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,jzelrda zyxt zay .c"qa
c"kyz'd ,oeiq h"i
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

E˙ÏÚ‰a'וגֹו הּנרֹות ּׁשּכתּוב 1את מה הּנה . ¿«¬…¿ְִֵֵֶֶַַָ

ּבפׁשטּות  קאי רּבים, לׁשֹון ְְְִֵֵַַָ"נרֹות"

לפרׁש ויׁש נרֹות. ׁשבעה ׁשהיּו המנֹורה נרֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָעל

נר. סּוגי ׁשני על רֹומז רּבים, לׁשֹון ׁש"ּנרֹות" ְְִֵֵֵֵֵֶַַַּגם

ּׁשּכתּוב  מה הּוא אדם,2האחד נׁשמת הוי' נר ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה הּוא הוי',3והׁשני נרי אּתה ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

רז"ל  לאדם,4ּוכמאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ְֲַַַַַַָָָָָָ

ּבהעלת נאמר זה ועל כּו'. ּבידי ונר ּביד ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹנרי

הוי' "נר הּנרֹות, ׁשני על ׁשּקאי הּנרֹות, ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ּובׁשניהם  הוי'", נרי אּתה ו"ּכי אדם", ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשמת

ענין  ׁשּזהּו האדם, עבֹודת להיֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָצריכה

הּנרֹות". את ּבהעלת"ְְֲֵֶַַֹ

ֿ Ô·eÈÂב) דּבּור אֹור' ּב'ּתֹורה המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִִַַָָֹ

צּיֹון  ּבת וׂשמחי רּני 5הּמתחיל ְְְִִִִִַַַָ

ּדפרׁשת  ההפטרה התחלת הּוא זה ְְְֶֶַַַַַָָָָָָ[ׁשּפסּוק

הּׁשּיכים 6ּבהעלת מאמרים וכּמה ּכּמה ויׁשנם , ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

זה] ּבפסּוק ׁשּמתחילים ,ּבהעלת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹלפרׁשת

ּבׁשם  נקראת יׂשראל' ׁש'ּכנסת הּטעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבבאּור

ּבּמדרׁש ּדאיתא לֹו7'ּבת', ׁשהיתה למל מׁשל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

לא  כּו', ּבּתי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא כּו' ְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּבת

ׁשּצרי ּומקּדים וכּו'. אּמי ׁשּקראּה עד מחּבבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָזז

הינּו, אדם", נׁשמת הוי' "נר ּׁשּכתּוב מה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלהבין

הוי  ׁשם ׁשל נר קרּויה ּפעם ׁשהּנׁשמה והרי ,' ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשהּוא  הינּו הוי'", נרי אּתה "ּכי הּכתּוב ְֲִִֵֶַַַַָָָָָאמר

לֹומר, ויׁש יׂשראל. נׁשמֹות ׁשל נר נקרא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָיתּבר

הוי' ו"נר הוי'", נרי אּתה "ּכי אּלּו, ענינים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשׁשני
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פרשתנו.1) כז.2)ריש כ, כט.3)משלי כב, ד.4)שמואלֿב פ"ד, ―5)דב"ר הגהות ועם ואילך. א לו, מקץ תו"א ראה

ש"פ  הצ"צ ממאמר (גוכתי"ק) מהר"ש אדמו"ר (הנחת ואילך שכא ע' תרכ"ז סה"מ וראה ואילך. ב שיג, חנוכה אוה"ת

שם. ובהנסמן תרט"ז), טו.6)בהעלותך ב, ספ"ג.7)זכרי' שהש"ר פקודי. ס"פ שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אהרן  אל דבר לאמור, משה אל ה' "וידבר השבוע, פרשת בתחילת נאמר

אליו". ואמרת

'B‚Â ˙B¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a1.הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל ¿«¬…¿∆«≈¿
·e˙kM ‰Ó ‰p‰,"הנרות את "בהעלותך זה, ÔBLÏבפסוק "˙B¯" ƒ≈«∆»≈¿

È‡˜ ,ÌÈa¯ מכווןÏÚ ˙eËLÙa «ƒ»≈¿«¿«
‰Ú·L eÈ‰L ‰¯BÓ‰ ˙B¯≈«¿»∆»ƒ¿»
Ìb L¯ÙÏ LÈÂ .˙B¯≈¿≈¿»≈«
ÊÓB¯ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "˙B¯p"L∆≈¿«ƒ≈

.¯ È‚eÒ ÈL ÏÚ הסוג„Á‡‰ «¿≈≈≈»∆»
·e˙kM ‰Ó ‡e‰2'ÈÂ‰ ¯ «∆»≈¬»»

Ì„‡ ˙ÓL נקרא היהודי כלומר, ƒ¿«»»
נר ÈL‰Âנר, של השני ‰e‡הסוג ¿«≈ƒ

·e˙kM ‰Ó3'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ Èk «∆»ƒ«»≈ƒ¬»»
נר, נקרא הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe4 במדרש¯Ó‡ ¿«¬«««»«
È¯ ,Ì„‡Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»»»≈ƒ

'eÎ È„Èa E¯Â E„Èa וכהמשך) ¿»¿¿≈¿¿»ƒ
התורה  זו בידך נרי המדרש, דברי

ונרך  אור, ותורה מצוה נר כי דכתיב

נשמת  הוי' נר דכתיב הנפש זו בידי

את  שמרת אם לאדם], אומר [וה' אדם

נרך). את משמר אני Ê‰נרי ÏÚÂ¿«∆
,˙B¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a ¯Ó‡∆¡«¿«¬…¿∆«≈

È‡wL הכוונה˙B¯p‰ ÈL ÏÚ ∆»≈«¿≈«≈
והקדושֿברוךֿהוא, ‰ÈÂ'האדם ¯"≈¬»»

È¯ ‰z‡ Èk"Â ,"Ì„‡ ˙ÓLƒ¿«»»¿ƒ«»≈ƒ
Ì‰ÈL·e ,"'ÈÂ‰,העניינים בשני ¬»»ƒ¿≈∆

בענייני  והן האדם בנפש הן היינו

BÈ‰Ï˙והתורה אלוקות  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»∆∆ƒ¿«

"˙B¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a" שני את  ¿«¬…¿∆«≈
ומבאר. שממשיך כפי הנרות, סוגי

¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ«¿…»
'¯B‡ ‰¯Bz'a הזקן לאדמו"ר ¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„ הפותח במאמר ƒ««¿ƒ

ˆÔBiבפסוק  ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯5 »ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒtL]∆»∆«¿»«
E˙ÏÚ‰a ˙L¯Ùc ‰¯ËÙ‰‰6, ««¿»»¿»»«¿«¬…¿
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈÂ¿∆¿»«»¿«»«¬»ƒ

החסידות  L¯ÙÏ˙בתורת ÌÈÎiM‰««»ƒ¿»»«
˜eÒÙa ÌÈÏÈÁ˙nL ,E˙ÏÚ‰a¿«¬…¿∆«¿ƒƒ¿»

‰Ê"ושמחי ˜¯‡˙"רני 'Ï‡¯NÈ ˙Òk'L ÌÚh‰ ¯e‡·a בפסוק ] ∆¿≈«««∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
È‡c˙‡זה  ,'˙a' ÌLa מובאL¯„na7‰˙È‰L CÏÓÏ ÏLÓ ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»»»¿∆∆∆»¿»

ÊÊ ‡Ï ,'eÎ Èza d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ ‡Ï 'eÎ ˙a BÏ«…»≈«¿»«∆¿»»ƒƒ…»
.'eÎÂ Èn‡ d‡¯wL „Ú d·aÁÓ≈«¿»«∆¿»»ƒƒ¿

"צאינה  הכתוב על המדרש לשון וזה

בעטרה  שלמה במלך ציון בנות וראינה

יצחק, רבי "אמר אמו": לו שעטרה

מצאתי  ולא המקרא בכל חזרתי

רבי  לשלמה. עטרה בתֿשבע שעשתה

אלעזר  ר' את שאל יוחאי בר שמעון

מהו  מאביך ששמעת אפשר יוסי ברבי

לו: אמר אמו?, לו שעטרה 'בעטרה

יחידה  בת לו שהייתה למלך משל הן.

