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·iÁהמן ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש «»ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ
מרּדכי מּוכח1לברּו ּגּופא זה מּמאמר הּנה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

אּלא מרּדכי, ּוברּו המן ארּור הּוא ּפּורים ׁשל ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשענינֹו
ארּור ּבין ידע לא ׁשּׁשם ודרּגא מקֹום ּגם יׁש זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבענין
את ּפֹועלים ׁשם ּגם ּומּכלֿמקֹום, מרּדכי, לברּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָָהמן
מּכּמה מּוכח וכן מרּדכי. ּוברּו המן ּדארּור ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָהענין
זה לאחׁשורֹוׁש, ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ּכפי ּדפּורים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָענינים
ּבּמדרׁש (ּכדאיתא ׁשּלֹו וראׁשית ׁשאחרית ),2הּקּב"ה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּביּה מרּדכי3ּדכתיב על ּדקאי ואיׁש, איׁש ּכרצֹון לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
המן4והמן ּכרצֹון ּגם להיֹות יכֹול ׁשהיה והינּו, , ְְְְְִִֶַַָָָָָָָ

וׂשמחה אֹורה היתה לּיהּודים ּומּכלֿמקֹום, ְְְְְִִִַַָָָָָָָחסֿוׁשלֹום,
ויקר גו'5וׂשׂשֹון הּוא ונהפֹו ּבתחּלת6, מצינּו כן ּוכמֹו . ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּדכתיב המן, אֹוהביו7ּגזרת וכל אׁשּתֹו זרׁש לֹו וּתאמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עליו, מרּדכי את ויתלּו גֹו' אּמה חמּׁשים ּגבֹוּה עץ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָיעׂשּו

ּכתיב המן, ּבמּפלת ועלֿזה8ואחרּֿכ) חרבֹונה וּיאמר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עׂשה9נאמר אׁשר העץ הּנה לּטֹוב) זכּור חרבֹונה וגם ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

המן את ויתלּו גֹו' אּמה חמּׁשים ּגבֹוּה גֹו' למרּדכי ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהמן
הענינים ׁשּבב' זאת, ועֹוד למרּדכי. הכין אׁשר העץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעל

ּגבֹוּה(ּבמחׁשב הּוא ׁשהעץ מדּגׁש ּובמּפלּתֹו) המן ת ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּדבר, וסּיּום ּבתכלית כן ּוכמֹו ּדוקא. אּמה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָחמּׁשים

לאסּתר נתּתי המן ּבית הּנה את10ּכתיב אסּתר וּתׂשם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
המן ּבית על להיֹות11מרּדכי ׁשּיכֹול ׁשהּבית והינּו, , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
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‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï LÈ�È‡ ·iÁבפורים [=להשּתּכר] להתבסם אדם חייב «»ƒƒƒ¿≈¿«»ְְִֵַ

ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú1יידע שלא כך כדי עד «¿…»«≈»»»¿»»¿¿«
ביניהם. ולהחליף לטעות עלול ויהיה מרדכי" ל"ברוך המן" "ארור בין להבחין

‡Ùeb ‰Ê ¯Ó‡nÓ ‰p‰במידה בפורים להתבסם שיש האומר – עצמו ƒ≈ƒ«¬»∆»
להבחין יידע לא שהאדם כזו

המן" "ארור בין ולהבדיל

מרדכי" «ÁÎeÓל"ברוך
‡e‰ ÌÈ¯et ÏL B�È�ÚL∆ƒ¿»∆ƒ
,ÈÎc¯Ó Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»»»¿¿«
לדעת צריך כן שבפורים כלומר

ל"ברוך המן" "ארור בין להבחין

דבר היא זו וידיעה מרדכי"

יום של בעניינו ומרכזי עיקרי

Ê‰הפורים ÔÈ�ÚaL ‡l‡∆»∆¿ƒ¿»∆
שני בין וההבחנה הידיעה של

ÌB˜Óהדברים Ìb LÈ≈«»
‡b¯„Âרוחנית‡Ï ÌML ¿«¿»∆»…

Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»
ÈÎc¯Óטעות להיות ועלולה »¿¿«

העניינים, שני «ŒÏkÓeƒבין
ÌÈÏÚBt ÌL Ìb ,ÌB˜Ó»«»¬ƒ
ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈ�Ú‰ ˙‡∆»ƒ¿»¿»»»
ÁÎeÓ ÔÎÂ .ÈÎc¯Ó Ce¯·e»»¿¿«¿≈»

ÌÈ�È�Ú ‰nkÓתוכן שהם ƒ«»ƒ¿»ƒ
היום שגםÌÈ¯eÙשלcומהות ¿ƒ

זה, מעין לרעיון עדים אנו בהם

לטעות מקום נתינת שיש היינו

וייתפסו יתקבלו שדברים כך

ובכל האמיתי מתוכנם להיפך

התוכן מתגלה בהם גם זאת

הדברים של והפנימי האמיתי

Ú‚B�a e�ÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿≈«
,LB¯ÂLÁ‡Ïפשוטו שלפי «¬«¿≈

שמלך פרסי למלך ֶַָהכוונה

שאחשורוש דרשו ז"ל חכמינו אבל הבירה È¯Á‡L˙בשושן ‰"aw‰ ‰Ê∆«»»∆«¬ƒ
BlL ˙ÈL‡¯Âהנבראים כל של וראש התחלה וגם וקץ סוף גם שהוא ¿≈ƒ∆

אחרון" ואני ראשון "אני k)L¯„naככתוב ‡˙È‡„2·È˙Îc שכתוב), ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
dÈa3הקדושֿברוךֿהוא על הכוונה המדרש ולפי BNÚÏ˙באחשוורוש, ≈«¬

c ,LÈ‡Â LÈ‡ ÔBˆ¯k"ואיש "איש ÈÎc¯ÓאלÏÚמתייחס˜‡Èהביטוי ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿¿«
ÔÓ‰Â4,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÓ‰ ÔBˆ¯k Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰L ,e�È‰Â , ¿»»¿«¿∆»»»ƒ¿«ƒ¿»»«¿»

הפורים ימי של התוכן לכל מוחלט היהÌB˜ÓŒÏkÓe,בניגוד למעשה ƒ»»
דבר של ובסופו מפלה נחל והמן מרדכי, כרצון ‰È˙‰דווקא ÌÈ„e‰iÏ -«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡5,היה ‚Â'ולמעשה ‡e‰ CBÙ‰�Â6 »¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬
היהודים ישלטו "אשר אלא הפועל אל יצאה לא המן שמחשבת בלבד זו ולא

בשונאיהם" e�ÈˆÓהמה ÔÎ BÓÎe אלא. הפורים ימי פרשת בסיום רק לא ¿≈»ƒ
È˙Îc·גם ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ˙lÁ˙a7אחשורוש שהמלך לאחר קצר זמן ƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿ƒ

להשמיד המן למחשבת הסכים

היהודים כל את ולאבד ולהרוג

ושלום L¯Êחס BÏ ¯Ó‡zÂ«…∆∆∆
eNÚÈ ÂÈ·‰B‡ ÏÎÂ BzL‡ƒ¿¿»¬»«¬
‰n‡ ÌÈMÓÁ dB·b ıÚ≈»«¬ƒƒ«»
ÈÎc¯Ó ˙‡ eÏ˙ÈÂ 'B‚¿ƒ¿∆»¿¿«
˙ÏtÓa CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿««»¿«∆∆

·È˙k ,ÔÓ‰8¯Ó‡iÂ »»¿ƒ«…∆
‰ÊŒÏÚÂ) ‰�B·¯Áועקב «¿»¿«∆
חרבונה של זו Ó‡�9¯אמירה ∆¡«

יעקב' ב'שושנת חרבונה על

(·BhÏ ¯eÎÊ ‰�B·¯Á Ì‚Â¿««¿»»«
‰NÚ ¯L‡ ıÚ‰ ‰p‰ƒ≈»≈¬∆»»
dB·b 'B‚ ÈÎc¯ÓÏ ÔÓ‰»»¿»¿¿«»«
eÏ˙ÈÂ 'B‚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»«ƒ¿
¯L‡ ıÚ‰ ÏÚ ÔÓ‰ ˙‡∆»»«»≈¬∆

¯ÓÏ ÔÈÎ‰ÈÎcשאותו הרי ≈ƒ¿»¿¿«
כנגד הכין שהמן עצמו העץ

דבר של בסופו שימש מרדכי,

(בדומה המן של ממפלתו כחלק

שבה בדרגה שגם לעיל לאמור

"ארור בין לטעות מקום יש

זאת בכל מרדכי", ל"ברוך המן"

לאחר וגם ניכר ביניהם ההבדל

המן כרצון להיות עלול שהיה

מרדכי). כרצון דווקא היה לבסוף

ÌÈ�È�Ú‰ '·aL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿»ƒ¿»ƒ
ÔÓ‰ ˙·LÁÓa)את לתלות ¿«¿∆∆»»
העץ על ¿»»¿BzÏtÓ·eמרדכי

עצמו הוא דבר של בסופו כאשר

העץ) על Âc˜‡נתלה ‰n‡ ÌÈMÓÁ dB·b ‡e‰ ıÚ‰L Lb„ÓÀ¿»∆»≈»«¬ƒƒ«»«¿»
יותר עוד מדגיש זה הרי נקודה אותה על דגש יש הדברים שבשני וכיוון

לחלוטין. הפוך למצב אחד ממצב עצמו דבר אותו של בהפיכה שמדובר

,¯·c‰ ÌeiÒÂ ˙ÈÏÎ˙a ÔÎ BÓÎeולאחר העץ על נתלה שהמן לאחר ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ«»»
התבטלה המן אמרÈ˙k·שגזירת שאחשוורוש ‰ÔÓכתוב ˙Èa ‰p‰ ¿ƒƒ≈≈»»

¯zÒ‡Ï Èz˙�10,כתוב ÈÎc¯Óובהמשך ˙‡ ¯zÒ‡ ÌNzÂכממונה »«ƒ¿∆¿≈«»∆∆¿≈∆»¿¿«
‰ÔÓואחראי ˙Èa ÏÚ11,e�È‰Â שינוי, של רעיון אותו את רואים כאן אף «≈»»¿«¿

הקצה אל הקצה מן מצב ÏLוהפיכת ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ˙Èa‰L∆««ƒ∆»ƒ¿¿…∆∆
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.
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ה

i"gyz'd ,mixet .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

·iÁהמן ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש «»ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ
מרּדכי מּוכח1לברּו ּגּופא זה מּמאמר הּנה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

אּלא מרּדכי, ּוברּו המן ארּור הּוא ּפּורים ׁשל ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשענינֹו
ארּור ּבין ידע לא ׁשּׁשם ודרּגא מקֹום ּגם יׁש זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבענין
את ּפֹועלים ׁשם ּגם ּומּכלֿמקֹום, מרּדכי, לברּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָָהמן
מּכּמה מּוכח וכן מרּדכי. ּוברּו המן ּדארּור ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָהענין
זה לאחׁשורֹוׁש, ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ּכפי ּדפּורים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָענינים
ּבּמדרׁש (ּכדאיתא ׁשּלֹו וראׁשית ׁשאחרית ),2הּקּב"ה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּביּה מרּדכי3ּדכתיב על ּדקאי ואיׁש, איׁש ּכרצֹון לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
המן4והמן ּכרצֹון ּגם להיֹות יכֹול ׁשהיה והינּו, , ְְְְְִִֶַַָָָָָָָ

וׂשמחה אֹורה היתה לּיהּודים ּומּכלֿמקֹום, ְְְְְִִִַַָָָָָָָחסֿוׁשלֹום,
ויקר גו'5וׂשׂשֹון הּוא ונהפֹו ּבתחּלת6, מצינּו כן ּוכמֹו . ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּדכתיב המן, אֹוהביו7ּגזרת וכל אׁשּתֹו זרׁש לֹו וּתאמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עליו, מרּדכי את ויתלּו גֹו' אּמה חמּׁשים ּגבֹוּה עץ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָיעׂשּו

ּכתיב המן, ּבמּפלת ועלֿזה8ואחרּֿכ) חרבֹונה וּיאמר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עׂשה9נאמר אׁשר העץ הּנה לּטֹוב) זכּור חרבֹונה וגם ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

המן את ויתלּו גֹו' אּמה חמּׁשים ּגבֹוּה גֹו' למרּדכי ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהמן
הענינים ׁשּבב' זאת, ועֹוד למרּדכי. הכין אׁשר העץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעל

ּגבֹוּה(ּבמחׁשב הּוא ׁשהעץ מדּגׁש ּובמּפלּתֹו) המן ת ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּדבר, וסּיּום ּבתכלית כן ּוכמֹו ּדוקא. אּמה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָחמּׁשים

לאסּתר נתּתי המן ּבית הּנה את10ּכתיב אסּתר וּתׂשם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
המן ּבית על להיֹות11מרּדכי ׁשּיכֹול ׁשהּבית והינּו, , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
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ב.1) ז, קפב.2)מגילה אות א מערכת במאו"א הובא – ח.3)אגדה א, א.4)אסתר יב, טז.5)מגילה ח, א.6)אסתר ט, שם7)שם

יד. טֿי.8)ה, ז, יעקב.9)שם שושנת ז.10)פיוט ח, ב.11)שם שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï LÈ�È‡ ·iÁבפורים [=להשּתּכר] להתבסם אדם חייב «»ƒƒƒ¿≈¿«»ְְִֵַ

ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú1יידע שלא כך כדי עד «¿…»«≈»»»¿»»¿¿«
ביניהם. ולהחליף לטעות עלול ויהיה מרדכי" ל"ברוך המן" "ארור בין להבחין

‡Ùeb ‰Ê ¯Ó‡nÓ ‰p‰במידה בפורים להתבסם שיש האומר – עצמו ƒ≈ƒ«¬»∆»
להבחין יידע לא שהאדם כזו

המן" "ארור בין ולהבדיל

מרדכי" «ÁÎeÓל"ברוך
‡e‰ ÌÈ¯et ÏL B�È�ÚL∆ƒ¿»∆ƒ
,ÈÎc¯Ó Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»»»¿¿«
לדעת צריך כן שבפורים כלומר

ל"ברוך המן" "ארור בין להבחין

דבר היא זו וידיעה מרדכי"

יום של בעניינו ומרכזי עיקרי

Ê‰הפורים ÔÈ�ÚaL ‡l‡∆»∆¿ƒ¿»∆
שני בין וההבחנה הידיעה של

ÌB˜Óהדברים Ìb LÈ≈«»
‡b¯„Âרוחנית‡Ï ÌML ¿«¿»∆»…

Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»
ÈÎc¯Óטעות להיות ועלולה »¿¿«

העניינים, שני «ŒÏkÓeƒבין
ÌÈÏÚBt ÌL Ìb ,ÌB˜Ó»«»¬ƒ
ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈ�Ú‰ ˙‡∆»ƒ¿»¿»»»
ÁÎeÓ ÔÎÂ .ÈÎc¯Ó Ce¯·e»»¿¿«¿≈»

ÌÈ�È�Ú ‰nkÓתוכן שהם ƒ«»ƒ¿»ƒ
היום שגםÌÈ¯eÙשלcומהות ¿ƒ

זה, מעין לרעיון עדים אנו בהם

לטעות מקום נתינת שיש היינו

וייתפסו יתקבלו שדברים כך

ובכל האמיתי מתוכנם להיפך

התוכן מתגלה בהם גם זאת

הדברים של והפנימי האמיתי

Ú‚B�a e�ÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿≈«
,LB¯ÂLÁ‡Ïפשוטו שלפי «¬«¿≈

שמלך פרסי למלך ֶַָהכוונה

שאחשורוש דרשו ז"ל חכמינו אבל הבירה È¯Á‡L˙בשושן ‰"aw‰ ‰Ê∆«»»∆«¬ƒ
BlL ˙ÈL‡¯Âהנבראים כל של וראש התחלה וגם וקץ סוף גם שהוא ¿≈ƒ∆

אחרון" ואני ראשון "אני k)L¯„naככתוב ‡˙È‡„2·È˙Îc שכתוב), ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
dÈa3הקדושֿברוךֿהוא על הכוונה המדרש ולפי BNÚÏ˙באחשוורוש, ≈«¬

c ,LÈ‡Â LÈ‡ ÔBˆ¯k"ואיש "איש ÈÎc¯ÓאלÏÚמתייחס˜‡Èהביטוי ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿¿«
ÔÓ‰Â4,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÓ‰ ÔBˆ¯k Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰L ,e�È‰Â , ¿»»¿«¿∆»»»ƒ¿«ƒ¿»»«¿»

הפורים ימי של התוכן לכל מוחלט היהÌB˜ÓŒÏkÓe,בניגוד למעשה ƒ»»
דבר של ובסופו מפלה נחל והמן מרדכי, כרצון ‰È˙‰דווקא ÌÈ„e‰iÏ -«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡5,היה ‚Â'ולמעשה ‡e‰ CBÙ‰�Â6 »¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬
היהודים ישלטו "אשר אלא הפועל אל יצאה לא המן שמחשבת בלבד זו ולא

בשונאיהם" e�ÈˆÓהמה ÔÎ BÓÎe אלא. הפורים ימי פרשת בסיום רק לא ¿≈»ƒ
È˙Îc·גם ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ˙lÁ˙a7אחשורוש שהמלך לאחר קצר זמן ƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿ƒ

להשמיד המן למחשבת הסכים

היהודים כל את ולאבד ולהרוג

ושלום L¯Êחס BÏ ¯Ó‡zÂ«…∆∆∆
eNÚÈ ÂÈ·‰B‡ ÏÎÂ BzL‡ƒ¿¿»¬»«¬
‰n‡ ÌÈMÓÁ dB·b ıÚ≈»«¬ƒƒ«»
ÈÎc¯Ó ˙‡ eÏ˙ÈÂ 'B‚¿ƒ¿∆»¿¿«
˙ÏtÓa CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿««»¿«∆∆

·È˙k ,ÔÓ‰8¯Ó‡iÂ »»¿ƒ«…∆
‰ÊŒÏÚÂ) ‰�B·¯Áועקב «¿»¿«∆
חרבונה של זו Ó‡�9¯אמירה ∆¡«

יעקב' ב'שושנת חרבונה על

(·BhÏ ¯eÎÊ ‰�B·¯Á Ì‚Â¿««¿»»«
‰NÚ ¯L‡ ıÚ‰ ‰p‰ƒ≈»≈¬∆»»
dB·b 'B‚ ÈÎc¯ÓÏ ÔÓ‰»»¿»¿¿«»«
eÏ˙ÈÂ 'B‚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»«ƒ¿
¯L‡ ıÚ‰ ÏÚ ÔÓ‰ ˙‡∆»»«»≈¬∆

¯ÓÏ ÔÈÎ‰ÈÎcשאותו הרי ≈ƒ¿»¿¿«
כנגד הכין שהמן עצמו העץ

דבר של בסופו שימש מרדכי,

(בדומה המן של ממפלתו כחלק

שבה בדרגה שגם לעיל לאמור

"ארור בין לטעות מקום יש

זאת בכל מרדכי", ל"ברוך המן"

לאחר וגם ניכר ביניהם ההבדל

המן כרצון להיות עלול שהיה

מרדכי). כרצון דווקא היה לבסוף

ÌÈ�È�Ú‰ '·aL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿»ƒ¿»ƒ
ÔÓ‰ ˙·LÁÓa)את לתלות ¿«¿∆∆»»
העץ על ¿»»¿BzÏtÓ·eמרדכי

עצמו הוא דבר של בסופו כאשר

העץ) על Âc˜‡נתלה ‰n‡ ÌÈMÓÁ dB·b ‡e‰ ıÚ‰L Lb„ÓÀ¿»∆»≈»«¬ƒƒ«»«¿»
יותר עוד מדגיש זה הרי נקודה אותה על דגש יש הדברים שבשני וכיוון

לחלוטין. הפוך למצב אחד ממצב עצמו דבר אותו של בהפיכה שמדובר

,¯·c‰ ÌeiÒÂ ˙ÈÏÎ˙a ÔÎ BÓÎeולאחר העץ על נתלה שהמן לאחר ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ«»»
התבטלה המן אמרÈ˙k·שגזירת שאחשוורוש ‰ÔÓכתוב ˙Èa ‰p‰ ¿ƒƒ≈≈»»

¯zÒ‡Ï Èz˙�10,כתוב ÈÎc¯Óובהמשך ˙‡ ¯zÒ‡ ÌNzÂכממונה »«ƒ¿∆¿≈«»∆∆¿≈∆»¿¿«
‰ÔÓואחראי ˙Èa ÏÚ11,e�È‰Â שינוי, של רעיון אותו את רואים כאן אף «≈»»¿«¿

הקצה אל הקצה מן מצב ÏLוהפיכת ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ˙Èa‰L∆««ƒ∆»ƒ¿¿…∆∆
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ixeta`ו ineqal yipi` aiig

הּנה המן, ּבית היה ּבפעל ׁשּגם ועד המן, ּבית ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבאפן
ׁשּיכֹול זה, ענין להבין וצרי למרּדכי. נּתן זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבית
ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבׁשוה, הם והמן ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהיֹות
הענין ּפֹועלים זה ּבמקֹום ודוקא מרּדכי, לברּו ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָהמן

כּו'. ּפּורים ְְִִַּדׂשמחת

מחׁשבתÔ·eÈÂב) נתּבּטלה ׁשעלֿידֹו הענין ּבהקּדים ¿»ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּדאיתא כּו', יעׂשּו13ּבּמדרׁש12המן הּפסּוק על ְְֲִִַַַַָָָָָ

העץ, יהיה לא הּקּב"ה אמר אּמה, חמּׁשים ּגבֹוּה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹעץ
העץ ּתחת והּׁשענּו ואמר אברהם קדם וכן14ׁשּכבר , ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

עץ ה' וּיֹורהּו נאמר ּׁשּכתּוב15ּבמׁשה מה והּנה, . ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
איתא הּידיעה, ּבה"א העץ, ּתחת והּׁשענּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבאברהם

נאמר16ּבּמדרש ׁשעליו הּידּוע העץ אׁשל17ׁשהּוא וּיּטע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבּמדּבר, מׁשה אצל ּגם היה זה ועץ ׁשבע, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבאר

ּבּמדרׁש מהאׁשל18ּכדאיתא ארזים עּמֹו נטל ׁשּיעקב ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּובני למצרים, והֹורידם ׁשבע, ּבבאר זקנֹו אברהם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנטע
הּתיכֹון הּבריח נעׂשה ּומּזה לּמדּבר, עּמם נטלּום ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיׂשראל
ּכדאיתא הּצדדים, ג' ּכל מבריח ׁשהיה הּקרׁשים, ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבתֹו

ׁשעלֿידיֿזה19ּבּתרּגּום (ּכנחׁש), ּכעכנא נכּפף ׁשהיה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבריח נחׁש הּקדמֹוני, הּנחׁש ענינֹו20נתּבּטל ּגם ׁשּזהּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

נאמר עליו המן, והינּו,21ׁשל צפע. יצא נחׁש מּׁשרׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּטּול רק ולא ּדהמן, העץ ּבּטּול ּפעל ּדאברהם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהעץ
יהיה ׁשהּבּטּול מּזה, יתרה אּלא העץ, יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹסתם,
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ואילך).12) קלה ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח התיכון והבריח ד"ה ראה – לקמן עץ.13)בהבא יעשו ע"פ במד"ר שם: תרנ"ח בסה"מ

רנו. רמז בשלח שמעוני ילקוט ה. פרק ב) (נוסח – אסתר מגילת על אחרים פנים מדרש ד.14)וראה יח, כה.15)וירא טו, בשלח

סג).16) (אות עה"פ שלימה תורה גם וראה עה"פ. טוב שכל לג.17)מדרש כא, ד.18)וירא פצ"ד, כח.19)ב"ר כו, תרומה ת"י

ב. צח, שבת ב.20)וראה רעח, א. מב, בזח"ג רע"מ וראה א. כז, המן.21)ישעי' ערך יעקב קהלת כט. יד, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÓ‰ ˙Èaמצב וייתכן המן כרצון יעשו שבו מצב להיות יכול שהיה (כשם ≈»»
מרדכי"), ל"ברוך המן" "ארור בין טעות בלבדÚÂ„של זו שלא כך כדי ¿«

אלא כזו אפשרות להיות יכולה ÏÚÙaשהייתה ÌbLהזה Èa˙הבית ‰È‰ ∆«¿…«»»≈
‰p‰ ,ÔÓ‰דבר של Ê‰בסופו ˙Èaעצמו.ÈÎc¯ÓÏ Ôz� »»ƒ≈«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«

,‰Ê ÔÈ�Ú ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»∆
ÈÎc¯nL ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿∆»¿¿«
‡Ïc „Ú ,‰ÂLa Ì‰ ÔÓ‰Â¿»»≈¿»∆«¿…
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»

ÈÎc¯Óלא ביניהם וההבדל »¿¿«
ניכר, ÌB˜Óaיהיה ‡˜Â„Â¿«¿»¿»

ÔÈ�Ú‰ ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ»ƒ¿»
'eÎ ÌÈ¯et ˙ÁÓNc¿ƒ¿«ƒ
ועל ההבחנה על ושומרים

ל"ברוך המן" "ארור בין ההבדל

שאר לגבי גם וכן מרדכי"

לעיל. שהובאו הדוגמאות

ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ ביאור·) ¿»¿«¿ƒ
‰Ïha˙� B„ÈŒÏÚL ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»∆«»ƒ¿«¿»
,'eÎ ÔÓ‰ ˙·LÁÓ«¿∆∆»»

‡˙È‡c12מובאL¯„na13 ¿ƒ»«ƒ¿»
ıÚ eNÚÈ ˜eÒt‰ ÏÚ««»«¬≈
¯Ó‡ ,‰n‡ ÌÈMÓÁ dB·b»«¬ƒƒ«»»«

‰"aw‰זרש" לדברי בניגוד «»»ֶֶ

המן של אוהביו" וכל אשתו

הקדושֿ עץ", "יעשו שאמרו

אומר È‰È‰ברוךֿהוא ‡Ï…ƒ¿∆
ıÚ‰לתלות זוממים שאתם »≈

מרדכי, את ˜„Ìעליו ¯·kL∆¿»»«
Ì‰¯·‡רפואה והקדים אבינו «¿»»

שאתם לפני רב זמן למכה

כדי העץ את לעשות זממתם

מרדכי את עליו קורתוÓ‡Â¯לתלות בצל שבאו למלאכים e�ÚM‰Âאברהם ¿»«¿ƒ»¬
ıÚ‰ ˙Áz14¯Ó‡� ‰LÓa ÔÎÂ המתקת, לגבי בשלח בפרשת בתורה ««»≈¿≈¿…∆∆¡«
המרים ıÚהמים '‰ e‰¯BiÂ15העץ למכת רפואה הקדים משה שגם כך «≈≈

המן. בימי Ì‰¯·‡aשזממו ·e˙kM ‰Ó ,‰p‰Âלמלאכים שאמר ¿ƒ≈«∆»¿«¿»»
‡˙È‡ ,‰ÚÈ„i‰ ‡"‰a ,ıÚ‰ ˙Áz e�ÚM‰Âכך על מובא ¿ƒ»¬««»≈¿≈«¿ƒ»ƒ»

˘¯„na16¯Ó‡� ÂÈÏÚL Úe„i‰ ıÚ‰ ‡e‰L17אבינו באברהם «ƒ¿»∆»≈«»«∆»»∆¡«
‰Ê ıÚÂ ,Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂעצמו‰LÓ Ïˆ‡ Ìb ‰È‰ «ƒ«≈∆ƒ¿≈»«¿≈∆»»«≈∆…∆

L¯„na ‡˙È‡„k ,¯a„na18·˜ÚiLלמצרים ישראל מארץ כשירד «ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆«¬…
BnÚ ÏË�עציB�˜Ê Ì‰¯·‡ ÚËpL ÏL‡‰Ó ÌÈÊ¯‡של אביו סבו, »«ƒ¬»ƒ≈»≈∆∆»««¿»»¿≈

אביו �ÌeÏËיצחק Ï‡¯NÈ È�·e ,ÌÈ¯ˆÓÏ Ì„È¯B‰Â ,Ú·L ¯‡·aƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»
הללו הארזים ‰ÔBÎÈzאת ÁÈ¯a‰ ‰NÚ� ‰fÓe ,¯a„nÏ ÌnÚƒ»«ƒ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ««ƒ
ÌÈL¯w‰ CB˙a,במדבר ישראל בני שעשו המשכן ÁÈ¯·Óשל ‰È‰L ¿«¿»ƒ∆»»«¿ƒ«

לאורך דלת של בריח כמו הקרשים בתוך ‰ÌÈ„„vעובר '‚ Ïkהמשכן של »«¿»ƒ
רוחותיו, שלוש «È‡„kƒ¿ƒ˙‡בכל

Ìeb¯za19על עוזיאל בן יונתן ««¿
"והבריח תרומה בפרשת הפסוק

מבריח הקרשים, בתוך התיכון

עץ ׁשהיה הקצה" אל הקצה ֶָָמן

התיכון בריח נעשה שממנו הארז

,(LÁ�k) ‡�ÎÚk ÛtÎ�ƒ¿»¿«¿»¿»»
שם, יונתן בתרגום נאמר [וכך

ללשוןֿהקודש: בתרגום

הלוחות בתוך התיכון "והבריח

הקצה, אל הקצה מן מבריח

בבאר אברהם שהציב מהעץ

עברו ישראל בני וכאשר שבע,

העץ את קטעו המלאכים הים את

פני על צף והיה לים אותו והעלו

ואומר מכריז המלאך והיה המים

בבאר אברהם שהציב העץ זהו

אמרתו בשם שם והתפלל שבע

ישראל בני אותו ונשאו ה' של

התיכון הבריח את ממנו ועשו

ונפלאות אמה שבעים אורכו

מקימים היו שכאשר בו נעשות

כנחש מתגלגל היה המשכן את

המשכן לוחות בתוך חזור חזור

נפשט היה מתפרק היה וכאשר

מקל] עלÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כמו ∆«¿≈∆
המשכן של התיכון הבריח ידי

כנחש ומתגלגל נכפף בחינת�˙Ïhaשהיה של הרוחנית ‰LÁpהקליפה ƒ¿«≈«»»
,È�BÓ„w‰נקרא שהנחש בנביא שמצינו ÁÈ¯aוכמו LÁ�20,ככתוב ««¿ƒ»»»ƒ«

בריח..." נחש לויתן על והחזקה והגדולה הקשה בחרבו ה' יפקד ההוא "ביום

ו"בריח" "נחש" בין קשר שיש הקדמוניענייןe‰fLהרי הנחש של הקליפה ∆∆
הוא הדעת עץ לחטא �‡Ó¯שגרם ÂÈÏÚ ,ÔÓ‰ ÏL B�È�Ú Ìb21 «ƒ¿»∆»»»»∆¡«

Ì‰¯·‡c ıÚ‰L ,e�È‰Â .ÚÙˆ ‡ˆÈ LÁ� L¯MÓנעשה שממנו ƒ…∆»»≈≈∆«¿«¿∆»≈¿«¿»»
כנחש ומתגלגל מתכופף שהיה במשכן התיכון ‰ıÚבריח Ïeha ÏÚt»«ƒ»≈

ÔÓ‰c,הנחש קליפת הוא È‰È‰עניינו ‡lL ,Ì˙Ò Ïeha ˜¯ ‡ÏÂ ¿»»¿…«ƒ¿»∆…ƒ¿∆
ıÚ‰,להתקיים יחדל המן של Ïeha‰Lשהעץ ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡ »≈∆»¿≈»ƒ∆∆«ƒ
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הכין אׁשר העץ על המן את ׁשּיתלּו אתהּפכא, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן
ּבּטּול ׁשּפעל ּדאברהם העץ ׁשל ענינֹו והּנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמרּדכי.
ׁשּזֹוהי אׁשל, ּבׁשם ׁשּנקרא עליו, מֹורה ׁשמֹו ּדהמן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהעץ
עץ ּבׁשם לאחריֿזה ׁשּנקרא ּובפרט רגילה, ּבלּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתבה
ּבׁשם ּתחּלה נקרא ואףֿעלּֿפיֿכן העץ), ּתחת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ(והּׁשענּו

ז"ל חכמינּו ּבמדרׁשי מצינּו ולכן ּדרׁשֹות22אׁשל. ּכּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ליּה הוה ּכפׁשּוטֹו, היא הּכּונה אם ּכי, אׁשל, מאי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלפרׁש
הּוא ׁשאׁש"ל הּוא הּפרּוׁשים ואחד עץ. וּיּטע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַלמימר

ל',23ראׁשיּֿתיבֹות ש' א' אׁשל, ּבתבת אֹות ׁשּכל היינּו, , ְְֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּכדלקּמן. העץ, ׁשל מהּותֹו ׁשּמבאר עּקרי ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּוא

ּדאברהם,LÈÂג) העץ מהּות ּכללּות ּתחּלה לבאר ¿≈ְְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ּבּמדרׁש לאברהם24ּדאיתא הּקּב"ה ּכׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר ׁשהיא, ּכמֹו אּלא נתנּה לא הארץ את 25אבינּו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
עמד אּתנּנה, ל ּכי ּולרחּבּה לארּכּה ּבארץ התהּל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָקּום
ׁשבע. ּבבאר אׁשל וּיּטע ׁשּנאמר והׁשּביחּה, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאברהם
אמרּו ׁשעלֿזה עדן, ּגן על קאי ארץ ּדהּנה ּבזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהענין

ז"ל הּבא,26חכמינּו לעֹולם חלק להם יׁש יׂשראל ּכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
(היינּו27ׁשּנאמר ארץ יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּלם ועּמ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּפרּוׁשים ב' יׁש הּבא ׁשּבעֹולם ואף ארץ). נקרא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגןֿעדן
הּמתים ּתחּית על אֹו עדן ּגן על קאי ּולפי28אם , ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

הּמתים ּתחּית על קאי הּפׁשּוט הּפרּוׁש ,29מׁשמעּות ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
קּום לאברהם נאמר ׁשעליה לארץ ּבנֹוגע ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
ּגןֿעדן, על ׁשּקאי להדיא מצינּו גֹו', ּבארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהתהּל

ּבּמדרׁש הּפסּוק30ּכדאיתא אל31על מביא אלקי ה' ּכי ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
התהּל קּום לאברהם ׁשּנאמר הארץ (ׁשּזֹוהי טֹובה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ
ׁשּנאמר עדן, ּבגן ערּו ׁשהּוא ׁשלחן לראֹות 32ּבארץ), ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשעלֿידי נאמר ועלֿזה החּיים. ּבארצֹות ה' לפני ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַאתהּל
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עה"פ.22) וירא רש"י א. י, סוטה וש"נ.23)ראה .501 ס"ע חט"ו לקו"ש וראה עה"פ. וירא בחיי קי. תהלים מדרש ספרי24)ראה

ח. א, יז.25)דברים יג, חלק.26)לך ר"פ סנהדרין כא.27)משנה ס, ב).28)ישעי' (יד, פ"א ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

בתחילתו.29)ובכ"מ. אבות מסכת על שמואל מדרש שם. לסנהדרין (ועוד) רע"ב ח.30)ראה פכ"ה, ז.31)שמו"ר ח, עקב

ט.32) קטז, תהלים
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,‡Ît‰˙‡ ÏL ÔÙ‡a ‰È‰Èלטוב מרע העץ של ‡˙הפיכה eÏ˙iL ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿»∆ƒ¿∆
.ÈÎc¯ÓÏ ÔÈÎ‰ ¯L‡ ıÚ‰ ÏÚ ÔÓ‰»»«»≈¬∆≈ƒ¿»¿¿«

B�È�Ú ,‰p‰Âהפנימי Ïehaהרוחני ˙‡ ÏÚtL Ì‰¯·‡c ıÚ‰ ÏL ¿ƒ≈ƒ¿»∆»≈¿«¿»»∆»«ƒ
של רצוי הלא הרוחני והעניין ÔÓ‰cהקליפה ıÚ‰,לקדושה להפיכתו עד »≈¿»»

‡¯˜pL ,ÂÈÏÚ ‰¯BÓ BÓL¿∆»»∆ƒ¿»
‰·z È‰BfL ,ÏL‡ ÌLa¿≈≈∆∆ƒ≈»

‰ÏÈ‚¯ ÈzÏaלא כלל ובדרך ƒ¿ƒ¿ƒ»
"אשל", בשם נקרא שעץ מצינו

ŒÈ¯Á‡Ï ‡¯˜pL Ë¯Ù·eƒ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈
ıÚ ÌLa ‰Êבפרשת (ככתוב ∆¿≈≈

למלאכים אברהם בדברי וירא

,(ıÚ‰ ˙Áz e�ÚM‰Â¿ƒ»¬««»≈
‡¯˜� ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿»

ÏL‡ ÌLa ‰lÁz,ומכאן ¿ƒ»¿≈≈∆
עניינו על מלמד "אשל" שהשם

אברהם. של העץ של ותוכנו

ÈL¯„Óa e�ÈˆÓ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿ƒ¿¿≈
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ22‰nk ¬»≈««»

È‡Ó L¯ÙÏ ˙BL¯cמהו ¿»¿»≈«
,ÏL‡הללו בדרשות והצורך ≈∆

אין פשוטו שלפי מהעובדה נובע

במי להשתמש צורך להכלל

‰È‡"אשל" ‰�ek‰ Ì‡ ,Èkƒƒ««»»ƒ
לכך,BËeLÙkלעץ מעבר ולא ƒ¿

dÈÏ ‰Â‰לפסוק לו, היה ¬»≈
¯ÓÈÓÏלומר.ıÚ ÚhiÂ ¿≈««ƒ«≈

ÌÈLe¯t‰ „Á‡Âהדרש לפי ¿«««≈ƒ
ŒÈL‡¯ ‡e‰ Ï"L‡L ‡e‰∆≈∆»≈

˙B·Èz23ÏkL ,e�ÈÈ‰ , ≈«¿∆»
'˘ '‡ ,ÏL‡ ˙·˙a ˙B‡¿≈«≈∆

È¯wÚ ÔÈ�Ú ‡e‰ ,'Ïבפני ƒ¿»ƒ»ƒ
B˙e‰ÓאתnL·‡¯עצמו ∆¿»≈«

הפנימי ‰ıÚותוכנו ÏL∆»≈
ידי על שניטע הזה המיוחד

עלה למצרים, נלקח אברהם,

הבריח להיות ושימש ממצרים

במשכן, «»¿Ôn˜Ï„k¿ƒ.התיכון
‰lÁz ¯‡·Ï LÈÂ את‚) כללי הפנימיe‰Ó˙וeÏÏk˙באופן התוכן ¿≈¿»≈¿ƒ»¿»«

È‡c˙‡של ,Ì‰¯·‡c ıÚ‰מובאL¯„na24‰"aw‰ Ô˙pLk »≈¿«¿»»¿ƒ»«ƒ¿»¿∆»««»»
ı¯‡‰ ˙‡ e�È·‡ Ì‰¯·‡Ïישראל BÓkארץ ‡l‡ d�˙� ‡Ï ¿«¿»»»ƒ∆»»∆…¿»»∆»¿

‡È‰L,מתחילה שנבראה כפי נתןLמעצמה, שהקדושֿברוךֿהוא בעת ∆ƒ∆
ישראל ארץ את dk¯‡ÏלוÓ‡p25¯לאברהם ı¯‡a Cl‰˙‰ Ìe˜ ∆¡«ƒ¿«≈»»∆¿»¿»

¯Ó‡pL ,dÁÈaL‰Â Ì‰¯·‡ „ÓÚ ,‰p�z‡ EÏ Èk daÁ¯Ïe¿»¿»ƒ¿∆¿∆»»««¿»»¿ƒ¿ƒ»∆∆¡«
Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂמשובחת יותר נהייתה הארץ העץ ובאמצעות «ƒ«≈∆ƒ¿≈»«

משופרת. הרוחניÔÈ�Ú‰Âויותר ¿»ƒ¿»
p‰c‰הוא,Êa‰הפנימי »∆¿ƒ≈
˜‡Èהמושג ı¯‡מתייחסÏÚ ∆∆»≈«

ÊŒÏÚL‰אל ,Ô„Ú Ôb«≈∆∆«∆
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡26Ïk »¿¬»≈«»

˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»∆≈∆
,‡a‰ ÌÏBÚÏ,עדן גן היינו ¿»«»
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ז i"gyz'd ,mixet

הכין אׁשר העץ על המן את ׁשּיתלּו אתהּפכא, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן
ּבּטּול ׁשּפעל ּדאברהם העץ ׁשל ענינֹו והּנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמרּדכי.
ׁשּזֹוהי אׁשל, ּבׁשם ׁשּנקרא עליו, מֹורה ׁשמֹו ּדהמן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהעץ
עץ ּבׁשם לאחריֿזה ׁשּנקרא ּובפרט רגילה, ּבלּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתבה
ּבׁשם ּתחּלה נקרא ואףֿעלּֿפיֿכן העץ), ּתחת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ(והּׁשענּו

ז"ל חכמינּו ּבמדרׁשי מצינּו ולכן ּדרׁשֹות22אׁשל. ּכּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ליּה הוה ּכפׁשּוטֹו, היא הּכּונה אם ּכי, אׁשל, מאי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלפרׁש
הּוא ׁשאׁש"ל הּוא הּפרּוׁשים ואחד עץ. וּיּטע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַלמימר

ל',23ראׁשיּֿתיבֹות ש' א' אׁשל, ּבתבת אֹות ׁשּכל היינּו, , ְְֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּכדלקּמן. העץ, ׁשל מהּותֹו ׁשּמבאר עּקרי ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּוא

ּדאברהם,LÈÂג) העץ מהּות ּכללּות ּתחּלה לבאר ¿≈ְְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ּבּמדרׁש לאברהם24ּדאיתא הּקּב"ה ּכׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר ׁשהיא, ּכמֹו אּלא נתנּה לא הארץ את 25אבינּו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
עמד אּתנּנה, ל ּכי ּולרחּבּה לארּכּה ּבארץ התהּל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָקּום
ׁשבע. ּבבאר אׁשל וּיּטע ׁשּנאמר והׁשּביחּה, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאברהם
אמרּו ׁשעלֿזה עדן, ּגן על קאי ארץ ּדהּנה ּבזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהענין

ז"ל הּבא,26חכמינּו לעֹולם חלק להם יׁש יׂשראל ּכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
(היינּו27ׁשּנאמר ארץ יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּלם ועּמ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּפרּוׁשים ב' יׁש הּבא ׁשּבעֹולם ואף ארץ). נקרא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגןֿעדן
הּמתים ּתחּית על אֹו עדן ּגן על קאי ּולפי28אם , ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

הּמתים ּתחּית על קאי הּפׁשּוט הּפרּוׁש ,29מׁשמעּות ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
קּום לאברהם נאמר ׁשעליה לארץ ּבנֹוגע ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
ּגןֿעדן, על ׁשּקאי להדיא מצינּו גֹו', ּבארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהתהּל

ּבּמדרׁש הּפסּוק30ּכדאיתא אל31על מביא אלקי ה' ּכי ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
התהּל קּום לאברהם ׁשּנאמר הארץ (ׁשּזֹוהי טֹובה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ
ׁשּנאמר עדן, ּבגן ערּו ׁשהּוא ׁשלחן לראֹות 32ּבארץ), ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשעלֿידי נאמר ועלֿזה החּיים. ּבארצֹות ה' לפני ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַאתהּל
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ixeta`ח ineqal yipi` aiig

את הׁשּביח ׁשבע, ּבבאר אׁשל וּיּטע - אברהם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּפעּלת
העּלּוי על נֹוסף ּדגןֿעדן הּׁשבח ענין והּנה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּגןֿעדן.

ׁשּכתּוב מּמה יּובן עצמֹו, מּצד בגן33ּדגןֿעדן וּיּניחהּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּבּגן העבֹודה ׁשעלֿידי ּדכׁשם ּולׁשמרּה, לעבדּה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעדן
האדם עבֹודת עלֿידי כן ּכמֹו אֹותֹו, מׁשּביחים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּכפׁשּוטֹו
עצמֹו. מּצד ׁשהּוא מּכמֹו יֹותר הּגןֿעדן את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַמׁשּביחים

ׁשּלפניֿזה ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבזה, על34והענין , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּתרּגּום ׁשּכתּוב מה ז"ל35יסֹוד חכמינּו 36ּובמדרׁשי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

מצֹות ׁשס"ה זֹו ּולׁשמרּה מצֹותֿעׂשה רמ"ח זֹו ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָלעבדּה
ּומצֹות מצֹותֿעׂשה הּמצֹות, מעׂשה ׁשעלֿידי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלאּֿתעׂשה,

ממׁש ׁשהּואלאּֿתעׂשה, מצוה ּדׂשכר הענין עדן ּבגן יכים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עצמּה אפילּו37הּמצוה למעלה הּוא הּמצוה ענין והרי , ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
הּבא ׁשּלמעלה38מעֹולם הּבא ועֹולם ּגןֿעדן ׁשּכֹולל , ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה, ּבזה, הענין ּוכללּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּגןֿעדן.
ונהר39ז"ל לֹומר ּתלמּוד עדן, הּוא ּגן הּוא ּתאמר ׁשּמא ְְֵֶֶַַַַַָָָֹ

הּגן את להׁשקֹות מעדן לחּוד,40יֹוצא ועדן לחּוד ּגן , ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
נמׁש אינֹו עצמֹו עדן ׁשּבחינת לחּוד, הם ּכ ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָועד
ׁשּגם והינּו, הּגן, את להׁשקֹות מעדן יֹוצא נהר ורק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבּגן,
אבל הּגן, את להׁשקֹות רק ּבכחֹו מעדן, הּיֹוצא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנהר
לעבדּה עלֿידי ׁשּנעׂשה והּׁשבח עצמֹו. ּבפני נׁשאר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּגן
וענינֹו ּבּגן. עדן ּבחינת ׁשּממׁשיכים הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּולׁשמרּה
ספירת על ּבכללּות קאי הּגן ענין ּדהּנה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָּבּספירֹות,

הּגן)41הּמלכּות את להׁשקֹות מעדן (ׁשּיֹוצא הּנהר וענין , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
נהר ּבׁשם ׁשּנקראת ּבינה ּבחינת ּדניידי,42הּוא מּיא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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˙‡ ÁÈaL‰ ,Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ - Ì‰¯·‡ ˙lÚt¿À««¿»»«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«∆
Ô„ÚŒÔb‰את בו נטע שאברהם לפני שהיה מכפי יותר משובח אותו ועשה ««≈∆

העץ.

נטיעת באמצעות עדן בגן והוסיף חידש אבינו אברהם מה ומבאר והולך

האשל:

ŒÔ‚c Á·M‰ ÔÈ�Ú ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««∆«¿«
ŒÔ‚c ÈelÚ‰ ÏÚ ÛÒB� Ô„Ú≈∆««»ƒ¿«

,BÓˆÚ „vÓ Ô„Úבדומה ≈∆ƒ««¿
האשל נטיעת ידי שעל לכך

לעומת הארץ את השביח אברהם

עצמה, מצד nÓ‰מצבה Ô·eÈ»ƒ«
·e˙kL33e‰ÁÈpiÂֿהקדוש ∆»««ƒ≈

האדם את Ô„Úברוךֿהוא Ô‚·¿«≈∆
ÌLÎc ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ¿»¿»¿»¿»ƒ¿≈
Ôba ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»««

ÌÈÁÈaLÓהגשמי BËeLÙkƒ¿«¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ÔÎ BÓk ,B˙B‡¿≈«¿≈
ÌÈÁÈaLÓ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¿ƒƒ
BÓkÓ ¯˙BÈ Ô„ÚŒÔb‰ ˙‡∆««≈∆≈ƒ¿
.BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿
BÓk ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿
ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

‰ÊŒÈ�ÙlL34גם (וראה ∆ƒ¿≈∆
"זה המתחיל דיבור במאמר

מלכות' ב'דבר לאור שיצא יתנו"

פרשת משפטים, פרשת לשבת

אפשר), בדרך ביאור עם שקלים,

·e˙kL ‰Ó „BÒÈ ÏÚ«¿«∆»
Ìeb¯za35הפסוק על יונתן ««¿

Ï"Ê e�ÈÓÎÁ ÈL¯„Ó·e36 ¿ƒ¿¿≈¬»≈«
Œ˙BˆÓ Á"Ó¯ BÊ d„·ÚÏ¿»¿»¿«ƒ¿
‰"ÒL BÊ d¯ÓLÏe ‰NÚ¬≈¿»¿»»»
ŒÏÚL ,‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆∆«

,‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓ ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„È¿≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿¬≈ƒ¿…«¬∆
ÌÈÎÈLÓÓומגלים‰Âˆn‰ ‡e‰L ‰ÂˆÓ ¯ÎNc ÔÈ�Ú‰ Ô„Ú Ô‚a «¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆«ƒ¿»

dÓˆÚ37,סוף אין אור והמשכת גילוי הוא המצווה ששכר בתניא כמבואר «¿»
המצווה מעשה ידי על שנפעל למטה מלמעלה הוא ÔÈ�Úברוך È¯‰Â«¬≈ƒ¿«

‰Âˆn‰עצמה‡a‰ ÌÏBÚÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰38ÏÏBkL , «ƒ¿»¿«¿»¬ƒ≈»«»∆≈
המצווה eÏÏÎe˙מעשה .Ô„ÚŒÔbÓ ‰ÏÚÓlL ‡a‰ ÌÏBÚÂ Ô„ÚŒÔb«≈∆¿»«»∆¿«¿»ƒ«≈∆¿»
‰Êa ÔÈ�Ú‰(המצוות מעשה פועל (שבה עדן מגן שלמעלה הדרגה הסבר »ƒ¿»»∆

הוא, כללי Ï"Êבאופן e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ,‰p‰c39¯Ó‡z ‡nLכי ¿ƒ≈»¿«≈«∆»…«
הדברים פירוש הרי עדן" "גן בתורה שנאמר Ô„Úמאחר ‡e‰ Ôb ‡e‰«≈∆

עדן", "גן בשם נקראת עצמה דרגה BÈˆ‡ואותה ¯‰�Â ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«¿»»≈
Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ40,שוניםהרי דברים בשני הואÔbשמדובר ≈≈∆¿«¿∆«»«

Ô„ÚÂמציאות „eÁÏהוא ¿¿≈∆
Ckמציאות È„k „ÚÂ ,„eÁÏ¿¿«¿≈»

,„eÁÏ Ì‰מהשניים אחד וכל ≈¿
עצמה בפני מציאות הוא

B�È‡ BÓˆÚ Ô„Ú ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«≈∆«¿≈
CLÓ�ומתגלה˜¯Â ,Ôba ƒ¿»««¿«

˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰�»»≈≈≈∆¿«¿
ÌbL ,e�È‰Â ,Ôb‰ ˙‡∆««¿«¿∆«
BÁÎa ,Ô„ÚÓ ‡ˆBi‰ ¯‰p‰«»»«≈≈≈∆¿…
,Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ˜«̄¿«¿∆««

¯‡L� Ôb‰ Ï·‡דברÈ�Ùa ¬»««ƒ¿»ƒ¿≈
BÓˆÚלהיות הופך ואינו «¿

"עדן" עם אחת שהיאמציאות

"גן". מבחינת נעלית בחינה

Á·M‰Âוהעילויהשיפור ¿«∆«
‰NÚpLבגןÈ„ÈŒÏÚ ∆«¬∆«¿≈

,d¯ÓLÏe d„·ÚÏקיום ¿»¿»¿»¿»
ומצוות ("לעבדה") עשה מצוות

("לשמרה) תעשה ‰e‡לא
ÌÈÎÈLÓnLאת˙�ÈÁa ∆«¿ƒƒ¿ƒ«

Ô„Úידי על נעלית דרגא שהיא ≈∆
מעדן היוצא שהואÔbaהנהר ««

יותר דרגה שהוא הגן את משקה

נמוכה.

B�È�ÚÂמלמעלה זה גילוי של ¿ƒ¿»
(כמבוארB¯ÈÙqa˙למטה הוא «¿ƒ

הספירות עשר וחסידות בקבלה

כוחות עשרה הן העליונות

עוברים שדרכם אלוקיים

למטה), מלמעלה האלוקיות ההמשכות וכל הגילויים כל ≈p‰c¿ƒ‰,ונמשכים
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ ˙eÏÏÎa È‡˜ Ôb‰ ÔÈ�Ú41¯‰p‰ ÔÈ�ÚÂ , ƒ¿«««»≈ƒ¿»«¿ƒ«««¿¿ƒ¿««»»

Ô„ÚÓ ‡ˆBiL)מהגן ‰e‡ונמשךשלמעלה (Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ∆≈≈≈∆¿«¿∆««
¯‰� ÌLa ˙‡¯˜pL ‰�Èa ˙�ÈÁa42שהיא כפי הבינה בספירת כי ¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈¿≈»»

מתפשט בלבד, נקודה החכמה בבחינת שהיה השכלי הרעיון הרי האדם בנפש

הנהר"), מרחובות "ושאול וישלח בפרשת בתורה (כנזכר נהר כמו ומתרחב

È„ÈÈ�c ‡iÓזורמים אלא אחד במקום ניצבים שאינם וניידים,מים «»¿«¿ƒ
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וגם הּכתר ּבחינת על קאי הּנהר) נמׁש (ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועדן
החכמה ּבחינת מּזה) זה43(למּטה הרי ּובׁשניהם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּכתר), ּופנימּיּות החכמה (ּפנימּיּות ׁשּבהם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפנימּיּות
וזהּו הּתענּוג. ענין על ׁשּמֹורה עדן ׁשם ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּזהּו

נאמר עדן ּבחינת ׁשעל לגן, עדן ׁשּבין לא44החּלּוק עין ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
ׁשּבֹו הּמקֹום הּוא ּגן מהּֿׁשאיןּֿכן ,זּולת אלקים ֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹראתה
לבֹוא לעתיד הּנׁשמֹות ׂשכר אמנם, האדם. יצירת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָהיתה

עד לבחינת ׁשּיזּכּו ּבאהּוא לבֹוא ּדלעתיד הּׂשכר והרי ן, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּדהוה ׁשנין אלפי ׁשית ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
לחּוד ׁשּבּגן היינּו, ּולׁשמרּה, לעבדּה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעלמא,
עצמּה, הּמצוה ׁשהיא מצוה ּדׂשכר הענין את ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָממׁשיכים
וזהּו עדן. ּבׁשם הּנקרא העליֹון ּורצֹון חפץ ענין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
את אברהם הׁשּביח ׁשבע ּבבאר אׁשל וּיּטע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשעלֿידי
(ארץ), ּבּגן עדן ּבחינת המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהארץ,
ּולׁשמרּה. ּדלעבדּה ּבענין האדם מעׂשה עלֿידי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה
ל' ש' א' האֹותּיֹות ּבג' מרּמזים ּבזה העבֹודה ְְְֲִִֵֶָָָָָָֻּופרטי

ּכדלקּמן. אׁשל, ְְְִֵֵֶֶַַָׁשּבתבת

ׁשלÔÈ�Ú‰Âד) ענין ׁשהּוא מּובן אל"ף ּדבאֹות ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֶֶֶֶָָָָ
והעֹולם, הארץ ענין ּכללּות על ְְְִֶַַָָָָָָָהֹוספה
מּלּואֹו על ׁשעֹולם ּכפי (ּגם העֹולם ּבריאת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהרי

ּבאֹות45נברא היא ּבגןֿעדן) הראׁשֹון אדם היה ׁשאז , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשּכתּוב46ּבי"ת ּכמֹו הּוא47, מּזה ּולמעלה ּברא, ּבראׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא האל"ף. היתה48ענין ּדֹורֹות כ"ו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ
ׁשל ראׁשֹון אני כו' הּקּב"ה לפני ּתּגר קֹוראה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהאל"ף
למחר הּקּב"ה לּה אמר ּבי, עֹולמ ּבראת ולא ְְְִִַַָָָָָָָָָָֹאֹותּיֹות
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‰Âˆn‰הנעלית ‡È‰L ‰ÂˆÓ ¯ÎNc ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿»

,dÓˆÚהעובדה הוא המצוות על האמיתי שהשכר התניא מספר לעיל כמובא «¿»
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ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯e ıÙÁ ÔÈ�Ú ‡e‰Lפנימיות ידי על ומצוות לתורה ∆ƒ¿«≈∆¿»∆¿
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L¯„na48˙B¯Bc Â"Îתורה מתן ועד העולם בריאת ‰È˙‰מאז «ƒ¿»»¿»
¯bz ‰‡¯B˜ Û"Ï‡‰ומתלוננתÔBL‡¯ È�‡ 'ÂÎ ‰"aw‰ È�ÙÏ »»∆¿»ƒ»ƒ¿≈«»»¬ƒƒ

Èa EÓÏBÚ ˙‡¯a ‡ÏÂ ˙Bi˙B‡ ÏLהשנייה שהיא בי"ת באות אלא ∆ƒ¿…»»»»¿ƒ
הראשונה, ÁÓÏ¯ולא ‰"aw‰ dÏ ¯Ó‡העת ÔzÏבבוא ‡a È�‡ »«»«»»¿»»¬ƒ»ƒ≈
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ט i"gyz'd ,mixet

וגם הּכתר ּבחינת על קאי הּנהר) נמׁש (ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועדן
החכמה ּבחינת מּזה) זה43(למּטה הרי ּובׁשניהם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּכתר), ּופנימּיּות החכמה (ּפנימּיּות ׁשּבהם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפנימּיּות
וזהּו הּתענּוג. ענין על ׁשּמֹורה עדן ׁשם ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּזהּו

נאמר עדן ּבחינת ׁשעל לגן, עדן ׁשּבין לא44החּלּוק עין ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
ׁשּבֹו הּמקֹום הּוא ּגן מהּֿׁשאיןּֿכן ,זּולת אלקים ֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹראתה
לבֹוא לעתיד הּנׁשמֹות ׂשכר אמנם, האדם. יצירת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָהיתה

עד לבחינת ׁשּיזּכּו ּבאהּוא לבֹוא ּדלעתיד הּׂשכר והרי ן, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּדהוה ׁשנין אלפי ׁשית ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
לחּוד ׁשּבּגן היינּו, ּולׁשמרּה, לעבדּה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעלמא,
עצמּה, הּמצוה ׁשהיא מצוה ּדׂשכר הענין את ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָממׁשיכים
וזהּו עדן. ּבׁשם הּנקרא העליֹון ּורצֹון חפץ ענין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
את אברהם הׁשּביח ׁשבע ּבבאר אׁשל וּיּטע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשעלֿידי
(ארץ), ּבּגן עדן ּבחינת המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהארץ,
ּולׁשמרּה. ּדלעבדּה ּבענין האדם מעׂשה עלֿידי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה
ל' ש' א' האֹותּיֹות ּבג' מרּמזים ּבזה העבֹודה ְְְֲִִֵֶָָָָָָֻּופרטי

ּכדלקּמן. אׁשל, ְְְִֵֵֶֶַַָׁשּבתבת

ׁשלÔÈ�Ú‰Âד) ענין ׁשהּוא מּובן אל"ף ּדבאֹות ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֶֶֶֶָָָָ
והעֹולם, הארץ ענין ּכללּות על ְְְִֶַַָָָָָָָהֹוספה
מּלּואֹו על ׁשעֹולם ּכפי (ּגם העֹולם ּבריאת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהרי

ּבאֹות45נברא היא ּבגןֿעדן) הראׁשֹון אדם היה ׁשאז , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשּכתּוב46ּבי"ת ּכמֹו הּוא47, מּזה ּולמעלה ּברא, ּבראׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא האל"ף. היתה48ענין ּדֹורֹות כ"ו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ
ׁשל ראׁשֹון אני כו' הּקּב"ה לפני ּתּגר קֹוראה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהאל"ף
למחר הּקּב"ה לּה אמר ּבי, עֹולמ ּבראת ולא ְְְִִַַָָָָָָָָָָֹאֹותּיֹות
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ÌB˜n‰ ‡e‰ Ôb ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈««»
Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈ ‰˙È‰ BaL∆»¿»¿ƒ«»»»
שהאדם בתורה נאמר כך ועל

בגןֿעדן. ÎN¯נברא ,Ì�Ó‡»¿»¿«
¯ÎO‰ È¯‰Â ,Ô„Ú ˙�ÈÁ·Ï ekÊiL ‡e‰ ‡B·Ï „È˙ÚÏ ˙BÓLp‰«¿»∆»ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆«¬≈«»»

e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡a ‡B·Ï „È˙ÚÏcהתורה בלימוד ƒ¿»ƒ»»«¿≈«¬≈«¬»≈
המצוות ÔÈ�Lוקיום ÈÙÏ‡ ˙ÈL CLÓaהשנים אלפי Â‰c‰ששת ¿∆∆ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

‡ÓÏÚ,וקיים הווה העולם d¯ÓLÏeכאמורe‰fLשבהם d„·ÚÏ ÔÈ�Ú »¿»∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿»
הזה, בעולם תעשה לא ומצוות עשה מצוות eÁÏ„קיום ÔbaL ,e�ÈÈ‰«¿∆««¿

עדן מבחינת וההתגלות ההמשכה ללא עצמה, בפני שהיא כפי גן בבחינת

‰Âˆn‰הנעלית ‡È‰L ‰ÂˆÓ ¯ÎNc ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿»

,dÓˆÚהעובדה הוא המצוות על האמיתי שהשכר התניא מספר לעיל כמובא «¿»
א התגלות הזה בעולם ממשיכים המצוותשבקיומם ושורש ממקור לוקית

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯e ıÙÁ ÔÈ�Ú ‡e‰Lפנימיות ידי על ומצוות לתורה ∆ƒ¿«≈∆¿»∆¿
הכתר ופנימיות Ô„Úהחכמה ÌLa ‡¯˜p‰והעונג הפנימי הרצון שם .על «ƒ¿»¿≈≈∆

ÏL‡ ÚhiÂ È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ¿∆∆«¿≈«ƒ«≈∆
ÁÈaL‰ Ú·L ¯‡·aƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«

,ı¯‡‰ ˙‡ Ì‰¯·‡שאין «¿»»∆»»∆
של ושיפור להשבחה רק הכוונה

אלא הגשמית ישראל ארץ

˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Lוגילוי ∆ƒ¿««¿»«
,(ı¯‡) Ôba Ô„Ú ˙�ÈÁa¿ƒ«≈∆««∆∆
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«¬≈
d„·ÚÏc ÔÈ�Úa Ì„‡‰»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»

d¯ÓLÏe,המצוות קיום שהוא ¿»¿»
Êa‰כנ"ל. ‰„B·Ú‰ ÈË¯Ùe¿»≈»¬»»∆

'‡ ˙Bi˙B‡‰ '‚a ÌÈÊn¯Ó¿À»ƒ¿»ƒ
,ÏL‡ ˙·˙aL 'Ï '˘∆¿≈«≈∆

.Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»
˙B‡·c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â („¿»ƒ¿»»∆ƒ¿

Û"Ï‡האותיות שלושת מתוך »∆
"אשל" המילה את המרכיבות

ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L Ô·eÓ»∆ƒ¿»∆
‰ÙÒB‰'ו'השבחהÏÚ »»«

ı¯‡‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»»∆
ÌÏBÚ‰Âעצמם מצד שהם כפי ¿»»

האדם), עבודת ≈¬∆È¯‰L(לפני
ÈÙk Ìb) ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»«¿ƒ
B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚL∆»«ƒ

ושלם,45�·¯‡ מלא כדבר ƒ¿»
חטא ידי על שנוצר הפגם ללא

הדעת, ‡„Ìעץ ‰È‰ Ê‡L∆»»»»»
Ô„ÚŒÔ‚a ÔBL‡¯‰ורק »ƒ¿«≈∆

הנה משם) גורש החטא לאחר

ושלם מלא הוא שהעולם כפי גם

הבריאה B‡a˙רק‰È‡הרי ƒ¿
˙"Èaשבאותיות e˙kL·46השנייה BÓk ,47,‡¯a ˙ÈL‡¯a ≈¿∆»¿≈ƒ»»

Û"Ï‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏeבסדר בי"ת לאות הקודמת האות ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«»»∆
במעלה. ויתרון קדימה על המלמדת עובדה בי"ת, È‡„ÎÂ˙‡האל"ף ְִָ¿ƒ¿ƒ»

L¯„na48˙B¯Bc Â"Îתורה מתן ועד העולם בריאת ‰È˙‰מאז «ƒ¿»»¿»
¯bz ‰‡¯B˜ Û"Ï‡‰ומתלוננתÔBL‡¯ È�‡ 'ÂÎ ‰"aw‰ È�ÙÏ »»∆¿»ƒ»ƒ¿≈«»»¬ƒƒ

Èa EÓÏBÚ ˙‡¯a ‡ÏÂ ˙Bi˙B‡ ÏLהשנייה שהיא בי"ת באות אלא ∆ƒ¿…»»»»¿ƒ
הראשונה, ÁÓÏ¯ולא ‰"aw‰ dÏ ¯Ó‡העת ÔzÏבבוא ‡a È�‡ »«»«»»¿»»¬ƒ»ƒ≈
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ׁשּנאמר ,ּב אּלא ּפֹותח ואיני מּסיני ּתֹורה לּתן ּבא 49אני ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּמּתן הּטעם מהּו להבין, צרי א .אלקי הוי' ְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאנכי
לא העֹולם ּובריאת ּבאל"ף, להתחיל יכֹול היה ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹּתֹורה
להבין, צרי ּוביֹותר ּבאל"ף. להתחיל יכֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָהיתה

הּׁשרת למלאכי ּתֹורה נּתנה לא למּטה50ׁשהרי אּלא , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, סיני,וּי51ּבעֹולם הר על הוי' רד ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ה'ּמּטה' את ּׁשהעלּו ּבאפן היה לא ּתֹורה ׁשּמּתן ְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהינּו,
מּלמעלה ירידה ׁשל ּבאפן אּלא למעלה, סיני) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ(הר
היה לא העֹולם ׁשּבבריאת וכיון ּדוקא. ּבעֹולם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלמּטה,
ּבמּתן נפעלה אי מּובן אינֹו ּדאל"ף, הענין להיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָיכֹול
להיֹות אפׁשר ואם ּבעֹולם. האל"ף המׁשכת ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּתֹורה
להיֹות יכֹולה היתה ּכן, אם ּבעֹולם, האל"ף ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהמׁשכת
ּובפרט העֹולם. ּבריאת ּבתחּלת ּגם האל"ף ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת

ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּדכתיב52עלּֿפי ערב53מאי ויהי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַ
ׁשהתנה מלּמד לי, לּמה יתרה ה' הּׁשּׁשי, יֹום בקר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויהי
יׂשראל אם להם ואמר ּבראׁשית מעׂשה עם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ו' הּׁשּׁשי, יֹום (וזהּו כּו' מתקּימין אּתם הּתֹורה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָמקּבלים
(מּתן אלקי הוי' ׁשאנכי והינּו, ּתֹורה), ּבֹו ׁשּנּתנה ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבסיון
היתה ּומּכלֿמקֹום ּבראׁשית, ּדמעׂשה הּקּיּום הּוא ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּתֹורה)
נתוּסף לאחריֿזה ורק ּדוקא, ּבבי"ת העֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבריאת
הּנ"ל עלּֿדר) ּבבי"ת ׁשּנברא ּבעֹולם האל"ף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונמׁש
ׁשּכל הּידּוע עלּֿפי ויּובן הארץ). את הׁשּביח ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאברהם
אּלא הסּכמּיים, ׁשמֹות אינם הּקדׁש ׁשּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשמֹות
ּבׁשמֹות הּנקראים הּדברים ׁשל ענינם על הּמֹורים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמֹות

על54אּלּו מֹורה זה ׁשּׁשם אל"ף, ּדאֹות ּבּׁשם הּוא וכן . ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
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ב.49) כ, ב.50)יתרו כה, כ.51)ברכות יט, (ובפרש"י).52)יתרו א פח, לא.53)שבת א, המגיד54)בראשית להרב תורה אור ראה

ובכ"מ. פ"א. והאמונה היחוד שער תניא ואילך. סע"ב ד,
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¯Ó‡pL ,Ca ‡l‡ Á˙Bt È�È‡Â È�ÈqÓ ‰¯Bz49'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ »ƒƒ«¿≈ƒ≈«∆»»∆∆¡«»…ƒ¬»»
EÈ˜Ï‡מובן כן ואם "אנכי", – אל"ף באות פותחות הדברות ועשרת ¡…∆

קודם בו הייתה שלא העולם בבריאת תוספת פועלת "אשל") (של שהאל"ף

תורה. במתן רק ונתחדשה לכן

e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡אכן «»ƒ¿»ƒ«
‰¯Bz ÔznL ÌÚh‰שהיה) «««∆««»

העולם) בריאת אחרי דורות כ"ו

ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»¿«¿ƒ
,Û"Ï‡a,"אלוקיך ה' "אנכי ¿»∆

‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·e¿ƒ«»»…»¿»
Û"Ï‡a ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«¿ƒ¿»∆
"בראשית בי"ת, באות אלא

ˆ¯CÈברא"?. ¯˙BÈ·e¿≈»ƒ
‰�z� ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ∆¬≈…ƒ¿»
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‰¯Bz50, »¿«¿¬≈«»≈

ÌÏBÚa ‰hÓÏ ‡l‡∆»¿«»»»
·e˙kL BÓÎe ,‡˜Âc51 «¿»¿∆»

תורה ‰ÈÂ'במתן „¯iÂ«≈∆¬»»
È�ÈÒמלמעלה ¯‰ ÏÚלמטה ««ƒ«

הזה, ÔznLבעולם ,e�È‰Â¿«¿∆««
ÔÙ‡a ‰È‰ ‡Ï ‰¯Bz»…»»¿…∆
¯‰) '‰hn'‰ ˙‡ eÏÚ‰M∆∆¡∆««»«

È�ÈÒהזה ÏÚÓÏ‰,שבעולם ( ƒ«¿«¿»
עליונים רוחניים «∆‡l‡לעולמות

È¯È„‰להיפך ÏL ÔÙ‡aשל ¿…∆∆¿ƒ»
«¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰הקדושֿברוךֿהוא

,‰hÓÏהיה תורה שמתן כך ¿«»
ÌÏBÚaהזהÔÂÈÎÂ .‡˜Âc »»«¿»¿≈»

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aLהזה‡Ï ∆ƒ¿ƒ«»»…
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰בעולם »»»ƒ¿
של והתגלות «¿ÔÈ�Ú‰»ƒהמשכה

,Û"Ï‡cשהסיבה ומסתבר ¿»∆
של שעניינה משום היא לכך

נעלה עניין הוא אל"ף האות

הגשמי הזה בעולם נמשך להיות מכדי ‡CÈונשגב Ô·eÓ B�È‡כן אם ≈»≈
˙ÎLÓ‰ ‰¯Bz ÔzÓa ‰ÏÚÙ�והתגלותÌÏBÚa Û"Ï‡‰הזהÌ‡Â . ƒ¿¬»¿««»«¿»«»»∆»»¿ƒ

ÌÏBÚa,יכולה‡LÙ¯כן Û"Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïתורה במתן ולכן ∆¿»ƒ¿«¿»«»»∆»»
אלוקיך") ה' ("אנכי אל"ף האות התגלות הייתה ÏBÎÈ‰כן ‰˙È‰ ,Ôk Ì‡ƒ≈»¿»¿»

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ˙lÁ˙a Ìb Û"Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïבאמת ולמה ƒ¿«¿»«»»∆«ƒ¿ƒ«¿ƒ«»»
יותר עוד גדולה והשאלה באל"ף?. ולא בבי"ת נברא הזה «¿Ë¯Ù·eƒהעולם

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ52·È˙Îc È‡Ó53בבריאת שכתוב מה «ƒ«¬««≈««ƒ¿ƒ
ÈÏהעולם ‰nÏ ‰¯˙È '‰ ,ÈMM‰ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ,כלומר «¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆«ƒƒ¿≈»»»ƒ

וכו' שני" "יום ראשון", "יום הקודמים, בימים כמו שישי" "יום נאמר לא למה

הידיעה, ה"א בתוספת השישי" "יום נאמר ‰aw"‰אלא ‰�˙‰L „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿»«»»
‰¯Bz‰ ÌÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈ Ì‡ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ ÌÚƒ«¬≈¿≈ƒ¿»«»∆ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ«»

,ÈMM‰ ÌBÈ e‰ÊÂ) 'eÎ ÔÈÓi˜˙Ó Ìz‡הידוע השישי יום היינו «∆ƒ¿«¿ƒ¿∆«ƒƒ
שהוא ÔÂÈÒaוהמיוחד 'Â¿ƒ»

,e�È‰Â ,(‰¯Bz Ba ‰�zpL∆ƒ¿»»¿«¿
ÔzÓ) EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ�‡L∆»…ƒ¬»»¡…∆««
Ìeiw‰ ‡e‰ (‰¯Bz»«ƒ

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓcוללא ¿«¬≈¿≈ƒ
קיום, לעולם אין תורה מתן

˙‡È¯a ‰˙È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»¿»¿ƒ«
ÏBÚ‰‡˜Âc ˙"È·a Ìולא »»¿≈«¿»

התורה, ניתנה שבה אל"ף באות

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Âכ"ו כעבור ¿«¿«¬≈∆
שנה מאלפיים למעלה דורות,

העולם, בריאת ≈»¿ÛqÂ˙�ƒמאז
ÌÏBÚa Û"Ï‡‰ CLÓ�Â¿ƒ¿«»»∆»»
C¯cŒÏÚ) ˙"È·a ‡¯·pL∆ƒ¿»¿≈«∆∆
ÁÈaL‰ Ì‰¯·‡L Ï"p‰««∆«¿»»ƒ¿ƒ«

ı¯‡‰ ועד‡˙ העץ ידי על ∆»»∆
בעולם הייתה לא אברהם שבא

שנגרמת זו והשבחה תוספת

האדם ידי על כל)דווקא ולאור

אם השאלה: מתחזקת האמור

עיקרי כך כל דבר היא התורה

מדוע העולם, בקיום ומרכזי

נברא לא העולם באמת

שבה אל"ף באות מלכתחילה

בי"ת?. באות אלא התורה ניתנה

ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«»«∆»
L„w‰ ÔBLÏaL ˙BÓM‰«≈∆ƒ¿«…∆
ÌÈiÓkÒ‰ ˙BÓL Ì�È‡≈»≈∆¿≈ƒƒ
כי אלו בשמות נקראים והדברים

אדם, בני ביניהם הסכימו כך

‡l‡אלוÌ�È�Ú ÏÚ ÌÈ¯Bn‰ ˙BÓLהפנימית הרוחנית והמהות והתוכן ∆»≈«ƒ«ƒ¿»»
el‡ ˙BÓLa ÌÈ‡¯˜p‰ ÌÈ¯·c‰ ÏL54בתניא הזקן רבנו ובלשון ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈≈

שנקראים השמות שבעולם, הנבראים בכל ..." א): פרק והאמונה היחוד (שער

למדרגה ממדרגה המשתלשלות הדיבור אותיות הן הן הקדש בלשון בהם

להחיותו... נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד שבתורה... מאמרות מעשרה

שם באותיות המצומצם לחיות כלי הוא הקדש בלשון לו יקראו אשר שמו וזה

d�È�Úזה...". ÏÚ ‰¯BÓ ‰Ê ÌML ,Û"Ï‡ ˙B‡c ÌMa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«≈¿»∆∆≈∆∆«ƒ¿»»
הפנימי, ומהותה אל"ףfÓe‰ותוכנה האות של ומהותה עניינה Ô·eÈלאור ƒ∆»
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i"gyz'd ,mixet

ּבריאת להיֹות יכֹולה היתה לא לּמה יּובן ּומּזה ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹענינּה,
ּובאפן ּדוקא, ּבאל"ף היה ּתֹורה ּומּתן ּבאל"ף, ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם

ּדוקא. העֹולם ּבעניני נמׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהאל"ף

אאּלפe‡·e¯ה) מּלׁשֹון הּוא אל"ף ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ּבינה אאּלפ ּכדאי55חכמה זאת, ועֹוד תא. ְְְְֲִִִֶַָָָָֹ

קּבלה (למעלה56ּבספרי ּפלא אֹותּיֹות הּוא ׁשאל"ף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חכמה אאּלפ ּבלׁשֹון ּגם נרמז זה וענין ּובינה). ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמחכמה
ּובחסידּות ּבּקּבלה מבאר ׁשהרי ּבינה, 57אאּלפ ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא ּבינה אאּלפ חכמה ּדאאּלפ micOlOWׁשהּפרּוׁש ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ¤§©§¦
עלֿידי ׂשכל), הּוא (ׁשענינם הּבינה ואת החכמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ּדאל"ף ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה מּדרּגא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה
מּכלֿ ּפלא, ּבׁשם ׁשּנקרא ׁשאף והינּו, ּפלא. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאֹותּיֹות
ּכלל, ּובינה חכמה עם קׁשּור ׁשאינֹו ענין זה אין ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָמקֹום,
אאּלפ חכמה אאּלפ להיֹות מּמּנּו ׁשּנמׁש ּבאפן ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

ִָּבינה.

Ô·eÈÂחכמה ּבֹו ׁשּיׁש הּתחּתֹון, ּבאדם ׁשהּוא מּכמֹו ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ
(ּובזה ודעת טעם הּׂשכל, ענין ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּובינה,
ׁשּבנפׁש הּפנימּיים הּכחֹות הׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹמתחיל
נמׁש ּומחכמה החכמה, ענין הּוא ׁשהתחלתם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהאדם,
מחכמה ׁשּלמעלה ענין ּבֹו ויׁש כּו'), למּטה עד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּבינה
יׁשנם ּגּופא ּוברצֹון הרצֹון. ענין הּוא ׁשּכללּותֹו ְְְִִֶֶַָָָָָָָָּובינה,
חיצֹונּיּות הרצֹון. ּופנימּיּות הרצֹון חיצֹונּיּות אֹופּנים, ְִִִִִִִַָָָָב'
לרצֹון, טעם ׁשאין ּבאפן והינּו סתם, רצֹון הּוא ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹהרצֹון
הרצֹון ּופנימּיּות ער). וויל (אזֹוי הרצֹון הּוא ׁשּכ אם ְִִִִִֶֶַָָָָָּכי

חפץ ּבׁשם הּנקרא לרצֹון,58הּוא ּכמּוס טעם ׁשּיׁש והינּו, , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
למּטה ׁשהם ּובינה חכמה ׁשל טעם זה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
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א.55) קד, שבת לג. לג, איוב ועוד.56)ע"פ א). (קלה, ת"ע ואילך.57)תקו"ז סע"ג רפב, הפורים שער דא"ח) (עם סידור ראה

ובכ"מ.58) רסג. סימן אה"ע צ"צ שו"ת ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Û"Ï‡a ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ ‡Ï ‰nÏרק אלא »»…»¿»¿»ƒ¿¿ƒ«»»¿»∆
Bz¯‰בבי"ת, ÔzÓeכןÛ"Ï‡‰L ÔÙ‡·e ,‡˜Âc Û"Ï‡a ‰È‰ ««»»»¿»∆«¿»¿…∆∆»»∆

‡˜Âc ÌÏBÚ‰ È�È�Úa CLÓ�.להלן שיבואר כפי ƒ¿«¿ƒ¿¿≈»»«¿»
EÙl‡‡ ÔBLlÓ ‡e‰ Û"Ï‡ ,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e אותך‰) אלמד ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»∆ƒ¿¬«∆¿

‰�Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ55. »¿»¬«∆¿ƒ»
,˙‡Ê „BÚÂיש לכך ובנוסף ¿…

נוספת משמעות לאל"ף

‡˙È‡„kמובא שיש, כפי ƒ¿ƒ»
‰Ïa˜ È¯ÙÒa56Û"Ï‡L ¿ƒ¿≈«»»∆»∆

‡Ït ˙Bi˙B‡ ‡e‰ƒ∆∆
‰�È·e ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»≈»¿»ƒ»
של והכוחות הספירות שהן

והשגה הבנה שעניינו השכל

שלמעלה דבר הוא פלא ואילו

וההבנה Ê‰.)מהשכל ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆
פלא לשון הוא «¿ÊÓ¯�ƒשאל"ף

ÌbהואEÙl‡‡ ÔBLÏa «ƒ¿¬«∆¿
,‰�Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ»¿»¬«∆¿ƒ»
‰Ïawa ¯‡·Ó È¯‰L∆¬≈¿…»««»»

˙e„ÈÒÁ·e57Le¯t‰L «¬ƒ∆«≈
EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ EÙl‡‡c«¬«∆¿»¿»¬«∆¿
˙‡ ÌÈ„nÏnL ‡e‰ ‰�Èaƒ»∆¿«¿ƒ∆
‰�Èa‰ ˙‡Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿∆«ƒ»
אותם ומשביחים בהם ומוסיפים

Ì�È�ÚL)עצמם ‰e‡מצד ∆ƒ¿»»
,(ÏÎN,וההשבחה והתוספת ≈∆

‰‰ÎLÓ‰הוא È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»
ובינה, חכמה עצמו, בשכל

‰ÏÚÓlL ‡b¯cÓƒ«¿»∆¿«¿»
ÏÎO‰Óבשכל קיימת ואינה ≈«≈∆

עצמו, מצד שהוא ∆∆e‰fLכפי
‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡c ÔÈ�Úƒ¿»¿»∆ƒ∆∆
והשגה מהבנה למעלה שעניינו

שהוסברe�È‰Â,שכלית. לאחר ¿«¿
הוא האל"ף של שעניינו עתה,

שלמעלה הבחינה את להמשיך

מובן עצמו השכל בתוך Ït‡מהשכל ÌLa ‡¯˜pL Û‡Lעניינו ואכן ∆«∆ƒ¿»¿≈∆∆
מהשכל, למעלה ÔÈ�Úהוא ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓעד מהשכל שלמעלה ƒ»»≈∆ƒ¿»

כך ÏÏkכדי ‰�È·e ‰ÓÎÁ ÌÚ ¯eL˜ B�È‡Lמהשכל לחלוטין ונבדל ∆≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
ÓÎÁ‰וההשגה, EÙl‡‡ ˙BÈ‰Ï epnÓ CLÓpL ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬«∆¿»¿»

‰�Èa EÙl‡‡.עצמו בשכל והוספה ל'לימוד' מקור נעשה והוא ¬«∆¿ƒ»
Âהעליונות בספירות שהוא כפי העניין BÓkÓתוכן Ô·eÈכפי‡e‰L ¿»ƒ¿∆

,ÔBzÁz‰ Ì„‡aלעשר מקבילים האדם של הנפש כוחות עשר שכן »»»««¿
עשר שהם הנפש כוחות לגבי ג פרק בתניא (כמבואר העליונות הספירות

מהן") שנשתלשלו עליונות ספירות עשר "כנגד Baבחינות LiLבאדם ∆≈
˙Ú„Â ÌÚË ,ÏÎO‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰�È·e ‰ÓÎÁהיגיון‰Ê·e) »¿»ƒ»∆ƒ¿««≈∆««»««»∆
ומטה Ò„¯מהשכל ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ≈∆

˙BÁk‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«…
Ì„‡‰ LÙ�aL ÌÈiÓÈ�t‰«¿ƒƒƒ∆¿∆∆»»»
מתחלקים הנפש כוחות שכן

כוחות – לשניים כללי באופן

באברי המלובשים 'פנימיים'

ומאוחדים להם מותאמים הגוף,

ומודע בהם חש והאדם איתם

נעלים 'מקיפים', וכוחות להם.

מהתלבשות שלמעלה יותר,

ולא הגוף אברי עם והתאחדות

ברורה מודעות לידי באים תמיד

Ì˙ÏÁ˙‰Lהכוחות של ∆«¿»»»
ÔÈ�Úהפנימיים ‡e‰ƒ¿«

CLÓ� ‰ÓÎÁÓe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»≈»¿»ƒ¿»
‰�ÈaÏשבלב למידות ובהמשך «ƒ»

'eÎ ‰hÓÏ „Úכוחות שהם «¿«»
לשכל ביחס הנחותים המעשה

Baולרגש), LÈÂגם באדם ¿≈
‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈ�Úƒ¿»∆¿«¿»≈»¿»
‡e‰ B˙eÏÏkL ,‰�È·eƒ»∆¿»

ÔBˆ¯‰ ÔÈ�Ú'מקיף' כוח שהוא ƒ¿«»»
בפנימיות. מתלבש שלא

‡Ùeb ÔBˆ¯·eעצמוÌ�LÈ »»»∆¿»
,ÌÈpÙB‡ דרגות·' שתי שהם «ƒ

ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ»»
.ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈ�Ùe,כלומר ¿ƒƒ»»

‡e‰ ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ»»
Ì˙Ò ÔBˆ¯,סיבה e�È‰Âללא »¿»¿«¿

ÌÚË ÔÈ‡L ÔÙ‡aונימוק ¿…∆∆≈««
CkLגיוניה Ì‡ Èk ,ÔBˆ¯Ï»»ƒƒ∆»

¯Ú ÏÈÂÂ ÈBÊ‡) ÔBˆ¯‰ ‡e‰»»«ƒ∆
רוצה הוא ‰¯ˆÔBכך ˙eiÓÈ�Ùe והפנימית). העמוקה יותר, הנעלית הדרגא ¿ƒƒ»»

הרצון בכוח ıÙÁיותר, ÌLa ‡¯˜p‰ ‡e‰58,e�È‰Â ברצון, שמדובר «ƒ¿»¿≈≈∆¿«¿
מאשר נעלית ויותר עמוקה יותר דרגה זו ואדרבה, ודעת, מטעם שלמעלה

כזה רצון זהו זאת עם אבל הרצון ÔBˆ¯Ï,חיצוניות ÒeÓk ÌÚË LiL∆≈««»»»
‰�È·e ‰ÓÎÁ ÏL ÌÚË ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡והגיון hÓÏ‰ושכל Ì‰L ∆»∆≈∆««∆»¿»ƒ»∆≈¿«»

ÔBˆ¯‰Óטעם לו יש אבל ודעת, מטעם שלמעלה כרצון מוגדר הוא ולכן ≈»»
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יי i"gyz'd ,mixet

ּבריאת להיֹות יכֹולה היתה לא לּמה יּובן ּומּזה ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹענינּה,
ּובאפן ּדוקא, ּבאל"ף היה ּתֹורה ּומּתן ּבאל"ף, ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם

ּדוקא. העֹולם ּבעניני נמׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהאל"ף

אאּלפe‡·e¯ה) מּלׁשֹון הּוא אל"ף ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ּבינה אאּלפ ּכדאי55חכמה זאת, ועֹוד תא. ְְְְֲִִִֶַָָָָֹ

קּבלה (למעלה56ּבספרי ּפלא אֹותּיֹות הּוא ׁשאל"ף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חכמה אאּלפ ּבלׁשֹון ּגם נרמז זה וענין ּובינה). ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמחכמה
ּובחסידּות ּבּקּבלה מבאר ׁשהרי ּבינה, 57אאּלפ ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא ּבינה אאּלפ חכמה ּדאאּלפ micOlOWׁשהּפרּוׁש ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ¤§©§¦
עלֿידי ׂשכל), הּוא (ׁשענינם הּבינה ואת החכמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ּדאל"ף ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה מּדרּגא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה
מּכלֿ ּפלא, ּבׁשם ׁשּנקרא ׁשאף והינּו, ּפלא. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאֹותּיֹות
ּכלל, ּובינה חכמה עם קׁשּור ׁשאינֹו ענין זה אין ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָמקֹום,
אאּלפ חכמה אאּלפ להיֹות מּמּנּו ׁשּנמׁש ּבאפן ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

ִָּבינה.

