעולם  עולם", "אל יצעק שהזולת ובאופן (לזולת), "ויקריא" צריך

הם אחד (g)ואלוקות
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הדברים  ואף שנחשכו הניצוצות גם ואזי אלוקות, היא שלו שהמציאות
ובמקומם במציאותם שהם וכפי בקדושה, יוכללו עצמם (i)הגשמיים

שאמיתת  נרגש ידה ועל עתיק, פנימיות בחינת היא החסידות תורת
ענין  אלוקיים. כוחות נעשים הטבעיים וכוחותיו שלו, המציאות היא המצאו
כבימי  (ולא בחוצה יהיו עצמם שהמעיינות הוא חוצה" מעינותיך "יפוצו
נמשל  כסלו י"ט שלאחרי החסידות דתורת הגילוי הארה). שנמשכה שלמה
ובכך  דבר. בכל מפעפע (עצמו) הוא דבר מכל שמובדל למרות שמן, לשמן.
החלה  ידו שעל ההשתלשלות, מכל המובדל עתיק פנימיות לגילוי רומז הוא

חוצה" ד"מעיינותיך ובאופן המעיינות, הפצת (i`)אז

מקומות  בכמה והמבואר עתיק. פנימיות הוא חנוכה דנרות הגילוי
הענין  אמיתית הוא עתיק פנימיות כי מהשתלשלות", "למעלה הוא שהגילוי
פנימיות  שכן בשווה. מקום בכל שהוא שענינו מהשתלשלות", ד"למעלה

ומטהenvrעתיק מעלה  של לגביו חילוק ואין למטה, גם (ai)נמצא

באופן  מאיר זה אור כי מבחוץ, ביתו פתח על להניחו מצוה חנוכה נר
משתשקע  הוא הדלקתו וזמן הרבים. רשות בחושך נמצא עצמו שהוא
והחושך  החושך, בזמן הוא האור של שעיקרו באופן מאיר הוא כי החמה,

לאור נהפך (bi)עצמו

נפש  המסירות ידי על דוקא היתה עתיק פנימיות גילוי המשכת
חלשים  שהיו למרות ורבים גבורים נגד שלחמו זה כי ובניו . דמתתיהו

אלקות הוא הטבע שגם אצלם מונח שהיה מפני הוא (ci)ומעטים,

כליון  פועלים חנוכה נר שעלֿידי הוא דתרמודאי" ריגלא "כליא
שמביאים  והן אותם, ומבטלים שמכלים הן והיינו שמים, במלכות במורדים
רק  נתבררו שאז שלמה, דימי הבירור על העילוי וזהו הנפש. לכלות אותם
מבטלת  המעיינות הפצת זה דרך ועל לאור. שייכות בהם שהיתה ניצוצות

כליון בו ופועלת ירוד, הכי ה"חוצה" 311..........................(eh)את

,éðâì éúàá‡"È˘˙ Ë·˘ „"ÂÈ

בכמה  הנמצאת בחינה והיא ומתלבשת, ששוכנת עלֿשם היא "שכינה"
דרגת  הוא שכינה" (ופנימיות) "עיקר שמעליהן. לדרגה ביחס דרגות וכמה
בעולמות). (המתלבש הממלא לאור שורש שהינה הצמצום, לפני האור
למטה, בירידתו מתמעט הוא אין העולמות, מן למעלה הוא זה שאור ומפני

היתה" בתחתונים שכינה "עיקר (`)ולפיכך

היה  הדעת עץ שחטא כשם בעולםֿהזה. היינו בתחתונים" "שכינה
הנעשה  לרקיע מהארץ השכינה סילוק כך שאחריו, לחטאים וגרם העיקרי
לרקיע, מהארץ הוא הסילוק שעיקר וכשם העיקרי. הסילוק הוא עלֿידו,

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

כל  כי דוקא, משה עלֿידי נעשה וזה בארץ. למטה הוא ההמשכה עיקר כך
חביבין (a)השביעין

ונובעת  התולדה מצד היא אלא בו, תלויה אינה השביעי של חביבותו
מעלת  בזכות היתה משה, עלֿידי התורה נתינת וכן הראשון. של ממעלתו
אחד  לכל שייכת השביעי חביבות ומסירותֿנפשו. אבינו אברהם עבודת
ובידו  לראשון, שביעי שהוא מעלתו שכל לדעת יש אולם מישראל,
וזאת  בתחתונים. שכינה עיקר להמשיך ראשון, של עבודתו להשלים

בדורנו אחד מכל (b)התביעה

הבריאה  כוונת שתכלית לפי היתה, בתחתונים שכינה שעיקר הטעם
העולמות  השתלשלות שתכלית לומר אפשר אי כי בתחתונים. דירה היא
ללא  ירידה היא עבורם ההשתלשלות א. שכן: עליונים, עולמות היא

עלֿידי היא עולםֿהזה בריאת ב. שתכליתה zenvrdתועלת. יתכן ולא ,
miielibd ששורשו עולםֿהזה היא התכלית אלא עליונים. בעולמות

בו  העבודה ועלֿידי מעצמותו), שמציאותו לו נדמה כן (ועל מהעצמות
העצמות (c)מגלים

הם  דאצילות כלים שגם הסוברים מדעת א. האמור: על להקשות אין
oi`n yi גילוי רק הם שורשם לגבי אבל לאורות, ביחס אלא זה אין שכן ,

שעלֿידי מהמבואר ב. אורותzeevndההעלם. שכן zeliv`aמוסיפים ,
בריאת  תכלית עולםֿהזה. היא ומטרתן בקופסא כמונחים הם באצילות
גילויים  ענינם עליונים עולמות שכן עולםֿהזה, היא העולמות והשתלשלות
עולםֿהזה, גבי ואילו הגילויים. מענין מובדל אף והעצמות ירידה, שהם
ובכך  ואתהפכא, אתכפיא עלֿידי לפניו נחתֿרוח להיות ברצונו עלה

בתחתונים לעצמות דירה (d)ממשיכים

מה  כל דקדושה. לשטות דלעומתֿזה השטות להפוך היא העבודה
על  המסופר וכדוגמת בעצמם, קיימו הם נשיאנו, רבותינו מאיתנו שתבעו

באהבתֿישראל (e)מסירותם

בתחתונים  דירה נעשית דקדושה לשטות ואתהפכא אתכפיא עלֿידי
וזהו החטא, מקודם נעלית במדרגה לגני), דקוב"ה `wlzq(באתי יקרא

oinlr edleka בדוגמת כלל. עולמות בגדר ואינו המסולק, נעלה אור ,
zewlzqd אלא למעלה, עליה שאיננה חטאת), לפרת (השווה צדיקים

זאת לפעול היא השביעי מדור התביעה רוממות. בבחינת (f)שנמצאים

אסתלק  יהיה זה שעלֿידי הריי"צ, אדמו"ר בהסתלקות הכוונה תכלית
אבינו  אברהם בדוגמת לנהוג תובעים השביעי מדור דקוב"ה. יקרא
תקרא  "אל עולם", אל הויה בשם שם "ויקרא היה ענינו שכל (הראשון),
(לעצמו), "ויקרא" שיהיה שכדי ללמוד: יש ומכאן ויקריא". אלא ויקרא
שעולם  עולם", "אל יצעק שהזולת ובאופן (לזולת), "ויקריא" צריך

הם אחד (g)ואלוקות
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אברהם. מעבודת קצהו אפס לנהוג מחויב והוא הכחות ניתנו אחד לכל

החטא. מקודם אף נעלית במדריגה למטה שכינה עיקר תומשך זה ועלֿידי
איןֿסוף  ועצמות במהות אותנו ויאחד אותנו יגאל הריי"צ ואדמו"ר
העולמות  והשתלשלות ירידת כל של הכוונה פנימיות שזוהי ברוךֿהוא.

צדיקים של סילוקן וענין ותיקונו החטא 341......................(h)וענין

éðâì éúàá·"È˘˙'‰ Ë·˘ „"ÂÈ

לרקיע  נסתלקה החטאים ידי ועל היתה, בתחתונים שכינה עיקר
למטה  שהורידה השביעי למשה ועד השכינה, את הורידו הצדיקים השביעי.
לי  ("ועשו מישראל אחד כל בתוך וכן במקדש, הוא הגילוי עיקר בארץ.

") ברוחניות הקרבנות עבודת שעלֿידי בתוכם"). ושכנתי mknמקדש
ומתקן  בודק שתחילה עלֿידי וזהו להוי'ה"). ("קרבן לה' מתקרבים קרבן")
מענינים  החיות מוציא ואחרֿכך מומים), (ביקור הדרוש ככל עצמו

(שחיטה) ה' לעבודת רק בהם ומשתמש (`)הגשמיים,

מכלֿמקום  עבירה, בעל אינו כעת אם שאף יווכח כדבעי בהתבוננות
זאת, עם אך שבשמים. לאביו בינו המבדיל מסך והם העבר, חטאי תיקן לא
לא  הוא קרבן להוי'ה"). ("קרבן לה' להתקרב ("מכם") תלוי הדבר בו

הו  ("לפני מהוי'ה למעלה אף ומגיע דוקא, להוי'ה אלא –לאלוקים י'ה")
פנים  כל על או גשמית, בהמה עם היא הקורבנות שעבודת לפי לאיןֿסוף,

נפשֿהבהמית (a)עם

האהבה  היא האדם ובעבודת שלמעלה, באש להתכלל צריכים הקרבנות
ענינים  ב' שכן שלמעלה. באש שרשה אשר האלקית, שבנפש אש כרשפי
בגחלת. כשלהבת במאצילן, הגנוזות א. יֿה": "שלהבת – ספירות בעשר
ומהן  למקורן). קשורות הן אז גם (אולם הגחלת מעל כשלהבת הגלויות, ב.
בעילתה  כלולה שהיא כפי א. לאלוקות: באהבה דרגות ב' בישראל נפעל
להיות  עליה אז, גם (אמנם עצמה בפני מידה שהיא כפי ב. השכל. –

בעילתה) תמיד (b)קשורה

הם שהקרבנות להיות dlrnlלפי צריך העבודה עיקר לפיכך מהוי'ה,
זאת  ואף לכשעצמה), הנשמה בעבודת (ולא ונפשֿהבהמית הגוף בהפיכת
בדרך  לפעול כדי (ולא בתחתונים לדירה העליון רצון לקיים כוונה מתוך
מסדר  ולמעלה ודעת, מטעם למעלה מגיעים זה ועלֿידי בנשמה), עילוי זו

(c)ההשתלשלות

עלֿידי  ("ויקרא"), הסובב מאור היא הקרבנות לעבודת הנתינתֿכח
ממוצע  הם שכן משה"), ("אל דור בכל ישראל רועי אל ההתקשרות
הסובב, אור עם מתקשר בעבודתו האדם ואזי וביניכם. ה' בין המחבר

בתוכם ושכנתי ונעשה הקרבן, נכלל שבו מעלה של אש 369..(d)ונמשך

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙
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לרקיע  נסתלקה החטאים ידי ועל היתה, בתחתונים שכינה עיקר
למטה  שהורידה השביעי למשה ועד השכינה, את הורידו הצדיקים השביעי.
ואחד", אחד כל בתוך בתוכם, ושכנתי מקדש לי "ועשו נאמר כך על בארץ.
למטה. שכינה עיקר ממשיכים ידה על ואתהפכא דאתכפיא העבודה שהיא
את  המתקנת דקדושה שטות על להורות שיטים, מעצי היה שהמשכן וזהו

דלעומתֿזה (`)השטות

להיפרד  יכול אינו יהודי דמטבעו האמת. על מכסה דלעומתֿזה השטות
עבירה  שבעשיית מרגיש הוא אין שבקרבו, השטות רוח ועלֿידי מאלקות,
עוברים  שאינם אחרא וסטרא מהקליפות יותר אף וגרוע מאלקות, נפרד הוא

יתברך רצונו (a)על

ענין  שהוא דאלקיא" "אלקא אותו קוראים אחרא וסטרא הקליפות
גרוע  עבירה עובר יהודי אולם ה', רצון נגד שהם ועבודהֿזרה, ה"שיתוף"
חיות  סוגי ב' ישנם שכן היחוד. על הוזהרו ישראל דרק והענין, מהם.
סובב  ב. לגביו. מקום תופסים והם בנבראים מתלבש – ממלא א. אלוקית:

לגביו מקום תופסים ואין מהנבראים, נעלם –(b)

מקום  הנותן (ממלא), הרצון בחיצוניות הוא העולם אומות שורש
ה"שיתוף" לפיכך, וסטראֿאחרא. הקליפה שורש הוא וכן זולתו, למציאות
מפנימיות  הם ישראל ואילו אליה. שייכים שהם הרצון מדרגת נגד איננו
הם  אליה הרצון פנימיות נגד פועל עבירה מעשה וכל (סובב), הרצון
עבירה. לעבור יכולים אינם מטבעם ישראל מהם. גרועים הם ובכך קשורים,
מוסר  שבקלים קל אפילו שטות, לרוח מקום שאין דבמקום וההוכחה,
 ֿ מסירות גם ולפיכך מהתחלקות, שלמעלה בעצמות דשרשם והטעם, נפשו.

נפשו נימי ובכל אחד, בכל היא (c)נפשם

שמתלבש  שבנפש, מיחידה הוא מאלקות נפרד שאינו ישראל איש טבע
הגבלה  (שענינם מהכלים הוא הנשמות ששורש והמבואר בורא. ניצוץ בה

הוא האור zeiniptnוהתחלקות), לעצם ואף האור, עם המיוחדת הכלים
וכיון  העצמות. עם ידו ועל האב), טיפת השפעת דוגמת עצמית (השפעה
לא  ישראל כל גם כך אלוקות, זולת למאומה מקום נתינת אין שבעצמות

מאלוקות להיפרד (d)יכולים

אחריתם  מהם רבים שכן שטות, הוא  הגשמיים בתענוגים החמדה תוקף
שלמעלה. התענוג מפסולת היא הגשמיים התענוגים התהוות ובנוסף, מרה.

באלוקות בתענוג גורעת מהם שההתענגות (e)ובפרט

גשמיים, בתענוגים החמדה לשטות המביא הוא דקדושה הדעת העדר
ביהדותו. עודנו עבירה שכשעובר לחשוב לו וגורם האמת על המכסה והוא
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אברהם. מעבודת קצהו אפס לנהוג מחויב והוא הכחות ניתנו אחד לכל

החטא. מקודם אף נעלית במדריגה למטה שכינה עיקר תומשך זה ועלֿידי
איןֿסוף  ועצמות במהות אותנו ויאחד אותנו יגאל הריי"צ ואדמו"ר
העולמות  והשתלשלות ירידת כל של הכוונה פנימיות שזוהי ברוךֿהוא.

צדיקים של סילוקן וענין ותיקונו החטא 341......................(h)וענין

éðâì éúàá·"È˘˙'‰ Ë·˘ „"ÂÈ

לרקיע  נסתלקה החטאים ידי ועל היתה, בתחתונים שכינה עיקר
למטה  שהורידה השביעי למשה ועד השכינה, את הורידו הצדיקים השביעי.
לי  ("ועשו מישראל אחד כל בתוך וכן במקדש, הוא הגילוי עיקר בארץ.

") ברוחניות הקרבנות עבודת שעלֿידי בתוכם"). ושכנתי mknמקדש
ומתקן  בודק שתחילה עלֿידי וזהו להוי'ה"). ("קרבן לה' מתקרבים קרבן")
מענינים  החיות מוציא ואחרֿכך מומים), (ביקור הדרוש ככל עצמו

(שחיטה) ה' לעבודת רק בהם ומשתמש (`)הגשמיים,

מכלֿמקום  עבירה, בעל אינו כעת אם שאף יווכח כדבעי בהתבוננות
זאת, עם אך שבשמים. לאביו בינו המבדיל מסך והם העבר, חטאי תיקן לא
לא  הוא קרבן להוי'ה"). ("קרבן לה' להתקרב ("מכם") תלוי הדבר בו

הו  ("לפני מהוי'ה למעלה אף ומגיע דוקא, להוי'ה אלא –לאלוקים י'ה")
פנים  כל על או גשמית, בהמה עם היא הקורבנות שעבודת לפי לאיןֿסוף,

נפשֿהבהמית (a)עם

האהבה  היא האדם ובעבודת שלמעלה, באש להתכלל צריכים הקרבנות
ענינים  ב' שכן שלמעלה. באש שרשה אשר האלקית, שבנפש אש כרשפי
בגחלת. כשלהבת במאצילן, הגנוזות א. יֿה": "שלהבת – ספירות בעשר
ומהן  למקורן). קשורות הן אז גם (אולם הגחלת מעל כשלהבת הגלויות, ב.
בעילתה  כלולה שהיא כפי א. לאלוקות: באהבה דרגות ב' בישראל נפעל
להיות  עליה אז, גם (אמנם עצמה בפני מידה שהיא כפי ב. השכל. –

בעילתה) תמיד (b)קשורה

הם שהקרבנות להיות dlrnlלפי צריך העבודה עיקר לפיכך מהוי'ה,
זאת  ואף לכשעצמה), הנשמה בעבודת (ולא ונפשֿהבהמית הגוף בהפיכת
בדרך  לפעול כדי (ולא בתחתונים לדירה העליון רצון לקיים כוונה מתוך
מסדר  ולמעלה ודעת, מטעם למעלה מגיעים זה ועלֿידי בנשמה), עילוי זו

(c)ההשתלשלות

עלֿידי  ("ויקרא"), הסובב מאור היא הקרבנות לעבודת הנתינתֿכח
ממוצע  הם שכן משה"), ("אל דור בכל ישראל רועי אל ההתקשרות
הסובב, אור עם מתקשר בעבודתו האדם ואזי וביניכם. ה' בין המחבר

בתוכם ושכנתי ונעשה הקרבן, נכלל שבו מעלה של אש 369..(d)ונמשך

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

,éðâì éúàá‚"È˘˙'‰ ,Ë·˘ „"ÂÈ

לרקיע  נסתלקה החטאים ידי ועל היתה, בתחתונים שכינה עיקר
למטה  שהורידה השביעי למשה ועד השכינה, את הורידו הצדיקים השביעי.
ואחד", אחד כל בתוך בתוכם, ושכנתי מקדש לי "ועשו נאמר כך על בארץ.
למטה. שכינה עיקר ממשיכים ידה על ואתהפכא דאתכפיא העבודה שהיא
את  המתקנת דקדושה שטות על להורות שיטים, מעצי היה שהמשכן וזהו

דלעומתֿזה (`)השטות

להיפרד  יכול אינו יהודי דמטבעו האמת. על מכסה דלעומתֿזה השטות
עבירה  שבעשיית מרגיש הוא אין שבקרבו, השטות רוח ועלֿידי מאלקות,
עוברים  שאינם אחרא וסטרא מהקליפות יותר אף וגרוע מאלקות, נפרד הוא

יתברך רצונו (a)על

ענין  שהוא דאלקיא" "אלקא אותו קוראים אחרא וסטרא הקליפות
גרוע  עבירה עובר יהודי אולם ה', רצון נגד שהם ועבודהֿזרה, ה"שיתוף"
חיות  סוגי ב' ישנם שכן היחוד. על הוזהרו ישראל דרק והענין, מהם.
סובב  ב. לגביו. מקום תופסים והם בנבראים מתלבש – ממלא א. אלוקית:

לגביו מקום תופסים ואין מהנבראים, נעלם –(b)

מקום  הנותן (ממלא), הרצון בחיצוניות הוא העולם אומות שורש
ה"שיתוף" לפיכך, וסטראֿאחרא. הקליפה שורש הוא וכן זולתו, למציאות
מפנימיות  הם ישראל ואילו אליה. שייכים שהם הרצון מדרגת נגד איננו
הם  אליה הרצון פנימיות נגד פועל עבירה מעשה וכל (סובב), הרצון
עבירה. לעבור יכולים אינם מטבעם ישראל מהם. גרועים הם ובכך קשורים,
מוסר  שבקלים קל אפילו שטות, לרוח מקום שאין דבמקום וההוכחה,
 ֿ מסירות גם ולפיכך מהתחלקות, שלמעלה בעצמות דשרשם והטעם, נפשו.

נפשו נימי ובכל אחד, בכל היא (c)נפשם

שמתלבש  שבנפש, מיחידה הוא מאלקות נפרד שאינו ישראל איש טבע
הגבלה  (שענינם מהכלים הוא הנשמות ששורש והמבואר בורא. ניצוץ בה

הוא האור zeiniptnוהתחלקות), לעצם ואף האור, עם המיוחדת הכלים
וכיון  העצמות. עם ידו ועל האב), טיפת השפעת דוגמת עצמית (השפעה
לא  ישראל כל גם כך אלוקות, זולת למאומה מקום נתינת אין שבעצמות

מאלוקות להיפרד (d)יכולים

אחריתם  מהם רבים שכן שטות, הוא  הגשמיים בתענוגים החמדה תוקף
שלמעלה. התענוג מפסולת היא הגשמיים התענוגים התהוות ובנוסף, מרה.

באלוקות בתענוג גורעת מהם שההתענגות (e)ובפרט

גשמיים, בתענוגים החמדה לשטות המביא הוא דקדושה הדעת העדר
ביהדותו. עודנו עבירה שכשעובר לחשוב לו וגורם האמת על המכסה והוא
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השטות  ולתקן להסיר וכדי וההכרה. ההרגשה ההתקשרות, היא ודעת
דקדושהדל  שטות ידי על הוא זה (f)עומת

בכל  הוא כן וכמו ואהרן, משה עלֿידי היו בו והעבודה מקדש לי ועשו
של  והנתינתֿכח ההמשכה זה ובכלל דמשה. האתפשטותא עלֿידי ודור דור

דלעומתֿזה השטות את מבררים זה שעלֿידי שטים, עצי 393..(g)משכן

éðâì éúàá‡"Ï˘˙'‰ ,Ë·˘ ‡"È ,ÁÏ˘· ˙˘¯Ù ˘„Â˜ ˙·˘ È‡ˆÂÓÂ ˘„Â˜ ˙·˘

השביעי. לרקיע נסתלקה החטאים וע"י היתה, בתחתונים שכינה עיקר
השביעי  שמשה עד למטה, השכינה והורידו צדיקים שבעה עמדו כך אחר
צדיקים  וזהו בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו ע"י בארץ, למטה הורידה
גו'" ירשו "צדיקים הפסוק את מביא במאמר עליה. לעד וישכנו ארץ יירשו
כוונתו  ובכך כבמדרש). (שלא בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו אחרי
לכל  הכח ניתן משה, ובפרט הצדיקים שבעת של ההמשכה שלאחרי לרמז,
המשכן  בעשיית השכינה שהמשכת כשם יותר. עוד להמשיך מישראל אחד
היה  שעיקרה לפי משה, שם על שנקראה אלא ישראל, כל ע"י היתה
עתה, השכינה בהמשכת גם הוא כך ישראל. לכל הכח ניתן וממנו עלֿידו,

הדור מנשיא הוא לכך (`)שהכח

דווקא. בתחתונים חפצו א. היתה": בתחתונים שכינה ב"עיקר ענינים ב'
ה"דירה xwirב. עשיית א. במאמר: הענינים ב' וכנגדם בתחתונים. שכינה

אתכפיא  – ענינם מצד היא עצמה ועבודתם התחתונים, ע"י היא יתברך" לו
ואתהפכא  אתכפיא ע"י ב. התחתונים. מעלת מודגשת ובכך ואתהפכא,

שכינה" "עיקר שהוא מעולמות, שלמעלה האור (a)נמשך

"עיקר  שזהו מובן א. "נתאוה": רז"ל מלשון מובנים הנ"ל הענינים שני
מוגדר  שאינו העצמות מצד ובאה מטעם, למעלה היא תאוה שכן שכינה".
מובן  ב. העצמות. גילוי ענינה מתאוה, אליה ה"דירה" וגם גדר. בשום
כ  עולםֿהזה, מהתהוות היא ל"נתאוה" ההוכחה שכן "בתחתונים". י שהוא

היה  די כוחותיו", שלימות ו"יתגלו ליה" "ישתמודעון הבריאה טעמי מצד
ובהם  המהות, משיגים הם דווקא ואדרבה, עליונים. עולמות בהתהוות
עולםֿהזה, מהתהוות לכך הוכחה שיש והעובדה המהווה. הכח מתגלה
איזו  לתחתונים שתהיה כדי וזהו בהתהוות. נמשך ד"נתאוה" שהענין מורה

ענינם מצד תהיה הדירה עשיית ובכך לעצמות, (b)שייכות

בהתהוות  נמשך שה"נתאוה" פירושו היתה", בתחתונים שכינה "עיקר
הקב"ה  שנתאווה לפי היא לכך שהסיבה במאמר פירש ולכן עולםֿהזה,
מצד  גם לעצמות דירה להיות הוכשר העולם בכך שכן בתחתונים, לדירה
בארץ  שנמשך דנתאוה הענין שנסתלק היינו שכינה, עיקר סילוק ענינו.
א. ענינים: שני פעלה משה משכן ע"י למטה ההמשכה וא"כ בהתהוות.

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

הדירה  עשיית החלה ב. לעצמותו. דירה להיות מוכשר שוב נהיה העולם
(c)בפועל

היתה  עץֿהדעת חטא של שהירידה ומהמבואר עליה, צורך היא ירידה
המשכת  כן, ואם עליה. צורך היתה היא שאף בהכרח מלמעלה, מכוונת
בתחילת  מהמשכתה יותר נעלית שנסתלקה, לאחר למטה שכינה עיקר
נעלה  עבודה ע"י הנמשך הגילוי – שכינה" "עיקר א. ובשניים: הבריאה.

יותר. פנימית ההמשכה – "בתחתונים" ב. (d)יותר.

ונתינת  והסיבה הגוף, מצד והן הנשמה מצד הן מחטא מושללים ישראל
הכלים  משבירת מזה ולמעלה הירח, ממיעוט מלמעלה, היא לחטא מקום

שהוא הראשון, מצמצום מזה ולמעלה שיהיה jtidדתוהו, העליון רצון
אלא הוא ezpeekyגילוי, זאת ועם הרצון היפך הוא שחטא וזהו גילוי. לשם

הראשון, מצמצום בעיקר היא בכוונה הוא הרצון שהיפך ההוכחה בכוונה.
דמצד  דתוהו). הכלים ושבירת הירח כמיעוט (דלא הכרח בו היה לא שכן

הצמצום כוונת ואילו ieliblאורֿאיןֿסוף מהצמצום, שיתהוו בעולמות
היא עצמו  הצמצום מצד הצמצום היהmlrddכוונת האור,weliq(ולפיכך 

של עולמות ההעלם mlrdוהתהוות ומטרת תחלה. שהיה הרצון היפך ,(
הגילוי בענין ח"ו מוכרח אינו שהעצמות (e)לגלות

אינו  שהעצמות לפי היא העליון, רצון היפך לעשות האדם יכולת
מתגלה  בחירתו, בכח ה' עובד האדם כאשר רק אמנם במאומה. מוכרח
שמעלת  שלפי מבאר הבעש"ט העצמות. יכולת מצד הוא בחירתו שכח
חפץ", מהם באיזה יודע "איני רז"ל אמרו לפיכך הרשע, מן ניכרת הצדיק

אחד". באחדות נכנס ש"הכל לומר מקום יש למעשה eשכן כוונתו אין
אלא (חושך), בפועל ניכר zexyt`lהרשעים שבכך במעשיהם, לבחור

הרשעים  במעשה לבחור והאפשרות עצמם, בכח הוא הצדיקים שמעשה
למעלה  תענוג שישנו לומר מקום יש ולפיכך העצמות. יכולת מצד הוא

ברע לבחור (f)באפשרות

אורֿאיןֿסוף  גילוי א. הגילוי: בשביל הצמצום בכוונת ענינים ב'
מהאור  שלמעלה אורֿאיןֿסוף עצמות גילוי ב. הצמצום. לפני שהאיר

הצמצום. (g)שלפני

כמה  ע"י הוא צורות"), חצאי ("שני האדם עם אורֿאיןֿסוף של החיבור
פרסא. ע"י וגם אדם) בציור להיות (כדי עצומים צמצומים (h)וכמה

("ועבדתם  גבוה" "צורך היא ה' עבודת וגם לאדון, תיקון היא עבודה
ענין  ועיקר האדם. לעבודת להתאוות יתברך ברצונו שעלה לפי הוי'ה"), את
לעצמות, גם נוגעת העבודה אתכפיא. – רצונו היפך כשעושה הוא העבודה
שע"י  והיינו המדבר, דשלישי בסגנון הוא כו'") ("ועבדתם הציווי ולפיכך
אלוקיכם"), ("הוי'ה בפנימיות דהוי'ה הגילוי נמשך ("ועבדתם") אתכפיא
האור  הוא (בכללות) שהוי'ה לומר, ויש אורֿאיןֿסוף. עצמות ומתגלה
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השטות  ולתקן להסיר וכדי וההכרה. ההרגשה ההתקשרות, היא ודעת
דקדושהדל  שטות ידי על הוא זה (f)עומת

בכל  הוא כן וכמו ואהרן, משה עלֿידי היו בו והעבודה מקדש לי ועשו
של  והנתינתֿכח ההמשכה זה ובכלל דמשה. האתפשטותא עלֿידי ודור דור

דלעומתֿזה השטות את מבררים זה שעלֿידי שטים, עצי 393..(g)משכן
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השביעי. לרקיע נסתלקה החטאים וע"י היתה, בתחתונים שכינה עיקר
השביעי  שמשה עד למטה, השכינה והורידו צדיקים שבעה עמדו כך אחר
צדיקים  וזהו בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו ע"י בארץ, למטה הורידה
גו'" ירשו "צדיקים הפסוק את מביא במאמר עליה. לעד וישכנו ארץ יירשו
כוונתו  ובכך כבמדרש). (שלא בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו אחרי
לכל  הכח ניתן משה, ובפרט הצדיקים שבעת של ההמשכה שלאחרי לרמז,
המשכן  בעשיית השכינה שהמשכת כשם יותר. עוד להמשיך מישראל אחד
היה  שעיקרה לפי משה, שם על שנקראה אלא ישראל, כל ע"י היתה
עתה, השכינה בהמשכת גם הוא כך ישראל. לכל הכח ניתן וממנו עלֿידו,

הדור מנשיא הוא לכך (`)שהכח

דווקא. בתחתונים חפצו א. היתה": בתחתונים שכינה ב"עיקר ענינים ב'
ה"דירה xwirב. עשיית א. במאמר: הענינים ב' וכנגדם בתחתונים. שכינה

אתכפיא  – ענינם מצד היא עצמה ועבודתם התחתונים, ע"י היא יתברך" לו
ואתהפכא  אתכפיא ע"י ב. התחתונים. מעלת מודגשת ובכך ואתהפכא,

שכינה" "עיקר שהוא מעולמות, שלמעלה האור (a)נמשך

"עיקר  שזהו מובן א. "נתאוה": רז"ל מלשון מובנים הנ"ל הענינים שני
מוגדר  שאינו העצמות מצד ובאה מטעם, למעלה היא תאוה שכן שכינה".
מובן  ב. העצמות. גילוי ענינה מתאוה, אליה ה"דירה" וגם גדר. בשום
כ  עולםֿהזה, מהתהוות היא ל"נתאוה" ההוכחה שכן "בתחתונים". י שהוא

היה  די כוחותיו", שלימות ו"יתגלו ליה" "ישתמודעון הבריאה טעמי מצד
ובהם  המהות, משיגים הם דווקא ואדרבה, עליונים. עולמות בהתהוות
עולםֿהזה, מהתהוות לכך הוכחה שיש והעובדה המהווה. הכח מתגלה
איזו  לתחתונים שתהיה כדי וזהו בהתהוות. נמשך ד"נתאוה" שהענין מורה

ענינם מצד תהיה הדירה עשיית ובכך לעצמות, (b)שייכות

בהתהוות  נמשך שה"נתאוה" פירושו היתה", בתחתונים שכינה "עיקר
הקב"ה  שנתאווה לפי היא לכך שהסיבה במאמר פירש ולכן עולםֿהזה,
מצד  גם לעצמות דירה להיות הוכשר העולם בכך שכן בתחתונים, לדירה
בארץ  שנמשך דנתאוה הענין שנסתלק היינו שכינה, עיקר סילוק ענינו.
א. ענינים: שני פעלה משה משכן ע"י למטה ההמשכה וא"כ בהתהוות.
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הדירה  עשיית החלה ב. לעצמותו. דירה להיות מוכשר שוב נהיה העולם
(c)בפועל

היתה  עץֿהדעת חטא של שהירידה ומהמבואר עליה, צורך היא ירידה
המשכת  כן, ואם עליה. צורך היתה היא שאף בהכרח מלמעלה, מכוונת
בתחילת  מהמשכתה יותר נעלית שנסתלקה, לאחר למטה שכינה עיקר
נעלה  עבודה ע"י הנמשך הגילוי – שכינה" "עיקר א. ובשניים: הבריאה.

יותר. פנימית ההמשכה – "בתחתונים" ב. (d)יותר.

