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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ìz‡,אלקיכם הוי' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים «∆ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

ּגֹו' נׁשיכם טּפכם ּגֹו' ׁשבטיכם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָראׁשיכם

מימי ׁשֹואב עד עצי ּב'לּקּוטי 1מחֹוטב ואיתא , ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָ

ראׁש2ּֿתֹורה' קדם לעֹולם קֹורין זֹו ׁשּפרׁשה ְִֶֶָָָָָֹֹ

ראׁש3ֿהּׁשנה  על ּדקאי "הּיֹום" ּבמּלת ּומרּמז , ְְְִֵַַַַָָָָֹֻ

ליֹום  זּכרֹון ,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה ּכי ְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּׁשנה,

ּב'אֹור 4ראׁשֹון" צדק' ה'צמח ּכֹותב וכן . ְְִֵֵֶֶֶַַ

ּבּמדרׁש5הּתֹורה' ּדאיתא "אּתם 6, ׁשהּכתּוב ְְִִֶֶַַַַָָָָ

הּספר, ּתחּלת להיֹות ראּוי היה הּיֹום" ְְִִִִֵֶַַַָָָָנּצבים

ּומֹוסיף: ּבּתֹורה". ּומאחר מקּדם ׁש"אין ְְִֵֶֶַָָָָֻֻאּלא

"אּתם  ׁשּנאמר מה ּדאףֿעלּֿפיֿכן לֹומר, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַויׁש

זה  הרי ּתֹורה', 'מׁשנה ספר לסֹוף קרֹוב ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָנּצבים"

הׁשל"ה  ׁשּכתב ּכמֹו [והינּו הּנ"ל מּטעם 7ּגם ְְְְִֶַַַַַַַַָָ

ׁשּיׁש ּבּתֹורה", ּומאחר מקּדם "אין ְְְֵֵֵֶַָָָֻֻּבפרּוׁש

כּו' מסּדרים ׁשהם הּסדר ּכפי וענינים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻטעמים

על  קאי "הּיֹום" ּכי כּו'], מכּונת ּבכּונה ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֻהּכל

ולכן  ,"מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה,

לפני  נקראת ׁשּתהיה ּבענין נכּתבה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפרׁשה

יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט [ּכהּמנהג ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

אחת  ּבׁשנה הּתֹורה את ּבׁשלׁש8ׁשּמׁשלימין ולא , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּומחצה 8ׁשנים  ׁשנים ׁשלׁש ּבזה,9אֹו והענין .[ ְְֱִִִֶֶָָָָָָָֹ

הּדברים 10ּכּידּוע  ּכל חֹוזרים ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּזהּו מחדׁש, להמׁשיכם ּוצריכים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלקדמּותן,
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טֿי.)1 כט, (נצבים) א.)2פרשתנו מד, (נצבים) טושו"ע )3פרשתנו סע"ב. לא, מגילה תוס' ה"ב. פי"ג תפלה הל' רמב"ם

ס"ד. סתכ"ח א).)4או"ח כז, (ר"ה דר"ה מוסף א'קפט.)5תפילת ע' (נצבים) לא.)6פרשתנו פ"א, תושבע"פ )7קה"ר חלק

ב. רפי"ג.)8תב, תפלה הל' סמ"ח.)9רמב"ם ישראל ארץ לבני בבל בני בין מנהגים חילוף חיים )10ראה עץ פרי ראה
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בפסוק: פותחת השבוע פרשת

Ìz‡ ישראל ÌÎlkבני ÌBi‰ ÌÈ·vביחד,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ «∆ƒ»ƒ«À¿∆ƒ¿≈¬»»¡…≈∆
העם  כל את כולל ÌÎÈLו'כולכם' ÌÎtË 'Bb ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡»̄≈∆ƒ¿≈∆«¿∆¿≈∆

EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú EÈˆÚ ·ËBÁÓ 'Bb1‡˙È‡Â ÈËewÏ'aמובא, ≈≈≈∆«≈≈∆¿ƒ»¿ƒ≈
'‰¯Bz2 של חסידות מאמרי ספר »

התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

ויקראֿבמדברֿדברים  חומשים

BÊ ‰L¯tL ניצבים ˜ÔÈ¯Bפרשת ∆»»»ƒ
בציבור  מידי ,תמיד ÌÏBÚÏבתורה ¿»

בשנה, האחרונה בשבת בשנה, שנה

שהיא  ¯‡M‰ŒL‰השבת Ì„˜3, …∆…«»»
Ên¯Óe לראש זו פרשה של הקשר ¿À»

"‰ÌBi"השנה  ˙lÓa זה שבפסוק ¿ƒ««
È‡˜c מכוונת 'היום' ÏÚהמילה ¿»≈«

Èk ,‰M‰ŒL‡¯ שראש מצינו …«»»ƒ
שאומרים  כמו 'היום', נקרא השנה

השנה  ראש של מוסף תפילת בנוסח

,EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê" היום ∆«¿ƒ««¬∆
(כמבואר  הבריאה התחלת של

שבו  היום הוא השנה ראש בחסידות,

ומלכות  בבריאה האלוקי הרצון

העולמות  על הקדושֿברוךֿהוא

ומתעוררים  חוזרים והנבראים

גם  שיוסבר כפי מחדש, ומתחילים

המאמר) ÌBÈÏבהמשך ÔB¯kÊƒ»¿
"ÔBL‡¯4·˙Bk ÔÎÂ אדמו"ר . ƒ¿≈≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ בשושלת (השלישי «∆«∆∆
חב"ד) ‰Bz¯‰'אדמו"רי ¯B‡'a5, ¿«»

‡˙È‡c מובאL¯„na6 ¿ƒ»«ƒ¿»
"ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡" ·e˙k‰L∆«»«∆ƒ»ƒ«
˙lÁz ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰»»»ƒ¿¿ƒ«

,¯Ùq‰ דברים חומש ‡l‡התחלת «≈∆∆»
¯Á‡Óe Ìc˜Ó ÔÈ‡"L∆≈À¿»¿À»

"‰¯Bza היא זו פרשה ולמעשה «»
התורה  פרשיות כי הספר, לסיום קרוב

(אלא  ההתרחשויות סדר לפי נכתבו לא

ואיחור  לקדימת אחרות סיבות יש

ה'צמח ÛÈÒBÓeהדברים). אדמו"ר ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡cצדק': ,¯ÓBÏ LÈÂ של והאיחור שהקדימה למרות ¿≈«¿««ƒ≈

פרשת  מדוע סיבות ויש הדברים התרחשו שבו הסדר לפי לא היא הפרשיות

מכלֿמקום בסיום, מופיעה ˜¯B·נצבים "ÌÈ·v Ìz‡" ¯Ó‡pL ‰Ó«∆∆¡««∆ƒ»ƒ»

Ï"p‰ ÌÚhÓ Ìb ‰Ê È¯‰ ,'‰¯Bz ‰LÓ' ¯ÙÒ ÛBÒÏ כדי ¿≈∆ƒ¿≈»¬≈∆«ƒ««««
השנה לראש סמוך נצבים, פרשת זו, פרשה kL˙·שיקראו BÓk eÈ‰Â]¿«¿¿∆»«

‰"ÏL‰7(הורביץ הלוי ישעיה רבי (מאת הברית' לוחות 'שני ספר «¿»
Le¯Ùa ז"ל חכמינו LiLדברי ,"‰¯Bza ¯Á‡Óe Ìc˜Ó ÔÈ‡" ¿≈≈À¿»¿À»«»∆≈

¯„q‰ ÈÙk ÌÈÈÚÂ ÌÈÓÚË¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆
,'eÎ ÌÈ¯cÒÓ Ì‰L יש כלומר, ∆≈¿À»ƒ

דברי  מדוע נסתרים ועניינים טעמים

מסויימת בצורה מסודרים …»‰Ïkהתורה
'eÎ ˙eÎÓ ‰eÎa דבר ושום ¿«»»¿À∆∆

אלא  כך' 'סתם במקרה אינו בתורה

המיוחד  והקשר ומדוייק], מכוון הכל

השנה  לראש היום' נצבים 'אתם של

כאמור, ˜‡Èהוא, "ÌBi‰" Èkƒ«»≈
¯‡M‰ŒL‰,מכוון ÏÚ שעליו «…«»»

היום בתפילת ‰ÌBiנאמר ‰Ê"∆«
Ó ˙lÁzÔÎÏÂ ,"EÈNÚ ¿ƒ««¬∆¿»≈

‰L¯t‰ נצבים,,הזו פרשת «»»»
‰·zÎ דברים חומש ÔÈÚaבסוף ƒ¿¿»¿ƒ¿«

כזה  ÈÙÏבאופן ˙‡¯˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿≈
‚‰n‰k] ‰M‰ŒL‡…̄«»»¿«ƒ¿»

ËeLt‰הנפוץ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «»¿»ƒ¿»≈
‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈÓÈÏLnL כולה ∆«¿ƒƒ∆«»

ספר  סוף עד בראשית ספר מתחילת

‡Á˙דברים  ‰La8, שמסיימים ¿»»««
שמחת  בחג התורה כל קריאת את

ובשמחת  מחדש, מתחילים ומיד תורה

ומתחילים  מסיימים הבאה בשנה תורה

בשנה שנה מידי וכך …¿ÏÂ‡מחדש,
ÌÈL LÏLa8ÌÈL LÏL B‡ ¿»…»ƒ»…»ƒ

‰ˆÁÓe9 נהוגים שהיו מנהגים כפי ∆¡»
בעבר  מסויימות ].בקהילות

Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â10 בתורת ¿»ƒ¿»»∆«»«
בקבלה  בהרחבה ומבואר הסוד

מידי M‰ŒL‡¯aL‰ובחסידות ∆¿…«»»
בשנה  ‰ÌÈ¯·cשנה Ïk ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ»«¿»ƒ

,Ô˙eÓ„˜Ï,שנה כל בסיום כלומר, ¿«¿»
למלוך  הקדושֿברוךֿהוא של הרצון

לעולמות  ולהשפיע העולמות על

שעברה, השנה של השנה בראש שהתעורר רצון וחיותם, קיומם את ולנבראים

מהעולמות  ונעלם מסתלק והוא למקורו ÌÎÈLÓ‰Ïחוזר ÌÈÎÈ¯ˆe את ¿ƒƒ¿«¿ƒ»
ונעלמו  למקורם שחזרו הללו הדברים אצל L„ÁÓכל ולעורר ולחזור ≈»»
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ּוכללּות  ."מעׂשי "ּתחּלת נקרא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשראׁשֿהּׁשנה

ׁש"אּתם  עלֿידיֿזה נפעלת מחדׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָההמׁשכה

ּדיקא, "ּכּלכם" ּגֹו', ּכּלכם" הּיֹום ְְְִִֶֶַַָָֻֻנּצבים

ּכאחד" קּימים 11"לאחדים ּד"נּצבים", ּובאפן , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

ׁשל  ּברכתֹו [ׁשּזֹוהי ּבּדין ׁשּזֹוכים והינּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָועֹומדים,

ּכתֹורת  הּׁשביעי, החדׁש ּבׁשּבתֿמברכים ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹהּקּב"ה

הּמּגיד, הרב מּמֹורֹוֿורּבֹו ׁשּׁשמע הּזקן ְְִִֵֶַַַַַַַָָָאדמֹו"ר

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ורּבֹו מֹורֹו לאפן 12ּבׁשם ועד ,[ ְְְְֵֵֶַַַַַֹ

"מל "נּצב מּלׁשֹון ׁשּכׁשם 13ּד"נּצבים" והינּו, , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ּובאפן  ּכלל, מפריע ּבאין הּכל על ׁשֹולט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהּמל

טּורא" עקר מלּכא ּבלבד,14ׁש"אמר ּבדּבּורֹו , ְְְִִֶַַַַָָָָ

נּצבים" "אּתם ּכמֹוֿכן הּנה ּכלל, יגיעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹללא

הענינים, ּכל על וׁשֹולטים ,"מל ּד"נּצב ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹּבאפן

("ּתחּלת  מחדׁש ההמׁשכֹות ּכל את ְְֲִִֵֶַַַָָָָּופֹועלים

לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה ּכלל, יגיעה ללא ("ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֹמעׂשי

ּפרׁשת Ô·eÈÂב) ּבמאמר הּמבאר עלּֿפי ¿»ְְֲִַַַַַָָָֹ

מאה  (לפני תרכ"ט ׁשנת ְְִִִֵֵַָָ"נּצבים"

ׁשֹופר" ּבחדׁש "ּתקעּו ּדּבּורֿהּמתחיל ,15ׁשנה) ְְִִִֶַַַָָָֹ

"ּתקעּו סתם ּכתיב לּמה להבין ּדצרי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָּומדּיק,

והוהֿליּהֿ חדׁש, ּבאיזה ּכתיב ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹּבחדׁש",

הּוא, הענין א הּׁשביעי". ּבחדׁש "ּתקעּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלמימר
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ובכ"מ. ב. נא, (נצבים) פרשתנו לקו"ת פ"א. ר"ה א.)11שער מד, שם תל )12לקו"ת ס"ע ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

ואילך. 173 ע' חכ"ט ואילך. 184 ע' ח"ט ואילך. 1139 ע' ח"ד בלקו"ש נתבאר אלול). כה יום" ב"היום (נעתק ואילך

ואילך.)13 א'רא ע' (נצבים) פרשתנו אוה"ת מח. כב, וש"נ.)14מלכיםֿא ב. ג, בתרא שמא )15בבא ע' תרכ"ט סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיות  ולהשפיע העולמות מלך להיות כביכול, חדש, רצון הקדושֿברוךֿהוא

הבריאה, לכך e‰fLלכל הפנימי ˜¯‡הטעם ‰M‰ŒL‡¯L ∆∆∆…«»»ƒ¿»
"EÈNÚÓ ˙lÁz" הקדושֿברוךֿהוא ומלכות הבריאה מעשה הזה ביום כי ¿ƒ««¬∆

מחדש. מתחילים בעולם

‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏÎe הרצון של ¿»««¿»»
בעולמות ה' ומלכות ««≈L„ÁÓהאלוקי

השנה  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰בראש ˙ÏÚÙƒ¿∆∆«¿≈∆
Ìz‡"L ישראל בני ÌÈ·vכל ∆«∆ƒ»ƒ

"ÌÎlk" ,'Bb "ÌÎlk ÌBi‰«À¿∆À¿∆
,‡˜Èc ואומר מדייק הכתוב «¿»