Ô·eÈÂחכמה ּבֹו ׁשּיׁש הּתחּתֹון, ּבאדם ׁשהּוא מּכמֹו ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ
(ּובזה ודעת טעם הּׂשכל, ענין ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּובינה,
ׁשּבנפׁש הּפנימּיים הּכחֹות הׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹמתחיל
נמׁש ּומחכמה החכמה, ענין הּוא ׁשהתחלתם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהאדם,
מחכמה ׁשּלמעלה ענין ּבֹו ויׁש כּו'), למּטה עד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּבינה
יׁשנם ּגּופא ּוברצֹון הרצֹון. ענין הּוא ׁשּכללּותֹו ְְְִִֶֶַָָָָָָָָּובינה,
חיצֹונּיּות הרצֹון. ּופנימּיּות הרצֹון חיצֹונּיּות אֹופּנים, ְִִִִִִִַָָָָב'
לרצֹון, טעם ׁשאין ּבאפן והינּו סתם, רצֹון הּוא ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹהרצֹון
הרצֹון ּופנימּיּות ער). וויל (אזֹוי הרצֹון הּוא ׁשּכ אם ְִִִִִֶֶַָָָָָּכי

חפץ ּבׁשם הּנקרא לרצֹון,58הּוא ּכמּוס טעם ׁשּיׁש והינּו, , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
למּטה ׁשהם ּובינה חכמה ׁשל טעם זה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
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טֹוב ּכי ּוראּו טעמּו מּלׁשֹון טעם אם ּכי ,59מהרצֹון, ְְֲִִִִֵַַַָָ
ּכסברת זה ׁשאין והינּו, (ּגעׁשמאק). הענג ענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
לרצֹון, (עלּֿכלּֿפנים) ּכמּוס טעם ׁשּיׁש ׁשּכיון ִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם
לֹו ׁשאין מהרצֹון ּבמדרגה למּטה ׁשהּוא ראיה זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי

אּדרּב אּלא ּכלל, טעםטעם לֹו ׁשּיׁש הרצֹון ּדוקא ה, ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
עם הּקׁשּור טעם אּלא) ׂשכלי, טעם (לא ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַַַָָָֹּכמּוס,

הרצֹון ּפנימּיּות זה הרי הּתענּוג, מכרח60ענין ּובאמת . ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשאין ׁשּנראה ּברצֹון ּגם רצֹון, ּבכל יׁשנֹו זה ׁשענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹומר
הא', ענינים. מּׁשני הּוא לזה וההכרח ּכלל. טעם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
ענין על מֹורה האדם ענין והרי האדם, רצֹון ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדכיון
ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ודרגֹות, הׁשּתלׁשלּות ׂשכל, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
מּכחֹות ׁשּלמעלה הענינים ּגם האדם, ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעניניו
ּבאפן הם ּגם הּנה ׁשּבאדם, אדם' 'לא ּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּפנימּיים,
ההׁשּתלׁשלּות ּבסדר זה ׁשאין אּלא הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
ׁשהתחלתם הּפנימּיים הּכחֹות עם אחד ּבהמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבא
ׁשּבכל ּבמּוחׁש, ּׁשרֹואים מּמה והּב', ּכּנ"ל. החכמה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹמּכח
לא ּכלל, טעם לֹו ׁשאין ׁשּנראה רצֹון ּגם רצֹון, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹענין
הּזמן ּבמׁש הּנה וענג, טעם לא ואפילּו ׂשכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹטעם
חּלּוף ּגם ּבֹו להיֹות ׁשּיכֹול ועד ׁשּנּוי, ּבֹו להיֹות ְְְִִִִֶַַָָיכֹול
ּפנימי ענין זה ׁשאין ּדכיון מּובן, אינֹו ולכאֹורה .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָוהּפּו
אם ׂשכל, עם הּקׁשּור ענין זה אין ׁשהרי ּבכלי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמגּבל
ׁשּגם הּוא, הענין א לחּלּוף. ועד ׁשּנּוי ּבֹו יחּול לּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכן,
הדרגה, ׁשל ּבאפן הּוא הרי האדם, רצֹון להיֹותֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹהרצֹון,
ׁשּיׁש וכיון ּכמּוס. ּדטעם ּבאפן ׁשהּוא אּלא טעם, ּבֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹויׁש
עלּול הּזמן ּבמׁש הּנה (עלּֿכלּֿפנים), ּכמּוס טעם ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבֹו
נמׁש הּטעם וכאׁשר ּבגלּוי, נמׁש להיֹות הּכמּוס ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָהּטעם
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ודעת טעם פי על נימוק היותו בגלל לא טעם שנקרא ונעלם, נסתר Èkƒכמוס,
Ì‡אלא·BË Èk e‡¯e eÓÚË ÔBLlÓ ÌÚË59‚�Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L , ƒ««ƒ¿«¬¿ƒ∆ƒ¿«»…∆

˜‡ÓLÚb)ועריבות טובֿטעם.),נועם של במובן ÔÈ‡Lטעם ,e�È‰Â ∆¿«¿«¿∆≈
ÌÏBÚ‰ ˙¯·Òk ‰Êטעם ולּו טעם, לו שיש רצון שכל בטעות החושב ∆ƒ¿»«»»

ודעת טעם לפי רצון הוא כמוס,

מההבנה נובעת «≈∆ÔÂÈkLוהטעות
ŒÏÚ) ÒeÓk ÌÚË LiL∆≈««»«
BÊ È¯‰ ,ÔBˆ¯Ï (ÌÈ�tŒÏk»»ƒ»»¬≈
‰hÓÏ ‡e‰L ‰È‡¿̄»»∆¿«»
ÔÈ‡L ÔBˆ¯‰Ó ‰‚¯„Óa¿«¿≈»≈»»∆≈

ÏÏk ÌÚË BÏהוא ולכאורה ««¿»
הסבר שום לו אין כי יותר נעלה

‡a¯c‰,ונימוק, ‡l‡ההיפך ∆»«¿«»
כי הנכון ‰¯ˆÔBהוא ‡˜Âc«¿»»»

,ÒeÓk ÌÚË BÏ LiL∆≈««»
ÈÏÎN ÌÚË ‡Ï) ‡e‰L∆…««ƒ¿ƒ

ÌÚËוהגיוני (‡l‡ ,∆»««
,‚e�Úz‰ ÔÈ�Ú ÌÚ ¯eLw‰«»ƒƒ¿«««¬
ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈ�t ‰Ê È¯‰60 ¬≈∆¿ƒƒ»»
הרצון. מחיצוניות הנעלית

˙Ó‡·eדבר של לאמיתו ∆¡∆
‰Ê ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ Á¯ÎÓÀ¿»«∆ƒ¿»∆
בעונג קשור הרצון שבעצם

כמוס" "טעם ¿∆B�LÈהנקרא
ÔBˆ¯a Ìb ,ÔBˆ¯ ÏÎa¿»»«¿»
ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ‰‡¯pL∆ƒ¿∆∆≈««

ÏÏkטעם ולא גלוי טעם לא ¿»
ÊÏ‰נסתר. Á¯Î‰‰Âלקביעה ¿«∆¿≈«¿∆

בעונג קשור רצון שכל האמורה

ÌÈ�È�Ú È�MÓ ‡e‰שהם ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
סיבות. ÔÂÈÎcשתי ,'‡‰»¿≈»

,Ì„‡‰ ÔBˆ¯ e‰fLכל ∆∆¿»»»
סוף סוף הוא דרגה, בכל רצון,

אדם של ÔÈ�Úרצון È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
'ציור' של הפנימית המהות

ÏL ÔÈ�Ú ÏÚ ‰¯BÓ Ì„‡‰»»»∆«ƒ¿»∆
˙eÏLÏzL‰ ,ÏÎNמזו זו והתכונות הכוחות שונותB‚¯„Â˙של ≈∆ƒ¿«¿¿¿«¿

מזו זו הדרגות והשתלשלות שכל של זה שמבנה כיוון ולכן, למטה, מלמעלה

האדם בנפש ומרכזי מהותי מאד נושא ÏkLהם ¯ÓBÏ Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈««∆»
,ÌÈiÓÈ�t ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈ�È�Ú‰ Ìb ,Ì„‡‰ ÏL ÂÈ�È�Úƒ¿»»∆»»»«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒƒ

פנימי, ולא 'מקיף' כוח שנחשב הרצון כוח זה ‡„Ì'ובכלל ‡Ï' ˙�ÈÁa¿ƒ«…»»
,Ì„‡aLהכוחות ממערכת נעלות שבעצם באדם בחינות אותן כלומר ∆»»»

האדם של ‰eÏLÏzL˙הפנימיים ÏL ÔÙ‡a Ì‰ Ìb ‰p‰הכוחות ƒ≈«≈¿…∆∆ƒ¿«¿¿

לזה, זה יחס ועם מזה aL‡זה ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿∆»
CLÓ‰aוברצףÁkÓ Ì˙ÏÁ˙‰L ÌÈiÓÈ�t‰ ˙BÁk‰ ÌÚ „Á‡ ¿∆¿≈∆»ƒ«…«¿ƒƒƒ∆«¿»»»ƒ…«

Ï"pk ‰ÓÎÁ‰לכוחות המיוחד אחר, ו'מסלול' 'סדר' על מדובר אלא «»¿»««
נובע רצון כל ולכן משלהם השתלשלות' 'סדר יש בהם גם אבל המקיפים

ממנו. שלמעלה מהתענוג בעצם

,'a‰Âלכך השנייה ההוכחה ¿«
בעצם נובע טעם ללא רצון שגם

ÌÈ‡B¯Mמעונג ‰nÓƒ«∆ƒ
ÏL ÔÈ�Ú ÏÎaL ,LÁeÓa¿»∆¿»ƒ¿»∆
‰‡¯pL ÔBˆ¯ Ìb ,ÔBˆ»̄«»∆ƒ¿∆
‡Ï ,ÏÏk ÌÚË BÏ ÔÈ‡L∆≈««¿»…

eÏÈÙ‡Â ÈÏÎN ÌÚËנראהש ««ƒ¿ƒ«¬ƒ
רצון לאותו ÌÚËשאין ‡Ï…««

ÔÓf‰ CLÓa ‰p‰ ,‚�ÚÂ»…∆ƒ≈¿∆∆«¿«
ÈepL Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ
הרצון, ותוקף חוזק מבחינת

Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „ÚÂלא ¿«∆»ƒ¿
אלא הרצון במידת שינוי »Ìbרק

Cet‰Â ÛelÁבעבר ואם ƒ¿ƒ
מסויים, ובכיוון לדבר היה הרצון

ולהשתנות להתחלף עשוי הרצון

ההפוך. ולכיוון לדבר אפילו

,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
ÔÈ�Ú ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆≈∆ƒ¿»

Ïa‚n‰ ÈÓÈ�tומדוד ¿ƒƒ«À¿»
הגדרותÈÏÎaומלובש עם ƒ¿ƒ

Ê‰מדוייקות, ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈∆
ÏÎN ÌÚ ¯eLw‰ ÔÈ�Úאלא ƒ¿»«»ƒ≈∆

עלֿשכלי, 'מקיף' Ôk,כוח Ì‡ƒ≈
„ÚÂ ÈepL Ba ÏeÁÈ ‰nÏ»»»ƒ¿«

ÛelÁÏכוח בתור לכאורה והרי ¿ƒ
להיות אמור היה לא הוא 'מקיף'

עד חיצוניים משינויים מושפע

קיצוני?. שינוי ‰ÔÈ�Úכדי C‡«»ƒ¿»
,ÔBˆ¯‰ ÌbL ,‡e‰למרות ∆«»»
הרי 'מקיף' כוח ¿B˙BÈ‰Ïƒשהוא

סוף ‰‡„Ì,סוף ÔBˆ¯הוא וההדרגה והסדר ההשתלשלות שעניין וכאמור ¿»»»
האדם של הנפש כוחות במערכת מהותי ÏLעניין ÔÙ‡a ‡e‰ È¯‰¬≈¿…∆∆

ÒeÓk ÌÚËc ÔÙ‡a ‡e‰L ‡l‡ ,ÌÚË Ba LÈÂ ונעלם‰„¯‚‰, «¿»»¿≈««∆»∆¿…∆¿««»
קיים. הכמוס הטעם אבל ניכרת לא והשפעתו Baשפעולתו LiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈

ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ) ÒeÓk ÌÚË(וניכר גלוי שטעמו רצון על לדבר ,שלא ««»«»»ƒ
ÈeÏ‚a CLÓ� ˙BÈ‰Ï ÒeÓk‰ ÌÚh‰ ÏeÏÚ ÔÓf‰ CLÓa ‰p‰ƒ≈¿∆∆«¿«»««««»ƒ¿ƒ¿»¿»

וההיגיון, השכל בגדרי נתפס ÈeÏ‚aולהיות CLÓ� ÌÚh‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«««ƒ¿»¿»
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i"gyz'd ,mixet

לפעל ׁשּיכֹולֹות קׁשיֹות ׁשל ענין זה על יחּול אזי ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻּבגלּוי,
הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, הפּכי. ּבאפן לחּלּוף ועד ׁשּנּוי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹּבֹו
עם ׁשּמתאחד ּופנימּיּותֹו, הרצֹון עּקר הּוא זה ענין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא

הּתענּוג. ֲַַַֹּכח

ÔÎÂהיא העבֹודה ּתכלית ּדהּנה, ּבעבֹודה, ּגם הּוא ¿≈ְְֲֲִִִֵַַָָָָ
הּט מן למעלה זהלהיֹות אין אבל והּדעת, עם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָ

למעלה היֹותֹו ׁשעם אּלא לפנימּיּות, ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן
הענג ענין ׁשהּוא ּכמּוס, טעם ּבֹו יׁש ודעת, ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמּטעם
ויּובן ּפנימי. ּבהרּגׁש לבֹוא ׁשּצרי והינּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ(ּגעׁשמאק),
מעמד להיֹות ׁשּיכֹול הּתחּתֹונֹות, ּבּדרּגֹות ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָמּכמֹו

קריא רחמנא מחּתרּתא אּפּום ּדגנבא והינּו,61ּומּצב , ְְְְְְְֲַַַַַַַַָָָָָָ
עם אצלֹו קׁשּור זה ּׁשאין אּלא ּפׁשּוטה, אמּונה לֹו ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיׁש
מחּתרּתא ׁשאּפּום להיֹות יכֹול ולכן ׂשכל, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָענינים
הּוא ּתֹורה עלּֿפי העבֹודה סדר אבל קריא. רחמנא ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָּגּופא
ועלֿידיֿזה ּבפנימּיּות, האמּונה את להמׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּצרי
ועלּֿדרֿזה כּו'. מחּתרּתא ּדאּפּום הענין את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשֹוללים
ׁשהיא ּכפי העבֹודה ּדהּנה, נעלֹות, הּיֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּבדרגֹות
ענין את ּפֹועלת הרצֹון, ּכח מּצד ודעת, מּטעם ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלמעלה
ּדתּקּון, רצֹוא רק זה אין ּגּופא ׁשּברצֹוא ועד ְְִֵֶֶַַָָָָָָהרצֹוא,
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א.61) ז, ואתחנן לקו"ת וראה יעקב). העין גירסת (ע"פ א סג, ברכות
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הגיוני, טעם להיות ˜BÈL˙והופך ÏL ÔÈ�Ú ‰Ê ÏÚ ÏeÁÈ ÈÊ‡¬«»«∆ƒ¿»∆À¿
LÈepL Ba ÏÚÙÏ ˙BÏBÎiשנובע הרצון של ומידתו אופיו על גם שישפיע ∆¿ƒ¿…ƒ

ÛelÁÏמהטעם, „ÚÂהרצון ‰ÈkÙ,של ÔÙ‡a.לעיל ŒÏÚŒÛ‡Âכמבואר ¿«¿ƒ¿…∆»¿ƒ¿««
‰Ê ÔÈ�Ú ‡˜Âc ‰p‰ ,ÔÎŒÈt,ממנו שלמעלה מטעם נובע שהוא העובדה ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿»∆
טובֿטעם של במובן טעם

‰¯ˆÔBותענוג, ¯wÚ ‡e‰ƒ«»»
ÌÚ „Á‡˙nL ,B˙eiÓÈ�Ùe¿ƒƒ∆ƒ¿«≈ƒ

‚e�Úz‰ Ákהיינו ה'טעם', כי …«««¬
בו. ונרגש ניכר התענוג,

‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«»¬»
שיש האדם ידי על ה' בעבודת

חלקה שונים, מרכיבים בה

הכוחות באמצעות מתבצע

והמידות. השכל הפנימיים,

מתבצע יותר הנעלה וחלקה

המקיפים הכוחות באמצעות

עצמה, לנפש יותר הקרובים

‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ»¬»
הנעלית והדרגה והמטרה הכוונה

ה' בעבודת BÈ‰Ï˙ביותר ‡È‰ƒƒ¿
˙Úc‰Â ÌÚh‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿«««
בה' לדבקות יגיע שהאדם

ומצוות תורה לענייני והתמסרות

למתחייב ומעבר מעל ה' ועבודת

ה' את ויעבוד וההיגיון מהשכל

עלֿשכלית, «¬‡·Ïברמה
רק תהיה השכל מעל ההתעלות

כי חסרון ולא Ê‰יתרון ÔÈ‡≈∆
˙eiÓÈ�ÙÏ CiL B�È‡L ÔÙ‡a'מקיפים' נשארים ה' עבודת שענייני כך ¿…∆∆≈«»ƒ¿ƒƒ

האדם, של הגלויה ולהכרה ולמודעות לפנימיותו חודרים ÌÚLולא ‡l‡∆»∆ƒ
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ברמה ה' את עובד הוא כללי ובאופן ¡¿«¿»ƒ««»««

זאת בכל ÒeÓkעלֿשכלית, ÌÚË Ba LÈ,ונסתר ÔÈ�Úנעלם ‡e‰L ≈««»∆ƒ¿«
˜‡ÓLÚb) ‚�Ú‰ועריבות e�È‰Â,נועם העבודה), דבר של שלאמיתו »…∆∆¿«¿«¿

של מהתודעה ורחוק 'מקיף' דבר להישאר צריכה לא ודעת מטעם שלמעלה

אלא ÈÓÈ�tהאדם Lb¯‰a ‡B·Ï CÈ¯vLשל הפנימיות אל לחדור ∆»ƒ»¿∆¿≈¿ƒƒ
וניכרת. גלויה ('הרגש') בתחושה יהיו שהדברים כך כדי עד האדם

Âודעת מטעם ולמעלה עלֿשכלית נעלית, ברמה ה' עבודת שגם לעיל ¿האמור
בכו ומורגש גלוי ביטוי לקבל הפנימייםצריכה e‰L‡חות BÓkÓ Ô·eÈ»ƒ¿∆

˙B�BzÁz‰ ˙Bb¯caוהתמסרות דבקות ובין שביניהן ה', עבודת של ««¿««¿
לענייננו, כמשל בהן להשתמש ניתן זאת ובכל גדול פער יש עלֿשכלית

·vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL'ה בעבודת ביותר ‡Ìetנחות ‡·�‚c ∆»ƒ¿«¬»«»¿«¿»«
‡È¯˜ ‡�ÓÁ¯ ‡z¯zÁÓ61או (הבור המחתרת בפתח העומד גנב «¿«¿»«¬»»«¿»

לקדושֿברוךֿהוא וקורא ולגנוב בית תוך אל לחדור כדי שכרה המנהרה)

והרי הזו ההנהגה פשר מה ולכאורה, הגניבה. במשימת להצליח בידו שיסייע

אינו ואם וגונב, רצונו על עובר הוא מדוע בה' מאמין הוא אם ממהֿנפשך:

הגניבה? להצלחת לה' מתפלל הוא מדוע הוא,Âמאמין הביאור ‰e�Èאלא ¿«¿
ËeLt‰הינו ‰�eÓ‡ BÏ LiL 'מקיף',, ובדרך Ê‰כללית ÔÈ‡M ‡l‡ ∆≈¡»¿»∆»∆≈∆

ÌÈ�È�Ú ÌÚ BÏˆ‡ ¯eL»̃∆¿ƒƒ¿»ƒ
ÏÎN ÏLהעיקרי הכוח שהוא ∆≈∆

הפנימיים הכוחות של והמרכזי

האמונה על למד שלא וכיוון

בליבו שיש הפשוטה הכללית

בה, התבונן ולא בה התעמק ולא

אותה הפנים להÂלא אין ְִִ¿
התנהגותו על ≈«ÔÎÏהשפעה

Ìet‡L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆«
‡Ùeb ‡z¯zÁÓשבפתח «¿«¿»»

כדי (שכרה עצמה ה'מחתרת'

ה') רצון היפך ««¬̄»ÓÁ�‡לגנוב,
‡È¯˜'לה קורא ומבקשהוא «¿»

לו יש אמנם כי משמים, עזרה

לא היא אבל פשוטה אמונה

שלו. ולתודעה לפנימיות חודרת

ÈtŒÏÚ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò Ï·‡¬»≈∆»¬»«ƒ
CÈ¯vL ‡e‰ ‰¯Bz»∆»ƒ

CÈLÓ‰Ïולגלות ‡˙להוריד ¿«¿ƒ∆
‰�eÓ‡‰בצורה שקיימת »¡»

ומקיפה eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ˙כללית
ונרגשת, ניכרת ובהכרה בתודעה

˙‡ ÌÈÏÏBL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿ƒ∆
‡z¯zÁÓ Ìet‡c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿««¿«¿»

'eÎלא פנימית היא שהאמונה ברגע בה'כי אמונה של שכזו סתירה תיתכן

שני. מצד מה', לסיוע בקשה תוך בה' האמונה היפך שהיא וגניבה אחד מצד

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהגנב של ברמה נמוכות, בדרגות ה' עבודת לגבי האמור מעין ¿«∆∆∆
הוא �BÏÚ˙,גםהאמור ¯˙Bi‰ ˙B‚¯„aלעיל דובר p‰c‰,עליהן «¿»«≈«¬¿ƒ≈

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ‰„B·Ú‰,עלֿשכלית ברמה »¬»¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ««»««
,ÔBˆ¯‰ Ák „vÓהפנימיים מהכוחות הנעלה מקיף כוח ÏÚBt˙שהוא ƒ«…«»»∆∆
,‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú הבהמית‡˙ והנפש הגוף מכבלי להשתחרר התשוקה ∆ƒ¿«»»

בה'וכללות ולדבוק הזה Ùeb‡העולם ‡Bˆ¯aL „ÚÂלדבוק בשאיפה ¿«∆»»»
עצמה Ôew˙c,בה' ‡Bˆ¯ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡שהעולמות וחסידות בקבלה מבואר ≈∆«»¿ƒ

שהאורות ספירות ועשר מסודר השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית במתכונתם

וקדם התיקון' 'עולם נקראים לקליטתם ראויים כלים בתוך מלובשים ְַָשלהם

ל'שבירת שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם לו

'תוהו' ואילו והדרגה סדר בכלים, התלבשות מסמל 'תיקון' זאת ולאור הכלים'

כאשר – ולענייננו מסודרת. והתלבשות והגבלה מדידה ללא אורות מסמל

'רצוא' מעורר הדבר הפנימיים, מהכוחות הנעלה הרצון בכוח היא העבודה
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לפעל ׁשּיכֹולֹות קׁשיֹות ׁשל ענין זה על יחּול אזי ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻּבגלּוי,
הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, הפּכי. ּבאפן לחּלּוף ועד ׁשּנּוי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹּבֹו
עם ׁשּמתאחד ּופנימּיּותֹו, הרצֹון עּקר הּוא זה ענין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא

הּתענּוג. ֲַַַֹּכח

ÔÎÂהיא העבֹודה ּתכלית ּדהּנה, ּבעבֹודה, ּגם הּוא ¿≈ְְֲֲִִִֵַַָָָָ
הּט מן למעלה זהלהיֹות אין אבל והּדעת, עם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָ

למעלה היֹותֹו ׁשעם אּלא לפנימּיּות, ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן
הענג ענין ׁשהּוא ּכמּוס, טעם ּבֹו יׁש ודעת, ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמּטעם
ויּובן ּפנימי. ּבהרּגׁש לבֹוא ׁשּצרי והינּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ(ּגעׁשמאק),
מעמד להיֹות ׁשּיכֹול הּתחּתֹונֹות, ּבּדרּגֹות ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָמּכמֹו

קריא רחמנא מחּתרּתא אּפּום ּדגנבא והינּו,61ּומּצב , ְְְְְְְֲַַַַַַַַָָָָָָ
עם אצלֹו קׁשּור זה ּׁשאין אּלא ּפׁשּוטה, אמּונה לֹו ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיׁש
מחּתרּתא ׁשאּפּום להיֹות יכֹול ולכן ׂשכל, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָענינים
הּוא ּתֹורה עלּֿפי העבֹודה סדר אבל קריא. רחמנא ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָּגּופא
ועלֿידיֿזה ּבפנימּיּות, האמּונה את להמׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּצרי
ועלּֿדרֿזה כּו'. מחּתרּתא ּדאּפּום הענין את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשֹוללים
ׁשהיא ּכפי העבֹודה ּדהּנה, נעלֹות, הּיֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּבדרגֹות
ענין את ּפֹועלת הרצֹון, ּכח מּצד ודעת, מּטעם ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלמעלה
ּדתּקּון, רצֹוא רק זה אין ּגּופא ׁשּברצֹוא ועד ְְִֵֶֶַַָָָָָָהרצֹוא,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הגיוני, טעם להיות ˜BÈL˙והופך ÏL ÔÈ�Ú ‰Ê ÏÚ ÏeÁÈ ÈÊ‡¬«»«∆ƒ¿»∆À¿
LÈepL Ba ÏÚÙÏ ˙BÏBÎiשנובע הרצון של ומידתו אופיו על גם שישפיע ∆¿ƒ¿…ƒ

ÛelÁÏמהטעם, „ÚÂהרצון ‰ÈkÙ,של ÔÙ‡a.לעיל ŒÏÚŒÛ‡Âכמבואר ¿«¿ƒ¿…∆»¿ƒ¿««
‰Ê ÔÈ�Ú ‡˜Âc ‰p‰ ,ÔÎŒÈt,ממנו שלמעלה מטעם נובע שהוא העובדה ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿»∆
טובֿטעם של במובן טעם

‰¯ˆÔBותענוג, ¯wÚ ‡e‰ƒ«»»
ÌÚ „Á‡˙nL ,B˙eiÓÈ�Ùe¿ƒƒ∆ƒ¿«≈ƒ

‚e�Úz‰ Ákהיינו ה'טעם', כי …«««¬
בו. ונרגש ניכר התענוג,

‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«»¬»
שיש האדם ידי על ה' בעבודת

חלקה שונים, מרכיבים בה

הכוחות באמצעות מתבצע

והמידות. השכל הפנימיים,

מתבצע יותר הנעלה וחלקה

המקיפים הכוחות באמצעות

עצמה, לנפש יותר הקרובים

‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ»¬»
הנעלית והדרגה והמטרה הכוונה

ה' בעבודת BÈ‰Ï˙ביותר ‡È‰ƒƒ¿
˙Úc‰Â ÌÚh‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿«««
בה' לדבקות יגיע שהאדם

ומצוות תורה לענייני והתמסרות

למתחייב ומעבר מעל ה' ועבודת

ה' את ויעבוד וההיגיון מהשכל

עלֿשכלית, «¬‡·Ïברמה
רק תהיה השכל מעל ההתעלות

כי חסרון ולא Ê‰יתרון ÔÈ‡≈∆
˙eiÓÈ�ÙÏ CiL B�È‡L ÔÙ‡a'מקיפים' נשארים ה' עבודת שענייני כך ¿…∆∆≈«»ƒ¿ƒƒ

האדם, של הגלויה ולהכרה ולמודעות לפנימיותו חודרים ÌÚLולא ‡l‡∆»∆ƒ
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ברמה ה' את עובד הוא כללי ובאופן ¡¿«¿»ƒ««»««

זאת בכל ÒeÓkעלֿשכלית, ÌÚË Ba LÈ,ונסתר ÔÈ�Úנעלם ‡e‰L ≈««»∆ƒ¿«
˜‡ÓLÚb) ‚�Ú‰ועריבות e�È‰Â,נועם העבודה), דבר של שלאמיתו »…∆∆¿«¿«¿

של מהתודעה ורחוק 'מקיף' דבר להישאר צריכה לא ודעת מטעם שלמעלה

אלא ÈÓÈ�tהאדם Lb¯‰a ‡B·Ï CÈ¯vLשל הפנימיות אל לחדור ∆»ƒ»¿∆¿≈¿ƒƒ
וניכרת. גלויה ('הרגש') בתחושה יהיו שהדברים כך כדי עד האדם

Âודעת מטעם ולמעלה עלֿשכלית נעלית, ברמה ה' עבודת שגם לעיל ¿האמור
בכו ומורגש גלוי ביטוי לקבל הפנימייםצריכה e‰L‡חות BÓkÓ Ô·eÈ»ƒ¿∆

˙B�BzÁz‰ ˙Bb¯caוהתמסרות דבקות ובין שביניהן ה', עבודת של ««¿««¿
לענייננו, כמשל בהן להשתמש ניתן זאת ובכל גדול פער יש עלֿשכלית

·vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL'ה בעבודת ביותר ‡Ìetנחות ‡·�‚c ∆»ƒ¿«¬»«»¿«¿»«
‡È¯˜ ‡�ÓÁ¯ ‡z¯zÁÓ61או (הבור המחתרת בפתח העומד גנב «¿«¿»«¬»»«¿»

לקדושֿברוךֿהוא וקורא ולגנוב בית תוך אל לחדור כדי שכרה המנהרה)

והרי הזו ההנהגה פשר מה ולכאורה, הגניבה. במשימת להצליח בידו שיסייע

אינו ואם וגונב, רצונו על עובר הוא מדוע בה' מאמין הוא אם ממהֿנפשך:

הגניבה? להצלחת לה' מתפלל הוא מדוע הוא,Âמאמין הביאור ‰e�Èאלא ¿«¿
ËeLt‰הינו ‰�eÓ‡ BÏ LiL 'מקיף',, ובדרך Ê‰כללית ÔÈ‡M ‡l‡ ∆≈¡»¿»∆»∆≈∆

ÌÈ�È�Ú ÌÚ BÏˆ‡ ¯eL»̃∆¿ƒƒ¿»ƒ
ÏÎN ÏLהעיקרי הכוח שהוא ∆≈∆

הפנימיים הכוחות של והמרכזי

האמונה על למד שלא וכיוון

בליבו שיש הפשוטה הכללית

בה, התבונן ולא בה התעמק ולא

אותה הפנים להÂלא אין ְִִ¿
התנהגותו על ≈«ÔÎÏהשפעה

Ìet‡L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆«
‡Ùeb ‡z¯zÁÓשבפתח «¿«¿»»

כדי (שכרה עצמה ה'מחתרת'

ה') רצון היפך ««¬̄»ÓÁ�‡לגנוב,
‡È¯˜'לה קורא ומבקשהוא «¿»

לו יש אמנם כי משמים, עזרה

לא היא אבל פשוטה אמונה

שלו. ולתודעה לפנימיות חודרת

ÈtŒÏÚ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò Ï·‡¬»≈∆»¬»«ƒ
CÈ¯vL ‡e‰ ‰¯Bz»∆»ƒ

CÈLÓ‰Ïולגלות ‡˙להוריד ¿«¿ƒ∆
‰�eÓ‡‰בצורה שקיימת »¡»

ומקיפה eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ˙כללית
ונרגשת, ניכרת ובהכרה בתודעה

˙‡ ÌÈÏÏBL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿ƒ∆
‡z¯zÁÓ Ìet‡c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿««¿«¿»

'eÎלא פנימית היא שהאמונה ברגע בה'כי אמונה של שכזו סתירה תיתכן

שני. מצד מה', לסיוע בקשה תוך בה' האמונה היפך שהיא וגניבה אחד מצד

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהגנב של ברמה נמוכות, בדרגות ה' עבודת לגבי האמור מעין ¿«∆∆∆
הוא �BÏÚ˙,גםהאמור ¯˙Bi‰ ˙B‚¯„aלעיל דובר p‰c‰,עליהן «¿»«≈«¬¿ƒ≈

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ‰„B·Ú‰,עלֿשכלית ברמה »¬»¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ««»««
,ÔBˆ¯‰ Ák „vÓהפנימיים מהכוחות הנעלה מקיף כוח ÏÚBt˙שהוא ƒ«…«»»∆∆
,‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú הבהמית‡˙ והנפש הגוף מכבלי להשתחרר התשוקה ∆ƒ¿«»»

בה'וכללות ולדבוק הזה Ùeb‡העולם ‡Bˆ¯aL „ÚÂלדבוק בשאיפה ¿«∆»»»
עצמה Ôew˙c,בה' ‡Bˆ¯ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡שהעולמות וחסידות בקבלה מבואר ≈∆«»¿ƒ

שהאורות ספירות ועשר מסודר השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית במתכונתם

וקדם התיקון' 'עולם נקראים לקליטתם ראויים כלים בתוך מלובשים ְַָשלהם

ל'שבירת שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם לו

'תוהו' ואילו והדרגה סדר בכלים, התלבשות מסמל 'תיקון' זאת ולאור הכלים'

כאשר – ולענייננו מסודרת. והתלבשות והגבלה מדידה ללא אורות מסמל

'רצוא' מעורר הדבר הפנימיים, מהכוחות הנעלה הרצון בכוח היא העבודה
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ּומדידֹות הּכלים מענין לגמרי ׁשּלמעלה רצֹוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
ּבקדּׁשה, ׁשהּוא (ּכפי ּדתהּו רצֹוא נקרא ׁשּלכן ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻוהגּבלֹות,
לא העבֹודה להיֹות צריכה ואףֿעלּֿפיֿכן ּגּופא). ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבתּקּון

ומת ׁשהציץ עּזאי ּבן אצל ׁשהיה הּכתּוב62ּכפי ועליו , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּמצינּו63אֹומר ּוכפי לחסידיו, הּמותה ה' ּבעיני יקר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לפני ּדבקרבתם הענין אצלם ׁשהיה אהרן ּבני ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאצל
הרצֹוא64ה' ענין ׁשהּוא וּימּותּו65, ׁשעלֿידיֿזה ּבאפן ,64, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מּצד להיֹות צרי ׁשהרצֹוא ּכפי אינֹו זה רצֹוא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהרי
הרצֹוא אּלא העליֹונה, הּכּונה מּצד ׁשּלמעלה, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהרצֹון
ּבׁשלֹום ׁשּנכנס עקיבא רּבי אצל ׁשהיה ּכפי להיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָצרי

ּבׁשלֹום הּיֹותר66ויצא רצֹוא אצלֹו ׁשהיה ׁשאף והינּו, , ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלמעל ׁשלעליֹון ענין מּכל ּולמעלה והגּבלה מּמדידה ה ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּב'תֹורה (ּכּמבאר ּדתהּו רצֹוא ּבׁשם ׁשּנקרא עד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹּכלים,
הרצֹוא67אֹור' ּבענין עבֹודתֹו ּתחּלת היתה מּכלֿמקֹום, ,(ְְְְֲִִִַַָָָָָָָ

ּבׁשלֹום, יצא לאחריֿזה ּגם ולכן ּבׁשלֹום, ׁשּנכנס ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן
וטעם למּטה. ּומצֹות הּתֹורה ּבמעׂשה הּׁשֹוב, ענין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָׁשהּוא
לרצֹון, טעם ׁשּיׁש ּבאפן היה ׁשהרצֹוא לפי הּוא, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּדבר
והענג הּטעם ׁשאפילּו היינּו, ּכמּוס, טעם ׁשּזהּו ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאּלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ב.62) יד, שם.63)חגיגה חגיגה טו. קטז, א.64)תהלים טז, שם65)אחרי תו"ח ב. כה, וישלח תו"א וראה אחרי. ר"פ אוה"ח

ואילך). רנט ע' תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט מות אחרי ד"ה ואילך. א פ"ב66)קצד, חגיגה ירושלמי יעקב. העין גירסת (ע"פ שם חגיגה

שם.67)ה"א). וישלח
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'תיקון' של מסוג רק לא בה' לדבוק תשוקה ÏÚÓlL‰היינו ‡Bˆ¯ ‡l‡∆»»∆¿«¿»
‡Bˆ¯ ‡¯˜� ÔÎlL ,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Óe ÌÈÏk‰ ÔÈ�ÚÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈≈ƒ¿««≈ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈ƒ¿»»

e‰˙cאלא רצוי לא במובן לא 'תוהו' שזהו M„˜a‰,(אלא ‡e‰L ÈÙk ¿…¿ƒ∆ƒ¿À»
‡Ùeb Ôew˙aריבוי מבחינת 'תוהו' של והיתרונות המעלות עם היינו עצמו, ¿ƒ»

החסרונות ללא האורות ותוקף

קליטת אי מבחינת תוהו של

פנימית). בצורה בכלים האורות

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âלמרות ¿««ƒ≈
בסגנון ב'רצוא' והיתרון המעלה

למדידות ומעבר מעל 'תוהו', של

הפנימיים, הכוחות של ולהגבלות

של BÈ‰Ï˙דברבסופו ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
‰„B·Ú‰האדם ÈÙkשל ‡Ï »¬»…¿ƒ

È‡fÚ Ôa Ïˆ‡ ‰È‰Lשהיה ∆»»≈∆∆««
שנכנסו מ"הארבעה אחד

שהתקרבו היינו לפרדס"

וכלות 'רצוא' בעקבות לאלוקות

באלוקות להידבק הנפש

ıÈˆ‰Lאלוקית התגלות וראה ∆≈ƒ
לקלוט מסוגל היה שלא רוחנית

אותה הייתהÓÂ62˙ולהכיל כי »≈
כפשוטה, הנפש כלות אצלו

¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ63 ¿»»«»≈
‰˙Ân‰ '‰ È�ÈÚa ¯˜È»»¿≈≈«»¿»

,ÂÈ„ÈÒÁÏמסוג שמות היינו «¬ƒ»ֶֶָ

באלוקות מדביקות כתוצאה זה,

ה' בעיני יקר הגוף מן הנפש לצאת עד גבול ‡ˆÏללא e�ÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ≈∆
Ô¯‰‡ È�a È�Lואביהוא ‡ˆÌÏנדב ‰È‰Lבתורה ‰ÔÈ�Úכמסופר ¿≈¿≈«¬…∆»»∆¿»»ƒ¿»

'‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜·c64‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L הבוערת65, והתשוקה ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿«»»
באלוקות, היהÔÙ‡aלדבוק לא שלהם שהגוף כך כדי עד ותקיף חזק כך כל ¿…∆

העצומה והדביקות ההתגלות את ולהכיל לקלוט ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מסוגל
e˙eÓiÂ64שלא לה' וקירבה דביקות של רמה לכזו הגיעה שלהם הנשמה כי «»

על ומסתיר מעלים מהותו שמעצם גשמי גוף בתוך להיות מסוגלת הייתה

Ê‰האלוקות, ‡Bˆ¯ È¯‰Lשהיה כפי הגוף, מן הנשמה ליציאת שגורם ∆¬≈»∆
ואביהוא ובנדב עזאי vÓ„בבן ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Bˆ¯‰L ÈÙk B�È‡≈¿ƒ∆»»»ƒƒ¿ƒ«

‰�BÈÏÚ‰ ‰�ek‰ „vÓ ,‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰רוצה הקדושֿברוךֿהוא כי »»∆¿«¿»ƒ«««»»»∆¿»
התחתון הזה בעולם בגוף הנשמה עבודת את ˆ¯CÈדווקא ‡Bˆ¯‰ ‡l‡ ,∆»»»»ƒ

˙BÈ‰Ïבגוף הנשמה בחיי יפגע שלא ¯Èaבאופן Ïˆ‡ ‰È‰L ÈÙk ƒ¿¿ƒ∆»»≈∆«ƒ
‡·È˜Ú"לפרדס ש"נכנסו הארבעה על נימנה הוא ÌBÏLaשאף Ò�ÎpL ¬ƒ»∆ƒ¿«¿»

ÌBÏLa ‡ˆÈÂ66e�È‰Â ממה, נפגע ולא בשלום" "יצא עקיבא שרבי ¿»»¿»¿«¿
אלא עזאי בן מאשר יותר נמוכה בדרגה להתגלות שהגיע משום לא שראה

הוא, עקיבא רבי של החידוש ‡ˆBÏאדרבה ‰È‰L Û‡Lעקיבא רבי אצל ∆«∆»»∆¿
ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡Bˆ¯ביותר העליונה ברמה באלוקות לדבוק תשוקה »«≈∆¿

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlLגבול לכל ומעבר ÏkÓמעל ‰ÏÚÓÏe ∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«¿»ƒ»
,ÌÈÏk ÏL ÔÈ�Úולהגביל 'להלביש' אפשר שאי נעלית כך כל דבקות היינו ƒ¿»∆≈ƒ

כלשהם בכלים »Ú„אותה
e‰˙c ‡Bˆ¯ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈»¿…
הוא התוהו עולם את המאפיין כי

והכלים מרובים שבו שהאורות

מכך וכתוצאה מועטים שבו

בכלים 'התיישבו' לא האורות

ולכן הכלים' 'שבירת והייתה

מהתלבשות שלמעלה 'רצוא'

דתוהו" "רצוא נקרא בכלים

‰¯B˙'a ¯‡·nk)«¿…»¿»
'¯B‡67,ÌB˜ÓŒÏkÓ רבי), ƒ»»

מההתגלות נפגע לא עקיבא

לו גרם לא וה'רצוא' הגדולה

כי מהגוף, הנפש «¿«‰È˙‰יציאת
ÔÈ�Úa B˙„B·Ú ˙lÁz¿ƒ«¬»¿ƒ¿«
Ò�ÎpL ÔÙ‡a ‡Bˆ¯‰»»¿…∆∆ƒ¿«

,ÌBÏLaלעיל שנתבאר כפי ¿»
העבודה של שתכליתה בהרחבה

שסוף היא ודעת מטעם שלמעלה

ולא בפנימיות תחדור סוף

הייתה וזו 'מקיף' כדבר תישאר

עקיבא רבי של המיוחדת מעלתו

בתוך הכניס 'תוהו' של באופן הרצוא את וגם בשלום" "נכנס שמלכתחילה

'תיקון', של הפנימיים ÌBÏLaהגדרים ‡ˆÈ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¬≈∆»»¿»
ללא בשלום, הייתה היציאה גם לכן מלכתחילה, הכניסה הייתה שזו ומאחר

‰BM·,פגע, ÔÈ�Ú ‡e‰Lהעליונה המרכבה של הקודש חיות לגבי ככתוב ∆ƒ¿««
שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' בעבודת וכך ושוב", "רצוא רצות שהן

ב בה' לדבוק והשאיפה התשוקה ה"רצוא", כלותבין כדי עד הדביקות, תכלית

לעסוק, שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי של ה'שוב' ובין ≈¬»¿NÚÓa‰הנפש
‰hÓÏ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם בגוף כנשמה «»ƒ¿¿«»

בפועל .הנפש
,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂללא הם והתשוקה הרצוא אחד שמצד לכך הסיבה ¿«««»»

בא הרצוא לאחר אלא מהגוף הנפש לצאת גורמים לא הם שני ומצד גבול

היא בפועל בגשמיות ומצוות תורה של ‰È‰"שוב" ‡Bˆ¯‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»»»
בבד בד אבל והגבלה, ממדידה למעלה מאד, חזק LiLמלכתחילה ÔÙ‡a¿…∆∆≈

ÒeÓkבעצם ÌÚË e‰fL ‡l‡ ,ÔBˆ¯Ï ÌÚËונעלם, ««»»∆»∆∆««»
,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ‚�Ú‰Â ÌÚh‰ eÏÈÙ‡L ,e�ÈÈ‰«¿∆¬ƒ«««¿»…∆¿…∆∆∆¿≈
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i"gyz'd ,mixet

ּבפנימּיּות, הּוא נרּגׁש ּומּכלֿמקֹום העלם, ׁשל ּבאפן ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹהּוא
אּפטרעטן) ניט זאל (ער יסּור ׁשּלא ּפֹועל זה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹוענין
הּכניסה נעׂשית ׁשּלכן העליֹונה, הּכּונה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאמּתית

ּבׁשלֹום. הּיציאה ּגם ועלֿידיֿזה ְְְְְִֵֶַַַָָָּבׁשלֹום,

e‰ÊÂּומּכלֿמקֹום ּפלא, אֹותּיֹות ׁשהּוא האל"ף, ענין ¿∆ְִִִֶֶֶֶַָָָָ
ּפנימּיים לכחֹות ׁשּי ׁשאינֹו ּפלא ׁשל ענין זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאין
להיֹות נמׁש ּדפלא ׁשּמהענין אם, ּכי ּובינה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָּדחכמה
לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו והינּו ּבינה. אאּלפ חכמה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאאּלפ
הרצֹון ענין מּצד הּנה ׁשּבקדּׁשה, נעלֹות ּבדרגֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשאפילּו
מאמּתת לסּור יכֹול וענג, טעם ּכמּוס, טעם ללא ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹעצמֹו,
ּבּדרגֹות נמׁש ׁשּכאׁשר מּובן ּומּזה כּו'. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהּכּונה
עד לגמרי, מּמדרגתֹו ׁשּיּפל להיֹות יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּתחּתֹונֹות,

מית ׁשּירּגׁש68ּדאקרי ּבאפן הרצֹון ׁשּיהיה ּבהכרח ולכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
האל"ף, ענין ׁשּזהּו הרצֹון), (ּפנימּיּות והענג הּטעם ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבֹו
זה וענין ּובינה. חכמה עם ׁשּקׁשּור ּבאפן הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּפלא
הּכּונה, מן נטּיה ּתהיה לא הרצֹון ּבחיצֹוניּות ׁשּגם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפֹועל
ההרּגׁש אצלֹו נעלם ׁשעה לפי אם ׁשאפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהינּו,
ּבאפן היא עבֹודתֹו ׁשּכללּות ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהּפנימי,
ׁשּלא הרצֹון, חיצֹונּיּות על ּגם ּפֹועל זה הרי ֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהאמּור,

נט יׁשנֹוּתהיה ׁשּכאׁשר ׁשּמצינּו ועלּֿדר מעבֹודתֹו. ּיה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מיחדים ּבימים ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאפן
ׁשּבהם הּזמּנים ּבׁשאר ּגם ּפֹועל זה הרי מיחדים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּוזמּנים

נפׁש ּובכל לבב ּבכל העבֹודה להיֹות ּבכל69צריכה , ְְְְְְְְְֲִִַָָָָָָָ
ודעת, טעם עלּֿפי מסּדרת עבֹודה הּנפׁש, ּכחֹות ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעׂשר
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טו i"gyz'd ,mixet

ּבפנימּיּות, הּוא נרּגׁש ּומּכלֿמקֹום העלם, ׁשל ּבאפן ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹהּוא
אּפטרעטן) ניט זאל (ער יסּור ׁשּלא ּפֹועל זה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹוענין
הּכניסה נעׂשית ׁשּלכן העליֹונה, הּכּונה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאמּתית

ּבׁשלֹום. הּיציאה ּגם ועלֿידיֿזה ְְְְְִֵֶַַַָָָּבׁשלֹום,

e‰ÊÂּומּכלֿמקֹום ּפלא, אֹותּיֹות ׁשהּוא האל"ף, ענין ¿∆ְִִִֶֶֶֶַָָָָ
ּפנימּיים לכחֹות ׁשּי ׁשאינֹו ּפלא ׁשל ענין זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאין
להיֹות נמׁש ּדפלא ׁשּמהענין אם, ּכי ּובינה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָּדחכמה
לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו והינּו ּבינה. אאּלפ חכמה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאאּלפ
הרצֹון ענין מּצד הּנה ׁשּבקדּׁשה, נעלֹות ּבדרגֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשאפילּו
מאמּתת לסּור יכֹול וענג, טעם ּכמּוס, טעם ללא ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹעצמֹו,
ּבּדרגֹות נמׁש ׁשּכאׁשר מּובן ּומּזה כּו'. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהּכּונה
עד לגמרי, מּמדרגתֹו ׁשּיּפל להיֹות יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּתחּתֹונֹות,

מית ׁשּירּגׁש68ּדאקרי ּבאפן הרצֹון ׁשּיהיה ּבהכרח ולכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
האל"ף, ענין ׁשּזהּו הרצֹון), (ּפנימּיּות והענג הּטעם ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבֹו
זה וענין ּובינה. חכמה עם ׁשּקׁשּור ּבאפן הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּפלא
הּכּונה, מן נטּיה ּתהיה לא הרצֹון ּבחיצֹוניּות ׁשּגם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפֹועל
ההרּגׁש אצלֹו נעלם ׁשעה לפי אם ׁשאפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהינּו,
ּבאפן היא עבֹודתֹו ׁשּכללּות ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהּפנימי,
ׁשּלא הרצֹון, חיצֹונּיּות על ּגם ּפֹועל זה הרי ֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהאמּור,

נט יׁשנֹוּתהיה ׁשּכאׁשר ׁשּמצינּו ועלּֿדר מעבֹודתֹו. ּיה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מיחדים ּבימים ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאפן
ׁשּבהם הּזמּנים ּבׁשאר ּגם ּפֹועל זה הרי מיחדים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּוזמּנים

נפׁש ּובכל לבב ּבכל העבֹודה להיֹות ּבכל69צריכה , ְְְְְְְְְֲִִַָָָָָָָ
ודעת, טעם עלּֿפי מסּדרת עבֹודה הּנפׁש, ּכחֹות ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעׂשר
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˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,˙B�BzÁz‰ ˙B‚¯ca CLÓ�סטייה תהיה שכאמור ƒ¿»«¿»««¿»ƒ¿
כך כדי עד העליונה È¯˜‡cמהכוונה „Ú ,È¯Ó‚Ï B˙‚¯„nÓ ÏtiL∆ƒ…ƒ«¿≈»¿«¿≈«¿ƒ¿≈

˙ÈÓ68בתורה נאמר ישראל, לבני מלך מלוך לפני שמלכו אדום מלכי אודות ƒ
וחסידות בקבלה מבואר תחתיו" וימלוך וימת... "וימלוך... וישלח) ַָָ(בפרשת

ויורד והנופל הכלים' בשבירת ש'נפלו התוהו עולם של למלכים שהכוונה

'מת'. נקרא מדרגתו

ÔBˆ¯‰ ‰È‰iL Á¯Î‰a ÔÎÏÂפנימי ולא 'מקיף' כוח היותו למרות ¿»≈¿∆¿≈«∆ƒ¿∆»»
ÔÈ�Ú e‰fL ,(ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈ�t) ‚�Ú‰Â ÌÚh‰ Ba Lb¯iL ÔÙ‡a¿…∆∆À¿««««¿»…∆¿ƒƒ»»∆∆ƒ¿«

‰�È·e ‰ÓÎÁ ÌÚ ¯eLwL ÔÙ‡a ‡e‰ ‡Ït‰L ,Û"Ï‡‰ובסופו »»∆∆«∆∆¿…∆∆»ƒ»¿»ƒ»
בהם. ויפעל הפנימיים בכוחות גם ישפיע דבר ÌbLשל ÏÚBt ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆≈∆«

ÔBˆ¯‰ ˙eÈ�BˆÈÁaכפי ¿ƒƒ»»
גילוי לידי בא שהרצון

ניכר שיהיה ללא בחיצוניות,

הטעם, בו È‰z‰ונרגש ‡Ï…ƒ¿∆
‰�ek‰ ÔÓ ‰iË�ייווצר ולא ¿ƒ»ƒ««»»

שוב, ללא "רצוא" של מצב

�È‰ÂÈÙÏ Ì‡ elÙ‡L ,e ¿«¿∆¬ƒƒ¿ƒ
‰ÚLזמני �ÌÏÚבאופן »»∆¿»

,ÈÓÈ�t‰ Lb¯‰‰ BÏˆ‡∆¿«∆¿≈«¿ƒƒ
ככוחוהרצון ביטוי לידי בא

שאמנם (וכאמור בלבד 'מקיף'

נעלים המקיפים הכוחות

גם יש אבל הפנימיים, מהכוחות

לא שהדברים בכך חיסרון

שייתכן ועד בפנימיות חודרים

מחתרתא אפום "גנבא של מצב

קריא") ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,רחמנא
B˙„B·Ú ˙eÏÏkL ÔÂÈk≈»∆¿»¬»

,¯eÓ‡‰ ÔÙ‡a ‡È‰בדרך ƒ»…∆»»
מוביל לא שהרצוא כך הרצוייה,

ל"שוב" אלא הנפש ≈¬‰¯Èלכלות
˙ei�BˆÈÁ ÏÚ Ìb ÏÚBt ‰Ê∆≈««ƒƒ

,ÔBˆ¯‰על והשפעתו שפעולתו »»
כך בלבד חיובית תהיה האדם

‰iË� ‰È‰z ‡lL∆…ƒ¿∆¿ƒ»
B˙„B·ÚÓימשיך והאדם ≈¬»

סטייה כל ללא ה' את לעבוד

- זה לדבר העליונה. מהכוונה

וחודר כדבעי הוא הרצון כאשר

הרי הרצון חיצוניות רק מאירה זמני באופן אם גם הרי הפנימיים בכוחות גם

דוגמא יש – כראוי מתנהלת ה' עבודת e�ÈˆnLעדיין C¯cŒÏÚÂ :¿«∆∆∆»ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ B�LÈ ¯L‡kLבמובן ∆«¬∆∆¿…∆»¬»∆¿«¿»ƒ««»««

מחייב שהשכל למה ומעבר מעל ה' עבודת היינו ÌÈ„ÁÈÓהחיובי, ÌÈÓÈa ,¿»ƒ¿À»ƒ
,ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊeעצמו האדם כאשר או ומועדים חגים של רצון בעת ¿«ƒ¿À»ƒ

רגילה בלתי בהתעוררות ‰ÌÈpÓfנמצא ¯‡La Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆≈«ƒ¿»«¿«ƒ
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‰aL'ה את האדם ÏÎ·eשל E··Ï ÏÎa ∆»∆¿ƒ»ƒ¿»¬»¿»¿»¿¿»

ELÙ�69,פירושה הנפש כל עם ‰LÙp,ועבודה ˙BÁk ¯NÚ ÏÎa «¿¿¿»∆∆…«∆∆
היא זו ועבודה ונרגשת, מודעת בצורה מפעיל שהאדם פנימיים כוחות שהם

ÌÈ„ÈÓ˙c ‰„B·Úa ÌbL ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ ˙¯cÒÓ ‰„B·Ú¬»¿À∆∆«ƒ««»««∆««¬»ƒ¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ixeta`טז ineqal yipi` aiig

מּמּנּו הּנֹופל יּפל לא ּכסדרם ּדתמידים ּבעבֹודה ,70ׁשּגם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּלפניֿזה ּבּימים ּבֹו ׁשעמד העבֹודה ׁשאפן לפי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוהינּו,

ׁשּלאחריֿזה. הּימים ּכל על ּגם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָּפֹועל

ּתֹורהÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּבמּתן ׁשּנמׁש האל"ף ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְִִֶֶַַַַָָָָ
הוי' אנכי ּבאל"ף, הּקּב"ה ּפתח ְֲִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבֹו
יכֹולה היתה לא העֹולם ׁשּבבריאת ּדאףֿעלּֿפי ,ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹֹאלקי
מּכלֿמקֹום ּדוקא, ּבבי"ת אּלא ּבאל"ף, הּפתיחה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלהיֹות
ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבעֹולם. האל"ף נמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה
ׁשּקׁשּור ּכפי למּטה העליֹון רצֹון ּגּלּוי נפעל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה
לפני רּוח נחת ענין ׁשהּוא ׁשּלמעלה, הענג ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹעם

והינּו,71כו' ּדוקא. ּומצֹות ּתֹורה ּבעניני הּוא ׁשהרצֹון ,ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
ׁשּדגמתֹו הּכתר, חיצֹונּיּות מּצד ׁשהּוא ּכפי יהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא
מּקיף, ּכח ׁשהּוא הרצֹון, חיצֹונּיּות ענין הּוא ְִִִִֶַַַָָָָָֹּבאדם
ׁשּמּצד וענג, טעם עם לא וגם ׂשכל, עם קׁשּור ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאינֹו

ּכאֹורה ּדכחׁשיכה הענין להיֹות יכֹול ּבׁשוה.72זה ׁשהּכל , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּתּמׁשין וחׁש אֹור היּו הּבריאה ּבתחּלת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּדהּנה,

ּבּמדרׁש73ּבערּבּוביא וכדאיתא ׁשל74, ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָ
ׁשל ּומעׂשיהן צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהן הּקּב"ה צפה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעֹולם

ובהּו תהּו היתה והארץ ׁשל75רׁשעים. מעׂשיהן אּלּו , ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אֹור יהי אלקים וּיאמר ׁשל76רׁשעים. מעׂשיהן אּלּו , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּכיון כּו', חפץ מהם ּבאיזה יֹודע איני אבל ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָצּדיקים,
אֹומר77ּדכתיב הוי טֹוב, ּכי האֹור את אלקים וּירא ְְֱֱִִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשל ּבמעׂשיהן חפץ ואינֹו חפץ, צּדיקים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמעׂשיהן
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ח.70) כב, תצא ח.71)ע"פ כח, פינחס ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י יב.72)תו"כ קלט, ד.73)תהלים א, בראשית פרש"י

ספ"ב.74) ב.75)ב"ר א, ג.76)בראשית ד.שם,77)שם,
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¯„ÒkÌבמיוחד גבוהה ברמה (ולא הרגילה במידה היא ההתעוררות כאשר ¿ƒ¿»
סטייה ללא תהיה העבודה אז גם מיוחדים") ובזמנים מיוחדים "בימים כמו

נפילה של מצב חלילה יהיה לא שכך וכיוון העליונה ÏtÈמהכוונה ‡Ï -…ƒ…
epnÓ ÏÙBp‰70ÌÈÓia Ba „ÓÚL ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡L ÈÙÏ ,e�È‰Â , «≈ƒ∆¿«¿¿ƒ∆…∆»¬»∆»««»ƒ

כאשרÊŒÈ�ÙlL‰המיוחדים ∆ƒ¿≈∆
גדולה בהתעוררות שרוי היה

Ïkבמיוחד ÏÚ Ìb ÏÚBt≈««»
ÌÈÓi‰הרגיליםŒÈ¯Á‡lL «»ƒ∆¿«¬≈

‰Êכיוון – בענייננו גם וכך ∆
פועל כן הרצון כלל שבדרך

הפנימיים בכוחות ומשפיע

נמשך שהוא העובדה (בעקבות

מצבים באותם גם הרי מ"טעם"),

של התגלות רק יש שבהם

של חשש אין הרצון, חיצוניות

כראוי ה' מעבודת .סטייה
ÔÈ�Ú Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»ƒ¿«

CLÓpL Û"Ï‡‰לידי ובא »»∆∆ƒ¿«
BaLגילוי ‰¯Bz ÔzÓa¿««»∆

,Û"Ï‡a ‰"aw‰ Á˙t»««»»¿»∆
במילים הדברות עשרת בהתחלת

ŒÛ‡c ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ�‡»…ƒ¬»»¡…∆¿«
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ«»»
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿»ƒ¿
‡l‡ ,Û"Ï‡a ‰ÁÈ˙t‰«¿ƒ»¿»∆∆»

,‡˜Âc ˙"È·aוהתחלת ¿≈«¿»
כי ב"בראשית" היא הבריאה

זמן שהגיע לפני שעה, באותה

היה לא עדיין העולם תורה, מתן

הנעלה הגילוי את לקלוט מסוגל

אל"ף האות ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשל
CLÓ� ‰¯BzŒÔzÓa¿««»ƒ¿»

ÌÏBÚa Û"Ï‡‰והולך באל"ף. להיברא יכול היה שלא עצמו עולם באותו »»∆»»
אל"ף של התגלות להיות יכולה הייתה שבגללו תורה במתן נתחדש מה ומבאר

¯ˆÔBבעולם: Èelb ÏÚÙ� ‰¯BzŒÔzÓa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿««»ƒ¿«ƒ¿
‡e‰L ,‰ÏÚÓlL ‚�Ú‰ ÔÈ�Ú ÌÚ ¯eLwL ÈÙk ‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«»¿ƒ∆»ƒƒ¿«»…∆∆¿«¿»∆

'ÂÎ È�ÙÏ Áe¯ ˙Á� ÔÈ�Ú71˙BˆÓe ‰¯Bz È�È�Úa ‡e‰ ÔBˆ¯‰L , ƒ¿««««¿»«∆»»¿ƒ¿¿≈»ƒ¿
‡˜Âcשהוא הטעם מן נובע שהרצון הנפש בכוחות לעיל למבואר בדומה «¿»

גם וכך העונג מעניין נובע העליון הרצון כביכול, למעלה, זה דרך על העונג,

ג לידי בא שבו תורה מתן בתורהלגבי הקדושֿברוךֿהוא של רצונו ילוי

נחתֿרוח גורם המצוות שקיום העובדה העונג, הוא הרצון של שמקורו ומצוות,

ניחוח") "ריח נאמר הקרבנות שבעניין כך (על ז"ל חכמינו כמאמר למעלה,

על אומר ונעשהשהקדושֿברוךֿהוא שאמרתי לפני רוח "נחת המצוות קיום

בעונג, וקשור מהעונג נובע שהוא כפי הרצון של התגלות יש וכאשר רצוני"

אל"ף האות של המשכה להיות È‰È‰יכולה ‡lL ,e�È‰Â הרצון. של גילוי ¿«¿∆…ƒ¿∆
רק Ì„‡aהעליון B˙Ó‚cL ,¯˙k‰ ˙ei�BˆÈÁ „vÓ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ«ƒƒ«∆∆∆À¿»»»»

˙ei�BˆÈÁ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«ƒƒ
,ÛÈwÓ Ák ‡e‰L ,ÔBˆ¯‰»»∆…««ƒ
,ÏÎN ÌÚ ¯eL˜ B�È‡L∆≈»ƒ≈∆
,‚�ÚÂ ÌÚË ÌÚ ‡Ï Ì‚Â¿«…ƒ««»…∆

לעיל ולמעלהכמבואר בהרחבה

'מקיף' שנשאר לרצון הכוונה

ומצוות לתורה כרצון מוגדר ולא

Ê‰דווקא „vnLמצד ∆ƒ«∆
ב'טעם' קשור לא שהרצון

הגדרה לו אין מתגלה וכשהוא

מסויימת BÈ‰Ï˙ומטרה ÏBÎÈ»ƒ¿
‰ÎÈLÁÎc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¬≈»

‰¯B‡k72,אין זו ובבחינה »»
על עדיפות הקדושה, צד לאור,

הקליפה צד …»∆Ïk‰Lהחושך,
‰ÂLaבחינה בכזו מדובר כי ¿»∆

גילוי לידי באה שלא ברצון

ונשארת בפנימיות וביטוי

שהולך כפי 'מקיף', בבחינת

lÁ˙a˙ומבאר ,‰p‰c .¿ƒ≈ƒ¿ƒ«
‰‡È¯a‰ֿשהקדושֿברוך לפני «¿ƒ»

ובין האור בין הבדיל הוא

CLÁÂהחושך ¯B‡ eÈ‰»»…∆
‡È·ea¯Úa ÔÈLnzLÓ73, ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»

מבלי בזה זה מעורבים כשהם

ניכר יהיה ביניהם שההבדל

‡˙È‡„ÎÂכמובאL¯„na74 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ÌÏBÚ ÏL B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
.ÌÈÚL¯ ÏL Ô‰ÈNÚÓe ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓa ‰"aw‰ ‰Ù»̂»«»»¿«¬≈∆∆«ƒƒ«¬≈∆∆¿»ƒ
ראשית על המספרים התורה מפסוקי לדבריו הוכחה ומביא ממשיך והמדרש

- e‰·Âהבריאה e‰˙ ‰˙È‰ ı¯‡‰Â75,מתוקן ולא שמם עולם היינו ¿»»∆»¿»…»…
¯B‡ È‰È ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ .ÌÈÚL¯ ÏL Ô‰ÈNÚÓ el‡76,היינו ≈«¬≈∆∆¿»ƒ«…∆¡…ƒ¿ƒ

קדושה של אור בעולם ‡·Ïשישרור ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓ el‡≈«¬≈∆∆«ƒƒ¬»
eÎ',עדיין ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ È�È‡הקדושֿברוךֿהוא והאם ≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈

הרשעים מעשי את או הצדיקים מעשי את È˙Îc·מעדיף ÔÂÈk77‡¯iÂ ≈»ƒ¿ƒ««¿
,·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡בעיני חן ומצא ה"טוב" הוא האור ודווקא ¡…ƒ∆»ƒ

B�È‡Âהקדושֿברוךֿהוא ,ıÙÁ ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓa ¯ÓB‡ ÈÂ‰¡≈≈¿«¬≈∆∆«ƒƒ»≈¿≈
.ÌÈÚL¯ ÏL Ô‰ÈNÚÓa ıÙÁדברי פשר מה השאלה: נשאלת ולכאורה »≈¿«¬≈∆∆¿»ƒ
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למעלה ׁשהּוא ּכפי העליֹון הרצֹון ׁשּמּצד והינּו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָרׁשעים.
ּכחׁשיכה זה הרי מּכלים, למעלה ּפנימּיּות, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּבחינת

ׁשּכתּוב ּוכמֹו והיא78ּכאֹורה, ּתּתפׂש ּבּידים ׂשממית ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
א חפץ. מהם ּבאיזה יֹודע איני ולכן ,מל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבהיכלי
ּכמֹו צּדיקים, ׁשל ּבמעׂשיהם ׁשחפץ מגּלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה
לפי והינּו, טֹוב, ּכי האֹור את אלקים וּירא ְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹׁשּכתּוב
(ּכּנ"ל). ׁשּברצֹון והענג הּטעם ונתּגּלה נמׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּתֹורה
להיֹות יכֹולה היתה לא העֹולם ׁשּבריאת הּטעם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹוזהּו
ּגּלּוי ענין ׁשהּוא הּתֹורה ּגּלּוי קדם ּכי, אל"ף, ְִִִִֶֶֶַַָָָֹּבאֹות
איֿאפׁשר ולכן עצמֹו, הרצֹון רק יׁשנֹו ׁשּברצֹון, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג

ּבּזהר ּכדאיתא האל"ף, ענין 'ראׁש79להיֹות הּוא ׁשאל"ף ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכנען ארּור ׁשּגם ארּור, יכֹולים80ּתיבת' המן וארּור ְְְִֵֶַַַַָָָָָ

יֹודע ואיני ּכאֹורה, ּכחׁשיכה ׁשּׁשם ּכיון יניקה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלקּבל
ּבאֹות העֹולם ּבריאת היתה זה ּומּׁשּום חפץ. מהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאיזה

ּבּזהר ּכדאיתא ּברכה,79ּבי"ת, ּתיבת' 'ראׁש הּוא ׁשּבי"ת ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
המׁשכה ענינּה ּברכה עם81והרי הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

זה ׁשּמּצד הּׂשכל, ענין והּוא והגּבלֹות, מדידֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכלים,
ּובֹוחר האֹור, ּובין החׁש ּבין ּומפרׁש ּבׂשכלֹומבּדיל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּתחּלתֹו ּדמּתןּֿתֹורה החּדּוׁש הּוא ּובזה האֹור. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבענין
הּכמּוס הּטעם נתּגּלה ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּכיון ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאל"ף,
ׁשל ּבמעׂשיהם הּוא חפץ זה ׁשּמּצד ׁשּברצֹון, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּתענּוג
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במעשיהם "חפץ" שהקדושֿברוךֿהוא הדעת על יעלה האומנם ֵָהמדרש,

הביאור: אלא צדיקים? של במעשיהם מאשר יותר רשעים ¿»¿e�È‰Â,של
˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ „vnL∆ƒ«»»»∆¿¿ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

,˙eiÓÈ�tוהנבראים מהעולמות ונבדל ונעלה 'מקיף' בבחינת שהוא כפי ¿ƒƒ
ÌÈÏkÓ ‰ÏÚÓÏיורד ולא ¿«¿»ƒ≈ƒ

ה'כלים' בגדרי ומתלבש

להיות הופך האור שבאמצעותם

ומוגבל, Ê‰מדוד È¯‰¬≈∆
‰¯B‡k ‰ÎÈLÁkוהעדיפות «¬≈»»»

אכן צדיקים של שבמעשיהם

ביטוי, מקבלת ולא ניכרת לא

באלוקות עליונות דרגות יש כי

לא האדם מעשי שלגביהם

מקום ¿BÓÎeתופסים
·e˙kL78ÌÈ„ia ˙ÈÓÓN ∆»¿»ƒ«»«ƒ

ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Â NÙzzƒ»≈¿ƒ¿≈¿≈
,CÏÓהמלך שבהיכל ייתכן ∆∆

עכביש) של (סוג שממית תהיה

בידיים אותה לתפוס הניתנת

מפריעה לא מציאותה אבל

נעלה כך כל הוא כי למלך

לא שכאלה שדברים ומרומם

אצלו מקום ≈«¿ÔÎÏÂתופסים
(חושך) הרשעים שמעשי ייתכן

ישמ (אור) הצדיקים שוומעשי

Ú„BÈבערבוביא È�È‡≈ƒ≈«
C‡ .ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a¿≈∆≈∆»≈«
ıÙÁL ‰l‚Ó ‰¯Bz‰«»¿«»∆»≈

∆≈¬»¿Ì‰ÈNÚÓaהקדושֿברוךֿהוא
BÓk ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿

·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ ·e˙kLחן מצא האור ודווקא ∆»««¿¡…ƒ∆»ƒ
Ú‰Â�‚בעיניו, ÌÚh‰ ‰lb˙�Â CLÓ� ‰¯BzaL ÈÙÏ ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ¿«»«««¿»…∆

כביכול לקדושֿברוךֿהוא, שיש לתורהÔBˆ¯aLהנחתֿרוח ברצון הטמונה ∆»»
»»(Ï"pk).ומצוות

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆¿ƒ«»»…»¿»¿»ƒ¿
‡Û"Ïמלכתחילה ˙B‡aלידי באה והאל"ף ("בראשית") בי"ת באות אלא »»∆

תורה, במתן רק Èelbגילוי ÔÈ�Ú ‡e‰L ‰¯Bz‰ Èelb Ì„˜ ,Èkƒ…∆ƒ«»∆ƒ¿«ƒ
,ÔBˆ¯aL ‚e�Úz‰דווקא נתגלה שבמצוות והנחתֿרוח הטעם עניין כי ««¬∆»»

כנ"ל, BÓˆÚ,בתורה, ÔBˆ¯‰ ˜¯ B�LÈהרצון חיצוניות להתגלות בדומה ∆¿«»»«¿
הנפש בכוחות זהÔÎÏÂבלבד יכולה‡LÙ‡ŒÈ¯במצב BÈ‰Ï˙לא ¿»≈ƒ∆¿»ƒ¿

של ‰‡Û"Ï,התגלות ÔÈ�Úהקשר ניכר שיהיה מבלי כשלעצמו, הרצון כי ƒ¿«»»∆
לגבי לעיל למבואר (בדומה רצויות בלתי לתוצאות לגרום יכול הטעם, עם שלו

לסטייה לגרום עלול כשלעצמו, ש"רצוא" ה' בעבודת שהוא כפי העניין

והנכונה), הישרה fa‰¯מהדרך ‡˙È‡„k79Û"Ï‡Lבפני שהוא כפי ƒ¿ƒ»«…«∆»∆
כנ"ל, הטעם, בו שיורגש ללא ÌbLעצמו, ,¯e¯‡ '˙·Èz L‡¯' ‡e‰…≈«»∆«

ÔÚ�k ¯e¯‡80ÔÓ‰ ¯e¯‡Âהקליפות מצד הם והמן, כנען שניהם, והרי »¿««¿»»»
הקדושה שהיפך אחרא È�È˜‰והסטרא Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈמצד חיות ותגבורת ¿ƒ¿«≈¿ƒ»

ÌMLהקדושה, ÔÂÈkבדרגות ≈»∆»
אין שבהם באלוקות עליונות

של למעשיהם מקום תפיסת

התחתונים «≈¬»ÎÈLÁk‰הנבראים
‰¯B‡kבין הבדל ואין »»

בחינת רשעים של מעשיהם

צדיקים, של למעשיהם 'חושך'

'אור', Ú„BÈבחינת È�È‡Â¿≈ƒ≈«
ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡aורק ¿≈∆≈∆»≈

בין אלוקים ש"ויבדל לאחר

התברר החושך" ובין האור

הקדושֿברוךֿהוא שלמעשה

של במעשיהם דווקא חפץ

לעיל. כמבואר ÌeMÓeƒצדיקים,
‰Êהעולם בריאת שבעת כיוון ∆

התגלות להיות יכולה הייתה לא

אל"ף, בחינת «¿«‰È˙‰של
˙B‡a ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»
¯‰fa ‡˙È‡„k ,˙"Èa79 ≈ƒ¿ƒ»«…«

'˙·Èz L‡¯' ‡e‰ ˙"ÈaL∆≈…≈«
,‰Î¯aשהיא לאל"ף בניגוד ¿»»

"ארור" תיבת ראש ≈¬»È¯‰Âגם
‰ÎLÓ‰ d�È�Ú ‰Î¯a81, ¿»»ƒ¿»»«¿»»

מלמעלה והשפעה התגלות

פעולתה את לפעול שכדי למטה

השתלשלות' ב'סדר באה היא

ובהדרגה ÌÈÏk,מסודר ÌÚ ¯eLw‰ ÔÈ�Ú e‰fLולקלוט להכיל שנועדו ∆∆ƒ¿»«»ƒ≈ƒ
קשור זה שכך וכיוון פנימית, בצורה הברכה ידי על שנמשכים האורות את

עם BÏa‚‰Â˙,בהכרח ˙B„È„Óיכולים לא גבול ללא והתגלות אור כי ¿ƒ¿«¿»
בכלים נמשכים ‰ÏÎO,להיות ÔÈ�Ú ‡e‰Âכוח שהוא הרצון שלעומת ¿ƒ¿««≈∆

במדידה שבא פנימי כוח הוא השכל הרי בכלים מהתלבשות שלמעלה מקיף

בכלים Ê‰והגבלה „vnLמקבל האור בכלים מההתלבשות שכתוצאה ∆ƒ«∆
ברורות L¯ÙÓeהגדרות ÏÈc·Óומפורש ברור הבדל ‰CLÁנוצר ÔÈa «¿ƒ¿»≈≈«…∆

BÏÎNa ¯ÁB·e ,¯B‡‰ ÔÈ·eעל המתקבלים הגיוניים נימוקים עם בחירה ≈»≈¿ƒ¿
דווקא BzŒÔzÓc¯‰הדעת, LecÁ‰ ‡e‰ ‰Ê·e .¯B‡‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿««»

,Û"Ï‡a B˙lÁzL,"אלוקיך ה' �˙lb‰"אנכי ‰¯BzŒÔzÓaL ÔÂÈk ∆¿ƒ»¿»∆≈»∆¿««»ƒ¿«»
ÌÚh‰,ÔBˆ¯aL ‚e�Úz‰Â ÒeÓk‰התגלה ומצוות בתורה והרצון ««««»¿««¬∆»»

בכלים כאורות בפנימיות שבא היינו ומנומקת, ברורה מוגדרת, »vnL∆ƒ„בצורה
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰ÈNÚÓa ‡e‰ ıÙÁ ‰Ê∆»≈¿«¬≈∆∆«ƒƒ«¿»¿«¿≈∆
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למעלה ׁשהּוא ּכפי העליֹון הרצֹון ׁשּמּצד והינּו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָרׁשעים.
ּכחׁשיכה זה הרי מּכלים, למעלה ּפנימּיּות, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּבחינת

ׁשּכתּוב ּוכמֹו והיא78ּכאֹורה, ּתּתפׂש ּבּידים ׂשממית ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
א חפץ. מהם ּבאיזה יֹודע איני ולכן ,מל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבהיכלי
ּכמֹו צּדיקים, ׁשל ּבמעׂשיהם ׁשחפץ מגּלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה
לפי והינּו, טֹוב, ּכי האֹור את אלקים וּירא ְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹׁשּכתּוב
(ּכּנ"ל). ׁשּברצֹון והענג הּטעם ונתּגּלה נמׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּתֹורה
להיֹות יכֹולה היתה לא העֹולם ׁשּבריאת הּטעם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹוזהּו
ּגּלּוי ענין ׁשהּוא הּתֹורה ּגּלּוי קדם ּכי, אל"ף, ְִִִִֶֶֶַַָָָֹּבאֹות
איֿאפׁשר ולכן עצמֹו, הרצֹון רק יׁשנֹו ׁשּברצֹון, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג

ּבּזהר ּכדאיתא האל"ף, ענין 'ראׁש79להיֹות הּוא ׁשאל"ף ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכנען ארּור ׁשּגם ארּור, יכֹולים80ּתיבת' המן וארּור ְְְִֵֶַַַַָָָָָ

יֹודע ואיני ּכאֹורה, ּכחׁשיכה ׁשּׁשם ּכיון יניקה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלקּבל
ּבאֹות העֹולם ּבריאת היתה זה ּומּׁשּום חפץ. מהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאיזה

ּבּזהר ּכדאיתא ּברכה,79ּבי"ת, ּתיבת' 'ראׁש הּוא ׁשּבי"ת ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
המׁשכה ענינּה ּברכה עם81והרי הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

זה ׁשּמּצד הּׂשכל, ענין והּוא והגּבלֹות, מדידֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכלים,
ּובֹוחר האֹור, ּובין החׁש ּבין ּומפרׁש ּבׂשכלֹומבּדיל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּתחּלתֹו ּדמּתןּֿתֹורה החּדּוׁש הּוא ּובזה האֹור. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבענין
הּכמּוס הּטעם נתּגּלה ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּכיון ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאל"ף,
ׁשל ּבמעׂשיהם הּוא חפץ זה ׁשּמּצד ׁשּברצֹון, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּתענּוג
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במעשיהם "חפץ" שהקדושֿברוךֿהוא הדעת על יעלה האומנם ֵָהמדרש,

הביאור: אלא צדיקים? של במעשיהם מאשר יותר רשעים ¿»¿e�È‰Â,של
˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ „vnL∆ƒ«»»»∆¿¿ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

,˙eiÓÈ�tוהנבראים מהעולמות ונבדל ונעלה 'מקיף' בבחינת שהוא כפי ¿ƒƒ
ÌÈÏkÓ ‰ÏÚÓÏיורד ולא ¿«¿»ƒ≈ƒ

ה'כלים' בגדרי ומתלבש

להיות הופך האור שבאמצעותם

ומוגבל, Ê‰מדוד È¯‰¬≈∆
‰¯B‡k ‰ÎÈLÁkוהעדיפות «¬≈»»»

אכן צדיקים של שבמעשיהם

ביטוי, מקבלת ולא ניכרת לא

באלוקות עליונות דרגות יש כי

לא האדם מעשי שלגביהם

מקום ¿BÓÎeתופסים
·e˙kL78ÌÈ„ia ˙ÈÓÓN ∆»¿»ƒ«»«ƒ

ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Â NÙzzƒ»≈¿ƒ¿≈¿≈
,CÏÓהמלך שבהיכל ייתכן ∆∆

עכביש) של (סוג שממית תהיה

בידיים אותה לתפוס הניתנת

מפריעה לא מציאותה אבל

נעלה כך כל הוא כי למלך

לא שכאלה שדברים ומרומם

אצלו מקום ≈«¿ÔÎÏÂתופסים
(חושך) הרשעים שמעשי ייתכן

ישמ (אור) הצדיקים שוומעשי

Ú„BÈבערבוביא È�È‡≈ƒ≈«
C‡ .ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a¿≈∆≈∆»≈«
ıÙÁL ‰l‚Ó ‰¯Bz‰«»¿«»∆»≈

∆≈¬»¿Ì‰ÈNÚÓaהקדושֿברוךֿהוא
BÓk ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿

·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ ·e˙kLחן מצא האור ודווקא ∆»««¿¡…ƒ∆»ƒ
Ú‰Â�‚בעיניו, ÌÚh‰ ‰lb˙�Â CLÓ� ‰¯BzaL ÈÙÏ ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ¿«»«««¿»…∆

כביכול לקדושֿברוךֿהוא, שיש לתורהÔBˆ¯aLהנחתֿרוח ברצון הטמונה ∆»»
»»(Ï"pk).ומצוות

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆¿ƒ«»»…»¿»¿»ƒ¿
‡Û"Ïמלכתחילה ˙B‡aלידי באה והאל"ף ("בראשית") בי"ת באות אלא »»∆

תורה, במתן רק Èelbגילוי ÔÈ�Ú ‡e‰L ‰¯Bz‰ Èelb Ì„˜ ,Èkƒ…∆ƒ«»∆ƒ¿«ƒ
,ÔBˆ¯aL ‚e�Úz‰דווקא נתגלה שבמצוות והנחתֿרוח הטעם עניין כי ««¬∆»»

כנ"ל, BÓˆÚ,בתורה, ÔBˆ¯‰ ˜¯ B�LÈהרצון חיצוניות להתגלות בדומה ∆¿«»»«¿
הנפש בכוחות זהÔÎÏÂבלבד יכולה‡LÙ‡ŒÈ¯במצב BÈ‰Ï˙לא ¿»≈ƒ∆¿»ƒ¿

של ‰‡Û"Ï,התגלות ÔÈ�Úהקשר ניכר שיהיה מבלי כשלעצמו, הרצון כי ƒ¿«»»∆
לגבי לעיל למבואר (בדומה רצויות בלתי לתוצאות לגרום יכול הטעם, עם שלו

לסטייה לגרום עלול כשלעצמו, ש"רצוא" ה' בעבודת שהוא כפי העניין

והנכונה), הישרה fa‰¯מהדרך ‡˙È‡„k79Û"Ï‡Lבפני שהוא כפי ƒ¿ƒ»«…«∆»∆
כנ"ל, הטעם, בו שיורגש ללא ÌbLעצמו, ,¯e¯‡ '˙·Èz L‡¯' ‡e‰…≈«»∆«

ÔÚ�k ¯e¯‡80ÔÓ‰ ¯e¯‡Âהקליפות מצד הם והמן, כנען שניהם, והרי »¿««¿»»»
הקדושה שהיפך אחרא È�È˜‰והסטרא Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈמצד חיות ותגבורת ¿ƒ¿«≈¿ƒ»

ÌMLהקדושה, ÔÂÈkבדרגות ≈»∆»
אין שבהם באלוקות עליונות

של למעשיהם מקום תפיסת

התחתונים «≈¬»ÎÈLÁk‰הנבראים
‰¯B‡kבין הבדל ואין »»

בחינת רשעים של מעשיהם

צדיקים, של למעשיהם 'חושך'

'אור', Ú„BÈבחינת È�È‡Â¿≈ƒ≈«
ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡aורק ¿≈∆≈∆»≈

בין אלוקים ש"ויבדל לאחר

התברר החושך" ובין האור

הקדושֿברוךֿהוא שלמעשה

של במעשיהם דווקא חפץ

לעיל. כמבואר ÌeMÓeƒצדיקים,
‰Êהעולם בריאת שבעת כיוון ∆

התגלות להיות יכולה הייתה לא

אל"ף, בחינת «¿«‰È˙‰של
˙B‡a ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»
¯‰fa ‡˙È‡„k ,˙"Èa79 ≈ƒ¿ƒ»«…«

'˙·Èz L‡¯' ‡e‰ ˙"ÈaL∆≈…≈«
,‰Î¯aשהיא לאל"ף בניגוד ¿»»

"ארור" תיבת ראש ≈¬»È¯‰Âגם
‰ÎLÓ‰ d�È�Ú ‰Î¯a81, ¿»»ƒ¿»»«¿»»

מלמעלה והשפעה התגלות

פעולתה את לפעול שכדי למטה

השתלשלות' ב'סדר באה היא

ובהדרגה ÌÈÏk,מסודר ÌÚ ¯eLw‰ ÔÈ�Ú e‰fLולקלוט להכיל שנועדו ∆∆ƒ¿»«»ƒ≈ƒ
קשור זה שכך וכיוון פנימית, בצורה הברכה ידי על שנמשכים האורות את

עם BÏa‚‰Â˙,בהכרח ˙B„È„Óיכולים לא גבול ללא והתגלות אור כי ¿ƒ¿«¿»
בכלים נמשכים ‰ÏÎO,להיות ÔÈ�Ú ‡e‰Âכוח שהוא הרצון שלעומת ¿ƒ¿««≈∆

במדידה שבא פנימי כוח הוא השכל הרי בכלים מהתלבשות שלמעלה מקיף

בכלים Ê‰והגבלה „vnLמקבל האור בכלים מההתלבשות שכתוצאה ∆ƒ«∆
ברורות L¯ÙÓeהגדרות ÏÈc·Óומפורש ברור הבדל ‰CLÁנוצר ÔÈa «¿ƒ¿»≈≈«…∆

BÏÎNa ¯ÁB·e ,¯B‡‰ ÔÈ·eעל המתקבלים הגיוניים נימוקים עם בחירה ≈»≈¿ƒ¿
דווקא BzŒÔzÓc¯‰הדעת, LecÁ‰ ‡e‰ ‰Ê·e .¯B‡‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿««»

,Û"Ï‡a B˙lÁzL,"אלוקיך ה' �˙lb‰"אנכי ‰¯BzŒÔzÓaL ÔÂÈk ∆¿ƒ»¿»∆≈»∆¿««»ƒ¿«»
ÌÚh‰,ÔBˆ¯aL ‚e�Úz‰Â ÒeÓk‰התגלה ומצוות בתורה והרצון ««««»¿««¬∆»»

בכלים כאורות בפנימיות שבא היינו ומנומקת, ברורה מוגדרת, »vnL∆ƒ„בצורה
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰ÈNÚÓa ‡e‰ ıÙÁ ‰Ê∆»≈¿«¬≈∆∆«ƒƒ«¿»¿«¿≈∆
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ּבחיצֹונּיּות ׁשאפילּו נפעל ועלֿידיֿזה ּדוקא, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָצּדיקים
עלּֿדר) ּכאֹורה ּדכחׁשיכה ּבאפן יהיה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרצֹון

האדם). ּבעבֹודת ה) (סעיף לעיל ְְֲִֵַַָָָָָהאמּור

e‰ÊÂ,ּדהּנה .אלקי הוי' אנכי היא מּתןּֿתֹורה ׁשּתחּלת ¿∆ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מהּוה מּלׁשֹון הּוא התהּוּות82הוי' ענין ׁשהּוא , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

האֹותּיֹות ד' הוי', ּבּׁשם יׁש ולכן העֹולמֹות. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהׁשּתלׁשלּות
המׁשכה והתּפּׁשטּות צמצּום הּוא ׁשענינם ו"ה, ְְְְְְִִִֶַַָָָָי"ה

ׁשהּוא83והתּפּׁשטּות יּו"ד, ּבאֹות היא ׁשההתחלה והינּו, , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
כּו', והגּבלה מדידה על ׁשּמֹורה צמצּום, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָענין
מקֹור ׁשּיהיה עד והדרגה ּבסדר האֹור ּבא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידיֿזה
התמדת על מֹורה הוי' ּדׁשם ׁשהּיּו"ד זאת, ועֹוד ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֹלהּוֹות.

ׁשל84הּפעּולה ּבאפן זה הרי ורגע רגע ׁשּבכל היינּו, , ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשל ענין ׁשּזהּו והתּפּׁשטּות, המׁשכה והתּפּׁשטּות ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָצמצּום
הּוא ּדמּתןּֿתֹורה החּדּוׁש אמנם, והגּבלה. מדידה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּכלים,
ענין והּוא מהוי', ׁשּלמעלה אנכי ּבחינת ּגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּימׁש
והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּפלא, אֹותּיֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהאל"ף

ּכתיב ּדהּנה ּבזה, רק85והענין ׁשהּוא ׁשמי, הּוא הוי' אני ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּדסדר הענין ּכללּות ׁשּזהּו ּבעלמא, והארה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשם
להיֹות צרי ולכן והגּבלה. ּבמדידה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות
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גיקטליא)82) (להר"י אגוז גינת (ברע"מ). סע"ב רנז, ח"ג זהר וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער פרדס

ועוד. ה. סימן או"ח טושו"ע פס"א. ח"א מו"נ ואילך). ב ד, בהקדמה בשל"ה הובא ואילך. א (ד, ההוי' שער הראשון לקו"ת83)חלק

ובכ"מ. ואילך. א א, שם.84)בשלח שעהיוה"א תניא ח.85)ראה מב, ישעי'
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‰ÎÈLÁÎc ÔÙ‡a ‰È‰È ‡Ï ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁa eÏÈÙ‡L ÏÚÙ�ƒ¿»∆¬ƒ¿ƒƒ»»…ƒ¿∆¿…∆¿«¬≈»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ) ‰¯B‡k»»«∆∆»»¿≈¿ƒ«¬«»»»
שבהם במצבים גם דבר של שבסופו פועלת הרצון שמאחורי הטעם שהתגלות

הישרה). מהדרך סטייה ושלום חס תהיה לא ונעלם, כמוס נותר הטעם

e‰ÊÂאודות האמור לפי ¿∆
ההבדל של הפנימית המשמעות

את לבאר יש לבי"ת אל"ף בין

בכך הפנימית המשמעות

‡È‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙lÁzL∆¿ƒ«««»ƒ
,‰p‰c .EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ�‡»…ƒ¬»»¡…∆¿ƒ≈

מארבעת‰ÈÂ'שם שמורכב ¬»»
ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

‰e‰Ó ÔBLlÓ ‡e‰82, ƒ¿¿«∆
˙ee‰˙‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿»»
והתהוותם העולמות בריאת

ונמשך שיורד אור באמצעות

בצורה למטה מלמעלה

לשלשלת בדומה הדרגתית,

שלה שהחוליות (שרשרת)

לזו. זו LÈמחוברות ÔÎÏÂ¿»≈≈
˙Bi˙B‡‰ '„ ,'ÈÂ‰ ÌMa«≈¬»»»ƒ
‡e‰ Ì�È�ÚL ,‰"Â ‰"È∆ƒ¿»»
˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿«¿
˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰83, «¿»»¿ƒ¿«¿

התשובה באגרת כמבואר

שהיא "היו"ד ד): (פרק שבתניא

מרמזת לבד נקודה בחינת

התפשטות... לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת שהיא ית' לחכמתו

באות ונרמזת נכללת וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר

שאין בחסידות ומבואר לאורך". וגם לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש ה"א

לצמצום אלא השפעה למנוע וכוונתו הדין ממידת שנובע לצמצום הכוונה

לתלמידו מתמצת שהרב כשם ההשפעה מתהליך נפרד בלתי חלק שהוא

לצמצום רומזות וה"א יו"ד שהאותיות מבואר ועוד עמוק. רעיון בקצרה

ו מלמעלהוהתפשטות השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו האותיות

כך על רומזת ארוך בקו והמשכה יו"ד כמו שראשה וא"ו האות וגם למטה

האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך ואחר צמצום יש שתחילה

צדק הצמח לאדמו"ר הזוהר ביאורי ובספר להתפשטות. רומזת הראשונה, כמו

כללות וסדרי כללות עניין הוא זה "וכל זה: בעניין כתוב אחרי) (פרשת

עד מיעוט אחר במיעוט סוף מאין והשפע האור שיבוא כדי ההשתלשלות...