קורא  והיה מדאי. ביותר מחבבה והיה

שקראה  עד מחבבה זז לא 'בתי'. אותה

כך  'אמי'. שקראה ועד 'אחותי'

'בת' לישראל קרא בתחילה הקב"ה

'שמעי אוזנך ·˙שנאמר והטי וראי

מחבבן  זז לא אביך'. ובית עמך ושכחי

לי  'פתחי שנאמר 'אחותי' שקראן עד

È˙ÂÁ‡ נמלא שראשי תמתי יונתי רעיתי

מחבבן  זז לא לילה'. רסיסי קווצותי טל

אלי  'הקשיבו שנאמר 'אמי' שקראן עד

מאתי  תורה כי האזינו אלי ולאומי עמי

עמד  ארגיע'. עמים לאור ומשפטי תצא

ראשו". על ונשקו יוחאי בר שמעון רבי

ÌÈc˜Óe במאמר א הזקן דמו"ר «¿ƒ
אור' Ó‰ב'תורה ÔÈ·‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ«

˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯" ·e˙kM∆»≈¬»»ƒ¿«
‰ÓLp‰L ,eÈ‰ ,"Ì„‡»»«¿∆«¿»»
È¯‰Â ,'ÈÂ‰ ÌL ÏL ¯ ‰Èe¯¿̃»≈∆≈¬»»«¬≈
‰z‡ Èk" ·e˙k‰ ¯Ó‡ ÌÚt««»««»ƒ«»
C¯a˙È ‡e‰L eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ È¯≈ƒ¬»»«¿∆ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÏL ¯ ‡¯˜ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
את  זה סותרים הפסוקים שני ולכאורה

של  הנר היא שהנשמה אומר אחד זה,

אומר  ואחד הקדושֿברוךֿהוא,

בני  של הנר הוא שהקדושֿברוךֿהוא

ישראל.

,el‡ ÌÈÈÚ ÈLL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
הפסוקים  בשני ‡z‰האמורים Èk"ƒ«»
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c"kyz'dו ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

ּד"בּתי" הענינים לׁשני ּבהתאם הם אדם", ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנׁשמת

הוי'", נרי אּתה "ּכי ׁשּכתּוב ּדמה והינּו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָו"אּמי".

ליׂשראל, ׁשּמאיר נר נקרא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

הּמקּבלים, הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּבאֹופן זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָהרי

מקּבל. ּבבחינת היא ׁשהּבת "ּבּתי", ענין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַׁשּזהּו

ׁשּנׁשמֹות  אדם", נׁשמת הוי' "נר ּׁשּכתּוב ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּומה

להוי' ׁשּמאיר נר הם ּבאֹופן 8יׂשראל זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ענין  ׁשּזהּו מׁשּפיע, ּבבחינת הם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּנׁשמֹות

ִִ"אּמי".

ּבהקּדים CÈLÓÓeג) יּובן הענין א ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה הּנׁשמה 9ענין ּכל ְְִֶַַַָָָֹ

ּבהּגהה  צדק' ה'צמח ּומֹוסיף יּֿה. ,10ּתהּלל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּנׁשמה" "ּכל ּבּפסּוק ז"ל רּבנּו ּׁשהקּדים ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמה

"אּמי", ּבבחינת היא הּמלכּות ׁשעלּית מּפני ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַהּוא

ּבינה, ּבחינת ּגםּֿכן היא ּונׁשמה ּבינה, ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבחינת

ׁשּכתּוב  הקּדים 11ּכמֹו לכן ּתבינם, ׁשד"י נׁשמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

מּלׁשֹון  הּוא ׁש"ּתהּלל" ּומבאר, זה. ְְְְִֵֵֶֶַָָּבפסּוק

ראׁשי" על נרֹו הארה,12"ּבהילֹו לׁשֹון ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַָָֹ

מהארה  ׁשהיא העֹולמֹות ּכל התהּוּות על ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדקאי

הארה, ׁשל ענין להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבלבד.

מה  וזהּו הּצמצ ּום. ענין ּתחלה להיֹות ְְְְְִִִִִֶַַַָָצרי

ואמרּו13ּׁשּכתּוב  עֹולמים, צּור ה' ּביֿה ּכי ְְְִִֶָָָָ

ז"ל  הינּו,14חכמינּו הּבא, העֹולם נברא ּביּו"ד ְְְֲִֵַַָָָָָ

הרי  - הּבא עֹולם התהּוּות להיֹות ׁשּיּוכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּכדי

עלֿידי הּצמצּום.זה ענין ׁשהּוא יּו"ד, אֹות ְְְִִֵֶֶַַַ

ּכי  ּבה"א, נברא הּזה עֹולם הּנה 15ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

יּו"ד, עלֿידי הּזה עֹולם ּבריאת ּגם היתה ְְְִִֵֶַַַַָָָאלּו

יכֹול  היה ואז מּדאי, יֹותר מצּומצם החּיּות ְְְִֵַַַָָָָָָָהיה

ּבענין  ׁשּמצינּו ּוכמֹו לחיצֹונים. יניקה ְְְְְִִִִִִֶַַָָלהיֹות

קדּוׁשה,16הּׂשערֹות  ׁשל ענין זה הרי ׁשּבנזיר , ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
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ישראל. לבני קורא ‰ÈÂ'",הוא È¯ ‰z‡ Èk" ·e˙kL ‰Óc ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆»ƒ«»≈ƒ¬»»
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˙BÓLpL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆ƒ¿

ÌÈÏa˜n‰ Ì‰ Ï‡¯NÈ האור את ƒ¿»≈≈«¿«¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא, מאת והשפע

˙a‰L ,"Èza" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒƒ∆««
Ïa˜Ó ˙ÈÁ·a ‡È‰ כמבואר ƒƒ¿ƒ«¿«≈

שהבן, - וחסידות בקבלה בהרחבה

המשפיע, בחינת את מסמל הזכר,

בחינת  את מסמלת הנקבה, והבת,

‰ÈÂ'המקבל. ¯" ·e˙kM ‰Óe«∆»≈¬»»
˙BÓLpL ,"Ì„‡ ˙ÓLƒ¿«»»∆ƒ¿
¯È‡nL ¯ Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈≈∆≈ƒ

'ÈÂ‰Ï8ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ , «¬»»¬≈∆¿∆
˙ÈÁ·a Ì‰ ˙BÓLp‰L∆«¿»≈ƒ¿ƒ«
"Èn‡" ÔÈÚ e‰fL ,ÚÈtLÓ«¿ƒ«∆∆ƒ¿«ƒƒ

לילדיה. ונותנת משפיעה האם והרי

C‡ ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»«
‰Ó ÔÈÚ ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰»ƒ¿»»¿«¿ƒƒ¿««

·e˙kM9 תהלים ספר Ïkבסיום ∆»…
,dŒÈ Ïl‰z ‰ÓLp‰ היינו «¿»»¿«≈»

בחינת  והיא ה' את מהללת שהנשמה

ˆ„˜'משפיע. ÁÓˆ'‰ ÛÈÒBÓeƒ«∆«∆∆
‰‰b‰a10,המאמר nL‰בתוך ¿«»»∆«

Ï"Ê ea¯ ÌÈc˜‰M הזקן אדמו"ר ∆ƒ¿ƒ«≈
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˙eÎÏn‰ ˙iÏÚL ÈtÓ מבואר ƒ¿≈∆¬ƒ«««¿
מסויימים, שבזמנים וחסידות בקבלה

ה'מלכות' בחינת מתעלית חצות שבזמן

מעשר  והתחתונה האחרונה (הספירה

משפיע  האלוקי האור שדרכה הספירות

הספירות  אל ומתחברת עולה בבריאה)

מצד  התעוררות והיא ממנה, שלמעלה

הספירות  אור את המעוררת המקבל

(ולדוגמא, מה'מלכות' שלמעלה

הלילה  בחצות הוא זה שעניין מבואר

של  זו בשעה ולכן רצון. עת שהוא

שהתנגנה  הנגינה היתה הלילה חצות

דוד) של בכינורו È‰ƒ‡מאליה
‰Èa ˙ÈÁa ,"Èn‡" ˙ÈÁ·a ולפי שמחה' הבנים 'אם ככתוב ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«ƒ»

המידות, את המולידה ה'אימא' שהיא בינה לבחינת הכוונה הפנימי הפירוש

·e˙kL BÓk ,‰Èa ˙ÈÁa ÔkŒÌb ‡È‰ ‰ÓLe11˙ÓL ¿»»ƒ«≈¿ƒ«ƒ»¿∆»ƒ¿«
‰Ê ˜eÒÙa ÌÈc˜‰ ÔÎÏ ,ÌÈ·z È"„L."יֿה תהלל הנשמה "כל ««¿ƒ≈»≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÏÈ‰a" ÔBLlÓ ‡e‰ "Ïl‰z"L ,¯‡·Óe האירו ÏÚהדליקו, B¯ ¿»≈∆¿«≈ƒ¿¿ƒ≈«

