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ד

פרק י״ג מהמשך באתי לגני ה׳שי״ת

ְבִחיַנת  טּות ֶׁשהּוא ּבִ ְ ּשׁ יּלּוי ְוַהִהְתּפַ ְכִלית ָקֵאי ַעל ַהּגִ ה ַעד ֵאין ּתַ אֹוֵמר ְלַמּטָ ֶ ה ַמה ּשׁ יג( ְוִהּנֵ

ה,  ּטָ ה ּמַ ׁש ַעד ְלַמּטָ בּול ַמּמָ ְבִחיַנת ֵאין סֹוף ְוֵאין ִׁשיעּור ּוְבִלי-ּגְ טּות ּבִ ְ ּשׁ ִהְתּפַ
ְכִלית  ה ַעד ֵאין ּתַ ְחּתֹונֹות, ְוֶזהּו אֹור-ֵאין-סֹוף ְלַמּטָ ְדֵריגֹות ַהּיֹוֵתר ַאֲחרֹונֹות ְוַהּיֹוֵתר ּתַ ּמַ ּבַ
ה   ּטָ ה ּמַ ָלל, ַעד ַמְדֵריָגה ַהּיֹוֵתר ַמּטָ בּול ּכְ ְבִחיַנת ֵאין-סֹוף ּוְבִלי-ּגְ טּות ָהאֹור הּוא ּבִ ְ ּשׁ ֶׁשִהְתּפַ
ָׁשם ֵמִאיר ָהאֹור ֵאין סֹוף  ְמצּום, ְועֹוַלם ָהֲאִצילּות ּדְ ְפֵני ַהּצִ ה עֹוְלמֹות ָהֵאין-סֹוף ֶׁשּלִ ִהּנֵ ּדְ
ן  ׁש, ְוִאם-ּכֵ ִלים ֲהֵרי-ֵהם ֱאלֹקּות ַמּמָ ַגם ַהּכֵ ִלים ְלאֹור ֵאין סֹוף, ִלְהיֹות ּדְ ִגיּלּוי, ֲהֵרי-ֵהם ּכֵ ּבְ
ל  ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ֶ ֶלא ַמה ּשׁ ִגיּלּוי, ְוֵכן ֵאין ּפֶ ָהאֹור ֵאין-סֹוף ֵמִאיר ָׁשם ּבְ ָלל ּדְ ֶלא ּכְ ֵאין ּפֶ
ֵכִלים  ה, ּדְ ִחיַנת ַמּטָ ה ֲהֵרי-ֵהם ּבְ ִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ לּוי, ֲאָבל עֹוְלמֹות ּבְ אֹור-ֵאין-סֹוף ַהּגָ
ה ֵהם  ִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ן ּבְ ֵאין-ּכֵ ֶ גּוף ִלְנָׁשָמה[, ַמה-ּשׁ גּוָפא ְלִנְׁשָמָתא ]=ּכְ ֲאִצילּות ֵהם ּכְ ּדַ
ָקֵאי  ְנּתָ ָלֶהם[ ּדְ ּקַ ִקיַנת לֹון ]=ּתִ ה ְלבּוִׁשין ּתְ ַכּמָ הּו ּדְ ָפַתח ֵאִלּיָ ִחיַנת ְלבּוִׁשים, ְוַכְמבֹוָאר ּבְ ּבְ
ֲאִצילּות  ִלים ּדַ ְלַבד ְלאֹור ַהּכֵ ה ֶׁשֵהם ַרק ְלבּוִׁשים ּבִ ִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ר[ ַעל ּבְ ַדּבֵ ]=ֶׁשּמְ
א  כּוְרַסּיָ ָנא ּבְ ָאה ְמַקּנְ א ִעיּלָ ֲאָמר* ִאיּמָ ֶהם( ְוַכּמַ ׁש ּבָ ְתַלּבֵ ר-ְלֵעיל ַהּמִ ְזּכָ ּנִ ְבִחיַנת ּגּוָפא ּכַ )ֶׁשֵהם ּבִ
ֲאִצילּות ֲהֵרי-ִהיא  יָנה ּדַ ִחיַנת ּבִ ָאה הּוא ּבְ א ִעיּלָ ִאיּמָ א[, ּדְ ּסֵ ּכִ ]=ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה ׁשֹוָרה ּבַ
יִציָרה  ִריָאה, ִׁשית ְסִפיָרן ]=ֵׁשׁש ְסִפירֹות[ ּבִ א ֶׁשהּוא עֹוַלם ַהּבְ ּסֵ א עֹוַלם ַהּכִ כּוְרַסּיָ ָנא ּבְ ְמַקּנְ
ה ְלִפי ֶׁשֵהם ַרק ְלבּוִׁשים ְלאֹור  ה ַמּטָ ִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ָלֵכן ִנְקָרִאים ּבְ ה, ּדְ ֲעִׂשּיָ ְואֹוַפן ּבַ
ְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני ָנָׁשא  ְייהּו ּפָ ִמיּנַ ה אֹוֵמר ּדְ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ בּוִׁשין ּדִ ָהֲאִצילּות, ּוַבּלְ
ָׁשמֹות* ֵהן ְנָׁשמֹות  ה רֹוב ַהּנְ ִהּנֵ ָׁשמֹות, ּדְ ]=ֵמֶהם ּפֹוְרחֹות ְנָׁשמֹות ִלְבֵני ָהָאָדם[ ֶׁשֵהם ַהּנְ
ֲאִצילּות  ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ֵהם ְנָׁשמֹות ּדַ דֹור[ ּבַ ָדָרא ]=ֶאָחד ּבְ ה ְוַרק ַחד ּבְ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ּדִ
ה ּגּוָפא  ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ א ֶׁשּבִ ה, ֶאּלָ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ָׁשמֹות ֵהם ְנָׁשמֹות ּדִ ֲאָבל רֹוב ַהּנְ
ִחיצֹוִנּיּות ּוְבִריּבּוי  ִניִמּיּות ּוַמְלָאִכים ִחיצֹוִנּיּות ְועֹוָלמֹות ֵהם ִחיצֹוִנּיּות ּדְ ָׁשמֹות ֵהם ּפְ ה ַהּנְ ִהּנֵ
ִריּבּוי  ְדֵריָגה ְלַמְדֵריָגה ּבְ ה ִמּמַ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ְלְׁשלּות ָהאֹור ּבִ ִהְׁשּתַ ְלְׁשלּות ּדְ ַהִהְׁשּתַ
יַע ָהאֹור ְלעֹוַלם  ַהּגִ ְדֵריָגה ְלַמְדֵריָגה ַעד ֶׁשּבְ ר ָהאֹור ִמּמַ ּתֵ ם ּוִמְסּתַ ְדֵריגֹות ֲהֵרי ִמְתַעּלֵ ַהּמַ
ְחּתֹון  עֹוָלם ַהּתַ יּלּוי ּבָ ָעה ְוַהּגִ ל ַהַהְׁשּפָ ם, ְוָלֵכן ּכָ ֵ ּשׁ ה ּוִמְתּגַ לֹות ֲהֵרי ִמְתַעּבֶ ּזָ ים ְוַהּמַ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ
בּואֹות  ֶגד ּתְ תּוב ּוִמּמֶ לֹות, ּוְכמֹו-ֶׁשּכָ ים ּוַמּזָ ּלִ ְלּגַ ה הּוא ַעל-ְיֵדי ַהּגַ עֹוָלם-ַהּזֶ ְׁשִמי ּדְ ְועֹוָלם ַהּגַ
ה  ּכֶ ל ִמְלַמְעָלה ַהּמַ ה ֶׁשֵאין לֹו ַמּזָ ַמּטָ ֲאָמר* ֵאין ְלָך ֵעֶׂשב ִמּלְ ֶרׁש ְיָרִחים, ְוַכּמַ ֶגד ּגֶ ָׁשֶמׁש ּוִמּמֶ
ֶזהּו  לֹות, ּדְ ים ּוַמּזָ ּלִ ְלּגַ ֶרְך ַהּגַ ֹוֵפַע ּדֶ א ֵמאֹור ְוַחּיּות ָהֱאלִֹקי ֶׁשּשׁ ַדל, ֶׁשהּוא ּבָ ּבֹו ְואֹוֵמר לֹו ּגְ

וכמאמר אימא: ת"ז תי' וא"ו 

רוב הנשמות: ראה לקו"ת שה"ש עוד ביאור ע"פ יונתי  וש"נ 

אין לך עשב: ראה ב"ר פ"י, ו  זח"א רנ"א, א  ועוד 



ה

ִרים  ִריּבּוי ַהֲעָלמֹות ְוֶהְסּתֵ ְך, ּבְ ל-ּכָ דֹול ּכָ ר ּגָ ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ א ּבְ ָהֱאלֹקּות ּבָ ֶ דֹוָלה ַמה ּשׁ ָלה ּגְ ַהְׁשּפָ
ָעה ִחיצֹוִנית ְוַגְׁשִמית, ּוִבְפָרט  ַהְׁשּפָ א ּבְ ה ַעד ֶׁשּבָ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ְלְׁשלּות ּדִ ִריּבּוי ַהִהְׁשּתַ ּדְ
ָבר ַהֶהיֶפְך ֵמֱאלֹקּות  כֹול ִלְהיֹות ּדָ ִרים ַעד ֶׁשּיָ ָהִריּבּוי ִצְמצּוִמים ַהֲעָלמֹות ְוֶהְסּתֵ א ּבְ מֹו ֶׁשּבָ ּכְ
ה ְוִסְטָרא- ִליּפָ ּקְ מֹו-ֶׁשהּוא ּבַ ן ּכְ ל-ֶׁשּכֵ ְלַגְמֵרי, ְוַהְיינּו ִלְׁשּכֹוַח ַעל ֲהָוָי' ְלַגְמֵרי ַחס-ְוָׁשלֹום, ּוִמּכָ

ַוְיָבֶרְך  ָהֱאֶמת הּוא ּדְ ׁש, ּדְ הּו ֶהיֶפְך ָהֱאֶמת ַמּמָ ָאֳחָרא ֵלאֹמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני, ֶׁשּזֶ
ֲעֶלה  ְרכֹו ֶׁשּיַ ְרכֹו, ּבֵ ה ּבֵ ְמקֹומֹו(, ּוַבּמֶ "י ּבִ ִ ַרּשׁ ַתְנחּוָמא הּוָבא ּבְ ְרֹעה )ְוִאיָתא ּבְ ַיֲעקֹב ֶאת ּפַ
ָצִרים ּוְגבּוִלים  ְרֹעה ֶמֶלְך ַהּמְ ה ּפַ ְמַׁשְך, ִהּנֵ ַעת ַהּטֹוב ָהֶעְליֹון ֶׁשּנִ ִנילּוס ִלְקָראתֹו, ְוהּוא ַהְׁשּפָ
מֹו-ֵכן  פּוי טֹוָבה ְואֹוֵמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני, ֶׁשהּוא ֶהיֶפְך ָהֱאֶמת, ֲאֶׁשר ּכְ הּוא עֹוד ּכְ
ְבַבֲעֵלי ֲעָסִקים הּוא ַמה  ַבֲעֵלי ֲעָסִקים ְויֹוְׁשֵבי ֹאֶהל, ּדִ ָכל ֶאָחד-ְוֶאָחד ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ם ּבָ ֶיְׁשנֹו ּגַ
ֲהַגם ֶׁשּיֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ֶׁשהּוא ַהּנֹוֵתן  ה, ּדַ ל ַהַחִיל ַהּזֶ ֹכִחי ְועֹוֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ּכָ חֹוֵׁשב ּדְ ֶ ּשׁ
ִעְסקֹו,  ָבר ְוָדָבר ּבְ ל ּדָ יר ֵׁשם-ָׁשַמִים ַעל ּכָ ת ֲהָוָי' ִהיא ַתֲעִׁשיר, ּוַמְזּכִ ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל, ּוִבְרּכַ
ְזַמן  ה ּבִ ָחְכָמתֹו ָעְמָדה ּלֹו, ְוָלזֹאת ִהּנֵ ֹכחֹו ְועֹוֶצם ָידֹו, ַהְיינּו ּדְ ה חֹוֵׁשב ּדְ ל-ָמקֹום ִהּנֵ ּוִמּכָ
י ָחְכָמתֹו  ֶעֶצם ַמהּותֹו, ְוִנְדֶמה לֹו ּכִ ֶאה ּבְ ַהּוָותֹו, ֶׁשהּוא ִמְתּגָ ָכל ָהִעְנָיִנים, ָיעֹוז ּבְ ָהִעיּלּוי, ּבְ
ְׁשֵניֶהם ֵאיָנם  ְנִמיַכת רּוַח ְוִׁשְפלּות ּדִ ְזַמן ַהּדֹוַחק ַחס-ְוָׁשלֹום הּוא ּבִ ָעְמָדה ּלֹו, ְוֵכן ְלֶהיֶפְך ּבִ
א  ׁש ַנְפׁשֹו, ֶאּלָ ֶהְרּגֵ ַהְׁשָוָאה ּבְ ת ֲהָוָי' ִהיא ַתֲעִׁשיר ֲהֵרי ָצִריְך-ִלְהיֹות ּבְ ִבְרּכַ ֵמַאַחר ּדְ ֱאֶמת, ּדְ
ֲהַגם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְויֹוֵדַע ֶׁשהּוא ּתֹוַרת ֲהָוָי'  יֹוְׁשֵבי ֹאֶהל, ּדַ ְכמֹו-ֵכן הּוא ּבְ רֹון, ּדִ ֵיׁש ּבֹו ִחּסָ ּדְ
ַבר ֲהָלָכה ֶׁשהּוא ֶהיֶפְך ַהּתֹוָרה, ְוהּוא  ֹכַח ַהּתֹוָרה אֹוֵמר ּדְ ּוְבָכל-זֹאת ֲהֵרי ֶאְפָׁשר ָחִליָלה ֶׁשּבְ
ֵרְך ַהּנֹוֵתן ּכַֹח  ׁשּוָטה ֶׁשהּוא ִיְתּבָ ֱאמּוָנה ּפְ ֲהָוָי' ּבֶ ַמֲאִמין ּבַ ֲהַגם ּדְ ֲעֵלי ָהֲעָסִקים ּדַ דּוְגַמת ּבַ ּכְ
ֲאֶׁשר ִעְנָיָניו ַמְצִליִחים ִלּבֹו ְזחּוָחה  ה ּכַ ת ֲהָוָי' ִהיא ַתֲעִׁשיר, ּוְבָכל-זֹאת ִהּנֵ ַלֲעׂשֹות ָחִיל, ּוִבְרּכַ
יֹוֵתר ְוָׁשָפל  חּוק לֹו ֲהֵרי-ֶזה ֵמִעיק לֹו ּבְ ַעְצמֹו כּו', ְוַכֲאֶׁשר ַחס-ְוָׁשלֹום ּדָ ֶאה ּבְ ָעָליו ְוִיְתּגָ
הּוא  ֲאִמין ּדְ ֶזה ֶׁשּמַ ְדָבֵעי, ּדְ ֶעֶצם ְיסֹוד ָהֵעֶסק ֵאינֹו ּכִ ָבר הּוא ְלִפי ּדְ ַטַעם ַהּדָ ֵעיֵני ַעְצמֹו, ּדְ ּבְ
ְלַבד, ֲאָבל ְיסֹוד ָהֵעֶסק  ׁשּוָטה ּבִ ֱאמּוָנה ּפְ ֵרְך ַהּנֹוֵתן ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל, הּוא ַרק ֶאְצלֹו ּבֶ ִיְתּבָ
ר-ְלֵעיל  ְוֵכן  ְזּכָ ּנִ ה הּוא ּכַ י ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן ַהּיֹוֵצא ִמּזֶ ְדָבֵעי ִלְהיֹות ַעל-ּפִ ן ֵאינֹו ּכִ א-ּוַמּתָ ּשָׂ ְוַהּמַ
יּמּוד ְוגּוף  ֲהַגם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְויֹוֵדַע ֶׁשהּוא ּתֹוַרת ֲהָוָי', ֲאָבל ֶעֶצם ַהּלִ יֹוְׁשֵבי ֹאֶהל ּדַ הּוא ּבְ
ֵעת ִליּמּודֹו ׁשֹוֵכַח ַעל נֹוֵתן  ַכֲאֶׁשר לֹוֵמד ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוַהְיינּו ּבְ ְדָבֵעי, ְוהּוא ּדְ ַהְיִדיָעה ֵאיָנם ּכִ
ֶׁשּיֹוֵדַע  ְך ּכְ ה ַאַחר-ּכָ ְלַבד, ִהּנֵ י-ִאם הּוא ֶאְצלֹו ִעְנָין ִׂשְכִלי, ְוִלְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ִׂשְכִלי ּבִ ַהּתֹוָרה, ּכִ
ם הּוא ִׂשְכִלי, ְוָלֵכן ָיכֹול ַחס- הּו ּתֹוַרת ֲהָוָי', ּוְבָכל-זֹאת ֲהֵרי ּגַ ַמד, ֲהַגם ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשּזֶ ּלָ ֶ ַמה ּשׁ

ְכָללּות ָהִעְנָין  הּוא ֶהיֶפְך ַהּתֹוָרה, ְוַהְיינּו ּדִ ֶ ִׂשְכלֹו ַמה ּשׁ יק ִעְנָין ּבְ ָבר ּוְלַדּיֵ ְוָׁשלֹום לֹוַמר ּדָ
ל-ָמקֹום ָיכֹול ִלְהיֹות ַחס-ְוָׁשלֹום ֶהיֶפְך ָהֱאלֹקּות,  ׁש, ּוִמּכָ ל ַחּיּות ֵמֱאלֹקּות ַמּמָ ַקּבֵ ֲהַגם ֶׁשּמְ ּדַ
ַבע ְלׁשֹון  ֶזהּו-ִעְנַין ַהּטֶ יֹוֵתר, ּדְ ִרים ּבְ ִריּבּוי ִצְמצּוִמים ַהֲעָלמֹות ְוֶהְסּתֵ א ּבְ ְוהּוא ְלִפי ֶׁשָהאֹור ּבָ
ְלְׁשלּות  א ֵמִריּבּוי ַהִהְׁשּתַ יֹוֵתר, ֶׁשּבָ ר ְוַהֶהְעֵלם ּבְ ַהֶהְסּתֵ ע ּבְ עּו ְבַים סּוף, ֶׁשָהאֹור הּוא מּוְטּבָ טּוּבְ

ְדֵריגֹות ַהּיֹוֵתר ַאֲחרֹונֹות  ְדֵריָגה ְלַמְדֵריָגה ַעד ַהּמַ ְלֵׁשל ִמּמַ ְׁשּתַ ָהאֹור, ֶׁשּמִ ּדְ



ו

בס״ד. יּו"ד ְׁשָבט ה׳תשכ״ג

ַהָּנָחה ִּבְלִּתי ֻמֶּגּה

ִאיָתא  ַעל ַהִהּלּוָלא, ּדְ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו״ר ּבַ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ה, ְוכֹוֵתב ּכְ י1 ֲאחֹוִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ ּבָ
ה,  ִחּלָ ּתְ יָרִתי( ּבַ ר ּדִ ִרי )ִעּקַ קֹום ֶׁשָהָיה ִעּקָ י ְלִגּנּוִני ַלּמָ ְמקֹומֹו( ְלַגּנִ ה )ּבִ ִמְדָרׁש ַרּבָ ּבְ
ְחּתֹוִנים ָהְיָתה  ְוַעל ְיֵדי ַהֲחָטִאים ֶׁשל ז׳ ַהּדֹורֹות )ַמְתִחיל ֵמֵחְטא ָאָדם  ּתַ ר ְׁשִכיָנה ּבַ ִעּקַ ּדְ
יִקים )ַמְתִחיל ֵמַאְבָרָהם  ּדִ ְך ָעְמדּו ַהּצַ ה ְלַמְעָלה, ְוַאַחר ּכָ ַמּטָ ִכיָנה ִמּלְ ְ קּו ֶאת ַהּשׁ ָהִראׁשֹון( ִסּלְ
ִביִעי ְוָכל  ְ י ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ַהּשׁ ה, ַעד ּכִ ִכיָנה ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ְ ָאִבינּו ְוָהָאבֹות( ְוהֹוִרידּו ֶאת ַהּשׁ
ׁש  ּוּוי ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ ִכיָנה ֵמָרִקיַע ָהא׳ ָלָאֶרץ  ְוָאז ָהָיה ַהּצִ ְ ִביִעין ֲחִביִבין, הֹוִריד ֶאת ַהּשׁ ְ ַהּשׁ
תֹוְך  ְיָקא, ּבְ תֹוָכם ּדַ י ּבְ ְחּתֹוִנים  ְואֹוֵמר ְוָׁשַכְנּתִ ּתַ ִכיָנה ּבַ ְ יַרת ַהּשׁ תֹוָכם ֶׁשהּוא ִעְנַין ּדִ י ּבְ ְוָׁשַכְנּתִ
ה ִהיא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל  ַוֲעבֹוַדת  ִכיָנה ְלַמּטָ ְ י ַהְמָׁשַכת ַהּשׁ ְׂשָרֵאל, ּכִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ן ָהָיה  ְׁשּכָ ר ַהּמִ ן, ְוִעּקַ ְׁשּכָ ת ַהּמִ ׁש, ֶׁשהּוא ֲעִׂשּיַ תּוב ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ מֹו ֶׁשּכָ ֵני ִיְׂשָרֵאל ִהיא ּכְ ּבְ
ים הּוא ְלׁשֹון  ִׁשּטִ ֲעבֹוַדת ה׳, ּדְ ַהֶהְמֵׁשְך ִעְנָינֹו ּבַ ה ּבְ ֲאֻרּכָ ים עֹוְמִדים  ּוְמָבֵאר ּבַ ֵמֲעֵצי ִׁשּטִ
ה  ְוֶזהּו ַמה  ָ ְקֻדּשׁ עֹוָלם, ִלְׁשטּות ּדִ ת ֶזה, ְׁשטּות ּדְ ְלֻעּמַ ְׁשטּות, ְוָהֲעבֹוָדה ִהיא ַלֲהֹפְך ְׁשטּות ּדִ
ים ַנֲעִׂשים  ן ָהֲעֵצי ִׁשּטִ ים עֹוְמִדים, ֶׁשּמִ ן ֲעֵצי ִׁשּטִ ְׁשּכָ ָרִׁשים ַלּמִ ֱאַמר ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהּקְ ּנֶ ֶ ּשׁ
ן,  ְׁשּכָ ְהֶיה ֶקֶרׁש ַלּמִ ֶקֶרׁש הּוא אֹוִתּיֹות ֶׁשֶקר  ְוָהֲעבֹוָדה ִהיא ַלֲהֹפְך ֶׁשֶקר ָהעֹוָלם ֶׁשּיִ ָרִׁשים, ּדְ ַהּקְ
ְפָרט, ֶׁשַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדתֹו  ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבִ ֵרְך  ּוְכמֹו ֵכן הּוא ּבַ ׁש לֹו ִיְתּבָ ן ּוִמְקּדָ ְנָין ּוִמְׁשּכָ ּבִ
ַאַחת ָהֲעבֹודֹות  ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְוֶזהּו ַמה ּשׁ תֹוְך ּכָ תֹוָכם ּבְ י ּבְ ֵרְך, ְוָׁשַכְנּתִ ן לֹו ִיְתּבָ ַנֲעֶׂשה הּוא ִמְׁשּכָ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם הּוא ֵקרּוב ַהּכֹחֹות  נֹות, ֶׁשִעְנָיָנּה ּבַ ְרּבָ ׁש הּוא ִעְנַין ֲעבֹוַדת ַהּקָ ְקּדָ ּמִ ִרּיֹות ּבַ ָהִעּקָ

ֵאין סֹוף3  ָנא עֹוֶלה ַעד ָרָזא ּדְ קּוְרּבְ י2(, ַעד ֶׁשָרָזא ּדְ ַחּיֵ ּבְ תּוב ּבַ מֹו ֶׁשּכָ )ְוָהָאָדם( ֶלֱאלֹקּות )ּכְ
ַנַחת רּוַח  ה, ּדְ ן עֹוֶלה ַעד סֹוד ָהֵאין סֹוף[, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיְך ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ְרּבָ ]=סֹוד ַהּקָ

י ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני4  ְלָפַני ֶׁשָאַמְרּתִ

ׁש לֹו  ן ּוִמְקּדָ ְהֶיה ִמְׁשּכָ ת ֶזה ֶׁשּיִ ְלֻעּמַ ה ֲעבֹוָדה זֹו ַלֲהֹפְך ֶאת ֶׁשֶקר ָהעֹוָלם ּוְׁשטּות ּדִ ְוִהּנֵ
ּום ֶזה ֵהם  ּשׁ ֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּמִ ְלָחָמה ֶׁשל ּבְ תֹוָכם, הּוא ִעְנַין ַהּמִ י ּבְ ֵרְך ְוָׁשַכְנּתִ ִיְתּבָ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְלַמּלֹאות  ָרִטים ּבַ ם ֵהם ּפְ ּלָ רּוִׁשים, ֶׁשּכֻ ֵׁשם ִצְבאֹות ה׳, ּוְבָצָבא ֵיׁש ג׳ ּפֵ ִנְקָרִאים ּבְ
ְׁשִביל ִנּצּוַח  ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשּבִ יר ּוְמָבֵאר ּבְ עֹוָלמֹו  ּוַמְמִׁשיְך ּוַמְסּבִ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְׁשִליחּות ַהּקָ
ִזים אֹוָתם,  ְכָלל ֵאין ְמַבְזּבְ ְלַבד ֶׁשּבִ ל ָהאֹוָצרֹות ַהְיָקִרים ֶׁשּלֹא זֹו ּבִ ִזים ּכָ ִמְלָחָמה זֹו ְמַבְזּבְ

1(  מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק י"ג מההמשך באתי לגני השי"ת 
2(  ויקרא א, ט  ראה זח"ב רלט, א  זח"ג כו, ב 

3(  ראה זח"ב רלט, א  זח"ג כו, ב 
4(  ספרי פנחס כח, ח 



ז

ם  א ּגַ ם ֵאין ַמְרִאים אֹוָתם ְלׁשּום ָאָדם, ְולֹא ַרק ָהאֹוָצרֹות ְיָקִרים ֶׁשל ּדֹור ֶזה, ֶאּלָ א ּגַ ֶאּלָ
ֶלְך  ְלָחָמה ַהּמֶ ְׁשִביל ִנּצּוַח ַהּמִ ה ּבִ ֶאְצרּו ִמּדֹור ַאַחר ּדֹור ַעל ְיֵדי ֲאבֹוָתיו, ִהּנֵ ָהאֹוָצרֹות ֶׁשּנֶ
ְלָחָמה  ִקְׁשֵרי ַהּמִ ֶלְך ַעְצמֹו עֹוֵמד ּבְ ַהּמֶ ֶ ם ַמה ּשׁ ְזּבּוז ֶזה הּוא ּגַ ל אֹוְצרֹוָתיו  ּוִבְכַלל ּבִ ז ּכָ ְמַבְזּבֵ
ה אֹוָצרֹות ֵאּלּו, ַאף ֶׁשּמֹוְסִרים אֹוָתן ַעל  ְלָחָמה  ְוִהּנֵ ְׁשִביל ִנְצחֹון ַהּמִ ֶגד ּבִ יו ִמּנֶ ּוַמְׁשִליְך ַחּיָ
ִביִאים ֶאת  ה ַהּמְ ְׁשִביל ַאְנֵׁשי ַהַחִיל ְלִפי ֶׁשֵהן ֵהּנָ ָּוָנה הּוא ּבִ ִקיֵדי ַהַחִיל, ָאְמָנם ַהּכַ ְיֵדי ּפְ
ה ֶׁשֵאיָנם  ם ְלֵאּלֶ ְׂשָרֵאל, ּגַ ן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ַמְעָלה ִנּתָ ה מּוָבן, ֶׁשָהאֹוָצר ֶׁשּלְ ּזֶ חֹון  ֶׁשּמִ ּצָ ַהּנִ
ְלַמְעָלה ָצִריְך ִלְהיֹות  ל ָהאֹוָצר ּדִ ְבאֹות ֲהָוָי'  ּוְכֵדי ְלַקּבֵ ִקיֵדי ַהַחִיל, ַרק ֶׁשֵהם ִמּצִ ְבִחיַנת ּפְ ּבִ
ָכל ֶאָחד  ִחיַנת ָהאֹוָצר ֶׁשּבְ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ֶׁשַעל ְיֵדי ּבְ ה ּבַ ְלַמּטָ ִלי ָלֶזה, ְוהּוא ִעְנַין ָהאֹוָצר ּדִ ּכְ
ִתּקּוֵני  ִאיָתא ּבְ ים ְלָבֵאר ִעְנַין ָהאֹוָצר ְלַמְעָלה, ּדְ ַמְעָלה  ּוַמְקּדִ ִלי ָלאֹוָצר ֶׁשּלְ ְוֶאָחד ֲהֵרי הּוא ּכְ

ַהֶהְמֵׁשְך5  ם ּבְ ַסּיֵ ְכִלית, ּוְכמֹו ֶׁשּמְ ה ַעד ֵאין ּתַ זַֹהר אֹור ֵאין סֹוף ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמּטָ
ֲעָלה  ֶדל ָהִעּלּוי ְוַהּמַ ֶׁשאֹוָצר ָהֶעְליֹון הּוא ִעְנַין אֹור ֵאין סֹוף ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ  ּוְכֵדי ְלָהִבין ּגֹ
אֹור ֵאין סֹוף  ֶדל ָהִעּלּוי ֶׁשּבְ ים ְלָבֵאר ֶאת ּגֹ ִעְנַין אֹור ֵאין סֹוף ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, ַמְקּדִ ֶׁשּבְ
ה יּוַבן  אֹור ֵאין סֹוף ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ(, ּוִמּזֶ ה ֵמָהִעְנָין ּדְ ַמּטָ ְכִלית )ֶׁשּלְ ה ַעד ֵאין ּתַ ְלַמּטָ
ָסִעיף י״ב )ָסִעיף  ָבֵאר ּבְ אֹור ֵאין סֹוף ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ  ּוְכמֹו ֶׁשּמְ ָהִעְנָין ּדְ ֶדל ָהִעּלּוי ֶׁשּבְ ּגֹ

ִעְנַין ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלמֹות  ְכִלית ּבְ ה ַעד ֵאין ּתַ אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ ַקד( ָהִעְנָין ּדְ ֶאְׁשּתָ ּדְ

ְכִלית ָקֵאי  ה ַעד ֵאין ּתַ אֹוֵמר ְלַמּטָ ֶ ה ַמה ּשׁ א ֶאָחד(: ְוִהּנֵ יַמְטִרּיָ ָסִעיף י״ג )ּגִ  ב( ּוַמְמִׁשיְך ּבְ

ְבִחיַנת ֵאין  טּות ּבִ ְ ּשׁ ְבִחיַנת ִהְתּפַ טּות ֶׁשהּוא ּבִ ְ ּשׁ ּלּוי ְוַהִהְתּפַ ר[ ַעל ַהּגִ ]=ְמַדּבֵ
ְדֵרגֹות ַהּיֹוֵתר ַאֲחרֹונֹות ְוַהּיֹוֵתר  ּמַ ה ּבַ ּטָ ה ּמַ ׁש ַעד ְלַמּטָ בּול ַמּמָ סֹוף ְוֵאין ִׁשעּור ּוְבִלי ּגְ
ִעיף  ַבּסָ ְכִלית, ּדְ ה ַעד ֵאין ּתַ אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ הּו ִעְנָין ֵׁשִני ּבְ אן  ְוַהְינּו ֶׁשּזֶ ְחּתֹונֹות, ַעד ּכָ ּתַ
ְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר  ּמַ ַגם ּבַ ד ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלמֹות )ּדְ ְכִלית ִמּצַ ה ַעד ֵאין ּתַ ְלַמּטָ ַהּקֹוֵדם ְמָבֵאר ָהִעְנָין ּדִ
טּות  ְ ּשׁ ּלּוי ְוַהִהְתּפַ ם ַהּגִ ר(, ְוָכאן מֹוִסיף עֹוד ִעְנָין, ֶׁשּגַ ְחּתֹוָנה ֵיׁש ִהְתַהּוּות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ּתַ
טּות ָהאֹור הּוא  ְ ּשׁ ְכִלית  ּוַמְמִׁשיְך ֶׁשִהְתּפַ ה ַעד ֵאין ּתַ ה ּוְלַמּטָ אֹור ֵאין סֹוף הּוא ַעד ְלַמּטָ ּדְ
ֶזה ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף  ה  ְוַהְינּו ּדְ ּטָ ה ּמַ ָלל ַעד ַמְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ַמּטָ בּול ּכְ ְבִחיַנת ֵאין סֹוף ּוְבִלי ּגְ ּבִ
ְכִלית )ְוָלֵכן  ְלְׁשלּות ַעד ֵאין ּתַ ׁש ִהְׁשּתַ ֶזה ֶׁשּיֵ ּוָָנה ּבָ ְכִלית, ֵאין ַהּכַ ה ַעד ֵאין ּתַ ט ְלַמּטָ ֵ ּשׁ ִמְתּפַ
ְבִחיַנת ֵאין סֹוף ּוְבִלי  ה הּוא ּבִ ּטָ ה ּמַ ּטָ ַהּמַ ט ּבְ ֵ ּשׁ ְתּפַ י ִאם ֶׁשָהאֹור ַהּמִ ֵׁשם ֵאין סֹוף(, ּכִ ִנְקָרא ּבְ
ּלּוי  ֲאָמר(, ּגִ ַהּמַ ק ּבְ ַדּיֵ מֹו ֶׁשּמְ ָרִטים )ּכְ ה(  ּוָבֶזה ּגּוָפא ֵיׁש ב׳ ּפְ ּטָ ַהּמַ ְמָצא ּבְ מֹו ֶׁשּנִ ם ּכְ בּול )ּגַ ּגְ
ה ַעד  ט ַעד ְלַמּטָ ֵ ּשׁ כֹול ְלִהְתּפַ ַבח ֶׁשל ָהאֹור ֵאין סֹוף הּוא, ֶׁשּלֹא ַרק ֶׁשּיָ ֶ ַהּשׁ טּות, ּדְ ְ ּשׁ ְוַהִהְתּפַ
ֲאָמר, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר  ַהּמַ ּלּוי  ְוַעל ֶזה ַמְמִׁשיְך ּבְ ְבִחיַנת ּגִ ם ּבִ א עֹוד זֹאת ֶׁשהּוא ּגַ ְכִלית, ֶאּלָ ֵאין ּתַ
ה(  ְבִחיַנת ַמּטָ ֶזה )ּבִ ּוָָנה ּבָ ְכִלית ַהּכַ ה ַעד ֵאין ּתַ ַבח ֶׁשל ָהאֹור ֵאין סֹוף ֶׁשהּוא ְלַמּטָ ֶ ַהּשׁ לֹוַמר ּדְ
ֵעֶרְך ָהאֹור ֵאין סֹוף ַעְצמֹו  ִהיא ְלעֹוְלמֹות ָהֵאין סֹוף אֹו ֲאִפּלּו ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות )ֶׁשֲהֵרי ּבְ

5(  פי"ז 



ח

ט  ֵ ּשׁ ָלל ֶׁשָהאֹור ֵאין סֹוף ָיכֹול ְלִהְתּפַ ֶלא ּכְ י ֵאין ֶזה ּפֶ ֵׁשם עֹוָלמֹות(, ּכִ ֲהֵרי ֵהם ִנְקָרִאים ּבְ
ל  ֲאָמר: ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ְלׁשֹון ַהּמַ ִגּלּוי )אֹו ּבִ ֶלא ֶׁשָהאֹור ִיְהֶיה ָׁשם ּבְ ָׁשם, ְוֵכן ֵאין ֶזה ּפֶ
י ִאם  יָון ֶׁשָהעֹוְלמֹות ֵאין סֹוף ְועֹוַלם ָהֲאִצילּות ֵהם ֱאלֹקּות, ּכִ לּוי(, ִמּכֵ אֹור ֵאין סֹוף ַהּגָ

ה  ִחיַנת ַמּטָ ה ֶׁשֵהם ּבְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ּוָָנה ְלעֹוְלמֹות ּבְ ַהּכַ

אּור  יד7( ִעם ּבֵ ּגִ אֹור ּתֹוָרה ְלָהַרב ַהּמַ ַעל ֵׁשם טֹוב6 )ְוהּוְבָאה ּבְ י ּתֹוַרת ַהּבַ ְויּוַבן ֶזה ַעל ּפִ
ֲעֶׂשה  סּוק9 צַֹהר ּתַ ָרִׁשּיֹות8 ַעל ַהּפָ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלג׳ ּפָ ֵקן)?( ּבְ ת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ

ם ּוְׁשִליִׁשים  ים ְׁשִנּיִ ּיִ ַתְחּתִ ֵרׁש ּדְ ָל״ה11 ּפֵ ֲ ּשׁ ה10 ּבַ ִהּנֵ ֲעֶׂשה  ּדְ ם ּוְׁשִליִׁשים ּתַ ים ְׁשִנּיִ ּיִ ְחּתִ ָבה ּגֹו׳ ּתַ ַלּתֵ
ֹעֶמק  ֵרׁש ּבְ יד ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ּפֵ ּגִ ה  ּוְבאֹור ּתֹוָרה ֵמַהּמַ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָקֵאי ַעל ג׳ עֹוְלמֹות ּבְ
ָבה(  הּו ִעְנַין ַהּתֵ ה ְוַהּתֹוָרה )ֶׁשּזֶ ִפּלָ בֹות ַהּתְ ָבה ִמּתֵ ָכל ּתֵ י ֵיׁש ּבְ ַעל ֵׁשם טֹוב, ּכִ ֵׁשם ַהּבַ יֹוֵתר ּבְ

ְבִהירּות12, ְועֹוִלים  ְצאּו ּבִ ֲעֶׂשה ּגֹו׳ ַהְינּו ֶׁשּתֵ ִחינֹות עֹוָלמֹות ְנָׁשמֹות ֶוֱאלֹקּות, ְוצַֹהר ּתַ ג׳ ּבְ
ַלת ָעְלִמין ִאית ֵלּה ]=ְׁשלֹוָׁשה  ֶזה ִעם ֱאלֹקּות ְוכּו'  ְוֶזהּו ִעְנַין ּתְ ִרים ּוִמְתַיֲחִדים ֶזה ּבָ ְ ּוִמְתַקּשׁ

ָקֵאי ַעל ֲאִצילּות  רּוִׁשים, ָהא'14 ּדְ ֶזה ב׳ ּפֵ ׁש ּבָ ִריְך הּוא13, ֶׁשּיֵ עֹוָלמֹות ֵיׁש לֹו[ ְלקּוְדָׁשא ּבְ

ה   ַתב ָהְרַמ״ז15 ֶׁשֵהם ָאָדם ַקְדמֹון ֲאִצילּות ּוְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ מֹו ֶׁשּכָ ִריָאה ְיִציָרה, ְוַהב׳ ּכְ ּבְ
ה,  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָקֵאי ַעל עֹוָלמֹות ּבְ ר ְלֵעיל ּדְ ְזּכָ ָל״ה ַהּנִ ֲ רּוׁש ֶזה ַמְתִאים  ְלֵפרּוׁש ַהּשׁ ֶׁשּפֵ

ים16, עֹוְלמֹות ָהֵאין  ָלִלּיִ ה ַהּכְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ֵפרּוׁש ָהְרַמ״ז ָקֵאי ַעל עֹוְלמֹות ּבְ א ֶׁשּלְ ֶאּלָ
יר  ֵפרּוׁש ָהְרַמ״ז ָאֵתי ַׁשּפִ ה  ּוְמָבֵאר ָׁשם, ֶׁשּלְ סֹוף )ָאָדם ַקְדמֹון( ֲאִצילּות ּוְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ
ִחינֹות עֹוָלמֹות  ַעל ֵׁשם טֹוב ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ֶׁשֵהם ג' ּבְ רּוׁש ַהּבַ ר יֹוֵתר טֹוב[ ּפֵ ּדֵ יֹוֵתר ]=ִמְסּתַ
ַמְעָלה  ּלְ ֶ ין ֲאִצילּות ְלַמה ּשׁ יל ַמה ּבֵ ָלה ֻמְפֵלאת ְלַהְׂשּכִ ְנָׁשמֹות ֱאלֹקּות )ּומֹוִסיף( ְוהּוא ַהְׂשּכָ
ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ֶ הּו ַמה ּשׁ ין עֹוַלם ָהֵאין סֹוף ּוֵבין עֹוְלמֹות ָהֲאִצילּות ֵהם ֱאלֹקּות ֶׁשּזֶ ה ּבֵ ִהּנֵ ֵמֲאִצילּות, ּדְ
ִריָאה  ק ַרק ב׳ ֲחֻלּקֹות, ָהא׳ עֹוְלמֹות ֵאין סֹוף ַוֲאִצילּות ְוַהב׳ עֹוְלמֹות ּבְ ַבַעל ַהִהּלּוָלא ְמַחּלֵ ּדְ
ין עֹוְלמֹות ָהֵאין סֹוף ְועֹוַלם ָהֲאִצילּות,  ְכאֹוָרה ֵיׁש ִחּלּוק ּבֵ ִעם ֱהיֹות ֶׁשּלִ ה  ּדְ ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ
ל ָמקֹום,  ִלים, ִמּכָ ָבר ֶיְׁשָנם ִעְנַין ַהּכֵ ִלים, ּוַבֲאִצילּות ּכְ ֶׁשעֹוְלמֹות ָהֵאין סֹוף הּוא ְלַמְעָלה ִמּכֵ

6(  צוואת  הריב"ש סע"ה 
7(  ס"פ נח 

8(  נדפס באוה"ת נח )כרך ג'( תריד א, ואילך 
9(  נח ו, טז 

10(  בכל הבא לקמן ראה אוה"ת שם 
11(  רעו, א 

12(  ל' הבעש"ט שם 
13(  זח"ג רנט, א 

14(  מק"מ שם - הובא באוה"ת שם 
15(  שם - הובא באוה"ת שם 

16(  אוה"ת שם, סע"ב 



ט

ֲאִצילּות  ִלים ּדַ ִלים, ְוַהְינּו ֶׁשּכֵ ּכֵ ׁש ּבַ ֵרְך ִצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתַלּבֵ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ֶ ֶזהּו ַרק ַמה ּשׁ
ה ֶׁשֵהם ִנְפָרִדים(  ְוֵיׁש לֹוַמר  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ן עֹוְלמֹות ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ׁש )ַמה ּשׁ ֵהם ֱאלֹקּות ַמּמָ
ין עֹוְלמֹות ָהֵאין סֹוף ְועֹוַלם  ָרִׁשּיֹות ָׁשם, ֶׁשַהִחּלּוק ּבֵ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלג' ּפָ ְמִׁשיְך ּבְ ּמַ ֶ הּו ַמה ּשׁ ֶׁשּזֶ
ִאיהּו ְוַחּיֹוִהי ַחד ]=הּוא ְוַחּיּותֹו ֶאָחד[ ּוֵבין  חּוד ּדְ ין ַהּיִ ֶרְך ַהֶהְפֵרׁש ּבֵ ָהֲאִצילּות הּוא ַעל ּדֶ
הּו ִעְנַין  יֵניֶהם הּוא ַרק ֶׁשּזֶ ִאיהּו ְוַגְרמֹוִהי ַחד ]=הּוא ְוגּופֹו ֶאָחד[  ְוַהְינּו ֶׁשַהֶהְפֵרׁש ּבֵ חּוד ּדְ ַהּיִ
ְׁשֵניֶהם אֹוֵמר ַחד,  ִלים(, ֲאָבל ּבִ ְרמֹוִהי )ּכֵ חּוד ִעם ּגַ חּוד ִעם ַחּיֹוִהי )אֹורֹות( ְוֶזהּו ִעְנַין ַהּיִ ַהּיִ
ׁש(  ה ֵהם ִנְפָרִדים ַמּמָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ֵרְך )ַמה ּשׁ חּוד ִעם ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ַתְכִלית ַהּיִ ֶׁשֵהם ּבְ

ִלים ְלאֹור ֵאין  עֹוְלמֹות ָהֵאין סֹוף ְועֹוַלם ָהֲאִצילּות ֲהֵרי ֵהם ּכֵ ֲאָמר ּדְ ַהּמַ אֹוֵמר ּבְ ֶ ְוֶזהּו ַמה ּשׁ
ָהאֹור ָיכֹול  ָלל ּדְ ֶלא ּכְ ן ֵאין ּפֶ ׁש, ְוִאם ּכֵ ִלים ֲהֵרי ֵהם ֱאלֹקּות ַמּמָ ַגם ַהּכֵ סֹוף ִלְהיֹות ּדְ
ְבִחיַנת ַאְחדּות  יָון ֶׁשֵהם ּבִ י ִמּכֵ לּוי, ּכִ ל אֹור ֵאין סֹוף ַהּגָ ט ָׁשם, ְוַגם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ
ִלים  ֲאָמר, ֶׁשֲאִפּלּו ּכֵ ַהּמַ ִלי ְלאֹור ֵאין סֹוף  ּוְכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ּבְ ר ְלֵעיל, ֲהֵרי ַאְחדּות הּוא ּכְ ְזּכָ ּנִ ּכַ
הּו ִעְנַין  גּוף ִלְנָׁשָמה[ )ֶׁשּזֶ גּוָפא ְלִנְׁשָמָתא ]=ּכְ ֲאִצילּות ֲהֵרי ֵהם ֱאלֹקּות, ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ּכְ ּדַ
ֶהם  ְוֶזהּו  ה ּבָ ּלֶ ט ּוִמְתּגַ ֵ ּשׁ ֶזה ֶׁשָהאֹור ֵאין סֹוף ִמְתּפַ ם ּבְ ֶלא ּגַ ֵכן ֵאין ּפֶ ִאיהּו ְוַגְרמֹוִהי ַחד(, ֶׁשּלָ
ְכִלית,  ה ַעד ֵאין ּתַ אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ א ְלָבֵאר ָהִעּלּוי ּדְ ֲאָמר, ֶׁשּבָ ַהּמַ אּור ֶהְמֵׁשְך ָהִעְנָיִנים ּבְ ּבֵ
עֹוְלמֹות  ה ּבְ ּלֶ ט ּוִמְתּגַ ֵ ּשׁ ְתּפַ ֶזה ֶׁשּמִ אֹור ֵאין סֹוף הּוא ּבְ ְוָלֶזה אֹוֵמר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָהִעּלּוי ּדְ
אֹור ֵאין סֹוף  י ִאם ָהִעּלּוי ּדְ ֶלא  ּכִ ֶזה ּפֶ ָהֵאין סֹוף אֹו ֲאִפּלּו עֹוַלם ָהֲאִצילּות, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ּבָ
גּוָפא  ה ֶׁשֵהם לֹא ּכְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ עֹוְלמֹות ּבְ ט ּבְ ֵ ּשׁ ְתּפַ ֶזה ֶׁשּמִ ְכִלית הּוא ּבְ ה ַעד ֵאין ּתַ ְלַמּטָ
בּוׁש הּוא ִנְפָרד ִמן  הּו(, ֶׁשַהּלְ ָפַתח ֵאִלּיָ ְקָרא ּבְ מֹו ֶׁשּנִ ִחיַנת ְלבּוִׁשים )ּכְ ְלִנְׁשָמָתא, ַרק ֵהם ּבְ
ה ֵהם  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ִעם ֱהיֹות ֶׁשעֹוְלמֹות ּבְ אֹור ֵאין סֹוף, ּדְ ֶלא ּדְ ַהּגּוף  ְוֶזהּו ָהִעּלּוי ְוַהּפֶ

ֶהם  ם ּבָ ה ּגַ ּלֶ ט ּוִמְתּגַ ֵ ּשׁ ל ָמקֹום הּוא ִמְתּפַ ִנְפָרִדים, ִמּכָ

ְלַבד  ִחיַנת ְלבּוִׁשים     ּבִ ה ֵהם ּבְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ֲאָמר ַמה ּשׁ ַהּמַ  ג( ּוַמְמִׁשיְך ּבְ