בעלי נבראים שיתהוו עד כו' יצירה ומבריאה בריאה מאצילות להיות שיוכל

הוי' אותיות ד' ידי על ומשתלשל הולך סוף אין אור שהי' לא ואם ממש גבול

אלא הנפרדים הנבראים בחינת מתהווה הי' לא עשייה יצירה בריאה, באצילות,

ממש". אלוקות בבחינת הכול היה

‰ÏÁ˙‰‰L ,e�È‰Â'הוי שם ידי על ההתהוות eÈ"„,של ˙B‡a ‡È‰ ¿«¿∆««¿»»ƒ»
,ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿
‰„È„Ó ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿ƒ»
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,'eÎ ‰Ïa‚‰Â¿«¿»»∆«¿≈

‰Êלצמצום ‰‡B¯הודות ‡a ∆»»
‰‚¯„‰Â ¯„Òaמדרגה ויורד ¿≈∆¿«¿»»

B˜Ó¯לדרגה ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»
˙Be‰Ïונבראים עולמות ¿«
Ê‡˙,מוגבלים. „BÚÂ¿…

‰¯BÓ 'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰L∆«¿≈¬»»∆
‰ÏeÚt‰ ˙„Ó˙‰ ÏÚ84, ««¿»««¿»

איוב" יעשה "ככה בכתוב כמו

תמיד, כך עושה שהיה שמשמעו

שפעולת הכוונה ובענייננו

מתמיד באופן נמשכת ההתהוות

העת כל ¿»‰e�ÈÈ,ומתחדשת
‰Ê È¯‰ Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎaL∆¿»∆«»∆«¬≈∆
ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿»»
ÔÈ�Ú e‰fL ,˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»
‰„È„Ó ,ÌÈÏk ÏL∆≈ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â.לעיל כמבואר ¿«¿»»
ŒÔzÓc LecÁ‰ ,Ì�Ó‡»¿»«ƒ¿««

CLÓiL ‡e‰ ‰¯Bzויתגלה »∆À¿«
‡�ÈÎבעולם ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«»…ƒ

‰ÏÚÓlL ,‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬»»¿ƒ¿«»»∆ƒ∆∆∆¿«¿»
.‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓממדידה שלמעלה "אנכי" מעלת את ומבאר והולך ƒ¿ƒ»¿«¿»»

והגבלה: מדידה 'כלים', של באופן שמהווה "הוי'" על «¿ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒוהגבלה
·È˙k ‰p‰c ,‰Êa85ÌL ˜¯ ‡e‰L ,ÈÓL ‡e‰ 'ÈÂ‰ È�‡ »∆¿ƒ≈¿ƒ¬ƒ¬»»¿ƒ∆«≈
,‡ÓÏÚa ‰¯‡‰Âכמבואר) אחרים שמות לגבי הוי' שם של מעלתו ולמרות ¿∆»»¿»¿»

עניינו הרי והצמצום, הגבורה מידת שעניינו אלוקים שם שלעומת בחסידות

כאחד" ויהיה הווה, "היה, על שמורה הוי', ושם וגילוי. חסד הוא הוי' שם של

בלבד שם על מדובר סוף סוף והגבלה), ממדידה שלמעלה בגילויים קשור

אדם, של ששמו (כשם מועטת הארה רק הוא הפנימית המהות לעצם שביחס

שמדובר ומאחר בלבד) חיצוני דבר אלא מהותו לעצם ביטוי איננו למשל,

ומוגבל מדוד לאור שהכוונה מובן Òc„¯בהארה ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»¿≈∆
ÔÎÏÂ .‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡e‰L ˙eÏLÏzL‰'הוי של בגילוי די לא ƒ¿«¿¿∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿»≈

אלא והארה שם ÈÁa�‰שהוא „vnL ,ÈÎ�‡c Èelb‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿»…ƒ∆ƒ«¿ƒ»
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i"gyz'd ,mixet

ׁשניתי ּדלא הענין יׁשנֹו זֹו ּבחינה ׁשּמּצד ּדאנכי, ,86הּגּלּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אני ׁשּכתּוב [ּומה והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ענין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ּבׁשם הּוא ׁשניתי ּדלא ׁשהענין היינּו, ׁשניתי, לא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹהוי'

ה ּבאּורים. ׁשני ּבזה יׁש ׁשםהוי', על קאי זה ׁשענין א', ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מהּוה ׁשהּוא ׁשם על לא הוי' ׁשּנקרא ּדלעילא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהוי'
וכמבאר להּוֹות. ויכלּתֹו ׁשּבכחֹו ׁשם על אּלא 87ּבפעל, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּבהׁשואה, הענינים ּכל נמצאים ׁשּבֹו הּיכלת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבענין
ּבֹו ׁשּי לא ולכן הּכחֹות, ענין מּכל למעלה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלהיֹותֹו
ׁשּבכחֹו ׁשם על הוי' ׁשּנקרא אףֿעלּֿפי ּדׁשניתי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהענין
לפעמים הּמבאר ּכפי ׁשּגם והּב', להּוֹות. 88ּוביכלּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ

על ּגם הוי', ׁשם ּכללּות על קאי ׁשניתי לא הוי' ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאני
ׁשמי, הּוא הוי' ׁשאני לפי זה הרי ּדלתּתא, הוי' ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשם
הּצמצּום וענין ּבלבד, הארה ׁשל ענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכפי הוי') ׁשם אֹותּיֹות ענין (ׁשּזהּו כּו' ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוההתּפּׁשטּות
מּׁשּיכּות למעלה הּוא (ׁשהעצם ּבלבד ּבהארה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהעלם וידּוע וגּלּוי, העלם ׁשל ענין אּלא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאליה)
אחר ּבמקֹום ּכּמבאר אמּתי, ׁשּנּוי ׁשל ענין אינֹו 89וגּלּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

אנכי, ׁשּבחינת היינּו, הוי', אנכי נאמר ועלֿזה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּבארּכה].
מּמדידה ׁשּלמעלה ּפלא, אֹותּיֹות האל"ף ענין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּדסדר והגּבלה ּבמדידה ּבהוי', נמׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָוהגּבלה,
ּומצֹות הּתֹורה עניני ּגם נמׁשכים ׁשּלכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּימׁש הּגֹורם הּוא מי א העֹולם. ּובעניני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּבעֹולם
הוי' אנכי נאמר עלֿזה הּנה הוי', ּבׁשם אנכי ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּבחינת
ּכח ,אלקי ׁשּיהיה הּוא ׁשהמכּון והינּו, ,ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֻאלקי
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ו.86) ג, וש"נ.87)מלאכי קעו. ע' ניסן סה"מ תו"מ קסג.88)ראה ע' תרס"ט סה"מ גם וראה .178 ע' תרצ"ט סה"מ ראה89)ראה

ואילך. קנח ע' נ"ך האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. א מח, דא"ח) (עם סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

È˙È�L ‡Ïc ÔÈ�Ú‰ B�LÈ BÊ86,פועלת לא העולם בריאת זו ומבחינה ∆¿»ƒ¿»¿…»ƒƒ
בריאת לאחר ויחיד אחד והוא כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, לגבי שינוי שום

הבריאה לפני כמו בדיוק È„nÓ„‰העולם ‰ÏÚÓlL ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰Ïa‚‰Âוהנבראים העולמות הרי ומוגבלים מדודים שכן הגדרים בתוך כי ¿«¿»»

מסוים במובן מקום תופסים כן

כך: על לשאול יש [ולכאורה

‡Ï 'ÈÂ‰ È�‡ ·e˙kL ‰Óe«∆»¬ƒ¬»»…
,È˙È�Lלא" האמור, הביטוי »ƒƒ

בהקדמת בכתוב מופיע שניתי"

הוי'" "אני ¿»‰e�ÈÈ,המילים
‡e‰ È˙È�L ‡Ïc ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»¿…»ƒƒ

,'ÈÂ‰ ÌLaהעובדה כן ואם ¿≈¬»»
לא והנבראים שהעולמות

למעלה שינוי שום פועלים

זו והרי הוי', בעניין קשורה

קשור שהוי' לעיל לאמור סתירה

"אנכי" ורק והגבלה במדידה

שניתי"?, ב"לא Êa‰קשור LÈ≈»∆
,'‡‰ .ÌÈ¯e‡a È�Lשאכן ¿≈≈ƒ»

"הוי' – הוי בשם דרגות שתי יש

והוי' העליון) (הוי' דלעילא"

וזה התחתון) (הוי' דלתתא"

- האמורה לסתירה היישוב

‰Ê ÔÈ�ÚLלא הוי' "אני ∆ƒ¿»∆
הוא שהוי' מובן שממנו שניתי"

ממד כמולמעלה והגבלה, ידה

אלÏÚמתייחס˜‡È"אנכי" »≈«
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»

Ï‡שלמעלה 'ÈÂ‰ ‡¯˜pL∆ƒ¿»¬»»…
‰e‰Ó ‡e‰L ÌL ÏÚ«≈∆¿«∆

ÏÚÙaונבראים עולמות ¿…«
ומדודים, ÏÚמוגבלים ‡l‡∆»«

BzÏÎÈÂ BÁÎaL ÌL≈∆¿…ƒ»¿
˙Be‰Ï.בפועל ההתהוות מאשר גבולי ולא מופשט יותר דבר היא והיכולת ¿«

¯‡·ÓÎÂ87˙ÏÎi‰ ÔÈ�Úaלהיות לקדושֿברוךֿהוא שיש והאפשרות ¿«¿…»¿ƒ¿««¿…∆
ÂL‰a‡‰,בורא ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ÌÈ‡ˆÓ� BaLהבדלים ביניהם ואין ∆ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

ומוגדרים ‰BÁk˙,ברורים ÔÈ�Ú ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ïבאים שהם כפי ƒ¿¿«¿»ƒ»ƒ¿««…
לו מיוחדת והגדרה 'ציור' יש אחד ולכל בכלים מלובשים כשהאורות בפועל,

ÔÎÏÂכוחות של והגדרה מ'ציור' שלמעלה דלעילא הוי' בשם שמדובר כיוון ¿»≈
È˙È�Lc,פרטיים ÔÈ�Ú‰ Ba CiL ‡Ïמדידה מכל מופשט נשאר והוא …«»»ƒ¿»¿»ƒƒ

וזאת הבריאה לאחר גם ÌLוהגבלה ÏÚ 'ÈÂ‰ ‡¯˜pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»¬»»«≈
˙Be‰Ï BzÏÎÈ·e BÁÎaLושייכות קשר יש דלעילא הוי' לשם גם ובעצם ∆¿…ƒ»¿¿«

על אלא בפועל ההתהוות על מדובר שלא שכיוון אלא ההתהוות לעניין

בעוד והגבלה, מדידה לכל מעל תמיד נשארת זו בחינה הרי להוות, היכולת

ממדידה למעלה הוא "אנכי" רק ולעומתו מוגבל אכן דלתתא הוי' ששם

ÌÈÓÚÙÏוהגבלה. ¯‡·n‰ ÈÙk ÌbL ,'a‰Â88‡Ï 'ÈÂ‰ È�‡L ¿«∆«¿ƒ«¿…»ƒ¿»ƒ∆¬ƒ¬»»…
,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ Ìb ,'ÈÂ‰ ÌL ˙eÏÏk ÏÚ È‡˜ È˙È�L»ƒƒ»≈«¿»≈¬»»««≈¬»»ƒ¿«»
'ÈÂ‰ È�‡L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆¬ƒ¬»»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÈÓL ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿»

,„·Ïa ‰¯‡‰ ÏLאבל ∆∆»»ƒ¿«
הקדושֿברוךֿהוא מבחינת

שינוי אין אכן «¿ÔÈ�ÚÂ¿ƒבעצמו
˙eËMt˙‰‰Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«ƒ¿«¿
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יט i"gyz'd ,mixet

ׁשניתי ּדלא הענין יׁשנֹו זֹו ּבחינה ׁשּמּצד ּדאנכי, ,86הּגּלּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אני ׁשּכתּוב [ּומה והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ענין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ּבׁשם הּוא ׁשניתי ּדלא ׁשהענין היינּו, ׁשניתי, לא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹהוי'

ה ּבאּורים. ׁשני ּבזה יׁש ׁשםהוי', על קאי זה ׁשענין א', ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מהּוה ׁשהּוא ׁשם על לא הוי' ׁשּנקרא ּדלעילא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהוי'
וכמבאר להּוֹות. ויכלּתֹו ׁשּבכחֹו ׁשם על אּלא 87ּבפעל, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּבהׁשואה, הענינים ּכל נמצאים ׁשּבֹו הּיכלת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבענין
ּבֹו ׁשּי לא ולכן הּכחֹות, ענין מּכל למעלה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלהיֹותֹו
ׁשּבכחֹו ׁשם על הוי' ׁשּנקרא אףֿעלּֿפי ּדׁשניתי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהענין
לפעמים הּמבאר ּכפי ׁשּגם והּב', להּוֹות. 88ּוביכלּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ

על ּגם הוי', ׁשם ּכללּות על קאי ׁשניתי לא הוי' ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאני
ׁשמי, הּוא הוי' ׁשאני לפי זה הרי ּדלתּתא, הוי' ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשם
הּצמצּום וענין ּבלבד, הארה ׁשל ענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכפי הוי') ׁשם אֹותּיֹות ענין (ׁשּזהּו כּו' ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוההתּפּׁשטּות
מּׁשּיכּות למעלה הּוא (ׁשהעצם ּבלבד ּבהארה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהעלם וידּוע וגּלּוי, העלם ׁשל ענין אּלא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאליה)
אחר ּבמקֹום ּכּמבאר אמּתי, ׁשּנּוי ׁשל ענין אינֹו 89וגּלּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

אנכי, ׁשּבחינת היינּו, הוי', אנכי נאמר ועלֿזה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּבארּכה].
מּמדידה ׁשּלמעלה ּפלא, אֹותּיֹות האל"ף ענין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּדסדר והגּבלה ּבמדידה ּבהוי', נמׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָוהגּבלה,
ּומצֹות הּתֹורה עניני ּגם נמׁשכים ׁשּלכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּימׁש הּגֹורם הּוא מי א העֹולם. ּובעניני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּבעֹולם
הוי' אנכי נאמר עלֿזה הּנה הוי', ּבׁשם אנכי ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּבחינת
ּכח ,אלקי ׁשּיהיה הּוא ׁשהמכּון והינּו, ,ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֻאלקי
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È˙È�L ‡Ïc ÔÈ�Ú‰ B�LÈ BÊ86,פועלת לא העולם בריאת זו ומבחינה ∆¿»ƒ¿»¿…»ƒƒ
בריאת לאחר ויחיד אחד והוא כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, לגבי שינוי שום

הבריאה לפני כמו בדיוק È„nÓ„‰העולם ‰ÏÚÓlL ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰Ïa‚‰Âוהנבראים העולמות הרי ומוגבלים מדודים שכן הגדרים בתוך כי ¿«¿»»

מסוים במובן מקום תופסים כן

כך: על לשאול יש [ולכאורה

‡Ï 'ÈÂ‰ È�‡ ·e˙kL ‰Óe«∆»¬ƒ¬»»…
,È˙È�Lלא" האמור, הביטוי »ƒƒ

בהקדמת בכתוב מופיע שניתי"

הוי'" "אני ¿»‰e�ÈÈ,המילים
‡e‰ È˙È�L ‡Ïc ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»¿…»ƒƒ

,'ÈÂ‰ ÌLaהעובדה כן ואם ¿≈¬»»
לא והנבראים שהעולמות

למעלה שינוי שום פועלים

זו והרי הוי', בעניין קשורה

קשור שהוי' לעיל לאמור סתירה

"אנכי" ורק והגבלה במדידה

שניתי"?, ב"לא Êa‰קשור LÈ≈»∆
,'‡‰ .ÌÈ¯e‡a È�Lשאכן ¿≈≈ƒ»

"הוי' – הוי בשם דרגות שתי יש

והוי' העליון) (הוי' דלעילא"

וזה התחתון) (הוי' דלתתא"

- האמורה לסתירה היישוב

‰Ê ÔÈ�ÚLלא הוי' "אני ∆ƒ¿»∆
הוא שהוי' מובן שממנו שניתי"

ממד כמולמעלה והגבלה, ידה

אלÏÚמתייחס˜‡È"אנכי" »≈«
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»

Ï‡שלמעלה 'ÈÂ‰ ‡¯˜pL∆ƒ¿»¬»»…
‰e‰Ó ‡e‰L ÌL ÏÚ«≈∆¿«∆

ÏÚÙaונבראים עולמות ¿…«
ומדודים, ÏÚמוגבלים ‡l‡∆»«

BzÏÎÈÂ BÁÎaL ÌL≈∆¿…ƒ»¿
˙Be‰Ï.בפועל ההתהוות מאשר גבולי ולא מופשט יותר דבר היא והיכולת ¿«

¯‡·ÓÎÂ87˙ÏÎi‰ ÔÈ�Úaלהיות לקדושֿברוךֿהוא שיש והאפשרות ¿«¿…»¿ƒ¿««¿…∆
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È˙È�Lc,פרטיים ÔÈ�Ú‰ Ba CiL ‡Ïמדידה מכל מופשט נשאר והוא …«»»ƒ¿»¿»ƒƒ

וזאת הבריאה לאחר גם ÌLוהגבלה ÏÚ 'ÈÂ‰ ‡¯˜pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»¬»»«≈
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'ÈÂ‰ È�‡L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆¬ƒ¬»»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÈÓL ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿»

,„·Ïa ‰¯‡‰ ÏLאבל ∆∆»»ƒ¿«
הקדושֿברוךֿהוא מבחינת

שינוי אין אכן «¿ÔÈ�ÚÂ¿ƒבעצמו
˙eËMt˙‰‰Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«ƒ¿«¿
˙Bi˙B‡ ÔÈ�Ú e‰fL) 'eÎ∆∆ƒ¿«ƒ
‡e‰L ÈÙk ('ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿ƒ∆
ÌˆÚ‰L) „·Ïa ‰¯‡‰a¿∆»»ƒ¿«∆»∆∆
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ«»

‰ÈÏ‡בה מדובר אמנם ארהכי ≈∆»
זו אבל האור, מקור המאור, של

נראה שלא ביותר מועטת הארה

העצם ובין בינה ודמיון יחס )כל
כפי וההפשטות הצמצום ולכן

המועטת בהארה ≈‡B�Èשהוא
שיש חדשה והתגלות המשכה

עצמה, בפני חשיבות «∆‡l‡לה
Èel‚Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈ�Úשל ƒ¿»∆∆¿≈¿ƒ

עצמו, דבר »«¿Úe„ÈÂאותו
ÔÈ�Ú B�È‡ Èel‚Â ÌÏÚ‰L∆∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
¯‡·nk ,ÈzÓ‡ ÈepL ÏL∆ƒ¬ƒƒ«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa89.[‰k¯‡a ¿»«≈«¬À»
,'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«»…ƒ¬»»
,ÈÎ�‡ ˙�ÈÁaL ,e�ÈÈ‰«¿∆¿ƒ«»…ƒ
Û"Ï‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«»»∆
‰ÏÚÓlL ,‡Ït ˙Bi˙B‡ƒ∆∆∆¿«¿»
CLÓ� ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ¿»

,'ÈÂ‰aלעיל לאמור (בדומה «¬»»
הפנימיים) הכוחות בתוך ונמשך חודר הרצון שכוח ה' עבודת «È„Óaƒ¿ƒ„‰לגבי

,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ‰Ïa‚‰Âהאור ונמשך ניכר יהיה בהם שגם ¿«¿»»¿≈∆ƒ¿«¿¿
והגבלה ממדידה BˆÓe˙שלמעלה ‰¯Bz‰ È�È�Ú Ìb ÌÈÎLÓ� ÔÎlL∆»≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿¿≈«»ƒ¿

והגבלה ממדידה שלמעלה העליון מהרצון È�È�Ú·eשנמשכים ÌÏBÚa»»¿ƒ¿¿≈
ÌÏBÚ‰.גשמיים דברים ובתוך הזה העולם בתוך ומאירים ÈÓוחודרים C‡ »»«ƒ

ÈÎ�‡ ˙�ÈÁaÓ CLÓiL Ì¯Bb‰ ‡e‰והגבלהשלמעלה ממדידה «≈∆À¿«ƒ¿ƒ«»…ƒ
,'ÈÂ‰ ÌLaומוגבל מדוד עולם ‡�ÈÎהמהווה ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ ¿≈¬»»ƒ≈«∆∆¡«»…ƒ

‰È‰iL ‡e‰ ÔeÎÓ‰L ,e�È‰Â ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰מופשט דבר לא הוי' ¬»»¡…∆¿«¿∆«¿À»∆ƒ¿∆
אלא והעולם מהאדם EÁkורחוק ,EÈ˜Ï‡הוא 'אלוקים' כי שלך, הכוח ¡…∆…¬

והגבלה ממדידה שלמעלה האלוקות שענייני היינו ו'אלוקיך' כח, מלשון גם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ixeta`כ ineqal yipi` aiig

90וחּיּותנמׁש ׁשאנכי עלֿידיֿזה נעׂשה זה וענין , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
נעׂשה ּכאֹורה, ּדכחׁשיכה הענין ּתמּורת הּנה ׁשאז ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהּוי',
ההמׁשכה ׁשּלכן ּדוקא, צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחפץ
(ּדיׂשראל). וחּיּות ּכח להיֹות ּדוקא, ליׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹהיא

מּוב ׁשהריּומּזה האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי זה ׁשענין ּגם ן ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
רּוח ואמׁשי רּוח אייתי ּדלתּתא91רּוח ּובאתערּותא , ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

היא האדם עבֹודת ּכאׁשר ולכן ּדלעילא, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאתערּותא
הּׂשכל, מּצד אינּה ׁשעבֹודתֹו היינּו, אנכי, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבבחינת
ּובאפן ודעת, מּטעם למעלה אּלא והגּבלה, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמדידה
[ׁשעלֿ הּפנימי ּבהרּגׁש ּברצֹון נרּגׁשת הּפנימית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּכּונה
מחּתרּתא אּפּום ּדגנבא הענין מׁשלל נעׂשה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֻידיֿזה
נעׂשה ועלֿידיֿזה ּדדּקּות), ּבדּקּות (אפילּו קריא ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרחמנא
ּדנכנס ּבאפן עליֹונה הּיֹותר ּבדרּגא הרצֹוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאפילּו
הרצֹון ּבחיצֹונּיּות ּגם נפעל ואז ּבׁשלֹום, ויצא ְְְְְְִִִַַָָָָָָָּבׁשלֹום
הּנה ה)], סעיף (ּכּנ"ל הּכּונה מן נטּיה ּתהיה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּדאנכי האל"ף המׁשכת את למעלה ּגם ּפֹועל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעלֿידיֿזה
הּטעם ּגם ׁשּנמׁש ּבאפן ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנתּגּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹּכפי
ׁשל ּבמעׂשיהם חפץ זה ׁשּמּצד ׁשּברצֹון, והּתענּוג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכמּוס
יהיה לא הרצֹון ּבחיצֹונּיּות ׁשּגם ועד ּדוקא, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹצּדיקים

ּכאֹורה. ֲֵַָָָּכחׁשיכה

‰fÓeהארץ ּבהׁשּבחת ּדהאׁשל האל"ף ּפעּלת מּובן ƒ∆ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ענין הּוא עצמֹו מּצד ּגןֿעדן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּדגןֿעדן,
עבֹודת עלֿידי א ּפנימי, אֹור להיֹותֹו והגּבלה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָמדידה
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וחודרים האדםיורדים האלוקותE˙eiÁÂ90בתוך ענייני כי שלך, החיות ¿«¿
שלו החיות שכל בעובדה מכיר והוא שלו בתודעה מורגשים להיות הופכים

מהאלוקות, ÈÎ�‡Lנובעת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂשלמעלה ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈∆∆»…ƒ
והגבלה ונרגש�CLÓממדידה נבראיםÈe‰a',ומתגלה של ההתהוות מקור ƒ¿»¿«»»

eÓz¯˙מוגבלים ‰p‰ Ê‡L∆»ƒ≈¿«
,‰¯B‡k ‰ÎÈLÁÎc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¬≈»»»
עליונות דרגות לגבי שנכון

התחתונים מעשה כל שלגביהם

כלל מקום תופס ∆¬»�NÚ‰לא
ıÙÁ‰הגלוי והרצון «≈∆

ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆∆«ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎlL ,‡˜Âc«¿»∆»≈««¿»»

"אנכי" Ï‡¯NÈÏשל ‡È‰ƒ¿ƒ¿»≈
,‡˜Âcישראל לבני ורק «¿»

"אנכי אומר הקדושֿברוךֿהוא

אלוקיך" EÁkה' ˙BÈ‰Ïƒ¿…¬
.(Ï‡¯NÈc) E˙eiÁÂ¿«¿¿ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈ�ÚL Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«∆ƒ¿»∆
ב"הוי'" "אנכי" המשכת של

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz»«¬«»»»
È¯‰Lהזוהר ¯Áeכלשון ∆¬≈«

CÈLÓ‡Â Áe¯ È˙ÈÈ‡«¿≈«¿«¿ƒ
Áe¯91,רוח מביאה הרוח «

של הרוח כלומר רוח, וממשיכה

גורמת שלו וההתנהגות האדם

רוח מלמעלה עליו שתומשך

מדבר אדם כאשר (למשל, דומה

הוא שמחה, של בדברים ועוסק

גם וכך שמח להיות מתעורר

לאלוקות הנשמה של ביחס

האדם של והתנהגות שרוח

והגבלה ממדידה למעלה

עליונה 'רוח' עליו ממשיכה

והגבלה) ממדידה z˙Ïc‡למעלה ‡˙e¯Ú˙‡·eמצידו האדם וכאשר ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
של המשכה עליו שתהיה גורם הוא מלמטה, ÏÈÚÏc‡מתעורר ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה, ÈÁ·a�˙התעוררות ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆¬«»»»ƒƒ¿ƒ«
d�È‡ B˙„B·ÚL ,e�ÈÈ‰ ,ÈÎ�‡רק‰„È„Ó ,ÏÎO‰ „vÓ »…ƒ«¿∆¬»≈»ƒ««≈∆¿ƒ»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡l‡ ,‰Ïa‚‰Âהרצון של התגלות בעקבות ¿«¿»»∆»¿«¿»ƒ««»««
מהשכל ‰Ù‡·e˙ÈÓÈ�tשלמעלה ‰�ek‰L ÔהעליונהÔBˆ¯a ˙Lb¯� ¿…∆∆««»»«¿ƒƒƒ¿∆∆»»

ÈÓÈ�t‰ Lb¯‰aאלא מלמעלה 'מקיף' נשאר לא מהשכל שלמעלה והרצון ¿∆¿≈«¿ƒƒ
הפנימיים הכוחות בתוך ÏÏLÓחודר ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL]ומופרך ∆«¿≈∆«¬∆À¿»

‡È¯˜ ‡�ÓÁ¯ ‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡·�‚c ÔÈ�Ú‰סתירה שהוא »ƒ¿»¿«¿»««¿«¿»«¬»»»¿»
של (וההשפעה הפנימיים הכוחות על משפיע לא הרצון כאשר רק שאפשרית

האמונה בין לסתירה מקום נתינת שאין כך בלבד חיובית היא הרצון

של וחמורה בוטה כך כל בצורה רק לא בפועל להתנהגות בקדושֿברוךֿהוא

מסוג לסתירה מקום אין אלא בגניבה להצלחה הקדושֿברוךֿהוא עזרת בקשת

ew„c˙זה ˙ew„a eÏÈÙ‡בצורה הפנימיים בכוחות חודר הרצון כי ¬ƒ¿«¿«
ומלאה), ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰פנימית

‡Bˆ¯‰ eÏÈÙ‡ ‰NÚ�«¬∆¬ƒ»»
‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯„a¿«¿»«≈∆¿»
תשוקה הוא שעניינו למרות

בקדושֿברוךֿ לדבקות גדולה

הנפש כלות עד ∆…¿ÔÙ‡aהוא
‡ˆÈÂ ÌBÏLa Ò�Î�c¿ƒ¿»¿»¿»»

,ÌBÏLaנזק וללא פגע ללא ¿»
Ìbרוחני ÏÚÙ� Ê‡Â¿»ƒ¿««

ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁaשבה ¿ƒƒ»»
בעונג שלו והשורש לרצון הטעם

חשש ויש ונרגש ניכר לא

העליונה מהכוונה לסטייה

‰È‰z ‡lLשם �iË‰גם ∆…ƒ¿∆¿ƒ»
‰ek�‰וסטייה ÔÓהעליונה ƒ««»»

‰p‰ ,[(‰ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒƒ≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚלידי מגיע שהאדם «¿≈∆

האדם של רוחו הרי כך

מעוררת למטה שלו וההתעוררות

למעלה, זה מסוג המשכה

ÏÚÓÏ‰כביכול Ìb ÏÚBtÂ≈«¿«¿»
‰ÎLÓ˙באלוקות ˙‡∆«¿»«

ÈÙk ÈÎ�‡c Û"Ï‡‰»»∆¿»…ƒ¿ƒ
‰¯BzŒÔzÓa ‰lb˙pL∆ƒ¿«»¿««»
ÌÚh‰ Ìb CLÓpL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«««««
,ÔBˆ¯aL ‚e�Úz‰Â ÒeÓk‰«»¿««¬∆»»
ıÙÁ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆»≈
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆∆«ƒƒ
ÌbL „ÚÂ ,‡˜Âc«¿»¿«∆«

‰¯B‡k ‰ÎÈLÁk ‰È‰È ‡Ï ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁaלעיל כמבואר ¿ƒƒ»»…ƒ¿∆«¬≈»»»
בהרחבה.

,Ô„ÚŒÔ‚c ı¯‡‰ ˙ÁaL‰a ÏL‡‰c Û"Ï‡‰ ˙lÚt Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿À«»»∆¿»≈∆¿«¿»«»»∆¿«≈∆
לאברהם הארץ את נתן שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו מדברי לעיל כמובא

עניין גם וזה אשל בה שנטע ידי על אותה השביח ואברהם שהיא כמות אבינו

ולאור הגן. את להשביח ולשמרה", "לעבדה עדן, בגן האדם של העבודה

זו השבחה של עניינה מה להבין ניתן באריכות לעיל ≈¬∆È¯‰Lהמבואר
B˙BÈ‰Ï ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ Ô„ÚŒÔb«≈∆ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ»¿«¿»»ƒ¿

,ÈÓÈ�t ¯B‡בצורה ומאיר ובא מדודים בכלים שמתלבש פנימי ואור ¿ƒƒ
מוגבל אור הוא הכלי של הקליטה ליכולת B·Ú„˙מותאמת È„ÈŒÏÚ C‡««¿≈¬«
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i"gyz'd ,mixet

מהגּבלה, ׁשּלמעלה ּבאפן ּולׁשמרּה, לעבדּה ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹהאדם,
מּמדידה ׁשּלמעלה האל"ף ּבחינת ּבגןֿעדן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָממׁשיכים
ּבגןֿעדן, ׁשּפֹועלים ההׁשּבחה וזֹוהי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהגּבלה,
ׁשּלכן הּתענּוג, ענין ׁשהּוא עדן, ּבחינת ּבּגן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּממׁשיכים
הּגן ׁשּגם הּכתר, ּופנימּיּות החכמה ּפנימּיּות על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָקאי

עדן. ּבחינת ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַיהיה

האמּורe‡·e¯ז) עלּֿפי יּובן ּדאׁשל, ׁשי"ן אֹות ענין ≈ְְִִִֵֶַַָָָ
על מֹורה עצמּה ׁשהאֹות ד) (סעיף ְְְִֵֶַַָָָלעיל

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער וכּמבאר האֹות92ענינּה, ׁשּתמּונת ְְְְְְֱִִֶַַַַַָָָָָָֹ
נעׂשית ׁשי"ן אֹות והּנה, כּו'. ההמׁשכה צּיּור על ְְֲִִִֵֵַַַַָָָמֹורה
נעׂשים אּלא נפרדים, אינם הּקּוין ג' א קּוין, ְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָמג'
הּקּוין ּדג' ּבזה, והענין ּבתחּתיתם. ּומיחדים ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻמחּברים
ּגבּורה חסד הּמּדֹות ג' הן ׁשּכללּותן הּמּדֹות ענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא
ענפין נפרדֹות, הן עצמן מּצד הּמּדֹות והּנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתפארת.
ּפנימּיּות אפילּו אּלא הּמּדֹות, חּצֹונּיּות רק ולא ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָֹמתּפרדין.

ּבּתניא (ּכּמבאר ויראה אהבה ׁשהן ׁשאהבה93הּמּדֹות, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבאדם רֹואים הרי ּוגבּורה), ּדחסד הּפנימּיּות הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָויראה
ּבקו להיֹות יכֹול אינֹו האהבה ּבקו ׁשּבהיֹותֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּתחּתֹון
החּדּוׁש הּוא זה ּובענין .להפ ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיראה,
ּכדאיתא ּביחד, ויראה אהבה להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּדתֹורה,
ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום אהבה ל ׁשאין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּבספרי
ׁשי"ן, אֹות ענין וזהּו ּבלבד. הּקּב"ה ּבמּדת אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָאהבה
ׁשהן ּכפי הּמּדֹות, ּכללּות ענין ׁשהּוא קּוין, ג' ּבּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
מתחּברֹות אּלא) מתּפרדין, ּדענפין ּבאפן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ(לא
ּדהּנה, האדם, ּבעבֹודת הענין ּובאּור למּטה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּומתאחדֹות
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כי i"gyz'd ,mixet

מהגּבלה, ׁשּלמעלה ּבאפן ּולׁשמרּה, לעבדּה ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹהאדם,
מּמדידה ׁשּלמעלה האל"ף ּבחינת ּבגןֿעדן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָממׁשיכים
ּבגןֿעדן, ׁשּפֹועלים ההׁשּבחה וזֹוהי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהגּבלה,
ׁשּלכן הּתענּוג, ענין ׁשהּוא עדן, ּבחינת ּבּגן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּממׁשיכים
הּגן ׁשּגם הּכתר, ּופנימּיּות החכמה ּפנימּיּות על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָקאי

עדן. ּבחינת ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַיהיה

האמּורe‡·e¯ז) עלּֿפי יּובן ּדאׁשל, ׁשי"ן אֹות ענין ≈ְְִִִֵֶַַָָָ
על מֹורה עצמּה ׁשהאֹות ד) (סעיף ְְְִֵֶַַָָָלעיל

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער וכּמבאר האֹות92ענינּה, ׁשּתמּונת ְְְְְְֱִִֶַַַַַָָָָָָֹ
נעׂשית ׁשי"ן אֹות והּנה, כּו'. ההמׁשכה צּיּור על ְְֲִִִֵֵַַַַָָָמֹורה
נעׂשים אּלא נפרדים, אינם הּקּוין ג' א קּוין, ְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָמג'
הּקּוין ּדג' ּבזה, והענין ּבתחּתיתם. ּומיחדים ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻמחּברים
ּגבּורה חסד הּמּדֹות ג' הן ׁשּכללּותן הּמּדֹות ענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא
ענפין נפרדֹות, הן עצמן מּצד הּמּדֹות והּנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתפארת.
ּפנימּיּות אפילּו אּלא הּמּדֹות, חּצֹונּיּות רק ולא ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָֹמתּפרדין.

ּבּתניא (ּכּמבאר ויראה אהבה ׁשהן ׁשאהבה93הּמּדֹות, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבאדם רֹואים הרי ּוגבּורה), ּדחסד הּפנימּיּות הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָויראה
ּבקו להיֹות יכֹול אינֹו האהבה ּבקו ׁשּבהיֹותֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּתחּתֹון
החּדּוׁש הּוא זה ּובענין .להפ ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיראה,
ּכדאיתא ּביחד, ויראה אהבה להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּדתֹורה,
ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום אהבה ל ׁשאין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּבספרי
ׁשי"ן, אֹות ענין וזהּו ּבלבד. הּקּב"ה ּבמּדת אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָאהבה
ׁשהן ּכפי הּמּדֹות, ּכללּות ענין ׁשהּוא קּוין, ג' ּבּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
מתחּברֹות אּלא) מתּפרדין, ּדענפין ּבאפן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ(לא
ּדהּנה, האדם, ּבעבֹודת הענין ּובאּור למּטה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּומתאחדֹות
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Ô„Ú ˙�ÈÁa BÓk ‰È‰Èƒ¿∆¿¿ƒ«≈∆
כי והגבלה ממדידה שלמעלה

גם ויאיר יחדור העליון האור

המוגבלים. בגדרים

Ô"ÈL ˙B‡ ÔÈ�Ú ¯e‡·e (Ê≈ƒ¿«ƒ
ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ,ÏL‡c¿≈∆»«ƒ
(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈¿ƒ
ÏÚ ‰¯BÓ dÓˆÚ ˙B‡‰L∆»«¿»»«
¯ÚLa ¯‡·nÎÂ ,d�È�Úƒ¿»»¿«¿…»¿««
‰�eÓ‡‰Â „eÁi‰92 «ƒ¿»¡»

ÏÚ ‰¯BÓ ˙B‡‰ ˙�eÓzL∆¿«»»«
'eÎ ‰ÎLÓ‰‰ ¯eiˆוזה ƒ««¿»»

היחוד (שער הזקן רבנו לשון

בהגהה: י"ב פרק והאמונה

מכ"ב ואות אות שכל "ולפי

הי התורה המשכתאותיות א

שאינו פרטי מיוחד וכוח חיות

גם לכך אחרת, באות נמשך

ההמשכה ציור על המורה פרטית מיוחדת בתמונה היא אות כל בכתב תמונתן

ומתגלה נמשך הוא איך זו באות ונמשך הנגלה והכוח והחיות האור והתגלות

לעיל שהובא וכפי וכו'", וחכמתו ורצונו הקדושֿברוךֿהוא של ממידותיו

קו בצורת שהיא והוי"ו והסתר העלם על מורה נקודה בצורת שהיא שהיו"ד

למטה. מלמעלה המשכה על מורה �ÈNÚ˙ארוך Ô"ÈL ˙B‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«¬≈
�ÌÈ„¯Ùמורכבת Ì�È‡ ÔÈew‰ '‚ C‡ ,ÔÈe˜ '‚Ó,לעצמו אחד כל ƒ«ƒ«««ƒ≈»ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯aÁÓ ÌÈNÚ� ‡l‡זה עם זהÌÈ„ÁÈÓeזה עם זה ומאוחדים ∆»«¬ƒ¿À»ƒ¿À»ƒ
,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .Ì˙ÈzÁ˙aוהתאחדות התחברות של הפנימית המשמעות ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆

היא שי"ן באות הקווים ‰Bcn˙שלושת ÔÈ�Ú ‡e‰ ÔÈew‰ '‚c¿««ƒƒ¿««ƒ

Ô‰ Ô˙eÏÏkLאבל מידות שבע יש e·b¯‰שאכן „ÒÁ ˙Bcn‰ '‚ ∆¿»»≈«ƒ∆∆¿»
˙¯‡Ùzהפרטים של הסתעפות הן המידות ושאר המידות כל כללות הן ƒ¿∆∆
�B„¯Ù˙מהכלל. Ô‰ ÔÓˆÚ „vÓ ˙Bcn‰ ,‰p‰Â,מזו ÔÈÙ�Úזו ¿ƒ≈«ƒƒ««¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

ÔÈ„¯t˙Óהם אבל עץ אותו של ענפים הם שאמנם עץ של לענפים בדומה ƒ¿»¿ƒ
הם המידות וכך מזה זה נפרדים

הם אבל נפש מאותה חלק

הנפש. של שונים …¿ÏÂ‡ביטויים
,˙Bcn‰ ˙ei�BvÁ ˜«̄ƒƒ«ƒ
רק לא מזו זו נפרדות המידות

ההבדלים שבה שלהן בחיצוניות

בולטת בצורה באים המידות בין

‡eÏÈÙומודגשת ‡l‡∆»¬ƒ
Ô‰L ,˙Bcn‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«ƒ∆≈

של ÈÂ¯‡‰הרגשות ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»
‡È�za ¯‡·nk)93 «¿…»««¿»

Ô‰ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡L∆«¬»¿ƒ¿»≈
‰¯e·‚e „ÒÁc ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ¿∆∆¿»
משפיע אב כאשר למשל כמו,

אליו מאהבתו כתוצאה לבנו

מידת היא בפועל שההשפעה

רגש היא והפנימיות החסד,

השפעה במניעת גם וכך האהבה

לא שהבן ויראה פחד בעקבות

מכשול לידי שפעולתיבוא

מידת היא ההשפעה עיכוב

היא שלה והפנימיות הגבורה

Ì„‡aהיראה), ÌÈ‡B¯ È¯‰¬≈ƒ»»»
Â˜a B˙BÈ‰aL ÔBzÁz‰««¿∆ƒ¿¿«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‰·‰‡‰»«¬»≈»ƒ¿
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰‡¯i‰ Â˜a¿««ƒ¿»¿«∆∆∆

CÙ‰Ïהנושא לשכל בניגוד כי ¿≈∆
בבת ולקלוט להבין ויכול הפכים

הלב סותרות, סברות שתי אחת

רגשות שני להכיל יכול לא

אחת. בבת BÈ‰Ï˙סותרים ÏÎeiL ,‰¯B˙c LecÁ‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�Ú·e¿ƒ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ¿
‰‡¯ÈÂ הקדושֿברוךֿהוא‡‰·‰ ÔÈ‡Lאל È¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,„ÁÈa «¬»¿ƒ¿»¿««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ∆≈

˙cÓa ‡l‡ ‰·‰‡ ÌB˜Óa ‰‡¯ÈÂ ‰‡¯È ÌB˜Óa ‰·‰‡ EÏ¿«¬»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬»∆»¿ƒ«
‡e‰L ,ÔÈe˜ '‚ da LiL ,Ô"ÈL ˙B‡ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .„·Ïa ‰"aw‰«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿«ƒ∆≈»«ƒ∆
ÔÈ„¯t˙Ó ÔÈÙ�Úc ÔÙ‡a ‡Ï) Ô‰L ÈÙk ,˙Bcn‰ ˙eÏÏk ÔÈÈ�Úƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ∆≈…¿…∆«¬»ƒƒ¿»¿ƒ

עצמו, בפני הוא אחד B„Á‡˙Óe˙המידות‡l‡)וכל ˙B¯aÁ˙Ó ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«¬
‰hÓÏומתאחדים מתחברים שי"ן האות של הקווים ששלושת כשם ¿«»

.בתחתיתם
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k Ìb ,‰p‰c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¬«»»»¿ƒ≈««¬∆»¬»ƒ
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הרצֹון ענין ׁשהּוא האל"ף, מּצד היא העבֹודה ּכאׁשר ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּגם
הרי כּו', הּפנימית הּכּונה נרּגׁשת ׁשאז הרצֹון, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּופנימּיּות
נעלית ּבעבֹודה לעסק יכֹול ׁשהאדם ּבמּוחׁש ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹרֹואים
העבֹודה לאפן ּבא ההתּבֹוננּות ׁשעלֿידי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּביֹותר,
אינֹו ההתּבֹוננּות ׁשענין (והינּו ודעת מּטעם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּלמעלה
ואףֿ ּומסּתירים), הּמעלימים הענינים את להסיר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּי זה יהיה לא קצר זמן לאחר הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעלּֿפיֿכן,
היתה ׁשההתּבֹוננּות אףֿעלּֿפי ּבפעל, ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹלמעׂשה
היא לכ והּסּבה אמּתּיים. ּובענינים אמּתית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַָָָהתּבֹוננּות
הּלב, אל ההמׁשכה ללא הּידיעה, ענין רק ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּפני

נאמר היינּו,וי94ועלֿזה ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום דעּת ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּלּוי ׁשּתפעל ּבאפן הּידיעה לענין קּיּום ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכדי
הּלב, אל ההׁשבה להיֹות צריכה העליֹון, והרצֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּכּונה
התּפעלּות להיֹות ׁשּבּלב, ּבמּדֹות הּידיעה את ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָלהמׁשי
ּפֹועל הּיֹום ּדוידעּת ׁשהענין והינּו, הּקּוין. ג' ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּלב
ּתכלית ׁשּנפעלת ועד ,לבב אל והׁשבֹות עלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּפעּלתֹו
וזהּו הּכתּוב). (ּכסּיּום עֹוד ּדאין הענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָהעבֹודה,
היא הּכּונה ּתכלית ּכי האל"ף, ׁשּלאחרי הּׁשי"ן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָענין
ודעת) מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה ענין (ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהאל"ף
ויפעל הּמּדֹות, ענין ּכללּות הּקּוין, ּבג' ּבׁשי"ן, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָֻימׁש
ּכּלם יהיּו אּלא מתּפרדין, ענפין ּבבחינת יהיּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻּבהם
ׁשּכדי והינּו, הּנ"ל. הּספרי ּכמאמר ה', ּבעבֹודת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַּביחד
להמׁשי צרי מתּפרדין, ּבענפין האחדּות ענין ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹלפעל
האל"ף, המׁשכת ענין וזהּו מּפרּוד, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדרּגא
ׁשעלֿידיֿ ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה ענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
לא ׁשהאהבה הּקּוין, ּבג' ההתאחּדּות ענין נעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹזה
ּבסתירה ּתהיה לא והּיראה לּיראה, ּבסתירה ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹּתהיה
ענין ׁשהּוא אחת, לתכלית הן ׁשּׁשּתיהן ּכיון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאהבה,

ה'. ֲַעבֹודת
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Ê‡L ,ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈ�Ùe ÔBˆ¯‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,Û"Ï‡‰ „vÓƒ«»»∆∆ƒ¿«»»¿ƒƒ»»∆»
,'eÎ ˙ÈÓÈ�t‰ ‰�ek‰ ˙Lb¯�לעיל שנתבאר ‰¯Èבאריכותכפי ƒ¿∆∆««»»«¿ƒƒ¬≈

˜ÒÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L LÁeÓa ÌÈ‡B¯מסויים זמן B·Úa„‰במשך ƒ¿»∆»»»»«¬…«¬»
„Ú ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ�כך ÔÙ‡Ïכדי ‡a ˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚL «¬≈¿≈«∆«¿≈«ƒ¿¿»¿…∆

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¿»ƒ««
ÔÈ�ÚL e�È‰Â) ˙Ú„Â»««¿«¿∆ƒ¿«

˙e��Ba˙‰‰יוצר איננו «ƒ¿¿
שאם ההתעוררות את ו'מוליד'

כמה עד רק היא ההתעוררות כן

לעורר, מסוגלת שההתבוננות

שהתבוננות מובן זה ובמקרה

להביא יכולה לא שכלית

מהשכל שלמעלה התעוררות

ההתבוננות של עניינה אלא

˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‡l‡ B�È‡≈∆»¿»ƒ∆
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈ¯ÈzÒÓeההתעוררות על «¿ƒƒ
»»¿ŒÏÚŒÛ‡Â,)מהדעתשלמעלה
,ÔÎŒÈtשמדובר למרות ƒ≈

נעלית כך כל בהתעוררות

ÔÓÊונפלאה ¯Á‡Ï ‰p‰ƒ≈¿««¿«
CiL ‰Ê ‰È‰È ‡Ï לא˜ˆ¯ »»…ƒ¿∆∆«»

ביחס השפעה להתבוננות תהיה

ŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÚÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿…«««
‰˙È‰ ˙e��Ba˙‰‰L Ètƒ∆«ƒ¿¿»¿»
˙ÈzÓ‡ ˙e��Ba˙‰ƒ¿¿¬ƒƒ

ÌÈizÓ‡ ÌÈ�È�Ú·eכך ¿ƒ¿»ƒ¬ƒƒƒ
שההתבוננות לאפשרות שהסיבה

איננה השפעה חסרת תהיה

או כראוי הייתה שלא משום

שווא. CÎÏדמיון ‰aq‰Â¿«ƒ»¿»
ÔÈ�Ú ˜¯ B�LiL È�tÓ ‡È‰ƒƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿«

‰ÚÈ„i‰,שבמוח ÏÏ‡בשכל «¿ƒ»¿…
‰ÎLÓ‰‰עם וההתקשרות ««¿»»

כזו במידה הדברים פנימיות

ÊŒÏÚÂ‰שיבואו ,·l‰ Ï‡∆«≈¿«∆
¯Ó‡�94ÌBi‰ zÚ„ÈÂ ∆¡«¿»«¿»«

,E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â«¬≈»∆¿»∆
Ìei˜ ‰È‰iL È„kL ,e�ÈÈ‰«¿∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ

‰ÚÈ„i‰ ÔÈ�ÚÏרגעית ולא מתמשכת השפעה לידיעה ÔÙ‡aותהיה ¿ƒ¿««¿ƒ»¿…∆
‰·L‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰Â ‰�ek‰ ÈelÓ ÏÚÙzL∆ƒ¿«ƒ««»»¿»»»∆¿¿ƒ»ƒ¿«¬»»

הידיעה laL·,של ˙BcÓa ‰ÚÈ„i‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ,·l‰ Ï‡∆«≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ∆«≈
·l‰ ˙eÏÚt˙‰ ˙BÈ‰Ïונרגשת ניכרת e�È‰Â,בצורה .ÔÈew‰ '‚ ÏÎa ƒ¿ƒ¿«¬«≈¿»««ƒ¿«¿

B˙lÚt ÏÚBt ÌBi‰ zÚ„ÈÂc ÔÈ�Ú‰Lומקבל ארוך לטווח ומשפיע ∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«≈¿À»

בפועל במעשה ÏÚÙpL˙ביטוי „ÚÂ ,E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈»∆¿»∆¿«∆ƒ¿∆∆
·e˙k‰ ÌeiÒk) „BÚ ÔÈ‡c ÔÈ�Ú‰ e‰fL ,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»¬»∆∆»ƒ¿»¿≈¿ƒ«»

וגו' של)"וידעת" שהמציאות והרגשה הכרה לידי בא שהאדם היינו

עוד" "אין ממנו וחוץ היחידה האמיתית המציאות היא הקדושֿברוךֿהוא

עצמאית. אמיתית מציאות

Ô"ÈM‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««ƒ
,Û"Ï‡‰ È¯Á‡lLבמילה ∆¿«¬≈»»∆

‰ek�‰"אשל", ˙ÈÏÎz Èkƒ«¿ƒ««»»
Û"Ï‡‰Lהעליונה ‡È‰ƒ∆»»∆
‡e‰L)‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ∆ƒ¿«»¬»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
הרצון CLÓÈבחינת (À¿«

,ÔÈew‰ '‚a ,Ô"ÈLa¿ƒ¿««ƒ
,˙Bcn‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ

Ì‰a ÏÚÙÈÂהמידות בכל ¿ƒ¿«»∆
ÔÈÙ�Ú ˙�ÈÁ·a eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
Ìlk eÈ‰È ‡l‡ ,ÔÈ„¯t˙Óƒ¿»¿ƒ∆»ƒ¿À»
,'‰ ˙„B·Úa „ÁÈa¿«««¬«
.Ï"p‰ È¯Ùq‰ ¯Ó‡Ók¿«¬««ƒ¿ƒ««
ÔÈ�Ú ÏÚÙÏ È„kL ,e�È‰Â¿«¿∆¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÔÈÙ�Úa ˙e„Á‡‰שמצד »«¿«¬»ƒ
הם ומצדÔÈ„¯t˙Óעצמם ƒ¿»¿ƒ

והגבורה החסד הטבעית תכונתם

ורחמים) יראה (אהבה, והתפארת

ניתן לא שונים 'קוים' אכן הם

ביחיד, אותם ולחוש בהם לפעול

‡b¯cÓ CÈLÓ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒƒ«¿»
מהם «¿»¿∆ÏÚÓlL‰גבוהה

„e¯tÓ'ל'קוים והתחלקות ƒ≈
מזה, זה ושונים ∆¿e‰ÊÂמוגדרים

,Û"Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«»»∆
‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«»¬»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««

המידות ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בתוך
˙ecÁ‡˙‰‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ�«¬∆ƒ¿««ƒ¿«¿
‡Ï ‰·‰‡‰L ,ÔÈew‰ '‚a¿««ƒ∆»«¬»…
,‰‡¯iÏ ‰¯È˙Òa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‰È‰z ‡Ï ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»…ƒ¿∆

,‰·‰‡Ï ‰¯È˙Òaלמרות ƒ¿ƒ»»«¬»
ז"ל חכמינו שכדברי כך כדי עד סותרות ואף שונות מידות הן עצמן שמצד

במידת אלא אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה אין לעיל שהובאו

Ô‰ÈzMLהקדושֿברוךֿהוא ÔÂÈkהיראה וגם האהבה ÈÏÎ˙Ï˙גם Ô‰ ≈»∆¿≈∆≈¿«¿ƒ
‰'ולמטרה ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰L ,˙Á‡או באהבה מדובר כאשר ורק ««∆ƒ¿«¬«

המידות שתי האדם, של האישיים הרצונות את שמבטא רגש בתור ֶֶביראה
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i"gyz'd ,mixet

ּבמעׂשהp‰Â‰ח) ימׁש זה ׁשּכל היא הּכּונה ּתכלית ¿ƒ≈ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻ
אׁשל. ׁשּבתבת למ"ד אֹות ענין וזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפעל,
ענינּה ּכמֹו לכאֹורה הּוא למ"ד אֹות ׁשל ענינּה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּדהּנה,
וגם ולּמּוד, אלּפנא מּלׁשֹון הּוא ּדאל"ף אל"ף, אֹות ְְְְְְִִֶֶֶַָָָֻׁשל
ּכּמבאר הּוא, הענין א הּלּמּוד. ענין על מֹורה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹלמ"ד

אחר הּוא95ּבמקֹום הא' לּמּוד. אֹופּני ׁשני ׁשּיׁש ּבארּכה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
האל"ף, ענין ׁשּזהּו עליֹונֹות, הּיֹותר לּדרגֹות הּלּמּוד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאפן
הּלּמּוד ׁשהּוא ּבינה, אאּלפ חכמה אאּלפ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָמּלׁשֹון
הּׂשכל, מּמקֹור נמׁש זה ולּמּוד עצמם, ּובינה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלחכמה

ּב נקרא אפןׁשּלכן הּוא והּב' אל"ף. אֹותּיֹות ּפלא, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
וכל נאמר ׁשעלֿזה ּתחּתֹונֹות, הּיֹותר לּדרגֹות עד ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּלּמּוד

הוי' לּמּודי הׂשּכלּתי96ּבני מלּמדי מּכל אפן97, ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אדם מּכל ּדהּלֹומד ז"ל98הּלּמּוד רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ועד ,99 ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב היינּו100מה שּדרּבן ּכּדרבֹונֹות, חכמים ּדברי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּבקר מלמד ונקרא ּבּפרה, ּדעה ׁשּמֹורה וענינֹו101מרּדע . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ההמׁשכה על מֹורה למ"ד ׁשהאֹות האדם, ְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת
חּיֹות ּבד' ׁשרׁשּה עלֿידי הּבהמית, לּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָוהּלּמּוד

לעבֹודה102הּמרּכבה עד ההתּבֹוננּות, ּבעבֹודת ּדהּנה, . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ
על לפעל ׁשּיכֹולה ההתּבֹוננּות הרי והרצֹוא, הרצֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּצד
על לפעל ׁשּיכֹולה התּבֹוננּות אֹותּה אינּה האלקית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹנפׁש
ׁשההתּבֹוננּות ,להפ ועלּֿדרֿזה הּבהמית, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַנפׁש
הּנפׁש על ּפֹועלת אינּה הּבהמית, הּנפׁש על ֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּפֹועלת
הם ּובכללּות והגּבלה. מּמדידה הּיציאה ענין ְְְְְְֱִִִִִִֵַַַָָָָָָֹהאלקית
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תתכד).95) ע' – תשנ"ח (בהוצאת ואילך תתכה ס"ע חוקת אוה"ת יג.96)ראה נד, צט.97)ישעי' קיט, רפ"ד.98)תהלים אבות

ב.99) ג, חגיגה וראה ה"א. פ"י סנהדרין יא.100)ירושלמי יב, שמואלֿא101)קהלת מצו"צ עה"פ. רד"ק (וראה לא ג, שופטים ספר

שם. ירושלמי גם וראה כא). ב.102)יג, ב, ויקרא לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

את מבטל והאדם ה' את לעבוד היא שהמטרה כיוון אבל סותרים, והרגשות

ובעונה בעת הקוין בשני ולפעול להרגיש היכולת לו יש שלו, האישיות הנטיות

אחת.

‰Ê ÏkL ‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â (Áהרצון והמשכת התגלות גם ¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ∆»∆
וגם ודעת מטעם שלמעלה

שלושת בכל המידות התעוררות

יחד גם ויקבלCLÓÈהקווין À¿«
e‰ÊÂיטויב ,ÏÚÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿…«¿∆

„"ÓÏ ˙B‡ ÔÈ�Úהאות ƒ¿«»∆
‡ÏL.השלישית ˙·˙aL∆¿≈«≈∆

˙B‡ ÏL d�È�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»»∆
BÓk ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ „"ÓÏ»∆ƒ¿»¿
,Û"Ï‡ ˙B‡ ÏL d�È�Úƒ¿»»∆»∆
ÔBLlÓ ‡e‰ Û"Ï‡c¿»∆ƒ¿

,„enÏÂ ‡�tÏ‡שמובן כפי À¿¿»¿ƒ
אאלפך חכמה "אאלפך מהכתוב

לעיל שהובא שםÌ‚Âבינה" ¿«
ÔÈ�Úהאות ÏÚ ‰¯BÓ „"ÓÏ»∆∆«ƒ¿«

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ .„enl‰«ƒ«»ƒ¿»
בין הבדל יש דבר של שלאמיתו

האות של הפנימית המשמעות

למ"ד, האות של לזו אל"ף

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk95 «¿…»¿»«≈
ÈpÙB‡ È�L LiL ‰k¯‡a«¬À»∆≈¿≈«≈
ÔÙ‡ ‡e‰ '‡‰ .„enÏƒ»…∆
¯˙Bi‰ ˙B‚¯cÏ „enl‰«ƒ«¿»«≈
ÔÈ�Ú e‰fL ,˙B�BÈÏÚ∆¿∆∆ƒ¿«
EÙl‡‡ ÔBLlÓ ,Û"Ï‡‰»»∆ƒ¿¬«∆¿
,‰�Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ»¿»¬«∆¿ƒ»
‰ÓÎÁÏ „enl‰ ‡e‰L∆«ƒ¿»¿»
‰Ê „enÏÂ ,ÌÓˆÚ ‰�È·eƒ»«¿»¿ƒ∆
,ÏÎO‰ ¯B˜nÓ CLÓ�ƒ¿»ƒ¿«≈∆

מטעם שלמעלה עניינים בו ויש מהשכל למעלה הוא הרי השכל מקור שבהיותו

‡ÔÙודעת ‡e‰ 'a‰Â .Û"Ï‡ ˙Bi˙B‡ ,‡Ït ÌLa ‡¯˜� ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿≈∆∆ƒ»∆¿«…∆
ÏÎÂ ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL ,˙B�BzÁz ¯˙Bi‰ ˙B‚¯cÏ „Ú „enl‰«ƒ««¿»«≈«¿∆«∆∆¡«¿»

'ÈÂ‰ È„enÏ CÈ�a96,הגבוהות הדרגות בעלי רק ולא בניך" ÏkÓ"כל »«ƒƒ≈¬»»ƒ»
ÈzÏkN‰ È„nÏÓ97"ÏÎשלהם שהלימוד המלמדים רק ולא מלמדי" ¿«¿«ƒ¿«¿ƒ

ובינה, בחכמה עומק ומוסיף ÏkÓנעלה „ÓBl‰c „enl‰ ÔÙ‡ e‰fL∆∆…∆«ƒ¿«≈ƒ»
Ì„‡98"ש שלו,ÏÎכך המלמד להיות הופך eL¯cLאדם" „ÚÂ »»¿«∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯99·e˙kM ‰Ó100,˙B�B·¯ck ÌÈÓÎÁ È¯·c «≈««∆»ƒ¿≈¬»ƒ«»¿
‰Úc ‰¯BnL Úc¯Ó e�ÈÈ‰ Ôa¯c˘,דעה מורה תיבות ראשי ("מרדע" ∆«¿»«¿«¿≈«∆∆≈»

דעת) הפרה את ש'מלמדים' ‰a˜¯כלומר „ÓÏÓ ‡¯˜�Â ,‰¯ta101 «»»¿ƒ¿»«¿««»»
הבקר. את אפילו 'מלמדים' ידו שעל כך כל נחות לימוד אופן גם שישנו ומכאן

B�È�ÚÂהבהמה את 'דעת' שמלמד הלימוד ‰Â‡,של Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¿ƒ¿»«¬«»»»
„enl‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ „"ÓÏ ˙B‡‰Lקדושה ענייני של ∆»»∆»«««¿»»¿«ƒ

‰ÈÓ‰a˙,ואלוקות LÙpÏ«∆∆««¬ƒ
˙BiÁ '„a dL¯L È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿«

‰·k¯n‰102כמבואר «∆¿»»
ההתבוננות שתכלית בחסידות

האהבה והתעוררות ה' בגדולת

היא הבהמית נפש ידי על לה'

הנפש על גם להשפיע כדי

באמצעות וזאת הבהמית

הנפש של השורש התערות

המרכבה של ב'בהמות' הבהמית

בלקוטי (ולדוגמא, העליונה

"נפש ויקרא: פרשת תורה

אדם... מבחינת שרשה האלוקית

דמות הכסא דמות ועל וכתיב

הבהמית ונפש אדם... כמראה

[פסולת] משמרי נלקחה היא

פני מבחינת ושורשה האופנים

העליונה]. [שבמרכבה שור

לעולם הנשמה ירידת ותכלית

נפש לברר כדי הוא הזה

נפש ידי על והיינו הבהמית...

בה המתלבשת האלוקית

בקריאת אחד בה' ומתבוננת

ידי ועל כו' ישראל שמע שמע,

בשני לבבך בכל ואהבת זה

שמע קריאת קודם אך כו'. יצריך

לקיום לפניה שתיים חכמים תקנו

אפשר אי כי שמע. הקריאת

אם כי האלוקית הנפש ממשלת תחת הבהמית הנפש רוח את ולכבוש להכניע

הקודש מחיות הוא חוצבה שמקור הבהמית הנפש של שורשה ידי על

‰‰˙e��Ba˙שבמרכבה...) ˙„B·Úa ,‰p‰c,שכלית עבודה Ú„שהיא ¿ƒ≈«¬««ƒ¿¿«
,‡Bˆ¯‰Â ÔBˆ¯‰ „vÓ ‰„B·ÚÏלעיל (כמבואר מהשכל שלמעלה «¬»ƒ«»»¿»»

‰‡È˜Ï˙באריכות) LÙ� ÏÚ ÏÚÙÏ ‰ÏBÎiL ˙e��Ba˙‰‰ È¯‰¬≈«ƒ¿¿∆¿»ƒ¿…«∆∆»¡…ƒ
אותה ÚÙÏולעורר ‰ÏBÎiL ˙e��Ba˙‰ d˙B‡ d�È‡LÙ� ÏÚ Ï ≈»»ƒ¿¿∆¿»ƒ¿…«∆∆

ÏÚ ˙ÏÚBtL ˙e��Ba˙‰‰L ,CÙ‰Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«∆∆∆¿≈∆∆«ƒ¿¿∆∆∆«
ÔÈ�Ú ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ˙ÏÚBt d�È‡ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ≈»∆∆««∆∆»¡…ƒƒ¿«

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰‡Èˆi‰האדם כי תתעורר הבהמית שהנפש וייתכן «¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
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ּבמעׂשהp‰Â‰ח) ימׁש זה ׁשּכל היא הּכּונה ּתכלית ¿ƒ≈ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻ
אׁשל. ׁשּבתבת למ"ד אֹות ענין וזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפעל,
ענינּה ּכמֹו לכאֹורה הּוא למ"ד אֹות ׁשל ענינּה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּדהּנה,
וגם ולּמּוד, אלּפנא מּלׁשֹון הּוא ּדאל"ף אל"ף, אֹות ְְְְְְִִֶֶֶַָָָֻׁשל
ּכּמבאר הּוא, הענין א הּלּמּוד. ענין על מֹורה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹלמ"ד

אחר הּוא95ּבמקֹום הא' לּמּוד. אֹופּני ׁשני ׁשּיׁש ּבארּכה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
האל"ף, ענין ׁשּזהּו עליֹונֹות, הּיֹותר לּדרגֹות הּלּמּוד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאפן
הּלּמּוד ׁשהּוא ּבינה, אאּלפ חכמה אאּלפ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָמּלׁשֹון
הּׂשכל, מּמקֹור נמׁש זה ולּמּוד עצמם, ּובינה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלחכמה

ּב נקרא אפןׁשּלכן הּוא והּב' אל"ף. אֹותּיֹות ּפלא, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
וכל נאמר ׁשעלֿזה ּתחּתֹונֹות, הּיֹותר לּדרגֹות עד ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּלּמּוד

הוי' לּמּודי הׂשּכלּתי96ּבני מלּמדי מּכל אפן97, ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אדם מּכל ּדהּלֹומד ז"ל98הּלּמּוד רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ועד ,99 ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב היינּו100מה שּדרּבן ּכּדרבֹונֹות, חכמים ּדברי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּבקר מלמד ונקרא ּבּפרה, ּדעה ׁשּמֹורה וענינֹו101מרּדע . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ההמׁשכה על מֹורה למ"ד ׁשהאֹות האדם, ְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת
חּיֹות ּבד' ׁשרׁשּה עלֿידי הּבהמית, לּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָוהּלּמּוד

לעבֹודה102הּמרּכבה עד ההתּבֹוננּות, ּבעבֹודת ּדהּנה, . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ
על לפעל ׁשּיכֹולה ההתּבֹוננּות הרי והרצֹוא, הרצֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּצד
על לפעל ׁשּיכֹולה התּבֹוננּות אֹותּה אינּה האלקית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹנפׁש
ׁשההתּבֹוננּות ,להפ ועלּֿדרֿזה הּבהמית, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַנפׁש
הּנפׁש על ּפֹועלת אינּה הּבהמית, הּנפׁש על ֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּפֹועלת
הם ּובכללּות והגּבלה. מּמדידה הּיציאה ענין ְְְְְְֱִִִִִִֵַַַָָָָָָֹהאלקית
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תתכד).95) ע' – תשנ"ח (בהוצאת ואילך תתכה ס"ע חוקת אוה"ת יג.96)ראה נד, צט.97)ישעי' קיט, רפ"ד.98)תהלים אבות

ב.99) ג, חגיגה וראה ה"א. פ"י סנהדרין יא.100)ירושלמי יב, שמואלֿא101)קהלת מצו"צ עה"פ. רד"ק (וראה לא ג, שופטים ספר

שם. ירושלמי גם וראה כא). ב.102)יג, ב, ויקרא לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

את מבטל והאדם ה' את לעבוד היא שהמטרה כיוון אבל סותרים, והרגשות

ובעונה בעת הקוין בשני ולפעול להרגיש היכולת לו יש שלו, האישיות הנטיות

אחת.

‰Ê ÏkL ‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â (Áהרצון והמשכת התגלות גם ¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ∆»∆
וגם ודעת מטעם שלמעלה

שלושת בכל המידות התעוררות

יחד גם ויקבלCLÓÈהקווין À¿«
e‰ÊÂיטויב ,ÏÚÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿…«¿∆

„"ÓÏ ˙B‡ ÔÈ�Úהאות ƒ¿«»∆
‡ÏL.השלישית ˙·˙aL∆¿≈«≈∆

˙B‡ ÏL d�È�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»»∆
BÓk ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ „"ÓÏ»∆ƒ¿»¿
,Û"Ï‡ ˙B‡ ÏL d�È�Úƒ¿»»∆»∆
ÔBLlÓ ‡e‰ Û"Ï‡c¿»∆ƒ¿

,„enÏÂ ‡�tÏ‡שמובן כפי À¿¿»¿ƒ
אאלפך חכמה "אאלפך מהכתוב

לעיל שהובא שםÌ‚Âבינה" ¿«
ÔÈ�Úהאות ÏÚ ‰¯BÓ „"ÓÏ»∆∆«ƒ¿«

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ .„enl‰«ƒ«»ƒ¿»
בין הבדל יש דבר של שלאמיתו

האות של הפנימית המשמעות

למ"ד, האות של לזו אל"ף

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk95 «¿…»¿»«≈
ÈpÙB‡ È�L LiL ‰k¯‡a«¬À»∆≈¿≈«≈
ÔÙ‡ ‡e‰ '‡‰ .„enÏƒ»…∆
¯˙Bi‰ ˙B‚¯cÏ „enl‰«ƒ«¿»«≈
ÔÈ�Ú e‰fL ,˙B�BÈÏÚ∆¿∆∆ƒ¿«
EÙl‡‡ ÔBLlÓ ,Û"Ï‡‰»»∆ƒ¿¬«∆¿
,‰�Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ»¿»¬«∆¿ƒ»
‰ÓÎÁÏ „enl‰ ‡e‰L∆«ƒ¿»¿»
‰Ê „enÏÂ ,ÌÓˆÚ ‰�È·eƒ»«¿»¿ƒ∆
,ÏÎO‰ ¯B˜nÓ CLÓ�ƒ¿»ƒ¿«≈∆

מטעם שלמעלה עניינים בו ויש מהשכל למעלה הוא הרי השכל מקור שבהיותו

‡ÔÙודעת ‡e‰ 'a‰Â .Û"Ï‡ ˙Bi˙B‡ ,‡Ït ÌLa ‡¯˜� ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿≈∆∆ƒ»∆¿«…∆
ÏÎÂ ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL ,˙B�BzÁz ¯˙Bi‰ ˙B‚¯cÏ „Ú „enl‰«ƒ««¿»«≈«¿∆«∆∆¡«¿»

'ÈÂ‰ È„enÏ CÈ�a96,הגבוהות הדרגות בעלי רק ולא בניך" ÏkÓ"כל »«ƒƒ≈¬»»ƒ»
ÈzÏkN‰ È„nÏÓ97"ÏÎשלהם שהלימוד המלמדים רק ולא מלמדי" ¿«¿«ƒ¿«¿ƒ

ובינה, בחכמה עומק ומוסיף ÏkÓנעלה „ÓBl‰c „enl‰ ÔÙ‡ e‰fL∆∆…∆«ƒ¿«≈ƒ»
Ì„‡98"ש שלו,ÏÎכך המלמד להיות הופך eL¯cLאדם" „ÚÂ »»¿«∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯99·e˙kM ‰Ó100,˙B�B·¯ck ÌÈÓÎÁ È¯·c «≈««∆»ƒ¿≈¬»ƒ«»¿
‰Úc ‰¯BnL Úc¯Ó e�ÈÈ‰ Ôa¯c˘,דעה מורה תיבות ראשי ("מרדע" ∆«¿»«¿«¿≈«∆∆≈»

דעת) הפרה את ש'מלמדים' ‰a˜¯כלומר „ÓÏÓ ‡¯˜�Â ,‰¯ta101 «»»¿ƒ¿»«¿««»»
הבקר. את אפילו 'מלמדים' ידו שעל כך כל נחות לימוד אופן גם שישנו ומכאן

B�È�ÚÂהבהמה את 'דעת' שמלמד הלימוד ‰Â‡,של Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¿ƒ¿»«¬«»»»
„enl‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ „"ÓÏ ˙B‡‰Lקדושה ענייני של ∆»»∆»«««¿»»¿«ƒ

‰ÈÓ‰a˙,ואלוקות LÙpÏ«∆∆««¬ƒ
˙BiÁ '„a dL¯L È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿«

‰·k¯n‰102כמבואר «∆¿»»
ההתבוננות שתכלית בחסידות

האהבה והתעוררות ה' בגדולת

היא הבהמית נפש ידי על לה'

הנפש על גם להשפיע כדי

באמצעות וזאת הבהמית

הנפש של השורש התערות

המרכבה של ב'בהמות' הבהמית

בלקוטי (ולדוגמא, העליונה

"נפש ויקרא: פרשת תורה

אדם... מבחינת שרשה האלוקית

דמות הכסא דמות ועל וכתיב

הבהמית ונפש אדם... כמראה

[פסולת] משמרי נלקחה היא

פני מבחינת ושורשה האופנים

העליונה]. [שבמרכבה שור

לעולם הנשמה ירידת ותכלית

נפש לברר כדי הוא הזה

נפש ידי על והיינו הבהמית...

בה המתלבשת האלוקית

בקריאת אחד בה' ומתבוננת

ידי ועל כו' ישראל שמע שמע,

בשני לבבך בכל ואהבת זה

שמע קריאת קודם אך כו'. יצריך

לקיום לפניה שתיים חכמים תקנו

אפשר אי כי שמע. הקריאת

אם כי האלוקית הנפש ממשלת תחת הבהמית הנפש רוח את ולכבוש להכניע

הקודש מחיות הוא חוצבה שמקור הבהמית הנפש של שורשה ידי על

‰‰˙e��Ba˙שבמרכבה...) ˙„B·Úa ,‰p‰c,שכלית עבודה Ú„שהיא ¿ƒ≈«¬««ƒ¿¿«
,‡Bˆ¯‰Â ÔBˆ¯‰ „vÓ ‰„B·ÚÏלעיל (כמבואר מהשכל שלמעלה «¬»ƒ«»»¿»»

‰‡È˜Ï˙באריכות) LÙ� ÏÚ ÏÚÙÏ ‰ÏBÎiL ˙e��Ba˙‰‰ È¯‰¬≈«ƒ¿¿∆¿»ƒ¿…«∆∆»¡…ƒ
אותה ÚÙÏולעורר ‰ÏBÎiL ˙e��Ba˙‰ d˙B‡ d�È‡LÙ� ÏÚ Ï ≈»»ƒ¿¿∆¿»ƒ¿…«∆∆

ÏÚ ˙ÏÚBtL ˙e��Ba˙‰‰L ,CÙ‰Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«∆∆∆¿≈∆∆«ƒ¿¿∆∆∆«
ÔÈ�Ú ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ˙ÏÚBt d�È‡ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ≈»∆∆««∆∆»¡…ƒƒ¿«

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰‡Èˆi‰האדם כי תתעורר הבהמית שהנפש וייתכן «¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
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ixeta`כד ineqal yipi` aiig

הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ּדׁשמע ההתּבֹוננּות אֹופּני ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹב'
ועד103אחד לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּוברּו ׁשּזהּו104, , ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ּתּתאה ויחּודא עּלאה יחּודא ׁשּבין החּלּוק .105ּכללּות ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּדׁשמע הּכתּובים, מּפרּוׁש מּובן ׁשּביניהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהחּלּוק
היינּו, אחד, ּדהּוי' ההתּבֹוננּות ענין הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיׂשראל
מּכל למעלה הּוא איןֿסֹוף ועצמּות ׁשּמהּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמתּבֹונן

העֹולמֹות ּבאפןעניני והּוא ההׁשּתלׁשלּות, עניני ּומּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
אּלא אינֹו ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּכל ּכיון ׁשניתי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדלא
ׁשז' היינּו, אחד, ׁשהוי' מּובן ּומּזה ּבעלמא, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמהארה
ּבמציאּות ּבטלים העֹולם רּוחֹות וד' והארץ ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָהרקיעים

עֹולם ׁשל ּפלא.106לאּלּופֹו אֹותּיֹות האל"ף, ענין ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּבהמית לּנפׁש ׁשּיכת אינּה זֹו התּבֹוננּות ּכיון107אמנם, , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּסדר ׁשּלמעלה לענינים ׁשּיכּות לּה אין עצמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּצד
ולכן ההׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ׁשּנבראת לפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָהׁשּתלׁשלּות,
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּדברּו ההתּבֹוננּות ּגם להיֹות ְְְְְְְִִִֵַַַָָצריכה

ועד ההארה108לעֹולם על קאי ּומלכּות ּכבֹוד ּדׁשם , ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לעֹולמֹות, מקֹור ׁשּנעׂשית ּבלבד) וטפל (הארה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהאלקית

עצמֹו את עֹוׂשה ּדבר ׁשאין ההתּבֹוננּות היא ,109ּובזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּלא ּבדרּגא למּטה הּוא ׁשּנעׂשה ׁשהּדבר מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהרי
התהּוּות ׁשענין ועד אֹותֹו, הּמהּוה הּדבר לגּבי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבער
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ד.103) ו, ועוד.104)ואתחנן א. נו, פ"ז.105)פסחים שעהיוה"א תניא א. יח, זח"א סימן106)ראה או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ו'. סעיף שם או"ח ודאדה"ז שו"ע סע"א107)סא. ג, ויקרא לקו"ת ב. ל, וישב תו"א ראה

ב.108)ואילך. שם, לקו"ת א.109)ראה קה, ב. ז, להצ"צ החקירה ספר וראה פ"ו. שם רפ"ה. א שער הלבבות חובת ראה
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במידה מכך הושפעה לא האלוקית הנפש ואילו לה המתאים באופן התבונן

שלה. מההגבלות לצאת לה שתגרום

האלוקית הנפש על השפעה לה שיש ההתבוננות בין ההבדל את ומבאר והולך

הבהמית: הנפש על השפעה לה שיש כללeÏÏÎ·e˙לזו ·'בדרך Ì‰ ƒ¿»≈
ÚÓLc ˙e��Ba˙‰‰ ÈpÙB‡«≈«ƒ¿¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ e�È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡103„B·k ÌL Ce¯·e , ∆»»≈¿
„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ104, «¿¿»»∆

˜elÁ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»«ƒ
‰‡lÚ ‡„eÁÈ ÔÈaL∆≈ƒ»ƒ»»

‰‡zz ‡„eÁÈÂ105.,כלומר ¿ƒ»«»»
מלמעלה, שהיא כפי ה' אחדות

ואחדות הקדושֿברוךֿהוא. מצד

מצד מלמטה, שהיא כפי ה'

בהרחבה נידון הנושא הנבראים.

הדברים ונקודת החסידות בתורת

העמוקה שהמשמעות היא

לא כי היא אחדות של והפנימית

חס אלוקים עוד שאין בלבד זו

אחד", ה' אלוקינו ו"ה' ושלום

אחרת מציאות שום שאין אלא

ובהכרה האלוקות. מלבד

כללי, באופן יש, הזו ובאמונה

עילאה", "יחודא דרגות. שתי

של מצידו הם שהדברים כפי

שאכן בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

הם העולמות וכל הנבראים כל

"כולא הזוהר ובלשון ואפס כאין

תתאה" ו"יחודא וכאין) כלא נחשב הכול לגביו, (לפניו, חשיב" כלא קמיה

עצמם את הרואים שלמטה הנבראים בעיני נתפסת שהיא כפי ה' אחדות היא

כי אמיתית מציאות להם שאין בכך ומכירים מאמינים זאת ועם ומציאות 'יש'

האלוקי בכוח תלויים קיומם וכל מציאותם כל אלא עצמאית מציאות אינם

ומבאר: שהולך וזהו מחדש. רגע בכל אותם ומהווה אותם elÁ‰Â¿«ƒ˜שברא
Ì‰È�ÈaLל"יח עילאה" "יחודא תתאה"בין Le¯tÓודא Ô·eÓ ∆≈≈∆»ƒ≈

˙e��Ba˙‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLc ,ÌÈ·e˙k‰בכך האדם של «¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ¿¿
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ ˙e‰nL Ô�Ba˙nL ,e�ÈÈ‰ ,„Á‡ 'Èe‰c¿«»»∆»«¿∆ƒ¿≈∆«¿«¿≈

ובעצמו בכבודו ‰BÓÏBÚ˙הקדושֿברוךֿהוא È�È�Ú ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ»ƒ¿¿≈»»
˙eÏLÏzL‰‰ È�È�Ú ÏkÓeלמטה מלמעלה העליונים האורות ירידת של ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿¿

והדרגה, È˙È�L,בסדר ‡Ïc ÔÙ‡a ‡e‰Âוכל העולמות שכל כך ¿¿…∆¿…»ƒƒ
הוא "אתה בתפילה, שאומרים (כפי שינוי כל בו פועלים לא ה'השתלשלות'

שינוי) כל ללא העולם", משנברא הוא אתה העולם נברא שלא ÏkLעד ÔÂÈk≈»∆»
‡ÓÏÚa ‰¯‡‰Ó ‡l‡ B�È‡ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òמועט וזיו אור ≈∆«ƒ¿«¿¿≈∆»≈∆»»¿»¿»

שינוי, ללא נשאר עצמו הוא אבל יתברך ‡Á„,מה' 'ÈÂ‰L Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¬»»∆»
ÌÈÏËa ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ '„Â ı¯‡‰Â ÌÈÚÈ˜¯‰ 'ÊL ,e�ÈÈ‰«¿∆»¿ƒƒ¿»»∆¿»»¿≈ƒ

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡Ï ˙e‡ÈˆÓa106הארה בהיותם כי הקדושֿברוךֿהוא, ƒ¿ƒ¿«∆»
נחשבים אינם כי באחדותו ושלום חס לפגום בכוחם אין בלבד מועטת

ערך בעלת ∆∆e‰fLלמציאות
˙Bi˙B‡ ,Û"Ï‡‰ ÔÈ�Úƒ¿«»»∆ƒ

‡Ïtֿשהקדוש כך על להורות ∆∆
רם נפלא, הוא בעצמו ברוךֿהוא

מהעולם. «¿«‡Ì�Ó,ונישא,
BÊ ˙e��Ba˙‰שמע" של ƒ¿¿

ה' באחדות בהכרה ישראל"

שהיא כך כל גבוהה ברמה

עילאה" "יחודא «≈‡d�Èבחינת
˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ˙ÎiL107 «∆∆«∆∆««¬ƒ

אותה להבין מסוגלת לא והיא

(כמובא ממנה מושפעת ולהיות

ידי שעל תורה' מ'לקוטי לעיל

האלוקית הנפש של ההתבוננות

להכניע אפשר "אי כשלעצמה

הנפש רוח את ולכבוש

vnL„הבהמית"), ÔÂÈk≈»∆ƒ«
˙eÎiL dÏ ÔÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»«»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈ�È�ÚÏ¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
ÈÙÏ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿ƒ
¯„Òa ˙‡¯·pL∆ƒ¿≈¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰לא והיא «ƒ¿«¿¿
ולהתפעל לקלוט מסוגלת

שבעצם בכך מהתבוננות

סדר ומכל והנבראים העולמות מכל ונשגב נעלה הקדושֿברוךֿהוא

הבהמיתÔÎÏÂההשתלשלות. הנפש על גם לפעול Ìbˆכדי ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«
„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯·c ˙e��Ba˙‰‰108ÌLc , «ƒ¿¿¿»≈¿«¿¿»»∆¿≈

˙eÎÏÓe „B·kהם אלא ולמהות לעצם שייכים שלא מושגים הם שלושתם »«¿
והמלכות כבודו שמו, להבדיל, שבאדם, כשם (יחסית) חיצוניים דברים

מלכותו" כבוד "שם ולכן מהותו עצם אינם שלו ÏÚוהממשלה È‡˜מתייחס »≈«
Ïa·„אל ÏÙËÂ ‰¯‡‰) ˙È˜Ï‡‰ והמהות)‰‰‡¯‰ העצם ולא «∆»»»¡…ƒ∆»»¿»≈ƒ¿«

,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ˙ÈNÚpLהארה באמצעות היא הבריאה שכל כאמור ∆«¬≈»»»
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של הגדול מאורו בלבד ‰È‡מועטת ‰Ê·e»∆ƒ

˙e��Ba˙‰‰בנימוקים ה' באחדות להכיר הבהמית הנפש את גם המחייבת «ƒ¿¿
אצלה גם BÓˆÚהמתיישבים ˙‡ ‰NBÚ ¯·c ÔÈ‡L109שיש ובהכרח ∆≈»»∆∆«¿

אותו, ועשה שברא עליון ‰e‡כוח ‰NÚpL ¯·c‰L Ô·eÓ È¯‰Â«¬≈»∆«»»∆«¬»
,B˙B‡ ‰e‰n‰ ¯·c‰ Èa‚Ï C¯Úa ‡lL ‡b¯„a ‰hÓÏכמבואר ¿«»¿«¿»∆…¿∆∆¿«≈«»»«¿«∆

ותוצאה סיבה של בהליך מציאות להיווצרות שבניגוד בהרחבה בחסידות
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i"gyz'd ,mixet

זֹו והתּבֹוננּות הּנבראים, ּבחיק ּכלל נמצא לא מאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהּיׁש
הּיׁש. ּבּטּול אצלֹו יהיה ּבעֹולם ּבהיֹותֹו ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפֹועלת
ׁשּפֹועל ּבאפן לא אבל לּמּוד, ׁשל ענין ּגם ׁשּזהּו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּומּובן,
ּדאנכי להאל"ף עֹולם, ׁשל לאּלּופֹו ּבמציאּות ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹּבּטּול
ׁשּפֹועל לּמּוד רק אּלא ּדבראׁשית, מהּבי"ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ּבהמה ּבזרע הּדעת הּבהמית110המׁשכת נפׁש ׁשּגם , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
הּׁשּיכת ההתּבֹוננּות עלֿידי הּיׁש לבּטּול יבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוהּגּוף
על לפעל ּתּוכל האלקית ׁשהּנפׁש ּכדי אמנם, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאליהם.
ּבהמית, היֹותּה על הּבט מּבלי אׁשר הּבהמית, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש
ּובהמיים, ּגׁשמּיים לענינים רק היא ׁשּיכת עצמּה ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָּומּצד
ּכ ּכדי עד ההתּבֹוננּות עליה ּתפעל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום
ׁשּלּה, וההגּבלה מהּמדידה לצאת ּברצֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּתתעֹורר

ההתּבֹוננּות ּתחּלה להיֹות הּנפׁשצריכה על ׁשּפֹועלת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ּדקריאת ראׁשֹון ּדפסּוק ההתּבֹוננּות ׁשּזֹוהי ְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹהאלקית,
עֹולם, ׁשל אּלּופֹו המׁשכת ענין ׁשהּוא אחד, הוי' ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשמע,
ו), סעיף (ּכּנ"ל אלקי ּבהוי' ׁשּנמׁש ּדאנכי, ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאל"ף
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּדברּו ּבענין נמׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּולאחריֿזה
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבהמית, נפׁש על ּגם לפעל ועד, 69לעֹולם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

יצרי ּבׁשני ,לבב למ"ד.111ּבכל אֹות ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

e‰ÊÂמבאר ּדהּנה, ׁשבע, ּבבאר אׁשל וּיּטע ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּובקּבלה ׁשבע112ּבחסידּות על קאי ׁשבע ׁשּבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשמע, קריאת ׁשל ּבּׁשחר113ּברכֹות ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָ
ׁשּתים מבר ּובערב לאחריה, ואחת לפניה ׁשּתים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמבר

ּבירּוׁשלמי ואיתא לאחריה, ּוׁשּתים ּכנגד114לפניה ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּכתּוב וּיּטע115מה נאמר ועלֿזה .הּללּתי ּבּיֹום ׁשבע ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּדברכֹות העבֹודה ׁשּבאמצע היינּו, ׁשבע, ּבבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁשל
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משפטים.110) ר"פ תו"א עה"פ.111)ראה ופרש"י ספרי א. נד, ברכות א.112)משנה תשסב, ח"ד וירא ברכות113)אוה"ת משנה

א. בשחר).114)יא, ד"ה – שם ברכות בפרש"י (הובא ה"ה פ"א קסד.115)ברכות קיט, תהלים
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יחס יש שם מהשכל המידות 'לידת' כמו ועלול") "עילה – החסידות (בלשון

אין דבר) (לא מאין (דבר) יש בהתהוות הרי לתוצאה, הסיבה בין ודמיון וערך

"באין הוא לנברא בורא בין והפער למתהווה המהווה בין ודמיון ערך יחס, כל

ÈÁa˜ערוך" ÏÏk ‡ˆÓ� ‡Ï ÔÈ‡Ó Li‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈ�ÚL „ÚÂ¿«∆ƒ¿«ƒ¿««≈≈«ƒ…ƒ¿»¿»¿≈
ÌÈ‡¯·p‰לא לעולם ונברא «ƒ¿»ƒ

בורא, להיות מסוגל יהיה

˙ÏÚBt BÊ ˙e��Ba˙‰Âעל ¿ƒ¿¿∆∆
ÌÏBÚaהאדם B˙BÈ‰a ÌbL∆«ƒ¿»»

מלובשת תהיה האלוקית ונפשו

הבהמית ונפש ∆¿È‰Èƒ‰בגוף
Li‰ Ïeha BÏˆ‡יכיר והוא ∆¿ƒ«≈

של בדרגא כי אם ה', באחדות

תתאה". «Ô·eÓe,"יחודא
,„enÏ ÏL ÔÈ�Ú Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿»∆ƒ
ÏÚBtL ÔÙ‡a ‡Ï Ï·‡¬»…¿…∆∆≈

˙e‡ÈˆÓa Ïehaהתבטלות) ƒƒ¿ƒ
שום נשארת שלא כזו במידה

עצמית ומציאות יישות תחושת

בלבד) היש" "ביטול אלא

ÏLלאלוקות, BÙel‡Ï¿«∆
ÈÎ�‡c Û"Ï‡‰Ï ,ÌÏBÚ»¿»»∆¿»…ƒ
˙"Èa‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈

,˙ÈL‡¯·cכמבואר שהיא ƒ¿≈ƒ
מטעם שלמעלה התבטלות לעיל

enÏ„ודעת ˜¯ ‡l‡ברמה ∆»«ƒ
יותר ‰ÎLÓ˙נמוכה ÏÚBtL∆≈«¿»«
˙Úc‰וההרגשה ההבנה «««
»∆¿Ú¯Êaה'באחדות
‰Ó‰a110,בירמיהו נאמר ¿≈»

זרע ישראל בית את "וזרעתי

כך על ומבואר בהמה" וזרע אדם

נשמות שיש החסידות בתורת

אך אדם" "זרע בדרגת גבוהות
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כה i"gyz'd ,mixet

זֹו והתּבֹוננּות הּנבראים, ּבחיק ּכלל נמצא לא מאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהּיׁש
הּיׁש. ּבּטּול אצלֹו יהיה ּבעֹולם ּבהיֹותֹו ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפֹועלת
ׁשּפֹועל ּבאפן לא אבל לּמּוד, ׁשל ענין ּגם ׁשּזהּו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּומּובן,
ּדאנכי להאל"ף עֹולם, ׁשל לאּלּופֹו ּבמציאּות ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹּבּטּול
ׁשּפֹועל לּמּוד רק אּלא ּדבראׁשית, מהּבי"ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ּבהמה ּבזרע הּדעת הּבהמית110המׁשכת נפׁש ׁשּגם , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
הּׁשּיכת ההתּבֹוננּות עלֿידי הּיׁש לבּטּול יבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוהּגּוף
על לפעל ּתּוכל האלקית ׁשהּנפׁש ּכדי אמנם, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאליהם.
ּבהמית, היֹותּה על הּבט מּבלי אׁשר הּבהמית, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש
ּובהמיים, ּגׁשמּיים לענינים רק היא ׁשּיכת עצמּה ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָּומּצד
ּכ ּכדי עד ההתּבֹוננּות עליה ּתפעל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום
ׁשּלּה, וההגּבלה מהּמדידה לצאת ּברצֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּתתעֹורר

ההתּבֹוננּות ּתחּלה להיֹות הּנפׁשצריכה על ׁשּפֹועלת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ּדקריאת ראׁשֹון ּדפסּוק ההתּבֹוננּות ׁשּזֹוהי ְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹהאלקית,
עֹולם, ׁשל אּלּופֹו המׁשכת ענין ׁשהּוא אחד, הוי' ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשמע,
ו), סעיף (ּכּנ"ל אלקי ּבהוי' ׁשּנמׁש ּדאנכי, ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאל"ף
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּדברּו ּבענין נמׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּולאחריֿזה
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבהמית, נפׁש על ּגם לפעל ועד, 69לעֹולם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

יצרי ּבׁשני ,לבב למ"ד.111ּבכל אֹות ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

e‰ÊÂמבאר ּדהּנה, ׁשבע, ּבבאר אׁשל וּיּטע ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּובקּבלה ׁשבע112ּבחסידּות על קאי ׁשבע ׁשּבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשמע, קריאת ׁשל ּבּׁשחר113ּברכֹות ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָ
ׁשּתים מבר ּובערב לאחריה, ואחת לפניה ׁשּתים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמבר

ּבירּוׁשלמי ואיתא לאחריה, ּוׁשּתים ּכנגד114לפניה ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּכתּוב וּיּטע115מה נאמר ועלֿזה .הּללּתי ּבּיֹום ׁשבע ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּדברכֹות העבֹודה ׁשּבאמצע היינּו, ׁשבע, ּבבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁשל
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יחס יש שם מהשכל המידות 'לידת' כמו ועלול") "עילה – החסידות (בלשון
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ixeta`כו ineqal yipi` aiig

על ּדקאי ּדאׁשל, הענין יׁשנֹו ׁשבע) (ּבאר ׁשמע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָקריאת
אחד הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע ּדקריאתֿׁשמע, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהעבֹודה
ּבאפן ׁשהיא ועד, לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹּוברּו
הא' ל'. ש' א' האֹותּיֹות ג' ׁשל ענינם ּבּה ְְִִִֶֶָָָָָׁשּכלּולים
עֹולם, ׁשל לאּלּופֹו ּבבּטּול ההתּבֹוננּות על ְְְְִִֶַַַָָמֹורה
לגמרי מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה מּדרּגא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנמׁשכת
ּבחכמה וחֹודרת ּפלא) אֹותּיֹות (אל"ף האדם ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעבֹודת
מֹורה הש' ּבינה). אאּלפ חכמה אאּלפ) ׁשּבֹו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָּובינה
והל' הּמּדֹות, ּכללּות ׁשהם הּקּוין ּבג' ההמׁשכה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ע עדמֹורה נצחֿהֹודֿיסֹודֿמלכּות ּבבחינת ההמׁשכה ל ְְְְִִֵַַַַַַַָָָ
ּבפעל הּבהמית,116למעׂשה הּנפׁש על הּפעּלה ׁשּזֹוהי , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּובהמה. אדם מׁשּתּוים ׁשּבֹו ענין הּוא העׂשּיה ּכח ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
נחת העליֹון, הענג העליֹונה, הּכּונה נׁשלמת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹועלֿידיֿזה
הענינים עלֿידי רצֹוני, ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָרּוח

ּדוקא. ְְֶַַָָׁשּלמּטה

למצרים,p‰Â‰ט) ארזים יעקב נטל ּדאברהם מהאׁשל ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחרֿ נעׂשה ּומּזה לּמדּבר, נטלּום יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּובני
ּכנחׁש. נכּפף ׁשהיה הּקרׁשים ּבתֹו הּתיכֹון הּבריח ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכ

ּבזה ּבנטיעת117והענין אברהם ׁשל עבֹודתֹו לאחרי ׁשּגם , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
עדין זה אין ּובלמ"ד, ּבׁשי"ן ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאׁשל,
ּבּטּול ׁשּיהיה היא הּכּונה ּתכלית ׁשהרי הּכּונה, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתכלית
לינק יּוכל ׁשּלא ּבלבד זֹו ׁשּלא וכל, מּכל זה' ְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹה'ּלעּומת
ההמׁשכה עלֿידי נעׂשה זה (ׁשענין הּצמצּומים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמרּבּוי
מּבחינה אפּלּו לינק יּוכל ׁשּלא אּלא ולמ"ד), ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹּבׁשי"ן
הרצֹון, חּצֹונּיּות ּבחינת והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
ּובאפן הרצֹון, ּפנימּיּות המׁשכת להיֹות צריכה זה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹּובׁשביל
ּבגּלּוי, ׁשּיהיה היינּו, העּקרי, הענין יהיה הרצֹון ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּפנימּיּות
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i"gyz'd ,mixet

ּבמּתןּֿתֹורה, נפעל זה וענין וכּסּוי. העלם ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹולא
ּגם וזהּו ּבגלּוי. אלקי ּבהוי' ּדאנכי האל"ף נמׁש ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּבֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, ׁשל ותֹורה118ענינֹו ּביעקב עדּות וּיקם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
עלֿ ּבפעל ּבא ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהענין אּלא ּביׂשראל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׂשם

מלגאו ּומׁשה מּלבר ּדיעקב ענין ׁשּזהּו מׁשה, .119ידי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ּכדאיתא ויצחק, אברהם לגּבי ּדיעקב החּדּוׁש ּגם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹוכּידּוע

ׁשּקדם120ּבּזהר ארּוסין ּבחינת הם ויצחק ׁשאברהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדימינא הענין יׁשנֹו ּכאׁשר כן, ּולאחרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנּׂשּואין,

ויצחק (אברהם ּכּלה121ּוׂשמאלא ּובינייהּו אזי ׁשּזהּו122), , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ערבית ּתפּלת היא ׁשּתפּלתֹו יעקב, ׁשל ׁשענינּה123ענינֹו , ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

העליֹון יחּוד נעׂשית124הּוא ׁשעלֿידיֿזה הּנּׂשּואין, ענין , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ענין והּוא עצמית, המׁשכה ׁשהיא הּטּפה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהמׁשכת
איןֿסֹוף ּומהּות עצמּות העליֹון, הענג וגּלּוי ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹהמׁשכת
ּדאברהם מהאׁשל נעׂשה יעקב ׁשעלֿידי וזהּו ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּברּוֿהּוא.
ׁשעלֿידיֿזה היינּו, ּכנחׁש, נכּפף ׁשהיה הּתיכֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּבריח
מּזה, ויתירה הּקדמֹוני, הּנחׁש ׁשל ענינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנתּבּטל

עּמֹו יׁשלים אֹויביו ּגם ּדאתהּפכא, הענין ,125ׁשּפֹועלים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ
הּתיכֹון ּבריח נעׂשה ּבריח, נחׁש ׁשּמבריח126ׁשּתמּורת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּבּמׁשּכן, הּצדדים ג' ּכל את ּומחּבר הּקרׁשים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבתֹו
וׁשכנּתי נעׂשה ׁשעלֿידֹו הּמׁשּכן מיּסד ׁשעליו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהיינּו,

ּבחסידּות127ּבתֹוכם וכּמבאר ,יתּבר לֹו ּדירה ׁשענין128, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהּוא ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו נמצא ׁשּבּה הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּדירה

מּטה. למּטה עד האחדּות המׁשכת ְְְְִַַַַַַַָָָָענין
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כז i"gyz'd ,mixet

ּבמּתןּֿתֹורה, נפעל זה וענין וכּסּוי. העלם ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹולא
ּגם וזהּו ּבגלּוי. אלקי ּבהוי' ּדאנכי האל"ף נמׁש ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּבֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, ׁשל ותֹורה118ענינֹו ּביעקב עדּות וּיקם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
עלֿ ּבפעל ּבא ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהענין אּלא ּביׂשראל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׂשם

מלגאו ּומׁשה מּלבר ּדיעקב ענין ׁשּזהּו מׁשה, .119ידי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ּכדאיתא ויצחק, אברהם לגּבי ּדיעקב החּדּוׁש ּגם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹוכּידּוע

ׁשּקדם120ּבּזהר ארּוסין ּבחינת הם ויצחק ׁשאברהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדימינא הענין יׁשנֹו ּכאׁשר כן, ּולאחרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנּׂשּואין,

ויצחק (אברהם ּכּלה121ּוׂשמאלא ּובינייהּו אזי ׁשּזהּו122), , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ערבית ּתפּלת היא ׁשּתפּלתֹו יעקב, ׁשל ׁשענינּה123ענינֹו , ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

העליֹון יחּוד נעׂשית124הּוא ׁשעלֿידיֿזה הּנּׂשּואין, ענין , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ענין והּוא עצמית, המׁשכה ׁשהיא הּטּפה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהמׁשכת
איןֿסֹוף ּומהּות עצמּות העליֹון, הענג וגּלּוי ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹהמׁשכת
ּדאברהם מהאׁשל נעׂשה יעקב ׁשעלֿידי וזהּו ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּברּוֿהּוא.
ׁשעלֿידיֿזה היינּו, ּכנחׁש, נכּפף ׁשהיה הּתיכֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּבריח
מּזה, ויתירה הּקדמֹוני, הּנחׁש ׁשל ענינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנתּבּטל

עּמֹו יׁשלים אֹויביו ּגם ּדאתהּפכא, הענין ,125ׁשּפֹועלים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ
הּתיכֹון ּבריח נעׂשה ּבריח, נחׁש ׁשּמבריח126ׁשּתמּורת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּבּמׁשּכן, הּצדדים ג' ּכל את ּומחּבר הּקרׁשים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבתֹו
וׁשכנּתי נעׂשה ׁשעלֿידֹו הּמׁשּכן מיּסד ׁשעליו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהיינּו,

ּבחסידּות127ּבתֹוכם וכּמבאר ,יתּבר לֹו ּדירה ׁשענין128, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהּוא ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו נמצא ׁשּבּה הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּדירה

מּטה. למּטה עד האחדּות המׁשכת ְְְְִַַַַַַַָָָָענין
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ה.118) עח, א).119)תהלים (כט, יג תקון תקו"ז א.120)ראה קכו, שרה חיי אוה"ת וראה א. קלג, ר"פ121)ח"א תו"א ראה

ובכ"מ. בשבחין".122)תולדות. "אזמר שם.123)בפיוט זח"א שם.124)ראה לזח"א האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ע"פ125)ראה

ה"ג. פ"ח תרומות ירושלמי וראה ז. טז, ואילך.126)משלי ג'מח ע' ח"ח תרומה אוה"ת גם ח.127)ראה כה, ראה128)תרומה
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ׁשּכאׁשרe‰ÊÂי) לפּורים, ּבנֹוגע ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּקּב"ה אמר אּמה, חמּׁשים ּגבֹוּה עץ עׂשה ֲִִֵַַַַָָָָָָָָָהמן
ּתחת והּׁשענּו ואמר אברהם קדם ׁשּכבר העץ, יהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

ּבזה והענין עץ. ה' וּיֹורהּו נאמר ּבמׁשה וכן ,129העץ, ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכתיב רּבֹותינּו130ּדהּנה ודרׁשּו היהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָ

היתה131ז"ל מּתןּֿתֹורה ׁשּבׁשעת ּכבר, ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשאף והינּו, הּפּורים. ּבימי היה והּסּיּום ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָההתחלה,
מּכלֿמקֹום, ּדמּתןּֿתֹורה, הענין ּכבר היה לכן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּמּקדם
ואּלּו והגּבלה, ּבמדידה ּומצֹות הּתֹורה ענין היה אז ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָעד
עצת אז היתה ולכן ּבהעלם. רק היה העליֹון ענג ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחינת
צפע, יצא נחׁש מּׁשרׁש המן, עלֿידי הּקדמֹוני ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנחׁש
והגּבלה, מּמדידה ׁשּלמעלה מּבחינה יניקה לקּבל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשרצה
יֹודע איני נאמר זֹו ׁשּבבחינה הרצֹון, חיצֹונּיּות ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחינת
ועלֿזה ּכאֹורה, ּכחׁשכה ׁשּׁשם ּכיון חפץ, מהם ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבאיזה

מּבחינת132נאמר לקּבל ׁשּיכֹולים הוי', ּגֹוים ּכל על רם ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּמה,133רם חמּׁשים ּגבֹוּה עץ יעׂשּו ּׁשּכתּוב מה וזהּו . ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה על מֹורה חמּׁשים מסּפר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדהּנה,
ּדאף129הׁשּתלשלּות ּבקדּׁשה, ּגם ּׁשּמצינּו ּוכפי , ְְְְְְִִִִֶַַַָָֻ

האדם134ׁשּנאמר ּבכח מּכלֿמקֹום, יֹום, חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ
עבֹודתֹו ׁשעֹובד ׁשעלֿידיֿזה אּלא יֹום, מ"ט רק ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלסּפר

ּתהיינה ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע יֹום, מ"ט אזי135ּבמׁש , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
החמּׁשים ּדיֹום הענין ּגם מּמילא ּבדר אבל136נמׁש . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבבחינת להיֹות יכֹול אזי ּבעבֹודה, חּסרֹון יׁשנֹו ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָּכאׁשר
ּכאֹורה, ּדכחׁשכה הענין ׁשּבֹו) החּצֹונּיּות (מּצד ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהחמּׁשים
לּמל אמר ּובּבקר גֹו' עץ ׁשּיעׂשּו לחׁשב יכֹולים ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹולכן
ואם ּכאֹורה, ּכחׁשכה ׁשהרי גֹו', ויתלּו עֹולם) ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ(מלּכֹו

לֹוצד ּתּתן מה .137קּת ְִֵַַָָ
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תרל"ה סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי

קצג. ע' תרע"ח קס. ע' תרס"ט ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ריש תרומה129)ח"ב ואילך. ב'תקצה ע' ח"ז וארא אוה"ת גם ראה

ג'נג. ע' כז.130)ח"ח ט, א.131)אסתר פח, ד.132)שבת קיג, ובכ"מ.133)תהלים ד. נו, וארא תו"א טז.134)ראה כג, אמור

טו.135) שם.136)שם, וארא אוה"ת ג. לה, שה"ש א. יב, במדבר ז.137)לקו"ת לה, איוב
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ÔÓ‰ ¯L‡kL ,ÌÈ¯eÙÏ Ú‚B�a L¯„na ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (È¿∆««∆»«ƒ¿»¿≈«¿ƒ∆«¬∆»»
,ıÚ‰ ‰È‰È ‡Ï ‰"aw‰ ¯Ó‡ ,‰n‡ ÌÈMÓÁ dB·b ıÚ ‰NÚ»»≈»«¬ƒƒ«»»««»»…ƒ¿∆»≈

Ú‰ ˙Áz e�ÚM‰Â ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì„˜ ¯·kL‰LÓa ÔÎÂ ,ı ∆¿»»««¿»»¿»«¿ƒ»¬««»≈¿≈¿…∆
ıÚ '‰ e‰¯BiÂ ¯Ó‡�.המאמר בתחילת לעיל שהובאו ז"ל חכמינו כמאמרי ∆¡««≈≈

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â129‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
הפורים ימי È˙k130·לגבי ¿ƒ

,ÌÈ„e‰È‰ eÏa˜Â eÓiƒ̃¿¿ƒ¿«¿ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ eL¯„Â131 ¿»¿«≈«

eÓi˜הפורים Ó‰בימי ƒ¿«
¯·k eÏawM,תורה במתן ∆ƒ¿¿»

‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«««»»¿»
‰ÏÁ˙‰‰,התורה קבלת של ««¿»»

ÈÓÈa ‰È‰ Ìeiq‰Â¿«ƒ»»ƒ≈
Û‡L ,e�È‰Â .ÌÈ¯et‰«ƒ¿«¿∆«
¯·k ‰È‰ ÔÎÏ Ì„wnL∆ƒ…∆»≈»»¿»
ŒÏkÓ ,‰¯BzŒÔzÓc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿««»ƒ»
ÔÈ�Ú ‰È‰ Ê‡ „Ú ,ÌB˜Ó»«»»»ƒ¿«
‰„È„Óa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Âששורשו רצון כמו ¿«¿»»
ניכר אינו ÈÁa�˙ומקורו el‡Â¿ƒ¿ƒ«

˜¯ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ ‚�Ú…∆»∆¿»»«
ÌÏÚ‰a.("כמוס ÔÎÏÂ("טעם ¿∆¿≈¿»≈

Ê‡ ‰˙È‰שמדובר למרות »¿»»
תורה מתן שלאחר בתקופה

ŒÏÚ È�BÓ„w‰ LÁ� ˙ˆÚ¬«»»««¿ƒ«
LÁ� L¯MÓ ,ÔÓ‰ È„È¿≈»»ƒ…∆»»
Ïa˜Ï ‰ˆ¯L ,ÚÙˆ ‡ˆÈ≈≈∆«∆»»¿«≈
‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁaÓ ‰˜È�È¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»
˙�ÈÁa ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ«
,ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ»»
È�È‡ ¯Ó‡� BÊ ‰�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»∆¡«≈ƒ
,ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ≈«¿≈∆≈∆»≈
‰ÎLÁk ÌML ÔÂÈk≈»∆»«¬≈»

,‰¯B‡kבמאמר לעיל כמבואר »»
‰ÊŒÏÚÂנעלית דרגה אותה על ¿«∆

מקום תפיסת אין שבה

התחתונים של Ó‡�132ÌÈÏBÎiL¯למעשיהם ,'ÈÂ‰ ÌÈBb Ïk ÏÚ Ì¯ ∆¡«»«»ƒ¬»»∆¿ƒ
Ì¯ ˙�ÈÁaÓ Ïa˜Ï133בבחינת נמצא הקדושֿברוךֿהוא כאשר כי ¿«≈ƒ¿ƒ«»

יכולים הגויים וגם והגויים ישראל בני בין להבדיל כביכול, יורד, אינו רוממות

"המשפילי (ככתוב כביכול 'יורד' הקדושֿברוךֿהוא כאשר ורק חיות לקבל

שכי את משרה הוא הרי ישראל.לראות"), בני על רק נתו

¯tÒÓ ,‰p‰c ,‰n‡ ÌÈMÓÁ dB·b ıÚ eNÚÈ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«¬≈»«¬ƒƒ«»¿ƒ≈ƒ¿«
˙eÏ˘ÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈMÓÁ129 ¬ƒƒ∆«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

פעמים (שבע מ"ט שמספרו

משבע אחת שכל כפי שבע,

השבע) מכל כלולה המידות

Ìb e�ÈˆnM ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ«
¯Ó‡pL Û‡c ,‰M„˜a134 ƒ¿À»¿«∆∆¡«

העומר ספירת לגבי בתורה

,ÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒzƒ¿¿¬ƒƒ
Ì„‡‰ ÁÎa ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿…«»»»
,ÌBÈ Ë"Ó ˜¯ ¯tÒÏƒ¿…«
בספירת נשלמת העומר וספירת

(שהם יום וארבעים תשעה

שבועות) ŒÏÚLשבעה ‡l‡∆»∆«
„·BÚL ‰ÊŒÈ„Èלמטה האדם ¿≈∆∆≈

,ÌBÈ Ë"Ó CLÓa B˙„B·Ú¬»¿∆∆
˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L∆««»¿ƒ

‰�ÈÈ‰z135CLÓ� ÈÊ‡ , ƒ¿∆»¬«ƒ¿»
Ìbמלמעלה ‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»«

ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈc ÔÈ�Ú‰136. »ƒ¿»¿«¬ƒƒ
ÔB¯qÁ B�LÈ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆∆¿ƒ»

,‰„B·Úaמצידו האדם כאשר »¬»
שבע בירור את השלים לא

לפרטיהן שלו »¬‡ÈÊהמידות
˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿ƒ«
„vÓ) ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ«
ÔÈ�Ú‰ (BaL ˙ei�BvÁ‰«ƒƒ∆»ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,‰¯B‡k ‰ÎLÁÎc¿«¬≈»»»¿»≈

ÌÈÏBÎÈאוהביו וכל אשתו זרש ¿ƒ
הסטרא כוחות שהם המן של

לקדושה המנגדים אחרא

'B‚ ıÚ eNÚiL ·LÁÏ«¿…∆«¬≈
BkÏÓ) CÏnÏ ¯Ó‡ ¯˜a·e«…∆¡…«∆∆«¿
,'B‚ eÏ˙ÈÂ (ÌÏBÚ ÏL∆»¿ƒ¿

BÏ Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡Â ,‰¯B‡k ‰ÎLÁk È¯‰L137זו ומבחינה ∆¬≈«¬≈»»»¿ƒ»«¿»«ƒ≈
אלא רשעים". של "מעשיהם על צדיקים" של ב"מעשיהם עדיפות ניכרת לא

מחשבתם. ולפי לדעתם רק הדברים פני הם שכך
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C‡ׁשעמדּו יׂשראל ּבני ׁשל עבֹודתם הֹועילה זה על «ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
נפׁש מסירת ׁשל ּבתנּועה ּכּלּה הּׁשנה ּכל 138ּבמׁש, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכאּלּו ׁשהיּו אף ּדהּנה, הרצֹון. ּפנימּיּות מּצד ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא
רׁשע אֹותֹו ׁשל מּסעּודתֹו ׁשּנכנס139ׁשּנהנּו לפי זה הרי , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו (ּכמאמר ׁשטּות רּוח עֹובר140ּבהם אדם אין ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָ
על ׁשּמכּסה ׁשטּות), רּוח ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעברה
ׁשּנמׁש ּכפי האל"ף ּבחינת על ואפּלּו והּבינה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהחכמה
חכמה אאּלפ) ּובינה ּדחכמה ּבכלים והגּבל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻונמּדד
נֹוגע ׁשאינֹו זמן ּכל רק ׁשּי זה ּכל א ּבינה), ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאאּלפ
ּפנימּיּות מּצד ּכי הרצֹון, ּבפנימּיּות אן) ניט רירט ְְְִִִִִִִִִֶַָָָ(עס
ואינֹו רֹוצה אינֹו מּיׂשראל ׁשּבּקּלים קל אפּלּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרצֹון

מאלקּות נפרד להיֹות הּמגּלה141יכֹול סּפּור ׁשּבכל וזהּו . ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ
יהּודים ּבׁשם יׂשראל ּבני רּבֹותינּו142נקראים ּכמאמר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ

ּדכיון143ז"ל יהּודי, נקרא זרה ּבעבֹודה הּכֹופר ּכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ׁשעֹודּנּו ולחׁשב לטעֹות מקֹום אין זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּבענין

ּפנימּיים,144ּביהדּותֹו ּבכחֹות רק לא ׁשּנֹוגע ענין זה הרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ועצמּות ּבפנימּיּות אּלא הרצֹון, ּבחּצֹונּיּות רק ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹולא
טף זקן ועד מּנער יׂשראל, ּבני ּכל עמדּו ולכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנפׁש,

הּׁשנה145ונׁשים ּכל ּבמׁש נפׁש מסירת ׁשל ּבתנּועה , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּנמׁשכתּכּלּה. ּדמסירתֿנפׁש העבֹודה אפן ועלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ׁשּבּנפׁש, עדן ּבחינת הענג, ענין ׁשהּוא הרצֹון, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּפנימּיּות
המן ׁשארּור ודרּגא ּבמקֹום ׁשּגם למעלה, ּגם ּכן ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָפעלּו
הרצֹון ּפנימּיּות המׁשכת ּתהיה ּבׁשוה, הם מרּדכי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוברּו
ּדוקא. צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהם חפץ להיֹות העליֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוחפץ

e‰ÊÂאברהם קדם ׁשּכבר העץ יהיה לא הּקּב"ה ׁשאמר ¿∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכי העץ, עם העבֹודה ׁשעלֿידי היינּו, כּו', ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּומׁשה

הּׂשדה עץ ּבאפן146האדם האדם, עבֹודת ּכללּות ׁשּזֹוהי , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
את להמׁשי היא ׁשעבֹודתֹו ׁשבע, ּבבאר אׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדוּיּטע
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ב.138) צ, אורה שערי א. צז, אסתר מגילת יח.139)תו"א פ"ז, אסת"ר א. יב, מגילה רע"א.140)ראה ג, אגרותֿקודש141)סוטה

סיון). כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ צט,142)אדמו"ר תו"א ראה

ועוד. א. צג, אורה שערי רע"א.143)א. יג, פי"ד.144)מגילה תניא יג.145)ראה ג, אסתר יט.146)ע"פ כ, שופטים פ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CLÓa e„ÓÚL Ï‡¯NÈ È�a ÏL Ì˙„B·Ú ‰ÏÈÚB‰ ‰Ê ÏÚ C‡««∆ƒ»¬»»∆¿≈ƒ¿»≈∆»¿¿∆∆
dlk ‰�M‰ Ïkלניצחון ועד אדר בחודש המן גזירת שהתחילה מאז »«»»À»

הבא השנה של אדר בחודש �LÙההמוחלט ˙¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe�˙a138 ƒ¿»∆¿ƒ«∆∆
כלום להם עושה המן היה לא דתם להמיר רצו אם שהרי השם קידוש "על

אלא היהודים על אלא גזר שלא

כל למות עצמן מסרו שהם

להם היתה ולא כולה השנה

(תורה וח"ו..." ח"ו חוץ מחשבת

אסתר), מגלת הזקן, לרבנו אור

˙eiÓÈ�t „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«¿ƒƒ
ÔBˆ¯‰אל הביטול שמבחינתה »»

ולא בשלימות הוא הקב"ה

"מחשבת אפילו להיות יכולה

eÈ‰Lחוץ". Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»
B˙„eÚqÓ e�‰pL el‡k»≈∆∆¡ƒ¿»

ÚL¯ B˙B‡ ÏL139,ואמרו ∆»»
היה זה שדבר ז"ל חכמינו

המן לגזירת Ê‰הגורם È¯‰¬≈∆
Ì‰a Ò�ÎpL ÈÙÏשעה לפי ¿ƒ∆ƒ¿«»∆

¯Ó‡Ók) ˙eËL Áe¯«¿¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯140Ì„‡ ÔÈ‡ «≈«≈»»

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯·Ú ¯·BÚ≈¬≈»∆»ƒ≈
,(˙eËL Áe¯ Ba Ò�Î�ƒ¿««¿
‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆««»¿»
ÏÚ elÙ‡Â ,‰�Èa‰Â¿«ƒ»«¬ƒ«
ÈÙk Û"Ï‡‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«»»∆¿ƒ
Ïa‚‰Â „cÓ�Â CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿À¿«
‰�È·e ‰ÓÎÁc ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿»¿»ƒ»
EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ EÙl‡‡)¬«∆¿»¿»¬«∆¿

,(‰�Èaהופך זה עניין וגם ƒ»
ומכוסה נעלם Ïkלהיות C‡«»

ÔÓÊ Ïk ˜¯ CiL ‰Ê∆«»«»¿«
Ë¯È¯ ÒÚ) Ú‚B� B�È‡L∆≈≈«∆ƒ¿

Ô‡ ËÈ�אכפת לא 'נוגע', )לא ƒ»
Èk ,ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»»ƒ
È¯‰ ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈ�t „vÓƒ«¿ƒƒ»»¬≈
ÌÈlwaL Ï˜ elÙ‡¬ƒ«∆««ƒ
‰ˆB¯ B�È‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈∆

˙e˜Ï‡Ó „¯Ù� ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡Â141הסיבה שכל בתניא וכמבואר ¿≈»ƒ¿ƒ¿»≈¡…
הוא באלוקות לדבוק האדם של הרצון על לכסות עלולה שטות שהרוח לכך

האדם בין פירוד גורמת לא ה' רצון על שעבירה המוטעית המחשבה בגלל

שאין וברור ה' קידוש על נפש במסירות כשמדובר אבל לקדושֿברוךֿהוא

מייחודו להיפרד שלא נפשו את מוסר שבקלים" "קל גם כזו, לטעות מקום

ÌLaואחדותו. Ï‡¯NÈ È�a ÌÈ‡¯˜� ‰l‚n‰ ¯etÒ ÏÎaL e‰ÊÂ¿∆∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
ÌÈ„e‰È142Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,143‰¯Ê ‰„B·Úa ¯ÙBk‰ Ïk ¿ƒ¿«¬««≈«»«≈»¬»»»

‰Ê ÔÈ�ÚaL ÔÂÈÎc ,È„e‰È וח"ו"�˜¯‡ ח"ו חוץ "מחשבת ‡ÔÈשל ƒ¿»¿ƒ¿≈»∆¿ƒ¿»∆≈
·LÁÏÂ ˙BÚËÏ ÌB˜Ó»ƒ¿¿«¿…

B˙e„‰Èa ep„BÚL144È¯‰ , ∆∆¿«¬¬≈
˜¯ ‡Ï Ú‚BpL ÔÈ�Ú ‰Ê∆ƒ¿»∆≈«…«
˜¯ ‡ÏÂ ,ÌÈiÓÈ�t ˙BÁÎa¿…¿ƒƒƒ¿…«
‡l‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙ei�BvÁa¿ƒƒ»»∆»
˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿«¿
Ïk e„ÓÚ ÔÎÏÂ ,LÙp‰«∆∆¿»≈»¿»
„ÚÂ ¯ÚpÓ ,Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿«

ÌÈL�Â ÛË Ô˜Ê145, »≈«¿»ƒ
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כט i"gyz'd ,mixet

C‡ׁשעמדּו יׂשראל ּבני ׁשל עבֹודתם הֹועילה זה על «ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
נפׁש מסירת ׁשל ּבתנּועה ּכּלּה הּׁשנה ּכל 138ּבמׁש, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכאּלּו ׁשהיּו אף ּדהּנה, הרצֹון. ּפנימּיּות מּצד ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא
רׁשע אֹותֹו ׁשל מּסעּודתֹו ׁשּנכנס139ׁשּנהנּו לפי זה הרי , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו (ּכמאמר ׁשטּות רּוח עֹובר140ּבהם אדם אין ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָ
על ׁשּמכּסה ׁשטּות), רּוח ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעברה
ׁשּנמׁש ּכפי האל"ף ּבחינת על ואפּלּו והּבינה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהחכמה
חכמה אאּלפ) ּובינה ּדחכמה ּבכלים והגּבל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻונמּדד
נֹוגע ׁשאינֹו זמן ּכל רק ׁשּי זה ּכל א ּבינה), ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאאּלפ
ּפנימּיּות מּצד ּכי הרצֹון, ּבפנימּיּות אן) ניט רירט ְְְִִִִִִִִִֶַָָָ(עס
ואינֹו רֹוצה אינֹו מּיׂשראל ׁשּבּקּלים קל אפּלּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרצֹון

מאלקּות נפרד להיֹות הּמגּלה141יכֹול סּפּור ׁשּבכל וזהּו . ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ
יהּודים ּבׁשם יׂשראל ּבני רּבֹותינּו142נקראים ּכמאמר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ

ּדכיון143ז"ל יהּודי, נקרא זרה ּבעבֹודה הּכֹופר ּכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ׁשעֹודּנּו ולחׁשב לטעֹות מקֹום אין זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּבענין

ּפנימּיים,144ּביהדּותֹו ּבכחֹות רק לא ׁשּנֹוגע ענין זה הרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ועצמּות ּבפנימּיּות אּלא הרצֹון, ּבחּצֹונּיּות רק ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹולא
טף זקן ועד מּנער יׂשראל, ּבני ּכל עמדּו ולכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנפׁש,

הּׁשנה145ונׁשים ּכל ּבמׁש נפׁש מסירת ׁשל ּבתנּועה , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּנמׁשכתּכּלּה. ּדמסירתֿנפׁש העבֹודה אפן ועלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ׁשּבּנפׁש, עדן ּבחינת הענג, ענין ׁשהּוא הרצֹון, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּפנימּיּות
המן ׁשארּור ודרּגא ּבמקֹום ׁשּגם למעלה, ּגם ּכן ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָפעלּו
הרצֹון ּפנימּיּות המׁשכת ּתהיה ּבׁשוה, הם מרּדכי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוברּו
ּדוקא. צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהם חפץ להיֹות העליֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוחפץ

e‰ÊÂאברהם קדם ׁשּכבר העץ יהיה לא הּקּב"ה ׁשאמר ¿∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכי העץ, עם העבֹודה ׁשעלֿידי היינּו, כּו', ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּומׁשה

הּׂשדה עץ ּבאפן146האדם האדם, עבֹודת ּכללּות ׁשּזֹוהי , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
את להמׁשי היא ׁשעבֹודתֹו ׁשבע, ּבבאר אׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדוּיּטע
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CLÓa e„ÓÚL Ï‡¯NÈ È�a ÏL Ì˙„B·Ú ‰ÏÈÚB‰ ‰Ê ÏÚ C‡««∆ƒ»¬»»∆¿≈ƒ¿»≈∆»¿¿∆∆
dlk ‰�M‰ Ïkלניצחון ועד אדר בחודש המן גזירת שהתחילה מאז »«»»À»

הבא השנה של אדר בחודש �LÙההמוחלט ˙¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe�˙a138 ƒ¿»∆¿ƒ«∆∆
כלום להם עושה המן היה לא דתם להמיר רצו אם שהרי השם קידוש "על
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ixeta`ל ineqal yipi` aiig

ּובאפן הרצֹון, ּפנימּיּות ענין ׁשהּוא ּדאנכי, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאל"ף
יהיּו ׁשּלא הּמּדֹות ּכללּות ׁשהם הּקּוין ג' ּבּׁשי"ן, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשחֹודר
ׁשּזה ועד יחד, יתאחדּו אּלא מתּפרדין ענפין ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבבחינת
הּלֹומד ענין ׁשהּוא הּלמ"ד, עלֿידי מּטה למּטה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמׁש
הּבהמית, לּנפׁש עד הׂשּכלּתי, מלּמדי מּכל אדם, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָמּכל
ולפניֿזה מּלגאו, מׁשה מׁשה, עלֿידי ּבזה ׁשּנתוּסף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּוכפי
נעׂשה ּולאחריֿזה למצרים הארזים ׁשהביא מּלבר, ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיעקב
הּנה הּקרׁשים, ּבתֹו ׁשּמבריח הּתיכֹון ּבריח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמהם
מּזה, ויתירה (ּדהמן), העץ יהיה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹעלֿידיֿזה
אתהּפכא, ׁשל ּבאפן - העץ יהיה ּדלא הענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּפֹועלים
ּכׁשם למרּדכי, הכין אׁשר העץ על המן את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתלּו
מיּסד ׁשעליו הּתיכֹון ּבריח נעׂשה ּבריח הּנחׁש ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתמּורת

ט). סעיף (ּכּנ"ל ְְִִַַַָהּמׁשּכן

ּדֹורe‰ÊÂיא) ּבכל ונעׂשים ׁשּנזּכרים הּפּורים ׁשּבימי ¿∆ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ּבאפן147ודֹור ּפּורים ּדׂשמחת הענין יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לברּו המן ארּור ּבין ידע ּדלא עד לבסּומי איניׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשחּיב
ׁשּיׁשנם היינּו, הפּכּיים, ענינים ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרּדכי,

ּתכליתהענ וזֹוהי מרּדכי, ּוברּו המן ּדארּור ינים ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָ
וענין .ּברּו יהיה ּומרּדכי ארּור, יהיה ׁשהמן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָהעבֹודה
ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי עלֿידי ּפֹועלים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹזה
ּבבחינת ׁשּמּגיעים היינּו, מרּדכי, לברּו המן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָארּור
ּוברּו המן מארּור למעלה הּוא עצמֹו ׁשּמּצד ְְְִֵֶַַַָָָָָָָהרצֹון
ּפֹועלים וׁשם אּמה, ּדחמּׁשים הּדרּגא ׁשּזֹוהי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָמרּדכי,
אתהּפכא יהיה מרּדכי, את ויתלּו לּמל אמר ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתמּורת

למיתקּו ּומרירּו לנהֹורא על148חׁשּוכא המן את ׁשּיתלּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
הּמל מּלפני יצא ּומרּדכי למרּדכי, הכין אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעץ

וגֹו' וחּור ּתכלת מלכּות הענינים149ּבלבּוׁש ׁשּׁשה (ּכל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר ּבּכתּוב), ׁשּׁשה150ׁשּנמנּו על ּדקאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּתֹורה ּובפרט ּבכלל, הּתֹורה ענין ׁשּזהּו מׁשנה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָסדרי
למּטה העליֹון רצֹון ּגּלּוי ׁשענינּה ׁשעל151ֿׁשּבעלּֿפה, , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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עלֿידיֿזה נמׁש ולכן העליֹון. ענג ּגם נתּגּלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹידיֿזה
וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ּבאפן ּפּורים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹׂשמחת
מעׂשרה למּטה עד יׂשראל לבני ׁשּנמׁש ויקר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוׂשׂשֹון

ויקר. וׂשׂשֹון ׂשמחה ּדאֹורה הענינים ּכל ְְְְְִִִִִָָָָָָָָטפחים
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‰lb˙� ‰Êלמטה‚�Ú Ìb ∆ƒ¿«»«…∆
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הזה בעולם בפועל במעשה
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עלֿידיֿזה נמׁש ולכן העליֹון. ענג ּגם נתּגּלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹידיֿזה
וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ּבאפן ּפּורים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹׂשמחת
מעׂשרה למּטה עד יׂשראל לבני ׁשּנמׁש ויקר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוׂשׂשֹון

ויקר. וׂשׂשֹון ׂשמחה ּדאֹורה הענינים ּכל ְְְְְִִִִִָָָָָָָָטפחים
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום כ' וכ"ח אד"ר, בו כותב חוו"ד הרופא בהנוגע לבריאות,

ולפלא קצת מ"ש שנתוח הפראסטאטע הוא ענין חמור, ואף שלפני איזה שנים עשו מקצתו, והרי 

כאן עושים כהנ"ל ונחשב לנתוח רגיל, ואף שיש בזה ענינים הצריכים בירור ע"פ שו"ע )כי ע"פ רוב חותכים 

השבילים(, אבל כיון שכבר נעשה קצתו בטח גם אין מקום לבירור זה, כן קצת אינו מובן מ"ש שקשה לפרר 

האבן מפני גודלו, דלכאורה אין זה נפק"מ, ובכל אופן - בהנוגע לפועל, יתייעץ עוד הפעם עם שני רופאים 

במקצוע ויעשה כדעתם משותפת, והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות יתן להם הרעיון הנכון, לאיזה 

טפול ליעצו ויצליח הטפול,

והרי נמצאים אנו בחדש אדר אשר ימי מזל והצלחה הם לכל ישראל.

תקותי אף שאינו מזכיר מלה עד"ז, שכן עושה בהפצת המעינות ורצוני לקוות שגם מוסיף בזה 

כהציווי דמעלין בקדש.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

מקום הטפול הרפואי - יתיעץ עם רופא-ידידו היודע פרטי המקומות והרופאים המטפלים.

 ב"ה,  ח"י אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מפורים קטן בדבר פתיחת הדואר וכו'

ויהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבם בתוככי לבב כל ישראל לטובה בטוב הנראה והנגלה, אשר 

ישתמשו בהנ"ל לבשר ולקבל בשורות טובות בגשמיות וברוחניות גם יחד הן בענינים הכללים והן בענינים 

הפרטים אשר זה לזה מסייע ומוסיף,

וכיון שנמצאים אנו בימי חדש אדר ומאדר לאדר ומסמך גאולה לגאולה אדר לניסן, הנה מעקבתא 

הגאולה  לתכלית  ותומ"י  דידן  ובעגלא  וממנה  דגאולה  לאתחלתא  בתכ"י  מאתנו  כאו"א  יזכו  דמשיחא 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו אשר אז יקוים ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ועד לנחלה בלי 

מצרים.

בברכה לבשו"ט.
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מוגה בלתי

בגמרא‡. כתיב1איתא "מעיקרא כתיב2: ולבסוף טוב, ויום ומשתה משתה3שמחה ימי אותם לעשות
עלייהו" קבילו לא מלאכה (ביטול) עלייהו, קבילו ותענית "הספד כי, – כתיב" לא טוב יום ואילו ושמחה,
ומבואר טוב"). "יום כמו במלאכה אסור יהיה שפורים ואסתר מרדכי של רצונם היה שלכתחילה (אףֿעלֿפי

ועילוי.4בחסידות מעלה של ענין הוא במלאכה מותר שפורים זה שענין
ובהקדמה:·.

ותפילה תורה של בענינים אפילו שממעטים כך, כדי ועד מלאכה, מביטול להזהר יש במלאכה שמותר ביום
במלאכה למעט שלא בכדי במלאכה), שאסורים בימים שמוסיפים מה (לגבי נוספות ותפילות התורה קריאת –5.

דכתיב – הדבר ז"ל6וטעם חכמינו ודרשו תעבוד", ימים –7"ששת בפשטות גם ומובן מצותֿעשה. שהיא
יולד" לעמל "אדם ד"כל8שהרי זה, יום עם הקשורה הרוחנית למלאכה בנוגע הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .

עבידתיה" עביד ויומא .9יומא

צריך שהאדם בכך אלא) אחרים, בענינים שמקצרים בכך רק (לא מתבטא מלאכה מביטול הזהירות ותוכן
זה. יום של ולמלאכה לעבודה היום שבמשך והרגעים השעות כל את לנצל

בזה:‚ והענין .
בגמרא איתא – המלאכה לענין מלאכה.10בנוגע הואי חשיבא, במשכן דהואי שמלאכה

המלאכות של"ט מובן הרי המשכן, ממלאכות למדים המלאכות של"ט המשכןzexeywוכיון מלאכת –11עם

תיבה שיש (או שווה תיבה בשניהם שיש לפי חסֿושלום, מקרה בדרך אינו בתורה לימוד שכל ידוע שהרי
שיש מפני היא, מהשני, אחד ענין ללמוד יכולים הקב"ה של שבעולמו לכך הסיבה אלא בזה), וכיוצא מיותרת
(אלא מה"מלמד" משתלשל ה"למד" אחד, ענין בפנימיותם הם וה"למד" שה"מלמד" והיינו, ביניהם, שייכות

בזה). וכיוצא תיבה, באותה בתורה נזכרו ששניהם עלֿידיֿזה מתגלית זו ששייכות

(א) בשתים: היא השייכות דידן, שכלyxeydובנידון דהיינו המשכן, מלאכות הוא המלאכות ל"ט של
גם ולכן (ב) המשכן, ממלאכת משתלשלות zilkzdeהמלאכות dxhnd,הרשות מלאכות גם המלאכות, כל של

שכתוב כמו משכן, מהן לעשות – אחד12היא כל בתוך דייקא, "בתוכם" בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו
.13ואחד

שכתוב כמו – בזה ערוך'14והענין ב'שולחן וכפסקֿדין דעהו", דרכיך באכילתו15"בכל האדם, עניני שבכל
שממשיך כפי – בזה (והפירוש אביך אלקי את "דע – ד"דעהו" הענין להיות צריך בשינתו, ואפילו ובשתייתו

בלב אלא) בלבד, זו (ולא ועבדהו שכתובmly"16בכתוב) מה עלֿדרך שזהו יצריך"17, "בשני לבבך", ,18"בכל

"בלב זה אין עדיין אחד, יצר שחסר זמן כל ".mlyכי,
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(בלה"ק), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחות תוכן (*

חי"ח חב"ד ובבטאון בפ"ע, בקונטרס ונדפס ומ"מ, הערות בתוספת
ע' ח"ג .193 ע' ח"א שונים: במקומות בלקו"ש (ואח"כ ואילך 14 ע'
ח"י ואילך. 1330 ע' ואילך. 1280 ע' .1274 ע' ח"ד .14 הערה 916

זו במהדורא – .(224 ע' חי"ד ואילך. 324 ע' חי"א ואילך. 228 ע'
סרטֿ ע"פ הדברים, ואריכות הענינים פרטי גם ושולבו ניתוספו

הקלטה.
עוו. אלבאני ב585ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (**ַָ

ראוד. לראטלאנד ַָבסמיכות
ב.1) ה, מגילה
יט.2) ט, אסתר
כב.3) שם,
ובכ"מ.4) ד. צט, מג"א תו"א ראה
א.5) לג, קידושין ב. כב, מגילה א. טז, ברכות ראה
כא.6) לד, תשא ט. כ, יתרו
ובס'7) וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא

ישראל שנצטוו כשם שם): (יתרו דרשב"י ובמכילתא בלולה. מנחה

בפשטות מובן ועפ"ז המלאכה. על נצטוו כך שבת של עשה מצות על
ולעבדו יג) (יא, עה"פ עקב הספרי על בזה (ופליג ה פט"ז, ב"ר מרז"ל
קונטרס ג. כה, אחרי רמב"ן פי"א. אדר"נ ג"כ וראה לבבכם). בכל
שם וראה ב. (נד, בחולין רשאין לשון מיושב ועפ"ז – פי"ט. ומעין

ותוס'). רש"י
ז.8) ה, איוב
רע"ב.9) צד, זח"ג
וש"נ.10) ב. צו, שבת
(11.84 ע' ח"י תו"מ גם ראה
ח.12) כה, תרומה
ועוד.13) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ו.14) ג, משלי
סרל"א.15) או"ח
ט.16) כח, הימיםֿא דברי
ה.17) ו, ואתחנן
עה"פ.18) ופרש"י ספרי א. נד, ברכות

i"gyz'd mixetd bg zgiy

הרי – יצריך" ל"שני בנוגע אמורים הדברים הרשות,ואם לעניני בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה
בתוכם". "ושכנתי שיהיה לאלקות, "כלי" לעשותם שצריכים

למשכן העולם בין שהחילוק כיון – המשכן ממלאכות הרשות עולם של מלאכות ללמוד שיכולים הטעם וזהו
כבר הוא המשכן ל"פועל": "כח" בין חילוק רק בתוכם"),lretaהוא ("ושכנתי השכינה להשראת "מקדש"

רק זה הרי בעולם כמוgkaואילו לאדם, ניתן זה שענין אלא יתברך, לו דירה להיות כדי נברא העולם שהרי –

"לתקן"19שכתוב לעשות", אלקים ברא לו20"אשר דירה בפועל יהיה שהעולם פועל, לידי הכח את להביא ,

יתברך.

יומא„ ד"כל הענין שמצד כך, כדי ועד הקודש, מלאכת עם קשורות שבעולם המלאכות שכל מובן ומזה .
בענינים שהוא כפי עבידתיה" עביד שבעניניםmiipgexויומא עבידתיה" ב"עביד חילוק נעשה ,miinybdועד ,
זה. יום עם הקשורות הגשמיים למלאכות

ועלֿדרךֿזה גשמיים, בענינים החסדים נמשכו אזי החסד, מדת בעולם האירה שבו הראשון שביום ועלֿדרך
השבוע ימי בשאר כן וכמו ההפכי, בקו השני .21ביום

הם ה', בעבודת ברוחניות, המלאכות שעניני שכשם מובן, ielbaומזה dyrÎzeevn,'ה עבודת אופני שהרי ,

אלקיך" ה' את "ואהבת שכתוב כמו המצוות, במנין שנימנו מצוותֿעשה הם יראה, מצד או אהבה מצד עבודה
תירא" אלקיך ה' את22ו"את עלֿידם למלא בכח שיש הרשות, בעניני המותרות למלאכות בנוגע גם הוא כן –

מצוה. עניני – הרשות מעניני לעשות עבידתיה", ה"עביד

שיהיה זו למלאכה המוקדש הזמן כל את לנצל צריכים רוחנית שבמלאכה שכשם מובן, במלאכהlenn`ומזה
זו,

התורה, מלימוד אחד רגע מבטל אם שאפילו הוא, זמנו ורגע רגע שכל התורה ללימוד בנוגע שמצינו וכפי –
ז"ל רבותינו דרשו וגו'"24כי23"עליו תכרת הכרת וגו' בזה ה' –25דבר

המוקדש הזמן כל את ולמלא באמונה מלאכתו לעשות שצריך הרשות, בעניני לעבודה בנוגע גם הוא כן
יתקן שהאדם כזה באופן שנברא אם, כי "רשות", של ענין זה אין דבר של לאמיתתו שכן, הרשות, למלאכת
מלאכה. דביטול בענין כך כל ונזהרים שמתחשבים הטעם וזהו לאלקות. וכלי מצוה – מ"רשות" ויעשה וישלים

ה"מלאכות"‰ על לוותר שאין בזה, מודגש הרי עלייהו", קבילו לא מלאכה "(ביטול) שבפורים וכיון .
טוב". "יום בשם הנקראים ענינים בשביל אפילו זה יום עם הקשורות

ז"ל רבותינו כמאמר – היא דפורים היום מלאכת ידע".26והנה, דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב

שכתוב כמו השנה, כל במשך להיות צריכה – סתם שמחה שפוסק27כלומר: וכפי בשמחה", ה' את "עבדו
כ"ד כל במשך היא ה' שעבודת וכיון דוקא, בשמחה להיות צריכה ה' שעבודת לולב הלכות בסוף הרמב"ם

להיות זו שמחה צריכה דעהו", דרכיך "בכל להיות צריך שהרי המעתֿלעת, זוzecinzaשעות שמחה אמנם, .

ה'. במצוות קיום ונתינת וההכשר הפנימיות רק היא שהשמחה והיינו, ה', בעבודת מכוסה היא

לשמחה" "מועדים ענין שזהו – עבודה היא עצמה שהשמחה אופן ישנו מצותֿעשה28אך ישנה שאז ,

בחגך" השמחה.29"ושמחת ענין נעשה שממנו הסיבה הוא שה"חג" היינו, ,

להעמיד ביתֿדין "חייבים טוב' ב'יום שהרי – גביהם על עולה פורים בייןושמחת ימשכו ולא כו' שוטרים
רש"י30כו'" (כפירוש ביין – "לבסומי" חיוב ישנו בפורים ואילו גבול.26, בלי שמחה דהיינו ידע", דלא "עד – (
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ג.19) ב, בראשית
ובפרש"י.20) ו פי"א, ב"ר ראה
ובכ"מ.21) א. ל, שה"ש לקו"ת ספ"י. שעהיוה"א תניא ראה
יג.22) ו, ואתחנן
א.23) צט, סנהדרין
לא.24) טו, שלח

פ"א.25) תניא
ב.26) ז, מגילה
ב.27) ק, תהלים
וקידוש.28) יו"ט תפלת
יד.29) טז, ראה פ'
תקכט.30) סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע
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הרי – יצריך" ל"שני בנוגע אמורים הדברים הרשות,ואם לעניני בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה
בתוכם". "ושכנתי שיהיה לאלקות, "כלי" לעשותם שצריכים

למשכן העולם בין שהחילוק כיון – המשכן ממלאכות הרשות עולם של מלאכות ללמוד שיכולים הטעם וזהו
כבר הוא המשכן ל"פועל": "כח" בין חילוק רק בתוכם"),lretaהוא ("ושכנתי השכינה להשראת "מקדש"

רק זה הרי בעולם כמוgkaואילו לאדם, ניתן זה שענין אלא יתברך, לו דירה להיות כדי נברא העולם שהרי –

"לתקן"19שכתוב לעשות", אלקים ברא לו20"אשר דירה בפועל יהיה שהעולם פועל, לידי הכח את להביא ,

יתברך.

יומא„ ד"כל הענין שמצד כך, כדי ועד הקודש, מלאכת עם קשורות שבעולם המלאכות שכל מובן ומזה .
בענינים שהוא כפי עבידתיה" עביד שבעניניםmiipgexויומא עבידתיה" ב"עביד חילוק נעשה ,miinybdועד ,
זה. יום עם הקשורות הגשמיים למלאכות

ועלֿדרךֿזה גשמיים, בענינים החסדים נמשכו אזי החסד, מדת בעולם האירה שבו הראשון שביום ועלֿדרך
השבוע ימי בשאר כן וכמו ההפכי, בקו השני .21ביום

הם ה', בעבודת ברוחניות, המלאכות שעניני שכשם מובן, ielbaומזה dyrÎzeevn,'ה עבודת אופני שהרי ,

אלקיך" ה' את "ואהבת שכתוב כמו המצוות, במנין שנימנו מצוותֿעשה הם יראה, מצד או אהבה מצד עבודה
תירא" אלקיך ה' את22ו"את עלֿידם למלא בכח שיש הרשות, בעניני המותרות למלאכות בנוגע גם הוא כן –

מצוה. עניני – הרשות מעניני לעשות עבידתיה", ה"עביד

שיהיה זו למלאכה המוקדש הזמן כל את לנצל צריכים רוחנית שבמלאכה שכשם מובן, במלאכהlenn`ומזה
זו,

התורה, מלימוד אחד רגע מבטל אם שאפילו הוא, זמנו ורגע רגע שכל התורה ללימוד בנוגע שמצינו וכפי –
ז"ל רבותינו דרשו וגו'"24כי23"עליו תכרת הכרת וגו' בזה ה' –25דבר

המוקדש הזמן כל את ולמלא באמונה מלאכתו לעשות שצריך הרשות, בעניני לעבודה בנוגע גם הוא כן
יתקן שהאדם כזה באופן שנברא אם, כי "רשות", של ענין זה אין דבר של לאמיתתו שכן, הרשות, למלאכת
מלאכה. דביטול בענין כך כל ונזהרים שמתחשבים הטעם וזהו לאלקות. וכלי מצוה – מ"רשות" ויעשה וישלים

ה"מלאכות"‰ על לוותר שאין בזה, מודגש הרי עלייהו", קבילו לא מלאכה "(ביטול) שבפורים וכיון .
טוב". "יום בשם הנקראים ענינים בשביל אפילו זה יום עם הקשורות

ז"ל רבותינו כמאמר – היא דפורים היום מלאכת ידע".26והנה, דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב

שכתוב כמו השנה, כל במשך להיות צריכה – סתם שמחה שפוסק27כלומר: וכפי בשמחה", ה' את "עבדו
כ"ד כל במשך היא ה' שעבודת וכיון דוקא, בשמחה להיות צריכה ה' שעבודת לולב הלכות בסוף הרמב"ם

להיות זו שמחה צריכה דעהו", דרכיך "בכל להיות צריך שהרי המעתֿלעת, זוzecinzaשעות שמחה אמנם, .

ה'. במצוות קיום ונתינת וההכשר הפנימיות רק היא שהשמחה והיינו, ה', בעבודת מכוסה היא

לשמחה" "מועדים ענין שזהו – עבודה היא עצמה שהשמחה אופן ישנו מצותֿעשה28אך ישנה שאז ,

בחגך" השמחה.29"ושמחת ענין נעשה שממנו הסיבה הוא שה"חג" היינו, ,

להעמיד ביתֿדין "חייבים טוב' ב'יום שהרי – גביהם על עולה פורים בייןושמחת ימשכו ולא כו' שוטרים
רש"י30כו'" (כפירוש ביין – "לבסומי" חיוב ישנו בפורים ואילו גבול.26, בלי שמחה דהיינו ידע", דלא "עד – (
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ג.19) ב, בראשית
ובפרש"י.20) ו פי"א, ב"ר ראה
ובכ"מ.21) א. ל, שה"ש לקו"ת ספ"י. שעהיוה"א תניא ראה
יג.22) ו, ואתחנן
א.23) צט, סנהדרין
לא.24) טו, שלח

פ"א.25) תניא
ב.26) ז, מגילה
ב.27) ק, תהלים
וקידוש.28) יו"ט תפלת
יד.29) טז, ראה פ'
תקכט.30) סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע



i"gyz'dלד mixetd bg zgiy

מ" שנלמד "לבסומי" שהחיוב – זאת הנמשךiniועוד חיוב הוא ושמחה" "ימי"31משתה של רגע כל ,32על

ופעם בלילה פעם המגילה את קרא וכאשר החיוב, נמשך דלא לומר יש דפורים המצוות בשאר מהֿשאיןֿכן
הרמב"ם שכתב לאביונים דמתנות החיוב ואפילו חובתו. ידי יצא כבר לרעהו, מנות ב' ושלח שמצוה33ביום,

דאינו לומר יש בהם, היום.aiiegnלהרבות כל בזה

דלא ד"עד באופן השמחה שתהיה – ברוחניות ומלאכה כפשוטה מלאכה – הפורים יום של המלאכה וזוהי
וברוך המן שארור הוא יודע היום כל במשך אחד רגע ואם היום, כל במשך מרדכי" לברוך המן ארור בין ידע

לבסומי וחייב עדיין, חובתו ידי יצא שלא לומר יש .34מרדכי,

חידוש: דבר יש ובזה

קאכיל מיכל לשורפו עליו מחזר עצמו ש"הוא דכיון לאכלו, שיבוא חוששים שאין מצינו חמץ בדיקת גבי
(בתמיה).35מיניה"

הענין שהיה בגלל בפוריא" "לבסומי החיוב את לקיים כדי יין ששותה שאףֿעלֿפי – הוא בפורים והחידוש
יביא זה שענין ממנו נדרש מכלֿמקום, המן", ו"ארור מרדכי" "עדjtidד"ברוך – rciהדברים `lcארור בין

מרדכי". לברוך המן

– ממש בפועל ה"מלאכה" להיות צריכה ועכשיו פורים", "דרשת כאן עד שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ב לבסומי איניש מרדכי"."חייב לברוך המן ארור בין ידע דלא עד פוריא

(החדש)]. נפשי" לך "צמאה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

Âפורים של ההתוועדויות באחת פשוט36. איש אחד, חסיד היה הזקן רבינו שבימי אדמו"ר, מו"ח כ"ק סיפר ,
האריך ומכלֿמקום שבתפילה, הקשים במקומות המלות פירוש ידע אם שספק עד ההשכלה), (בדרגת ביותר
שחרית, בתפילת רק ולא החול, בימות גם אלא הכיפורים, ויום ראשֿהשנה טוב' ו'יום בשבת רק ולא בתפילה,
חכמינו (כלשון התפלל אלא ולחוץ, השפה מן אינה שתפילתו היה וניכר ערבית, ותפילת מנחה בתפילת גם אלא

הנפש".37ז"ל מיצוי "עד (
התפילה?! לאריכות ער") קומט ("ווי הוא שייך כיצד זה: על התפלאו והחסידים

אחד" בדיבור ושמור "זכור הזקן): לאדמו"ר (כוונתו מהרבי שמעתי אבל יודע... אינני ענה: 38וכששאלוהו,

ה"אחד". את ולשמור לזכור צריך דיבור בכל –

שני ביום ראשון, ביום בשיחה: אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון רצופות; שנה ארבעים התפלל זה ובפתגם
ניט ווערט חסידים בא ווארט "א אדמו"ר: מו"ח כ"ק אמר ועלֿזה בשבת. ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וכו', ַַָושלישי

ַַפארפאלן".

Êשדורשים כפי התפילה לעבודת שייכים אינם ומצבם מעמדם שמצד שטוענים לאלו המענה גם וזהו .
פירוש כמו עיקריים, בענינים אפילו חסר ולפעמים לזה, הקודמים ענינים אצלם שחסרים כיון נשיאינו, רבותינו

הנ"ל). (כבסיפור המלות
היחוד בשער כמבואר פרטית, גם אלא כללית, רק לא (שהיא וההתבוננות העבודה שישנה – לזה 39והמענה

כל נברא שעלֿידו בנפעל הפועל כח שהוא – דיבור שבכל דוקא) פרטי באופן והתבוננות עבודה להיות שצריך
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לבסומי31) שיקיים) (או שקיים ע"י זה מקיים רגע שבכל אלא
חיוב מקיים אחת, פעם מינים ד' דבלקיחת וע"ד פורים. בסעודת

ב) מו, (סוכה למ"ד מהיום, רגע בכל שישנו nei`הלקיחה `leklc

פע צפנח (עיין למצוותו רק ולא קונטרסאתקצאי, הרגצ'ובי להגאון נח
שלימודו אלא דהיום, רגע בכל שישנו ת"ת חיוב וע"ד .(6 ע' השלמה

א' זה.zixgyפרק רגע על גם נמשך כו'
(32– ושמחה" משתה מ"ימי נלמד שג"ז – הספד איסור וע"ד

כולו*. היום כל בו שאסור

הי"ז.33) פ"ב מגילה הל'
תרצה.34) ר"ס או"ח ט"ז עיין
א.35) יא, פסחים
(36.(127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ו אטוואצק תרצ"ו,
(37.18 שבהערה ספרי
ועוד.38) ח. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
פ"ד.39) האמצעי לאדמו"ר

(*eppiprl k"k 'i`x oi` dfn la`,xac edfy oeikוהיפך 10).הסותר dxrd 21 'r f"g .14 dxrd 916 'r b"g y"ewln) l"we .dgnyc

i"gyz'd mixetd bg zgiy

שכתוב כמו דבר40דבר, בכל ולשמור לזכור היא יהודי של ועבודתו ה"אחד". ישנו – נעשו" שמים הוי' "בדבר
הזקן רבינו כפתגם שבו, ה"אחד" את לידו xkfpeשבא xnypyשנוגעת הוראה ונעשה אדמו"ר, מו"ח כ"ק עלֿידי

מאתנו. אחד לכל

ושמור ד"זכור בענין יתבוננו כאשר הנה והשגה, בידיעה הפשוטים גם אשר חותך מופת הוא הנ"ל וסיפור
רצופות, שנה ארבעים עצמה זו בהתבוננות להתפלל יכולים אחד", בדיבור

דרביה" אדעתא "קאי להיות שיוכל המספיק הזמן שזהו –41– הנשיאים רבותינו של

החול, ימות וכל שלישי, ויום שני יום ראשון, ביום גם אלא וימיםֿטובים, בשבתות רק לא שיומשך ובאופן
טעג"). ("דורכגעדאוונטע בתפילה חדורים ַשיהיו

Á:הפורים ימי עם זה לקשר ויש .
השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם – הוא התפילה אלקות,42ענין עם שלמטה הענינים את לחבר –

סתם ממקיפים למעלה שזהו ה"א, בתוספת "השמימה" עד למעלה, מלמטה עליה של ;43באופן

שלמעלה וההמשכות ההשפעות שכל – ויורדים" גם) (אלא עולים רק) (לא אלקים "מלאכי הנה זה וב"סולם"
סתם מ"ארץ" למטה שזהו "ארצה", עד מ"השמימה" ה"אחד"43באות את שמגלים – חד כולא שנעשה ועד ,

סתם. מ"ארץ" שלמטה לארץ" "מתחת אפילו

בחסידות בארוכה כמבואר – הפורים ימי של הענין גם ונשים"44וזהו טף זקן ועד "מנער ישראל, בני שכל ,45,

השנה כל במשך אלא טוב', ו'יום ובשבת הכיפורים ויום בראשֿהשנה רק לא מסירתֿנפש, של בתנועה עמדו
מטעם שלמעלה מסירתֿנפש של בתנועה עמדו האדם, חיי במשך להיות שיכולים השינויים שבכל והיינו, כולה,

ודעת,

באופן למטה, יומשך שמשם מרדכי", ו"ברוך המן" מ"ארור שלמעלה ממקום המשיכו ועלֿידיֿזה
ויקר" וששון ושמחה אורה היתה .46ש"ליהודים

אלקינו"]. "דרכך הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

Ë.בפוריא לבסומי אינש חייב המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Èהיא ה' שעבודת כיון תמידי, ציווי שזהו בשמחה", ה' את "עבדו הציווי אודות ה) (סעיף לעיל דובר .

רק הם השינויים שהרי תמידית, יראתipte`aמצוה מצד או המקום אהבת מצד היא העבודה אם העבודה,
תמיד. להיות צריכה עצמה העבודה אבל המקום,

רגע אפילו האדם מעל יפסק לא תמידי, שחיובן מצוות "ששה שיש החינוך' 'ספר בהקדמת שכתוב וכמו
שש "סימנם ומוסיף: ימיו", כל לכם".47אחד תהיינה מקלט ערי

‡È:להבין וצריך .
לכם", תהיינה מקלט ערי "שש בפסוק הסימן נקט למה כן, ואם בתורה. פעמים כמה מופיע – ששה המספר

בשגגה" נפש "מכה גבי מספר48שנאמר נזכר שבו אחר פסוק לבחור יכול היה הרי – פורענות של ענין שזהו ,

האחת" האבן על משמותם "ששה הפסוק ובפרט ומקדש.49ששה, המשכן עם הקשור קדושה של ענין שזהו ,
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ו.40) לג, תהלים
רע"ב.41) ה, ע"ז ראה
תמ"ה42) תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא
א). (פג,
רע"א.43) שיט, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ובכ"מ.44) ד. קכ, א. צז, מג"א תו"א ראה

יג.45) ג, אסתר
טז.46) ח, שם
יג.47) לה, מסעי
טו.48) שם, שם
יו"ד.49) כח, תצוה



לה i"gyz'd mixetd bg zgiy

שכתוב כמו דבר40דבר, בכל ולשמור לזכור היא יהודי של ועבודתו ה"אחד". ישנו – נעשו" שמים הוי' "בדבר
הזקן רבינו כפתגם שבו, ה"אחד" את לידו xkfpeשבא xnypyשנוגעת הוראה ונעשה אדמו"ר, מו"ח כ"ק עלֿידי

מאתנו. אחד לכל

ושמור ד"זכור בענין יתבוננו כאשר הנה והשגה, בידיעה הפשוטים גם אשר חותך מופת הוא הנ"ל וסיפור
רצופות, שנה ארבעים עצמה זו בהתבוננות להתפלל יכולים אחד", בדיבור

דרביה" אדעתא "קאי להיות שיוכל המספיק הזמן שזהו –41– הנשיאים רבותינו של

החול, ימות וכל שלישי, ויום שני יום ראשון, ביום גם אלא וימיםֿטובים, בשבתות רק לא שיומשך ובאופן
טעג"). ("דורכגעדאוונטע בתפילה חדורים ַשיהיו

Á:הפורים ימי עם זה לקשר ויש .
השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם – הוא התפילה אלקות,42ענין עם שלמטה הענינים את לחבר –

סתם ממקיפים למעלה שזהו ה"א, בתוספת "השמימה" עד למעלה, מלמטה עליה של ;43באופן

שלמעלה וההמשכות ההשפעות שכל – ויורדים" גם) (אלא עולים רק) (לא אלקים "מלאכי הנה זה וב"סולם"
סתם מ"ארץ" למטה שזהו "ארצה", עד מ"השמימה" ה"אחד"43באות את שמגלים – חד כולא שנעשה ועד ,

סתם. מ"ארץ" שלמטה לארץ" "מתחת אפילו

בחסידות בארוכה כמבואר – הפורים ימי של הענין גם ונשים"44וזהו טף זקן ועד "מנער ישראל, בני שכל ,45,

השנה כל במשך אלא טוב', ו'יום ובשבת הכיפורים ויום בראשֿהשנה רק לא מסירתֿנפש, של בתנועה עמדו
מטעם שלמעלה מסירתֿנפש של בתנועה עמדו האדם, חיי במשך להיות שיכולים השינויים שבכל והיינו, כולה,

ודעת,

באופן למטה, יומשך שמשם מרדכי", ו"ברוך המן" מ"ארור שלמעלה ממקום המשיכו ועלֿידיֿזה
ויקר" וששון ושמחה אורה היתה .46ש"ליהודים

אלקינו"]. "דרכך הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

Ë.בפוריא לבסומי אינש חייב המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Èהיא ה' שעבודת כיון תמידי, ציווי שזהו בשמחה", ה' את "עבדו הציווי אודות ה) (סעיף לעיל דובר .

רק הם השינויים שהרי תמידית, יראתipte`aמצוה מצד או המקום אהבת מצד היא העבודה אם העבודה,
תמיד. להיות צריכה עצמה העבודה אבל המקום,

רגע אפילו האדם מעל יפסק לא תמידי, שחיובן מצוות "ששה שיש החינוך' 'ספר בהקדמת שכתוב וכמו
שש "סימנם ומוסיף: ימיו", כל לכם".47אחד תהיינה מקלט ערי

‡È:להבין וצריך .
לכם", תהיינה מקלט ערי "שש בפסוק הסימן נקט למה כן, ואם בתורה. פעמים כמה מופיע – ששה המספר

בשגגה" נפש "מכה גבי מספר48שנאמר נזכר שבו אחר פסוק לבחור יכול היה הרי – פורענות של ענין שזהו ,

האחת" האבן על משמותם "ששה הפסוק ובפרט ומקדש.49ששה, המשכן עם הקשור קדושה של ענין שזהו ,
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ו.40) לג, תהלים
רע"ב.41) ה, ע"ז ראה
תמ"ה42) תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא
א). (פג,
רע"א.43) שיט, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ובכ"מ.44) ד. קכ, א. צז, מג"א תו"א ראה

יג.45) ג, אסתר
טז.46) ח, שם
יג.47) לה, מסעי
טו.48) שם, שם
יו"ד.49) כח, תצוה
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מצד רק לא היא זה דפסוק שהשייכות גם מצדxtqndומה גם אלא ,zednde oiprd,המשכן) ענין שהרי –

ה'" לפני גו' ישראל לבני "זכרון הוא האפוד אבני "תמיד"50ובפרט) ומצוות,51, התורה ענין כללות גם וזהו ,
בתחתונים דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה הכוונה את משלימים יתברך, רצונו מילוי שזהו52שעלֿידי ,

תמידי. ענין המשכן, ענין

("מנער ישראל בני כל משתווים שבהם היינו, תמידי, שחיובן מצוות ששה אודות כשמדובר ואףֿעלֿפיֿכן,
מק – המקומות ובכל הזמנים בכל בהם חייבים שכולם ונשים") טף זקן ד"ששועד הענין עם דוקא זאת שרים

בשגגה"! נפש "מכה על תיקון הוא שענינם לכם" תהיינה מקלט ערי

·È:הנותנת שהיא – הוא הענין אך .

מצוות – ובכללות מסויים, ומקום מסויים זמן עם הקשורים ענינים ישנם ומצוות שבתורה – ובהקדמה
ובכל המקומות בכל שוה אינו אלו מצוות של וענינם שתוכנם והיינו, בארץ, התלויות ומצוות גרמא, שהזמן
מצוה עלֿידי לתקן שיכולים ענין כאן שאין היינו, זו, מצוה חיוב אין שבו ומקום זמן שישנו והראיה, הזמנים,

זו.

בני והרי – הישראלי איש שישנו זמן שכל היינו, זמן, ובכל מקום בכל תמידי שחיובה במצוה מהֿשאיןֿכן
כזה באופן לתקנו שצריכים כלל, או פרט מסויים, ענין שישנו כיון זו, דמצוה החיוב ישנו – הם נצחיים ישראל

דוקא.

תיקון הוא תמידי שחיובן המצוות ששת של שענינם מובן עניןillkומזה שישנוillkעל זמן כל ששייך
מאןֿדאמר ישנו לבוא דלעתיד לזמן בנוגע רק שהרי לבוא, לעתיד עד – ומצוות התורה ענין ש"מצוות53קיום

היעוד יקויים שאז אצל54בטלות", המצוות דקיום הענין ישנו אז עד אבל הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את
של ענין בה שיש כיון – בגוף המצוותoexqgנשמה של ענינם שזהו המצוות, ששת עלֿידי לתקנו שצריך

כמו יתקנו, שהאדם כדי הקב"ה עלֿידי מלכתחילה שנעשה חסרון בבריאה, חסרון ונתמלא נתתקן שעלֿידם
"לתקן". לעשות", אלקים ברא "אשר שכתוב

‚Èענין הוא – תמידי שחיובן המצוות עלֿידי לתקנו שצריכים לבוא לעתיד עד תמיד שישנו החסרון והנה, .
ז"ל רבותינו כמאמר הנחש, עלֿידי שנגרם שהשיא55המיתה נחש של (בעצתו נחש" של בעטיו מתו "ארבעה

לא גו' אשר בארץ צדיק "אין הרי צדיק, במדריגת שהוא מי שגם והיינו, חטאו), שלא אחר, בחטא ולא לחוה,
(חסרון56יחטא" "חטא" של ענין אצלו להיות מוכרח "בארץ", שנמצא דכיון ד"עטיו57, הענין עלֿכלֿפנים – (

לעולם. מיתה שהביא נחש", של
ז"ל רבותינו שאמרו שכתוב58וזהו כמו המתים", תחיית קודם אחת "שעה לעפרם חוזרים צדיקים 59שאפילו

תחיית נעשית אחת שעה ובעוד צדיקים, שהם כיון מובן: אינו דלכאורה – תשוב" עפר ואל אתה עפר "כי
היעוד יקויים שאז החיים,60המתים, דהיפך הענין עוד יהיה שלא כיון פנים", כל מעל דמעה אלקים ה' "ומחה

צריך זה שבגלל נחש", של "עטיו היא לכך שהסיבה הוא, הענין אך – לעפרם? לחזור יצטרכו למה כן, אם
תשוב". עפר ד"אל הענין את לעבור גמור צדיק אפילו

„Èשל ענין גם בזה יש אלא חסרון, של ענין רק אינו תשוב" עפר ד"אל שהענין היא, שהאמת ולהעיר, .
החטאים, לכל אפשריות נעשה שעלֿידיֿזה עץֿהדעת חטא שזהו החטא, לעשיית שבאפשריות דכשם – מעלה

של ענין דכיסופאdlrnיש נהמא יהיה שלא בכדי הבחירה, ענין והוא החטא,61, בסיבת שבאה בגזירה גם כך ,
בה .dlrnיש

באים שעלֿידיֿזה – הענין xzeiונקודת lecb ielirlהכתוב לשון עלֿדרך החושך",62, מן האור "כיתרון
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יב.50) שם,
ל.51) שם,
פי"ג,52) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
ב.53) סא, נדה
ב.54) יג, זכרי'
וש"נ.55) ב. נה, שבת

כ.56) ז, קהלת
כא.57) א, מלכיםֿא לט. לא, ויצא פרש"י ראה
ב.58) קנב, שבת
יט.59) ג, בראשית
מו"ק.60) סוף משנה וראה ח. כה, ישעי'
ובכ"מ.61) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
יג.62) ב, קהלת
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גדול בעילוי התחיה נעשית לאחריֿזה אזי לעפרו, וחוזר קלה לשעה ממדריגתו שיורד עלֿידיֿזה שדוקא והיינו,
תשוב". עפר ד"אל הענין לולי מאשר וקיום, חיּות וביתר יותר

מים" בלי ועיף ציה "בארץ ביותר, וצמא רעב תחילה שהיה שמי במוחש שרואים גודל63וכפי את מרגיש ,

והצ הרעבון במילוי שעלֿידיהתענוג דידן, בנידון כן וכמו ועיף". ציה "בארץ היה לא פעם שאף ממי יותר מאון
החיים יוקר הרגש ישנו המיתה .64מציאות

הבעלֿשםֿטוב הכתוב65וכמאמר –66על חזיתיך" בקודש דודi`eld"כן אמרו זה ענין חזיתיך: בקודש
יהודה" "במדבר בהיותו – מישראל ואחד אחד כל בשם ישראל, כנסת בשם – ש"גרשוני67המלך ומצב במעמד ,

ה'" בנחלת מהסתפח בלי68היום ועיף ציה בארץ בשרי לך כמה נפשי לך ד"צמאה ההרגש אצלו היה שאז ,

יחזור כאשר שגם – חזיתיך" בקודש "הלואי ואמר התברך זה ועל לה'. אמיתית וכמיהה אמיתי צמאון מים",
גו'". ועיף ציה "בארץ יהודה", "במדבר בהיותו כמו והכמיהה הצמאון אצלו ישאר ה'", ל"נחלת

ונסיונות, והסתרים העלמות ריבוי לפניה והעמיד למטה, הנשמה את הוריד שהקב"ה כך על הטעם גם וזהו
שהקב"ה כיון דלכאורה, – מבפנים מלחמות ואפילו מבחוץ מלחמות כמה ישנם התורה עלֿפי לחיות שכדי עד

הענינים, וכל עולמות ש"י גןֿעדן, מצוה", ד"שכר הענין את ליתן יכול היה הטוב, תכלית שלll`הוא היגיעה
והחומרי? הגשמי הזה בעולם הבהמית ונפש בגוף ירידתה שעלֿידי הנשמה

הוא הענין גןֿעדן69אך יקבלו ישראל שנשמות בכך מסתפק אינו הטוב, תכלית הוא שהקב"ה שבגלל –

לבוא דלעתיד השכר וכל okendועולםֿהבא onעלֿידי זאת שיקבלו רצונו אלא דכיסופא, נהמא של באופן ,

ממנו בריחוק היו כאשר דוקא נרגש שבדבר, האמיתי שהתענוג הוא הבריאה טבע שכן, דוקא, ויגיעה עבודה
יכול אזי וההסתרים, וההעלמות הנסיונות עלֿידי מזדככת הנשמה כאשר דוקא ולכן, לכלֿהפחות, קלה לשעה

הוי'" בנועם ד"לחזות הענין אצלה במילואו.70להיות

המיתה ענין ישנו גמור צדיק אצל שאפילו היינו, אחת, לשעה לעפרם חוזרים צדיקים שאפילו הטעם וזהו
של ענין זה שאין משום – נחש" של שלyper"בעטיו ענין אלא ,jekife xexiaד"אל הענין לאחרי שדוקא כיון ,

השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם ד"עטרותיהם הענין אצלם להיות יוכל תשוב", ועבודתם71עפר תורתם )72(זיו

ובשלימותו. במילואו

הבעלֿשםֿטוב שאמר מה יובן הנביא73ובזה אליהו כמו השמימה בסערה לעלות שיכול הסתלקותו ,74לפני

להעניש לאדם אסור הרי עונש, שזהו נאמר דאם – תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר הענין את לעבור שרוצה אלא
גוף נזקי בהלכות הזקן אדמו"ר שכתב כמו עצמו, שזהו75את אלא מעלה, של ענין שזהו לומר ובהכרח – ?

אגרא" צערא ד"לפום העילוי76באופן אחרֿכך להיות יוכל קלה, לשעה תשוב" עפר ד"אל הענין שעלֿידי ,

גדול. היותר

ÂË."נחש של "עטיו על תיקון הוא המצוות שענין – לעניננו ונחזור .
הזקן רבינו בדברי הביאור לבוא77וזהו לעתיד בטלות דמצוות ז"ל רבותינו שאמרו ש"מה נגלה) (עלֿפי

ישראל מבני שהאחרון זמן כל כי, – בטלים" אין המתים תחיית קודם המשיח לימות אבל המתים, בתחיית היינו
יכול לא ובמילא, נחש", של מ"עטיו מנהו" "שמץ עדיין ישנו תשוב", עפר ד"אל הענין את עדיין עבר לא
לא המצוות, קיום עלֿידי נעשה שהתיקון וכיון נחש", של ד"עטיו התיקון עלֿידי אלא השכר תכלית להיות

בטלות. המצוות שיהיו יתכן

מן הנשמה עליית לאחרי בגןֿעדן, שייך אינו המצוות שקיום הטעם גם שכתובוזהו כמו "במתים78הגוף,
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ב.63) סג, תהלים
שהם64) נודע לא . . מות לולא בתחלתו: תמורה מדרש ראה

חיים. הי' לא מות אילולא רפ"ב: ושם חיים.
וש"נ.65) סס"ד. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ג.66) שם,
א.67) שם,
יט.68) כו, שמואלֿא
(69.95 ע' חט"ו לקו"ש .116 ע' חי"ב .73 ע' ח"א תו"מ גם ראה
ועוד.

א).70) (קמט, סכ"ט אגה"ק תניא וראה ד. כז, תהלים
א.71) יז, ברכות
ב).72) (נב, פל"ט תניא
וש"נ.73) סש"אֿב. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
אֿיא.74) ב, מלכיםֿב
ס"ד.75)
סה"ו.76) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וראה מכ"א. פ"ה אבות
סע"א).77) (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא
וש"נ.78) א. ל, שבת וראה ו. פח, תהלים
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גדול בעילוי התחיה נעשית לאחריֿזה אזי לעפרו, וחוזר קלה לשעה ממדריגתו שיורד עלֿידיֿזה שדוקא והיינו,
תשוב". עפר ד"אל הענין לולי מאשר וקיום, חיּות וביתר יותר

מים" בלי ועיף ציה "בארץ ביותר, וצמא רעב תחילה שהיה שמי במוחש שרואים גודל63וכפי את מרגיש ,

והצ הרעבון במילוי שעלֿידיהתענוג דידן, בנידון כן וכמו ועיף". ציה "בארץ היה לא פעם שאף ממי יותר מאון
החיים יוקר הרגש ישנו המיתה .64מציאות

הבעלֿשםֿטוב הכתוב65וכמאמר –66על חזיתיך" בקודש דודi`eld"כן אמרו זה ענין חזיתיך: בקודש
יהודה" "במדבר בהיותו – מישראל ואחד אחד כל בשם ישראל, כנסת בשם – ש"גרשוני67המלך ומצב במעמד ,

ה'" בנחלת מהסתפח בלי68היום ועיף ציה בארץ בשרי לך כמה נפשי לך ד"צמאה ההרגש אצלו היה שאז ,

יחזור כאשר שגם – חזיתיך" בקודש "הלואי ואמר התברך זה ועל לה'. אמיתית וכמיהה אמיתי צמאון מים",
גו'". ועיף ציה "בארץ יהודה", "במדבר בהיותו כמו והכמיהה הצמאון אצלו ישאר ה'", ל"נחלת

ונסיונות, והסתרים העלמות ריבוי לפניה והעמיד למטה, הנשמה את הוריד שהקב"ה כך על הטעם גם וזהו
שהקב"ה כיון דלכאורה, – מבפנים מלחמות ואפילו מבחוץ מלחמות כמה ישנם התורה עלֿפי לחיות שכדי עד

הענינים, וכל עולמות ש"י גןֿעדן, מצוה", ד"שכר הענין את ליתן יכול היה הטוב, תכלית שלll`הוא היגיעה
והחומרי? הגשמי הזה בעולם הבהמית ונפש בגוף ירידתה שעלֿידי הנשמה

הוא הענין גןֿעדן69אך יקבלו ישראל שנשמות בכך מסתפק אינו הטוב, תכלית הוא שהקב"ה שבגלל –

לבוא דלעתיד השכר וכל okendועולםֿהבא onעלֿידי זאת שיקבלו רצונו אלא דכיסופא, נהמא של באופן ,

ממנו בריחוק היו כאשר דוקא נרגש שבדבר, האמיתי שהתענוג הוא הבריאה טבע שכן, דוקא, ויגיעה עבודה
יכול אזי וההסתרים, וההעלמות הנסיונות עלֿידי מזדככת הנשמה כאשר דוקא ולכן, לכלֿהפחות, קלה לשעה

הוי'" בנועם ד"לחזות הענין אצלה במילואו.70להיות

המיתה ענין ישנו גמור צדיק אצל שאפילו היינו, אחת, לשעה לעפרם חוזרים צדיקים שאפילו הטעם וזהו
של ענין זה שאין משום – נחש" של שלyper"בעטיו ענין אלא ,jekife xexiaד"אל הענין לאחרי שדוקא כיון ,

השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם ד"עטרותיהם הענין אצלם להיות יוכל תשוב", ועבודתם71עפר תורתם )72(זיו

ובשלימותו. במילואו

הבעלֿשםֿטוב שאמר מה יובן הנביא73ובזה אליהו כמו השמימה בסערה לעלות שיכול הסתלקותו ,74לפני

להעניש לאדם אסור הרי עונש, שזהו נאמר דאם – תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר הענין את לעבור שרוצה אלא
גוף נזקי בהלכות הזקן אדמו"ר שכתב כמו עצמו, שזהו75את אלא מעלה, של ענין שזהו לומר ובהכרח – ?

אגרא" צערא ד"לפום העילוי76באופן אחרֿכך להיות יוכל קלה, לשעה תשוב" עפר ד"אל הענין שעלֿידי ,

גדול. היותר

ÂË."נחש של "עטיו על תיקון הוא המצוות שענין – לעניננו ונחזור .
הזקן רבינו בדברי הביאור לבוא77וזהו לעתיד בטלות דמצוות ז"ל רבותינו שאמרו ש"מה נגלה) (עלֿפי

ישראל מבני שהאחרון זמן כל כי, – בטלים" אין המתים תחיית קודם המשיח לימות אבל המתים, בתחיית היינו
יכול לא ובמילא, נחש", של מ"עטיו מנהו" "שמץ עדיין ישנו תשוב", עפר ד"אל הענין את עדיין עבר לא
לא המצוות, קיום עלֿידי נעשה שהתיקון וכיון נחש", של ד"עטיו התיקון עלֿידי אלא השכר תכלית להיות

בטלות. המצוות שיהיו יתכן

מן הנשמה עליית לאחרי בגןֿעדן, שייך אינו המצוות שקיום הטעם גם שכתובוזהו כמו "במתים78הגוף,
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ב.63) סג, תהלים
שהם64) נודע לא . . מות לולא בתחלתו: תמורה מדרש ראה

חיים. הי' לא מות אילולא רפ"ב: ושם חיים.
וש"נ.65) סס"ד. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ג.66) שם,
א.67) שם,
יט.68) כו, שמואלֿא
(69.95 ע' חט"ו לקו"ש .116 ע' חי"ב .73 ע' ח"א תו"מ גם ראה
ועוד.

א).70) (קמט, סכ"ט אגה"ק תניא וראה ד. כז, תהלים
א.71) יז, ברכות
ב).72) (נב, פל"ט תניא
וש"נ.73) סש"אֿב. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
אֿיא.74) ב, מלכיםֿב
ס"ד.75)
סה"ו.76) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וראה מכ"א. פ"ה אבות
סע"א).77) (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא
וש"נ.78) א. ל, שבת וראה ו. פח, תהלים
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לפעול79חפשי" שענינם המצוות, קיום שם שייך לא לכן ותשובה, תיקון של ענין שייך לא שבגןֿעדן דכיון –
נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח – בתשובה עליון היותר לאופן עד ותשובה .80תיקון

ÊËשש" הפסוק הוא תמידי" שחיובן מצוות ל"ששה שהסימן החינוך' ב'ספר שכתב מה יובן ועלֿפיֿזה .
נחש", של "עטיו תיקון הוא המצוות שענין כיון – בשגגה" נפש "מכה גבי שנאמר לכם" תהיינה מקלט ערי

בשגגה": נפש "מכה ענין שזהו החטאים, לכל המקור
להבדיל התחתון, באדם כמו – שעה לפי כביכול, הבורא, מן נפרד נעשה הבורא, רצון על עובר אדם כאשר

שעה. לפי ורבו מאביו נפרד נעשה רבו, או אביו רצון על עובר שכאשר קץ, לאין הבדלות אלפי אלף

שכתוב כמו בהקב"ה, הדביקות עלֿידי הוא החיּות שענין (ועלֿידיֿזה)81וכיון אלקיכם בה' הדבקים "ואתם
נפש". "מכה ענין שזהו החיּות, ענין נחסר אזי הדביקות, העדר פירוד, נעשה שכאשר מובן, הרי חיים",

נפש ד"מכה באופן הוא זה שענין ":dbbyaאלא

ואוכל" השיאני "הנחש – הצטדקות מצינו החטאים, כל מקור שהוא עץֿהדעת לחטא שהיה82בנוגע היינו, ,

עלֿידי הבורא.iezitdזה רצון על לעבור הדעת על עולה היה לא זאת, לולי אבל הקדמוני, נחש של

השיאני", ד"הנחש באופן אלא זה ואין באמת, מזיד של באופן עבירה של מציאות להיות יכול לא יהודי אצל
ישראל" מאלקי מובדלת נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו שבעבירה לו "נדמה את83שלכן יודע היה אם אבל ,

בדבר נסיון לידי בא כאשר ולכן, העבירה. את עובר היה לא וחיותו, ממקורו נפרד נעשה שעלֿידיֿזה האמת
על נפשו מוסר אזי – בה' מאמין ולהשאר עבודהֿזרה לעבוד שיכול לחשוב שיטעה שייך לא שאז אמונה,

השם .84קידוש

אחר באופן להיות יכול שלפעמים ולכן,85ומה מלכתחילה, משרשו שנפסק לפי הוא שהטעם בזה מבואר –

מרמ"ח נפסק (הרוחני) ש"ראשו" כיון הפנימיים, בכוחותיו חודר אינו נפרד, יהיה שעלֿידיֿזה בשכלו שמבין מה
שטות" רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר אדם "אין הכלל ישנו הרי – זאת לולי אבל כו'. שזהו86אבריו ,

נפש ד"מכה ".dbbyaענין

ÊÈכל שיומשך ומצוות התורה בענין העבודה ענין כללות (דהיינו תמידי" שחיובן מצוות שה"ששה וזהו .
נפש מכה כל שמה "לנוס הוא שענינם – לכם" תהיינה מקלט ערי שש "סימנם בטלות), מצוות שאין זמן

:52בשגגה"

כו'" הרע יצר הוא השטן "הוא כו'", ומרגיז ועולה ומתעה ש"יורד זה שישנו "גואל87כיון להיות גם ורוצה ,
– ופשע חטא אשר את ולתקן תשובה לעשות אפשרות לו תהיה לא שאז למיתה, עונשו שיפסקו לאחרי הדם"

הדם", "גואל של מות מעונש שעה לפי מצילות שהם מקלט", ערי "שש ניתנו זה על הנה

ויראה, אהבה עלֿידי ה' דעבודת הענין כללות שזהו תמידי, שחיובן המצוות ששת את לקיים זמן לו יש וכך
ולאחריֿזה פרטים, התחלקות עניני מכל למעלה שהיא הוי' אחדות עם מתקשר ועלֿידיֿזה כו', ויחודו ה' אמונת
עון "נושא מבחינת ההמשכה עלֿידי ופשעים, חטאים העבירות עלֿידי ופשע ועבר חסר אשר כל את ממלא

פשע" על .88ועובר

ÁÈתהיה שהעבודה צורך יש בהצלחה, העבודה להיות שתוכל בכדי אמנם, .dgnyaל שהרי כיצד– זאת, ולי
הקב"ה, המלכים מלכי מלך רצון על שעבר עלֿידיֿזה נפרד שנעשה ומצבו מעמדו בזכרו לעבודה, לגשת יכול

בגמרא איתא למלך שבנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה89ובפרט למות, דינו מלכא קמי במחוג דמחוי מאן שאפילו
קל. ציווי אפילו שיהיה, ציווי איזה המלך, ציווי על עובר כאשר
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עוה"ז79) לאדם. נח"ר שכר, קבלת ענינם – ועוה"ב ג"ע בכללות:
ראה רצוני. ונעשה שאמרתי להקב"ה, נח"ר לעשותם", "היום ענינו –

ועוד. פי"ב. תרל"ז וככה המשך
האזינו.80) ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
ספל"ד.81) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
יג.82) ג, בראשית
פי"ד.83) תניא

פי"חֿיט.84) שם
שם.85) 50 ובהערה 301 ע' חי"ז .113 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
א.86) ג, סוטה
א.87) טז, ב"ב
יח.88) ז, מיכה
ב.89) ה, חגיגה
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לזה העצה הנה – שמחה לידי לבוא ממש"90וכדי ממעל אלקה "חלק שהיא נשמה בקרבו שיש ,91להזכר

לך אין הרי שכן, וכיון החסיר, אשר כל את עלֿידיֿזה ולתקן רצונו למלאות האפשרות את לו נתן והקב"ה
בביתו, עמו אתו ודר המתאכסן ודם בשר למלך בהתקרבותו אנשים ושפל הדיוט כ"שמחת גדולה שמחה

הקב"ה" המלכים מלכי מלך ודירת לקרבת קץ לאין .92וקלֿוחומר

במרירות לא ואפילו בעצבות להיות זמן זה שאין מובן שהרי90ומזה – בתכלית ובזוי ושפל עני היותו מצד
תהיה גופא זו jlndהנהגה oeifaבכך הוא מראה ביותר, גדולה בשמחה פניו מקבל שאינו דכיון ,jixrn epi`y

בביתו! עמו אתו ודר המתאכסן למלך שבהתקרבות והעילוי החשיבות את

שצוה האֿל ובאהבת המצוה בעשיית אדם שישמח "השמחה ה) (סעיף הנ"ל הרמב"ם בדברי נרמז זה וענין
לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואין . . ממנו להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע וכל היא, גדולה עבודה בהן

כו'". ה' לפני

ËÈ:(ה סעיף (כנ"ל דרגות כמה ישנם גופא השמחה בענין אמנם, .