"ÈL‡¯12È‡˜c ,‰¯‡‰ ÔBLÏ ‡e‰L ‰˙‰ee˙שכוונתו , ÏÚ …ƒ∆¿∆»»¿»≈«ƒ¿«
‰¯‡‰Ó ‡È‰L ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»∆ƒ≈∆»»

„·Ïa מהקדושֿברוךֿהוא ולא ƒ¿«
מהעולמות  ומרומם שנעלה בעצמו

המוגבלים. È„kוהנבראים C‡«¿≈
‰¯‡‰ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿»∆∆»»
על  עצמו, האיןֿסוף גילוי ולא מועטת

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא מנת

ÔÈÚ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ ֿ הבלי האיןֿסוף האור של «ƒ¿

e˙kM·גבול. ‰Ó e‰ÊÂ13 בנבואת ¿∆«∆»
ˆe¯ישעיה  '‰ ‰ŒÈa Èkƒ¿»

eÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÏBÚ»ƒ¿»¿¬»≈
Ï"Ê14 כך נדרש שהפסוק בגמרא

'עולמים', ברא שהקדושֿברוךֿהוא

באמצעות  הבא והעולם הזה העולם

נברא  הזה העולם וה"א, יו"ד האותיות

השמים  תולדות 'אלה (ככתוב בה'

בראם) בה' ודורשים בהיבראם' והארץ

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯· „"eÈa¿ƒ¿»»»«»
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kL ,eÈ‰«¿∆¿≈∆«ƒ¿

‡a‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰ הוא שגם ƒ¿«»«»
- האיןֿסוף מאור Ê‰הארה È¯‰¬≈∆

ÔÈÚ ‡e‰L ,„"eÈ ˙B‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«
‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿««ƒ≈ƒ≈

‡"‰a ‡¯· ‰f‰ ÌÏBÚ שיש »«∆ƒ¿»¿≈
צמצום  על מורה והיא ורוחב אורך לה

בלבד, נקודה שהיא יו"ד מאות פחות

Èk15˙‡È¯a Ìb ‰˙È‰ eÏ‡ ƒƒ»¿»«¿ƒ«
‰È‰ ,„"eÈ È„ÈŒÏÚ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«¿≈»»
,È‡cÓ ¯˙BÈ ÌˆÓeˆÓ ˙eiÁ‰««¿¿»≈ƒ«
‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ Ê‡Â¿»»»»ƒ¿¿ƒ»

ÌÈBˆÈÁÏ לגבול שמחוץ הכוחות «ƒƒ
כתוצאה  חיותם את יונקים הקדושה

ואם  האלוקי, באור רבים מצמצומים

להיות  עלול מדי, יותר הוא הצמצום

יתירה. חיות יקבלו בו ¿BÓÎeמצב
˙B¯ÚO‰ ÔÈÚa eÈˆnL16 ∆»ƒ¿ƒ¿««¿»

מאד, מצומצמת חיות בהם יש אבל החי מהגוף חלק שקיבל ÈÊaL¯שהם ∆¿»ƒ
להסתפר  ולא להיטמא לא יין, לשתות לא עצמו Ê‰על È¯‰ השערותÔÈÚ ¬≈∆ƒ¿»
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ׁשּכתּוב  ׂשער 17ּכמֹו ּפרע ּגּדל יהיה, "קדׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

נאמר  ּבלוּים מהּֿׁשאיןּֿכן והעבירּו18ראׁשֹו", ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

ּובפרט  ּבּכהנים, ּכמֹו (ּדלא ּבׂשרם ּכל על ְְְְֲִִַַַַָָָָֹֹתער

עליֹונֹות  המׁשכֹות הן ׁשהּׂשערֹות ּגדֹול, ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹּבכהן

חז"ל 19כּו' ׁשאמרּו ּבאּׁשה, ועלּֿדרֿזה ,(20 ְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

הּׂשערֹות  ׁשענין לפי והינּו, ערוה. ּבאּׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׂשער

ּכמׁשל  ּביֹותר, מצּומצמת המׁשכה על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמֹורה

מהּמח, חּיּות ּבּה ׁשּנמׁש היֹות ׁשעם ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשערה

רק  זה הרי הּגדּול , ענין ּבּה נעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָועלֿידיֿזה

ׁשּבהחת ּכ ּכדי עד ּביֹותר מצּומצם ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָחּיּות

אברי  ּכמֹו (ּדלא ּכלל לּמח יכאב לא ְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹֹהּׂשערה

ענין  ׁשּי ולכן כּו'). חּיּות רּבּוי ּבהם ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּוף

מֹורה  הּׂשערה ּדדוקא ׂשערֹות , לבחינת ְְְְְְִִַַַַָָָָָָהּקדּוׁשה

ּומּובּדל  קדֹוׁש ּדלהיֹותֹו הּקדּוׁשה, ענין ְְְְְִִַַַָָָעל

עלֿידי  רק המׁשכה מּמּנּו להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאיֿאפׁשר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, ׂשערֹות ּוׂשער 21ּבחינת ְְְְְִֶַַַָָָ

איֿאפׁשר  למּטה אבל נקא. ּכעמר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָריׁשיּה

ּבאּׁשה  ׂשער ענין ׁשּזהּו ׂשערֹות, עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּומׁש

החּיּות  לבחינת רֹומז 'אּׁשה' ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָערוה,

נּוקבא, ּבחינת ׁשהּוא ּבעֹולמֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּמתלּבׁשת

עלֿידי  צמצּום ׁשל ּבאֹופן מּׁשם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָּוכׁשּיּומׁש

מחמ  הּנה יּוכל ׂשערֹות, הּצמצּומים רּבּוי ת ְְֲִִִִֵַַַַָ

האּׁשה  ׁשּׂשער וזהּו החיצֹונים. יניקת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָלהיֹות

מכּוסה  להיֹות לא 22צרי הּצמצּום ׁשענין הינּו, , ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹ

מּבחינת  ׁשּלהיֹותם ּבלוּים, ּוכמֹוֿכן ּבגלּוי. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָיהיה

עלֿידי  הּׁשפע מהם ּכׁשּיּומׁש הּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּגבּורֹות,

החיצֹונים, יניקת ּתהיה אזי וצמצּומים, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָׂשערֹות

ּבׂשרם". ּכל על תער "והעבירּו ּבהם נאמר ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָולכן

ולא  ּבה"א נברא הּזה ׁשעֹולם הּטעם ּגם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹוזהּו

ׁשאז  ּביֹותר, הּצמצּום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹּביּו"ד,

הּנה  יֹותר, ּובפרט ּיּות לחיצֹונים. יניקה ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָּתהיה
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ב.17) ו, ז.18)נשא ח, ב.19)פרשתנו נד, קרח לקו"ת א.20)ראה כד, ט.21)ברכות ז, חט"ו 22)דניאל אג"ק גם ראה

תטו. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk ,‰Le„˜ ÏL17¯ÚN Ú¯t Ïcb ,‰È‰È L„˜" ∆¿»¿∆»»…ƒ¿∆«≈∆«¿«

"BL‡¯ להסתפר,מבלי¯Ó‡ ÌiÂÏa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó18e¯È·Ú‰Â …«∆≈≈«¿ƒƒ∆¡«¿∆¡ƒ
Ì¯Na Ïk ÏÚ ¯Ú˙ עלול הדבר אצלם כי שערות, להם יישארו שלא «««»¿»»

לחיצונים  יניקה c),ÏB„bלהביא Ô‰Îa Ë¯Ù·e ,ÌÈ‰ka BÓk ‡Ï¿…¿«…¬ƒƒ¿»¿…≈»
˙BÎLÓ‰ Ô‰ ˙B¯ÚO‰L∆«¿»≈«¿»

'eÎ ˙BBÈÏÚ19 ב'לקוטי כמבואר ∆¿
נאמר  "בלויים הזקן, לאדמו"ר תורה'

הם  שהלויים מפני כי תער והעבירו

על  גבורות, מבחינת דשמאלא מסטרא

מהם  יצא שלא צריך אדרבה כן

שערות  בבחינת עוד ההמשכה

ששורשם  הכהנים ודווקא וצמצוצים...