השנה, בראש ישראל בני שהתייצבות

שמים  מלכות עול עצמם על לקבל

העולמות  על ה' מלכות את ולפעול

"כולכם" בהתייצבות היא מחדש

ישראל  בני שכל דבר של ופירושו

מ'ראשיכם  הדרגות בכל כולם,

ושואב  עציך 'חוטב ועד שבטיכם'

המאמר  בלשון בזה, מאוחדים מימך'

תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר של

"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï"11, באחדות «¬»ƒ¿∆»
אחד  אדם היו כאילו ∆…¿ÔÙ‡·eמוחלטת

,"ÌÈ·v"c היא שמשמעותו לשון ¿ƒ»ƒ
ותקיפה  חזקה ÌÈÓi«̃»ƒעמידה

ÔÈca ÌÈÎBfL eÈ‰Â ,ÌÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒ¿«¿∆ƒ«ƒ
ז"ל  חכמינו בדברי כמובא שהרי

הוא  זה יום השנה, ראש של ובתפילות

ואחד, אחד כל של והמשפט הדין יום

מה  נפסק בו העולם, כללות של וגם

הבאה, השנה במהלך עתידו יהיה

היום", נצבים "אתם הכתוב ולשון

בעמידה  השנה בראש עומדים

טובים  לחיים ונכתבים בדין שזוכים מלמדת ותקיף, חזק קיום שמבטאת

È‰BfL]'נצבים 'אתם זה Œ˙aLaפסוק ‰"aw‰ ÏL B˙Î¯a ∆ƒƒ¿»∆«»»¿«»
,ÈÚÈ·M‰ L„Á‰ ÌÈÎ¯·Ó,השנה ראש שלפני B˙k¯˙השבת ¿»¿ƒ«…∆«¿ƒƒ¿«

„Èbn‰ ·¯‰ Ba¯ÂŒB¯BnÓ ÚÓML Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡,ממעזריטש «¿«»≈∆»«ƒ¿«»«««ƒ
·BËŒÌLŒÏÚa‰ Ba¯Â B¯BÓ ÌLa12 מלבד השנה, חודשי שבשאר ¿≈¿««««≈

שלפני  בשבת ואילו החודש. את שמברכים הם ישראל בני תשרי, חודש

ברכ  את אומרים לא השנה בראש תשרי חודש חודש תחילת את כי החודש ת

נצבים...' 'אתם זה, פסוק היא והברכה מברך, בעצמו הקדושֿברוךֿהוא תשרי

השנה], בראש בדין לזכות ברכה בראש ÚÂ„שכוללת ישראל בני של בעמידה ¿«
היא  בדין, וזוכים ובחוזק בתוקף שעומדים היינו 'נצבים', של באופן השנה,

עד גדולה, כך כל ÔBLlÓבמידה "ÌÈ·v"c ÔÙ‡Ï במלכים הכתוב ¿…∆¿ƒ»ƒƒ¿

"CÏÓ ·v"13, עמידה כמו במיוחד גדול ובתוקף בחוזק עמידה כלומר, ƒ»∆∆
מלך  היאeÈ‰Âשל בנמשל, לענייננו, הדברים ומשמעות ,ÌLkL ¿«¿∆¿≈

Ïk‰ ÏÚ ËÏBL CÏn‰L מדינתו של העניינים וכל האזרחים ÔÈ‡aכל ∆«∆∆≈««…¿≈
,ÏÏk ÚÈ¯ÙÓ,המלך של החזק שלטונו את להפריע יכול לא דבר ושום «¿ƒ«¿»

ÔÙ‡·e הוא המלך של והשלטון ¿…∆
בגמרא  ז"ל חכמינו כלשון כזו, בצורה

¯˜Ú ‡kÏÓ ¯Ó‡"L∆»««¿»»«
"‡¯eË14,,נעקר וההר אמר המלך »

היא  שולט המלך שבה הדרך כלומר,

‰ÚÈ‚È ‡ÏÏ ,„·Ïa B¯ea„a¿ƒƒ¿«¿…¿ƒ»
ÏÏk המדבר אדם כמו המלך, מצד ¿»

ומאמץ, טורח ללא הוא שהדיבור

ÔÎŒBÓk ‰p‰ בני של העמידה ƒ≈¿≈
היא  השנה בראש ∆»"‡Ìzישראל

,"CÏÓ ·v"c ÔÙ‡a "ÌÈ·vƒ»ƒ¿…∆¿ƒ»∆∆
הכל  על שולט שהמלך ¿בני Âוכשם

Ïkישראל  ÏÚ ÌÈËÏBL¿ƒ«»
ÌÈÈÚ‰ המתרחשים הרוחניים »ƒ¿»ƒ

השנה, Ïkבראש ˙‡ ÌÈÏÚBÙe¬ƒ∆»
˙BÎLÓ‰‰ בעולמות ה' רצון של ««¿»

בעולם ה' ««≈L„ÁÓומלכות
‡ÏÏ ("EÈNÚÓ ˙lÁz")¿ƒ««¬∆¿…

,ÏÏk ‰ÚÈ‚È ששולט המלך כמו ¿ƒ»¿»
ללא  בלבד, בדיבור הרים' 'עוקר ואף

של  והחוזק התוקף מפני מאמץ,

בני  של זו ופעולה שלו, השלטון

היא  השנה בראש «¿ÁÓNa¿ƒ‰ישראל
.··Ï ·eË·e¿≈»

Ô·eÈÂ ראש ·) של הפנימי התוכן ¿»
ביום  ישראל בני של ועבודתם השנה

Ó‡Óa¯זה  ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«¬«
על "ÌÈ·v"חסידות ˙L¯t הרביעי) מהר"ש אדמו"ר ידי על שנאמר »»«ƒ»ƒ

חב"ד) אדמו"רי L‰בשושלת ‰‡Ó ÈÙÏ) Ë"Î¯˙ ˙L,כלומר ¿«ƒ¿≈≈»»»
הרבי) ידי על זה מאמר אמירת לפני שנה והמאמר ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacמאה ƒ««¿ƒ

שופר  תקיעת אודות המדבר בתהלים בפסוק פותח תרכ"ט נצבים פרשת של

השנה ÙBL¯"בראש L„Áa eÚ˜z"15˜i„Óe מהר"ש , אדמו"ר ƒ¿«…∆»¿«≈
È˙k·במאמר, ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc זה "eÚ˜zבפסוק Ì˙Ò ¿»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿

·È˙k ‡ÏÂ ,"L„Áa מפרש ולא מפרט לא L„Á,והכתוב ‰ÊÈ‡a «…∆¿…¿ƒ¿≈∆…∆
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰Âלומר לפסוק לו  ‰ÈÚÈ·M"והיה L„Áa eÚ˜z" «¬»≈¿≈«ƒ¿«…∆«¿ƒƒ

הראשון  החודש שהוא ניסן לחודש השביעי החודש הוא תשרי חודש שכן

השנה? לחדשי

ÔÈÚ‰ C‡ שהכונה לפרט מבלי בחודש", "תקעו נאמר מדוע וההסבר «»ƒ¿»
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ז mklek meid miavp mz`

נקרא  ולכן התחּדׁשּות, לׁשֹון הּוא "חדׁש" ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹּדהּנה

ׁשּבראׁשֿ לפי סתם, "חדׁש" ּבׁשם ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹראׁשֿהּׁשנה

לכללּות  הּכללית החּיּות מתחּדׁשת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה

הראׁשֹונה  החּיּות ּכי הּׁשנה, ּכל על ִִַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות

ממׁשיכים  ּובראׁשֿהּׁשנה למקֹורּה, ְְְְְִִִִַַַָָָָֹהסּתּלקה

צרי עדין א הּׁשנה. ּכל על מחדׁש ּכללית ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָחּיּות

הּקׁשר  הּמלכּות להבין, לענין והּׁשּיכּות ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר "אמר 16ׁשּבראׁשֿהּׁשנה, ְְֲֵֶַַַַַָָָֹ

ּכדי  ּבראׁשֿהּׁשנה מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻהּקּב"ה:

ּבּמאמר, מבאר זה ועל עליכם". ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתמליכּוני

הּמלכּות, ּבספירת הּוא ההתחּדׁשּות ענין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַׁשעּקר

הּמלכּות'.17ּכּידּוע  'ּבנין הּוא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  מה ּגם ׁשּזהּו להֹוסיף, "חדׁש18ויׁש ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

ההתחּדׁשּות  ׁשעּקר מרּמז ׁשּבזה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֻאׁשּתֹו",

("אׁשּתֹו"). הּמלכּות ּבספירת הּוא ְְְִִִֶַַַֹ("חדׁש")

CÈLÓÓe עּקר לּמה להבין ׁשּצרי ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִִֶַַַָָָָָ

הּמלכּות  ּבספירת הּוא ְְְְִִִַַַַַההתחּדׁשּות

(לא  הענינים ׁשּכל לעיל, נתּבאר ּדהּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּדוקא.

מחדׁש. להמׁשיכם צרי הּמלכּות) ספירת ְְְְִִִֵַַַַַָָָָרק

מּכל  "לאו יתּבר ׁשהּוא לפי הּוא, הּדבר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָוטעם

ּכלל" איהּו מּדֹות ולא 19אינּון חד הּוא ּד"אנּת , ְְְְְִִִַַָֹ

למעלה 20ּבחׁשּבן" הּוא יתּבר ׁשעצמּותֹו ועד , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻ
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ב.)16ואילך. לד, א. טז, השנה ובכ"מ.)17ראש שם. הכוונות שער השנה. ראש שער חיים עץ ח,)18פרי הימיםֿא דברי

ב).)19ט. (יז, בהקדמה א.)20תקו"ז שם, תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השביעי  ‰˙eLcÁ˙,לחודש ÔBLÏ ‡e‰ "L„Á" ‰p‰c ,‡e‰ על ¿ƒ≈…∆¿ƒ¿«¿

החודש  שבסוף לאחר מחדש, הירח של מולד יש חודש ראש שבכל שם

נעלם הירח Ì˙Ò,הקודם "L„Á" ÌLa ‰M‰ŒL‡¯ ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»…«»»¿≈…∆¿»
ההתחדשות  על רק מדובר לא אכן כי מסויים, לחודש שהכוונה לפרט מבלי

בפרט, תשרי חודש ÈÙÏ¿ƒשל
˙LcÁ˙Ó ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»ƒ¿«∆∆

˙eiÁ‰האלוקית˙ÈÏÏk‰ «««¿»ƒ
Ïk ÏÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»»»«»

,‰M‰,אחד חודש על רק Èkולא «»»ƒ
˙eiÁ‰הכללית‰BL‡¯‰ ««»ƒ»

של  השנה בראש ונשפעה שהתחדשה

שהסתיימה  «¿»¿lzÒ‰ƒ˜‰השנה
ועלתה  וחזרה «¿d¯B˜ÓÏƒמהעולמות

מלכתחילה, הושפעה שממנו

‰M‰ŒL‡¯·e החדשה השנה של ¿…«»»
הרצון  את מחדש ומעוררים חוזרים

ובכך  בעולמות ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒהאלוקי
˙eiÁאלוקית˙ÈÏÏk לעולמות «¿»ƒ

‰M‰ Ïk ÏÚ L„ÁÓ מראש ≈»»«»«»»
השנה  סיום עד הזה .השנה

¯Lw‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«∆∆
˙eÎiM‰Â התחדשות עניין של ¿««»

נאמר  זה שעל השנה בראש החיות

בחודש', ‰eÎÏn˙'תקעו ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««¿
¯Ó‡Ók ,‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯16 במסכת בגמרא, «≈
של  הברכות נוסח אודות השנה, ראש

השנה, בראש מוסף »«"‡Ó¯תפילת
‰"aw‰:ישראל ÈÙÏלבני e¯Ó‡ «»»ƒ¿¿»«

השנה  אודות BiÎÏÓ˙בראש פסוקים «¿À
הקדושֿברוךֿהוא  של המלכות עניין

È„kבעולם  ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿≈
"ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL על תקבלו אלה פסוקים אמירת שבאמצעות כדי ∆«¿ƒƒ¬≈∆

מלכותי. את Ê‰עצמכם ÏÚÂהשנה בראש המלכות קבלת עניין Ó·‡¯על ¿«∆¿»≈
מהר"ש  ‰‰˙eLcÁ˙הנזכר,Ó‡na¯אדמו"ר ÔÈÚ ¯wÚL בראש ««¬»∆ƒ«ƒ¿««ƒ¿«¿

‰eÎÏn˙השנה ˙¯ÈÙÒa ‡e‰,שלמעלה המלכות עניין שהיא העליונה ƒ¿ƒ«««¿
הנבראים, על הקדושֿברוךֿהוא הסודÚe„ik17מלכות ŒL‡¯aLבתורת «»«∆¿…

'˙eÎÏn‰ ÔÈa' ‡e‰ ‰M‰ הקדושֿברוךֿהוא שנה, כל בסיום כאמור, «»»ƒ¿«««¿
מהבריאה, לו שיש והעונג הרצון ואת העולמות על למלוך רצונו את מסלק

מתחדשת  בעולם הקדושֿברוךֿהוא ומלכות ומתעורר, חוזר והעונג והרצון

שמים  מלכות עול קבלת (עלֿידי שוב אותו ממליכים ישראל שבני כך עלֿידי

סילוק  בעקבות השנה, ראש שבליל לאחר בשופר, התקיעה ועלֿידי מחדש

והשכל  והרצון התענוג הארת ללא ומצומצמת, מועטת חיות נותרה הרצון,

ונבדל  מסולק הוא ולכן בלבד המעשה בכוח שפועל אדם כמשל והמידות,

את  ומכתירים חוזרים ישראל בני כאשר תקיעתֿשופר, ולאחר שלו. מהפעולה

המוחין  והעונג, הרצון כל עם מלך להיות חוזר הוא הקדושֿברוךֿהוא,

הפנימיים  הכוחות את להביא המלכות', 'בניין של העבודה וזו והמידות)

וכך  המלכות, בספירת להאיר הנעלים

מחדש. המלכות ספירת את 'לבנות'

‰Ó Ìb e‰fL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆∆««
·e˙kL18 בפרק הימים דברי בספר ∆»

בנימין  בני אודות ∆…"L„Áהמדבר
,"BzL‡ נקראה הנשים שאחת היינו ƒ¿

'חודש' wÚL¯בשם Ên¯Ó ‰ÊaL∆»∆¿À»∆ƒ«
("L„Á") ˙eLcÁ˙‰‰«ƒ¿«¿…∆

השנה בראש ‰e‡שמתרחשת
"BzL‡") ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿ƒ¿
שם  על 'נוקבא' או 'אשה הנקראת