ֶהם(  ׁש ּבָ ְתַלּבֵ ר ְלֵעיל ַהּמִ ְזּכָ ּנִ ְבִחיַנת ּגּוָפא ּכַ ֲאִצילּות )ֶׁשֵהם ּבִ ִלים ּדַ ְלאֹור ַהּכֵ
א[ ְוכּו' ִׁשית ְסִפיָרן  ּסֵ ּכִ א ]=ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה ׁשֹוָרה ּבַ כּוְרַסּיָ ָנא ּבְ ָאה ְמַקּנְ א ִעּלָ ֲאָמר ִאּמָ ְוַכּמַ
ה ְלִפי  ה ַמּטָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָלֵכן ִנְקָרִאים ּבְ ה, ּדְ ֲעִׂשּיָ יִציָרה ְואֹוַפן ּבַ ]=ֵׁשׁש ְסִפירֹות[ ּבִ
ֶזה  ה ָהָיה ֶאְפָׁשר לֹוַמר, ּדְ ִהּנֵ אן  ְוָהִעְנָין הּוא, ּדְ ֶׁשֵהם ַרק ְלבּוִׁשים ְלאֹור ָהֲאִצילּות, ַעד ּכָ
ִריָאה הּוא  ֶזה, ֶׁשעֹוַלם ַהּבְ ּוָָנה ּבָ ִחיַנת ְלבּוִׁשים, ַהּכַ ה ֵהם ּבְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ֶׁשעֹוְלמֹות ּבְ
ה ְלעֹוַלם ַהְיִציָרה   ִריָאה, ְועֹוַלם ָהֲעִׂשּיָ ְלבּוׁש ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות, ְועֹוַלם ַהְיִציָרה ְלעֹוַלם ַהּבְ
ֶזה  רּוׁש ּבָ ְכִלית, ַהּפֵ ה ַעד ֵאין ּתַ אֹוְמִרים אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ ֶ ַמה ּשׁ ְוָאז ָהָיה ָמקֹום לֹוַמר, ּדְ
יק ַעל אֹור ֵאין סֹוף,  ן ֶׁשַבח ַמְסּפִ ם ּכֵ ִריָאה, ְוֶזה ּגַ ה ָקֵאי ַרק ַעל עֹוַלם ַהּבְ ְבִחיַנת ַמּטָ הּוא, ּדִ
ט ָׁשם הּוא ִעְנָין  ֵ ּשׁ ִריָאה הּוא ִנְפָרד, ֲהֵרי ֶזה ֶׁשָהאֹור ֵאין סֹוף ִמְתּפַ יָון ֶׁשעֹוַלם ַהּבְ ֶׁשֲהֵרי ִמּכֵ
ק ָהעֹוָלמֹות ְלג׳ סּוִגים, עֹוְלמֹות ָהֵאין סֹוף ְועֹוַלם  ֶלא  ּוְכֵדי ִלְׁשלֹל ְסָבָרא זֹו, ְמַחּלֵ ֶׁשל ּפֶ
ַלת ָעְלִמין ִאית ֵלּה ְוַהְינּו  ֵפרּוׁש ּתְ ר ְלֵעיל ּבְ ְזּכָ ה, ְוַכּנִ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָהֲאִצילּות ְועֹוְלמֹות ּבְ



י

ִביא הֹוָכָחה  ּמֵ ֶ ן ַמה ּשׁ ם ּכֵ עֹוָלם ֶאָחד ֵיָחֵׁשב  ְוֶזהּו ּגַ ה ּכְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ֶׁשַהג׳ עֹוָלמֹות ּבְ
א ְוכּו',  כּוְרַסּיָ ָנא ּבְ ָאה ְמַקּנְ א ִעּלָ ֲאַמר ִאּמָ ה ֵהם ְלבּוִׁשים( ִמּמַ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ )ֶׁשעֹוְלמֹות ּבְ
ה ֵהם ַרק ְלבּוִׁשים  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָללּות ָהִעְנָין ֶׁשעֹוְלמֹות ּבְ ֶׁשַההֹוָכָחה ִהיא לֹא ַרק ַעל ּכְ
הּו  ם ַיַחד ֵהם ְלבּוׁש ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות  ֶׁשּזֶ ּלָ בּוׁש, ֶׁשּכֻ ם ְלֹאֶפן ַהּלְ י ִאם ּגַ ְלאֹור ָהֲאִצילּות, ּכִ
ה, ְוֵאינֹו אֹוֵמר  ֲעִׂשּיָ יִציָרה ְואֹוַפן ּבַ א ִׁשית ְסִפיָרן ּבִ כּוְרַסּיָ ָנא ּבְ ָאה ְמַקּנְ א ִעּלָ ִאּמָ אֹוֵמר ּדְ ֶ ַמה ּשׁ
ם ָהעֹוָלמֹות ְיִציָרה  ּום ֶׁשּגַ ה  ְוַהְינּו ִמּשׁ ֲעִׂשּיָ יִציָרה, ִויִציָרה ּבַ ׁש ּבִ ִריָאה( ִמְתַלּבֵ א )ּבְ ֶׁשּכּוְרַסּיָ
ִריָאה  י ַהג׳ עֹוָלמֹות ּבְ ֲאִצילּות ַעְצמֹו )ִׁשית ְסִפיָרן ְואֹוַפן(, ּכִ ה ֵהם ְלבּוׁש ְלָהאֹור ּדַ ַוֲעִׂשּיָ
יִציָרה,  ִריָאה( ִׁשית ְסִפיָרן )ָז״א( ּבִ א )ּבְ כּוְרַסּיָ יָנה ְמקֹוָמּה ּבְ ה ֵהם קֹוָמה ַאַחת, ֶׁשּבִ ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ
ם  ֻכּלָ ה ּדְ יָנה ָז״א ּוַמְלכּות ֵאיָנם ִעְנָיִנים ִנְפָרִדים ֶזה ִמּזֶ ה, ּוְכֵׁשם ֶׁשּבִ ֲעִׂשּיָ ְואֹוַפן )ַמְלכּות( ּבַ
ה, ֶׁשֵהם עֹוָלם ֶאָחד ֶׁשהּוא  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ עֹוְלמֹות ּבְ מֹו ֵכן הּוא ּבְ ַיַחד ֵהם קֹוָמה ַאַחת, ּכְ ּבְ
ְכִלית  ה ַעד ֵאין ּתַ אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ ֲאָמר ּדְ ַהּמַ אֹוֵמר ּבְ ֶ ְלבּוׁש ְלאֹור ָהֲאִצילּות  ְוֶזהּו ַמה ּשׁ
ה, ֶׁשֵהם ְלבּוִׁשים ְלַבד ְלאֹור ָהֲאִצילּות,  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ה ִהיא עֹוְלמֹות ּבְ ּטָ ּוְבִחיַנת ַהּמַ

בּוׁש ְלאֹור ָהֲאִצילּות  ם ַיַחד ֵהם אֹותֹו ַהּלְ ּלָ ֶׁשּכֻ

ְרִחין ִנְׁשָמִתין  ְיהּו ּפָ ִמּנַ ה אֹוֵמר ּדְ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ בּוִׁשין ּדִ ֲאָמר: ּוַבּלְ ַהּמַ  ד( ּוַמְמִׁשיְך ּבְ

ָׁשמֹות  ְוָהִעְנָין  ִלְבֵני ָנָׁשא ]=ֵמֶהם ּפֹוְרחֹות ְנָׁשמֹות ִלְבֵני ָהָאָדם[ ֶׁשֵהם ַהּנְ
ָכל ַהֶהְמֵׁשְך,  ק ּבְ ַדּיֵ ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ּוְכמֹו ֶׁשּמְ ל ָהִעְנָיִנים ֶׁשָהעֹוִלים ֶיְׁשָנם ּבְ ה ּכָ ִהּנֵ הּוא, ּדְ
ם ָהִעְנָין  ה מּוָבן, ֶׁשּגַ ּזֶ ֵני ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּמִ ל ַהַהְמָׁשכֹות ְוכּו' הּוא ַעל ְיֵדי ִנְׁשמֹות ַוֲעבֹוַדת ּבְ ֶׁשּכָ
ְחּתֹוִנים  ּתַ ר ְׁשִכיָנה ּבַ ִעּקַ יָון ּדְ ה, ִמּכֵ ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל  ְוַאְדַרּבָ ְכִלית ֶיְׁשנֹו ּבְ ה ַעד ֵאין ּתַ ַמּטָ ּדְ

ְחּתֹון  ְחּתֹון ֶׁשֵאין ּתַ ה ַהּתַ ְנָיא17( עֹוָלם ַהּזֶ ּתַ תּוב ּבַ מֹו ֶׁשּכָ ַתְחּתֹוִנים הּוא )ּכְ רּוׁש ּדְ ָהְיָתה, ֶׁשַהּפֵ
ְחּתֹונֹות(, ֲהֵרי מּוָבן,  אן: ַמְדֵרגֹות ַהּיֹוֵתר ַאֲחרֹונֹות ְוַהּיֹוֵתר ּתַ ֲאָמר ּכָ ּנּו )ּוִבְלׁשֹון ַהּמַ ה ִמּמֶ ְלַמּטָ
ְבִריָאה ְיִציָרה  בּוִׁשין ּדִ ַבּלְ ֲאָמר ּדְ ַהּמַ אֹוֵמר ּבְ ֶ ְחּתֹוִנים  ְוֶזהּו ַמה ּשׁ ר ַלּתַ ִעּקָ כֹות ּבְ ָׁשמֹות ַׁשּיָ ֶׁשּנְ
ֵני ָנָׁשא ֶׁשֵהם  ְרִחין ִנְׁשָמִתין ּבְ ְיהּו ּפָ ִמּנַ ְכִלית( אֹוֵמר ּדְ ה ַעד ֵאין ּתַ ה )ֶׁשהּוא ִעְנַין ַמּטָ ֲעִׂשּיָ
ה  ִהּנֵ ֲאָמר: ּדְ ַהּמַ ְמִׁשיְך ּבְ ה  ּוְכמֹו ֶׁשּמַ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָרם ֵהן ּבִ ִעּקָ ָׁשמֹות ּבְ ַהּנְ ָׁשמֹות, ּדְ ַהּנְ
ּדֹורֹות  דֹור[ ּבַ ָדָרא ]=ֶאָחד ּבְ ה ְוַרק ֶאָחד ּבְ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָׁשמֹות ֵהן ְנָׁשמֹות ּדִ רֹב ַהּנְ
ה, ַעד  ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָׁשמֹות ֵהם ְנָׁשמֹות ּדִ ֲאִצילּות ֲאָבל רֹב ַהּנְ ָהִראׁשֹוִנים ֵהם ְנָׁשמֹות ּדַ

סּוק יֹוָנִתי(  אּור ַעל ּפָ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה18 )ּבֵ ה יֹוֵתר ּבְ ֲאֻרּכָ י ַהְמבָֹאר ּבַ אן  ְוָהִעְנָין הּוא, ַעל ּפִ ּכָ
הּו  ָאה ֶׁשּזֶ ינּו הּוא ֵמַעְצִמּיּות ָחְכָמה ִעּלָ ׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ֹמֶׁשה ַרּבֵ ֵקן, ּדְ ת ַאְדמֹו״ר ַהּזָ ַ ִלְכבֹוד ְקֻדּשׁ

ְמקֹור ַהּתֹוָרה 

17(  פל"ו 
18(  שה"ש יט, ב ואילך 



יא

ַמְעָלה ּתֹוָרה19, ְוָלֵכן  י נֹוְבלֹות ָחְכָמה ֶׁשּלְ ְוָקא ּכִ ָנה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ּדַ ַעם ֶׁשַהּתֹוָרה ִנּתְ ְוֶזהּו ַהּטַ
מֹו  ֹמֶׁשה ֶנֱאַמר )ּכְ ה, ּבְ ָאה  ְוַאְדַרּבָ ָחְכָמה ִעּלָ ָנה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ָהַעְצִמּיּות ּדְ ִנּתְ

ְכָתב,  י ּתֹוָרה ֶׁשּבִ ה כּו' ּוְכַבד ָלׁשֹון ְלַגּבֵ ְבַעל ּפֶ י אֹוַרְיָתא ּדִ ה ְלַגּבֵ ַבד ּפֶ ּזַֹהר20( ּכְ תּוב ּבַ ֶׁשּכָ
ִחיַנת נֹוְבלֹות  ּנּו ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ַרק ּבְ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְהיֹות ִנְמָׁשְך ִמּמֶ ֶׁשּלֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַהְׁשּפִ
ן ְנָׁשמֹות  ם ּכֵ מֹו ֵכן ֵיׁש ּגַ ִחיַנת ֹמֶׁשה, ַאְך ּכְ הּו ּבְ ֲהַגם ֶׁשּזֶ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ָׁשם, ּדַ ָחְכָמה  ּוַמְמִׁשיְך ּבְ

ִחיַנת ֹמֶׁשה, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר22  ֶהם ִמּבְ ׁש ּבָ יִקים ָהִראׁשֹוִנים21( ֶׁשּיֵ דֹוִלים, ְוַצּדִ יִקים ּגְ ַצּדִ בֹוהֹות )ּדְ ּגְ
ה מּוָבן ֶׁשִעְנָין ֶזה הּוא ֵאֶצל  [ כּו'  ּוִמּזֶ יר ָקָאַמְרּתְ ]=ָיֶפה ָאַמְרּתָ ַרב ַסְפָרא ְלָרָבא ֹמֶׁשה ַׁשּפִ
טּותֹו  ְ ּשׁ ָרא ְוָדָרא ]=ִהְתּפַ ָכל ּדָ ֹמֶׁשה ּבְ טּוָתא ּדְ ְ ּשׁ ָכל ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֲהֵרי ִאְתּפַ ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּבְ

ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ָׁשם, ֶׁשֵהן  יר ּבְ ְסּבִ ֲאִצילּות, ּוְכמֹו ֶׁשּמַ ָכל ּדֹור ָודֹור[23  ְוֵהם ְנָׁשמֹות ּדַ ֶׁשל ֹמֶׁשה ּבְ
ן רֹב  ֵאין ּכֵ ֶ א, ַמה ּשׁ א ְוִאּמָ חּוד ַאּבָ ְמְׁשכּו ִמּיִ ְקָראֹות ַאִחים ְוֵרִעים ְלָז״א ְלִפי ֶׁשּנִ ָׁשמֹות ֶׁשּנִ ַהּנְ
ִריָאה   ֲאִצילּות, ֲהֵרי ֵלָדָתם הּוא ְלעֹוַלם ַהּבְ חּוד ְזֵעיר ְונּוְקָבא ּדַ ְמְׁשכּו ִמּיִ ם ֵאּלּו ֶׁשּנִ ָׁשמֹות, ּגַ ַהּנְ
ּוּוג ְזֵעיר  ם ִמּזִ ָמקֹום ַאֵחר ֶׁשּגַ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ָׁשם, ֶׁשַאף ְלִפי ַמה ּשׁ ְמִׁשיְך ּבְ ּוְכמֹו ֶׁשּמַ
ֲאִצילּות  ְקָראֹות ְנָׁשמֹות ּדַ בֹוהֹות ְמֹאד ַהּנִ ן ִלְפָעִמים ְנָׁשמֹות ּגְ ם ּכֵ ֲאִצילּות נֹוָלִדים ּגַ ְונּוְקָבא ּדַ
ְזֵעיר ְונּוְקָבא, ְוַהּתֹוָרה ִהיא  ְמֶׁשֶכת ִמּמִֹחין ּדִ ה ַאַחת ַהּנִ א ִטּפָ ל ָמקֹום ֵאיָנן ֶאּלָ ׁש, ִמּכָ ַמּמָ
ְקָראֹות  ְוָקא ַעל ְיֵדי ְנָׁשמֹות ֶׁשּנִ ְזֵעיר ְונּוְקָבא כּו' )ְוָלֵכן ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִהיא ּדַ ״ד ּדִ ֶעֶצם ַחּבַ
ָׁשמֹות,  ל ַהּנְ ָאה(  ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֵאֶצל ְׁשָאר ּכָ ָחְכָמה ִעּלָ ַאִחים ְוֵרִעים ֶׁשֵהם ֵמַעְצִמּיּות ּדְ

ׁש  ה ַמּמָ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ֶׁשֵהן ְנָׁשמֹות ּדִ

ְרִחין ִנְׁשָמִתין  ְיהּו ּפָ ִמּנַ ה אֹוֵמר ּדְ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ בּוִׁשין ּדִ ֲאָמר ּוַבּלְ ַהּמַ אֹוֵמר ּבְ ֶ ְוֶזהּו ַמה ּשׁ
ה )ֶׁשֵהם  ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָׁשמֹות ֵהם ְנָׁשמֹות ּדִ י רֹב ַהּנְ ָׁשמֹות, ּכִ ִלְבֵני ָנָׁשא ֶׁשֵהם ַהּנְ
ֲאָמר( ַרק ַחד  ְלׁשֹון ַהּמַ ֲאִצילּות ֵהן )ּבִ ָׁשמֹות ּדַ דֹורֹוֵתינּו ֵאּלּו, ֶׁשּנְ ִחיַנת ְלבּוִׁשים(, ּוִבְפָרט ּבְ ּבְ
ינּו  ֶרְך ֹמֶׁשה ַרּבֵ ל ַהּדֹור  ַעל ּדֶ ֶזה הּוא, ֶׁשַעל ַחד ֶזה ָקֵאים ]=עֹוֵמד[ ּכָ רּוׁש ּבָ ָדָרא  ְוַהּפֵ ּבְ

ֵני  ָמקֹום ַאֵחר24( ִמּפְ ְמבָֹאר ּבְ ֵני ִיְׂשָרֵאל )ּכַ ים ִרּבֹוא ּבְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ֶנֶגד ּכָ דֹורֹו, ֶׁשָהָיה ָׁשקּול ּכְ ּבְ

א ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק ּגֹו',  ֲאֶׁשר ִיּשָׂ ֱאַמר25 ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ּגֹו׳ ּכַ לּוִלים ּבֹו, ּוְכמֹו ֶׁשּנֶ ם ָהיּו ּכְ ּלָ ֶׁשּכֻ
ֹמֶׁשה  ּוְכמֹו ֵכן הּוא  לּוִלים ּבְ ָללּות ִיְׂשָרֵאל, ּכְ ים ִרּבֹוא ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהן ּכְ ִ ל ִׁשּשׁ ֶׁשּכָ
דֹורֹו, ַעד ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ּכֹוֵלל  ָכל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא ּבְ ָרא ְוָדָרא, ּדְ ָכל ּדָ ֹמֶׁשה ֶׁשּבְ טּוָתא ּדְ ְ ּשׁ ָהִאְתּפַ ּבְ

19(  ב"ר פי"ז, ז 
20(  זח"ג כח, א 

21(  ל' הלקו"ת שם, ג 
22(  שבת קא, ב 

23(  תקו"ז תס"ט )קיד, א( ועוד 
24(  ע"ח של"ב פ"א של"ח פ"ו  ובכ"מ 

25(  בהעלותך יא, יב 
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ה,  ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ּדֹור ַעְצָמן ֵהן ַרק ְנָׁשמֹות ּדִ ָׁשמֹות ֶׁשּבַ ל ִנְׁשמֹות ַהּדֹור  ֲאָבל ַהּנְ ּכָ
ִחיַנת ְלבּוִׁשים  ִמּבְ

ִניִמּיּות  ָׁשמֹות ֵהם ּפְ ה ַהּנְ ה ּגּוָפא ִהּנֵ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ א ֶׁשּבִ ֲאָמר: ֶאּלָ ַהּמַ ה( ּוַמְמִׁשיְך ּבְ

אן  ְוָצִריְך  ִחיצֹוִנּיּות, ַעד ּכָ ּוַמְלָאִכים ִחיצֹוִנּיּות ְועֹוָלמֹות ֵהם ִחיצֹוִנּיּות ּדְ
ה ַאף  ִהּנֵ ֲאָמר  ַאְך ָהִעְנָין הּוא, ּדְ ִרים ְלֵעיל ְלֶהְמֵׁשְך ַהּמַ ְזּכָ ָרִטים ַהּנִ ל ַהּפְ ְלָהִבין ַמה ּנֹוֵגַע ּכָ
ה ֶׁשֵהם ִנְפָרִדים,  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ִחיַנת ְלבּוִׁשים, ֵמעֹוְלמֹות ּבְ ָׁשמֹות ֵהן ַרק ִמּבְ ֶׁשרֹב ַהּנְ
ת  תֹוָכם  ֶׁשּזֹוִהי ְנֻקּדַ י ּבְ ׁש ְוָׁשַכְנּתִ ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ ֶהם ְוַעל ָיָדם ִהיא ָהֲעבֹוָדה ּדִ ְוָקא ּבָ ֲאָבל ֲהֵרי ּדַ
ָׁשָמה ּתּוַכל ְלַמּלֹאות ְׁשִליחּוָתּה  ֵדי ֶׁשּנְ ִבְזּבּוז ָהאֹוָצרֹות הּוא ּכְ ּוָָנה ּבְ ְכִלית ַהּכַ ל ַהֶהְמֵׁשְך, ֶׁשּתַ ּכָ
ן,  ְׁשּכָ ֶקר ָהעֹוָלם ְקָרִׁשים ַלּמִ ֶ ֲעֶׂשה ִמּשׁ ֵרְך, ֶׁשּיַ ן לֹו ִיְתּבָ עֹוָלם, ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהעֹוָלם ִמְׁשּכָ ּבָ
ֶאְמָצעּות  ִניִמּיּות, ּבְ ִניִמּיּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּפְ ָׁשמֹות ֵהם ּפְ אֹוֵמר ֶׁשּנְ ֶ ֶהם ֱאלֹקּות ְוֶזהּו ַמה ּשׁ ְוַיְמִׁשיְך ּבָ
ִחיצֹוִנּיּות  ִחיצֹוִנּיּות ּדְ ָׁשָמה ּבְ ׁשֹון ְׁשלּוִחים(, ִנְפָעל ְׁשִליחּות ַהּנְ ְלָאִכים )ִמּלְ ַהִחיצֹוִנּיּות ֶׁשהּוא ַהּמַ
ֵרְך  ּוָבֶזה ֵיׁש  ן לֹו ִיְתּבָ ִחיצֹוִנּיּות( ִמְׁשּכָ ֶׁשהּוא ָהעֹוָלמֹות, ַלֲעׂשֹות ִמן ָהעֹוָלם )ִחיצֹוִנּיּות ּדְ

ְלָאִכים  ״ל27 ֵאין ַהּמַ תֹו26( ַעל ַמֲאַמר ַרּזַ ְתִחּלָ ים ּבִ ִהּלִ אֹור ּתֹוָרה ּתְ יד )ּבְ ּגִ ְלָבֵאר ּתֹוַרת ָהַרב ַהּמַ

ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר ַוֲהַדר ]=ְוַאַחר  ֱאַמר28 ּבְ ְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ִׁשיָרה )ֶׁשּנֶ אֹוְמִרים ִׁשיָרה ַעד ֶׁשּיִ
ֲחָׁשָבה,  ּמַ ְׂשָרֵאל ָעלּו ּבַ דּוַע ֶׁשּיִ ָמה ַהּיָ י ַהְקּדָ ֵיׁש ְלָפֵרׁש ַעל ּפִ ֵני ֱאלִֹקים(, ּדְ ל ּבְ ִריעּו ּכָ ְך[ ַוּיָ ּכָ
ה,  ִחּלָ יו ִאם לֹא ַיְחֹׁשב ּתְ ּבּור ִמּפִ ָאָדם, ֶׁשֵאין ָהָאָדם מֹוִציא ּדִ ה ּבָ ֶרְך ֶׁשהּוא ְלַמּטָ ְוַעל ּדֶ
ּבּור הּוא  ִלי ַמֲחָׁשָבה ַהּדִ ּבּור ּבְ ַכֲאֶׁשר מֹוִציא ֵאיֶזה ּדִ ּבּור, ּדְ ַהּדִ ֲחָׁשָבה ַמְמִׁשיְך ַחּיּות ּבְ ְוַהּמַ
ַבר ֲהָוָי', ְוָלֵכן  ְלָאִכים ִמְתַהּוִים ִמּדְ ֶרְך ֶזה הּוא ְלַמְעָלה, ֶׁשַהּמַ ר ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל  ְוַעל ּדֶ ְמֻחּסַ
ְלָאִכים  ֲחָׁשָבה( ַמְתִחיִלין לֹוַמר ִׁשיָרה ֵיׁש ָלֶהם ַלּמַ ּמַ ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל )ֶׁשֵהם ָעלּו ּבַ ְוָקא ּכַ ּדַ
ֲחָׁשָבה  ֲאֶׁשר ָקַדם ַהּמַ ְוָקא ּכַ ר ְלֵעיל, ֶׁשּדַ ְזּכָ ֶרְך ַהּנִ ן ִׁשיָרה  ַעל ּדֶ ם ּכֵ ּבּור( לֹוַמר ּגַ ִחיַנת ּדִ )ּבְ
תּוב ִׁשיר  אֹור ּתֹוָרה ָׁשם ְוֶזהּו ֶׁשּכָ ם ּבְ ּבּור ִעם ֵׂשֶכל ְוָחְכָמה ָוַטַעם  ּוְמַסּיֵ ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ּדִ
יר  ִ ה ֶׁשל ָהֶעְליֹוִנים, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּשׁ יִרים ְרצֹונֹו לֹוַמר ִׁשיר ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ּגֹוֵרם ִׁשיִרים ַהְרּבֵ ִ ַהּשׁ
ְלָאִכים, ְוֵכן ֶׁשל ָהעֹוָלמֹות, ַעד ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים  ְוֶזהּו  ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַנֲעֶׂשה ִׁשיר ֶׁשל ַהּמַ
ִניִמּיּות ַמְלָאִכים ִחיצֹוִנּיּות  ְנָׁשמֹות ֵהם ּפְ ֲאָמר, ּדִ ַהּמַ אן ּבְ אֹוֵמר ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ֵאר ְלֵעיל ּבְ ְתּבָ מֹו ֶׁשּנִ ּכְ
ִחיצֹוִנּיּות, ְוַעד  ם ּבְ ִניִמּיּות )ְנָׁשמֹות( ִנְמָׁשְך ּגַ ִחיצֹוִנּיּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּפְ ְועֹוָלמֹות ִחיצֹוִנּיּות ּדְ