התורה (קיום העבודה הוא העיקר שהרי אליה, וטפלה בעבודה מכוסה זו ששמחה – בשמחה" ה' את "עבדו א)
אלא אינה שהשמחה היינו, בשמחה, להיות צריכה שהעבודה אלא המצוות.ote`dומצוות), את מקיימים שבו

אבל עיקרי. ודבר מצוה היא עצמה והשמחה גלויה, היא ביו"ט שהשמחה – לשמחה" "מועדים ב)
מצוה. של בענין – החג שמחת היא השמחה אףֿעלֿפיֿכן,

בשמחה" מרבין אדר "משנכנס "93ג) אלא מצוה, דבר איזה בסיבת מסובבת אינה זו ששמחה –oiaxn

dgnyaבגמרא שהובאה הדוגמא [עלֿדרך הרשות בענין שמחה גם שתהיה, שמחה איזו – שמחה"1" של מ"בנין
כי מלכים"], של נאה) שצילו (אילן אבורנקי "הנוטע – שמחה" של ו"נטיעה לבנו", חתנות בית "הבונה –

היא .dgnydהעיקר

בפוריא לבסומי איניש "חייב – פורים שמחת rciד) `lc cr."מרדכי לברוך המן ארור בין

Î:בזה והענין .
הוא" ד"ונהפוך הענין את שפעלה הפנימית הנקודה הוא שפורים אשר94כיון "החודש להיות החודש, בכל

בשמחה" ה"מרבין על הוספה איזו להיות צריכה עצמו שבפורים מובן הרי – בשמחה" "מרבין שלכן גו'", נהפך
אדר. חודש שבכל

וחיוב ענין זהו אלא דפורים, הנקודה זו אין – והגבלה במדידה תהיה דפורים השמחה אם הרי שכן, וכיון
שיכולים ומה אדר; חודש ימי שבכל בשמחה" ב"מרבין זוsiqedlשנכלל הרי בשמחה", ב"מרבין נכלל שלא

" שהיא שמחה rciרק `lc crעד בשמחה כך כל שקוע הוא עצמה; השמחה את מרגיש ואינו יודע שאינו – "

כלל. אותה מרגיש שאינו

– מרדכי" ו"ברוך המן" "ארור שנעשה גו'", נהפך אשר ש"החודש בגלל היא אדר דחודש שהשמחה וכיון
באופן רק להיות יכולה החודש, ימי שבכל השמחה על בהוספה שהיא דפורים שהשמחה עלֿכרחך הרי

מרדכי"! ו"ברוך המן" "ארור על אפילו ששוכחים

באופן היא השמחה שמצוות אלא מצוה, היא שהשמחה בלבד זו שלא באופן היא פורים ששמחת ונמצא,
הנ עצם מצד שמחה האדם, ושכל והגבלה ממדידה שלשלמעלה באופן היא שלכן ודעת, מטעם שלמעלה פש

בידיעה. נרגשת שאינה ידע", "לא

‡Î:האדם ודעת משכל למעלה שהם ענינים לגבי אפילו מעלה יש זה ובענין .
דוקא,95ובהקדמה בדעתו שלא אלא אינו קיומם כל ואדרבה, וידיעה, בשכל תלויות שאינן מצוות שיש –

שכתוב כמו שכחה, מצות לקיים96כמו האדם יכול זו שמצוה בשדה", עומר ושכחת גו' תקצור ezrca"כי `ly

הוא אם שהרי זוrceiדוקא, אין – העומר שכחה.dgkyאודות מצות מקיים אינו ובמילא, ,
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לזה העצה הנה – שמחה לידי לבוא ממש"90וכדי ממעל אלקה "חלק שהיא נשמה בקרבו שיש ,91להזכר

לך אין הרי שכן, וכיון החסיר, אשר כל את עלֿידיֿזה ולתקן רצונו למלאות האפשרות את לו נתן והקב"ה
בביתו, עמו אתו ודר המתאכסן ודם בשר למלך בהתקרבותו אנשים ושפל הדיוט כ"שמחת גדולה שמחה

הקב"ה" המלכים מלכי מלך ודירת לקרבת קץ לאין .92וקלֿוחומר

במרירות לא ואפילו בעצבות להיות זמן זה שאין מובן שהרי90ומזה – בתכלית ובזוי ושפל עני היותו מצד
תהיה גופא זו jlndהנהגה oeifaבכך הוא מראה ביותר, גדולה בשמחה פניו מקבל שאינו דכיון ,jixrn epi`y

בביתו! עמו אתו ודר המתאכסן למלך שבהתקרבות והעילוי החשיבות את

שצוה האֿל ובאהבת המצוה בעשיית אדם שישמח "השמחה ה) (סעיף הנ"ל הרמב"ם בדברי נרמז זה וענין
לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואין . . ממנו להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע וכל היא, גדולה עבודה בהן

כו'". ה' לפני

ËÈ:(ה סעיף (כנ"ל דרגות כמה ישנם גופא השמחה בענין אמנם, .

התורה (קיום העבודה הוא העיקר שהרי אליה, וטפלה בעבודה מכוסה זו ששמחה – בשמחה" ה' את "עבדו א)
אלא אינה שהשמחה היינו, בשמחה, להיות צריכה שהעבודה אלא המצוות.ote`dומצוות), את מקיימים שבו

אבל עיקרי. ודבר מצוה היא עצמה והשמחה גלויה, היא ביו"ט שהשמחה – לשמחה" "מועדים ב)
מצוה. של בענין – החג שמחת היא השמחה אףֿעלֿפיֿכן,

בשמחה" מרבין אדר "משנכנס "93ג) אלא מצוה, דבר איזה בסיבת מסובבת אינה זו ששמחה –oiaxn

dgnyaבגמרא שהובאה הדוגמא [עלֿדרך הרשות בענין שמחה גם שתהיה, שמחה איזו – שמחה"1" של מ"בנין
כי מלכים"], של נאה) שצילו (אילן אבורנקי "הנוטע – שמחה" של ו"נטיעה לבנו", חתנות בית "הבונה –

היא .dgnydהעיקר

בפוריא לבסומי איניש "חייב – פורים שמחת rciד) `lc cr."מרדכי לברוך המן ארור בין

Î:בזה והענין .
הוא" ד"ונהפוך הענין את שפעלה הפנימית הנקודה הוא שפורים אשר94כיון "החודש להיות החודש, בכל

בשמחה" ה"מרבין על הוספה איזו להיות צריכה עצמו שבפורים מובן הרי – בשמחה" "מרבין שלכן גו'", נהפך
אדר. חודש שבכל

וחיוב ענין זהו אלא דפורים, הנקודה זו אין – והגבלה במדידה תהיה דפורים השמחה אם הרי שכן, וכיון
שיכולים ומה אדר; חודש ימי שבכל בשמחה" ב"מרבין זוsiqedlשנכלל הרי בשמחה", ב"מרבין נכלל שלא

" שהיא שמחה rciרק `lc crעד בשמחה כך כל שקוע הוא עצמה; השמחה את מרגיש ואינו יודע שאינו – "

כלל. אותה מרגיש שאינו

– מרדכי" ו"ברוך המן" "ארור שנעשה גו'", נהפך אשר ש"החודש בגלל היא אדר דחודש שהשמחה וכיון
באופן רק להיות יכולה החודש, ימי שבכל השמחה על בהוספה שהיא דפורים שהשמחה עלֿכרחך הרי

מרדכי"! ו"ברוך המן" "ארור על אפילו ששוכחים

באופן היא השמחה שמצוות אלא מצוה, היא שהשמחה בלבד זו שלא באופן היא פורים ששמחת ונמצא,
הנ עצם מצד שמחה האדם, ושכל והגבלה ממדידה שלשלמעלה באופן היא שלכן ודעת, מטעם שלמעלה פש

בידיעה. נרגשת שאינה ידע", "לא
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בתוספתא שמצינו פר97וכמו עלי והקריב צא לבנו ואמר שדהו, בתוך עומר ששכח אחד בחסיד "מעשה
כל לו, אמר שבתורה, מצוות מכל זו מצוה בשמחת לשמוח ראית מה אבא, לו, אמר לשלמים, ופר לעולה
זו מצוה באת לא המקום, לפני ברצון עשינוהו שאילו לדעתנו, שלא זו לדעתנו. המקום נתן שבתורה מצוות

ברכה". הכתוב לו קבע . . לידינו

באופן דוקא להיות שצריך לנשיאות, למינוי בנוגע epevxlועלֿדרךֿזה xacd oi`yכמאמר ממנו, ובורח
ז"ל אחריו.98רבותינו רודף הכבוד הכבוד מן הבורח כל

הכבוד מן הם בורחים היצרֿהרע תחבולות שמצד כאלו ישנם צחות:) בדרך אמר שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
את לאבד עלול ואז יותר, רחוק יברח שמא אחריהם... רודף הכבוד אם לראות לאחוריהם שמביטים באופן
הכלב" כפני הדור "פני דמשיחא: לעקבתא בנוגע סוטה מסכת בסוף ז"ל חכמינו אמרו זה ועל לגמרי... הענין
אותו רואה בעליו אם לראות לאחוריו ראשו מחזיר רגע בכל אבל, בעליו, מפני שבורח כלב של שטבעו כיון –

אחריו...]. והולך

מצות עלֿכלֿפנים: שלילה בדרך והידיעה, השכל לענין אחיזה איזו להיות צריכה הנ"ל בענינים אמנם,
דוקא מין ובאותו בקצירה, ועוסק בשדה שנמצא כשיודע דוקא שייכת – אינו99שכחה כאשר מהֿשאיןֿכן ,

אלא הכבוד, מענין הוא יודע – הנשיאות ובענין שכחה. מצות קיום שייך לא אזי בשדה בקצירה כלל עוסק
ודעת. בטעם היא עצמה הבריחה ופעולת ממנו, שבורח

אלא אחד, בפרט רק לא הוא ידע" ד"לא שהענין – הנ"ל הענינים לגבי אפילו הוספה יש בפורים ואילו
ידע" ש"לא והואixnblבאופן המדובר... במה כלל יודע שאינו היינו, מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע "לא :

לגמרי. ודעת מטעם שלמעלה הנשמה עצם שמצד דפורים נפש' ה'מסירות ענין

זהר בתיקוני כדאיתא הכיפורים, יום לגבי אפילו בפורים מעלה יש זה הוא100ובענין שיוםֿהכפורים
"kשמצד נפש' ה'מסירות ענין ודעת, מטעם למעלה היא הכיפורים דיום העבודה גם כי, – הדמיון בכ"ף פורים",

אחד" "יום הוא (שלכן הנפש באכילה101עצם אסור ולכן לבלבלו, ויכולים עדיין מקום תופסים עניניו אבל ,(

נפש', ב'מסירות שעמדו השנה כל מצבם – לזה בגורם וכמו ידע", דלא "עד היא פורים ומעלת וכו', ושתיה
וכו'. ושתיה אכילה במלאכה, שעסקו אף

·Îלגמרי שיוצא היינו, מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד הוא פורים של שענינו אףֿעלֿפי והנה, .
של במעשיהם ש"חפץ באופן תורה, של שמחה פועל זה הרי – מרדכי" ו"ברוך המן" ד"ארור מהענין

"ארור",102צדיקים" של באופן יהיו זה', 'לעומת עניני המן, של שהענינים ופועל ממשיך זה הרי ובמילא, ,
"ברוך" של באופן יהיו קדושה, עניני מרדכי, של .103והענינים

ביותר, גדולה בשמחה יהיה בשמחה" ה' את ד"עבדו שהענין כולה השנה כל על ממשיכים פורים ומשמחת
התור בלימוד גם גדולה" "עבודה נעשית העמיםועלֿידיֿזה כל לעיני בגלוי שרואים ובאופן המצוות, וקיום ה

היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ש"רבים ועד ויקר", וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים
.104עליהם"

לגאולה" גאולה "מיסמך – לגאולה הכנה נעשה זה שענין ובנוגע105ופועלים פסח, לגאולת פורים גאולת ,
נאמר שעליה לגאולה מיד באים פורים שמגאולת – נפלאות",106לעניננו אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

בימינו. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי

***

‚Îבפוריא לבסומי איניש ש"חייב שאףֿעלֿפי נגלה, עלֿפי הדין פשטות הוא וכן כב), (סעיף לעיל דובר .
הוא פשוט דבר מכלֿמקום, מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא lretlעד rbepayההנהגה להיות צריכה
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אצלו מופרכים שהם ד"ארור", באופן הם רע) (עניני המן שעניני היינו, מרדכי", ו"ברוך המן" ד"ארור באופן
ורודף אצלו, ויקרים ברוכים שהם ד"ברוך", באופן הם טוב) (עניני מרדכי ועניני בתכלית, מהם ומתרחק

הידור. מיני בכל בהם ומהדר אחריהם,
לברוך המן ארור בין ידע ד"לא ומצב במעמד להיות – יחד הענינים שני להיות יכולים כיצד ולכאורה:

מרדכי"?! ו"ברוך המן" ש"ארור בידעו מצוות, ומקיים תורה לומד להיות ואףֿעלֿפיֿכן ָמרדכי",

„Îההעלמות הנסיונות בכל לעמוד כוחות לו נותן שהקב"ה הישראלי, איש של מעלתו בהקדים ויובן .
הישר, בדרך לכתחילה זה הרי שאצלו מי שיש אלא, מצוות; ומקיים תורה לומד יהודי להיות ושיוכל וההסתרים,

נדח ממנו ידח שלא הוא גם מובטח ומכלֿמקום, הדרך, את ועבר ופגם שחטא שאפשר מי .107ויש

מדקדק ש"הקב"ה מצינו שהרי שבגדולים, לגדול עד שבקטנים מהקטן ישראל, לכל נוגע זה שענין [ולהעיר,
ה השערה"עם כחוט להיות108צדיקים יכול צדיקים אצל השערה" ש"חוט אלא עוד ולא ,xzei rbepמאשר

העגלה" כו'109"עבותות עצומה במרירות בתשובה ישובו צדיקים שגם להבהיר צורך יש ולכן פשוט, אדם אצל
עליהם]. גם הקב"ה מדקדק הצדיקים של ומדריגתם שבערכם אלא השערה", "כחוט אלא שאינם ענינים על

לעיל כמוזכר – הדבר שנאמר110וטעם הבא, לעולם חלק להם יש ישראל מטעי111ש"כל נצר גו' ועמך
להתפאר" ידי הוא"112מעשה ישראל שחטא ש"אףֿעלֿפי מובן הרי זאת, שיודעים וכיון זה113, שמצב כיון ,

בפנימיותו. בו שיש מה יתגלה ואז בתשובה, ישוב סוף כל וסוף שעה, לפי אלא אינו

גירושין בהלכות הרמב"ם פסק גם ביתֿדין114וזהו של ציווי על במזיד שעובר מי אפילו מישראל, אחד שכל ,

אנו יודעים – מזה ולמעלה סמוכין ביתֿדין אפילו במילואוezeiniptayבישראל, הבורא רצון לקיים רוצה
אלא זה שאין והיינו, שתקפו", הוא "יצרו אלא העבירות"), מן ולהתרחק המצוות כל קל`qpe("לעשות שהוא ,

(כנ"ל שטות" רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר אדם ש"אין כיון בנידוןֿדידן, גם (ששייך משוגג יותר
כפרה צריך שוגג שהרי טז)), פטריה115סעיף רחמנא אונס ואילו ,116.

‰Îעם קשורה אינה הבורא) רצון לקיים ישראל איש כל של הפנימי (רצונו זו "פנימיות" והנה, .lky–

עם אפילו קשורה ואינה חסֿושלום, מורד להיות יכול השכל מצד beprzeשהרי oevxשהרצון להיות יכול שהרי –

אחר, במקום מונחים שלו והתענוג
וכח הרצון מכח אפילו למעלה אלא שבנפש, הפנימיים מכוחות רק לא למעלה היא זו ש"פנימיות" והיינו,
נקראים זה שם ועל בשלימות, תמיד והיא מישראל, ואחד אחד בכל שישנה היהדות נקודת ענין והוא התענוג,

"יהודים" בשם ישראל בשלימות.117כל היו"ד בהם שיש כיון ,

ÂÎ,היינו מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד ד"לבסומי ומצב במעמד שאפילו מובן ועלֿפיֿזה .
שמצד כיון הרי – מבוסם היותו בגלל אצלו, פועלים אינם והתענוג הרצון ואפילו אצלו, פועל אינו ששכלו

ezeiniptהוא מתנהג הנ"ל), הרמב"ם (כפסקֿדין הקב"ה רצון את לקיים linn`רוצה jxcaוהרצון הכוונה כפי
העליון.

כאן ישנו האדם ראות שלפי שאףֿעלֿפי במראה, הנראית אדם של מדמותו והדוגמא המשל מובא זה ועל
שיתנהג וכפי עצמם, בפני וכוחות ועונג רצון לה אין שבמראה שהדמות היא האמת הרי שלם, אדם של ציור

mc`dתתנהג כן במראה, האדםezpenzהמביט לב כן לפנים הפנים ש"כמים – בנמשל ודוגמתו במראה. הנראית
לאדם" במראה.118(התחתון) הנראית העליון האדם דמות בדוגמת אלא אינו למטה שהאדם היינו, (העליון),

שכתוב ממה גם שלך"119ולהעיר הצל כביכול יתברך הוא כך האדם, אחרי פונה שהוא "כצל צלך", .120"ה'

ומתנהג משלו, רצון לו שאין ממציאותו, מתבטל שהאדם עלֿידיֿזה זה הרי צלך", "ה' שיהיה לפעול כדי אמנם,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

לאדה"ז107) ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד
ובפרש"י.108) ב קכא, יבמות
א.109) נב, סוכה וראה יח. ה, ישעי'
ואילך).110) ז ע' (לעיל פ"ג במאמר
כא.111) ס, שם
חלק.112) ר"פ סנהדרין
רע"א.113) מד, שם

ספ"ב.114)
ה.115) ט, נח פרש"י תולה). (ד"ה א ב, שבועות פרש"י
וש"נ.116) סע"ב. כח, ב"ק
ובכ"מ.117) ד. קכא, א. צט, א. צז, ב. צא, מג"א תו"א ראה
ואילך.118) פמ"ו תניא וראה יט. כז, משלי
ה.119) קכא, תהלים
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אצלו מופרכים שהם ד"ארור", באופן הם רע) (עניני המן שעניני היינו, מרדכי", ו"ברוך המן" ד"ארור באופן
ורודף אצלו, ויקרים ברוכים שהם ד"ברוך", באופן הם טוב) (עניני מרדכי ועניני בתכלית, מהם ומתרחק

הידור. מיני בכל בהם ומהדר אחריהם,
לברוך המן ארור בין ידע ד"לא ומצב במעמד להיות – יחד הענינים שני להיות יכולים כיצד ולכאורה:

מרדכי"?! ו"ברוך המן" ש"ארור בידעו מצוות, ומקיים תורה לומד להיות ואףֿעלֿפיֿכן ָמרדכי",

„Îההעלמות הנסיונות בכל לעמוד כוחות לו נותן שהקב"ה הישראלי, איש של מעלתו בהקדים ויובן .
הישר, בדרך לכתחילה זה הרי שאצלו מי שיש אלא, מצוות; ומקיים תורה לומד יהודי להיות ושיוכל וההסתרים,

נדח ממנו ידח שלא הוא גם מובטח ומכלֿמקום, הדרך, את ועבר ופגם שחטא שאפשר מי .107ויש

מדקדק ש"הקב"ה מצינו שהרי שבגדולים, לגדול עד שבקטנים מהקטן ישראל, לכל נוגע זה שענין [ולהעיר,
ה השערה"עם כחוט להיות108צדיקים יכול צדיקים אצל השערה" ש"חוט אלא עוד ולא ,xzei rbepמאשר

העגלה" כו'109"עבותות עצומה במרירות בתשובה ישובו צדיקים שגם להבהיר צורך יש ולכן פשוט, אדם אצל
עליהם]. גם הקב"ה מדקדק הצדיקים של ומדריגתם שבערכם אלא השערה", "כחוט אלא שאינם ענינים על

לעיל כמוזכר – הדבר שנאמר110וטעם הבא, לעולם חלק להם יש ישראל מטעי111ש"כל נצר גו' ועמך
להתפאר" ידי הוא"112מעשה ישראל שחטא ש"אףֿעלֿפי מובן הרי זאת, שיודעים וכיון זה113, שמצב כיון ,

בפנימיותו. בו שיש מה יתגלה ואז בתשובה, ישוב סוף כל וסוף שעה, לפי אלא אינו

גירושין בהלכות הרמב"ם פסק גם ביתֿדין114וזהו של ציווי על במזיד שעובר מי אפילו מישראל, אחד שכל ,

אנו יודעים – מזה ולמעלה סמוכין ביתֿדין אפילו במילואוezeiniptayבישראל, הבורא רצון לקיים רוצה
אלא זה שאין והיינו, שתקפו", הוא "יצרו אלא העבירות"), מן ולהתרחק המצוות כל קל`qpe("לעשות שהוא ,

(כנ"ל שטות" רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר אדם ש"אין כיון בנידוןֿדידן, גם (ששייך משוגג יותר
כפרה צריך שוגג שהרי טז)), פטריה115סעיף רחמנא אונס ואילו ,116.

‰Îעם קשורה אינה הבורא) רצון לקיים ישראל איש כל של הפנימי (רצונו זו "פנימיות" והנה, .lky–

עם אפילו קשורה ואינה חסֿושלום, מורד להיות יכול השכל מצד beprzeשהרי oevxשהרצון להיות יכול שהרי –

אחר, במקום מונחים שלו והתענוג
וכח הרצון מכח אפילו למעלה אלא שבנפש, הפנימיים מכוחות רק לא למעלה היא זו ש"פנימיות" והיינו,
נקראים זה שם ועל בשלימות, תמיד והיא מישראל, ואחד אחד בכל שישנה היהדות נקודת ענין והוא התענוג,

"יהודים" בשם ישראל בשלימות.117כל היו"ד בהם שיש כיון ,

ÂÎ,היינו מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד ד"לבסומי ומצב במעמד שאפילו מובן ועלֿפיֿזה .
שמצד כיון הרי – מבוסם היותו בגלל אצלו, פועלים אינם והתענוג הרצון ואפילו אצלו, פועל אינו ששכלו

ezeiniptהוא מתנהג הנ"ל), הרמב"ם (כפסקֿדין הקב"ה רצון את לקיים linn`רוצה jxcaוהרצון הכוונה כפי
העליון.

כאן ישנו האדם ראות שלפי שאףֿעלֿפי במראה, הנראית אדם של מדמותו והדוגמא המשל מובא זה ועל
שיתנהג וכפי עצמם, בפני וכוחות ועונג רצון לה אין שבמראה שהדמות היא האמת הרי שלם, אדם של ציור

mc`dתתנהג כן במראה, האדםezpenzהמביט לב כן לפנים הפנים ש"כמים – בנמשל ודוגמתו במראה. הנראית
לאדם" במראה.118(התחתון) הנראית העליון האדם דמות בדוגמת אלא אינו למטה שהאדם היינו, (העליון),

שכתוב ממה גם שלך"119ולהעיר הצל כביכול יתברך הוא כך האדם, אחרי פונה שהוא "כצל צלך", .120"ה'

ומתנהג משלו, רצון לו שאין ממציאותו, מתבטל שהאדם עלֿידיֿזה זה הרי צלך", "ה' שיהיה לפעול כדי אמנם,
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ז"ל חכמינו ובלשון (כנ"ל). הקב"ה כרצון ממילא רצונך121בדרך "יעשה (שעלֿידיֿזה רצונו" מפני רצונך "בטל
כרצונו").

בגמרא שכתוב מה כרע122וזהו הוא מודים מטא הוה דכד לראשי, טיבו מחזיק זהdinxbn"אנא שאין – "

אלא והעונג, הרצון מצד לא ואפילו השכל, eil`neמצד envrnהנה ממש", ממעל אלקה "חלק להיותו שכן, ,

ה"חלק". גם מתנהג כך ה"עצם" שמתנהג כפי

בכל להנהגה מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד "לבסומי התביעה בין סתירה שאין מובן זה ומכל
העליון. רצון עלֿפי הענינים

ÊÎאין" שהרי הענינים, כפשטות ויקר", וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים בפורים שכתוב מה גם וזהו .
פשוטו" מידי יוצא בגמרא123מקרא פירשו זה עם וביחד ידע"; דלא "עד כפשוטה שמחה תורה,124, זו "אורה

אינו דלכאורה – גזר") אלה כל ש"על רש"י (כפירוש תפילין" אלו ויקר מילה, זו ששון טוב, יום זה שמחה
חכמינו שדרשו הענינים כל את לקיים הוא יכול כיצד לבסומי"), איניש "חייב (שהרי שיכור שהוא כיון מובן:

ויקר"? וששון ושמחה "אורה על ז"ל
מתגלה פורים שמחת בשעת שהרי סתירה, זו שאין – בזה ,ezeiniptוההסברה

מסירותֿנפש, של בתנועה עמדו ונשים", טף זקן ועד "מנער ישראל, בני שכל הפורים, בימי שהיה כפי –

במדרש ("שלשת125וכמסופר ולשתות לאכול וסירבו ומשקה מאכל להם הביאו שאימותיהם התינוקות אודות
ויום" לילה הגיעו126ימים שלא תינוקות שאפילו היינו, למות, אם לחיים אם אנו, רבינו מרדכי עם באמרם: ,(

– הנפש פנימיות התגלות ענין שהוא בגלוי, נפש' ה'מסירות ענין אצלם היה דעה, של לענין מצוות, לגיל

שמתנהג כיון מאומה, להבהיר צורך אין linn`ואז jxca.ממנו "חלק" שהוא ה"עצם" מצד המתחייב כפי

ÁÎ.כולה השנה כל על יומשך שענינם – דפגרא ויומי המועדים ככל – הפורים ימי של התכלית והנה, .
ידע", דלא עד ד"לבסומי ומצב מהמעמד כש"יורדים" פורים, לאחרי שגם – והציווי והבקשה התביעה וזוהי
על נמשך שעלֿידם הימיםֿטובים, בזמני – טוב" יום זה "ושמחה תורה", זו ד"אורה הענינים בקיומם ישארו
וההתקשרות ברית' ה'כריתת ענין שהוא – מילה" זו "וששון הזמן, מקדש הוא טוב' 'יום שהרי הזמנים, שאר כל

ז"ל רבותינו כמאמר המצוות, קיום ענין כללות שזהו – תפילין" אלו "ויקר לאלקות, עניניו כל "הוקשה127של
במעמד אז שנמצאים אףֿעלֿפי בפוריא", ד"לבסומי מהענין הוא לזה הכח אשר, לתפילין", כולה התורה כל

ידע". דלא ד"עד ומצב

כל במשך להוסיף החלטה לקבל צריכים הפורים מימי יוצאים שכאשר – הוא כפשוטו האמור מכל והמורם
שמחה, מתוך עבודה שתהיה ובאופן המצוות, כללות תפילין", אלו "ויקר עד תורה" זו ד"אורה בענינים השנה
וששון ושמחה "אורה של שנה שתהיה הגשמיים, בענינים גם ממשיכים ועלֿידיֿזה בשמחה", ה' את "עבדו

כפשוטו. ויקר"

ניגון היה הנ"ל ניגון בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר לנגן, שסיימו ולאחרי התוועדות, ניגון [ניגנו
כ"ק התחיל ואחרֿכך שמח, ניגון וניגנו פורים! של ניגון ינגנו ועתה פורים. בערב שהוא אסתר"... "תענית של

גדולה]. בשמחה שמח, ניגון בעצמו לנגן שליט"א אדמו"ר

***

ËÎנאמר פורים נס אודות המגילה בסיפור עליהם".104. היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי "ורבים :
חלק הוא כבנידוןֿדידן) שלם, ענין סיפור שכולל פסוק (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה במגילה פסוק שכל וכיון

ספר" נקראת ש"מגילה הגמרא דברי עלֿפי ובפרט שבתורה, קודש כתבי מכ"ד אחד שהיא ו"צריכה128מהמגילה ,
בזהר (כדאיתא הוראה מלשון שהיא בתורה חלק זה הרי – תורה" של כאמיתתה ממנה129שרטוט שלמדים ,(
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לכל הוראה גו'") מתיהדים הארץ מעמי ("ורבים זה פסוק גם מהווה ובמילא שלאחריֿזה, בשנים להתנהג כיצד
נצחית שהיא כולה התורה ככל נצחי, ענין שזהו כיון הזמנים, ולכל .130המקומות

ז"ל חכמינו ובלשון אז, שהיה מה עתה נפקאֿמינה למאי מובן: אינו הוה"?131ולכאורה דהוה "מאי

היהודים, שמפחדים ממה שמתפחדים לומר, "רוצה כותב: יין, מחיר הנקרא למגילה בפירושו הרמ"א והנה,
(ריבוי דהוה "מאי עתה, נפקאֿמינה למאי – השאלה את מתרץ זה אין עדיין אך עליהם". שמים יראת כי והוא

הוה". לפניֿזה) שנים

כתבי בכ"ד הגדולה) כנסת אנשי (עלֿידי שנכלל דכיון – זמן ובכל מקום בכל נוגע זה שענין לומר ובהכרח
לדורות" ש"נצרך ענין זה הרי .132קודש,

Ï:בזה והענין .
במדרשים יהודי"133מבואר נקרא זרה בעבודה הכופר "כל – "יהודים" היותם מפני רק היתה הגזירה ,134שכל

בני כל עמדו כולה השנה כל במשך ואףֿעלֿפיֿכן, הגזירה. מתבטלת היתה יהדותם, על מוותרים היו ואילו
של בתנועה ואפילוytpÎzxiqnישראל זקן" ועד "מנער ישראל, בני כל אלא סנהדראות, ראשי רק לא היינו, ,

טובים, וימים ושבתות וראשֿהשנה הכיפורים ביום רק ולא ובאמונה, בידיעות והן כפשוטם הן ונשים", "טף
העולם. ובעניני פרנסה בעניני שעסקו זמנים וכמה כמה בהם היו שבודאי החול, בימות גם אלא

נפל "כי אלא חיצוניים, ענינים מצד ולא מתיהדים", הארץ מעמי ש"רבים עד כך כל פעלה זו ומסירתֿנפש
ה'. יראת של רגש אצלם שנעשה עליהם", היהודים פחד

יראת היהודים", "פחד כאשר – היא ממנו שנדרש העבודה אופן על הבחינה ליהודי: הוראה מהווה זה וענין
מע ש"רבים ענין (שזהו בעולם ובחלקו אמותיו בד' בסביבתו, שנמצאים בענינים גם ניכר מתיהדיםה', הארץ מי

הסימן זהו עליהם"); היהודים פחד נפל eavneכי ecnrny.כדבעי הוא

‡Ï:ובהקדמה – יותר ובפנימיות בפרטיות גו'" מתיהדים הארץ ד"עמי הענין לבאר ויש .
בתניא הזקן רבינו שכתב מה ולשון"135ידוע עם מכל בחרת "ובנו הנדמה136בפירוש החומרי הגוף ש"הוא ,

העולם". אומות לגופי בחומריותו

אלקית שנפש דכיון – ולשון" עם מכל בחרת "ובנו לומר שייך לא האלקית ונפש לנשמה בנוגע כלומר:
לא ובמילא, ולשון", עם "כל בדוגמת אינם ישראל בני הרי העולם, אומות אצל ולא ישראל, בני אצל רק ישנה
איזה ביניהם שיש ענינים לשני ביחס רק לומר שייך הקודש בלשון זה ביטוי כי, "בחירה", הלשון עלֿזה נופל

deyd cvלומר שייך שאז ,mixgeayקאי ולשון" עם מכל בחרת ש"ובנו לומר, בהכרח ולכן, בשני. ולא באחד
העולם". אומות לגופי בחומריותו "נדמה בשר לעיני אשר החומרי", "הגוף על

(ששרשו למטה חפשית דבחירה הענין שיהיה כדי הוא מוכרח – העולם אומות לגופי נדמה שהגוף זה [וענין
היו לא אזי עלֿאתר, בשר לעיני נראה היה ישראל בני גופי של העילוי אם שהרי שלמעלה), הבחירה ענין הוא
בענין הוא וכן צדדית. מעלה מצד אלא חפשי, רצון מצד ד"ובחרת" הענין היה לא ובמילא שוים, הצדדים שני

העולם]. אומות לגופי נדמה כשהגוף דוקא שהיא – שלמעלה הבחירה

אלא ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא הנשמה, מצד רק לא היא הקב"ה עם יהודי של שהתקשרותו ונמצא,
בו שיש כיון הנה – הגוף מצד הרמב"םzxigaגם שכתב (כמו חד כולא ובחירתו שהוא שהוא137הקב"ה,

(בגוף) בו יש הרי עניניו), ובין בינו להפריד שייך לא יתברך אצלו שהרי אחד, ורצונו ezedneודעתו ezenvr

דוקא. בעולםֿהזה עצמותו דירת יתברך,

הצלת בשלמא דלכאורה: – כולה התורה כל את דוחה יהודי של גופו שהצלת הטעם אתytpdוזהו דוחה
במדרש כדאיתא לתורה, קדמו ישראל שנשמות לפי – אפילו138התורה דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבתן
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לכל הוראה גו'") מתיהדים הארץ מעמי ("ורבים זה פסוק גם מהווה ובמילא שלאחריֿזה, בשנים להתנהג כיצד
נצחית שהיא כולה התורה ככל נצחי, ענין שזהו כיון הזמנים, ולכל .130המקומות

ז"ל חכמינו ובלשון אז, שהיה מה עתה נפקאֿמינה למאי מובן: אינו הוה"?131ולכאורה דהוה "מאי

היהודים, שמפחדים ממה שמתפחדים לומר, "רוצה כותב: יין, מחיר הנקרא למגילה בפירושו הרמ"א והנה,
(ריבוי דהוה "מאי עתה, נפקאֿמינה למאי – השאלה את מתרץ זה אין עדיין אך עליהם". שמים יראת כי והוא

הוה". לפניֿזה) שנים

כתבי בכ"ד הגדולה) כנסת אנשי (עלֿידי שנכלל דכיון – זמן ובכל מקום בכל נוגע זה שענין לומר ובהכרח
לדורות" ש"נצרך ענין זה הרי .132קודש,

Ï:בזה והענין .
במדרשים יהודי"133מבואר נקרא זרה בעבודה הכופר "כל – "יהודים" היותם מפני רק היתה הגזירה ,134שכל

בני כל עמדו כולה השנה כל במשך ואףֿעלֿפיֿכן, הגזירה. מתבטלת היתה יהדותם, על מוותרים היו ואילו
של בתנועה ואפילוytpÎzxiqnישראל זקן" ועד "מנער ישראל, בני כל אלא סנהדראות, ראשי רק לא היינו, ,

טובים, וימים ושבתות וראשֿהשנה הכיפורים ביום רק ולא ובאמונה, בידיעות והן כפשוטם הן ונשים", "טף
העולם. ובעניני פרנסה בעניני שעסקו זמנים וכמה כמה בהם היו שבודאי החול, בימות גם אלא

נפל "כי אלא חיצוניים, ענינים מצד ולא מתיהדים", הארץ מעמי ש"רבים עד כך כל פעלה זו ומסירתֿנפש
ה'. יראת של רגש אצלם שנעשה עליהם", היהודים פחד

יראת היהודים", "פחד כאשר – היא ממנו שנדרש העבודה אופן על הבחינה ליהודי: הוראה מהווה זה וענין
מע ש"רבים ענין (שזהו בעולם ובחלקו אמותיו בד' בסביבתו, שנמצאים בענינים גם ניכר מתיהדיםה', הארץ מי

הסימן זהו עליהם"); היהודים פחד נפל eavneכי ecnrny.כדבעי הוא

‡Ï:ובהקדמה – יותר ובפנימיות בפרטיות גו'" מתיהדים הארץ ד"עמי הענין לבאר ויש .
בתניא הזקן רבינו שכתב מה ולשון"135ידוע עם מכל בחרת "ובנו הנדמה136בפירוש החומרי הגוף ש"הוא ,

העולם". אומות לגופי בחומריותו

אלקית שנפש דכיון – ולשון" עם מכל בחרת "ובנו לומר שייך לא האלקית ונפש לנשמה בנוגע כלומר:
לא ובמילא, ולשון", עם "כל בדוגמת אינם ישראל בני הרי העולם, אומות אצל ולא ישראל, בני אצל רק ישנה
איזה ביניהם שיש ענינים לשני ביחס רק לומר שייך הקודש בלשון זה ביטוי כי, "בחירה", הלשון עלֿזה נופל

deyd cvלומר שייך שאז ,mixgeayקאי ולשון" עם מכל בחרת ש"ובנו לומר, בהכרח ולכן, בשני. ולא באחד
העולם". אומות לגופי בחומריותו "נדמה בשר לעיני אשר החומרי", "הגוף על

(ששרשו למטה חפשית דבחירה הענין שיהיה כדי הוא מוכרח – העולם אומות לגופי נדמה שהגוף זה [וענין
היו לא אזי עלֿאתר, בשר לעיני נראה היה ישראל בני גופי של העילוי אם שהרי שלמעלה), הבחירה ענין הוא
בענין הוא וכן צדדית. מעלה מצד אלא חפשי, רצון מצד ד"ובחרת" הענין היה לא ובמילא שוים, הצדדים שני

העולם]. אומות לגופי נדמה כשהגוף דוקא שהיא – שלמעלה הבחירה

אלא ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא הנשמה, מצד רק לא היא הקב"ה עם יהודי של שהתקשרותו ונמצא,
בו שיש כיון הנה – הגוף מצד הרמב"םzxigaגם שכתב (כמו חד כולא ובחירתו שהוא שהוא137הקב"ה,

(בגוף) בו יש הרי עניניו), ובין בינו להפריד שייך לא יתברך אצלו שהרי אחד, ורצונו ezedneודעתו ezenvr

דוקא. בעולםֿהזה עצמותו דירת יתברך,

הצלת בשלמא דלכאורה: – כולה התורה כל את דוחה יהודי של גופו שהצלת הטעם אתytpdוזהו דוחה
במדרש כדאיתא לתורה, קדמו ישראל שנשמות לפי – אפילו138התורה דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבתן
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שבת דוחה נפש שפיקוח הדין אבל לסכנת139לתורה; בנוגע בחייםsebdהוא ישאר שהגוף כדי שגם והיינו, ,
שגם לפי – הדבר וטעם שבתורה, הענינים כל את יתברךsebdדוחים בעצמותו מושרש הישראלי איש של

התורה משורש למעלה החסידות) הקב"ה140(כלשון של שבחירתו ולשון", עם מכל בחרת "ובנו בפירוש וכנ"ל ,
עניני את הגוף הצלת דוחה ולכן התורה, משורש למעלה יתברך, עצמותו עם הגוף מתקשר זה שמצד בגוף, היא

.141התורה

·Ïמשתווים הגוף ועניני צרכי שגם מובן, הרי העולם, אומות לגופי נדמה יהודי של שגופו כיון והנה, .
גופא: שבישראל הארץ" "עמי ענין וזהו העולם. אומות גופי ועניני לצרכי בחיצוניותם

zeevneעניני dxezdמודגשת ובהם כפשוטם, הארץ" "עמי העולם, אומות אצל שייכים אינם – שבישראל
נחלתו" הוא ש"ה' ישראל, איש של דמלכא142מעלתו אברים רמ"ח שהם פיקודין רמ"ח לו ניתנו ולכן ,143;

עניני גם ישנם הדבריםzeyxdאבל עשרת (כל כו' ומסחרו וטיולו ושתייתו אכילתו ועניניו, הגוף צרכי ,

ברמב"ם ענינים144שנימנו ובמילא, להבדיל, עמיֿהארץ, אצל כמו ישראל איש אצל הם שוים בשר לעיני אשר, ,(
גופא שבישראל הארץ" "עמי בבחינת הם מסירתֿנפש145אלו בעל הוא זה שיהודי לידע הבחינה היא זה ובענין .

איד"): מסירתֿנפש ַ("א

אלקינו ה' ישראל "שמע אומר יהודי שכאשר הוא הדין אבל, מסירתֿנפש, על ציווי אמנם אין ערוך' ב'שולחן
אחד" רוחות"146ה' ולד' למטה למעלה "אמליכתיה להיות צריך אזי הפנימי,147, הפירוש עלֿפי ובפרט .

אלקיך ה' את "ואהבת לאחריֿזה: מיד שממשיכים כפי בכח, דמסירתֿנפש הענין להיות צריך שמע' שב'קריאת
אפילו דהיינו לך", מודד שהוא ומדה מדה "בכל מאדך", "ובכל נפשך", את נוטל "אפילו נפשך", בכל גו'

ז"ל רבותינו כמאמר ממיתה, שקשים "ואהבת",148יסורים להיות צריך כזה באופן וגם כו'", נגדוה "אילמלי
בשמחה" בשמחה".149"לקבולינהו ה' את "עבדו –

נמצא יהודי כאשר כן להתנהג הצורך הואeipipraובכן: – ומצוות תורה יהדות, בעניני דהיינו ,zehiytd jxca,

ממנו; מצפה שהקב"ה מה את מיישם זה שיהודי ראיה זו אין עדיין אבל

ומתנהגים כו', נכשלים לא ובמילא אורה, של במקום שנמצאים היינו אורה", היתה ש"ליהודים יודעים אימתי
" גם כאשר – micdiznכדבעי ux`d inrאכילה הארץ", "עמי בשם שנקראים יהודי של עניניו שגם היינו, ,"

" הם גם הנה העמים, בין עם כמו ישראל בני נראים שבהם כו', ומסחר טיול שהםmicdiznושתיה שניכר ,"

ישראל איש עלֿידי .150מונהגים

‚Ï:זאת ועוד .
ו'יום בשבת ולדוגמא, ומצוות, התורה לענין ניגוד יהיה שלא באופן להיות יכולה הרשות בעניני ההנהגה
דעות שלכמה אףֿעלֿפי טוב', ו'יום שבת דתוספת בזמן גם כולל דחול, ועובדין מסחר לעניני שייך אינו טוב'

מדרבנן אלא זה הרע,151אין לשון גבול, הסגת של לענינים שייך אינו המסחר, בעניני בעסקו החול בימות וגם ,
מדרבנן אלא זה שאין אףֿעלֿפי הרע, לשון אבק לא .152ואפילו

מונהגים הארץ" "עמי הנקראים שהענינים שניכר היינו, מתיהדים", הארץ ש"עמי אמנם מוכיחה כזו הנהגה
עליהם": היהודים פחד ד"נפל הענין גם להיות צריך אלא מספיק, זה אין עדיין אבל, יהודי; עלֿידי
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ב.139) פד, יומא ראה
כ"ו140) שאחר כו' קדמה ישראל של מחשבתן שם: ב"ר ראה

כו'. עתידין ישראל דורות
יוכל141) ובינתיים ניגון, שינגנו אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

בפנים. כדלקמן המשיך הניגון ולאחרי לנוח*.
בסופן.142) ויובל שמיטה הל' רמב"ם ראה
סע"א).143) (עד, ת"ל תקו"ז ראה
רפ"ה.144) דעות הל'
אדר145) ח' במכתב הובא – ד צ, שמע"צ דרושי לקו"ת גם ראה

שכט). ע' חט"ז (אג"ק זו שנה
ד.146) ו, ואתחנן
ב.147) יג, ברכות
רע"ב.148) לג, כתובות
ב.149) ס, ברכות
"דאס150) שמח): ע' שם (אג"ק זו שנה אדר כ' מכתב גם ָראה

כו'". פורים היינטיקן גערעדט זיך האט ָָוואס
(151.20 הערה 58 ע' חי"ט לקו"ש ראה
וש"נ.152) ואילך). ק ע' א (כרך אבק ערך תלמודית אנציק' ראה

.jex` onf mkz` akr` `l ,`linae ,xzei cer siir ippd ± mitiir mkpdy dnk :xn`e `"hily x"enc` w"k wiqtd zecreezdd jynda (*

i"gyz'd mixetd bg zgiy

בעת – "יהודים" בשם שנקראים בענינים ההתעסקות בעת ה' דיראת ומצב המעמד הוא היהודים" "פחד
מצד היא אלו בענינים שההתעסקות והיינו, המצוות, וקיום התורה לימוד d'התפילה, cgtש"גזירה באופן ,

חקקתי" חוקה בהן"153גזרתי להרהר רשות לך בענינים154"ואין שאפילו ועד ,miilkyז"ל חכמינו "אל155אמרו
שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי, אלא כו' איֿאפשי אדם שעומדxfbיאמר והיינו, d`xiaeעלי", dni`aבידעו ,ָ

בתניא הזקן רבינו שכתב (כמו כראוי" עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט . . עליו נצב ).156ש"ה'

עניני הארץ", "עמי על "עליהם", גם להיות צריך זה היהודים" "ה'zeyxdו"פחד שהרי – ישראל בני של
ישן" בין ער בין לעולם מועד "אדם שלכן השינה, בעת אפילו זמן, ובכל מקום בכל תמידי, באופן עליו" ,157נצב

הנזק מעשה קורה היה לא אזי עליהם", היהודים ד"פחד הענין אצלו היה אילו .158כי,

תפילת ובשעת התורה לימוד בשעת שישנה ה' שיראת היינו, עליהם", היהודים פחד ש"נפל רואים וכאשר
הארץ", "עמי על גם ישנה היהודים"), ("פחד ערב לפנות הכיפורים ביום נעילה תפילת ובשעת שמונהֿעשרה
ו"ליהודים הוא", "ונהפוך דפורים, הענין שנעשה ראיה זו הרי – ומתנו במשאו ובעסקו ושתייתו אכילתו בשעת

עולם. של מלכו המלך, בדרך לבטח הולכים ובמילא אורה", היתה

„Ïשכתוב כמו – כפשוטם הארץ" "עמי על גם פועלת כזו והנהגה נקרא159. ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
ממך": ויראו עליך

ומקיים תורה ולומד מתפלל שיהודי בשעה זה אין – אליו עצמו את ולדמות יהודי לראות גוי יכול אימתי
שהגוי כיון jiiyמצוות, epi`"מיתה חייב בתורה שעוסק כוכביםֿומזלות "עובד שהרי אלו, וגוי160לענינים ,

כלום ולא עשה לא תפילין ;161שהניח

אכילתו, באמצע שנכנס כיון אליו, להידמות יכול שבזה ושתייתו, באכילתו יהודי רואה הגוי כאשר אבל
ומתנו במשאו שעוסק בשעה ועלֿדרךֿזה אחרונה, ברכה שברך וקודם ראשונה ברכה שברך ובכל162לאחרי
אליו, ומשתווים אותו שרואים הארץ", עמי כל "וראו שאז – הגשמי הזה שבעולם הגשמיים עניניו

ז"ל חכמינו כדרשת עליך", נקרא ה' "שם אז שגם כיון ממך", "ויראו – שבראש"163ועלֿידיֿזה תפילין "אלו
שבתוכם ה"אזכרות" את לזכור וצריך מהם דעתו להסיח שאסור דייקא, תפילין היהודים",164– "פחד ענין שזהו ,

הגוים. מצד שבאים כו' והנסיונות הקטרוגים כל מתבטלים ובמילא

‰Ï:הזמנים ולכל המקומות לכל הוראה מהווה זה וענין .
ממעל אלקה "חלק הוא יהודי שהרי יהודי, על והסתר העלם לפעול יכול אינו שאינוֿיהודי לדעת צריך

אש" מפני דונג "כהמס להתבטל הגויים צריכים ובמילא אויבערשטער... דער איז איד א .165ממש", ַ

בטלים שאינם לכך היאlretaוהסיבה היהודי שאצל שהאלקות כיון – שכתובmlrdaהיא מה וזהו .166

ניכר אינו מדוע כן, ואם ויעקב, יצחק אברהם בן אתה הרי אלקיך": איה היום כל ליהודי) (הגוי אלי "באמור
להיות יכולים ואז וחיותך?!... כחך "אלקיך", הוא שהקב"ה הרשות) בעניני (בהנהגתך היום כל במשך בך

דמעתי". לי "היתה הפסוק בתחילת שכתוב כמו – השמחה להיפך שגורמים כו', גזירות של ענינים

אזי – עליך" נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו כיון אלקיך", "איה לשאול יכול אינו הגוי כאשר אבל
הארץ" "עמי על רק ולא והתפילה, התורה שבשעת היהודים" "פחד רק (לא עליהם" היהודים פחד "נפל
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ב.153) ט, (באבער) תהלים מדרש
ב.154) סז, יומא
כו.155) כ, קדושים תו"כ
רפמ"א.156)
וש"נ.157) (במשנה). סע"א כו, ב"ק
וש"נ.158) .47 ע' חי"ג תו"מ גם ראה
יו"ד.159) כח, תבוא
ה"ט.160) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין
ד.161) נג, שמות תו"א ראה
מהשגת162) במסחרו נזהר שיהודי כשרואה גם יותר: ובפרטיות

באופן עליו פועל זה אין כו', הרע ולשון כיiniptגבול ,zeevnd meiw

– סע"ב) לט, (קידושין כו' עבירה עבר ולא ישב במסחר, לאֿתעשה
(כנ"ל), הנכרי מציאות שולל זה גם

ג"כ, שייכות לו יש שלזה ושותה, אוכל שיהודי איך כשרואה אבל
בו נרגש כבר זה – עליו ה' פחד יש היהודי שבאכילת רואה ומ"מ

(כפשוטו)iniptבאופן הארץ עמי על (כפשוטו) היהודי פחד ונופל ,
בפנימיות. פעולה – שמתייהדים עד

וש"נ.163) א. ו, ברכות
אדה"ז164) שו"ע הי"ד. פ"ד תפילין הל' רמב"ם ב. לו, מנחות

רסכ"ח. או"ח
פי"ט.165) תניא גם וראה ג. סח, תהלים
(166.255 ע' ח"ז תו"מ וראה ד. מב, שם



מה i"gyz'd mixetd bg zgiy

בעת – "יהודים" בשם שנקראים בענינים ההתעסקות בעת ה' דיראת ומצב המעמד הוא היהודים" "פחד
מצד היא אלו בענינים שההתעסקות והיינו, המצוות, וקיום התורה לימוד d'התפילה, cgtש"גזירה באופן ,

חקקתי" חוקה בהן"153גזרתי להרהר רשות לך בענינים154"ואין שאפילו ועד ,miilkyז"ל חכמינו "אל155אמרו
שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי, אלא כו' איֿאפשי אדם שעומדxfbיאמר והיינו, d`xiaeעלי", dni`aבידעו ,ָ

בתניא הזקן רבינו שכתב (כמו כראוי" עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט . . עליו נצב ).156ש"ה'

עניני הארץ", "עמי על "עליהם", גם להיות צריך זה היהודים" "ה'zeyxdו"פחד שהרי – ישראל בני של
ישן" בין ער בין לעולם מועד "אדם שלכן השינה, בעת אפילו זמן, ובכל מקום בכל תמידי, באופן עליו" ,157נצב

הנזק מעשה קורה היה לא אזי עליהם", היהודים ד"פחד הענין אצלו היה אילו .158כי,

תפילת ובשעת התורה לימוד בשעת שישנה ה' שיראת היינו, עליהם", היהודים פחד ש"נפל רואים וכאשר
הארץ", "עמי על גם ישנה היהודים"), ("פחד ערב לפנות הכיפורים ביום נעילה תפילת ובשעת שמונהֿעשרה
ו"ליהודים הוא", "ונהפוך דפורים, הענין שנעשה ראיה זו הרי – ומתנו במשאו ובעסקו ושתייתו אכילתו בשעת

עולם. של מלכו המלך, בדרך לבטח הולכים ובמילא אורה", היתה

„Ïשכתוב כמו – כפשוטם הארץ" "עמי על גם פועלת כזו והנהגה נקרא159. ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
ממך": ויראו עליך

ומקיים תורה ולומד מתפלל שיהודי בשעה זה אין – אליו עצמו את ולדמות יהודי לראות גוי יכול אימתי
שהגוי כיון jiiyמצוות, epi`"מיתה חייב בתורה שעוסק כוכביםֿומזלות "עובד שהרי אלו, וגוי160לענינים ,

כלום ולא עשה לא תפילין ;161שהניח

אכילתו, באמצע שנכנס כיון אליו, להידמות יכול שבזה ושתייתו, באכילתו יהודי רואה הגוי כאשר אבל
ומתנו במשאו שעוסק בשעה ועלֿדרךֿזה אחרונה, ברכה שברך וקודם ראשונה ברכה שברך ובכל162לאחרי
אליו, ומשתווים אותו שרואים הארץ", עמי כל "וראו שאז – הגשמי הזה שבעולם הגשמיים עניניו

ז"ל חכמינו כדרשת עליך", נקרא ה' "שם אז שגם כיון ממך", "ויראו – שבראש"163ועלֿידיֿזה תפילין "אלו
שבתוכם ה"אזכרות" את לזכור וצריך מהם דעתו להסיח שאסור דייקא, תפילין היהודים",164– "פחד ענין שזהו ,

הגוים. מצד שבאים כו' והנסיונות הקטרוגים כל מתבטלים ובמילא

‰Ï:הזמנים ולכל המקומות לכל הוראה מהווה זה וענין .
ממעל אלקה "חלק הוא יהודי שהרי יהודי, על והסתר העלם לפעול יכול אינו שאינוֿיהודי לדעת צריך

אש" מפני דונג "כהמס להתבטל הגויים צריכים ובמילא אויבערשטער... דער איז איד א .165ממש", ַ

בטלים שאינם לכך היאlretaוהסיבה היהודי שאצל שהאלקות כיון – שכתובmlrdaהיא מה וזהו .166

ניכר אינו מדוע כן, ואם ויעקב, יצחק אברהם בן אתה הרי אלקיך": איה היום כל ליהודי) (הגוי אלי "באמור
להיות יכולים ואז וחיותך?!... כחך "אלקיך", הוא שהקב"ה הרשות) בעניני (בהנהגתך היום כל במשך בך

דמעתי". לי "היתה הפסוק בתחילת שכתוב כמו – השמחה להיפך שגורמים כו', גזירות של ענינים

אזי – עליך" נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו כיון אלקיך", "איה לשאול יכול אינו הגוי כאשר אבל
הארץ" "עמי על רק ולא והתפילה, התורה שבשעת היהודים" "פחד רק (לא עליהם" היהודים פחד "נפל
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ב.153) ט, (באבער) תהלים מדרש
ב.154) סז, יומא
כו.155) כ, קדושים תו"כ
רפמ"א.156)
וש"נ.157) (במשנה). סע"א כו, ב"ק
וש"נ.158) .47 ע' חי"ג תו"מ גם ראה
יו"ד.159) כח, תבוא
ה"ט.160) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין
ד.161) נג, שמות תו"א ראה
מהשגת162) במסחרו נזהר שיהודי כשרואה גם יותר: ובפרטיות

באופן עליו פועל זה אין כו', הרע ולשון כיiniptגבול ,zeevnd meiw

– סע"ב) לט, (קידושין כו' עבירה עבר ולא ישב במסחר, לאֿתעשה
(כנ"ל), הנכרי מציאות שולל זה גם

ג"כ, שייכות לו יש שלזה ושותה, אוכל שיהודי איך כשרואה אבל
בו נרגש כבר זה – עליו ה' פחד יש היהודי שבאכילת רואה ומ"מ

(כפשוטו)iniptבאופן הארץ עמי על (כפשוטו) היהודי פחד ונופל ,
בפנימיות. פעולה – שמתייהדים עד

וש"נ.163) א. ו, ברכות
אדה"ז164) שו"ע הי"ד. פ"ד תפילין הל' רמב"ם ב. לו, מנחות

רסכ"ח. או"ח
פי"ט.165) תניא גם וראה ג. סח, תהלים
(166.255 ע' ח"ז תו"מ וראה ד. מב, שם



i"gyz'dמו mixetd bg zgiy

הארץ" "עמי על – גם) אלא ישראל, בני של הרשות עניני בלבדmheytkבפנימיותם, זו שלא ממך", "ויראו ,
הפרי על ששומרת הפרי סביב כקליפה שהם אלא ומסתיר, המעלים המנגד ענין .167שאינם

לזה" לצוות אלא נברא לא כולו העולם "כל – כולו העולם לו שניתן ליהודי שאומרים אחד168וזהו "כל ,
העולם" נברא בשבילי לומר חייב עליך",169ואחד נקרא ה' ש"שם עליו ניכר שיהיה באופן יתנהג שכאשר היינו, ,

שכל יראה אזי דרכיך", ו"בכל ובשתייתו באכילתו גם אלא ("היהודים"), ומצוות תורה בעניני בעבודתו רק לא
רויחא, ומזונא חיי בבני המצטרך כל לו שיהיה כדי בשבילו, אלא נברא לא העולם

תשובה בהלכות הרמב"ם שכתב כמו – הל170ואז כיוןוסוף מנוחה, מתוך ה' את לעבוד יוכל – מלכים כות
לים כמים ה' את דעה הארץ ש"מלאה עד והחכמה", הדעה "תרבה ובמילא המבלבלים, הענינים כל יהיו שלא

.171מכסים"

***

ÂÏוישנו ויקר". וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים נאמר: פורים, נס של התוצאות אודות המגילה בסיפור .
זה המתחיל' 'דיבור תקס"גֿסד משנת הזקן רבינו של לשונו:172מאמר וזה ,

שכתוב (כמו אור אמר ולא נקבה, בלשון אורה לשון מהו להבין יש וכו'. אורה היתה "תורה173"ליהודים
כמו מפעיל לשון והוא האור, מציאות נמצא שממנו מאירה מלשון הוא אורה דפירוש הוא, הענין אך אור").

כו'". משכיל מאכיל

אודות אלא כו', דרך ומורה שמלמדת בגילוי, כבר שהיא כפי התורה אודות אינו כאן שהמדובר [והיינו,
yxeye xewn.["אור ד"תורה הענין נמשך שממנו התורה,

פורים בדרושי – ביאור ובתוספת קצת בהרחבה – גם ונכלל לפיֿערך, באריכות הענין לבאר וממשיך
בסופן האמצעי לאדמו"ר אורה' .174שב'שערי

המקבל עלֿידי ב'תמ"ח בשנת תורה מתן בשעת שניתן אור" ד"תורה הענין כבר שישנו שאףֿעלֿפי והיינו,
להיות צריך מכלֿמקום, –xewnהמשכתycgnהראשון, פורים של ענינו שזהו התורה, נמשכת שממנו התורה

היתה אור".`dxe"ליהודים "תורה נעשה שעלֿידיֿזה התורה, מקור ,"

ÊÏהגמרא דברי עלֿפי – הענין פשטות ויובן הפסוק175. את176בפירוש עזבם על גו' הארץ אבדה מה "על
תחילה": בתורה ברכו "שלא אבל תורה, למדו שאכן גו'", תורתי

הוה לשון – התורה" "נותן הוא: התורה ברכת ושרשה.177נוסח ממקורה הפעם עוד ניתנת שהתורה והיינו, ,

ומצד תורתי", את "עזבם נקרא זה הרי – התורה ושורש מקור עם קשר בלי הוא תורה לימוד כאשר אבל
בלבד זו שלא היינו, הארץ". "אבדה giaynזה epi`yבמאמר לעיל שנתבאר כמו הארץ, הכתוב178את 179בפירוש

ולשמרה" "לעבדה יהודי של עבודתו שעלֿידי גןֿעדן, על דקאי החיים", בארצות ה' לפני 180giayn"אתהלך

אדרבה, אלא - הארץ את התורהrxebyהוא את לקשר וכדי הארץ". "אבדה – עצמה מצד שהיא כמו בארץ
תחילה". בתורה ד"ברכו הענין להיות צריך ומקורה, שרשה עם

בזה: והענין

לא אצלנו נמצאת שהתורה והיינו, תורתו", את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר אומרים התורה בברכת
ש" בגלל רק אלא עצמו, מעלות של ענינים שאר או השכל מעלת גודל מצד עצמו, בכח ולא מקרה, xgaבדרך
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(יז,167) בהקדמה של"ה כו'. שמש על חבל ב: נט, סנהדרין ראה
ב).

וש"נ.168) סע"ב. ו, ברכות
(במשנה).169) סע"א לז, סנהדרין
ספ"ט.170)
ט.ישעי171) יא, '
(כ"ק172) ואילך סב ע' תקס"ד אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס

אדר ט"ז תשא, ש"פ – שלאח"ז בהתוועדות אמרו שליט"א אדמו"ר
זכור) פ' תצוה, (דש"פ זה ד"ה גם וראה ואילך)). 180 ע' (לקמן

ואילך). 107 ע' חט"ז (תו"מ תשט"ז
כג.173) ו, משלי
ואילך.174) פל"ב היהודים וקבל סד"ה
א.175) פא, נדרים ואילך. סע"א פה, ב"מ
יאֿיב.176) ט, ירמי'
ובכ"מ.177) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
ואילך).178) ז' ע' (לעיל פ"ג
ט.179) קטז, תהלים
טו.180) ב, בראשית

i"gyz'd mixetd bg zgiy

כאורה" "כחׁשכה יתברך שאצלו שאף היינו, דייקא, בחירה העמים", מכל בבחירתו181בנו בנו בחר מכלֿמקום, , ֵ
התורה. את לנו ליתן החפשית

תורת את לנו ש"נתן זאת, התורהeועוד את – "envra `edyשל באופן שלומדה אלא עוד ולא dribiלומד,

כביכול,

ז"ל רבותינו כמאמר דוקא, יגיעה של באופן להיות צריך התורה לימוד שהרי אל– ומצאת יגעת "לא
(וכידו גו'"182עתאמין" ליעקב דבריו ש"מגיד וכיון יתברך), עצמותו את 'לוקחים' יגיעה עלֿידי ,183שדווקא

עושה" הוא לישראל מצוה שהוא כנגדו"184"מה ושונה ש"קורא הקב"ה של לימודו גם הרי של185, באופן הוא
– כביכול יגיעה

ביגיעה" לא בעמל "לא היה הקב"ה של התורה לימוד אם שאפילו מובן, שייך186והרי לא אז גם הנה ,

שגם התורה מדרגת אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שלמעלה, השכל את להשיג יוכל האדם ששכל
יגיעה של באופן אלא אינה להשיגה!187למעלה האדם שכל ביכולת שאין ובפשיטות בוודאי הרי ,

שב אלא זה oeilrואין cqgואורייתא יתברך וחכמתו רצונו שהיא כבודה ממקום התורה "ירדה
גשמיים בדברים שנתלבשה עד . . למדרגה ממדרגה . . וירדה נסעה ומשם . . חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא
כדי . . הספר על בדיו גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן ככולם התורה מצוות רוב שהן הזה עולם ועניני

בתניא (כמבואר כו'" בהן תפיסא מחשבה כל ).188שתהא

חכמתו היא עצמה שמצד התורה את לקבל שיוכלו כדי – מחדש יום בכל התורה" ב"נותן צורך יש ולכן
הקב"ה. של ורצונו

ÁÏופרט כלל של באופן הם הענינים שכל ידוע והנה, התורה189. ברכת לומר צריכים יום שבכל כשם ולכן, .
מתן ב"זמן – השנה במשך הענין כללות ישנו כן כמו הוה, לשון התורה" "נותן מחדש, התורה את ולקבל

תורתנו".
כבר" שקבלו מה "קיימו שבפורים שכתוב190וכיון מה וזהו התורה, ממקור היא ההמשכה בפורים גם לכן ,

היתה "ליהודים הוא`dxeבפורים שבפורים כיון ואדרבה: אור", ד"תורה הענין נמצא שממנו מפעיל, לשון ,"

meiwd.יותר עוד עליון ממקום ההמשכה להיות צריכה כבר", שקבלו "מה על

ËÏכמאמר בתורה, תחילה ישנו שבעולם ענין שכל כשם והנה, הרי191. עלמא", וברא באורייתא "אסתכל
נגלה שבין החילוק זה הרי – ובכללות התורה. מקור ל"אורה", אור" "תורה שבין החילוק ישנו גופא בתורה גם

התורה ופנימיות :192דתורה

שבה התורה, פנימיות ואילו הגשמי. הזה עולם בעניני שנתלבשו כפי התורה הלכות ענין הוא דתורה נגלה
זה הרי – בעולמות מלובש שאלקות כפי וגם וכו', הספירות ענין מהעולם, שלמעלה אלקות אודות yxeyמדובר

dxezd xewneשהוא גופא.dxezaכפי

ד"ברכו באופן היא התורה שברכת ניכרתaוכשם גופא דתורה) (נגלה התורה שבלימוד היינו, תורה",
שכתב (כמו התורה שבלימוד והחביבות החשיבות שניכרת הוה, לשון התורה" "נותן התורה, ברכת של ההשפעה

יונה נגלה193רבינו לימוד עם ויתאחד ויומשך שיחדור באופן התורה פנימיות לימוד להיות צריך כן כמו – (

ענין אינו התורה פנימיות שלימוד והיינו, envrדתורה, iptaוחלק ענין ,sqepהתורה פנימיות לימוד אלא בתורה,
מתוך דתורה נגלה לימוד גם נעשה שעלֿידיֿזה דתורה, נגלה ללימוד גם dxiziנוגע zEigאנדער אן ַַ("מיט

חיּות") אנדער אן מיט און .194לעבעדיקייט ַַ
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יב.181) קלט, תהלים
ואילך.182) שכז ע' תרס"ו המשך ראה
יט.183) קמז, תהלים
ט.184) פ"ל, שמו"ר
תתרלד.185) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ראה
וש"נ.186) ב. פ"ג, ב"ר – חז"ל לשון
אגה"ת187) תניא – הדיבור על הנפיחה ממעלת יותר עוד שזהו

פ"ד.

פ"ד.188)
וש"נ.189) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
א.190) פח, שבת
רע"ב.191) קסא, זח"ב
וש"נ.192) .225 ס"ע חכ"א תו"מ גם ראה
שם.193) לנדרים בר"ן הובא
(194.149 ע' תש"ג סה"ש ראה



מז i"gyz'd mixetd bg zgiy

כאורה" "כחׁשכה יתברך שאצלו שאף היינו, דייקא, בחירה העמים", מכל בבחירתו181בנו בנו בחר מכלֿמקום, , ֵ
התורה. את לנו ליתן החפשית

תורת את לנו ש"נתן זאת, התורהeועוד את – "envra `edyשל באופן שלומדה אלא עוד ולא dribiלומד,

כביכול,

ז"ל רבותינו כמאמר דוקא, יגיעה של באופן להיות צריך התורה לימוד שהרי אל– ומצאת יגעת "לא
(וכידו גו'"182עתאמין" ליעקב דבריו ש"מגיד וכיון יתברך), עצמותו את 'לוקחים' יגיעה עלֿידי ,183שדווקא

עושה" הוא לישראל מצוה שהוא כנגדו"184"מה ושונה ש"קורא הקב"ה של לימודו גם הרי של185, באופן הוא
– כביכול יגיעה

ביגיעה" לא בעמל "לא היה הקב"ה של התורה לימוד אם שאפילו מובן, שייך186והרי לא אז גם הנה ,

שגם התורה מדרגת אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שלמעלה, השכל את להשיג יוכל האדם ששכל
יגיעה של באופן אלא אינה להשיגה!187למעלה האדם שכל ביכולת שאין ובפשיטות בוודאי הרי ,

שב אלא זה oeilrואין cqgואורייתא יתברך וחכמתו רצונו שהיא כבודה ממקום התורה "ירדה
גשמיים בדברים שנתלבשה עד . . למדרגה ממדרגה . . וירדה נסעה ומשם . . חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא
כדי . . הספר על בדיו גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן ככולם התורה מצוות רוב שהן הזה עולם ועניני

בתניא (כמבואר כו'" בהן תפיסא מחשבה כל ).188שתהא

חכמתו היא עצמה שמצד התורה את לקבל שיוכלו כדי – מחדש יום בכל התורה" ב"נותן צורך יש ולכן
הקב"ה. של ורצונו

ÁÏופרט כלל של באופן הם הענינים שכל ידוע והנה, התורה189. ברכת לומר צריכים יום שבכל כשם ולכן, .
מתן ב"זמן – השנה במשך הענין כללות ישנו כן כמו הוה, לשון התורה" "נותן מחדש, התורה את ולקבל

תורתנו".
כבר" שקבלו מה "קיימו שבפורים שכתוב190וכיון מה וזהו התורה, ממקור היא ההמשכה בפורים גם לכן ,

היתה "ליהודים הוא`dxeבפורים שבפורים כיון ואדרבה: אור", ד"תורה הענין נמצא שממנו מפעיל, לשון ,"

meiwd.יותר עוד עליון ממקום ההמשכה להיות צריכה כבר", שקבלו "מה על

ËÏכמאמר בתורה, תחילה ישנו שבעולם ענין שכל כשם והנה, הרי191. עלמא", וברא באורייתא "אסתכל
נגלה שבין החילוק זה הרי – ובכללות התורה. מקור ל"אורה", אור" "תורה שבין החילוק ישנו גופא בתורה גם

התורה ופנימיות :192דתורה

שבה התורה, פנימיות ואילו הגשמי. הזה עולם בעניני שנתלבשו כפי התורה הלכות ענין הוא דתורה נגלה
זה הרי – בעולמות מלובש שאלקות כפי וגם וכו', הספירות ענין מהעולם, שלמעלה אלקות אודות yxeyמדובר

dxezd xewneשהוא גופא.dxezaכפי

ד"ברכו באופן היא התורה שברכת ניכרתaוכשם גופא דתורה) (נגלה התורה שבלימוד היינו, תורה",
שכתב (כמו התורה שבלימוד והחביבות החשיבות שניכרת הוה, לשון התורה" "נותן התורה, ברכת של ההשפעה

יונה נגלה193רבינו לימוד עם ויתאחד ויומשך שיחדור באופן התורה פנימיות לימוד להיות צריך כן כמו – (

ענין אינו התורה פנימיות שלימוד והיינו, envrדתורה, iptaוחלק ענין ,sqepהתורה פנימיות לימוד אלא בתורה,
מתוך דתורה נגלה לימוד גם נעשה שעלֿידיֿזה דתורה, נגלה ללימוד גם dxiziנוגע zEigאנדער אן ַַ("מיט

חיּות") אנדער אן מיט און .194לעבעדיקייט ַַ
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רע"ב.191) קסא, זח"ב
וש"נ.192) .225 ס"ע חכ"א תו"מ גם ראה
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(194.149 ע' תש"ג סה"ש ראה



i"gyz'dמח mixetd bg zgiy

Óוזהו תמימים:. תומכי ישיבת של ענינה
ללא עצמו, בפני ענין היה התורה פנימיות לימוד ואילו דתורה, נגלה למדו שבישיבות הסדר היה אז עד

הישיבות. לימוד דתורה, נגלה ללימוד קשר

בעתו" יפה עשה הכל "את שהרי לכך, הזמן כשהגיע – תמימים תומכי ישיבת של שסדר195וחידושה –

ביחד הם התורה פנימיות ולימוד דתורה נגלה שלימוד הוא תמים"196הישיבה יהיו "יחדיו שבלימוד197, והיינו, ,
בנגלה גם למדן הוא שהלומד ניכר החסידות ובלימוד חסידות, תחילה למד שהלומד ניכר "לא198הנגלה שהרי ,

חסיד" הארץ בשלימותם.199עם הפנימיות והן החיצוניות הן שישנם – התמימות ענין וזהו .

אשל" ד"ויטע הפעולה גם נשלמת ד"אבדה200giaydlועלֿידיֿזה הענין (היפך גןֿעדן ענין שהוא הארץ, את
לחוד" ועדן לחוד ש"גן עצמה מצד שהיא כפי תהיה שלא – לז) סעיף כנ"ל מעדן201הארץ" יוצא "ונהר ,

הגן" את מצוה202להשקות מצוה שכר ועבודתן, תורתן זיו ענין שהוא עצמו, ה"עדן" את ב"גן" ימשיכו אלא ,

במאמר). לעיל שנתבאר (כמו

‡Ó"שכינה (ש)גלתה גליות ב"עשר והנה, הגליות203. גם ישנם – לדור ומדור לזמן מזמן ונשנים שחוזרים –

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק (כדברי תמימים תומכי כדור204שגלתה בחצי תמימים תומכי ישיבת שנתייסדה עד ,(

בשושןֿפורים שנה, ח"י לפני .205התחתון,

יהיה שלא היא בזה הכוונה הרי – לעיל האמור ש"ליהודיםועלֿפי באופן אלא אור", "תורה של באופן רק
לשון`dxeהיתה ,"lirtnאין זה ובענין מגעת. וידו שהשפעתו מקום בכל אור" "תורה ולהמשיך לפעול היינו, ,

הזמן: והגבלות למדידות שליטה

הזה עולם עניני בבירור שעוסקת כיון דתורה, שנגלה – התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין מהחילוקים
וכו' בו גוברים ורע'206שהרשעים טוב הדעת 'עץ בשם נקראת ולכן העולם;207, בהגבלות מדודה היא הרי ,

דחיי' 'אילנא שנקראת התורה פנימיות החיים'208מהֿשאיןֿכן 'עץ נאמר207, שעלֿזה הרי209, – לעולם" "וחי
העולם, בעניני גם ועלֿידו הדעת', ב'עץ גם נמשך שממנה אלא ורע', טוב הדעת מ'עץ למעלה היא עצמה מצד

נצחיים. וחיים החיּות, ענין יומשך בהם שגם

בנגלה גם שיומשך באופן יהיה התורה פנימיות שלימוד – תמימים תומכי של לחידוש בנוגע גם מובן ומזה
מהשינויים למעלה הוא זה שענין – דעהו" דרכיך "בכל גם ועלֿידיֿזה המצוות, במעשה גם ועלֿידיֿזה דתורה,

דחיי". "אילנא על שליטה להם אין והמקום הזמן והגבלות מדידות שכן, ומקום, זמן של

·Ó,שנים וכמה כמה עברו שמאז וכיון שנה, ח"י לפני היה זה שענין ואומרים הטועים אלו ישנם אמנם, .

חסֿושלום. חלישות של ענין או שינוי של ענין בזה נעשה אזי
בירושלמי שכתוב מה – לזה הפסוק210והמענה מכם211על ריק, הוא "ואם מכם", הוא ריק דבר לא "כי

זה הרי – חלישות של ענינים ישנם אכן אם ריק): דבר אין בתורה (כי בתורה" יגיעין אתם שאין למה הוא,
"mknמצד ,"milawndבענין החסרון את לתלות להם ואין יותר., נעלה

הרמב"ם פסקֿדין כד) (סעיף לעיל [כמדובר שלהם הפנימיות מצד זה אין – גופא המקבלים שאצל זאת, ועוד
הנביאים" עבדיו אל סודו ש"גלה כפי – הקב"ה של רצונו לעשות מישראל אחד כל רוצה פנימיותו ,212שמצד
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עה"פ.195) קה"ר וראה יא. ג, קהלת
תנש"א)196) (הוצאת תרנ"ט סה"מ – תרנ"ט שמח"ת שיחת ראה

ועוד. רכז. ס"ע בהוספות
כד.197) כו, תרומה – הכתוב לשון
(198.64 ע' לעיל גם ראה
מ"ה.199) פ"ב אבות
לג.200) כא, וירא
ב.201) לד, ברכות
יו"ד.202) ב, בראשית
תתקנט).203) רמז משלי היל"ש (לגירסת א לא, ר"ה
(204640 ע' ח"ב תנש"א .549 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש גם ראה

וש"נ. .471 ע' ח"ב תשנ"ב ואילך.

קיץ205) (סה"ש ה'ש"ת פורים שושן אד"ש, ט"ו שיחת ראה
ואילך). 20 ס"ע ה'ש"ת

קלז ע' חט"ז (אג"ק זו שנה טבת וח"י כסלו יו"ד מכתב גם וראה
ריח). וע'
פכ"ד.206) פ"ו. תניא ראה
ט.207) ב, בראשית
(ברע"מ).208) ב קכד, זח"ג
כב.209) ג, שם
ה"א.210) פ"א פאה
מז.211) לב, האזינו
ז.212) ג, עמוס

i"gyz'd mixetd bg zgiy

אנסו, הרע שיצרו מפני אם כי תמימים], תומכי ישיבת דהתייסדות העיקרי הענין גם כולל נשיאינו, רבותינו
הגמרא (כלשון כו'"... וסופו באונס ש"תחילתו באופן זה הרי ריק",213ולפעמים "דבר אצלו נעשה זה ומצד ,(

אחר. בענין החסרון לתלות מחפש ואחרֿכך

שנים מכמה בתורה כבר וישנו הרפואה, בחכמת חדש דבר האחרונים בזמנים שנתגלה כפי – לזה והעצה
לפניֿזה: ודורות

את רחמנאֿליצלן לחולהֿרוח להסביר – החדשים הנקראdaiqdמהטיפולים ומצב למעמד אותו שהביאה
דיסטערבד" "עמאשינעלי או סיק", "מענטעלי או "נערוועז", ברגשותיו),214כאן: מעורער רוח, חולה (עצבני, ָ

אליו. הדבר נדבק דרך באיזו שיודע כיון מזה, לצאת שביכולתו שיראה – יתרפא ועלֿידיֿזה

הפתגם תרופה.215וזהו חצי המחלה ידיעת החסידות: תורת התגלות שלפני ובספרים החסידות בתורת המובא
חכמתכם ש"היא העליונה לכוונה מכוין שאינו לפי – היא הנ"ל מחלתֿהרוח שסיבת לאדם להסביר שיש והיינו,

שטות".216ובינתכם" רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן חוטא אדם ש"אין וכאמור, סיק", "מענטעלי הוא ולכן ,

את רק לא לאדם שמסבירים – החסידות תורת של מזה,daiqdוהחידוש יתירה אלא חולה, נעשה שבגללה
עצמו llkשמצד dfl jiiy epi`.תרופה חצי הוא כשלעצמו זה וענין ,

הוא",ובנידון ריק דבר "לא הנה בכלל, תורה של שבענינים הנ"ל, הירושלמי דברי לידע היא העצה – ֿדידן
ענין יש ושם חלישות, יש כאן וצועקים: אנשים שמתהלכים המציאות, את מכחישים לא [שהרי הוא" ריק "ואם

" – וכיו"ב] ולהחליף לשנות צריך זה וענין כדבעי, אינו זה ענין דערטאן"), ("ניט נשלם ed`שלא mkn,היינו ," ָ
התורה. במקבל זאגער"), דעם ("אין ּבאֹומר הוא ֵָָשהחסרון

לימוד וגם דחיי", "אילנא התורה, פנימיות לומדים שבו למקום בנוגע מדובר כאשר וקלֿוחומר ובמכלֿשכן
כנ"ל. דחיי", "אילנא עם שקשור באופן הוא ורע, דטוב אילנא דתורה, נגלה

‚Ó:האמור מכל המורם .

תומכי ישיבת את עמהם אדמו"ר מו"ח כ"ק יסד שנים ח"י שלפני מהתלמידים אחדים כאן שנמצאים כיון
בהתרוממות עומדים חדש דבר יסוד של בשעה אשר, התחתון, כדור חצי בכל ועלֿידה בארצותֿהברית, תמימים

חדשים" בעיניך יהיו יום ו"בכל בתקפו, עומד זה שענין לידע צריך – וכיום217ובהתעוררות הווסדם כיום ממש
הבראם.

אצלם, היא שהחלישות שיודעים וכיון זאת, לקבל שצריכים אלו אצל רק זה הרי – חלישות איזו ישנה ואם
אשם שפלוני אומרים ורק מאומה, עושים ואינם ושותקים שמתהלכים ואלו זאת. לתקן הדבר תלוי בידם הרי

מזה; התוצאה מהי רואים הרי –

עדיף" תעשה ואל ש"שב אמת ומה218הן רואיקער")... שלאפן ("מ'קען יותר רגועים לישון שיכולים כיון ,ָ
עלֿידי כו'" ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב ידיֿחובת לצאת ה"המצאה" שישנה בפורים, ,dpiy219גם

התכלית; זוהי לא אבל – מרדכי"... לברוך המן ארור בין ידע "לא שאז

גידיו ובכל אבריו בכל ושלם תמים ער, איד"), לעבעדיקער ("א חי יהודי להיות – היא וכאמור,220התכלית , ַ
אצלו שניכר באופן היא ועבודתו ביחד, הם וחסידות, נגלה והפנימיות, שהחיצוניות באופן הוא התמימות שענין

"עמ שגם פועל שזה ועד היהודים", היתה"פחד "ליהודים ועלֿידיֿזה מתיהדים", הארץ מפעיל,`dxeי לשון ,"
בכוחם להגיע ההשפעה שיכולה מקום בכל זאת שמפעיל אלא זה, במקום אור שנעשה בלבד זו שלא היינו,

תמימים. תומכי ישיבת מייסדי נשיאינו רבותינו של
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ב.213) נא, כתובות
מישהו214) כאן נמצא אם ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

אבל לשונות... כו"כ עוד למצוא יוכל – טוב יותר אנגלית שיודע
הוא. אחד תוכנם

גם215) וראה .18 ע' תש"ג .149 ע' ריש ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
וש"נ. .142 ס"ע חי"ז תו"מ רפד. ע' חי"ד אג"ק

ו.216) ד, ואתחנן
טז.217) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, שמות פרש"י
סע"א.218) ק, עירובין
ס"ב.219) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
ובכ"מ.220) ג. מה, נצבים לקו"ת ראה



מט i"gyz'd mixetd bg zgiy

אנסו, הרע שיצרו מפני אם כי תמימים], תומכי ישיבת דהתייסדות העיקרי הענין גם כולל נשיאינו, רבותינו
הגמרא (כלשון כו'"... וסופו באונס ש"תחילתו באופן זה הרי ריק",213ולפעמים "דבר אצלו נעשה זה ומצד ,(

אחר. בענין החסרון לתלות מחפש ואחרֿכך

שנים מכמה בתורה כבר וישנו הרפואה, בחכמת חדש דבר האחרונים בזמנים שנתגלה כפי – לזה והעצה
לפניֿזה: ודורות

את רחמנאֿליצלן לחולהֿרוח להסביר – החדשים הנקראdaiqdמהטיפולים ומצב למעמד אותו שהביאה
דיסטערבד" "עמאשינעלי או סיק", "מענטעלי או "נערוועז", ברגשותיו),214כאן: מעורער רוח, חולה (עצבני, ָ

אליו. הדבר נדבק דרך באיזו שיודע כיון מזה, לצאת שביכולתו שיראה – יתרפא ועלֿידיֿזה

הפתגם תרופה.215וזהו חצי המחלה ידיעת החסידות: תורת התגלות שלפני ובספרים החסידות בתורת המובא
חכמתכם ש"היא העליונה לכוונה מכוין שאינו לפי – היא הנ"ל מחלתֿהרוח שסיבת לאדם להסביר שיש והיינו,

שטות".216ובינתכם" רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן חוטא אדם ש"אין וכאמור, סיק", "מענטעלי הוא ולכן ,

את רק לא לאדם שמסבירים – החסידות תורת של מזה,daiqdוהחידוש יתירה אלא חולה, נעשה שבגללה
עצמו llkשמצד dfl jiiy epi`.תרופה חצי הוא כשלעצמו זה וענין ,

הוא",ובנידון ריק דבר "לא הנה בכלל, תורה של שבענינים הנ"ל, הירושלמי דברי לידע היא העצה – ֿדידן
ענין יש ושם חלישות, יש כאן וצועקים: אנשים שמתהלכים המציאות, את מכחישים לא [שהרי הוא" ריק "ואם

" – וכיו"ב] ולהחליף לשנות צריך זה וענין כדבעי, אינו זה ענין דערטאן"), ("ניט נשלם ed`שלא mkn,היינו ," ָ
התורה. במקבל זאגער"), דעם ("אין ּבאֹומר הוא ֵָָשהחסרון

לימוד וגם דחיי", "אילנא התורה, פנימיות לומדים שבו למקום בנוגע מדובר כאשר וקלֿוחומר ובמכלֿשכן
כנ"ל. דחיי", "אילנא עם שקשור באופן הוא ורע, דטוב אילנא דתורה, נגלה

‚Ó:האמור מכל המורם .

תומכי ישיבת את עמהם אדמו"ר מו"ח כ"ק יסד שנים ח"י שלפני מהתלמידים אחדים כאן שנמצאים כיון
בהתרוממות עומדים חדש דבר יסוד של בשעה אשר, התחתון, כדור חצי בכל ועלֿידה בארצותֿהברית, תמימים

חדשים" בעיניך יהיו יום ו"בכל בתקפו, עומד זה שענין לידע צריך – וכיום217ובהתעוררות הווסדם כיום ממש
הבראם.

אצלם, היא שהחלישות שיודעים וכיון זאת, לקבל שצריכים אלו אצל רק זה הרי – חלישות איזו ישנה ואם
אשם שפלוני אומרים ורק מאומה, עושים ואינם ושותקים שמתהלכים ואלו זאת. לתקן הדבר תלוי בידם הרי

מזה; התוצאה מהי רואים הרי –

עדיף" תעשה ואל ש"שב אמת ומה218הן רואיקער")... שלאפן ("מ'קען יותר רגועים לישון שיכולים כיון ,ָ
עלֿידי כו'" ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב ידיֿחובת לצאת ה"המצאה" שישנה בפורים, ,dpiy219גם

התכלית; זוהי לא אבל – מרדכי"... לברוך המן ארור בין ידע "לא שאז

גידיו ובכל אבריו בכל ושלם תמים ער, איד"), לעבעדיקער ("א חי יהודי להיות – היא וכאמור,220התכלית , ַ
אצלו שניכר באופן היא ועבודתו ביחד, הם וחסידות, נגלה והפנימיות, שהחיצוניות באופן הוא התמימות שענין

"עמ שגם פועל שזה ועד היהודים", היתה"פחד "ליהודים ועלֿידיֿזה מתיהדים", הארץ מפעיל,`dxeי לשון ,"
בכוחם להגיע ההשפעה שיכולה מקום בכל זאת שמפעיל אלא זה, במקום אור שנעשה בלבד זו שלא היינו,

תמימים. תומכי ישיבת מייסדי נשיאינו רבותינו של
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ב.213) נא, כתובות
מישהו214) כאן נמצא אם ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

אבל לשונות... כו"כ עוד למצוא יוכל – טוב יותר אנגלית שיודע
הוא. אחד תוכנם

גם215) וראה .18 ע' תש"ג .149 ע' ריש ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
וש"נ. .142 ס"ע חי"ז תו"מ רפד. ע' חי"ד אג"ק

ו.216) ד, ואתחנן
טז.217) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, שמות פרש"י
סע"א.218) ק, עירובין
ס"ב.219) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
ובכ"מ.220) ג. מה, נצבים לקו"ת ראה



i"gyz'dנ mixetd bg zgiy

האמור: מכל והמורם

אזיל" גופא רישא ו"בתר הנשיאים, הרביים עלֿידי נתייסדה תמימים תומכי הוא221ישיבת שהקשר היינו, ,

חסֿושלום. להיפך ולא למעליותא,

עתה, גם להשפיע וממשיכים השפיעו, הנשיאים שהרביים הכוחות כל בתקפם שישנם מובן מעצמו ובמילא,
תומכי ישיבת בהתייסדות שנים ח"י לפני שנוסף בחידוש ובפרט שהם, מקום בכל תמימים תומכי בישיבות

התחתון. כדור בחצי תמימים

אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי – לשאוב אנו שצריכים של222אלא המאמר על צדק' ה'צמח דברי אודות
הגמרא דברי עלֿדרך זה שהיה הזקן "שעּפן223אדמו"ר ולשאוב, לילך שיכולים – כו'" שואבין היו "שמשם

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ביאת עד שעּפן"... און

וכדי יחד, שירקדו והורה לחיים, לומר הנ"ל לתלמידים הקדושה בידו משקה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
בראשונה, תמימים תומכי ישיבת נתייסדה שעמהם והתלמידים מההנהלה גם אליהם יצטרפו – מנין להשלים

מקומו]. על ורקד קומתו מלוא עמד בעצמו שליט"א אדמו"ר וכ"ק שנה, ששים לפני

***

„Óנשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר השיחה ידועה הראשונה,224. תמימים תומכי ישיבת מייסד ,

ופרסמה עליה חזר אדמו"ר מו"ח ז"ל225וכ"ק רבותינו מאמר יסוד על כותב226, דוד בית למלחמת היוצא "כל
לאשתו". כריתות גט

ה'ונק אויבך חרפו "אשר אלו ישנם שאז דמשיחא, דעקבתא בדור עתה שנמצאים שכיון – הדברים ודת
משיחך" עקבות חרפו דוד".227אשר בית ד"מלחמת הענין נוגע אזי ,

את רק לא צריכים במלחמה שהרי – תמימים תומכי תלמידי הם דוד" בית "למלחמת לצאת שצריכים ואלו
העם" "בראש העומדים בישראל"228המפקדים צבא יוצא "כל שהם אלו את גם צריכים אלא וכמבואר229, ,

לגני באתי ההילולא, דיום המאמרים ניתן230בהמשך הנצחון ותפארת שהשכר שאףֿעלֿפי הצבא, לסדר בנוגע ,
את שפועלים אלו מכלֿמקום, החיל, בראש העומדים lretaלשרים oegvpdהצבא אנשי החיל, אנשי הם –

מגן. במלחמת – ופשיטא תנופה, במלחמת משמרתם על שעומדים

ובפרטיות העולם, עניני על בכללות שקאי – לאשתו" כריתות גט ד"כותב הענין אצלם להיות צריך ולכן
ואשה לאיש נמשלו והגוף הנשמה שהרי הגוף, עניני על והנקודה231יותר הפנימי הרצון שמלבד והיינו, ,

הענינים. שאר מכל אּפגעשניטן") איז ("ער הוא מנותק העליון, הרצון מילוי של ָהפנימית

הגשמיים, הענינים מכל אּפזאגן") ("זיך עצמו את לפטור עליו תמימים, תומכי לישיבת נכנס תלמיד ָָכאשר
או המשפיע ההנהלה, בעיני חן למצוא המחשבה לא ואפילו "תכלית", אודות מסחר, אודות מחשבות
(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמבאר כפי לדבריהם, ולציית להקשיב – הוא לו שנוגע מה ראשֿהישיבה;

הידועה בשיחה ד"שויתי232נשמתוֿעדן ומצב במעמד הוא עומד ועלֿידיֿזה המקבל, ואור המשפיע אור בענין
עניניו.233ודוממתי" בכל עוסק כזה ובאופן בשיחה), הרבי (כדברי יתברך ועצמותו הוא רק שיש כך דומם, כמו ,

דוד". בית ב"מלחמת שמנצחים ההבטחה ישנה ואז

‰Óכדבעי שיהיה וכדי לאשתו", כריתות גט ש"כותב שאף הוא, כפשוטה במלחמה הדברים סדר והנה, .
שלם, בלבב זאת לעשות לבבכם"צריך ירך ש"אל באופן למלחמה היציאה תהיה רק234ועלֿידיֿזה זה הרי –
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ב.221) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
תשרי).222) טז יום" ב"היום (נעתק 162 ע' תרצ"ז סה"ש
ה"א.223) פ"ה סוכה ירושלמי
תרס"א.224) שמח"ת
ב225) תשפז, ח"ד (לקו"ד תש"ב תמוז ער"ח בקונטרס נדפסה

ואילך). 141 ס"ע תש"ב בסה"ש ולאח"ז ואילך.
וש"נ.226) א. נו, שבת
נב.227) פט, תהלים
ה"ד.228) פ"ז מלכים הל' רמב"ם

ועוד.229) ג. א, במדבר
(230.(132 ע' תש"י (סה"מ פי"א תש"י
ואילך231) סע"ב קכב, (בס"ת). ואילך סע"ב עח, זח"א ראה

וש"נ. רלה. ע' תרנ"ג סה"מ ב. קפא, (במהנ"ע).
הובא232) ואילך). 75 ע' שלום תורת (סה"ש תרס"ז שמח"ת

רצט). ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט כ"ג במכתב
ב.233) קלא, תהלים
הט"ו.234) שם רמב"ם גם וראה ג. כ, שופטים פ'

i"gyz'd mixetd bg zgiy

שלאחרי אלא עוד ולא לאשתו, חוזר היה בשלום, מהמלחמה בשובו אבל המלחמה, זמן למשך שעה, לפי
חרפו "אשר אלו נגד דוד" בית ל"מלחמת ביציאה – בנמשל גם הוא וכן יותר. גדולה האהבה היתה הפירוד

משיחך". עקבות
בתניא כמבואר אלא ג), סעיף (כנ"ל מקרה בדרך אינו שבתורה ש"משל" – כוחות235ובהקדמה לעשר בנוגע
אור' ב'תורה וכמבואר מהן". ש"נשתלשלו כיון עליונות", ספירות עשר "כנגד שהם הכתוב236הנפש 237בפירוש

בעולם שהוא כפי (הנמשל) הענין של והגשמיות החיצוניות הוא שה"משל" משל", אלפים שלשת "וידבר
עוד ולא הזה, לעולם שמגיע עד מדריגות אלפים שלשת למדריגה ממדריגה ויורד נמשך וכך ממנו, שלמעלה

כו'. יותר למעלה מדרגות ריבוי עוד ויש בבריאהֿיצירהֿעשיה, רק הם אלו מדרגות אלפים שג' אלא

גדולה הפירוד ולאחרי לאשתו, האיש חוזר המלחמה לאחרי הנה כפשוטה שבמלחמה שכשם מובן ומזה
"כותב שעה שלפי שאףֿעלֿפי דמשיחא, דעקבתא בדור דוד" בית ל"מלחמת ביציאה גם הוא כן – יותר האהבה
ויחזור במלחמה שינצח מהקב"ה הוא מובטח מכלֿמקום, הגוף, ועניני הזה עולם לעניני לאשתו", כריתות גט

כדלקמן. יותר, בערך שלא ואשה דאיש האהבה תגדל ואז בשלום,

ÂÓבחודש גו' אחשורוש המלך אל אסתר "ותלקח – פורים נס לתחילת בנוגע שכתוב מה עלֿפי ויובן .
טבת" חודש הוא הגוף"238העשירי מן נהנה שהגוף "ירח בגמרא ואיתא ,239:

המדרש פירוש גם ישנו שבמגילה הפירושים ש"אחרית240בין עולם" של "מלכו על קאי אחשורוש" ש"המלך
– דתורה מנגלה גם ראיה שצריכים ולאלו שלו". גםוראשית הביאו זה פירוש יין'nxd"`הרי 'מחיר .241בפירושו

של מהגוף נהנה יתברך, ומהותו עצמותו שלמעלה, שהגוף היינו, הגוף", מן נהנה ש"הגוף נאמר ועלֿזה
חד, כולא הם שלמטה) והגוף שלמעלה (הגוף הפירושים שב' ובאופן יהודי, של ומהותו עצמותו שזהו יהודי,
כולל מעשיות, מצוות בקיום בפועל בעשיה יהודי של בעבודתו היא שלמעלה) (גוף יתברך עצמותו כוונת כי,

הגוף עלֿידי והלב, המוח דחובת המצוות מישראל),242גם ואחד אחד כל שייך (שלזה

אין גזרתי גזירה חקקתי ד"חוקה באופן קיומן להיות צריך והלב, המוח דחובת המצוות שגם זאת, ועוד –
– ובלב שבמוח – גוף – הדומם ענין שזהו אחריה", להרהר רשות לך

הידועה בשיחה נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמבאר עצמותו243כפי אל מתייחסות המצוות שכל
יתברך עצמותו את 'לוקחים' ועלֿידם .244יתברך,

מהגוף חיותה תקבל הנשמה שגם ועד הגוף", מן נהנה "הגוף יהיה שאז לבוא, לעתיד בגילוי יהיה זה וענין
הישראלי איש .245של

כמבואר – הפורים) חג ענין (שזהו מסירתֿנפש של באופן המצוות דקיום העבודה עלֿידי היא לזה וההכנה
מסירת246בחסידות ענין שהוא הגוף", "מסירת ולא נפש", "מסירת הלשון לגמריoevxdדיוק שמבטל היינו, ,

רצון נעשה שלו שהרצון אלא רצון, לו שאין באופן ולא רצונו, עשיותיוxead`את כל יהיו ממילא שבדרך כך, ,
ואדרבה: והרגש, ידיעה שום לו שאין ידע", ד"לא בציור הוא הרי עצמו כוחות שמצד אףֿעלֿפי כדבעי, בפועל

עמך" הייתי – בתניא247"בהמות כמבואר ,248.