מהספירות  'מקבל' בבחינת שהיא

שהאשה  כשם ממנה, שלמעלה

מהאיש). 'מקבלת'

CÈLÓÓeמהר"ש Ó‡na¯אדמו"ר «¿ƒ««¬»
wÚ¯הנזכר, ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ»»ƒ«

˙eLcÁ˙‰‰ האור הארת של «ƒ¿«¿
ÙÒaהאלוקי ‡e‰˙eÎÏn‰ ˙¯È ƒ¿ƒ«««¿
‡˜Âc חיות המשכת לצורך והרי «¿»

את  להמשיך צריך מחדש, לעולמות

המידות  ואת המוחין את והעונג, הרצון

השפע  את מביאות הללו הבחינות שכל

עיקר  מדוע ואםֿכן לעולמות, והחיות

המלכות, בספירת היא ההתחדשות

ומבאר. שממשיך וכפי

ÏkL ,ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆»
ÌÈÈÚ‰,והרצון העונג גם היינו »ƒ¿»ƒ

והמידות ÈÙÒ¯˙המוחין ˜¯ ‡Ï)…«¿ƒ«
L„ÁÓ ÌÎÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ (˙eÎÏn‰.השנה ‰c·¯בראש ÌÚËÂ ««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈»»¿«««»»

להשפעה  ישירות הקשורה המלכות ספירת את רק לא מחדש להמשיך שצריך

העליונות  הבחינות כל את גם אלא e‰L‡לעולמות ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆
בעצמו  ויורדים C¯a˙Èהקדושֿברוךֿהוא נמשכים אמנם והשפעתו אורו ƒ¿»≈

כלשון  עצמו, הוא אבל העליונות, הספירות הם מידותיו, באמצעות לעולמות

אליהו', 'פתח זוהר, לתיקוני ‡e‰Èההקדמה ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï"»ƒ»ƒƒƒ
"ÏÏk19 וההגדרות לגמרי, מהם נעלה אלא כלל, הללו המדות מכל איננו ¿»

וכפי  עצמו, אליו מתייחסות לא ו'חסד' 'חכמה' כמו הספירות של והתארים

אליהו' ב'פתח עוד ÔaLÁa"שנאמר ‡ÏÂ „Á ‡e‰ z‡"c20,,אתה ¿«¿¿«¿…¿À¿»
שני  אחריו שיש אחד לא כלומר בחשבון, ולא אחד, בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

אחריו, הבאות והדרגות הבחינות מכל ומרומם הנעלה אחד אלא וכו' ושלישי
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h"kyz'dח ,lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

צרי ׁשּלכן חד", הּוא "אנּת מּבחינת ְְְִִִֵֶַַַַָָּגם

ועלּֿפיֿזה  הענינים. ּכל את מחדׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלהמׁשי

היא  ההתחּדׁשּות ׁשעּקר הּטעם מהּו להבין, ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָצרי

ׁשּבחינת  הּוא, הענין א ּדוקא. הּמלכּות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבספירת

להיֹות  צרי המׁשכתּה, לאחרי ּגם הּנה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהּמלכּות,

ׁשּמבאר  ּכפי ּבזה, והענין ההתחּדׁשּות. ענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּה

דרגֹות. ׁשּתי יׁש הּמלכּות ׁשּבבחינת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּבּמאמר,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחת, הּמרֹומם 21דרגה הּמל" ְְְֶֶֶַַַַַָָָ

ּבחינת  הּמלכּות, עצמּיּות ׁשּזהּו מאז", ְְְְִִֵֶֶַַַַַָלבּדֹו

(מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ּובלׁשֹון מלכּות', ְְְְִֶֶַַַָ'ּכתר

עצמית.22נׁשמתֹוֿעדן  התנּׂשאּות ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשנּיה, ּכל 23ודרגה מלכּות מלכּות" ְְְְְְְִֶַַַָָָָ

לעֹולמֹות  מקֹור ּׁשּנעׂשה מה ּדהינּו, ְְֲִֶַַַָָָָָעֹולמים",

נפרד  ודבר יׁש ּבחינת ׁשהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

הּמלכּות  ׁשּבחינת לאחרי ּגם אמנם, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָלעצמן.

אנּו מבּקׁשים לעֹולמֹות, מקֹור להיֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָנמׁשכת

ּכבֹוד  "ּגּלה ,"ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם על מל"ְְְִֵֶַַָָֹֻ

ּבריאהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם הינּו, עלינּו", ְְְְִֵֶַַַָָָָמלכּות

מלכּותֹו" "ּכבֹוד ּבחינת ּגּלּוי יהיה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָיצירהֿע ׂשּיה

הּמרֹומם  הּמל" ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָיתּבר

ׁשּבראׁשֿ ההתחּדׁשּות ענין וזהּו כּו'. ְְְְְְִִֶֶַַַַֹלבּדֹו"

ספירת  מּמקֹור ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהּׁשנה,

וכּמבאר  מלכּות', 'ּכתר ׁשּנקראת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹהּמלכּות,

ּתקיעת 24ּב'ּסּדּור' ענין "להבין ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְִִִִִִַַַַַָ
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יוצר.)21 א'תב.)22ברכת ע' ח"ג תשנ. ע' ח"ב רלז. ע' ח"א תער"ב המשך יג.)23ראה קמה, א.)24תהלים רמו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÚÂ והמידות מהספירות ומופשטת נעלית  האלוקות עצמיות כך כדי ¿«

"„Á ‡e‰ z‡" ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚL∆«¿ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿ƒ««¿¿«
ח  הוא 'אנת דבר של בחינות ולאמיתו על אלא העצמות על נאמר לא ד'

מהעצמות, המידות ÔÎlLשלמטה מכל נעלית האלוקות שעצמיות מאחר ∆»≈
L„ÁÓוהספירות CÈLÓ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ≈»»

השנה  ‰ÌÈÈÚבראש Ïk ולא ‡˙ ∆»»ƒ¿»ƒ
שאר  אפילו או המלכות מידת את רק

חיות  את לחדש כדי כי המידות,

את  מחדש להמשיך צריך העולמות

בעולמות  הרצון ואת בעולמות העונג

שלמעלה  האלוקות בעצמות שהם כפי

∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰מהספירות.
בכל  להיות צריכה שההתחדשות

כאמור, ÔÈ·‰Ï,הדרגות, CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
¯wÚL ÌÚh‰ e‰Ó««««∆ƒ«

˙eLcÁ˙‰‰ האלוקי הרצון של «ƒ¿«¿
השנה  בראש È‰ƒ‡בעולמות

?‡˜Âc ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿«¿»
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ בוודאי שאכן «»ƒ¿»

צריכה  לא השנה בראש ההתחדשות

'בכל  אלא המלכות בספירת רק להיות

בבחינות  ובעיקר וגם העניניים'

אלא  מהספירות »ÈÁaL∆¿ƒ˙שלמעלה
˙eÎÏn‰ מיוחדת התחדשות צריכה ««¿

כי, העניינים, בשאר קיימת ≈p‰ƒ‰שלא
המלכות ספירת È¯Á‡Ïדוקא Ìb«¿«¬≈

,d˙ÎLÓ‰ עוררו שכבר לאחר גם «¿»»»
וכבר  כביכול, למלוכה, רצון למעלה

הספירה  שהיא המלכות ספירת נמשכה

ההמשכה  באה ובאמצעותה שדרכה

בפועל, לעולמות האלוקית החיות של

daעדין ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בספירת »ƒƒ¿»
‰‰˙eLcÁ˙המלכות  ÔÈÚ וכפי ƒ¿««ƒ¿«¿

ומבאר. שממשיך

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מהר"ש הנזכר,Ó‡na¯אדמו"ר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈««¬»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·aLעצמה˙Á‡ ‰‚¯„ .˙B‚¯„ ÈzL LÈ בספירת ∆ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈¿»«¿»««

היא  e˙kL·המלכות BÓk שחרית 21, של שמע קריאת ברכות בנוסח ¿∆»
‡Ó Bc·Ï ÌÓB¯n‰ CÏn‰","Ê רוממות בתור המלכות עניין «∆∆«¿»¿«≈»

המדינה  בני על ונעלה ומרומם גדולה, במעלה שנמצא מלך כמו והתנשאות,

,'˙eÎÏÓ ¯˙k' ˙ÈÁa ,˙eÎÏn‰ ˙eiÓˆÚ e‰fL בעניין כי ∆∆«¿ƒ««¿¿ƒ«∆∆«¿
המלך, של וההתנשאות הרוממות את ומסמל מבטא המלוכה כתר המלכות,

,a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"Î ÔBLÏ·e אדמו"רי בשושלת החמישי ƒ¿«¿¿»«
Ô„ÚŒB˙ÓLחב"ד  (22˙ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰ ˙ÈÁa ‡e‰ זה עניין ƒ¿»≈∆¿ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

מהותו. עצם מצד עמו מבני ונישא מרומם שהמלך

‰iL ‰‚¯„Â,המלכות e˙kL·בספירת BÓk23 המלכות עניין על ¿«¿»¿ƒ»¿∆»
NÚpM‰בתהילים  ‰Ó ,eÈ‰c ,"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ E˙eÎÏÓ"«¿¿«¿»»ƒ¿«¿«∆«¬»

מארבעת  ביותר והנעלה העליון האצילות, בעולם שהיא כפי המלכות ספירת

שבטל  עולם שהוא הכלליים השנייה העולמות והדרגה לגמרי, לאלוקות

שהמלכות  כפי היא המלכות בספירת

נעשית  להשפעת B˜Ó¯דאצילות »
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aחיות ˙BÓÏBÚÏ»»¿ƒ»¿ƒ»

¯·„Â LÈ ˙ÈÁa Ì‰L ‰iNÚ¬ƒ»∆≈¿ƒ«≈¿»»
ÔÓˆÚÏ „¯Ù יש אלו ובעולמות ƒ¿»¿«¿»

בהם  ואין עצמית ישות של תחושה

בעולם  כמו לאלוקות מוחלט ביטול

הדרגות  שתי כללי ובאופן האצילות.

היא  שהמלכות כפי האחת, הן במלכות

מהעולמות, והתנשאות ברוממות

ונמשכת  יורדת שהמלכות כפי והשנייה

העולמות. את להחיות

˙ÈÁaL È¯Á‡Ï Ìb ,ÌÓ‡»¿»«¿«¬≈∆¿ƒ«
¯B˜Ó ˙BÈ‰Ï ˙ÎLÓ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿∆∆ƒ¿»

,˙BÓÏBÚÏ השנייה הבחינה היא »»
עדיין  לעיל, כאמור המלכות, בספירת

ÏÚ CÏÓ" e‡ ÌÈLw·Ó¿«¿ƒ»¿…«
‰lb" ,"E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰»»Àƒ¿∆«≈
,"eÈÏÚ E˙eÎÏÓ „B·k¿«¿¿»≈
הללו, הבקשות משמעות מה ולכאורה,

ירדה  כבר המלכות ספירת והרי

אלא לעולמות, חיות ,‰eÈלהשפיע «¿
ה' מלכות שתהיה הבקשות תוכן

הוא  עלינו מלכותו גילוי ויהיה בעולם

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL∆«»»¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ עם עולמות שהם ¿ƒ»¬ƒ»

ישות  תחושת בעלי נבראים מציאות

מוחלט  ביטול בהם ואין עצמית

גם  האצילות, בעולם כמו לאלוקות

"B·k„בהם ˙ÈÁa Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿
ÌÓB¯n‰ CÏn‰" ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈÙk C¯a˙È "B˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ««∆∆«¿»

'eÎ "Bc·Ï הרוממות עניין מלכות, של העליונה בדרגה שהוא כפי היינו ¿«
בגילוי. ונרגש ניכר המלכות כבוד ששם וההתנשאות

,‰M‰ŒL‡¯aL ˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ הוא עיקרה וכאמור ¿∆ƒ¿««ƒ¿«¿∆¿…«»»
הוא ההתחדשות עניין ותוכן המלכות, ‰‰ÎLÓ‰בספירת ‰È‰zL שעל ∆ƒ¿∆««¿»»

בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות המלכות ספירת ÈÙÒ¯˙ידי ¯B˜nÓƒ¿¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ העצמית ההתנשאות עניין במלכות, והנעלית הראשונה הבחינה ««¿

ecq'a¯'שלמעלה, ¯‡·nÎÂ ,'˙eÎÏÓ ¯˙k' ˙‡¯˜pL24 סידור') ∆ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿…»«ƒ
הזקן) אדמו"ר של חסידות מאמרי עם – חיים אלוקים דברי – דא"ח' עם

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aבמילים הפותח ÚÈ˜z˙במאמר ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï" ¿ƒ««¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
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ט mklek meid miavp mz`

ז"ל", הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּכּונת עלּֿפי ִֵַַַַַַָָׁשֹופר

הּמלכּות  ּבחינת לחּדׁש צרי ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

ּכח  עצמּיּות ּבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון, ְְְִִִִֶַַַָָֹמּמקֹורּה

הּמאציל  ועצמּיּות ׁשּבפנימּיּות העליֹון ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָהּתענּוג

כּו'.

LÈÂ הּמלכּות ׁשּבספירת הּטעם ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִֵֶַַַַַַ

ּגם  ׁשּימׁש ההתחּדׁשּות ענין להיֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָֻצרי

הּמלכּות  ׁשּבספירת נעלית הּיֹותר ,25מּבחינה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

הּידּוע  מׁשרׁשת 26עלּֿפי הּמלכּות ׁשּבחינת ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֻ

ּכי  הענינים, ׁשאר מּכל יֹותר ּובעמק ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלמעלה

ּדלא  'ריׁשא ּבבחינת הּוא הּמלכּות ספירת ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹׁשרׁש

למּטה, האדם ּבנפׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָאתידע'.

מּׁשאר  יֹותר ּבהעלם היא הּמלכּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמּדת

יׁשנן  האדם ׁשּבנפׁש היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָהּמּדֹות,

ּכל  הּנה הּמלכּות, מּדת ּגם הּמּדֹות, ּפרטי ְְִִִֵֵַַַַַָָָּכל

מהֿ לפעמים, ּגּלּוי לידי ּבאֹות הּמּדֹות ְְִִִִִֵַַָָָׁשאר

אינּה ׁשּברּוּבאּֿדרּוּבא הּמלכּות מּדת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאיןּֿכן

מׁשר  ׁשהיא לפי והינּו, ּגּלּוי, לידי ׁשת ּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבמציאּות. ׁשאינֹו העלם ּבבחינת הּנפׁש, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַּבעצם

הּמלכּות  ׁשּספירת למעלה, יּובן ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה

ׁשאר  מּכל יֹותר  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻמׁשרׁשת

ּולגּלֹות  לעֹורר ׁשּכדי הּטעם ּגם וזהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַהּספירֹות.