הּו ִעְנַין ָהעֹוָלמֹות  ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשּזֶ ְלִחיצֹוִנּיּות ּדְ

ִחיַנת ְלבּוִׁשים ְוִנְפָרִדים  ה ֵהם ּבְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ יָון ֶׁשָהעֹוָלמֹות ּבְ ל ָמקֹום ִמּכֵ ּכָ א ֶׁשּמִ ֶאּלָ
י ִאם  ְלָאִכים, ּכִ נֹוֵגַע ָהעֹוָלמֹות ַעְצָמם ְוַהּמַ הּו לֹא ַרק ּבְ ר ְלֵעיל, ֲהֵרי מּוָבן ֶׁשּזֶ ְזּכָ ּנִ ּכַ

26(  סה, סע"ד ואילך 
27(  חולין צא, סע"ב 

28(  איוב לח, ז  - כן הוא בחולין שם  ובאו"ת שם: שנאמר )תהילים סח, כו( קדמו שרים וגו'  והוא בשמו"ר פכ"ג  ז 
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ה ֲהֵרי ֵהם  ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ יָון ֶׁשֵהם ְנָׁשמֹות ּדִ ִמּכֵ ה, ּדְ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ָׁשמֹות ּדִ ם ַלּנְ ּגַ
ִעְנַין  ָרִׁשּיֹות ֶׁשהּוָבא ְלֵעיל )ָסִעיף ב( ּבְ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלג' ּפָ ן ֵמַהְמבָֹאר ּבְ ם ּכֵ ִנְפָרִדים  ְוַכּמּוָבן ּגַ
ה  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ַעל ֵׁשם טֹוב ְלֵפרּוׁש ָהְרַמ״ז הּוא ּבְ ְלֵפרּוׁש ַהּבַ ַלת ָעְלִמין ִאית ֵלּה ּדִ ּתְ
ה, ּוְמָבֵאר ָׁשם  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ְכָללּות, עֹוְלמֹות ָהֵאין סֹוף עֹוַלם ָהֲאִצילּות ְועֹוְלמֹות ּבְ ּדִ

ַאף ִהְפִסיק30  ֶיְׁשנֹו ָהִעְנָין ּדְ יו ַאף ֲעִׂשיִתיו  ְוַהְינּו ּדְ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר29 ְוִלְכבֹוִדי ּבְ
ִריָאה  ֵכן עֹוְלמֹות ּבְ ה )ֲעִׂשיִתיו(, ֶׁשּלָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ יו( ְלעֹוְלמֹות ּבְ ין ֲאִצילּות )ְיַצְרּתִ ּבֵ
יָון  ה, ִמּכֵ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ם ִנְׁשמֹות ּבְ ן ֶׁשּגַ ם ּכֵ ה מּוָבן ּגַ ּזֶ ה ֵהם ִנְפָרִדים, ֶׁשּמִ ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ
ה  ַאף ִהְפִסיק, ֲהֵרי ֵהם ִנְפָרִדים  ְוֶזהּו אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ ם ֵהם ִנְמָצִאים ְלַאֲחֵרי ָהִעְנָין ּדְ ֶׁשּגַ
ה ֶׁשֵהם ִנְפָרִדים  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ְלֵׁשל ַעד ְלעֹוְלמֹות ּבְ ְכִלית, ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף ִמְׁשּתַ ַעד ֵאין ּתַ

ְדֵרגֹות  ִרּבּוי ַהּמַ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ּבְ ְלְׁשלּות כּו' ִמּמַ ֲאָמר: ּוְבִרּבּוי ַהִהְׁשּתַ ַהּמַ ּבְ  ו( ּוַמְמִׁשיְך 

ם   ֵ ּשׁ ה ּוִמְתּגַ לֹות ֲהֵרי ִמְתַעּבֶ ּזָ ים ְוַהּמַ ּלִ ְלּגַ יַע ָהאֹור ְלעֹוַלם ַהּגַ ַהּגִ ְוכּו' ַעד ֶׁשּבְ
ְדֵרגֹות ַהּיֹוֵתר ַאֲחרֹונֹות ְוַהּיֹוֵתר  ּמַ ְכִלית, ּבַ ה ַעד ֵאין ּתַ ְלֵׁשל ְלַמּטָ אֹור ֵאין סֹוף ִמְׁשּתַ ְוַהְינּו ּדְ
ל ָמקֹום,  ר ְלֵעיל ָסִעיף ב(, ִמּכָ ְזּכָ ּנִ ֹאֶפן ֶׁשל ֵאין סֹוף )ּכַ ם ָׁשם הּוא ּבְ ְחּתֹונֹות  ְוִעם ֱהיֹות ֶׁשּגַ ּתַ
מֹו  ם  ְוַעד )ּכְ ֵ ּשׁ ה ָהאֹור ּוִמְתּגַ לֹות, ִמְתַעּבֶ ּזָ ִרים ְוַהּמַ ם ׁשֹוְלִטים ַהּשָׂ ָ עֹוָלם ֶׁשּשׁ ְמָׁשְך ּבְ יָון ֶׁשּנִ ִמּכֵ
לֹות כּו'  ים ּוַמּזָ ּלִ ְלּגַ עֹוָלם כּו' הּוא ַעל ְיֵדי ַהּגַ ּלּוי ּבָ ָעה ְוַהּגִ ל ַהַהְׁשּפָ ֲאָמר( ֶׁשּכָ ַהּמַ ְמִׁשיְך ּבְ ֶׁשּמַ
ִלְכאֹוָרה  ַדל  ּדְ ה ּבֹו ְואֹוֵמר לֹו ּגְ ּכֶ ל ִמְלַמְעָלה ַהּמַ ה ֶׁשֵאין לֹו ַמּזָ ַמּטָ ֲאָמר ֵאין ְלָך ֵעֶׂשב ִמּלְ ְוַכּמַ
ל, ֶׁשֲהֵרי  ּזָ ה ְצִריִכים ְלֶאְמָצעּות ַהּמַ נֹוֵגַע ְלִהְתַהּוּות ָהֵעֶׂשב מּוָבן ָלּמָ ְׁשָלָמא ּבְ ֵאינֹו מּוָבן, ּבִ
ַעם  ְׁשִמי, ֲאָבל ִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן ַהּטַ ה ַהּגַ ֶהְתֵאם ָלעֹוָלם ַהּזֶ ְׁשִמי ּבְ ָצִריְך ִלְהיֹות ֵעֶׂשב ּגַ
ה ָקֵאי לֹא ַעל ִהְתַהּוּות  ַדל, ֶׁשּזֶ ה ּבֹו ְואֹוֵמר לֹו ּגְ ּכֶ ל ַהּמַ ל ֵעֶׂשב כּו' ֶׁשֵאין לֹו ַמּזָ ֶׁשֵאין ְלָך ּכָ
ֶרת  ִאּגֶ ֵקן ּבְ ת ַאְדמֹו״ר ַהּזָ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ק ּכְ ַדּיֵ מֹו ֶׁשּמְ ְטנּות ְלַגְדלּות )ּכְ ּדּולֹו ִמּקַ ָהֵעֶׂשב ַרק ַעל ּגִ

ֶטֶרם ִיְצַמח  ָבר ָצַמח ָהֵעֶׂשב כּו' ֲאָבל ּבְ ַדל ַהְינּו ְלַאַחר ֶׁשּכְ ה ְואֹוֵמר ּגְ ּכֶ ל ַהּמַ ּזָ ַהּמַ ַהּקֶֹדׁש31 ּדְ
ל  ַאְך ָהִעְנָין  ּזָ ם ְצִמיַחת ָהֵעֶׂשב ַלֲעבֹר ַעל ְיֵדי ֶאְמָצעּות ַהּמַ ה ָצִריְך ּגַ ְלִמי יֹאַמר כּו'( ְוָלּמָ
ם, ַעד  ֵ ּשׁ ה, ֲהֵרי הּוא ִמְתּגַ ד ַהְיִריָדה ֶׁשל ֵאין סֹוף ְלַמּטָ ּצַ ֲאָמר, ֶׁשּמִ ַהּמַ ָבֵאר ּבְ מֹו ֶׁשּמְ הּוא, ּכְ
הּו ְיִריָדה  לֹות  ֶׁשּזֶ ּזָ טּות ָהאֹור ֵאין סֹוף, הּוא ַעל ְיֵדי ַהּמַ ְ ּשׁ ם ִהְתּפַ עֹוָלם, ּגַ ָעה ּבָ ל ַהְׁשּפָ ֶׁשּכָ

ְכִלית  ה ַעד ֵאין ּתַ אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ ֶלא ּדְ יֹוֵתר  ּוָבֶזה ִהיא ַהַהְפָלָאה ְוַהּפֶ דֹוָלה ּבְ ּגְ

ְחּתֹוָנה, ֶׁשֲהֵרי  ל ָמקֹום, ֵאין ֶזה ְיִריָדה ֲהִכי ּתַ דֹוָלה, ִמּכָ ם ֶזה הּוא ְיִריָדה ּגְ ה ַאף ֶׁשּגַ ְוִהּנֵ
ָהאֹור ֵאין  ה  ְוָהִעְנָין ּדְ ָ כֹות ִלְקֻדּשׁ ּיָ ַ ִנים ַהּשׁ ל ּפָ ה, אֹו ַעל ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ָרגֹות ּדִ ּדְ ֲעַדִין ֶזה ּבַ
ֲאָמר:  ַהּמַ ְמִׁשיְך ּבְ ה  ְוֶזהּו ֶׁשּמַ ה ִמּזֶ ַמּטָ ה ֶׁשּלְ ְבִחיַנת ַמּטָ ם ּבִ ְכִלית הּוא ּגַ ה ַעד ֵאין ּתַ סֹוף ְלַמּטָ

29(  ישעי' מג, ז 
30(  ראה לקו"ת בלק בתחילתו ובכ"מ 

31(  ס"כ )קלב, א( 
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ָבר ַהֶהֶפְך  כֹול ִלְהיֹות ּדָ ִרים ַעד ֶׁשּיָ ָהִרּבּוי ִצְמצּוִמים ַהֲעָלמֹות ְוֶהְסּתֵ א ּבְ מֹו ֶׁשּבָ ּוִבְפָרט ּכְ
ה  ְקִלּפָ מֹו ֶׁשהּוא ּבִ ן ּכְ ל ֶׁשּכֵ ֵמֱאלֹקּות ְלַגְמֵרי, ְוַהְינּו ִלְׁשּכַֹח ַעל ֲהָוָי' ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ּוִמּכָ
ָהֱאֶמת הּוא  ׁש  ּדְ הּו ֶהֶפְך ָהֱאֶמת ַמּמָ ְוִסְטָרא ָאֳחָרא ֵלאֹמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני, ֶׁשּזֶ
ְרכֹו  ְרכֹו ּבֵ ה ּבֵ ְמקֹומֹו( ּוַבּמֶ ״י ּבִ ִ ַרּשׁ ַתְנחּוָמא הּוָבא ּבְ ְרֹעה )ְוִאיָתא ּבְ ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב ֶאת ּפַ ּדְ
ָצִרים  ְרֹעה ֶמֶלְך ַהּמְ ה ּפַ ְמַׁשְך  ִהּנֵ ַעת ַהּטֹוב ָהֶעְליֹון ֶׁשּנִ ֲעֶלה ִנילּוס ִלְקָראתֹו, ְוהּוא ַהְׁשּפָ ֶׁשּיַ
ֶזה  אן  ְוָהִעְנָין הּוא, ֶׁשּבָ פּוי טֹוָבה ְואֹוֵמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני, ַעד ּכָ ּוְגבּוִלים הּוא עֹוד ּכְ
ֹוֵכַח ַעל ֲהָוָי' ְלַגְמֵרי  ה ֶׁשהּוא ֶהֶפְך ֵמֱאלֹקּות ְלַגְמֵרי  ָהא׳ הּוא ֶׁשּשׁ ּטָ ַהּמַ ָרגֹות ּבְ ְמָבֵאר ב׳ ּדְ
ה  ָהֱאֶמת הּוא ֶׁשּוְַאּתָ ׁש  ּדְ הּו ֶהֶפְך ָהֱאֶמת ַמּמָ ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשחֹוֵׁשב ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני, ֶׁשּזֶ
ִלים ַחּיּוָתם ֵמאֹור ֵאין סֹוף, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה  ם ְקִלּפֹות ְוִסְטָרא ָאֳחָרא ְמַקּבְ ם, ֶׁשּגַ ּלָ ה ֶאת ּכֻ ְמַחּיֶ
ֶזה, ֲהַגם ֶׁשהּוא ֶהֶפְך  ה אֹוָתם  ֲאָבל ּבָ לֹות ֲהֵרי הּוא ְמַחּיֶ ּזָ ַהּמַ ׁש ּבְ ם ּוִמְתַלּבֵ ֵ ּשׁ ֶׁשָהאֹור ִמְתּגַ
ֹאֶפן ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ִרּבֹונֹו  ְוַהב׳  ה ּבְ ל ָמקֹום ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ֶׁשּזֶ ָהֱאֶמת ְוֶהֶפְך ֵמֱאלֹקּות, ִמּכָ
מֹו  ֶרְך יֹוֵדַע ֶאת ִרּבֹונֹו ּוְמַכּוֵן ִלְמרֹד ּבֹו, ּכְ פּוי טֹוָבה, ַעל ּדֶ ה, ֶׁשהּוא עֹוד ּכְ ה ִמּזֶ הּוא ְלַמּטָ
ל ָמקֹום, ָאַמר ִלי ְיאֹוִרי  ת ַיֲעקֹב, ִמּכָ ְרּכַ ָעתֹו ָהְיָתה ִמּבִ ַהְׁשּפָ ִעם ֱהיֹות ּדְ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ּדְ ּפַ
ה עֹוד  ְלַבד ֶׁשהּוא ֶהֶפְך ָהֱאֶמת ְוֶהֶפְך ֱאלֹקּות ְלַגְמֵרי, ִהּנֵ לֹא זֹו ּבִ ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני, ְוַהְינּו ּדְ

פּוי טֹוָבה  זֹאת, הּוא עֹוד ּכְ

ת ַאְדמֹו״ר  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָבֵאר ּכְ ּמְ ֶ י ַמה ּשׁ ֹעֶמק יֹוֵתר, ַעל ּפִ ַפְרֹעה ּבְ ְכפּוי טֹוָבה ּדְ  ז( ְויּוַבן ָהִעְנָין ּדִ

ץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה חֹוֵלם  ְתִחיל ַוְיִהי ִמּקֵ ּבּור ַהּמַ ים( ּדִ תֹוַרת ַחּיִ ָהֶאְמָצִעי )ּבְ

ַמה  אן ּבְ ֲאָמר ּכָ ַהּמַ ן ּבְ ם ּכֵ ז ּגַ ה ְמֻרּמָ ִנילּוס ]ְוֵיׁש לֹוַמר ֶׁשּזֶ ה עֹוֵמד ַעל ַהְיאֹור32 ָהִעְנָין ּדְ ְוִהּנֵ
ָרִטים  ִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן, ַמה ּנֹוֵגַע ַהּפְ ֲעֶלה ִנילּוס ִלְקָראתֹו  ּדְ ְרכֹו ֶׁשּיַ ְרכֹו ּבֵ ה ּבֵ אֹוֵמר ּוַבּמֶ ֶ ּשׁ
תֹו ִנְמַׁשְך  ְרּכָ ְרֹעה ּוִמּבִ ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב ֶאת ּפַ ְרכֹו, ַוֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ]=ְוָהָיה לֹו לֹוַמר[ ּדְ ה ּבֵ ּמֶ ּבַ
ִנילּוס[   ז ְלָהִעְנָין ּדְ ֶזה ְמַרּמֵ א ֶׁשּבָ ל טּוב ִמְצַרִים ּוַפְרֹעה ָאַמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני  ֶאּלָ ּכָ
ד׳ ְנָהרֹות ֶׁשּיֹוְצִאים  ָהר ָהִראׁשֹון ּבְ ֱאַמר עֹוֵמד ַעל ַהְיאֹור הּוא ְנַהר ִנילּוס, ֶׁשהּוא ַהּנָ ּנֶ ֶ ַמה ּשׁ ּדְ

ָעה ָראִׁשים  ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ תּוב33 ּוִמּשׁ ּכָ ֶ ן, ְוהּוא ַמה ּשׁ ָהר ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ַהּגָ ִמּנָ
ׁש כּו'  ְוַהְינּו,  ָהר ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ַמּמָ ּנָ לּול ּוִמְתַאֵחד ּבַ ָהר ֶזה ֲעַדִין ָהָיה ּכָ יׁשֹון כּו' ֶׁשּנָ ֵׁשם ָהא׳ ּפִ
ָהר ָהִראׁשֹון  ּנָ ל ָמקֹום ּבַ ֵרד, ֶׁשֵהם ִנְפָרִדים, ִמּכָ ם ִיּפָ ָ ל ַהד׳ ְנָהרֹות ִנְמָׁשִכים ִמּשׁ ִעם ֱהיֹות ֶׁשּכָ ּדְ
ֲעֶלה ִנילּוס  ת ַיֲעקֹב ֶׁשּיַ נֹוֵגַע ְלִבְרּכַ ה מּוָבן ּבְ ָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן  ּוִמּזֶ ּנָ ֲענּוג ָהֶעְליֹון ֶׁשּבַ ֵמִאיר ּתַ
ר ּוִמְתַאֵחד ִעם  ֵ ָרָכה, ֶׁשֲהֵרי ְנַהר ִנילּוס ִמְתַקּשׁ ְכִלית ַהּבְ ָרָכה ֲהִכי ַנֲעֵלית, ּתַ ִלְקָראתֹו, ֶׁשּזֹו ּבְ

ֲענּוג ָהֶעְליֹון  ָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ֶׁשהּוא ִעְנַין ּתַ ַהּנָ

32(  פי"ט - פח, ב ואילך 
33(  בראשית ב, י ואילך 
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ים  ְׁשִמּיִ ִעְנָיִנים ּגַ ת ַיֲעקֹב ִנְמַׁשְך ְלַפְרֹעה לֹא ַרק טֹוָבה ּבְ ְרּכַ ה ַעל ְיֵדי ּבִ ּוְבֹעֶמק יֹוֵתר, ִהּנֵ
ת  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָבֵאר ּכְ מֹו ֶׁשּמְ ה  ְוָהִעְנָין הּוא, ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ִעְנָיִנים ַנֲעִלים ּדִ ם טֹוָבה ּבְ י ִאם ּגַ ּכִ

ֶרן ָהָאָטד ּגֹו׳ ַוּיֹאְמרּו ֵאֶבל  בֹאּו ַעד ּגֹ סּוק35 ַוּיָ אֹור ַהּתֹוָרה34 ַעל ַהּפָ ַמח ֶצֶדק ּבְ ַאְדמֹו״ר ַהּצֶ

ֵעי ֵליּה  ָהא ֵאֶבל ִיְׂשָרֵאל ִמּבָ ּזַֹהר36( ּדְ מֹו ֶׁשִהְקָׁשה ּבַ ְׁשָיא )ּכְ ֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים, ִוידּוָעה ַהּקֻ ּכָ
ַעם )ֶׁשאֹוֵמר(  ַמאי ַטְעָמא ְלִמְצָרִים ]=ֶׁשֲהֵרי ֵאֶבל ְלִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָצִריְך )לֹוַמר(, ַמהּו ַהּטַ
ית  ֵרְך ּבֵ ְתּבָ ְרֹעה ֶׁשּיִ י ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב ֶאת ּפַ ֶאְפָׁשר לֹוַמר ּכִ ַמח ֶצֶדק, ּדְ ְלִמְצָרִים[, ּוְמָבֵאר ַהּצֶ

ם  ַיֲעקֹב ַקּיָ ְבִזְמָנא ּדְ ּזַֹהר ָׁשם37 ּדִ ְדִאיָתא ּבַ ִיְׂשָרֵאל )ּכִ דּו ּבְ ְעּבְ ְגַלל ִיְׂשָרֵאל ְוֶׁשּלֹא ִיְׁשּתַ ְצִרי ּבִ ַהּמִ
ֹוֵלט ַעל  עֹוָלם, ֵאין ַעם ֶׁשּשׁ ם ּבָ ֲעקֹב ַקּיָ ַמן ֶׁשּיַ ּזְ נֹוי ]=ּבַ ָׁשְלָטא ַעל ּבְ א ּדְ ָעְלָמא לֹא ִאית ַעּמָ ּבְ
ה ַעל  יצֹוִצים  ְוַגם ָלֶהם ָהָיה ֲעִלּיָ ָניו[( ֶׁשָאז ָהָיה טֹוב ְלִמְצַרִים ְוטֹוב ְלִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעלּו ַהּנִ ּבָ

י ִאם  ְׁשִמי, ּכִ ֶמֶׁשְך ְלִמְצַרִים לֹא ַרק טֹוב ּגַ ת ַיֲעקֹב ּבְ ְרּכַ ַעל ְיֵדי ּבִ ֶרְך ְלַצּוֹות ָלֶזה38  ְוַהְינּו, ּדְ ּדֶ
ְׁשִביִלי ִנְבָרא  ב לֹוַמר ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחּיָ ה ּכָ ִהּנֵ ְלַצּוֹות ָלֶזה  ּדְ ֶרְך ָהִעְנָין ּדִ ּתֹוֶעֶלת רּוָחִני, ַעל ּדֶ

ְלַצּוֹות ָלֶזה  א ְלַצּוֹות ָלֶזה, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ָהִעְנָין ּדִ ּלֹו לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ָהעֹוָלם39, ּדְ

ְׁשָניֹות  ֵפרּוׁש ַהּמִ ה ּבְ ֲאֻרּכָ ְמבָֹאר ּבַ ר ִעם ָהעֹוָלם )ּכַ ׁשֹון ֶצֶות40 ְוִחּבּור, ֶׁשָהָאָדם ִמְתַחּבֵ ִמּלְ

ְרֹעה,  ִעְנַין ּפַ ֶרְך ֶזה ּבְ ר ִעם ָהָאָדם  ְוַעל ּדֶ ְתַחּבֵ ָהעֹוָלם ֶׁשּמִ ם ּבְ ״ם41(, ֲהֵרי ַנֲעֶׂשה ִעּלּוי ּגַ ְלָהַרְמּבַ
ה, ְוַהְינּו  ָ יר ַעל ְקֻדּשׁ ת ַיֲעקֹב לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסּתִ ְרּכַ ְלַבד ֶׁשַעל ְיֵדי ּבִ לֹא זֹו ּבִ ּדְ
ם  יָכְלּתֹו ּגַ א ֶׁשּלֹא ָהָיה ּבִ ֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶאּלָ ד ֶאת ּבְ ְעּבֵ ֶׁשּלֹא ַרק ֶׁשּלֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְׁשלֹט ּוְלִהְׁשּתַ
ְהֶיה ֶאֶרץ  ה ֶׁשּתִ ְמַׁשְך ִמּזֶ יצֹוצֹות ַעד ֶׁשּנִ ת ַיֲעקֹב ֶהֱעָלה ַהּנִ ְרּכַ ה ּבִ יר, ְוַאְדַרּבָ ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסּתִ
ַפְרֹעה ּוְבָכל  ם ִעּלּוי ּבְ ה עֹוד זֹאת, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה ּגַ ים, ִהּנֵ ְׁשִמּיִ ָכל ִעְנָיִנים ּגַ ְמבֶֹרֶכת ּבְ
ת ַיֲעקֹב  ְרּכַ ק ּבִ ּלֵ ְסּתַ קּות ַיֲעקֹב, ֶׁשּנִ ּלְ ֶרְך ְלַצּוֹות ָלֶזה  ְוָלֵכן ְלַאַחר ִהְסּתַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַעל ּדֶ
ק ֵמֶהם ּתֹוֶעֶלת ָהרּוָחִני  ּלֵ ְסּתַ ה ַעל ְיֵדי ֶזה לֹא ַרק ֶׁשּנִ ִיְׂשָרֵאל, ִהּנֵ ְצִרים ּבְ דּו ַהּמִ ְעּבְ ְוִנְׁשּתַ

