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פתח דבר

ב״ה.

והואעמלק,גויםראשיתד״ההמאמראתנ״עהרש״באדמו״רכ״קאמרה'תר״פ,הפוריםבחג

בסוףניסן.בב׳מכןלאחריספורותשבועותהסתלקותולפניברביםשאמרהאחרוןהמאמרהי׳

תקופתשלהראשוןמאמרואתנ״עמהוריי״צאדמו״רכ״קאמרמנחהאחרצופ׳בש״קהשבעה

נשיאותו, והוא מיוסד על ד״ה זה לאביו.

מהוריי״צ,אדמו״רלכ״קהנ״להמאמראתהחסידיםאוצרמערכתהדפיסוה'תשמ״גבשנת

ישוהרבה-בכ״מ.לשונותובשינוייוכו׳רבות״הוספותזהבמאמרשישדברבהפתחהדגישורבינו

ע״יהא׳שבמאמרהעניןאותודביאורבעיון-ועמוקמיוחד״לימודוהואאלה״משינוייםללמוד

ההוספה שבמאמר הב׳.״

וההוספותהשינוייםונדגששניכרבאופןהמאמראתלערוךטרחתיהנ״לרבינודברילאור

שהציעועמוק"מיוחדה"לימודאתולאפשרהלומדיםעללהקלכדיהריי"צאדמו"רכ"קשבמאמר

רבינו.

באותהרש"באדמו"רכ"קשלהמקורילהמאמרדומהבסגנוןשהןשמלותהיאהעריכהשיטת

מוטותבאותיותכאןבאותלשוןבשינויאבלהמקורימהמאמרשבאותמלותמודגשות;באותיותכאן

(והלשון המקורי בא בהערות שוליים), ומלות שהן בהוספה באות כאן באותיות רגילות.

אדמו״רכ״קלמאמרשציינתיובמקוםמקומות,ומראיהערותאיזהבאיםהגליוןבשולי

-תיבותבראשינ״עמהוריי״צאדמו״רכ״קולמאמר"פר״ת",-תיבותבראשיהשתמשתיהרש״ב

"תר״פ". החלוקה לפסקאות אינה במאמר המקורי והיא באחריותי בלבד.

צדקינומשיחבהתגלותלחשך״שם״קץשלהיעודלקיוםנזכהאלומאמריםשבלימודויה״ר

בב״א.

ראובן לי
שליח כ״ק אדמו״ר לקיימברידג׳, אנגלי׳

ב׳ ניסן ה׳תשפ״ב
אדמו״רכ״קלהולדתועשריםהמאהשנת
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עמוד ראשון של ד״ה ראשית גוים עמלק תר״פ
בגוכי״ק כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ

)1168מס.אגו״ח(מספריית

3



הגהת כ״ק אדמו״ר על הפתח דבר לד״ה ראשית גוים עמלק תר״פ

)39ע׳31גליוןמשיח׳׳ביתבשבועון(פורסם
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בס״ד

פי׳אומות,דז׳הגויםלכלראשיתהואדעמלק1אובד,עדיואחריתועמלקגויםראשית

הואראשוןדאני3אחרון,ואניראשוןאניכתיבבקדושהשוכמומהם,ומובדללהם2שרששהוא

בחי׳סוכ׳׳ע4הלאומ״מממכ״ע,מבחי׳מובדלהואדסוכ׳׳עממכ״עבחי׳אחרוןואניסוכ׳׳עבחי׳

שרששהואהגויםראשיתהואדעמלקבקליפה5להבדילהואוכןממכ״ע,לבחי׳ומקורשרש

הקליפות.לכלומקורשרשהואובזהביותרקשהקליפהשהוא6מהם,מובדלוהואלהם,ומקור

כליאיזהממנולעשותבירורלו8איןעמלקקליפתדמשמעאבדעדיואחריתושאמרמזה7והנה

עדיואחריתואמרשע״זלגמריוהכריתההאבדוןהיינותיקונו,זהואיבודושרקכ״א,תיקוןהבבחי׳

המןשלבניודמבני9מצינוהלאאמנםויכרת,כשיאבדרקאבדעדיהואשלווהתיקוןשהאחריתאבד,

11תרונה,בחוץחכמותע״דהואברביםותורההבירורים,הו״עהתו׳דלימוד10ברבים,תורהלמדו

מעליי׳והרינההעילוייהי׳תרונהשםגםהנהפרודאבבחי׳ח״ולהיותשעלולחוץבמדרי׳שגם

בקליפתשגםמשמעמזההלא13עמלק,12מגזעהואוהמןהתורה,לימודע׳׳ישמתברריםהבירורים,

הבירורעניןלהיותיכולומ״מאבד,עדידאחריתושניהםהואואיךועלי׳,בירורלהיותיכולעמלק

והעלי׳.

שינקוכמה16הקליפותלחשךוזמןקץשיש15לחשךשםקץ14כתיבדהנההואהעניןאך

בכליוןויכרתויאבדואזההואהזמןוככלותדאחורים,אחוריםמבחי׳הקדושה,מפסולתויקבלו

״החיצונים״. ולהעיר שבפר״ת הוא משתמש במונחים שונים כדי להתייחס לאותו דבר (קליפות, סטרא אחרא, חיצונים וכו׳)16
בעוד שבתר״פ הוא משתמש כמעט תמיד באותו מונח. במקרה זה - קליפות דוקא.

איוב כח, ג.15
״ויש להקדים מ״ש״.14
ראה מס׳ סופרים פי״ג ה״ו. נחלת יעקב שם. וש״נ.13
״מזרעו של״.12
משלי א, כ. וראה אוה״ת נ״ך (ח״א) עה״פ ע׳ תקמז.11
גיטין נז, ב. וראה ל״ת להאריז״ל (ובס׳ הליקוטים) ס׳ שופטים דר״ש בר שילת הי׳ מבני בניו.10

״וצ״ל והלא אמרז״ל״.9
״לא יהיה״.8
מכאן שייף לפר״ת ע׳ רצו.7
הקטע הראשון מיוסד על רד״ה זכור פר״ת ע׳ רעח.6
״וכמו״כ בלעו״ז״.5
״הרי״. ולהעיר שכמעט בכל פעם שבפר״ת נאמר ׳הרי׳ יש שינוי התר״פ.4
ישעי׳ מד, ו. וראה סידור עם דא״ח רפא, א. סה״מ תרס״ה ע׳ ריא. ועוד.3
יש להעיר שבפר״ת נאמר רק ׳מקור׳ ובתר״פ הוסיף ׳שרש׳.2
בלק כד, כ.1
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17שוםבהםאיןמהותםבעצםשהקליפותלהיותהדברוטעםמאומה,מהםישארולאגמורואבדון