מּצד  העבֹודה להיֹות צריכה הּמלכּות, ּבחינת ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָאת

עלֿידי  ּדוקא ּכי ּדוקא, הּנפׁש ועצמּיּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּפנימּיּות

הּמלכּות  ספירת ּבׁשרׁש להּגיע יכֹולים זֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹעבֹודה

למעלה  ,יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּכפי
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ואילך.)25 יב ע' תש"ט ואילך. 14 ע' תרצ"ט סה"מ ראה – לקמן פ"ב.)26בהבא א"א) (שער יג שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰M‰ŒL‡¯aL ,"Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙ek ÈtŒÏÚ ¯ÙBL»«ƒ«»««««≈∆¿…«»»

LcÁÏ CÈ¯ˆ של ההמשכה d¯B˜nÓאת ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa »ƒ¿«≈¿ƒ«««¿ƒ¿»
,ÔBL‡¯‰ כספירה למטה, נמשכת שהיא כפי המלכות לבחינת כלומר, »ƒ

לקדושֿברוךֿהוא  יש שמצידה וכספירה לעולמות, חיות נמשכת שדרכה

והנבראים  העולמות על מלוכה

עליון  ומקור שורש יש שלמטה,

האלוקות ÈÁa˙בעצמיות ‡e‰L∆¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚz‰ Ák ˙eiÓˆÚ«¿ƒ…«««¬»∆¿

L˙eiÓˆÚÂ ˙eiÓÈÙa∆ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
'eÎ ÏÈˆ‡n‰ החיות השפעת ««¬ƒ

שבדרגות  מכך נובעת בפועל לעולמות

תענוג  יש באלוקות נעלות יותר הרבה

של  ממעשיהם ונחתֿרוח מהעולמות

הוא  העליון והתענוג הנבראים.

למשל  (וכמו הבורא ועצמיות בפנימיות

פעולות  עושה שאדם האדם בנפש

בכך  ומשקיע בית בנין של מעשיות

מכך  תענוג יש נפשו בעומק כי כוחות,

הרוחנית  העבודה וזו בית), לו שיהיה

מלכות  עול בקבלת השנה ראש של

רק  לא לפעול שופר, ובתקיעת שמים

בדרגתה  המלכות ספירת של התחדשות

חיות  משפיעה שהיא כפי הנמוכה

את  לעורר אלא בפועל, לעולמות

הראשון, ממקורה המלכות המשכת

ועצמיות  שבפנימיות התענוג הוא

לעיל. כמבואר הבורא

ÌÚh‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«««
CÈ¯ˆ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ«««¿»ƒ

˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï רק לא ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
כפי  מהמלכות והשפע האור בהמשכת

כזו  התחדשות אלא למטה יורדת שהיא

¯˙Bi‰ ‰ÈÁaÓ Ìb CLÓiL∆À¿««ƒ¿ƒ»«≈
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL ˙ÈÏÚ25, «¬≈∆ƒ¿ƒ«««¿

והבדלה  ברוממות שהיא כפי המלכות

עצמית' 'התנשאות בבחינת מהנבראים,

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ26 הסוד בתורת «ƒ«»«
˙L¯LÓ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaL היותר בדרגות המלכות ספירת של השורש ∆¿ƒ«««¿À¿∆∆

הוא באלוקות, ‰ÌÈÈÚ,גבוהות ¯‡L ÏkÓ ¯˙BÈ ˜ÓÚ·e ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿…∆≈ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ
יותר  אחרונה) והכי נמוכה הכי הספירה היא למטה (שבירידתה המלכות שורש

ו'כל  הספירות שאר כל משורש עמוק ויותר העניינים',נעלה L¯Lשאר Èkƒ…∆
.'Ú„È˙‡ ‡Ïc ‡LÈ¯' ˙ÈÁ·a ‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ'ה'ראש ¿ƒ«««¿ƒ¿ƒ«≈»¿…ƒ¿»«

שלא  הראש היינו ("רדל"א"), אתידע" דלא "רישא נקרא הכתר, של העליון

מגילוי, למעלה הוא כי נעלם נשאר אלא מתגלה) (שלא ¿BÓÎeנודע

˙eÎÏn‰ ˙cnL ,‰hÓÏ Ì„‡‰ LÙa eÈˆnLהאדם ‰È‡של ∆»ƒ¿∆∆»»»¿«»∆ƒ«««¿ƒ
ÌÏÚ‰a נעלה ויותר פנימי יותר במקום הנפש ופנימיות בעומק נעלמת ¿∆¿≈

ÔLÈ Ì„‡‰ LÙaL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ,˙Bcn‰ ¯‡MÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ¡∆¿∆∆»»»∆¿»
ובהעלם  Ïkבשורש ‰p‰ ,˙eÎÏn‰ ˙cÓ Ìb ,˙Bcn‰ ÈË¯t Ïk»¿»≈«ƒ«ƒ«««¿ƒ≈»

˙Bcn‰ ¯‡L המלכות מידת מלבד ¿»«ƒ
,ÌÈÓÚÙÏ Èelb È„ÈÏ ˙B‡a»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ
של  והתגלות הארה יש ולפעמים

בנפש  מושרשות שהן כפי המידות

cÓ˙עצמה  ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ«
‡ae¯cŒ‡ae¯aL ˙eÎÏn‰ ברוב ««¿∆¿»¿»

Èelbהמקרים È„ÈÏ ‰‡a dÈ‡≈»»»ƒ≈ƒ
נעלמת, ÈÙÏונשארת ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

ÌˆÚa ˙L¯LÓ ‡È‰L הנקודה ∆ƒÀ¿∆∆¿∆∆
של  עמוקה והכי פנימית ∆∆»‰LÙp,הכי

BÈ‡L ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈
˙e‡ÈˆÓa שישנו בחסידות כמבואר ƒ¿ƒ

האש  כמו במציאות שישנו העלם

שהיא  החלמיש צור הנקראת שבאבן

קיימת  אבל נראית ולא נעלמת

שאינו  מוחלט העלם ויש במציאות,

מושרש  המלכות עניין וכך במציאות,

'פשוטות' עליונות בדרגות למעלה,

והגדרה, 'ציור' כל בהם שאין לגמרי

המלכות  וספירת הספירות, ענייני בהם

הם  אלא כלל, קיימים לא במיוחד,

במציאות. שאינו בהעלם

‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»
‰eÎÏn˙באלוקות, ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ«««¿

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא  ומהות בעצמות

ויותר BÈ˙¯בעצמו, פנימי יותר באופן ≈
‰B¯ÈÙq˙עמוק  ¯‡L ÏkÓ שאף ƒ»¿»«¿ƒ

בעצמיות  בהעלם מושרשות הן

המלכות  שבספירת אלא האלוקות

פנימי. ויותר עמוק יותר העניין

e‰ÊÂ מושרשת שהמלכות זו עובדה ¿∆
הספירות  מכל יותר האלוקות בעצמיות

‚Ïe ¯¯BÚÏ È„kL ÌÚh‰ Ìb˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙‡ ˙Bl משורשה ««««∆¿≈¿≈¿«∆¿ƒ«««¿
בראש  ישראל בני של המיוחדת העבודה שזוהי למטה, ולהמשיכה העליון

לעיל, כמבואר ‰B·Ú„‰השנה, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ האדם של הרוחנית ¿ƒ»ƒ¿»¬»
‡˜Âc LÙp‰ ˙eiÓˆÚÂ ˙eiÓÈt „vÓ בכוחות ה' בעבודת די ולא ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆∆«¿»

יותר, וחיצוניים BÊגלויים ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk פנימיות שמצד ƒ«¿»«¿≈¬»
הנפש ÚÈb‰Ïועצמיות ÌÈÏBÎÈ'ו'לגעת˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ L¯La ¿ƒ¿«ƒ«¿…∆¿ƒ«««¿

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙L¯LÓ ‡È‰L ÈÙk,ועצמותו בפנימיותו ¿ƒ∆ƒÀ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈
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h"kyz'dי ,lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּבחינת  ׁשּגם וכיון הּספירֹות. ׁשאר מּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר

מׁשרׁשת  לעֹולמֹות, מקֹור ׁשּנעׂשית ּכפי ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻהּמלכּות

הּמל" ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי יתּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבעצמּותֹו

המׁשכת  לאחרי ּגם הּנה לכן לבּדֹו", ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָהּמרֹומם

צרי לעֹולמֹות, מקֹור להיֹות הּמלכּות ְְְִִִַַַָָָָּבחינת

ּגם  ׁשּימׁש ההתחּדׁשּות, ענין ּבּה ְְְְְִִִֶַַַַַָֻלהיֹות

לבּדֹו". הּמרֹומם הּמל" ְְְִִֶֶַַַַָמּבחינת

נדרׁשת 27ּבּמאמר CÈLÓÓeג) הּתֹורה והּנה : «¿ƒְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּכמֹו ּופרט, ּכלל ְְְְֶֶֶָָּבדר

ּכמֹוֿ ּכלל, ּבדר התחּדׁשּות הּוא ְְְְְְִֶֶֶַַָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

ּוכמֹו ּפרט, ּבדר התחּדׁשּות יׁש יֹום ּבכל ְְְְְְִֵֵֶֶַָָכן

מעׂשה 21ׁשּכתּוב  ּתמיד יֹום ּבכל מחּדׁש "ּובטּובֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

האריז"ל  ּבסּדּור ׁשּמצינּו [וזהּו 28ּבראׁשית" ְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

האריז"ל  ּבׁשלֹוׁש29ּובכתבי הּכּונֹות ּבענין ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

יֹום, ׁשּבכל ּדׁשמֹונהֿעׂשרה ראׁשֹונֹות ְְְְִִֵֶֶֶָָּברכֹות

ענין  ׁשה ּוא ּדראׁשֿהּׁשנה, הּכּונֹות עלּֿדר ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהם

מהי  להבין, צרי ועלּֿפיֿזה הּמלכּות']. ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ'ּבנין

יֹום. מּבכל יֹותר  ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֵַַַָָָֹההתחּדׁשּות

אינֹו ּביניהם ׁשהחּלּוק לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָוהינּו,

ּבוּדאי  אּלא ּופרט', ּד'כלל החּלּוק ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָאּלא

יֹותר  נעלה  ּבאפן היא ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹההתחּדׁשּות

יֹום. ְִָמּבכל

e¯‡·Ó להבין צרי זה, ׁשּלהבין ּבּמאמר, ¿»≈ְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו קדמה 30מאמר "לּמה ְֲֵַַַָָָָ

על  עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע, אם לוהיה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשמע

על  עליו יקּבל ואחרּֿכ ּתחּלה ׁשמים ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹמלכּות

על  קּבלת ׁשהרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצֹות",

מלכּות  על קּבלת ּבחינת ּגםּֿכן היא ְְְִִִֵַַַַַָֹמצֹות,
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שדמ.)27 ע' שם פי"ח.)29במקומו.)28סה"מ העמידה שער שער )30פע"ח דא"ח עם סידור וראה א. יג, ברכות משנה

זו  שנה עריסותיכם ראשית וד"ה השלישי בחודש ד"ה וראה ואילך. ב'רלז ע' ח"ו ואתחנן אוה"ת ואילך. סע"ב עד, הק"ש

ואילך). 350 ע' ואילך; 186 ע' חנ"ו התוועדויות מנחם (תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁa ÌbL ÔÂÈÎÂ .˙B¯ÈÙq‰ ¯‡L ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ»¿»«¿ƒ¿≈»∆«¿ƒ«

,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ˙ÈNÚpL ÈÙk ˙eÎÏn‰ שהיא כפי רק ולא ««¿¿ƒ∆«¬≈»»»
עצמית' e‰L‡ב'התנשאות ÈÙk C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆

,"Bc·Ï ÌÓB¯n‰ CÏn‰" ˙ÈÁ·a'עצמית ה'התנשאות ÔÎÏעניין ƒ¿ƒ««∆∆«¿»¿«»≈
˙ÎLÓ‰ È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«¬≈«¿»«

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa,למטה˙BÈ‰Ï ¿ƒ«««¿ƒ¿
,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó השניה הדרגה »»»

עדיין  לעיל, כמבואר CÈ¯»̂ƒבמלכות,
,˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚ da ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿««ƒ¿«¿

CLÓiL שהיא כפי המלכות בספירת ∆À¿«
במלכות, השנייה הדרגה »Ìbלמטה,

ÌÓB¯n‰ CÏn‰" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆«¿»
,"Bc·Ï בספירת הראשונה הדרגה ¿«

שלה  העליון ומקור והשורש המלכות

בה. ויאיר בה יומשך

CÈLÓÓe מהר"ש ‚) אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na27:הנזכר ««¬»

C¯„a ˙L¯„ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ¿∆∆¿∆∆
,Ë¯Ùe ÏÏk מ'שלוש אחת שהיא ¿»¿»

נדרשת, התורה שבהן מדות' עשרה

הפסוקים  לדרשות הכללים היינו

ענייני  גם וכך הלכות, מהם ללמוד

ופרט' ב'כלל קיימים התורה פנימיות

פרטי, באופן וגם כללי באופן גם היינו

M‰ŒL‡¯aL‰ולענייננו, BÓkL∆¿∆¿…«»»
˙eLcÁ˙‰ ‡e‰ ספירת של ƒ¿«¿

ÏÏkהמלכות  C¯„a,כללי באופן ¿∆∆¿»
באריכות, לעיל ≈¿ÔÎŒBÓkכמבואר

˙eLcÁ˙‰ LÈ ÌBÈ ÏÎa של ¿»≈ƒ¿«¿
המלכות  BÓÎeספירת ,Ë¯t C¯„a¿∆∆¿»¿

·e˙kL21 קריאת ברכות בנוסח ∆»
שחרית של LcÁÓשמע B·eË·e"¿¿«≈

ÈÓz„הקדושֿברוךֿהוא ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ
"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ זו והתחדשות «¬≈¿≈ƒ

האלוקית  החיות התחדשות היא

המלכות  ספירת באמצעות לעולמות

¯ecÒa eÈˆnL e‰ÊÂ]¿∆∆»ƒ¿ƒ
Ï"ÊÈ¯‡‰28È·˙Î·e »¬ƒ«¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰29˙Bek‰ ÔÈÚa שיש »¬ƒ«¿ƒ¿«««»

הסוד  פי על NÚŒ‰BÓLc¯‰לכווין ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a LBÏLa¿»¿»ƒƒ¿∆∆¿≈
‡e‰L ,‰M‰ŒL‡¯c ˙Bek‰ C¯cŒÏÚ Ì‰L ,ÌBÈ ÏÎaL∆¿»∆≈«∆∆««»¿…«»»∆

'˙eÎÏn‰ ÔÈa' ÔÈÚ יש מקום איזה להתפלא מקום היה ולכאורה ƒ¿«ƒ¿«««¿

המלכות  התחדשות שכאמור אלא רגיל, חול ביום השנה ראש של לכוונות

פרט]. בדרך יום בכל הבריאה בהתחדשות גם קיימת כלל בדרך השנה בראש

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ויום יום בכל המלכות ספירת של התחדשות יש שלמעשה ¿«ƒ∆
ÏÎaÓ ¯˙BÈ ‰M‰ŒL‡¯a ˙eLcÁ˙‰‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ¿«¿¿…«»»≈ƒ¿»

?ÌBÈ
,eÈ‰Â בין ההבדל בביאור צורך יש ¿«¿

להתחדשות  השנה בראש ההתחדשות

כיוון  יום, ÓBÏ¯בכל ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»«
˜elÁ‰LההבדלBÈ‡ Ì‰ÈÈa ∆«ƒ≈≈∆≈

Î'c ˜elÁ‰ BÓk ‡l‡ÏÏ ∆»¿«ƒƒ¿»
'Ë¯Ùe,שווה תוכנם לזה ומעבר ¿»

˙eLcÁ˙‰‰ È‡cÂa ‡l‡∆»¿«««ƒ¿«¿
‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯a במהותה ¿…«»»ƒ

אחר, מסוג ÏÚ‰התחדשות ÔÙ‡a¿…∆«¬»
,ÌBÈ ÏÎaÓ ¯˙BÈ שיוסבר כפי ≈ƒ¿»

להלן.