ונתינת  והסיבה הגוף, מצד והן הנשמה מצד הן מחטא מושללים ישראל
הכלים  משבירת מזה ולמעלה הירח, ממיעוט מלמעלה, היא לחטא מקום

שהוא הראשון, מצמצום מזה ולמעלה שיהיה jtidדתוהו, העליון רצון
אלא הוא ezpeekyגילוי, זאת ועם הרצון היפך הוא שחטא וזהו גילוי. לשם

הראשון, מצמצום בעיקר היא בכוונה הוא הרצון שהיפך ההוכחה בכוונה.
דמצד  דתוהו). הכלים ושבירת הירח כמיעוט (דלא הכרח בו היה לא שכן

הצמצום כוונת ואילו ieliblאורֿאיןֿסוף מהצמצום, שיתהוו בעולמות
היא עצמו  הצמצום מצד הצמצום היהmlrddכוונת האור,weliq(ולפיכך 

של עולמות ההעלם mlrdוהתהוות ומטרת תחלה. שהיה הרצון היפך ,(
הגילוי בענין ח"ו מוכרח אינו שהעצמות (e)לגלות

אינו  שהעצמות לפי היא העליון, רצון היפך לעשות האדם יכולת
מתגלה  בחירתו, בכח ה' עובד האדם כאשר רק אמנם במאומה. מוכרח
שמעלת  שלפי מבאר הבעש"ט העצמות. יכולת מצד הוא בחירתו שכח
חפץ", מהם באיזה יודע "איני רז"ל אמרו לפיכך הרשע, מן ניכרת הצדיק

אחד". באחדות נכנס ש"הכל לומר מקום יש למעשה eשכן כוונתו אין
אלא (חושך), בפועל ניכר zexyt`lהרשעים שבכך במעשיהם, לבחור

הרשעים  במעשה לבחור והאפשרות עצמם, בכח הוא הצדיקים שמעשה
למעלה  תענוג שישנו לומר מקום יש ולפיכך העצמות. יכולת מצד הוא

ברע לבחור (f)באפשרות

אורֿאיןֿסוף  גילוי א. הגילוי: בשביל הצמצום בכוונת ענינים ב'
מהאור  שלמעלה אורֿאיןֿסוף עצמות גילוי ב. הצמצום. לפני שהאיר

הצמצום. (g)שלפני

כמה  ע"י הוא צורות"), חצאי ("שני האדם עם אורֿאיןֿסוף של החיבור
פרסא. ע"י וגם אדם) בציור להיות (כדי עצומים צמצומים (h)וכמה

("ועבדתם  גבוה" "צורך היא ה' עבודת וגם לאדון, תיקון היא עבודה
ענין  ועיקר האדם. לעבודת להתאוות יתברך ברצונו שעלה לפי הוי'ה"), את
לעצמות, גם נוגעת העבודה אתכפיא. – רצונו היפך כשעושה הוא העבודה
שע"י  והיינו המדבר, דשלישי בסגנון הוא כו'") ("ועבדתם הציווי ולפיכך
אלוקיכם"), ("הוי'ה בפנימיות דהוי'ה הגילוי נמשך ("ועבדתם") אתכפיא
האור  הוא (בכללות) שהוי'ה לומר, ויש אורֿאיןֿסוף. עצמות ומתגלה
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שהאדם  ע"י האור. עצם (בכללות) הוא המדבר ושלישי הצמצום, שלפני
כפי  אינה מלמעלה הגילויים המשכת גם וטבעו, רצונו נגד עצמו את כופה
וגם  הצמצום, שלפני האור בעולם ומאיר אדם"). ("כמראה שלהם הטבע

מגילוי שלמעלה האור (i)עצם

האור  ובפרט בערכו, שאינו אור בעולם יתקבל היאך להבין צריך
הגב  אור – הצמצום לפני הגבול שהאיר באור הצמצום פעולת שכן, ול.

שיאיר  קושי קיים ולפיכך, וגבול. במדה שיהיה עצמו, באור שינוי פעלה
פעולת  היפך הוא זה שגילוי לפי הצמצום, קודם בשרשו שהוא כפי בעולם
רק  פעלה הצמצום פעולת הבליֿגבול באור משא"כ בו. שהיתה הצמצום
ולא  העולמות להרגשת ביחס רק זה ואף החלל, במקום יאיר ולא שיתעלם
גם  הוא זה חילוק קשה. דבר אינו זה אור גילוי ולפיכך, עצמו, האור כלפי

מצד zlawlבנוגע בעולם להאיר יכול גבול הבלי אור בעולם: הגילוי
בערך  שיהיה עלֿמנת הצמצום פעל הגבול באור אולם שבו, הבליֿגבול
אלא  בערכו. שאינו אור בעולם יתקבל היאך להבין צריך ולגביו העולמות,
העולמות  נעשים ועי"ז לאור, הצמצום חושך את מהפכים אתהפכא שע"י

בפנימיות. בהם שיאיר יותר נעלה אור לגילוי (i`)כלים

"כד נאמר המשכת `itkz`בזהר אודות מדבר שכן אחרא", סטרא
ע"י  הנעשית עלמין") בכולהו דקוב"ה יקרא ("אסתלק דלמעלה הגילוי

אומר במאמר ואילו ktdz`e`אתכפיא. `itkz` בתחתונים דירה שכן ,
והמבואר  ואתהפכא. אתכפיא ע"י נעשה וזה לגילוי, כלי שיהיו גם ענינה

שע"י  יתרון`ktdz`במאמר ע"י xe`dנעשה הוא הגילוי שכאמור (אף
נעשה  ועלֿידה מגילוי, שלמעלה בעצמות מגעת שאתהפכא היינו אתכפיא),

האתכפיא של בגילוי (ai)יתרון

ושתיהן  בעלֿתשובה. בעבודת בעיקר הן ואתהפכא דאתכפיא המעלות
שנסתלקה  לאחר שכינה עיקר המשכת הנ"ל. הבעש"ט בתורת מרומזות
הוא  ההמשכה יתרון ולפיכך התשובה, ענין דוגמת היא שכן יותר, נעלית
ע"י  – המטה בקבלת ב. אתכפיא. ע"י – מלמעלה בגילוי א. בשניים:

(bi)אתהפכא

התשובה, עבודת ובפרט ואתהפכא) (אתכפיא ועבודתינו מעשינו ע"י
העליה, בשביל רק שהיא בגילוי ונרגש החטאים, שע"י הירידה מתקנים
מזה, ויתירה יסתיר, לא שהצמצום הראשון, דצמצום לתיקון בנוגע הוא וכן
אלקות, לגילוי כלי הגשמי עולםֿהזה יהיה זה וע"י יאיר. עצמו  שהצמצום

השכינה מזיו ניזון יהיה 419.......................................(ci)והגוף

éðâì éúàá·"Ï˘˙'‰ Ë·˘ „"ÂÈ

הוריד  שמשה רבה, המדרש דברי את מביא תש"י) לגני (באתי במאמר
(במדרש  במשכן היתה השכינה המשכת ועיקר בארץ, למטה השכינה  את
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במאמר  אבל המשכן. הקמת ביום היתה למטה ההמשכה שעיקר מדובר
– ובאמצעותו המשכן, הוא השכינה להמשכת העיקרי שהמקום מדובר

העולם) בכל אלוקות גילוי (`)נמשך

האופן  באותו שכינה (עיקר לקב"ה ומקדש משכן להיות יכול אחד כל
בעולם. אלוקות גילוי להמשיך זה וע"י המקדש), כבית ממש

עצמו  בתוך ולהשכין להמשיך הכח אחד לכל שיש זה גם גיסא, לאידך
ע"י  א. ענינים: לשני כח נתן משה כי משה, ע"י הוא – שכינה עיקר את
להמשיך  יוכלו – למטה עליונים לירד שיוכלו הגזירה וביטול תורה מתן
כלי  יהיה שהמטה כח נתינת – המשכן הקמת ע"י ב. למטה. אלוקות גילוי
שמהם  הגשמיים שהדברים באופן היתה במשכן שההמשכה (כשם לגילוי
רק  היתה שההמשכה תורה כמתן ודלא לגילוי, כלי היו - המשכן נעשה

למעלה) (a)מצד

בבריאת  הבריאה ותכלית הואיל היתה, בתחתונים שכינה עיקר
הדירה  בתחתונים. דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה היא העולמות
נמשך  זו עבודה וע"י שהואיל ואתהפכא, באתכפיא העבודה ע"י נעשית
שכינה  עיקר זה ע"י נמשך א"כ – לעולמות משייכות שלמעלה האור

לעולמות). משייכות שלמעלה האור (שהוא

גילוי  שיהיה א. ענינים: ג' יש כו'" הקב"ה שב"נתאווה לומר ויש
עניין  שמצד עבודה ע"י ג. התחתונים. עבודת ע"י ב. בתחתונים. אלוקות

ואתהפכא אתכפיא - (b)התחתונים

המביאה  דאתכפיא העבודה היא ובמקדש במשכן שהיתה העבודה
היא  שבהן) (והעיקרית ומקדש במשכן העבודות אחת ולכן לאתהפכא,
שהמשכת  מובן זה ולפי ואתהפכא. אתכפיא הוא שעניינה הקרבנות עבודת
המשכן  עשיית א. שכן: ומקדש, המשכן ע"י בפרט היתה שכינה עיקר

ו  אתכפיא היא אתכפיא עצמה היא המשכן שבתוך העבודה גם ב. אתהפכא.
הקרבנות עבודת - (c)ואתהפכא

יקריב  כי "אדם וזהו שבנפש, רוחנית עבודה היא הקרבנות עבודת
הבהמה  עצמו, מהאדם – הבהמה על נוסף – היא שההקרבה מכם",

.שבליבו 

כשם  – ולכן משכן, להיות בכוחו אחד שכל הנ"ל עם מתאים זה וענין
נעלית  (המשכה המשכן עשיית א. ענינים: שני היו ומקדש שבמשכן
בנוגע  גם כך – יותר) עוד נעלית (המשכה הקרבנות עבודת ב. ביותר).
להוסיף  צריך למקדש, עצמו עושה שהאדם לאחר שגם אחד, שבכל למקדש

יקריב כי דאדם יותר,mknהעבודה עוד נעלית המשכה תומשך זה וע"י .
בתוכם" ד"ושכנתי העניין עיקר (d)שהיא

נשאר  שהדבר הוא אתהפכא עניין ואתהפכא: אתכפיא בין החילוק
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שהאדם  ע"י האור. עצם (בכללות) הוא המדבר ושלישי הצמצום, שלפני
כפי  אינה מלמעלה הגילויים המשכת גם וטבעו, רצונו נגד עצמו את כופה
וגם  הצמצום, שלפני האור בעולם ומאיר אדם"). ("כמראה שלהם הטבע

מגילוי שלמעלה האור (i)עצם

האור  ובפרט בערכו, שאינו אור בעולם יתקבל היאך להבין צריך
הגב  אור – הצמצום לפני הגבול שהאיר באור הצמצום פעולת שכן, ול.

שיאיר  קושי קיים ולפיכך, וגבול. במדה שיהיה עצמו, באור שינוי פעלה
פעולת  היפך הוא זה שגילוי לפי הצמצום, קודם בשרשו שהוא כפי בעולם
רק  פעלה הצמצום פעולת הבליֿגבול באור משא"כ בו. שהיתה הצמצום
ולא  העולמות להרגשת ביחס רק זה ואף החלל, במקום יאיר ולא שיתעלם
גם  הוא זה חילוק קשה. דבר אינו זה אור גילוי ולפיכך, עצמו, האור כלפי

מצד zlawlבנוגע בעולם להאיר יכול גבול הבלי אור בעולם: הגילוי
בערך  שיהיה עלֿמנת הצמצום פעל הגבול באור אולם שבו, הבליֿגבול
אלא  בערכו. שאינו אור בעולם יתקבל היאך להבין צריך ולגביו העולמות,
העולמות  נעשים ועי"ז לאור, הצמצום חושך את מהפכים אתהפכא שע"י

בפנימיות. בהם שיאיר יותר נעלה אור לגילוי (i`)כלים

"כד נאמר המשכת `itkz`בזהר אודות מדבר שכן אחרא", סטרא
ע"י  הנעשית עלמין") בכולהו דקוב"ה יקרא ("אסתלק דלמעלה הגילוי

אומר במאמר ואילו ktdz`e`אתכפיא. `itkz` בתחתונים דירה שכן ,
והמבואר  ואתהפכא. אתכפיא ע"י נעשה וזה לגילוי, כלי שיהיו גם ענינה

שע"י  יתרון`ktdz`במאמר ע"י xe`dנעשה הוא הגילוי שכאמור (אף
נעשה  ועלֿידה מגילוי, שלמעלה בעצמות מגעת שאתהפכא היינו אתכפיא),

האתכפיא של בגילוי (ai)יתרון

ושתיהן  בעלֿתשובה. בעבודת בעיקר הן ואתהפכא דאתכפיא המעלות
שנסתלקה  לאחר שכינה עיקר המשכת הנ"ל. הבעש"ט בתורת מרומזות
הוא  ההמשכה יתרון ולפיכך התשובה, ענין דוגמת היא שכן יותר, נעלית
ע"י  – המטה בקבלת ב. אתכפיא. ע"י – מלמעלה בגילוי א. בשניים:

(bi)אתהפכא

התשובה, עבודת ובפרט ואתהפכא) (אתכפיא ועבודתינו מעשינו ע"י
העליה, בשביל רק שהיא בגילוי ונרגש החטאים, שע"י הירידה מתקנים
מזה, ויתירה יסתיר, לא שהצמצום הראשון, דצמצום לתיקון בנוגע הוא וכן
אלקות, לגילוי כלי הגשמי עולםֿהזה יהיה זה וע"י יאיר. עצמו  שהצמצום

השכינה מזיו ניזון יהיה 419.......................................(ci)והגוף

éðâì éúàá·"Ï˘˙'‰ Ë·˘ „"ÂÈ

הוריד  שמשה רבה, המדרש דברי את מביא תש"י) לגני (באתי במאמר
(במדרש  במשכן היתה השכינה המשכת ועיקר בארץ, למטה השכינה  את
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במאמר  אבל המשכן. הקמת ביום היתה למטה ההמשכה שעיקר מדובר
– ובאמצעותו המשכן, הוא השכינה להמשכת העיקרי שהמקום מדובר

העולם) בכל אלוקות גילוי (`)נמשך

האופן  באותו שכינה (עיקר לקב"ה ומקדש משכן להיות יכול אחד כל
בעולם. אלוקות גילוי להמשיך זה וע"י המקדש), כבית ממש

עצמו  בתוך ולהשכין להמשיך הכח אחד לכל שיש זה גם גיסא, לאידך
ע"י  א. ענינים: לשני כח נתן משה כי משה, ע"י הוא – שכינה עיקר את
להמשיך  יוכלו – למטה עליונים לירד שיוכלו הגזירה וביטול תורה מתן
כלי  יהיה שהמטה כח נתינת – המשכן הקמת ע"י ב. למטה. אלוקות גילוי
שמהם  הגשמיים שהדברים באופן היתה במשכן שההמשכה (כשם לגילוי
רק  היתה שההמשכה תורה כמתן ודלא לגילוי, כלי היו - המשכן נעשה

למעלה) (a)מצד

בבריאת  הבריאה ותכלית הואיל היתה, בתחתונים שכינה עיקר
הדירה  בתחתונים. דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה היא העולמות
נמשך  זו עבודה וע"י שהואיל ואתהפכא, באתכפיא העבודה ע"י נעשית
שכינה  עיקר זה ע"י נמשך א"כ – לעולמות משייכות שלמעלה האור

לעולמות). משייכות שלמעלה האור (שהוא

גילוי  שיהיה א. ענינים: ג' יש כו'" הקב"ה שב"נתאווה לומר ויש
עניין  שמצד עבודה ע"י ג. התחתונים. עבודת ע"י ב. בתחתונים. אלוקות

ואתהפכא אתכפיא - (b)התחתונים

המביאה  דאתכפיא העבודה היא ובמקדש במשכן שהיתה העבודה
היא  שבהן) (והעיקרית ומקדש במשכן העבודות אחת ולכן לאתהפכא,
שהמשכת  מובן זה ולפי ואתהפכא. אתכפיא הוא שעניינה הקרבנות עבודת
המשכן  עשיית א. שכן: ומקדש, המשכן ע"י בפרט היתה שכינה עיקר

ו  אתכפיא היא אתכפיא עצמה היא המשכן שבתוך העבודה גם ב. אתהפכא.
הקרבנות עבודת - (c)ואתהפכא

יקריב  כי "אדם וזהו שבנפש, רוחנית עבודה היא הקרבנות עבודת
הבהמה  עצמו, מהאדם – הבהמה על נוסף – היא שההקרבה מכם",

.שבליבו 

כשם  – ולכן משכן, להיות בכוחו אחד שכל הנ"ל עם מתאים זה וענין
נעלית  (המשכה המשכן עשיית א. ענינים: שני היו ומקדש שבמשכן
בנוגע  גם כך – יותר) עוד נעלית (המשכה הקרבנות עבודת ב. ביותר).
להוסיף  צריך למקדש, עצמו עושה שהאדם לאחר שגם אחד, שבכל למקדש

יקריב כי דאדם יותר,mknהעבודה עוד נעלית המשכה תומשך זה וע"י .
בתוכם" ד"ושכנתי העניין עיקר (d)שהיא

נשאר  שהדבר הוא אתהפכא עניין ואתהפכא: אתכפיא בין החילוק
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הוא  אתכפיא וענין דקדושה. מציאות היא שמציאותו אלא במציאותו,
עניין d`iviהביטול; היא המשכן שעשיית מובן זה פי ועל ממציאותו.

באור  ונכללת ומתבטלת נשרפת (שהבהמה הקרבנות ועבודת אתהפכא
אתכפיא  – .שלמעלה)

הקרבנות  בעבודת יותר ניכר – הקרבנות שבעבודת האתכפיא וענין
האדם (e)שבנפש

עולם  התהווה שלא לכך הטעם גם הוא לאין, היש וביטול העליה עניין
ומהם  העליונים עולמות נתהוו שתחילה באופן אלא מלכתחילה, הזה

זה  ע"י כי התחתון. עולם בשורשם נתהווה ליכלל הרצוא בנבראים .נעשה

כדי  היא הירידה א. עליה": צורך ב"ירידה פירושים ב' ישנם זה פי על
שהתהוות  זה ב. הירידה. קודם שהיתה מהמדרגה למעלה עליה שתהיה
רצוא  לו שיהיה כדי הוא בעליון, תחילה כלול שהיה ע"י היתה התחתון

.ועליה 

תחילה  כלול שהיה הנבראים, את שמהווה האלוקי האור זה דרך ועל
בכדי  הוא, זה על והטעם לעולמות. משייכות שלמעלה ובאור במאור

באור להיכלל רצון יהיה zenlerlשבנבראים zekiiyn dlrnly זה וע"י ,
במציאות בטלים (f)יהיו

שעיקר  ומבואר רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת נאמר בקרבנות
מ  שהיש מזה הוא למעלה והתענוג רוח ועיקרו הנחת אין, ונעשה תבטל

ועולה  ממציאותו יוצא שהתחתון הוא הקרבנות עניין כי הקרבנות. במעשה
למעלה.

אין  באור ומתבטלים נכללים העליונים המלאכים גם זה שע"י ולהוסיף,
בגופא  לאשתאבא ועד להיבטל, וחיות כח בהם מוסיף הקרבן כי סוף,

(g)דמלכא

בהמשכה, כי קירוב. מלשון קרבן בשמם, רמוז דקרבנות העלאה ענין
zewel` ונכלל ממקומו יוצא עצמו הוא בהעלאה אבל אליו, ומתקרב נמשך

להרקיב, אותיות הוא שלהקריב הפירוש עם זה לקשר ויש באלוקות.
שלמעלה  סוף אין לאור הקרבנות של העלאה ע"י כי ביטול, הוא שריקבון
ביטול  הוא דקרבנות הביטול קץ), אין עד מזו, (ויתירה לעולמות משייכות

.בתכלית 

באור  להיכלל ועלייתה האדם שבנפש הקרבנות בעבודת זה דרך ועל
אחר  חי שהאדם שזה הבעש"ט וכתורת בתפילה, היא והעליה סוף, אין
צריך  היה שבתפילה הגדולות הכוונות מצד כי טבע, פי על זה אין התפילה
לצאת  העלאה היא תפילה כי לזה, והטעם הנפש. כלות אצלו להיות

הקרבן  בדוגמת .ממציאותו,

רש"י  ופירש ראש, כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין שאמרו וזהו
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היא  ההכנה גם לכן ביטול, הוא התפילה שענין כיון כי ושפלות. הכנעה
הקירוב מצד הוא בתפילה שהביטול אלא הוא zewel`lביטול. ולכן ,

על שהתמרמר הוא התפילה שקודם והביטול הנפש. דכלות ewegixבביטול
ושפלות הכנעה הוא הביטול ולכן (h)מאלוקות,

התבוננות  א. ושפלות: להכנעה המביאה בהתבוננות אופנים ב' מצינו
ומדוקדק  טוב בחשבון תהיה וההתבוננות ריחוקו, וגודל פחיתותו בעוצם
יטעה  (שלא ואמיתית מקיף), (ולא פנימית השגה לו תהיה זה (שע"י
נשמתו  ירדה שבשבילה הכוונה משלים שאינו בזה התבוננות ב. עצמו)).

.למטה 

דל  הביאורים, שני בין לתפילה,החילוק הכנה היא השפלות הא' ביאור
אבל  נעלות. הכי לדרגות ומגיע מגביהו, הקב"ה עצמו המשפיל שכל  משום
שתורגש  כדי כי עצמם, וההכנעה השפלות היא לתפילה ההכנה הב' לביאור
יותר  שירגיש וכל האלוקות, והפלאת עילוי הדגשת ע"י הוא הירידה אצלו
העילוי  קצת נרגש שלו בשפלות גם ואז הירידה, גודל יותר ירגיש העילוי,

התפילה. ענין שהוא דאלוקות,

בתפילה: ההתבוננות לבין דאלוקות) (העילוי זו התבוננות בין החילוק
(ולכן  האדם לשפלות בנוגע היא האֿל ברוממות ההתבוננות התפילה לפני
עצמה  האֿל ברוממות היא ההתבוננות – בתפילה אבל נכנע), הוא זה ע"י

באלוקות) נכלל הוא (i)(ולכן

בענין  גם הוא התפילה ובשעת התפילה שקודם ההתבוננות בין החילוק
סוף  אין באור היא התפילה שבשעת ההתבוננות כי האֿל, רוממות
לגמרי, שמתבטל הוא שבתפילה הביטול (ולכן לעולמות משייכות שלמעלה
יהיה  שלא לאהבה יגיע סוף אין באור התבוננות וע"י הנפש). דכלות ביטול
לא  "ועמך לבדו: לו אלא בעליון, ולא התחתון עדן בגן לא חפץ לו

חפצתי".

לא "ועמך הלשון בכל izvtgדיוק (חפץ) הרצון פנימיות לו שאין ,"
התהוות  למטה שמלמעלה כמו כי לו. יש הרצון חיצוניות אבל הגילויים,
זה  דרך על הגילויים, באמצעות היא יתברך, מעצמותו התחתון העולם
הגילויים  ע"י היא בעצמות שההתכללות למעלה, מלמטה בעליה
אין  אור לעצמות יגיע ידם שעל בכדי בהם, רוצה הוא ולכן דהשתלשלות.

הרצון חיצוניות זהו אבל (i`)סוף.

שנפש  שע"י לזה, תסכים הבהמית נפש גם התבוננות אריכות ע"י
שתבין  הבהמית נפש על זה פועל אחד, דהוי'ה העניין משיגה האלוקית
שהנפש  הרש"ב, אדמו"ר ומוסיף העניין. תבין שלא אף מוכרח, שהענין
זה  שע"י ולהוסיף האלוקית. הנפש אש ברשפי ונכללת נשרפת הבהמית
ע"י  כי האלוקית, הנפש אהבת ע"י שנמשך מהגילוי יותר נעלה אור נמשך

לעולמות  משייכות שלמעלה אור נמשך ואתהפכא .אתכפיא
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הוא  אתכפיא וענין דקדושה. מציאות היא שמציאותו אלא במציאותו,
עניין d`iviהביטול; היא המשכן שעשיית מובן זה פי ועל ממציאותו.

באור  ונכללת ומתבטלת נשרפת (שהבהמה הקרבנות ועבודת אתהפכא
אתכפיא  – .שלמעלה)

הקרבנות  בעבודת יותר ניכר – הקרבנות שבעבודת האתכפיא וענין
האדם (e)שבנפש

עולם  התהווה שלא לכך הטעם גם הוא לאין, היש וביטול העליה עניין
ומהם  העליונים עולמות נתהוו שתחילה באופן אלא מלכתחילה, הזה

זה  ע"י כי התחתון. עולם בשורשם נתהווה ליכלל הרצוא בנבראים .נעשה

כדי  היא הירידה א. עליה": צורך ב"ירידה פירושים ב' ישנם זה פי על
שהתהוות  זה ב. הירידה. קודם שהיתה מהמדרגה למעלה עליה שתהיה
רצוא  לו שיהיה כדי הוא בעליון, תחילה כלול שהיה ע"י היתה התחתון

.ועליה 

תחילה  כלול שהיה הנבראים, את שמהווה האלוקי האור זה דרך ועל
בכדי  הוא, זה על והטעם לעולמות. משייכות שלמעלה ובאור במאור

באור להיכלל רצון יהיה zenlerlשבנבראים zekiiyn dlrnly זה וע"י ,
במציאות בטלים (f)יהיו

שעיקר  ומבואר רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת נאמר בקרבנות
מ  שהיש מזה הוא למעלה והתענוג רוח ועיקרו הנחת אין, ונעשה תבטל

ועולה  ממציאותו יוצא שהתחתון הוא הקרבנות עניין כי הקרבנות. במעשה
למעלה.

אין  באור ומתבטלים נכללים העליונים המלאכים גם זה שע"י ולהוסיף,
בגופא  לאשתאבא ועד להיבטל, וחיות כח בהם מוסיף הקרבן כי סוף,

(g)דמלכא

בהמשכה, כי קירוב. מלשון קרבן בשמם, רמוז דקרבנות העלאה ענין
zewel` ונכלל ממקומו יוצא עצמו הוא בהעלאה אבל אליו, ומתקרב נמשך

להרקיב, אותיות הוא שלהקריב הפירוש עם זה לקשר ויש באלוקות.
שלמעלה  סוף אין לאור הקרבנות של העלאה ע"י כי ביטול, הוא שריקבון
ביטול  הוא דקרבנות הביטול קץ), אין עד מזו, (ויתירה לעולמות משייכות

.בתכלית 

באור  להיכלל ועלייתה האדם שבנפש הקרבנות בעבודת זה דרך ועל
אחר  חי שהאדם שזה הבעש"ט וכתורת בתפילה, היא והעליה סוף, אין
צריך  היה שבתפילה הגדולות הכוונות מצד כי טבע, פי על זה אין התפילה
לצאת  העלאה היא תפילה כי לזה, והטעם הנפש. כלות אצלו להיות

הקרבן  בדוגמת .ממציאותו,

רש"י  ופירש ראש, כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין שאמרו וזהו

Ë¯ÂÙÓ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙

היא  ההכנה גם לכן ביטול, הוא התפילה שענין כיון כי ושפלות. הכנעה
הקירוב מצד הוא בתפילה שהביטול אלא הוא zewel`lביטול. ולכן ,

על שהתמרמר הוא התפילה שקודם והביטול הנפש. דכלות ewegixבביטול
ושפלות הכנעה הוא הביטול ולכן (h)מאלוקות,

התבוננות  א. ושפלות: להכנעה המביאה בהתבוננות אופנים ב' מצינו
ומדוקדק  טוב בחשבון תהיה וההתבוננות ריחוקו, וגודל פחיתותו בעוצם
יטעה  (שלא ואמיתית מקיף), (ולא פנימית השגה לו תהיה זה (שע"י
נשמתו  ירדה שבשבילה הכוונה משלים שאינו בזה התבוננות ב. עצמו)).

.למטה 

דל  הביאורים, שני בין לתפילה,החילוק הכנה היא השפלות הא' ביאור
אבל  נעלות. הכי לדרגות ומגיע מגביהו, הקב"ה עצמו המשפיל שכל  משום
שתורגש  כדי כי עצמם, וההכנעה השפלות היא לתפילה ההכנה הב' לביאור
יותר  שירגיש וכל האלוקות, והפלאת עילוי הדגשת ע"י הוא הירידה אצלו
העילוי  קצת נרגש שלו בשפלות גם ואז הירידה, גודל יותר ירגיש העילוי,

התפילה. ענין שהוא דאלוקות,

בתפילה: ההתבוננות לבין דאלוקות) (העילוי זו התבוננות בין החילוק
(ולכן  האדם לשפלות בנוגע היא האֿל ברוממות ההתבוננות התפילה לפני
עצמה  האֿל ברוממות היא ההתבוננות – בתפילה אבל נכנע), הוא זה ע"י

באלוקות) נכלל הוא (i)(ולכן

בענין  גם הוא התפילה ובשעת התפילה שקודם ההתבוננות בין החילוק
סוף  אין באור היא התפילה שבשעת ההתבוננות כי האֿל, רוממות
לגמרי, שמתבטל הוא שבתפילה הביטול (ולכן לעולמות משייכות שלמעלה
יהיה  שלא לאהבה יגיע סוף אין באור התבוננות וע"י הנפש). דכלות ביטול
לא  "ועמך לבדו: לו אלא בעליון, ולא התחתון עדן בגן לא חפץ לו

חפצתי".

לא "ועמך הלשון בכל izvtgדיוק (חפץ) הרצון פנימיות לו שאין ,"
התהוות  למטה שמלמעלה כמו כי לו. יש הרצון חיצוניות אבל הגילויים,
זה  דרך על הגילויים, באמצעות היא יתברך, מעצמותו התחתון העולם
הגילויים  ע"י היא בעצמות שההתכללות למעלה, מלמטה בעליה
אין  אור לעצמות יגיע ידם שעל בכדי בהם, רוצה הוא ולכן דהשתלשלות.

הרצון חיצוניות זהו אבל (i`)סוף.

שנפש  שע"י לזה, תסכים הבהמית נפש גם התבוננות אריכות ע"י
שתבין  הבהמית נפש על זה פועל אחד, דהוי'ה העניין משיגה האלוקית
שהנפש  הרש"ב, אדמו"ר ומוסיף העניין. תבין שלא אף מוכרח, שהענין
זה  שע"י ולהוסיף האלוקית. הנפש אש ברשפי ונכללת נשרפת הבהמית
ע"י  כי האלוקית, הנפש אהבת ע"י שנמשך מהגילוי יותר נעלה אור נמשך

לעולמות  משייכות שלמעלה אור נמשך ואתהפכא .אתכפיא



רבינו48 במאמרי ביאורים

אתכפיא  ענין עיקר הוא שאז הגלות, בזמן ועבודתנו מעשינו וע"י
המקדש  בבית שהיה מכפי יותר בתחתונים, שכינה עיקר נמשך - ואתהפכא

בגילוי) יהיה ובעתיד בהעלם, הוא שעתה ..................(ai)(אלא .461



רבינו במאמרי ביאורים

אתכפיא  ענין עיקר הוא שאז הגלות, בזמן ועבודתנו מעשינו וע"י
המקדש  בבית שהיה מכפי יותר בתחתונים, שכינה עיקר נמשך - ואתהפכא

בגילוי) יהיה ובעתיד בהעלם, הוא שעתה ..................(ai)(אלא .461

זה היום תחלת 
מעשיך

יום ב' דראש השנה ה'תשמ"א



.c"qa
,jiyrnzlgzmeiddf

`"nyz'd dpyd y`xc 'a mei
ixyz-

*

‰Ê ראשון ליום זכרון מעשיך תחלת קאי 1היום (סתם) דהיום וידוע ,(qgiizn)
השנה  ראש היום 2על זה ופירוש נמשכת א , השנה דראש שבהיום הוא

זה  למלך 3בחינת הקב"ה את ישראל בני מכתירים דבראשֿהשנה ופועלים 4,
אתה  כי פעול כל וידע אשר עד העולם, בכל יתברך מלכותו גילוי ועושים

שבעשי'ה 5פעלתו  פעול בחינת שגם כי 6, ידע ודבריאה) דיצירה (ומכלֿשכן
ועד  ממש, בגילוי אלקות נמשך דבראשֿהשנה היום, זה וזהו פעלתו. אתה

זה  ואומר באצבעו מראה ואחד אחד כל הביאור 7ד"זה", גם דזהו לומר ויש .
בזה  הדיוק דידוע מעשיך, תחלת היום זה השנה דראש היום על שאומרים
וכ"ק  הצ"צ אדמו"ר וכ"ק האמצעי אדמו"ר וכ"ק הזקן אדמו"ר מכ"ק
אדמו"ר  וחמי מורי וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר וכ"ק מהר"ש אדמו"ר

העולם  נברא באלול בכ"ה שהרי דורנו, ברוא 8נשיא יום הוא השנה וראש
בראשית  למעשה וא"ו יום שהוא הראשון זה 9אדם יום על אומרים ואיך ,

בכ"ה  ולא בתשרי באחד הוא השנה ראש למה וגם מעשיך. תחלת שהוא
מרון  כבני לפניך יעברון עולם באי כל השנה שבראש ועוד רק 10באלול. לא ,

ב  לאור יצא (*Á"Ó˘˙ Z ‰˘‰ ˘‡¯ Ò¯ËÂ˜,
. . ראשֿהשנה b'"לקראת mei,zpy zegilqc 'b

f"nyz'd."
א.1) כז, מר"ה דראשֿהשנה, מוסף תפלת

תבוא 2) בלקו"ת (הובא שם וברמ"ז ב לב, זח"ב
(ס, בעשירי ד"ה נצבים מג"ע א. רלא, זח"ג ג). מא,
לקו"ת  נצבים. ס"פ רזא בפענח כץ מהר"י הגהת ד).

נצבים. ר"פ

(3.11 הערה לקמן בהנסמן ראה

לפני 4) אמרו ב) לד, א. טז, (ר"ה וכמרז"ל
עליכם. שתמליכוני כדי . . מלכיות בראשֿהשנה

כו'5) "אלקינו (ברכת דראשֿהשנה העמידה תפלת
כו'"). מלוך

במשנת 6) זה ועלֿדרך במקומו. האריז"ל סידור
בלקו"ת  הובא – מ"ב. פ"ח ר"ה ליל מס' חסידים

א. מז, שלח

שם.7) ובפרש"י בסופה תענית – חז"ל לשון
ב. טו, בשלח עה"פ פרש"י גם וראה ספכ"ג. שמו"ר
בהמשך  מביא א'תלד) (ע' 11 הערה דלקמן ובאוה"ת
שלעתידֿלבוא  דרך "על מעשיך" תחלת היום ל"זה
שהוא  – זה" אלקינו הנה ההוא ביום ואמר נאמר

שם. ובמדרש בגמ' שהובא הפסוק

(בחודש 8) כג פיסקא דר"כ פסיקתא רפכ"ט. ויק"ר
ובחודש  א) כט, (פינחס עה"פ יל"ש השביעי).
א. ח, ר"ה – לתקופות תוד"ה תשפב). (רמז השביעי
וראה  שם. הרד"ל ובהגהות רפ"ח דר"א פרקי וראה

א. טז, לר"ה מהרש"א) בחדא"ג (הובא ר"ן גם

שם.9) תוס' יג ראה א, בראשית עה"פ בחיי רבינו
א. כז, לר"ה מהרש"א חדא"ג לדעת). לך ויש (ד"ה
(נדפס  תשמ"ז אלול כ"ה מוצש"ק מכתב גם וראה

ואילך). 322 ע' חל"ד בלקו"ש

רע"א 10) טז, מר"ה תוקף", "ונתנה פיוט
(במשנה).