הם  השערות אז חסד ורב מבחינת

דווקא  ואדרבה עליונות. המשכת

הגילוי  להיות יכול לבד שערות בבחינת

לא  כן לא שאם זו מבחינה וההמשכה

אין  בלויים מהֿשאיןֿכן להכיל. יוכלו

כו'), שערות להיות ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂצריך
‰M‡a ‰Ê הם השערות בה שגם ∆¿ƒ»

רצוי, לא Ï"ÊÁדבר e¯Ó‡L20 ∆»¿¬«
,eÈ‰Â .‰Â¯Ú ‰M‡a ¯ÚN≈»¿ƒ»∆¿»¿«¿
ÏÚ ‰¯BÓ ˙B¯ÚO‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««¿»∆«

‰ÎLÓ‰ של אלוקי וגילוי אור «¿»»
ÏLÓk ,¯˙BÈa ˙ÓˆÓeˆÓ¿¿∆∆¿≈ƒ¿«
CLÓpL ˙BÈ‰ ÌÚL ‰¯ÚO‰«¿»»∆ƒ¡∆ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Án‰Ó ˙eiÁ da»«≈«…«¿«¿≈∆
Ïe„b‰ ÔÈÚ da ‰NÚ«¬∆»ƒ¿««ƒ

eiÁ˙והצמיחה, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««
Ck È„k „Ú ¯˙BÈa ÌˆÓeˆÓ¿¿»¿≈«¿≈»
·‡ÎÈ ‡Ï ‰¯ÚO‰ C˙Á‰aL∆¿≈»≈«¿»»…ƒ¿«
È¯·‡ BÓk ‡Ïc) ÏÏk ÁnÏ«…«¿»¿…¿≈»≈
˙eiÁ Èea¯ Ì‰a LiL Ûeb‰«∆≈»∆ƒ«

.('eÎ
ÔÎÏÂ אחד שמצד השילוב בגלל ¿»≈

ומצד  מהמוח, חיות מקבלות השערות

מצומצמת  מאד חיות זו «»CiLשני
˙ÈÁ·Ï ‰Le„w‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ¿ƒ«
‰¯ÚO‰ ‡˜Â„c ,˙B¯ÚN¿»¿«¿»«¿»»
,‰Le„w‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿««¿»
Ïc·eÓe LB„˜ B˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿»¿»

מהדברים  הנחותים ומרומם

‰ÎLÓ‰והמוגבלים  epnÓ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ מלמעלה והתגלות ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆«¿»»
B¯ÚN˙אלא ¯˜למטה  ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ביותר גדול Âc˜‡,צמצום ««¿≈¿ƒ«¿»«¿»

·e˙kL BÓk21 כביכול הקב"ה, ˜‡על ¯ÓÚk dÈLÈ¯ ¯ÚNe ר ושע ¿∆»¿«≈≈«¬«¿≈
כצמר  hÓÏ‰נקי.ראשו Ï·‡ המוגבל העולם גדרי ‡LÙ‡ŒÈ¯בתוך ¬»¿«»ƒ∆¿»

CLÓeiL ושפע רוחני אור אלוקי ∆¿«
˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ שהעולם וכאמור «¿≈¿»

יהיה  שלא כדי ביו"ד נברא לא הזה

צמצום, מדי ÚN¯יותר ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈»
ÊÓB¯ '‰M‡' Èk ,‰Â¯Ú ‰M‡a¿ƒ»∆¿»ƒƒ»≈

˙eiÁ‰ ˙ÈÁ·Ï האלוקית ƒ¿ƒ«««
‡e‰L ˙BÓÏBÚa ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆»»∆

‡·˜e ˙ÈÁa המקבל בחינת ¿ƒ«¿»
ÌMÓמהמשפיע, CLÓeiLÎe¿∆¿«ƒ»

המצומצמת  האלוקית ∆¿ÔÙB‡aמהחיות
,˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ ÌeˆÓˆ ÏL∆ƒ¿«¿≈¿»
ÌÈÓeˆÓv‰ Èea¯ ˙ÓÁÓ ‰p‰ƒ≈«¬«ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿¿ƒ««ƒƒ
שלא  הקדושה להיפך השפעה ותהיה

לכך e‰ÊÂכראוי. הפנימי הטעם ¿∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰M‡‰ ¯ÚOL∆¿«»ƒ»»ƒƒ¿

‰ÒeÎÓ22ÔÈÚL ,eÈ‰ , ¿∆«¿∆ƒ¿«
ÈeÏ‚a ‰È‰È ‡Ï ÌeˆÓv‰ כי «ƒ¿…ƒ¿∆¿ƒ

זה  הרי ונראה ניכר הצמצום כאשר

מזה  להיות ויכולה מדי, יותר צמצום

לחיצונים. ÌiÂÏa,יניקה ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿ƒƒ
,˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ Ì˙BÈ‰lL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿
ÚÙM‰ Ì‰Ó CLÓeiLk ‰p‰ƒ≈¿∆¿«≈∆«∆«
,ÌÈÓeˆÓˆÂ ˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ‰È‰z ÈÊ‡¬«ƒ¿∆¿ƒ««ƒƒ
שזהו  תורה' מ'לקוטי לעיל (כמובא

מבחינת  שהם לויים בין ההבדל

החסד), מבחינת שהם לכהנים הגבורות

Ì‰a ¯Ó‡ ÔÎÏÂ בלויים ¿»≈∆¡«»∆
Ïk ÏÚ ¯Ú˙ e¯È·Ú‰Â"¿∆¡ƒ«««»

"Ì¯Na.כלל שערות להם יהיו שלא ¿»»
‰f‰ ÌÏBÚL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆»«∆

‡"‰a ‡¯· ורוחב אורך לה שיש ƒ¿»¿≈
„"eÈa ‡ÏÂ,בלבד נקודה שהיא ¿…¿

ÌeˆÓv‰ ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆«ƒ¿
È‰z Ê‡L ,¯˙BÈa‰˜ÈÈ ‰ ¿≈∆»ƒ¿∆¿ƒ»
.ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ
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c"kyz'dח ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

וה"א  ראׁשֹונה ה"א ההי"ן, ׁשּתי יׁש הוי' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּבׁשם

נברא  ּבה"א ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו ּומה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָאחרֹונה.

ׁשּׁשרׁשּה אּלא אחרֹונה, ה"א על קאי הּזה, ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעֹולם

הּבא. עֹולם ּבחינת ׁשהיא ראׁשֹונה, מה"א ְִִִֵֵֶַַָָָהּוא

אבל  ּביּו"ד, היה הּבא עֹולם ּבריאת ׁשרק ְְְְֲִֶַַַַָָָָָוהינּו,

(ראׁשֹונה) ה"א ּבחינת הּוא עצמֹו הּבא .23עֹולם ְְִִֵַַַָָָ

האדם  ׁשעבֹודת יּֿה", ּתהּלל הּנׁשמה "ּכל ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹוזהּו

"ּתהּלל", ּפירּוׁש ׁשּזהּו י"ה, ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָהיא

ׁשּתהיה  הינּו הארה, לׁשֹון נרֹו", "ּבהּלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָמּלׁשֹון

הּבא  העֹולם נברא ּביּו"ד להיֹות ה"א יּו"ד ְְְִִֵֶַַָָָָָהארת

"ּכל  ּׁשּכתּוב ּומה הּזה. העֹולם נברא ְְִֵֶֶַַָָָָֹּובה"א

ׁשּבנפׁש אף ּדיקא, נׁשמה יּֿה", ּתהּלל ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה

הרי  נׁשמה, רּוח נפׁש ּבחינֹות ׁשלׁש יׁש ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאדם

ּכדרׁשת  'נׁשימה', מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּנׁשמה" לפי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָזה

ז"ל  ּתהּלל 24חכמינּו הּנׁשמה "ּכל הּפסּוק על ְְֲֵֵַַַַָָָָֹ

צרי נֹוׁשם ׁשאדם ּונׁשימה נׁשימה ּכל על ְְִִִֵֶַָָָָָָָיּֿה",

'רצֹוא  ּבחינת הּוא הּנׁשימה וענין לּבֹורא, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָלקּלס

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יחד,25וׁשֹוב', ואּׁשאף אּׁשֹום ְְְֶֶֶַַָָָ

נמׁש ועלֿידיֿזה ויֹוצא, ונכנס ההבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּׁשֹואף

'רצֹוא  ׁשל ּבאֹופן העֹולמֹות חּיּות ּכללּות ְְֶֶַַָָָָּגם

ָוׁשֹוב'.

