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Îxda zyxt 'b mei .c"qa
h"kyz'd ,xnera b"l ,izewega

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰p‰ יחד ּגם אחים ׁשבת ּנעים ּומה ּטֹוב ,1מה ƒ≈ִִֶֶַַַַַָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר הוה 2ואיתא חדא, זמנא ְְִִַַַַָָָָָָֹ

רּבי  ׁשּדרׁש ועלֿידי כּו', למטרא עלמא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָצריכא

ּומה  ּטֹוב מה "הּנה זה, ּבפסּוק יֹוחאי ּבן ְְִִִֵֶֶַַָָׁשמעֹון

וצרי ּגׁשמים. ירדּו ּגֹו', אחים" ׁשבת ְְְִִִִֶֶַָָָָּנעים

ּבּגמרא 3להבין  מצינּו הרי ּתּנאים 4, ּכּמה ּגּבי ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבכדי  ותענּיֹות לתפּלֹות ׁשהצרכּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֻואמֹוראים

'ערּו ּב'ׁשלחן ׁשּגם ועד הּגׁשמים, ירידת 5לפעל ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ

הּצריכים  הּתענּיֹות ּבענין ּדינים ּפרטי ּכּמה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָיׁשנם

ּבן  ׁשמעֹון רּבי זאת ּפעל ואי הּמטר, ְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלירידת

להבין  צרי וגם 'ּתֹורה'. אמירת עלֿידי ְְְֲִִִִֵַַַָָָָיֹוחאי

ותענּיֹות  ּתפּלֹות עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָמה

עלֿ ּגׁשמים ירידת וענין ּדתֹורה', ּב'ּנגלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹמבאר

הּתֹורה. ּפנימּיּות ּבּזהר, מבאר 'ּתֹורה' אמירת ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹידי

הּׁשבּוע Ô·eÈÂב) ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב מה 6ּבהקּדים ¿»ְְְִֶַַַַַָָָָ

זה  על ּומבאר ּבתֹוככם, ְְְְְְִִֶֶַַַָֹוהתהּלכּתי

תרכ"ט  "והתהּלכּתי" (ׁשּנאמר 7ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַ

"והתהּלכּתי" ּׁשּכתּוב ּדמה ׁשנה), מאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפני

הּלּו ,הּלּו סּוגי ׁשני על מֹורה רּבים, ְְִִִֵֵֶַַלׁשֹון

והּנה, למעלה. מּלמּטה והּלּו למּטה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמּלמעלה

ּבעב  ההּלּו ּבחינת ׁשּכתּוב יׁש ּכמֹו האדם, 8ֹודת ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר למעלה, ההּלּו ענין יׁשנֹו וכן לפני", 9"התהּלהל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּבעבֹודת  ההּלּו ּבענין (הן מהם אחד ּובכל כּו'. ׁשנה ת"ק מהל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

למעלה  מּלמּטה ,הּלּו ּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן למעלה) ההליכה ּבענין והן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהאדם,

מּלמּטה  ההליכה יׁשנּה האדם ּבעבֹודת ּדהּנה ּבזה, והענין למּטה. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּלמעלה

ּתלכּו", אלקיכם הוי' "אחרי ׁשּכתּוב ּכמֹו למּטה, מּלמעלה וההליכה ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה

ׁשהּוא  לפני", התהּל" ּוכתיב אחֹורים, ּבבחינת ההּלּו ׁשהּוא ּדיקא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ"אחרי"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

א.)1 קלג, ב.)2תהלים נט, ואילך).)3ח"ג רצא ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז חדא זמנא בזהר ד"ה גם א.)4ראה כג, תענית

ס"א.)5 סתקע"ט סתקע"ה. או"ח שו"ע יב.)6ראה כו, ואילך.)7בחוקותי קצד ע' תרכ"ט א.)8סה"מ יז, קה"ר )9לךֿלך

(ב). א פ"ז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהילים: נאמר
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‰ÏÚÓÏ האדם מצד שתחילתה ¿«¿»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰Â¿«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
מלמעלה, והארה גילוי בעקבות שבאה
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h"kyz'dו ,xnera b"l ,izewegaÎxda zyxt 'b mei

ׁשּתי  יׁשנן למעלה וכן ּפנים. ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָההּלּו

למעלה  מה "ּדע ׁשאמרּו ּדכיון אּלּו, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָּבחינֹות

"ּתלּויים 10מּמ ׁשּלמעלה הענינים ׁשּכל , ְְְְִִִִֶֶַָָָָָ

האדם  האדם 11ּבעבֹודת עבֹודת עלֿידי הּנה , ְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

ההּלּו ּגם נעׂשה אּלּו, הּלּו ּבחינֹות ְְֲִִִִֵֵַַַָּבׁשּתי

אּלּו. אֹופּנים ּבׁשני ְְְִִֵֵַַָלמעלה

ההּלּוe‡·e¯ג) אֹופּני ׁשני הּנה הענין, ≈ְְִִִֵֵֵַַָָ

למעלה  ּומּלמּטה למּטה ְְְְְְִִַַַַָָָָמּלמעלה

ׁשני  הם ּבכללּות, ׁשהם ּכפי האדם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבעבֹודת

ּכתיב  ּדבתפּלה ּותפּלה. ּתֹורה סּלם 12הענינים ְְְְְִִִִִִָָָָָָֻ

ענין  ׁשהּוא הּׁשמימה, מּגיע וראׁשֹו ארצה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻמּצב

היא  הּתֹורה אמנם למעלה. מּלמּטה ְְְְִִִַַַַָָָָָההּלּו

הּׁשמים" מן "לחם ּבּתֹורה 13ּבחינת ׁשהרי , ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אינֹו14ּכתיב  אׁש מה ּכאׁש", ּדברי ּכה "הלא ְְְֲִֵֵֵַָָֹֹ

מקּבלין  אינן ּתֹורה ּדברי אף טמאה, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻמקּבל

ׁשהּוא 15טמאה  ּכמֹו וגם ּבגּוף נׁשמה ׁשּגם הינּו, , ְְְְְְֶֶַַַָָָֻ

ּב ׁשּלֹוּבמּצב הּתֹורה לּמּוד ּגם הּנה טהֹור, לּתי ְְִִִִֵֶַַַָָָ

מּלמעלה  ההמׁשכה ענין ׁשּזהּו כּו', ּכאׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּוא

ּכמֹוֿכן  האדם, ּבעבֹודת ׁשהּוא ּוכׁשם ְְְֲֵֵֶַַַָָָָלמּטה.

ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּגם אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׁשנם

ּובחינת  עלמין' ּכל 'ממּלא ּבחינת ענין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָוהּוא

ּכל  'ממּלא ּבחינת ּדהּנה, עלמין'. ּכל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ'סֹובב

ּבכל  ׁשּמתלּבׁש האלקי האֹור ּבחינת היא ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹעלמין'

ׁשל  ּבאפן ּבא הּוא ׁשּלכן ערּכֹו, לפי ְְְִֵֶֶֶֶָָָֹעֹולם

ּדרגֹות  חּלּוקי וכּמה ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהתחּלקּות,

ּבזה  ׁשּיׁש ׁשּבעֹולמֹות, הּדרגֹות חּלּוקי ער ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלפי

ׁשּבין  החּלּוק ּוכמֹו ,ׁשּבאיןֿער ְְֲִִִֵֵֶֶַֹחלּוקים

ׁשּבעֹולם  להאלקּות האצילּות ׁשּבעֹולם ְְְֱֱֲִֶֶָָָָָֹֹהאלקּות
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כט. א.)15כג, כב, ברכות
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,ÌÈ¯BÁ‡ בלבד חיצונית ברמה והתקדמות הליכה במקום È˙Îe·כלומר, ¬«ƒ¿ƒ

ÌÈtאחר  ˙ÈÁ·a Cel‰‰ ‡e‰L ,"ÈÙÏ Cl‰˙‰" הליכה ƒ¿«≈¿»«∆«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
פנימית. ברמה יותר, נעלית והתקדמות

e¯Ó‡L ÔÂÈÎc ,el‡ ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ ‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ ז"ל חכמינו ¿≈¿«¿»∆¿»¿≈¿ƒ≈¿≈»∆»¿
ÏÚÓÏ‰במשנה ‰Ó Úc"««¿«¿»
"CnÓ10, הפנימי הפירוש ולפי ƒ»

ולהכיר  לדעת האדם שעל היא הכוונה

ÏÚÓlL‰בכך  ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
יתגלה  ומה איך היינו באלוקות,

למטה  מלמעלה לו ÌÈÈeÏz¿ƒויומשך
Ì„‡‰ ˙„B·Úa11ŒÏÚ ‰p‰ , «¬«»»»ƒ≈«

ÈzLa Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»ƒ¿≈
ÈÁa,el‡ Cel‰ ˙B בבחינת הן ¿ƒƒ≈

והן  בחיצוניות, רק הליכה 'אחוריים',

בפנימיות, הליכה 'פנים', בחינת

‰ÏÚÓÏ Cel‰‰ Ìb ‰NÚ«¬»««ƒ¿«¿»
el‡ ÌÈpÙB‡ ÈLa'אחוריים' של ƒ¿≈«ƒ≈

ומבאר. שממשיך וכפי ו'פנים'

ÈL ‰p‰ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ≈¿≈
‰ÏÚÓlÓ Cel‰‰ ÈpÙB‡«≈«ƒƒ¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«»¿«¿»
Ì‰L ÈÙk Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿ƒ∆≈

,˙eÏÏÎa,כללי ÈLבאופן Ì‰ ƒ¿»≈¿≈
‰¯Bz ÌÈÈÚ‰'ה עבודת שהיא »ƒ¿»ƒ»

למטה עבודת lÙ˙e‰מלמעלה שהיא ¿ƒ»
שממשיך  כפי למעלה, מלמטה ה'

ומבאר.

·È˙k ‰lÙ˙·c12·vÓ ÌlÒ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒÀ»À»
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡«¿»¿…«ƒ««»»¿»
של  בחלומו בתורה האמור זה ופסוק

שהאדם  התפילה עניין על נדרש יעקב

בארץ  למטה נמצא כשהוא מתפלל

שבשמים  האלוקות אל ומתחבר

‰‰Celלמעלה, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ
האדם  של וההתקרבות וההתעלות

ÏÚÓÏ‰.לאלוקות ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰ ÌÓ‡»¿»«»ƒ¿ƒ«

"ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ"13, ולשון ∆∆ƒ«»»ƒ
ישראל  בני שאכלו המן לגבי האמור זה

התורה על נדרש È˙k·במדבר, ‰¯Bza È¯‰L14È¯·c ‰k ‡Ï‰" ∆¬≈«»¿ƒ¬……¿»«
ÔÈ‡ ‰¯Bz È¯·c Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ L‡ ‰Ó ,"L‡k¿≈»≈≈¿«≈À¿»«ƒ¿≈»≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó15,,תורה ללמוד רשאי טהור שאינו אדם ‰eÈ,וגם ¿«¿ƒÀ¿»«¿
ÌbLאפילו,¯B‰Ë ÈzÏa ·vÓa ‡e‰L BÓk Ì‚Â Ûe‚a ‰ÓL ∆«¿»»¿¿«¿∆¿«»ƒ¿ƒ»

e‰fL ,'eÎ L‡k ‡e‰ BlL ‰¯Bz‰ „enÏ Ìb ‰p‰ התורה לימוד ƒ≈«ƒ«»∆¿≈∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚהאלוקי הגילוי hÓÏ‰.של ‰ÏÚÓlÓ ƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆«¬«»»»
ענין  למעלה, מלמטה הילוך גם שישנו

למטה, מלמעלה הילוך וגם התפילה,

התורה, ÈLענין ÌLÈ ÔÎŒBÓk¿≈∆¿»¿≈
¯„Òa Ìb el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ הנמשך האור של «ƒ¿«¿¿
לדרגה, מדרגה ¿e‰Â‡ומשתלשל

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¿«≈»
'ÔÈÓÏÚ המוגבל האלוקי האור »¿ƒ

שהנשמה  כמו בנבראים המתלבש

הגוף את 'BÒ··ממלאת ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk הבלתי האלוקי האור »»¿ƒ

'סובב' בדרך בעולמות המאיר מוגבל

הם  אלה עניינים ושני מלמעלה, ומקיף

למעלה  מלמטה הליכה בדוגמת

שממשיך  כפי למטה, מלמעלה והליכה

ומבאר.

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«¿«≈»
¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡È‰ 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒƒ¿ƒ«»
ÌÏBÚ ÏÎa LaÏ˙nL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿«≈¿»»

בפרט נברא Bk¯Ú,ובכל ÈÙÏ ולפי ¿ƒ∆¿
ולהכיל, לקלוט ‰e‡יכולתו ÔÎlL∆»≈

˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‡a»¿…∆∆ƒ¿«¿
ושונים, רבים Baלאופנים LiL∆≈

˙B‚¯c È˜elÁ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ≈¿»
מהותיים È˜elÁהבדלים C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ≈∆ƒ≈

LiL ,˙BÓÏBÚaL ˙B‚¯c‰«¿»∆»»∆≈
ÌÈ˜eÏÁ ‰Êa של השונות בדרגות »∆ƒƒ

הבדלים  יש …¬≈¿∆C¯ÚŒÔÈ‡aLהעולמות
והשוואה, יחס כל ¿BÓÎeללא

˜elÁ‰ההבדל˙e˜Ï‡‰ ÔÈaL «ƒ∆≈»¡…
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL העולם ∆¿»»¬ƒ