ג ד"כותב ההקדמה (לאחרי דוד בית מלחמת את מסיימים שכאשר מובן מתוךועלֿפיֿזה לאשתו") כריתות ט
חיבה בתוספת ישראל) וכנסת (הקב"ה ואשה דאיש ההתאחדות ונעשית חוזרת אזי – ומוחלט גמור נצחון

רעייתי" ד"אחותי המעלות ב' שישנן ובאופן תורה'249ואהבה, ב'לקוטי כמבואר נשיאינו250, רבותינו ובדרושי
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רפ"ג.235)
ב.236) צח, מג"א ואילך. ב מב, מקץ
יב.237) ה, מלכיםֿא
ובפרש"י.238) טז ב, אסתר
רמב).239) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה טבת כ"ח מכתב גם ראה
קפב.240) א, במאו"א הובא
("באגדה241) יו"ד כט, ויצא מרקאנטי יבֿיג, א, אסתר עה"פ
אמרו").
ס"ע242) ה'ש"ת סה"מ ואילך. ב רצ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

ואילך. 112

ואילך).243) 190 ס"ע שלום תורת (סה"ש עדר"ת שמח"ת שיחת
(244.384 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ואילך).245) צז ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

וש"נ. קסח. ע' ניסן סה"מ תו"מ
ובכ"מ.246) סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א ראה
כב.247) עג, תהלים
פי"ח.248)
ב.249) ה, שה"ש
ואילך.250) א לד, שה"ש בהר. ר"פ



ני i"gyz'd mixetd bg zgiy

שלאחרי אלא עוד ולא לאשתו, חוזר היה בשלום, מהמלחמה בשובו אבל המלחמה, זמן למשך שעה, לפי
חרפו "אשר אלו נגד דוד" בית ל"מלחמת ביציאה – בנמשל גם הוא וכן יותר. גדולה האהבה היתה הפירוד

משיחך". עקבות
בתניא כמבואר אלא ג), סעיף (כנ"ל מקרה בדרך אינו שבתורה ש"משל" – כוחות235ובהקדמה לעשר בנוגע
אור' ב'תורה וכמבואר מהן". ש"נשתלשלו כיון עליונות", ספירות עשר "כנגד שהם הכתוב236הנפש 237בפירוש

בעולם שהוא כפי (הנמשל) הענין של והגשמיות החיצוניות הוא שה"משל" משל", אלפים שלשת "וידבר
עוד ולא הזה, לעולם שמגיע עד מדריגות אלפים שלשת למדריגה ממדריגה ויורד נמשך וכך ממנו, שלמעלה

כו'. יותר למעלה מדרגות ריבוי עוד ויש בבריאהֿיצירהֿעשיה, רק הם אלו מדרגות אלפים שג' אלא

גדולה הפירוד ולאחרי לאשתו, האיש חוזר המלחמה לאחרי הנה כפשוטה שבמלחמה שכשם מובן ומזה
"כותב שעה שלפי שאףֿעלֿפי דמשיחא, דעקבתא בדור דוד" בית ל"מלחמת ביציאה גם הוא כן – יותר האהבה
ויחזור במלחמה שינצח מהקב"ה הוא מובטח מכלֿמקום, הגוף, ועניני הזה עולם לעניני לאשתו", כריתות גט

כדלקמן. יותר, בערך שלא ואשה דאיש האהבה תגדל ואז בשלום,

ÂÓבחודש גו' אחשורוש המלך אל אסתר "ותלקח – פורים נס לתחילת בנוגע שכתוב מה עלֿפי ויובן .
טבת" חודש הוא הגוף"238העשירי מן נהנה שהגוף "ירח בגמרא ואיתא ,239:

המדרש פירוש גם ישנו שבמגילה הפירושים ש"אחרית240בין עולם" של "מלכו על קאי אחשורוש" ש"המלך
– דתורה מנגלה גם ראיה שצריכים ולאלו שלו". גםוראשית הביאו זה פירוש יין'nxd"`הרי 'מחיר .241בפירושו

של מהגוף נהנה יתברך, ומהותו עצמותו שלמעלה, שהגוף היינו, הגוף", מן נהנה ש"הגוף נאמר ועלֿזה
חד, כולא הם שלמטה) והגוף שלמעלה (הגוף הפירושים שב' ובאופן יהודי, של ומהותו עצמותו שזהו יהודי,
כולל מעשיות, מצוות בקיום בפועל בעשיה יהודי של בעבודתו היא שלמעלה) (גוף יתברך עצמותו כוונת כי,

הגוף עלֿידי והלב, המוח דחובת המצוות מישראל),242גם ואחד אחד כל שייך (שלזה

אין גזרתי גזירה חקקתי ד"חוקה באופן קיומן להיות צריך והלב, המוח דחובת המצוות שגם זאת, ועוד –
– ובלב שבמוח – גוף – הדומם ענין שזהו אחריה", להרהר רשות לך

הידועה בשיחה נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמבאר עצמותו243כפי אל מתייחסות המצוות שכל
יתברך עצמותו את 'לוקחים' ועלֿידם .244יתברך,

מהגוף חיותה תקבל הנשמה שגם ועד הגוף", מן נהנה "הגוף יהיה שאז לבוא, לעתיד בגילוי יהיה זה וענין
הישראלי איש .245של

כמבואר – הפורים) חג ענין (שזהו מסירתֿנפש של באופן המצוות דקיום העבודה עלֿידי היא לזה וההכנה
מסירת246בחסידות ענין שהוא הגוף", "מסירת ולא נפש", "מסירת הלשון לגמריoevxdדיוק שמבטל היינו, ,

רצון נעשה שלו שהרצון אלא רצון, לו שאין באופן ולא רצונו, עשיותיוxead`את כל יהיו ממילא שבדרך כך, ,
ואדרבה: והרגש, ידיעה שום לו שאין ידע", ד"לא בציור הוא הרי עצמו כוחות שמצד אףֿעלֿפי כדבעי, בפועל

עמך" הייתי – בתניא247"בהמות כמבואר ,248.

ג ד"כותב ההקדמה (לאחרי דוד בית מלחמת את מסיימים שכאשר מובן מתוךועלֿפיֿזה לאשתו") כריתות ט
חיבה בתוספת ישראל) וכנסת (הקב"ה ואשה דאיש ההתאחדות ונעשית חוזרת אזי – ומוחלט גמור נצחון

רעייתי" ד"אחותי המעלות ב' שישנן ובאופן תורה'249ואהבה, ב'לקוטי כמבואר נשיאינו250, רבותינו ובדרושי
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רפ"ג.235)
ב.236) צח, מג"א ואילך. ב מב, מקץ
יב.237) ה, מלכיםֿא
ובפרש"י.238) טז ב, אסתר
רמב).239) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה טבת כ"ח מכתב גם ראה
קפב.240) א, במאו"א הובא
("באגדה241) יו"ד כט, ויצא מרקאנטי יבֿיג, א, אסתר עה"פ
אמרו").
ס"ע242) ה'ש"ת סה"מ ואילך. ב רצ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

ואילך. 112

ואילך).243) 190 ס"ע שלום תורת (סה"ש עדר"ת שמח"ת שיחת
(244.384 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ואילך).245) צז ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

וש"נ. קסח. ע' ניסן סה"מ תו"מ
ובכ"מ.246) סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א ראה
כב.247) עג, תהלים
פי"ח.248)
ב.249) ה, שה"ש
ואילך.250) א לד, שה"ש בהר. ר"פ
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של251שלאחריֿזה בעבודתם ישנן המעלות וב' ד"רעייתי", באהבה מעלה ויש ד"אחותי" באהבה מעלה שיש ,

ישראל.

נברא" מילואו על "עולם כאשר קדם מימי יותר נעלה באופן בעולם גם יומשך לאחרי252ועלֿידיֿזה שהרי –

הגדול בעיגול דבוק יהיה בתחתיתו שגם באופן הקו המשכת תהיה הבירורים גילוי253גמר יהיה שעלֿידיֿזה ,

ידע", דלא "עד ענין שזהו מטה"), אויס און מעלה ("אויס ומטה דמעלה חילוק ללא בשוה, מקום בכל אלקות
שלו". ואחרית "ראשית

ÊÓ:האמור מכל המורם .

מתוך דוד בית מלחמת את שישלימו אלו הם – הימים סוף עד ההתייסדות מראשית תמימים תומכי תלמידי
גמור. נצחון

המלכים שעושים "קניגא" כמו אלא אינה זו שמלחמה לדעת שיהיה254עליהם בפשיטות יודעים שהרי ,

יש כאילו עין למראית נראה שיהיה יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך ברצונו שעלה אלא במלחמה, הנצחון
לבב. ובטוב ובשמחה הנצחון, שיהיה הוא ברור שדבר היא האמת אבל בדבר, ספק

היעוד קיום שפועלים כמבואר255ועד דייקא, "אותי" – גדולם" ועד למקטנם אותי ידעו כולם "כי
שמי"256בחסידות הוא הוי' "אני הוי', משם למעלה הוא "אותי"257ש"אותי" ואילו בלבד, שם אלא שאינו ,

בשום לא אתרמיז "דלא "אנכי", יתברך, עצמותו על קוץ"קאי בשום ולא –258אות למטה זאת וממשיכים ,
בתחתונים. דירה יתברך לו להיות

לנצחון עד משיחך", עקבות חרפו "אשר בדור ובפרט דוד, בית למלחמת היוצאים פועלים זה שכל וכאמור,
עליהם" מלך דוד ו"עבדי .259הגמור,

***

ÁÓסיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק המלחמה260. [בעת וחילו נפוליון מפני מליאדי ברח שכאשר הזקן, רבינו אודות
כידוע לצרפת, רוסיא פרסאות,261בין כשתי שנסעו לאחרי הנה עניניו], וכל לנפוליון ביותר התנגד הזקן שרבינו

נעליֿבית זוג וימצאו מאומה, ביתו מכלי נשאר פן היטב לבדוק ויצו דירתו, בית אל וימהר לליאדי, במרוצה חזר
אל נפוליון חיל של הראשון הרץ בא העיר, פני את הזקן רבינו יצא ואך עמהם. לקחתם ויצו ַָ("ּפאנטאפל"),
מחפציו. משהו למצוא הזקן רבינו של לביתו וימהרו בעצמו, נפוליון בא קלה שעה וכעבור השני, מהעבר העיר

בזה: והענין

בגמרא באופן262איתא היא צדיק של שעבודתו לפי והיינו קטנים". "פכים אפילו וחביב חשוב צדיקים שאצל
לאלקות. כלי הם עניניו שכל דעהו", דרכיך ש"בכל

או הלב או הראש על לבוש ולא בלבד, לבוש של ענין שזהו נעליֿבית, אודות מדובר כאשר אפילו ולכן,
שעלֿידי כיון הרי – שברגל העקב זה הרי גופא שברגל שבאדם, תחתון היותר החלק על לבוש אלא הידים,
לאלקות, מנגד אצל וישארו שיגיעו הזקן רבינו רצה לא לאלקות, כלי הם גם נעשו דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה

זה'. 'לעומת של בענינים תוספתֿכח להיות יכול שעלֿידיֿזה כיון

זה הרי בדקּות, בלתיֿרצוי ענין ישנו כאשר כי, דקּות, של בענינים גם להזהר צריכים כמה עד מובן ומזה
בגסות. גם ולבוא לירד יכול
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(251.25 הערה 40 ע' ח"כ בלקו"ש נסמנו
ז.252) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
בשם253) – ואילך) קי ס"ע שם (סה"מ הנ"ל תכלה לכל ד"ה ראה

ריש ח"א תער"ב (המשך תער"ב תבוא כי ד"ה אומרים. מקובלים יש
קיז). ע'
פ"י254) לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח וראה ועוד. ג. פי"ג, ויק"ר

ובכ"מ. ואילך. ד כ, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ואילך.
לג.255) לא, ירמי'

פ"ס.256) פי"ח. האמצעי לאדמו"ר האמונה שער ראה
ח.257) מב, ישעי'
ובכ"מ.258) ב. פ, פינחס לקו"ת ב. רנז, א. יא, זח"ג ראה
כד.259) לז, יחזקאל
ואילך.260) 170 ע' תרצ"א סה"ש .24 ע' ד חוברת "רשימות"

ואילך. סע"ב יג, ח"א לקו"ד
וש"נ.261) .177 ע' ח"א תשנ"ב סה"ש ראה
סע"א.262) צא, חולין

i"gyz'd mixetd bg zgiy

ËÓ"מקומות בג' אלא נחלקו ש"לא שאף – ושמאי הלל לגבי שמצינו וכפי שמאי263. תלמידי "משרבו הנה ,

כו'" בישראל מחלוקת רבו צרכן, כל שימשו שלא עצמך:264והלל והגע .
בגמרא כדאיתא ביותר, מעלתם שגדלה ושמאי הלל תלמידי אודות שמהן265מדובר הזקן הלל תלמידי אודות

כו'". עליו ש"אמרו זכאי", בן יוחנן רבן שבכולם "קטן רבינו", כמשה שכינה עליהן שתשרה "ראויים היו

שבעלֿפה תורה נבנתה ומהם עמהם, למדו עצמם ושמאי שהלל תלמידים אודות שמדובר מובן266וכיון הרי ,
גופא. בקדושה הם הדעות וחילוקי המחלוקת וגם מדריגתם, ערך לפי אלא אינו צרכן" כל שימשו "שלא שהענין

אלפים "שלשת למדריגה, ממדריגה בעולם ומשתלשל יורד בקדושה המחלוקת מענין הרי ואףֿעלֿפיֿכן,
זה'. ב'לעומת מחלוקת שנעשה עד מה), סעיף (כנ"ל משל"

שנאמר מחלוקת, נבראת "שבו לפי טוב, כי בו נאמר שלא שני יום גבי מצינו כן בין267וכמו מבדיל ויהי
למים" קדושה,268מים של ענינים שהם תחתונים, למים עליונים מים שבין ההבדלה היא זו ש"מחלוקת" שאף –

בחסידות ענין269כמבואר זה הרי שסוףֿכלֿסוף כיון מכלֿמקום, המלכות, וספירת החכמה ספירת ענין שזהו
גהינם" נבראת ש"בו מזה משתלשל מחלוקת, הקב"ה,268של עם מחלוקת שהם עבירות על התיקון ענין שהוא ,

בו" למרוד ומכוין רבונו את "יודע עמלק270כביכול, של ענינו שזהו זכר271, את אמחה ("מחה שמחייתו ,

בפורים.272עמלק" היא (

שהמקור� אףֿעלֿפי וזרמים, שיטות כמה ישנם בקדושה שאפילו לכך הסיבה גם מובנת האמור, עלֿפי .

לעיל המדובר עלֿדרך – יחד כולם להתאחד צריכים שסוףֿכלֿסוף גם מובן ומזה הפשוטה. אחדות הוא לכולם
ק273(במאמר ג' בה שיש שאף שי"ן, לאות בנוגע למטה) ממשיכים ועלֿידיֿזה למטה, מתאחדים הם הרי וין,

אחד". ד"ה' הענין את
– היא האמצעי קו מעלת האמצעי: בקו לכתחילה לילך צריכים ולכן האמצעי", "קו ישנו ענין בכל אמנם,

נאמר שעליו האמצעי נר עלֿדרך הקוין, כל את הנרות",274שכולל שבעת יאירו המנורה פני מול "אל
האמצעי. קו אל צוזאמען") זיך ("גיסן ויתמזגו יתאחדו הקוין ב' גם הנה ַוסוףֿכלֿסוף

אף הקוין, שני מהֿשאיןֿכן האמצעי, בקו רק הוא לאמיתו" ד"אמת הענין הנה – ההתאחדות קודם אבל
שסוףֿכלֿסוף וכאמור, לעד, קיים הוא שרק לאמיתו אמת אינם מכלֿמקום, אמת, הם הרי קדושה שלהיותם
חסֿושלום. יניקה מזה להיות ואפשר קיום, לו אין אחד שקו גם ומה האמצעי. קו אל הם ומתמזגים הולכים

במדרש שמצינו בזכות275וכפי אלא האש מכבשן ניצול לא ש"אברהם האמצעי, קו יעקב, של למעלתו בנוגע
דכתיב הוא הדא יעקב, בזכות לינצל הוא כדאי אמר ממנו, לצאת עתיד שיעקב הקב"ה צפה . . יעקב276יעקב

אברהם". את פדה אשר

בחסידות כמבואר – בזה אלא277והענין אבות קורין "אין הקדושים, מהאבות הוא שאברהם שאףֿעלֿפי ,

כו'278לשלשה" לפעול ביכולתו מקום בכל לא הרי והאהבה, החסד בקו רק היתה שעבודתו כיון מכלֿמקום, ,

ותכלית בלבד. הגבורה בקו היתה שעבודתו ליצחק, בנוגע ועלֿדרךֿזה דורכטראגן"). דאס קען אומעטום ָָ("ניט
בישראל" שם ותורה ביעקב עדות "ויקם – היא העבודה279העבודה שזוהי ונפש, נפש לכל השוה עבודה –

האמצעי. קו שמצד

ישראל, אהבת של ענינים באים שמהם החסד, קו שמצד השיטות ישנן – עצמה החסידות בתורת כן וכמו
שיטת של העבודה אופן ישנו אבל ודינים; 'קפידות' של ענינים באים שמהם הגבורה, קו שמצד השיטות וישנן
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ב.263) יד, שבת
ב.264) מז, סוטה
א.265) כח, סוכה
היד.266) לספר הרמב"ם הקדמת ראה
ו.267) א, בראשית
ו.268) פ"ד, ב"ר
ואילך.269) א כט, שם אוה"ת בתחלתו. בראשית חיים תורת ראה

ועוד.
ועוד.270) יד. כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ
וש"נ.271) .38 הערה 193 ע' חכ"א לקו"ש ראה

יד.272) יז, בשלח
כא).273) ע' (לעיל פ"ז
ובפרש"י.274) ב ח, בהעלותך
ד.275) פל"ו, ויק"ר
כב.276) כט, ישעי'
הוספותֿבהעלותך277) ואילך. רא ע' בחוקותי אוה"ת ראה

קמב. ע' תרנ"ח סה"מ .5 ע' תשנ"ז) (הוצאת
ב.278) טז, ברכות
ה.279) עח, תהלים
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ËÓ"מקומות בג' אלא נחלקו ש"לא שאף – ושמאי הלל לגבי שמצינו וכפי שמאי263. תלמידי "משרבו הנה ,

כו'" בישראל מחלוקת רבו צרכן, כל שימשו שלא עצמך:264והלל והגע .
בגמרא כדאיתא ביותר, מעלתם שגדלה ושמאי הלל תלמידי אודות שמהן265מדובר הזקן הלל תלמידי אודות

כו'". עליו ש"אמרו זכאי", בן יוחנן רבן שבכולם "קטן רבינו", כמשה שכינה עליהן שתשרה "ראויים היו

שבעלֿפה תורה נבנתה ומהם עמהם, למדו עצמם ושמאי שהלל תלמידים אודות שמדובר מובן266וכיון הרי ,
גופא. בקדושה הם הדעות וחילוקי המחלוקת וגם מדריגתם, ערך לפי אלא אינו צרכן" כל שימשו "שלא שהענין

אלפים "שלשת למדריגה, ממדריגה בעולם ומשתלשל יורד בקדושה המחלוקת מענין הרי ואףֿעלֿפיֿכן,
זה'. ב'לעומת מחלוקת שנעשה עד מה), סעיף (כנ"ל משל"

שנאמר מחלוקת, נבראת "שבו לפי טוב, כי בו נאמר שלא שני יום גבי מצינו כן בין267וכמו מבדיל ויהי
למים" קדושה,268מים של ענינים שהם תחתונים, למים עליונים מים שבין ההבדלה היא זו ש"מחלוקת" שאף –

בחסידות ענין269כמבואר זה הרי שסוףֿכלֿסוף כיון מכלֿמקום, המלכות, וספירת החכמה ספירת ענין שזהו
גהינם" נבראת ש"בו מזה משתלשל מחלוקת, הקב"ה,268של עם מחלוקת שהם עבירות על התיקון ענין שהוא ,

בו" למרוד ומכוין רבונו את "יודע עמלק270כביכול, של ענינו שזהו זכר271, את אמחה ("מחה שמחייתו ,

בפורים.272עמלק" היא (

שהמקור� אףֿעלֿפי וזרמים, שיטות כמה ישנם בקדושה שאפילו לכך הסיבה גם מובנת האמור, עלֿפי .

לעיל המדובר עלֿדרך – יחד כולם להתאחד צריכים שסוףֿכלֿסוף גם מובן ומזה הפשוטה. אחדות הוא לכולם
ק273(במאמר ג' בה שיש שאף שי"ן, לאות בנוגע למטה) ממשיכים ועלֿידיֿזה למטה, מתאחדים הם הרי וין,

אחד". ד"ה' הענין את
– היא האמצעי קו מעלת האמצעי: בקו לכתחילה לילך צריכים ולכן האמצעי", "קו ישנו ענין בכל אמנם,

נאמר שעליו האמצעי נר עלֿדרך הקוין, כל את הנרות",274שכולל שבעת יאירו המנורה פני מול "אל
האמצעי. קו אל צוזאמען") זיך ("גיסן ויתמזגו יתאחדו הקוין ב' גם הנה ַוסוףֿכלֿסוף

אף הקוין, שני מהֿשאיןֿכן האמצעי, בקו רק הוא לאמיתו" ד"אמת הענין הנה – ההתאחדות קודם אבל
שסוףֿכלֿסוף וכאמור, לעד, קיים הוא שרק לאמיתו אמת אינם מכלֿמקום, אמת, הם הרי קדושה שלהיותם
חסֿושלום. יניקה מזה להיות ואפשר קיום, לו אין אחד שקו גם ומה האמצעי. קו אל הם ומתמזגים הולכים

במדרש שמצינו בזכות275וכפי אלא האש מכבשן ניצול לא ש"אברהם האמצעי, קו יעקב, של למעלתו בנוגע
דכתיב הוא הדא יעקב, בזכות לינצל הוא כדאי אמר ממנו, לצאת עתיד שיעקב הקב"ה צפה . . יעקב276יעקב

אברהם". את פדה אשר

בחסידות כמבואר – בזה אלא277והענין אבות קורין "אין הקדושים, מהאבות הוא שאברהם שאףֿעלֿפי ,

כו'278לשלשה" לפעול ביכולתו מקום בכל לא הרי והאהבה, החסד בקו רק היתה שעבודתו כיון מכלֿמקום, ,

ותכלית בלבד. הגבורה בקו היתה שעבודתו ליצחק, בנוגע ועלֿדרךֿזה דורכטראגן"). דאס קען אומעטום ָָ("ניט
בישראל" שם ותורה ביעקב עדות "ויקם – היא העבודה279העבודה שזוהי ונפש, נפש לכל השוה עבודה –

האמצעי. קו שמצד

ישראל, אהבת של ענינים באים שמהם החסד, קו שמצד השיטות ישנן – עצמה החסידות בתורת כן וכמו
שיטת של העבודה אופן ישנו אבל ודינים; 'קפידות' של ענינים באים שמהם הגבורה, קו שמצד השיטות וישנן
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ב.263) יד, שבת
ב.264) מז, סוטה
א.265) כח, סוכה
היד.266) לספר הרמב"ם הקדמת ראה
ו.267) א, בראשית
ו.268) פ"ד, ב"ר
ואילך.269) א כט, שם אוה"ת בתחלתו. בראשית חיים תורת ראה

ועוד.
ועוד.270) יד. כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ
וש"נ.271) .38 הערה 193 ע' חכ"א לקו"ש ראה

יד.272) יז, בשלח
כא).273) ע' (לעיל פ"ז
ובפרש"י.274) ב ח, בהעלותך
ד.275) פל"ו, ויק"ר
כב.276) כט, ישעי'
הוספותֿבהעלותך277) ואילך. רא ע' בחוקותי אוה"ת ראה

קמב. ע' תרנ"ח סה"מ .5 ע' תשנ"ז) (הוצאת
ב.278) טז, ברכות
ה.279) עח, תהלים



i"gyz'dנד mixetd bg zgiy

עצמם מצד שהמדות שאףֿעלֿפי והיינו, הנפש, כחות כל מתאחדים שעלֿידיֿזה האמצעי, בקו שהיא חב"ד,
גם אחדות נעשית שבראש המוחין מצד הנה במאמר), (כנ"ל מתפרדין ענפין בבחינת תהיההם שלא במדות,

חסֿושלום .280יניקה

דוד:�‡ בית למלחמת ליציאה בנוגע גם מובן ומזה .
הלבב" ורך הירא "האיש להיות איֿאפשר – למלחמה לצאת המלחמה281כדי בקשרי לעמוד יכול "שאינו ,

אינו282כו'" מסויים, בקו היא שעבודתו דכיון אחרת, במלחמה ולא זו במלחמה לעמוד שיכול מי גם כולל ,

אחר. בקו שהיא במלחמה לעמוד יכול

אדם להיות צריך דוד בית למלחמת לצאת כדי ששייךmlydולכן, היינו, ,irvn`d ewlלעמוד יכול זה ומשום ,
היוצא ש"כל מובן, ומזה בהם. ולנצח – הגבורות שמצד אלו והן החסדים שמצד אלו הן – המלחמות בכל

תורת בדרך חינוך לקבל צריך דוד" בית האמצעי.c"agלמלחמת בקו שהיא דוקא,

ניט�· וועט ("עס 'ּפנים' יהיה שלא מובן מעצמו הרי – צדקנו משיח יבוא בימינו שבמהרה כיון והנה, .ִָ
כיון אחר... למחנה לשלוח יצטרך בנו את ואילו ה"תמימים", כל עם יחד יתייצב שהאב אויסזעהן") קיין ָהאבן
כרעא ש"ברא לצעוק שיוכלו גם ומה האב. והתחנך למד שבה מהשיטה אחרת שיטה עלֿפי ונתחנך שלמד

למי...283דאבוה" ילך מי 'חקירה' שתהיה כך, ,
כתלנו" אחר עומד זה ש"הנה ברגעים שנמצאים שכיון – לזה ("אריינכאּפן")284והעצה לחטוף ביכולתו ,ַַ

ראשֿהשנה במסכת המשנה כלשון – באופן יהיה ואז תמימים", ל"תומכי בנו את גם ובנו285ולהכניס שהאב –

החודש. עדות מעידין

בפשטות:�‚ היא הכוונה אלא קאתינא, לדרשא ולא .
בישיבות ללמוד בניהם את ושולחים תמימים" ב"תומכי שלמדו אלו אותםכל לשלוח צריכים – אחרות

אותם לשלוח – לבנות בנוגע ועלֿדרךֿזה תמימים". ב"תומכי שניתן החינוך את שיקבלו כדי תמימים" ל"תומכי
חב"ד. שיטת כפי למוסדותֿחינוך

חב"ד שיטת עלֿפי במוסדותֿחינוך שלומדות הבנות וכן תמימים", ב"תומכי שלומדים שהבנים לאידך, וכן
לעניניהם. בנוגע תמימים" ד"תומכי בשיטה "לרשמם" להוריהם, בנוגע גם להשתדל צריכים –

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

שכולם הוא, ישר דבר ידע", "דלא הענין מצד הרי – ידע" דלא עד ד"לבסומי באופן עתה שמדברים כיון
מיד – אחד" ביום ונשים טף זקן ועד "מנער בפורים: שנאמר ובלשון תמימים", ל"תומכי "יירשמו"

בממונו, גם לשכוח ולא בתורתו, וזה בנפשו, וזה בגופו, זה כן; לאחרי זאת לדחות ולא בשושןֿפורים,

הגמרא וכדברי "תמים", אדם – בשלימות הכל יהיה הפסוק286ואז בגופו287על "שלם שלם", יעקב "ויבוא
בנשמתו" "שלם וכן בתורתו", שלם בממונו משיח288שלם לקראת הולכים – "תמים" בשלימות, – כזה ובאופן ,

ממש. בימינו בקרוב צדקנו,

והוסיף ידע". דלא ד"עד באופן גדול, כוס על "לחיים", לומר וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
דבר על כמו עליו מסתכלים – "לחיים" לומר שרוצה יהודי ישנו אם בפליאה?! מביטים מה בבתֿשחוק:

אלקינו"]. "דרכך לנגן התחיל ואחרֿכך פלא!...

***
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וברש"י280) כו'. חומטין קב כו' ה' יראת סע"א): (לא, שבת ראה
היא והאיך רפ"ב: יסוה"ת, וברמב"ם כו'. הפירות את משמרת שם:
כו' ומתאוה כו' חכמתו מהן ויראה כו' שיתבונן בשעה לאהוי"ר הדרך
ב"ח ההקדמות. לשער הרח"ו הקדמת ועיין – כו'. הגדול השם לידע
תשבית ולא ד"ה ויקרא לקו"ת דאר"י. ומ"ש ד"ה סמ"ז או"ח לטור

ובכ"מ. ואילך. פי"א החיים עץ קונטרס וביאורו.
ח.281) כ, שופטים פ'
עה"פ.282) בפרש"י הובא (במשנה). סע"א מד, סוטה

(283– מקמי תוד"ה כבעל. ד"ה – א צב, כתובות פרש"י ראה
רפ"ב. אלם יונת א. ג, יבמות

ט.284) ב, שה"ש
רע"א.285) כב,
סע"ב.286) לג, שבת
ובפרש"י.287) יח לג, וישלח
(288.163 ע' ריש חי"ח תו"מ גם ראה

i"gyz'd mixetd bg zgiy

פורים�„ של התוועדות כן גם – בהתוועדות פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שצודקים289. הוא שהחסרון –

גערעכט"). צופיל ("מ'איז מדי יותר
רק ולא ה', מעבודת המבלבלים והסתרים העלמות ישנם בעניניו אחד לכל שהרי הדברים, את והסביר
שלא כך על בתירוץ ש"צודקים" ונמצא, במציאות. אחיזה גם להם שיש כאלו אלא המדומים, והסתרים העלמות

פלוני. וענין פלוני ענין פעלו

בתניא שמבואר האמת וכו'290– מאופה בוערה כאש בוער "יצרו בטבעו", מאד מחומם שהוא מי ",ש"גם

במילואו; הקב"ה רצון ממלא שאינו כך על התנצלות" שום לו "אין

מחומם שאינו למי בדוגמא שלא ועצומה" גדולה "מלחמה לעבור שעליו בכך להתחשב יש אעפ"כ, אבל
אמרו שלכן שם שמבאר וכפי גדולים. הכי ועמל וביגיעה בקשיים אצלו באים הענינים וכל בטבעו, כך כל

אדם" כל בפני רוח שפל "והוי ז"ל רוח"291רבותינו שפל הוי מאד "מאד ,292.

שלח פרשת תורה' ב'לקוטי כמבואר – פעמים ב' מאד" "מאד הלשון מדיוק עם293ולהעיר קשור זה שענין
נעלית דרגא שזוהי הרצון, פנימיות עד שמגיע כיון הדבר, נוגע כמה עד מובן ומזה שלמעלה, הרצון פנימיות
יכולה לא עצמו ומצד ולמטה, החכמה מבחינת אלא הרצון מבחינת אינו ההשתלשלות סדר כל שכן, ביותר,

"אנכי" – דמתןֿתורה החידוש וזהו האל"ף, המשכת בו ביחד294להיות הרצון פנימיות נמשך שעלֿידיֿזה –

במאמר לעיל שנתבאר (כמו הרצון חיצוניות ).295עם

טפחים, מעשרה למטה בפועל, העבודה להיות צריכה האדם בעבודת הרי – ההצטדקות כל לאחרי אבל,
בפועל! ובעשיה

הפורים:�‰ בימי מודגש זה וענין .
היתה ד"ליהודים הענין את כולה השנה כל על גם) אלא עצמם, הפורים בימי רק (לא פועלים הפורים ימי

dxe`ממדרגת יותר נעלה ענין שזהו לו), סעיף (כנ"ל אור" ד"תורה המקור "אורה", אלא אור", "תורה רק לא ,"
אלקיך" הוי' ד"אנכי הענין את שממשיכה כפי .294התורה

גם שיומשך היא הכוונה שתכלית היינו, ויקר", גו') אורה היתה "(ליהודים הכתוב ממשיך ואףֿעלֿפיֿכן
הגשמי הגוף עלֿידי בפועל מעשה של ענין שהוא – לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה תפילין", "אלו ב"יקר",

ל שבתפילין, הרוחנית העבודה על (נוסף הקלף על הנכתב גשמי ובדיו מבהמה, שנעשה גשמי הלבבקלף שעבד
ערוך' ב'שולחן שכתוב (כמו בתניא296והמוח ומובא של297, מקלף הם שהתפילין וכיון ,(dndaמובן הרי ,

נפש של גם אלא האלקית, נפש של והמוח הלב לשעבוד רק לא היא ).zindad298שהכוונה

מן נהנה "הגוף ז"ל: חכמינו ובלשון הכוונה, תכלית היא זה בענין הנשמהsebdודוקא מן ולא [ואף299", .
הרמב"ם שכתב מה עלֿדרך זה הרי – מו) סעיף (כנ"ל בימינו במהרה לבוא לעתיד יקויים זה בפירוש300שיעוד

חיי אחר לאדם לו באין החיים שאותן מפני אלא הבא עולם קראוהו ולא . . ועומד מצוי ש"הוא הבא", "עולם
הזה")]. העולם

Â�:ובפשטות .
זאת לבחון איֿאפשר – כדבעי היא שלו המסירתֿנפש ואם כדבעי, היא יהודי של הנהגתו אם לידע כדי

בעי" לּבא "רחמנא הלב, הרגש עניניו301עלֿידי כל את להקדיש חיצוני, ורצון פנימי רצון הרצון, עלֿידי ולא , ִָ
כו'; לטעות יכולים אלו שבענינים כיון לה',
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(289.(129 ע' תרצ"ו (סה"ש בסופה תרצ"ו
פ"ל.290)
מ"י.291) פ"ד אבות
מ"ד.292) שם
ג.293) לח,
ב.294) כ, יתרו
ואילך).295) טז ע' (לעיל פ"ו
סי"א.296) שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ"ה או"ח

ב).297) (נו, פמ"א
וש"נ.298) .16 ע' ח"ד תו"מ גם ראה
הכרעת299) וכ"ה – בסופו) הגמול (בשער הרמב"ן מ"ש ג"כ וזהו

עולם שתכלית – ב)) (יד, ציצית מצות מצוותיך (בדרך החסידות תורת
חלק. ר"פ סנהדרין פיה"מ – הרמב"ם (כשיטת ברוחניות אינו הבא

דוקא. בגשמיות אלא ועוד),
ספ"ח.300) תשובה הל'
רע"ב.301) רפא, ח"ג ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
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פורים�„ של התוועדות כן גם – בהתוועדות פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שצודקים289. הוא שהחסרון –

גערעכט"). צופיל ("מ'איז מדי יותר
רק ולא ה', מעבודת המבלבלים והסתרים העלמות ישנם בעניניו אחד לכל שהרי הדברים, את והסביר
שלא כך על בתירוץ ש"צודקים" ונמצא, במציאות. אחיזה גם להם שיש כאלו אלא המדומים, והסתרים העלמות

פלוני. וענין פלוני ענין פעלו

בתניא שמבואר האמת וכו'290– מאופה בוערה כאש בוער "יצרו בטבעו", מאד מחומם שהוא מי ",ש"גם

במילואו; הקב"ה רצון ממלא שאינו כך על התנצלות" שום לו "אין

מחומם שאינו למי בדוגמא שלא ועצומה" גדולה "מלחמה לעבור שעליו בכך להתחשב יש אעפ"כ, אבל
אמרו שלכן שם שמבאר וכפי גדולים. הכי ועמל וביגיעה בקשיים אצלו באים הענינים וכל בטבעו, כך כל

אדם" כל בפני רוח שפל "והוי ז"ל רוח"291רבותינו שפל הוי מאד "מאד ,292.

שלח פרשת תורה' ב'לקוטי כמבואר – פעמים ב' מאד" "מאד הלשון מדיוק עם293ולהעיר קשור זה שענין
נעלית דרגא שזוהי הרצון, פנימיות עד שמגיע כיון הדבר, נוגע כמה עד מובן ומזה שלמעלה, הרצון פנימיות
יכולה לא עצמו ומצד ולמטה, החכמה מבחינת אלא הרצון מבחינת אינו ההשתלשלות סדר כל שכן, ביותר,

"אנכי" – דמתןֿתורה החידוש וזהו האל"ף, המשכת בו ביחד294להיות הרצון פנימיות נמשך שעלֿידיֿזה –

במאמר לעיל שנתבאר (כמו הרצון חיצוניות ).295עם

טפחים, מעשרה למטה בפועל, העבודה להיות צריכה האדם בעבודת הרי – ההצטדקות כל לאחרי אבל,
בפועל! ובעשיה

הפורים:�‰ בימי מודגש זה וענין .
היתה ד"ליהודים הענין את כולה השנה כל על גם) אלא עצמם, הפורים בימי רק (לא פועלים הפורים ימי

dxe`ממדרגת יותר נעלה ענין שזהו לו), סעיף (כנ"ל אור" ד"תורה המקור "אורה", אלא אור", "תורה רק לא ,"
אלקיך" הוי' ד"אנכי הענין את שממשיכה כפי .294התורה

גם שיומשך היא הכוונה שתכלית היינו, ויקר", גו') אורה היתה "(ליהודים הכתוב ממשיך ואףֿעלֿפיֿכן
הגשמי הגוף עלֿידי בפועל מעשה של ענין שהוא – לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה תפילין", "אלו ב"יקר",

ל שבתפילין, הרוחנית העבודה על (נוסף הקלף על הנכתב גשמי ובדיו מבהמה, שנעשה גשמי הלבבקלף שעבד
ערוך' ב'שולחן שכתוב (כמו בתניא296והמוח ומובא של297, מקלף הם שהתפילין וכיון ,(dndaמובן הרי ,

נפש של גם אלא האלקית, נפש של והמוח הלב לשעבוד רק לא היא ).zindad298שהכוונה

מן נהנה "הגוף ז"ל: חכמינו ובלשון הכוונה, תכלית היא זה בענין הנשמהsebdודוקא מן ולא [ואף299", .
הרמב"ם שכתב מה עלֿדרך זה הרי – מו) סעיף (כנ"ל בימינו במהרה לבוא לעתיד יקויים זה בפירוש300שיעוד

חיי אחר לאדם לו באין החיים שאותן מפני אלא הבא עולם קראוהו ולא . . ועומד מצוי ש"הוא הבא", "עולם
הזה")]. העולם

Â�:ובפשטות .
זאת לבחון איֿאפשר – כדבעי היא שלו המסירתֿנפש ואם כדבעי, היא יהודי של הנהגתו אם לידע כדי

בעי" לּבא "רחמנא הלב, הרגש עניניו301עלֿידי כל את להקדיש חיצוני, ורצון פנימי רצון הרצון, עלֿידי ולא , ִָ
כו'; לטעות יכולים אלו שבענינים כיון לה',
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(289.(129 ע' תרצ"ו (סה"ש בסופה תרצ"ו
פ"ל.290)
מ"י.291) פ"ד אבות
מ"ד.292) שם
ג.293) לח,
ב.294) כ, יתרו
ואילך).295) טז ע' (לעיל פ"ו
סי"א.296) שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ"ה או"ח

ב).297) (נו, פמ"א
וש"נ.298) .16 ע' ח"ד תו"מ גם ראה
הכרעת299) וכ"ה – בסופו) הגמול (בשער הרמב"ן מ"ש ג"כ וזהו

עולם שתכלית – ב)) (יד, ציצית מצות מצוותיך (בדרך החסידות תורת
חלק. ר"פ סנהדרין פיה"מ – הרמב"ם (כשיטת ברוחניות אינו הבא

דוקא. בגשמיות אלא ועוד),
ספ"ח.300) תשובה הל'
רע"ב.301) רפא, ח"ג ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
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מה עשה לא עדיין ואם בהעלם נשארה היא אם שבו, הפנימית לנקודה בנוגע אפילו שמוכיחה הבחינה
ממש' ה'בפועל – היא ממנו, דורש כמאמר302שהקב"ה מו"ח303, כ"ק שמבאר וכפי הנסיון", כבעל חכם "אין

בפועל!304אדמו"ר בנסיון צורך שיש

עלֿגבי לרשום ביכולתו יש האם אותו, שואלים היום, וסיום בגמר הנה בשבוע, ראשון ביום ובפשטות:
פעל מה לבן, עלֿגבי שחור ynnנייר, lretaכל" – ויום יום בכל ועלֿדרךֿזה זה, יום עבידבמשך ויומא יומא

עבידתיה".

אד' ושם הוי' שם של הצירופים נשתנו זה זמן במשך הרי – ראשון מיום שעות כ"ד עברו כאשר 305כלומר:

למטה, בעולם בפועל בעבודה השינוי עם קשור מעלה למעלה עד העולמות בכל הצירופים ושינוי פעמים, כ"ד
בפועל עשה ומה פלוני, צירוף כשהיה הראשונה בשעה בפועל עשה מה ("צושטעלן") להראות עליו שכן, וכיון
לצירוף עד שלאחריֿזה, שבשעות הצירופים בכל ועלֿדרךֿזה אחר, לצירוף הצירוף כשנשתנה השניה בשעה

המעתֿלעת! של הכ"ד דשעה

Ê�דבר עושים שאינם מרע", ד"סור בעבודה ידיֿחובתם שיוצאים באמרם העשיה העדר את המתרצים ישנם .
בלתיֿרצוי.

לזה :306והמענה

כללות של החידוש כן, ואם רע. של ענין היה לא אז גם הנה – ההשתלשלות סדר כל נברא היה לא אילו
"כל תעשה", ד"לא בענין לא – הוא ההשתלשלות תאכלו"307סדר לא דם וכל היה308חלב לא אם גם שהרי ,

היא ההשתלשלות סדר של התכלית ודם; חלב אכילת של המציאות ממילא בדרך היה לא ההשתלשלות, סדר
של הענינים בשביל lretaבעיקר diyr309"לאֿתעשה דוחה ש"עשה לכך הטעם גם וזהו ,310.

ובולם משמוע אזניו ואוטם ברע, מראות עיניו שעוצם בכך אלא אינה יהודי של עבודתו שכאשר מובן, ומזה
הנשמה היתה לא זה ובשביל ההשתלשלות, סדר כל את בורא הקב"ה היה לא זה בשביל הרי – מלדבר פיו

עמיקתא"; לבירא רמה "מאיגרא לירד צריכה

והעצם ממש", ממעל אלקה "חלק היא שהנשמה כיון אלא הנשמה, רק ולא – הנשמה של למטה הירידה
הבעלֿשםֿטוב (כמאמר בכולו תופס אתה בחלקו תופס ש311כשאתה נמצא ,(jxazi ezedne ezenvr– למטה ירד

של ענינים בשביל lretaהיא diyrהעליון רצון היפך זה הרי – עדיף" תעשה ואל ש"שב השיטה כל ובמילא, .
בפועל. עשיה שתהיה

בנוגע אם כי זה בפתגם להשתמש שאין פשיטא אבל, עדיף", תעשה ואל ש"שב בגמרא פסק אמנם ישנו
ומצוות. תורה בעניני מדובר כאשר מהֿשאיןֿכן הרשות, לעניני

Á�בלתי בפעולה לפעמים להכשל עלולים זה שבגלל שחוששים באמרם, העשיה, העדר את שמתרצים ואלו .
שזוהי לדעת צריכים – הרע לשון אבק או גבול, הסגת בטלים, דברים חבירו, בכבוד פגיעה כמו zvrרצויה,

rxdÎxvid.ומצוות תורה בעניני והתעסקות מעשיה אותם למנוע כדי
אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הסיפור מליובאוויטש,312וכידוע שבחזרתם החסידים, על צוה האמצעי אדמו"ר :

לנסוע כסף להם היה שלא כיון רגלי, הולכים החסידים רוב היו [פעם הילוכם דרך שעוברים המקומות בכל הנה
בשפת הדברים להביע חסידות בחזרת טוב בכשרון השםֿיתברך שחננו החסידים אחד חסידות. יחזרו בעגלות],
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בפועל302) מתבטא הפנימית הנקודה שמצד ואילך) (סכ"ב וכנ"ל
מרדכי". ו"ברוך המן" "ארור מ"מ, ידע", ש"לא שאף ממש,

יבוק303) מעבר השלישית. [הקדמה] ד"ה יד שער נח פ' עקידה
.164 ע' חי"ח תו"מ .90 ע' חכ"ז לקו"ש גם וראה ב. שער

ע'304) תש"א (סה"מ פ"ב תש"א דפורים יהודי איש ד"ה ראה
תרפ"ט סה"מ .(69 ע' תש"ד (סה"ש ס"ח תש"ד פורים שיחת .(69

סה"ש .34 ע' תשי"א .283 ע' תש"י .35 ע' תש"ט ואילך. 222 ס"ע
חט"ז (אג"ק זו שנה טבת כ"ד מכתב גם וראה ואילך. 190 ס"ע תרצ"א

רלג). ע'
סע"ב).305) (נח, פמ"א תניא ראה
עד),306) ע' ריש חי"ז (אג"ק זו שנה אייר ד' מכתב גם ראה

שם. בהערות ובהנסמן
יז.307) ג, ויקרא
הדוגמאות308) הם חלב ואכילת דם אכילת שאיסור ולהעיר,

ד. נב, שמות תו"א (ראה לאֿתעשה למצוות בנוגע בחסידות שהובאו
ועוד). א. קצא, דרמ"צ א. תרנא, שמות תו"ח

(309.11 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ד.310) ו, פקודי לקו"ת גם וראה סע"ב. ג, יבמות ראה
וש"נ.311) סרכ"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
(312313 ע' חי"ג (תו"מ סט"ז תשט"ו פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).
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של רגש אצלו נעשה ובמילא שביעתֿרצון, לו שיש בעצמו שמרגיש האמצעי, אדמו"ר בפני התאונן – חלקות
"א האמצעי: אדמו"ר לו ויען החסידות. תורת להפיץ הרבי של רצונו את שממלא בכך בעצמו ששמח ַישות,

חסידות]. תחזור אבל בצל, ממך חזר'ן"[=שיהיה זאלסטו חסידות אבער ווערן, דיר פון זאל ָָָציּבעלע

שתהיה בשביל היא עמיקתא לבירא רמה מאיגרא הנשמה ירידת lretaובנידוןֿדידן: diyrצריכה ובמילא ,
יכשל זה בגלל שמא שמתיירא ומה בוקר... לפנות לשלש רבע גם בלילה, והן ביום הן בפועל העשיה להיות

ב"חוצה". גם שיגיעו עד המעיינות בהפצת שיתוסף כדי כדאי הכל הרי – רצויה שאינה בפעולה

עליהם – רצויה שאינה בפעולה יכשלו שמא מאומה, לעשות צריכים ואינם לשתוק, שעליהם שחושבים ואלו
המדת בן המן עם הקשור הקדמוני, הנחש שהוא היצרֿהרע, עצת שזוהי עמלקלדעת של מזרעו האגגי, א

התוקף.313ועשו בכל נגדו ללחום שצריכים ,

Ë�אומר היה מרוזוב שחאניע מספרים בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק, שליט"א אדמו"ר (כ"ק שבפורים,314. , ָ
פארריבל קיין האבן ניט וועט ("ער עליו יתרעם לא והשומע הכל... לומר ביכולתו משקה, כוסית שלוקח ַָלאחרי

שיכור... שהיה לתרץ שיוכל כיון אים"), אויף
הנכם אותי; מעכבים אתם אבל ידע", דלא ב"עד כבר אוחז הייתי אולי עדיין; שיכור אינני לעתֿעתה – אני

שה"עניבה" כך על חושב פלוני והגבלה". ב"מדידה וכולם מסביבי המתאים,315יושבים במקום מונחת תהיה
להיות צריכה ארצותֿהברית מדינת חוקי עלֿפי שכן, לעניבה... המתאים בצבע הם אם הגרביים על חושב ופלוני
שוים והרגל שהצואר "בהמה" בבחינת להיותו הצואר, שעלֿגבי ללבוש הרגל שעלֿגבי הלבוש בין התאמה

בזה. כיוצא ענינים בשאר ועלֿדרךֿזה שוה. צבעם להיות צריך ובמילא ממש...

על שנאמרת ("דזשאק") הבדיחה על הם צוחקים שבינתיים כאלו ישנם –ipeltמתייראים בפנימיותם אבל , ָ
הנוגע ענין איזה יאמרו מעט עוד יכול`mdilשמא ובמילא אנרירן"), זיי וועט ("עס להם הדבר יגע ואז ...ָ

מעלה. של ענינים עם מקושרים הם שהרי מעלה"... של ב"פמליא נוגע להיות

Òולא בפועל, עשיה של בענינים לעסוק יש אלא עדיף", תעשה ואל "שב לטעון שאין – לעניננו ונחזור .
בזה. וכיוצא מישהו של בכבודו יפגע שמא שמתיירא בגלל מכך להמנע

– בדבר משהו לפעול שיכול או "ממונה", להיות שצריך או לדוגמא, תמימים, בתומכי "ממונה" שהוא מי
טמא. זה ודבר טהור זה שדבר ברור לומר הוא מחוייב

בגמרא אמנם מצינו שנאמר316– מפיו, מגונה דבר הוציא ולא אותיות שמונה הכתוב הבהמה317ש"עקם מן
כשמדובר רק אמורים, דברים במה אבל, הטמאה), הבהמה כתיב (ולא טהורה" איננה אשר הבהמה ומן הטהורה

mixacאודות xetiqכשצריכים מהֿשאיןֿכן הנ"ל), oic(כבפסוק weqtlשמיני בפרשת בקרא מפורש הרי –318

ראה טמא319ובפרשת וזה טהור .320שזה

של ענין אם כי כלל, שייך אינו לגמרי טומאה של ענין הרי תמימים", "תומכי אודות מדובר שכאשר ומובן,
היו טמאים שאפילו חול, שהוא מקום בו שיש הבית", ב"הר וכמו דרגות, כמה ישנן גופא בטהרה אבל טהרה,
כהנים, רק להכנס יכולים שבו מקום בו ויש טהורים, רק להכנס יכולים שבו מקום בו ויש שם, להכנס יכולים

גדול כהן רק להכנס יכול שבו מקום בו .321ויש

להיותו כהנים, רק נכנסים שבו למקום להכנס ראוי אינו שפלוני לומר רוצה אינו מישהו כאשר ובמילא,
מהיצרֿהרע, שבא ענין זה הרי – הרע"... "לשון או רע" שם "מוציא של ענין שזהו בגלל כהן), (ולא "ישראל"

תמימים"! ד"תומכי הענין את הוא מהרס ובכך העליון, רצון נגד להיותו

עבדו" ב"משה מאמין שאינו מי הנה – נשיאינו רבותינו רצון נגד תמימים, תומכי של הירוס שזהו וכיון
ודרא דרא בכל בהוי'!322(שאתפשטותיה גם מאמין שאינו כאילו זה הרי ,(
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של רגש אצלו נעשה ובמילא שביעתֿרצון, לו שיש בעצמו שמרגיש האמצעי, אדמו"ר בפני התאונן – חלקות
"א האמצעי: אדמו"ר לו ויען החסידות. תורת להפיץ הרבי של רצונו את שממלא בכך בעצמו ששמח ַישות,

חסידות]. תחזור אבל בצל, ממך חזר'ן"[=שיהיה זאלסטו חסידות אבער ווערן, דיר פון זאל ָָָציּבעלע

שתהיה בשביל היא עמיקתא לבירא רמה מאיגרא הנשמה ירידת lretaובנידוןֿדידן: diyrצריכה ובמילא ,
יכשל זה בגלל שמא שמתיירא ומה בוקר... לפנות לשלש רבע גם בלילה, והן ביום הן בפועל העשיה להיות

ב"חוצה". גם שיגיעו עד המעיינות בהפצת שיתוסף כדי כדאי הכל הרי – רצויה שאינה בפעולה

עליהם – רצויה שאינה בפעולה יכשלו שמא מאומה, לעשות צריכים ואינם לשתוק, שעליהם שחושבים ואלו
המדת בן המן עם הקשור הקדמוני, הנחש שהוא היצרֿהרע, עצת שזוהי עמלקלדעת של מזרעו האגגי, א

התוקף.313ועשו בכל נגדו ללחום שצריכים ,

Ë�אומר היה מרוזוב שחאניע מספרים בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק, שליט"א אדמו"ר (כ"ק שבפורים,314. , ָ
פארריבל קיין האבן ניט וועט ("ער עליו יתרעם לא והשומע הכל... לומר ביכולתו משקה, כוסית שלוקח ַָלאחרי

שיכור... שהיה לתרץ שיוכל כיון אים"), אויף
הנכם אותי; מעכבים אתם אבל ידע", דלא ב"עד כבר אוחז הייתי אולי עדיין; שיכור אינני לעתֿעתה – אני

שה"עניבה" כך על חושב פלוני והגבלה". ב"מדידה וכולם מסביבי המתאים,315יושבים במקום מונחת תהיה
להיות צריכה ארצותֿהברית מדינת חוקי עלֿפי שכן, לעניבה... המתאים בצבע הם אם הגרביים על חושב ופלוני
שוים והרגל שהצואר "בהמה" בבחינת להיותו הצואר, שעלֿגבי ללבוש הרגל שעלֿגבי הלבוש בין התאמה

בזה. כיוצא ענינים בשאר ועלֿדרךֿזה שוה. צבעם להיות צריך ובמילא ממש...

על שנאמרת ("דזשאק") הבדיחה על הם צוחקים שבינתיים כאלו ישנם –ipeltמתייראים בפנימיותם אבל , ָ
הנוגע ענין איזה יאמרו מעט עוד יכול`mdilשמא ובמילא אנרירן"), זיי וועט ("עס להם הדבר יגע ואז ...ָ

מעלה. של ענינים עם מקושרים הם שהרי מעלה"... של ב"פמליא נוגע להיות

Òולא בפועל, עשיה של בענינים לעסוק יש אלא עדיף", תעשה ואל "שב לטעון שאין – לעניננו ונחזור .
בזה. וכיוצא מישהו של בכבודו יפגע שמא שמתיירא בגלל מכך להמנע

– בדבר משהו לפעול שיכול או "ממונה", להיות שצריך או לדוגמא, תמימים, בתומכי "ממונה" שהוא מי
טמא. זה ודבר טהור זה שדבר ברור לומר הוא מחוייב

בגמרא אמנם מצינו שנאמר316– מפיו, מגונה דבר הוציא ולא אותיות שמונה הכתוב הבהמה317ש"עקם מן
כשמדובר רק אמורים, דברים במה אבל, הטמאה), הבהמה כתיב (ולא טהורה" איננה אשר הבהמה ומן הטהורה

mixacאודות xetiqכשצריכים מהֿשאיןֿכן הנ"ל), oic(כבפסוק weqtlשמיני בפרשת בקרא מפורש הרי –318

ראה טמא319ובפרשת וזה טהור .320שזה

של ענין אם כי כלל, שייך אינו לגמרי טומאה של ענין הרי תמימים", "תומכי אודות מדובר שכאשר ומובן,
היו טמאים שאפילו חול, שהוא מקום בו שיש הבית", ב"הר וכמו דרגות, כמה ישנן גופא בטהרה אבל טהרה,
כהנים, רק להכנס יכולים שבו מקום בו ויש טהורים, רק להכנס יכולים שבו מקום בו ויש שם, להכנס יכולים

גדול כהן רק להכנס יכול שבו מקום בו .321ויש

להיותו כהנים, רק נכנסים שבו למקום להכנס ראוי אינו שפלוני לומר רוצה אינו מישהו כאשר ובמילא,
מהיצרֿהרע, שבא ענין זה הרי – הרע"... "לשון או רע" שם "מוציא של ענין שזהו בגלל כהן), (ולא "ישראל"

תמימים"! ד"תומכי הענין את הוא מהרס ובכך העליון, רצון נגד להיותו

עבדו" ב"משה מאמין שאינו מי הנה – נשיאינו רבותינו רצון נגד תמימים, תומכי של הירוס שזהו וכיון
ודרא דרא בכל בהוי'!322(שאתפשטותיה גם מאמין שאינו כאילו זה הרי ,(
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הפסוק על בשלח פרשת במכילתא הדברים מפורש שהרי זה, דבר לומר מתיירא אינני בהוי'323– "ויאמינו
מוסר רק הנני שלי; ענין זה אין ובמילא, שם, שנאמר מה ויראה בפנים לעיין יכול הרוצה וכל עבדו", ובמשה
עלֿגבי זה הרי אלו ובימינו הקלף, עלֿגבי היא הכוונה ששם אלא התניא, (כלשון הספר" על "בדיו שנדפס מה
ואם רצונם, את למלא צריכים ובמילא, נשיאינו, רבותינו – עבדו" "במשה האמונה ענין להיות שצריך הנייר),

רצון נגד זה הרי רצונם, את ממלאים העליונה.לא הכוונה ונגד

‡Òבהם לפעול שצריך הארץ" "עמי של ענינים אודות מדובר שכאשר הפרטיים, בענינים הוראה גם וזוהי .
לידי יבוא שלא כדי עדיף", תעשה ואל ד"שב התירוץ מועיל לא – ואילך) כט סעיף (כנ"ל "מתיהדים" שיהיו
ממש. הרע לשון ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הרע, לשון אבק ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בטלים, דברים של בענין מכשול

ה'" ברך "זרע הצעירים, חינוך של ענינים אודות מדובר כאשר ביותר מודגש זה יבנו324וכל זמן שלאחרי ,

ענין הוא המצוות, וקיום התורה בלימוד ה', ביראת אצלם שניתוסף מה כל הרי – עד עדי בנין בישראל, בית
סוף! אין עד הדורות כל סוף עד דור, אחר מדור ולבת, לבן מאב שנמשך

לריב רוצה שאינו בגלל או במנוחה... לישון שרוצה בגלל בכך, מלהתעסק עצמו את מונע מישהו וכאשר
שעליו ביסוד יחסר ובמילא פלוני, בן פלוני של בחינוכו יחסר עלֿידיֿזה הרי – בכבודו לפגוע או פלוני עם

הדורות! כל סוף עד בניו ובני בניו אצל יחסר ובמילא בישראל, בית אחרֿכך יעמיד

הרע לשון ואפילו הרע, לשון אבק בטלים, בדברים להכשל עלול בכך יתעסק שאם הוא החשש מאי, אלא
עשרות חשבון על שלו, העולםֿהבא את ("באווארענען") להבטיח רשות לו יש כיצד השאלה: איפוא נשאלת –ַָ

הנשיאים?!... הרביים כרצון והחסידות, והמצוה התורה בדרך להתחנך שצריכים תלמידים ומאות

יהיה מה שחושש של`ezומה מקומו (ממלא האמצעי אדמו"ר של האמורה ההוראה ישנה כך על הנה –

פון זאל ציּבעלע "א עניניה): בכל החסידות תורת מקור הבעלֿשםֿטוב, של מקומו ממלא שהיה הזקן, ַָאדמו"ר
חזר'ן"!... זאלסטו חסידות אבער ווערן, ָָדיר

וכרצון חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק היא הכוונה אלא ולחוץ, השפה מן חסידות לחזור הכוונה ואין
להאיר" "נרות שיהיו תמימים תומכי תלמידי שיעמידו באמצעות325הרביים והחומרי הגשמי הזה בעולם להאיר ,
התורה פנימיות שזוהי שבתורה, ומאור אור", ותורה מצוה ה'326"נר את דעה הארץ "מלאה היעוד יקויים ואז ,

מכסים". לים כמים

היא" בשמים לא גו' היא נפלאת ישיבות327ו"לא ראשי משפיעים, משגיחים, למנהלים, נמסר זה ענין ;

הבעלֿשםֿטוב, תורת את להמשיך – החסידים עדת ולכל ובנותיהם, בניהם אמותיהם, לנשיהם, והתלמידים,
לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה היעוד קיום עדי ל"חוצה", שיגיעו חיים", אלקים "דברי של ה"מעיינות"

טפחים. מעשרה למטה צדקנו משיח בביאת מכסים",

כך, להדחף, שצריכים באופן בוקר, לפנות הרביעית השעה עד בפורים להתוועד מהצורך פטורים יהיו ואז
הוי'" טוב כי וראו ש"טעמו הכל יכירו שאז כיון – לכך... אפשרות אין לישון רוצים כאשר .328שגם

דורנו נשיא הרבי שסיפר ענין329וכפי על המנגדים של מבצר שהיה למקום הזקן רבינו הגיע שפעם ,

בניגון כדרכו – ואמר הבימה, על ועלה אז330החסידות, זעהן איר וועט פארזוכט הוי', טוב כי וראו "טעמו –ַַ
חסידים שנעשו חכמים, תלמידי אברכים עשיריות אחריו ורצו מהבימה, וירד גוט", איז אויבערשטער דער

החסידות. תורת של המעיינות את והפיצו

שיהיה רק צריכים אז; שהיו וההסתרים ההעלמות כל את שאין כיון בקלות, יותר היא העבודה עכשיו והרי
רצונו" מפני רצונך "בטל אלא הבהמית, ונפש הגוף עם עצמו, עם להתחשב שלא העצמי, יומשךהרצון ובמילא ,

כביכול, יכריחו, ועלֿידיֿזה טפחים, מעשרה למטה החסידות ותורת הוי' תורת שיפיצו ממש, למטה הוי' רצון
טפחים. מעשרה למטה משיח שיבוא
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מאמין"]. "אני הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

·Òענינים וכמה כמה ודיבר "לחיים", לומר וכמה לכמה שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות (במהלך .
ומהם:) פרטיים, לאנשים

הדבר יפגע שלא כך אחד, בענין עלֿכלֿפנים – לרצוני רצונו ימסור שפלוני לפעול אוכל אולי אמר: לאחד
שאר בכל נראהבהנהגתו יהיה אם שגם ובאופן לרצוני, רצונו למסור עצמו על יפעל אחד בענין אבל הענינים,

כפי לעשות עליו ערוך' 'שולחן שעלֿפי עלי יסמוך מכלֿמקום, להיפך, לעשות צריך ערוך' 'שולחן שעלֿפי לו
לו. מורה שהנני

לאו – כך על וישיב בדבר, יתבונן אופן, ובכל ידע"... דלא ב"עד אוחז שהלה כנראה הוסיף:) (ואחרֿכך
מחרתיים. או מחר גם להשיב יכול אלא שושןֿפורים, ליל או ערב הלילה, דוקא

מונח אני ואילו בחיצוניות, מונח הלה זיך"); רעדן ("צוזאמען עמו להתדבר איֿאפשר בבתֿשחוק: ַוסיים
ויעשה מעצמו, וישכח "לחיים" יאמר חיצוניות! על לחשוב איפוא יפסיק – זה... אל זה קרב ולא בפנימיות,

לעשות. שצריכים מה

דנפשיה. אליבא יום בכל חסידות ללמוד יתחיל בבוקר וממחר גדול, כוס על "לחיים" שיאמר אמר לאחד

לחשוב ותתחיל מרע", "סור אודות לחשוב תפסיק חסיד; להיות ועליך המוסר, בדרך מונח הנך אמר: לאחד
כדבעי. הענינים כל יהיו ואז טוב", "עשה אודות

ממני ששמע ממה יתפעל ולא והוסיף: כנ"ל, אמר ולאחד תמימים", ל"תומכי בנו את שיכניס אמר, לאחד
של ענין ממנו נדרש ואם תמימים". ל"תומכי לשלחו יתחיל אלא אחרת, לישיבה בנו את למסור שיכול
כך על הבט (מבלי תמימים" ל"תומכי בנו את וישלח נפשו" את ש"ימסור בכך הדבר יתבטא – מסירתֿנפש

נחת. רוב ממנו יראה ואחרֿכך אחר), בחוג חשוב תפקיד לו שהיה

גדולה, כוס על ידע", דלא "עד לחיים ויאמר לאו, אם במקומה מונחת העניבה אם יסתכל לא אמר: לאחד
הקב"ה אותו שזיכה בשמחתֿתורה שהיה עלֿדרך מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד – ובפשטות

("מורא'דיק"). ביותר והגבלה במדידה שנמצא שלו, ה"מחותן" על גם כן ויפעל בכך,

כאן ומתהלך דולר... 800 זה על בבזבזו לבושים", "בעלֿהבית'שע עם שהגיע על העיר האורחים, לאחד
ובעירו... במדינתו שהוא כמו

("אנרירן") לפגוע שברצוני מה גורס אינו החסידים) (מזקני פלוני ואמר:) הפסיק שליט"א אדמו"ר ָ(כ"ק
להנ"ל (ופנה ידע"... דלא ד"עד ומצב במעמד שהנני לתרץ יכולים ועתה אעשה... מה אבל ופלוני, בפלוני

פלוני. על גם ותפעלו לחיים", "זאגט ָואמר:)

חסיד, להיות גדול הכי בתוקף ויחליט לחיים, יאמר אמר: וההסתרים,לאחד ההעלמות כל על הבט מבלי
ציבעלע, א "ווערן חסיד. להיות ובלבד לפרנסה, סתירה שזוהי יאמר שהיצרֿהרע מה גם כולל ועיכובים, ַמניעות

חסידות"!... חזר'ן ָאבער

להקרא שתתחיל השםֿיתברך לך יעזור האנגלי): בשמו אותו קורין היו וכולם שלום, (ששמו לאחד אמר
בענינים "שלום" אצלך שיהיה השםֿיתברך לך ויעזור "שלום", בשם אצלך...) וגם זוגתך, אצל (גם כולם אצל
ימלא ובודאי ממש. בקרוב וקיימא חייא בזרעא לטובה, לבבכם משאלות ובמילוי הרוחניים, ובענינים הגשמיים

שלפניֿזה בהתוועדות שדובר למטה331מה כפשוטו, בגשמיות במילואו, שיושלם – חב"ד" "שיכון אודות
טפחים. מעשרה

צריך מה אתה יודע מניין ידע", דלא ד"עד ומצב במעמד הנך שמסתמא כיון אמר: – ברכה שביקש לאחד
צריך אבל והוסיף: שלימה, רפואה בירך ולאחד טובות. בשורות ויהיו גדול, כוס על "לחיים" אמור לבקש?!...

הגוף. בריאות של ענינים על גם לשכוח צריכים ובמילא, ידע", דלא "עד להיות
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מאמין"]. "אני הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

·Òענינים וכמה כמה ודיבר "לחיים", לומר וכמה לכמה שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות (במהלך .
ומהם:) פרטיים, לאנשים

הדבר יפגע שלא כך אחד, בענין עלֿכלֿפנים – לרצוני רצונו ימסור שפלוני לפעול אוכל אולי אמר: לאחד
שאר בכל נראהבהנהגתו יהיה אם שגם ובאופן לרצוני, רצונו למסור עצמו על יפעל אחד בענין אבל הענינים,

כפי לעשות עליו ערוך' 'שולחן שעלֿפי עלי יסמוך מכלֿמקום, להיפך, לעשות צריך ערוך' 'שולחן שעלֿפי לו
לו. מורה שהנני

לאו – כך על וישיב בדבר, יתבונן אופן, ובכל ידע"... דלא ב"עד אוחז שהלה כנראה הוסיף:) (ואחרֿכך
מחרתיים. או מחר גם להשיב יכול אלא שושןֿפורים, ליל או ערב הלילה, דוקא

מונח אני ואילו בחיצוניות, מונח הלה זיך"); רעדן ("צוזאמען עמו להתדבר איֿאפשר בבתֿשחוק: ַוסיים
ויעשה מעצמו, וישכח "לחיים" יאמר חיצוניות! על לחשוב איפוא יפסיק – זה... אל זה קרב ולא בפנימיות,

לעשות. שצריכים מה

דנפשיה. אליבא יום בכל חסידות ללמוד יתחיל בבוקר וממחר גדול, כוס על "לחיים" שיאמר אמר לאחד

לחשוב ותתחיל מרע", "סור אודות לחשוב תפסיק חסיד; להיות ועליך המוסר, בדרך מונח הנך אמר: לאחד
כדבעי. הענינים כל יהיו ואז טוב", "עשה אודות

ממני ששמע ממה יתפעל ולא והוסיף: כנ"ל, אמר ולאחד תמימים", ל"תומכי בנו את שיכניס אמר, לאחד
של ענין ממנו נדרש ואם תמימים". ל"תומכי לשלחו יתחיל אלא אחרת, לישיבה בנו את למסור שיכול
כך על הבט (מבלי תמימים" ל"תומכי בנו את וישלח נפשו" את ש"ימסור בכך הדבר יתבטא – מסירתֿנפש

נחת. רוב ממנו יראה ואחרֿכך אחר), בחוג חשוב תפקיד לו שהיה

גדולה, כוס על ידע", דלא "עד לחיים ויאמר לאו, אם במקומה מונחת העניבה אם יסתכל לא אמר: לאחד
הקב"ה אותו שזיכה בשמחתֿתורה שהיה עלֿדרך מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד – ובפשטות

("מורא'דיק"). ביותר והגבלה במדידה שנמצא שלו, ה"מחותן" על גם כן ויפעל בכך,

כאן ומתהלך דולר... 800 זה על בבזבזו לבושים", "בעלֿהבית'שע עם שהגיע על העיר האורחים, לאחד
ובעירו... במדינתו שהוא כמו

("אנרירן") לפגוע שברצוני מה גורס אינו החסידים) (מזקני פלוני ואמר:) הפסיק שליט"א אדמו"ר ָ(כ"ק
להנ"ל (ופנה ידע"... דלא ד"עד ומצב במעמד שהנני לתרץ יכולים ועתה אעשה... מה אבל ופלוני, בפלוני

פלוני. על גם ותפעלו לחיים", "זאגט ָואמר:)

חסיד, להיות גדול הכי בתוקף ויחליט לחיים, יאמר אמר: וההסתרים,לאחד ההעלמות כל על הבט מבלי
ציבעלע, א "ווערן חסיד. להיות ובלבד לפרנסה, סתירה שזוהי יאמר שהיצרֿהרע מה גם כולל ועיכובים, ַמניעות

חסידות"!... חזר'ן ָאבער

להקרא שתתחיל השםֿיתברך לך יעזור האנגלי): בשמו אותו קורין היו וכולם שלום, (ששמו לאחד אמר
בענינים "שלום" אצלך שיהיה השםֿיתברך לך ויעזור "שלום", בשם אצלך...) וגם זוגתך, אצל (גם כולם אצל
ימלא ובודאי ממש. בקרוב וקיימא חייא בזרעא לטובה, לבבכם משאלות ובמילוי הרוחניים, ובענינים הגשמיים

שלפניֿזה בהתוועדות שדובר למטה331מה כפשוטו, בגשמיות במילואו, שיושלם – חב"ד" "שיכון אודות
טפחים. מעשרה

צריך מה אתה יודע מניין ידע", דלא ד"עד ומצב במעמד הנך שמסתמא כיון אמר: – ברכה שביקש לאחד
צריך אבל והוסיף: שלימה, רפואה בירך ולאחד טובות. בשורות ויהיו גדול, כוס על "לחיים" אמור לבקש?!...
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ישאלו הקודש, לארץ כשתבואו אמר: – אדר) (בכ"ז הקודש לארץ נסיעתו עם בקשר ברכה שביקש לאחד
ימים תנצלו ימים, י"ב נשארו נסיעתכם שעד כיון ובכן, בארצותֿהברית. החסידות לטובת פעלתם מה אצלכם:
בהצלחה, זה כל ויהיה הקודש, בארץ גם המעיינות את להפיץ ותמשיכו חוצה, המעיינות בהפצת לפעול אלו

הגשמיים. בענינים גם תצליחו ועלֿידיֿזה הגוף, ובריאות הרחבה מתוך

ד"האומר באופן ידע", דלא "עד להיות שצריך אמר, הכיר332לאחד לא אחיו ואת ראיתיו לא ולאמו לאביו
ידע"... לא בניו ואת

***

‚Òקענט "בענדיקטין באמרו: "בענדיקטין", עוד להמציא שיכול מישהו יש אם שאל שליט"א אדמו"ר (כ"ק .
ידע", דלא ה"עד את לקיים מישהו יתנדב אולי אמר:) ואחרֿכך שאפן"?!... ַאיר

סייענס" "סאשיל ל"עקאנאמיע", ששייך (ענין פרנסה של לענינים בנוגע ולבקש לשאול יפסיק ָָָובמילא,
בריאת אודות אפילו ישאל ולא ורופאים), ביתֿחולים (אודות הגוף בריאות בזה), וכיוצא מדעיֿהחברה) (כלכלה,

הנשמה,

זרעם" ועל עליהם היהודים וקבלו ד"קיימו הענין את בעצמו לפעול שצריך בכך מונח יהיה מה333אלא –

במתןֿתורה. שקבלו

„Ò:בזה והענין .
ז"ל חכמינו גשמיים,334אמרו מענינים דאגות להם היו שלא והיינו, המן", לאוכלי אלא כו' תורה ניתנה "לא

פנימיים), (ענינים לאכילה בנוגע הן המוכן, מן צרכיהם כל להם ניתנו במדבר, היו ישראל בני כאשר שכן,
לטעום חפצים שהיו הטעמים כל בו טועמים שהיו המן להם מקיפים),335שניתן (ענינים ללבושים בנוגע והן ,

עמו" שגדל חומט של הזה כלבוש עמהם לבושן גדל לבושיהם336ש"היה את מגהצים היו הכבוד וענני ,336,

שנעשו. הראשון ביום שהיו כמו חדשים שיהיו

רבותינו כמאמר – לאחריֿזה הבאים הדורות לכל התורה והמשכת התורה, קבלת התחלת היתה כזה ובאופן
לדעת צריך שיהודי – (ממש) חדשים" אלא) הדמיון, בכ"ף "כחדשים", רק (לא בעיניך יהיו ויום יום "בכל ז"ל
הקב"ה, המלכים מלכי מלך כרצון כרצונו, יהיה שרצונך היינו, רצונו", מפני רצונך ד"בטל באופן יעמוד רק שאם
עניני כל של וההגבלות המדידות (שהם אחרים רצון ש"יבטל מזה, ויתירה רצונך, הקב"ה יעשה אזי

רצונך" מפני למטהההשתלשלות) כפשוטם, רויחי ומזוני חיי דבני הענינים בכל לו המצטרך כל שיומשך –

טפחים. מעשרה

מתנהגים שהם ולראות ישראל בני את לנסות אחר, באופן ההנהגה סדר היה שלפניֿזה שבדורות אף כלומר:
כאשר גם הקב"ה הקב"ה,xqgכרצון כרצון מתנהג יהודי רק אם זה, בדור הנה – רויחי ומזוני חיי בבני להם

רויחי. ומזוני חיי בבני לו המצטרך כל הקב"ה נותן אזי

‰Ò"דוד בית למלחמת "היוצא להיות צריך שאז משיחך", עקבות חרפו "אשר בדור אנו נמצאים וכאמור, .
הרביים של הכוונה את למלא ובלבד הגשמיים, הענינים לכל לאשתו", כריתות גט ד"כותב ובאופן שלם, בלבב

ה את דעה הארץ "מלאה שיהיה לפעול – העליונה הכוונה את שמסרו מכסים",הנשיאים, לים כמים וי'
והולך, דמוסיף באופן פרטיים, ובמקומות ובתיֿמדרשות בבתיֿכנסיות חסידות ללמוד שיתחילו – ובפשטות
והסתרים העלמות של הענינים כל שמתבטלים היינו, מתיהדים", הארץ עמי ש"כל השםֿיתברך יעזור – ואז

ומצוות, תורה על שישנם ועיכובים מניעות

"פוסק" בתור [שנתקבל הרמ"א פירוש כט) (סעיף וכנ"ל עליהם", היהודים פחד נפל "כי – הדבר וטעם
בפסוק כהרמז ישראל, בני כל "רמ"א"337אצל – רמה" ביד יוצאים ישראל ישראל,338"ובני בני של שהפחד [
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הזקן רבינו (כמאמר ה' יראת על339דהיינו נופל זה הרי מהקב"ה), נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו שיהודי
כו' ומשקהו מאכלו דהיינו, הישראלי, איש של אמות בד' שישנם הארץ" "עמי מעניני החל – הארץ" "עמי

הרמב"ם שמונה (כפי ומתנו כנגד144ומשאו שהם דברים, מהן),340עשרה שנשתלשלו עליונות ספירות עשר
הימנו, שמחוץ בענינים כפשוטם, הארץ" ל"עמי בנוגע גם נמשך ומזה

ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים שנתmheytkכך, תהיה ובמילא והחומריים, הגשמיים בענינים ,
הקב"ה, להם שנתן הברכות עם שמחים להיות שצריכים יבינו חסידים רק שלא ובאופן הצלחה, ושנת שמחה
למטה והנגלה הנראה בטוב ה' ברכת הם גם יראו החסידים, במחנה עדיין אינם שלעתֿעתה אלו אפילו אלא

רויחי. ומזוני חיי בבני טפחים, מעשרה

***

ÂÒ– פרטיים לאנשים לדבר המשיך שליט"א אדמו"ר כ"ק .
תעשה ואל מ"שב חלק הוא בזה הפעולה שהעדר יסבירו אם שגם נז) (סעיף לעיל דובר כבר אמר: לאחד
בפועל. ועשיה העשיה, ענין להיות שצריך – העליונה והכוונה העליון הרצון היפך שזהו לידע צריך עדיף",

– "לבסומי" החיוב את לקיים צריך ויקר", וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים כדי הנה לפורים, ובנוגע
דלא "עד – "ביין" רש"י: למטהכפירוש ההמשכה פועלים ועלֿידיֿזה מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע

דוקא. מרדכי" ד"ברוך באופן טפחים מעשרה

הרי חיצוניים, בענינים משהו יחסר ואם תמימים. בתומכי ללמוד כדי נועם בדרכי לפעול יש אמר: לאחד
דתורה בנגלה מהפסקֿדין כמובן – פנימיים בענינים יתוסף בדרך341זה בטל אזי העיקרי הענין בטל שכאשר

החיצוני. הענין אפילו מתקיים ממילא בדרך אזי הפנימי, הענין ישנו שכאשר מובן ומזה הטפל, הענין ממילא

שבמהרה גמורה בפשיטות שהרי – עצמו לאב גם אלא לבן רק לא נוגע תמימים') ב'תומכי (הלימוד זה ענין
בישראל" צבא יוצא "כל נשיאינו, רבותינו עם ולילך להתייצב אחד כל יצטרך ואז צדקנו, משיח יבוא ,229בימינו

כדור בחצי תמימים" "תומכי את הרבי יסד שעמהם מאלו אחד הוא שהאב כיון כן, ואם המפקדים, עם החיילים
ב"עקבות לילך שיוכל היינו, ממש, זו בדרך לילך צריך שהבן ממילא ובדרך בפשיטות מובן הרי התחתון,
בלבולים לו יהיו שלא באופן משיחינו, רבותינו הוראת – הוראה אותה ולפי קו ובאותו שטח באותו משיחך"
הארץ ד"מלאה השיטה – חב"ד בשיטת והאבות הבנים הולכים ואז חב"ד, שיטת טהרת על שאינם חינוך מעניני

מכסים". לים כמים הוי' את דעה

בדרך שילכו ובנותיכם בניכם את לחנך להחליט עליכם – האב של בהחלטה תלויה הבן שהנהגת וכיון
ומשפט" צדקה לעשות הוי' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את "יצוה והמצוה, הפסקֿדין342התורה עלֿפי ,

שצריכים – דתורה בנגלה פוסק ה'שולחןֿערוך', ובעל דתורה, בנסתר פוסק התניא, בעל – הזקן רבינו של
ובני מבנים אמיתי חסידי לנחת תזכו ואז חב"ד. חסידות שדורשת כפי ולהתנהג חב"ד, חסידות תורת ללמוד

טובות. ושנים ימים לאורך בנים,

ואינך תמימים, בתומכי ללמוד להתחיל צריך אתה – אופן ובכל ואמר:) לבן, פנה שליט"א אדמו"ר (כ"ק
בתומכי ללמוד להתחיל עליך לפועל; נוגע זה אין אבל לכך, מסכים אביך גם מסתמא – אביך. אצל לשאול צריך

ולמ יראֿשמים חסיד, ותהיה שתגדל השםֿיתברך לך ויעזור דן.תמימים.

והיינו, שגדלנו", גידולים "ראו ונאמר: צדקנו משיח לקראת נצא דידן, בעגלא ממש, בקרוב בימינו, ובמהרה
בענין – שלמטה הברואים כח ערך לפי – שפעלנו כיון ה"', את דעה הארץ "מלאה שיהיה לדרוש שיכולים

חוצה. המעיינות דהפצת

לכך; תסכימו אתם שגם געזינטער") זיין וועט ("עס מוטב לאב:) בפנותו שליט"א אדמו"ר כ"ק (והמשיך
שיכול בשעה חסֿושלום), השבת את לחלל עליו מצוה האב כאשר (כשם הרצון היפך לעשות יצטרך שהבן למה
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ב"היום339) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"

וש"נ.340) .112 ע' חי"ד תו"מ גם ראה

ספי"ח.341) שבת הל' רמב"ם (במשנה). סע"ב צג, שבת ראה
יט.342) יח, וירא
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הזקן רבינו (כמאמר ה' יראת על339דהיינו נופל זה הרי מהקב"ה), נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו שיהודי
כו' ומשקהו מאכלו דהיינו, הישראלי, איש של אמות בד' שישנם הארץ" "עמי מעניני החל – הארץ" "עמי

הרמב"ם שמונה (כפי ומתנו כנגד144ומשאו שהם דברים, מהן),340עשרה שנשתלשלו עליונות ספירות עשר
הימנו, שמחוץ בענינים כפשוטם, הארץ" ל"עמי בנוגע גם נמשך ומזה

ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים שנתmheytkכך, תהיה ובמילא והחומריים, הגשמיים בענינים ,
הקב"ה, להם שנתן הברכות עם שמחים להיות שצריכים יבינו חסידים רק שלא ובאופן הצלחה, ושנת שמחה
למטה והנגלה הנראה בטוב ה' ברכת הם גם יראו החסידים, במחנה עדיין אינם שלעתֿעתה אלו אפילו אלא

רויחי. ומזוני חיי בבני טפחים, מעשרה

***

ÂÒ– פרטיים לאנשים לדבר המשיך שליט"א אדמו"ר כ"ק .
תעשה ואל מ"שב חלק הוא בזה הפעולה שהעדר יסבירו אם שגם נז) (סעיף לעיל דובר כבר אמר: לאחד
בפועל. ועשיה העשיה, ענין להיות שצריך – העליונה והכוונה העליון הרצון היפך שזהו לידע צריך עדיף",

– "לבסומי" החיוב את לקיים צריך ויקר", וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים כדי הנה לפורים, ובנוגע
דלא "עד – "ביין" רש"י: למטהכפירוש ההמשכה פועלים ועלֿידיֿזה מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע

דוקא. מרדכי" ד"ברוך באופן טפחים מעשרה

הרי חיצוניים, בענינים משהו יחסר ואם תמימים. בתומכי ללמוד כדי נועם בדרכי לפעול יש אמר: לאחד
דתורה בנגלה מהפסקֿדין כמובן – פנימיים בענינים יתוסף בדרך341זה בטל אזי העיקרי הענין בטל שכאשר

החיצוני. הענין אפילו מתקיים ממילא בדרך אזי הפנימי, הענין ישנו שכאשר מובן ומזה הטפל, הענין ממילא

שבמהרה גמורה בפשיטות שהרי – עצמו לאב גם אלא לבן רק לא נוגע תמימים') ב'תומכי (הלימוד זה ענין
בישראל" צבא יוצא "כל נשיאינו, רבותינו עם ולילך להתייצב אחד כל יצטרך ואז צדקנו, משיח יבוא ,229בימינו

כדור בחצי תמימים" "תומכי את הרבי יסד שעמהם מאלו אחד הוא שהאב כיון כן, ואם המפקדים, עם החיילים
ב"עקבות לילך שיוכל היינו, ממש, זו בדרך לילך צריך שהבן ממילא ובדרך בפשיטות מובן הרי התחתון,
בלבולים לו יהיו שלא באופן משיחינו, רבותינו הוראת – הוראה אותה ולפי קו ובאותו שטח באותו משיחך"
הארץ ד"מלאה השיטה – חב"ד בשיטת והאבות הבנים הולכים ואז חב"ד, שיטת טהרת על שאינם חינוך מעניני

מכסים". לים כמים הוי' את דעה

בדרך שילכו ובנותיכם בניכם את לחנך להחליט עליכם – האב של בהחלטה תלויה הבן שהנהגת וכיון
ומשפט" צדקה לעשות הוי' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את "יצוה והמצוה, הפסקֿדין342התורה עלֿפי ,

שצריכים – דתורה בנגלה פוסק ה'שולחןֿערוך', ובעל דתורה, בנסתר פוסק התניא, בעל – הזקן רבינו של
ובני מבנים אמיתי חסידי לנחת תזכו ואז חב"ד. חסידות שדורשת כפי ולהתנהג חב"ד, חסידות תורת ללמוד

טובות. ושנים ימים לאורך בנים,

ואינך תמימים, בתומכי ללמוד להתחיל צריך אתה – אופן ובכל ואמר:) לבן, פנה שליט"א אדמו"ר (כ"ק
בתומכי ללמוד להתחיל עליך לפועל; נוגע זה אין אבל לכך, מסכים אביך גם מסתמא – אביך. אצל לשאול צריך

ולמ יראֿשמים חסיד, ותהיה שתגדל השםֿיתברך לך ויעזור דן.תמימים.