"ּכל LÈÂד) הּלׁשֹון ּדּיּוק ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְִִֵַָָֹ

ּבמאמר  המבאר עלּֿפי גֹו', ְְְֲִַַַַַָָָֹהּנׁשמה"

ׁשּנפּדה  ּכתבֿיד (ּבביכל הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְִִֵֶַַַָָָכ"ק

לי  "ועׂשה ּדּבּורֿהּמתחיל הּׁשביה) מן ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָלאחרֹונה

ּדּבּורֿהּמתחיל 26מטעּמים" הּמאמר (לאחרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָ

גֹו' יתהּלל" ׁשּלפניֿזה 27"אל ּבׁשּבת ),28ׁשּנאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּתפּלת  על ׁשהּמׁשל מטעּמים, ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּומבאר
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שם.23) בשלח לקו"ת ב). (קז, ס"ה אגה"ק תניא גם ט.24)ראה פי"ד, יב,25)ב"ר חגיגה פירש"י וראה יד. מב, ישעי'

ה"ט. פ"ד יסוה"ת הל' רמב"ם שם. ב"ר ורוחות. ד"ה מג.26)ב ע' ח"א תקס"ח אדה"ז במאמרי לאח"ז מאמרי 27)נדפס

ואילך. מא ס"ע שם ואילך).28)אדה"ז 86 ע' ח"מ התוועדויות ― מנחם (תורת נשא דש"פ אמון אצלו ואהי' ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÈÂ‰ ÌLa ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e וא"ו ה"א יו"ד מהאותיות המורכב ƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿≈¬»»

Óe‰ה"א  .‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰ ,Ô"È‰‰ ÈzL LÈ≈¿≈≈ƒ≈ƒ»¿≈«¬»«
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M צור ה' ביֿה "כי הכתוב (על לעיל הנזכר במאמר ∆»¿¬»≈

˜‡Èעולמים) ,‰f‰ ÌÏBÚ ‡¯· ‡"‰a מכוון‰B¯Á‡ ‡"‰ ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«∆»≈«≈«¬»
ראשונה, מה"א במדריגה למטה שהיא

dL¯ML ‡l‡ אחרונה ה"א של ∆»∆»¿»
הזה  העולם נברא Ó‰"‡שבה ‡e‰≈≈

ÌÏBÚ ˙ÈÁa ‡È‰L ,‰BL‡ƒ̄»∆ƒ¿ƒ«»
˙‡È¯a ˜¯L ,eÈ‰Â .‡a‰«»¿«¿∆«¿ƒ«
„"eÈa ‰È‰ ‡a‰ ÌÏBÚ»«»»»¿

יו"ד, האות ÌÏBÚבאמצעות Ï·‡¬»»
‡e‰ BÓˆÚ ‡a‰ יו"ד בחינת לא «»«¿

על  מורה והיא נקודה שצורתה

אלא  ‰"‡הצמצום ˙ÈÁa¿ƒ«≈
(‰BL‡¯)23 ורוחב אורך בה שיש ƒ»

ומקור  שורש הוא הבא והעולם וגילוי,

הזה. לעולם

ŒÈ Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk" e‰ÊÂ¿∆…«¿»»¿«≈»
‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL ,"d∆¬«»»»ƒ

CÈLÓ‰Ï למטה ולגלות מלמעלה ¿«¿ƒ
‰"È ˙ÈÁa וגם יו"ד בחינת גם ¿ƒ«»
ה"א, Le¯Ètבחינת e‰fL∆∆≈

Bl‰a" ÔBLlÓ ,"Ïl‰z"¿«≈ƒ¿¿ƒ
eÈ‰ ,‰¯‡‰ ÔBLÏ ,"B¯≈¿∆»»«¿

˙¯‡‰ ‰È‰zL והתגלות„"eÈ ∆ƒ¿∆∆»«
‡¯· „"eÈa ˙BÈ‰Ï ‡"‰≈ƒ¿¿ƒ¿»
‡¯· ‡"‰·e ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈ƒ¿»

‰f‰ ÌÏBÚ‰ בחסידות כמבואר »»«∆
של  בחסדו היתה הבריאה שתחילת

מכן  לאחר אבל הקדושֿברוךֿהוא

מהתעוררות  כתוצאה נמשכת הבריאה

כך  ועל האדם עבודת ידי על שבאה

מעוררת  האדם שעבודת כאן מבואר

שבה  יו"ד בחינת את גם וממשיכה

ה"א  בחינת את וגם הבא העולם נברא

הזה. העולם נברא שבה

‰ÓLp‰ Ïk" ·e˙kM ‰Óe«∆»…«¿»»
,‡˜Èc ‰ÓL ,"dŒÈ Ïl‰z¿«≈»¿»»«¿»

הפועלת שפעולה האדם עבודת של זו

'נשמה' בחינת עלֿידי היא עולמות לברוא וה"א יו"ד והמשכת »‡Ûהתעוררות
˙BÈÁa LÏL LÈ Ì„‡‰ LÙaL הנקראות ¯Áeשונות LÙ ∆¿∆∆»»»≈»…¿ƒ∆∆«

,'‰ÓÈL' ÔBLlÓ ‡e‰ "‰ÓLp"L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,‰ÓL¿»»¬≈∆¿ƒ∆¿»»ƒ¿¿ƒ»
Ï"Ê eÈÓÎÁ ˙L¯„k24Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk" ˜eÒt‰ ÏÚ ƒ¿»«¬»≈««»…«¿»»¿«≈

Òl˜Ï CÈ¯ˆ ÌLB Ì„‡L ‰ÓÈLe ‰ÓÈL Ïk ÏÚ ,"dŒÈ»«»¿ƒ»¿ƒ»∆»»≈»ƒ¿«≈
ולשבח  ‰ÓÈLp‰להלל ÔÈÚÂ ,‡¯BaÏ שבאדם‡Bˆ¯' ˙ÈÁa ‡e‰ «≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«»

,'·BLÂ שראה העליונה במרכבה »
המלאכים  עבודת לגבי נאמר יחזקאל

"והחיות  – הקודש' 'חיות הנקראים

משתוקקים  כלומר, ושוב", רצוא

 ֿ בקדוש ולהיכלל באלוקות לדבוק

לא  למעשה אך 'רצוא', ברוךֿהוא,

את  למלא וממשיכים מתבטלים

גם  קיים זה ועניין 'שוב', – שליחותם

לידי  ובא האדם של הרוחנית בעבודה

האדם  שבה הנשימה בנושא גם ביטוי

בחזרה  אותו ונושף אויר לתוכו שואף

חלילה, e˙kL·וחוזר BÓk25 ¿∆»
Û‡BML ,„ÁÈ Û‡M‡Â ÌBM‡∆¿∆¿«»«∆≈

Ï·‰‰ האווירÒÎÂ הגוף תוך אל «∆∆¿ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡ˆBÈÂ באדם שיש ¿≈¿«¿≈∆

בנשימה  והן הרוחנית בעבודתו (הן

ושוב'שלו) Ìb'רצוא CLÓƒ¿»«
ÔÙB‡a ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ ˙eÏÏk¿»«»»¿∆

'·BLÂ ‡Bˆ¯' ÏL שכל כלומר ∆»»
את  להחיות ויורדת נמשכת החיות העת

למקורה  לחזור משתוקקת העולמות,

העולמות. את להחיות ויורדת ושבה

˜eic ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ¿»≈ƒ
,'B‚ "‰ÓLp‰ Ïk" ÔBLl‰«»…«¿»»
˜"Î ¯Ó‡Óa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«¬«

ÏÎÈ·a) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ של כרך «¿«»≈¿ƒ¿
חסידות  cÙpL‰מאמרי „ÈŒ·˙k¿«»∆ƒ¿»

‰È·M‰ ÔÓ ‰B¯Á‡Ï כלל בדרך »«¬»ƒ«ƒ¿»
ברוסיה  שהיו חסידות לכתבי הכוונה

הרבי  לידי והגיעו Œ¯eacויצאו (ƒ
˙n‰ÏÈÁ בפסוק הפותח במאמר ««¿ƒ

"ÌÈnÚËÓ ÈÏ ‰NÚÂ"26 שאמר «¬≈ƒ«¿«ƒ
לעשו  אבינו ≈¬»¿(È¯Á‡Ïיצחק

Ï‡" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ«
'B‚ "Ïl‰˙È27˙aLa ¯Ó‡pL ƒ¿«≈∆∆¡«¿«»