ארבעת  מבין ביותר והנעלה הראשון

אצילותֿבריאהֿ הכלליים העולמות

אלוקי  אור מאיר שבו יצירהֿעשיה

מוחלט בביטול לגביו בטל והכל ביותר ÌÏBÚaLנעלה ˙e˜Ï‡‰Ï¿»¡…∆¿»
‰iNÚ‰,העולמות ארבעת מבין ביותר ŒÔÈ‡aLהתחתון ˜elÁ ‡e‰L »¬ƒ»∆ƒ∆¿≈
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ז cgi mb mig` zay mirp dne aeh dn dpd

אמרּו זה ועל .ׁשּבאיןֿער חּלּוק ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹהעׂשּיה,

ז"ל  הּגּוף,16רּבֹותינּו את ממּלאה הּנׁשמה מה ְְְֵֶַַַַַָָָ

ׁשהּוא  ּדכׁשם העֹולם, את ממּלא הּקּב"ה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכ

ּבּמח  הּוא ׁשעּקרּה הּגּוף, את ׁשּממּלאה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּנׁשמה

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחינת 17ׁשּבראׁש, ּגם ויׁש , ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

לבחינת  ועד האברים, ּבׁשאר ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנפׁש

הכי  חלק ׁשּברגל, ּבעקב ׁשהיא ּכמֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּנפׁש

לבחינת  ּכלל ּדֹומה זה ׁשאין ׁשּבּגּוף, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּתחּתֹון

אֹור  ּבבחינת הּוא ּכמֹוֿכן הּנה ׁשּבראׁש, ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהּנׁשמה

את  ממּלא ּׁשהּקּב"ה (מה עלמין' ּכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָה'ּממּלא

ערּכֹו. לפי עֹולם ּבכל ּבהתחּלקּות ׁשּבא ְְְְְְִִֶֶַָָָָָהעֹולם),

ּכל  ה'ּממּלא אֹור ׁשּבבחינת ההליכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָולכן

ההליכה  ענין והּוא ּבהגּבלה, הליכה היא ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָעלמין'

ההליכה  מהּֿׁשאיןּֿכן למעלה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

ּבלי  הליכה היא עלמין' ּכל 'סֹובב ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָׁשּבבחינת

למּטה. מּלמעלה ההליכה ענין והּוא ְְְְְְֲִִִַַַַָָָּגב ּול,

˙eiË¯Ù·e ּכּידּוע) יׁשנם 18יֹותר הענינים ׁשּכל ƒ¿»ƒְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשני  יׁשנם ּובפרטּיּות) ְְְְִִִֵֶָָָּבכללּות

למעלה  ּומּלמּטה למּטה מּלמעלה ההּלּו ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָאֹופּני

ּתֹורה  הענינים, מּׁשני אחד ּבכל האדם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּבעבֹודת 

יׁשנֹו ּגּופא ׁשּבּתפּלה ּבזה, והענין ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָּותפּלה.

ּובכל  לבב ּד"בכל העבֹודה ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַָָָָָהחּלּוק

"מאד ּד"בכל להעבֹודה "ׁשהעבֹודה 19נפׁש , ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָֹ

עׂשרה  עבֹודת היא "נפׁש ּובכל לבב ְְְְְְֲֲִִַַָָָָָּד"בכל

ענין  והּוא והגּבלה, ּבמדידה ׁשהיא הּנפׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹּכחֹות

ּד"בכל  והעבֹודה למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָההּלּו

ׁשּלמעלה  ּדמסירתֿנפׁש העבֹודה היא "ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹמאד

למּטה. מּלמעלה ההּלּו ענין והּוא ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָמהגּבלה,

ּגּופא, ּבּתֹורה אּלּו ענינים ׁשני יׁשנם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּוכמֹוֿכן
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א.)16 י, ברכות וראה ח. פ"ד, וש"נ.)18פנ"א.)17ויק"ר סע"א. ו, חגיגה ה.)19ראה ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯Ú.והשוואה יחס כל ללא Ê‰הבדל ÏÚÂ'עלמין כל 'הממלא אור על ¬…¿«∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡16במדרש,Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰ ‰Ó »¿«≈««¿»»¿«¿»∆«
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰ Ck התלבשות אופן בין דימיון יש כי »«»»¿«≈∆»»

בעולמות עלמין' כל ה'ממלא אור התלבשות לאופן בגוף ≈¿ÌLÎcƒהנשמה
˙‡ ‰‡lÓnL ‰ÓLpa ‡e‰L∆«¿»»∆¿«¿»∆

d¯wÚL ,Ûeb‰ המשכן מקום «∆ƒ»»
הנשמה  של והמרכזי ‰e‡העיקרי

·e˙kL BÓk ,L‡¯aL Ána«…«∆»…¿∆»
‡Èza17˙ÈÁa Ìb LÈÂ , ««¿»¿≈«¿ƒ«
LÙp‰ הנשמה של BÓkהארות «∆∆¿
‡È‰L מתלבשת¯‡La ∆ƒƒ¿»

LÙp‰ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,ÌÈ¯·‡‰»≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ««∆∆
‡È‰L BÓk ומשפיעה מתלבשת ¿∆ƒ

ÈÎ‰ ˜ÏÁ ,Ï‚¯aL ·˜Úa∆»≈∆»∆∆≈∆¬ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ,ÛebaL ÔBzÁz«¿∆«∆≈∆
‰ÓLp‰ ˙ÈÁ·Ï ÏÏk ‰ÓBc∆¿»ƒ¿ƒ««¿»»

,L‡¯aL הארת בין וההבדל ∆»…
הנשמה  להארת שבראש במוח הנשמה

שבאיןֿערוך, הבדל הוא שברגל בעקב

˙ÈÁ·a ‡e‰ ÔÎŒBÓk ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ«
‰Ó) 'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰ ¯B‡«¿«≈»»¿ƒ«
,(ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰M∆«»»¿«≈∆»»

˙e˜lÁ˙‰a ‡aL בהבדלים ∆»¿ƒ¿«¿
דרגות  ÈÙÏוחילוקי ÌÏBÚ ÏÎa¿»»¿ƒ

Bk¯Ú האלוקי האור בין להשוות ואין ∆¿
האלוקי  לאור האצילות בעולם המאיר

העשיה. בעולם ≈«¿ÔÎÏÂהמאיר
‰ÎÈÏ‰‰ וההשפעה ההארה «¬ƒ»

‡B¯בעולמות ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«
‡È‰ 'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰«¿«≈»»¿ƒƒ

‰Ïa‚‰a ‰ÎÈÏ‰ מצומצמת והיא ¬ƒ»¿«¿»»
עניינו  לפי עולם לכל ומותאמת

‰‰ÎÈÏ‰ומהותו, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הליכה שהיא ƒ¿«»¿«¿»