והיינו, שגדלנו", גידולים "ראו ונאמר: צדקנו משיח לקראת נצא דידן, בעגלא ממש, בקרוב בימינו, ובמהרה
בענין – שלמטה הברואים כח ערך לפי – שפעלנו כיון ה"', את דעה הארץ "מלאה שיהיה לדרוש שיכולים

חוצה. המעיינות דהפצת

לכך; תסכימו אתם שגם געזינטער") זיין וועט ("עס מוטב לאב:) בפנותו שליט"א אדמו"ר כ"ק (והמשיך
שיכול בשעה חסֿושלום), השבת את לחלל עליו מצוה האב כאשר (כשם הרצון היפך לעשות יצטרך שהבן למה
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ב"היום339) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"

וש"נ.340) .112 ע' חי"ד תו"מ גם ראה

ספי"ח.341) שבת הל' רמב"ם (במשנה). סע"ב צג, שבת ראה
יט.342) יח, וירא
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תורת היא זו שבתורה במאור מוארת שנעשית כפי והמצוה התורה בדרך ללכת עליו יצוה שאביו באופן להיות
החסידות. בתורת התורה פנימיות נתגלה זה שבדורנו החסידות,

אם יועיל ולא כך, על לענות יכול לא אחר אחד אף באמרו:) האב, למענה המתין שליט"א אדמו"ר (כ"ק
לקיים עליו תפעלו מסביבו:) לעומדים אמר (ואחרֿכך כך. על לענות צריך בעצמו הוא במקומו; יענה מישהו
המתאים באופן זה יהיה "ידע", של באופן כשיומשך הפורים ימי לאחרי הנה ועלֿידיֿזה ידע", דלא ה"עד את

חב"ד. לחסידות

אופן, ובכל הדעת. ישוב עדיין צריכים שהנכם או בכך, אוחזים שהנכם או שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
היא העליונה הכוונה והרי העליונה, לכוונה בהתאם ההחלטה תהיה הדעת ישוב שלאחרי השםֿיתברך יעזור
שענינה חב"ד, חסידות עלֿידי רק להיות יכול זה שענין מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה שיהיה

שלם" בלב ועבדהו אביך אלקי את ד"דע הענינים את ומעשהלהפיץ דיבור במחשבה טפחים מעשרה למטה
ממש. בפועל

במענה; הצורך מהו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר ברור, מענה להשיב עליו לחצו סביבו העומדים (כאשר
אצלי שמתקבל כפי לעשות לנסות ויתחיל עצמו, על שישכח פלוני, על גם ויפעל בפועל. כן שיעשה הוא העיקר

אויס"). קומט מיר בא ַ("ווי

לגבאי הורה ובסוף פרטיים, לאנשים לדבר המשיך אחרֿכך שמחה. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מסודר]. בסדר ישב הקהל שכל לפעול

***

ÊÒ,ה"א בתוספת ד"אורה" הדיוק שמבאר גו'", אורה היתה "ליהודים הפסוק על הזקן אדמו"ר של במאמר .
ז"ל רבותינו מאמר יסוד על – לו) סעיף (כנ"ל נקבה לשון מבאיש","בי343שזהו יותר באשה ניתנה יתירה נה

למעלה אלא מזה, למטה שאינה (היינו זכר לשון אור" מ"תורה יתירה היא נקבה לשון ש"אורה" מובן, שמזה
מבאיש". יותר באשה ניתנה יתירה ש"בינה כשם מזה),

בהיותו ברֿמצוה נעשה איש מהֿשאיןֿכן שנים, י"ב בת בהיותה בתֿמצוה נעשית שאשה לכך הטעם גם וזהו
להיות מתקדמת והאשה בניֿדעה, להיות צריכים ומצוות התורה בקיום להתחייב בשביל כי, – שנים י"ג בן

שנה. י"ג בן בהיותו ברֿדעה שנעשה האיש לפני שנה, י"ב בת כשנעשית בתֿדעה

של ענינה (שזהו דוקא קבלתֿעול של באופן להיות צריך ומצוות התורה שקיום – בעבודה ),dy`344וענינו

החסידות בתורת האדם345כמבואר של ודעת בשכל מובן שהדבר בגלל לא להיות צריך הבורא רצון שקיום
ההנהגה להיות צריכה שלכן אחריה", להרהר רשות לך אין גזרתי, גזירה חקקתי ש"חוקה בגלל אלא למטה,
הזה, בעולם חיים גם אלא הבא, בעולם רק לא חיים חיים", "תורת שנקראת הקדושה, תורתנו לציווי בהתאם

נאמר עליהם ומצוות התורה קיום שעלֿידי חיים346היינו, לחיות והצלחתו ה' ברכת נמשכת בהם", "וחי
רויחי. ומזוני חיי בבני מאושרים

ÁÒובימים שלפניֿזה בימים הפורים, שבימי היינו, עול, קבלת מתוך בקודש עבודתו עובד יהודי וכאשר .
"יעשה אזי – רצונו" מפני רצונך "בטל מזה, ויתירה כרצונך", רצונו ד"עשה הענין בעצמו פועל שלאחריֿזה,

רצונך" מפני אחרים רצון "יבטל מזה, ויתירה כרצונו", ,רצונך

בענינם – רויחי ומזוני חיי בבני ומבורכת טובה שנה אצלו שתומשך כדאיתאiniptd347ובאופן – בני :

הק348בספרי ב'אגרת הזקן אדמו"ר שמבאר כפי – חיי התלמידים"; "אלו לבניך", ז"ך"ושננתם סימן ודש'
גם – האדם צרכי כל (וכולל האלקית דנפש המזון – ומזוני ואהבה; יראה אמונה הם אמיתיים שחיים וביאורו,
סתם, מזוני רק (לא זה הרי בהידור, הוא ומצוות התורה קיום וכאשר ומצוות, התורה ענין שהוא ובית) לבוש

רויחי, מזוני אלא)
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ב.343) מה, נדה
4(34.153 ע' .149 ע' .77 ע' .30 ע' ח"ב תו"מ ראה

פד,345) ח"א קונטרסים (סה"מ פ"ה תר"ץ דעת למען ד"ה ראה
תרפ"ז א. קפ, שם (סה"מ פ"ג (תרפ"ז) תרצ"א בעוזרי לי הוי' ד"ה א).

ועוד. .46 ע' אידיש סה"מ רג). ע'
ה.346) יח, אחרי
וש"נ.347) .314 ס"ע ח"ד תו"מ גם ראה
עה"פ.348) בפרש"י הובא ז. ו, ואתחנן

i"gyz'd mixetd bg zgiy

רויחי ומזוני חיי בני שיהיו גם פועלים שזקוקיםmheytkועלֿידיֿזה אלה לכל – טפחים מעשרה למטה ,

וקיימא, חיא זרעא כפשוטו, ל"בני" בנוגע פרטית) בהשגחה ואחת אחד כל על (שמשגיח השםֿיתברך לברכת
בתורה, עוסקים זכרים בנים להם שיהיו לברכה וזקוקים בנות, להם שיש אלו כן וכמו

ומדידה צמצום של באופן דחיי הענין להיות שיכול הנגלה תורת עלֿפי רק ולא ד"חיי", בענין כן וכמו
והגבלות, מדידות של ענינים ללא והתפשטות, התרחבות של באופן רויחי, חיי שיהיה אלא והגבלה,

והסתרים, העלמות ללא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

בהרחבה, פרנסה רויחי, מזוני דוקא אלא סתם, הפרנסה ענין שיהי' בלבד זו שלא ד"מזוני", בענין וכמו"כ
אלא צמצום, של באופן המוכרחים ענינים עבור רק ולא והסתרים, העלמות ללא יהיו הפרנסה שעניני והיינו,

הרחבה, של באופן גם

החסידיים הרבנים אחד שביאר וכפי מאמר349– יסוד על בהרחבה, היתה שהנהגתו ונשיא לרבי בנוגע
ובגלל350המדרש המקדש", בית ובשביל המשכן בשביל נברא, ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה "לא

העולם. בעניני טפחים מעשרה למטה אחרֿכך נמשך זה

וגם וכו'", תורה זו "אורה וגו'", אורה היתה ש"ליהודים באופן הישראלי איש עבודת תהיה ועלֿידיֿזה
שכתוב כמו כפשוטו, חיי351אורה בבני ויקר" וששון ושמחה "אורה במושבותם", אור היה ישראל בני "לכל

בשר. ועד מנפש ואחת אחד לכל המצטרך בכל רויחי, ומזוני

***

ËÒ,"אורה היתה "ליהודים שכתוב במה הזקן אדמו"ר ביאור אודות סז) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך .

ניתנהdawpלשון יתירה "בינה ז"ל רבותינו מאמר עלֿפי ,dy`aלכל והוראה לימוד בזה יש – מבאיש" יותר
הגמרא (כלשון הנס" באותו היו הן "אף אשר, ישראל, ובנות ).352נשי

:353ובהקדמה

שעמדו ישראל של עבודתם עלֿידי נפעל פורים שאםytpÎzxiqnaנס שידעו שאף – השנה חדשי י"ב במשך
ולאבד להרוג "להשמיד המן מגזירת יינצלו אזי בעבודהֿזרה", "כופר ד"יהודי", מהענין ("אּפטרעטן") יסוגו ָרק
"מנער בה, שוים שהכל כזו [ומסירותֿנפש במסירותֿנפש ישראל בני כל עמדו ואףֿעלֿפיֿכן, היהודים", כל את
פנימיות היהדות, נקודת עם הקשורה מסירותֿנפש שזוהי והוראה הוכחה גופא שזה – ונשים" טף זקן ועד

ישתחוה" ולא יכרע ד"לא בתוקף ולעמוד היהדות, מנקודת לסגת שלא האלקית] שכל354הנפש הרמב"ם וכדברי ,
אתו "באמנה תמיד היא היהדות שנקודת כיון הקב"ה, רצון לקיים רוצה שיהיה מי יהיה מישראל ואחד אחד

אחשורוש355יתברך" גזירות שמצד וההסתרים ההעלמות כל על הבט מבלי בפועל356, נעשה ועלֿידיֿזה .

עליהם" היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ש"רבים ועד הוא", ."ונהפוך

היתה "ליהודים נאמר הפורים, ימי בבוא הנה זה, כל ד"שמחה`dxeולאחרי הענינים גם שישנם (דאף גו'"
לשון ה"אורה"), בענין היא ההתחלה מכלֿמקום, ויקר", ניתנהdawpוששון יתירה ש"בינה כיון dy`aדוקא,

מבאיש". יותר

עלֿידי הפועל אל הכח מן באה הפורים בימי ישראל כלל שגאולת – הענינים בפשטות שהיה `xzqוכפי

dklnd"עושה אסתר מרדכי מאמר ש"את באופן הנהגתה היתה שלה, הפרטיים הענינים על הבט מבלי אשר, ,357,

אור' ב'תורה כמבואר מזה, לרצון358ויתירה מכוונים שהיו ענינים מרדכי" עצת בלי מעצמה . . "עשתה שגם
העליונה. ולכוונה העליון
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וש"נ.349) .323 ע' חט"ו תו"מ ראה
רפל"ה.350) שמו"ר ב. פט"ז, ב"ר
כג.351) יו"ד, בא
וש"נ.352) א. ד, מגילה
וש"נ.353) ס"ל. ס"ח. לעיל ראה
ב.354) ג, אסתר

כ).355) ב, אסתר (ע"פ ספכ"ד תניא
רואים356) דמס"נ העבודה וע"י בלבד, דמיון רק הוא נסיון כל כי

ריש תמוז סה"מ תו"מ (ראה ממש שום בו אין בנסיון אשר במוחש
ועוד). נב. ע'

שם.357) אסתר
ד.358) צג, מג"א



סג i"gyz'd mixetd bg zgiy

רויחי ומזוני חיי בני שיהיו גם פועלים שזקוקיםmheytkועלֿידיֿזה אלה לכל – טפחים מעשרה למטה ,

וקיימא, חיא זרעא כפשוטו, ל"בני" בנוגע פרטית) בהשגחה ואחת אחד כל על (שמשגיח השםֿיתברך לברכת
בתורה, עוסקים זכרים בנים להם שיהיו לברכה וזקוקים בנות, להם שיש אלו כן וכמו

ומדידה צמצום של באופן דחיי הענין להיות שיכול הנגלה תורת עלֿפי רק ולא ד"חיי", בענין כן וכמו
והגבלות, מדידות של ענינים ללא והתפשטות, התרחבות של באופן רויחי, חיי שיהיה אלא והגבלה,

והסתרים, העלמות ללא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

בהרחבה, פרנסה רויחי, מזוני דוקא אלא סתם, הפרנסה ענין שיהי' בלבד זו שלא ד"מזוני", בענין וכמו"כ
אלא צמצום, של באופן המוכרחים ענינים עבור רק ולא והסתרים, העלמות ללא יהיו הפרנסה שעניני והיינו,

הרחבה, של באופן גם

החסידיים הרבנים אחד שביאר וכפי מאמר349– יסוד על בהרחבה, היתה שהנהגתו ונשיא לרבי בנוגע
ובגלל350המדרש המקדש", בית ובשביל המשכן בשביל נברא, ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה "לא

העולם. בעניני טפחים מעשרה למטה אחרֿכך נמשך זה

וגם וכו'", תורה זו "אורה וגו'", אורה היתה ש"ליהודים באופן הישראלי איש עבודת תהיה ועלֿידיֿזה
שכתוב כמו כפשוטו, חיי351אורה בבני ויקר" וששון ושמחה "אורה במושבותם", אור היה ישראל בני "לכל

בשר. ועד מנפש ואחת אחד לכל המצטרך בכל רויחי, ומזוני

***

ËÒ,"אורה היתה "ליהודים שכתוב במה הזקן אדמו"ר ביאור אודות סז) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך .

ניתנהdawpלשון יתירה "בינה ז"ל רבותינו מאמר עלֿפי ,dy`aלכל והוראה לימוד בזה יש – מבאיש" יותר
הגמרא (כלשון הנס" באותו היו הן "אף אשר, ישראל, ובנות ).352נשי

:353ובהקדמה

שעמדו ישראל של עבודתם עלֿידי נפעל פורים שאםytpÎzxiqnaנס שידעו שאף – השנה חדשי י"ב במשך
ולאבד להרוג "להשמיד המן מגזירת יינצלו אזי בעבודהֿזרה", "כופר ד"יהודי", מהענין ("אּפטרעטן") יסוגו ָרק
"מנער בה, שוים שהכל כזו [ומסירותֿנפש במסירותֿנפש ישראל בני כל עמדו ואףֿעלֿפיֿכן, היהודים", כל את
פנימיות היהדות, נקודת עם הקשורה מסירותֿנפש שזוהי והוראה הוכחה גופא שזה – ונשים" טף זקן ועד

ישתחוה" ולא יכרע ד"לא בתוקף ולעמוד היהדות, מנקודת לסגת שלא האלקית] שכל354הנפש הרמב"ם וכדברי ,
אתו "באמנה תמיד היא היהדות שנקודת כיון הקב"ה, רצון לקיים רוצה שיהיה מי יהיה מישראל ואחד אחד

אחשורוש355יתברך" גזירות שמצד וההסתרים ההעלמות כל על הבט מבלי בפועל356, נעשה ועלֿידיֿזה .

עליהם" היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ש"רבים ועד הוא", ."ונהפוך

היתה "ליהודים נאמר הפורים, ימי בבוא הנה זה, כל ד"שמחה`dxeולאחרי הענינים גם שישנם (דאף גו'"
לשון ה"אורה"), בענין היא ההתחלה מכלֿמקום, ויקר", ניתנהdawpוששון יתירה ש"בינה כיון dy`aדוקא,

מבאיש". יותר

עלֿידי הפועל אל הכח מן באה הפורים בימי ישראל כלל שגאולת – הענינים בפשטות שהיה `xzqוכפי

dklnd"עושה אסתר מרדכי מאמר ש"את באופן הנהגתה היתה שלה, הפרטיים הענינים על הבט מבלי אשר, ,357,

אור' ב'תורה כמבואר מזה, לרצון358ויתירה מכוונים שהיו ענינים מרדכי" עצת בלי מעצמה . . "עשתה שגם
העליונה. ולכוונה העליון
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וש"נ.352) א. ד, מגילה
וש"נ.353) ס"ל. ס"ח. לעיל ראה
ב.354) ג, אסתר

כ).355) ב, אסתר (ע"פ ספכ"ד תניא
רואים356) דמס"נ העבודה וע"י בלבד, דמיון רק הוא נסיון כל כי

ריש תמוז סה"מ תו"מ (ראה ממש שום בו אין בנסיון אשר במוחש
ועוד). נב. ע'

שם.357) אסתר
ד.358) צג, מג"א



i"gyz'dסד mixetd bg zgiy

Úעניני שכל מודגש שבזה ספרֿתורה, כמו ספר", נקראת ש"מגילה כט) (סעיף כנ"ל – מזה וההוראה .
הזמנים: ובכל המקומות בכל נמשכים להיות שצריכים נצחיים ענינים הם המגילה

התורה בלימוד הקב"ה שעבודת נראה שלכן והסתרים, העלמות ישנם מסויים ומקום מסויים בזמן כאשר
הפורים, מימי הוראה למדים – עליהם להתגבר שאיֿאפשר וקשיים והסתרים העלמות עם קשורה המצוות וקיום
כמו בשונאיהם", המה היהודים ישלטו אשר הוא ד"ונהפוך באופן המן גזירת נתבטלה ההם" ש"בימים שכשם
"ונהפוך שיהיה פועלים אזי מסירותֿנפש, של בתנועה עומדים שכאשר מקום, ובכל זמן בכל הזה", "בזמן גם כן

בשונאיהם". המה היהודים ישלטו אשר הוא

כיון במתןֿתורה, כבר" שקבלו מה "קיימו שאז הוא דפורים הענין לחסידים: בנוגע בזה מיוחד וענין
של באופן היה שבמתןֿתורה והיינו, כגיגית", הר עליהם "כפה באופןsiwnשבמתןֿתורה נעשה ובפורים ,

inipt359הענינים כל את להמשיך – החסידות עניני של והמטרה התכלית זוהי והרי .zeiniptaבמחשבה שיפעל ,

ובפועל בפנימיות להיות צריך אלא סתם, במסירותֿנפש די שלא והיינו, טפחים. מעשרה למטה ומעשה, דיבור
ממש.

ברוחניות הגזירה ביטול את הפועל אל הכח מן להביא שכדי – הזה" "בזמן גם הוא כן ההם", "בימים וכמו
של בפעולתן צורך יש יהודי, של אמותיו שבד' יהדות של הענינים כל ולאבד" להרוג l`xyi"להשמיד zepae iyp

התלוי כל שלשעושין הנהגתה עלֿדרך להתנהג ואפשריותן dklndביכולתן xzq`אסתר מרדכי מאמר "את –
ש"ליהודים באופן הגשמיים, בענינים וגם הרוחניים בענינים ישראל כלל גאולת נעשית ועלֿידיֿזה עושה",

ויקר". וששון ושמחה אורה היתה

‡Ú:לפועל בנוגע האמור מכל המורם .

– ולאה רחל רבקה שרה בת נקראת מהן אחת שכל ישראל, ובנות נשי לכל הוראה מהווים הפורים ימי
מלמעלה, הגאולה את שיפעלו ובאופן העליונה, והכוונה העליון הרצון את למלא הכח ניתן מהן אחת שבכל

ויקר". וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים פורים, גאולת כמו

לגאולה" גאולה ד"מיסמך הענין יומשך ואףומזה הפסח, דחג הגאולה שהיא ניסן שבחודש לגאולה –

רבים (לשון ש"כימי כיון אלינו, עתה נוגע זה הרי תמ"ח, אלפים ב' בשנת היתה הפסח דחג צאתך360שהגאולה (
נפלאות" אראנו מצרים לסיום106מארץ עד ההמשך להיות וצריך ההתחלה, רק היתה מצרים שביציאת והיינו ,

גאולה שזוהי צדקנו, משיח עלֿידי טפחים, מעשרה למטה ממש, בימינו בקרוב לבוא העתידה בגאולה –

טפחים. מעשרה למטה ממש, בקרוב דידן בעגלא שתהיה והשלימה, האמיתית

התיבות)]. (ללא כלאּפצי" זשוריצי "ניע הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

***

·Úנשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שהנהיג הסדר ישנו שהיא361. לקופה תרומות נותנים שבפורים ,

התורמים דעת התערבות ללא שמתחלקת רבינו, .362עלֿדעת

ויתרום אדמו"ר, מו"ח כ"ק של הציון על שיזכירוהו הרוצה ואחד אחד לכל פתקאות עתה יחלקו מסתמא
רבינו. עלֿדעת שהיא לקופה

התחיל ואחרֿכך הזקן). ואדמו"ר המגיד (דהבעלֿשםֿטוב, התנועות ג' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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ורצוי היהודי... מרדכי "כי – המגילה בסוף הנאמר על

בגמרא חז"ל אומרים אחיו...", "1לרוב :aexlולא אחיו,

(כי סנהדרין" מקצת ממנו שפירשו מלמד אחיו, לכל

הגדולה" כנסת אנשי מכלל שהיו "חביריו הם ).2"אחיו"

פרשו סנהדרין ש"מקצת לכך שהסיבה מסביר, רש"י

לשררה" ונכנס תורה מדברי שבטל "לפי היא .3ממרדכי

תלמוד "גדול ואומרת: הגמרא ממשיכה מכן לאחר

למרדכי לי' חשיב דמעיקרא נפשות, מהצלת יותר תורה

ארבעה) לאחר מרדכי את מנו שבתחילה =) ד' בתר

כתיב... מעיקרא חמשה), לאחר =) חמשה בתר ולבסוף

עזרא בספר יותר, מוקדם בפסוק כי כתיב...". ,4ולבסוף

נחמיה בספר יותר, מאוחר ובפסוק כחמישי, מרדכי 5נזכר

ירד בינתיים, שר מרדכי שנעשה "לפי שישי, מוזכר הוא

חכמים" אצל .6מחשיבותו

יותר תורה תלמוד ש"גדול הזה, הכלל את מובן: אינו

ללמוד חז"ל יכלו נפשות", הפסוקיםzehytnמהצלת

dlibna" מקצתaexlעצמה: ממנו שפירשו מלמד אחיו...

תורה" מדברי ש"בטל מפני ממנו "פירשו" והרי סנהדרין",

בגמרא זה כלל נלמד אפוא, מדוע, נפשות. הצלת לצורך

פסוקים משני מקומו, כאן שאין מפסוק סדר, של משינוי

בתנ"ך? שונים ספרים משני הלקוחים

מפרשים שרק7יש להסיק ניתן המגילה שמלשון

של מהצלתoixcdpqdלדעתם יותר תורה תלמוד חשוב

לכך, הסכימו שמשמים לכך הוכחה אין אך נפשות,

אחרת, בדרך הגמרא מוכיחה עונים, הם dxezdyולפיכך,

dnvr.בפסוקים הסדר שינוי עלֿידי זה לכלל רמזה

אלה שהרי הפשט, בדרך "חלק" איננו זה תירוץ אך

– "אחיו" אלא רגילים, אנשים היו לא ממנו" ש"פירשו

oixcdpqd ixag,התורה לפי הלכה פסק הם מעשיהם שכל ,

הסכימו"? ש"משמים לכך ההוכחה כאן חסרה וכיצד

.·
‰Ê ÔÈ�Ú· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘˜

נוספים: קשיים ישנם זה בענין

נפשות", מהצלת יותר תורה תלמוד "גדול אכן אם א)

תורה") מתלמוד "בטל (אשר מרדכי של שמו הוצב מדוע

הסדר מן אחת בדרגה רק הנמוך במקום השמות בסדר

חברי בין כלל למנותו אין לכאורה, אשר, בעוד שלפניֿכן,

התורה? דיני פסיקת היא מהותם כל אשר הסנהדרין,

כ"משנה מרדכי של שכהונתו מובן, הפסוק מן ב)

"רצוי היה הוא שבה מסויימת, תקופה נמשכה aexlלמלך"

ממהֿ כן, אם ממנו"), ש"פירשו לאחר (בלבד, אחיו"

מיד להם להוכיח צריך היה שמרדכי או נפשך:

לעזוב עליו היה לאו, ואם התורה, עלֿפי היא שהתנהגותו

רצוי להיות ולשוב ה"שררה", אחיו.lklאת

.‚
˙ÂÏ‡˘‰Â ,ÔÂ˘Ï‰ ˜ÂÈ„ ÈÙÏ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰
שבלשון לדיוק לב שימת עלֿידי יובן לכך ההסבר

"רצוי חז"ל: ודברי ממנוaexlהמגילה "פירשו – אחיו"

zvwn,כלומר (בלבד). בסנהדריןaexסנהדרין" "אחיו"

ok`.להתנהגותו הסכימו

ממנו ש"פירשו שהעובדה פשוט, באופן מובן מכך

שתלמוד לכך הוכחה כלל מהווה איננה סנהדרין" מקצת

שאםlecbתורה להסיק, ניתן מכך להיפך, נפשות. מהצלת

aexlהסכימו שהם אומרת, זאת רצוי, היה הוא הסנהדרין

.8לדעתו

יותר הנמוך במקום שמו הוצב מדוע גם מובן בכך

עם הסכימו הסנהדרין חברי שרוב מפני בלבד, אחת בדרגה

מעשהו.

שני: מצד קשה זה לפי אך

רוב של דעתם בהסכמת היה מרדכי של מעשהו אם א)

המיעוט דעת את להכריע זו דעה על היה הסנהדרין חברי
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עה"פ.1) בפרש"י הובא ב. טז, מגילה

שם.2) מהרש"א חדא"ג

עה"פ3) xcqdובפרש"י jtidaבטל והי' למלכות קרוב שנעשה לפי –

הענין.eheytkמתלמודו, של

ב.4) ב,

ז.5) ז,

שם.6) מגילה פרש"י

שם.7) מגילה לע"י הרי"ף

שם.8) מגילה יהוידע בבן גם כ"פ
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את בטלו ולא ממנו", "פירשו הם מדוע כך, ואם "מקצת",

הרוב? דעת מפני דעתם

חז"ל מאמרי ששני יוצא, לעיל האמור לפי ב)

(רק) ממנו ("פירשו זה של בהמשכו זה בגמרא המובאים

zvwnמהצלת יותר תורה תלמוד ו"גדול סנהדרין"

זה את זה בעצם סותרים ?!9נפשות")

.„
È·Â'ˆÂ‚Â¯‰ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰Â ,"Â˘¯ÈÙ" :ÛÒÂ� ˜ÂÈ„

נוסף דיוק תחילה ולהבין להקדים יש זאת, להבין כדי

" נאמר זה: חז"ל ולאeyxitבמאמר סנהדרין", מקצת ממנו

"ewlg"הימנו נוחה חכמים מקצת רוח "אין או ,10עליו"

ממנו" "פירשו הביטוי כוונת עליו`dppiוכדומה. שחלקו

התורה, לפי מרדכי של מעשהו היה לא דעתם שלפי מפני

שהם שיטהelicadאלא להם שהיתה מפני ממנו, עצמם

ותלמידיֿחכמים, הסנהדרין חברי התנהגות בנושא אחרת

של שמעשהו הסכימו הם גם אך מדרכם, שונה ודרכו

התורה. לדרך מותאם מרדכי

הרוגוצ'ובי הגאון על מסיפור גם יובן לכך ההסבר

כדלהלן: והתנהגותו,

לריגא, והגיע מרוסיה יצא אדמו"ר מו"ח שכ"ק לאחר

וכדומה עסקנים מנהיגים, רבנים, של אסיפה שם כנס הוא

הרוגוצ'ובי. גם היה המוזמנים בין רוסיה. יהודי למען

את ותשקול פעם, מדי שתתאסף ועדה לבחור רצו באסיפה

מן וביקשו רוסיה, יהודי למען לפעילות הצעדים

והסביר, סירב, הוא זו. בועדה להשתתף הרוגוצ'ובי

התלמוד שבין במחלוקת תלויה זו בועדה שהשתתפותו

לירושלמי. הבבלי

ברכות הראשונים11במסכת ש"חסידים בגמרא נאמר

שואלת: והגמרא בתפלה". ביום שעות תשע שוהים... היו

– נעשית, היאך ומלאכתן משתמרת היאך "תורתן כך, אם

משתמרת תורתם הם, שחסידים מתוך אלא (ועונה:)

מתברכת". ומלאכתן

הירושלמי במקום12בתלמוד בשינוי: זה ענין מובא

תורתם הם שחסידים (ומלאכתןzxnzyn"מתוך

היתה חסידים שהיו "עלֿידי נאמר: ניתנתdkxaמתברכת)"

במלאכתן". ניתנת וברכה בתורתן

"תורתם בין "zxnzynההבדל ניתנתdkxaלבין

"שאין היא הכוונה "משתמרת" בביטוי מובן: בתורתן"

משתכח" חדשה13תלמודם תוספת כל אין זאת עם אך ,

שבו המועט בזמן ללמוד שביכולתם מה אלא לתורתן,

בתפילה. עוסקים אינם

"שהצליחו היא הכוונה בתורתן" ניתנת ב"ברכה ואילו

שוהין" היו ולא מיד ולהשכיל לכך14להבין בנוסף כלומר, .

"להבין מצליחים הם תלמודם, את שוכחים הם שאין

רבcinולהשכיל זמן להם נדרש היה טבעם שעלֿפי מה ,"

התורה. בלימוד יותר הרבה

השתתפותו בעניננו: גם הרוגוצ'ובי, סיים הוא, וכך

לפי התורה. בלימוד מזמנו חלק לבטול תגרום בוועדה

היתה חסידים שהיו ידי ש"על ניתנתdkxaה"ירושלמי",

שההלכה כיוון אך התורה. בידיעת לו יחסר לא – בתורתן"

ש"תורתם כ"בבלי" בלבדzxnzynהיא – תחסר15" הרי ,

ועל – אלו בזמנים גם התורה וידיעת בלימוד ההוספה לו

לוותר. יכול הוא אין כך

.‰
„ÂÓÈÏ‰ ÔÙÂ‡ ÔÈ·˘ Ï„·‰· ‰ÈÂÏ˙ ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ

ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„ÂÓÏ˙·
ה"בבלי" בין זו למחלוקת שההסבר לומר, יש

לימודם: דרכי שבין בהבדל כרוך ל"ירושלמי"

שקלא של ריבוי הוא הבבלי בתלמוד הלימוד אופן

הגמרא כדברי וכו', זה17הושיבניmikygna"16וטריא ...

המחפש כאדם היא הלימוד דרך בבל": של תלמודה

קושיות לשאול ויגיעה, בחיפוש להרבות יש – בחשיכה

האמיתית. למסקנה שמגיעים עד וכו' הבחנות ולערוך

ישר באופן הוא הירושלמי בתלמוד הלימוד זאת, לעומת

הרואה כאדם וכו', האמיתי התירוץ את מיד מוצאים –

באור .18דברֿמה

שעלֿידי אפשרי הבבלי, שיטת שלפי יוצא, לפיכך

הענין רק יתבצע הראשונים החסידים של המועט הלימוד
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מגילה9) בדק"ס ג"כ הובאה עה"פ. היל"ש גירסת (וכ"ה הע"י ולגירסת

יוסף)! (רב הוא אחד המימרות ב' בעל שם)

שם.10) לע"י יוסף ביד הובא – מ"י פ"ג לאבות שמואל ממדרש להעיר

ב.11) לב,

ה"א.12) פ"ה שם

שם.13) ברכות פרש"י

שם.14) לירושלמי משה פני

ככה"15) פעמים אלף זכים ולבו מוחו "נעשה צדקה שע"י מהענין להעיר

ב. א, תו"א –

ואילך) ב תתרכו, ו' כרך בראשית באוה"ת נדפס א. (ג, לג"פ ובלקו"ת

אלף כ"א גוזמא שאינו לשהות.ynnמובן צריך שאין מובן ובמילא .

ל" זה בין לחלק יש ואכ"מ.dkxaואולי בתורתן". ניתנת

כתורת16) תורה (ש"אין "בבל" היא דהסיבה ומשמע א. כד, סנהדרין

הוא. כן וכו' כנה"ג אנשי התנאים, בזמן וגם – ד) פט"ז, ב"ר – א"י"

ו.17) ג, איכה

המשך18) ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי בארוכה ראה

ועוד. פי"א. תש"ח רבא אמר ד"ה ואילך. צ ע' תרס"ו

mixet - zegiyÎihewl

אך לימודם, את ישכחו לא שהם – משתמרת" "תורתם של

ולהשכיל "להבין בתורתן", ניתנת "ברכה של באופן לא

cin."ה"בבלי של הלימוד לסדר מתאים שאיננו דבר – "

לכך גם לימודם גורם ה"ירושלמי", שיטת לפי אך

מיד ולהשכיל להבין "הצליחו – בתורתן" ניתנת ש"ברכה

שבו הישר, הלימוד לאופן בהתאם – שוהין" היו ולא

הענין. של לאמתתו מיד מגיעים

.Â
"ÔÈ¯„‰�Ò ˙ˆ˜Ó" ˙ËÈ˘Ï ÈÎ„¯Ó ˙ËÈ˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

."ÈÏ··"Ï ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰· ÈÂÏ˙
מרדכי שיטת בין שההבדל לומר, יש לעיל, האמור לפי

"מקצת של שיטתם לבין הסנהדרין) לרוב (הרצויה

ל"ירושלמי": ה"בבלי" בין הנ"ל במחלוקת תלוי סנהדרין"

הסנהדרין מן שנבחרו הגדולה, הסנהדרין של שיטתם

הקודש19הקטנה בארץ לפחות או בירושלים, שמקומם ,20,

של הלימוד לדרך לומר, שסביר כפי מתאימה,

כנסת ואנשי המשנה בתקופת במיוחד ה"ירושלמי",

הגדולה.

יותר שמאוחר כפי מבבל, שהגיעו תנאים היו אז גם אך

מבבל עלה הלל הבבלי21ידוע: נתן רבי במיוחד22, ועוד. ,

הלכו שבה התקופה מן שנה משבעים יותר עברו אשר

והמסגר" עם23"החרש הגלתה אשר הגולה עם מירושלים

לבבל – הגולה24יכניה משבי היו הגדולה כנסת אנשי .

לירושלים וישובו לבבל בבל מלך נבוכאדנצאר הגלה אשר

ושתיים חמשים שהיו לאחר לכורש, אחת בשנת ויהודה

כבר אשר והמסגר", "החרש מבין גם אך בבבל, שנה

הלימוד ובאופן זו, במעלתם ידועים היו הם בירושלים

.25הזה

משנה להיות שעליו הסנהדרין ורוב מרדכי סברו לפיכך

בין להשאר יכול הוא זאת, עם נפשות. הצלת לצורך למלך

לימוד הוא ענינם שכל הגדולה כנסת ואנשי הסנהדרין

היתה חסידים שהיו ידי "על כי ניתנתdkxaהתורה,

ש"תורתם באופן רק לא יצליח, הוא וכך בתורתן",

ולהשכיל "להבין אלא יוכלcinמשתמרת", הוא – "

ללימודzelrzdleלהתברך לו שנותר מהזמן יותר בלימוד,

התורה.

לימודם שאופן "מקצת" גם הסנהדרין חברי בין היו אך

כדלעיל. ה"בבלי", של הלימוד כאופן היה

"תורתם של הענין אצלם התקיים "zxnzynלפיכך

נפשות" ו"הצלת עסקנות לעניני התמסרות שעקב בלבד,

ה להם מחבריztqezתחסר הנדרשת התורה בידיעת

oixcdpqd" ולכן ,eyxitממנוzvwnלא אצלם סנהדרין":

והם הסנהדרין ורוב מרדכי של העבודה דרך התאפשרה

השונה. בשיטתם ממנו נבדלו

.Ê
„ÂÓÈÏÏ ˙Â¯ÒÓ˙‰· ˙„ÁÂÈÓ "˙ÂÏ„‚" ˘È ˙‡Ê ÏÎ·

‰¯Â˙‰
" הרי ה"ירושלמי" שיטת שלפי ניתנתdkxaלמרות

וה הברכה למרדכי היתה ולפיכך בידיעתztqezבתורתן",

מפני חכמים" אצל בחשיבותו "ירד זאת, בכל התורה,

לשררה". ונכנס תורה מדברי ש"בטל

"תורתם של בדרך מיוחדת מעלה שיש מפני זאת,

מפני הלימוד מן להתבטל שלא – ,meydaiq26אומנתם"

כאשר mbtizואף `lהענין עקב התורה בידיעת ההוספה

באומרם חז"ל כוונת זוהי בתורתן". ניתנת "ברכה של

ישנה נפשות...": מהצלת יותר תלמודֿתורה "גדול

בהתמסרות מיוחדת התורה.zhlgend"גדלות" ללימוד

גדלות הוסרה מרדכי שאצל חשיבותוefוכיוון הופחתה ,

(=לאחר ד'" "בתר להימנות ובמקום חכמים", "אצל

חמשה". "בתר נזכר הוא ארבעה)

עליו שהיה הסנהדרין ורוב מרדכי סברו זאת כל למרות

כך ידי על אם ואף למלך משנה לוxqgzלהיעשות

הדבר כדאי הרי תורה", תלמוד "גדול של ה"גדלות"

נפשות" "הצלת לעמו27לצורך טוב "דורש היותו לצורך ,

שלום .28זרעו"lklודובר
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ה"ח.19) פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם ב. פח, סנהדרין ראה

שם.20)

א.21) סו, פסחים

ועוד.22) נתן. רבי ד"ה א) (עג, ב"ב ב), (סה, גיטין פרש"י – מבבל דעלה

עה"פ.23) פרש"י סע"א. פח, גיטין יד. כד, מ"ב

פורים.24) דנס בזמן – הדורות סדר ראה

הרמב"ם25) הקדמת אבות. בתחלת המשניות מפרשי – בכ"ז ראה

סדה"ד. א. א, שם אֿב. ב, עזרא לפיה"מ.

ובשו"ע26) רגע. אפילו ס"ד): שם אדה"ז שו"ע סק"ד. (סק"ו מג"א ראה

ולימודו. גופו לצרכי הכרחים לדברים כ"א כלל מתבטל ואין סי"ז: ס"צ אדה"ז

.34 הערה לקמן וראה ספכ"ג. תניא וראה

רנא.27) סו"ס יו"ד ט"ז ראה

מעלת28) מצד בצ"צ, עוסק הי' לא נפשות" ד"הצלת הענין לולי אבל

ת"ת.

שפרש"י מה לקשר יש הואzligzaועפ"ז אחשורוש, "הוא – מג"א

פירושו עם סופו", ועד מתחלתו לכלmeiqaברשעו ולא אחיו, "לרוב – מג"א

– בסופן) תחלתן (דנעוץ וכו'" אחיו

גם מתלמודו" בטל והי' למלכות קרוב "נעשה שמרדכי הטעם xg`lכי

הוא אחשורוש, ש"הוא לפי הוא פורים, ועדeryxaנס ובמילאeteqמתחלתו ,"

הגזירה. שיחדש החשש ישנו



סז mixet - zegiyÎihewl

אך לימודם, את ישכחו לא שהם – משתמרת" "תורתם של

ולהשכיל "להבין בתורתן", ניתנת "ברכה של באופן לא

cin."ה"בבלי של הלימוד לסדר מתאים שאיננו דבר – "

לכך גם לימודם גורם ה"ירושלמי", שיטת לפי אך

מיד ולהשכיל להבין "הצליחו – בתורתן" ניתנת ש"ברכה

שבו הישר, הלימוד לאופן בהתאם – שוהין" היו ולא

הענין. של לאמתתו מיד מגיעים

.Â
"ÔÈ¯„‰�Ò ˙ˆ˜Ó" ˙ËÈ˘Ï ÈÎ„¯Ó ˙ËÈ˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

."ÈÏ··"Ï ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰· ÈÂÏ˙
מרדכי שיטת בין שההבדל לומר, יש לעיל, האמור לפי

"מקצת של שיטתם לבין הסנהדרין) לרוב (הרצויה

ל"ירושלמי": ה"בבלי" בין הנ"ל במחלוקת תלוי סנהדרין"

הסנהדרין מן שנבחרו הגדולה, הסנהדרין של שיטתם

הקודש19הקטנה בארץ לפחות או בירושלים, שמקומם ,20,

של הלימוד לדרך לומר, שסביר כפי מתאימה,

כנסת ואנשי המשנה בתקופת במיוחד ה"ירושלמי",

הגדולה.

יותר שמאוחר כפי מבבל, שהגיעו תנאים היו אז גם אך

מבבל עלה הלל הבבלי21ידוע: נתן רבי במיוחד22, ועוד. ,

הלכו שבה התקופה מן שנה משבעים יותר עברו אשר

והמסגר" עם23"החרש הגלתה אשר הגולה עם מירושלים

לבבל – הגולה24יכניה משבי היו הגדולה כנסת אנשי .

לירושלים וישובו לבבל בבל מלך נבוכאדנצאר הגלה אשר

ושתיים חמשים שהיו לאחר לכורש, אחת בשנת ויהודה

כבר אשר והמסגר", "החרש מבין גם אך בבבל, שנה

הלימוד ובאופן זו, במעלתם ידועים היו הם בירושלים

.25הזה

משנה להיות שעליו הסנהדרין ורוב מרדכי סברו לפיכך

בין להשאר יכול הוא זאת, עם נפשות. הצלת לצורך למלך

לימוד הוא ענינם שכל הגדולה כנסת ואנשי הסנהדרין

היתה חסידים שהיו ידי "על כי ניתנתdkxaהתורה,

ש"תורתם באופן רק לא יצליח, הוא וכך בתורתן",

ולהשכיל "להבין אלא יוכלcinמשתמרת", הוא – "

ללימודzelrzdleלהתברך לו שנותר מהזמן יותר בלימוד,

התורה.

לימודם שאופן "מקצת" גם הסנהדרין חברי בין היו אך

כדלעיל. ה"בבלי", של הלימוד כאופן היה

"תורתם של הענין אצלם התקיים "zxnzynלפיכך

נפשות" ו"הצלת עסקנות לעניני התמסרות שעקב בלבד,

ה להם מחבריztqezתחסר הנדרשת התורה בידיעת

oixcdpqd" ולכן ,eyxitממנוzvwnלא אצלם סנהדרין":

והם הסנהדרין ורוב מרדכי של העבודה דרך התאפשרה

השונה. בשיטתם ממנו נבדלו

.Ê
„ÂÓÈÏÏ ˙Â¯ÒÓ˙‰· ˙„ÁÂÈÓ "˙ÂÏ„‚" ˘È ˙‡Ê ÏÎ·

‰¯Â˙‰
" הרי ה"ירושלמי" שיטת שלפי ניתנתdkxaלמרות

וה הברכה למרדכי היתה ולפיכך בידיעתztqezבתורתן",

מפני חכמים" אצל בחשיבותו "ירד זאת, בכל התורה,

לשררה". ונכנס תורה מדברי ש"בטל

"תורתם של בדרך מיוחדת מעלה שיש מפני זאת,

מפני הלימוד מן להתבטל שלא – ,meydaiq26אומנתם"

כאשר mbtizואף `lהענין עקב התורה בידיעת ההוספה

באומרם חז"ל כוונת זוהי בתורתן". ניתנת "ברכה של

ישנה נפשות...": מהצלת יותר תלמודֿתורה "גדול

בהתמסרות מיוחדת התורה.zhlgend"גדלות" ללימוד

גדלות הוסרה מרדכי שאצל חשיבותוefוכיוון הופחתה ,

(=לאחר ד'" "בתר להימנות ובמקום חכמים", "אצל

חמשה". "בתר נזכר הוא ארבעה)

עליו שהיה הסנהדרין ורוב מרדכי סברו זאת כל למרות

כך ידי על אם ואף למלך משנה לוxqgzלהיעשות

הדבר כדאי הרי תורה", תלמוד "גדול של ה"גדלות"

נפשות" "הצלת לעמו27לצורך טוב "דורש היותו לצורך ,

שלום .28זרעו"lklודובר
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ה"ח.19) פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם ב. פח, סנהדרין ראה

שם.20)

א.21) סו, פסחים

ועוד.22) נתן. רבי ד"ה א) (עג, ב"ב ב), (סה, גיטין פרש"י – מבבל דעלה

עה"פ.23) פרש"י סע"א. פח, גיטין יד. כד, מ"ב

פורים.24) דנס בזמן – הדורות סדר ראה

הרמב"ם25) הקדמת אבות. בתחלת המשניות מפרשי – בכ"ז ראה

סדה"ד. א. א, שם אֿב. ב, עזרא לפיה"מ.

ובשו"ע26) רגע. אפילו ס"ד): שם אדה"ז שו"ע סק"ד. (סק"ו מג"א ראה

ולימודו. גופו לצרכי הכרחים לדברים כ"א כלל מתבטל ואין סי"ז: ס"צ אדה"ז

.34 הערה לקמן וראה ספכ"ג. תניא וראה

רנא.27) סו"ס יו"ד ט"ז ראה

מעלת28) מצד בצ"צ, עוסק הי' לא נפשות" ד"הצלת הענין לולי אבל

ת"ת.

שפרש"י מה לקשר יש הואzligzaועפ"ז אחשורוש, "הוא – מג"א

פירושו עם סופו", ועד מתחלתו לכלmeiqaברשעו ולא אחיו, "לרוב – מג"א

– בסופן) תחלתן (דנעוץ וכו'" אחיו

גם מתלמודו" בטל והי' למלכות קרוב "נעשה שמרדכי הטעם xg`lכי

הוא אחשורוש, ש"הוא לפי הוא פורים, ועדeryxaנס ובמילאeteqמתחלתו ,"

הגזירה. שיחדש החשש ישנו
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אצל נפגמה לא אמנם ברור: הכל לא עדיין לכאורה,

אפילו ש"ברכהztqezdמרדכי מפני התורה, בידיעת

אשר נפשות" ב"הצלת יתרון יש ואמנם, בתורתן", ניתנת

הוא כיצד אך – אומנתו" מ"תורתו הירידה כדאית לשמה

מן אחד אחרֿכך גם זאת, בכל אשר,oixcdpqdנשאר, ,

הוא תפקידם כל dz`xedeלכאורה, dxezd cenil wx?

שעל ייתכן כיצד אחרת: oixcdpqdבלשון ixagעצמם

"הצלת למען אומנותם" "תורתם על לוותר החובה תחול

נפשות"?

אליהו" דבי ב"תנא הוא: לכך "היה29ההסבר נאמר:

ברזל של חבלים ולקשור לילך גדולה) (לסנהדרי להם

ויחזרו מארכובותיהן למעלה בגדיהם ולהגביה במתניהם,

ישראל...". את וילמדו ישראל... עיירות בכל

בלשכת ממקומה הסנהדרין גולה שכאשר היא, ההלכה

נפשות דיני לדון באפשרותה אין אומרת,30הגזית, זאת .

ירידה חלה ישראל..." עיירות בכל "ויחזרו שעלֿידי

הסנהדרין של הם31בכוחה – להם" "היה זאת בכל .

ישראל..." עיירות בכל "לילך... – .32חייבים

הוא הסנהדרין של העיקרי שתפקידה להבין, ניתן מכך

אתmiaxlהוראה לזכות וכדי רבים, הצלת כך ידי ועלֿ ,

miaxdצורך יש ,zcxlמתוקפםoixcdpqk.

jkl dnecaכך שעלֿידי למרות, בעניננו: ההסבר הוא

כחבר בחשיבותו ירידה חלה למלך למשנה נעשה שמרדכי

לו וחסרה חמשה", ל"בתר ד'" "בתר של מדרגה סנהדרין

הירידה, כדאית זאת בכל אומנותם", "תורתם של המעלה

לצורך שזה מפני סנהדרין, כחבר תפקידו עצם מצד אפילו

.miaxdטובת

.Ë
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"לגזול" היה אדמו"ר מו"ח כ"ק של הזמן33נוהגו מן

ולעבודת בעצמו, התורה ללימוד להתמסר היה יכול שבו

ציבור בעניני ולהתעסק לעצמו, zeytpה' zlvde.

והקרובים תלמידיו של נכבד מחלק זאת דרש אף הוא

תלמידי שאפילו הנהיג, הוא זו. בדרך ינהגו הם שאף אליו,

"בין בתקופת זמנם של מסויים חלק יקדישו הישיבה

גדולzvtdlהסדרים" חלק ובודאי חוצה, והיהדות התורה

אלא הזולת עם הלימוד לעצם מנוצל אינו ההפצה מזמן

מקוםikxvל" סידור תלמידים, להשגת מאמצים ציבור":

וכו'. ההוצאות לכיסוי הדרושים הכספים גיוס ללימוד,

בדרגה היו אשר ו"מקושרים", חסידים אפילו כלומר,

zxnzynש" mzxez,"ה"בבלי שלפי ההלכה כפסק ,"

כך עלֿידי אם גם הרבים, לטובת מזמנם להקדיש צריכים

rbti.שלהם התורה לימוד

רק מתאימה כדלעיל, הרוגוצ'ובי, שהנהגת מפני וזאת,

אומנתם", "תורתם בדרגת שהם דור, שבכל סגולה ליחידי

" כדרך הוא בידיעתdtqedהסנהדרין"zvwnותפקידם

.zeicinzaהתורה

העבודה סדר הואaexlואילו תורה, לבני אפילו ,

אומנתם" ש"תורתם אנשים אין הזה שבזמן ,34כהלכה,

" לצורך הלימוד את מבטלים כאשר zeytpבמיוחד zlvd"

הרבים. ולתועלת

יודע שמי להעיר, יש עצמו אדמו"ר מו"ח כ"ק לגבי

הבעלֿשםֿטוב של דבריו ידועים בכלל, עבודתו. 35אופן

הפסוק זרח",36על עלייך ה' וכבוד אורך בא כי אורי "קומי

תורתם את המוסרים ישראל, נשיאי "אתם שאמר:

קומי זה הרי עליכם. יהא מה הרבים, טובת למען ועבודתם
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פי"א.29) רבה

ולדעת30) הי"אֿיג. פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם וש"נ. סע"ב. ח, ע"ז

"בטלו קנג) מ"ע לסהמ"צ (בהשגותיו נפשות)lkהרמב"ן דיני רק (לא הדינין

הגדול". בב"ד התלויין

שזה31) בארצם" ישראל שיתישבו "עד בזמן המדובר שם שבתדא"ר ואף

(ירושלמי המזבח" "אצל הוא דסנהדרין מקומם הרי – ביהמ"ק לבנין קודם

משפטים), ר"פ פרש"י יד. כא, משפטים יתרו*. ס"פ מכילתא ה"ו. פ"ב מכות

ומובן וכו'. במשכן גם ישנו דזה מלמד), ד"ה שם ע"ז (תוס' לשכינה" "סמוך

(הנ"ל) ע"ז ובתוס' הסנהדרין. ענין בשלימות חסר המזבח" "אצל שכשאינם

"אצל (רק) דכשאינם עיי"ש.gafndמוכח כו', נפשות דיני בטלו "

הרי לאח"ז כי – שיתיישבו" "עד דזהו התדבא"ר טעם – (ועיקר) ועוד

ב"ד וק"וn"kaיש שיתיישבו", "קודם מסנהדרין (במכש"כ כ"ז עושים והם

שה"ה – בפרט).ix`nמהם זה דאתרא

להעיר32) – מארכובותיהן" למעלה בגדיהם ד"ולהגבי' באופן בפרט

(ב"ב טפח מתחתיו נראה חלוקו שאין כל ת"ח של טלית כו' חלוק ממרז"ל

ב. ר"ס או"ח מג"א רע"ב. כג, תענית ועייג"כ – ב). נז,

כו'.33) דיינא כו'. תגנוב לא ב: צג, זח"ב ראה

טושו"עi"ayxcבדרגא34) א. יא, שבת – לתפלה") מפסיקין "אין (שאז

) יותר פחותה בדרגא שישנו [אף קו סו"ס או"ח לילך(ואדה"ז) אי"צ שאז

הערה לעיל וראה סי"ז. שם אדה"ז שו"ע סי"ח. ס"צ או"ח רמ"א – לביהכנ"ס)

.[26

תבוא35) פ' ש"ק הולדתו חגיגת ביום בג"ע שאמרן הידועות תורות מז'

שמע"צ (משיחת נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ששמען כפי – תרנ"ב אלול ח"י

ג'. סי' (קה"ת) לכש"ט בהוספות נדפסו תרצ"ז).

תבוא).36) דפ' (מהפטורה א ס, ישעי'

.oiaxÎuhiee`x`d zxecdn `zlikn d`x .mihtyn t"x :miqetc dnkae .epiptl miqetca d"k (*
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ברכה יש ישראל לנשיאי כלומר, – לכללי..." הפרטי אורי

ואדרבה: ועבודה", ה"תורה אצלם ייפגמו שלא מיוחדת,

" יחס, ללא – זרח" עליך הוי' וכבוד אורך ניתנתdkxa"בא

ozxeza."

.È
ÌÈ·¯‰ ÔÚÓÏ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÎ¯ˆ ÏÚ ¯Â˙ÈÂ :‰‡¯Â‰‰
למעשה, לגבינו מרדכי של ממעשיו ההוראה וזוהי

הבעלֿשםֿטוב של הידועים המשנה37כדבריו דברי 38על

את שקורא מי יצא": לא למפרע המגילה את "הקורא

מאורע על בה מסופר כאילו הסתכלות, תוך המגילה

"לאxaraשאירע הוא – להווה קשר לו ואין ("למפרע")

יצא":

של דרכו מעין היא אשר התנהגות מאתנו נדרשת

" להיות כדי למלך" "משנה להיות טובyxec39מרדכי,

שלום ודובר הואlklלעמו כך משום כאשר ואפילו זרעו",

ל""רצו רק אחיו".aexי"

ב"ירידה" זאת דרך כרוכה רבים שאצל מפני40ולמרות ,

הרי – העצמית השלימות על בויתור צורך יש כך שלשם

לטובת זו ירידה .miaxdכדאית

נשמתו כפרט: בחייו גם אחד כל אצל קיים זה [ענין

zcxei"עמיקתא לבירא רמה להעשות41"מאיגרא כדי

ושולט חלקו42למושל ועל הבהמית, הנפש על הגוף, על

ית'". לו "דירה מהם ולעשות לכובשם בעולם,

הנ"ל כל על לו נוסף נישואין, בקשר בא הוא וכאשר

המגילה (בלשון של הענין איש43גם כל "להיות (xxey

eziaaחז"ל (כמאמר רצון44" העושה כשרה אשה "איזהו :

כרוכה זו "שררה" וגם חז"לdcixiaבעלה". כמאמר ,45:

"zigpכי אשה), ושא דרגה (=רד איתתא" נסיב דרגא

טובת לצורך הפרטיים עניניו על לוותר מוכרח האדם

].46ביתו

העוסקים אצל יתרון שמוצאים לכך ההסבר זהו

אומנתם" ש"תורתם אלה פני על אפילו :47בצרכיֿציבור,

לצורך להפסיק צריכים אומנתם" "תורתם אשר אלה

שמע ציבור48קריאת בצרכי העוסקים ואילו ,mpi`

שמע לקריאת אפילו ,49מפסיקים

בצרכיֿציבור התעסקות שעלֿידי שלמרות מפני

dpen`a50,העצמית והשלימות התורה לימוד נפגעים

חז"ל מאליהן",51כדברי כלין והן ציבור צרכי עליהן "הטל

המיוחדת המעלה קיימת זאת באמצעות דוקא זאת, בכל

הרבים. טובת של

הצלת לצורך ממרדכי נדרשת כזאת הנהגה mitebdואם

כאשר52היהודיים הדבר נדרש וכמה כמה אחת על הרי ,

בהצלת עלzenypמדובר לוותר צורך ויש יהודיות,

להיות כדי נפשות", "הצלת למען העצמית השלימות

שלום תשובהlkl"דובר עושין ישראל אשר עד זרעו",

"cine"נגאלין ממש.53הן בקרוב ,

,b"lyz mixet zegiyn)
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עח.37) סי' (קה"ת) לכש"ט הוספות

רפ"ב.38) מגילה

בכל39) תדרשנו גו', וחקרת ודרשת ע"ד – הדרישה ענין אמתית וכידוע

סה"מ סא. ע' עת"ר סה"מ ראה – תכט. ר"ס לאו"ח ט"ז וראה גו'. לבבך

ואילך. 224 ע' תש"ט

העם"40) מכל גבוה ומעלה "משכמו הוא שמצ"ע כפשוטו, מלך וכמו

עם על מלך להיות שירצה עליו לפעול מיוחדת השתדלות וצ"ל ב), ט, (ש"א

ובכ"מ). תש"ג. ר"ה של יו"ט תש"א. תקעו ד"ה (ראה

(אוה"ת41) לאיכה הצ"צ ברשימות ונת' ב. ה, חגיגה הש"ס לשון ע"ד

ואילך). א'עב ע' ב' כרך נ"ך

פ"ט.42) תניא ראה

כב.43) א,

סט.44) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר ראה

א.45) סג, יבמות

יבמות46) ב. ה, (בראשית אדם" שמם את ויקרא אותם "ויברך עי"ז ודוקא

שע"י ,15 הערה לעיל וראה ואילך). 5 ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך שם.

וכו'". זכים ולבו מוחו "נעשה צדקה

מתבטלנו47) כשאין הוא אומנתו דתורתו – בגדרם החילוק על סף

רק בזה כשעוסק גם הוא בצ"צ ועוסק ,(26 הערה לעיל (ראה כלל מלימודו

"efבשעה (49 הערה (דלקמן וכו' הרמב"ם לשון wqer[כפשטות 'idבצרכי

כו'"]. רבים

שם).48) (ונ"כ ה"ה פ"ב ק"ש הל' רמב"ם .34 הערה בתחילת בהנסמן

צג.49) סו"ס אדה"ז שו"ע ס"ד. ס"ע או"ח (ואדה"ז) שו"ע שם. רמב"ם

הרמב"ם דמקור ע) (סי' הב"י כמ"ש שאא"ל שם), ק"ש (הל' לח"מ וראה

ד"כאן בד"ת", כעוסק בצ"צ "העוסק ה"א) (פ"ה ברכות דירושלמי מהא הוא

רבים ק"שsicrצרכי הל' כס"מ וראה עיי"ש. כו'", אומנתו בתורתו מד"ת

שם. אדה"ז שו"ע שם.

שהיו50) הראשונים בדורות בד"א כתב: שם) (ס"ע אדה"ז שבשו"ע אף

שאז הוא אלא שישתדל מי "אין מסיים: הרי – כו'* לש"ש עמהם עוסקים

בהצלת עוס' calאפי' mpennהצלת של בענין בנדו"ד וכ"ש יפסיק". ולא כו'

ממש. – נשמות – נפשות

ושמו"ר51) (ה) וארא ובתנחומא כח. יא, בהעלותך פרש"י א. יז, סנהדרין

תלמודו. משכח ב): (פ"ו,

של52) ההצלה הי' שפורים לבושzetebכידוע – חנוכה (משא"כ בנ"י

סק"ג). שם ט"ז ס"ב. עת"ר סי' או"ח

פי"א.53) אגה"ת וראה ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם

."mrh el oi` mipey`xd zexeca `wece (gepn x"d) y"n"c (my y"w 'ld) n"qkd ziigck `lce (*
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ברכה יש ישראל לנשיאי כלומר, – לכללי..." הפרטי אורי

ואדרבה: ועבודה", ה"תורה אצלם ייפגמו שלא מיוחדת,

" יחס, ללא – זרח" עליך הוי' וכבוד אורך ניתנתdkxa"בא

ozxeza."
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למעשה, לגבינו מרדכי של ממעשיו ההוראה וזוהי

הבעלֿשםֿטוב של הידועים המשנה37כדבריו דברי 38על

את שקורא מי יצא": לא למפרע המגילה את "הקורא
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רבי יצחק

אמר רבי יצחק, מה נשתנית מנחה, שנאמר בה חמשה 
ורקיקין  וחלות  ומרחשת  מחבת  )סלת  הללו  טיגון  מיני 
דמנחת מאפה, כל מידי דאית ביה שמן קרי טיגון, רש"י(, 
משל למלך בשר ודם שעשה לו אוהבו סעודה ויודע בו 
שהוא עני, אמר לו עשה לי מן חמשה מיני טיגון, כדי 

שאהנה ממך )כלומר, שתקובל לפני בהן, רש"י(1.

השם יצחק מורה שהוא שייך לבחינת מנחה, שתיקן 
יצחק2.

יצח"ק רבק"ה — גימטריא ה' פעמים מנח"ה.
וחמשה מיני מנחות הם כנגד הה' גבורות.

רצון3,  עת  היא  שאז  שבת,  במנחת  היא  והמתקתן 
יוס"ף מש"ה דו"ד4,  ואז נסתלקו שלשה צדיקי עליון, 
נמתקין כל הה'  ידם  ועל  ה' פעמים מנח"ה,  שמספרם 

גבורות.
)תורת לוי יצחק עמ' ז(

גבורי כח עושי דברו5, במה הכתוב מדבר, אמר רבי 
יצחק בשומרי שביעית6.

רבי יצחק — שמו מורה על גבורי כח, כי יצחק הוא 
בחינת גבורה.

והוא רבי יצחק נפחא, שנופח באש דגבורות.
)תורת לוי יצחק עמ' קלה(

1( מנחות קד, ב.
2( ברכות כו, ב.

3( ראה זח"ב קנו, א. 
4( שם.

5( תהלים קג, כ.
6( ויקרא רבה פ"א, א.

רבי מאיר

ההוא אפוטרופוס דהוה בשבבותיה דרבי מאיר, דהוה 
קא מזבין ארעתא וזבן עבדי, ולא שבקיה רבי מאיר7.

לצדיק8,  זרוע  אור  יסוד,  בחינת  הוא   — מאיר  רבי 
למלכות  לארץ,  המאיר  יוסף9,  של  אור  בקר  בחינת 

שנקראת ארץ10.
והוא רוצה בארץ דמלכות ומטיב לה, כמו שכתוב11 
)כי  ויוסף הוא השליט על הארץ, ואינו רוצה בעבדים 

הוא עצמו היה עבד, ואחר כך יצא לחירות(.
אדמתנו  ואת  אותנו  קנה  שכתוב12  ממה  והראיה 
אותם  לקנות תחלה  לו  הציעו  היינו שהמצרים  בלחם, 
לעבדים ואחר כך את אדמתם, וכתיב13 ויקן יוסף את כל 
הרי  לעבדים14,  קנה  לא  ואותם  לפרעה,  מצרים  אדמת 

שבוחר יותר בארץ מאשר בעבדים.
מאיר,  רבי  ולכן  בהיפך,  עשה  הזה  והאפוטרופוס 

שהוא כמו יוסף, לא שבקיה.
)תורת לוי יצחק עמ' עו(

7( גיטין נא, ב.
8( תהלים צז, יא.

9( מקץ מד, ג.
10( תניא אגרת הקדש ס"כ.

11( שם מב, ו.
12( ויגש מז, יט.

13( שם, כ.
14( ראה רמב"ן שם פסוק יט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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חוברת ה

כ"ו אייר תש"ח

בשעה מאוחרת בלילה הגיעו שני הגולים לציאילי. החושך היה מוחלט, והם לא ידעו לאן עליהם 
ללכת ברדתם מכלי הרכב שהובילם למקום. הקור היה נורא. הגולים לא הבינו ולו מלה אחת בשפה 
הקאזאחית, אך באמצעות הרוסית שבפיהם עלה בידם איכשהו לברר שבין תושבי המקום ישנו יהודי 
אחד, והם הגיעו לביתו. היה זה חייט שהגיע למקום בעבר כאסיר גולה, אך לאחר מכן נשא לאשה 

נוצרייה מקומית ונותר לגור שם.

כשראה החייט את שני הגולים - שמן הסתם לא נראו במיטבם לאחר נסיעה שכזו - הם לא מצאו 
חן בעיניו, ככל הנראה, וחרף כל בקשותיהם הוא לא הסכים להכניסם לביתו בשום אופן.

בכוחותיהם האחרונים נאלצו השניים להמשיך בחיפושיהם. האדמה בציאילי בוצית ודביקה מאוד, 
ואינה קופאת כמעט לעולם. כפי שסיפר לי בעלי, כל שליפה של הרגל מן הבוץ היתה כמעט בלתי 

אפשרית.

משהבחינו הגולים באור הבוקע מאחד החלונות, נכנסו אל ה"בית" הקטן שממנו בקע האור. כמו 
כל הבתים באותם מקומות היה הבית בנוי מחימר, והיה רטוב זמן רב יותר משהיה יבש. גם רצפה של 

ממש לא היתה בבית, אלא קרקע מרוחה בחימר בלבד.

בעל הבית ורעייתו הגויה ריחמו, כנראה, על הגולים, והניחו להם להיכנס הביתה, כלומר - למטבח. 
הם פרסו עבורם שמיכה על הקרקע, סמוך לדלת הכניסה, ועליה שכבו שני הגולים לישון, מבלי לפשוט 
את בגדיהם, כשהם מתכרבלים במעילים שנשאו עמם. מטבע הדברים קשה היה להם להירדם כך, כשהם 
מוטלים על הארץ, בקור  וברטיבות שחדרה מעט דרך המעיל, אך לאחר שהוגשו להם כוסות מים חמים 

עלה בידם סוף סוף להירדם ולישון מעט.

בינתיים החל היום להאיר, והיה על שני הגולים לקום ולהתחיל לחשוב על חיפוש מקום מגורים 
קבוע. בעלי הבית בחנו את שני האורחים, והרשו לבעלי ע"ה להישאר בביתם, אולם ליהודי השני הם 
לא הניחו בשום אופן להישאר. מטבע הדברים לא נעם לבעלי להשאיר את מקום המגורים לעצמו בלבד, 
אולם הוא נאלץ להסכים לכך, ונשאר להתגורר במטבח, שבו אכלו והתהלכו בלית ברירה גם בעלי הבית 

ושני ילדיהם.

למרות כל זאת, מאחר שסוף סוף היתה לבעלי קורת גג לראשו, וכתובת שבאמצעותה ניתן להגיע 
אליו - שלח אלי מיד מברק, ובו ביקש שאשלח לו לכל לראש את הטלית והתפילין, וכן חבילת מזון.

בקושי רב עלה בידי, לאחר חקירות רבות שערכתי בבית הדואר, ליצור קשר עם התחנה שממנה 
נשלח המברק, ומובן ששלחתי מיד את שני הדברים שביקש. הטלית והתפילין הגיעו כעבור שלושה 

שבועות, ואילו חבילת המזון התגלגלה בדרכים שבעה שבועות.

היתה זו הפעם הראשונה לאחר כמעט שנה שלמה - כך סיפר לי בעלי לימים - שהוא התעטף 
והתעטר לתפילה בכל הדרוש לו ליהודי. לעולם לא ישכח את התענוג שחש באותה שעה.

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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ושופרות. זכרונות מלכיות כוללת המוס� שתפילת שנינו, הקודמת היינו"zeikln"במשנה

האר�; כל על מל� הוא ה' כי בה�, שנאמר התנ"� מ� פסוקי�"zepexkf"פסוקי� –

הכל; זוכר ה' כי נאמר באה"zextey"שבה� משנתנו שופר. בה� שנזכר פסוקי� –

פסוקי�. עשרה הפחות לכל לומר יש מה� אחת שבכל ללמד

˙BiÎÏÓ ¯NÚÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡,מלכיות של פסוקי� מעשרה –‰¯NÚÓ ≈¬ƒ≈∆∆«¿ƒ≈¬»»
˙B¯ÙBL ‰¯NÚÓ ,˙B�B¯ÎÊכנגד הוא זה שמספר מבואר, בגמרא – ƒ¿≈¬»»»

בקדשו" אֿל הללו "הללויֿה במזמור דוד שאמר הילולי� עשרה

,(milidzay oexg`d xenfnd)הללוהו" ג� נאמר xtey";שבו rwzaאו

בה� שנאמר הדברות, עשרת יט):כנגד יט, השופר(שמות קול "ויהי

עשרה כנגד או בקול"; יעננו והאֿלהי� ידבר משה מאד, וחזק הול�

השנה בראש נברא (שהעול� העול� נברא שבה� רש"י)מאמרות –.

כנגד מלכיות עשר ואחת: אחת כל על אחר טע� מובא בירושלמי

כנגד זכרונות עשרה לעיל; שבארנו כמו דוד, שאמר הילולי� עשרה

ישעיה שאמר וידויי� טז�יז):עשרה הזכ(א, עשרה"רחצו וכו'; ו"

כבשי� שבעה כנגד המוס�.שופרות קרב� של ושעיר ואיל Èa«̄ƒופר
GL ¯Ó‡ Ì‡ :¯ÓB‡ È¯e� Ôa Ô�ÁBÈGL LÔlkÓ Lשלשה – »»∆ƒ≈ƒ»«»»ƒÀ»

ושלשהמשופרות, מזכרונות שלשה ממלכיות, חובתו.Èˆ‡פסוקי� –ידי »»
או וכתובי�, נביאי� תורה כנגד הוא שלשה שהמספר מבואר, בגמרא

מודה, נורי ב� יוחנ� רבי שא� מבארי�, יש וישראלי�. לויי� כהני� כנגד

זכרונות מעשרה מלכיות, של פסוקי� מעשרה פוחתי� אי� שלכתחילה

שלשה שלשה אמר א� שבדיעבד סובר, שהוא אלא שופרות, ומעשרה

יצא dkld.,(הר"�)מכול� okeÏL ¯ÙBLÂ ˙eÎÏÓ ÔB¯ÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒƒ¿«¿¿»∆
˙e�Ú¯tובחימה נטויה ובזרוע חזקה ביד לא "א� במלכיות: כגו� – À¿»

עליכ�" אמלו� לג);שפוכה כ, המה"(יחזקאל בשר כי "ויזכור ובזכרונות:

לט); עח, בגבעה"(תהלי� שופר "תקעו ח).ובשופרות: ה, בעל(הושע

ושופר" מלכות "זכרו� נקטה שמשנתנו מעיר טוב" יו� (le`"תוספות

(xteye oexkf zekln :xcqd itl�מזכירי "אי� לשו�: על נופל לשו� משו� ,

È·pa‡זכרו�"... ÌÈÏLÓe ‰¯Bza ÏÈÁ˙Óתחילה אומר אחת בכל – «¿ƒ«»«¿ƒ«»ƒ
הכתובי� מ� כ� אחר התורה, מ� xn`l")פסוקי� aezk jycw ixacae"),

לשל הכתובי� מ� הפסוקי� את שמקדי� כלומר הנביאי�, מ� כ� ואחר

קדמו ואיוב משלי שתהלי� לפי בתוספות, הטע� ומבואר נביאי�,

נורי: ב� יוחנ� רבי לדעת וכ� oleknלנביאי�. yly yly xn` m`היינו –

הנביאי�. מ� ופסוק הכתובי� מ� ופסוק התורה מ� אחד ÈÒBÈפסוק Èa«̄ƒ≈
‡ˆÈ ,‰¯Bza ÌÈÏL‰ Ì‡ :¯ÓB‡שרבי ברייתא, מובאת בגמרא – ≈ƒƒ¿ƒ«»»»

ג� מגיהי� זה ולפי משובח", זה הרי בתורה "המשלי� אומר: יוסי

vi`נו:במשנת ,`iapa milyd m`e ,dxeza milyn :xne` iqei iaxכלומר –

פסוקי� שלשה שאומר היינו התורה, מ� בפסוק להשלי� צרי� שלכתחילה

אומר ובאחרונה הנביאי�, מ� שלשה הכתובי�, מ� שלשה התורה, מ�

פסוק באחרונה אמר וא� שלנו), בנוסח (כמו התורה מ� עשירי פסוק

בדיעבד. יצא הנביאי�, מ� iqei.עשירי iaxk dklde
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‰�M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈa ‰·z‰ È�ÙÏ ¯·BÚ‰שליח היינו – »≈ƒ¿≈«≈»¿∆…«»»
מוס�,‰È�Mציבור, תפילת שמתפלל זה –ÚÈ˜˙Óהתקיעות את – «≈ƒ«¿ƒ«

מבואר, בגמרא שחרית. תפילת המתפלל הראשו� ולא הברכות, סדר על

בה� וחשדו מעשה שאירע עד שחרית בתפילת תוקעי� היו שבראשונה

התקינו שעה אותה והרגו�. עליה� ועמדו למרד תוקעי� שה� הרומאי�

תחילה שעוסקי� האויבי� שראו ומתו� מוס�, בתפילת תוקעי� שיהיו

מצווה של שתקיעות הבינו תוקעי�, כ� ואחר התורה ובקריאת בתפילה

ששנינו: וזהו במוס�. אלא תוקעי� שאי� מכא� מלחמה. של ולא ה�

,"riwzn ipyd"אחד ציבור שליח להעמיד כבימינו נהגו בימיה� שא�

לשו� משנתנו שנקטה ומה למוס�. אחר ציבור ושליח riwznלשחרית

סדר על לתקוע רשאי ציבור שליח שאי� לפי גאו�, האי רב פירש

אחר אלא לתפילתו, לחזור לבו לכוו� יוכל ולא ייטרד שמא הברכות,

ופירוש לתקוע. הברכות.riwznצרי� בי� שיתקע לתוקע נות� –˙ÚL·e¿»«
Ïl‰‰,�טובי ימי� בשאר היינו הלל, שאומרי� בשעה –ÔBL‡¯‰ ««≈»ƒ

שחרית, תפילת המתפלל ראשו�, ציבור שליח –Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜Ó«¿∆∆««≈
(עיי� "הללויֿה" אחריו עוני� וה� הקהל, לפני ההלל את קורא –

קריאת מנהג על הרמב"� של מפורט הסבר הבאנו ש� – י ג, סוכה

בימיה�). ההלל

אומרי� אי� הכיפורי� וביו� השנה שבראש לפי ההלל", "ובשעת נקטה משנתנו

מבואר וכ� שירה, זמ� ולא הלב הכנעת זמ� שהוא משו� הוא והטע� הלל,

לפניו, פתוחי� מתי� וספרי חיי� וספרי די�, כסא על יושב מל� אפשר בגמרא:

שירה?! אומרי� וישראל

בתפילת תוקעי� היו שבתחילה משנתנו, של הרישא על בגמרא שמבואר ממה

לומר נוהגי� היו השנה ראש של שחרית בתפילת שג� למדי�, יש שחרית,

ואמנ� הללו. הברכות סדר על ה� התקיעות שהרי ושופרות, זכרונות מלכיות,

בי� השנה בראש התפלות בכל ברכות תשע בתחילה אמרו המאור בעל לדעת

האמצעיות שהברכות כלומר במנחה, ובי� במוס� ובי� בשחרית בי� בערבית

כמפורש במוס�, אלא היו לא תקיעות בר�, ושופרות. זכרונות מלכיות היו

הירושלמי מ� ראיה ומביא המאור בעל על חולק הרמב"� אבל במשנתנו.

במוס�. אלא נאמרו לא ברכות שתשע ד), א, (שבועות
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היא, התורה מ� מצווה השנה בראש שופר שתקיעת פי על שא� ללמדנו, באה זו משנה

איסור על אפילו שופר תקיעת מפני עוברי� ואי� טוב יו� עליה מחללי� אי� מקו� מכל

חכמי�. של

ÌeÁz‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡ ‰�M‰ L‡¯ ÏL ¯ÙBLכלומר – »∆…«»»≈«¬ƒƒ»»∆«¿
להביא כדי אמה, אלפיי� של לתחו� חו� השנה בראש יוצאי� אי�

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iriax wxt dpyd y`x zkqn
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שתקיעת הטע�, מבואר בגמרא התקיעות. את לשמוע כדי או השופר את

תעשה ולא עשה מצוות טוב יו� ושביתת היא, "עשה" מצוות שופר

כד):שכתובdyr,היא: כג, יהיה(ויקרא לחודש באחד השביעי "בחודש

שבתו�"; dyrz,לכ� `lכה):שכתוב ש�, לא(ש� עבודה מלאכת "כל

ומ תעשה. ולא עשה מצוות דוחה עשה מצוות ואי� הר"�:תעשו", פרש

שופר תקיעת ואי� שהואיל תורה, כשל לדבריה� חיזוק עשו "וחכמי�

דוחה"; אינה מדרבנ� שהיא שבות א� תורה, של מלאכה ≈¿ÔÈ‡Âדוחה
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ�מפקחי אי� אבני� גל השופר על נפל א� – ¿«¿ƒ»»∆««

את לטלטל שאסור לפי השופר, את להוציא כדי השנה בראש הגל את

מוקצה; משו� טוב ביו� ÔÏÈ‡aהאבני� ÔÈÏBÚ ‡Gהשופר א� – ƒ»ƒ»
ליטול כדי האיל�, על השנה בראש עולי� אי� האיל�, בראש נמצא

שמא גזירה טוב, ביו� באיל� לעלות חכמי� שאסרו השופר, את מש�

הענפי�; מ� Ó‰a‰יתלוש Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ‡GÂשאינו חולה כגו� – ¿¿ƒ««≈¿≈»
בהמה, גבי על לרכב לו אסור התקיעות, את לשמוע ברגליו ללכת יכול

להנהיגה; זמורה יחתו� שמא גזירה טוב, ביו� בהמה על רוכבי� שאיו

ÌÈn‰ È�t ÏÚ ÔÈËL ‡GÂכלי לו יעשה שמא חכמי�, שגזרו – ¿»ƒ«¿≈««ƒ
‡B˙Bשיט. ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â,לתקיעה לתקנו כדי –‡e‰L ¯·„a ÔÈa ¿≈¿ƒ≈¿»»∆

˙e·L ÌeMÓ,להיתר שמלאכתה בסכי�, לחתכו כגו� –¯·„a ÔÈ·e ƒ¿≈¿»»
‰NÚ˙ ‡G ÌeMÓ ‡e‰L�כגו התורה, מ� מלאכה איסור היינו – ∆ƒ«¬∆

להיפ�: מפרשי� ויש לאיסור. שמלאכתה meynבמגירה `edy xaca oia

zeayאלא איסורו ואי� שופר, בו לחתו� דרכו שאי� במגל כגו� –

הוא, יד כלאחר שתיקו� שבות, dyrzמשו� `l meyn `edy oiae–

התורה מ� גמורה מלאכה זו והרי בכ�, שדרכה בסכי� (גמרא;כגו�

¯ˆ‰.רש"י) Ì‡ Ï·‡ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ,לצחצחו כדי – ¬»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ«ƒ
צלול, קולו נקראÔzÈשיהא זה ואי� השנה, בראש לית� הוא רשאי – ƒ≈

כלי. ÚB˜˙lÓתיקו� ˙B˜B�Èz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡,השנה בראש – ≈¿«¿ƒ∆«ƒƒƒ¿«
e„ÓÏiL „Ú Ô‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó Ï·‡�שאי בלבד זו לא כלומר – ¬»ƒ¿«¿ƒƒ»∆«∆ƒ¿¿

לגדולי� ג� מותר אלא מעצמ�, תוקעי� כשה� התינוקות את מעכבי�

אמרו: בגמרא לתקוע. ללמד� עמה� zaya,להתעסק elit`ומפרש

מבואר וכ� בשבת, להיות שחל השנה בראש היא שהכוונה הר"�,

הקטני� ע� להתעסק מותר השנה ראש של בשבת שדווקא בירושלמי,

הרמב"� מדברי אבל לא. אחרת בשבת אבל שופר, תקיעת ללמד�

השנה ראש של טוב יו� שאינה בשבת דווקא שמדובר להיפ�, משמע

ב). שופר מדובר(הל' תינוקות באילו במפרשי� דעות חילוקי ישנ� כ�

לחנכ� ויש שהואיל לחינו�, שהגיעו בקטני� מפרש רש"י במשנתנו.

מתעסקי� א� אלא מלתקוע אות� מעכבי� שאי� בלבד זו לא במצוות,

הגיעו שלא בקטני� מדובר שבגמרא בברייתא בר�, שילמדו. עד עמה�

אי� אבל מלתקוע אות� מעכבי� שאי� ש�, שנינו ולכ� לחינו�,

בקטני� שדווקא להיפ�, מפרשי� ויש שילמדו. כדי עמה� מתעסקי�

וכ� שופר, תקיעת ללמד� עמה� להתעסק מותר לחינו� הגיעו שלא

הרמב"� ז):כותב ב, שופר אי�(הל' לחינו� הגיעו שלא "התינוקות

כדי השנה, ראש של טוב יו� שאינה בשבת מלתקוע אות� מעכבי�

קט� בי� – טוב ביו� ללמד� כדי עמה� שיתעסק לגדול ומותר שילמדו.

אסורה אינה שהתקיעה לחינו�, הגיע שלא קט� בי� לחינו� שהגיע

שבות" משו� משנה")אלא "מגיד שופרqÚ˙n‰Â˜.(עיי� בתקיעת – ¿«ƒ¿«≈
להתלמד, כדי השנה Èˆ‡בראש ‡G,אלו בתקיעותיו חובתו ידי – »»

לצאת. נתכוו� שלא ‰לפי ÔÓ ÚÓBM‰Â˜qÚ˙n�שנתכוו פי על א� – ¿«≈«ƒ«ƒ¿«≈
אלו, תקיעות בשמיעת חובתו ידי Èˆ‡לצאת ‡Gלא שהתוקע לפי – »»

ועל השומע ידי על כוונה להיות שצריכה היא והלכה להוציאו נתכוו�

המשמיע. ידי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ושיעור�. התקיעות מניי� ללמדנו באה זו משנה

˙BÚÈ˜z ¯„Ò,השנה בראש –GLGL ÏL LGL LLכלומר – ≈∆¿ƒ»∆»»
ושלישית לזכרונות, שנייה למלכיות, ראשונה פעמי�: שלש תוקעי�

תקיעות שלש תוקעי� פע� ובכל zelew)לשופרות, dyly):היינו ,

בתורה שכתוב לפי הטע�, מבואר בגמרא תקיעה. תרועה, תקיעה,

הכיפורי� ביו� אחת ופע� השנה בראש (פעמיי� "תרועה" פעמי� שלש

היובל): שנת שבתו�`.של לכ� יהיה לחודש באחד השביעי "בחודש

כד);"drexzזכרו� כג, לחודש...a.(ויקרא באחד השביעי "ובחודש

לכ�"drexzיו� א);יהיה כט, שופרb.(במדבר בחודשdrexz"והעברת

לחודש" בעשור ט),השביעי כה, שווה(ויקרא בגזירה "iriay,ולמדי�

"iriayשנת של הכיפורי� יו� על ג� נאמר השנה בראש האמור שכל

ראש על ג� נאמר היובל שנת של הכיפורי� ביו� האמור וכל היובל,

שלהש הכיפורי� ביו� ובי� השנה בראש שבי� למדי�, נמצאנו נה.

תקיעה צריכה תרועה וכל תרועות; שלש לתקוע צריכי� היובל שנת

(dheyt)שנת של הכיפורי� ביו� שנאמר לאחריה, ותקיעה לפניה

"והעברת drexzהיובל: xtey�ביו לחודש, בעשור השביעי בחודש

תעבירו ודרשו"xteyהכיפורי� בגמרא):וגו', שופר"(בברייתא "והעברת

בלשונו, השופר פי על פורט אד� בתרועה שכ� פשוט, קול העברת היינו

וכיו� פשוט, קול ויוצא השופר דר� פיו רוח הוא מעביר בתקיעה ואילו

תרועה שכל למדי� אחריה וג� "תרועה" לפני ג� "שופר" שכתוב

במשנתנו: ששנינו וזהו לאחריה. ופשוטה לפניה פשוטה xcqצריכה

yly yly ly yly zeriwzתרועה תקיעה לתקוע צרי� התורה שמ� –

לעיל. שבארנו כמו פעמי�, שלש "drexz"?תקיעה mirwez cvikeבגמרא

izdw - zex`ean zeipyn



עג h dpyn iriax wxt dpyd y`x zkqn

äîäa éab,íénä éðt ìò ïéèL àGå;úeáL íeMî àeäL øáãa ïéa BúBà ïéëúBç ïéàå,àG íeMî àeäL øáãa ïéáe ©¥§¥¨§¨¦©§¥©©¦§¥§¦¥§¨¨¤¦§¥§¨¨¤¦
äNòú.ïéé Bà íéî BëBúì ïzì äöø íà ìáà–ïzé.òB÷úlî úB÷Bðézä úà ïéákòî ïéà,ãò ïänò ïé÷qòúî ìáà ©£¤£¨¦¨¨¦¥§©¦©¦¦¥¥§©§¦¤©¦¦¦§©£¨¦§©§¦¦¨¤©
eãîìiL;÷qòúnäå–àöé àG;òîBMäå÷qòúnä ïî–àöé àG. ¤¦§§§©¦§©¥¨¨§©¥©¦©¦§©¥¨¨

èGL úBòé÷z øãñGL ìL LGL LL.GLk äòé÷z øeòLúBòeøz L.GLk äòeøz øeòLúBáaé L.äðBLàøa ò÷z ¥¤§¦¨¤¨¨¦§¦¨§¨§¦§¨§¨©¨¨©¨¦¨

.dyrz `l meyn `edyøáã .åá êåúçì êøã ïéàù ìâî ,úåáù íåùî àåäù øáã ,àëôà éðúîã àëéàå .õò úùéøç ìù äøåîâ äëàìî àéåäã äøâîá åëúçì ïåâë
:àåä äéçøåàã àðéëñ ,äùòú àì íåùî àåäù.[ozi] oii ekezl ozil dvx m`:àåä àðî ï÷úî ïðéøîà àìå.zewepizd z` oiakrn oi`,êåðéçì åòéâäù

:ä"ø ìù è"åéá òå÷úì ïéãîåìî åéäéù ,úåöîá ïëðçì éãë ,úáùá åìéôàå.mda miwqrzneãåøè åðéà àäã ,ø"äøá úåîà òáøà ééåúàì åúà àîìã øæâéîì àëéìå
:úáùä úà çëùé åúáåç éãé úàöì ãåøè àåäù êåúîù ,øôåù úòé÷úá áééç àåäù ïîæá àìà ø"äøá à"ã åðàéáé àîù åøæâ àìå .àîìòá ÷ñòúî àìà äåöîá

h.yly zeriwz xcq:úåøôåùì úçàå ,úåðåøëæì úçàå ,úåéëìîì úçà.yly yly lyúåòåøú éúù øîàðù éôì .úçàå úçà ìëì äòé÷úå äòåøúå äòé÷ú
,ä"øì äúåà ïéðúåð åðà ìáåé ìù ë"äåéá äøåîàä äòåøúå ,äæá äæ ìù øåîàä úà ïúéì äåù äøéæâì éòéáù éòéáù ïðéôìéå ,ìáåé ìù ë"äåéá úçà äòåøúå ,ä"øá àø÷îá

äèåùôå äéðôì äèåùô ,äòåøú ìëå .ë"äåéá úåòåøú ùìù åàöîð ,ë"äåéì ïúåà ïéðúåð ä"øá úåøåîàä úåòåøú éúùå ,úåòåøú ùìù ä"øá åàöîðïéðî àéðúã ,äéøçàì
ì"ú ,äéðôì äèåùôù(ä"ë àø÷éå)ì"ú ,äéøçàì äèåùôù ïéðîå ,äòåøú øôåù úøáòäå(íù)äøáòä ïåùìå .íéúðéá äòåøúå óåñå äìçú äøáòä éøä ,øôåù åøéáòú

:ùìù ùìù ìù ùìù êì éøäå ,úåòé÷ú ùù ä"ø ìù úåòåøú ùìùì éøä ,èåùô ãçà ìå÷ úøáòä òîùî äèåùô.driwz xeryùù íäù ,úåòé÷úä ìë øåòéù
:úåòé÷ú.zerexz ylyk:äòåøú éöçë úçà äòé÷ú øåòéù àöîð.zeaai 'bk drexz xeryìù úåçåë 'â àéä àááé ìëù î"éå .ïäù ìë ìù àîìòá úåìå÷ 'â

`xephxa yexit

שתקיעת הטע�, מבואר בגמרא התקיעות. את לשמוע כדי או השופר את

תעשה ולא עשה מצוות טוב יו� ושביתת היא, "עשה" מצוות שופר

כד):שכתובdyr,היא: כג, יהיה(ויקרא לחודש באחד השביעי "בחודש

שבתו�"; dyrz,לכ� `lכה):שכתוב ש�, לא(ש� עבודה מלאכת "כל

ומ תעשה. ולא עשה מצוות דוחה עשה מצוות ואי� הר"�:תעשו", פרש

שופר תקיעת ואי� שהואיל תורה, כשל לדבריה� חיזוק עשו "וחכמי�

דוחה"; אינה מדרבנ� שהיא שבות א� תורה, של מלאכה ≈¿ÔÈ‡Âדוחה
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ�מפקחי אי� אבני� גל השופר על נפל א� – ¿«¿ƒ»»∆««

את לטלטל שאסור לפי השופר, את להוציא כדי השנה בראש הגל את

מוקצה; משו� טוב ביו� ÔÏÈ‡aהאבני� ÔÈÏBÚ ‡Gהשופר א� – ƒ»ƒ»
ליטול כדי האיל�, על השנה בראש עולי� אי� האיל�, בראש נמצא

שמא גזירה טוב, ביו� באיל� לעלות חכמי� שאסרו השופר, את מש�

הענפי�; מ� Ó‰a‰יתלוש Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ‡GÂשאינו חולה כגו� – ¿¿ƒ««≈¿≈»
בהמה, גבי על לרכב לו אסור התקיעות, את לשמוע ברגליו ללכת יכול

להנהיגה; זמורה יחתו� שמא גזירה טוב, ביו� בהמה על רוכבי� שאיו

ÌÈn‰ È�t ÏÚ ÔÈËL ‡GÂכלי לו יעשה שמא חכמי�, שגזרו – ¿»ƒ«¿≈««ƒ
‡B˙Bשיט. ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â,לתקיעה לתקנו כדי –‡e‰L ¯·„a ÔÈa ¿≈¿ƒ≈¿»»∆

˙e·L ÌeMÓ,להיתר שמלאכתה בסכי�, לחתכו כגו� –¯·„a ÔÈ·e ƒ¿≈¿»»
‰NÚ˙ ‡G ÌeMÓ ‡e‰L�כגו התורה, מ� מלאכה איסור היינו – ∆ƒ«¬∆

להיפ�: מפרשי� ויש לאיסור. שמלאכתה meynבמגירה `edy xaca oia

zeayאלא איסורו ואי� שופר, בו לחתו� דרכו שאי� במגל כגו� –

הוא, יד כלאחר שתיקו� שבות, dyrzמשו� `l meyn `edy oiae–

התורה מ� גמורה מלאכה זו והרי בכ�, שדרכה בסכי� (גמרא;כגו�

¯ˆ‰.רש"י) Ì‡ Ï·‡ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ,לצחצחו כדי – ¬»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ«ƒ
צלול, קולו נקראÔzÈשיהא זה ואי� השנה, בראש לית� הוא רשאי – ƒ≈

כלי. ÚB˜˙lÓתיקו� ˙B˜B�Èz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡,השנה בראש – ≈¿«¿ƒ∆«ƒƒƒ¿«
e„ÓÏiL „Ú Ô‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó Ï·‡�שאי בלבד זו לא כלומר – ¬»ƒ¿«¿ƒƒ»∆«∆ƒ¿¿

לגדולי� ג� מותר אלא מעצמ�, תוקעי� כשה� התינוקות את מעכבי�

אמרו: בגמרא לתקוע. ללמד� עמה� zaya,להתעסק elit`ומפרש

מבואר וכ� בשבת, להיות שחל השנה בראש היא שהכוונה הר"�,

הקטני� ע� להתעסק מותר השנה ראש של בשבת שדווקא בירושלמי,

הרמב"� מדברי אבל לא. אחרת בשבת אבל שופר, תקיעת ללמד�

השנה ראש של טוב יו� שאינה בשבת דווקא שמדובר להיפ�, משמע

ב). שופר מדובר(הל' תינוקות באילו במפרשי� דעות חילוקי ישנ� כ�

לחנכ� ויש שהואיל לחינו�, שהגיעו בקטני� מפרש רש"י במשנתנו.

מתעסקי� א� אלא מלתקוע אות� מעכבי� שאי� בלבד זו לא במצוות,

הגיעו שלא בקטני� מדובר שבגמרא בברייתא בר�, שילמדו. עד עמה�

אי� אבל מלתקוע אות� מעכבי� שאי� ש�, שנינו ולכ� לחינו�,

בקטני� שדווקא להיפ�, מפרשי� ויש שילמדו. כדי עמה� מתעסקי�

וכ� שופר, תקיעת ללמד� עמה� להתעסק מותר לחינו� הגיעו שלא

הרמב"� ז):כותב ב, שופר אי�(הל' לחינו� הגיעו שלא "התינוקות

כדי השנה, ראש של טוב יו� שאינה בשבת מלתקוע אות� מעכבי�

קט� בי� – טוב ביו� ללמד� כדי עמה� שיתעסק לגדול ומותר שילמדו.