¯‡·Óe מהר"ש Ó‡na¯אדמו"ר ¿»≈««¬»
ˆ¯CÈהנזכר, ,‰Ê ÔÈ·‰lL∆¿»ƒ∆»ƒ
ÔÈ·‰Ï,הקדמה בתור תחילה, ¿»ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó30 במשנה «¬««≈
ÚÓL ‰Ó„˜ ‰nÏ" פרשה »»»¿»¿«
שמע  קריאת של ««¿È‰ÂÏƒ‰ראשונה

ÚBÓL Ì‡ קריאת של שנייה פרשה ƒ»«
ÂÈÏÚשמע, Ïa˜iL È„k האדם ¿≈∆¿«≈»»

‰lÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ שזהו …«¿»«ƒ¿ƒ»
בפסוק  הפותחת שמע, פרשת תוכן

אחד' ה' אלוקינו ה' ישראל 'שמע

שמים, מלכות עול קבלת שעניינו

על  הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו

האדם ועל Ïa˜Èהעולם CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈
"˙BˆÓ ÏÚ ÂÈÏÚ המצוות וקיום »»…ƒ¿

שמוע  אם 'והיה פרשת של התוכן הוא

מצווה  אנכי אשר מצוותי אל תשמעו

Ô·eÓאתכם', BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc מה ¿ƒ¿»≈»
את  להקדים הנימוק של המשמעות

שמוע, אם והיה לפרשת שמע פרשת

עול  קבלת להקדים הצורך בגלל

מצוות, עול לקבלת שמים מלכות

‡È‰ ,˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜ È¯‰L∆¬≈«»«…ƒ¿ƒ
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜ ˙ÈÁa ÔkŒÌb לקיים עצמו על המקבל כי «≈¿ƒ««»«…«¿»«ƒ

הקדושֿברוךֿ של מלכותו עול את גם ממילא עצמו על מקבל ה' מצוות את

המצוות? על שציווה הוא
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יי mklek meid miavp mz`

ׁשענין  לפי ּבזה, ההסּבר לֹומר [ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשמים

עּקרֹו הרי ואדֹון, עבד אצל ּגם ׁשּׁשּי אף ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה'על',

זה  אין ואדֹון ּבעבד ׁשהרי ,לּמל ּביחס ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּוא

ּבזה  ׁשּי ׁשּיהיה עד מציאּותֹו, לעצם ׁשּנֹוגע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָענין

ׁשאפילּו ,ּבּמל ּכיֿאם החּיים, הפ ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹענׁש

כּו' מלּכא קמי ּבמחֹוג ּדמחּוי ׁשּמתּבּטל 31מאן , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

לׁשנים, אֹותם מחּלקים ולּמה ְְְְְִִִִִַַָָָמּמציאּותֹו],

מלכּות  על עליו ּולקּבל להקּדים ׁשּצרי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּובאפן

ּומקּדים  מצֹות. על ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְִִִִַַַַָָָֹׁשמים

ׁשּכתּוב  מה הינּו32לבאר וׁשֹוב", רצֹוא "והחּיֹות ְְְֵֶַַַַָָָָ

"רצֹוא  ּבבחינת הּוא אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשל ְִִֵֶֶַַַָׁשהחּיּות

ּבחינת  ּבּנבראים ּגם נמׁש זה ּומּצד ְְְִִִִִֶַַַַָָָוׁשֹוב",

יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּוכמֹוֿכן וׁשֹוב", ְְְְִִֵֵָָָ"רצֹוא

ּומבאר, וׁשֹוב". ּב"רצא ּגםּֿכן היא ְְֲִֵֵֶַָָָָָֹׁשעבֹודתם

ו'על  ׁשמים' מלכּות על 'קּבלת ענין ְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּזהּו

על  'קּבלת ׁשענינּה ראׁשֹונה ׁשּפרׁשה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹמצֹות',

ענין  ׁשּזהּו ה"רצֹוא", ענין הּוא ׁשמים' ְְְִִִֶֶַַַַָָָמלכּות

ּפׁשּוט  רצֹון ענין ׁשהּוא ּב"אחד", ְְְִִֶֶֶֶַַָָָהּמסירּותֿנפׁש

והסּתּלקּות  "רצֹוא" ּבבחינת ׁשּבּׁשמים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלאביו

'על  ׁשענינּה ׁשנּיה ּופרׁשה למעלה. ולּבטל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹלּכלל

אֹורֹות  להמׁשי ה"ׁשֹוב", ענין הּוא ְְְְִִִַַַמצֹות',

ּבעניני  לעבֹודה עד ׁשֹונים, מּכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָּבכלים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו והינּו,33העֹולם, וגֹו'. דגנ ואספּת ְְְְְְְֶֶַַָָָָָָ
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ב.)31 ה, יד.)32חגיגה א, יד.)33יחזקאל יא, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ¯aÒ‰‰ ¯ÓBÏ LÈÂ] כוללת לא מצוות עול קבלת באמת מדוע ¿≈««∆¿≈»∆

שמים מלכות עול קבלת גם ‰'ÏÚ',ממילא ÔÈÚL ÈÙÏ קבלת של במובן ¿ƒ∆ƒ¿«»…
לציית, מנת על ÔB„‡Â,מרות „·Ú Ïˆ‡ Ìb CiML Û‡ העבד שהרי «∆«»«≈∆∆∆¿»

מכל  לו, לציית ומוכן עליו שלו במרות מכיר האדון, עול את עצמו על מקבל

B¯wÚמקום  È¯‰'עול' המושג של ¬≈ƒ»
È¯‰L ,CÏnÏ ÒÁÈa ‡e‰¿««¿∆∆∆¬≈

ÔB„‡Â „·Úa אכן שהעבד אף על ¿∆∆¿»
מכל  האדון, עול את עצמו על מקבל

ÌˆÚÏמקום  Ú‚BpL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆≈«¿∆∆
B˙e‡ÈˆÓ מסויים ובמובן העבד, של ¿ƒ

כי  לעצמו מציאות עדיין נשאר העבד

ביטול  של בצורה היא העול קבלת

מציאותו  עצם של »Ú„מוחלט
‰Êa CiL ‰È‰iL אי של במקרה ∆ƒ¿∆«»»∆

לאדון  העבד ‰CÙציות ÏL LÚ…∆∆≈∆
Ì‡ŒÈk ,ÌÈiÁ‰'עול' המושג עיקר ««ƒƒƒ

Ô‡Óשייך eÏÈÙ‡L ,CÏna¿∆∆∆¬ƒ«
‡kÏÓ ÈÓ˜ ‚BÁÓa ÈeÁÓcƒ¿«≈¿»»≈«¿»

'eÎ31, עמד שאדם בגמרא מסופר

שהחווה  כך על ואפילו המלך לפני

אימת  שאין אמרו רמז, של תנועה

והרגוהו  והוציאוהו עליו מוטלת המלך

פירושו מיתה ≈»¿Ïha˙nL∆ƒועונש
B˙e‡ÈˆnÓ רק קיים זה ודבר לגמרי, ƒ¿ƒ

מצוות  עול קבלת ולכן המלך, כלפי

האדון  של מרות לקבלת בדומה (שהיא

עול  קבלת גם כוללת לא העבד) ידי על

בפני  לבוא שצריכה שמים מלכות

קודמת], והיא עצמה

מוסגר', ב'מאמר לשאלה תירוץ ולאחר

כפי  הקושיא את להביא הרבי חוזר

במאמר  מהר"ש אדמו"ר בדברי שהיא

הנזכר:

Ì˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ ‰nÏÂ עול קבלת ואת שמים מלכות עול קבלת את ¿»»¿«¿ƒ»
שוניםÌÈLÏ,מצוות  עניינים Ïa˜Ïeשני ÌÈc˜‰Ï CÈ¯vL ÔÙ‡·e ƒ¿«ƒ¿…∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈

?˙BˆÓ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ»»…«¿»«ƒ¿ƒ»¿««»…ƒ¿
ÌÈc˜Óe במאמר מהר"ש הדבריםÏ·‡¯אדמו"ר פנימיות פי Ó‰על «¿ƒ¿»≈«
·e˙kL32 יחזקאל בנבואת העליונה המרכבה מלאכים "BiÁ‰Â˙בתיאור ∆»¿««

נעים  הקודש' 'חיות הנקראים BLÂ·",עליונים ‡Bˆ¯,וחזור הלוך »»
הוא  הדברים של הפנימי ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bוהפירוש ÏL ˙eiÁ‰L eÈ‰«¿∆««∆≈

ולנבראים לעולמות מהקדושֿברוךֿהוא ויורדת ÈÁ·a˙הנמשכת ‡e‰ƒ¿ƒ«
,"·BLÂ ‡Bˆ¯" להתקרב ותשוקה למעלה מלמטה התעלות של בתנועה »»

והמשכה  ירידה של הפוכה בתנועה וגם 'רצוא'. החיות , ושורש למקור

העת, כל קיימות התנועות (ושתי 'שוב' הנבראים, את להחיות למטה מלמעלה

חלילה) וחוזר 'שוב' Ê‰'רצוא', „vÓe החיות המשכת שאופן מאחר ƒ«∆
ושוב', 'רצוא בדרך היא "¯ˆB‡מלמעלה ˙ÈÁa ÌÈ‡¯·pa Ìb CLÓƒ¿»««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

"·BLÂ זו בדרך הם הנבראים הנהגת ואופן בבריאה הפועמת החיות שגם »
למטה, והמשכה למעלה התעלות ושוב', 'רצוא BÓLa˙של ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿

Ì˙„B·ÚL ,Ï‡¯NÈ הרוחנית ƒ¿»≈∆¬»»
ה' את עובדים ישראל È‰ƒ‡שבני
"·BLÂ ‡ˆ¯"a ÔkŒÌb שתמיד «≈¿»…»

למעלה  להתעלות נמשכת הנשמה

'רצוא'. לאלוקות, להתקרב ומשתוקקת

ולקיים  בגוף להתלבש למטה ויורדת

ושתי  'שוב'. הזה בעולם המצוות את

העת. כל עצמן על חוזרות התנועות

,¯‡·Óe בהמשך מהר"ש אדמו"ר ¿»≈
אודות e‰fLהמאמר, לעיל האמור ∆∆

בחיות  האלוקי, באור ושוב' 'רצוא

גם  הוא הנשמות, ובעבודת הנבראים

'ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜' ÔÈÚƒ¿««»«…«¿»«ƒ
,'˙BˆÓ ÏÚ'Â ומפרט וממשיך ¿…ƒ¿

‰BL‡¯ ‰L¯tL שמע קריאת של ∆»»»ƒ»
˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜' dÈÚL∆ƒ¿»»«»«…«¿

'ÌÈÓL כלפי היהודי של התבטלות »«ƒ
ÔÈÚהקדושֿברוךֿהוא ‡e‰ƒ¿«

,"‡Bˆ¯"‰ לדבוק והתשוקה הרצון »»
כלות  עד התבטלות מתוך באלוקות

‰LÙŒ˙e¯ÈÒnהנפש ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿ƒ∆∆
את  למסור עצמו על מקבל אחד  שכל

ה' באחדות האמונה למען נפשו

ה' באמירת Á‡"a„"ובמלכות ¿∆»
קריאת  של הראשון בפסוק 'אחד' המילה

ËeLtשמע, ÔBˆ¯ ÔÈÚ ‡e‰L לא ∆ƒ¿«»»
עלֿשכלי, רצון מוגדר, ולא מורכב

˙ÈÁ·a ÌÈÓMaL ÂÈ·‡Ï¿»ƒ∆«»«ƒƒ¿ƒ«
˙e˜lzÒ‰Â "‡Bˆ¯" של במובן »¿ƒ¿«¿

המציאות איבוד כדי עד ופנימי עמוק בביטול להתבטל ≈«ÏÏkÏƒהתעלות,
האלוקית  ÏÚÓÏ‰במציאות ÏËaÏÂ.האלוקות כלפי לגמרי להתבטל ¿ƒ»≈¿«¿»

‰iL ‰L¯Ùe אל תשמעו שמוע אם ב'והיה המתחילה שמע קריאת של »»»¿ƒ»
‰"BL·",מצוותי' ÔÈÚ ‡e‰ ,'˙BˆÓ ÏÚ' dÈÚL למטה הירידה ∆ƒ¿»»…ƒ¿ƒ¿««

בפועל, המצוות את ‡B¯B˙לקיים CÈLÓ‰Ï נעלים ÌÈÏÎaאלוקיים ¿«¿ƒ¿≈ƒ
,ÌÈBL ÌÈÏkÓ שונים של Ú„בלבושים בכלים האורות להתלבשות ƒ≈ƒƒ«