ה'למטה'. של ענינו לפי מוגבלת,

‰ÎÈÏ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ההארה «∆≈≈«¬ƒ»
האלוקי  האור של וההשפעה

'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
ÎÈÏ‰ ‡È‰Ïe·b ÈÏa לא ‰ והיא ƒ¬ƒ»¿ƒ¿

אלא  עולם, כל של ערכו לפי מצומצמת

שווה, במידה העולמות בכל ÏÚÓlÓ‰מאירה ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬ƒ»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ.העליון ממקורו ומתגלה בא שהוא כפי מאיר והאור ¿«»

Úe„ik) ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e18 וחסידות ÌLÈבקבלה ÌÈÈÚ‰ ÏkL ƒ¿»ƒ≈«»«∆»»ƒ¿»ƒ∆¿»
‰ÏÚÓlÓ Cel‰‰ ÈpÙB‡ ÈL ÌLÈ (˙eiË¯Ù·e ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¿≈«≈«ƒƒ¿«¿»

ÈMÓ „Á‡ ÏÎa Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«»¿«¿»∆«¬«»»»¿»∆»ƒ¿≈
‰lÙ˙e ‰¯Bz ,ÌÈÈÚ‰ ההילוך עניין היא התורה כללי, באופן כלומר, »ƒ¿»ƒ»¿ƒ»

בפרטיות  אבל למעלה, מלמטה ההילוך עניין היא והתפילה למטה מלמעלה

כפי  העניינים, שני יש בתפילה וגם האופנים שני את יש בתורה גם יותר

ומבאר. שממשיך

‡Ùeb ‰lÙzaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
שאודות ,עצמה  והם עניינים שני יש

שבלב  העבודה עיקר (שהיא ה' אהבת

שמע  בקריאת נאמר התפילה) של

לבבך  בכל אלוקיך ה' את "ואהבת

זה  ובעניין מאודך" ובכל נפשך ובכל

˜elÁ‰ BLÈ ההבדלÔÈaL ∆¿«ƒ∆≈
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»¿¿»

"ELÙ בדרגה עבודה שהיא «¿¿
ÏÎ·"cמסויימת  ‰„B·Ú‰Ï¿»¬»ƒ¿»
"E„‡Ó19 עוד נעלית עבודה שהיא ¿…∆

הוא  הדרגות שתי בין וההבדל יותר,

E··Ï ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿»¿»¿
'‰ ˙„B·Ú ‡È‰ "ELÙ ÏÎ·e¿»«¿¿ƒ¬«
עם  ה' באהבת המתעורר יהודי של

LÙp‰ ˙BÁk ‰¯NÚ המקבילים) ¬»»…«∆∆
בינה  חכמה העליונות, הספירות לעשר

יסוד  הוד נצח תפארת גבורה חסד דעת

גדולה È‰L‡מלכות), עבודה אמנם ∆ƒ
כל  את מפעיל האדם שבה וחשובה

עבודת  זו מכלֿמקום אך נפשו כוחות

Ïa‚‰Â‰ה' ‰„È„Óa בהתאם ƒ¿ƒ»¿«¿»»
של  המוגבלים וליכולות לכוחות

‰‰Celהנפש  ÔÈÚ ‡e‰Â ,¿ƒ¿««ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ לפי המוגבל ƒ¿«»¿«¿»

המהלך  התחתון, ה'מטה', של ערכו

מעלה, ÏÎ·"cכלפי ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ "E„‡Ó¿…∆ƒ»¬»
‰ÏÚÓlL LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó בכל' של בעבודה כלומר, ≈«¿»»
את  מפעיל האדם נפשך' ו'בכל לבבך'

'בכל  של בעבודה ואילו נפשו. כוחות

הוא  נפש, המסירות עניין מאודך',

המהות  ואת שלו הכוחות את מבטל

שלו  המגבלות מעל ומתעלה שלו

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ Cel‰‰ ÔÈÚ ‡e‰Â והארות בכוחות שנעשה ¿ƒ¿««ƒƒ¿«¿»¿«»
מלמעלה. הבאות והשפעות

ÔÎŒBÓÎe וגם למעלה מלמטה הילוך גם יש שבתפילה לעיל לאמור בדומה ¿≈
למטה  מלמעלה ‡elהילוך ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ גם‡Ùeb ‰¯Bza ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«»»
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h"kyz'd ,xnera b"l ,izewegaÎxda zyxt 'b mei

ׁשּתי  יׁשנן למעלה וכן ּפנים. ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָההּלּו

למעלה  מה "ּדע ׁשאמרּו ּדכיון אּלּו, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָּבחינֹות

"ּתלּויים 10מּמ ׁשּלמעלה הענינים ׁשּכל , ְְְְִִִִֶֶַָָָָָ

האדם  האדם 11ּבעבֹודת עבֹודת עלֿידי הּנה , ְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

ההּלּו ּגם נעׂשה אּלּו, הּלּו ּבחינֹות ְְֲִִִִֵֵַַַָּבׁשּתי

אּלּו. אֹופּנים ּבׁשני ְְְִִֵֵַַָלמעלה

ההּלּוe‡·e¯ג) אֹופּני ׁשני הּנה הענין, ≈ְְִִִֵֵֵַַָָ

למעלה  ּומּלמּטה למּטה ְְְְְְִִַַַַָָָָמּלמעלה

ׁשני  הם ּבכללּות, ׁשהם ּכפי האדם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבעבֹודת

ּכתיב  ּדבתפּלה ּותפּלה. ּתֹורה סּלם 12הענינים ְְְְְִִִִִִָָָָָָֻ

ענין  ׁשהּוא הּׁשמימה, מּגיע וראׁשֹו ארצה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻמּצב

היא  הּתֹורה אמנם למעלה. מּלמּטה ְְְְִִִַַַַָָָָָההּלּו

הּׁשמים" מן "לחם ּבּתֹורה 13ּבחינת ׁשהרי , ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אינֹו14ּכתיב  אׁש מה ּכאׁש", ּדברי ּכה "הלא ְְְֲִֵֵֵַָָֹֹ

מקּבלין  אינן ּתֹורה ּדברי אף טמאה, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻמקּבל

ׁשהּוא 15טמאה  ּכמֹו וגם ּבגּוף נׁשמה ׁשּגם הינּו, , ְְְְְְֶֶַַַָָָֻ

ּב ׁשּלֹוּבמּצב הּתֹורה לּמּוד ּגם הּנה טהֹור, לּתי ְְִִִִֵֶַַַָָָ

מּלמעלה  ההמׁשכה ענין ׁשּזהּו כּו', ּכאׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּוא

ּכמֹוֿכן  האדם, ּבעבֹודת ׁשהּוא ּוכׁשם ְְְֲֵֵֶַַַָָָָלמּטה.

ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּגם אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׁשנם

ּובחינת  עלמין' ּכל 'ממּלא ּבחינת ענין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָוהּוא

ּכל  'ממּלא ּבחינת ּדהּנה, עלמין'. ּכל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ'סֹובב

ּבכל  ׁשּמתלּבׁש האלקי האֹור ּבחינת היא ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹעלמין'

ׁשל  ּבאפן ּבא הּוא ׁשּלכן ערּכֹו, לפי ְְְִֵֶֶֶֶָָָֹעֹולם

ּדרגֹות  חּלּוקי וכּמה ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהתחּלקּות,

ּבזה  ׁשּיׁש ׁשּבעֹולמֹות, הּדרגֹות חּלּוקי ער ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלפי

ׁשּבין  החּלּוק ּוכמֹו ,ׁשּבאיןֿער ְְֲִִִֵֵֶֶַֹחלּוקים

ׁשּבעֹולם  להאלקּות האצילּות ׁשּבעֹולם ְְְֱֱֲִֶֶָָָָָֹֹהאלקּות
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מ"א.)10 פ"ב אייר).)11אבות יג יום" ב"היום (הועתק שג ע' ח"ג מהוריי"צ אג"ק סקמ"ב. הריב"ש צוואת ויצא )12ראה

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר יב. ב.)13כח, קסה, שלו פסחים במסכת ירמי')14של"ה

כט. א.)15כג, כב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ¯BÁ‡ בלבד חיצונית ברמה והתקדמות הליכה במקום È˙Îe·כלומר, ¬«ƒ¿ƒ

ÌÈtאחר  ˙ÈÁ·a Cel‰‰ ‡e‰L ,"ÈÙÏ Cl‰˙‰" הליכה ƒ¿«≈¿»«∆«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
פנימית. ברמה יותר, נעלית והתקדמות

e¯Ó‡L ÔÂÈÎc ,el‡ ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ ‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ ז"ל חכמינו ¿≈¿«¿»∆¿»¿≈¿ƒ≈¿≈»∆»¿
ÏÚÓÏ‰במשנה ‰Ó Úc"««¿«¿»
"CnÓ10, הפנימי הפירוש ולפי ƒ»

ולהכיר  לדעת האדם שעל היא הכוונה

ÏÚÓlL‰בכך  ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
יתגלה  ומה איך היינו באלוקות,

למטה  מלמעלה לו ÌÈÈeÏz¿ƒויומשך
Ì„‡‰ ˙„B·Úa11ŒÏÚ ‰p‰ , «¬«»»»ƒ≈«

ÈzLa Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»ƒ¿≈
ÈÁa,el‡ Cel‰ ˙B בבחינת הן ¿ƒƒ≈

והן  בחיצוניות, רק הליכה 'אחוריים',

בפנימיות, הליכה 'פנים', בחינת

‰ÏÚÓÏ Cel‰‰ Ìb ‰NÚ«¬»««ƒ¿«¿»
el‡ ÌÈpÙB‡ ÈLa'אחוריים' של ƒ¿≈«ƒ≈

ומבאר. שממשיך וכפי ו'פנים'

ÈL ‰p‰ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ≈¿≈
‰ÏÚÓlÓ Cel‰‰ ÈpÙB‡«≈«ƒƒ¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«»¿«¿»
Ì‰L ÈÙk Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿ƒ∆≈

,˙eÏÏÎa,כללי ÈLבאופן Ì‰ ƒ¿»≈¿≈
‰¯Bz ÌÈÈÚ‰'ה עבודת שהיא »ƒ¿»ƒ»

למטה עבודת lÙ˙e‰מלמעלה שהיא ¿ƒ»
שממשיך  כפי למעלה, מלמטה ה'

ומבאר.

·È˙k ‰lÙ˙·c12·vÓ ÌlÒ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒÀ»À»
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡«¿»¿…«ƒ««»»¿»
של  בחלומו בתורה האמור זה ופסוק

שהאדם  התפילה עניין על נדרש יעקב

בארץ  למטה נמצא כשהוא מתפלל

שבשמים  האלוקות אל ומתחבר

‰‰Celלמעלה, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ
האדם  של וההתקרבות וההתעלות

ÏÚÓÏ‰.לאלוקות ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰ ÌÓ‡»¿»«»ƒ¿ƒ«

"ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ"13, ולשון ∆∆ƒ«»»ƒ
ישראל  בני שאכלו המן לגבי האמור זה

התורה על נדרש È˙k·במדבר, ‰¯Bza È¯‰L14È¯·c ‰k ‡Ï‰" ∆¬≈«»¿ƒ¬……¿»«
ÔÈ‡ ‰¯Bz È¯·c Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ L‡ ‰Ó ,"L‡k¿≈»≈≈¿«≈À¿»«ƒ¿≈»≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó15,,תורה ללמוד רשאי טהור שאינו אדם ‰eÈ,וגם ¿«¿ƒÀ¿»«¿
ÌbLאפילו,¯B‰Ë ÈzÏa ·vÓa ‡e‰L BÓk Ì‚Â Ûe‚a ‰ÓL ∆«¿»»¿¿«¿∆¿«»ƒ¿ƒ»

e‰fL ,'eÎ L‡k ‡e‰ BlL ‰¯Bz‰ „enÏ Ìb ‰p‰ התורה לימוד ƒ≈«ƒ«»∆¿≈∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚהאלוקי הגילוי hÓÏ‰.של ‰ÏÚÓlÓ ƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆«¬«»»»
ענין  למעלה, מלמטה הילוך גם שישנו

למטה, מלמעלה הילוך וגם התפילה,

התורה, ÈLענין ÌLÈ ÔÎŒBÓk¿≈∆¿»¿≈
¯„Òa Ìb el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ הנמשך האור של «ƒ¿«¿¿
לדרגה, מדרגה ¿e‰Â‡ומשתלשל

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¿«≈»
'ÔÈÓÏÚ המוגבל האלוקי האור »¿ƒ

שהנשמה  כמו בנבראים המתלבש

הגוף את 'BÒ··ממלאת ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk הבלתי האלוקי האור »»¿ƒ

'סובב' בדרך בעולמות המאיר מוגבל

הם  אלה עניינים ושני מלמעלה, ומקיף

למעלה  מלמטה הליכה בדוגמת

שממשיך  כפי למטה, מלמעלה והליכה

ומבאר.