גודלבנפשי׳אינששידעוכמוגדולתוקף18בהםשישוהגםההעדר,מציאותרקוהםממשות

כףמדרךכלועלישקוטולאינוחלאתמידאשרהבהמיונפשוהרעמיצרולושמגיעוהלחץהיסורים

בכמהלעניןמעניןומדיחוומסיתוטובות,לאמחשבותבכמהאותוומבלבלנסיון,לידימביאורגלו

מהותו,לפיאינואלומצוההידוריאשרלולאמריתירהבהגבההמגביהוולפעמיםשקר,שלתחבולות

ולפעמיםהטוב,יעשהשלאלמעןלהרעבזהכוונתואשרבמצוה,אובתורהלעסוקיותרלווראויוטוב

ונעשהונפלאות,בגדולותתלךולמהכלל,ערכולפיאינםכאלועבודותהלאלאמרביותרמשפילו

יעשושלאלמנועבזהוכוונתודוקא)באמתנעשהיהי׳דברשכלתובעאוערט(ערהאמתאתתובע

בדבריבהבלבולובפרטבקליפה,שישהתוקףעלמראיםהאלוהדרכיםשכללעשות,הראויאת

וכמו״בולהטריד,לבלבלועוזתוקףבכלמתעצםהנה׳׳בהרי19דיומא,מהרהורישהםשאףחלומות

להראותכחוכלמוצאשבזהושמירתוהגוףלקיוםמהמצטרךוהדומהדאכו״שחומריםעניניםבשארי

שיהי׳במהנ״משוםאיןה׳מצותשבקיוםלאמרהמחשבותומעוררבזה,מחוייביםהתורהעפ״יכי

ידועהנההקליפה,ועוזתוקףמראהשכ״זציוה,אשרה׳דברומילויקיוםהואהעיקרכיהפועל,

שוםבהםאיןמהותםבעצםאבלגדול,תוקףבהםישולכןמהמקיף,הואהסט״אשיניקתלהיות

ממשות, והם רק מציאות ההעדר, ואין להם שום קיום מצ״ע כלל.

ובסט״אעשר,אחדולאתשע,ולאעשרע״סהםדבקדושהידוע20דהנההואהעניןוביאור

הםלכןנבדלבבחי׳ואינוהכלי,עםמתאחדהאורהרידבקדושה,ע״סהםדבקדושה21כתרין,י״א

דאורוהגםעצמי,קיוםבבחי׳ג״כהכליםהריהכליםעםמתאחדשהאורולהיותעשרבמספר

דבר23בשוםתלויואינומעצמותומציאותו22שהואמהדדוקאעצמיקיוםבבחי׳אינוכןגםבעצמו

א׳׳סאין24אורנק׳דלכןמהמאור,כ״אמעצמותומציאותואינוהריואורעצמי,קיוםבבחי׳הוא

מהמאורכ״אעצמיקיוםבבחי׳ואינוהמאור,שהואתחלהלוישדהריתחלה,לואיןאורולא

כ״ה בגוכי״ק.24
״באיזה״.23
״דקיום עצמי הוא רק״.22

ספר יצירה בתחילתו. וראה תו״א תולדות כ, ב. אוה״ת תולדות (כרך א׳) קנא, ב ואילך. סה״מ תרנ״ד ע׳ סה ואילך. סה״מ21
תרנ״ו.ד״ה וביום שמחתכםתרפ״ו ע׳ קפג ואילך. בהבא לקמן - ראה גם

״והענין הוא״.20
ראה ברכות נה, סע״ב.19
״שלכאורה היא״.18
״כי הסט״א אין בה״.17
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אמתאלקיםוהוי׳הנביאשאמרהוא25הרמב״םוכמ״שלהאיר,שלאוביכולתולהאירשביכולתו

רקוהואעצמי,קיוםבבחי׳שקייםמההואדאמתכאמתתו,אמתאחרואיןאמת,לבדוהוא

בבחי׳ואינוהעצמות,  ברצוןקיומו26הריית׳ממנושנמשךמהוכלמעצמותו,דמציאותוית׳עצמותו

אינוהאורואםעצמי,קיוםבבחי׳ואינומהמאור,רקהואשקיומובאורהוא27וכמו״כעצמי,קיום

העניןאלאעצמי,קיוםבבחי׳יהיוהאורעםמתאחדיםרקשהםשהכליםאפשראיךעצמי,קיוםבבחי׳

דבוקשהואשבאורהעיקריםמהעניניםאחדדזהובהמאור,דביקותבבחי׳הואאורדלהיותהוא

ולכןכן,הואהריעצמי,קיוםבבחי׳יהי׳שהאורהמאורוברצוןהמאור,מעיןה״הולכןבהמאור,

ע״יעצמיקיוםבבחי׳ג״כהכליםהריהאורותאלהכליםובביטול28,בהכליםהאורותבהתאחדות

דמציאותואוא״סעצמותבחי׳הוא29נכון,וכסאוקייםושמוקייםהואוזהוהאור,אמצעית

גםהריולכןית׳שמושהואבהאוררוצהשהמאורולהיותעצמיקיוםבבחי׳וקייםית׳מעצמותו

והתפשטותהאורעצםהואושמו,הואמדרי׳ב׳הריגופאובאוא״ס(עצמיקיוםבבחי׳קייםשמו

האורדגםבהתפשטות,שהואמההגילויבחי׳ושמוהעצם,בחי׳היינושנעלםמהדהואהאור,

בטליםה״הדתיקוןוכליםהכלים,עםיתאחדשהאורית׳וברצונועצמי)קיוםבבחי׳ג״כהואהמתפשט

ומדרי׳בבחי׳שאינונכון,וכסאוע״זאמר(ומ״מעצמיקיוםבבחי׳ג״כהכליםנעשיםועי״זהאוראל

הםהרימהותםשבעצםבהכליםמשא״כמהותם,בעצםהקיוםהרידשםושמו,הואמדריגותכמוקיים

מצדנכוניםהםשאםנכון,אמרולכןהאור,מדרי׳במהותאינואיזכליפוןעניןוָאסכלים,בבחי׳עכ״פ

ה״הואזהאוריחודבהםגםהריזובמדרי׳הםדאםותשוקה,כליוןל׳כליפי׳דזהווהכליוןהביטול

עלקאינכוןדכסאומבוארובמ״אעצמי),קיום(בבחי׳ג״כוהםהאורות,עםגמורביחודמתאחדים

שאיןעצמיקיוםבבחי׳ג״כהםהריולזאתהאור,להמשכתראויםכליםהםהרידנשמותהנשמות,

,ושינוי(הכוונה ביטול והעברה ח״ו)בהם שום ביטול

מהוי׳בריחוקועניניועומקשיודעוכפיבנפשוכאו״אשמרגישוכמובחוש,שנראהוכמו

שבלבדעבודהפנימייםבהעניניםובפרטשיהי׳באיזההמצותקיוםבהעדרעניניוובפרטיותבכלל,

עניןוכליבשה,דנפשוהעניניםבשאריוכדומהבההתבוננו׳וההשתדלותדאהוי״רהמדותבהתעוררות

וצמאהכל,לקייםלאלקותגדולהבתשוקהיתעוררהעתיםמןלעתהריומ״מניט,איםקלעפטאלקי

נוסח תפלת שחרית.29
״והאור ה״ה מתלבש בפנימיות הכלים ומתאחד עמהם״.28
״שכן״.27
״אבל מה שנמצא מן העצמות״.26
ה״ד. מכאן שייך לפר״ת ע׳ רצז.הל׳ יסוה״ת פ״א25
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ועניניושהעולםאלאזו,בתשוקהתמידעומדהואהנשמהמצדהנההאמתלפיאשראלקי,אורלכל