בֹאּו ַעד  ְׁשִמי, ַעד ֶׁשֻהּכּו ֲעָׂשָרה ַמּכֹות כּו'42  ְוֶזהּו ַוּיָ ם טֹוב ַהּגַ דּו ּגַ א ֶׁשִאּבְ ְלַצּוֹות ָלֶזה, ֶאּלָ ּדִ
קּות ַיֲעקֹב הּוא ִעְנָין ֶׁשל ֵאֶבל ְלִמְצַרִים, ְולֹא  ּלְ ֵבד ְלִמְצָרִים, ֶׁשִהְסּתַ ֶרן ָהָאָטד ּגֹו׳ ֵאֶבל ּכָ ּגֹ

ְיָקא  ֵבד ּדַ י ִאם ֵאֶבל ּכָ ְסָתם ֵאֶבל ּכִ

34(  ויחי - תיח, ב 
35(  ויחי נ, י־יא 

36(  ח"א רמט, א 
37(  בסוף העמוד 

38(  ברכות ו, סע"ב  שבת  ל, ב 
39(  סנה' לז, סע"א )במשנה( 

40(  פרש"י שבת שם 
41(  בהקדמה - ד"ה  ואחר כן קרוב לסופו 

42(  אוה"ת שם 
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ַוְיָבֶרְך  ָהֱאֶמת הּוא ּדְ נֹוֵגַע ְלַפְרֹעה, ּדְ ֲאָמר ּבְ ַהּמַ אֹוֵמר ּבְ ֶ ֹעֶמק יֹוֵתר ַמה ּשׁ י ֶזה יּוַבן ּבְ ְוַעל ּפִ
ַעת ַהּטֹוב ָהֶעְליֹון  ֲעֶלה ִנילּוס ִלְקָראתֹו ְוהּוא ַהְׁשּפָ ְרכֹו ֶׁשּיַ ְרֹעה כּו' ּבֵ ַיֲעקֹב ֶאת ּפַ
ת  ִבְרּכַ י ּבְ פּוי טֹוָבה ְואֹוֵמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני  ּכִ ְרֹעה כּו' הּוא עֹוד ּכְ ה ּפַ ְמַׁשְך  ִהּנֵ ֶׁשּנִ
ִנילּוס ַיֲעֶלה ִלְקָראתֹו הּוא ִעְנַין  ה, ּדְ ָ ִעְנְיֵני ְקֻדּשׁ ְכִלית ַהּטֹוב ּבְ ם ּתַ ַיֲעקֹב ְלַפְרֹעה ִנְמַׁשְך ּגַ
ר ְלֵעיל ָסִעיף ז(, ְועֹוד יֹוֵתר, ֶׁשַעל ְיֵדי  ְזּכָ ּנִ ָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן )ּכַ ַהְמָׁשַכת ָהֹעֶנג ָהֶעְליֹון ֵמַהּנָ
ְצַרִים הּוא ֶעְרַות ָהָאֶרץ, ַנֲעָׂשה  מּוַרת ֶזה ֶׁשּמִ ה ּתְ ִמְצַרִים, ִהּנֵ ה ּבְ ָרָכה זֹו ִנְמְׁשָכה ְלַמּטָ ֶזה ֶׁשּבְ
ְרֹעה ִלי  ל ָמקֹום אֹוֵמר ּפַ ה  ּוִמּכָ ָ ְקֻדּשׁ ְכִלית ַהּטֹוב ּדִ ה, ֶׁשהּוא ּתַ ָ ה, ְלַצּוֹות ָלֶזה ִלְקֻדּשׁ ּבֹו ֲעִלּיָ
ְכִלית,  ה ַעד ֵאין ּתַ ַתְכִלית  ְוֶזהּו אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ פּוי טֹוָבה ּבְ הּו ּכְ ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני, ֶׁשּזֶ

ה זֹו  ְבִחיַנת ַמּטָ ם ּבִ ה ּגַ ּלֶ ט ּוִמְתּגַ ֵ ּשׁ ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף ִמְתּפַ

ר ְלֵעיל  ְזּכָ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד )ְוַכּנִ ֲעבֹוָדה ּבְ ם ּבָ מֹו ֵכן ֶיְׁשנֹו ּגַ ֲאָמר, ֲאֶׁשר ּכְ ַהּמַ  ח( ּוַמְמִׁשיְך ּבְ

ְבַבֲעֵלי  ַבֲעֵלי ֲעָסִקים ְויֹוְׁשֵבי ֹאֶהל, ּדִ ל ִעְנָין נֹוֵגַע ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם( ּבְ ֶׁשּכָ
ֲהַגם ֶׁשּיֹוֵדַע ּוַמֲאִמין  ה, ּדַ ל ַהַחִיל ַהּזֶ ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ּכָ חֹוֵׁשב ּדְ ֶ ֲעָסִקים הּוא ַמה ּשׁ
ֵעת ָהֵעֶסק ּגּוָפא הּוא חֹוֵׁשב  ל ָמקֹום, ּבְ ת ֲהָוָי' ִהיא ַתֲעִׁשיר, ִמּכָ ִבְרּכַ ׁשּוָטה( ּדְ ֱאמּוָנה ּפְ )ּבֶ
ַהּוָתֹו,  עֹוז ּבְ ה יֹוֵתר ַעד ֶׁשּיָ ה  ְוַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל ְלַמּטָ ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶ ּדְ
ת ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָבֵאר ּכְ מֹו ֶׁשּמְ ֶעֶצם ַמהּותֹו  ְוָהִעְנָין הּוא, ּכְ ֶאה ּבְ ֶׁשהּוא ִמְתּגָ

ת ֲהָוָי' ִהיא ַתֲעִׁשיר,  ִבְרּכַ ַכֲאֶׁשר ָהָאָדם יֹוֵדַע ּדְ תֹו43(, ּדְ ְתִחּלָ ים ּבִ ֶהְמֵׁשְך ַמִים ַרּבִ ה )ּבְ ֲאֻרּכָ ּבַ

ֲעֶׂשה  ּיַ ֶ ל ַמה ּשׁ רּוׁשֹו ּכָ ֹכל, ּפֵ ֲעֶׂשה44  ְוִעְנַין אֹוְמרֹו ּבְ ֹכל ֲאֶׁשר ּתַ ה ָאז ּוֵבַרְכָך ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ִהּנֵ
ֹעֶׁשר  ה ּבְ ר ִמּזֶ ֵ ְתַעּשׁ ָבר ָקָטן ֶׁשּיִ ת ּדָ ֲעִׂשּיַ ם ּבַ ְהֶיה ַהְצָלָחה ְיֵתָרה ּגַ ַיֲעֶלה ְלטֹוב ּוְלַהְצָלָחה ֶׁשּתִ
רּוׁש ֶׁשהּוא ַהּנֹוֵתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל  ַמה  ֵני ֶׁשּזֹוֵכר ֶׁשֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך ּפֵ הּו ִמּפְ ַרב ְוָעצּום  ֶׁשּזֶ

יג  ל ְלַהּשִׂ ּדֵ ְׁשּתַ ֶלב ִאיׁש, ֶׁשּמִ ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ּבְ ְרּכֹו45, ּדְ ף ּדַ ַסּלֵ ֲאֶׁשר ִאּוֶֶלת ָהָאָדם ּתְ ן ּכַ ֵאין ּכֵ ֶ ּשׁ
ִרים  ְזּכָ ָבִרים ַהּנִ ׁש לֹו ּדְ ִני )ֶׁשּיֵ ֵ ּוֹות ְלַהּשׁ ֵני ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְׁשּתַ הּו ִמּפְ ִכים ֵאָליו, ֶׁשּזֶ ָבִרים ֶׁשֵאיָנם ַׁשּיָ ּדְ
א ִליֵדי  ה ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ בֹו, ִהּנֵ ְעּתֹו ְלָהִבין ֶעְרּכֹו ּוַמֲעָלתֹו ּוַמֲעָמדֹו ּוַמּצָ ְלֵעיל( ֵמֲחַמת קֶֹצר ּדַ
ֵני  לּות ֶׁשּלֹו )ְולֹא ִמּפְ ּדְ ִהְׁשּתַ לּוי ּבַ ה, ֶׁשַהּכֹל ּתָ ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶ ַמֲחָׁשָבה ּדְ
ּוֵבַרְכָך ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך  ְלַבד ֶׁשָחֵסר ֶאְצלֹו ָהִעְנָין ּדְ ה לֹא זֹו ּבִ ת ֲהָוָי' ִהיא ַתֲעִׁשיר(  ַוֲאַזי, ִהּנֵ ְרּכַ ֶׁשּבִ
ִביא ָׁשם  ָהָיה לֹו ִלְפֵני ֶזה )ּוְכמֹו ֶׁשּמֵ ֶ ם ַמה ּשׁ א עֹוד, ֶׁשהּוא אֹוֵבד ּגַ ֲעֶׂשה, ֶאּלָ ֹכל ֲאֶׁשר ּתַ ּבְ
ֹכִחי ְוֹעֶצם  ָחה ּדְ ד ַהַהּנָ א ִמּצַ ל ֶזה ּבָ ָנה  ֶׁשּכָ ַסּכָ ן ּבְ ּכֵ ְסּתַ ַעְצמֹו ֶׁשּיִ ֶזה( ַעד ֶׁשּגֹוֵרם ּבְ ָׁשִלים ּבָ ַהּמְ

ה  ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶ

43(  פ"א־ב 
44(  ראה טו, יח 
45(  משלי יט, ג 
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ֲהַגם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְויֹוֵדַע ֶׁשהּוא ּתֹוַרת  יֹוְׁשֵבי ֹאֶהל, ּדַ ְכמֹוֹ ֵכן הּוא ּבְ ֲאָמר, ּדִ ַהּמַ ּוַמְמִׁשיְך ּבְ
ה46(,  ִחּלָ ּתֹוָרה ּתְ ְרכּו ּבַ הּו ִעְנַין ּבֵ רּוְך הּוא )ֶׁשּזֶ דֹוׁש ּבָ ֲהָוָי' ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ֶׁשל ַהּקָ
ֲעֵלי  ֵעת ִלּמּודֹו ׁשֹוֵכַח ַעל נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ְוהּוא ֶאְצלֹו ִעְנָין ִׂשְכִלי  ּוְבֻדְגַמת ּבַ ל ָמקֹום ּבְ ִמּכָ
ל ָמקֹום,  ֵרְך ַהּנֹוֵתן ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל, ִמּכָ ׁשּוָטה ֶׁשהּוא ִיְתּבָ ֱאמּוָנה ּפְ ַמֲאִמין ּבֶ ֲהַגם ּדְ ֲעָסִקים, ּדַ
ֲהַגם ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ּתֹוַרת ֲהָוָי', ֶעֶצם  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּדַ מֹו ֵכן הּוא ּבְ ְדָבֵעי, ּכְ ְיסֹוד ָהֵעֶסק ֵאינֹו ּכִ
הּו  ׁשּוָטה ֶׁשּזֶ ֱאמּוָנה ּפְ הּוא ֶאְצלֹו ִעְנָין ִׂשְכִלי  ְוָלֵכן, ֲהַגם ֶׁשּיֹוֵדַע ּבֶ ְדָבֵעי, ּדְ ּמּוד ֵאינֹו ּכִ ַהּלִ
ְכִלי,  ְׁשָאר ַרק ִעְנַין ַהּשִׂ ְך ֶׁשּנִ ְלֵׁשל ַאַחר ּכָ ה ִמְׁשּתַ ם הּוא ִׂשְכִלי, ּוִמּזֶ ָכל זֹאת ֲהֵרי ּגַ ּתֹוַרת ֲהָוָי' ּבְ
מֹו  ַבר ֲהָלָכה ֶׁשהּוא ֶהֶפְך ַהּתֹוָרה  ְוָהִעְנָין הּוא, ּכְ ֹכַח ַהּתֹוָרה אֹוֵמר ּדְ ֶׁשֶאְפָׁשר ָחִליָלה ֶׁשּבְ

ָמִצינּו  ים47( ּדְ ֻקְנְטֵרס ֵעץ ַהַחּיִ "ּב ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן )ּבְ ַ ת ַאְדמֹו״ר ְמהֹוַרּשׁ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָבֵאר ּכְ ֶׁשּמְ

ְדָרׁש48 ּוְגָמָרא49,  ּמִ ֵדָעה ַאַחת ּבַ ַעת ּכְ ה ִנְמְׁשָלה ִלְתֵאָנה, ּוְתֵאָנה ִהיא ֵעץ ַהּדַ ַעל ּפֶ תֹוָרה ֶׁשּבְ ּדְ
ַעת כּו'  ּוֶבֱאֶמת  ה ֶׁשִהיא ֵעץ ַהּדַ ַעל ּפֶ ְך לֹוַמר ַעל ּתֹוָרה ֶׁשּבְ ָבר ֵאיְך ַׁשּיָ ְוִלְכאֹוָרה ִנְפָלא ַהּדָ

ּוָָנה  טֹוב ָוָרע, ָאְמָנם ֵאין ַהּכַ ה ִהיא ִאיָלָנא ּדְ ַעל ּפֶ תֹוָרה ֶׁשּבְ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא50 ּדְ ן ּבְ ְמבָֹאר ּכֵ

טֹוב ָוָרע51, ֶׁשהּוא  ִאיָלָנא ּדְ ּה ּבְ ׁשּות ֶׁשּלָ ד ַהִהְתַלּבְ א ִמּצַ ַעל ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ַחס ְוָׁשלֹום כּו' ֶאּלָ
ה ֵאֶצל  ְלֵׁשל ִמּזֶ ְׁשּתַ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, ֶאְפָׁשר ֶׁשּיִ ֶׁשת ּבְ יָון ֶׁשִהיא ִמְתַלּבֶ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם  ֲאָבל ִמּכֵ

לֹא ָזכּו )ַהְינּו ֶׁשָחֵסר ֶאְצלֹו  ָמָרא52 ּדְ ּגְ ְדִאיָתא ּבַ ָאָדם ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִעְנָין ֶׁשל ֶהֶפְך ַהּטֹוב, ּכִ
ל ַהֲהָלכֹות  ד ֶזה ֶׁשּכָ ּצַ ֶות  ּוְמָבֵאר ָׁשם, ֶׁשּמִ ּתֹוָרה ֶׁשּלֹו( ַנֲעָׂשה לֹו ַסם ַהּמָ ַזּכּות ּוְבִהירּות ּבַ
ים )ַהְינּו  ְׁשִמּיִ ִעְנָיִנים ּגַ ים, ּוְכֶׁשּלֹוֵמד ַהֲהָלכֹות ֲהֵרי הּוא עֹוֵסק ּבְ ְׁשִמּיִ ְדָבִרים ּגַ ִׁשים ּבִ ְמֻלּבָ
ְׁשִמית(, ָיכֹול ִלְהיֹות ֵיׁש ְוָדָבר ְוִלְׁשּכַֹח ַעל  ָגה ּגַ ֲהָבָנה ְוַהּשָׂ ְׁשִמי ּדַ ֵׂשֶכל ּגַ ֶׁשהּוא עֹוֵסק ּבְ
יר ַעל  ר ּוַמֲעִלים ּוַמְסּתִ ּבֵ ֶכל ִמְתּגַ ה יֹוֵתר, ֶׁשַהּשֵׂ כֹול ִלּפֹל ְלַמּטָ ּתֹוָרה, ַעד ֶׁשּיָ ָהֱאלֹקּות ֶׁשּבַ

ַלן  ֶות ַרֲחָמָנא ִליּצְ ֶזה, ְוַנֲעָׂשה לֹו ַסם ַהּמָ ָהֱאלֹקּות ֶׁשּבָ

ַהָּותֹו  ָיעֹוז ּבְ ֶרְך ָהִעְנָין ּדְ ְביֹוְׁשֵבי ֹאֶהל ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ַעל ּדֶ ֲאָמר ּדִ ַהּמַ אֹוֵמר ּבְ ֶ ְוֶזהּו ַמה ּשׁ
ֶזה ְלִעְנָין ֶׁשל ֶהֶפְך ַהּתֹוָרה,  ׁש ּבָ ּמֵ ּתֹוָרה ּוִמְׁשּתַ ַבֲעֵלי ֵעֶסק, ֶׁשּלֹוֵקַח ַהָחְכָמה ָוֵׂשֶכל ֶׁשּבַ ּדְ

פּוי טֹוָבה ֶׁשאֹוֵמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני  הּו ִעְנָין ֶׁשל ָיעֹוז, ַעד ֶׁשהּוא ּכְ ֶׁשּזֶ

46(  נדרים פא, א  ב"מ פה, רע"ב  וראה ר' יונה הובא בר"ן נדרים שם  ב"ח או"ח סמ"ז 
47(  רפ"ה  פי"א 
48(  ב"ר פי"ט, ו 
49(  ברכות מ, א 
50(  נשא קכד, ב 

51(  אגה"ק סכ"ו )קמג, ב ואילך( 
52(  יומא עב, ב  וראה בארוכה קונ' עה"ח שם )פ"ה ואילך( 
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ְדֵרגֹות  ט ַעד ַלּמַ ֵ ּשׁ ְכִלית, ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף ִמְתּפַ ה ַעד ֵאין ּתַ יֹוד( ְוֶזהּו אֹור ֵאין סֹוף ְלַמּטָ

עּו ְבַים  ַבע ְלׁשֹון ֻטּבְ ֶזהּו ִעְנַין ַהּטֶ ִעיף, ּדְ ַהּסָ ם ּבְ ַסּיֵ ְחּתֹונֹות, ּוְכמֹו ֶׁשּמְ ַהּיֹוֵתר ּתַ
ְדֵרגֹות ַהּיֹוֵתר ַאֲחרֹונֹות,  יֹוֵתר כּו' ַעד ַהּמַ ר ְוַהֶהְעֵלם ּבְ ַהֶהְסּתֵ ע ּבְ סּוף, ֶׁשָהאֹור הּוא ֻמְטּבָ
ְלֵׁשל  ם ָׁשם ִמְׁשּתַ ד, ֶׁשּגַ ם ְלִעְנָין ֶׁשל ְמַנּגֵ ִעיף( ּגַ ַהּסָ ה ּבְ ֲאֻרּכָ ְמבָֹאר ּבַ ֶזה ִהיא )ּכַ ּוָָנה ּבָ ֶׁשַהּכַ
ְכִלית ֲהֵרי הּוא ִעְנָין ֶׁשל אֹור  ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ַהּמַ ׁש ּבְ ְתַלּבֵ מֹו ֶׁשּמִ ם ּכְ א ֶׁשּגַ אֹור ֵאין סֹוף  ֶאּלָ
ִזים  ח, ּוְמַבְזּבְ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ל ִיּדַ ד ֶזה ּבַ ַאֲחֵרי ֶזה  ּוִמּצַ ִעיף ֶׁשּלְ ּסָ ְמִׁשיְך ְלָבֵאר ּבַ מֹו ֶׁשּמַ ֵאין סֹוף, ּכְ
ִעיִפים  ּסְ ְמבָֹאר ּבַ ְלַמְעָלה, ֶׁשהּוא ִעְנַין אֹור ֵאין סֹוף ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ )ּכַ ָהאֹוָצרֹות ּדִ
ַח  י ִאם ַאְנֵׁשי ַהַחִיל ְלַנּצֵ ִקיֵדי ַהַחִיל ּכִ ה נֹוֵתן ּכַֹח ְלִצְבאֹות ֲהָוָי', לֹא ַרק ּפְ ַאֲחֵרי ֶזה(, ֶׁשּזֶ ֶׁשּלְ
חֹון  ּצָ ְוָקא עֹוִׂשים ֶאת ַהּנִ חֹון הּוא ַעל ְיֵדי ַאְנֵׁשי ַהַחִיל, ֶׁשֵהם ּדַ ּצָ ר ַהּנִ ה, ִעּקַ ְלָחָמה  ְוַאְדַרּבָ ַהּמִ
ר  מֹו ַעּמּוד ַהְמַחּבֵ ים עֹוְמִדים, ּכְ ן, ֲעֵצי ִׁשּטִ ְׁשּכָ ְהֶיה ְקָרִׁשים ַלּמִ עֹוָלם ֶׁשּיִ ַלֲהֹפְך ֶׁשֶקר ּוְׁשטּות ּדְ

ְׂשָרֵאל,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ תֹוָכם, ּבְ י ּבְ ׁש ְוָׁשַכְנּתִ ֲעֶׂשה ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ ה53, ַעד ֶׁשּנַ ג ְוָהִרְצּפָ ַהּגַ
ה  ִחּלָ ּתְ מֹו ֶׁשָהָיה ּבַ ְחּתֹוִנים ּכְ ּתַ ר ְׁשִכיָנה ּבַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמְמִׁשיִכים ִעּקַ ְוַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ּכָ
ה,  י ֲאחֹוִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ ַעם ּבָ ֲעֶׂשה עֹוד ּפַ י ְלִגּנּוִני, ֶׁשּנַ ְחּתֹוִנים ָהְיָתה ְלַגּנִ ּתַ ר ְׁשִכיָנה ּבַ ִעּקַ ּדְ

ׁש  ָקרֹוב ַמּמָ ִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ּבְ ּבְ

53(  ראה ]לעיל[ בהמשך רפ"ט ]סה"מ ה'תש"י ע' 123 ואילך[ 
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בס"ד. יּו"ד ְׁשָבט ה'תשמ"ג.