.à"íåéä äæ ùåøéôå"
מעשיך". תחילת "היום כתוב היה אם די דהיה גם שכוונתו יתכן
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.c"qa
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‰Ê ראשון ליום זכרון מעשיך תחלת קאי 1היום (סתם) דהיום וידוע ,(qgiizn)
השנה  ראש היום 2על זה ופירוש נמשכת א , השנה דראש שבהיום הוא

זה  למלך 3בחינת הקב"ה את ישראל בני מכתירים דבראשֿהשנה ופועלים 4,
אתה  כי פעול כל וידע אשר עד העולם, בכל יתברך מלכותו גילוי ועושים

שבעשי'ה 5פעלתו  פעול בחינת שגם כי 6, ידע ודבריאה) דיצירה (ומכלֿשכן
ועד  ממש, בגילוי אלקות נמשך דבראשֿהשנה היום, זה וזהו פעלתו. אתה

זה  ואומר באצבעו מראה ואחד אחד כל הביאור 7ד"זה", גם דזהו לומר ויש .
בזה  הדיוק דידוע מעשיך, תחלת היום זה השנה דראש היום על שאומרים
וכ"ק  הצ"צ אדמו"ר וכ"ק האמצעי אדמו"ר וכ"ק הזקן אדמו"ר מכ"ק
אדמו"ר  וחמי מורי וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר וכ"ק מהר"ש אדמו"ר

העולם  נברא באלול בכ"ה שהרי דורנו, ברוא 8נשיא יום הוא השנה וראש
בראשית  למעשה וא"ו יום שהוא הראשון זה 9אדם יום על אומרים ואיך ,

בכ"ה  ולא בתשרי באחד הוא השנה ראש למה וגם מעשיך. תחלת שהוא
מרון  כבני לפניך יעברון עולם באי כל השנה שבראש ועוד רק 10באלול. לא ,

ב  לאור יצא (*Á"Ó˘˙ Z ‰˘‰ ˘‡¯ Ò¯ËÂ˜,
. . ראשֿהשנה b'"לקראת mei,zpy zegilqc 'b

f"nyz'd."
א.1) כז, מר"ה דראשֿהשנה, מוסף תפלת

תבוא 2) בלקו"ת (הובא שם וברמ"ז ב לב, זח"ב
(ס, בעשירי ד"ה נצבים מג"ע א. רלא, זח"ג ג). מא,
לקו"ת  נצבים. ס"פ רזא בפענח כץ מהר"י הגהת ד).

נצבים. ר"פ

(3.11 הערה לקמן בהנסמן ראה

לפני 4) אמרו ב) לד, א. טז, (ר"ה וכמרז"ל
עליכם. שתמליכוני כדי . . מלכיות בראשֿהשנה

כו'5) "אלקינו (ברכת דראשֿהשנה העמידה תפלת
כו'"). מלוך

במשנת 6) זה ועלֿדרך במקומו. האריז"ל סידור
בלקו"ת  הובא – מ"ב. פ"ח ר"ה ליל מס' חסידים

א. מז, שלח

שם.7) ובפרש"י בסופה תענית – חז"ל לשון
ב. טו, בשלח עה"פ פרש"י גם וראה ספכ"ג. שמו"ר
בהמשך  מביא א'תלד) (ע' 11 הערה דלקמן ובאוה"ת
שלעתידֿלבוא  דרך "על מעשיך" תחלת היום ל"זה
שהוא  – זה" אלקינו הנה ההוא ביום ואמר נאמר

שם. ובמדרש בגמ' שהובא הפסוק

(בחודש 8) כג פיסקא דר"כ פסיקתא רפכ"ט. ויק"ר
ובחודש  א) כט, (פינחס עה"פ יל"ש השביעי).
א. ח, ר"ה – לתקופות תוד"ה תשפב). (רמז השביעי
וראה  שם. הרד"ל ובהגהות רפ"ח דר"א פרקי וראה

א. טז, לר"ה מהרש"א) בחדא"ג (הובא ר"ן גם

שם.9) תוס' יג ראה א, בראשית עה"פ בחיי רבינו
א. כז, לר"ה מהרש"א חדא"ג לדעת). לך ויש (ד"ה
(נדפס  תשמ"ז אלול כ"ה מוצש"ק מכתב גם וראה

ואילך). 322 ע' חל"ד בלקו"ש

רע"א 10) טז, מר"ה תוקף", "ונתנה פיוט
(במשנה).

.à"íåéä äæ ùåøéôå"
מעשיך". תחילת "היום כתוב היה אם די דהיה גם שכוונתו יתכן



תשרי 52 - רבינו במאמרי ביאורים

המדבר  ולמה סוג הדומם, ודסוג הצומח דסוג החי, דסוג הנבראים גם אלא
הכוונה  דתכלית בזה, והביאור דוקא. האדם ברוא ביום הוא השנה ראש
בעולם, אלקות גילוי ימשיך עבודתו עלֿידי שהאדם הוא העולם בבריאת
נתחדש  זה וענין זה), ואומר באצבעו מראה ואחד אחד (כל ד"זה" עד גילוי
כה, בבחינת היתה באלול בכ"ה העולם דבריאת האדם, ברוא ביום ונעשה
אלקות, גילוי ונעשה נתחדש עבודתו) (עלֿידי הראשון אדם ברוא וביום

זה  .ב 11בבחינת
:mekiqzewel` jynp ('meid') dpyd y`xay "jiyrn zligz meid df" weqtd yexit

,mc`d z`ixa mei lr "jiyrn zligz meid df" xn`p recn oaen df itÎlre .('df') ieliba
ielib dyrp mc`d z`ixa meia ik ,lel`a d"ka `le dpydÎy`x f` rawp recne

.'dk' zpiga `ed lel`a d"k eli`e ,'df' zpigaa zewel`

יובן Â‡È·Â¯ב) הראשון אדם ברוא ביום ונעשה שנתחדש העילוי ענין
דמעשה  הראשון ביום שנברא כמו העולם דרגת מעלת בהקדים
שמזה  (כדלקמן), נעלית בדרגא העולם הי'ה שאז באלול), (בכ"ה בראשית
ויש  הראשון. אדם ברוא ביום בהעולם ונעשה שנתחדש העילוי גודל יובן
השנה  דראש נשיאינו רבותינו דרושי וכמה שבכמה הטעם שזהו לומר
בהם  מבוארת בתשרי) בא' הוא השנה שראש זה על הטעם בהם (שמבואר
גודל  יותר מובן באלול כ"ה במעלת הביאור עלֿידי כי באלול, דכ"ה המעלה

דראשֿהשנה. העילוי

‰‰Â והארץ השמים נבראו באלול) (כ"ה בראשית דמעשה הראשון ביום
שכתוב  כמו ליש מאין צבאם השמים 12וכל את אלקים ברא בראשית

תולדותיהם  לרבות השמים (את צבאיהם וכל והארץ שהשמים הארץ, ואת

לר"ה 11) דרושים אוה"ת ב. מז, נצבים לקו"ת
ובכ"מ. א'תלד. ע' שם א'תלב. ע' היום זה ד"ה

אצלנו 12) ואין עה"פ: רמב"ן וראה א. א, בראשית
ברא. לשון אלא מאין היש בהוצאת הקודש בלשון

.ááå 'äæ' úðéçá'äë' úðéç
המביט  בדוגמת היא 'זה' בחינת
ורואה  בהירה, זכוכית – המאירה' ב'אספקלריא
בדוגמת  היא 'כה' בחינת ואילו עצמו. הדבר את
כמו  מאירה' שאינה ב'אספקלריא המביט
אי  הזכוכית על כיסוי שיש שהיות 'מראה'.
ואזי  חוזר, אור בדרך אלא בעדה, לראות אפשר

הוא  וכך כנגדו. העומד הדבר דמות רק נראית
האלוקות  שמהות היא 'זה' בחינת בנמשל,
שהאלוקות  היא 'כה' ובחינת בגלוי, נמצאת
ובגלוי  הבהמית, ונפש העולם עלֿידי מכוסה
מה  דהיינו (נראה האלוקות, 'דמות' רק ישנה
וכיו"ב) הוכחה הסבר, של בדרך לבוא שיכול

ואילך) רפ"ד עמ' תרע"ט סה"מ .(ראה

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

תולדותי'ה  לרבות הארץ שנתהוו 13ואת הנבראים דגם ליש. מאין אז נבראו (
התגלות  היתה אז הרי הראשון היום שלאחרי בראשית דמעשה בהימים

הראשון  ביום היתה ליש מאין בריאתם אבל ועשי'ה, יצירה וגם ג 14שלהם, .
כתיב  הרי האדם, נברא זה שביום (כנ"ל) היא דראשֿהשנה שהמעלה האדם,

האדמה  מן עפר האדם את אלקים ה' וייצר (שממנו 15בי'ה האדמה מן והעפר ,
הידוע  עלֿפי ובמיוחד הראשון. ביום נתהווה האדם) גוף שהכתוב 16נוצר

בהתהוות  וגם הגשמיים והארץ השמים בהתהוות מדבר גו' בראשית
ז"א  השמים את בינה, אלקים חכמה, בראשית yyהאצילות, ± oitp` xirf)

(zecind איתא וגם הראשון. ביום נתהווה זה וכל מלכות. הארץ (xn`p)ואת
אחד  יום בוקר ויהי ערב ויהי הפסוק על אחד 17במדרש יום שכתוב דמה ,

דההתהוות  והיינו בעולמו. יחידי הקב"ה הי'ה שבו לפי הוא ראשון) יום (ולא
אחד  יתברך שהוא ונגלה נראה אז שהי'ה באופן היתה הראשון דיום

וכמו 18בעולמו  ומצד למעלה מצד אז הי'ה בעולמו) יחידי (הקב"ה זה וענין .
למטה יהי ד שנמשך אלקים ויאמר הי'ה הראשון ביום שנאמר והמאמר ,

יד.13) שם, עה"פ פרש"י

כד.14) ובפסוק שם פרש"י

אדםֿהראשון 15) של דגופו והיינו, ז. ב, בראשית
[כשאר  עצמו בפני אלקי מאמר עלֿידי נברא לא
שהי'ה  בהעפר האדם את וייצר ועשה הברואים],

ב). יט, בראשית (תו"ח מקודם

וראה 16) ב. רנו, (בתוספתא). ב לא, זח"א ראה
פט  ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א ברא בראשית ד"ה

ואילך).

עה"פ.17) פרש "י ח. פ"ג, ב"ר ה. א, בראשית

תש"ד 18) סה"מ תתקצח. ע' ח"ב תער"ב המשך
דאצילות. מהמציאות גם למעלה שזה ושם, .222 ע'

.â,äéùòå äøéöé ,íäìù úåìâúä äúéä æà"
íåéá äúéä ùéì ïéàî íúàéøá ìáà

"ïåùàøä
רש"י ו ראה יד א, כד)(בראשית מארות שם יהי :

עליהם  ציוה וברביעי נבראו, ראשון מיום –
– וגו' חיה נפש הארץ תוצא ברקיע. להתלות
אלא  הוצרכו ולא ראשון מיום נברא הכל

להוציאם.

רמב"ן א)וראה א, כל (בראשית ברא הקב"ה :
בלשון  אצלנו ואין מוחלטת. מאפיסה הנבראים
"ברא"; לשון אלא מאין היש בהוצאת הקדש
למעלה  או השמש תחת – ה"נעשה" כל ואין
הוציא  אבל ראשונה. התחלה האין מן הווה –
בו  אין מאד, דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן
הצורה  לקבל מוכן ממציא, כוח הוא אבל ממש,

החומר  והוא הפועל. אל הכוח מן ולצאת
ה  ואחר "היולי". ליוונים נקרא לא הראשון, היולי

הכל  המציא ממנו כי ועשה, יצר אבל דבר, ברא
אותן  ותיקן הצורות .והלביש

.ã"äèîì êùîðù åîëå ãöîå äìòîì ãöî"
אופנים  כמה להיות שיכולים הכוונה אולי
הנמשך  מלמעלה גילוי א. אלוקות: בהשראת
מתבטלים  העולם גדרי ואזי יתברך, רצונו מצד
הנמשך  גילוי ב. אליו. כלים שאינם מפני מפניו,
אליו. כלי העולם וממילא המטה, עבודת עלֿידי
ולא  המטה גדרי בתוך הנמשך מלמעלה גילוי ג.
ולא  עליון כח מצד שזהו אלא אותם, מבטל
כאופן  הכוונה וכאן אליו. כלי שהעולם מפני

הג'.
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המדבר  ולמה סוג הדומם, ודסוג הצומח דסוג החי, דסוג הנבראים גם אלא
הכוונה  דתכלית בזה, והביאור דוקא. האדם ברוא ביום הוא השנה ראש
בעולם, אלקות גילוי ימשיך עבודתו עלֿידי שהאדם הוא העולם בבריאת
נתחדש  זה וענין זה), ואומר באצבעו מראה ואחד אחד (כל ד"זה" עד גילוי
כה, בבחינת היתה באלול בכ"ה העולם דבריאת האדם, ברוא ביום ונעשה
אלקות, גילוי ונעשה נתחדש עבודתו) (עלֿידי הראשון אדם ברוא וביום

זה  .ב 11בבחינת
:mekiqzewel` jynp ('meid') dpyd y`xay "jiyrn zligz meid df" weqtd yexit

,mc`d z`ixa mei lr "jiyrn zligz meid df" xn`p recn oaen df itÎlre .('df') ieliba
ielib dyrp mc`d z`ixa meia ik ,lel`a d"ka `le dpydÎy`x f` rawp recne

.'dk' zpiga `ed lel`a d"k eli`e ,'df' zpigaa zewel`

יובן Â‡È·Â¯ב) הראשון אדם ברוא ביום ונעשה שנתחדש העילוי ענין
דמעשה  הראשון ביום שנברא כמו העולם דרגת מעלת בהקדים
שמזה  (כדלקמן), נעלית בדרגא העולם הי'ה שאז באלול), (בכ"ה בראשית
ויש  הראשון. אדם ברוא ביום בהעולם ונעשה שנתחדש העילוי גודל יובן
השנה  דראש נשיאינו רבותינו דרושי וכמה שבכמה הטעם שזהו לומר
בהם  מבוארת בתשרי) בא' הוא השנה שראש זה על הטעם בהם (שמבואר
גודל  יותר מובן באלול כ"ה במעלת הביאור עלֿידי כי באלול, דכ"ה המעלה

דראשֿהשנה. העילוי

‰‰Â והארץ השמים נבראו באלול) (כ"ה בראשית דמעשה הראשון ביום
שכתוב  כמו ליש מאין צבאם השמים 12וכל את אלקים ברא בראשית

תולדותיהם  לרבות השמים (את צבאיהם וכל והארץ שהשמים הארץ, ואת

לר"ה 11) דרושים אוה"ת ב. מז, נצבים לקו"ת
ובכ"מ. א'תלד. ע' שם א'תלב. ע' היום זה ד"ה

אצלנו 12) ואין עה"פ: רמב"ן וראה א. א, בראשית
ברא. לשון אלא מאין היש בהוצאת הקודש בלשון

.ááå 'äæ' úðéçá'äë' úðéç
המביט  בדוגמת היא 'זה' בחינת
ורואה  בהירה, זכוכית – המאירה' ב'אספקלריא
בדוגמת  היא 'כה' בחינת ואילו עצמו. הדבר את
כמו  מאירה' שאינה ב'אספקלריא המביט
אי  הזכוכית על כיסוי שיש שהיות 'מראה'.
ואזי  חוזר, אור בדרך אלא בעדה, לראות אפשר

הוא  וכך כנגדו. העומד הדבר דמות רק נראית
האלוקות  שמהות היא 'זה' בחינת בנמשל,
שהאלוקות  היא 'כה' ובחינת בגלוי, נמצאת
ובגלוי  הבהמית, ונפש העולם עלֿידי מכוסה
מה  דהיינו (נראה האלוקות, 'דמות' רק ישנה
וכיו"ב) הוכחה הסבר, של בדרך לבוא שיכול

ואילך) רפ"ד עמ' תרע"ט סה"מ .(ראה

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

תולדותי'ה  לרבות הארץ שנתהוו 13ואת הנבראים דגם ליש. מאין אז נבראו (
התגלות  היתה אז הרי הראשון היום שלאחרי בראשית דמעשה בהימים

הראשון  ביום היתה ליש מאין בריאתם אבל ועשי'ה, יצירה וגם ג 14שלהם, .
כתיב  הרי האדם, נברא זה שביום (כנ"ל) היא דראשֿהשנה שהמעלה האדם,

האדמה  מן עפר האדם את אלקים ה' וייצר (שממנו 15בי'ה האדמה מן והעפר ,
הידוע  עלֿפי ובמיוחד הראשון. ביום נתהווה האדם) גוף שהכתוב 16נוצר

בהתהוות  וגם הגשמיים והארץ השמים בהתהוות מדבר גו' בראשית
ז"א  השמים את בינה, אלקים חכמה, בראשית yyהאצילות, ± oitp` xirf)

(zecind איתא וגם הראשון. ביום נתהווה זה וכל מלכות. הארץ (xn`p)ואת
אחד  יום בוקר ויהי ערב ויהי הפסוק על אחד 17במדרש יום שכתוב דמה ,

דההתהוות  והיינו בעולמו. יחידי הקב"ה הי'ה שבו לפי הוא ראשון) יום (ולא
אחד  יתברך שהוא ונגלה נראה אז שהי'ה באופן היתה הראשון דיום

וכמו 18בעולמו  ומצד למעלה מצד אז הי'ה בעולמו) יחידי (הקב"ה זה וענין .
למטה יהי ד שנמשך אלקים ויאמר הי'ה הראשון ביום שנאמר והמאמר ,

יד.13) שם, עה"פ פרש"י

כד.14) ובפסוק שם פרש"י

אדםֿהראשון 15) של דגופו והיינו, ז. ב, בראשית
[כשאר  עצמו בפני אלקי מאמר עלֿידי נברא לא
שהי'ה  בהעפר האדם את וייצר ועשה הברואים],

ב). יט, בראשית (תו"ח מקודם

וראה 16) ב. רנו, (בתוספתא). ב לא, זח"א ראה
פט  ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א ברא בראשית ד"ה

ואילך).

עה"פ.17) פרש "י ח. פ"ג, ב"ר ה. א, בראשית

תש"ד 18) סה"מ תתקצח. ע' ח"ב תער"ב המשך
דאצילות. מהמציאות גם למעלה שזה ושם, .222 ע'

.â,äéùòå äøéöé ,íäìù úåìâúä äúéä æà"
íåéá äúéä ùéì ïéàî íúàéøá ìáà

"ïåùàøä
רש"י ו ראה יד א, כד)(בראשית מארות שם יהי :

עליהם  ציוה וברביעי נבראו, ראשון מיום –
– וגו' חיה נפש הארץ תוצא ברקיע. להתלות
אלא  הוצרכו ולא ראשון מיום נברא הכל

להוציאם.

רמב"ן א)וראה א, כל (בראשית ברא הקב"ה :
בלשון  אצלנו ואין מוחלטת. מאפיסה הנבראים
"ברא"; לשון אלא מאין היש בהוצאת הקדש
למעלה  או השמש תחת – ה"נעשה" כל ואין
הוציא  אבל ראשונה. התחלה האין מן הווה –
בו  אין מאד, דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן
הצורה  לקבל מוכן ממציא, כוח הוא אבל ממש,

החומר  והוא הפועל. אל הכוח מן ולצאת
ה  ואחר "היולי". ליוונים נקרא לא הראשון, היולי

הכל  המציא ממנו כי ועשה, יצר אבל דבר, ברא
אותן  ותיקן הצורות .והלביש

.ã"äèîì êùîðù åîëå ãöîå äìòîì ãöî"
אופנים  כמה להיות שיכולים הכוונה אולי
הנמשך  מלמעלה גילוי א. אלוקות: בהשראת
מתבטלים  העולם גדרי ואזי יתברך, רצונו מצד
הנמשך  גילוי ב. אליו. כלים שאינם מפני מפניו,
אליו. כלי העולם וממילא המטה, עבודת עלֿידי
ולא  המטה גדרי בתוך הנמשך מלמעלה גילוי ג.
ולא  עליון כח מצד שזהו אלא אותם, מבטל
כאופן  הכוונה וכאן אליו. כלי שהעולם מפני

הג'.
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כולו 19אור  העולם את להאיר עבודתם) (עלֿידי בניֿישראל יוכלו ידו שעל ,
ועד  והצמצום, הבריאה שלפני איןֿסוף אור שבו, הפנימיות את ולגלות
ביום  שנברא כמו (גם עצמו מצד שהוא כמו שבהעולם ומהות, לעצמות

רז"ל  שאמרו דזהו לומר ויש בהעלם. הוא ביום 20הראשון) שנברא אור
לעצמו  והבדילו בו, להשתמש כדאי העולם הי' לא הוא 21ראשון זה אור כי ,
מקומות  בכמה המבואר עלֿפי ובפרט מהעולם, (וגודל 22למעלה הפירוש

לעצמו. דהבדילו העילוי)
:mekiqmi`xapd lk yil oi`n e`xap ea ,dlrp mei `ed ziy`xa dyrnc oey`xd mei

d`xp df meia .zeliv`d mler deedzd s` eae ,(iyiyd meia mc`d xvep epnn xtrd mb)
z` xi`dl gk zpizpd `edy xe` idi xn`nd xn`pe .enlera cg` jxazi `edy dlbpe

.zedne zenvrl cre ,eay zeiniptd zelble mlerd

בראשית,‰Â‰ג) דמעשה הראשון ביום שהיו הנ"ל העילויים כל על נוסף
בראשית  דמעשה הששי ביום גם בראשית, ימי ו' שבכל ידוע הנה

גןֿעדן  בדרגת העולם כללות הי'ה הדעת), עץ חטא (גם 23(לפני דגןֿעדן .
שהי'ה  כמו וכמה כמה אחת ועל נעלית, הכי דרגא הוא עכשיו) שהוא כמו
בהעולם  עילוי נתוסף השנה בראש האדם בריאת עלֿידי ואףֿעלֿפיֿכן, אז.
אז, שהי'ה כמו בגןֿעדן גם עילוי נתוסף הראשון אדם עבודת שעלֿידי [ועד

שכתוב  בגןֿעדן 24כמו איןֿסוף אור להמשיך גו', לעבדה בגןֿעדן ].25ויניחהו
נברא  מילואו על שעולם שכתוב 26דהגם והארץ 27וכמו השמים תולדות אלה

מלא  תולדות ielir?,28בהבראם ea siqedl jiiy dne היא דעולם זו שלימות הרי
(מלא) תולדות אלה הכתוב לשון וכדיוק הבריאה, מצד הוא שהעולם כמו

מילואוm`xadaגו' על עולם חז"ל בלשון וכן ,`xap כמו דעולם והשלימות ,
האדם  עבודת ועלֿידי והגבלה. במדידה הוא (מלמעלה) הבריאה מצד שהוא

פרץ  תולדות אלה העולם, והגבלת ממדידת שלמעלה אור תולדות 29נמשך
שפורצים 28מלא  ד 30, וההגבלות המדידות וההגבלות כל המדידות גם עולם,

ובסה"מ 19) תער"ב בהמשך וראה ג. א, בראשית
לענין  ראשון ביום שנברא דאור השייכות שם, תש"ד

בעולמו". יחידי "הקב"ה

הבאה.20) בהערה בהמצויין וראה רפל"ה. שמו"ר

ירושלמי 21) א. כז, תהלים עה"פ תהלים מדרש
שם. וביפ"ת ו פ"ג, ב"ר ה"ו. פ"ח ברכות

ואילך).22) צד ע' עת"ר (סה"מ עת"ר וישב ד"ה
קנב  ע' עזר"ת (סה"מ פ"ג (תש"ז) עזר"ת זו מצה

ובכ"מ. ואילך). 240 ע' תש"ז ואילך.

טו,23) מצותיך דרך ג. נב, קרח לקו"ת ראה
סע"א.

טו.24) ב, בראשית

ובכ"מ.25) סע "ד. ה, בראשית תו"א

ג.26) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה

ד.27) ב, בראשית

ג.28) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר

יח.29) ד, רות

שם.30) שמו"ר ראה

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

יחידי  הקב"ה הי'ה שבו בראשית, דמעשה הראשון ביום שהי'ה כמו דעולם
בעולמו.

Â‰ÊÂ ראש ענין כי דוקא, הראשון אדם ברוא ביום הוא השנה שראש מה
היינו  היום), זה בפירוש (כנ"ל זה בחינת המשכת הוא המשכת 31השנה

איןֿסוף  אור עצמות היום ה וגילוי וזה לעולמות. שייכות מגדר שלמעלה
שמצד  בהעולם דגם במעשיך, גם נמשך זה דבחינת שהגילוי מעשיך, תחלת
פעול  בחינת שגם (ועד זה בחינת גילוי בו יהי'ה כה בבחינת הוא עצמו
ברוא  ביום הוא השנה ראש ולכן כנ"ל). פעלתו, אתה כי ידע (שבעשי'ה)
שלמעלה  איןֿסוף אור עצמות גילוי (להמשיך זה כח כי דוקא, הראשון אדם
קרויים  אתם דוקא, בישראל הוא בעולם) תהי' זו ושהמשכה מהעולמות,

הראשון 32אדם  אדם שם על .ו 33,
:mekiqmlerd did ziy`xa ini 'e lka dpd oey`xd meia cgeina didy ielirl sqepa

ici lre ,dlabde dcicna `id ef zenily j` .`xap e`elin lr mlere ,ocrÎob zbxca
mc`d z`ixa mei lr xn`p okle .dlabde dcicnn dlrnly xe` jynp mc`d zcear
.'jiyrn' - mlera jynpd ,zenvrd ielibe zkynd `ed 'df' ,"jiyrn zligz meid df"

:xn`nd jldnzligza mlera didy ielird oipra 'be 'a mitirqa x`iay dn it lr
efy) ieliba z`vnp zewel`y wx dpi` 'df' dlina dpeekdy o`k siqen ,d`ixad
`id 'df' zpeeky z`f cer `l` ,(` sirq lirl x`eank ,'dk' lr 'df' ly ztqezd
z`ixa mei ± ixyza cg`a `ed dpyd y`xy mrhd x`ean jkae .seqÎoi` xe` zenvrl

pr dpyd y`x ik ,(my dywedy itk) mc`dx`eank) zenvrd ielibe zkynd epi
.`wec mc`d ici lr dyrp dfe ,(onwl dkex`a

שרש ÈÂ˘ד) מצד הוא זו, בחינת גילוי להמשיך בישראל שיש שהכח לומר
(ראש  בראשית למעשה ששי ביום האדם בריאת [שהרי נשמתם

ע'31) תרס"ט (סה"מ תרס"ט היום זה ד"ה ראה
ה).

רע"א.32) סא, יבמות
ב.33) מז, נצבים לקו"ת ראה

ä.úåîöò éåìéâå úëùîä åðééä äæ úðéçá"
"óåñ-ïéà øåà

תשכ"ט  השלישי" "בחודש המתחיל בדיבור
רסו) עמ' ח"ד מלוקט העניין (סה"מ ד"אמיתית מבאר

הוא  'זה' פירוש כי בהעצמות. רק הוא ד'זה'
של  מציאותו הוא 'זה', עליו שאומרים שהדבר
הגילויים  גם כולל הנמצאים, שכל וכיון הדבר,
ותלויים  עצמם מצד אינה מציאותם נעלים, הכי
עליהם  לומר איֿאפשר העצמות, ברצון

הוא  ד'זה' העניין ואמיתית הדבר, זה בשלימות
בהעצמות". רק

.å"ïåùàøä íãà íù-ìò"
עלֿשם  "אדם" קרויים ישראל כל
מכל  כלול היה אדםֿהראשון כי אדםֿהראשון,
בה  יש מישראל נשמה כל ולכן ישראל, נשמות

אדםֿהראשון מנשמת ב)חלק מז, ניצבים, לקו"ת .(ראה
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כולו 19אור  העולם את להאיר עבודתם) (עלֿידי בניֿישראל יוכלו ידו שעל ,
ועד  והצמצום, הבריאה שלפני איןֿסוף אור שבו, הפנימיות את ולגלות
ביום  שנברא כמו (גם עצמו מצד שהוא כמו שבהעולם ומהות, לעצמות

רז"ל  שאמרו דזהו לומר ויש בהעלם. הוא ביום 20הראשון) שנברא אור
לעצמו  והבדילו בו, להשתמש כדאי העולם הי' לא הוא 21ראשון זה אור כי ,
מקומות  בכמה המבואר עלֿפי ובפרט מהעולם, (וגודל 22למעלה הפירוש

לעצמו. דהבדילו העילוי)
:mekiqmi`xapd lk yil oi`n e`xap ea ,dlrp mei `ed ziy`xa dyrnc oey`xd mei

d`xp df meia .zeliv`d mler deedzd s` eae ,(iyiyd meia mc`d xvep epnn xtrd mb)
z` xi`dl gk zpizpd `edy xe` idi xn`nd xn`pe .enlera cg` jxazi `edy dlbpe

.zedne zenvrl cre ,eay zeiniptd zelble mlerd

בראשית,‰Â‰ג) דמעשה הראשון ביום שהיו הנ"ל העילויים כל על נוסף
בראשית  דמעשה הששי ביום גם בראשית, ימי ו' שבכל ידוע הנה

גןֿעדן  בדרגת העולם כללות הי'ה הדעת), עץ חטא (גם 23(לפני דגןֿעדן .
שהי'ה  כמו וכמה כמה אחת ועל נעלית, הכי דרגא הוא עכשיו) שהוא כמו
בהעולם  עילוי נתוסף השנה בראש האדם בריאת עלֿידי ואףֿעלֿפיֿכן, אז.
אז, שהי'ה כמו בגןֿעדן גם עילוי נתוסף הראשון אדם עבודת שעלֿידי [ועד

שכתוב  בגןֿעדן 24כמו איןֿסוף אור להמשיך גו', לעבדה בגןֿעדן ].25ויניחהו
נברא  מילואו על שעולם שכתוב 26דהגם והארץ 27וכמו השמים תולדות אלה

מלא  תולדות ielir?,28בהבראם ea siqedl jiiy dne היא דעולם זו שלימות הרי
(מלא) תולדות אלה הכתוב לשון וכדיוק הבריאה, מצד הוא שהעולם כמו

מילואוm`xadaגו' על עולם חז"ל בלשון וכן ,`xap כמו דעולם והשלימות ,
האדם  עבודת ועלֿידי והגבלה. במדידה הוא (מלמעלה) הבריאה מצד שהוא

פרץ  תולדות אלה העולם, והגבלת ממדידת שלמעלה אור תולדות 29נמשך
שפורצים 28מלא  ד 30, וההגבלות המדידות וההגבלות כל המדידות גם עולם,

ובסה"מ 19) תער"ב בהמשך וראה ג. א, בראשית
לענין  ראשון ביום שנברא דאור השייכות שם, תש"ד

בעולמו". יחידי "הקב"ה

הבאה.20) בהערה בהמצויין וראה רפל"ה. שמו"ר

ירושלמי 21) א. כז, תהלים עה"פ תהלים מדרש
שם. וביפ"ת ו פ"ג, ב"ר ה"ו. פ"ח ברכות

ואילך).22) צד ע' עת"ר (סה"מ עת"ר וישב ד"ה
קנב  ע' עזר"ת (סה"מ פ"ג (תש"ז) עזר"ת זו מצה

ובכ"מ. ואילך). 240 ע' תש"ז ואילך.

טו,23) מצותיך דרך ג. נב, קרח לקו"ת ראה
סע"א.

טו.24) ב, בראשית

ובכ"מ.25) סע "ד. ה, בראשית תו"א

ג.26) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה

ד.27) ב, בראשית

ג.28) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר

יח.29) ד, רות

שם.30) שמו"ר ראה

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

יחידי  הקב"ה הי'ה שבו בראשית, דמעשה הראשון ביום שהי'ה כמו דעולם
בעולמו.

Â‰ÊÂ ראש ענין כי דוקא, הראשון אדם ברוא ביום הוא השנה שראש מה
היינו  היום), זה בפירוש (כנ"ל זה בחינת המשכת הוא המשכת 31השנה

איןֿסוף  אור עצמות היום ה וגילוי וזה לעולמות. שייכות מגדר שלמעלה
שמצד  בהעולם דגם במעשיך, גם נמשך זה דבחינת שהגילוי מעשיך, תחלת
פעול  בחינת שגם (ועד זה בחינת גילוי בו יהי'ה כה בבחינת הוא עצמו
ברוא  ביום הוא השנה ראש ולכן כנ"ל). פעלתו, אתה כי ידע (שבעשי'ה)
שלמעלה  איןֿסוף אור עצמות גילוי (להמשיך זה כח כי דוקא, הראשון אדם
קרויים  אתם דוקא, בישראל הוא בעולם) תהי' זו ושהמשכה מהעולמות,

הראשון 32אדם  אדם שם על .ו 33,
:mekiqmlerd did ziy`xa ini 'e lka dpd oey`xd meia cgeina didy ielirl sqepa

ici lre ,dlabde dcicna `id ef zenily j` .`xap e`elin lr mlere ,ocrÎob zbxca
mc`d z`ixa mei lr xn`p okle .dlabde dcicnn dlrnly xe` jynp mc`d zcear
.'jiyrn' - mlera jynpd ,zenvrd ielibe zkynd `ed 'df' ,"jiyrn zligz meid df"

:xn`nd jldnzligza mlera didy ielird oipra 'be 'a mitirqa x`iay dn it lr
efy) ieliba z`vnp zewel`y wx dpi` 'df' dlina dpeekdy o`k siqen ,d`ixad
`id 'df' zpeeky z`f cer `l` ,(` sirq lirl x`eank ,'dk' lr 'df' ly ztqezd
z`ixa mei ± ixyza cg`a `ed dpyd y`xy mrhd x`ean jkae .seqÎoi` xe` zenvrl

pr dpyd y`x ik ,(my dywedy itk) mc`dx`eank) zenvrd ielibe zkynd epi
.`wec mc`d ici lr dyrp dfe ,(onwl dkex`a

שרש ÈÂ˘ד) מצד הוא זו, בחינת גילוי להמשיך בישראל שיש שהכח לומר
(ראש  בראשית למעשה ששי ביום האדם בריאת [שהרי נשמתם

ע'31) תרס"ט (סה"מ תרס"ט היום זה ד"ה ראה
ה).