עניןאיזהמרגישכאשרשלפעמיםבמוחשונראה30כו׳,ר״לכמבולבלשהואעדכךכלאותומטרידים

יתענגכאילובגשמיות,מתענגהריאותו,ולוחציםהמיצריםהעולםמעניניא״עשמעתיקבשעהאלקי

קיוםבבחי׳הואנשמהמדרי׳מהותדעצםמהותה,בעצםהנשמהמצדהואשכ״זמעניניו,עניןעל

הריבפרט,ונה״בוהגוףבכלל,ועניניוהעולםשמצדוההסתרי׳ההעלמותכלאחריולכןעצמי,

מתעורר בכל עת להתנער מעפרורית ועכרורית המעלימים ומסתירים.

אבלג״כ,אחרבאופןלהיותאפשרח״ושהריעבודה,שצריךנכון,וכסאוע״זאמרומ״מ

ואיןמהמקיף,הואחיותםכלהריסט״אוקליפותמשא״כעצמי.קיוםבבחי׳ה״המצ״עהנשמה

שהואהאורשהואכתריןי״אבהםהנהולכןעמהם,מתאחדשאינוומכ״שמתלבש,שיונקיםהחיות

אותם,מקייםשהמקיףרקכלל,עצמיקיוםשוםלהםואיןכללמציאותשוםואינם31,מהםנבדל

וזהו יניקתם וחיותם עד עת קץ, שיגיע הקץ ויתבטלו לגמרי ולא ישאר מהם מאומה.

ומודדהמגבילהואהמדהקו32המדה,וקנההמדהקוישדהנההעניןכללותוביאורב)

והתפשטו׳המשכתושיהי׳ערכולפיכליבכלהאורמדידתוהואבכלים,אורותע״סלהיות

הע״ס.33להיותאפשרלאהלאאזוהמדידהההגבלהיהי׳לאדאםתבוא,פהדעדוהגבלתןהספירות

דבכללותהשכל,כחהתגלותלהיותאפשראיהרצוןכחהתגלותכשישלמטהבאדםעד״מוכמו

לרצות,ענינורצוןבעלשהואדמישכל,בעלאינובטבעו,רצוןבעלשהואמי34בנ״אבטבעינראה

מתהווההנהלושהתאוהבמהרצונולמלאותיספיקלאועודדרצונות,כזובתנועהתמידעומדוהוא

זהאםכיכלל,רצונותיובמילויא״עמשקיטואינולרצון,מרצוןהולךהואלעולםוכןרצון,עודאצלו

משקיטהזהוהתענוגמתענג,ה״הרצונוכשמתמלאוממילאהעונג,הואהרצוןמילויכילרצות,ענינו

רואיןאנוולכןהעיקר,הואהרצוןאםכיכלל,בהענגכוונתואיןבטבעורצוןבעלשהואמיאבלרוחו,

דוקאא׳בסוגהואהרימהענגבאשהרצוןדבמקוםבעניניהם,תמידמתחלפיםשהםרצונותבהבעלי

הואנפשםהרגשלבובעליוהשגה,בחכמההואנפשםענגהרימוחיןדבעליוטבעו,ענינושהואבמה

״וכנראה בחוש״.34
״לא יהיו״.33
ראה ג״כ ביאוה״ז (לאדהאמ״צ וגם להצ״צ) פ׳ פקודי.32
״שהחיות נחשב לבחי׳ בפ״ע״.31
למרות שהמונח הזה מופיע יותר מעשרים פעמים במאמר, בדרך כלל נעשה בו שימוש הרבה יותר סלקטיבי מאשר בפר״ת.30

8



נוטהזהשהואבמהאחדכלחו״גומדותבחב״דחלוקותדרגותבזהוישטובה,בהנהגהאוטובהבמדה

סוגלהםאיןהרצוןבבעלימשא״כהאלו,בסוגיםרקהםהרצונותגםהריובמילאכו׳להיפךוזהלחסד

ומכ״שממש,אחדבנושאהפכי׳)גם(ואפשרמובדליםעניניםשנילרצותיוכלוולפעמיםכלל,מיוחד

35הרצון,בפנישעומדדברלךאיןוכמאמרברצונם,גדרשוםלהםואיןלענין,מעניןמתחלפיםשהם

יכולשהרצוןגדול,ותוקףגדולהמעלהבזהשישאףהנהרצונם,מלמלאותמונעשוםבזהלהםשאין

ובפרטבמאד,פנימיעניןהואהריהשכלהאיזהדלהשיגהשכל,עלאפילוהכחות,כלעללפעול

יותרהרבהלפעולויכולהכל,עלגוברבזההרצוןהריומ״מגדולה,הכנהדורשלעומקוהדברלהשיג

בעלשאינוומיביותרנעליםחושיםבעלשהואמידאףבנ״אבטבעיוכנראההחושים,כשרוןמעצם

ויתעלהישיגרצונובתוקףאשרספקבליהנהבלימודו,הרצוןתוקףלושישרקכ״כטוביםחושים

ומועילגורםדהחפץ36חפץ,שלבובמקוםאדםילמודלעולםרז״לעצתזהוולכןחושים,מהבעליותר

והחושיםשהכחותבמקוםפי׳הכחות,וסדרבהשתל׳מסודרשהואכמוברצוןזהכלאמנםלההשגה,

איזהחסרח׳׳וואםהשכל,כמומוכרחיהרצוןהנהלזולתו,מסייעכחשכלכךבאופןומורכביםמזוגים

הביאלמעןורקכלל,הכחותבשארימשתמשי׳שאינםהואהרצוןבעליאבלמום,בעלהואהריכח

הואהשכלעניןדכללותהשכל,היפךוהואגרועה,מדההואהנההזהבאופןכו׳הפועלאלרצונותיו

להשיגהמושכלבנושאהדביקותשהואעילתו,לגביומתעלהמתקרבשהואומהוהמנוחה,השקיטה

זיךצואטרָאגיןזיךפוןזיךָאפרוקיןַאלץמעצמו,א״עלהעתיקותוכנושכללותויותר,בפנימיותהענין

ערשסביביו,ומההזמןמרגיששאינושבשכל,ההשתוממותעניןוכמוהמושג,שלהעניןפנימיותצום

היהורצוןרצוןשבכלזיך,ויאניטמערהערטערזה,היפךהואורצוןמושכל,צוםצוגיטרָאגיןאיז

אפשראיהרצוןכחהתגלותכשישולכןהשכל,אתמונעהעצמיבמהותושהרצוןהריא״ע,מרגיש

להיות התגלות כח השכל,

דידעתאוותו,ישיגאשרעדשטותיםכמה38לעשותיכולהריתאוהאיזה37שמתאוהמיוזהו

בשבילשכלואתשיאבדככהלוהגיעאיךעצמו,עליתפלאהריעבר,כברשכאשרבנפשי׳אינש

מורדףהואהריבהשגתם,שטרודבשעהשבההענינים,בשאריוהדומהבכבודוכמוזה,עניןהשגת

אתלהביאאיךושכלוכחותיוכלומשעבדזה,אחריונמשךמאומה,מרגישואינווהרצון,מהתאוה

״יעשה האדם״.38
״וזו היא הסיבה שמצד״.37
ע״ז יט, א.36
ראה זח״ב קסב, ב.35
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עצמועלויתפלאלעצמוינודהלאכןואחריחשבון,ובלידעתמבליבזהעניניםוירבהיבקשהו,אשר