ִּבְלִּתי ֻמֶּגּה

ַעל ַהִהּלּוָלא  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ּבַ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ה1 ּוֵמִביא ַעל ֶזה ּכְ י ֲאחֹוִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ ּבָ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה )תש"י(  ּפַ ן ַעל ָידֹו ְליּו"ד ְׁשָבט ּבַ ּתַ ְתִחיל ֶזה2 ]ֶׁשּנִ ּבּור ַהּמַ ַמֲאָמרֹו ּדִ ּבְ

ִאיָתא  ָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה[  ּדְ ְׁשָבט ּבְ ֲעִׂשיִרי ּבִ י ָאז ַנֲעָׂשה ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה3 ְלָלְמדֹו ּבָ ּוִמּנִ

ְחּתֹוִנים ָהְיָתה,  ּתַ ר ְׁשִכיָנה ּבַ ִעּקַ ה, ּדְ ִחּלָ ּתְ ִרי ּבַ קֹום ֶׁשָהָיה ִעּקָ י ְלִגּנּוִני ַלּמָ ה4 ְלַגּנִ ִמְדָרׁש ַרּבָ ּבְ
דּוַע  ַעל ְיֵדי ִעְנָין ַהּיָ ה ְלַמְעָלה, ּדְ ַמּטָ ִכיָנה ִמּלְ ְ ָקה ַהּשׁ ּלְ י ְרצּוִיים ִנְסּתַ ְלּתִ ְוַעל ְיֵדי ז' ִעְנָיִנים ַהּבִ
י ְרצּוִיים  ְלּתִ ִכיָנה ֵמֶאֶרץ ָלָרִקיַע ָהא' ְוַעל ְיֵדי ו' ָהִעְנָיִנים ַהּבִ ְ ָקה ַהּשׁ ּלְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְסּתַ ּדְ
יִקים ְוהֹוִרידּו ֶאת  ְך ָעְמדּו ִׁשְבָעה ַצּדִ ִביִעי  ְוַאַחר ּכָ ְ ָקה ַעד ָלָרִקיַע ַהּשׁ ּלְ ַאֲחֵרי ֶזה ִנְסּתַ ֶׁשּלְ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם5, הֹוִריָדּה ֵמָרִקיַע ַהז' ַלו',  ה, ּדְ ִכיָנה ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ְ ַהּשׁ
ִביִעין  ְ ִביִעי ְוָכל ַהּשׁ ְ א ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ַהּשׁ ה יֹוֵתר ַעד ֶׁשּבָ ַאֲחָריו הֹוִרידּו ְלַמּטָ יִקים ֶׁשּלְ ּדִ ְוַהּצַ

ה,  ְמִׁשיִכים ְלַמּטָ ר ְׁשִכיָנה ֶׁשּמַ ת ִעּקַ ְרּגַ ָאֶרץ  ּוְלָבֵאר ּדַ ה ּבָ ֲחִביִבין6 ְוהֹוִריָדּה ֵמָרִקיַע ָהא' ְלַמּטָ

בֹודֹו ֶׁשל  ט ּכְ ֵ ּשׁ הּו ָעְלִמין ]=ִהְתּפַ ֻכּלְ ִריְך הּוא ּבְ קּוְדָׁשא ּבְ ק ְיָקָרא ּדְ ּלַ ֲאָמר7 ִאְסּתַ ֵמִביא ַהּמַ
ָׁשֶוה,  הּו ָעְלִמין ּבְ ֻכּלְ הּו ָעְלִמין הּוא ֶׁשהּוא ּבְ ֻכּלְ ֵפרּוׁש ּבְ ָכל ָהעֹוָלמֹות[, ּדְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
כּות ָלעֹוָלמֹות,  ּיָ ַ ַמְעָלה ִמּשׁ ִחיַנת אֹור ֶׁשּלְ ַמְדֵרָגה זֹו  ֶׁשִהיא ּבְ ֶדל ָהִעּלּוי ּדְ ה מֹוֶרה ַעל ּגֹ ֶׁשּזֶ
ַהְמָׁשַכת אֹור  ֶ ם ַמה ּשׁ ֶזהּו ּגַ ָׁשֶוה  ּדְ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּבְ ֵכן ֹאֶפן ַהְמָׁשָכתֹו הּוא ּבְ ִחיַנת סֹוֵבב, ֶׁשּלָ ּבְ
הּו ָעְלִמין(  ִלְהיֹותֹו  ֻכּלְ ִריְך הּוא ּבְ קּוְדָׁשא ּבְ ק ְיָקָרא ּדְ ּלַ קּות )ִאְסּתַ ּלְ ֵׁשם ִהְסּתַ ֶזה ִנְקֵראת ּבְ

ְׂשָרֵאל  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ְפִקיד ֶׁשל ּכָ ְבִחיַנת רֹוְממּות8  ְוַהּתַ ל ָעְלִמין כּו' ּבִ ּלּוי אֹור ַהּסֹוֵבב ּכָ ּגִ

נּו ָלַעד  יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְוִיְׁשּכְ תּוב9 ַצּדִ ה  ּוְכמֹו ֶׁשּכָ ִגּלּוי ְלַמּטָ ְהֶיה ּבְ הּוא ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֶזה ֶׁשּיִ

1(  שה"ש ה, א 
2(  נדפס בסה"מ ה'תש"י ע' 111 ואילך 

3(  ראה תוד"ה נפסל - מנחות כ, ב 
4(  שהש"ר עה"פ  וש"נ 

5(  יחזקאל לג, כד 
6(  ויק"ר פכ"ט, יא 

7(  זח"ב קכח, ב  וראה תניא פכ"ז )לד,א(  לקו"ת ר"פ פקודי  ועוד 
8(  תו"א ויקהל פט, ד 

9(  תהלים לז, כט 



כ

ִחיַנת ַעד11 )ׁשֹוֵכן  ין ּוְלַהְמִׁשיְך ּבְ יִקים10, ִהיא ְלַהְׁשּכִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ יִקים, ְוַעּמֵ ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּצַ ָעֶליָה, ּדַ

ּנּו12  ה ִמּמֶ ְחּתֹון ְלַמּטָ ְחּתֹון ֶׁשֵאין ּתַ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ָאֶרץ, ּבָ ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש( ָעֶליָה, ּבָ

ּוּוי  ַהּצִ ֶ נֹוָסף ַעל ַמה ּשׁ ן, ּדְ ְׁשּכָ ת ַהּמִ ינּו הּוא ֲעִׂשּיַ ֹמֶׁשה ַרּבֵ ים ּדְ ִרּיִ ָהִעְנָיִנים ָהִעּקָ ּמֵ ֶ ְוֶזהּו ַמה ּשׁ
ל  ֵני ִיְׂשָרֵאל ּכָ ם ְלַאֲחֵרי ֶׁשָעׂשּו ּבְ ה ּגַ ינּו, ִהּנֵ ן ָהָיה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרּבֵ ְׁשּכָ ת ַהּמִ ַעל ֲעִׂשּיַ
ן ָהְיָתה  ְׁשּכָ ֹכל ֲאֶׁשר ִצּוָה ה' ֶאת ֹמֶׁשה לֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲהִקימֹו ַוֲהָקַמת ַהּמִ ן ּכְ ְׁשּכָ ְמֶלאֶכת ַהּמִ

י  ׁש ְוָׁשַכְנּתִ תּוב14, ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ מֹו ֶׁשּכָ ן הּוא ּכְ ְׁשּכָ י ִעְנַין ַהּמִ ינּו ַעְצמֹו13, ּכִ ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרּבֵ
י(  )ְוָׁשַכְנּתִ ְרׁשּו ֲחַז"ל ּדִ ָאֶרץ  ַוֲהַגם ֶׁשּדָ ה ּבָ י( ְלַמּטָ ר ְׁשִכיָנה )ְוָׁשַכְנּתִ תֹוָכם, ַהְמָׁשַכת ִעּקַ ּבְ

ׁשּוטֹו, ֶׁשַהְׁשָרַאת  ְׂשָרֵאל15, ֲהֵרי ֵאין ִעְנָין יֹוֵצא ִמּפְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ ְבתֹוָכם הּוא ּבְ

ן  ְׁשּכָ ֶהם ַנֲעָׂשה ַהּמִ ים ֶׁשּמֵ ְׁשִמּיִ ָבִרים ַהּגַ ט"ו17 ּדְ י"ג16 אֹו ּבְ ְׁשִמי, ּבְ ן ַהּגַ ְׁשּכָ ּמִ ִכיָנה ָהְיָתה ּבַ ְ ַהּשׁ
יָון  תֹוָכם[  ּוִמּכֵ י ּבְ ְׂשָרֵאל ָהָיה ַעל ְיֵדי ְוָׁשַכְנּתִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ תֹוָכם ּבְ י ּבְ ]ְוַגם ְוָׁשַכְנּתִ
ְוָקא  ָאֶרץ, ָלֵכן ַעל ָידֹו ּדַ ה ּבָ ִכיָנה )ֵמָרִקיַע ָהא'( ְלַמּטָ ְ ֶׁשִעְנָינֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה הּוא ְלַהְמִׁשיְך ַהּשׁ
מֹו  ן ּכְ ְׁשּכָ ת ַהּמִ ֲעִׂשּיַ ם ִעְנָין ָהרּוָחִני ּבַ ן )ּכֹוֵלל ּגַ ְׁשּכָ ת ַהּמִ ִתיַנת ּכַֹח ַעל ֲעִׂשּיַ ּוּוי ְוַהּנְ ן ַהּצִ ִנּתַ
ְחּתֹון  ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ְחּתֹוִנים  ּבָ ּתַ ר ְׁשִכיָנה ּבַ ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה(, ְלַהְמִׁשיְך ִעּקַ ָכל ַהּדֹורֹות ֶׁשּלְ ֶׁשהּוא ּבְ
ָרִׁשים,  ֶהם ַנֲעׂשּו ַהּקְ ים, ֶׁשּמֵ ן ָהָיה ֵמֲעֵצי ִׁשּטִ ְׁשּכָ ַהּמִ ֶ ּנּו  ְוֶזהּו ַמה ּשׁ ה ִמּמֶ ְחּתֹון ְלַמּטָ ֶׁשֵאין ּתַ

ים עֹוְמִדים  ֶקֶרׁש הּוא אֹוִתּיֹות ֶׁשֶקר  ן ֲעֵצי ִׁשּטִ ְׁשּכָ ָרִׁשים ַלּמִ תּוב18 ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהּקְ מֹו ֶׁשּכָ ּכְ
ן ִנְכָנס  א ִאם ּכֵ ת ֶזה, ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאּלָ ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ א ֵמַהּשׁ עֹוָלם, ַהּבָ ֶקר ּדְ ֶ ְוהּוא ַהּשׁ

ה[, ֶׁשּנֹוֶטה ְקָצת  ה הּוא ְנִטּיָ ֵפרּוׁש ִׁשּטָ ְלַבד ]ּדְ ָיה ּבִ ּבֹו רּוַח ְׁשטּות19  ֶׁשַהַהְתָחָלה ִהיא ַרק ַהּטָ

ׁש ְוַעד ֶׁשעֹוֵבר  א ִלְׁשטּות ַמּמָ ָיה זֹו ּבָ ט20, ּוֵמַהּטָ ֶרְך ֲהָוָי' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשּפָ ָׁשר, ּדֶ ֶרְך ַהּיָ ִמּדֶ
ים עֹוְמִדים,  ן ֲעֵצי ִׁשּטִ ְׁשּכָ ָרִׁשים ַלּמִ ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהּקְ ַלן, ְוַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּדִ ֲעֵבָרה ַרֲחָמָנא ִליּצְ
ן  ְׁשּכָ עֹוָלם ְלֶקֶרׁש ַהּמִ ֶקר ּדְ ֶ ים( ְוַהּשׁ ה )ֲעֵצי ִׁשּטִ ָ ְקֻדּשׁ ת ֶזה ִלְׁשטּות ּדִ ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ ִכים ַהּשׁ ַהּפְ ֶׁשּמְ
ְחּתֹוִנים,  ּתַ ר( ְׁשִכיָנה ּבַ תֹוָכם, ַהְמָׁשַכת )ִעּקַ י ּבְ ן(, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְוָׁשַכְנּתִ ְׁשּכָ )ְקָרִׁשים ַלּמִ

10(  ישעי' ס, כא 
11(  ראה זח"ב ר"פ ויקרא ובביאוה"ז שם  לקו"ת שם ד, סע"ד ואילך  ז, א־ב 

12(  תניא רפל"ו 
13(  תנחומא פקודי יא  פרש"י עה"פ פקודי לט, לג 

14(  תרומה כה, ח 
15(  של"ה סט, א  רא, א  שכה, א  שכו, ב  ובכ"מ 

16(  תנחומא תרומה ה  שהש"ר פ"ד, יג  זח"ב קמח, א  פרש"י ודעת זקנים מבעה"ת ר"פ תרומה 
17(  בחיי שם כה, ז  כלי יקר שם, ג 

18(  תרומה כו, טז 
19(  סוטה ג, א 

20(  וירא יח, יט 



כא

ְחּתֹון  ְחּתֹון ֶׁשֵאין ּתַ עֹוָלם, ּתַ ת ֶזה ְוֶׁשֶקר ּדְ ְלֻעּמַ ְחּתֹון ֶׁשָהָיה ּבֹו )ִלְפֵני ֶזה( ְׁשטּות ּדִ ַהּתַ ַעד ּבְ
ּנּו  ה ִמּמֶ ְלַמּטָ

ְוָקא  ה, ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ָ ִדים ִלְקֻדּשׁ עֹוָלם ֶׁשֵהם ְמַנּגְ ֶקר ּדְ ֶ ת ֶזה ְוַהּשׁ ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ ה ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ְוִהּנֵ
ַהֶהְמֵׁשְך22 ָמָׁשל ַעל  ר21  ְוַכְמבָֹאר ּבְ ַמְעָלה, ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל לֹא ְיַׁשּקֵ ַצח ֶׁשּלְ ִמְתעֹוֵרר ַהּנֶ
ֶחְפצֹו,  ָלל ּוַמְנִהיג ַמְלכּותֹו ּכְ חֹון ּכְ ּצָ ְך ִעְנַין ַהּנִ ד ֵאינֹו ַׁשּיָ ְבלֹא ְמַנּגֵ ָׂשר ָוָדם, ּדִ ֶלְך ּבָ ֶזה ִמּמֶ
ָׂשר ָוָדם הּוא  ֶמֶלְך ּבָ חֹון ּדְ ּצָ ּנִ ֶ ַעם ַעל ֶזה )ַמה ּשׁ ד  ְוַהּטַ ׁש ְמַנּגֵ ֶׁשּיֵ ְוָקא ּכְ חֹון הּוא ּדַ ּצָ ְוִעְנַין ַהּנִ
ְוָקא, ְוָלֵכן  ד ּדַ ַמְעָלה ִמְתעֹוֶרֶרת ַעל ְיֵדי ַהְמַנּגֵ ַצח ֶׁשּלְ ת ַהּנֶ ּדַ ד( הּוא ְלִפי ֶׁשּמִ ׁש ְמַנּגֵ ֶׁשּיֵ ְוָקא ּכְ ּדַ
ַאְרָעא ]=ַמְלכּות ָהָאֶרץ[  ְלכּוָתא ּדְ רּוְך הּוא הּוא ֶׁשּמַ דֹוׁש ּבָ י ְרצֹון ַהּקָ ה, ּכִ ם ְלַמּטָ ן ּגַ ַנֲעָׂשה ּכֵ

בֹוּהַ ְמֹאד  ַצח הּוא ּגָ ׁשֶֹרׁש ַהּנֶ ַמִים[23  ּוִבְהיֹות ּדְ ָ ְרִקיָעא ]=ַמְלכּות ַהּשׁ ֵעין ַמְלכּוָתא ּדִ ְהֶיה ּכְ ּתִ

ַמְעָלה   ִחיַנת ָהאֹוָצר ֶׁשּלְ ה ּבְ ּלֶ ד, ִנְמָׁשְך ּוִמְתּגַ ַח ֶאת ַהְמַנּגֵ ְכֵדי ְלַנּצֵ ֶתר24(, ָלֵכן ּבִ ִניִמּיּות ַהּכֶ )ּפְ
ְלכּוָתא  ַעם ַעל ֶזה הּוא ְלִפי ֶׁשּמַ ָׂשר ָוָדם ]ֶׁשַהּטַ ֶלְך ּבָ ַהֶהְמֵׁשְך22 ָמָׁשל ַעל ֶזה ִמּמֶ ְוַכְמבָֹאר ּבְ
ל ְסֻגּלֹות ָהאֹוָצרֹות  ז ּכָ ד הּוא ְמַבְזּבֵ ְׁשִביל ִנּצּוַח ַהְמַנּגֵ ְרִקיָעא[, ֶׁשּבִ ֵעין ַמְלכּוָתא ּדִ ַאְרָעא ּכְ ּדְ
יֹוֵתר ְוַעד  אֹוָצרֹות ֵאּלּו ֵהם ְיָקִרים ֶאְצלֹו ּבְ ה ָׁשִנים ִמּדֹור ַאַחר ּדֹור, ּדְ ּמָ ֶמֶׁשְך ּכַ צּו ּבְ ְקּבְ ֶׁשּנִ
ָלל ְוֵהם  ם ֵאינֹו ַמְרֶאה אֹוָתם ּכְ א ְיֵתָרה ִמּזֹו ֶׁשּגַ ָלל ֶאּלָ ֶהם ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ לֹא ַרק ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשּתַ ּדְ
ה לֹא ַרק  ְלָחָמה ִהּנֵ ְׁשִביל ִנּצּוַח ַהּמִ י ֵכן, ּבִ ל רֹוֶאה, ְוַאף ַעל ּפִ מּוִסים ַוֲחתּוִמים ֵמֵעין ּכָ ּכְ
ז אֹוָתם  ם ְמַבְזּבֵ א ֶׁשהּוא ּגַ ֶהם, ֶאּלָ ׁש ּבָ ּמֵ ה ֶאת ָהאֹוָצרֹות ְולֹא ַרק ֶׁשהּוא ִמְׁשּתַ ֶׁשהּוא ְמַגּלֶ
חֹון ֶזה  ִנּצָ ד, ּדְ חּו ֶאת ַהְמַנּגֵ ַנּצְ ְכֵדי ֶׁשּיְ ְׁשִביל ַאְנֵׁשי ַהַחִיל, ּבִ ִקיֵדי ַהַחִיל ּבִ ּומֹוְסָרם ַעל ְיֵדי ּפְ
ַאְרָעא,  ַמְלכּוָתא ּדְ ם ּבְ ן ּגַ ְלֵׁשל ּכֵ ה ִנְׁשּתַ ּזֶ ֶרְך ֶזה הּוא ְלַמְעָלה ]ֶׁשּמִ ֶלְך  ְוַעל ּדֶ הּוא ִנְצחֹון ַהּמֶ
ָכל ְסִתיִמין,  ל רֹוֶאה, ְסִתימּו ּדְ מּוס ְוָחתּום ֵמֵעין ּכָ ֶיְׁשנֹו אֹוָצר ֶׁשהּוא ּכָ ר ְלֵעיל[, ּדְ ְזּכָ ּנִ ּכַ

ּקּוֵני זַֹהר26 אֹור ֵאין סֹוף  י ַמֲאַמר ַהּתִ ַמְעָלה ַעל ּפִ ַהֶהְמֵׁשְך25 ִעְנַין ָהאֹוָצר ֶׁשּלְ ְוַכְמבָֹאר ּבְ
ַמְעָלה ֵיׁש  ִבְבִחיַנת ָהאֹוָצר ֶׁשּלְ ְכִלית ]ּדְ ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה ּמַ

ְלכּות(, אֹוָצר ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים27  ְוֵיׁש  ְרָאה )ְסִפיַרת ַהּמַ ָרגֹות  ַמְתִחיל ֵמִעְנַין ַהּיִ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
א ֲהִכי  ְרּגָ ּדַ אן הּוא ּבַ י  ְוִעְנַין ָהאֹוָצר ַהְמבָֹאר ּכָ ָרגֹות ַנֲעלֹות יֹוֵתר, ְוַעד ָלאֹוָצר ָהֲאִמּתִ ּדְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ִבְזּבּוז( ְלִצְבאֹות ה', ֵהם ּכָ ן )ּוְבֹאֶפן ּדְ י[  ְואֹוָצר ֶזה ִנּתָ ֶעְליֹוָנה  אֹוָצר ָהֲאִמּתִ

21(  ש"א טו, כט  וראה בההמשך פי"ח 
22(  פי"א 

23(  ברכות נח, א  זח"א קצז, רע"א  ח"ג קעו, ב 
24(  המשך הנ"ל ספי"ז 

25(  פי"ב ואילך 
26(  ראה תקו"ז סוף תנ"ז  ז"ח יתרו )לד, סע"ג( 

27(  ברכות לג, ב  וראה גם שבת לא, ב  וראה ד"ה א"ר אושעיא כו' צדקת פרזונו תרפ"ט פ"ו )סה"מ קונטרסים 
ח"א לו, ב( 



כב

ֶעֶצם ַהּיֹום  ָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת28( ַוְיִהי ּבְ ּפָ תּוב )ּבַ ֵׁשם ִצְבאֹות ה', ּוְכמֹו ֶׁשּכָ ְקָרִאים ּבְ ְׂשָרֵאל ֶׁשּנִ ִמּיִ
ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל  ל ִצְבאֹות ה' ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, הֹוִציא ה' ֶאת ּבְ ה ָיְצאּו ּכָ ַהּזֶ
תּוב  מֹו ֶׁשּכָ ְוָקא )ּכְ ְוָקא, ּוְבָיד ָרָמה ּדַ תֹור ָצָבא ּדַ לּות ִהיא ּבְ יִציַאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַהּגָ ִצְבאֹוָתם, ּדִ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך )ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ חֹון, ִנְצחֹון ַהּמֶ ּצָ ֹפַעל ֶאת ַהּנִ ָפָרָׁשֵתנּו29(, ּוְמִביִאים ּבְ ּבְ
ְׁשִמי  ה ַהּגַ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ חֹון( הּוא ְלַמּטָ ּצָ ּלּוי ָהאֹוָצרֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּנִ חֹון )ְוֵכן ּגִ ּצָ הּוא(, ְוַהּנִ
ה ַעד ֵאין  ּטָ ה ּמַ ְׁשִמי ּגּוָפא - ְלַמּטָ ה ַהּגַ ד(, ּוָבעֹוָלם ַהּזֶ ה ַהְמַנּגֵ ִחּלָ ְוָקא ָהָיה ּתְ יָון ֶׁשּבֹו ּדַ )ִמּכֵ
ְכִלית  ה הּוא ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ּטָ ְכִלית ֵאיְך ֶׁשַהּמַ ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ְכִלית  ּוְלָהִבין ִעְנַין ְלַמּטָ ּתַ
ֲאָמִרים  ֶהְמֵׁשְך ַהּמַ ֶפֶרק י"ג ּבְ ַעל ַהִהּלּוָלא ּבְ ְעָלה הּוא ַעד ֵאין ֵקץ[  ְמָבֵאר ּבַ ְעָלה ּמַ מֹו ֶׁשַהּמַ ]ּכְ
ָרגֹות  ָרֵטי ַהּדְ ה[ ּפְ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֶפֶרק ֶזה הּוא ְמֻכּוָן ְלָׁשָנה זֹו - ְׁשַנת ַהי"ג ּבַ יֹום ַהִהּלּוָלא ]ּדְ ּדְ
ה, ְוַעד ֶׁשַעל ְיֵדי ִרּבּוי ִצְמצּוִמים ְוכּו'  ָ ְקֻדּשׁ ה ּדִ ִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשּיָ ֶזה, ַמְתִחיל ֵמעֹוְלמֹות ּבְ ֶׁשּבָ
ְרֹעה  ת ּפַ ָרגֹות, ְוַעד ִלְקִלּפַ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶזה ֵיׁש ּכַ ת ֶזה, ְוַגם ּבָ ְלֻעּמַ ם עֹוָלמֹות ּדִ ִמְתַהּוִים ּגַ

ר  ֵ ָפֶניָה( ֶׁשָאַמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני30  ְוֵיׁש ְלַקּשׁ ָרִׁשּיֹות ֶׁשּלְ ָפָרָׁשֵתנּו ּוַבּפָ בֶֹאֶרת ּבְ )ֶׁשּמְ
ַהַהְתָחָלה  ָרִקים ַהּקֹוְדִמים(, ּדְ ּפְ ָאָדם )ַהְמבָֹאר ּבַ ת ֶזה ֶׁשּבָ ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ ַהּשׁ ָרגֹות ּבְ ֶזה ִעם ִרּבּוי ַהּדְ
ָׁשר,  ֶרְך ַהּיָ ְלַבד, ֶׁשּנֹוֶטה ְקָצת ִמּדֶ ָיה ּבִ יֹום ַהִהּלּוָלא( ַרק ַהּטָ ּמּוָבא ְלֵעיל ֵמַהֶהְמֵׁשְך ּדְ ִהיא )ּכַ
ַלן  ֲעֶׂשה ֻמְׁשָקע ַרֲחָמָנא ִליּצְ ה יֹוֵתר ַעד ֶׁשּנַ ה הּוא יֹוֵרד ְלַמּטָ ֲעָרה, ּוִמּזֶ חּוט ַהּשַׂ ה )ַרק( ּכְ ְנִטּיָ
ַבר ִאּסּור  ְוַגם  ם ּדְ ְך ַלֲעׂשֹות ּגַ ּיָ ַ ה יֹוֵתר ְוַעד ֶׁשּשׁ דֹוָלה ְלַמּטָ א ִליִריָדה ּגְ ה הּוא ּבָ ַתֲאוֹות, ּוִמּזֶ ּבְ
ֲעֶׂשה  ה יֹוֵתר ֶׁשּנַ ה הּוא נֹוֵפל ְלַמּטָ ה הּוא ְלֵתָאבֹון ּוִמּזֶ ִחּלָ ּתְ ָרגֹות, ֶׁשּבַ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶזה ֵיׁש ּכַ ּבָ

