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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בי הקשר ביאור הרי

עומד'': העול� דברי� שלשה ''על � הצדיק שמעו

ולהדר להוסי� האד� את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמש� העול�. עמודי שלשה להיות� אלו, דברי� בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העול�. ועמידת קיו� של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא �

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעו (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכ החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיי הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמ� ואת אבי� פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על � ימי�" יאריכו

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא � עליכ�" שמי� מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדי�

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכ�"). (ולא "עליכ�" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אד� רשאי הדי משורת

ז"ל כמאמר� ובמצוות3פרס, בתורה אד� יעסוק "לעול� :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתו� לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי ,כא לנו מחדש והתנא ימי�". יאריכו

את המשמשי כעבדי� תהיו "אל כ פי על שא� דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאד� שמדובר מוב "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכי�5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדי� זה משו� פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כ� אחר ורק

בחסידות מבואר שה6והנה שתי� ה ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינ�: ‰‡¯Èמהפג� פני� כל על (או מהעונש שירא �

וירא הרוממות יראת � עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגר�

אהבה ה'. רצו נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה � עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב וה גשמי טוב ¯·‰ה שלא‡‰·‰ �

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה � הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדי�וארבע תהיו �אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת� על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכ�� שמי� מורא יראהויהי �

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשי� שהאד�

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכ9מלמעלה

שמי� מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה ג� לכלול � "

האד� על מקי� בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס � המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מ ופירשו ש"עמדו תלמידי� שני היו לאנטיגנוס

"וביתוסי צדוקי � פרצות שתי מה� אלו11ונפרצו תלמידי� .

שמי�, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיה�. בדברי ואי�הבנה טעות לכלל באו מכ� וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידי� בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמי�, יראת ללא תורה של

עליכ�" שמי� מורא "ויהי � .12שמי�

בלבד.1) השומעי� רשימת פי על � תשמ"ב נשא ש"פ ימיכ�.2)משיחת ירבו למע� כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כא�.4) מפרשי� ש�. יעקב ובעי� א ד, ר''ה � בשביל תוד''ה א. ח, פסחי� ר''� א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטי� וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי � פרוסה מלשו� � "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שג� הכרה לידי באי� זו, לדרגה מגיעי� וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ער� חב"ד הערכי� ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמי�", "מורא מדייק ולכ� � יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרו�9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה וש�, ג. קנא, עמ' דא"ח ע� סדור

ממש". החוש� על בלבד.10)האור השומעי� רשימת פי על � תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על � תשמ"ב
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