שקרדבריכמהבזה,לושחלפוהעניניםפרטיכלבזכרוובפרטא״ע,ולמנועלהעמידיכללאאיך

יגידוכהזהעםידברכהאשרמראשוהשערהבחשבוןבאוזהכלכיואיךוהדומה,ורמאותותחבולה

39שכשישלפיהואשכ״זלזה,שייךאינוהריטבעושבעצםבו,שחפץתחבולתומזהיוצמחואזלזה,

ר׳׳להשכלמאבידהתאווהדמרובמבו׳(ובמ׳׳אהשכל40התגלותלהיותאפשראיהרצוןכחהתגלות

שבנאשארז״לוכמובטבעם,הנאהבעליוהםאחר,עניןדזהווי״ל.שטותים41הרבהעושהובמילא

גםלהתענג,במההנאהדברילהםומחפשיםפרט,כלעלשמתענגיםהואהנאהדבעלי42הנאה,בעל

לשוב,יותרבנקלשהםרצון,מבעלייותרפחותהמדרי׳והואלהתענג.רקאחדבקועניניםאלו

דעת,בליהםדהאובדים43ונדחיםאובדיםע׳׳דביניהםלחלקשישואפשרההנאה.בעלימשא״כ

הי׳החרשוגםוכו׳,דעתםגםטמאוהריר״לנדחיםמשא׳׳כישובו,כו׳ממרוםרוחיתעוררוכאשר

איהרצוןהתגלותכשישהריוצ״ע),יותרפחותהבמדרי׳שהואמזידע״דשזהוואפשר44כו׳,לבם

מקוםיתןובזהשיתגלהכמהבהרצוןומדידההגבלהשיהי׳ובהכרחהשכלהתגלותלהיותאפשר

להתגלות והמשכת השכל.

אפשריהי׳לאהריגבולבליהכתרספי׳46התגלותשיהי׳באםלמעלה45יובןכזוובדוגמא

ספי׳אצי׳להיותשיכולהכתר50בספי׳ומדידה49הגבלהלהיותוצריך48החכ׳ספי׳אצי׳47להיות

נביעתכשישוכמוהבינה,ספי׳אצי׳להיות52שיוכלהחכ׳51בספי׳והמדידהההגבלהוכמו״כהחכ׳,

החכ׳53בנקודתהגבלהשיהי׳ובהכרחהשגה,לידייבואלאהריחדשותבהשכלותביותרהחכ׳כח

התגלותשישמקוםבוכןבינהבבחי׳השגהלידיההשכלהנקודתלהביאהבינהספי׳אצי׳שיהי׳

״בנביעת״.53
״צריך״.52
״וכן״.51
״בבחי׳״.50
״ובהכרח שיהי׳״.49
מכאן שייך לפר״ת ע׳ רחצ.48
״הי׳״.47
״התפשטות״.46
״וכמו״כ הוא״.45
שבת קמז, ב. וראה סה״מ תרכ״ו ע׳ לו ואילך. ובכ״מ.44
ראה גם לקו״ת ר״ה ס, א. עטרת ראש שער ר״ה פכ״ג. ובכ״מ.43
סנהדרין כו, ב.42
״מפני התאוה וע״כ יעשה״41
״לא יהי׳ גילוי אור״40
״ואם יהי׳ התגברות״39
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השגהאיזההשיגכאשרדברעלבמשכילשנראהוכמוהמדות54התגלותלהיותאפשראיהמוחין

לכלמרוצהה׳׳המ״מהחכמים)טבעהוא(אשרמובדלהואבטבעואםגםאזענגומתמלאטובה

יכולואינוענין,איזהלהשיגמתאמץאםלהיפךוכןביותר,קטניםדעהובעלילפשוטיםאףומקרב

לוואיןכל,אתומדחהעמו,בלולבוזעףה״הביותר,רךשטבעומיאףהנהעומקו,מרובעליולעמוד

בתנועתאםביותר,המוחיןבהתגלותשעומדמפניהןהאלוהתנועותשב׳שיהי׳,למיהדעתקירובשום

והןהקירובדהןמקום,תפיסתשוםלהםואיןבטלים,הםהמדותובמילאהריחוק,בתנועתאוהקירוב

מקוםשיהי׳בכדיהמוחין55בהתגלותהמדידהלהיותוצריךבעצמם,המדותממהותאינםהריהריחוק

שבכדילמעלה58בהספי׳יובןכזוובדוגמאלדבר.יכולאינו57בהתגלותכשהמדותוכןהמדות56לאצי׳

ספי׳כלויתפשטשיומשךכמהוהכליםבהאורו׳מדידהשיהי׳בהכרחהריהע״סהגבלת59שיהי׳

האורומודדשמגבילהמדהקווזהוכו׳,השני׳הספי׳לאצילתמקוםנותןה׳׳הזושבמדידה60וספירה

הספי׳והתגלותלאצי׳מקוםליתןתבואפהדעדוהתפשטותההמשכתהבאופןספירהובבלכלי,בכל

השני׳ כו׳.

הואשהגילוי62דכמוהמאציל,מעצמותנמשךהואהרי61והצמצוםההגבלהכחוהנהג)

המשכילכח63הנהעד״מלמטהבאדםוכמומהעצמות,ג״כהואהצמצוםכמו״כ,דוקאמהעצמות

הצמצוםשנמשךהואדוקאמשםהריענין,עומקעללהשכילדשכל,הגילוינמשךממנוהרי

ויתגלהיומשךשכלכמההגבלה64לושיהי׳בהכרחוסבראשכלכלדהרי,ההואהשכלאתלהגביל

הואהריהשכלעניןדמהותהשכל,מגדריומשךהריבהשכלהגבלהיהי׳לאדאם65ההיא,בסברה

והקצוותשהגדריםאחר,באופןולאזה,באופןדוקאוקצוותבגדרבמוגבל,תפיסאפי׳דוקא,הגבלה

כידועמוגבליבלתיהואשההרגשמהורקמוגבלי,מהותובעצםשהשכללהיותשכליי,בהכרחבאים

״שיתפשט״.65
״צ״ל״.64
״הרי״.63
״דכשם שכח״.62
״הצמצום וההגבלה״.61
״בבחי׳ ההתפשטות שלהם״.60
״שצ״ל מדידה״.59
״וכמו״כ הוא״.58
״ובתוקף המדות״.57
״ואזי יכול להיות מציאות״.56
״ובהכרח שיהי׳ הגבלה בהתפשטות״.55
״מציאות״.54
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שכלבכלהריולכןהשכל,מגדריוצאכןאינווכאשרמוגבלי,שיהי׳בהכרחהשכלמהותעצםאבל