רע"א.32) סא, יבמות
ב.33) מז, נצבים לקו"ת ראה

ä.úåîöò éåìéâå úëùîä åðééä äæ úðéçá"
"óåñ-ïéà øåà

תשכ"ט  השלישי" "בחודש המתחיל בדיבור
רסו) עמ' ח"ד מלוקט העניין (סה"מ ד"אמיתית מבאר

הוא  'זה' פירוש כי בהעצמות. רק הוא ד'זה'
של  מציאותו הוא 'זה', עליו שאומרים שהדבר
הגילויים  גם כולל הנמצאים, שכל וכיון הדבר,
ותלויים  עצמם מצד אינה מציאותם נעלים, הכי
עליהם  לומר איֿאפשר העצמות, ברצון

הוא  ד'זה' העניין ואמיתית הדבר, זה בשלימות
בהעצמות". רק

.å"ïåùàøä íãà íù-ìò"
עלֿשם  "אדם" קרויים ישראל כל
מכל  כלול היה אדםֿהראשון כי אדםֿהראשון,
בה  יש מישראל נשמה כל ולכן ישראל, נשמות

אדםֿהראשון מנשמת ב)חלק מז, ניצבים, לקו"ת .(ראה
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חיים  נשמת באפיו ויפח הי'ה שאז היא אדם 34השנה) של גופו מהֿשאיןֿכן .
האדמה  מן מעפר שנוצר הראשון 34הראשון ביום (כנ"ל) כבר ].35שנבראה

כתיב  דהנה הוא, הזקן 34והענין רבינו ומבאר חיים, נשמת באפיו כמו 36ויפח
בזהר  היינו 37שכתוב ומפנימיותו, מתוכיותו ומפרש נפח, מתוכי'ה דנפח מאן

יתברך  בעצמותו הוא הנשמה jxaziד(שרש) ezenvr z` jiyndl dgeka okle
'df' zpiga כביכול כך האב ממוח נמשך שהבן דכמו שם, שממשיך והגם .

יתברך, וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל rnynנשמת dfny
jxazi ezenvra `le eznkge ezaygna `ed myxeyy היא שהנשמה זה הנה

שרשה  אבל בהמשכה, באה שהיא כמו הוא יתברך וחכמתו מחשבתו בבחינת
יתברך בעצמותו הוא הבן ז (האמיתי) דשרש ובן, דאב בהמשל שהוא דכמו .

אפשר  שלכן (דהאב), הגילויים מבחי' שלמעלה ממש האב מעצמות הוא
האב  מכח הבן כח יפה ובעצם 38שיהי'ה האב נפש מעצם הוא הבן שרש כי

כוחותיו  בכל שלם האב הרי ישראל,ח 39נפשו בנשמות גם הוא זה דרך על ,
אלקיכם  להוי'ה אתם (שלמעלה 40בנים יתברך בעצמותו הוא ששרשם ,

שלמעלה, הגילויים בחינת על כביכול עילוי בהם יש ולכן הגילויים), מבחינת
רז"ל  וכמאמר האב. מכח הבן כח יפה נצחוני 41בדוגמת ואמר חייך קוב"ה

ז.34) ב, בראשית
שהוא 35) דמה א), (מז, שם לקו"ת ראה

נפשו  על אלא גופו בריאת על "לא הוא ראשֿהשנה
חיים". נשמת באפיו ויפח שנאמר

רפ"ב.36) בתניא
תקט.37) ע' מהדו"ק אגה"ת שם. בתניא כ"ה

ע' אתהלךֿלאזניא אדה"ז ובמאמרי רסט"ו. אגה"ק
בשם לתניא l"fgקה הגהות בלקוטי הנסמן וראה .

שם.
וש"נ.38) סע"א. מח, שבועות ראה
תרנ"ז 39) (סה"מ 93 ע' תרנ"ז תשמח שמח ד"ה

מכ  הבן כח ב"יפה הפירוש וידוע רסטֿער). ח ע'
ש" זה דגם (העצמי dtiהאב", "מכח הוא הבן" כח

.(222 ע' חכ"ג (לקו"ש האב" של)
א.40) יד, ראה
ב.41) נט, ב"מ

.æåúîëçå åúáùçî úðéçáá àéä äîùðä"
ìáà ,äëùîäá äàá àéäù åîë àåä êøáúé

"êøáúé åúåîöòá àåä (éúéîàä) äùøù
ומשם  יתברך, בעצמותו הוא הנשמה שורש
יתברך. וחכמתו מחשבתו דרך עוברת הנשמה
האב  ב'עצם' הוא הראשון שורשו שהבן כשם
כוח  יפה להיות יכול שלכן במאמר שכתוב (כמו
מוח  דרך ההמשכה עוברת ומשם וכו'), הבן

שלכן של llkÎjxcaהאב, הגלויים הכוחות
האב  לכוחות דומים והמידות, השכל – .הבן

.çìëá íìù áàä éøä åùôð íöòá"
"åéúåçåë

שבעת  מזה  לכך, הראיה כידוע
בעת  כגון הנפש', 'עצם וגילוי התעוררות
עשויה  'קמצן' באיש אפילו אזי בנו, חתונת
פזרנות, של ואף נדיבות של מידה להתגלות
חבויה  הייתה זו שמידה לומר ומוכרחים
נתגלתה, רק ועכשיו הנפש' 'עצם בתוך

פתאום?! צצה מניין כן, תשמח שאילולא (שמח

.תרנ"ז)

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

וברוך  דקדוש באופן בהמשכה שבא כמו איןֿסוף אור הוא קוב"ה נצחוני, בני
עלמין  כל סובב הוא מהשתלשלות,(zenler)[קדוש ומובדל קדוש שהוא ,

עלמין  כל ממלא להיות שנמשך כמו הוא והמשכה ברכה מלשון ],42וברוך
קדוש), מבחי' גם (שלמעלה יתברך בעצמותו הוא הנשמות ששרש ומכיון

נצחוני  בני נצחוני ואמר חייך קוב"ה לראש ט לכן במיוחד שייך זה [וענין
רז"ל  כמאמר אימתי 43השנה, לומר הקב"ה לפני השרת מלאכי כשמתכנסין ,

אצל  נלך ואתם אני שואלים, אתם מה לי להם אומר הקב"ה כו' השנה ראש
המגיד  הרב תורת עלֿפי ובפרט מטה]. של רז"ל 44ביתֿדין מאמר 45בפירוש

האב, במחשבת חקוקה שצורתו הבן כמשל שהוא במחשבה, עלו ישראל
השם  אצל מהֿשאיןֿכן הבן, שנולד לאחרי דוקא זה שייך אדם שבבני אלא
אצלו  כי במחשבה, צורתם נחקק הי'ה ישראל שנבראו קודם אף יתברך,

יותר  עוד מובן שמזה אחד. והעתיד העבר (בנים 46יתברך הנשמות דשרש ,
יתברך  בעצמותו הוא אלקיכם) לה' .י אתם

:mekiqezenvra myxyy iptn `ed jxazi ezenvr z` jiyndl l`xyil yiy gekd
lr hxtae .ipa ipegvp xn`e jiig d"aew okle .a`d mvra eyxyy oad jxc lr .jxazi

.e`xapy mcew jxazi ezaygna dwewg l`xyi zxevy cibnd axd zxez it

ובכ"מ.42) ג. כב, תזריע לקו"ת
יד.43) פ"ב, דב"ר
המשך 44) וראה סע"ג. ב, קה"ת) (הוצאת או"ת

ואילך. תתקב ע' ח"ב תער"ב
ד.45) פ"א, ב"ר
(46.487 ע' חט"ז לקו"ש ראה

.è"éðåçöð éðá éðåçöð"
ב)הגמרא  נט, ור'(בבאֿמציעא שחכמים מספרת

יצאה  עכנאי". של "תנורו בעניין נחלקו אליעזר
אליעזר. כר' שהלכה ואמרה משמים קול" "בת
"לא  ואמר ההכרעה את לקבל יהושע ר' סרב
אנו  אין תורה... ניתנה כבר היא... בשמים
"קא  קוב"ה שעה באותה קול", בבת משגיחים
עלֿאף  כלומר, ניצחוני". בני ניצחוני ואמר חייך

ורצון חכמת היא בתֿקול d'שהתורה ויצאה ,
– אליעזר כר' להיות צריכה שההלכה משמים

כחכמים! ההלכה נפסקה בכלֿזאת

בתורה: דרגות כמה שיש הוא, בזה וההסבר
ה'גילויים' מצד שהיא כפי התורה ישנה
כפי  התורה וישנה (קודשאֿבריךֿהוא), דלמעלה
הללו  הדרגות ובין יתברך; עצמותו מצד שהיא

שבין  החילוק בדוגמת ושינויים, חילוקים ישנם
מקרה  שבאותו הגבורה, למידת החסד מידת
'מידת  ואילו כך, תפסוק החסד' 'מידת עצמו
שמצד  אףֿעלֿפי ולכן, להפך. תפסוק הגבורה'
באופן  היא ההלכה ('גילויים') קודשאֿבריךֿהוא
בעצמותו  ששורשם – ישראל אך מסוים,
יכולים  – קוב"ה מדרגת שלמעלה יתברך
העצמות. כוונת כפי תורה, של לאמיתתה לכוון

.éïáåî äæîù ...ä÷å÷ç åúøåöù ïáä ìùîë"
åúåîöòá úåîùðä ùøåùã øúåé ãåò

"êøáúé
שעל  כותב יובן רבנו הרבֿהמגיד תורת ֿפי

בעצמותו  הוא הנשמות ששורש יותר' 'עוד
יתברך.



57 תשרי  - רבינו במאמרי ביאורים

חיים  נשמת באפיו ויפח הי'ה שאז היא אדם 34השנה) של גופו מהֿשאיןֿכן .
האדמה  מן מעפר שנוצר הראשון 34הראשון ביום (כנ"ל) כבר ].35שנבראה

כתיב  דהנה הוא, הזקן 34והענין רבינו ומבאר חיים, נשמת באפיו כמו 36ויפח
בזהר  היינו 37שכתוב ומפנימיותו, מתוכיותו ומפרש נפח, מתוכי'ה דנפח מאן

יתברך  בעצמותו הוא הנשמה jxaziד(שרש) ezenvr z` jiyndl dgeka okle
'df' zpiga כביכול כך האב ממוח נמשך שהבן דכמו שם, שממשיך והגם .

יתברך, וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל rnynנשמת dfny
jxazi ezenvra `le eznkge ezaygna `ed myxeyy היא שהנשמה זה הנה

שרשה  אבל בהמשכה, באה שהיא כמו הוא יתברך וחכמתו מחשבתו בבחינת
יתברך בעצמותו הוא הבן ז (האמיתי) דשרש ובן, דאב בהמשל שהוא דכמו .

אפשר  שלכן (דהאב), הגילויים מבחי' שלמעלה ממש האב מעצמות הוא
האב  מכח הבן כח יפה ובעצם 38שיהי'ה האב נפש מעצם הוא הבן שרש כי

כוחותיו  בכל שלם האב הרי ישראל,ח 39נפשו בנשמות גם הוא זה דרך על ,
אלקיכם  להוי'ה אתם (שלמעלה 40בנים יתברך בעצמותו הוא ששרשם ,

שלמעלה, הגילויים בחינת על כביכול עילוי בהם יש ולכן הגילויים), מבחינת
רז"ל  וכמאמר האב. מכח הבן כח יפה נצחוני 41בדוגמת ואמר חייך קוב"ה

ז.34) ב, בראשית
שהוא 35) דמה א), (מז, שם לקו"ת ראה

נפשו  על אלא גופו בריאת על "לא הוא ראשֿהשנה
חיים". נשמת באפיו ויפח שנאמר

רפ"ב.36) בתניא
תקט.37) ע' מהדו"ק אגה"ת שם. בתניא כ"ה

ע' אתהלךֿלאזניא אדה"ז ובמאמרי רסט"ו. אגה"ק
בשם לתניא l"fgקה הגהות בלקוטי הנסמן וראה .

שם.
וש"נ.38) סע"א. מח, שבועות ראה
תרנ"ז 39) (סה"מ 93 ע' תרנ"ז תשמח שמח ד"ה

מכ  הבן כח ב"יפה הפירוש וידוע רסטֿער). ח ע'
ש" זה דגם (העצמי dtiהאב", "מכח הוא הבן" כח

.(222 ע' חכ"ג (לקו"ש האב" של)
א.40) יד, ראה
ב.41) נט, ב"מ

.æåúîëçå åúáùçî úðéçáá àéä äîùðä"
ìáà ,äëùîäá äàá àéäù åîë àåä êøáúé

"êøáúé åúåîöòá àåä (éúéîàä) äùøù
ומשם  יתברך, בעצמותו הוא הנשמה שורש
יתברך. וחכמתו מחשבתו דרך עוברת הנשמה
האב  ב'עצם' הוא הראשון שורשו שהבן כשם
כוח  יפה להיות יכול שלכן במאמר שכתוב (כמו
מוח  דרך ההמשכה עוברת ומשם וכו'), הבן

שלכן של llkÎjxcaהאב, הגלויים הכוחות
האב  לכוחות דומים והמידות, השכל – .הבן

.çìëá íìù áàä éøä åùôð íöòá"
"åéúåçåë

שבעת  מזה  לכך, הראיה כידוע
בעת  כגון הנפש', 'עצם וגילוי התעוררות
עשויה  'קמצן' באיש אפילו אזי בנו, חתונת
פזרנות, של ואף נדיבות של מידה להתגלות
חבויה  הייתה זו שמידה לומר ומוכרחים
נתגלתה, רק ועכשיו הנפש' 'עצם בתוך

פתאום?! צצה מניין כן, תשמח שאילולא (שמח

.תרנ"ז)

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

וברוך  דקדוש באופן בהמשכה שבא כמו איןֿסוף אור הוא קוב"ה נצחוני, בני
עלמין  כל סובב הוא מהשתלשלות,(zenler)[קדוש ומובדל קדוש שהוא ,

עלמין  כל ממלא להיות שנמשך כמו הוא והמשכה ברכה מלשון ],42וברוך
קדוש), מבחי' גם (שלמעלה יתברך בעצמותו הוא הנשמות ששרש ומכיון

נצחוני  בני נצחוני ואמר חייך קוב"ה לראש ט לכן במיוחד שייך זה [וענין
רז"ל  כמאמר אימתי 43השנה, לומר הקב"ה לפני השרת מלאכי כשמתכנסין ,

אצל  נלך ואתם אני שואלים, אתם מה לי להם אומר הקב"ה כו' השנה ראש
המגיד  הרב תורת עלֿפי ובפרט מטה]. של רז"ל 44ביתֿדין מאמר 45בפירוש

האב, במחשבת חקוקה שצורתו הבן כמשל שהוא במחשבה, עלו ישראל
השם  אצל מהֿשאיןֿכן הבן, שנולד לאחרי דוקא זה שייך אדם שבבני אלא
אצלו  כי במחשבה, צורתם נחקק הי'ה ישראל שנבראו קודם אף יתברך,

יותר  עוד מובן שמזה אחד. והעתיד העבר (בנים 46יתברך הנשמות דשרש ,
יתברך  בעצמותו הוא אלקיכם) לה' .י אתם

:mekiqezenvra myxyy iptn `ed jxazi ezenvr z` jiyndl l`xyil yiy gekd
lr hxtae .ipa ipegvp xn`e jiig d"aew okle .a`d mvra eyxyy oad jxc lr .jxazi

.e`xapy mcew jxazi ezaygna dwewg l`xyi zxevy cibnd axd zxez it

ובכ"מ.42) ג. כב, תזריע לקו"ת
יד.43) פ"ב, דב"ר
המשך 44) וראה סע"ג. ב, קה"ת) (הוצאת או"ת

ואילך. תתקב ע' ח"ב תער"ב
ד.45) פ"א, ב"ר
(46.487 ע' חט"ז לקו"ש ראה

.è"éðåçöð éðá éðåçöð"
ב)הגמרא  נט, ור'(בבאֿמציעא שחכמים מספרת

יצאה  עכנאי". של "תנורו בעניין נחלקו אליעזר
אליעזר. כר' שהלכה ואמרה משמים קול" "בת
"לא  ואמר ההכרעה את לקבל יהושע ר' סרב
אנו  אין תורה... ניתנה כבר היא... בשמים
"קא  קוב"ה שעה באותה קול", בבת משגיחים
עלֿאף  כלומר, ניצחוני". בני ניצחוני ואמר חייך

ורצון חכמת היא בתֿקול d'שהתורה ויצאה ,
– אליעזר כר' להיות צריכה שההלכה משמים

כחכמים! ההלכה נפסקה בכלֿזאת

בתורה: דרגות כמה שיש הוא, בזה וההסבר
ה'גילויים' מצד שהיא כפי התורה ישנה
כפי  התורה וישנה (קודשאֿבריךֿהוא), דלמעלה
הללו  הדרגות ובין יתברך; עצמותו מצד שהיא

שבין  החילוק בדוגמת ושינויים, חילוקים ישנם
מקרה  שבאותו הגבורה, למידת החסד מידת
'מידת  ואילו כך, תפסוק החסד' 'מידת עצמו
שמצד  אףֿעלֿפי ולכן, להפך. תפסוק הגבורה'
באופן  היא ההלכה ('גילויים') קודשאֿבריךֿהוא
בעצמותו  ששורשם – ישראל אך מסוים,
יכולים  – קוב"ה מדרגת שלמעלה יתברך
העצמות. כוונת כפי תורה, של לאמיתתה לכוון

.éïáåî äæîù ...ä÷å÷ç åúøåöù ïáä ìùîë"
åúåîöòá úåîùðä ùøåùã øúåé ãåò

"êøáúé
שעל  כותב יובן רבנו הרבֿהמגיד תורת ֿפי

בעצמותו  הוא הנשמות ששורש יותר' 'עוד
יתברך.



תשרי 58 - רבינו במאמרי ביאורים

חיים,ÈÂ˘ה) נשמת באפיו ויפח בענין הזקן אדמו"ר שכתב מה שזהו לומר
כביכול  בכח נפיחה בבחינת בכח 47שהוא נפיחה להיות שצריך דזה ,

שאינו  העלם העצמי, העלם בבחינת הוא הנשמה ששרש מפני הוא
טרחא יא במציאות  עלֿידי היא במציאות שאינו העלם מבחינת וההמשכה ,

תצב.47) ע' תרס"ו המשך וראה א). (צד, פ"ד אגה"ת בכח. בנפיחתו מוציא שם: תניא ראה

מה  לשם תחילה לבאר יש זאת ולהבין
זה  שייך אדם בני ש"אצל המגיד הרב מוסיף
השם  אצל מהֿשאיןֿכן הבן, שנולד לאחר דוקא
נחקק  היה ישראל שנבראו קודם אף יתברך,
למעלה  הוא שהקב"ה פשוט זה הרי צורתם",

הענין? בהבנת מוסיף זה ומה מהזמן,

ה'בן' שבין הקשר  וצורת בסוג והביאור,
מעלה  יש פרט ובכל פרטים, ב' יש ל'אב',

א) oadוחיסרון: yxey מדרגה נמשך הבן –
כוח  שהינו ההולדה', מ'כוח באב, ביותר עמוקה
לאידך, הלאה. האב של מהותו את להמשיך
הבן, של ה'שורש' רק הוא ההולדה' ש'כוח כיון
בפועל  שהיא כפי הבן צורת בו נמצאת לא
דהיינו  'בכוח', שהיא כפי רק אלא שנולד, לאחר
האב  של הקשר וממילא, ביותר. מופשט באופן
הבן  לצורת כלֿכך לא הוא זו) דרגה (מצד לבן

בפועל. שהיא כפי

לבנו, האב ואהבת מהתקשרות כתוצאה ב)
במחשבתו  חקוקה בפועל, שהיא כפי הבן צורת
והלך  פניו מכנגד שעבר "אף ולכן, האב. של
הבן  של הצורה נחקקה עםֿכלֿזה מאיתו
– מעלה ישנה ובזה האב". של במחשבה
הבן  צורת עם גם הוא לבנו האב של שהקשר
זו, בהתקשרות החיסרון אך בפועל. שהיא כפי
הבן  לידת לאחרי האב אצל שניתוסף דבר שהיא
ואינה  מהותו, על נוסף כדבר היא וממילא
שורש  מהֿשאיןֿכן ועצמיותו. לפנימיותו שייכת

לעצמיותו. ששייך ההולדה בכח הבן

באלוקות, שלמעלה מחדש, הרבֿהמגיד
לזו  זו חוברות לקב"ה, ישראל בין הקשר בדרגת

יתברך  שהוא היות כי גםֿיחד, המעלות שתי
של  מושג לגביו שאין (כלומר, מה'זמן' למעלה
התוסף  לאחרֿמכן ורק היה לא לכן שקודם דבר

שהיא כפי הבן צורת גם עלֿכן lretaאצלו),
ב  חקוקה הב'), מעלה האלוקות zeinipt(שהיא

הא'). מעלה (שהיא

הוא  עניינה 'אב' דרגת ובהקדים: כן על יתר
את הממשיך uegnהלאה,elyÎezednמקור

eil` עצמותו הרי באלוקות, למעלה, אך .
גדר, בשום חסֿושלום מוגדרת אינה יתברך
דהיינו  'אב', בגדר אפילו מוגדרת אינה ואםֿכן
הימנה, שחוץ לדבר שייכות שום לה שאין
'בן', אליה מחוץ להמשיך כשמדובר לא אפילו

ש'כמותה' דבר – עצמה את בלקו"ש כלומר (ראה

(5 עמ' .חי"א

של  ששורשם הרבֿהמגיד , שמחדש מה וזה
ש  "קודם הוא שגם e`xapישראל כלומר ,"

'שייכות', כל לנבראים אין עדיין שבה זו בדרגה
ישראל  של צורתם יתברך) רצונו (מצד נחקקה

(487 עמ' חט"ז בלקו"ש במאמר,(ראה רבנו כותב ולכן .
יותר  עוד יובן הרבֿהמגיד תורת שעלֿפי
הם  כי יתברך, בעצמותו הוא ישראל ששורש
מגדר  אפילו שלמעלה עצמית מדרגה נמשכים

כהן)'אב' הר"י .(מפי

.àé"úåàéöîá åðéàù íìòä ,éîöòä íìòä"
גם  אלא מזולתו, רק איננו שההעלם עניינו –
עלֿדרך  במציאות, קיים אינו הוא כי מ'עצמו',
החלמיש' 'בצור האש של ההימצאות אופן

במאמר. לקמן שיבאר

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

צריך  אין במציאות שישנו מהעלם להמשיך שבכדי ידוע דהנה דוקא. ויגיעה
היא  הגחלת בתוך שגם דלהיות בגחלת, הקשורה שלהבת וכמו ויגיעה. לטרחא
לכן  במציאות), שישנו (העלם בחוץ ונגלה נראה שאינה אלא אש במציאות
ההמשכה  מהֿשאיןֿכן ויגיעה. עמל בלי היא מהגחלת השלהבת הוצאת
הוצאת  וכמו דוקא. ויגיעה טרחא עלֿידי היא במציאות שאינו העלם מבחינת
שאינו  העלם בבחינת הוא שבצור האש דלהיות החלמיש, מצור האש
בטרחא  הכאה, עלֿידי אם כי אש ממנו להוציא אפשר אי לכן במציאות,
(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בדרושי בארוכה זה כל וכמבואר דוקא. ויגיעה

בבחינת 48נ"ע  הוא חיים נשמת באפיו שויפח הזקן אדמו"ר מהֿשכתב וזהו .
צור  בחינת במציאות, שאינו העלם בבחינת הוא הנשמות שרש כי בכח, נפיחה

תורה  בלקוטי אשר 49[וכמבואר האלקים אל תשוב דוהרוח התשובה בענין
ניתנה 50נתנה  זו (ומבחינה הנשמה שרש שהוא נתנה) (אשר האלקים דבחינת ,

דכל  דנתינה, באופן נותן 51הנשמה הוא יפה בעין צור],52הנותן בחינת הוא (
בכח  נפיחה עלֿידי היא משם ההמשכה ישראל יב ולכן נשמות דשרש ולהיות .

איןֿסוף. אור עצמות גילוי בעולם להמשיך ביכלתם לכן יתברך בעצמותו הוא
:mekiqlr `id dyxyn dzkynd okl .xev zpiga ,invrd mlrda `ed dnypd yxey

.zenvrd jiyndl dzlekia jk meyne .geka dgitp ici

פ 48) ע' תרס"ו (המשך תרס"ו זקן ואברהם ד"ה
ואילך).

לשמע"צ 49) דרושים א. עב, האזינו לקו"ת ראה
ע"ב. ריש פה,

ז.50) יב, קהלת

מכירה 51) הל' רמב"ם וש"נ. א. נג, ב"ב ראה
הכ"ב. פי"א ומתנה זכי' הל' ה"ד. פכ"ה

ב.52) שם, האזינו לקו"ת

.áéíìòä úðéçáá àåä úåîùðä ùøåù"
àéä íùî äëùîää ïëìå ...úåàéöîá åðéàù

"çåëá äçéôð éãé-ìò
ששורש  – זה בסעיף המבואר התוכן
במציאות" שאינו "העלם בבחינת הוא הנשמות
שהובאה  הרבֿהמגיד מתורת כתוצאה בא –

לעיל.

של  באופן שהוא דבר רק בזה: והביאור
כדי  'נפיחה' צריך במציאות" שאינו "העלם
לא  ה'בן' זה ומטעם כנ"ל. מציאותו את ליצור
באב  שורשו כי נפיחה, עלֿידי מהאב נמשך
משום  במציאות", שאינו "העלם בבחינת אינו
'אב'. של בגדר מוגדר האב 'עצם' שגם

הבן ממקום jynpוממילא כלומר, מה'אב',
ל'בן' מקום' ו'נתינת שייכות בארוכה שיש (כמבואר

י') .בביאור

ל'נפיחה' נצרכות ישראל שנשמות והסיבה
עלֿפי  רק היא משרשם, להימשך כדי בכוח
בעצמותו  הוא ששורשם – הרבֿהמגיד חידוש
כלל  בו שאין 'אב'), בגדר מוגדר (שלא יתברך

ל  [עלֿכן נתינתֿמקום מאלוקות שחוץ מציאות
מאוחדים  שהם באופן היא שם הימצאותם
החלמיש', שבצור ה'אש וכמו באלוקות. לגמרי
משם  להמשיך כדי לפיכך, מהצור]. חלק שהיא
ויגיעה  טירחה נדרשת כ'מציאות', הנשמות את

מציאותם. את ליצור
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חיים,ÈÂ˘ה) נשמת באפיו ויפח בענין הזקן אדמו"ר שכתב מה שזהו לומר
כביכול  בכח נפיחה בבחינת בכח 47שהוא נפיחה להיות שצריך דזה ,

שאינו  העלם העצמי, העלם בבחינת הוא הנשמה ששרש מפני הוא
טרחא יא במציאות  עלֿידי היא במציאות שאינו העלם מבחינת וההמשכה ,

תצב.47) ע' תרס"ו המשך וראה א). (צד, פ"ד אגה"ת בכח. בנפיחתו מוציא שם: תניא ראה

מה  לשם תחילה לבאר יש זאת ולהבין
זה  שייך אדם בני ש"אצל המגיד הרב מוסיף
השם  אצל מהֿשאיןֿכן הבן, שנולד לאחר דוקא
נחקק  היה ישראל שנבראו קודם אף יתברך,
למעלה  הוא שהקב"ה פשוט זה הרי צורתם",

הענין? בהבנת מוסיף זה ומה מהזמן,

ה'בן' שבין הקשר  וצורת בסוג והביאור,
מעלה  יש פרט ובכל פרטים, ב' יש ל'אב',

א) oadוחיסרון: yxey מדרגה נמשך הבן –
כוח  שהינו ההולדה', מ'כוח באב, ביותר עמוקה
לאידך, הלאה. האב של מהותו את להמשיך
הבן, של ה'שורש' רק הוא ההולדה' ש'כוח כיון
בפועל  שהיא כפי הבן צורת בו נמצאת לא
דהיינו  'בכוח', שהיא כפי רק אלא שנולד, לאחר
האב  של הקשר וממילא, ביותר. מופשט באופן
הבן  לצורת כלֿכך לא הוא זו) דרגה (מצד לבן

בפועל. שהיא כפי

לבנו, האב ואהבת מהתקשרות כתוצאה ב)
במחשבתו  חקוקה בפועל, שהיא כפי הבן צורת
והלך  פניו מכנגד שעבר "אף ולכן, האב. של
הבן  של הצורה נחקקה עםֿכלֿזה מאיתו
– מעלה ישנה ובזה האב". של במחשבה
הבן  צורת עם גם הוא לבנו האב של שהקשר
זו, בהתקשרות החיסרון אך בפועל. שהיא כפי
הבן  לידת לאחרי האב אצל שניתוסף דבר שהיא
ואינה  מהותו, על נוסף כדבר היא וממילא
שורש  מהֿשאיןֿכן ועצמיותו. לפנימיותו שייכת

לעצמיותו. ששייך ההולדה בכח הבן

באלוקות, שלמעלה מחדש, הרבֿהמגיד
לזו  זו חוברות לקב"ה, ישראל בין הקשר בדרגת

יתברך  שהוא היות כי גםֿיחד, המעלות שתי
של  מושג לגביו שאין (כלומר, מה'זמן' למעלה
התוסף  לאחרֿמכן ורק היה לא לכן שקודם דבר

שהיא כפי הבן צורת גם עלֿכן lretaאצלו),
ב  חקוקה הב'), מעלה האלוקות zeinipt(שהיא

הא'). מעלה (שהיא

הוא  עניינה 'אב' דרגת ובהקדים: כן על יתר
את הממשיך uegnהלאה,elyÎezednמקור

eil` עצמותו הרי באלוקות, למעלה, אך .
גדר, בשום חסֿושלום מוגדרת אינה יתברך
דהיינו  'אב', בגדר אפילו מוגדרת אינה ואםֿכן
הימנה, שחוץ לדבר שייכות שום לה שאין
'בן', אליה מחוץ להמשיך כשמדובר לא אפילו

ש'כמותה' דבר – עצמה את בלקו"ש כלומר (ראה

(5 עמ' .חי"א

של  ששורשם הרבֿהמגיד , שמחדש מה וזה
ש  "קודם הוא שגם e`xapישראל כלומר ,"

'שייכות', כל לנבראים אין עדיין שבה זו בדרגה
ישראל  של צורתם יתברך) רצונו (מצד נחקקה

(487 עמ' חט"ז בלקו"ש במאמר,(ראה רבנו כותב ולכן .
יותר  עוד יובן הרבֿהמגיד תורת שעלֿפי
הם  כי יתברך, בעצמותו הוא ישראל ששורש
מגדר  אפילו שלמעלה עצמית מדרגה נמשכים

כהן)'אב' הר"י .(מפי

.àé"úåàéöîá åðéàù íìòä ,éîöòä íìòä"
גם  אלא מזולתו, רק איננו שההעלם עניינו –
עלֿדרך  במציאות, קיים אינו הוא כי מ'עצמו',
החלמיש' 'בצור האש של ההימצאות אופן

במאמר. לקמן שיבאר

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

צריך  אין במציאות שישנו מהעלם להמשיך שבכדי ידוע דהנה דוקא. ויגיעה
היא  הגחלת בתוך שגם דלהיות בגחלת, הקשורה שלהבת וכמו ויגיעה. לטרחא
לכן  במציאות), שישנו (העלם בחוץ ונגלה נראה שאינה אלא אש במציאות
ההמשכה  מהֿשאיןֿכן ויגיעה. עמל בלי היא מהגחלת השלהבת הוצאת
הוצאת  וכמו דוקא. ויגיעה טרחא עלֿידי היא במציאות שאינו העלם מבחינת
שאינו  העלם בבחינת הוא שבצור האש דלהיות החלמיש, מצור האש
בטרחא  הכאה, עלֿידי אם כי אש ממנו להוציא אפשר אי לכן במציאות,
(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בדרושי בארוכה זה כל וכמבואר דוקא. ויגיעה

בבחינת 48נ"ע  הוא חיים נשמת באפיו שויפח הזקן אדמו"ר מהֿשכתב וזהו .
צור  בחינת במציאות, שאינו העלם בבחינת הוא הנשמות שרש כי בכח, נפיחה

תורה  בלקוטי אשר 49[וכמבואר האלקים אל תשוב דוהרוח התשובה בענין
ניתנה 50נתנה  זו (ומבחינה הנשמה שרש שהוא נתנה) (אשר האלקים דבחינת ,

דכל  דנתינה, באופן נותן 51הנשמה הוא יפה בעין צור],52הנותן בחינת הוא (
בכח  נפיחה עלֿידי היא משם ההמשכה ישראל יב ולכן נשמות דשרש ולהיות .