‰ÊŒÈÙlL28 תשכ"ד שנה, באותה נשא פרשת Le¯tשבת ¯‡·Óe ,( ∆ƒ¿≈∆¿»≈≈
,‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa ‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙lÙz ÏÚ ÏLn‰L ,ÌÈnÚËÓ«¿«ƒ∆«»»«¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿¬ƒ»
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'ebe zexpd z` jzelrda

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אכילה, ּבלׁשֹון הּוא ּבאתי 29יׂשראל ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

עלּֿדרֿמׁשל  והּנה גֹו'. אכלּתי גֹו' אחֹותי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלגּני

- למזֹון ׁשהּוא  יׁש מינים, ּכּמה ּבּה יׁש ְְִִֵֵֶַַָָָָהּסעּודה

מיני  ּכמֹו - לתענּוג ׁשהּוא ויׁש הּלחם, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַּכמֹו

הּמאכל  למּתק ׁשהּוא ויׁש ּובׂשר, ּדגים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעדּנים

טעם  להֹוסיף ׁשהן ויׁש יֹותר, לתאבֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיאכל

ּדברים  ּוׁשאר הּפלּפלין ּכמֹו ּבּמאכל, ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחזק

רק  יחסר אם ּגם ּגׁשמי, ׁשּבמאכל ּוכׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָחריפים.

ּגם  הּוא ּכן הּתענּוג, יחסר ּפלּפלין, אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַמלח

ּתפּלת  מּוכללת אין ׁשאם יׂשראל, ּתפּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבענין

אכילה. נקראת לא - ּכאּלה מינים מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּבּה30ולכן ׁשאין ּתענית ּכל ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

לי  "ועׂשה וזהּו ּתענית. אינּה - יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּפֹוׁשעי

כּו'.31מטעּמים" יׂשראל נׁשמֹות רּבֹוא מּׁשּׁשים , ְְְִִִִִִִֵַַָ

הּנׁשמה" ּד"ּכל הּדּיּוק ּגם לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה יּֿה" ּד"תהּלל ׁשהענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו',

ׁשד"י  (נׁשמת ּבינה ּבחינת הּנׁשמה, ְְְֲִִִַַַַַַָָָעבֹודת

אחד  לכל  ׁשּי ורּוח, מּנפׁש ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתבינם),

ּכל  על ּדקאי הּנׁשמה", "ּכל מּיׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹואחד

יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות העבֹודה אֹופּני וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּסּוגים

אדם,e‰ÊÂה) נׁשמת הוי' נר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְֲִֵֶַַַָָָָָ

הוי', ׁשל הּנר היא ׁשהּנׁשמה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהינּו,

ּדיּו"ד  הענין ׁשּיהיה ּדהוי', הּגילּוי ּפֹועלת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

נברא  ּובה"א הּבא, עֹולם נברא ּביּו"ד ְְְְִִֵֵַָָָָה"א,

הּנׁשמה  "ּכל ּבפרּוׁש לעיל (ּכּנזּכר הּזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹעֹולם

יׂשראל  נׁשמֹות ׁשּיּוכלּו ּכדי א יּֿה"). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתהּלל

כּו', ה"א ּדיּו"ד הענין לפעֹול הוי', נר ְְְְֲִִִֵֵָָָָלהיֹות

זה  ועל מּלמעלה. ּכח נתינת צרי זה על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּנה

יׂשראל  לנׁשמֹות מּלמעלה ׁשּנּתן הּכח ׁשּזהּו הוי', נרי אּתה ּכי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנאמר

נׁשמֹות  מקּבלים ׁשּתחלה והינּו, הוי'. נר להיֹות יכֹולים יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידיֿזה

נעׂשים  ועלֿידיֿזה "ּבּתי", ּבבחינת הם ואז הוי'", ּד"נרי הּגלּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
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ואילך.29) א'קסה ס"ע אכילה ערך להצ"צ דא"ח ― הליקוטים ספר וראה א. ה, ב.30)שה"ש ו, כז,31)כריתות תולדות

ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk29'השירים ‡ÈzÏÎב'שיר 'B‚ È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a ¿∆»»ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¿ƒ

,ÌÈÈÓ ‰nk da LÈ ‰„eÚq‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â .'B‚¿ƒ≈«∆∆»»«¿»≈»«»ƒƒ
רכיבים, מכמה מורכבת BÓkאוכל LÈהארוחה - ÔBÊÓÏ ‡e‰L ≈∆¿»¿

LÈÂ ,ÌÁl‰ אוכלÌÈ‚c ÌÈp„ÚÓ ÈÈÓ BÓk - ‚eÚ˙Ï ‡e‰L «∆∆¿≈∆¿«¬¿ƒ≈«¬«ƒ»ƒ
LÈÂ ,¯N·e מזון e‰L‡מיני »»¿≈∆

ÏÎ‡iL ÏÎ‡n‰ ˜zÓÏ¿«≈««¬»∆…«
Ô‰L LÈÂ ,¯˙BÈ ÔB·‡˙Ï¿≈»≈¿≈∆≈
,ÏÎ‡na ˜ÊÁ ÌÚË ÛÈÒB‰Ï¿ƒ««»»««¬»
ÌÈ¯·c ¯‡Le ÔÈÏtÏt‰ BÓk¿«ƒ¿¿ƒ¿»¿»ƒ
ÏÎ‡ÓaL ÌLÎe .ÌÈÙÈ¯Á¬ƒƒ¿≈∆¿«¬»
ÁÏÓ ˜¯ ¯ÒÁÈ Ì‡ Ìb ,ÈÓLb«¿ƒ«ƒ∆¿««∆«

,ÔÈÏtÏt B‡ עיקר אם אפילו הרי ƒ¿¿ƒ
יהיה  כן Ôkהמזון ,‚eÚz‰ ¯ÒÁÈ∆¿«««¬≈

,Ï‡¯NÈ ˙lÙz ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»≈
˙lÙz ˙ÏÏÎeÓ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈¿∆∆¿ƒ«
,‰l‡k ÌÈÈÓ ÏkÓ Ï‡¯NÈ הן ƒ¿»≈ƒ»ƒƒ»≈∆

שהאדם  המזון עיקר שהם עניינים

והן  כביכול, לקדושֿברוךֿהוא, מספק

- למעלה תענוג שפועלים …Ï‡עניינים
e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ˙‡¯˜ƒ¿≈¬ƒ»¿»≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯30˙ÈÚz Ïk «≈»«¬ƒ
Ï‡¯NÈ ÈÚLBtÓ da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿≈ƒ¿»≈
בתפילה  הציבור עם שמצטרפים

- תשובה ועושים «≈‡dÈבתענית
˙ÈÚz נכללה שלכן הגמרא (וכדברי «¬ƒ

שמצד  'חלבנה' גם הקטורת סממני בין

רע). ריחה עצמה

"ÌÈnÚËÓ ÈÏ ‰NÚÂ" e‰ÊÂ31, ¿∆«¬≈ƒ«¿«ƒ
'מזון' לעשות ÌÈMMÓƒƒƒכלומר,

'eÎ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ‡Ba¯ כולל ƒƒ¿ƒ¿»≈
תשובה'. LÈ'בעלי ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈

Ïk"c ˜eic‰ Ìb ¯‡·Ï¿»≈««ƒ¿…
ÔÈÚ‰L ,'B‚ "‰ÓLp‰«¿»»∆»ƒ¿»

"dŒÈ Ïl‰˙"c והשבח ההילול ƒ¿«≈»
בחינת  את שממשיך לקדושֿברוךֿהוא

את  לברוא ה"א בחינת ואת יו"ד

הזה  העולם ואת הבא העולם

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¬«
˙ÓL) ‰Èa ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ«ƒ»ƒ¿«

,(ÌÈ·z È"„L הנשמה עניין הוא ««¿ƒ≈
CiL ,Áe¯Â LÙpÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆¿««»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

"‰ÓLp‰ Ïk",לצדיקים רק ‰ÌÈ‚eqוהכוונהÈ‡˜cולא Ïk ÏÚ …«¿»»¿»≈«»«ƒ
Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÏÎÂ את העובדים יחד, שכולם ¿»«≈»¬»∆¿ƒ¿ƒ¿»≈