גילויממקורנמשךה׳׳ההזהוהצמצוםדההגבלהזו,בסבראיגיעשכלכמהההגבלהצ״לוסברא

פי׳שכל,דברמלגלותהשכל,אתלהגביליותרשכבדרואיןאנו67דלכן66יותר,למעלהועודהשכל,

מההנפשמכחותהואהשכלדהגבלתשכל,מלגלותיותרקשההואתבוא,פהדעדהיינושכל,להגביל

להעליםהצמצוםדכחלמעלהגםיובן68כזושבדוגמאהשכל,אתשמגליםהכחותמהארתשלמעלה

וזהוהעצמות,מבחי׳יותרלמעלהועודהגילויממקורנמשךהואהריהאורותולמדודלהגביל

שיהי׳בכדיבהעצמותהמח׳ראשיתהואוהגבלההצמצוםבחי׳שהואדאלקיםאלקים,בראבראשי׳

הצמצוםע״ישנאצלובאופןהע״ס70אצילותלהיותיכולהי׳לאהצמצום69דלוליהע׳׳סענין

העליונההכוונהלפיאבלשיהי׳,אופןבכללהיותיכולהי׳העצמותיכולתבמדרי׳העצמות(דמצד

האורגילוישיהי׳ושרשההכוונהשעיקרדמאחרוא״ככו׳)הצמצוםע״יהואדוקא,כזהבאופן

עשר,להיותומחלקןשמגבילןהצמצוםע״יהואע״סשיהיוובכדידוקאע׳׳סהתחלקותע׳׳יבעולמות

בראשיתדזהוהגילויאלקדוםהצמצוםדכוונתמובן71הנהערכו,לפיכליבכלהאורותאתומודד

דבראשית מחשבת המאציל ברא אלקים שהוא הצמצום,72ברא אלקים,

שבשכלמדידהשברצוןמדידהכלליותמדידותג׳שהםמדרי׳ג׳ישבצמצוםוהנה

וכמהאיךהרצוןמדידתיש73הנהביתלבנותלפניוכשעולההאדםעד״מוכמובפועל.ומדידה

כלובמילאמקיףהוארצוןדכללותברצון,בהעלםעדייןשהםואףוגבהם,גדלםהחדריםסדרייהיו

ַאאיןועלדערזיךהערטעסהיינוהענינים,ולאבזה,הרצוןשנרגשפי׳בהעלם,עומדיםשםהענינים

שעלהכמוג״כבפועלשיהי׳גורםאיזעסאזעכ״פמדידהזההרימ״מהבית,עניניפרטידיניטבית,

במספרוכךכךבאופןשיהי׳74יותרבקירובהמדידהבאהנהבשכלהבניןכשבאואח״כברצונו,

ההכנהכ״אממש,פועלהכוונהואיןבפועל,המדידההואיותרהפועלאלוכשבאוסדרם,החדרים

״בגילוי בשכלו״.74
״הרי״.73
בראשית א, א.72
״הרי״.71
״התחלקות״.70
״אם לא הי׳״.69
״וכמו״כ״.68
״וכמו״.67
״מכח המשכיל מקור השכל, ואדרבא דהכח להגביל הוא מפנימיות מקור השכל למע׳ מכח הגילוי״.66
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אינווהאומן77במד״ר76וכדאי׳אח״כבונההוא75פיושעלעושהשהאומןהציורוכמוהפועל,אל

הזהשבציורחדריו,לעשותהואאיךלידעלויש78ודיפתראותפנקסאו׳אלאעצמו,מדעתבונה

והרצוןהשכלגםכלולבזההנהמ״מהבנינים,בכלבשוההואשמשו״זהבניןחוקילפירקשהואהגם

כפי שחפץ הוא בבנין ביתו,

דתחלהואחדאחדכלשבלבלשבתוומכוןהוי׳ביתבהבניןבכאו״אבעבודהישנוזהשענין

אורַאהעריןדעראלקותצואכליַאזאייןאידיעדערוילהעצםמצדואסשברצון,כלליתהמדידההיא

כופיןבענין79הרמב״םשפי׳(וזהועניניובכלידוועלבוולהתנהגדעם,נאךוועריןנמשךאוןאלקי,

מצדהואשמאחוששיןואיןוהדומה,בגטכמוביותרהחמוריםבעניניםגםאני,רוצהשיאמרעדאותו

מחוייבהואהריתורהשעפ׳׳ילהיותהואבזהודעתוהאמת,כפיאינוואזבזה,אותושמכריחיןההכרח

עניניםשישרקנפשווהעלםבפנימי׳בזהחפץמישראלאחדכלית׳חכמתושגזרהמהוכלבזה,

המונעיםלהסיראותוכופיןהפי׳להטעיםישזהולפיע״ז.אותוכופיןולזהזה,גילויהמונעים

להתנהגכאו״אשברצוןהאמת,מצדהרצוןשהואכפיאנירוצהעצמומצדיאמרשבמילאעדומעכבים

מדידהלוישהרישכאו״אמדידה,בזהישהריומ״מגדול,בהעלםזהאמנםית׳)חכמתושגזרהכפי

שכליתהמדידההואואח״כוהדומה,אהללהיושבעסקהבעלתשוקתדומהשאינושהואבמהכלליית

היושבילחיובישוקוהולכיעסקהבעליחיובידומהשאינוית׳גזרתושהואכפיהתורהמדידתוהוא

וחסדדצדקההפועללעניניוזהיותר,השגהלענינישייךדזהגופאבזההעניניםבפרטיוכמו״כאהל,

האומןציורבדוגמתוהואהפועל,מדידתהואואח״כיותר,בפרטיותהמדידהבאהשבזהוהדומה,

והשכל,הרצוןמדידתמורכבבזההנהמ״מהבנין,חוקילפינעשהשהציוראףהנהבונהשממנו

ערכולפישהואמההמדידהיותרנצטיירהרידתפלהשבעבודהדתפלה,המדידההואזודמדידה

וההנחה,הביטולבעצמוולפעולוהדביקותההתקשרותהואהתפלהעניןשכללותואףעניניו,ומהות

דאםבבניןשישהכלליםהחוקיםבדוגמתשזהוומעשהדיבורבמח׳עניניוכלעלבחשבוןולבוא

גםהנהכזושבדוגמאולהכשירולנקותווצריכיםלבנין,מוכשראינועליולבנותשחפץהמקום

בתפלהזהלבדהנהכידועכו׳מדותיוומזכךמחשבתוומטהרא״עמכשירהואהריהתפלהבעבודת

הל׳ גירושין ספ״ב.79
״דיפתראות ופנקסאות״.78
בראשית בתחלתו.77
״וכמ״ש״.76
״שמזה״.75
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מהםאיזהומחשבותיומדותיובעצמוכאו״אשיודעכפיבפרטאליושמגיעבמהפרטיתהמדידההוא