הזה  בעולם גשמיות ה'B·ÚÏ„‰פעולות את עובד ÈÈÚaשהאדם «¬»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰הגשמי הזה העולם בענייני העיסוק כדי e˙kL·תוך BÓk33 »»¿∆»

שמוע' אם 'והיה של זו פרשה B‚Â'בפסוקי E‚„ zÙÒ‡Â עניין וזהו ¿»«¿»¿»∆¿
עבודת ענייני את ולהביא להמשיך שהם ה'שוב', הללו העניינים בתוך גם ה'

מהשדה. התבואה אסיפת כמו העולם בגשמיות עיסוק
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ּפרׁשה  רק לא קריאתֿׁשמע , ענין ְְְְִִֶַַַַָָָָֹׁשּכללּות

ענין  הּוא ׁשנּיה, ּפרׁשה ּגם אּלא ְְִִִֶַַָָָָָָראׁשֹונה,

ּבין ה  חּלּוק יׁשנֹו ּגּופא ׁשּבזה אּלא ּמסירּות ֿנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשמים', מלכּות על 'קּבלת – ראׁשֹונה ְִִַַַַָָָָָָֹּפרׁשה

ּובין  "רצֹוא", ׁשל ּבתנּועה היא ְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהּמסירּותֿנפׁש

היא  ׁשהּמסירּותֿנפׁש מצֹות', 'על – ׁשנּיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹּפרׁשה

ׁשּבתנּועת  הּוא, והחּלּוק "ׁשֹוב". ׁשל ְְְִִִֶֶַַָּבתנּועה

לּכלל  רֹוצה ׁשּבֹו הּמקֹור ּבעּקר  נרּגׁש ְְִִִֵֶֶַָָָָָָה"רצֹוא"

אף  ה"ׁשֹוב", ּבתנּועת מהֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְִִֵֵֵֶַַַַָולּבטל

מּכלֿ מצֹות', על 'קּבלת ׁשל ּבאפן היא ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשּגם

והענינים  הּכחֹות ּפרטי ּבעּקר נרּגׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹמקֹום

ּבהם  ׁשּנמׁש ּכפי העבֹודה, נעׂשית ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבהם

ּבּמכילּתא  ׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו כּו'. 34הּמקֹור ְְְִֶֶַַַַָָָ

לֹו אמרּו לּמדינה, ׁשּנכנס ּבׂשרֿודם למל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ"מׁשל

ּכׁשּתקּבלּו להם: אמר ּגזרֹות. עליהם ּגזר ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹעבדיו:

קּיּום  ׁשּגם ּדאף כּו', עליהם" אגזר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹמלכּותי

מּכלֿמקֹום  על', 'קּבלת ׁשל ּבאפן הּוא ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹהּגזרֹות

קּבלת  ּכי הּמלכּות, קּבלת לפניֿזה להיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָצריכה

נרּגׁש ׁשּבזה "רצֹוא", ׁשל ּבתנּועה היא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָהּמלכּות

ואחרּֿכ (הּמקֹור), הּמל ׁשל מציאּותֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּבעּקר

לאחרי  "ׁשֹוב", ׁשל ּבתנּועה הּגזרֹות קּיּום ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָנעׂשה

ּגזרֹות. עליהם לגזר העם אל ּכבר נמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּמל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ התחּדׁשּות ּבין החּלּוק ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֵַַַָ

ּבראׁשֿהּׁשנה  ְְַַַָָֹהּמלכּות

הּמלכּות  ׁשהתחּדׁשּות יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִֶַַַַָָלהתחּדׁשּותּה

על  ּד'קּבלת העבֹודה עלֿידי היא ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹּבראׁשֿהּׁשנה

נרּגׁשת  ׁשּבזה "רצֹוא", ׁשל ּבאפן ׁשמים' ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמלכּות

ולּבטל, לּכלל רֹוצה ׁשּבֹו הּמקֹור ּבחינת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבעּקר

ּכפי  הענינים ּכל המׁשכת ּגם נעׂשית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָועלֿידי ֿזה

ּבּמקֹור. ּכלּולים ׁשהם ּוכפי הּמקֹור מּצד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהם

עלֿ היא יֹום ׁשּבכל ההתחּדׁשּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָמהֿׁשאיןּֿכן
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,eÈ‰Â הוא שבדבר ¯˜והחידוש ‡Ï ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ¿«¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«…«

,‰iL ‰L¯t Ìb ‡l‡ ,‰BL‡¯ ‰L¯t,'שוב' הוא שלה שהתוכן »»»ƒ»∆»«»»»¿ƒ»
בכלים, האורות התלבשות למטה, ‰LÙŒ˙e¯ÈÒn,ירידה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ∆∆

‰ÊaL ‡l‡ נפש המסירות elÁ˜עצמוÙeb‡בעניין BLÈהבדלÔÈa ∆»∆»∆»∆¿ƒ≈
ÏÚ ˙Ïa˜' Y ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«»«…
Œ˙e¯ÈÒn‰L ,'ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒ∆«¿ƒ

LÙ עוסקים שבה העבודה של ∆∆
ב'אחד', מסירותֿנפש ראשונה, בפרשה

"‡Bˆ¯" ÏL ‰Úe˙a ‡È‰ רצון ƒƒ¿»∆»
ולדבוק  מהעולם להתעלות ותשוקה

Yבאלוקות, ‰iL ‰L¯t ÔÈ·e≈»»»¿ƒ»
LÙŒ˙e¯ÈÒn‰L ,'˙BˆÓ ÏÚ'…ƒ¿∆«¿ƒ∆∆

בפועל המצוות Úe˙a‰לקיום ‡È‰ƒƒ¿»
"·BL" ÏL לעסוק לעולם ירידה ∆

המצוות. בקיום

˜elÁ‰Â נפש המסירות בין ההבדל ¿«ƒ
של  ראשונה פרשה 'רצוא', של באופן

של  באופן נפש למסירות שמע, קריאת

שמע, קריאת של שנייה פרשה 'שוב',

"‡Bˆ¯"‰ ˙Úe˙aL ,‡e‰∆ƒ¿«»»
מלמטה  להתעלות היא התשוקה כאשר

לאלוקות, ולהתקרב «¿Lb¯ƒלמעלה
ביטוי ומקבל «wÚa¿ƒ¯ומודגש

¯B˜n‰ העליון BaLהאלוקי «»∆
‰ˆB¯ שלמטה ÏÏkÏהאדם ∆ƒ»≈

ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'eÎ ÏËaÏÂ¿ƒ»≈«∆≈≈
,"·BL"‰ ˙Úe˙a של התנועה ƒ¿««

למטה  ÔÙ‡aירידה ‡È‰ ÌbL Û‡«∆«ƒ¿…∆
,'˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜' ÏL בה וגם ∆«»«…ƒ¿

כלפי  התבטלות של תנועה יש בוודאי

ÌÈLb¯מעלה, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»ƒ
זו  עול ÈË¯tבקבלת ¯wÚa¿ƒ»¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ˙BÁk‰ מציאות היינו «…¿»ƒ¿»ƒ
העולם ומציאות ∆«∆Ì‰aLהאדם

CLÓpL ÈÙk ,‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ«¬≈»¬»¿ƒ∆ƒ¿»
'eÎ ¯B˜n‰ Ì‰a בהם ובא ויורד »∆«»

למטה. מלמעלה

Ìb e‰ÊÂשל הפנימי Ó‰הפירוש ¿∆««
‡zÏÈÎna ·e˙kL34 מדרש ∆»«¿ƒ¿»

מתן  בפרשת שמות, חומש על הלכתי

Ì„ÂŒ¯Naתורה CÏÓÏ ÏLÓ"»»¿∆∆»»»»
BÏ e¯Ó‡ ,‰È„nÏ ÒÎpL∆ƒ¿««¿ƒ»»¿

Ì‰ÈÏÚ ¯Êb :ÂÈ„·Úהמדינה בני להתנהג.B¯Êb˙על איך וציוויים ¬»»¿…¬≈∆¿≈
Ì‰Ï ¯Ó‡:לעבדיו Ì‰ÈÏÚ"המלך ¯Ê‚‡ È˙eÎÏÓ eÏa˜zLk »«»∆¿∆¿«¿«¿ƒ∆¿…¬≈∆

,'eÎ של וההקדמה ההכנה נדרשת ופקודות) ('גזרות' מצוות עול שלפני כשם

מלכותי'), ('כשתקבלו שמים מלכות עול ‰B¯Êb˙קבלת Ìei˜ ÌbL Û‡c¿«∆«ƒ«¿≈
'ÏÚ ˙Ïa˜' ÏL ÔÙ‡a ‡e‰,לאלוקות ביטול יש בה ÌB˜ÓŒÏkÓוגם ¿…∆∆«»«…ƒ»»

‰ÊŒÈÙÏ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆשל והכנה ‰eÎÏn˙,עול ˜Ïa˙הקדמה ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆«»«««¿
‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙Ïa˜ Èkƒ«»«««¿ƒ

"‡Bˆ¯" ÏL ‰Úe˙a ותשוקה ƒ¿»∆»
wÚa¯להתעלות, Lb¯ ‰ÊaL∆»∆ƒ¿»¿ƒ»

¯B˜n‰) CÏn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«∆∆«»
לעולם  הבאה האלוקית החיות ),של

˙B¯Êb‰ Ìei˜ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬»ƒ«¿≈
,"·BL" ÏL ‰Úe˙a ירידה ƒ¿»∆

המצוות  את לקיים למטה מלמעלה

CLÓבפועל CÏn‰L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«∆∆ƒ¿«
Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï ÌÚ‰ Ï‡ ¯·k¿»∆»»ƒ¿…¬≈∆

˙B¯Êb השלב הוא זה את שפעל ומה ¿≈
ה'רצוא'הראשון עול', ה'קבלת של

ה'שוב'. את הממשיך שהוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בהרחבה לעיל המבואר ¿«ƒ∆
מלכות  עול קבלת בין ההבדל אודות

עול  לקבלת 'רצוא') (שעיקרה שמים

'שוב') (שעיקרה Ìbמצוות Ô·eÈ»«
˜elÁ‰ההבדל˙eLcÁ˙‰ ÔÈa «ƒ≈ƒ¿«¿

˙eÎÏn‰ העליונה המלכות ספירת ««¿
לעולמות  החיות השפעת היא שדרכה

d˙eLcÁ˙‰Ï ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ¿«¿»
המלכות  ספירת ÌBÈ,של ÏÎa¿»

ŒL‡¯a ˙eÎÏn‰ ˙eLcÁ˙‰L∆ƒ¿«¿««¿¿…
‰M‰ מחודשת מהתעוררות כתוצאה «»»

את  להחיות העליון הרצון של

‰B·Ú„‰העולמות  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»¬»
'ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜'c¿«»«…«¿»«ƒ

,"‡Bˆ¯" ÏL ÔÙ‡a מתוך ¿…∆∆»
למטה  ישראל נשמות של תשוקה

באלוקות  ולהיכלל ולדבוק להתעלות

˙ÈÁa ¯wÚa ˙Lb¯ ‰ÊaL∆»∆ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«
¯B˜n‰ האלוקי‰ˆB¯ BaL האדם «»∆∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÏËaÏÂ ÏÏkÏƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿≈∆
המלכות  ספירת של שההתחדשות כיוון

שבו  המקור על מדגש כתוצאה היא

לדבוק  Ìbמבקשים ˙ÈNÚ«¬≈«
ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙ÎLÓ‰ המושפעים «¿»«»»ƒ¿»ƒ

העולמות  את להחיות למטה מלמעלה

B˜na¯.והנבראים  ÌÈÏeÏk Ì‰L ÈÙÎe ¯B˜n‰ „vÓ Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ««»¿ƒ∆≈¿ƒ«»
˙eLcÁ˙‰‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ספירת מצד וההשפעה ההמשכה של «∆≈≈«ƒ¿«¿
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יג mklek meid miavp mz`

ּכפי  "ׁשֹוב", ׁשל ּבאפן על' ּד'קּבלת העבֹודה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹידי

כּו'. הּגלּויים ּבּכחֹות נמׁשכת על' ְְִִֶֶֶַַַַָֹֹׁש'ּקּבלת

נּצבים e‰ÊÂד) "אּתם קֹורין ראׁשֿהּׁשנה ׁשּקדם ¿∆ִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  ּדכיון ּכּלכם", ְְְֵֶֶַַָָָֹֻהּיֹום

מּמקֹורּה הּמלכּות ספירת התחּדׁשּות לפעל ְְְְְְִִִִִַַַַָָֹצרי

מאז", לבּדֹו הּמרֹומם הּמל" ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹון,

ׁשּנמׁש (קדם ּכאחד הענינים ּכל ּכלּולים ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּׁשם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  לעֹולמֹות מקֹור ְְְֲִִִִָָָָָָלהיֹות

עבֹודת  ּגם להיֹות צריכה התחּלקּות), ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹּבאפן

ּכאחד", "לאחדים ּד"ּכּלכם", ּבאפן יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבני

ּכפי  ּביׂשראל, מדרגֹות חּלּוקי ׁשּיׁשנם ׁשאף ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהינּו,

"ראׁשיכם  מדרגֹות, עׂשר הּכתּוב ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמפרט

,"מימי ׁשֹואב עד עצי מחֹוטב ּגֹו' ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַׁשבטיכם

ּכאחד" "לאחדים הם הרי ּכיון 11מּכלֿמקֹום , ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּובאפן  הראׁשֹון, ּבמקֹורם ּומתעּלים ְְְִִִִִִֶֶַָָָֹׁש"ּנּצבים"

ּבחינת  ּדהינּו ,"מל "נּצב מּלׁשֹון ְְְְְִִִִִֶֶַַָָּד"נּצבים",

הּוא  ּוכמֹוֿכן מאז". לבּדֹו הּמרֹומם הּמל"ְְְֵֵֶֶַַַָָ

ּדאף  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעבֹודתֹו

וׁשבע  ׂשכלים ׁשלׁשה מדרגֹות, עׂשר ּבנפׁשֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיׁש

היא  ּבראׁשֿהּׁשנה העבֹודה מּכלֿמקֹום ְֲִִִַָָָָָָֹמּדֹות,

ה'ּיחידה', ּבבחינת ּכלּולים הּכחֹות ׁשּכל ְְְְִִִִִֶַַַָָֹּכפי

הּזקן  אדמֹו"ר ׁשּכתב מה ּבדברי 35ּכּידּוע ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ראׁשֿהּׁשנה 36הּגמרא  ׁשּבין ימים העׂשרה אֹודֹות ְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ּבחינת  ּפרּוׁש: ליחיד", "ּכאן הּכּפּורים, ְְְִִִִֵַַָָליֹום

ׁשּלׁשֹון  ּדכיון לֹומר, יׁש מּזֹו ויתירה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'יחידה'.