זו. המשכה ומעוררים פועלים העבודה, אופני בכל ה'

,eÈ‰ ,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆»≈¬»»ƒ¿«»»«¿
,'ÈÂ‰ ÏL ¯p‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ«≈∆¬»»
הוי' שם את מאירה שכביכול זו והיא

,'ÈÂ‰c ÈeÏÈb‰ ˙ÏÚBt ‡È‰L∆ƒ∆∆«ƒ«¬»»
‰È‰iLויתגלה ‰ÔÈÚויומשך ∆ƒ¿∆»ƒ¿»

‡¯· „"eÈa ,‡"‰ „"eÈc¿≈¿ƒ¿»
‡¯· ‡"‰·e ,‡a‰ ÌÏBÚ»«»¿≈ƒ¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«ƒ¿»¿≈
Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk" Le¯Ùa¿≈…«¿»»¿«≈

.("dŒÈ»
˙BÓL eÏÎeiL È„k C‡«¿≈∆¿ƒ¿

Ï‡¯NÈהכוח להם BÈ‰Ï˙ויהיה ƒ¿»≈ƒ¿
„"eÈc ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ ,'ÈÂ‰ ¯≈¬»»ƒ¿»ƒ¿»¿

'eÎ את ‰"‡ לברוא  שיומשך ≈
ˆ¯CÈהעולמות, ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆»ƒ

Ák ˙È˙מיוחדת‰ÏÚÓlÓ כי ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
לה  שיש האדם של פעולה זו אמנם

עצמו  לזה הכוח אבל למעלה, השפעה

מלמעלה. Èkבא ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ
,'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ ֿ הקדוש כלומר, «»≈ƒ¬»»

האדם, את המאיר הנר הוא ברוךֿהוא

‰ÏÚÓlÓ ÔzpL Ák‰ e‰fL∆∆«…«∆ƒ»ƒ¿«¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆«¿≈∆
'ÈÂ‰ ¯ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ¿≈¬»»
אומר  שהאחד הפסוקים ששני ונמצא

והאחד  ישראל בני של הנר הוא שה'

אינם  ה' של הנר הם ישראל שבני אומר

זה  משלימים אלא זה את זה סותרים

זה. ÌÈÏa˜Óאת ‰ÏÁzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙BÓL את ‰ÈeÏbמה' ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ

˙ÈÁ·a Ì‰ Ê‡Â ,"'ÈÂ‰ È¯"c¿≈ƒ¬»»¿»≈ƒ¿ƒ«
"Èza",מהמשפיע מקבל בחינת ƒƒ

CkŒ¯Á‡ ÌÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬ƒ««»
ישראל  ‰ÈÂ'",בני ¯"≈¬»»
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ט 'ebe zexpd z` jzelrda

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אכילה, ּבלׁשֹון הּוא ּבאתי 29יׂשראל ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

עלּֿדרֿמׁשל  והּנה גֹו'. אכלּתי גֹו' אחֹותי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלגּני

- למזֹון ׁשהּוא  יׁש מינים, ּכּמה ּבּה יׁש ְְִִֵֵֶַַָָָָהּסעּודה

מיני  ּכמֹו - לתענּוג ׁשהּוא ויׁש הּלחם, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַּכמֹו

הּמאכל  למּתק ׁשהּוא ויׁש ּובׂשר, ּדגים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעדּנים

טעם  להֹוסיף ׁשהן ויׁש יֹותר, לתאבֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיאכל

ּדברים  ּוׁשאר הּפלּפלין ּכמֹו ּבּמאכל, ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחזק

רק  יחסר אם ּגם ּגׁשמי, ׁשּבמאכל ּוכׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָחריפים.

ּגם  הּוא ּכן הּתענּוג, יחסר ּפלּפלין, אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַמלח

ּתפּלת  מּוכללת אין ׁשאם יׂשראל, ּתפּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבענין

אכילה. נקראת לא - ּכאּלה מינים מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּבּה30ולכן ׁשאין ּתענית ּכל ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

לי  "ועׂשה וזהּו ּתענית. אינּה - יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּפֹוׁשעי

כּו'.31מטעּמים" יׂשראל נׁשמֹות רּבֹוא מּׁשּׁשים , ְְְִִִִִִִֵַַָ

הּנׁשמה" ּד"ּכל הּדּיּוק ּגם לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה יּֿה" ּד"תהּלל ׁשהענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו',

ׁשד"י  (נׁשמת ּבינה ּבחינת הּנׁשמה, ְְְֲִִִַַַַַַָָָעבֹודת

אחד  לכל  ׁשּי ורּוח, מּנפׁש ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתבינם),

ּכל  על ּדקאי הּנׁשמה", "ּכל מּיׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹואחד

יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות העבֹודה אֹופּני וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּסּוגים

אדם,e‰ÊÂה) נׁשמת הוי' נר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְֲִֵֶַַַָָָָָ

הוי', ׁשל הּנר היא ׁשהּנׁשמה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהינּו,

ּדיּו"ד  הענין ׁשּיהיה ּדהוי', הּגילּוי ּפֹועלת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

נברא  ּובה"א הּבא, עֹולם נברא ּביּו"ד ְְְְִִֵֵַָָָָה"א,

הּנׁשמה  "ּכל ּבפרּוׁש לעיל (ּכּנזּכר הּזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹעֹולם

יׂשראל  נׁשמֹות ׁשּיּוכלּו ּכדי א יּֿה"). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתהּלל

כּו', ה"א ּדיּו"ד הענין לפעֹול הוי', נר ְְְְֲִִִֵֵָָָָלהיֹות

זה  ועל מּלמעלה. ּכח נתינת צרי זה על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּנה

יׂשראל  לנׁשמֹות מּלמעלה ׁשּנּתן הּכח ׁשּזהּו הוי', נרי אּתה ּכי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנאמר

נׁשמֹות  מקּבלים ׁשּתחלה והינּו, הוי'. נר להיֹות יכֹולים יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידיֿזה

נעׂשים  ועלֿידיֿזה "ּבּתי", ּבבחינת הם ואז הוי'", ּד"נרי הּגלּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
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ואילך.29) א'קסה ס"ע אכילה ערך להצ"צ דא"ח ― הליקוטים ספר וראה א. ה, ב.30)שה"ש ו, כז,31)כריתות תולדות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk29'השירים ‡ÈzÏÎב'שיר 'B‚ È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a ¿∆»»ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¿ƒ

,ÌÈÈÓ ‰nk da LÈ ‰„eÚq‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â .'B‚¿ƒ≈«∆∆»»«¿»≈»«»ƒƒ
רכיבים, מכמה מורכבת BÓkאוכל LÈהארוחה - ÔBÊÓÏ ‡e‰L ≈∆¿»¿

LÈÂ ,ÌÁl‰ אוכלÌÈ‚c ÌÈp„ÚÓ ÈÈÓ BÓk - ‚eÚ˙Ï ‡e‰L «∆∆¿≈∆¿«¬¿ƒ≈«¬«ƒ»ƒ
LÈÂ ,¯N·e מזון e‰L‡מיני »»¿≈∆

ÏÎ‡iL ÏÎ‡n‰ ˜zÓÏ¿«≈««¬»∆…«
Ô‰L LÈÂ ,¯˙BÈ ÔB·‡˙Ï¿≈»≈¿≈∆≈
,ÏÎ‡na ˜ÊÁ ÌÚË ÛÈÒB‰Ï¿ƒ««»»««¬»
ÌÈ¯·c ¯‡Le ÔÈÏtÏt‰ BÓk¿«ƒ¿¿ƒ¿»¿»ƒ
ÏÎ‡ÓaL ÌLÎe .ÌÈÙÈ¯Á¬ƒƒ¿≈∆¿«¬»
ÁÏÓ ˜¯ ¯ÒÁÈ Ì‡ Ìb ,ÈÓLb«¿ƒ«ƒ∆¿««∆«

,ÔÈÏtÏt B‡ עיקר אם אפילו הרי ƒ¿¿ƒ
יהיה  כן Ôkהמזון ,‚eÚz‰ ¯ÒÁÈ∆¿«««¬≈

,Ï‡¯NÈ ˙lÙz ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»≈
˙lÙz ˙ÏÏÎeÓ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈¿∆∆¿ƒ«
,‰l‡k ÌÈÈÓ ÏkÓ Ï‡¯NÈ הן ƒ¿»≈ƒ»ƒƒ»≈∆