שאינםעניניםבעצמםמוצאיםלפעמיםאשרשהוא,מהבעצמויודעאחדכלכילגמרי,לעקרםראוים

כאלווהרהוריםמחשבותאותושמטרידותאווהדומה,והשקרהקנאהבעניןכלל,מהותוערךלפי

המדידההואדתפלהבעבודההנהוזיכוך,תיקוןשדורשיםבהמדותוכמו״כאליו,כללראויםהיושלא

האלקיוהאורהנפשאורלהמשיךבהצמצוםמדרי׳ג׳שהםוהנהגתו,בלימודוהיוםכלהנהגתובאופן

שיתגלה ויאיר בנפשו ובחלקו בעולם בכל פרטי עניניו ממש.

המתלבשתדע״יגבורותמדרי׳ג׳הםהאורומדידתשבצמצוםלמעלהיובן80כזוובדוגמא

דע״יגבורותוהואהרצוןמדידתהואהכלדתחלתמל׳,דבחי׳וה״גדאימא,ה״גבחי׳במו׳׳ס,

הריומ״מבהעלם,שהואמהעדיין,כלליתמדידהוהיאהחו״באצי׳הואשמזהבמו׳׳סשמתלבשת

יותרבקירובשבאההשכלמדידתע״דהואדאימאה״ג81ומדידתחו׳׳ב,להיותוהגבלהמדידהזה

כללייםעניניםדג׳דוקא,דאצי׳ז״אבחי׳הואהאצי׳בניןדעיקרהז״א,82ספירותאצילתהואומזה

הםחו״בדמוחיןדאצי׳בז״אהואהפנימיתועיקרדוקא84פנימיתבחי׳הואאצי׳83האצי׳,בעניןיש

ז״אולכןפנימי׳,בחי׳הואוז׳׳אמקיףבבחי׳שהםכו׳דאימאמקיפיםוכמועדייןמקיףבבחי׳

87בי׳,דישתמודעוןבגיןהואדאצי׳ע״סדאצילת86וגילוי,אורבחי׳הואאצי׳85אדם.נקראדוקא

נקראז״אאבל89למינדע,ולאלשאלהקיימארקדמינקראדאצי׳דבינהדאצי׳,בז״אעיקרו88הנה

91הנבראיםאלהמאצילביןממוצעשיהי׳הואהאצי׳התהוותוכוונתגילוי,בחי׳שהוא90אלה

דאלפייםלעולמותמקור92מלהיותלמעלהעודהםהריחו״בדמוחיןדאצי׳בז״אהואזהדענין

עבידויומאיומאדכלעשהימיםדששתלעולמותמקורהואז״אמשא״כ93לעולםתו׳קדמהשנה

ראה מדרש תהלים צ, ד. ב״ר פ״ח, ב. תנחומא וישב ד וש״נ. זח״ב מט, א.93
״מבחי׳״.92
ראה תו״א מג״א צג, א. לקו״ת ואתחנן יב, א. סה״מ תרע״ח ע׳ קיב ואילך. ובכ״מ.91
ראה לקו״ת פקודי ד, ג. ובכ״מ.90
זח״ב קיז, א. וראה זח״א א, ב. זח״ב קכו, ב. ועוד.89
״הרי״.88
זח״ב מב, ב.87
״גילוי אור״. ראה סה״מ תרע״ח ע׳ רצו ואילך. ובכ״מ.86
ראה תו״א בראשית ד, ד. לקו״ת ויקרא ג, ב. וראה ספר הערכים-חב״ד (ח״א) ערך אדם העליון. וש״נ.85
״או״פ״.84
מכאן שייך לפר״ת ע׳ רצט.83
״בחי׳״.82
״ובחי׳״.81
״וכמו״כ״.80
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הואלכןשקודםזמניםוסדרמל׳בבחי׳הואדזמןדוקא,בז׳׳אהואזמניםדסדרוידוע94עבידתי׳

האורהמודדיםשהםדאימאמה״גשנבנהדאצי׳ז״אבחי׳הואהאצי׳בניןדעיקר95ז״אבבחי׳

שהואהמדהקווזהובי״ע,עולמותובניןהתהוותשיהי׳הואמל׳דבחי׳וה׳׳גבז׳׳א,והגילוי

המשכתובאופןכליבכלוהגבלהבמדידהשיהיווהכליםהאורותולמדודהאורלהגבילהצמצום

והתפשטות כל ספירה וספירה כו׳.

מתמןאלאכו׳דקרדניתאבוצינאאיהולאוע׳׳א97דרל׳׳גבזח׳׳באי׳המדהקנה96והנהד)

ופי׳לעילא.אסתלקתכדדקרדניתאמבוצינאדאשתביקנהירומגודאתגלידלתתא,קנההאינפקת

אלאהמדה,קובחי׳שהואבמו״סהמתלבשתדע״יגבורותדקרדניתאבוצינאעניןאינוהמדהדקנה

אסתלקתכדדקרדניתאמבוצינאדאשתביקנהירומגודאתגלידלתתא,קנההאינפקתמתמןשרק

והאור,הגילוישמודדהקואורבהסתלקותשנשארמהדע״ידגבורותהרשימואוררקשהואלעילא

מדידתהואדקודמדידהבלבד,האורוהתעלמותדהסתלקותהמדידההואדקנה,המדידההנהדלפי״ז

ההמשכהידוועלבאצי׳אורגילוישיהי׳הואהעליונההכוונהעיקרדהרידע׳׳ס,והגילויהאור

כמוהע״סאצי׳הי׳לאזומדידהדלולידקו,המדידהשהואהצמצוםע״ינשלםשזהבבי״ע,גםוהגילוי

קדום,הצמצוםכוונתב״ההמאצילשבפנימיתשנת׳היותועםעתה.שהםבאופןית׳ברצונושעלו

אבלהמדה,קוע״יונגבלונמשכושהםדאצילותוע׳׳סהאצי׳ע״יהואוהגילויהגילויהואדהעיקר

והוקדםהע״סע״יהואכזהבאופןהגילוישיהי׳שבכדיורק99הגילוי98הואהלאהפנימיתעיקר

היינוהמסתלק,בהאורשהואדקנההמדידהמשא״כוהגילויבהאורהואדקודמדידהדקו,הצמצום

באור הרשימו שנשאר מאור הקו כו׳.