אּלא  "יחידה", (לא ליחיד" "ּכאן הּוא ְְְִִֶַָָָָָָֹהּגמרא

ּבֹורא' ל'נּצֹוץ היא ּבזה הּכּונה הרי ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ"יחיד"),
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סע"ד.)35 מג, תבוא א.רא )36לקו"ת קה, ב. מט, יבמות א. יח, השנה ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÙ‡aהמלכות 'ÏÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌBÈ ÏÎaL∆¿»ƒ«¿≈»¬»¿«»«…¿…∆

,"·BL" ÏLהיינו מצוות, עול קבלת כאמור, Ïaw'L˙שהיא, ÈÙk ∆¿ƒ∆«»«
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ˙ÎLÓ 'ÏÚ(ולמידות לשכל הכוונה כלל (ובדרך …ƒ¿∆∆«…«¿ƒ

'eÎ.האדם מציאות על הוא הדגש כאן כי

e‰ÊÂ לכך „) הפנימי Ì„wLהטעם ¿∆∆…∆
‰M‰ŒL‡¯ בשנה שנה מידי …«»»

ÔÈ¯B˜ בפרשת "‡Ìzבתורה ƒ«∆
ÔÂÈÎc ,"ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·vƒ»ƒ«À¿∆¿≈»
ÏÚÙÏ CÈ¯ˆ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»»ƒƒ¿…
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ«««¿

ÔBL‡¯‰ d¯B˜nÓ בעצמות ƒ¿»»ƒ
ששורש  לעיל וכאמור האלוקות,

שאר  משורש יותר ועמוק נעלה המלכות

"‰CÏnהספירות, ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆
,"Ê‡Ó Bc·Ï ÌÓB¯n‰ עניין «¿»¿«≈»

שבמלכות, העצמית ההתנשאות

לעיל, ב'מקורה ÌMLכמבואר ∆»
המלכות  של Ïkהראשון' ÌÈÏeÏk¿ƒ»

ÌÈÈÚ‰ הספירות שאר כל של »ƒ¿»ƒ
„Á‡k יהיו הדרגות שחילוקי מבלי  ¿∆»

ומוגדרים  CLÓpLניכרים Ì„˜)…∆∆ƒ¿»
וירד  למטה הראשון ¿BÈ‰Ïƒ˙המקור

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó»»»¿ƒ»
ÏL ÔÙ‡a ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿…∆∆

˙e˜lÁ˙‰ ובין לעולם עולם בין ƒ¿«¿
לדרגה  Ìbדרגה ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,(¿ƒ»ƒ¿«

ÔÙ‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú¬«¿≈ƒ¿»≈¿…∆
,"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï" ,"ÌÎlk"c¿À¿∆«¬»ƒ¿∆»
וחילוקי  להבדלים ביטוי לתת מבלי

ÌLiLדרגות Û‡L ,eÈ‰ למעשה «¿∆«∆∆¿»
ÈÙk ,Ï‡¯NÈa ˙B‚¯„Ó È˜elÁƒ≈«¿≈¿ƒ¿»≈¿ƒ

·e˙k‰ Ë¯ÙnL בהמשך ,כאן ∆¿»≈«»
כולכם' נצבים B‚¯„Ó˙ל'אתם ¯NÚ∆∆«¿≈

בפסוק  המפורטות ∆≈«"¯‡ÌÎÈLשונות,
„Ú EÈˆÚ ·ËBÁÓ 'Bb ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆≈≈≈∆«
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,"EÈÓÈÓ ·‡BL≈≈∆ƒ»»
ולא  קיימים הדרגות שחילוקי למרות

"ÌÈ„Á‡Ïמתבטלים, Ì‰ È¯‰¬≈≈«¬»ƒ
"„Á‡k11, חילוקי ללא אחת מציאות היו כאילו מלאה אחדות כולם בין ויש ¿∆»

ÌÈ·vp"L"וזאת ,דרגות  ÔÂÈk ישראל , נשמות Ì¯B˜Óaכל ÌÈlÚ˙Óe ≈»∆ƒ»ƒƒ¿«ƒƒ¿»
,"ÌÈ·v"c ÔÙ‡·e ,ÔBL‡¯‰ הראשון במקורם ו'עומדים' נמצאים והם »ƒ¿…∆¿ƒ»ƒ

'ניצבים' של "‰CÏnבצורה ˙ÈÁa eÈ‰c ,"CÏÓ ·v" ÔBLlÓƒ¿ƒ»∆∆¿«¿¿ƒ««∆∆
,"Ê‡Ó Bc·Ï ÌÓB¯n‰ ההתנשאות בחינת עד היא שההתעלות היינו «¿»¿«≈»

שלמעלה. המלכות בעניין נעלית הכי הבחינה העצמית,

ÔÎŒBÓÎe ישראל בבני הסוגים של ההתאחדות על לעיל לאמור בדומה ¿≈
השנה ראש של המיוחדת ‡Á„גם‰e‡בעבודה Ïk ÏL B˙„B·Úa«¬»∆»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â,בפרט˙B‚¯„Ó ¯NÚ BLÙa LiL Û‡c שונות ¿∆»ƒƒ¿»≈¿«∆≈¿«¿∆∆«¿≈
לה, המיוחד אופי יש מהן אחת שלכל מזו זו ÌÈÏÎNומחולקות ‰LÏL¿…»¿»ƒ

חכמהֿבינהֿדעת  השכל חלקי שלוש

˙BcÓ Ú·LÂֿחסדֿגבורהֿתפארת ¿∆«ƒ
««ÌB˜ÓŒÏkÓƒנצחֿהודֿיסודֿמלכות,

‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯a ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»ƒ
מעשר  אחד כל שבה עבודה לא

אלא  בנפרד ומתבטא מתגלה הכוחות

ÏkL ÈÙk עשרÌÈÏeÏk ˙BÁk‰ ¿ƒ∆»«…¿ƒ
,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·a הכי החלק ƒ¿ƒ««¿ƒ»

שם  הנפש, של פנימי והכי עמוק

הכוחות  בין והחילוקים ההבדלים

כל  מקבלים ולא נראים לא השונים

יחד  נכללים הכוחות כל אלא ביטוי

אחד, kL˙·בעניין ‰Ó Úe„ik«»««∆»«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡35È¯·„a «¿«»≈¿ƒ¿≈

‡¯Ób‰36 של הפנימי בפירוש «¿»»
הגמרא  ‰NÚ¯‰מאמר ˙B„B‡»¬»»

ÌBÈÏ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈…«»»¿
,"„ÈÁÈÏ Ô‡k" ,ÌÈ¯etk‰ וזה «ƒƒ»¿»ƒ

הגמרא: צבור לשון של דין לגזר "מנין

'מי  שנאמר מתקרע, נחתם שאפילו . .

[לשון  אליו' קראנו בכל אלוקינו כה'

אלוקים  לו אשר גדול גוי 'מי  הפסוק:

אשר  בכל תמיד (שיענהו אליו קרובים

אלוקינו  כה' עזרא) אבן – ממנו יבקש

והרי  =] והכתיב אליו'], קראנו בכל

(משמע  בהמצאו' ה' 'דרשו כתוב]

קשיא  לא רש"י), – עת בכל מצוי שאין

זו  אין =] בציבור" הא ביחיד הא

יחיד  בתפילת מדובר כאן קושיא,

וכאן  תמיד) נענית בקשתו (שאין

(שבקשתם  ציבור בתפילת מדובר

ימי  עשרת של והיתרון תמיד) נענית

היחיד  תפילת שבהם הוא תשובה

ואדמו"ר  הציבור. תפילת כמו נחשבת

הדברים, פנימיות לפי ביחיד' 'כאן המילים את מפרש ÈÁa˙הזקן :Le¯t≈¿ƒ«
,'‰„ÈÁÈ' למציאות הופכים ה'יחיד' של הפרטים ב'יחידה' מדובר וכאשר ¿ƒ»

ציבור. של אחת

Ô‡k" ‡e‰ ‡¯Ób‰ ÔBLlL ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈ BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ≈«¿≈»∆¿«¿»»»
"‰„ÈÁÈ" ‡Ï) "„ÈÁÈÏ,נקבה "ÈÁÈ„"בלשון ‡l‡ זכר ),בלשון ¿»ƒ…¿ƒ»∆»»ƒ
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ È¯‰ עוד לעניין אלא שבנפש 'יחידה' לבחינת רק לא ¬≈««»»»∆ƒ
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h"kyz'dיד ,lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

'יחידה' הּנקרא נברא' ּב'נּצֹוץ .37ׁשּמתלּבׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ּבראׁשֿהּׁשנה, ההמׁשכה ּגם נעׂשית ּכזה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובאפן

(ׁשּזהּו ה'ראׁש' ּבבחינת הם ׁשהענינים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכפי

הּׁשנה), "ּתחּלת" ולא "ראׁש"ֿהּׁשנה, ְְְִִֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקרא

ואחרּֿכ ּביחד, הענינים ּכל ּכלּולים ְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשּׁשם

נאמר  זה ועל הּׁשנה. ימי ּבכל ּבפרטּיּות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנמׁשכים

ּבראׁשֿ ׁשההתחּדׁשּות ׁשֹופר", ּבחדׁש ְְְְִִֶֶַַַָֹֹ"ּתקעּו

ּדו  הּׁשֹופר עלֿידי נעׂשית היֹותֹוהּׁשנה ׁשעם קא, ְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו וכלׁשֹון מצוה, ׁשל "מצות 38ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

ׁשּלמעלה  ּפׁשּוט קֹול זה הרי ּבׁשֹופר", ְְְֲֵֶֶַַָָָהּיֹום

הּלב, ּפנימּיּות מּבחינת אֹותּיֹות, ְְְְִִִִִִֵֵַַַמהתחּלקּות

ענין  ׁשּזהּו אׁשּתמע', ּדלא ּפנימאה 'קלא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבחינת

ׁשּלמעלה  הּנפׁש ּפׁשיטּות ׁשּמּצד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָהעבֹודה

ׁשל  מּקרן הּוא ׁשהּׁשֹופר (ׁשּזהּו ִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּטעםֿודעת

ּדוקא) ממׁשיכים 39ּבהמה ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הראׁשֹון. מּמקֹורּה הּמלכּות ּבחינת ְְְִִִֶַַַָָאת

הּמלכּות p‰Â‰ה) ׁשהתחּדׁשּות אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַַַ

קּבלתֿעל  עלֿידי היא ְְִֵַַַַָָָֹֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּגם  נעׂשית ׁשעלֿידיֿזה "רצֹוא", ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבאפן

ּוכפי  הּמקֹור מּצד ׁשהם ּכפי הענינים ּכל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמׁשכת

ּכל  נמׁשכים מּכלֿמקֹום ּבּמקֹור, ּכלּולים ְְִִִִֵֶַָָָָָׁשהם

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  והינּו, ּדוקא. למּטה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹהענינים

היא  העבֹודה ּגיסא, מחד קצוֹות. ׁשני ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָיׁשנם

ּגמּור  ּבׁשעּבּוד לה' ּונתינה מסירה ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָֹּבאפן

כ"ק  ּבמאמרי  ּובפרט מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְֲִֵַַַָָָָֹ(ּכּמבאר

אדמֹו"ר  מדּגׁשת 40מו"ח ּגיסא, ּולאיד ,( ְְְִִֶֶַָָֻ

ּכמאמר  ּדוקא, ּבגׁשמּיּות למּטה ְְְְְְֲִַַַַַַַָָָָההמׁשכה

ּבספר  ּכתבנּו טֹובים, חּיים ּבספר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ"ּכתבנּו

לאדם, ּגׁשמּיים מזֹונֹות להיֹות כּו', ְְְְִִִַַָָָָָּפרנסה"
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א.)37 כז, ראה פ' בלקו"ת הובא פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ א.)38ראה כז. ב. כו, השנה ראה )39ראש

ב. מד, (נצבים) פרשתנו ועוד.)40לקו"ת .8 ע' תש"ב סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נעלה  Ba¯‡'יותר ıBv'Ïממעל אלוקה ıBv'aחלק LaÏ˙nL ¿ƒ≈∆ƒ¿«≈¿ƒ
'‡¯· שבנשמה'‰„ÈÁÈ' ‡¯˜p‰37Ìb ˙ÈNÚ ‰Êk ÔÙ‡·e . ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆»∆«¬≈«

‰ÎLÓ‰‰ לעולמות חיות של ÈÙkהחדשה ,‰M‰ŒL‡¯a ««¿»»¿…«»»¿ƒ
,'L‡¯'‰ ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÈÚ‰L של והנעלה הראשון המקור ∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«»…

של  והנעלה הראשון והמקור המלכות

ישראל  הטעם (e‰fLנשמות גם ∆∆
לכך  היא pL˜¯‡הפנימי שבו זה יום ∆ƒ¿»

האמורה  …"¯‡Œ"Lההתחדשות
‰M‰ "˙lÁz" ‡ÏÂ ,‰M‰«»»¿…¿ƒ««»»
וה'ראש' ומקור לשורש שהכוונה לרמז

המדריגות  כל ה'ראש',),של בבחינת

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈÏeÏk ÌML∆»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎLÓ CkŒ¯Á‡Â ,„ÁÈa כל ¿««¿««»ƒ¿»ƒ

ÈÓÈהעניינים  ÏÎa ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ¿»¿≈
eÚ˜z" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰M‰«»»¿«∆∆¡«ƒ¿
˙eLcÁ˙‰‰L ,"¯ÙBL L„Áa«…∆»∆«ƒ¿«¿

‰M‰ŒL‡¯a על 'בחודש' הנקרא ¿…«»»
ההתחדשות  È„ÈŒÏÚשם ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈

B˙BÈ‰ ÌÚL ,‡˜Âc ¯ÙBM‰ על «»«¿»∆ƒ¡
הוא  שהשופר ÂˆÓ‰,אף ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏÎÂ38 בגמרא ¿ƒ¿¬»≈
ÌBi‰ ˙ÂˆÓ" השנה ראש יום של ƒ¿««