איןֿסוף. אור עצמות גילוי בעולם להמשיך ביכלתם לכן יתברך בעצמותו הוא
:mekiqlr `id dyxyn dzkynd okl .xev zpiga ,invrd mlrda `ed dnypd yxey

.zenvrd jiyndl dzlekia jk meyne .geka dgitp ici

פ 48) ע' תרס"ו (המשך תרס"ו זקן ואברהם ד"ה
ואילך).

לשמע"צ 49) דרושים א. עב, האזינו לקו"ת ראה
ע"ב. ריש פה,

ז.50) יב, קהלת

מכירה 51) הל' רמב"ם וש"נ. א. נג, ב"ב ראה
הכ"ב. פי"א ומתנה זכי' הל' ה"ד. פכ"ה

ב.52) שם, האזינו לקו"ת

.áéíìòä úðéçáá àåä úåîùðä ùøåù"
àéä íùî äëùîää ïëìå ...úåàéöîá åðéàù

"çåëá äçéôð éãé-ìò
ששורש  – זה בסעיף המבואר התוכן
במציאות" שאינו "העלם בבחינת הוא הנשמות
שהובאה  הרבֿהמגיד מתורת כתוצאה בא –

לעיל.

של  באופן שהוא דבר רק בזה: והביאור
כדי  'נפיחה' צריך במציאות" שאינו "העלם
לא  ה'בן' זה ומטעם כנ"ל. מציאותו את ליצור
באב  שורשו כי נפיחה, עלֿידי מהאב נמשך
משום  במציאות", שאינו "העלם בבחינת אינו
'אב'. של בגדר מוגדר האב 'עצם' שגם

הבן ממקום jynpוממילא כלומר, מה'אב',
ל'בן' מקום' ו'נתינת שייכות בארוכה שיש (כמבואר

י') .בביאור

ל'נפיחה' נצרכות ישראל שנשמות והסיבה
עלֿפי  רק היא משרשם, להימשך כדי בכוח
בעצמותו  הוא ששורשם – הרבֿהמגיד חידוש
כלל  בו שאין 'אב'), בגדר מוגדר (שלא יתברך

ל  [עלֿכן נתינתֿמקום מאלוקות שחוץ מציאות
מאוחדים  שהם באופן היא שם הימצאותם
החלמיש', שבצור ה'אש וכמו באלוקות. לגמרי
משם  להמשיך כדי לפיכך, מהצור]. חלק שהיא
ויגיעה  טירחה נדרשת כ'מציאות', הנשמות את

מציאותם. את ליצור
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:xn`nd jldnmcew s` jxazi elv` ewwgp l`xyiy cibnd axd zxezl jynda
ik ,geka dgitp ly ote`a `id zenypd zkyndy `ipza aezky dn oaen ,e`xapy

a `id mzkynd e`xapy mcew dwwgp mzxevy meyn `wec.gek

עצמות ‰Â‰ו) גילוי להמשיך ישראל של שבכחם זה על ביאור הוא הנ"ל
בעולם, זה גילוי שממשיכים זה אמנם איןֿסוף. חיבור epiidcאור

נשמתם  גילוי שממשיכים עלֿידי שהוא לומר יש כה, בחינת עם זה בחינת
ב  שנברא האדמה מן מעפר (שנוצר האדם גוף דהנה הוא d"kבגופם. באלול)

גילוי  ממשיך הוא זה עלֿידי בגופו, אלקות גילוי שפועל ועלֿידי כה, בחי'
לו  מודדין בה מודד שאדם דבמדה בעולם. גם שהאדם 53אלקות עלֿידי ולכן ,

הגילוי  נמשך זה עלֿידי שבעצמו, כה בבחינת זה דבחינת הגילוי ממשיך
העולם  דכל כה בבחינת גם זה לכל 54דבחינת שאמר הראשון אדם וכמו .

עושינו  ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה בואו ביטול 55הבריאה שפעל דזה ,
וכפירוש  בעצמו. הביטול פעולת ֿ ידי על הוא ממנו) (שחוץ הבריאה בכל

היינו  השתחוו), (ולא בביטול.56נשתחוה ויהי'ה ישתחוה עצמו הוא ש(גם)
קדימת  עלֿידי היא בעולם אלקות גילוי שהמשכת (זה הענין וביאור

לעליון  אדמה שם על הוא אדם שם הנה האדם), בגוף לומר 57ההמשכה ויש ,
שכתוב  כמו האדם, בגוף וגם האדם בנשמת גו'58דזהו אדם נעשה

הקב"ה 59כדמותנו  של כפיו יציר הי'ה הראשון אדם של שגופו וכמו .60,lr
df jxc קרויים אתם שהרי מישראל, ואחד אחד דכל להגוף בהנוגע גם הוא

אדם  נקרא מישראל ואחד אחד שכל וזה (כנ"ל). הראשון אדם שם על אדם
א  שם שאין על נצחי ענין הוא גופו, מצד בין נשמתו מצד בין לעליון, דמה

שכתוב  וכמו שינוי. בו דיש 61שייך קדוש, וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם
הגוף  על קאי קדוש וגוי הנשמה על קאי כהנים שממלכת ובשניהם 62לומר ,

לעולם  זז אינו לי שנאמר מקום דכל לי, תהיו ואתם עלֿידי 63נאמר ולכן .

וכן 53) (במשנה): ב ט, ושם (במשנה). ב ח, סוטה
הטובה. לענין

ע"ב.54) ריש ה, במדבר מלקו"ת להעיר
ב.55) קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהלים

וראה  פי"א. דר"א פרקי וראה ב). (צ, תנ"ו תקו"ז
ואילך. רלו ס"ע וארא אוה"ת

לון56) אמר שם: וח"ג ח"א זהר z`eראה `p`oe
בואו ובפדר"א: וכו'. נשתחוה mz`eבואו ip` נלך

כו'. שבראנו מי עלינו ונמליך ועוז גאות ונלביש
ח"ב 57) חי כל אם מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ

ובכ"מ. ב. שא, ב. כ, א. ג, של"ה ב). (קצג, סל"ג
אדהאמ"צ  מאמרי ואילך. פי"ז ח"א הקודש עבודת

וש"נ. קכב. ע' ח"א דברים

על 58) קאי ש("בצלמנו" וידוע כו. א, בראשית
אורה  שערי – הגוף על קאי ו)"כדמותנו" הנשמה

ובכ"מ. הבאה. שבהערה

(לא,59) ספט"ז ושמחי רני ד"ה אורה שערי
סע"א).

(ב).60) יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה

ו.61) יט, יתרו

ה'תשמ"א.62) תשובה שבת שיחת בארוכה ראה

וראה 63) פי"ט. שמואל מדרש ב. פ"ב, ויק"ר
ג. ט, במדבר לקו"ת

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

גם  אלקות גילוי זה עלֿידי נמשך בגופו, אלקות גילוי להמשיך האדם עבודת
.יג בעולם

:mekiql`xyiy ici lr `id ,'dk' zpiga mr 'df' zpiga xeaig - mlera ielibd zkynd
cg`e cg` lky itl ,dfl mrhde .('dk' 'iga) mteba ('df' 'iga) mznyp ielib mikiynn

.eteb cvn ode eznyp cvn od ,oeilrl dnc` my lr mc` `xwp l`xyin

לאלקי Â‰ÊÂז) משפט הוא לישראל חק כי כו' מעשיך תחלת היום זה
היום 64יעקב  זה לומר שקדם מה על טעם נתינת פירושה כי דמלת ,
מעשיך  הוא 65תחלת זה (שעלֿידי שבאדם ו"כה" ד"זה" החיבור דהנה .

בלימוד  עבודתו עלֿידי הוא דהעולם) "כה" בבחינת גם ד"זה" הגילוי ממשיך
התורה  דעסק המצוות. ובקיום להנשמה יד התורה (בעיקר) וקיום 66שייך (זה),

הגוף  וזיכוך לבירור (בעיקר) שייך גשמיים בדברים שנתלבשו ,66המצוות
מכיון  אחד, ענין שנעשים (ועד המצוות וקיום התורה בעסק העבודה ועלֿידי

להשני  מסייע אחד חק טו 67שכל כי וזהו "כה". עם ד"זה" החיבור נעשה ,(
המצוות  על ומשפט התורה על קאי חק יעקב, לאלקי משפט הוא לישראל

(חק)65בלקו"ת (כמבואר  דבתורה יעקב, לאלקי משפט גו' לישראל חק דזהו .(

ה.64) פא, מתהלים דר"ה, מוסף תפלת

ג.65) מז, נצבים לקו"ת

ובכ"מ.66) ואילך). א (מט, פל"ז תניא ראה

ובכ"מ.67) א). (קט, ס"ה אגה"ק ראה

.âé"íìåòá íâ ...ïéðòä øåàéáå"
(גילוי  האדם עבודת כיצד לבאר כוונתו אולי
הבריאה  כלל על משפיעה בגופו) נשמתו
יומשך  שהעצמות באופן בכה) זה (המשכת

גם mlerdבעולם cvn,כה בחינת זוהי כי .
במראה מהמביט מהמשל ב')כמובן ביאור ,(כנ"ל

הזכוכית  שעלֿגבי מכסף הדק הכיסוי דבמראה
יוצר  – מגלה ומאידך אחד, מצד ומסתיר מעלים
הבהמית  שהנפש ענינו ובנמשל, השתקפות,

טוב הוא ששרשה בזה תרע"ט מתבוננת בסה"מ (ראה

ואילך) רפד בעצם עמ' שהגוף מבאר כך ולצורך .
קדוש", וגוי כפיו... "יציר הוא כי להמשכה שייך
עליו  נוסף כדבר ולא מצידו היא ההמשכה לכן
מודדין  בה מודד שאדם ו"במדה מהנשמה. שבא

'כה' עם 'זה' של חיבור פעל שהוא מכיון לו",
בעולם. גם כך ממשיך הגוף, מצד בגופו

.ãé"äîùðäì (ø÷éòá) êééù äøåúä ÷ñò"
עם  והשגה בהבנה הוא התורה שעסק מכיון

השכל.

.åè"éðùì òééñî ãçà ìë"
ס"ה באגה"ק 67)ראה רבינו בהערת (מצויינת

אור  ממשיכים עיקר, שתורתן חכמים שתלמידי
הבריאה  לעולם עילאה בחכמה המלובש איןֿסוף
לעולם  למטה ימשך זה שאור וכדי והיצירה,
רוב  העוסקים מצוות בעלי ידי על הוא העשיה

חסדים. וגמילות בצדקה ימיהם



61 תשרי  - רבינו במאמרי ביאורים

:xn`nd jldnmcew s` jxazi elv` ewwgp l`xyiy cibnd axd zxezl jynda
ik ,geka dgitp ly ote`a `id zenypd zkyndy `ipza aezky dn oaen ,e`xapy

a `id mzkynd e`xapy mcew dwwgp mzxevy meyn `wec.gek

עצמות ‰Â‰ו) גילוי להמשיך ישראל של שבכחם זה על ביאור הוא הנ"ל
בעולם, זה גילוי שממשיכים זה אמנם איןֿסוף. חיבור epiidcאור

נשמתם  גילוי שממשיכים עלֿידי שהוא לומר יש כה, בחינת עם זה בחינת
ב  שנברא האדמה מן מעפר (שנוצר האדם גוף דהנה הוא d"kבגופם. באלול)

גילוי  ממשיך הוא זה עלֿידי בגופו, אלקות גילוי שפועל ועלֿידי כה, בחי'
לו  מודדין בה מודד שאדם דבמדה בעולם. גם שהאדם 53אלקות עלֿידי ולכן ,

הגילוי  נמשך זה עלֿידי שבעצמו, כה בבחינת זה דבחינת הגילוי ממשיך
העולם  דכל כה בבחינת גם זה לכל 54דבחינת שאמר הראשון אדם וכמו .

עושינו  ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה בואו ביטול 55הבריאה שפעל דזה ,
וכפירוש  בעצמו. הביטול פעולת ֿ ידי על הוא ממנו) (שחוץ הבריאה בכל

היינו  השתחוו), (ולא בביטול.56נשתחוה ויהי'ה ישתחוה עצמו הוא ש(גם)
קדימת  עלֿידי היא בעולם אלקות גילוי שהמשכת (זה הענין וביאור

לעליון  אדמה שם על הוא אדם שם הנה האדם), בגוף לומר 57ההמשכה ויש ,
שכתוב  כמו האדם, בגוף וגם האדם בנשמת גו'58דזהו אדם נעשה

הקב"ה 59כדמותנו  של כפיו יציר הי'ה הראשון אדם של שגופו וכמו .60,lr
df jxc קרויים אתם שהרי מישראל, ואחד אחד דכל להגוף בהנוגע גם הוא

אדם  נקרא מישראל ואחד אחד שכל וזה (כנ"ל). הראשון אדם שם על אדם
א  שם שאין על נצחי ענין הוא גופו, מצד בין נשמתו מצד בין לעליון, דמה

שכתוב  וכמו שינוי. בו דיש 61שייך קדוש, וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם
הגוף  על קאי קדוש וגוי הנשמה על קאי כהנים שממלכת ובשניהם 62לומר ,

לעולם  זז אינו לי שנאמר מקום דכל לי, תהיו ואתם עלֿידי 63נאמר ולכן .

וכן 53) (במשנה): ב ט, ושם (במשנה). ב ח, סוטה
הטובה. לענין

ע"ב.54) ריש ה, במדבר מלקו"ת להעיר
ב.55) קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהלים

וראה  פי"א. דר"א פרקי וראה ב). (צ, תנ"ו תקו"ז
ואילך. רלו ס"ע וארא אוה"ת

לון56) אמר שם: וח"ג ח"א זהר z`eראה `p`oe
בואו ובפדר"א: וכו'. נשתחוה mz`eבואו ip` נלך

כו'. שבראנו מי עלינו ונמליך ועוז גאות ונלביש
ח"ב 57) חי כל אם מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ

ובכ"מ. ב. שא, ב. כ, א. ג, של"ה ב). (קצג, סל"ג
אדהאמ"צ  מאמרי ואילך. פי"ז ח"א הקודש עבודת

וש"נ. קכב. ע' ח"א דברים

על 58) קאי ש("בצלמנו" וידוע כו. א, בראשית
אורה  שערי – הגוף על קאי ו)"כדמותנו" הנשמה

ובכ"מ. הבאה. שבהערה

(לא,59) ספט"ז ושמחי רני ד"ה אורה שערי
סע"א).

(ב).60) יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה

ו.61) יט, יתרו

ה'תשמ"א.62) תשובה שבת שיחת בארוכה ראה

וראה 63) פי"ט. שמואל מדרש ב. פ"ב, ויק"ר
ג. ט, במדבר לקו"ת

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

גם  אלקות גילוי זה עלֿידי נמשך בגופו, אלקות גילוי להמשיך האדם עבודת
.יג בעולם

:mekiql`xyiy ici lr `id ,'dk' zpiga mr 'df' zpiga xeaig - mlera ielibd zkynd
cg`e cg` lky itl ,dfl mrhde .('dk' 'iga) mteba ('df' 'iga) mznyp ielib mikiynn

.eteb cvn ode eznyp cvn od ,oeilrl dnc` my lr mc` `xwp l`xyin

לאלקי Â‰ÊÂז) משפט הוא לישראל חק כי כו' מעשיך תחלת היום זה
היום 64יעקב  זה לומר שקדם מה על טעם נתינת פירושה כי דמלת ,
מעשיך  הוא 65תחלת זה (שעלֿידי שבאדם ו"כה" ד"זה" החיבור דהנה .

בלימוד  עבודתו עלֿידי הוא דהעולם) "כה" בבחינת גם ד"זה" הגילוי ממשיך
התורה  דעסק המצוות. ובקיום להנשמה יד התורה (בעיקר) וקיום 66שייך (זה),

הגוף  וזיכוך לבירור (בעיקר) שייך גשמיים בדברים שנתלבשו ,66המצוות
מכיון  אחד, ענין שנעשים (ועד המצוות וקיום התורה בעסק העבודה ועלֿידי

להשני  מסייע אחד חק טו 67שכל כי וזהו "כה". עם ד"זה" החיבור נעשה ,(
המצוות  על ומשפט התורה על קאי חק יעקב, לאלקי משפט הוא לישראל

(חק)65בלקו"ת (כמבואר  דבתורה יעקב, לאלקי משפט גו' לישראל חק דזהו .(

ה.64) פא, מתהלים דר"ה, מוסף תפלת

ג.65) מז, נצבים לקו"ת

ובכ"מ.66) ואילך). א (מט, פל"ז תניא ראה

ובכ"מ.67) א). (קט, ס"ה אגה"ק ראה

.âé"íìåòá íâ ...ïéðòä øåàéáå"
(גילוי  האדם עבודת כיצד לבאר כוונתו אולי
הבריאה  כלל על משפיעה בגופו) נשמתו
יומשך  שהעצמות באופן בכה) זה (המשכת

גם mlerdבעולם cvn,כה בחינת זוהי כי .
במראה מהמביט מהמשל ב')כמובן ביאור ,(כנ"ל

הזכוכית  שעלֿגבי מכסף הדק הכיסוי דבמראה
יוצר  – מגלה ומאידך אחד, מצד ומסתיר מעלים
הבהמית  שהנפש ענינו ובנמשל, השתקפות,

טוב הוא ששרשה בזה תרע"ט מתבוננת בסה"מ (ראה

ואילך) רפד בעצם עמ' שהגוף מבאר כך ולצורך .
קדוש", וגוי כפיו... "יציר הוא כי להמשכה שייך
עליו  נוסף כדבר ולא מצידו היא ההמשכה לכן
מודדין  בה מודד שאדם ו"במדה מהנשמה. שבא

'כה' עם 'זה' של חיבור פעל שהוא מכיון לו",
בעולם. גם כך ממשיך הגוף, מצד בגופו

.ãé"äîùðäì (ø÷éòá) êééù äøåúä ÷ñò"
עם  והשגה בהבנה הוא התורה שעסק מכיון

השכל.

.åè"éðùì òééñî ãçà ìë"
ס"ה באגה"ק 67)ראה רבינו בהערת (מצויינת

אור  ממשיכים עיקר, שתורתן חכמים שתלמידי
הבריאה  לעולם עילאה בחכמה המלובש איןֿסוף
לעולם  למטה ימשך זה שאור וכדי והיצירה,
רוב  העוסקים מצוות בעלי ידי על הוא העשיה

חסדים. וגמילות בצדקה ימיהם



תשרי 62 - רבינו במאמרי ביאורים

והשגה, הבנה היא התורה כי יעקב, אומר (משפט) ובמצוות ישראל אומר
ראש  לי אותיות לישראל שייכת המעשה 68ולכן בכח הוא שקיומן ומצוות ,
עקב  מלשון ליעקב שייכות האדם אוחזת 69של וידו שם על הוא יעקב וגם .

גו' שזהו 70בעקב לומר ויש דעולם 71, גשמיים בדברים נתלבשו שהמצוות
ממנו  למטה תחתון שאין התחתון כי טז הזה כו' מעשיך תחלת היום זה וזהו .

לאלקי  משפט גו' לישראל ד"חק יעקב, לאלקי משפט הוא לישראל חק
וגילוי  דהמשכת היינו מעשיך, תחלת היום זה על טעם נתינת הוא יעקב"
בהיום  שנברא האדם עלֿידי ("מעשיך") בהעולם ("זה") איןֿסוף אור עצמות
יעקב, לאלקי משפט גו' לישראל חק עלֿידי הוא ("היום") השנה דראש

המצוות  וקיום התורה .72לימוד
:mekiq`ed l`xyil wg ik" edfe .zeevnd meiwe dxezd wqr ici lr `ed 'dk'e 'df' xeaig

`ed htyne ,y`x il ± l`xyil zkiiyy dxezd lr i`w wg ,"awri iwel`l htyn
.jiyrn zligz meid df lr mrh zpizp `ed df weqte .awr - awril zekiiyy zeevn

:xn`nd jldn.sebd lr i`w dk zpigae dnypd lr i`w df zpigay x`ean 'e sirqa
.'ebe l`xyil wg ik eixg`ly weqtl 'ek meid df ly xywd 'f sirqa x`ia df itÎlr

.dka df mikiynn zeevne dxez iciÎlry
,'eke jiyrn zligz meid df ly epkez x`azp ea ,xn`na oey`xd alyd miizqn o`k
'zeklnd oipa'l df lk ly zekiiyd x`ai d`lde o`kn .mc`d z`ixa meil ely xywde

d y`xa dyrpd.dpy

בנין ÈÙŒÏÚÂח) הוא דבראשֿהשנה שידוע מה גם לבאר יש הנ"ל
ברוא 73המלכות  ביום הראשונה, בפעם שבראשֿהשנה דכמו ,

שעה"פ 68) פ"א. הלולב) (שער שכ"ט פע"ח
הליקוטים  ספר כט. לב, וישלח עה"פ להאריז"ל
ערכי  ב. מח, שם כח. מז, ויחי עה"פ להאריז"ל
(ובדרך  ראש מערכת סדה"ד) (לבעל הכינויים

טו, מח,מצותיך שלח לקו"ת הזהר). בשם הובא ב
וש"נ. שצ. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ב.

עד 69) ומתפשט נמשך והוא שם: נצבים בלקו"ת
סדר  (שער ג שער (ע"ח עקב יו"ד יעקב אלקי בחינת

ערכי  (שער שכ"ג פרדס פ"ב. למהרח"ו) אצי'
חיצוניות. בחינת בערכו) הכינויים)

כו.70) כה, תולדות

תק.71) ע' עקב אוה"ת ראה

שם.72) לקו"ת עד"ז ראה

ואילך.73) פ"א ר"ה) (שער כד שער פע"ח ראה
שם. הכוונות שער

.æèúæçåà åãéå íù ìò àåä á÷òé íâå"
"åðîî äèîì ïåúçú ïéàù ...'åâ á÷òá

ויקרא  עשו, בעקב אוחזת "וידו הפסוק לשון
בעקב  (קודש) יעקב אחיזת וענין יעקב" שמו

המצוות  על הוא אף מורה (חול), עשו
התחתון  דעולםֿהזה גשמיים בדברים ש"נתלבשו

ממ  למטה תחתון נו".שאין

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

הראשון, אדם עלֿידי יתברך מלכותו מדת גילוי (התחלת) הי'ה הראשון, אדם
ו' יום של (השיר אז הראשון אדם שאמר מה גאות 74דזהו מלך הוי'ה (

המשכת 75לבש  הוא ֿ השנה דראש שבהיום ושנה, שנה בכל הוא זה דרך על ,
ממקורה  המלכות הראשון יז בחינת אדם עלֿשם אדם שקרויין ישראל עלֿידי

בכבודך 76כנ"ל  כולו העולם על מלוך השנה דראש בהתפלות שאומרים וזהו .
זה  [וענין הארץ כל על מלך בתפלת 77כו' השנה, ראש בתחלת מיד אומרים

המלכות. ובנין המשכת הוא השנה דראש הענין שעיקר לפי ערבית],

‰‰„ מקומות בכמה המבואר השנה 78עלֿפי דראש שהשייכות משמע
מעשה  חידוש הוא השנה שבראש לפי היא המלכות המשכת לענין

מעשיך) תחלת נקרא (שלכן העולמות 79בראשית דכללות החידוש ,
ליש  שהתהוות יח 80והתהוותם לפי המלכות, מדת אז להמשיך צריך ולכן ,

ביאור, תוספת דורש זה וביאור יתברך. מלכותו ממדת היא העולמות כל
שכתוב  כמו המדות, כל להיות צריכות ההתהוות לצורך ששת 81שהרי כי

וידוע  הארץ ואת השמים את ה' עשה קאי 82ימים ימים על (qgiizn)דששת
והארץ  השמים נעשו שמהן המדות יומ יט שש דכל עביד , ויומא א

בסופה.74) תמיד א. לא, ר"ה
פי"א.75) דר"א פרקי צג. מזמור תהלים
ב.76) נא, נצבים לקו"ת בכ"ז ראה
בתפלת 77) רק אומרים ושופרות זכרונות משא"כ

ד"ה  הערה 621 ע' חכ"ד לקו"ש וראה מוסף.
נקודה. ַאלגעמיינע

דכל 78) ב, נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה
וחיות  אור "שנמשך מעשיך תחלת נקרא ראשֿהשנה
ענין  מבאר לזה ובהמשך העולם", להתהוות מחדש

שתמליכוני  כדי השנה בראש מלכיות לפני "אמרו
מלכותו  מדת החיות גילוי נמשך "להיות עליכם",

יתברך".

סע"ד.79) נד, שם לקו"ת

ע"ד.80) ריש נג, שם לקו"ת

יא.81) כ, יתרו

מאמרי 82) ע"ב. ריש צד, ח"ג א. רמז, ח"א זהר
וש"נ. רז. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר

.æé"äøå÷îî úåëìîä úðéçá úëùîä"
חשיכה  עם השנה  ראש שבערב כידוע,
לשורשה, וחוזרת המלכות בחינת מסתלקת
את  עליהם מקבלים ישראל ובראשֿהשנה

ו  למלך, כולו הקב"ה העולם על "מלוך מבקשים
את  יתברך אצלו מחדש מעוררים ובזה וכו'",
מידת  את וממשיכים העולם, על למלוך הרצון

משורשה י"ד)המלכות סימן באגה"ק .(ראה

.çé"úåîìåòä úåììëã ùåãéçä"
נמצאת  החיות 'כללות' שבנפש, דכשם
גם  הוא כך הגוף, לכל מתפשטת ומשם בראש,

גילוי  הוא שבראשֿהשנה – (זמן) ב'שנה'
וממנו  כולה, השנה כל של החיות 'כללות'

ב  פרטית' 'חיות ויוםנמשכת יום נג,כל לקו"ת (ראה

ע"ד) .ריש

.èé"õøàäå íéîùä åùòð ïäîù"
ולא  ה'" עשה ימים "ששת הפסוק מלשון
ימים  שהששה משמע ה'" עשה ימים "בששת

והארץ השמים את עשו עצמם ח"א (מידות) (זהר

ח"א  דברים אדהאמ"צ במאמרי וראה ע"ב. ריש צד, ח"ג א. רמז,

רז) .ע'
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והשגה, הבנה היא התורה כי יעקב, אומר (משפט) ובמצוות ישראל אומר
ראש  לי אותיות לישראל שייכת המעשה 68ולכן בכח הוא שקיומן ומצוות ,
עקב  מלשון ליעקב שייכות האדם אוחזת 69של וידו שם על הוא יעקב וגם .

גו' שזהו 70בעקב לומר ויש דעולם 71, גשמיים בדברים נתלבשו שהמצוות
ממנו  למטה תחתון שאין התחתון כי טז הזה כו' מעשיך תחלת היום זה וזהו .

לאלקי  משפט גו' לישראל ד"חק יעקב, לאלקי משפט הוא לישראל חק
וגילוי  דהמשכת היינו מעשיך, תחלת היום זה על טעם נתינת הוא יעקב"
בהיום  שנברא האדם עלֿידי ("מעשיך") בהעולם ("זה") איןֿסוף אור עצמות
יעקב, לאלקי משפט גו' לישראל חק עלֿידי הוא ("היום") השנה דראש

המצוות  וקיום התורה .72לימוד
:mekiq`ed l`xyil wg ik" edfe .zeevnd meiwe dxezd wqr ici lr `ed 'dk'e 'df' xeaig

`ed htyne ,y`x il ± l`xyil zkiiyy dxezd lr i`w wg ,"awri iwel`l htyn
.jiyrn zligz meid df lr mrh zpizp `ed df weqte .awr - awril zekiiyy zeevn

:xn`nd jldn.sebd lr i`w dk zpigae dnypd lr i`w df zpigay x`ean 'e sirqa
.'ebe l`xyil wg ik eixg`ly weqtl 'ek meid df ly xywd 'f sirqa x`ia df itÎlr

.dka df mikiynn zeevne dxez iciÎlry
,'eke jiyrn zligz meid df ly epkez x`azp ea ,xn`na oey`xd alyd miizqn o`k
'zeklnd oipa'l df lk ly zekiiyd x`ai d`lde o`kn .mc`d z`ixa meil ely xywde

d y`xa dyrpd.dpy

בנין ÈÙŒÏÚÂח) הוא דבראשֿהשנה שידוע מה גם לבאר יש הנ"ל
ברוא 73המלכות  ביום הראשונה, בפעם שבראשֿהשנה דכמו ,

שעה"פ 68) פ"א. הלולב) (שער שכ"ט פע"ח
הליקוטים  ספר כט. לב, וישלח עה"פ להאריז"ל
ערכי  ב. מח, שם כח. מז, ויחי עה"פ להאריז"ל
(ובדרך  ראש מערכת סדה"ד) (לבעל הכינויים

טו, מח,מצותיך שלח לקו"ת הזהר). בשם הובא ב
וש"נ. שצ. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ב.

עד 69) ומתפשט נמשך והוא שם: נצבים בלקו"ת
סדר  (שער ג שער (ע"ח עקב יו"ד יעקב אלקי בחינת

ערכי  (שער שכ"ג פרדס פ"ב. למהרח"ו) אצי'
חיצוניות. בחינת בערכו) הכינויים)

כו.70) כה, תולדות

תק.71) ע' עקב אוה"ת ראה

שם.72) לקו"ת עד"ז ראה

ואילך.73) פ"א ר"ה) (שער כד שער פע"ח ראה
שם. הכוונות שער

.æèúæçåà åãéå íù ìò àåä á÷òé íâå"
"åðîî äèîì ïåúçú ïéàù ...'åâ á÷òá

ויקרא  עשו, בעקב אוחזת "וידו הפסוק לשון
בעקב  (קודש) יעקב אחיזת וענין יעקב" שמו

המצוות  על הוא אף מורה (חול), עשו
התחתון  דעולםֿהזה גשמיים בדברים ש"נתלבשו

ממ  למטה תחתון נו".שאין

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

הראשון, אדם עלֿידי יתברך מלכותו מדת גילוי (התחלת) הי'ה הראשון, אדם
ו' יום של (השיר אז הראשון אדם שאמר מה גאות 74דזהו מלך הוי'ה (

המשכת 75לבש  הוא ֿ השנה דראש שבהיום ושנה, שנה בכל הוא זה דרך על ,
ממקורה  המלכות הראשון יז בחינת אדם עלֿשם אדם שקרויין ישראל עלֿידי

בכבודך 76כנ"ל  כולו העולם על מלוך השנה דראש בהתפלות שאומרים וזהו .
זה  [וענין הארץ כל על מלך בתפלת 77כו' השנה, ראש בתחלת מיד אומרים

המלכות. ובנין המשכת הוא השנה דראש הענין שעיקר לפי ערבית],

‰‰„ מקומות בכמה המבואר השנה 78עלֿפי דראש שהשייכות משמע
מעשה  חידוש הוא השנה שבראש לפי היא המלכות המשכת לענין

מעשיך) תחלת נקרא (שלכן העולמות 79בראשית דכללות החידוש ,
ליש  שהתהוות יח 80והתהוותם לפי המלכות, מדת אז להמשיך צריך ולכן ,

ביאור, תוספת דורש זה וביאור יתברך. מלכותו ממדת היא העולמות כל
שכתוב  כמו המדות, כל להיות צריכות ההתהוות לצורך ששת 81שהרי כי

וידוע  הארץ ואת השמים את ה' עשה קאי 82ימים ימים על (qgiizn)דששת
והארץ  השמים נעשו שמהן המדות יומ יט שש דכל עביד , ויומא א

בסופה.74) תמיד א. לא, ר"ה
פי"א.75) דר"א פרקי צג. מזמור תהלים
ב.76) נא, נצבים לקו"ת בכ"ז ראה
בתפלת 77) רק אומרים ושופרות זכרונות משא"כ

ד"ה  הערה 621 ע' חכ"ד לקו"ש וראה מוסף.
נקודה. ַאלגעמיינע

דכל 78) ב, נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה
וחיות  אור "שנמשך מעשיך תחלת נקרא ראשֿהשנה
ענין  מבאר לזה ובהמשך העולם", להתהוות מחדש

שתמליכוני  כדי השנה בראש מלכיות לפני "אמרו
מלכותו  מדת החיות גילוי נמשך "להיות עליכם",

יתברך".

סע"ד.79) נד, שם לקו"ת

ע"ד.80) ריש נג, שם לקו"ת

יא.81) כ, יתרו

מאמרי 82) ע"ב. ריש צד, ח"ג א. רמז, ח"א זהר
וש"נ. רז. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר

.æé"äøå÷îî úåëìîä úðéçá úëùîä"
חשיכה  עם השנה  ראש שבערב כידוע,
לשורשה, וחוזרת המלכות בחינת מסתלקת
את  עליהם מקבלים ישראל ובראשֿהשנה

ו  למלך, כולו הקב"ה העולם על "מלוך מבקשים
את  יתברך אצלו מחדש מעוררים ובזה וכו'",
מידת  את וממשיכים העולם, על למלוך הרצון

משורשה י"ד)המלכות סימן באגה"ק .(ראה

.çé"úåîìåòä úåììëã ùåãéçä"
נמצאת  החיות 'כללות' שבנפש, דכשם
גם  הוא כך הגוף, לכל מתפשטת ומשם בראש,

גילוי  הוא שבראשֿהשנה – (זמן) ב'שנה'
וממנו  כולה, השנה כל של החיות 'כללות'

ב  פרטית' 'חיות ויוםנמשכת יום נג,כל לקו"ת (ראה

ע"ד) .ריש

.èé"õøàäå íéîùä åùòð ïäîù"
ולא  ה'" עשה ימים "ששת הפסוק מלשון
ימים  שהששה משמע ה'" עשה ימים "בששת

והארץ השמים את עשו עצמם ח"א (מידות) (זהר

ח"א  דברים אדהאמ"צ במאמרי וראה ע"ב. ריש צד, ח"ג א. רמז,

רז) .ע'
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83minydעבידתי'ה  z` dyr (dcind epiid) envr meidy (ezcear car meie mei lk)
ux`d z`e,המדות כל להיות צריכות העולם התהוות שבשביל ואףֿעלֿפי .