בכ״ז ראה - בשעה שהקדימו תער״ב (ח״ב) ע׳ א׳ב ואילך.99
״הנה באמת בפנימיות כוונת המאציל עליון ב״ה קדום כוונת הגילוי״.98
״דרל״ז״.97
״אמנם״.96
ראה מאמרי אדה״ז - תקס״ה ע׳ שכ. ביאוה״ז (להצ״צ) תרומה ע׳ רנז. אוה״ת חיי שרה (כרך ב׳) תכד, ב. ועוד.95
יתרו כ, יא. זח״ב צד, ב.94
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101הבהירוס׳במד״רשמבוארדתהולמדידהדתיקוןמדידהביןההפרש100הואשבד׳׳כ

דבמדרי׳הרצון,והעדררצוןבחי׳102שהואלי׳אהניאלאודיןלי׳אהניאדיןהנהותיקוןדתהו

שבזה)החסרוןונת׳בלבדהרצוןהתגלותהרימדידה(דבלאמדידהבבחי׳שםגםהנההרצוןשמאיר

הטובהשפעתוכמוושיתקבל.דוקאערךלפיושיעורבמדהשיהי׳והגילויבהאורהואשהמדידהורק

שזההמקבללפ״עשיהי׳חסדומרבההריבההשפעהחסדושמטיבשכמומהותובעצםהחסדמאיש

בההעלםהמדידההואהרצוןוהעדרדוקא,פניםבהסברמרוצהשהואמהרצונוגודלעלמורה

גילויוהתפשטותבהמשכההםהמדידותוכלרצוןבבחי׳הואלי׳אהני׳דדיןבתיקוןולכןוהצמצום,

אהני׳דלאובתהוכו׳.הנעלםהאורגםשימשיכוכזהבאופןהםומדתןוהגבלתןוכליםבאורותהאור

ולזאתהאור.הסתלקותבבחי׳שהואוצמצוםבהגבלההםהמדידותשכלהרצוןהעדרבבחי׳הואלי׳

המשכהשובבבחי׳הןדתיקוןוספירותלמעלה,והסתלקותרצואבבחי׳היודתהוספירות

והנהמטה.למטהעדוהגילויהאורלהמשיך104יצרהלשבת103אלאבראהלתהודלאוהתפשטות

בהעדרה״הדאחוריםדאחורי׳מהפסולתהשתל׳בריבוידתהומשבה״כמקבליםשהםהסט״א

מהעדרשהםלהיותמהותםבעצםהעדרבבחי׳שהםפי׳קיום,שוםלהםואיןלגמריהמציאות

לגמריואבדוןכליוןבבחי׳שיהיווזמןקץלהםישוע״כסילוק,בבחי׳הואבזהוהמדידההרצון

מדידו׳הםהרימ״מוהצמצוםהקומדידתכמומדידותג״כבזהשישהגםדקדושהבסטראמשא״כ

וסוףקץבזהאיןית׳רצונושהואובמהוהמשכה,גילויבחי׳הואוהרצוןית׳,רצונובבחי׳שהם

שנמשךמהוכלתכלית,איןעדמטהולמטהקץאיןעדמעלהלמעלהאוא״ס105בת״זוכמ״ש

הםגםהריבהםהאורוהתאחדותדבקותםשע״יהכליםבעניןוכמשנ״תעצמי,קיוםלוישהריית׳ברצונו

106בבחי׳ קיום עצמי.

גוונאובהאיהציציתוצמרהגשמיקלףגשמייםבעניניםשנתלבשוהמצותבכלהואוכמו״כ

שזהו״ע(וי״לעצמיקיוםבבחי׳קיימיםה״ההעליוןהאורלהארתראויםכליםית׳שברצונומהוכל

״והן בבחי׳ קיום עצמי דלהיות שזהו מה שרצונו ית׳ בבחי׳ הגילוי ע״כ הוא בבחי׳ דביקות (וכנ״ל שגם הכלים הן בבחי׳106
דביקות כו׳) דמשו״ז הן בבחי׳ קיום עצמי כו׳.״

ראה תי״ט (מ, ב). סתנ״ז. ז״ח יתרו (לד, סע״ג). וראה ס׳ המאמרים תרכ״ז בסופו. מאמר יום ההילולא (יו״ד שבט השי״ת)105
באתי לגני פי״ב ואילך.

ישעי׳ מה, יח.104
מכאן שייך לפר״ת ע׳ ש.103
״דהיינו״.102
ב״ר פ״ג, ז. הוספות לזח״א סכ״ט.101
״ושרש ההפרש בזה הוא״.100
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שלוהעבודההתו׳ומקום108כו׳עומדיםהםבקדושתןקדושהותשמישי107ממקומה,זזהלאדקדושה

במקומו,נשארעבודתואורוהארתהאמיתייםלחייםהגופותמחייעלותולאחרגםהואבקדושתוצדיק

מחלקיעליהםקדושתוהעבודהלצרכיבהםשהשתמשכליווכלבתו׳ועסקלמדשבושהמקוםדי״ל

זצוקללה״האאזמו״רכ״קאביולחדרנכנסהכ״מהרה״קאאמו״רכ״קכיפעםוראיתיבעולם.בירורו

ועמדבחגורהלבושונכנסמ״ו)אומ״הבשנתבערךהי׳(זהבחייושהיוכמוהחדרסדריעודוהיוזי״ע

מבחי׳שהןבסט״אמשא״כהרבה),ובבהכמדבר,נעותושפתיושבתו,כסאלמולהשולחןאצל

חיותם,וזהמקיימםשהמקיף109רקקיוםשוםלהםואיןית׳מאחדותוהפרידןוע״כהרצוןהעדר

בכליון ואבדון גמור.ויבטלו לגמריאז יכרתווכשסר צילם

שהםמפנילגמריויאבדושיתבטלווזמןקץלהםישהקליפותדחשךלחשך,שםקץוזהו

עזות110ועיקרוענינושכלעמלקבקליפתזהנראהוביותרהסט״א,בכללותשזהוהרצון,העדרמבחי׳

חסדכמועניןאיזהלהםישמ״מהריהקליפותדשארכלל,פנימיעניןשוםבושאיןוחוצפא,

שהואעמלקקלי׳אבלטוב,לאדברשהוארקעכ״פ,דבראיזההואהרירעה,מדהשאראודקליפה

ובהעדרכלום,שאינויודעבעצמושהואכלל,מציאותשוםאינופניםהעזהנהוהחוצפא,העזות

כללשאינועדיותרוגרועפחותשהואמידכלפניםהעזיבטבעיבמוחששנראהמהותו,הואמציאותו

ביותרהמעלהרםלגביביותרוחצפותועזותוהנהעניניובכלממשוכבהמהאנושימציאותשום

עניןבאיזהתאוותושממלאדבשעההעבודהבחלקיאחדכלבנפשולמצואיכולזהענין(שבאמת

בהידוריכמופנימיים,בעניניםפי׳כו׳יותרהנעליםבעניניםקרירותבמוחועולי׳אזוהדומהדאכו״ש

שכלהעזות,הואענינודכלעמלקבקלי׳הואוכמו״כוהדומה)קבלהעפ״ישהםעניניםאומצוה,

וע״ילמטה,לירדטבעםהריבעצמםשהמיםהרוח,ע״ישנגבהיםהיםגלי111וכמוהעדר,מהותו

כלהריבפרטועמלקבכלל113הקלי׳וכמו״כ112יפלו,הרוחוככלותנד,כמוונצבונגבהיםהרוח

וסוףקץלהםישהקליפותדחשךלחשךשםקץוזהוילכו,וברוחיבאווברוחהמקיף,הואענינם

וכשיגיע הזמן יכרתו ויאבדו בכליון לגמרי ולא ישאר מהם מאומה.