‰Ê È¯‰ ,"¯ÙBLa השופר קול ¿»¬≈∆
‰ÏÚÓlL ËeLt ÏB˜»∆¿«¿»

,˙Bi˙B‡ ˙e˜lÁ˙‰Ó בשונה ≈ƒ¿«¿ƒ
של  במילים המלובש הדיבור מקול

היא  שלו מהאותיות אחת שכל דיבור

קול  הוא השופר קול עצמו, בפני עניין

שונות  לבחינות מתחלק שאינו פשוט

נובע  הוא eiÓÈt˙כי ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ
‰‡ÓÈt ‡Ï˜' ˙ÈÁa ,·l‰«≈¿ƒ«»»¿ƒ»»

,'ÚÓzL‡ ‡Ïc שלא פנימי קול ¿…∆¿«»
‰B·Ú„‰נשמע, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¬»

ה' את עובד »vnL∆ƒ„שהיהודי
LÙp‰ ˙eËÈLt שהנשמה העובדה ¿ƒ«∆∆

הגדרות  ללא 'פשוטה' מציאות היא

Ú„ÂŒÌÚhÓ˙מגבילות ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
הבנה  על המיוסדת מעבודה בשונה

מדובר  כאן ודעת', ו'טעם שכלית

היא  ולכן עלֿשכלית ה' בעבודת

Ó‰a‰'פשוטה' ÏL Ô¯wÓ ‡e‰ ¯ÙBM‰L e‰fL) פשוטה‡˜Âc ∆∆∆«»ƒ∆∆∆¿≈»«¿»
משוכלל  נגינה בכלי השנה בראש תוקעים ולא פשוט קול הוא שקולו

Âc˜‡39)ומפותח  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הלב , מפנימיות הבא פשוט בקול ∆«¿≈∆«¿»

ÔBL‡¯‰ d¯B˜nÓ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ שמביאים ועד «¿ƒƒ∆¿ƒ«««¿ƒ¿»»ƒ
השנה. בראש לעולם חדשה חיות

‰M‰ŒL‡¯a ˙eÎÏn‰ ˙eLcÁ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈««ƒ∆ƒ¿«¿««¿¿…«»»
ÏÚŒ˙Ïa˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ לאלוקות ביטול שמים, מלכות ÏLשל ÔÙ‡a ƒ«¿≈«»«…¿…∆∆

,"‡Bˆ¯" תשוקה של תנועה מתוך »
והמגבלות  מהעולם להתעלות ורצון

לאלוקות  ולהתקרב ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLשלו
‰Ê התבטלות על הוא שהדגש מתוך ∆

של  הראשון המקור עם ודבקות

כמבואר  מאד, נעלה שהוא המלכות

שעיקר  כיוון ולכן, באריכות, לעיל

מלמטה  התעלות של היא ה'תנועה'

ומתוך  במקור להתכללות עד למעלה

בנשמות  המדריגות כל של התאחדות

'כולכם', ניצבים Ìbישראל ˙ÈNÚ«¬≈«
˙ÎLÓ‰ והשפעתÌÈÈÚ‰ Ïk «¿»«»»ƒ¿»ƒ

השנה  vÓ„בראש Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ«
ÌÈÏeÏk Ì‰L ÈÙÎe ¯B˜n‰«»¿ƒ∆≈¿ƒ

¯B˜na ללא כללי, אחד כעניין «»
המדריגות, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהתחלקות

'רצוא' של היא שה'תנועה' אף ועל

זאת  בכל למעלה, מלמטה והתעלות

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈÎLÓ,נעלים הכי ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
מלמעלה  הראשון, מהמקור החל

,eÈ‰Â .‡˜Âc ‰hÓÏ זה חיבור ¿«»«¿»¿«¿
עד  והמשכה אחד, מצד 'רצוא' של

מלמד  שני, מצד …¿∆ŒL‡¯aLלמטה
„ÁÓ .˙BÂˆ˜ ÈL ÌLÈ ‰M‰«»»∆¿»¿≈¿»≈«

,‡ÒÈb אחד של ‰B·Ú„‰מצד ƒ»»¬»
השנה  ÏLראש ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆

‰È˙e ‰¯ÈÒÓ מתבטל שהאדם ¿ƒ»¿ƒ»
eÓb¯ומתמסר  „eaÚLa '‰Ï«¿ƒ¿»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk) בתורת «¿…»¿«»¿
ה' עבודת בעניין העוסקים החסידות

השנה, ראש של «¿Ë¯Ù·eƒהמיוחדת
¯Ó‡ÓaÁ"ÂÓ ˜"Î È קדושת כב' ¿«¬»≈

וחמי הרבי BÓ„‡40"¯מורי «¿
ÒÈb‡,הריי"צ  C„È‡Ïe שני ), מצד ¿ƒ»ƒ»

‰ÎLÓ‰‰ ˙Lb„Ó העניינים של À¿∆∆««¿»»
נעלים eiÓL‚a˙הכי ‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ

¯Ó‡Ók ,‡˜Âcהשנה ראש בתפילות ומבקשים שאומרים "e·˙kכפי «¿»¿«¬«»¿≈
,'eÎ "‰Ò¯t ¯ÙÒa e·˙k ,ÌÈ·BË ÌÈiÁ ¯ÙÒa היא והכוונה ¿≈∆«ƒƒ»¿≈¿≈∆«¿»»

כמשמעו ‰ÔÈcפשוטו ¯wÚÂ ,Ì„‡Ï ÌÈiÓLb ˙BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ««ƒ
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טו mklek meid miavp mz`

כּו', הּגּופים על הּוא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה הּדין ְְִִִֶַַַַַָָֹועּקר

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמביא 41ּכפי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

עֹולםֿ לעניני אּלא ּבראׁשֿהּׁשנה נּדֹון אדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשאין

ראׁשֿ ּבתפּלֹות לדּיק צריכים ׁשּלכן כּו', ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹהּזה

הּנראה  טֹוב ׁשל ּבאפן ּדבר ּכל לפרט ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשנה

היא 42והּנגלה  ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשההמׁשכה והינּו, . ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

מּמקֹורם  הענינים ּכל את ׁשּממׁשיכים ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹּבאפן

ׁשּתהיה  מּטה, למּטה עד הראׁשֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָָָוׁשרׁשם

והּנגלה  הּנראה ּבטֹוב טֹובה, וחתימה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכתיבה

רויחא. ּומזֹונא חּיי ּבבני טפחים, מעׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָלמּטה
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הרמב"ן.)41 בשם פ"ג תשובה להלכות מיימוניות מהגהות – ב נט, לר"ה ס"ז.)42דרושים סתקפ"ב אדה"ז שו"ע ראה

סי"ב. סתקצ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯"BÓ„‡ ‡È·nL ÈÙk ,'eÎ ÌÈÙeb‰ ÏÚ ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«¿

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰41 פי על «»≈¿ƒ≈»
קדומים ÔBcמקורות Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»ƒ

ÈÈÚÏ ‡l‡ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆»¿ƒ¿¿≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎlL ,'eÎ ‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆∆»≈¿ƒƒ
‰M‰ŒL‡¯ ˙BlÙ˙a ˜i„Ï¿«≈ƒ¿ƒ…«»»

¯·c Ïk Ë¯ÙÏשמבקשיםÔÙ‡a ¿»≈»»»¿…∆
‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BË ÏL42 ∆«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆

יומשך  שהטוב שמבקשים ברור שיהיה

שהוא  לעינינו וגלוי שנראה בצורה

בגשמיות  לטוב הכוונה וכמובן טוב,

ÎLÓ‰‰L‰כפשוטו. ,eÈ‰Â¿«¿∆««¿»»
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ¿…∆

ÔBL‡¯‰ ÌL¯LÂ Ì¯B˜nÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿»»ƒ
האלוקות עצמיות ביותר, »Ú„הנעלה

,‰hÓ ‰hÓÏ המציאות לתוך ¿«»«»
בהארות  מסתפקים ולא הגשמית,

העליונים  בעולמות רוחניות והשפעות

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬ƒ»
‰·BË,כפשוטה טובה BËa·לשנה »¿

‰hÓÏ ‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆¿«»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ גדרי בתוך ≈¬»»¿»ƒ

גלוי  טוב התחתונה, הגשמית המציאות

È·a בניםÈiÁ ובריאות חיים ¿»≈«≈
‡BÊÓe ופרנסה ¯ÁÈÂ‡מזון ¿»¿ƒ»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oiaexir(iyily meil)

,exeriy itkdéì éæçc éàî ,øîàc ,àéä ñBëîeñ ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¦§¨©©§¨¥¥
ïðéòaozep oicd jkle ,envr axrnl ie`xy xaca axrl jixvy - §¦¨

itl `le ,envr el jxvpd itk zecerq izy xeriy z` mixryny
mc` zlik` xeriyaxrl xyt`y minkg zrcl la` .ipepia

mc` ly zecerq izy xeriya ic ,mixg`l dlik`l ie`xd xaca
.ipepia

:`xnbd zl`eyàîéìef dpyny,øæòìà ïa ïBòîL éaøcà àâéìt ¥¨§¦¨©§©¦¦§¤¤§¨¨
ï÷æìe äìBçì ïéáøòî ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúcmihrnny] §©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨§¦§¤§¨¥

,[dlik`aïzáòøìe ,BðBæî éãkzecerq izy oefna miaxrnaxeriy §¥§§©©§¨§
.íãà ìk ìL úéðBðéa äãeòñxeriyy epipy dpyna lirl eli`e §¨¥¦¤¨¨¨

.exeriy itk mc` lkl `ed zecerq izy
:`xnbd daiynàîebøzmixryny dpynd ixac z` cinrz ± ©§¨

,exeriy itk mc` lkl,ï÷æå äìBçàmikixv oi`y miliwn mdly ©¤§¨¥
,xfrl` oa oerny iax xn`y itke ,mzlik` xeriya `l` axrl

ïzáòø ìáà,mc` ipa mzqn xzei lecb exeriyyìöà Bzòc äìèa £¨©©§¨¨§¨©§¥¤
,íãà ìk.mc` lk xeriyk el mixryne ¨¨¨

:dpyna epipyemiaxrn.ñøtä úéáa ïäëìrecn zx`an `xnbd §Ÿ¥§¥©§¨
:myl qpkidl eilr xq`py s` lr qxtd ziaa odkl miaxrn

íãà çtðî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàcznc` z` eitaúéa §¨©©§¨¨©§¥§©¥©¨¨¥
ñøtä,eiptlyCìBäå,jka ze`nhidl yyeg epi`e ,ezgitp mewna ©§¨§¥

,`yne rbna `l` ld`a ze`nhn mpi` xya `la zenvry iptn
yi m`e ,dze` d`xi dlecb mvr my yi m` ,eilbx iptl gtpnyke
dhiqn epi`e ,ezgitp ici lr zigcp `id ixd dphw mvr my
qpkdl el xzeny oeik odkl aexir my gipdl xyt` okle .eilbxa

.eaexir z` lek`le ,getip ici lr myl
d`ian getip ici lr qxtd ziaa jlil odkl xzidd z`ad ab`

:qxtd ziaa jlil odkl xzeny sqep ote` `xnbdøa äãeäé éaø©¦§¨©
LcépL ñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énàipa ilbx zqixca ©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨¤¦©

`ed ixd ,ea exary mc`,øBäèeyecip xaky zelzl yiy ¨
z` ze`nhn mpi` aeye ,dxerykn ezgtpe ,eay zenvrd

.o`yepd
dpyna epipy(:ek):,øîBà äãeäé éaøodkl miaxrnóàaúéa ©¦§¨¥©¥

.úBøáwä©§¨
:dcedi iax ly enrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨

Cìéìå õBçì ìBëiL éðtîdyrie eaexir mewnl jlil odkd lekiy - ¦§¥¤¨¨§¥¥
jliy ici lr ,mdilr lid`i `ly mixawd oial epia dvignajez §

äcéLieyre ,dlbrl xaegnd ur fbx`-],[zeaeyg miyp akxnl ¦¨
e`äáéz,ipgleyd iptl zcnerd ,ur lyìcâîe.[ur ly oex`-] ¥¨¦§¨

:`xnbd zx`anøáñ à÷,dcedi iaxìäà déîL ÷eøæ ìäàld` - ¨¨©Ÿ¤¨§¥Ÿ¤
uveg `ed ixd jkitle ,elehlh zrya mb ld`l aygp lhlhind

.el dvegny d`nehd oial ea `vnpd mc`d oiaéðäc àzâeìôáe¦§§¨§¨¥
éàpz,oldlc mi`pz zwelgna ewlgp dcedi iaxe `nw `pze ± ©¨¥

àéðúclk lr minkg exfby d`neh] 'minrd ux` z`neh' iabl §©§¨
l`xyi ux`l uegny zevx`d(:ci zay),[íénòä õøàì ñðëpä©¦§¨§¤¤¨©¦

`edykajezànèî éaø ,ìcâîe äáéz äcéLmpi`y iptn ,eze` §¦¨¥¨¦§¨©¦§©¥
e ,minrd ux` lr lid`n `ed ixde ,d`nehd ipta mivvegéaø©¦

øäèî äãeäé éaøa éñBéipta mivveg mdy xaqy iptn ,eze` ¥§©¦§¨§©¥
:`xnbd zx`an .d`nehdøî ,éâìôéî÷ éàîa[iax-]ìäà ,øáñ §©¨¦§§¥©¨©Ÿ¤

,ìäà déîL åàì ÷eøæ,d`nehd ipta uveg epi` ld` epi`y lke ¨©§¥Ÿ¤
øîe[dcedi iaxa iqei iaxe-],ìäà déîL ÷eøæ ìäà ,øáñuvege ©¨©Ÿ¤¨§¥Ÿ¤

dcedi iaxe `nw `pz ewlgp ef zwelgnae .d`nehd ipta
`ed ixde ld`l aygp wexf ld`y xaq dcedi iaxy ,epzpyna
ziaa odk ly eaexir gipdl xyt` okle ,d`nehd ipta uveg
myl qpkiy ici lr eil` ribdl odkd lekiy oeik ,zexawd
aygp epi` wexf ld`y xaq `nw `pze .urn dlecb daiza

.eaexir l` ribdl leki epi` ixdy aexir epi` okle ,ld`l
odkl miaxrn m` opaxe dcedi iax zwelgn d`ian `xnbd
dx`azpy dn itl mnrh z` zx`ane ,xawa dxedh dnexza

:zexawd ziaa aexir oiprl mzwelgnäãeäé éaø ,àéðúc àäå§¨§©§¨©¦§¨
,øîBà¥
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המשך בינור למס' עירובין ליום שלישי עמ' ב