ונוסף  דוקא. המלכות המשכת השנה דראש בהתפלות מדגישים זאת בכל
בחינת  (בעיקר) הוא העולמות התהוות שלצורך המלכות ענין הרי זה, על

נעשו  שמים הוי'ה בדבר דמלכות, שבהם 84הדיבור מאמרות העשרה והם ,
העולם  דמלכות,85נברא הדיבור ענין על (לא היא השנה בראש וההדגשה ,

ענין על אם) jelnכי ,dkelnd'כו כולו העולם הארץjlnעל כל וגם כ על .
נברא  שבהם המאמרות של ככולם רובם הרי דמלכות, להדיבור בנוגע
הנבראים  שהתהוות מזו, [ויתירה בראשית דמעשה ו' יום לפני היו העולם
כתורת  בראשית) ימי ששת לאחרי (גם תמיד היא מאמרות מהעשרה

הידועה  וכמאמר 86הבעש"ט מעשה 87, תמיד יום בכל בטובו המחדש
שייך  זה ומה ורגע], רגע בכל דוקא, תמיד יום בכל שזהו וידוע בראשית

דוקא. השנה לראש
:mekiqiptn edfy rnyn zenewn dnka .zeklnd oipa `ed dpyd y`xc oiprd xwir

.zeklnd zcinn d`ad ,zenlerd zellk ly zeedzdd yecig `ed dpyd y`xay
.zeiyew 'b jk lr dywn

˘ÈÂ זה שייך המלכות, בנין הוא השנה שבראש דזה בזה, הביאור לומר
איןֿסוף, אור עצמות המשכת היום, זה הוא השנה שראש לזה (בעיקר)

זה mi`ad)בחינת mitirqa x`azi seqÎoi` xe` zenvrl zekln ly xywd) ויש כא] .

סי'83) ח"א הרשב"א שו"ת וראה ב. צד, זח"ג
תכג.

ו.84) לג, תהלים

מ"א.85) פ"ה אבות
בתחילתו.86) והאמונה היחוד שער
יוצר.87) ברכת סוף – התפלה נוסח

.ëïééðò ìò ...úåëìîã øåáéãä ïééðò ìò àì"
"äëåìîä

וה  הרוממות עניינה של ze`ypzdה'מלוכה'
(שדיבור  דמלכות וה'דיבור' העם, על המלך

ה  עניינו לזולת) גילוי הוא של zekiiyעניינו
העם  בצורכי שלו ההתעסקות שהיא לעם, המלך

קיז) עמ' תרנ"ט בסה"מ .(ראה

.àëúåëìîä ïééðá àåä äðùä-ùàøáù äæã"
"óåñ-ïéà øåà úåîöò úëùîä ...ì äæ êééù

לא  הוא בראשֿהשנה המלכות בניין כלומר,
הנעשה  העולמות חיות של כללי' 'חידוש לצורך
מזה  תוצאה הוא אלא בראשֿהשנה,

העצמות. המשכת הוא עניינו שראשֿהשנה

בהשקפה  עמוקה: משמעות טמונה ובזה
יום  הוא ראשֿהשנה של שעניינו נראה חיצונית
מבארת  החסידות אך העולם. בריאת ויום ה'דין'
וקבלת  המשכת הוא ראשֿהשנה של שעניינו

יתברך. מלכותו

החסידות, תורת ביאור עלֿפי שגם אלא

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

דראש  דהשייכות בכמהֿמקומות) שמשמע (כמו הביאור עם גם זה לקשר
דהנה  בראשית. מעשה חידוש הוא השנה בראש כי היא המלכות לבנין השנה
תקיעת  ענין להבין המתחיל דיבור התקיעות (בשער בסידור שמבואר מה ידוע

ז"ל  הבעש"ט כוונת עלֿפי דכל 88שופר החידוש נעשה השנה שבראש דזה ,(
נעשה  זה שעלֿידי אלא העולמות, בפנימיות (בעיקר) הוא ההשתלשלות, סדר

ידים  דרפיון באופן יהי'ה שלא העולמות, בחיצוניות גם זה כב חידוש ועלֿפי .
השנה  לראש המלכות דבנין השייכות בענין הביאורים שני לקשר יש
המשכת  הוא השנה ושבראש בראשית דמעשה החידוש הוא השנה (שבראש
וזהו  זה]. בחינת להמשכת שייך העולמות שבפנימיות החידוש כי זה), בחינת
הדיבור  על (ולא שבמלכות המלוכה ענין על היא השנה בראש שההדגשה
להמשכת  שייך משרשה) המלכות (המשכת המלכות דבנין הענין כי דמלכות),
אור  מעצמות היא המשכתם הספירות שכל דהגם איןֿסוף. אור עצמות

שכתוב  כמו העשרה 89איןֿסוף דמלכות, הדיבור [ומכלֿשכן הכל ממך כי
בכח  היא מאין יש דבריאה וכידוע ליש, מאין העולם נברא שבהם מאמרות

המוחלט  ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו דהוא ],90העצמות,

ג.88) רמו,
יד.89) כט, הימיםֿא דברי

ע"ב).90) ריש (קל, ס"כ אגה"ק

של  העיקרית עבודתו היאֿהיא המלכות' ש'בניין
נעשה  המלכות' ש'בניין מכיוון הרי ראשֿהשנה,
שבראשֿ  שוב מזה יוצא הבריאה, חידוש לצורך

ה  ולא xap`השנה ב'מרכז' שנמצא הוא
האלוקות.

שעניינו  במאמר, כאן שמבאר מה לפי אך
ולכן  העצמות', 'המשכת הוא ראשֿהשנה של
ראשֿ  של שעניינו יוצא המלכות', 'בניין נעשה
שבו  יום אלא הנבראים, את לשרת אינו השנה

העצמות. כוונת ונרגשת d`xeנשלמת
mi`elina.

.áëïôåàá äéäé àìù ...úåîìåòä úåéîéðôá"
"íéãé ïåéôøã

נעשה  השנה ראש שבערב הובא לעיל

שעיקר  מוסבר החסידות בתורת המלכות. סילוק
בהתענוג  דהיינו המלכות, בפנימיות הוא הסילוק
האדם  שאצל וכשם במלכות. שישנו והרצון
פנימיותֿ  אצלו נפסק אם במלאכתו, העוסק
כתוצאה  אצלו להיגרם יכול שבמלאכה, התענוג
ומאידך  בפועל, המלאכה בעשיית רפיון מכך

ה  אצלו מתחזק כאשר במלאכה beprzגיסא,
ב  גם חיזוק אצלו הוא ziiyrיהיה כך המלאכה,

כאשר  ראשֿהשנה, שבליל למעלה, בנמשל גם
התענוג  שהוא פנימיותֿהחיות מסתלקת
התעלפות, של במצב הוא העולם אזי האלוקי,
גורם  זה מהעולמות אלוקי תענוג נמשך וכאשר

העולמות בהתהוות רפיון יהיה בסידור שלא (ראה

פט"ו) תש"ג טעם טוב ובד"ה ואילך ב' .רמ"ו
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83minydעבידתי'ה  z` dyr (dcind epiid) envr meidy (ezcear car meie mei lk)
ux`d z`e,המדות כל להיות צריכות העולם התהוות שבשביל ואףֿעלֿפי .

ונוסף  דוקא. המלכות המשכת השנה דראש בהתפלות מדגישים זאת בכל
בחינת  (בעיקר) הוא העולמות התהוות שלצורך המלכות ענין הרי זה, על

נעשו  שמים הוי'ה בדבר דמלכות, שבהם 84הדיבור מאמרות העשרה והם ,
העולם  דמלכות,85נברא הדיבור ענין על (לא היא השנה בראש וההדגשה ,

ענין על אם) jelnכי ,dkelnd'כו כולו העולם הארץjlnעל כל וגם כ על .
נברא  שבהם המאמרות של ככולם רובם הרי דמלכות, להדיבור בנוגע
הנבראים  שהתהוות מזו, [ויתירה בראשית דמעשה ו' יום לפני היו העולם
כתורת  בראשית) ימי ששת לאחרי (גם תמיד היא מאמרות מהעשרה

הידועה  וכמאמר 86הבעש"ט מעשה 87, תמיד יום בכל בטובו המחדש
שייך  זה ומה ורגע], רגע בכל דוקא, תמיד יום בכל שזהו וידוע בראשית

דוקא. השנה לראש
:mekiqiptn edfy rnyn zenewn dnka .zeklnd oipa `ed dpyd y`xc oiprd xwir

.zeklnd zcinn d`ad ,zenlerd zellk ly zeedzdd yecig `ed dpyd y`xay
.zeiyew 'b jk lr dywn

˘ÈÂ זה שייך המלכות, בנין הוא השנה שבראש דזה בזה, הביאור לומר
איןֿסוף, אור עצמות המשכת היום, זה הוא השנה שראש לזה (בעיקר)

זה mi`ad)בחינת mitirqa x`azi seqÎoi` xe` zenvrl zekln ly xywd) ויש כא] .

סי'83) ח"א הרשב"א שו"ת וראה ב. צד, זח"ג
תכג.

ו.84) לג, תהלים

מ"א.85) פ"ה אבות
בתחילתו.86) והאמונה היחוד שער
יוצר.87) ברכת סוף – התפלה נוסח

.ëïééðò ìò ...úåëìîã øåáéãä ïééðò ìò àì"
"äëåìîä

וה  הרוממות עניינה של ze`ypzdה'מלוכה'
(שדיבור  דמלכות וה'דיבור' העם, על המלך

ה  עניינו לזולת) גילוי הוא של zekiiyעניינו
העם  בצורכי שלו ההתעסקות שהיא לעם, המלך

קיז) עמ' תרנ"ט בסה"מ .(ראה

.àëúåëìîä ïééðá àåä äðùä-ùàøáù äæã"
"óåñ-ïéà øåà úåîöò úëùîä ...ì äæ êééù

לא  הוא בראשֿהשנה המלכות בניין כלומר,
הנעשה  העולמות חיות של כללי' 'חידוש לצורך
מזה  תוצאה הוא אלא בראשֿהשנה,

העצמות. המשכת הוא עניינו שראשֿהשנה

בהשקפה  עמוקה: משמעות טמונה ובזה
יום  הוא ראשֿהשנה של שעניינו נראה חיצונית
מבארת  החסידות אך העולם. בריאת ויום ה'דין'
וקבלת  המשכת הוא ראשֿהשנה של שעניינו

יתברך. מלכותו

החסידות, תורת ביאור עלֿפי שגם אלא

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

דראש  דהשייכות בכמהֿמקומות) שמשמע (כמו הביאור עם גם זה לקשר
דהנה  בראשית. מעשה חידוש הוא השנה בראש כי היא המלכות לבנין השנה
תקיעת  ענין להבין המתחיל דיבור התקיעות (בשער בסידור שמבואר מה ידוע

ז"ל  הבעש"ט כוונת עלֿפי דכל 88שופר החידוש נעשה השנה שבראש דזה ,(
נעשה  זה שעלֿידי אלא העולמות, בפנימיות (בעיקר) הוא ההשתלשלות, סדר

ידים  דרפיון באופן יהי'ה שלא העולמות, בחיצוניות גם זה כב חידוש ועלֿפי .
השנה  לראש המלכות דבנין השייכות בענין הביאורים שני לקשר יש
המשכת  הוא השנה ושבראש בראשית דמעשה החידוש הוא השנה (שבראש
וזהו  זה]. בחינת להמשכת שייך העולמות שבפנימיות החידוש כי זה), בחינת
הדיבור  על (ולא שבמלכות המלוכה ענין על היא השנה בראש שההדגשה
להמשכת  שייך משרשה) המלכות (המשכת המלכות דבנין הענין כי דמלכות),
אור  מעצמות היא המשכתם הספירות שכל דהגם איןֿסוף. אור עצמות

שכתוב  כמו העשרה 89איןֿסוף דמלכות, הדיבור [ומכלֿשכן הכל ממך כי
בכח  היא מאין יש דבריאה וכידוע ליש, מאין העולם נברא שבהם מאמרות

המוחלט  ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו דהוא ],90העצמות,

ג.88) רמו,
יד.89) כט, הימיםֿא דברי

ע"ב).90) ריש (קל, ס"כ אגה"ק

של  העיקרית עבודתו היאֿהיא המלכות' ש'בניין
נעשה  המלכות' ש'בניין מכיוון הרי ראשֿהשנה,
שבראשֿ  שוב מזה יוצא הבריאה, חידוש לצורך

ה  ולא xap`השנה ב'מרכז' שנמצא הוא
האלוקות.

שעניינו  במאמר, כאן שמבאר מה לפי אך
ולכן  העצמות', 'המשכת הוא ראשֿהשנה של
ראשֿ  של שעניינו יוצא המלכות', 'בניין נעשה
שבו  יום אלא הנבראים, את לשרת אינו השנה

העצמות. כוונת ונרגשת d`xeנשלמת
mi`elina.

.áëïôåàá äéäé àìù ...úåîìåòä úåéîéðôá"
"íéãé ïåéôøã

נעשה  השנה ראש שבערב הובא לעיל

שעיקר  מוסבר החסידות בתורת המלכות. סילוק
בהתענוג  דהיינו המלכות, בפנימיות הוא הסילוק
האדם  שאצל וכשם במלכות. שישנו והרצון
פנימיותֿ  אצלו נפסק אם במלאכתו, העוסק
כתוצאה  אצלו להיגרם יכול שבמלאכה, התענוג
ומאידך  בפועל, המלאכה בעשיית רפיון מכך

ה  אצלו מתחזק כאשר במלאכה beprzגיסא,
ב  גם חיזוק אצלו הוא ziiyrיהיה כך המלאכה,

כאשר  ראשֿהשנה, שבליל למעלה, בנמשל גם
התענוג  שהוא פנימיותֿהחיות מסתלקת
התעלפות, של במצב הוא העולם אזי האלוקי,
גורם  זה מהעולמות אלוקי תענוג נמשך וכאשר

העולמות בהתהוות רפיון יהיה בסידור שלא (ראה

פט"ו) תש"ג טעם טוב ובד"ה ואילך ב' .רמ"ו
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איןֿסוף אור דעצמות ההמשכה ענין שזהו כג אףֿעלֿפיֿכן, זה), (בחינת
דוקא המלכות לבנין בעיקר שייך כנ"ל, השנה דראש onwlck.jkaהענין

zeiyewd 'bl szeynd :dpyd y`xa zeklnd oipa oipra lirlc zeiyewd 'b zex`ean
`ed zeklnd oipa ,x`azpy dn itl j` .d`ixad jxevl `ed zeklnd oipay dpadd did
zkiiy zeklnay dkelnd `wece ,zenvrd zkynd `ed dpyd y`x ly epipry iptn

(`"ie 'i sirq seqa d`x xzei zeihxta mivexizd) onwlck zenvrd zkyndl.

שבין Ô·ÂÈÂט) ההפרש בענין נשיאינו רבותינו בדרושי המבואר עלֿפי זה
המדות  לשאר המלכות אלו כד מדת ביאורים דנקודת לומר דיש ,

.âëøåà úåîöòã ...óåñ-ïéà øåà úåîöòî"
"óåñ-ïéà

המשכה הן הספירות שאר עצמות nכלומר
עצמות  אינן עצמם הם אך איןֿסוף, אור

המשכה היא מלכות אך –cאיןֿסוף, עצמות
איןֿסוף. אור עצמות של

.ãë"úåëìî"
להקדים: יש זה, בסעיף הנאמר להבנת

החסידות בתורת תרצ"ט מובא אלוקים עלה (ד"ה

האדם ובכ"מ) אצל נמצאת המלכות שמידת
מעונין  אינו אדם ולכן במציאות, שאינו בהעלם
יגיעה  ידי על רק היא התעוררותה מלך. להיות
המלך  כלפי שמתבטלים בכך העם, של עצומה

מוחלט. בביטול

לומר  ניתן היאך ביאור, דורשת זו נקודה
נוכחים  אנו הרי בעם, תלוי למלוכה שהרצון
זה  ורצון למלוך, הרוצים אנשים שיש לראות

העם! התבטלות ללא מעצמו, אצלם קיים

המכונה  נוספת תכונה ישנה בזה: הביאור
למעשה  אך "מלוכה", בשם היא אף בשפתינו
"ממשלה", – והיא בתכלית, ממנה היא שונה

רדייה.

באה  שממשלה הוא ביניהם ההבדל
פעמים  המושל, של הייחודיות מתכונותיו

המיוחד  מכוחו ופעמים הגדול, ותוקפו מחוזקו
(כמו  אחרים על פחדו ו'לשדר' אימתו להטיל
ינהג  קטן ש"נער חיים, בעלי על אדם ממשלת
והגבורה", הכח מרובי חיים בעלי של גדול עדר
האדם  של המיוחד מכוחו כתוצאה המגיע דבר
ארבע  על המושל העליון אדם "דוגמת שהוא

שבמרכבה" תורה חיות בלקוטי וראה תש"ו, תקעו בד"ה ראה

ד  לז והם אמור ברירה אין לעם כך, או כך ,(
השליט. של מרותו את לקבל מאולצים מרגישים

הוא  המלך 'מלכות', לחלוטין היא שונה
מהֿשאיןֿכן  ההכתרה, (קודם רגיל' 'אדם

– י לאחריה עמ' תרנ"ט בסה"מ מצד ראה שכן ,(
משאר  ב'איןֿערוך' איננו הוא הגלויים כוחותיו
או  חכמים אנשים בעם שיש יתכן ואף העם,
העם  רצון מתוך נוצרת המלוכה ממנו. חזקים
שהיא  ומכיון עליהם". קיבלו ברצון "ומלכותו
חיצוני  כוח רק היא מהעם, ומתעוררת באה
על  'מלך – העם כלפי ומופנה מהעם שמגיע

והי  המלך.עם', של אישית תכונה איננה א

על  משל חסידות בדרושי מצינו לפיכך,
לסחוף  שבכוחו טוב, 'נואם' שהוא מאדם מלכות
דבר', שום אומר ש'אינו למרות הקהל, את
רגש  או חכמה דברי מדבר שאינו דהיינו
אישית' 'מהות לו שיש מאדם בשונה מיוחדים.
בפני  שאומר מיוחד, רגש בעל או חכם כמו
זה  דרך ועל רגשותיו. או הבנתו את הקהל

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

ראש  של שופר המתחיל בדיבור אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב כמו היא
ובאופן 91השנה  במהותה בשרשה, המדות מכל חלוקה המלכות שמדת ,

ובאופן  בהתגלותה התעוררותה, ובאופן בהתעוררותה מהותה, (במציאות)
אנפין  באריך כלולים וספירות המדות דכל הוא, בשרשה החילוק כה התגלותה.

ברדל"א  מושרשת המלכות (אופן)כו 92ומדת ובמציאות במהותה החילוק .

(9120 ע' תרצ"ט בסה"מ נדפס – תרצ"ט דשנת
ואילך.

בד"ה 92) הובא פ"ב, א"א) (שער יג שער ע"ח
.(18 ע' שם (סה"מ תרצ"ט בתרועה אלקים עלה

פה" "מלכות – הקדמת מלכות אליהו', 'פתח (ראה

א) יז, זהר כלפי תיקוני המופנה חיצוני כוח היא אף ,
הזולת.

גם  הוא לממשלה מלכות בין ההבדל
של  שאיפתו והמלך, המושל של במטרתם
מהֿשאיןֿכן  שיותר . כמה לשלוט היא המושל
מהעם  שיותר כמה תבוא שהשליטה נוגע למלך
למלך  אחרות, במילים לכשעצמה. השליטה ולא
מה  שלו, השליטה ולא העם של הביטול נוגע
למלך, מתבטל לא העם שבה בממשלה כן שאין

ברירה. מחוסר נשלט הוא

היא  מהעם, באה שמלכות הזה, [בפרט
המלך  (וכן קובע העם שבה ל'דמוקרטיה' דומה
ויקבל  ירצה שהעם לו נוגע 'דמוקרט', הוא
בכך  ממנה שונה היא לאידך, המלכות),
והשליט  'מציאות', הוא העם שבדמוקרטיה
מלכות  ואילו העם, את לרצות צריך ַהנבחר
מנסה  לא אמיתי מלך ולכן העם. ביטול ענינה

העם]. את ַלרצות

מלך, להיות מעוניין לא המלך  מובן: מעתה
ועילוי  כוח שום מבטאת אינה המלוכה שכן
אלא  שלו, השליטה את מבטאת אינה ואף שלו,
שאדם  כן אם מדוע העם. של הביטול את רק
הזולת?! כלפי ורק אך המופנה זה, בכוח יחפוץ
חפצים  שאנשים לראות נוכחים שאנו ומה
למשול  שרוצים הוא עצמם, מצד במלוכה

מלוכה. איננו כאמור זה אבל ולרדות,

שמלכות  החסידות בתורת המובא מובן בכך

הוא  שורשה שני ומצד נמוכה, הכי הספירה היא
גבוה: הכי במקום

נובעים  ומידות) (שכל הנפש כוחות כל
טוב  או חכם שהוא שלו, תכונות והם מהאדם,
היא  מלכות מהֿשאיןֿכן וכו'. וחזק תקיף לב,
עם'. על 'מלך הזולת, כלפי שמופנה חיצוני כוח
מכל  הנחותה המידה היא מלכות משכך,
הנפש  בעצם הוא שורשה לאידך אך הכוחות,
באה  וממנו ועילוי, תוכן מכל מופשט שהוא
בפנים  כדלקמן ועילוי, כוח בה שאין מידה

ולו. כו mi`elinaובביאורים d`xe.

.äë"ïéôðà êéøà"
כבר  שיש דהיינו ארוכות, פנים פירושו,
בבחינה  שהוא אלא ספירות) של (ציור פרצוף
כלולים  שהם כפי הכוחות דרך על גבוהה.

מקומו. כאן ואין ברצון,

.åëòãééúà àìã àùéø Y à"ìãø
ועל  ראשים), (ג' ריישין' 'ג' ישנם ב'עתיק'
דלא  "רישא שהוא נאמר הראשון הראש
מדריגה  הוא אתיידע" דלא "רישא אתיידע".

באלוקו  גבוהה בשום מאוד מוגדרת שאינה ת,
ידיעה. מכל למעלה היא וממילא ותוכן, גדר
גם  הוא רדל"א לקמן) שיכתוב (כפי מזו יתירה
לעצמו. גם ידוע שאינו דהיינו ידע" דלא "רישא
בביאור  שנתבאר כפי למלכות, השורש והיא
ומעלת  תכונת של גילוי שום אין שבמלכות כ"ד

האדם.
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איןֿסוף אור דעצמות ההמשכה ענין שזהו כג אףֿעלֿפיֿכן, זה), (בחינת
דוקא המלכות לבנין בעיקר שייך כנ"ל, השנה דראש onwlck.jkaהענין

zeiyewd 'bl szeynd :dpyd y`xa zeklnd oipa oipra lirlc zeiyewd 'b zex`ean
`ed zeklnd oipa ,x`azpy dn itl j` .d`ixad jxevl `ed zeklnd oipay dpadd did
zkiiy zeklnay dkelnd `wece ,zenvrd zkynd `ed dpyd y`x ly epipry iptn

(`"ie 'i sirq seqa d`x xzei zeihxta mivexizd) onwlck zenvrd zkyndl.

שבין Ô·ÂÈÂט) ההפרש בענין נשיאינו רבותינו בדרושי המבואר עלֿפי זה
המדות  לשאר המלכות אלו כד מדת ביאורים דנקודת לומר דיש ,

.âëøåà úåîöòã ...óåñ-ïéà øåà úåîöòî"
"óåñ-ïéà

המשכה הן הספירות שאר עצמות nכלומר
עצמות  אינן עצמם הם אך איןֿסוף, אור

המשכה היא מלכות אך –cאיןֿסוף, עצמות
איןֿסוף. אור עצמות של

.ãë"úåëìî"
להקדים: יש זה, בסעיף הנאמר להבנת

החסידות בתורת תרצ"ט מובא אלוקים עלה (ד"ה

האדם ובכ"מ) אצל נמצאת המלכות שמידת
מעונין  אינו אדם ולכן במציאות, שאינו בהעלם
יגיעה  ידי על רק היא התעוררותה מלך. להיות
המלך  כלפי שמתבטלים בכך העם, של עצומה

מוחלט. בביטול

לומר  ניתן היאך ביאור, דורשת זו נקודה
נוכחים  אנו הרי בעם, תלוי למלוכה שהרצון
זה  ורצון למלוך, הרוצים אנשים שיש לראות

העם! התבטלות ללא מעצמו, אצלם קיים

המכונה  נוספת תכונה ישנה בזה: הביאור
למעשה  אך "מלוכה", בשם היא אף בשפתינו
"ממשלה", – והיא בתכלית, ממנה היא שונה

רדייה.

באה  שממשלה הוא ביניהם ההבדל
פעמים  המושל, של הייחודיות מתכונותיו

המיוחד  מכוחו ופעמים הגדול, ותוקפו מחוזקו
(כמו  אחרים על פחדו ו'לשדר' אימתו להטיל
ינהג  קטן ש"נער חיים, בעלי על אדם ממשלת
והגבורה", הכח מרובי חיים בעלי של גדול עדר
האדם  של המיוחד מכוחו כתוצאה המגיע דבר
ארבע  על המושל העליון אדם "דוגמת שהוא

שבמרכבה" תורה חיות בלקוטי וראה תש"ו, תקעו בד"ה ראה

ד  לז והם אמור ברירה אין לעם כך, או כך ,(
השליט. של מרותו את לקבל מאולצים מרגישים

הוא  המלך 'מלכות', לחלוטין היא שונה
מהֿשאיןֿכן  ההכתרה, (קודם רגיל' 'אדם

– י לאחריה עמ' תרנ"ט בסה"מ מצד ראה שכן ,(
משאר  ב'איןֿערוך' איננו הוא הגלויים כוחותיו
או  חכמים אנשים בעם שיש יתכן ואף העם,
העם  רצון מתוך נוצרת המלוכה ממנו. חזקים
שהיא  ומכיון עליהם". קיבלו ברצון "ומלכותו
חיצוני  כוח רק היא מהעם, ומתעוררת באה
על  'מלך – העם כלפי ומופנה מהעם שמגיע

והי  המלך.עם', של אישית תכונה איננה א

על  משל חסידות בדרושי מצינו לפיכך,
לסחוף  שבכוחו טוב, 'נואם' שהוא מאדם מלכות
דבר', שום אומר ש'אינו למרות הקהל, את
רגש  או חכמה דברי מדבר שאינו דהיינו
אישית' 'מהות לו שיש מאדם בשונה מיוחדים.
בפני  שאומר מיוחד, רגש בעל או חכם כמו
זה  דרך ועל רגשותיו. או הבנתו את הקהל

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

ראש  של שופר המתחיל בדיבור אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב כמו היא
ובאופן 91השנה  במהותה בשרשה, המדות מכל חלוקה המלכות שמדת ,

ובאופן  בהתגלותה התעוררותה, ובאופן בהתעוררותה מהותה, (במציאות)
אנפין  באריך כלולים וספירות המדות דכל הוא, בשרשה החילוק כה התגלותה.

ברדל"א  מושרשת המלכות (אופן)כו 92ומדת ובמציאות במהותה החילוק .

(9120 ע' תרצ"ט בסה"מ נדפס – תרצ"ט דשנת
ואילך.

בד"ה 92) הובא פ"ב, א"א) (שער יג שער ע"ח
.(18 ע' שם (סה"מ תרצ"ט בתרועה אלקים עלה

פה" "מלכות – הקדמת מלכות אליהו', 'פתח (ראה

א) יז, זהר כלפי תיקוני המופנה חיצוני כוח היא אף ,
הזולת.

גם  הוא לממשלה מלכות בין ההבדל
של  שאיפתו והמלך, המושל של במטרתם
מהֿשאיןֿכן  שיותר . כמה לשלוט היא המושל
מהעם  שיותר כמה תבוא שהשליטה נוגע למלך
למלך  אחרות, במילים לכשעצמה. השליטה ולא
מה  שלו, השליטה ולא העם של הביטול נוגע
למלך, מתבטל לא העם שבה בממשלה כן שאין

ברירה. מחוסר נשלט הוא

היא  מהעם, באה שמלכות הזה, [בפרט
המלך  (וכן קובע העם שבה ל'דמוקרטיה' דומה
ויקבל  ירצה שהעם לו נוגע 'דמוקרט', הוא
בכך  ממנה שונה היא לאידך, המלכות),
והשליט  'מציאות', הוא העם שבדמוקרטיה
מלכות  ואילו העם, את לרצות צריך ַהנבחר
מנסה  לא אמיתי מלך ולכן העם. ביטול ענינה

העם]. את ַלרצות

מלך, להיות מעוניין לא המלך  מובן: מעתה
ועילוי  כוח שום מבטאת אינה המלוכה שכן
אלא  שלו, השליטה את מבטאת אינה ואף שלו,
שאדם  כן אם מדוע העם. של הביטול את רק
הזולת?! כלפי ורק אך המופנה זה, בכוח יחפוץ
חפצים  שאנשים לראות נוכחים שאנו ומה
למשול  שרוצים הוא עצמם, מצד במלוכה

מלוכה. איננו כאמור זה אבל ולרדות,

שמלכות  החסידות בתורת המובא מובן בכך

הוא  שורשה שני ומצד נמוכה, הכי הספירה היא
גבוה: הכי במקום

נובעים  ומידות) (שכל הנפש כוחות כל
טוב  או חכם שהוא שלו, תכונות והם מהאדם,
היא  מלכות מהֿשאיןֿכן וכו'. וחזק תקיף לב,
עם'. על 'מלך הזולת, כלפי שמופנה חיצוני כוח
מכל  הנחותה המידה היא מלכות משכך,
הנפש  בעצם הוא שורשה לאידך אך הכוחות,
באה  וממנו ועילוי, תוכן מכל מופשט שהוא
בפנים  כדלקמן ועילוי, כוח בה שאין מידה

ולו. כו mi`elinaובביאורים d`xe.

.äë"ïéôðà êéøà"
כבר  שיש דהיינו ארוכות, פנים פירושו,
בבחינה  שהוא אלא ספירות) של (ציור פרצוף
כלולים  שהם כפי הכוחות דרך על גבוהה.

מקומו. כאן ואין ברצון,

.åëòãééúà àìã àùéø Y à"ìãø
ועל  ראשים), (ג' ריישין' 'ג' ישנם ב'עתיק'
דלא  "רישא שהוא נאמר הראשון הראש
מדריגה  הוא אתיידע" דלא "רישא אתיידע".

באלוקו  גבוהה בשום מאוד מוגדרת שאינה ת,
ידיעה. מכל למעלה היא וממילא ותוכן, גדר
גם  הוא רדל"א לקמן) שיכתוב (כפי מזו יתירה
לעצמו. גם ידוע שאינו דהיינו ידע" דלא "רישא
בביאור  שנתבאר כפי למלכות, השורש והיא
ומעלת  תכונת של גילוי שום אין שבמלכות כ"ד

האדם.
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הם  אריך, בבחי' בשרשם שהם כמו גם וספירות, המדות שכל הוא, מהותה
נהורין  מציאות 92,ט' לא ובבחינת נקודה רק היא המלכות החילוק כז ומדת .

והספירות  המדות דכל הוא, ובהתגלותה התעוררותה ובאופן בהתעוררותה
מעצמם  גם מערכם כח מתעוררים שאינו מדבר גם הוא התעוררותם אופן ולכן  ,

כלל  מערכם שאינו מה על גם היא התגלותם מדת כט וכן מהֿשאיןֿכן ,
הזולת  עלֿידי רק היא התעוררותה רק ל המלכות הוא התעוררותה אופן ולכן ,

שבערכה  והחילוק לא ממי שבערכה. מי על רק הוא המלכות התגלות וגם ,
בקירוב  היא שלהם (והגילוי) ההשפעה המדות שכל הוא, התגלותה באופן

æë.íùøùá íäù åîë íâ úåãéîä ìë"
úåëìîä úãîå ,ïéøåäð 'è íä ,êéøà úðéçáá

"úåàéöî àì úðéçááå äãå÷ð ÷ø àéä
הן  אנפין" ב"אריך בשורשן גם המידות,
תכונות  של גילוי דהיינו (אורות), "נהורין"
על  נוסף דבר הן בשרשן כבר ואםֿכן נפשיות,
ואילו  גדר. מכל מופשטת שהינה עצמה הנפש
על  נוסף דבר אינה בשורשה המלכות מידת
הרוממות  היא עצמה הנפש שכן הנפש,

המלכות. שורש והיא העצמית,

.çë...íîöòî íâ íéøøåòúî úåãéîä ìë"
éãé-ìò ÷ø àéä äúåøøåòúä úåëìîä úãî

"úìåæä
אבינו  מאברהם הידועה  כהדוגמה 
בסביבתו  נמצאו שלא בשעה שגם עליוֿהשלום,

חסד, להשפעת הזקוקים עוברים ytigאנשים
להם להשפיע כדי תרצ"ט ושבים אלוקים עלה בד"ה (ראה

(15 מתעוררות עמ' שהמידות לכך והסיבה .
הן  שהמידות למרות הזולת, ללא מעצמן
משום  היא מהזולת, והתפעלות התייחסות
עצמו, האדם של ורגשות תכונות הוא שעניינן

מלכ  מהֿשאיןֿכן הזולת. אל פונות שהן ות אלא
לא  היא ולכן הזולת, כלפי רק הוא עניינה
הזולת. עלֿידי רק אלא עצמו מהאדם מתעוררת

.èëåðéàù äî ...íúåøøåòúä ïôåà ,ïëìå"

,úåëìîä úãéî ïë-ïéàù-äî ...ììë íëøòî
"äëøòáù éîî ÷ø àåä äúåøøåòúä

את  גורם אינו הזולת המידות, בשאר
רק  הוא אלא שלהן, וההשפעה ההתעוררות
להתעורר  מה כלפי יהיה שלמידות כדי 'אמצעי'
דבר  שיהיה רק ממנו נדרש ועלֿכן, ולהשפיע,
וממילא  דרכו, ולהשפיע כלפיו להתעורר שניתן
לזה, דוגמה כעין הזולת. מיהו כלֿכך נוגע אין
שהיות  העולם, בחלל המאיר השמש אור הוא

מצד אינה מצדmlerdשהתאורה ,ynydאלא
מהו נוגע לא שיהיה beqעלֿכן ובלבד המקום,

mewnשהזולת היות במלכות, מהֿשאיןֿכן .`ed
עלֿכן  למלוך, הרצון את ויוצר שמעורר זה

איזה הקובעים תנאים יכול beqישנם זולת של
אותה  152)ליצור עמ' בחסידות' ב'סוגיות .(ראה

.ì"úìåæä éãé-ìò ÷ø àéä äúåøøåòúä"
במציאות, שאינו בהעלם נמצאת מלכות
האנשים  רוב ואצל מופרכת. שהיא דהיינו
חפץ  האדם אין כי לעולם, תתעורר לא המלכות
כ"ד. בביאור ראה אותו מבטא שאינו כזה בכוח

.àì"äëøòáù éîî ÷ø àéä äúåøøåòúä"
העם, עלֿידי  המלכות  קבלת  שנדרשת מפני
לרצות  שיכולים אדם בני יהיו שהם צריך

המלכות. ולקבל להתבטל

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

להמקבל, דהמשפיע הקירוב הרגש מצד שהיא החסד, דמדת ההשפעה [וכמו
שהיא  הגבורה, דמדת בההשפעה ואפילו המדות, דכל בההשפעה הוא וכן

והקירוב השייכות הרגש ההשפעה לב מצד המלכות מדת מהֿשאיןֿכן ,[
לכל  הסיבה והנה והתנשאות. רוממות והבדלה, בריחוק היא שלה (והגילוי)

שביניהם חי  החילוק הוא המדות לשאר המלכות מדת שבין אלו לוקים
דלהיות  רק 93בשרשם. לא הוא רדל"א דבחי' ברדל"א, הוא המלכות ששרש

ידע  דלא רישא גם אלא אתיידע דלא לעצמו,94רישא גם ידוע במהות שאינו ,
בבחינת  היא מהותה) ומציאות (מהותה המשכה בבחינת שבאה כמו גם לכן,

מציאות  דוקא.לג 95לא הזולת עלֿידי הוא התעוררות, בבחינת שתבוא ובכדי ,
שבערכה  השייך, זולת להיות צריך ובהתגלותה התעוררותה באופן גם ולכן
מהאדם  היא התעוררותה וגם המדה שעצם מכיון המדות, דכל והיינו, דוקא.
בלי  גם שלהם) ההתעוררות (גם ששייכים והרחמים החסד מדת וכמו עצמו,
עליו, ומרחם עמו שמתחסד הדבר הוא מה בזה מעכב אינו לכן זולת,

חיים  בעלי על גם מדת 96ושייכים מהֿשאיןֿכן האדם. בערך שאינם אף
(המעורר  שהזולת להיות צריך לכן דוקא, מהזולת באה שהיא מכיון המלכות,
דמלוכה  דוקא, בערכו יהי' עליו) מתגלית המלכות ושמדת המלכות, מדת את

אלקים 93) עלה ד"ה ראה – דלקמן ענינים בכמה
ואילך). 14 ע' שם (סה"מ הנ"ל בתרועה

להאריז"ל 94) דצניעותא הספרא בפירוש ראה
ליוה"כ  דרושים בלקו"ת נעתק ע"א), (דקי"ט בפ"ק
(19 ע' שם (סה"מ הנ"ל ד"ה ע"ד), ריש (עא, בסופן
חביון  שם אשר רישא דלאו רישא דההוא ודע וז"ל:
וזהו  בו, שיש מה משיג אינו עצמו הוא העצמות עוז
דא  ברישא דהוי מה אתיידע ולא ידע דלא פירוש

שבו. הנשמה מהות משיג שאינו כאדם כביכול

כח 95) בין שההפרש ,23 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
הנעלמים, בכחות (לא הוא הכחות לשאר המלוכה

ב  miielbdכ"א) zegk המלוכה כח של דההעלם ,
שאינו  העלם יותר, פנימי העלם הוא זו) (בבחינה

במציאות.

בעלי zexxerzdוגם96) ע"י להיות אפשר המדות
ע  ריש תרצ"ט (סה"מ 16).חיים '

.áìãöî àéäù äøåáâä úãéîã äòôùää"
"áåøé÷äå úåëééùä ùâøä

להיות  יכולה גם ה'גבורה' מידת מצד
הוא  עניינה הגבורה שמידת משום השפעה,

צר  דין עלֿפי כאשר היא וההשפעה יך 'דין',
בין  קירוב מתוך נעשית ההשפעה ואז להשפיע.
המשפיע  אצל נרגש כי למשפיע, המקבל

למקבל. ש'מגיע'

.âìäëùîä úðéçáá äàáù åîë íâ"

àì úðéçáá àéä (äúåäî úåàéöîå äúåäî)
"úåàéöî

היא  כאן שהכוונה רבינו כותב 95 בהערה
בכוחות  שגם הגלויים, בכוחות מלכות של למצב
ואולי  במציאות. שאינו בהעלם היא הגלויים
קשר  לאדם יש בה הנפש בדרגת שגם הכוונה
למידת  מקום שום אין לעצמו, ואינו הזולת עם
מעוניין  האדם זו בדרגה שגם מפני המלכות.

את לא envrלגלות שכלל בדבר אך לזולתו,
חפץ. האדם אין ומעלתו, כוחו את מבטא
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הם  אריך, בבחי' בשרשם שהם כמו גם וספירות, המדות שכל הוא, מהותה
נהורין  מציאות 92,ט' לא ובבחינת נקודה רק היא המלכות החילוק כז ומדת .

והספירות  המדות דכל הוא, ובהתגלותה התעוררותה ובאופן בהתעוררותה
מעצמם  גם מערכם כח מתעוררים שאינו מדבר גם הוא התעוררותם אופן ולכן  ,

כלל  מערכם שאינו מה על גם היא התגלותם מדת כט וכן מהֿשאיןֿכן ,
הזולת  עלֿידי רק היא התעוררותה רק ל המלכות הוא התעוררותה אופן ולכן ,

שבערכה  והחילוק לא ממי שבערכה. מי על רק הוא המלכות התגלות וגם ,
בקירוב  היא שלהם (והגילוי) ההשפעה המדות שכל הוא, התגלותה באופן

æë.íùøùá íäù åîë íâ úåãéîä ìë"
úåëìîä úãîå ,ïéøåäð 'è íä ,êéøà úðéçáá

"úåàéöî àì úðéçááå äãå÷ð ÷ø àéä
הן  אנפין" ב"אריך בשורשן גם המידות,
תכונות  של גילוי דהיינו (אורות), "נהורין"
על  נוסף דבר הן בשרשן כבר ואםֿכן נפשיות,
ואילו  גדר. מכל מופשטת שהינה עצמה הנפש
על  נוסף דבר אינה בשורשה המלכות מידת
הרוממות  היא עצמה הנפש שכן הנפש,

המלכות. שורש והיא העצמית,

.çë...íîöòî íâ íéøøåòúî úåãéîä ìë"
éãé-ìò ÷ø àéä äúåøøåòúä úåëìîä úãî

"úìåæä
אבינו  מאברהם הידועה  כהדוגמה 
בסביבתו  נמצאו שלא בשעה שגם עליוֿהשלום,

חסד, להשפעת הזקוקים עוברים ytigאנשים
להם להשפיע כדי תרצ"ט ושבים אלוקים עלה בד"ה (ראה

(15 מתעוררות עמ' שהמידות לכך והסיבה .
הן  שהמידות למרות הזולת, ללא מעצמן
משום  היא מהזולת, והתפעלות התייחסות
עצמו, האדם של ורגשות תכונות הוא שעניינן

מלכ  מהֿשאיןֿכן הזולת. אל פונות שהן ות אלא
לא  היא ולכן הזולת, כלפי רק הוא עניינה
הזולת. עלֿידי רק אלא עצמו מהאדם מתעוררת

.èëåðéàù äî ...íúåøøåòúä ïôåà ,ïëìå"

,úåëìîä úãéî ïë-ïéàù-äî ...ììë íëøòî
"äëøòáù éîî ÷ø àåä äúåøøåòúä

את  גורם אינו הזולת המידות, בשאר
רק  הוא אלא שלהן, וההשפעה ההתעוררות
להתעורר  מה כלפי יהיה שלמידות כדי 'אמצעי'
דבר  שיהיה רק ממנו נדרש ועלֿכן, ולהשפיע,
וממילא  דרכו, ולהשפיע כלפיו להתעורר שניתן
לזה, דוגמה כעין הזולת. מיהו כלֿכך נוגע אין
שהיות  העולם, בחלל המאיר השמש אור הוא

מצד אינה מצדmlerdשהתאורה ,ynydאלא
מהו נוגע לא שיהיה beqעלֿכן ובלבד המקום,

mewnשהזולת היות במלכות, מהֿשאיןֿכן .`ed
עלֿכן  למלוך, הרצון את ויוצר שמעורר זה

איזה הקובעים תנאים יכול beqישנם זולת של
אותה  152)ליצור עמ' בחסידות' ב'סוגיות .(ראה

.ì"úìåæä éãé-ìò ÷ø àéä äúåøøåòúä"
במציאות, שאינו בהעלם נמצאת מלכות
האנשים  רוב ואצל מופרכת. שהיא דהיינו
חפץ  האדם אין כי לעולם, תתעורר לא המלכות
כ"ד. בביאור ראה אותו מבטא שאינו כזה בכוח

.àì"äëøòáù éîî ÷ø àéä äúåøøåòúä"
העם, עלֿידי  המלכות  קבלת  שנדרשת מפני
לרצות  שיכולים אדם בני יהיו שהם צריך

המלכות. ולקבל להתבטל

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

להמקבל, דהמשפיע הקירוב הרגש מצד שהיא החסד, דמדת ההשפעה [וכמו
שהיא  הגבורה, דמדת בההשפעה ואפילו המדות, דכל בההשפעה הוא וכן

והקירוב השייכות הרגש ההשפעה לב מצד המלכות מדת מהֿשאיןֿכן ,[
לכל  הסיבה והנה והתנשאות. רוממות והבדלה, בריחוק היא שלה (והגילוי)

שביניהם חי  החילוק הוא המדות לשאר המלכות מדת שבין אלו לוקים
דלהיות  רק 93בשרשם. לא הוא רדל"א דבחי' ברדל"א, הוא המלכות ששרש

ידע  דלא רישא גם אלא אתיידע דלא לעצמו,94רישא גם ידוע במהות שאינו ,
בבחינת  היא מהותה) ומציאות (מהותה המשכה בבחינת שבאה כמו גם לכן,

מציאות  דוקא.לג 95לא הזולת עלֿידי הוא התעוררות, בבחינת שתבוא ובכדי ,
שבערכה  השייך, זולת להיות צריך ובהתגלותה התעוררותה באופן גם ולכן
מהאדם  היא התעוררותה וגם המדה שעצם מכיון המדות, דכל והיינו, דוקא.
בלי  גם שלהם) ההתעוררות (גם ששייכים והרחמים החסד מדת וכמו עצמו,
עליו, ומרחם עמו שמתחסד הדבר הוא מה בזה מעכב אינו לכן זולת,

חיים  בעלי על גם מדת 96ושייכים מהֿשאיןֿכן האדם. בערך שאינם אף
(המעורר  שהזולת להיות צריך לכן דוקא, מהזולת באה שהיא מכיון המלכות,
דמלוכה  דוקא, בערכו יהי' עליו) מתגלית המלכות ושמדת המלכות, מדת את

אלקים 93) עלה ד"ה ראה – דלקמן ענינים בכמה
ואילך). 14 ע' שם (סה"מ הנ"ל בתרועה

להאריז"ל 94) דצניעותא הספרא בפירוש ראה
ליוה"כ  דרושים בלקו"ת נעתק ע"א), (דקי"ט בפ"ק
(19 ע' שם (סה"מ הנ"ל ד"ה ע"ד), ריש (עא, בסופן
חביון  שם אשר רישא דלאו רישא דההוא ודע וז"ל:
וזהו  בו, שיש מה משיג אינו עצמו הוא העצמות עוז
דא  ברישא דהוי מה אתיידע ולא ידע דלא פירוש

שבו. הנשמה מהות משיג שאינו כאדם כביכול

כח 95) בין שההפרש ,23 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
הנעלמים, בכחות (לא הוא הכחות לשאר המלוכה

ב  miielbdכ"א) zegk המלוכה כח של דההעלם ,
שאינו  העלם יותר, פנימי העלם הוא זו) (בבחינה

במציאות.

בעלי zexxerzdוגם96) ע"י להיות אפשר המדות
ע  ריש תרצ"ט (סה"מ 16).חיים '

.áìãöî àéäù äøåáâä úãéîã äòôùää"
"áåøé÷äå úåëééùä ùâøä

להיות  יכולה גם ה'גבורה' מידת מצד
הוא  עניינה הגבורה שמידת משום השפעה,

צר  דין עלֿפי כאשר היא וההשפעה יך 'דין',
בין  קירוב מתוך נעשית ההשפעה ואז להשפיע.
המשפיע  אצל נרגש כי למשפיע, המקבל

למקבל. ש'מגיע'

.âìäëùîä úðéçáá äàáù åîë íâ"

àì úðéçáá àéä (äúåäî úåàéöîå äúåäî)
"úåàéöî

היא  כאן שהכוונה רבינו כותב 95 בהערה
בכוחות  שגם הגלויים, בכוחות מלכות של למצב
ואולי  במציאות. שאינו בהעלם היא הגלויים
קשר  לאדם יש בה הנפש בדרגת שגם הכוונה
למידת  מקום שום אין לעצמו, ואינו הזולת עם
מעוניין  האדם זו בדרגה שגם מפני המלכות.

את לא envrלגלות שכלל בדבר אך לזולתו,
חפץ. האדם אין ומעלתו, כוחו את מבטא
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יהי'ה  שהזולת להיות צריך וגם חיים, בעלי על ולא האדם מין על רק שייכת
עם  בלא מלך אין דוקא, ענין 97נפרד שייך לא בנים על מהֿשאיןֿכן ,

דמלכות  שההשפעה זה המלכות, התגלות לאופן גם שייך זה וענין המלוכה.
דוקא  ריחוק בבחינת היא לד 98היא דמלכות שההשפעה (זה זה ענין וגם .

הוא  המלכות ששרש לזה שייך והתנשאות) רוממות והבדלה, ריחוק בבחינת
העצמית ההתנשאות מצד בא עם על ההתנשאות ענין כי .לה ברדל"א,

:mekiqzexitqd lk .`"lcxa zyxyen zeklne oitp` jix`a zelelk zexitqd lk
zxxerzn zeklne onvrn zexxerzn zexitqd lk .dcewp `id zeklne oixedp od oyxya
zeklne ,miig ilra ± okxra epi`y dn itlk mb zelbzn zexitqd lk .zlefd ici lr wx
zeklne ,aexiwa ozrtyd zexitqd lk .mc`d oin ± dkxray in itlk wx zilbzn

.wegixa dzrtyd
,`"lcxay zinvrd ze`ypzddn mi`a ,mr lr ze`ypzdde zeklna l"pd mihxtd lk

.zeklnd yxy

בנים)Ù"ÚÂיו"ד) על מהֿשאיןֿכן עם, על דוקא הוא המלוכה (דענין הנ"ל
אתם, בנים על יתרון בזה יש יתברך עמו הם שישראל דזה יובן,
דזה  והגם ישראל. מלך הוא הקב"ה עמו) (שהם דוקא זה שעלֿידי מכיון

הקמח 97) כד בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי
שעט). ע' – שעוועל (בהוצאת ועוד ד"ה (ב) ר"ה
וישועה  גאולה ספר המהר"ל) (לאחי החיים ספר
המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק פ"ב.
(קל, ס"כ אגה"ק ב). (פא, רפ"ז שעהיוה"א רפ"א.

וירא  עה"פ בחיי רבינו פ"ג. דר"א פרקי וראה ב).
יג. כב,

קונטרסים 98) (סה"מ פי"ט תרצ"ה ר"ה המשך
ואילך). א שלג, ח"ב

.ãìúåìâúä ïôåàì íâ êééù äæ ïéðòå"
àéä úåëìîã äòôùääù äæ ,úåëìîä

"à÷åã ÷åçéø úðéçáá
הוא  דוקא ריחוק בבחינת היא שמלכות זה
(העם) וביטול לו, בדומה מעורר דבר שכל מפני

ורוממות. הבדלה מעורר

.äìãöî àá íò ìò úåàùðúää ïéðò"
"úéîöòä úåàùðúää

פלא  היא  מלוכה  כ"ד  בביאור  שנתבאר  כפי
ירצה  שהמלך הגיונית סיבה שום אין כי גדול,
ו"מתענג  במלוכה רוצה המלך זאת ובכל למלוך.

הזה" עולם תענוגי מכל יותר נפשו בעצם ממנה
בשביל  לו אשר כל אדם שיפקיר "עד
עצמית  מההתנשאות בא וזה ההתנשאות",

הנפש רנו)שבעצם  ועמ' קפח עמ' תרנ"ז סה"מ .(ראה

כוחות  הם הכוחות שאר בזה: נקודה ועוד
אינה  הרוממות מהֿשאיןֿכן מהנפש, פרטיים

פרטי לכוח ל'אדם',miieqnשייכת אלא
הוא הכוחות `mcשהאדם (וממילא מרומם

המלך  של והמידות השכל כגון הפרטיים
י מתרוממים עמוד רנט סה"מ משום ראה וזה .(

היא  ועלֿכן האדם, מ'עצם' נמשכת שהרוממות
ל'אדם'. אלא מסוים פרטי לכוח משתייכת לא

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

ריחוק  (לכאורה מהם ומנושא מרומם שהוא מה הוא ישראל מלך שהוא
מרומם  שהוא זה עם (כנ"ל) קשורה עם על ההתנשאות הרי והבדלה),

מהֿשכתוב  וזהו בעצם. ואיתא 99ומנושא מרעיתך, וצאן עמך (xn`pe)ואנחנו
הפסוק  על לו 100במדרש ואני לאב לי הוא בשושנים, הרועה לו ואני לי דודי

ואני  לאב לי הוא אומר שבתחלה דמזה לצאן, לו ואני לרועה לי הוא לבן
לי  הוא דענין מובן, לצאן , לו ואני לרועה לי הוא מוסיף ואחרֿכך לבן לו

וכידוע  וכו', לאב לי הוא מענין יותר למעלה הוא כו' הוא 101לרועה דענין
גם  בבחינת הוא לצאן לו ואני לרועה לו102לי אין ואח גם לו בן מובן ומזה .

מזה  יותר נעלה שהוא מרעיתך) וצאן עם אחד (שבהמשך עמך בהתואר
דזה  נמצא, הרי עם, בלא מלך שאין דמכיון יתברך. בניו הם שישראל

ישראל  מלך הוא יתברך.103שהקב"ה עמו הם שישראל זה מצד דוקא הוא
ומנושא  מרומם שהוא זה מצד (כנ"ל) הוא וההתנשאות הרוממות ענין כי

g'בעצם. sirqa dywdy '`d dl`yd uxzi dzr בראש ההדגשה שעיקר וזהו
דר  החידוש כי המלכות, בענין הוא השנה) דראש (ובהתפלות ֿ השנה אש

הוא  [ששרשם ישראל שנשמות (כנ"ל) הוא היום, זה באלול), כ"ה (על השנה
איןֿסוף, אור עצמות גילוי ממשיכים במציאות] שאינו העלם צור, מבחי'
יותר  ולמעלה במציאות), שאינו העלם (בחי' ברדל"א הוא המלכות ושרש

העצמות. רוממות בבחינת
:mekiqjln `ed df iciÎlrc .eipa mdy jkn xzei zilrp ,'d mrk l`xyi ly dpigad

dybcdd xwiry oaen df itÎlre .zinvrd ze`ypzdd cvn d`a ef ze`ypzde ,l`xyi
.zeklnd oipra `ed dpydÎy`xa yecigde

יג*.99) עט, תהלים

שם.100) ובשהש"ר טז ב, שה"ש

תרכ"ו 101) סה"מ ואילך. תשפד ס"ע ראה אוה"ת
ובכ"מ. רסט. ע' תר"ל רה. ע' תרכ"ז רנו. ע'

ח.102) ד, קהלת

מוסף 103) בתפלת מלכיות מפסוקי ו. מד, ישעי'
דר"ה.

(*`"g v"iixedn x"enc` ycew-zexb`) eiig zepyl mi`znd mildz lhiR`wd mei lka xnel bdpnd it-lry xirdl©
`l 'r.bp 'r i"g.`ny 'r mixvwd f"dc` ixn`n mb d`xe.± (jli`e 1 'r `"g oqip `"i n"dq .231 'r `"kyz n"dq

mildzay hr xenfn xnel (n"yz) xard oqip `"ia eligzd.Ï"ÂÓ‰.

.åìíâ ...áàì éì àåä ïéðòî øúåé äìòîì"
"åì ïéà çàå ïá

דרגה  הוא 'אב' י' בביאור שנתבאר כפי

"גם  ובחינת לזולת, שייכות איזו לה ויש מוגדרת
שאינה  העצמות על מראה לו" אין ואח בן

גדר. בשום מוגדרת
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יהי'ה  שהזולת להיות צריך וגם חיים, בעלי על ולא האדם מין על רק שייכת
עם  בלא מלך אין דוקא, ענין 97נפרד שייך לא בנים על מהֿשאיןֿכן ,

דמלכות  שההשפעה זה המלכות, התגלות לאופן גם שייך זה וענין המלוכה.
דוקא  ריחוק בבחינת היא לד 98היא דמלכות שההשפעה (זה זה ענין וגם .

הוא  המלכות ששרש לזה שייך והתנשאות) רוממות והבדלה, ריחוק בבחינת
העצמית ההתנשאות מצד בא עם על ההתנשאות ענין כי .לה ברדל"א,

:mekiqzexitqd lk .`"lcxa zyxyen zeklne oitp` jix`a zelelk zexitqd lk
zxxerzn zeklne onvrn zexxerzn zexitqd lk .dcewp `id zeklne oixedp od oyxya
zeklne ,miig ilra ± okxra epi`y dn itlk mb zelbzn zexitqd lk .zlefd ici lr wx
zeklne ,aexiwa ozrtyd zexitqd lk .mc`d oin ± dkxray in itlk wx zilbzn

.wegixa dzrtyd
,`"lcxay zinvrd ze`ypzddn mi`a ,mr lr ze`ypzdde zeklna l"pd mihxtd lk

.zeklnd yxy

בנים)Ù"ÚÂיו"ד) על מהֿשאיןֿכן עם, על דוקא הוא המלוכה (דענין הנ"ל
אתם, בנים על יתרון בזה יש יתברך עמו הם שישראל דזה יובן,
דזה  והגם ישראל. מלך הוא הקב"ה עמו) (שהם דוקא זה שעלֿידי מכיון

הקמח 97) כד בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי
שעט). ע' – שעוועל (בהוצאת ועוד ד"ה (ב) ר"ה
וישועה  גאולה ספר המהר"ל) (לאחי החיים ספר
המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק פ"ב.
(קל, ס"כ אגה"ק ב). (פא, רפ"ז שעהיוה"א רפ"א.

וירא  עה"פ בחיי רבינו פ"ג. דר"א פרקי וראה ב).
יג. כב,

קונטרסים 98) (סה"מ פי"ט תרצ"ה ר"ה המשך
ואילך). א שלג, ח"ב

.ãìúåìâúä ïôåàì íâ êééù äæ ïéðòå"
àéä úåëìîã äòôùääù äæ ,úåëìîä

"à÷åã ÷åçéø úðéçáá
הוא  דוקא ריחוק בבחינת היא שמלכות זה
(העם) וביטול לו, בדומה מעורר דבר שכל מפני

ורוממות. הבדלה מעורר

.äìãöî àá íò ìò úåàùðúää ïéðò"
"úéîöòä úåàùðúää

פלא  היא  מלוכה  כ"ד  בביאור  שנתבאר  כפי
ירצה  שהמלך הגיונית סיבה שום אין כי גדול,
ו"מתענג  במלוכה רוצה המלך זאת ובכל למלוך.

הזה" עולם תענוגי מכל יותר נפשו בעצם ממנה
בשביל  לו אשר כל אדם שיפקיר "עד
עצמית  מההתנשאות בא וזה ההתנשאות",

הנפש רנו)שבעצם  ועמ' קפח עמ' תרנ"ז סה"מ .(ראה

כוחות  הם הכוחות שאר בזה: נקודה ועוד
אינה  הרוממות מהֿשאיןֿכן מהנפש, פרטיים

פרטי לכוח ל'אדם',miieqnשייכת אלא
הוא הכוחות `mcשהאדם (וממילא מרומם

המלך  של והמידות השכל כגון הפרטיים
י מתרוממים עמוד רנט סה"מ משום ראה וזה .(

היא  ועלֿכן האדם, מ'עצם' נמשכת שהרוממות
ל'אדם'. אלא מסוים פרטי לכוח משתייכת לא

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

ריחוק  (לכאורה מהם ומנושא מרומם שהוא מה הוא ישראל מלך שהוא
מרומם  שהוא זה עם (כנ"ל) קשורה עם על ההתנשאות הרי והבדלה),

מהֿשכתוב  וזהו בעצם. ואיתא 99ומנושא מרעיתך, וצאן עמך (xn`pe)ואנחנו
הפסוק  על לו 100במדרש ואני לאב לי הוא בשושנים, הרועה לו ואני לי דודי

ואני  לאב לי הוא אומר שבתחלה דמזה לצאן, לו ואני לרועה לי הוא לבן
לי  הוא דענין מובן, לצאן , לו ואני לרועה לי הוא מוסיף ואחרֿכך לבן לו

וכידוע  וכו', לאב לי הוא מענין יותר למעלה הוא כו' הוא 101לרועה דענין
גם  בבחינת הוא לצאן לו ואני לרועה לו102לי אין ואח גם לו בן מובן ומזה .

מזה  יותר נעלה שהוא מרעיתך) וצאן עם אחד (שבהמשך עמך בהתואר
דזה  נמצא, הרי עם, בלא מלך שאין דמכיון יתברך. בניו הם שישראל

ישראל  מלך הוא יתברך.103שהקב"ה עמו הם שישראל זה מצד דוקא הוא
ומנושא  מרומם שהוא זה מצד (כנ"ל) הוא וההתנשאות הרוממות ענין כי

g'בעצם. sirqa dywdy '`d dl`yd uxzi dzr בראש ההדגשה שעיקר וזהו
דר  החידוש כי המלכות, בענין הוא השנה) דראש (ובהתפלות ֿ השנה אש

הוא  [ששרשם ישראל שנשמות (כנ"ל) הוא היום, זה באלול), כ"ה (על השנה
איןֿסוף, אור עצמות גילוי ממשיכים במציאות] שאינו העלם צור, מבחי'
יותר  ולמעלה במציאות), שאינו העלם (בחי' ברדל"א הוא המלכות ושרש

העצמות. רוממות בבחינת
:mekiqjln `ed df iciÎlrc .eipa mdy jkn xzei zilrp ,'d mrk l`xyi ly dpigad

dybcdd xwiry oaen df itÎlre .zinvrd ze`ypzdd cvn d`a ef ze`ypzde ,l`xyi
.zeklnd oipra `ed dpydÎy`xa yecigde

יג*.99) עט, תהלים

שם.100) ובשהש"ר טז ב, שה"ש

תרכ"ו 101) סה"מ ואילך. תשפד ס"ע ראה אוה"ת
ובכ"מ. רסט. ע' תר"ל רה. ע' תרכ"ז רנו. ע'

ח.102) ד, קהלת

מוסף 103) בתפלת מלכיות מפסוקי ו. מד, ישעי'
דר"ה.

(*`"g v"iixedn x"enc` ycew-zexb`) eiig zepyl mi`znd mildz lhiR`wd mei lka xnel bdpnd it-lry xirdl©
`l 'r.bp 'r i"g.`ny 'r mixvwd f"dc` ixn`n mb d`xe.± (jli`e 1 'r `"g oqip `"i n"dq .231 'r `"kyz n"dq

mildzay hr xenfn xnel (n"yz) xard oqip `"ia eligzd.Ï"ÂÓ‰.

.åìíâ ...áàì éì àåä ïéðòî øúåé äìòîì"
"åì ïéà çàå ïá

דרגה  הוא 'אב' י' בביאור שנתבאר כפי

"גם  ובחינת לזולת, שייכות איזו לה ויש מוגדרת
שאינה  העצמות על מראה לו" אין ואח בן

גדר. בשום מוגדרת
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הוא ‡ÌÓיא) הראשון שרשם הספירות כל שהרי להבין, צריך עדיין
כלולים  המלכות) מספירת (חוץ הספירות שכל דזה ברדל"א,
(גם  הראשון שרשם אבל באריך, אחרֿכך נמשכים שהם מה הוא באריך
שכתוב  כמו יתברך, מעצמותו עד יותר ולמעלה ברדל"א, הוא אלו) דספירות

לקדמותם  הדברים כל חוזרים שבראשֿהשנה ומכיון הכל. ממך הרי 104כי ,
החידוש  הרי ואםֿכן יתברך, מעצמותו אז נמשכים והספירות המדות כל גם
המלכות  ענין מדגישים ולמה והספירות, המדות בכל גם הוא דראשֿהשנה

דוקא.

˘ÈÂ מה) הספירות לשאר המלכות ספירת בין דההפרש בזה, הביאור לומר
ידוע  דהנה שלהם. בהתכלית הוא כאן) הספירות 105שנוגע כל שהאצלת

בבי"ע  אלקות גילוי ידם על שיהי'ה בכדי היא dxiviדאצילות d`ixa zenlera)
(d'iyr מלובשות שהן כמו ישראל (שנשמות הגשמי הזה בעולם למטה עד

עיקר  [שהיא דאצילות החכמה שמבחינת העצמות). עם חד יהיו גשמי בגוף
הוא  זה דרך ועל אלקות, והשגת ידיעת החכמה, ענין למטה נמשך האצילות]
שגם  הספירות, כל שאר על המלכות דספירת העילוי הוא ובזה הספירות. בכל
בבחי' הראשון בשרשה שהיא כפי האופן באותו היא למטה בהמשכתה
[דהגם  גילוי נהורין, שהם הוא שענינם מכיון הספירות, שאר דכל רדל"א,
נהורין  הם אריך בבחי' המשכתם לאחרי הרי ברדל"א, הוא הראשון ששרשם

ענינם ל לז וזהו גילוי.], נהורין, בבחינת היא בבי"ע למטה המשכתם גם כן,
מציאות, לא ובחינת נקודה בחינת הוא ענינה המלכות ספירת מהֿשאיןֿכן
מציאות  ובבחינת מהותה [בבחינת מרדל"א שלמטה בהדרגות בהמשכתה וגם
התגלותה  ובבחינת התעוררותה אופן ובבחינת התעוררותה ובבחינת מהותה
בשרשה  שהיא כמו האופן אותו דרך על היא כנ"ל] התגלותה, אופן ובבחינת
שנרגש  זה באופן היא בבי"ע, מטה, למטה בהמשכתה וגם רדל"א, בבחינת
בבחינת  היא בגילוי) שהיא (כמו שהמלכות דהגם (העצמות). שרשה בה

ובכ"מ.104) ג. רמו, התקיעות שער סידור ובכ"מ.105)ראה י). (ע' פ"ו ח"א תער"ב המשך

.æì,à"ìãøá àåä ïåùàøä íùøåùù íâäã"
íä êéøà úðéçáá íúëùîä éøçàì éøä
...úåëìîä úøéôñ ïë-ïéàù-äî ...ïéøåäð
àéäù åîë ïôåàä åúåà êøã-ìò àéä

"äùøåùá

הוא  גדר שום בו שאין היות רדל"א כלומר,
ממנו  להימשך ויכול הכול', 'נושא בבחינת

דברים גם ezenkהכול, mpi`y,נהורין –
היא  לרדל"א שייכותה המלכות, מהֿשאיןֿכן

mlerlש  jynp envr `"lcx.

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

התנשאות  מצד (כנ"ל) הוא עם על ההתנשאות ענין גם הרי עם, על התנשאות
ולא  דוקא המלכות בענין היא השנה בראש שההדגשה גם וזהו העצמות.

הדיבור  be')בענין 'a zel`ya ,g"qa lirl dywdy itk)'בבחי הוא  הדיבור כי ,
שם  התקיעות שער בסידור (וכמבואר התחלקות ובבחינת בענין 106מציאות

לדיבור קול שבין לא לח ההפרש בבחינת היא המלכות מהֿשאיןֿכן ,(
רוממות  מצד היא דמלכות עם) (על וההתנשאות והרוממות מציאות,

העצמות. והתנשאות
:mekiqf` zekynp zexitqd lke ,mzencwl mixacd lk mixfeg dpydÎy`xay s`

zxitq ,oky .`wec zeklnd z` miyibcn mewnÎlkn ,jxazi ezenvr - oey`xd oyxyn
mbe ,(ielib opiipry zexitqd x`yk `lc) ze`ivn `l zpigae dcewp zpiga `id zeklnd
Îy`xa dybcddy edfe .(zenvrd) dyxy da ybxpy ote`a `id dhnl dzkynda
.(zewlgzde ze`ivn zpigaa `edy) xeaicd oipra `le `wec zeklnd oipra `id dpyd

(·È וראש העולם נברא באלול שבכ"ה דהגם מעשיך, תחלת היום זה וזהו
הבריאה  כוונת שתכלית כיון הרי בראשית, למעשה ו' יום הוא השנה

רז"ל  כמאמר דירה 107הוא בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה נתאוה
[וכידוע  יתברך בהדירה],108לעצמותו נמצא שהעצם מה הוא הדירה דענין

ממנו  למטה תחתון שאין הגשמי הזה בעולם בתחתונים, תהי'ה זו ,109ושדירה
תחלת  היום זה האדם, בריאת יום דראשֿהשנה, היום על  אומרים לכן
מישראל, ואחד אחד כל של עבודתו עלֿידי נשלמת זו שכוונה לפי מעשיך,
(חק  המצוות ובקיום התורה בלימוד העבודה דעלֿידי אדם. קרויים אתם
כמו  ויהי'ה שישוב בעולם ופועלים עושים יעקב) לאלקי ומשפט לישראל
מזה  ויתירה עץֿהדעת), חטא שעלֿידי הירידה (לפני הבריאה בתחלת שהי'

ג.106) רמד,

ספ"ג.107) ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. ו. פי"ג, במדב"ר

ע'108) ח"א תקס"ה (סה"מ תקס"ה יתנך מי ד"ה
תרעט  ע' ב כרך שה"ש באוה"ת – הגהות ועם תפט.

ע' תרס"ב סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך).
ע' שם ג. ס"ע תרס"ו המשך קצג. ע' תרע"ח שלה.

ובכ"מ. תמה.

רפל"ו.109) תניא

.çì"øåáéãì ìå÷ ïéáù ùøôää"
של  באופן מהלב שנמשך הבל הוא 'קול'
לעשרים  ומתחלק שמצטייר קודם פשוט, הבל

אות  סוגי שנמשך ושניים קודם ואף הדיבור, יות

'רוח'. בבחינת רק עדיין הוא אלא 'הא', בהברת
התחלקות  בבחינת כבר הוא דיבור מהֿשאיןֿכן

ג) רמד דא"ח עם בסידור .(ראה



73 תשרי  - רבינו במאמרי ביאורים

הוא ‡ÌÓיא) הראשון שרשם הספירות כל שהרי להבין, צריך עדיין
כלולים  המלכות) מספירת (חוץ הספירות שכל דזה ברדל"א,
(גם  הראשון שרשם אבל באריך, אחרֿכך נמשכים שהם מה הוא באריך
שכתוב  כמו יתברך, מעצמותו עד יותר ולמעלה ברדל"א, הוא אלו) דספירות

לקדמותם  הדברים כל חוזרים שבראשֿהשנה ומכיון הכל. ממך הרי 104כי ,
החידוש  הרי ואםֿכן יתברך, מעצמותו אז נמשכים והספירות המדות כל גם
המלכות  ענין מדגישים ולמה והספירות, המדות בכל גם הוא דראשֿהשנה

דוקא.

˘ÈÂ מה) הספירות לשאר המלכות ספירת בין דההפרש בזה, הביאור לומר
ידוע  דהנה שלהם. בהתכלית הוא כאן) הספירות 105שנוגע כל שהאצלת

בבי"ע  אלקות גילוי ידם על שיהי'ה בכדי היא dxiviדאצילות d`ixa zenlera)
(d'iyr מלובשות שהן כמו ישראל (שנשמות הגשמי הזה בעולם למטה עד

עיקר  [שהיא דאצילות החכמה שמבחינת העצמות). עם חד יהיו גשמי בגוף
הוא  זה דרך ועל אלקות, והשגת ידיעת החכמה, ענין למטה נמשך האצילות]
שגם  הספירות, כל שאר על המלכות דספירת העילוי הוא ובזה הספירות. בכל
בבחי' הראשון בשרשה שהיא כפי האופן באותו היא למטה בהמשכתה
[דהגם  גילוי נהורין, שהם הוא שענינם מכיון הספירות, שאר דכל רדל"א,
נהורין  הם אריך בבחי' המשכתם לאחרי הרי ברדל"א, הוא הראשון ששרשם

ענינם ל לז וזהו גילוי.], נהורין, בבחינת היא בבי"ע למטה המשכתם גם כן,
מציאות, לא ובחינת נקודה בחינת הוא ענינה המלכות ספירת מהֿשאיןֿכן
מציאות  ובבחינת מהותה [בבחינת מרדל"א שלמטה בהדרגות בהמשכתה וגם
התגלותה  ובבחינת התעוררותה אופן ובבחינת התעוררותה ובבחינת מהותה
בשרשה  שהיא כמו האופן אותו דרך על היא כנ"ל] התגלותה, אופן ובבחינת
שנרגש  זה באופן היא בבי"ע, מטה, למטה בהמשכתה וגם רדל"א, בבחינת
בבחינת  היא בגילוי) שהיא (כמו שהמלכות דהגם (העצמות). שרשה בה

ובכ"מ.104) ג. רמו, התקיעות שער סידור ובכ"מ.105)ראה י). (ע' פ"ו ח"א תער"ב המשך

.æì,à"ìãøá àåä ïåùàøä íùøåùù íâäã"
íä êéøà úðéçáá íúëùîä éøçàì éøä
...úåëìîä úøéôñ ïë-ïéàù-äî ...ïéøåäð
àéäù åîë ïôåàä åúåà êøã-ìò àéä

"äùøåùá

הוא  גדר שום בו שאין היות רדל"א כלומר,
ממנו  להימשך ויכול הכול', 'נושא בבחינת

דברים גם ezenkהכול, mpi`y,נהורין –
היא  לרדל"א שייכותה המלכות, מהֿשאיןֿכן

mlerlש  jynp envr `"lcx.

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

התנשאות  מצד (כנ"ל) הוא עם על ההתנשאות ענין גם הרי עם, על התנשאות
ולא  דוקא המלכות בענין היא השנה בראש שההדגשה גם וזהו העצמות.

הדיבור  be')בענין 'a zel`ya ,g"qa lirl dywdy itk)'בבחי הוא  הדיבור כי ,
שם  התקיעות שער בסידור (וכמבואר התחלקות ובבחינת בענין 106מציאות

לדיבור קול שבין לא לח ההפרש בבחינת היא המלכות מהֿשאיןֿכן ,(
רוממות  מצד היא דמלכות עם) (על וההתנשאות והרוממות מציאות,

העצמות. והתנשאות
:mekiqf` zekynp zexitqd lke ,mzencwl mixacd lk mixfeg dpydÎy`xay s`

zxitq ,oky .`wec zeklnd z` miyibcn mewnÎlkn ,jxazi ezenvr - oey`xd oyxyn
mbe ,(ielib opiipry zexitqd x`yk `lc) ze`ivn `l zpigae dcewp zpiga `id zeklnd
Îy`xa dybcddy edfe .(zenvrd) dyxy da ybxpy ote`a `id dhnl dzkynda
.(zewlgzde ze`ivn zpigaa `edy) xeaicd oipra `le `wec zeklnd oipra `id dpyd

(·È וראש העולם נברא באלול שבכ"ה דהגם מעשיך, תחלת היום זה וזהו
הבריאה  כוונת שתכלית כיון הרי בראשית, למעשה ו' יום הוא השנה

רז"ל  כמאמר דירה 107הוא בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה נתאוה
[וכידוע  יתברך בהדירה],108לעצמותו נמצא שהעצם מה הוא הדירה דענין

ממנו  למטה תחתון שאין הגשמי הזה בעולם בתחתונים, תהי'ה זו ,109ושדירה
תחלת  היום זה האדם, בריאת יום דראשֿהשנה, היום על  אומרים לכן
מישראל, ואחד אחד כל של עבודתו עלֿידי נשלמת זו שכוונה לפי מעשיך,
(חק  המצוות ובקיום התורה בלימוד העבודה דעלֿידי אדם. קרויים אתם
כמו  ויהי'ה שישוב בעולם ופועלים עושים יעקב) לאלקי ומשפט לישראל
מזה  ויתירה עץֿהדעת), חטא שעלֿידי הירידה (לפני הבריאה בתחלת שהי'

ג.106) רמד,

ספ"ג.107) ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. ו. פי"ג, במדב"ר

ע'108) ח"א תקס"ה (סה"מ תקס"ה יתנך מי ד"ה
תרעט  ע' ב כרך שה"ש באוה"ת – הגהות ועם תפט.

ע' תרס"ב סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך).
ע' שם ג. ס"ע תרס"ו המשך קצג. ע' תרע"ח שלה.

ובכ"מ. תמה.

רפל"ו.109) תניא

.çì"øåáéãì ìå÷ ïéáù ùøôää"
של  באופן מהלב שנמשך הבל הוא 'קול'
לעשרים  ומתחלק שמצטייר קודם פשוט, הבל

אות  סוגי שנמשך ושניים קודם ואף הדיבור, יות

'רוח'. בבחינת רק עדיין הוא אלא 'הא', בהברת
התחלקות  בבחינת כבר הוא דיבור מהֿשאיןֿכן

ג) רמד דא"ח עם בסידור .(ראה
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דירה  שיהי'ה ועד הבריאה, קודם שהי'ה מכמו יותר נעלית בדרגא שיהי'ה
בתחתונים, יתברך לעצמותו דירה נעשה דישראל, העבודה ֿ ידי דעל לעצמותו.
הכי  בדרגות גם גופא בזה ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי הזה בעולם
המצוות  בקיום העבודה דעלֿידי פעלתו. אתה כי פעול כל וידע שבו, תחתונות
שבאדם, המעשה) (כח בהתחתון אלקות גילוי נמשך האדם, של המעשה בכח
הכח  נמשך ממנו שחוץ הגשמי בדבר האדם של המעשה כח פעולת ועלֿידי

וכידוע  הגשמי, בדבר כח 110גם האומן, כח את בכלי הכיר המגיד שהרב
הדבר  גם נעשה זה ועלֿידי מיש), יש היא הכלי שעשיית (אף בנפעל הפועל
דנתאוה  הכוונה נשלמת זה ועלֿידי יתברך, לו דירה שבעולם) (תחתון הגשמי
מטעם  למעלה הוא שנתאוה דזה בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה

הזקן  רבינו מאמר וכידוע קשיא 111ודעת, קיין איז תאוה א `oiאויף dee`z lr) ַ
(zel`y כ"ק שמבאר וכמו אמיתית, מציאות הגשמי היש נעשה זה ועלֿידי .

[במאמרו  מהר"ש אויר 112אדמו"ר את לטהר כדי לזמן מזמן אומר שהי'
עינים 113העולם  ואחיזת דמיון לא הוא בו שנברא מה וכל העולם שמציאות ,[

דהגם  והיינו, הלכה. מפסק זה על ראי'ה ומביא באמת. מציאות הוא אם כי
באמת, מציאות הוא מכלֿמקום אליו, ובטל מהאין תמיד מתהווה שהיש

הנמצאים  כל נמצאו המצאו שמאמיתת כל 114דמכיון של מציאותם הרי ,
יתברך, המצאו אמיתית היא האמצעי הנמצאים אדמו"ר כ"ק שמבאר וכמו

הזהר  האמיתי.115בביאורי היש הוא הגשמי היש של מציאותו דאמיתית
:mekiqeay oeik ,(lel`a d"k lr `le) dpydÎy`x lr xn`p "jiyrn zligz meid df"

dxic 'zi ezenvrl zeyrl ± d`ixad zpeek zilkz znlyp iciÎlry ,mc`d `xap
.(epnid uegy mlerd zeinybl cre) mipezgza

מישראל,ÏÎÂיג) ואחד אחד כל של טובה פעולה כל עלֿידי נעשה זה
דין  בדיבור 116וכהפסק ומכלֿשכן (במחשבה, אחת מצוה שעלֿידי

הוא  זה דין דפסק זכות. לכף כולו העולם כל את מכריע במעשה) ומכלֿשכן

(מח,110) ספכ"ז האמצעי לאדמו"ר האמונה שער
ס"ע  ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי גם וראה א).
(ע' שם מקומות" להמראי ב"מילואים ובהנסמן קעא,

שח).

ז.111) ס"ע תרס"ו המשך שם. בלק אוה"ת
ובכ"מ.

בסה"מ 112) נדפס – תרכ"ט כמוכה מי ד"ה
קמח). ע' שם (וראה ואילך קמג ע' תרכ"ט

תרנ"ט 113) לסה"מ הוספות תמוז. כח יום" "היום

נ"ע  מהוריי"צ אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש רכב. ע'
רסז. ע' ו כרך

יסוה"ת.114) הל' ריש רמב"ם

ולקחתם 115) בד"ה גם וכ"ה ואילך. ג מג, בשלח
גם  וראה ואילך). קצא ע' תרס"א (סה"מ תרס"א לכם
ס' פמ"הֿנא. מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

תפג. ס"ע מארז"ל על אדה"ז מאמרי

מ,116) מקידושין ה"ד, פ"ג תשובה הל' רמב"ם
ע"ב. ריש

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

לומר  כלל שייך אין שאז בראשֿהשנה וכמה כמה אחת ועל השנה. כל במשך
בבירור  יודעים ראשֿהשנה בערב כבר שהרי חסֿושלום, שקול הוא שהעולם

בדין  שיזכו לאחרי 117גמור ובפרט גופא, בראשֿהשנה וכמה ועלֿאחתֿכמה ,
בסופה  מתעשרת בתחלתה רשה שהיא שנה דכל שופר, וידוע 118תקיעת

מיצר  בחינת הוא שופר כי שופר תקיעת (קודם) על קאי בתחלתה דרשה
י"ה 119ומן  קראתי ענני 120המיצר מתעשרת, זה לאחרי ומיד י"ה,121, במרחב

יהלכון  פניך טובה 121באור וחתימה בכתיבה בכל 122, והנגלה הנראה בטוב
העיקרי  בענין וכמה כמה אחת ועל במהרה 123המצטרך, צדקנו משיח ביאת –

ממש. דידן, בעגלא בימינו

Û

ר"ה 117) מירושלמי סתקפ"א, ר"ה הל' או"ח טור
ה"ג. פ"א

ב.118) טז, ר"ה
ה.119) קיח, תהלים
תו.120) ע' תרכ"ז סה"מ
מיד 121) אומרים זה ופסוק – טז. פט, תהלים

תק"ש. לאחרי
שאם 122) רי: ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי ראה

ביום  והחתימה בראשֿהשנה היא הכתיבה שבפרט
החתימה  והן הכתיבה הן בכלל אך כו' הכפורים

שם: מר"ה ולהעיר כו'. בראשֿהשנה .d"xaנעשית
נכתבין גמורין צדיקים .oinzgpe וראה לחיים. לאלתר

(נדפס  בסופו ה'תשמ"ו אלול ח"י למכתב בהערות
וש"נ. .(533 ע' חכ"ט בלקו"ש

תשועה 123) . . וגרם שם: הרמב"ם וחותם כסיום
והצלה.
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דירה  שיהי'ה ועד הבריאה, קודם שהי'ה מכמו יותר נעלית בדרגא שיהי'ה
בתחתונים, יתברך לעצמותו דירה נעשה דישראל, העבודה ֿ ידי דעל לעצמותו.
הכי  בדרגות גם גופא בזה ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי הזה בעולם
המצוות  בקיום העבודה דעלֿידי פעלתו. אתה כי פעול כל וידע שבו, תחתונות
שבאדם, המעשה) (כח בהתחתון אלקות גילוי נמשך האדם, של המעשה בכח
הכח  נמשך ממנו שחוץ הגשמי בדבר האדם של המעשה כח פעולת ועלֿידי

וכידוע  הגשמי, בדבר כח 110גם האומן, כח את בכלי הכיר המגיד שהרב
הדבר  גם נעשה זה ועלֿידי מיש), יש היא הכלי שעשיית (אף בנפעל הפועל
דנתאוה  הכוונה נשלמת זה ועלֿידי יתברך, לו דירה שבעולם) (תחתון הגשמי
מטעם  למעלה הוא שנתאוה דזה בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה

הזקן  רבינו מאמר וכידוע קשיא 111ודעת, קיין איז תאוה א `oiאויף dee`z lr) ַ
(zel`y כ"ק שמבאר וכמו אמיתית, מציאות הגשמי היש נעשה זה ועלֿידי .

[במאמרו  מהר"ש אויר 112אדמו"ר את לטהר כדי לזמן מזמן אומר שהי'
עינים 113העולם  ואחיזת דמיון לא הוא בו שנברא מה וכל העולם שמציאות ,[

דהגם  והיינו, הלכה. מפסק זה על ראי'ה ומביא באמת. מציאות הוא אם כי
באמת, מציאות הוא מכלֿמקום אליו, ובטל מהאין תמיד מתהווה שהיש

הנמצאים  כל נמצאו המצאו שמאמיתת כל 114דמכיון של מציאותם הרי ,
יתברך, המצאו אמיתית היא האמצעי הנמצאים אדמו"ר כ"ק שמבאר וכמו

הזהר  האמיתי.115בביאורי היש הוא הגשמי היש של מציאותו דאמיתית
:mekiqeay oeik ,(lel`a d"k lr `le) dpydÎy`x lr xn`p "jiyrn zligz meid df"

dxic 'zi ezenvrl zeyrl ± d`ixad zpeek zilkz znlyp iciÎlry ,mc`d `xap
.(epnid uegy mlerd zeinybl cre) mipezgza

מישראל,ÏÎÂיג) ואחד אחד כל של טובה פעולה כל עלֿידי נעשה זה
דין  בדיבור 116וכהפסק ומכלֿשכן (במחשבה, אחת מצוה שעלֿידי

הוא  זה דין דפסק זכות. לכף כולו העולם כל את מכריע במעשה) ומכלֿשכן

(מח,110) ספכ"ז האמצעי לאדמו"ר האמונה שער
ס"ע  ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי גם וראה א).
(ע' שם מקומות" להמראי ב"מילואים ובהנסמן קעא,

שח).

ז.111) ס"ע תרס"ו המשך שם. בלק אוה"ת
ובכ"מ.

בסה"מ 112) נדפס – תרכ"ט כמוכה מי ד"ה
קמח). ע' שם (וראה ואילך קמג ע' תרכ"ט

תרנ"ט 113) לסה"מ הוספות תמוז. כח יום" "היום

נ"ע  מהוריי"צ אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש רכב. ע'
רסז. ע' ו כרך

יסוה"ת.114) הל' ריש רמב"ם

ולקחתם 115) בד"ה גם וכ"ה ואילך. ג מג, בשלח
גם  וראה ואילך). קצא ע' תרס"א (סה"מ תרס"א לכם
ס' פמ"הֿנא. מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

תפג. ס"ע מארז"ל על אדה"ז מאמרי

מ,116) מקידושין ה"ד, פ"ג תשובה הל' רמב"ם
ע"ב. ריש

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

לומר  כלל שייך אין שאז בראשֿהשנה וכמה כמה אחת ועל השנה. כל במשך
בבירור  יודעים ראשֿהשנה בערב כבר שהרי חסֿושלום, שקול הוא שהעולם

בדין  שיזכו לאחרי 117גמור ובפרט גופא, בראשֿהשנה וכמה ועלֿאחתֿכמה ,
בסופה  מתעשרת בתחלתה רשה שהיא שנה דכל שופר, וידוע 118תקיעת

מיצר  בחינת הוא שופר כי שופר תקיעת (קודם) על קאי בתחלתה דרשה
י"ה 119ומן  קראתי ענני 120המיצר מתעשרת, זה לאחרי ומיד י"ה,121, במרחב

יהלכון  פניך טובה 121באור וחתימה בכתיבה בכל 122, והנגלה הנראה בטוב
העיקרי  בענין וכמה כמה אחת ועל במהרה 123המצטרך, צדקנו משיח ביאת –

ממש. דידן, בעגלא בימינו

Û

ר"ה 117) מירושלמי סתקפ"א, ר"ה הל' או"ח טור
ה"ג. פ"א

ב.118) טז, ר"ה
ה.119) קיח, תהלים
תו.120) ע' תרכ"ז סה"מ
מיד 121) אומרים זה ופסוק – טז. פט, תהלים

תק"ש. לאחרי
שאם 122) רי: ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי ראה

ביום  והחתימה בראשֿהשנה היא הכתיבה שבפרט
החתימה  והן הכתיבה הן בכלל אך כו' הכפורים

שם: מר"ה ולהעיר כו'. בראשֿהשנה .d"xaנעשית
נכתבין גמורין צדיקים .oinzgpe וראה לחיים. לאלתר

(נדפס  בסופו ה'תשמ"ו אלול ח"י למכתב בהערות
וש"נ. .(533 ע' חכ"ט בלקו"ש

תשועה 123) . . וגרם שם: הרמב"ם וחותם כסיום
והצלה.



תשרי 76 - רבינו במאמרי ביאורים

illk mekiq

:` sirqieliba zewel` jynp ('meid') dpydÎy`xay "jiyrn zligz meid df" yexit
f` rawp recne ,mc`d z`ixa mei lr xn`p `ed recn oaen df itÎlre .('df')

`le dpydÎy`x,'df' zpigaa zewel` ielib dyrp mc`d z`ixa meia ik ,lel`a d"ka
.'dk' zpiga `ed lel`a d"k eli`e

:a sirqoaei mc`d z`ixa mei zlrn xe`ia(b sirq onwl)oey`xd mei zlrn micwda
xvep epnn xtrd mb) mi`xapd lk yil oi`n e`xap eay ,ziy`xa dyrnc

eae ,(iyiyd meia mc`djxazi `edy dlbpe d`xp df meia .zeliv`d mler deedzd s`
zelble mlerd z` xi`dl gk zpizpd `edy xe` idi xn`nd xn`pe .enlera cg`

.zedne zenvrl cre ,eay zeiniptd

:b sirqmlerd did ziy`xa ini 'e lka dpd ,oey`xd meia cgeina didy ielirl sqepa
,dlabde dcicna `id ef zenily j` .`xap e`elin lr mlere ,ocrÎob zbxca
mei lr xn`p okle .dlabde dcicnn dlrnly xe` jynp mc`d zcear ici lr eli`e
mlera jynpd ,zenvrd ielibe zkynd `ed 'df' ,"jiyrn zligz meid df" mc`d z`ixa

.'jiyrn' -

:c sirqezenvra myxyy iptn `ed ,jxazi ezenvr z` jiyndl ,l`xyil yiy df gek
.ipa ipegvp xn`e jiig d"aew okle .a`d mvra eyxyy oad jxc lr .jxazi
.e`xapy mcew jxazi ezaygna dwewg l`xyi zxevy cibnd axd zxez it lr hxtae

:d sirq`ed dnypd yxey ik ,geka dgitp ici lr `id dyxyn dnypd zkyndy edfe
.zenvrd jiyndl dzlekia jk meyne .xev zpiga ,invrd mlrda

:e sirqielibd jiyndl gkd j` ,dkyndd mvr lr `ed l"pd xe`iadmleraxeaig -
'iga) mznyp ielib mikiynn l`xyiy ici lr `ed ,'dk' zpiga mr 'df' zpiga
my lr mc` `xwp l`xyin cg`e cg` lky itl ,dfl mrhde .('dk' 'iga) mteba ('df'

.eteb cvn ode eznyp cvn od ,oeilrl dnc`

:f sirql`xyil wg ik" edfe .zeevnd meiwe dxezd wqr ici lr dyrp 'dk'e 'df' xeaig
,y`x il ± l`xyil zkiiyy dxezd lr i`w wg ,"awri iwel`l htyn `ed
df" lr mrh zpizpke jynda `a df weqte .awr - awril zekiiyy zeevn `ed htyne

."jiyrn zligz meid

:g sirqzenewn dnka .zeklnd oipa `ed dpyd y`xac mrhd x`al yi df itÎlr
zenlerd zellk ly zeedzdd yecig dyrp dpyd y`xay iptn edfy rnyn
zeklnd zxitqa .a .zecnd yy lkn `id zeedzdd .` :dyw j` .zeklnd zcin iciÎlr

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

did zeklnay xeaicd oiipr .b .(dkelnd oiprn `le) day xeaicd oiprn zeedzdd ,`teb
.ziy`xa ini zyy x`ya mb

zkynd `ed dpyd y`x ly epipry iptn (xwira) `ed zeklnd oipa :xe`iad zcewpe
onwlck ,zenvrd zkyndl zkiiy zeklnay dkelnd `wece ,zenvrd(`iÎi sirq).

:h sirq:mipiipr dnka zexitqd x`yn dwelg zeklny x`eand micwda oaei xacd
.`"lcxa zyxyen zekln eli`e ,oitp` jix`a zelelk zexitqd lk - dyxya
lk - dzexxerzda .dcewp `id zeklne oixedp od oyxya zexitqd lk - dzedna
lk - dzelbzda .zlefd ici lr wx zxxerzn zeklne onvrn zexxerzn zexitqd
in itlk wx zilbzn zeklne ,(miig ilra) okxra epi`y dn itlk mb zelbzn zexitqd
.wegixa dzrtyd zeklne ,aexiwa ozrtyd zexitqd lk ,oke .(mc`d oin) dkxray
,envrl mb rciz` `lc ,`"lcxa `ed zeklnd yxyy itl `ed elld miweligl mrhd
jci`ne ,dkxra xxernd zeidl jixv k"re ,`weec zlefd iciÎlr `id dzexxerzd okle
wegixdy cere ,wegixa `id dzrtyd mb ok iciÎlre ,(oa okÎoi`yÎdn) wegixae cxtp

.`"lcxay zinvrd ze`ypzddn mi`a ze`ypzde

:i sirql`xyi ly dpigady oaen ,(l"pk mipa lr `le) mr lr `wec `id dkelndy oeik
eze`ypzde ,l`xyi jln `ed df iciÎlrc .eipa mdy jkn xzei zilrp ,'d mrk
Îy`xa yecigde dybcdd xwiry oaen df itÎlre .zinvrd ze`ypzdd cvn d`a ef

.zeklnd oipra `ed dpyd

:`i sirqf` zekynp zexitqd lke ,mzencwl mixacd lk mixfeg dpydÎy`xay s`
.`wec zeklnd z` miyibcn mewnÎlkn ,jxazi ezenvr - oey`xd oyxyn
zexitqd x`yk `lc) ze`ivn `l zpigae dcewp zpiga `id zeklnd zxitq ,oky
edfe .(zenvrd) dyxy da ybxpy ote`a `id dhnl dzkynda mbe ,(ielib opiipry
zpigaa `edy) xeaicd oipra `le `wec zeklnd oipra `id dpydÎy`xa dybcddy

.(zewlgzde ze`ivn(g sirq lirlc xe`iad mlyp jkae)

:ai sirqeay oeik ,(lel`a d"k lr `le) dpydÎy`x lr xn`p "jiyrn zligz meid df"
ezenvrl zeyrl ± d`ixad zpeek zilkz znlyp eciÎlry ,mc`d `xap

pezgza dxic jxazi.(mlerd zeinybl cre) mi
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illk mekiq

:` sirqieliba zewel` jynp ('meid') dpydÎy`xay "jiyrn zligz meid df" yexit
f` rawp recne ,mc`d z`ixa mei lr xn`p `ed recn oaen df itÎlre .('df')

`le dpydÎy`x,'df' zpigaa zewel` ielib dyrp mc`d z`ixa meia ik ,lel`a d"ka
.'dk' zpiga `ed lel`a d"k eli`e

:a sirqoaei mc`d z`ixa mei zlrn xe`ia(b sirq onwl)oey`xd mei zlrn micwda
xvep epnn xtrd mb) mi`xapd lk yil oi`n e`xap eay ,ziy`xa dyrnc

eae ,(iyiyd meia mc`djxazi `edy dlbpe d`xp df meia .zeliv`d mler deedzd s`
zelble mlerd z` xi`dl gk zpizpd `edy xe` idi xn`nd xn`pe .enlera cg`

.zedne zenvrl cre ,eay zeiniptd

:b sirqmlerd did ziy`xa ini 'e lka dpd ,oey`xd meia cgeina didy ielirl sqepa
,dlabde dcicna `id ef zenily j` .`xap e`elin lr mlere ,ocrÎob zbxca
mei lr xn`p okle .dlabde dcicnn dlrnly xe` jynp mc`d zcear ici lr eli`e
mlera jynpd ,zenvrd ielibe zkynd `ed 'df' ,"jiyrn zligz meid df" mc`d z`ixa

.'jiyrn' -

:c sirqezenvra myxyy iptn `ed ,jxazi ezenvr z` jiyndl ,l`xyil yiy df gek
.ipa ipegvp xn`e jiig d"aew okle .a`d mvra eyxyy oad jxc lr .jxazi
.e`xapy mcew jxazi ezaygna dwewg l`xyi zxevy cibnd axd zxez it lr hxtae

:d sirq`ed dnypd yxey ik ,geka dgitp ici lr `id dyxyn dnypd zkyndy edfe
.zenvrd jiyndl dzlekia jk meyne .xev zpiga ,invrd mlrda

:e sirqielibd jiyndl gkd j` ,dkyndd mvr lr `ed l"pd xe`iadmleraxeaig -
'iga) mznyp ielib mikiynn l`xyiy ici lr `ed ,'dk' zpiga mr 'df' zpiga
my lr mc` `xwp l`xyin cg`e cg` lky itl ,dfl mrhde .('dk' 'iga) mteba ('df'

.eteb cvn ode eznyp cvn od ,oeilrl dnc`

:f sirql`xyil wg ik" edfe .zeevnd meiwe dxezd wqr ici lr dyrp 'dk'e 'df' xeaig
,y`x il ± l`xyil zkiiyy dxezd lr i`w wg ,"awri iwel`l htyn `ed
df" lr mrh zpizpke jynda `a df weqte .awr - awril zekiiyy zeevn `ed htyne

."jiyrn zligz meid

:g sirqzenewn dnka .zeklnd oipa `ed dpyd y`xac mrhd x`al yi df itÎlr
zenlerd zellk ly zeedzdd yecig dyrp dpyd y`xay iptn edfy rnyn
zeklnd zxitqa .a .zecnd yy lkn `id zeedzdd .` :dyw j` .zeklnd zcin iciÎlr

,ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê ה'תשמ"א השנה דראש ב' יום

did zeklnay xeaicd oiipr .b .(dkelnd oiprn `le) day xeaicd oiprn zeedzdd ,`teb
.ziy`xa ini zyy x`ya mb

zkynd `ed dpyd y`x ly epipry iptn (xwira) `ed zeklnd oipa :xe`iad zcewpe
onwlck ,zenvrd zkyndl zkiiy zeklnay dkelnd `wece ,zenvrd(`iÎi sirq).

:h sirq:mipiipr dnka zexitqd x`yn dwelg zeklny x`eand micwda oaei xacd
.`"lcxa zyxyen zekln eli`e ,oitp` jix`a zelelk zexitqd lk - dyxya
lk - dzexxerzda .dcewp `id zeklne oixedp od oyxya zexitqd lk - dzedna
lk - dzelbzda .zlefd ici lr wx zxxerzn zeklne onvrn zexxerzn zexitqd
in itlk wx zilbzn zeklne ,(miig ilra) okxra epi`y dn itlk mb zelbzn zexitqd
.wegixa dzrtyd zeklne ,aexiwa ozrtyd zexitqd lk ,oke .(mc`d oin) dkxray
,envrl mb rciz` `lc ,`"lcxa `ed zeklnd yxyy itl `ed elld miweligl mrhd
jci`ne ,dkxra xxernd zeidl jixv k"re ,`weec zlefd iciÎlr `id dzexxerzd okle
wegixdy cere ,wegixa `id dzrtyd mb ok iciÎlre ,(oa okÎoi`yÎdn) wegixae cxtp

.`"lcxay zinvrd ze`ypzddn mi`a ze`ypzde

:i sirql`xyi ly dpigady oaen ,(l"pk mipa lr `le) mr lr `wec `id dkelndy oeik
eze`ypzde ,l`xyi jln `ed df iciÎlrc .eipa mdy jkn xzei zilrp ,'d mrk
Îy`xa yecigde dybcdd xwiry oaen df itÎlre .zinvrd ze`ypzdd cvn d`a ef

.zeklnd oipra `ed dpyd

:`i sirqf` zekynp zexitqd lke ,mzencwl mixacd lk mixfeg dpydÎy`xay s`
.`wec zeklnd z` miyibcn mewnÎlkn ,jxazi ezenvr - oey`xd oyxyn
zexitqd x`yk `lc) ze`ivn `l zpigae dcewp zpiga `id zeklnd zxitq ,oky
edfe .(zenvrd) dyxy da ybxpy ote`a `id dhnl dzkynda mbe ,(ielib opiipry
zpigaa `edy) xeaicd oipra `le `wec zeklnd oipra `id dpydÎy`xa dybcddy

.(zewlgzde ze`ivn(g sirq lirlc xe`iad mlyp jkae)

:ai sirqeay oeik ,(lel`a d"k lr `le) dpydÎy`x lr xn`p "jiyrn zligz meid df"
ezenvrl zeyrl ± d`ixad zpeek zilkz znlyp eciÎlry ,mc`d `xap

pezgza dxic jxazi.(mlerd zeinybl cre) mi



תשרי 78 - רבינו במאמרי ביאורים

mi`elin

:à"ë øåàéáì לבאר יש במאמר המבואר עלֿפי
בליל  לשורשה המלכות ספירת סילוק עניין
מצד  לתמוה: יש בפשטות שכן ראשֿהשנה,

המלכות הווה zwlzqnאחד, לשורשה, בחזרה
כבר הקב"ה dvexאומר, epi` על למלוך

הקב"ה שני, ומצד לפני ywanהעולם. "אמרו
כלומר, עליכם", שתמליכוני כדי מלכויות
אםֿכן, למלוכה. הרצון את מחדש בי תעוררו
המלכות  סילוק האם כאן? מתרחש באמת מה
לפי  אך חסֿושלום? 'משחק', של סוג הוא
הוא  ראשֿהשנה של שעניינו כאן המבואר

שלא  כפי גבוהה בדרגה העצמות המשכת
מעולם סי"ד)נמשכה אגה"ק שבכל (ראה יובן, ,

יותר  עוד דרגה במלכות נרגשת ראשֿהשנה
פנימית  דרגה ומצד העצמות", ב"כוונת פנימית
שהיתה  כפי במלכות עוד רצון אין שבעצמות זו
הנמשכת  יותר פנימית דרגה ונדרשת עתה, עד
המלכות  אחד מצד ולכן ישראל. עלֿידי
רצון, אין כבר דמלכות זו בדרגה כי מסתלקת,

הקב"ה גיסא, לפני ywanולאידך "אמרו
דרגה  ימשיכו שישראל כדי וכו'", מלכיות

במלכות יותר  תשכ"ג)נעלית לנו יבחר ד"ה גם .(ראה