״הס״א״.113
״ה״ה נופלים למטה״.112
״ועד״מ״.111
״שהו״ע״.110
״כ״א״109

ראה מגילה כו, ב. רמב״ם הל׳ ס״ת פ״י ה״ד. טושו״ע או״ח סקנ״ד ס״ג. יו״ד סרפ״ב סי״ב. וראה שו״ע אדה״ז סמ״ב ס״ו.108
וש״נ..135ע׳חי״בלקו״שוראה

ראה ע״ח שער ד׳ פ״ג. של״ד פ״ג. של״ה פ״א. אגה״ק ביאור לסי׳ זך.107
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בכריתההואאזבעתההואהקלי׳ביטולדאם114לאחישנה,בעתהביןהפרשישבזהוהנה

והנהדוקא,בירורבדרךהואואזהקדוםבזמןשיהי׳אחישנהאזישראלזכוואםלגמרי,ואבדון

התוס׳הואאזבירורבדרךהואאםאךבקדושה,אורתוס׳מזהיוסףהנההקלי׳יתבטלוכאשר

בזה,המהירותמהו115כו׳הלבושאתקחמהרלהמןאחשורושמ״שוזהוכו׳.שאתביתרביתרון,

לגמרייכרתהלאאזבעתהזהיהי׳ואם117ויתאבדיתבטלסוףכלסוףדהרי116לו,יעץטובהעצהאך

והיינולמרדכי,תפארתלבושויהי׳בירורבדרךשיתברריעצוולזאתמאומה,ממנוישארולא

שיהי׳ אחישנה, ולא יתבטל לגמרי, רק שיתברר ויהי׳ יתרון בקדושה.

שחמראמההואדחמור118כלב,שורחמורר״תדחשךלחשך,שםקץהנהובעבודה

אלקיםדהש׳120אלקיםהוי׳ומגןדשמשהוי׳,שמששמאירדאף119לי׳,קריראתמוזבתקופת

לאהוי׳אניוכמ״שהוי׳גילויכשמאיראבלהגילוי,מאירואינוהוי׳שםעלומסתירמעלים

שאינו121כליתםלאיעקבבניואתםהנביאוכהתאוננותכ״כ,פועלאינוההתבוננותומ״משניתי,

שנוגעםשאףפניםהעזיכטבעבנגיחותיושבועטהוא122ושורכו׳.הנפשותשוקתכליוןפועל

חשךשזהו123נפש,עזיוהכלביםוכמ״שוהחוצפאעזותהואוכלבבועטים.אותםלבררבמקצת

שכמוויטדכתי׳הואדקדושהדחמורדקדושהחשךע״י124זהלחשךשםקץהנהדקליפה.

ועלשלוהזמניםעלהבטמבליהתורהללמוד126למשאוכחמורלעולכשורשהוא125לסבול

בזמןולא127בנפשהואדהקביעותזצוקללה״ההזקןרבינו(וכמאמרלתורהעתיםוקובעטרדותיו,

מןבעתגםאםהנהבנפשובקביעותכשהואאבלהזמנים,מןבזמןשיתבטלאפשרדהזמןדוקא,

הואושורכו׳.ה׳תורתשהואיודעובלמדוכו׳)תפקידוימלאמ״מללמודיכולואינוהתבטלהזמנים

ראה גם לקו״ד כרך א׳ ז, א.127
ע״ז ה, ב.126
ויחי מט, טו.125
״אך יכול להיות הבירור״.124
ישעי׳ נו, יד.123
מכאן שייך לפר״ת ע׳ שא.122
מלאכי ג, ו. וראה לקו״ת ר״ה סא, ד.121
תהלים פד, יב. וראה שער היחוד והאמונה רפ״ד. ועוד.120
שבת נג, א.119
מאו״א ח, סא. וראה זח״ב סה, א.118
״יאבד ויתבטל״.117
״זהו לטובתו״.116
אסתר ו, י.115
ראה סנה׳ צח, א. זח״א קיז, ב. וראה בהבא לקמן שערי אורה סד״ה יביאו לבוש.114
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דשור(וי״ל129בהלכההמנגחיםכת״חדאורייתאבפלפולאוהתירוציםהקושיות128היינוהנגיחו׳

שכלכפיהמד״רולעקורכו׳עריציםלזמרבפסוד״זוכמובו,הנמצאבהרעובועטשנוגחהתפלההו״ע

טוב,דברלכלשממהרים130פזיזאעמאנקראיםשישראלמההואוכלבכו׳).בעצמויודעאחד

הרצוןלבעלהביטולמצדוהואכו׳.לנשמענעשהשהקדימופנימיעניןלכלביותרומתעוררים

131.החשך דקליפה כו׳שע״י חשך זה מברריםבהנחה לגמרי מיט ַא אוועקלייג לגמרי.

הריסט״אשהםהגויםדכלהגוים,לכלושרשראשיתהואדעמלקעמלק,גויםראשיתוזהו

עמלקדקלי׳שלהם,הראשיתהואועמלקהרצון,מהעדרשהןמפניוהעדרממשותלהםאיןמהותעצם

שבהקץאבד,עדיאחריתו132ולזאתכנ״ל.המציאותבהעדרגבוההיותרהמדרי׳והחוצפאהעזותהוא

135כשהואאבל134,בעתהאםלגמריואבדוןכליוןבבחי׳שיהי׳133אבדעדיאחריתוהנהלקלי׳שניתן

תורהלמדוהמןשלבניומבני137ולכן136בירור,איזהשיהי׳אפשרהנהאזהבירוריםע״יאחישנה

יתרון אור בהקדושה כו׳.138שהוא מה שהתברר ובאברבים

״שהו״ע זכו אחישנה על ידי הבירורים דנש״י שנעשה עי״ז״.138
״וזהו ג״כ״.137
״יכול להיות בירור גם בקליפת עמלק״.136
״וכאשר״.135
״בכלות הזמן שנקצב להם דקץ שם לחשך כו׳״.134
״דהאחרית וסוף דכל הסט״א בכלל וקליפת עמלק בפרט״.133
״וזהו״.132
״ועי״ז יכול להיות גם הבירור דקליפת עמלק שיתוסף עי״ז אור בקדושה כו׳.״.131
ראה שבת פח, סע״א.130
ראה ב״מ נט, ב.129
ראה ספרי חוקת (יט, ט). סנה׳ כד, א.128
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מרת יהודית בת שרה בלומא שתי׳
לרפואה שלימה