אסורה אינה שהתקיעה לחינו�, הגיע שלא קט� בי� לחינו� שהגיע

שבות" משו� משנה")אלא "מגיד שופרqÚ˙n‰Â˜.(עיי� בתקיעת – ¿«ƒ¿«≈
להתלמד, כדי השנה Èˆ‡בראש ‡G,אלו בתקיעותיו חובתו ידי – »»

לצאת. נתכוו� שלא ‰לפי ÔÓ ÚÓBM‰Â˜qÚ˙n�שנתכוו פי על א� – ¿«≈«ƒ«ƒ¿«≈
אלו, תקיעות בשמיעת חובתו ידי Èˆ‡לצאת ‡Gלא שהתוקע לפי – »»

ועל השומע ידי על כוונה להיות שצריכה היא והלכה להוציאו נתכוו�

המשמיע. ידי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ושיעור�. התקיעות מניי� ללמדנו באה זו משנה

˙BÚÈ˜z ¯„Ò,השנה בראש –GLGL ÏL LGL LLכלומר – ≈∆¿ƒ»∆»»
ושלישית לזכרונות, שנייה למלכיות, ראשונה פעמי�: שלש תוקעי�

תקיעות שלש תוקעי� פע� ובכל zelew)לשופרות, dyly):היינו ,

בתורה שכתוב לפי הטע�, מבואר בגמרא תקיעה. תרועה, תקיעה,

הכיפורי� ביו� אחת ופע� השנה בראש (פעמיי� "תרועה" פעמי� שלש

היובל): שנת שבתו�`.של לכ� יהיה לחודש באחד השביעי "בחודש

כד);"drexzזכרו� כג, לחודש...a.(ויקרא באחד השביעי "ובחודש

לכ�"drexzיו� א);יהיה כט, שופרb.(במדבר בחודשdrexz"והעברת

לחודש" בעשור ט),השביעי כה, שווה(ויקרא בגזירה "iriay,ולמדי�

"iriayשנת של הכיפורי� יו� על ג� נאמר השנה בראש האמור שכל

ראש על ג� נאמר היובל שנת של הכיפורי� ביו� האמור וכל היובל,

שלהש הכיפורי� ביו� ובי� השנה בראש שבי� למדי�, נמצאנו נה.

תקיעה צריכה תרועה וכל תרועות; שלש לתקוע צריכי� היובל שנת

(dheyt)שנת של הכיפורי� ביו� שנאמר לאחריה, ותקיעה לפניה

"והעברת drexzהיובל: xtey�ביו לחודש, בעשור השביעי בחודש

תעבירו ודרשו"xteyהכיפורי� בגמרא):וגו', שופר"(בברייתא "והעברת

בלשונו, השופר פי על פורט אד� בתרועה שכ� פשוט, קול העברת היינו

וכיו� פשוט, קול ויוצא השופר דר� פיו רוח הוא מעביר בתקיעה ואילו

תרועה שכל למדי� אחריה וג� "תרועה" לפני ג� "שופר" שכתוב

במשנתנו: ששנינו וזהו לאחריה. ופשוטה לפניה פשוטה xcqצריכה

yly yly ly yly zeriwzתרועה תקיעה לתקוע צרי� התורה שמ� –

לעיל. שבארנו כמו פעמי�, שלש "drexz"?תקיעה mirwez cvikeבגמרא

izdw - zex`ean zeipyn
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ä ð ù ä ù à ø ú ë ñ î ÷ é ì ñ

:àøáúñî éëäå ,ïäù ìë ìù úåçë 'è äòåøú øåòù àöîð ,ïäù ìë.dpey`xa rwz:äëøãë ò÷ú äòåøúä éðôìù äèåùô.dipya jyneäòåøúä øçàìù äòé÷ú
:úåðåøëæã äéðôìù äèåùôå úåéëìîã äéøçàìù äèåùô ,åæ øçà åæ úåùòì êéøö äéäù íéúù éãé äá úàöì ,íéúùë êùî.zg` `l` ecia oi`äòé÷ú é÷åñôàã

:ïðé÷ñôî àì íéúùì úçà.jxay in:úåëøá 'è êøéáå ïéôñåîä úìôú ììôúä.aiig v"yy mykàöåé åðéàå ,äðùä ìë ìù úåìôúá ïéá ä"ø ìù úåëøáá ïéá
ïéàå .äðùä úåîé ìë øàùá ïéá ä"øá ïéá ,åîöò úìôúá àìà åúáåç éãé àöåé åðéà ììôúäì òãåéå é÷áä ãéçéå ãéçé ìë êë ,åîöòá àåä ììôúîù äìôúá àìà ç"é

:é÷á åðéàù úà àéöåäì àìà äáéúä éðôì ãøåé ö"ù.mzaeg ici miaxd z` `iven v"y.äðùä ìë ìù úåìôúá ïéá ä"ø ìù úåëøáá ïéá ,é÷á åðéàù ïéá é÷á ïéá
ä"ø ìù úåëøáá ìáà ,é÷á åðéàù úà àìà àéöåî ö"ù ïéàù äðùä ìë ìù úåëøáá íéîëçë äëìäå .åúìôú úà øåáö çéìù øéãñäì éãë ,ùçìá ïéììôúî øåáö äîìå

:é÷áä úà àéöåî êë é÷á åðéàù úà àéöåîù íùëù â"øë äëìä ,ïäá ïéàé÷á ìëä ïéàå úåëåøà úåëøá 'è ïäù ìáåé ìùå ë"äåé ìùå
:äðùä ùàø úëñî äîìùð

`xephxa yexit

דואג שלבו בשעה אד� של כאנחה היא א� ביד�, ספק שהיה מובא,

נשי�, של כיללה או "שברי�", קוראי� שאנו מה היינו גדול, דבר על

והיללה, האנחה יחד, שניה� אולי או "תרועה", קוראי� שאנו מה היינו

תחילה שנאנח הדואג כדר� האנחה, אחרי לבוא היללה של שדרכה

כדי תוקעי� שיהו בקיסרי אבהו רבי התקי� לפיכ� מיילל. כ� ואחר

תקיעה, פעמי�; שלש תקיעה שברי��תרועה, תקיעה, הכל: ידי לצאת

פעמי� שלש תקיעה תרועה, תקיעה, פעמי�; שלש תקיעה שברי�,

תרועה(הרי"�) "יו� לדבר: מצאו וסימ� שלושי�, הקולות מניי� נמצא .

didi– שלושי�.didiלכ�" GLkבגימטריא ‰ÚÈ˜z ¯eÚLL ƒ¿ƒ»¿»
˙BÚe¯zשש היינו התקיעות, כל שיעור הגמרא): (לפי מפרשי� יש – ¿

תרועה כחצי אחת תקיעה שיעור נמצא תרועות; כשלש התקיעות,

ברטנורא) הראשונות(רמב"�; התקיעות שלש שיעור מפרשי�: ויש .

שאחריה� התרועות שלש הר"�)כשיעור התקיעה(רש"י; ששיעור כלומר ,

כשיעור האחרונות התקיעות שיעור שא� הוא, ופשוט התרועה; כשיעור

הראשונות GLk(הר"�).התקיעות ‰Úe¯z ¯eÚL˙B·aÈ Lהיינו – ƒ¿»¿»«»
שנו: שבגמרא בברייתא בר�, ורצופי�. תכופי� קצרי�, קולות שלושה

,mixay dylyk drexz xeriyאנחות כשלוש epgp`yהיינו zelewd oze`k)

,("mixay"a rewzl mibdepמשנתנו בי� היא שמחלוקת בגמרא ומבואר

היא יבבה שכל במשנתנו, מפרשי� ויש התרועה. בעני� והברייתא

ששנינו: וזהו קצרי�, קולות zeaai,שלשה yelyk drexzd xeriyהיינו

קצרי� קולות ברטנורא)תשעה הבדל(עיי� שאי� זה, פירוש לפי נמצא .

הברייתא שלפי במהותה, אלא התרועה בשיעור והברייתא המשנה בי�

משנתנו ולפי "שברי�"), קוראי� שאנו (מה אנחות כשלוש היא התרועה

מנהגנו). כפי קצרי�, קולות (תשעה יללות תשע היא »«Ú˜zהתרועה
‰�BL‡¯a,כדרכה תקע התרועה שלפני הראשונה התקיעה –CLÓe »ƒ»»«

ÌÈzLk ‰i�Maכשיעור מש� התרועה שלאחר השנייה ובתקיעה – «¿ƒ»ƒ¿«ƒ
וג� התרועה, שלאחר האחרונה לתקיעה לו שתעלה כדי תקיעות, שתי

הבאה, התרועה שלפני הראשונה ‡Á˙לתקיעה ‡l‡ B„Èa ÔÈ‡– ≈¿»∆»««
שלאחר לתקיעה היינו אחת, לתקיעה אלא לו נחשבת הזאת התקיעה אי�

התרועה שלפני ראשונה תקיעה ולתקוע לחזור צרי� והוא התרועה,

C¯aLהבאה. ÈÓתפילת של הברכות תשע כבר שהתפלל כלומר – ƒ∆≈«
ולשופרות, ולזכרונות למלכיות בו לתקוע שופר לו היה ולא המוס�,

BÏ ‰pÓ˙� Ck ¯Á‡Â– לו נזדמ� –Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜Bz ,¯ÙBL ¿««»ƒ¿«»»≈«≈ƒ«¿≈«
GLÌÈÓÚt Lתקיעה מלכיות, בשביל ותקיעה תרועה תקיעה – »¿»ƒ

שופרות. בשביל ותקיעה תרועה תקיעה זכרונות, בשביל ותקיעה תרועה

קולות, עשרה פע� בכל תוקע לעיל, שהזכרנו אבהו, רבי תקנת ולפי

הברכות. סדר על לתקוע שנוהגי� iÁ·כמו ¯eaˆ ÁÈÏML ÌLk– ¿≈∆¿ƒ«ƒ«»

השנה, ימות בכל עשרה שמונה בתפילת וכ� השנה, ראש «Ckבתפילת
·iÁ „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïkיוצא ואינו להתפלל, יודע הוא א� בתפילה, – »»ƒ¿»ƒ«»

מוציא הציבור שליח שאי� הציבור, שליח של בתפילתו חובתו ידי

היא, שסברא אמרו, בירושלמי בעצמו. להתפלל בקי שאינו מי אלא

עצמו. על רחמי� מבקש אחד כל ÁÈÏLשיהא :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈¿ƒ«
Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆבקי שאינו בי� בקי בי� – ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»

ימות כל של בתפילה בי� השנה ראש בתפילת בי� בעצמו, להתפלל

ygla?השנה. milltzn xeaiv dnleאת ציבור שליח לו שיסדיר כדי

השנה(גמרא).תפילתו ימות כל של עשרה שמונה בתפילת והלכה

להתפלל יודע שאינו מי אלא מוציא ציבור שליח שאי� כחכמי�,

אינ� ורבי� ארוכות, ברכות הכוללת השנה ראש בתפילת אבל בעצמו,

הבקי את מוציא ציבור ששליח גמליאל כרב� ההלכה בה, בקיאי�

בקי שאינו מי את שמוציא ט�י)כש� ח, תפילה הל' רמב"� .(גמרא;

אפשר כיצד נשאל: גאו� האי שרב הר"�, מביא שהזכרנו אבהו רבי תקנת בעני�

לא אבהו רבי שבא עד וכי ושנה, שנה בכל בו שנוהגי� בדבר הספק שיפול

היא תשובתו ותמצית שופר? תקיעת ידי יוצאי� ישראל קדמוני�היו מימי� כי

יבבות עושי� ומה� קלות, יבבות תרועה עושי� מה� ישראל, בכל מנהג היה

והתקי�, בא אבהו ורבי חובת�. ידי יוצאי� ואלו ואלו שברי�, שה� כבדות

רואי� שההדיוטות דבר ביניה� יהיה ולא אחד, מנהג ישראל בכל נוהגי� שיהיו

כחלוקה (zwelgnk).אותו

תקיעות סדר תחילה לתקוע שנוהגי� להוסי�, יש התקיעות עני� להשלמת

מיושב", "תקיעות נקראות אלו ותקיעות המוס�, תפילת לפני אבהו, רבי כתקנת

סדר שעל התקיעות עיקר ואילו אלו; בתקיעות לישב מותרי� שהשומעי� לפי

בגמרא ואמרו מעומד". "תקיעות נקראות ושופרות, וזכרונות מלכיות הברכות,

ותוקעי� וחוזרי� יושבי� כשה� ומריעי� תוקעי� "למה ב): טז, השנה (ראש

מיושב שתקיעות כותבי�, ויש השט�". לערבב כדי עומדי�? כשה� ומריעי�

עד להמתי� יכולי� שאינ� אנוסי� ומשו� חולי� משו� הוא אחרוני� מנהג

וכו' יושבי�" כשה� ומריעי� תוקעי� "למה בגמרא שאמרו ומה המוס�; סו�

אחר בעני� ה� dnly").מפרשי� zk`ln" oiire ;xe`nd lra)

ששנינו: zeaai"בעני� ylyk drexz xeriy"של יללות כשלש המאירי: מפרש

ששיעור הברייתא, של כתנא אלא כמשנתנו אינה ההלכה ואמנ� קצרי�; קולות

שנינו מכא� הוא. אחד ששיעור� יללות, כתשע או שברי� כשלושה התרועה

משנתנו: של zerexz",ברישא ylyk driwz xeriy"מדובר המאירי שלדעת כלומר

וכיו� שבארנו), (כמו התקיעות כל בשיעור ולא אחת, תקיעה בשיעור במשנה

אומר, הוא לפיכ� יללות, כשלוש תרועה ששיעור סובר משנתנו של שהתנא

שבשיעור נמצא יללות. תשע כשיעור היינו תרועות, כשלש תקיעה ששיעור

נחלקו ולא קצרי�. קולות כתשעה שיעורה הכל ולדברי מחלוקת, אי� תקיעה

וברטנורא). הרמב"� לפי לעיל שבארנו (כמו בתרועה אלא והברייתא המשנה

‰ � ˘ ‰ ˘ ‡ ¯ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
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ב): ה, (ברכות שנינו miznd"כבר ziigza minyb zexeab oixikfn"תחיית בברכת (מזכירי�

בה: שאומרי� היינו גשמי�, בהורדת ה' גבורת את עשרה שמונה שבתפילת המתי�

הגש�"), ומוריד הרוח mipyd"משיב zkxaa minybd oil`eyeטל "ות� שאומרי� (היינו

מבר� ה' אתה "ברו� וחותמת: השנה" את עלינו "בר� המתחילה הברכה בתו� ומטר"

גשמי�. הזכרת של זמנה בעני� ללמד באה משנתנו השני�").

?ÌÈÓLb ˙B¯e·b ÔÈ¯ÈkÊÓ È˙ÓÈ‡Óלומר מתחילי� יו� מאיזה – ≈≈»««¿ƒƒ¿¿»ƒ
שמונה שבתפילת גבור" "אתה בברכת הגש�" ומוריד הרוח "משיב

lyעשרה? eizexeabn md minybdy itl ,"minyb zexeab" oeyl `pzd hwpe

d"awd.(גמרא)‚Á‰ ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBiÓ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈ƒ»ƒ∆∆»
הבא הלולב, מנטילת הוא שלומד בגמרא, מבואר טעמו סוכות; –

במסכת ששנינו (כמו בחג עליה� ונידוני� הואיל המי�, על לרצות

חג, של הראשו� ביו� ליטול מתחילי� לולב מה ב), א, השנה ראש

חג. של הראשו� טוב יו� בתפילת מתחילי� גשמי� גבורות הזכרת א�

‚Á‰ ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBiÓ :¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯משמיני – «ƒ¿À«≈ƒ»«¬∆∆»
ÚLB‰Èעצרת. Èa¯ BÏ ¯Ó‡:אליעזר לרבי –ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ »««ƒ¿À«ƒ¿≈«¿»ƒ

‚Áa ‰ÏÏ˜ ÔÓÈÒ ‡l‡כמו בסוכה, מלישב אותנו מונעי� שהרי – ∆»ƒ»¿»»∆»
גשמי� (כשירדו דומה הדבר למה משל, "משלו ט): ב, (סוכה ששנינו

פניו", על קיתו� (רבו) לו ושפ� לרבו כוס למזוג שבא לעבד בחג)?

כ� א� הסוכות, בחג ה� קללה שסימ� ÈkÊÓ¯ומכא� ‰nÏאת – »»«¿ƒ
בחג?! ‡ÊÚÈÏ¯הגשמי� Èa¯ BÏ ¯Ó‡:יהושע לרבי –È�‡ Û‡ »««ƒ¡ƒ∆∆«¬ƒ

ÏB‡LÏ Èz¯Ó‡ ‡Gלומר כגו� הסוכות, בחג הגשמי� על להתפלל – »«¿ƒƒ¿
ומטר" טל ‰ÌLb,,(רש"י)"ות� „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ ¯ÈkÊ‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ»«ƒ«∆∆

B˙�BÚaמוריד שהוא ה' גבורות את בחג להזכיר שמתחילי� כלומר – ¿»
צור�. בו שיש בשעה היינו בזמנו, BÏהגש� ¯Ó‡לרבי יהושע רבי – »«

Ôkאליעזר: Ì‡משיב" הוא שה' להזכיר שבאי� אומר אתה א� – ƒ≈
בעונתו, הגש�" ומוריד ÈkÊÓ¯הרוח ‡‰È ÌÏBÚÏהחמה בימות א� – ¿»¿≈«¿ƒ

"מיו� אמרת טע� ומה בעונתו, הגש� ומוריד הרוח משיב שה' יזכיר

בזמ� א� כי גשמי� גבורות מזכירי� אי� אלא חג"?! של הראשו� טוב

בגמרא), (בברייתא סובר אליעזר רבי ואמנ� ברכה. סימ� ה� שהגשמי�

בעונתו שלעול� להזכיר, הוא רשאי השנה, ימות בכל להזכיר בא שא�

הראשו� טוב מיו� אבל להזכיר, עליו חובה אי� החג עד בר�, משמע.

שאנו לפני ופיוס ריצוי דר� ה' את לשבח כדי להזכיר חובה החג של

ומרצה מקדי� לבקש הבא שכל הגשמי�, על לשאול (תוספות).באי�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÓLbÏ CeÓÒ ‡l‡ ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡�פירושי שני – ≈¬ƒ∆«¿»ƒ∆»»«¿»ƒ
אחד: פירוש זו. הלכה על בגמרא oil`ey"נאמרו oi`",�מזכירי אי� היינו

כוונתה מקו� מכל "שאלה" לשו� המשנה שנקטה פי על שא� כלומר

גבורות שמזכירי� היא יהושע כרבי משנתנו וסת� גשמי�, להזכרת כא�

האחרו טוב מיו� ששנינו:גשמי� וזהו חג, של �minybd z` oil`ey oi`

minybl jenq `l`�האחרו ביו� אלא הגשמי� את מזכירי� אי� כלומר –

– הוא. גשמי� זמ� ואיל� החג שמ� לגשמי�, סמו� שהוא חג, של

אחר: minybdפירוש z` oil`ey oi`טל "ות� לומר מתחילי� אי� –

עשרה, שמונה שבתפילת השני� בברכת minyblומטר" jenq `l`–

אלא זו פיסקה הובאה לא זה פירוש ולפי הבאה; במשנה שיבואר כפי

במשנה שנחלקו יהושע ורבי אליעזר שרבי להשמיענו מוסגר, כמאמר

אלא זמנה שאי� גשמי�, בשאלת ה� מודי� גשמי� בהזכרת הקודמת

לגשמי�. ÌBÈaסמו� ‰·z‰ È�ÙÏ ¯·BÚ‰ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈»≈ƒ¿≈«≈»¿
‚Á‰ ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË,עצרת בשמיני הציבור שליח היינו – »«¬∆∆»

ÔB¯Á‡‰,�מוס תפילת המתפלל –¯ÈkÊÓומוריד הרוח "משיב – »«¬«¿ƒ
שחרית,‰¯‡ÔBLהגש�"; תפילת המתפלל –¯ÈkÊÓ B�È‡,�גש – »ƒ≈«¿ƒ

הטל" "מוריד עוד אומר ÏL(רמב"�).אלא ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ,ÁÒt,שחרית בתפילת הציבור שליח –¯ÈkÊÓמשיב" – ∆«»ƒ«¿ƒ

הגש�"; ומוריד מוס�,‰‡ÔB¯Áהרוח בתפילת הציבור שליח –B�È‡ »«¬≈
¯ÈkÊÓ,יהודה רבי של טעמו מבואר בירושלמי טל. אלא גש� – «¿ƒ

מ אי� החגי� של התפילות הטל",שברוב "מוריד אלא גש� זכירי�

לעול�. יפה סימ� שהטל מפני בטל, המועדות שיצאו ‡È˙ÓÈכדי „Ú«≈»«
ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BLבברכת ומטר" טל "ות� אומרי� מתי עד – ¬ƒ∆«¿»ƒ

עשרה? שבשמונה עלינו" ÚiL·¯"בר� „Ú :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈«∆«¬…
ÁÒt‰בגמרא ומטר". טל "ות� אומרי� עדיי� המועד שבחול כלומר – «∆«

שליח פסח של הראשו� טוב שביו� סובר יהודה רבי והלא שואלי�:

תנאי� שני ומשיבי�: גש�? מזכיר אינו מוס� תפילת המתפלל הציבור

יהודה. רבי של בדעתו החולקי� iLˆ‡ה� „Ú :¯ÓB‡ ¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ≈«∆≈≈
ÔÒÈ�,"ומטר טל "ות� אומרי� ניס� חודש גמר עד –„¯BiÂ" :¯Ó‡pL ƒ»∆∆¡««∆

"ÔBL‡¯a LB˜ÏÓe ‰¯BÓ ÌLb ÌÎÏ,�ניס הוא הראשו�, בחודש – »∆∆∆∆«¿»ƒ
לברכה. הוא הגש� עדיי� ניס� חודש שבכל dcediהרי iaxk dklde

`yixayעד עצרת שמיני של מוס� מתפילת הוא גשמי� הזכרת שזמ� ,

פסח של הראשו� טוב יו� של שחרית ב,תפילת תפילה הל' (רמב"�

izdw - zex`ean zeipyn
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àíéîLb úBøeáb ïéøékæî éúîéàî?øæòéìà éaøøîBà:âçä ìL ïBLàøä áBè íBiî.òLBäé éaøøîBà:ïBøçàä áBè íBiî ¥¥¨©©§¦¦§§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¦¤¤¨©¦§ª©¥¦¨©£
âçä ìL.Bì øîàòLBäé éaø:âça äìì÷ ïîéñ àlà íéîLbä ïéàå ìéàBä,øékæî änì?Bì øîàøæòéìà éaø:éðà óà ¤¤¨¨©©¦§ª©¦§¥©§¨¦¤¨¦¨§¨¨¤¨¨¨©§¦¨©©¦¡¦¤¤©£¦

ì ézøîà àGìBàL,íLbä ãéøBîe çeøä áéMî øékæäì àlà,BúðBòa.Bì øîà:ïk íà,øékæî àäé íìBòì. ¨©§¦¦§¤¨§©§¦©¦¨©¦©¤¤§¨¨©¦¥§¨§¥©§¦
áíéîLbì Ceîñ àlà íéîLbä úà ïéìàBL ïéà.éaøäãeäéøîBà:âçä ìL ïBøçàä áBè íBéa äázä éðôì øáBòä, ¥£¦¤©§¨¦¤¨¨©§¨¦©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨§¨©£¤¤¨

ïBøçàä–øékæî;ïBLàøä–øékæî Bðéà.çñt ìL ïBLàøä áBè íBéa,ïBLàøä–øékæî;ïBøçàä–øékæî Bðéà. ¨©£©§¦¨¦¥©§¦§¨¦¤¤©¨¦©§¦¨©£¥©§¦
íéîLbä úà ïéìàBL éúîéà ãò?äãeäé éaøøîBà:çñtä øáòiL ãò.øéàî éaøøîBà:ñéð àöiL ãòï,øîàpLìàåé) ©¥¨©£¦¤©§¨¦©¦§¨¥©¤©£Ÿ©¤©©¦¥¦¥©¤¥¥¦¨¤¤¡©

(âë ,á:"ïBLàøa LB÷ìîe äøBî íLb íëì ãøBiå". ©¤¨¤¤¤¤©§¨¦

``.minyb zexeab oixikfn izni`níéîùâäù éôìå .íéîùâ úåøåáâ ïéøéëæî éúîéàî àëä àðú ,íéîä ìò ïéðåãéð âçáå äðéî ÷éìñã ä"ø úëñîá àðúã éãééà
áéúëã ä"á÷ä ìù åéúåøåáâî úçà('ä áåéà):íéîùâ úåøåáâ åäì éø÷ éëä íåùî ,õøà éðô ìò øèî ïúåðä ø÷ç ïéàå úåìåãâ äùåò.bg ly oexg` aeh meinìáà

:êùåîùá éùôà éà øîåìë ,åéðô ìò ïåúé÷ åáø åì êôùå åáøì ñåë âåæîì àáù ãáòì ìùî .äìì÷ ïîéñ äëåñ éîéì íéîùâäù ,àì âçä éîé úòáù ìë.ok m`äúà
:òùåäé éáøë äëìäå .ïåùàø è"åéî ïîéñ ïúåð äúà äîå ,åøéëæé õé÷á åìéôà ,åúðåòá òîùîå ìéàåä ïéìàåù ïéàù ô"òà ïéøéëæî øîåà

a.minybd z` oil`ey oi`:íéîùâä úà ïéøéëæî ïéà åðééä.minybl jenq `l`.òùåäé éáøë àîúñå .àåä íéîùâ ïîæ êìéàå âçä ïîã ,âç ìù 'ç íåé åðééäã
'âá åðééäã ,íùâì êåîñ àìà ïúåà ïéìàåù ïéàù ,øèîå ìè ïúå øîåì åðééäã äìàù ïéðòì íä íéãåî ,íéîùâ úøëæäá ìéòì éâéìôã òùåäé éáøå øæòéìà éáø øçà ùåøéô

:ïéúéðúîá ïî÷ì éàðú éùøôîãë .åá 'æá åà ïåùçøîá.oexg`d:íùâä ãéøåî øéëæî óñåî úìôú ììôúîä.oey`xdeàìà íùâ øéëæî åðéà úéøçù úìôú ììôúîä

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

ב): ה, (ברכות שנינו miznd"כבר ziigza minyb zexeab oixikfn"תחיית בברכת (מזכירי�

בה: שאומרי� היינו גשמי�, בהורדת ה' גבורת את עשרה שמונה שבתפילת המתי�

הגש�"), ומוריד הרוח mipyd"משיב zkxaa minybd oil`eyeטל "ות� שאומרי� (היינו

מבר� ה' אתה "ברו� וחותמת: השנה" את עלינו "בר� המתחילה הברכה בתו� ומטר"

גשמי�. הזכרת של זמנה בעני� ללמד באה משנתנו השני�").

?ÌÈÓLb ˙B¯e·b ÔÈ¯ÈkÊÓ È˙ÓÈ‡Óלומר מתחילי� יו� מאיזה – ≈≈»««¿ƒƒ¿¿»ƒ
שמונה שבתפילת גבור" "אתה בברכת הגש�" ומוריד הרוח "משיב

lyעשרה? eizexeabn md minybdy itl ,"minyb zexeab" oeyl `pzd hwpe

d"awd.(גמרא)‚Á‰ ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBiÓ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈ƒ»ƒ∆∆»
הבא הלולב, מנטילת הוא שלומד בגמרא, מבואר טעמו סוכות; –

במסכת ששנינו (כמו בחג עליה� ונידוני� הואיל המי�, על לרצות

חג, של הראשו� ביו� ליטול מתחילי� לולב מה ב), א, השנה ראש

חג. של הראשו� טוב יו� בתפילת מתחילי� גשמי� גבורות הזכרת א�

‚Á‰ ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBiÓ :¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯משמיני – «ƒ¿À«≈ƒ»«¬∆∆»
ÚLB‰Èעצרת. Èa¯ BÏ ¯Ó‡:אליעזר לרבי –ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ »««ƒ¿À«ƒ¿≈«¿»ƒ

‚Áa ‰ÏÏ˜ ÔÓÈÒ ‡l‡כמו בסוכה, מלישב אותנו מונעי� שהרי – ∆»ƒ»¿»»∆»
גשמי� (כשירדו דומה הדבר למה משל, "משלו ט): ב, (סוכה ששנינו

פניו", על קיתו� (רבו) לו ושפ� לרבו כוס למזוג שבא לעבד בחג)?

כ� א� הסוכות, בחג ה� קללה שסימ� ÈkÊÓ¯ומכא� ‰nÏאת – »»«¿ƒ
בחג?! ‡ÊÚÈÏ¯הגשמי� Èa¯ BÏ ¯Ó‡:יהושע לרבי –È�‡ Û‡ »««ƒ¡ƒ∆∆«¬ƒ

ÏB‡LÏ Èz¯Ó‡ ‡Gלומר כגו� הסוכות, בחג הגשמי� על להתפלל – »«¿ƒƒ¿
ומטר" טל ‰ÌLb,,(רש"י)"ות� „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ ¯ÈkÊ‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ»«ƒ«∆∆

B˙�BÚaמוריד שהוא ה' גבורות את בחג להזכיר שמתחילי� כלומר – ¿»
צור�. בו שיש בשעה היינו בזמנו, BÏהגש� ¯Ó‡לרבי יהושע רבי – »«

Ôkאליעזר: Ì‡משיב" הוא שה' להזכיר שבאי� אומר אתה א� – ƒ≈
בעונתו, הגש�" ומוריד ÈkÊÓ¯הרוח ‡‰È ÌÏBÚÏהחמה בימות א� – ¿»¿≈«¿ƒ

"מיו� אמרת טע� ומה בעונתו, הגש� ומוריד הרוח משיב שה' יזכיר

בזמ� א� כי גשמי� גבורות מזכירי� אי� אלא חג"?! של הראשו� טוב

בגמרא), (בברייתא סובר אליעזר רבי ואמנ� ברכה. סימ� ה� שהגשמי�

בעונתו שלעול� להזכיר, הוא רשאי השנה, ימות בכל להזכיר בא שא�

הראשו� טוב מיו� אבל להזכיר, עליו חובה אי� החג עד בר�, משמע.

שאנו לפני ופיוס ריצוי דר� ה' את לשבח כדי להזכיר חובה החג של

ומרצה מקדי� לבקש הבא שכל הגשמי�, על לשאול (תוספות).באי�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÓLbÏ CeÓÒ ‡l‡ ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡�פירושי שני – ≈¬ƒ∆«¿»ƒ∆»»«¿»ƒ
אחד: פירוש זו. הלכה על בגמרא oil`ey"נאמרו oi`",�מזכירי אי� היינו

כוונתה מקו� מכל "שאלה" לשו� המשנה שנקטה פי על שא� כלומר

גבורות שמזכירי� היא יהושע כרבי משנתנו וסת� גשמי�, להזכרת כא�

האחרו טוב מיו� ששנינו:גשמי� וזהו חג, של �minybd z` oil`ey oi`

minybl jenq `l`�האחרו ביו� אלא הגשמי� את מזכירי� אי� כלומר –

– הוא. גשמי� זמ� ואיל� החג שמ� לגשמי�, סמו� שהוא חג, של

אחר: minybdפירוש z` oil`ey oi`טל "ות� לומר מתחילי� אי� –

עשרה, שמונה שבתפילת השני� בברכת minyblומטר" jenq `l`–

אלא זו פיסקה הובאה לא זה פירוש ולפי הבאה; במשנה שיבואר כפי

במשנה שנחלקו יהושע ורבי אליעזר שרבי להשמיענו מוסגר, כמאמר

אלא זמנה שאי� גשמי�, בשאלת ה� מודי� גשמי� בהזכרת הקודמת

לגשמי�. ÌBÈaסמו� ‰·z‰ È�ÙÏ ¯·BÚ‰ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈»≈ƒ¿≈«≈»¿
‚Á‰ ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË,עצרת בשמיני הציבור שליח היינו – »«¬∆∆»

ÔB¯Á‡‰,�מוס תפילת המתפלל –¯ÈkÊÓומוריד הרוח "משיב – »«¬«¿ƒ
שחרית,‰¯‡ÔBLהגש�"; תפילת המתפלל –¯ÈkÊÓ B�È‡,�גש – »ƒ≈«¿ƒ

הטל" "מוריד עוד אומר ÏL(רמב"�).אלא ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ,ÁÒt,שחרית בתפילת הציבור שליח –¯ÈkÊÓמשיב" – ∆«»ƒ«¿ƒ

הגש�"; ומוריד מוס�,‰‡ÔB¯Áהרוח בתפילת הציבור שליח –B�È‡ »«¬≈
¯ÈkÊÓ,יהודה רבי של טעמו מבואר בירושלמי טל. אלא גש� – «¿ƒ

מ אי� החגי� של התפילות הטל",שברוב "מוריד אלא גש� זכירי�

לעול�. יפה סימ� שהטל מפני בטל, המועדות שיצאו ‡È˙ÓÈכדי „Ú«≈»«
ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BLבברכת ומטר" טל "ות� אומרי� מתי עד – ¬ƒ∆«¿»ƒ

עשרה? שבשמונה עלינו" ÚiL·¯"בר� „Ú :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈«∆«¬…
ÁÒt‰בגמרא ומטר". טל "ות� אומרי� עדיי� המועד שבחול כלומר – «∆«

שליח פסח של הראשו� טוב שביו� סובר יהודה רבי והלא שואלי�:

תנאי� שני ומשיבי�: גש�? מזכיר אינו מוס� תפילת המתפלל הציבור

יהודה. רבי של בדעתו החולקי� iLˆ‡ה� „Ú :¯ÓB‡ ¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ≈«∆≈≈
ÔÒÈ�,"ומטר טל "ות� אומרי� ניס� חודש גמר עד –„¯BiÂ" :¯Ó‡pL ƒ»∆∆¡««∆

"ÔBL‡¯a LB˜ÏÓe ‰¯BÓ ÌLb ÌÎÏ,�ניס הוא הראשו�, בחודש – »∆∆∆∆«¿»ƒ
לברכה. הוא הגש� עדיי� ניס� חודש שבכל dcediהרי iaxk dklde

`yixayעד עצרת שמיני של מוס� מתפילת הוא גשמי� הזכרת שזמ� ,

פסח של הראשו� טוב יו� של שחרית ב,תפילת תפילה הל' (רמב"�

izdw - zex`ean zeipyn
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âGLaíéîLbä úà ïéìàBL ïåLçøîa äL.ìàéìîb ïaøøîBà:Ba äòáLa,âçä øçà íBé øNò äMîç,ïBøçà òébiL éãk ¦§¨§©§¤§¨£¦¤©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨£¦¨¨¨©©¤¨§¥¤©¦©©£
úøt øäðì ìàøNéaL. ¤§¦§¨¥¦§©§¨

ãíéîLb eãøé àGå ïåLçøîa øNò äòáL òébä–GL ïépòúî íéãéçéä eìéçúäúBiðòz L.äëLçMî ïéúBLå ïéìëBà, ¦¦©¦§¨¨¨§©§¤§¨§¨§§¨¦¦§¦©§¦¦¦§©¦¨©£¦§¦§¦¦¤¨¥¨
ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa ïéøzîe. ª¨¦¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨

äíéîLb eãøé àGå åìñk Lãç Làø òébä–GL ïéøæBb ïéc úéaøeavä ìò úBiðòz L;äëLçMî ïéúBLå ïéìëBà,ïéøzîe ¦¦©ŸŸ¤¦§¥§¨§§¨¦¥¦§¦¨©£¦©©¦§¦§¦¦¤¨¥¨ª¨¦
ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa. ¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨

åeðòð àGå elà eøáò–GL ïéøæBb ïéc úéaøeavä ìò úBøçà úBiðòz L.íBé ãBòaî ïéúBLå ïéìëBà,äëàìîa ïéøeñàå ¨§¥§©£¥¦§¦¨©£¦£¥©©¦§¦§¦¦§©£¦¦§¨¨
ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe,úBàöçønä úà ïéìòBðå.eðòð àGå elà eøáò–ïéøæBb ïéc úéa ¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨§£¦¤©¤§£¨¨§¥§©£¥¦§¦

òáL ãBò íäéìò,GL ïäLøeavä ìò úBiðòz äøNò L.éøäúBðBLàøä ìò úBøúé elà,ïéìòBðå ïéòéøúî elàaL £¥¤¤©¤¥§¤§¥©£¦©©¦£¥¥§¥©¨¦¤¨¥©§¦¦§£¦
úBéeðçä úà.äëLç íò ïéhî éðMa,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe. ¤©£©¥¦©¦¦£¥¨©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨

åäðéð éàðú éøú ,øéëæî åðéà ïåøçàä çñô ìù ïåùàøä è"åéá äãåäé éáø øîà÷ àëäå ,çñôä øåáòéù ãò øîåà äãåäé éáø êåîñá ïðúã àäå .äãåäé éáøë äëìäå .ìè
:é"øã àáéìàå

b.minybd z` oil`ey oeygxna dylyaúôå÷úì íåé íéùù ãò íéìàåù ïéà äìåâá ìáà ,ìàøùé õøàá éìéî éðäå .íéðùä úëøáá øèîå ìè ïúå íéøîåà
:íéîùâä ìåàùì ïéìéçúî åîöò íéùù íåéáå ,éøùú.zxt xdpl l`xyiay oexg`d:íéîùâä íå÷éñôé àìå ,ïäéúáì íéøæåçä ìâøì åìòù ïúåà

c.oeygxna xyr dray ribd:øùò äòáùå ,äòáùå ,ïåùçøîá äùìù ïäù ,íéðîæ 'â åøáò øáëå.micigid eligzd:íéîëç éãéîìú.zeiprz ylyéðù
:éðùå éùéîçå.dkiygyn mizeye milke`òá÷ úðéù ïùéù øçàì ìáà .ïùé àìù ïîæ ìë øçùä ãåîò äìòéù ãò úéðòúä ìéì ìë úåúùìå ìåëàì íäì øúåî

:àøáúñî éëäå .äéúùì òá÷ ïéàã éàðú éòá àì äéúù ,éàðú éòá äìéëàã éøîàã úéàå .ïùéù íãå÷ äìçúî äðúä àì íà úåúùìå ìåëàì øåñà
e.xeavd lr zeiprz xyr dyly ody:ïéðîä ïî íðéà íéãéçéã úåéðòúå ,ùù åðòúä øáëù.oirixzn:úåøôåùá.oihn ipyaéúìã ïéçúåô úéðòú ìù éðùá

`xephxa yexit

שאי�טו) נמצא הגשמי�. שאלת אי� הגשמי� הזכרת שאי� ובזמ� .

פסח. ערב של המנחה תפילת עד אלא הגשמי� את שואלי�

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שבשמונה השני� בברכת ומטר" טל "ות� לומר מתחילי� מתי ללמד, באה משנתנו

עשרה.

GLaÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÂLÁ¯Óa ‰L�ות" לומר מתחילי� – ƒ¿»¿«¿∆¿»¬ƒ∆«¿»ƒ
עשרה, שמונה שבתפילת השנה..." את עלינו "בר� בברכת ומטר" טל

ישראל. באר� הראשו� הגש� עונת מתחילה זה שביו� «̄»Ôaלפי
Ba ‰Ú·La :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓbלומר מתחילי� במרחשו� בשבעה – «¿ƒ≈≈¿ƒ¿»

והיינו ומטר", טל ‰Á‚"ות� ¯Á‡ ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ,סוכות –È„k ¬ƒ»»»««∆»¿≈
Ï‡¯NÈaL ÔB¯Á‡ ÚÈbiLעד ש� ושהה לירושלי� לרגל שעלה – ∆«ƒ««¬∆¿ƒ¿»≈

החג, t¯˙אחרי ¯‰�Ï,�מירושלי ביותר הרחוק סוריא לגבול היינו – ƒ¿«¿»
הגשמי�. ידביקוהו l`ilnbולא oaxk dkldeתפילה הל' רמב"� (גמרא;

טז) לומרב, מתחילי� בגולה אבל ישראל. באר� אמורי�? דברי� במה .

תשרי תקופת אחר שישי� ביו� ומטר" טל רמב"�"ות� בגמרא; (ברייתא

.ש�)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÂLÁ¯Óa ¯NÚ ‰Ú·L ÚÈb‰עונת של האחרו� הזמ� שהוא – ƒƒ«ƒ¿»»»¿«¿∆¿»
(לדעת הראשו� הגש� בעונת ה� זמני� שלשה שכ� הראשו�, הגש�

עברו וא� בו. עשר ושבעה בו, שבעה במרחשו�, שלשה מאיר): רבי

הללו, הזמני� שלשת ÌÈÓLbכל e„¯È ‡GÂ,ישראל באר� –eÏÈÁ˙‰ ¿»¿¿»ƒƒ¿ƒ
ÌÈ„ÈÁÈ‰היינו חכמי�– "תוספותתלמידי ועיי� ברטנורא; הרא"ש; (גמרא; «¿ƒƒ
טוב") GLיו� ÔÈpÚ˙Ó˙Bi�Úz Lבשבוע ובשני ובחמישי בשני – ƒ¿«ƒ»«¬ƒ
,(a"da)‰ÎLÁMÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡�למתעני שמותר כלומר – ¿ƒ¿ƒƒ∆»≈»

עלות עד התענית, יו� שלפני הלילה כל ולשתות לאכול אלו בתעניות

אינו קבע שנת יש� א� אבל יש�, כשלא אמורי�? דברי� במה השחר.

לישו� ששכב קוד� מתחילה כ� על התנה כ� א� אלא ואוכל, (גמרא;חוזר

ברטנורא); ÏÈÚ�·e˙ירושלמי; ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
LÈÓL˙·e Ïc�q‰‰hn‰.הללו התענית בימי – ««¿»¿«¿ƒ«ƒ»

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓLb e„¯È ‡GÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿»¿¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

GL˙Bi�Úz L,בשבוע ושני וחמישי שני –¯eav‰ ÏÚ;כולו – »«¬ƒ««ƒ
אלו בתעניות ÎLÁMÓ‰וא� ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡שלפני בלילה – ¿ƒ¿ƒƒ∆»≈»

הקודמת. במשנה כמבואר ÈÁ¯·eˆ‰התענית ‰Î‡ÏÓa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»
‰hn‰ LÈÓL˙·e Ïc�q‰ ˙ÏÈÚ�·e ‰ÎÈÒ·eתעניות כדי� – ¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»

הקודמת. במשנה ששנינו היחידי�

ו ה נ ש מ ר ו א ב

el‡ e¯·Ú,הציבור על די� בית שגזרו הראשונות התעניות שלש – »¿≈
e�Ú� ‡GÂ,�גשמי ירדו ולא השמי�, מ� –GL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙ÈaL ¿«¬≈ƒ¿ƒ»

¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡ ˙Bi�Úzתעניות ובשלוש ושני; וחמישי שני – «¬ƒ¬≈««ƒ
ÌBÈאלו „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ולשתות לאכול שמפסיקי� כלומר – ¿ƒ¿ƒƒ¿

כיפור בצו� שנוהגי� כמו משחשיכה, בתענית ומתחילי� יו�, מבעוד

באב. הללוÔÈ¯eÒ‡Âובתשעה התענית בימי –‰Î‡ÏÓaשנאמר – «¬ƒƒ¿»»
יד): א, ודרשו:(יואל עצרה", קראו צו� כעצרת"dxvr""קדשו –

– עצרת ושמיני א�רש"י(שבועות מלאכה בעשיית אסור עצרת מה ,(

מלאכה בעשיית אסור כלÈÁ¯·eˆ‰,(גמרא)תענית ברחיצת היינו – ƒ¿ƒ»
מותר ורגלי� ידי� פני�, אבל בחמי�, תעניתהגו� הל' רמב"� (גמרא;

ד), ‰hn‰ג, LÈÓL˙·e Ïc�q‰ ˙ÏÈÚ�·e ‰ÎÈÒ·e�שמחמירי – ¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»
תענוג, בה� שיש דברי� בה� לעשות שלא אלו ‡˙בתעניות ÔÈÏÚB�Â¿¬ƒ∆

˙B‡ˆÁ¯n‰�לרחו יבואו שלא החמי�, המרחצאות את סוגרי� – «∆¿¬»
�e�Úבה�. ‡GÂ el‡ e¯·Ú,�גשמי ירדו לא ועדיי� –ÔÈc ˙Èa »¿≈¿«¬≈ƒ

Ú·L „BÚ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb,וחמישי ושני וחמישי, שני תעניות: – ¿ƒ¬≈∆∆«
ושני, וחמישי GLושני Ô‰L¯eav‰ ÏÚ ˙Bi�Úz ‰¯NÚ L�ע – ∆≈¿∆¿≈«¬ƒ««ƒ

להשמיענו כדי המניי�, את המשנה ונקטה הקודמות; התעניות שש

גשמי� עצירת מפני הציבור על תעניות עשרה משלש יותר גוזרי� שאי�

טוב"). יו� "תוספות ‡el(עיי� È¯‰,האחרונות התעניות שבע –˙B¯˙È ¬≈≈¿≈
˙B�BL‡¯‰ ÏÚ,�שלפניה התעניות שלש –ÔÈÚÈ¯˙Ó el‡aL– «»ƒ∆»≈«¿ƒƒ

בשופרות, ותוקעי� ‰BÈe�Á˙מריעי� ˙‡ ÔÈÏÚB�Â�נועלי אי� בר�, – ¿¬ƒ∆«¬
המוכרות החנויות אבל אוכל, צרכי מוכרות שאינ� חנויות אלא היו� לכל

אוכל: שני,È�Maצרכי שביו� בתעניות –‰ÎLÁ ÌÚ ÔÈhÓ– «≈ƒ«ƒƒ¬≈»
פות לקנותכלומר שיוכלו כדי ערב, לעת החנויות דלתי את מעט חי�

הערב, בשביל אוכל ÔÈ¯zÓצרכי ÈLÈÓÁ·eהחנויות את לפתוח – «¬ƒƒÀ»ƒ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt ziprz zkqn

æeðòð àGå elà eøáò–ïzîe àOîa ïéèòîî,äòéèðáe ïéðáa,ïéàeOðáe ïéñeøàa,Bøáçì íãà ïéa íBìL úìéàLáe,éðák ¨§¥§©£§©£¦§©¨©¨§¦§¨¦§¦¨§¥¦§¦¦¦§¦©¨¥¨¨©£¥¦§¥
íB÷nì ïéôeæpä íãà.ïñéð àöiL ãò íépòúîe íéøæBç íéãéçéä.eãøéå ïñéð àöéíéîLb–äìì÷ ïîéñ,øîàpLà ìàåîù) ¨¨©§¦©¨©§¦¦§¦¦§©¦©¤¥¥¦¨¨¨¦¨§¨§§¨¦¦¨§¨¨¤¤¡©

(æé ,áé:øîBâå "íBiä íéhç-øéö÷ àGä". £§¦¦¦©§¥
é ð ù ÷ ø ô

àãöék úBiðòz øãñ?øéò ìL dáBçøì äázä úà ïéàéöBî;Làøáe àéNpä Làøáe äázä éab ìò äì÷î øôà ïéðúBðå ¥¤©£¦¥©¦¦¤©¥¨¦§¨¤¦§§¦¥¤©§¤©©¥©¥¨§Ÿ©¨¦§Ÿ
ïéc úéa áà;BLàøa ïúBð ãçàå ãçà ìëå.ïéLeaë éøác ïäéðôì øîBà ïäaL ï÷fä:eðéçà,äåðéð éLðàa øîàð àG: ©¥¦§¨¤¨§¤¨¥§Ÿ©¨¥¤¨¤¥¦§¥¤¦§¥¦¦©¥¤¡©§©§¥¦§¥

"íúéðòz úàå íwN úà íéäGàä àøiå",àlà(é ,â äðåé):íäéNòî-úà íéäGàä àøiå","äòøä íkøcî eáL-ék;äìawáe ©©§¨¡¦¤©¨§¤©£¦¨¤¨©©§¨¡¦¤©£¥¤¦¨¦©§¨¨¨¨©©¨¨
øîBà àeä(âé ,á ìàåé):"íëéãâa-ìàå íëááì eòø÷å". ¥§¦§§©§¤§©¦§¥¤

áälôúa eãîò.ìéâøå ï÷æ äázä éðôì ïéãéøBî,í÷éø Búéáe íéða Bì Léå,älôza íìL Baì àäiL éãk.íäéðôì øîBàå ¨§¦§¦¨¦¦¦§¥©¥¨¨¥§¨¦§¤¨¦¥¥¨§¥¤§¥¦¨¥©§¦¨§¥¦§¥¤

:õåçì ïúøåçñ ïéàéöåî ïéà ìáà ,áøò úòì úö÷ úåéåðçä.mixzen iyingae:íåéä ìë çåúôì
f.drihpae oipaaúéá ìáà .åéúçú íéëìîä ìééèì õøàä ìò êñéîä ìåãâ ïìéà ïåâë äçîù ìù äòéèðå ,åúôåç åá úåùòì úåðúç úéá ïåâë äçîù ìù ïéðá à÷åãå

:øúåî åéúåøéôì ïìéà úòéèðå ,åá øåãìdllw oniq minybd oqip `vi.íééàä ìáà ,äá àöåéëå ìàøùé õøàá åììä íéðéãä ìëå .ïñéð [àöéù] íãå÷ ììë åãøé àìùë
åãøé àìå ïäì òåãéä ïîæä åúåà øáò íàå ,íäì êéøö àåäù ïîæá íéîùâä ìàåù ãçàå ãçà ìë ,ìàøùé õøà ìù íéîùâä ïîæë åðéà íäìù íéîùâä ïîæù íé÷åçøä

:ïéúéðúîá éåðùä øãñë íéãéçéä åðòúäù øçà øåáöä ìò úåéðòú íéøæåâ íå÷î åúåà ìù ã"á ,íéîùâ
a`.cvik zeiprz xcq:éøééî à÷ úåðåøçà úåéðòú òáùá.daizd z`äáåçøì äîìå .åðéðååòá äæáúðå åðì äéä òåðö éìë øîåìë ,åá çðåî äøåú øôñù ïåøàä

:øéò ìù äáåçøá àéñäøôá åðîöò äæáð ,åðéðòð àìå úñðëä úéáá äòðöá åð÷òö ,øîåì ,øéò ìù.dlwn xt`øôà àðú øôà éø÷à éîð øôòã íåùîå .äôøù øôà
:íçøéå ÷çöé ìù åúãé÷ò ä"á÷ä øåëæéù éãë ùîî øôà äéäéù êéøö àëäã ,äì÷î.daizd iab lráéúëã íåùî( â"ñ äéòùé):øö åì íúøö ìëá`iypd y`xae

.'eke:íéøçàî ùééáúîì åîöòî ùééáúî äîåã åðéàù éôì ,øúåé åùééáúéù éãë ,íéìèåð íðéà ïîöò ïäå.miyeak ixacåøéæçäì íãà ìù åáì ïéùáåëù íéøáã
:áèåîì.dlawae:íéàéáðä éøáãá

a.libxe:äìôú øãñ òãåéä.owix eziae mipa el yie,úåøéáòä ïî ï÷éø åúéá ð"à .äðååëá ììôúî åéìò äîåâò åùôðù êåúîå ,åéðá úà ñðøôì äîá åúéáá ïéàù
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היו�, ‰aM˙כל „B·k È�tÓהשבת צרכי לקנות שיוכלו ("תוספות– ƒ¿≈¿««»
טוב") .יו�

ז ה נ ש מ ר ו א ב

el‡ e¯·Ú,האחרונות התעניות שבע –e�Ú� ‡GÂעוד גוזרי� אי� – »¿≈¿«¬
שאי� לפי הקודמת, במשנה כבר שהזכרנו כמו הציבור, על תעניות

מדי יותר הציבור את בגמרא)מטריחי� אלא(ברייתא ,‡OÓa ÔÈËÚÓÓ¿«¬ƒ¿«»
‰ÚÈË�·e ÔÈ�·a ,ÔzÓe,שמחה של בבניי� דווקא מבואר: בגמרא – «»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

לנוח גדול איל� כגו� שמחה, של ובנטיעה לבנו, חתנות בית כגו�

וכיור, ציור כגו� שמחה של בבניי� כותב: והרמב"� תחתיו; ולטייל

איל� ונטיעת לדירה בית אבל הדס; מיני כגו� שמחה של ובנטיעה

ממעטי� וכ� מותר. ÌBÏLלפירות ˙ÏÈ‡L·e ,ÔÈ‡eO�·e ÔÈÒe¯‡a¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ«»
ÌB˜nÏ ÔÈÙeÊp‰ Ì„‡ È�·k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa�בה נזפו כאילו – ≈»»«¬≈ƒ¿≈»»«¿ƒ«»

השמי�. חכמי�,‰ÌÈ„ÈÁÈמ� תלמידי –ÌÈpÚ˙Óe ÌÈ¯ÊBÁבשני – «¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ
בשבוע, �ÔÒÈובחמישי ‡ˆiL „Ú,הראשונות בתעניות כמו ונוהגי� – «∆≈≈ƒ»

וכו' וברחיצה במלאכה ומותרי� משחשכה ושותי� .(רמב"�)שאוכלי�

ÔÒÈ� ‡ˆÈ:מבואר בירושלמי –,dtewz ly oqip�שלושי שעברו והיינו »»ƒ»
ניס�, תקופת לאחר ÌÈÓLbיו� e„¯ÈÂבמשנה הגירסה היא כ� – ¿»¿¿»ƒ

מדוייקי� ספרי� ובשאר טוב")שבגמרא יו� הדברי�:("תוספות ופירוש ,

ירדו, ניס� שיצא ולאחר גשמי�, ירדו לא ניס� סו� עד ˜ÏÏ‰א� ÔÓÈÒƒ»¿»»
גורסי�: ויש הוא; –,minyb ecxi `le oqip `viהכוונה זו גירסה לפי וא�

אחר היורדי� הגשמי� הרי כלל, גשמי� ירדו ולא ניס� יצא שא� היא,

ה�; קללה סימ� ÓB‚Â¯כ� "ÌBi‰ ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ‡G‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬¿ƒƒƒ«¿≈
לע�: אמר הנביא שמואל –ozie 'd l` `xw` ,meid mihg xivw `ld"

mkl le`yl 'd ipira mziyr xy` dax mkzrx ik e`xe erce ,xhne zelew

"jlnאלא ברכה גש� אינו המטר הרי היא, קציר ועונת הואיל כלומר ,

ה'. של לכעסו אות

א ה נ ש מ ר ו א ב

תפילה, של מיוחד סדר נהוג היה הציבור, על די� בית שגזרו האחרונות תעניות בשבע

אותו של הפרטי� באי� א�ה) (משניות זה בפרק התעוררות. דברי נאמרו התפילה וקוד�

סדר.

˙Bi�Úz ¯„Òהאחרונות התעניות שבע של –(`xnba `ziixa)– ≈∆«¬ƒ

‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ?„ˆÈk,שבתוכו התורה ספר ע� הקודש ארו� – ≈«ƒƒ∆«≈»
¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯Ï:לומר לרחוב? יוצאי� למה אמרו: בגמרא – ƒ¿»∆ƒ

בפרהסיא". עצמנו נבזה נענינו, ולא הכנסת), (בבית בצנעא "זעקנו

התיבה? את מוציאי� בעוונינו";ולמה ונתבזה לנו היה צנוע "כלי לומר:

‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ�˙B�Â,שרפה אפר –‰·z‰ Èab ÏÚשנאמר משו� – ¿¿ƒ≈∆«¿∆««≈«≈»
ט): יג, צר".(ישעיה לו צרת� ‡·"בכל L‡¯·e ‡ÈNp‰ L‡¯·e¿…«»ƒ¿…«

ÔÈc ˙Èaהנשיא בראש ונות� האפר מ� נוטל הע� מ� שאחד כלומר – ≈ƒ
את בעצמ� נותני� ואינ� התפילי�; הנחת במקו� די�, בית אב ובראש

מתבייש דומה שאינו יתרה, בושה לה� שתהא כדי ראש�, על האפר

נפש עגמת לה� יש חשיבות� מתו� שכ� מאחרי�, למתבייש מעצמו

ראש� על אפר נותני� כשאחרי� ורש"י)יותר נקטה(גמרא משנתנו ;

ממש; אפר צרי� וכא� עפר, ג� משמעו סת� שאפר לפי מקלה" "אפר

BL‡¯a Ô˙B� „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ.אפר –Ô‰aL Ô˜f‰�ג והוא – ¿»∆»¿∆»≈¿…«»≈∆»∆
ÔÈLeaÎ,(גמרא)חכ� È¯·c Ô‰È�ÙÏ ¯ÓB‡את הכובשי� דברי� – ≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ

למוטב, להחזיר� `xne:לב� `ed jkeÈL�‡a ¯Ó‡� ‡G ,e�ÈÁ‡«≈∆¡«¿«¿≈
‡¯iÂ" :‡l‡ ,"Ì˙È�Úz ˙‡Â ÌwN ˙‡ ÌÈ‰G‡‰ ‡¯iÂ" :‰Â�È�ƒ¿≈««¿»¡ƒ∆«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿

"‰Ú¯‰ Ìk¯cÓ e·LŒÈk ,Ì‰ÈNÚÓŒ˙‡ ÌÈ‰G‡‰�שאי ומכא� – »¡ƒ∆«¬≈∆ƒ»ƒ«¿»»»»
טובי�. ומעשי� תשובה אלא מועילי� והתענית –Ïaw·e‰השק ««»»

הנביאי�, ‡ÓB¯בדברי ‡e‰:הנביא אומר –ÌÎ··Ï eÚ¯˜Â" ≈¿ƒ¿¿«¿∆
"ÌÎÈ„‚aŒÏ‡Âעד כוחו כפי כיבושי� בדברי הזק� מארי� וכ� – ¿«ƒ¿≈∆
ו לב� גמורהשמכניע לתשובה .(רמב"�)מעורר�

ולא אומר" הוא "ובקבלה המשנה נקטה השני שבפסוק הטע�, מבואר ברש"י

את ומזהיר ומודיע מצווה שהנביא מקו� שכל לפי הראשו�, בפסוק כ� נקטה

בפסוק כמו הנביא, דבר נזכר שלא במקו� אבל "קבלה", לו קוראי� ישראל,

דבר, ממנו למדי� אגב ודר� והול�, כמספר שהוא במשנתנו, המובא הראשו�

"קבלה". לו קוראי� אי�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰lÙ˙a e„ÓÚלהתפלל עומדי� היו הזק� של הכיבושי� דברי לאחר – »¿ƒ¿ƒ»
מקו�, ‰eide‰·zבאותו È�ÙÏ ÔÈ„È¯BÓ,ציבור שליח –ÏÈ‚¯Â Ô˜Ê ƒƒƒ¿≈«≈»»≈¿»ƒ

התפילה, בסדר הרגיל –ÌÈ�a BÏ LÈÂ,עליו שפרנסת� –B˙È·e ¿∆»ƒ≈

izdw - zex`ean zeipyn
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æeðòð àGå elà eøáò–ïzîe àOîa ïéèòîî,äòéèðáe ïéðáa,ïéàeOðáe ïéñeøàa,Bøáçì íãà ïéa íBìL úìéàLáe,éðák ¨§¥§©£§©£¦§©¨©¨§¦§¨¦§¦¨§¥¦§¦¦¦§¦©¨¥¨¨©£¥¦§¥
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(æé ,áé:øîBâå "íBiä íéhç-øéö÷ àGä". £§¦¦¦©§¥
é ð ù ÷ ø ô

àãöék úBiðòz øãñ?øéò ìL dáBçøì äázä úà ïéàéöBî;Làøáe àéNpä Làøáe äázä éab ìò äì÷î øôà ïéðúBðå ¥¤©£¦¥©¦¦¤©¥¨¦§¨¤¦§§¦¥¤©§¤©©¥©¥¨§Ÿ©¨¦§Ÿ
ïéc úéa áà;BLàøa ïúBð ãçàå ãçà ìëå.ïéLeaë éøác ïäéðôì øîBà ïäaL ï÷fä:eðéçà,äåðéð éLðàa øîàð àG: ©¥¦§¨¤¨§¤¨¥§Ÿ©¨¥¤¨¤¥¦§¥¤¦§¥¦¦©¥¤¡©§©§¥¦§¥

"íúéðòz úàå íwN úà íéäGàä àøiå",àlà(é ,â äðåé):íäéNòî-úà íéäGàä àøiå","äòøä íkøcî eáL-ék;äìawáe ©©§¨¡¦¤©¨§¤©£¦¨¤¨©©§¨¡¦¤©£¥¤¦¨¦©§¨¨¨¨©©¨¨
øîBà àeä(âé ,á ìàåé):"íëéãâa-ìàå íëááì eòø÷å". ¥§¦§§©§¤§©¦§¥¤

áälôúa eãîò.ìéâøå ï÷æ äázä éðôì ïéãéøBî,í÷éø Búéáe íéða Bì Léå,älôza íìL Baì àäiL éãk.íäéðôì øîBàå ¨§¦§¦¨¦¦¦§¥©¥¨¨¥§¨¦§¤¨¦¥¥¨§¥¤§¥¦¨¥©§¦¨§¥¦§¥¤

:õåçì ïúøåçñ ïéàéöåî ïéà ìáà ,áøò úòì úö÷ úåéåðçä.mixzen iyingae:íåéä ìë çåúôì
f.drihpae oipaaúéá ìáà .åéúçú íéëìîä ìééèì õøàä ìò êñéîä ìåãâ ïìéà ïåâë äçîù ìù äòéèðå ,åúôåç åá úåùòì úåðúç úéá ïåâë äçîù ìù ïéðá à÷åãå

:øúåî åéúåøéôì ïìéà úòéèðå ,åá øåãìdllw oniq minybd oqip `vi.íééàä ìáà ,äá àöåéëå ìàøùé õøàá åììä íéðéãä ìëå .ïñéð [àöéù] íãå÷ ììë åãøé àìùë
åãøé àìå ïäì òåãéä ïîæä åúåà øáò íàå ,íäì êéøö àåäù ïîæá íéîùâä ìàåù ãçàå ãçà ìë ,ìàøùé õøà ìù íéîùâä ïîæë åðéà íäìù íéîùâä ïîæù íé÷åçøä

:ïéúéðúîá éåðùä øãñë íéãéçéä åðòúäù øçà øåáöä ìò úåéðòú íéøæåâ íå÷î åúåà ìù ã"á ,íéîùâ
a`.cvik zeiprz xcq:éøééî à÷ úåðåøçà úåéðòú òáùá.daizd z`äáåçøì äîìå .åðéðååòá äæáúðå åðì äéä òåðö éìë øîåìë ,åá çðåî äøåú øôñù ïåøàä

:øéò ìù äáåçøá àéñäøôá åðîöò äæáð ,åðéðòð àìå úñðëä úéáá äòðöá åð÷òö ,øîåì ,øéò ìù.dlwn xt`øôà àðú øôà éø÷à éîð øôòã íåùîå .äôøù øôà
:íçøéå ÷çöé ìù åúãé÷ò ä"á÷ä øåëæéù éãë ùîî øôà äéäéù êéøö àëäã ,äì÷î.daizd iab lráéúëã íåùî( â"ñ äéòùé):øö åì íúøö ìëá`iypd y`xae

.'eke:íéøçàî ùééáúîì åîöòî ùééáúî äîåã åðéàù éôì ,øúåé åùééáúéù éãë ,íéìèåð íðéà ïîöò ïäå.miyeak ixacåøéæçäì íãà ìù åáì ïéùáåëù íéøáã
:áèåîì.dlawae:íéàéáðä éøáãá

a.libxe:äìôú øãñ òãåéä.owix eziae mipa el yie,úåøéáòä ïî ï÷éø åúéá ð"à .äðååëá ììôúî åéìò äîåâò åùôðù êåúîå ,åéðá úà ñðøôì äîá åúéáá ïéàù

`xephxa yexit

היו�, ‰aM˙כל „B·k È�tÓהשבת צרכי לקנות שיוכלו ("תוספות– ƒ¿≈¿««»
טוב") .יו�

ז ה נ ש מ ר ו א ב

el‡ e¯·Ú,האחרונות התעניות שבע –e�Ú� ‡GÂעוד גוזרי� אי� – »¿≈¿«¬
שאי� לפי הקודמת, במשנה כבר שהזכרנו כמו הציבור, על תעניות

מדי יותר הציבור את בגמרא)מטריחי� אלא(ברייתא ,‡OÓa ÔÈËÚÓÓ¿«¬ƒ¿«»
‰ÚÈË�·e ÔÈ�·a ,ÔzÓe,שמחה של בבניי� דווקא מבואר: בגמרא – «»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

לנוח גדול איל� כגו� שמחה, של ובנטיעה לבנו, חתנות בית כגו�

וכיור, ציור כגו� שמחה של בבניי� כותב: והרמב"� תחתיו; ולטייל

איל� ונטיעת לדירה בית אבל הדס; מיני כגו� שמחה של ובנטיעה

ממעטי� וכ� מותר. ÌBÏLלפירות ˙ÏÈ‡L·e ,ÔÈ‡eO�·e ÔÈÒe¯‡a¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ«»
ÌB˜nÏ ÔÈÙeÊp‰ Ì„‡ È�·k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa�בה נזפו כאילו – ≈»»«¬≈ƒ¿≈»»«¿ƒ«»

השמי�. חכמי�,‰ÌÈ„ÈÁÈמ� תלמידי –ÌÈpÚ˙Óe ÌÈ¯ÊBÁבשני – «¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ
בשבוע, �ÔÒÈובחמישי ‡ˆiL „Ú,הראשונות בתעניות כמו ונוהגי� – «∆≈≈ƒ»

וכו' וברחיצה במלאכה ומותרי� משחשכה ושותי� .(רמב"�)שאוכלי�

ÔÒÈ� ‡ˆÈ:מבואר בירושלמי –,dtewz ly oqip�שלושי שעברו והיינו »»ƒ»
ניס�, תקופת לאחר ÌÈÓLbיו� e„¯ÈÂבמשנה הגירסה היא כ� – ¿»¿¿»ƒ

מדוייקי� ספרי� ובשאר טוב")שבגמרא יו� הדברי�:("תוספות ופירוש ,

ירדו, ניס� שיצא ולאחר גשמי�, ירדו לא ניס� סו� עד ˜ÏÏ‰א� ÔÓÈÒƒ»¿»»
גורסי�: ויש הוא; –,minyb ecxi `le oqip `viהכוונה זו גירסה לפי וא�

אחר היורדי� הגשמי� הרי כלל, גשמי� ירדו ולא ניס� יצא שא� היא,

ה�; קללה סימ� ÓB‚Â¯כ� "ÌBi‰ ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ‡G‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬¿ƒƒƒ«¿≈
לע�: אמר הנביא שמואל –ozie 'd l` `xw` ,meid mihg xivw `ld"

mkl le`yl 'd ipira mziyr xy` dax mkzrx ik e`xe erce ,xhne zelew

"jlnאלא ברכה גש� אינו המטר הרי היא, קציר ועונת הואיל כלומר ,

ה'. של לכעסו אות

א ה נ ש מ ר ו א ב

תפילה, של מיוחד סדר נהוג היה הציבור, על די� בית שגזרו האחרונות תעניות בשבע

אותו של הפרטי� באי� א�ה) (משניות זה בפרק התעוררות. דברי נאמרו התפילה וקוד�

סדר.

˙Bi�Úz ¯„Òהאחרונות התעניות שבע של –(`xnba `ziixa)– ≈∆«¬ƒ

‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ?„ˆÈk,שבתוכו התורה ספר ע� הקודש ארו� – ≈«ƒƒ∆«≈»
¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯Ï:לומר לרחוב? יוצאי� למה אמרו: בגמרא – ƒ¿»∆ƒ

בפרהסיא". עצמנו נבזה נענינו, ולא הכנסת), (בבית בצנעא "זעקנו

התיבה? את מוציאי� בעוונינו";ולמה ונתבזה לנו היה צנוע "כלי לומר:

‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ�˙B�Â,שרפה אפר –‰·z‰ Èab ÏÚשנאמר משו� – ¿¿ƒ≈∆«¿∆««≈«≈»
ט): יג, צר".(ישעיה לו צרת� ‡·"בכל L‡¯·e ‡ÈNp‰ L‡¯·e¿…«»ƒ¿…«

ÔÈc ˙Èaהנשיא בראש ונות� האפר מ� נוטל הע� מ� שאחד כלומר – ≈ƒ
את בעצמ� נותני� ואינ� התפילי�; הנחת במקו� די�, בית אב ובראש

מתבייש דומה שאינו יתרה, בושה לה� שתהא כדי ראש�, על האפר

נפש עגמת לה� יש חשיבות� מתו� שכ� מאחרי�, למתבייש מעצמו

ראש� על אפר נותני� כשאחרי� ורש"י)יותר נקטה(גמרא משנתנו ;

ממש; אפר צרי� וכא� עפר, ג� משמעו סת� שאפר לפי מקלה" "אפר

BL‡¯a Ô˙B� „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ.אפר –Ô‰aL Ô˜f‰�ג והוא – ¿»∆»¿∆»≈¿…«»≈∆»∆
ÔÈLeaÎ,(גמרא)חכ� È¯·c Ô‰È�ÙÏ ¯ÓB‡את הכובשי� דברי� – ≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ

למוטב, להחזיר� `xne:לב� `ed jkeÈL�‡a ¯Ó‡� ‡G ,e�ÈÁ‡«≈∆¡«¿«¿≈
‡¯iÂ" :‡l‡ ,"Ì˙È�Úz ˙‡Â ÌwN ˙‡ ÌÈ‰G‡‰ ‡¯iÂ" :‰Â�È�ƒ¿≈««¿»¡ƒ∆«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿

"‰Ú¯‰ Ìk¯cÓ e·LŒÈk ,Ì‰ÈNÚÓŒ˙‡ ÌÈ‰G‡‰�שאי ומכא� – »¡ƒ∆«¬≈∆ƒ»ƒ«¿»»»»
טובי�. ומעשי� תשובה אלא מועילי� והתענית –Ïaw·e‰השק ««»»

הנביאי�, ‡ÓB¯בדברי ‡e‰:הנביא אומר –ÌÎ··Ï eÚ¯˜Â" ≈¿ƒ¿¿«¿∆
"ÌÎÈ„‚aŒÏ‡Âעד כוחו כפי כיבושי� בדברי הזק� מארי� וכ� – ¿«ƒ¿≈∆
ו לב� גמורהשמכניע לתשובה .(רמב"�)מעורר�

ולא אומר" הוא "ובקבלה המשנה נקטה השני שבפסוק הטע�, מבואר ברש"י

את ומזהיר ומודיע מצווה שהנביא מקו� שכל לפי הראשו�, בפסוק כ� נקטה

בפסוק כמו הנביא, דבר נזכר שלא במקו� אבל "קבלה", לו קוראי� ישראל,

דבר, ממנו למדי� אגב ודר� והול�, כמספר שהוא במשנתנו, המובא הראשו�

"קבלה". לו קוראי� אי�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰lÙ˙a e„ÓÚלהתפלל עומדי� היו הזק� של הכיבושי� דברי לאחר – »¿ƒ¿ƒ»
מקו�, ‰eide‰·zבאותו È�ÙÏ ÔÈ„È¯BÓ,ציבור שליח –ÏÈ‚¯Â Ô˜Ê ƒƒƒ¿≈«≈»»≈¿»ƒ

התפילה, בסדר הרגיל –ÌÈ�a BÏ LÈÂ,עליו שפרנסת� –B˙È·e ¿∆»ƒ≈

izdw - zex`ean zeipyn
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òúBëøa òaøàå íéøN:íBé ìëaL äøNò äðBîL,éñBîeLL ãBò ïäéìò ó. ¤§¦§©§©§¨§¤¤§¥¤§¨¦£¥¤¥
âïä elàå:úBøôBLå úBðBøëæ,"éððòiå éúàø÷ él äúøva 'ä-ìà",'Bâå "íéøää-ìà éðéò àOà",éúàø÷ íéwîònî"E §¥¥¦§§¨¤©¨¨¨¦¨¨¦©©£¥¦¤¨¥©¤¤¨¦§¦©£©¦§¨¦

"'ä,"óèòé-éë éðòì älôz".äãeäé éaøøîBà:éøö äéä àGúBøôBLå úBðBøëæ øîBì C,ïäézçz øîBà àlà:áòø" §¦¨§¨¦¦©£Ÿ©¦§¨¥¨¨¨¦©¦§§¨¤¨¥©§¥¤¨¨
õøàá äéäé-ék,'Bâå "äéäé-ék øác,"úBøvaä éøác-ìò eäéîøé-ìà 'ä-øác äéä øLà",ïäéîúBç øîBàå. ¦¦§¤¨¨¤¤¤¦¦§¤§£¤¨¨§©¤¦§§¨©¦§¥©©¨§¥§¥¤

:åúåãìéá òø íù åéìò àöé àìù.yy mdilr oitiqene:åììä úåëøá 'å øîåà àôåøì ìàåâ ïéá
b.zexteye zepexkf:äðùä ùàøá íéøîåàù åîë íé÷åñôä ìë.odinzeg xne`eíìåë øçà ïëå ,úåøôåù úîéúç úåøôåù øçàå ,úåðåøëæ úîéúç úåðåøëæ øçà

:ìéæàå ùøôîãë

`xephxa yexit

Ì˜È¯:(בגמרא) מפרשי� ויש לפרנס�; במה לו ואי� –mwix eziae ≈»
העבירות טוב")מ� יו� "תוספות lÙza‰,(עיי� ÌÏL BaÏ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈ƒ»≈«¿ƒ»

נשבר, ולב הכנעה מתו� הלב, בכוונת תפלתו שתהא –Ì‰È�ÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆
ÛÈÒBÓe ,ÌBÈ ÏÎaL ‰¯NÚ ‰�BÓL :˙BÎ¯a Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«¿«¿»¿∆∆¿≈∆¿»ƒ

LL „BÚ Ô‰ÈÏÚכמפורט ל"רפאנו", ישראל" "גואל בי� ברכות, – ¬≈∆≈
להל�.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Ô‰ el‡Â:הנוספות הברכות שש –˙B¯ÙBLÂ ˙B�B¯ÎÊשתי – ¿≈≈ƒ¿¿»
זוכר ("אתה השנה בראש הנאמרות ושופרות זכרונות של הברכות

וכו'); כבוד�" בענ� נגלית "אתה וכו', עול�" ∆"‡b'‰ŒÏ.מעשה
"È��ÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va�וחות שבתהלי�, ק"כ מזמור היינו – «»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

הבאה; במשנה כמפורש c'B‚Â.בברכה, "ÌÈ¯‰‰ŒÏ‡ È�ÈÚ ‡O‡"∆»≈«∆∆»ƒ¿

בברכה; וחות� שבתהלי�, קכ"א מזמור –.dEÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ"ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
בברכה;‰'" וחות� שבתהלי�, ק"ל מזמור –.eÈ�ÚÏ ‰lÙz"¿ƒ»¿»ƒ

"ÛËÚÈŒÈÎ.בברכה וחות� שבתהלי�, ק"ב מזמור –‰„e‰È Èa¯ ƒ«¬…«ƒ¿»
˙B¯ÙBLÂ ˙B�B¯ÎÊ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡G :¯ÓB‡�אי כלומר – ≈»»»ƒ«ƒ¿¿»

ושופרות, זכרונות בתעניות "¯Ú·אומרי� :Ô‰ÈzÁz ¯ÓB‡ ‡l‡∆»≈«¿≈∆»»
'B‚Â "‰È‰ÈŒÈk ¯·c ,ı¯‡· ‰È‰ÈŒÈkמפסוק ח' פרק מלכי� – ƒƒ¿∆»»∆∆∆ƒƒ¿∆¿

זכרונות, תחת זה ואיל�; ‡e‰ÈÓ¯ÈŒÏל"ז '‰Œ¯·c ‰È‰ ¯L‡"¬∆»»¿«∆ƒ¿¿»
"˙B¯va‰ È¯·cŒÏÚ.שופרות תחת זה י"ד; ירמיה –¯ÓB‡Â «ƒ¿≈««»¿≈

Ô‰ÈÓ˙BÁויש להל�. כמפורש חתימתה את אומר ברכה כל אחר – ¿≈∆
שמכל כלומר היא, יהודה רבי מדברי האחרונה שהפיסקא מפרשי�,

מלכי� מספר שהפסוקי� ושופרות, זכרונות של חותמיה� אומר מקו�

בברכת חות� הוא ירמיהו מספר והפסוקי� זכרונות, בברכת חות� הוא

ישראל")שופרות .("תפארת

izdw - zex`ean zeipyn
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ב: עמ' כ מרדף בברייתא,אמר לעיל הובא הּמערכה- אותוועׁשן מזיזות הרוחות אין ֲֲַַַַַַָָָ
הגמרא:ממקומו. ּבּמערכהמקשה עׁשן הוה מהמערכה.ּומי עשן כלל עלה האם - ֲֲִַַָָָָָ
מערכהבברייתא,והתניא ׁשל ּבאׁש נאמרּו ּדברים מןחמּׁשה שירדה בגחלת - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

שלמה, בימי ּכאריא.השמים אריה.רבּוצה כרביצת המזבח על מונחת היתה ּוברהב.- ְֲִַָָָ
שלנו.ּכחּמה רגילה כאש אדומה שאינה מּמׁשג.- ּבּה יכוליםויׁש היו בשלהבת שגם - ְֵַַַָָָ

שלנו. בגחלים כמו ּכיבׁשיןד.למשמש לחין היתהואֹוכלת שלא בשר- מחמת נכבית ְִִִֵֶֶַ
אותם. גם שורפת היתה אלא עליה זורקים שהיו עׁשן.ה.לח מעלה עלואינּה וקשה ְֲֵַָָָָ

הגמרא: מתרצת העשן. את מזיזות הרוחות היו שלא הברייתא שאמרה אמרינןמה קא ְִִַָָּכי
העשן, את מזיזות הרוחות היו המערכה,ּבדהדיֹוטשלא על מוסיפים שהיו באש - ְְִֶ

בפסוקּדתניא, ז)נאמר א הּמזּבח',(ויקרא על אׁש הּכהן אהרן ּבני למדים'ונתנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹ
ש הּׁשמים,מכאן מן יֹורדת ׁשאׁש ּפי על מקוםאף מןמכל להביא מצוה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

המזבח.ההדיֹוט על אש הם גם יתנו הכהנים אהרן שבני - ְֶַ
נראית היתה המערכת שעל האש וכי הגמרא: אמרמקשה והתניא, ּכארי, ְְְֲִַַַָָָָרבּוצה

ראיתיה אני הּכהנים, סגן חנינא המערכה,רּבי אש ּככלב.את מתרצתּורבּוצה ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּכאןהגמרא: קׁשיא, זהלא היה כארי רבוצה שהיתה שמבואר מה ראׁשֹון,- ּבמקּדׁש ְְְִִַָָָֹ
היהּכאן ככלב רבוצה שהיתה חנינא רבי שראה מה ׁשני.- הגמרא:ּבמקּדׁש שואלת ְְִִֵָָ

הואי מי ׁשני במערכה,ּובמקּדׁש שמים של אש היתה האם ׁשמּואל- רב והאמר ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּדכתיב מאי איניא, חגיּבר ח)בנבואת א הּבית(חגי 'ּובנּו ה' שאמר שני מקדש על ְְְִִִִַַַַָ

ואּכבד', ּבֹו ה"א,וארצה חסר 'ואּכבד' 'ואּכבדה'שכתוב קוראיםוקרינן ובקריאה - ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
בה"א, ׁשנא'ואכבדה' ה"אמאי רבּדמחּוּסר ומבאר ה"א, בכתיב שחסר הטעם מה - ְְִֵַָָ

על לרמוז בא ה"א האות שחסרון איניא, בר ּביןשמואל ׁשהיּו ּדברים חמּׁשה ְֲִִֵֵֶָָָאּלּו
ׁשני למקּדׁש ראׁשֹון שני,מקּדׁש במקדש היו ולא ראשון במקדש שהיו הן:- ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵָָ

אׁש ב. ּוכרּובים. וכּפֹורת ארֹון השמים.א. מן ירדה ראשון בבית שרק מערכה בביתּוׁשכינהג.של כמו שני בבית שרתה שלא ְְְִִֵֶַָָ
הּקֹודׁשד.ראשון. בנביאים.ורּוח הנבואה רוח שרתה לא לדריוש ארבע משנת שני בבית ותּוּמים,ה.- היוואּורים לא שני שבבית ְְְִִֶַַ

מתרצת ככלב. רבוצה חנינא רבי אותה ראה איך כן ואם שני, בבית השמים מן אש ירדה שלא מפורש מקום מכל בהם. לנשאלים משיבים

הוההגמרא: מיהוה אין אךאמרי, ככלב, רבוצה והיתה השמים, מן שירדה אש שני בבית היה אכן מסּייעא- לא לאסּיּועי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹ
לשרוף. מסייעת היתה

הן אּׁשֹות ׁשׁש רּבנן, אש,ּתנּו של סוגים ששה ישנם אֹוכלת- ויׁש אֹוכלת, ואינּה ׁשֹותה ויׁש ׁשֹותה, ואינּה אֹוכלת יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
אׁש. אֹוכלת אׁש ויׁש אׁש, ּדֹוחה אׁש ויׁש ּכיבׁשין, לחין אֹוכלת ויׁש הגמרא:וׁשֹותה, אֹוכלתמפרשת אׁש יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּדידן הא ׁשֹותה, לחים.ואינּה דברים שורפת אינה אך יבשים דברים ושורפת שאוכלת שלנו רגילה אש זו אֹוכלת,- ואינּה ׁשֹותה ְְִֵֵֶֶָָָָָָ
חום תאביםּדחֹוליןזו ואינם שבגוף, הלחלוחית כל את שורפת שהאש משום שעה כל צמאון שמרגישים אש, כמו שהוא הקדחת חולי - ְִ
יבשיםאֹוכלתלאכול. אשוׁשֹותהדברים זהו לחים, הכרמל,ּדאלּיהּודברים לח)ּדכתיבבהר יח א' אׁשר(מלכים הּמים 'ואת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

לחכה', האש.ּבּתעלה כילתה שם שנשפכו המים כל את ּכיבׁשיןשגם לחין אשאֹוכלת הקודשּדמערכהזהו בבשר ששולטת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
גחלים. עושה אותו ואף לח אׁששהוא ּדֹוחה אׁש אשיׁש כבשןּדגבריאל,זהו תוך אל ועזריה מישאל חנניה את נבוכדנצר כשזרק ְְִֵֵֵֵַָ

ישרפו. שלא הכבשן אש את וצינן אש, של מלאך שהוא גבריאל ירד לצלם, להשתחוות רצו שלא מפני אׁש,האש אֹוכלת אׁש ְֵֵֵֶֶויׁש
אש מרזהו ּדאמר לח:)ּדׁשכינה, תזּכרנּו',(סנהדרין ּכי אנֹוׁש 'מה המלאכים לו אמרו אדם לברוא ה' שכשרצה אצּבעֹו, הֹוׁשיט ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּוׂשרפן, המלאכים.ּביניהם אש את אכלה השכינה שאש הרי ְֵֵֶָָ
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ואין  על הסדר דמעט מעט אגרשנו,  נצטווינו  נקודה הכללית, אשר  לעבודתם:  בהנוגע  ובכלל   ...

מתפקידם אריינכאפען כל הענינים במשך השבועות וחדשים הראשונים, להמצאם במקומם עתה. ואדרבה 

בכמה וכמה ענינים, דרושה ההתאפקות, וביסוס כמה ענינים קודמים להם.

מובן שאין זה סתירה למה שדברתי עם... שהרי המדובר הי' בנקודות כלליות, שתוף פעולה עם 

פלוני וכו'. ועוד זאת שנפגש הנני עמדו לאחרי כו"כ חדשים, ופגישה זו היתה הראשונה לאחרי המצאם... 

מובן שדברנו ע"ד תכנית רחבה יותר, ולאו דוקא הנוגע לשבועות וימים הכי קרובים.

- יבקר במחנם גם... כבקשתו. אבל נקודה האמורה במקומה עומדת,  בטח באם תהי' אפשרית 

ומדגישה אני כי כנראה מבין שיטי מכתבו, הרי כשאין בידם לעשות תומ"י באיזה הצעה של עבודה, מרגיש 

בזה נמיכת רוח, בה בשעה שסדרו של עולם הוא, וגם בעבודה בשליחות רבותינו נשיאינו, שהולכים צעד 

אחר צעד.

מהנכון שיתבוננו בהנוגע לנצול ימי הפורים הבע"ל, כי אף שחלים באמצע השבוע, בודאי אפשרית 

מיוחדת לנצלם ]אשר גם בזה הנקודה האמורה, שאין מחוייבים לעשות דוקא גדולות ונפלאות, וטוב יותר 

פעולה ע"ד הבינונית, אבל שתשמש הכנה לפעולות הבאות, וק"ל[.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן

פשוט שבכהנ"ל אין הכוונה להחליש ח"ו מרץ עבודה וכיו"ב, כ"א לשלול בהחלט נמיכת רוח הנ"ל. 

מובן ג"כ שההחלטה איזו עבודות כבר הגיעה זמנן ואיזו שייכות לעתיד הקרוב - צריכים להחליט על אתר, 

וההחלטה תלוי' בהתנאים שעל אתר, האפשרות שישנן וכו'. והשי"ת יצליחם להחליט בזה כדבעי.
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ב: עמ' כ מרדף בברייתא,אמר לעיל הובא הּמערכה- אותוועׁשן מזיזות הרוחות אין ֲֲַַַַַַָָָ
הגמרא:ממקומו. ּבּמערכהמקשה עׁשן הוה מהמערכה.ּומי עשן כלל עלה האם - ֲֲִַַָָָָָ
מערכהבברייתא,והתניא ׁשל ּבאׁש נאמרּו ּדברים מןחמּׁשה שירדה בגחלת - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

שלמה, בימי ּכאריא.השמים אריה.רבּוצה כרביצת המזבח על מונחת היתה ּוברהב.- ְֲִַָָָ
שלנו.ּכחּמה רגילה כאש אדומה שאינה מּמׁשג.- ּבּה יכוליםויׁש היו בשלהבת שגם - ְֵַַַָָָ

שלנו. בגחלים כמו ּכיבׁשיןד.למשמש לחין היתהואֹוכלת שלא בשר- מחמת נכבית ְִִִֵֶֶַ
אותם. גם שורפת היתה אלא עליה זורקים שהיו עׁשן.ה.לח מעלה עלואינּה וקשה ְֲֵַָָָָ

הגמרא: מתרצת העשן. את מזיזות הרוחות היו שלא הברייתא שאמרה אמרינןמה קא ְִִַָָּכי
העשן, את מזיזות הרוחות היו המערכה,ּבדהדיֹוטשלא על מוסיפים שהיו באש - ְְִֶ

בפסוקּדתניא, ז)נאמר א הּמזּבח',(ויקרא על אׁש הּכהן אהרן ּבני למדים'ונתנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹ
ש הּׁשמים,מכאן מן יֹורדת ׁשאׁש ּפי על מקוםאף מןמכל להביא מצוה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

המזבח.ההדיֹוט על אש הם גם יתנו הכהנים אהרן שבני - ְֶַ
נראית היתה המערכת שעל האש וכי הגמרא: אמרמקשה והתניא, ּכארי, ְְְֲִַַַָָָָרבּוצה

ראיתיה אני הּכהנים, סגן חנינא המערכה,רּבי אש ּככלב.את מתרצתּורבּוצה ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּכאןהגמרא: קׁשיא, זהלא היה כארי רבוצה שהיתה שמבואר מה ראׁשֹון,- ּבמקּדׁש ְְְִִַָָָֹ
היהּכאן ככלב רבוצה שהיתה חנינא רבי שראה מה ׁשני.- הגמרא:ּבמקּדׁש שואלת ְְִִֵָָ

הואי מי ׁשני במערכה,ּובמקּדׁש שמים של אש היתה האם ׁשמּואל- רב והאמר ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּדכתיב מאי איניא, חגיּבר ח)בנבואת א הּבית(חגי 'ּובנּו ה' שאמר שני מקדש על ְְְִִִִַַַַָ

ואּכבד', ּבֹו ה"א,וארצה חסר 'ואּכבד' 'ואּכבדה'שכתוב קוראיםוקרינן ובקריאה - ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
בה"א, ׁשנא'ואכבדה' ה"אמאי רבּדמחּוּסר ומבאר ה"א, בכתיב שחסר הטעם מה - ְְִֵַָָ

על לרמוז בא ה"א האות שחסרון איניא, בר ּביןשמואל ׁשהיּו ּדברים חמּׁשה ְֲִִֵֵֶָָָאּלּו
ׁשני למקּדׁש ראׁשֹון שני,מקּדׁש במקדש היו ולא ראשון במקדש שהיו הן:- ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵָָ

אׁש ב. ּוכרּובים. וכּפֹורת ארֹון השמים.א. מן ירדה ראשון בבית שרק מערכה בביתּוׁשכינהג.של כמו שני בבית שרתה שלא ְְְִִֵֶַָָ
הּקֹודׁשד.ראשון. בנביאים.ורּוח הנבואה רוח שרתה לא לדריוש ארבע משנת שני בבית ותּוּמים,ה.- היוואּורים לא שני שבבית ְְְִִֶַַ

מתרצת ככלב. רבוצה חנינא רבי אותה ראה איך כן ואם שני, בבית השמים מן אש ירדה שלא מפורש מקום מכל בהם. לנשאלים משיבים

הוההגמרא: מיהוה אין אךאמרי, ככלב, רבוצה והיתה השמים, מן שירדה אש שני בבית היה אכן מסּייעא- לא לאסּיּועי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹ
לשרוף. מסייעת היתה

הן אּׁשֹות ׁשׁש רּבנן, אש,ּתנּו של סוגים ששה ישנם אֹוכלת- ויׁש אֹוכלת, ואינּה ׁשֹותה ויׁש ׁשֹותה, ואינּה אֹוכלת יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
אׁש. אֹוכלת אׁש ויׁש אׁש, ּדֹוחה אׁש ויׁש ּכיבׁשין, לחין אֹוכלת ויׁש הגמרא:וׁשֹותה, אֹוכלתמפרשת אׁש יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּדידן הא ׁשֹותה, לחים.ואינּה דברים שורפת אינה אך יבשים דברים ושורפת שאוכלת שלנו רגילה אש זו אֹוכלת,- ואינּה ׁשֹותה ְְִֵֵֶֶָָָָָָ
חום תאביםּדחֹוליןזו ואינם שבגוף, הלחלוחית כל את שורפת שהאש משום שעה כל צמאון שמרגישים אש, כמו שהוא הקדחת חולי - ְִ
יבשיםאֹוכלתלאכול. אשוׁשֹותהדברים זהו לחים, הכרמל,ּדאלּיהּודברים לח)ּדכתיבבהר יח א' אׁשר(מלכים הּמים 'ואת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

לחכה', האש.ּבּתעלה כילתה שם שנשפכו המים כל את ּכיבׁשיןשגם לחין אשאֹוכלת הקודשּדמערכהזהו בבשר ששולטת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
גחלים. עושה אותו ואף לח אׁששהוא ּדֹוחה אׁש אשיׁש כבשןּדגבריאל,זהו תוך אל ועזריה מישאל חנניה את נבוכדנצר כשזרק ְְִֵֵֵֵַָ

ישרפו. שלא הכבשן אש את וצינן אש, של מלאך שהוא גבריאל ירד לצלם, להשתחוות רצו שלא מפני אׁש,האש אֹוכלת אׁש ְֵֵֵֶֶויׁש
אש מרזהו ּדאמר לח:)ּדׁשכינה, תזּכרנּו',(סנהדרין ּכי אנֹוׁש 'מה המלאכים לו אמרו אדם לברוא ה' שכשרצה אצּבעֹו, הֹוׁשיט ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּוׂשרפן, המלאכים.ּביניהם אש את אכלה השכינה שאש הרי ְֵֵֶָָ
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