שהאדם  המזון עיקר שהם עניינים

והן  כביכול, לקדושֿברוךֿהוא, מספק

- למעלה תענוג שפועלים …Ï‡עניינים
e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ˙‡¯˜ƒ¿≈¬ƒ»¿»≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯30˙ÈÚz Ïk «≈»«¬ƒ
Ï‡¯NÈ ÈÚLBtÓ da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿≈ƒ¿»≈
בתפילה  הציבור עם שמצטרפים

- תשובה ועושים «≈‡dÈבתענית
˙ÈÚz נכללה שלכן הגמרא (וכדברי «¬ƒ

שמצד  'חלבנה' גם הקטורת סממני בין

רע). ריחה עצמה

"ÌÈnÚËÓ ÈÏ ‰NÚÂ" e‰ÊÂ31, ¿∆«¬≈ƒ«¿«ƒ
'מזון' לעשות ÌÈMMÓƒƒƒכלומר,

'eÎ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ‡Ba¯ כולל ƒƒ¿ƒ¿»≈
תשובה'. LÈ'בעלי ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈

Ïk"c ˜eic‰ Ìb ¯‡·Ï¿»≈««ƒ¿…
ÔÈÚ‰L ,'B‚ "‰ÓLp‰«¿»»∆»ƒ¿»

"dŒÈ Ïl‰˙"c והשבח ההילול ƒ¿«≈»
בחינת  את שממשיך לקדושֿברוךֿהוא

את  לברוא ה"א בחינת ואת יו"ד

הזה  העולם ואת הבא העולם

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¬«
˙ÓL) ‰Èa ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ«ƒ»ƒ¿«

,(ÌÈ·z È"„L הנשמה עניין הוא ««¿ƒ≈
CiL ,Áe¯Â LÙpÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆¿««»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

"‰ÓLp‰ Ïk",לצדיקים רק ‰ÌÈ‚eqוהכוונהÈ‡˜cולא Ïk ÏÚ …«¿»»¿»≈«»«ƒ
Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÏÎÂ את העובדים יחד, שכולם ¿»«≈»¬»∆¿ƒ¿ƒ¿»≈

זו. המשכה ומעוררים פועלים העבודה, אופני בכל ה'

,eÈ‰ ,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆»≈¬»»ƒ¿«»»«¿
,'ÈÂ‰ ÏL ¯p‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ«≈∆¬»»
הוי' שם את מאירה שכביכול זו והיא

,'ÈÂ‰c ÈeÏÈb‰ ˙ÏÚBt ‡È‰L∆ƒ∆∆«ƒ«¬»»
‰È‰iLויתגלה ‰ÔÈÚויומשך ∆ƒ¿∆»ƒ¿»

‡¯· „"eÈa ,‡"‰ „"eÈc¿≈¿ƒ¿»
‡¯· ‡"‰·e ,‡a‰ ÌÏBÚ»«»¿≈ƒ¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«ƒ¿»¿≈
Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk" Le¯Ùa¿≈…«¿»»¿«≈

.("dŒÈ»
˙BÓL eÏÎeiL È„k C‡«¿≈∆¿ƒ¿

Ï‡¯NÈהכוח להם BÈ‰Ï˙ויהיה ƒ¿»≈ƒ¿
„"eÈc ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ ,'ÈÂ‰ ¯≈¬»»ƒ¿»ƒ¿»¿

'eÎ את ‰"‡ לברוא  שיומשך ≈
ˆ¯CÈהעולמות, ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆»ƒ

Ák ˙È˙מיוחדת‰ÏÚÓlÓ כי ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
לה  שיש האדם של פעולה זו אמנם

עצמו  לזה הכוח אבל למעלה, השפעה

מלמעלה. Èkבא ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ
,'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ ֿ הקדוש כלומר, «»≈ƒ¬»»

האדם, את המאיר הנר הוא ברוךֿהוא

‰ÏÚÓlÓ ÔzpL Ák‰ e‰fL∆∆«…«∆ƒ»ƒ¿«¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆«¿≈∆
'ÈÂ‰ ¯ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ¿≈¬»»
אומר  שהאחד הפסוקים ששני ונמצא

והאחד  ישראל בני של הנר הוא שה'

אינם  ה' של הנר הם ישראל שבני אומר

זה  משלימים אלא זה את זה סותרים

זה. ÌÈÏa˜Óאת ‰ÏÁzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙BÓL את ‰ÈeÏbמה' ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ

˙ÈÁ·a Ì‰ Ê‡Â ,"'ÈÂ‰ È¯"c¿≈ƒ¬»»¿»≈ƒ¿ƒ«
"Èza",מהמשפיע מקבל בחינת ƒƒ

CkŒ¯Á‡ ÌÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬ƒ««»
ישראל  ‰ÈÂ'",בני ¯"≈¬»»
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c"kyz'dי ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

להיֹות  למעלה ׁשּפֹועלים הוי'", "נר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָאחרּֿכ

ּבבחינת  הם ואז  יּֿה"), ("ּתהּלל ּדֿי"ה ְְְְִִִֵֵַַַָָהּגילּוי

ִִ"אּמי".

‰p‰Â,למּטה מלמעלה ההמׁשכה ענין (ׁשהּוא הוי'" נרי אּתה "ּכי ּׁשּנאמר מה ¿ƒ≈ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

עבֹודתם  את לעבֹוד ׁשּיּוכלּו יׂשראל לנׁשמֹות מּלמעלה ּכח ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנתינת

אמנם, הּצּדיקים. לעבֹודת ּבנֹוגע זה הרי הוי'") "נר ולהיֹות למעלה, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמּלמּטה

עלֿידי  נעׂשה למעלה) ּפֹועלים יׂשראל (ׁשּנׁשמֹות "אּמי" ּדבחינת הענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעקר

ּומצֹות) ּדֿתֹורה מהעבֹודה (ׁשּלמעלה הּתׁשּובה נאמר 32עבֹודת זה ועל . ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכח  ּנתינת ׁשּזֹוהי חׁשּכי", יּגיּה "והוי' הוי') נרי אּתה (ּכי הּכתּוב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבהמׁש

צֹור ויׁש ,ּבחׁש הם נמצאים עצמם ׁשּמּצד ּבעליּֿתׁשּובה, לעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה

להוי'" "נר ּבבחינת להיֹות הם ּגם יּוכלּו ועלֿידיֿזה חׁשּכי", יּגיּה .33ׁש"הוי' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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˙ÈÁ·c ÔÈÚ‰ ¯˜Ú ,ÌÓ‡»¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL) "Èn‡" הן ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈

ישראל  ובני 'משפיע' ÌÈÏÚBt¬ƒבחינת
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ (‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬∆«¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿«¿»

˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰Ó שהיא ≈»¬»¿»ƒ¿
הצדיקים  32‰Ê)עבודת ÏÚÂ על . ¿«∆

התשובה  (kעבודת ·e˙k‰ CLÓ‰a ¯Ó‡('ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ È ∆¡«¿∆¿≈«»ƒ«»≈ƒ¬»»
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"ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰"L C¯Bˆ LÈÂ ,CLÁa Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ ויאיר ƒ¿»ƒ≈«…∆¿≈∆∆¬»»«ƒ«»¿ƒ

למטה, מלמעלה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהם
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c"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

להיֹות  למעלה ׁשּפֹועלים הוי'", "נר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָאחרּֿכ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיו"ד סיון בקשת ברכה בשם אחד המשתכנים במחנו הט' עבור 

הילד...

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק. מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

ונשען על מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ארשה לעצמי לעודדו את כת"ר וכל הנשמעים 

לקולו בנוגע לבנין הישיבה ההולכת ונבנית בקרית גת אשר גודל חשיבות הענין בודאי אין צריך אריכות 

כלל וכלל, ולא באתי אלא להדגיש אשר בקישור עם ביאתם של כמה עולים חדשים הרי החשיבות 

גדולה פי כמה וגם הזריזות בהקמת הבנין בשביל לקלוט המספר הכי גדול שבאפשרי מהנוער העולה, 

שהרי זהו ענין שהזמן גרמא, שמוכרחת להיות הקליטה בסמיכות לעליתם, כי בל"ה עלולים להקלט 

במקומות אינם רצוים כלל, וד"ל.

וע"פ הודעת חז"ל שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן בודאי שכשמתוסף בהכרח נתוסף ג"כ 

בהאפשריות והיכולת.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.