ֵני ָהָאָדם(31,  ם )ֶׁשל ּבְ ִלּבָ ם ֶאת ָהעֹוָלם ָנַתן ּבְ יָון ֶׁשּגַ ַלן ְועֹוֶׂשה ְלַהְכִעיס  ּוִמּכֵ מֹוֵרד ַרֲחָמָנא ִליּצְ
עֹוָלם,  ת ֶזה ֶׁשּבָ ֻעּמַ ּלְ ם ּבַ ָאָדם ֶיְׁשָנם ּגַ ת ֶזה ֶׁשּבָ ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ ַהּשׁ ְלֵעיל ּבְ ָרגֹות ּדִ ל ַהּדְ מּוָבן ֶׁשּכָ
ֶמֶלְך  ת ִאּסּור ְלַהְכִעיס( ְמִריָדה ּבְ ֻדְגַמת ֲעִׂשּיַ ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני ֶׁשִהיא )ּבְ ה ּדְ ִלּפָ ְוַעד ַלּקְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ה  ְלַמּטָ ַמֲאָמר ֶזה ּוְבעֹוד ַמֲאָמִרים( ָהִעְנָין ּדִ ְדרּוֵׁשי ֲחִסידּות )ּבְ ָבֲאִרים ּבִ ּמְ ֶ ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמה ּשׁ
ים )ָקרֹוב ְלסֹופֹו( ֵיׁש ְׁשֵני ְׁשָעִרים32  ֵעץ ַחּיִ ְך, ְוַעד ֶׁשּבְ ל ּכָ ה ּוִבְפָרִטּיּות ּכָ ֲאֻרּכָ ה ּבַ ּטָ ּמַ
ָפָרַׁשת  ה ְמקֹומֹות ּוִבְפָרט ּבְ ַכּמָ ּזַֹהר ּבְ ְקִלּפֹות, ְוַגם )ִלְפֵני ֶזה( ּבַ ָרגֹות ּדִ ָרֵטי ַהּדְ ַהְמָבֲאִרים ּפְ

ֶזה,  אּור ּבָ ָרִטּיּות ִעְנָיִנים ֵאּלּו  ְוֵיׁש לֹוַמר ַהּבֵ דֹוָלה ּוִבְפָרֵטי ּפְ ֲאִריכּות ּגְ קּוֵדי33 ְמבָֹאר ּבַ ּפְ

28(  בא יב, מא  נא  וראה בההמשך פ"י 
29(  בשלח יד, ח 

30(  יחזקאל כט, ג  וראה תניא ספכ"ב  וראה לקו"ש וארא תשמ"ב הערה 33 
31(  קהלת ג, יא  וראה לקו"ת במדבר ה, רע"ב 

32(  שער מ"ח ושער מ"ט 
33(  זח"ב רסב, ב ואילך 



כג

ל  ּכֵ ֲאָמר34 ִאְסּתַ ּמַ ָרִטים ֶׁשּבֹו ִהיא ֵמַהּתֹוָרה ּכַ ל ַהּפְ ִריַאת ְוִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ִעם ּכָ יָון ֶׁשּבְ ִמּכֵ ּדְ
ְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות  ּתֹוָרה ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם[, ָלֵכן ּבִ ל ּבַ ּכֵ אֹוַרְיָתא ּוְבָרא ָעְלָמא ]=ִהְסּתַ ּבְ
מּוס ְלָפָניו  ד ַטַעם ַהּכָ ֵרְך ִמּצַ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ִפי ֶׁשָעָלה ּבִ ת ֶזה ּכְ ְלֻעּמַ ָרגֹות ּדִ ָרֵטי ַהּדְ ל ּפְ ִהְתַהּוּות ּכָ
ָלה ּוַבֲחִסידּות(, ְוַעל  ּבָ ּקַ ּתֹוָרה )ּבַ ָרִטים ּבַ ָכל ַהּפְ ה ִלְהיֹות ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּבְ ִחּלָ ֵרְך, ְצִריִכים ּתְ ִיְתּבָ
עֹוָלם  ּוְבֹעֶמק  ִעְנָיִנים ֵאּלּו( ִנְבָרא ְמִציאּוָתם ּבָ אֹוַרְיָתא )ּבְ ל ּבְ ּכֵ ִריְך הּוא ִמְסּתַ ְיֵדי ֶׁשּקּוְדָׁשא ּבְ
ְכֵדי ֶׁשַעל  ת ֶזה הּוא לֹא ַרק ּבִ ְלֻעּמַ ָרגֹות ּדִ ָרֵטי ַהּדְ ל ּפְ ּתֹוָרה ּכָ בָֹאר ּבַ ּמְ ֶ ַמה ּשׁ יֹוֵתר ֵיׁש לֹוַמר, ּדְ
ה  ִהּנֵ ּוַָנת ִהְתַהּוּוָתם  ּדְ ְׁשַלם ּכַ ְכֵדי ֶׁשּתֻ ם ּבִ א ּגַ ר ְלֵעיל( ֶאּלָ ְזּכָ ּנִ ְיֵדי ֶזה יּוַכל ִלְהיֹות ִהְתַהּוּוָתם )ּכַ

ה מּוָבן,  ִמּזֶ א ִלְכבֹודֹו, ּדְ עֹוָלמֹו לֹא ְבָראֹו ֶאּלָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ "ל35 ּכָ ָאְמרּו ַרּזַ
ֵרְך  ּוְכתֹוַרת  בֹודֹו ִיְתּבָ ְׁשִביל ּכְ ּה ִהיא ּבִ ָרגֹות ֶׁשּבָ ָרֵטי ַהּדְ ָכל ּפְ ת ֶזה ּבְ ֻעּמַ ִריַאת ַהּלְ ם ּבְ ֶׁשּגַ

תּוב סּור  ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ַרע ַיֲעֶׂשה טֹוב  ]ּדְ סּוק37 סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב, ֶׁשּמֵ ַעל ֵׁשם טֹוב36 ַעל ַהּפָ ַהּבַ
ת ָהֲעבֹוָדה, ֲאָבל ְׁשֵלמּות ָהֲעבֹוָדה ִהיא ַלֲעׂשֹות )ְוַלֲהֹפְך( ֶאת ָהַרע  ְתִחּלַ ֵמָרע הּוא ַרק ּבִ
ה ֶזהּו ַעל  ָרִטים ֶׁשּבֹו( ַוֲהִפיָכתֹו ְלטֹוב, ִהּנֵ ָכל ַהּפְ רּור ָהַרע )ּבְ ְלטֹוב[  ּוִבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות ּבֵ

סּוק39  יד38 ַעל ַהּפָ ּגִ ֶרְך ּתֹוַרת ָהַרב ַהּמַ ּתֹוָרה  ְוַעל ּדֶ תּוִבים ּבַ ת ֶזה ּכְ ְלֻעּמַ ָרִטים ּדִ ל ַהּפְ ְיֵדי ֶׁשּכָ
ְפלּו ַעל ְיֵדי ַהְיִריָדה  אֹותֹוַתי ֵהם ָהאֹוִתּיֹות )ְוִניצֹוצֹות( ֶׁשּנָ ִקְרּבֹו, ּדְ ה ּבְ ְלַמַען ִׁשִתי אֹותֹוַתי ֵאּלֶ
ה  ְפלּו ְלַמּטָ ה, ֶזה ּגּוָפא ֶׁשּנָ י( ]ְוַאְדַרּבָ ה ֵהם אֹותֹוַתי )אֹוִתּיֹות ֶׁשּלִ ְפלּו ְלַמּטָ ֲהַגם ֶׁשּנָ ִמְצַרִים  ּדַ ּבְ
ֶׁשהּוא נֹוֵפל הּוא  יֹוֵתר ּכְ בֹוּהַ ּבְ בֹוּהַ ּגָ ָכל ַהּגָ יֹוֵתר, ּדְ בֹוִהים ּבְ ָׁשְרָׁשם ֵהם ּגְ ְך מֹוֶרה ֶׁשּבְ ל ּכָ ּכָ

י(  ְהיּו אֹותֹוַתי )אֹוִתּיֹות ֶׁשּלִ יֹוֵתר40[, ּוִבְכֵדי ְלָבֵרר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשּיִ ה ּבְ ּטָ ה ּמַ נֹוֵפל ְלַמּטָ
ּתֹוָרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה  ּבּוִרים ְואֹוִתּיֹות ֵאּלּו ּבַ רּוְך הּוא ּדִ דֹוׁש ּבָ ִגּלּוי, ָלֵכן ִהְכִניס ַהּקָ ּבְ
ַפְׁשטּות( ַעל  ה ָקֵאי )ּבְ אֹותֹוַתי ֵאּלֶ ִקְרּבֹו, ּדְ ה ּבְ ֶהם  ְוֶזהּו ְלַמַען ִׁשִתי אֹותֹוַתי ֵאּלֶ רּור ֶׁשּלָ ַהּבֵ
י ִאם לֹא ָהיּו ג' ַמּכֹות ֵאּלּו  רּוְך הּוא ַעל ִמְצַרִים, ּכִ דֹוׁש ּבָ ג' ַמּכֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשֵהִביא ַהּקָ
יצֹוצֹות, ְוָלֵכן  ל ַהּנִ ְרִרים ּכָ ּתֹוָרה ְולֹא ָהיּו ִמְתּבָ ִבים ּבַ ה ִסּפּוִרים ֶׁשּלֹא ָהיּו ִנְכּתָ ּמָ ָהיּו ֲחֵסִרים ּכַ
ּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות ֵצרּוִפים ֶׁשּבַ ְכֵדי ְלַהְכִניָסם ּכְ ָהָיה ִמן ַהֶהְכֵרַח ִלְׁשלַֹח ֲעֵליֶהם עֹוד ג' ַמּכֹות, ּבִ

ְרֹעה ְוֶׁשל  ֵטִלים ֶׁשל ּפַ ָבִרים ּבְ רּור     ַהּדְ יד ִהיא "ּבֵ ּגִ תֹוַרת ָהַרב ַהּמַ ׁשֹון ּבְ ה ַאף ֶׁשַהּלָ ְוִהּנֵ
יֹוֵתר41, ֲהֵרי ֵאין ִמְקָרא  ְחּתֹוָנה ּבְ ה ַהּתַ ֵטִלים ֵאיָנּה ְקִלּפָ ָבִרים ּבְ ת ּדְ ְקִלּפַ ִמְצַרִים", ּדִ

34(  זח"ב קסא, ריש ע"ב 
35(  אבות פ"ו, מי"א 

36(  כש"ט )הוצאת קה"ת( סי' סט )ט,ב( 
37(  תהלים לד, טו 

38(  או"ת ר"פ בא )הוצאת קה"ת - כט, ג( 
39(  ר"פ בא 

40(  לקו"ת ראה כא, ריש ע"ב  דרמ"צ קצא, א  ובכ"מ 
41(  ראה תניא פ"ח  ובכ"מ 



כד

ּכֹות  ִקְרּבֹו ָקֵאי ַעל ג' ַהּמַ ה ּבְ תּוב ְלַמַען ִׁשִתי אֹותֹוַתי ֵאּלֶ ׁשּוטֹו42 ּוַפְׁשטּות ַהּכָ יֹוֵצא ִמּפְ
ַעל ְיֵדי ג' ַמּכֹות  ְפׁשּוָטם, ּדְ ְרֹעה ְוַעל ִמְצַרִים ּכִ רּוְך הּוא ַעל ּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּנֹוָספֹות ֶׁשֵהִביא ַהּקָ

ים  ּנִ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהּתַ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ43 ְוַעל ּפַ ְפלּו ּבְ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ ְררּו ַהּנִ ֵאּלּו ִנְתּבָ
ה )ג' ַמּכֹות ֵאּלּו(  תֹוְך ְיאֹוָריו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני, ְוַעד ֶׁשּזֶ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ַהּגָ

ְתִחיל ַוְיִהי  ִדּבּור ַהּמַ ה ּבְ ֲאֻרּכָ ְרֹעה ֶאת ָהָעם44, ְוַכְמבָֹאר ּבַ ח ּפַ ַׁשּלַ ְך ְלַוְיִהי ּבְ ֵהִביא ַאַחר ּכָ

ת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש45  ַ ַמח ֶצֶדק ְוִלְכבֹוד ְקֻדּשׁ ת ַאְדמֹו"ר ַהּצֶ ַ ְרֹעה ֶאת ָהָעם ִלְכבֹוד ְקֻדּשׁ ח ּפַ ַׁשּלַ ּבְ

ַפְרֹעה  ער"46(, ּדְ ה ַאִריּבֶ ִחּלָ ַכּתְ קּות ֶׁשּלֹו ֶׁשִעְנָינֹו הּוא "ִמּלְ ּלְ ָנה ִהיא ֵמָאה ָׁשָנה ַלִהְסּתַ ָ ַהּשׁ )ּדְ
לּות  י ּגָ ּבֵ תּוב )ּגַ ּכָ ֶ ֶזהּו ַמה ּשׁ ִרי ְלַמְעָלה ֶאת ָהָעם  ּדְ ַח ּפֹארֹות ַוֲעָנִפים ְועֹוֶׂשה ּפְ ָהָיה ְמַׁשּלֵ

לּום ָאָדם זֹוֵרַע ּכֹור49  "ל48 ּכְ ַמֲאַמר ַרּזַ ִריָעה ִהיא ּכְ ִעְנַין ַהּזְ ָאֶרץ47 ּדְ י ּבָ יָה ּלִ ִמְצַרִים( ּוְזַרְעּתִ
יצֹוצֹות  ְתַעּלּו ַהּנִ ְרמּו ֶׁשּנִ לּו ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים ּגָ ַעל ְיֵדי ֶׁשּגָ ה ּכֹוִרין, ּדְ ּמָ ֵדי ְלהֹוִציא ּכַ א ּכְ ֶאּלָ

ה  ֲאֻרּכָ ְמבָֹאר ָׁשם ּבַ יֹוֵתר, ּכַ בֹוִהים ּבְ ִלים, ֶׁשֵהם ִניצֹוצֹות ּגְ ְׁשִביַרת ַהּכֵ ה ּבִ ְפלּו ָׁשּמָ ֶׁשּנָ

יצֹוצֹות  ם ַהּנִ ְׂשָרֵאל ָצִריְך ְלָבֵרר ּגַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ ר ְלֵעיל יּוַבן ּגַ ְזּכָ י ַהּנִ ְוַעל ּפִ
ֲעבֹוָדתֹו  ֵקן ּדַ ת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ַתב ּכְ ּכָ ֶ ה ּשׁ ם ִמּמַ יֹוֵתר ]ְוַכּמּוָבן ּגַ ה ּבְ ְפלּו ְלַמּטָ ֶׁשּנָ
ְחּתֹון ֶׁשֵאין  ּתַ ְחּתֹוִנים, ּבַ ּתַ יָרה ּבַ ֵרְך ּדִ ְׂשָרֵאל ִהיא ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֶׁשל ּכָ

ִלְכאֹוָרה  ְכִלית[ ּדְ ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ַמּטָ ְחּתֹון ֶׁשּלְ ם ַהּתַ ֶזה ִנְכָלל ּגַ ּנּו50, ֶׁשּבָ ה ִמּמֶ ְחּתֹון ְלַמּטָ ּתַ

ִריְך הּוא  ָעִיל ֵלּה קּוְדָׁשא ּבְ ְרֹעה, ּדְ סּוק52 ּבֹא ֶאל ּפַ ּזַֹהר51 ַעל ַהּפָ ֵאינֹו מּוָבן, ַוֲהֵרי ִאיָתא ּבַ
רּוְך הּוא[ )ְלֹמֶׁשה( ִאְדִרין ִלְפִנים ֵמִאְדִרין )ֲחָדִרים ִלְפִנים ֵמֲחָדִרים  דֹוׁש ּבָ ]=ִהְכִניס אֹותֹו ַהּקָ

יף[ כּו'  ּקִ ין ֶאָחד ֶעְליֹון ּתַ ּנִ יָפא ]=ּתַ ּקִ ָאה ּתַ יָנא ֲחָדא ִעּלָ ּנִ י ּתַ ַמְדֵרגֹות ַהִחיצֹוִנים53( ְלַגּבֵ ּבְ
ִריְך הּוא  ָחָמא קּוְדָׁשא ּבְ יָון ּדְ ּנּו ְולֹא ִהְתָקֵרב[ כּו', ּכֵ ַחד ִמּמֶ ּה ְוָלא ָקִריב ]=ּפָ ִחיל ִמּנֵ ּוֹמֶׁשה ּדָ
ִריְך הּוא ִהְנִני  רּוְך הּוא ֶׁשּמֶֹׁשה ּפֹוֵחד[ כּו' ָאַמר קּוְדָׁשא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָדִחיל ֹמֶׁשה ]=ֶׁשָרָאה ַהּקָ ּדְ
ִריְך הּוא ִאְצְטִריְך  תֹוְך ְיאֹוָריו, ְוקּוְדָׁשא ּבְ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהּתַ ָעֶליָך ּפַ
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52(  ר"פ בא 
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כה

ֵחם ּבֹו ְקָרב, )הּוא( ְולֹא ַאֵחר[ כּו'  ּוֵמַאַחר  ּה ְקָרָבא ְולֹא ָאֳחָרא ]=ֻהְצַרְך ְלִהּלָ ָחא ּבֵ ְלַאּגָ
ְך  ים ְלֹמֶׁשה, ֵהיַאְך ַׁשּיָ רּוְך הּוא ִהְסּכִ דֹוׁש ּבָ א ֶׁשַהּקָ ין ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ּנִ ם ֹמֶׁשה ִהְתָיֵרא ִמן ַהּתַ ֶׁשּגַ
ְכִלית   ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ְפלּו ְלַמּטָ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ ם ַהּנִ ְׂשָרֵאל ְלָבֵרר ּגַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ִלְדרֹׁש ִמּכָ
ה  ְפלּו ְלַמּטָ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ ם ַהּנִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ְלָבֵרר ּגַ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ֶזה ִהיא ּדְ אּור ּבָ ת ַהּבֵ ּוְנֻקּדַ
ֻדְגַמת  ּתֹוָרה  ְוהּוא ּבְ תּוִבים ּבַ ִפי ֶׁשֵהם ּכְ ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּכְ קּות ּבְ יֹוֵתר, הּוא ַעל ְיֵדי ַהִהְתַעּסְ ּבְ

ְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים54, ֶׁשָאסּור ִלְקרֹא  ְצַטּוֵינּו ַאל ּתִ ֲהַגם ֶׁשּנִ נֹוֵגַע ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדַ ִצינּו ּבְ ּמָ ֶ ַמה ּשׁ
ָבר  ֵני ֶׁשּדָ ֶטיָה( כּו' ִמּפְ ֲעֶׂשיָה ּוִמְׁשּפָ ר ֲעבֹוָדתֹו ּוַמה ּמַ ָלל )ָלַדַעת ֵהיַאְך ִעּקַ ָפִרים ּכְ אֹוָתן ַהּסְ ּבְ

ּמּוָבן(  ּה, ּכֹוֵלל )ּכַ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ֵכן ִנְצַטּוֵינּו ִלְלֹמד ּכָ נֹות ַאֲחֶריָה כּו'55, ְוַאף ַעל ּפִ ֶזה ּגֹוֵרם ְלִהּפָ
ֹאֶפן  ָרִטים ּבְ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמבָֹאִרים ּכַ י ֶׁשּבְ ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַאף ַעל ּפִ
ָמקֹום  ּתֹוָרה ֵהם ּתֹוָרה ]ְוַכְמבָֹאר ּבְ תּוִבים ּבַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשּכְ ָרִטים ּדַ ם ַהּפְ ֲעבֹוָדָתּה כּו'  ְלִפי ֶׁשּגַ

ָרָׁשה הּוא ֵחֶלק ִמּתֹוָרה   ּפָ ַגם ֵעָׂשו ָהָאמּור ּבַ ָרָׁשה57, ּדְ ּפָ ִעְנַין ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ָהֲאמּוִרים ּבַ ַאֵחר56 ּבְ

ין ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים59 ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל60 ְוִתְמַנע  ֵאין ֶהְפֵרׁש ּבֵ "ל58 ּדְ ְוָאְמרּו ַרּזַ

ְבֵני ָחם  ַגם ָהִעְנָיִנים ּדִ ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש'61 ּוֵבין ָאֹנִכי ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך62 ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל63, ַהְיינּו ּדְ
ָאֹנִכי ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל! ְוָלֵכן  ה ּדְ ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ְרּגַ אֹוָתּה ּדַ ּתֹוָרה ֵהם ּבְ מֹו ֶׁשֵהם ּבַ ְוכּו' ּכְ
נֹות ַאֲחֶריָה ַחס  ּתֹוָרה ָיבֹוא ְלִהּפָ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּבַ לֹא ַרק ֶׁשֵאין ׁשּום ֲחָׁשׁש ּדְ
ָרִטים ֵאּלּו ָאסּור  ל ּפְ ּתֹוָרה הּוא ֶׁשּכָ ְפָרִטים ֵאּלּו ּבַ ּמּוד ּדִ יָון ֶׁשַהּלִ ה, ִמּכֵ א ֶׁשַאְדַרּבָ ְוָׁשלֹום, ֶאּלָ
ּטּול ְוִאּבּוד ָהֲעבֹוָדה ָזָרה  ִויֵתָרה  ֶזה ִנְפָעל ּבִ ּמּוד ּבָ ָדם, ֲהֵרי ַעל ְיֵדי ַהּלִ ַלֲעׂשֹוָתם ּוִמְצָוה ְלַאּבְ
ם  ָנָתּה, ַנֲעֶׂשה ּגַ ּקָ ְׁשִביָרָתּה זֹוִהי ּתַ ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַעְצָמּה, ּדִ ּטּול ְוָהִאּבּוד ּדְ ְלַאֲחֵרי ַהּבִ ִמּזֹו, ּדִ
נֹוֵגַע ִלּמּוד ָהִעְנָיִנים  ֶרְך ֶזה הּוא ּבְ ְפלּו ְלָׁשם  ְוַעל ּדֶ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ רּור ַהּנִ ֶזה( ּבֵ ּמּוד ּבָ )ַעל ְיֵדי ַהּלִ
ה ּפֹוֵעל  ָלה ַוֲחִסידּות(, ֶׁשּזֶ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה )ַקּבָ ְפָרִטּיּות ּבִ ִפי ֶׁשֵהם ְמבָֹאִרים ּבִ ְקִלּפֹות ּכְ ּדִ
רּור ְוַהֲעָלַאת  ָנָתן(, ּוְלַאֲחֵרי ֶזה - ּבֵ ּקָ ְׁשִביָרָתן זֹוִהי ּתַ ִלּפֹות ּגּוָפא )ּדִ ְׁשִביַרת ְוִאּבּוד ַהּקְ
ֲעֶׂשה ֵמַרע טֹוב,  ֶרת ְלֵעיל( ֶׁשּיַ ְזּכֶ ַעל ֵׁשם טֹוב )ַהּנִ ְפלּו ְלָׁשם  ּוְכתֹוַרת ַהּבַ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ ַהּנִ

54(  קדושים יט, ד 
55(  רמב"ם הל' ע"ז פ"ב ה"ב 

56(  לקו"ש ח"כ ע' 114  שם ע' 342 ואילך 
57(  פרש"י ר"פ תולדות 

58(  פיה"מ להרמב"ם פ' חלק ביסוד השמיני 
59(  נח י, ו 

60(  וישלח לו, לט 
61(  שם, יב 

62(  יתרו כ, ב  ואתחנן ה, ו 
63(  ואתחנן ו, ד 



כו

ָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא ּוְמִרירּו ְלִמְתָקא ]=ֲהִפיַכת ֹחֶׁשְך ְלאֹור ּוַמר ְלָמתֹוק[64, ּוִבְלׁשֹון  ִאְתַהּפְ
יָעה  עֹות ֶׁשִהּצִ ּתֹוָרה ַמֲעֶׂשה ַרב אֹוָתן ַמּצָ ר ּבַ ֻסּפָ ָזִכּיֹות65, ְוַעד ֶׁשּמְ ַהֲהָלָכה - ְזדֹונֹות ַנֲעׂשּו לֹו ּכְ

ָכל  ְׂשָרֵאל ]ּכְ ר66, ֶׁשּזֹוִהי הֹוָרָאה ִנְצִחית ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֶהּתֵ יָעה לֹו ּבְ ִאּסּור ִהּצִ לֹו ּבְ

הּו ַמֲעֶׂשה ַרב68[ ַלֲהֹפְך ֶאת ָהַרע ְלטֹוב,  ׁשֹון הֹוָרָאה67, ּוִבְפָרט ֶׁשּזֶ ּתֹוָרה ִמּלְ ָהִעְנָיִנים ֶׁשּבַ
ִמי  ְוָקא ּבְ ְך ּדַ ְפׁשּוָטּה( ַׁשּיָ ׁשּוָבה ּכִ ָמָרא ָׁשם )ּתְ ּגְ ר ּבַ ֲהִפיַכת ְזדֹונֹות ְלָזִכּיֹות  ַוֲהַגם ֶׁשַהְמֻסּפָ
ְכֵדי ְלָבְרָרם, ְוַעד  ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּבִ ׁשּוט ֶׁשָאסּור ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ּבְ ה ּפָ ִחּלָ ַכּתְ ֶׁשָחָטא, ֲאָבל ִמּלְ

ְכֵדי ְלָבֵרר כּו' הּוא70  יֹון ּבִ ִנּסָ יֹון ]ְוַכֲאֶׁשר ַמְכִניס ַעְצמֹו ּבְ ִביֵאנּו ִליֵדי ִנּסָ ִׁשים69 ַאל ּתְ ַבּקְ ֶׁשּמְ

ּתֹוָרה  ֲעֹסק ּבַ ה ַעל ֶזה ֵיׁש ָהֵעָצה ֶׁשּיַ ָידֹו71[, ִהּנֵ יִקין ּבְ ֵאין ַמְסּפִ ֻדְגַמת ָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב ּדְ ּבְ
ְפׁשּוָטּה   ׁשּוָבה ּכִ רּור ֶׁשַעל ְיֵדי ּתְ ֻדְגַמת ַהּבֵ רּור, ּבְ ם ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ַהּבֵ ִעְנָיִנים ֵאּלּו  ֶׁשּגַ ּבְ

ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּגֹו'  ִעְנַין ּבְ ֵקן72 ּבְ ת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַ תֹוָרה אֹור ִלְכבֹוד ְקֻדּשׁ ֶרְך ַהְמבָֹאר ּבְ ְוַעל ּדֶ

ְפׁשּוָטם,  ל ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּכִ ָגלּות ִמְצַרִים ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ ֲהַגם ֶׁשּבְ ָפֶרְך73  ּדַ ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ

א ]=ֶזה[ ַקל ָוֹחֶמר  ֹחֶמר ּדָ ּזַֹהר74 ּבְ תּוב ּבַ ּתֹוָרה  ּוְכמֹו ֶׁשּכָ ֶזה ִהיא ּבַ קּות ּבָ ה ַעְכָׁשו ַהִהְתַעּסְ ִהּנֵ
ַע ַעְצמֹו ְוַעד ִליִגיָעה  ַיּגֵ ַעל ְיֵדי ֶׁשּמְ רּור( ַהֲהָלָכה[, ּדְ א ִלּבּון ִהְלְכָתא ]=ֶזה ִלּבּון )ּבֵ ּוִבְלֵבִנים ּדָ
ה ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְפָעל  ַקל ָוֹחֶמר ְוִלּבּון ִהְלְכָתא, ִהּנֵ ָהִעְנָיִנים ּדְ ֶרְך ּבְ ֲעבֹוַדת ּפֶ ֹאֶפן ּדַ ית ּבְ ֲאִמּתִ
ְפׁשּוָטם  ְוַעל  ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּכִ ָגלּות ִמְצַרִים ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּבְ ֲעָׂשה ּבְ ּנַ ֶ ל ָהִעְנָיִנים ַמה ּשׁ ּכָ
ְכִלית,  ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ ִעְנָיִנים ּדִ ּמּוד ּבָ ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהּלִ ִעְנָיֵננּו, ּדְ ֶרְך ֶזה הּוא ּבְ ּדֶ

ׁשּוָבה  ֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ּתְ רּור ֶׁשּנַ מֹו ַהּבֵ ֶהם, ּכְ רּור ֶׁשּלָ ַנֲעֶׂשה ַהּבֵ

ְפָרִטּיּות, ְוַעד  ה כּו' ּבִ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ ָלה ּוַבֲחִסידּות ָהִעְנָיִנים ּדִ ּבָ ּקַ בָֹאר ּבַ ּמְ ֶ ּוָבֶזה יּוַבן ַמה ּשׁ
ֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  רּור ֶׁשּנַ י ַהּבֵ נֹוֵגַע ִעְנָיִנים ֵאּלּו, ּכִ ים ֵיׁש ְׁשֵני ְׁשָעִרים ּבְ ֵעץ ַחּיִ ֶׁשּבְ
א ִלּבּון  ְלֵבִנים ּדָ ֹאֶפן ּדִ ְפָרִטּיּות, ּבְ ֶׁשּלֹוֵמד ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּבִ ְוָקא ּכְ ִעְנָיִנים ֵאּלּו הּוא ּדַ ַהּתֹוָרה ּבְ
חּוד ִלְכבֹוד  ַׁשַער ַהּיִ ֶרְך ַהְמבָֹאר ּבְ ָרֶטיָה  ְוַעל ּדֶ ן ּוְמָבֵרר ֶאת ַהֲהָלָכה ְלָכל ּפְ ַלּבֵ ִהְלְכָתא, ֶׁשּמְ
יק ַהִהְתּבֹוְננּות  ִעְנְיֵני ֱאלֹקּות, ֶׁשֵאינֹו ַמְסּפִ נֹוֵגַע ַהִהְתּבֹוְננּות ּבְ ת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ ַ ְקֻדּשׁ

64(  ראה זח"א ד, א 
65(  יומא פו, ב 

66(  מנחות מד, א 
67(  זח"ג נג, ב 

68(  ראה שבת כא, א  ולהעיר מב"ב קל, ב 
69(  בברכות השחר, מברכות ס, ב 

70(  להעיר מסנהדרין קז, רע"א 
71(  יומא פה, ב  במשנה 

72(  שמות מט, א ואילך  נא, ב ואילך 
73(  שמות א, יד 

74(  ח"ג קנג, א  הובא בתו"א שם 



כז

ָרֵטי ִחּלּוֵקי  ל ּפְ ְוָקא75, ְוָלֵכן ִמן ַהֶהְכֵרַח ֵליַדע ּכָ ָרִטית ּדַ ָלִלי ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוְננּות ּפְ ֹאֶפן ּכְ ֶזה ּבְ ּבָ

ֻקְנְטֵרס ָהֲעבֹוָדה,  ֶרְך ֶזה ְמבָֹאר ּבְ ְלְׁשלּות כּו'76, ְוַעל ּדֶ ָרֵטי ִסְדֵרי ַהִהְׁשּתַ ָכל ּפְ ְדֵרגֹות ּבְ ַהּמַ

ַלת ֹעל ִהיא ֵראִׁשית ָהֲעבֹוָדה  ּבָ ֲהַגם ֶׁשּקַ "ּב( ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן77 ּדַ ַ ת ַאְדמֹו"ר )ְמהֹוַרּשׁ ַ ִלְכבֹוד ְקֻדּשׁ

ְהֶיה  ָלִלית ּוֻמְכָרח ֶׁשּתִ ַלת ֹעל ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ּכְ ַקּבָ יק ָהֲעבֹוָדה ּדְ ָרּה ְוָׁשְרָׁשּה78 ֵאינֹו ַמְסּפִ ְוִעּקָ

ִריְך ֵליַדע  ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך79( ֶׁשּצָ יִדיַעת ֱאלֹקּות )ּדַ מֹו ֶׁשהּוא ּבִ ה ּכְ ָרִטית, ִהּנֵ ם ֲעבֹוָדה ּפְ ּגַ
ְכֵדי ִלְפֹעל  ה כּו', ֶׁשּבִ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ ם ָהִעְנָיִנים ּדִ ֶרְך ֶזה הּוא ּגַ ְוָקא, ַעל ּדֶ ְפָרִטּיּות ּדַ ָהִעְנָיִנים ּבִ

ְוָקא  ָרִטית ּדַ רּור, ְצִריָכה ִלְהיֹות ַהְיִדיָעה ּפְ ֶהם ַהּבֵ ּבָ

ל ָמקֹום  ָרִטּיּות, ִמּכָ ְפָרִטּיּות ּוְפָרֵטי ּפְ ּמּוד ִויִדיַעת ִעְנָיִנים ֵאּלּו ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ה ַאף ֶׁשּלִ ְוִהּנֵ
ה  ָלל ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשּזֶ ּתֹוָרה, ֵאין ׁשּום ֲחָׁשׁש ּכְ ִעְנָיִנים ֵאּלּו הּוא ּבַ ּמּוד ּדְ יָון ֶׁשַהּלִ ִמּכֵ
ִאיָתא  ֶרְך ַמה ּדְ ֶזה, ֶׁשהּוא ַעל ּדֶ ה  ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ּבָ ֲאֻרּכָ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכָ ּנִ ָיִביא אֹותֹו ִליֵדי ְיִריָדה, ּכַ

ֻטְמַאת ֶקִרי[ כּו' ֲאָנא ֲאִמיָנא ]=ֲאִני  ד ִנְקֵרי ]=ִנְטָמא ּבְ ל ָהאֹוֵמר ָרָחב ָרָחב ִמּיָ ָמָרא80 ּכָ ּגְ ּבַ
ד ִנְקֵרי(  י )ֶׁשָהאֹוֵמר ָרָחב ָרָחב ִמּיָ ָאַמְרּתִ ֶ י ָקֲאִמיָנא ]=ַמה ּשׁ ת ִלי כּו' ּכִ אֹוֵמר[ ְולֹא ִאְכּפַ
ֲאִמיָרה זֹו ְמִביָאה ֶלָעוֹון  ֶ ַמה ּשׁ ֲאִמיַרת ָרָחב ָרָחב, ּדְ יָרה  ּוְכמֹו ֶׁשהּוא ּבַ יֹוְדָעּה ּוַמּכִ הּוא[ ּבְ
ָבֵאר  יָרּה ]ּוְכמֹו ֶׁשּמְ יֹוְדָעּה ּוַמּכִ ְוָקא ּבְ לּות הּוא ּדַ ַלן ֶׁשּגֹוֵרם ַלֲאִריכּות ַהּגָ דּוַע ַרֲחָמָנא ִליּצְ ַהּיָ

יָרּה  ֶׁשֵאינֹו יֹוְדָעּה ּוַמּכִ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ ה[, ַמה ּשׁ ְפָרִטּיּות ּוַבֲאֻרּכָ י81 ָהִעְנָין ּבִ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְכִלית,  ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ נֹוֵגַע ְלָכל ָהִעְנָיִנים ּדִ ֶרְך ֶזה הּוא ּבְ ֶזה ׁשּום ֲחָׁשׁש  ַעל ּדֶ ֵאין ּבָ
ד ַעְצָמם,  ֹאֶפן ֶׁשֵאין נֹוֵגַע לֹו ָלַדַעת ִעְנָיִנים ֵאּלּו ִמּצַ ִעְנָיִנים ֵאּלּו הּוא ּבְ ּמּוד ּבְ ַכֲאֶׁשר ַהּלִ ּדְ
ָלל,  ֶזה ׁשּום ֲחָׁשׁש ּכְ י ִאם( ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֵאין ּבָ ַמד ִעְנָיִנים ֵאּלּו, ּכִ ּמּוד ֶׁשּלֹו הּוא )לֹא ֶׁשּלָ ְוַהּלִ
כּות ִעם  יָרם, ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֶקֶׁשר ְוַׁשּיָ ֹאֶפן ֶׁשֵאינֹו יֹוְדָעם ּוַמּכִ ּמּוד ֶׁשּלֹו הּוא ּבְ יָון ֶׁשַהּלִ ִמּכֵ
ּמּוד ִעְנָיִנים ֵאּלּו  ָלא ַרק ֶׁשּלִ ה(  ִויֵתָרה ִמּזֹו, ּדְ ּטָ ה ּמַ ְמקֹוָמם, ְלַמּטָ מֹו ֶׁשֵהם ּבִ ִעְנָיִנים ֵאּלּו )ּכְ
מֹו ֶׁשֵהם  ם ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּכְ יָון ֶׁשּגַ ה, ִמּכֵ א ַאְדַרּבָ יָרם ֶאּלָ ֵאינֹו יֹוְדָעם ּוַמּכִ ֹאֶפן ּדְ ּתֹוָרה הּוא ּבְ ּבַ
ָאֹנִכי  ה ּדְ ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ְרּגַ אֹוָתּה ּדַ ּתֹוָרה ֵהם ּבְ ר ְלֵעיל ֶׁשּוְבֵני ָחם ְוכּו' ּבַ ְזּכָ ּתֹוָרה ֵהם ּתֹוָרה, ְוַכּנִ ּבַ

ֵלב ָׁשֵלם82  ִביא ִלְוָעְבֵדהּו79 ּבְ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, ֶׁשּמֵ ְכַלל ּדַ ה' ֱאלֶֹקיָך, ֲהֵרי ִלּמּוד ֶזה הּוא ּבִ

75(  שעה"י פ"ד 
76(  שם רפ"ה 

77(  פ"ו 
78(  תניא רפמ"א 

79(  דה"א כח, י 
80(  תענית ה, סע"ב 

81(  תורת לוי"צ על הש"ס ס"ע יב ואילך 
82(  קו"א בתניא )קנו, ב(  ובכ"מ 



כח

ָחָמא  יָון ּדְ ים ַמֲאַמר ַהּזַֹהר )הּוָבא ְלֵעיל( ּכֵ ַהְקּדִ ֹעֶמק יֹוֵתר, יּוַבן ֶזה ּבְ ּוֵבאּור ָהִעְנָין ּבְ
ְרֹעה  ִריְך הּוא ִהְנִני ָעֶליָך ּפַ ָדִחיל ֹמֶׁשה כּו' ָאַמר קּוְדָׁשא ּבְ ִריְך הּוא ּדְ קּוְדָׁשא ּבְ
ּה  ָחא ּבֵ ִריְך הּוא ִאְצְטִריְך ְלַאּגָ תֹוְך ְיאֹוָריו ְוקּוְדָׁשא ּבְ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהּתַ
ינּו( ָצִריְך ְלִהְתָיֵרא ְלַהְכִניס  ֶבן ָאָדם )ּכֹוֵלל ֲאִפּלּו ֹמֶׁשה ַרּבֵ ְקָרָבא ְולֹא ָאֳחָרא  ְוַהְיינּו, ּדְ
דֹוׁש  ן ַהּקָ ֵאין ּכֵ ֶ יֹון, ַמה ּשׁ ִביֵאנּו ִליֵדי ִנּסָ ִׁשים ַאל ּתְ ה, ְוָלֵכן ְמַבּקְ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ ָהִעְנָיִנים ּדִ ַעְצמֹו ּבְ

תּוב83  ְכֵדי ְלָבְרָרם, ּוְכמֹו ֶׁשּכָ ה ּבִ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ ָהִעְנָיִנים ּדִ כֹול ּבְ ַבּיָ יל ַעְצמֹו ּכְ רּוְך הּוא ַמְׁשּפִ ּבָ
ת  ְלֻעּמַ י, ַהְיינּו ֶׁשָהִעְנָיִנים ּדִ ְצָרה ּגֹו' ְוָכל ַמְלּבּוַׁשי ֶאְגָאְלּתִ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ּבְ ִמי ֶזה ּבָ
רּוְך הּוא, ְוַאף  דֹוׁש ּבָ כֹול ַעל ְלבּוִׁשים ֶׁשל ַהּקָ ַבּיָ ִרים ּכְ ְכֵדי ְלָבְרָרם( ִנּכָ ֶהם ּבִ ׁש ּבָ ְתַלּבֵ ֶזה )ֶׁשּמִ
י  ֶהם  ְוַעל ּפִ רּור ֶׁשּלָ ה, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ַהּבֵ ֶזה ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַאְדַרּבָ ס ּבָ י ֵכן ֵאינֹו ִנְתּפָ ַעל ּפִ
ּתֹוָרה  ִלּמּוד ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּבַ ָלל ַחס ְוָׁשלֹום ּבְ ֹעֶמק יֹוֵתר ֵאיְך ֶׁשֵאין ׁשּום ֲחָׁשׁש ּכְ ֶזה יּוַבן ּבְ
ּתֹוָרה  ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּבַ ּמּוד ָהָאָדם ּדְ יָון ֶׁשּלִ ִמּכֵ ֶהם, ּדְ רּור ֶׁשּלָ ה ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ַהּבֵ ְוַאְדַרּבָ

דֹוׁש  ל ַהּקֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ַהּקָ "ל84 ּכָ ַמֲאַמר ַרּזַ רּוְך הּוא לֹוֵמד ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּכְ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ּגֹוֵרם ֶׁשּגַ

יְטׁשֹוב  אְרּדִ ַעל ֵׁשם טֹוב85 ]ֶׁשָהַרב ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ִמּבַ ֶנְגּדֹו, ּוְכתֹוַרת ַהּבַ רּוְך הּוא קֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ּכְ ּבָ

מֹו ִצּלֹו ֶׁשל ָהָאָדם,  רּוְך הּוא הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָך ּדְ סּוק87 ֲהָוָי' ִצּלְ ָהָיה חֹוֵזר אֹוָתּה86[ ַעל ַהּפָ
יל  רּוְך הּוא ָיכֹול ְלַהְׁשּפִ דֹוׁש ּבָ מֹו ֶׁשַהּקָ ל, ָלֵכן ּכְ ַהּצֵ ם ּבְ ן ּגַ ָהָאָדם עֹוֶׂשה ַנֲעֶׂשה ּכֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּדְ
ה ַעל  א ַאְדַרּבָ ֶזה ַחס ְוָׁשלֹום ֶאּלָ ס ּבָ ה ְולֹא ַרק ֶׁשֵאינֹו ִנְתּפָ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ ָהִעְנָיִנים ּדִ ם ּבְ ַעְצמֹו ּגַ
יָון  ם ְלָהָאָדם ַהּלֹוֵמד ]ִמּכֵ ן ּגַ רּוְך הּוא ִנּתָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה ּכַֹח ֶזה ּדְ ֶהם, ִהּנֵ רּור ֶׁשּלָ ְיֵדי ֶזה ִנְפָעל ַהּבֵ

ּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ָקׁשּור ִעם נֹוֵתן  ה88, ֶׁשּלִ ִחּלָ ּתֹוָרה ּתְ ֵבְרכּו ּבַ ֹאֶפן ּדְ ּמּוד ֶׁשּלֹו הּוא ּבְ ֶׁשַהּלִ
עּוד ֶאְהּפְֹך  ם ַהּיִ ֶהם, ִויֻקּיַ רּור ֶׁשּלָ ִעְנָיִנים ֵאּלּו ִיְפֹעל ַהּבֵ ּמּוד ֶׁשּלֹו ּבְ ַהּתֹוָרה[, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּלִ

ה  ִחּלָ ַגם ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ּתְ ֵׁשם ֲהָוָי' ּוְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד89, ּדְ ם ּבְ ים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכּלָ ֶאל ַעּמִ

לּוָכה90, ְוָכל ֶזה  ְכִלית ַיַהְפכּו ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד, ְוָהְיָתה ַלֲהָוָי' ַהּמְ ה ַעד ֵאין ּתַ ּטָ ה ּמַ ְלַמּטָ

תּוב(  ֶהְמֵׁשְך ַהּכָ ה, ּכְ ּטָ ה ּמַ ם ְלַמּטָ ּלּוי ִיְהֶיה ּגַ בֹוד ֲהָוָי' )ְוַהּגִ תּוב91 ְוִנְגָלה ּכְ ִגּלּוי ּוְכמֹו ֶׁשּכָ ִיְהֶיה ּבְ
ׁש  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ַמּמָ ר, ּבִ ּבֵ י ֲהָוָי' ּדִ י ּפִ ָׂשר ִיְרֶאה( ּכִ ם ַהּבָ ו )ֶׁשּגַ ָׂשר ַיְחּדָ ְוָראּו ָכל ּבָ

83(  ישעי' סג, א־ג  וראה סה"מ תרכ"ט ס"ע קעב 
84(  תדא"ר רפי"ח  יל"ש איכה רמז תתרלד 

85(  כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סימן ס'  וש"נ 
86(  קדושת לוי פ' נשא 

87(  תהלים קכא, ה 
88(  נדרים פא, א  ב"מ פה, ריש ע"ב  וראה רבינו יונה הובא בר"ן נדרים שם 

89(  צפני' ג, ט 
90(  עובדי' א, כא 

91(  ישעי' מ, ה 



כט

ְׂשָרֵאל הּוא ִאיׁש ָצָבא  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ִיְׂשָרֵאל ַעְכָׁשו, ּדְ ְוָכל ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּדְ
רּוִרים,  ל ָהֲעבֹוָדה, ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ִמים ֶאת ּכָ ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּגֹוְמִרים ּוְמַסּיְ ִצְבאֹות ֲהָוָי', ּדִ ּבְ

ִריְך  ַעל ַהִהּלּוָלא92 ֶׁשּצָ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ּבַ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ְפּתֹוִרים, ְוִכְלׁשֹון ּכְ ְוַעד ְלִצְחצּוַח ַהּכַ
ָבא ְׁשֶטעְלן ִזיְך אֹויס  ְפּתֹוִרים[, ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהּצָ ַלאְך ]=ְלַצְחֵצַח ֶאת ַהּכַ י ְקֶנעּפְ ַרק צּוּפּוְצן ּדִ
ם ִצְבאֹות ֲהָוָי'  ֵ ּשׁ ֵכן ִנְקָרִאים ּבַ ִבּטּול ֶׁשּלָ ִבים[ ִלְפֵני ֲהָוָי' ֱאלֵֹקי ְצָבאֹות, ּוְבֹאֶפן ּדְ ]=ִמְתַיּצְ

ָבא נֹוְתִנים ֵמָהאֹוָצר  ָבאֹות ְטֵפִלים ּוְבֵטִלים ַלֲהָוָי'93, ּוְלָכל ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ַהּצָ ְלׁשֹון ָסמּוְך ֶׁשַהּצְ
לּות  ְזַמן ַהּגָ ָהאֹוָצר, ְוֶזה ַנֲעֶׂשה עֹוד ּבִ ַההֹון ָיָקר ֶׁשּבְ ל ַהּסּוִגים ּדְ דֹול ַוֲהִכי ָיָקר ּוִמּכָ ֲהִכי ּגָ
ֵני ִיְׂשָרֵאל  ְלָכל ּבְ חֹון(, ּדִ ּצָ ְכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהּנִ חֹון, ֶׁשֲהֵרי ְנִתיַנת ָהאֹוָצרֹות ִהיא ּבִ ּצָ )ִלְפֵני ַהּנִ

ד ְלַאֲחֵרי ֶזה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים  ָגלּות ִמְצַרִים, ּוִמּיָ ְהיֹוָתם ֲעַדִין ּבְ מֹוְׁשבֹוָתם94 ּבִ ָהָיה אֹור ּבְ

ׁש  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ַמּמָ ֵלָמה ַעל ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ּבִ ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּגְ ֵלי95, ּבַ ֵריׁש ּגְ ָיד ָרָמה, ּבְ ּבְ

92(  שיחת שמח"ת תרפ"ט 
93(  תו"א בא ס, ג 

94(  בא י, כג 
95(  בשלח יד, ח  ת"א שם 



 לזכר נשמת
 הרב החסיד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו’ מו"ה

 יגאל פיזם
 ב"ר שמעון יהודה ומרת רבקה ע"ה

 מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח
זכה להכנס אליו ליחידויות, לשהות בד’ אמותיו הק’, ולקבל ממנו הכוונה אישית 

וש"ענינו בהפצת תורה ומצוות", השליח הראשון ומייסד מוסדות ובתי חב"ד 
ליובאוויטש הקריות, התמסר בשמחה לשליחותו הק’ למעלה מיובל שנים בהפצת 

היהדות וחסידות ובפרט בשיעורי תניא, הרביץ תורה לתלמידים וקרבם למאור שבה 
וזיכה רבים באה"ק ובצרפת במבצעי הרבי בנועם ואהבת ישראל, שימש כמחנך, 

משפיע, ראש ישיבות “נפש חי’ה" ותומכי תמימים" ורב קהילת חב"ד בקרית 
שמואל-חיפה, ציפה להתגלות מלך המשיח ופעל לחיזוק האמונה וההתקשרות 

ולזירוז הגאולה העמיד דור ישרים יבורך ההולכים בדרכי החסידיות

 נלב"ע מזוכך ביסורים בליל עשירי בניסן,
יום שני לסדר “וכפר בעדו ובעד העם" ה’תשע"ט

 ולע"נ 

 השליחה מרה חנה ב"ר יוסף ישראל ע"ה פיזם
נלב"ע ג’ אלול ה’תשס"ג

 לע"נ

אחיו השופט ר’ חיים ב"ר שמעון יהודה ע"ה



 לע"נ
 שליח הרבי לענין החינוך באה"ק

המשפיע הרב זוסיא בן הרה"ח שלום פוזנר ע"ה

 לע"נ

 התמים מנחם מענדל ע"ה

בן יבדלט"א משה יצחק שי' בן אור

 לע"נ
 שליח הרבי לעיר הרצליה

הרב ישראל בן אשר אנשיל הלפרין ע"ה



נדפס ומופץ

באה"ק ע"י:

 לזכות

 כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר