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«¿«≈»
¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡È‰ 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒƒ¿ƒ«»
ÌÏBÚ ÏÎa LaÏ˙nL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿«≈¿»»

בפרט נברא Bk¯Ú,ובכל ÈÙÏ ולפי ¿ƒ∆¿
ולהכיל, לקלוט ‰e‡יכולתו ÔÎlL∆»≈

˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‡a»¿…∆∆ƒ¿«¿
ושונים, רבים Baלאופנים LiL∆≈

˙B‚¯c È˜elÁ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ≈¿»
מהותיים È˜elÁהבדלים C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ≈∆ƒ≈

LiL ,˙BÓÏBÚaL ˙B‚¯c‰«¿»∆»»∆≈
ÌÈ˜eÏÁ ‰Êa של השונות בדרגות »∆ƒƒ

הבדלים  יש …¬≈¿∆C¯ÚŒÔÈ‡aLהעולמות
והשוואה, יחס כל ¿BÓÎeללא

˜elÁ‰ההבדל˙e˜Ï‡‰ ÔÈaL «ƒ∆≈»¡…
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL העולם ∆¿»»¬ƒ

ארבעת  מבין ביותר והנעלה הראשון

אצילותֿבריאהֿ הכלליים העולמות

אלוקי  אור מאיר שבו יצירהֿעשיה

מוחלט בביטול לגביו בטל והכל ביותר ÌÏBÚaLנעלה ˙e˜Ï‡‰Ï¿»¡…∆¿»
‰iNÚ‰,העולמות ארבעת מבין ביותר ŒÔÈ‡aLהתחתון ˜elÁ ‡e‰L »¬ƒ»∆ƒ∆¿≈
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h"kyz'dח ,xnera b"l ,izewegaÎxda zyxt 'b mei

ּדתֹורה' 'ּגליא הּתֹורה. ּופנימּיּות ּדתֹורה' ְְְְְִִַַַָָָָָ'ּגליא

טֹובֿורע  הּדעת עץ ּבחינת ׁשּׁשּיכת 20היא הינּו , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּומּכלֿׁשּכן  ּכפׁשּוטֹו, לרע ועד הרע, ְְְִִִִֵֶַַַָָָלמציאּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּדדּקּות. ודּקּות ּבדּקּות ְְְֵֵֶַַַַַָלרע

ׁשּלמעלה  עץֿהחּיים ּבחינת היא הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּפנימּיּות

.20מּטֹובֿורע  ִָָ

ּבּגמרא p‰Â‰ד) יֹוחאי 21איתא ּבן ׁשמעֹון רּבי ¿ƒ≈ְְִִִִֶַַָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזמן כּו' ְְְִִִֵֵֶַָאֹומר

אחרים, עלֿידי נעׂשית מלאכּתן מקֹום, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָׁשל

ּומבאר 22ׁשּנאמר  וגֹו', צאנכם ורעּו זרים ועמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶַָָָָֹֹ

הּוא 23ּבּמאמר  מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ׁשענין , ְְֲִִֶֶַַַָָ

ּד"בכל  העבֹודה ׁשעלֿידּה24מאד"19ענין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

ּומּובן  עלמין', ּכל 'סֹובב ּבחינת ְְְִִִִֵַַָָָממׁשיכים

הּיעּוד  יקּוים ׁשאז לעתידֿלבא, יהיה זה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשענין

אףֿעלּֿפי  אמנם, צאנכם". ורעּו זרים ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ"ועמדּו

ּבנֹוגע  ואלּו לעתידֿלבא, רק יהיה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשענין

אמרּו הּמׁשיח ּביאת ׁשּקדם עׂשּו21לּזמן הרּבה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ו  יׁשמעאל ּבן ּכרּבי ׁשמעֹון ּכרּבי ּבידן, עלתה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

רּבי  עלֿידי מּכלֿמקֹום ּבידן, עלתה ולא ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹיֹוחאי

אּלא  זֹו. להמׁשכה הּצּנֹור נפּתח יֹוחאי ּבן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשמעֹון

ּובזמּנים  סגּולה, ליחידי רק עדין זה היה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאז

"מצוה  הּנה האריז"ל ּבזמן ואחרּֿכ ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻמיחדים,

החכמה" זאת הּבעל25ֿלגּלֹות עלֿידי ּובפרט , ְְְְִֵַַַַַַָָָֹ

הּכללית, החסידּות ׁשל והּמיּסד הראׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשםֿטֹוב,

והּמיּסד  הראׁש הּזקן, אדמֹו"ר  עלֿידי ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֹּובפרט

הּתֹורה  ּפנימּיּות ׁשהמׁשי חּב"ד, חסידּות ְְֲִִִִִֶֶַַַָׁשל

ועלֿידיֿזה  ּבחכמהּֿבינהֿודעת, והּׂשגה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבהבנה

על  ׁשּליט הּמח ׁשהרי הּנפׁש, ּכחֹות ּבכל ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּגם

הינּו,26הּלב  לכּלם, הענין נמׁש עכׁשו הּנה , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ

העבֹודה  להיֹות צריכה ואחד אחד ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאצל

ּבּתֹורה  ועלּֿדרֿזה ּגבּול, ּבלי ,"מאד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּד"בכל
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ואילך).)20 א (קמב, סכ"ו אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב. קכד, בזח"ג ב.)21רע"מ לה, ה.)22ברכות סא, סה"מ )23ישעי'

קצז. ע' ג.)24שם מב, שלח לקו"ת ד. נג, המגיד להרב תורה אור ב. לה, ברכות מהרש"א חדא"ג שם )25ראה אגה"ק

ב). סע"ב).)26(קמב, (עא, פנ"א א. רכד, מזח"ג א) (יז, יב פרק תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙c¯‰'והם ,עצמה  ‡ÈÏb' וההלכה התלמוד היינו שבתורה הנגלה חלק «¿»¿»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe והחסידות הקבלה ‰È‡היינו '‰¯B˙c ‡ÈÏb' . ¿ƒƒ«»«¿»¿»ƒ
Ú¯ÂŒ·BË ˙Úc‰ ıÚ ˙ÈÁa20,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓÏ ˙ÎiML eÈ‰ , ¿ƒ«≈«««»»«¿∆«∆∆ƒ¿ƒ»«

ÔkLŒÏkÓe ,BËeLÙk Ú¯Ï „ÚÂ לרע שייך בתורה זה חלק ואם ¿«»«ƒ¿ƒ»∆≈
שייך  שהוא קלֿוחומר »«Ú¯Ïכפשוטו,
.˙ew„c ˙ew„Â ˙ew„a חלק ולכן ¿«¿«¿«

מלמטה  הילוך בדרך הוא בתורה זה

למעלה  הרע) נמצא »Œ‰Ó(שם
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒƒ«»
ÌÈiÁ‰ŒıÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«≈««ƒ

Ú¯ÂŒ·BhÓ ‰ÏÚÓlL20 ולכן ∆¿«¿»ƒ»»
הילוך  בדרך הוא בתורה זה חלק

למטה. לרע) מקום אין (שם מלמעלה

‡˙È‡ ‰p‰Â Óba21¯‡מובא „) ¿ƒ≈ƒ»«¿»»
¯ÓB‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒ≈
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊa 'eÎƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ

,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ֿהקדוש של ¿∆»
ŒÏÚברוךֿהוא  ˙ÈNÚ ÔzÎ‡ÏÓ ,¿«¿»«¬≈«

,ÌÈ¯Á‡ È„È לעבוד צריכים לא והם ¿≈¬≈ƒ
לפרנסתם  Ó‡pL22¯ולטרוח ∆∆¡«

ישעי' eÚ¯Âבנבואת ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ¿»¿»ƒ¿»
¯‡·Óe ,'B‚Â ÌÎ‡…̂¿∆¿¿…»

¯Ó‡na23,תרכ"ט משנת הנזכר ««¬»
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿∆
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ "ÌB˜Ó»ƒ¿«»¬»

ÏÎ·"c19"E„‡Ó24,,שהיא ƒ¿»¿…∆
נפש, במסירות ה' אהבת לעיל, כאמור

d„ÈŒÏÚL זו עבודה באמצעות ∆«»»
ÌÈÎÈLÓÓ ומגלים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

את  Ïkבעולם ··BÒ' ˙ÈÁa¿ƒ«≈»
,'ÔÈÓÏÚ,הבליֿגבול האלוקי האור »¿ƒ

‰Ê ÔÈÚL Ô·eÓe אלוקות גילוי »∆ƒ¿»∆
נעלית  כך כל בצורה ∆¿È‰Èƒ‰בעולם

Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח בימות ∆»ƒ»…∆»
„eÚi‰ ÌÈe˜È הנזכר הנבואי ¿««ƒ

."ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ"¿»¿»ƒ¿»…¿∆
‰Ê ÔÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡»¿»««ƒ∆ƒ¿»∆

‰È‰È מושלמת Œ„È˙ÚÏבצורה ˜¯ ƒ¿∆«∆»ƒ
ÔÓfÏ Ú‚Ba eÏ‡Â ,‡·Ï»…¿ƒ¿≈««¿«
e¯Ó‡ ÁÈLn‰ ˙‡Èa Ì„wL21 ∆…∆ƒ««»ƒ«»¿

רבי  של אלו לדברים בהמשך בגמרא,

יוחאי  בר eNÚשמעון ‰a¯‰«¿≈»

,Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈ Èa¯k עשו אחרים ÔBÚÓLורבים Èa¯k ¿«ƒƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒƒ¿
‡ÏÂ È‡ÁBÈ Ôa,Ô„Èa ‰˙ÏÚ לעבוד אפשר אי הזה שבזמן מובן ומזה ∆»ƒ¿…»¿»¿»»

נעלית  כך כל בדרגה ה' Ôaאת ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«ƒƒ¿∆
È‡ÁBÈ הגלות בזמן גם כזו ה' לעבודת מקום יש כן ÁzÙשלדעתו »ƒƒ¿«

¯Bpv‰ האפשרות ונוצרה «ƒ
BÊ ‰ÎLÓ‰Ï אור התגלות של ¿«¿»»

ידי  על בעולם עלמין' כל ה'סובב

ישראל  בני של ה' ‡l‡עבודת .∆»
Ê‡L יוחאי בר שמעון רבי ‰È‰בימי ∆»»»

,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏ ˜¯ ÔÈ„Ú ‰Ê∆¬«ƒ«ƒƒ≈¿»
,ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊ·e לכל לא היינו ƒ¿«ƒ¿À»ƒ

גבוהה  דרגה בעלי ליחידים אלא אחד

מיוחדת  רצון בעת אלא זמן בכל ולא

‰p‰ Ï"ÊÈ¯‡‰ ÔÓÊa CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»¬ƒ«ƒ≈
˙‡Ê ˙Bl‚Ï ‰ÂˆÓ"ƒ¿»¿«…

"‰ÓÎÁ‰25,,הסוד תורת של «»¿»
התורה, È„ÈŒÏÚפנימיות Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈

L‡¯‰ ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈»…
˙e„ÈÒÁ‰ ÏL „qÈn‰Â¿«¿«≈∆«¬ƒ

,˙ÈÏÏk‰ התורה פנימיות את וגילה «¿»ƒ
לו  שקדמו בדורות מאשר יותר

¯"BÓ„‡ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈«¿
ÏL „qÈn‰Â L‡¯‰ ,Ô˜f‰«»≈»…¿«¿«≈∆

,„"aÁ ˙e„ÈÒÁ את שגילה ¬ƒ««
ידי  על יותר עוד התורה פנימיות

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»
Œ‰ÓÎÁa ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿»¿»

˙Ú„ÂŒ‰Èa האנושי השכל ,של ƒ»»««
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של ההתגלות בעקבות ¿«¿≈∆

הדבר  נמשך בשכל, התורה פנימיות

ÏÎa Ìb שאר,LÙp‰ ˙BÁk «¿»…«∆∆
·l‰ ÏÚ ËÈlL Án‰ È¯‰L26, ∆¬≈«…««ƒ««≈

בו  ופועל הרגש על שולט והשכל

עליו, ÂLÎÚומשפיע ‰p‰ אחרי ƒ≈«¿»
חב"ד  חסידות תורת התגלות

ÌlÎÏוהשפעתה  ÔÈÚ‰ CLÓƒ¿»»ƒ¿»¿À»
שהיה  כפי סגולה, ליחידי רק ולא

‡Á„בעבר  Ïk Ïˆ‡L ,eÈ‰ ,«¿∆≈∆»∆»
Á‡Â„ לדרגות הגיע לא שעדיין מי גם ¿∆»

ה' בעבודת BÈ‰Ï˙גבוהות ‰ÎÈ¯ˆ ,¿ƒ»ƒ¿
,"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿…∆
ה' אהבת בהתעוררות ה' עבודת
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זאת, ועֹוד הּתֹורה. ּפנימּיּות לּמּוד להיֹות ְְְִִִִִַָָֹצרי

ׁשּפעל  הּוא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשענינֹו

'ּגליא  עם הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשל ְְְְִִִִֶַַַַָָההתקּׁשרּות

ּבגלּוי  הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשהמׁשי ְְְְִִִִֶַָָָּדתֹורה',

המׁשכת  ענין הּוא ּובעבֹודה ּדתֹורה'. ְְְְֲִִֶַַַַַָָָּב'ּנגלה

ּובכל  לבב "ּבכל ּבבחינת "מאד "ּבכל ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹּבחינת

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ּבחינת ׁשּגם ,"ְְְְְְְְְִֶַַַַָָָנפׁש

ּגבּול. ּבלי ,"מאד "ּבכל ּבענין חדּורים ְְְְְְְֲִִִִֶַָֹיהיּו

ּכמאמר  הּתפּלה, עם הּתֹורה חּבּור הּוא ְְְֲִִִִַַַַָָָּובכללּות

ז"ל  למּטתי,27רּבֹותינּו סמּוכה ּתפּלתי ׁשּתהא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

הּתפּלה  אחר להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְְִִִִֶַַַַַָָָהינּו,

ולכן  הּמסירּותֿנפׁש, ענין הּוא ּתפּלה ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּדוקא,

ּבכדי  ּדוקא, הּתפּלה אחרי הּתֹורה להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָצריכה

הּמסירּותֿ עם חדּור יהיה הּתֹורה לּמּוד ְְִִִִֶֶַַַָָׁשּגם

רּבי  ּגּבי ׁשּמצינּו ּגםּֿכן וזהּו ׁשּבּתפּלה. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנפׁש

אּומנּותֹו" ׁש"ּתֹורתֹו ׁשאף יֹוחאי, ּבן ,28ׁשמעֹון ְִִֶֶֶַָָָ

מצלי, הוי ּפעמים הּתפּלה, ענין ּגם אצלֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה

ׁשהּתֹורה  הינּו, ׁשמע, קריאת קרא הוי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּפעמים

הּתפּלה. ּבענין חדּורה ְְְְֲִִַַָָָָהיתה

ÔÂÈÎÂֿלעתיד יהיה "מאד "ּבכל ענין ׁשעּקר ¿≈»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

אנּו ׁשּנמצאים עכׁשו הּנה (ּכּנ"ל), ְְִִִֵֶַַַָָָָֹלבא

הּמׁשיח, לביאת קרֹוב ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָּבזמן

חּוצה" מעינֹותי "יפּוצּו להיֹות 29זמן צריכה , ְְְְְִִֶַַָָָ

ּובאפן  ׂשאת, ּביתר "מאד ּד"בכל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹֹהעבֹודה

לכח  עד  הּנפׁש ּכחֹות וכל חּב"ד ּבכחֹות ְְְְֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻׁשּתמׁש

הּבליֿ ּבחינת המׁשכת ּתהיה ׁשּבכּלם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֻהּמעׂשה,

הּמצֹות, ּבקּיּום ּבפעל העבֹודה ׁשּגם והינּו, ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹּגבּול,
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enÏ„בתפילה  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bza ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿¿«∆∆∆«»»ƒƒ¿ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt לעיל כמבואר למטה, מלמעלה הילוך הוא זה .וכל ¿ƒƒ«»
˙‡Ê „BÚÂ בלימוד יש התורה פנימיות גילוי שלאחר לעיל האמור מלבד , ¿…

מלמטה  ההילוך ענין את והן למטה מלמעלה ההילוך ענין את הן התורה

פנימיות  התגלות ידי על למעלה,

נוסף, דבר נפעל «¿BÈÚL∆ƒוהוא התורה
‡e‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆»ƒ

˙e¯M˜˙‰‰ ÏÚtL והחיבור ∆»««ƒ¿«¿
ÌÚ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÏL∆¿ƒƒ«»ƒ

'‰¯B˙c ‡ÈÏb' כשני יהיו שלא «¿»¿»
החיבור  ופעולת נפרדים, דברים

היא  שמעון CÈLÓ‰Lוהקישור רבי ∆ƒ¿ƒ
יוחאי  ÈeÏ‚aבר ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»

'‰¯B˙c ‰Ï‚p'a כשלומדים וגם «ƒ¿∆¿»
וצריך  אפשר שבתורה, הנגלה חלק את

פנימיות  ענייני את עצמו בו למצוא

.התורה 
e הזה החיבור של והתוכן המשמעות

‰„B·Ú· אחד כל של ה' בעבודת «¬»
ÈÁa˙ואחד  ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«¿ƒ«

"E„‡Ó ÏÎa" למעלה ה' עבודת ¿»¿…∆
והגבלה  "ÏÎaממדידה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»

"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ענייני בתוך ¿»¿¿»«¿¿
והגבלה  במדידה כן שהם ה' ,עבודת
E··Ï ÏÎa" ˙ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ«¿»¿»¿

"ELÙ ÏÎ·e עבודת זו שלכאורה ¿»«¿¿
ומצומצמת  מוגבלת במידה ¿eÈ‰Èƒה'
ÏÎa" ÔÈÚa ÌÈ¯e„Á,"E„‡Ó ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿…∆

Ïe·b ÈÏa שעבודת יורגש בהם וגם ¿ƒ¿
ממדידה  למעלה היא אמיתית ה'

.והגבלה 
˙eÏÏÎ·e החדרת של זה עניין ƒ¿»

'בכל  מהגבלות, למעלה ה' עבודת

של  הנמוכים בשלבים גם מאודך',

ה' ‰Bz¯‰עבודת ¯eaÁ ‡e‰ ,ƒ«»
מוגבל  דבר והשגה, הבנה שעניינה

‰lÙz‰ ÌÚ,נפש מסירות שעניינה ƒ«¿ƒ»
והגבלה  ממדידה Ó‡Ók¯למעלה ,¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯27 לעצמו שאיחל החכמים אחד על zL‰‡בגמרא «≈∆¿≈
,È˙hÓÏ ‰ÎeÓÒ È˙lÙzמהשינה הקימה עם enlL„מיד ,eÈ‰ ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ«¿∆ƒ

‡˜Âc ‰lÙz‰ ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ את להסמיך יש ולכן «»»ƒƒ¿«««¿ƒ»«¿»
מהמיטה  לקימה ‰LÙŒ˙e¯ÈÒnהתפילה ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz Èk ,ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ∆∆

המגבלות  מכל והתעלות העצמית הישות של מוחלט ביטול מתוך ה' ,עבודת
È¯Á‡ ‰¯Bz‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ וההקדמה ‰lÙz‰של ההכנה ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«¬≈«¿ƒ»
‰¯Bz‰ „enÏ ÌbL È„Îa ,‡˜Âc של עניין הוא שבמהותו אף על «¿»ƒ¿≈∆«ƒ«»

האדם  מציאות עם וקשור שכלית והשגה ÌÚהבנה ¯e„Á ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ
.‰lÙzaL LÙŒ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆«¿ƒ»

ÔkŒÌb e‰ÊÂ פנימיות לפי ההסבר ¿∆«≈
לכך  Èabבגמרא eÈˆnLהדברים ∆»ƒ«≈

Û‡L ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒ∆«
"B˙eÓe‡ B˙¯Bz"L28 היה ולא ∆»»

בכל  דבר, לשום התורה מלימוד מפסיק

ÔÈÚזאת  Ìb BÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿«ƒ¿«
ÌÈÓÚt ,‰lÙz‰ היינו לפעמים, «¿ƒ»¿»ƒ

לזמן, ÈÏˆÓ,מזמן ÈÂ‰ מתפלל היה »≈«¿ƒ
ÌÈÓÚtלפעמים‡¯˜ ÈÂ‰ ¿»ƒ»≈»»

,ÚÓL ˙‡È¯˜ קריאת קורא היה ¿ƒ«¿«
Bz‰L¯‰שמע ,eÈ‰ הייתה לא «¿∆«»

אלא  בלבד והשגה הבנה של תורה

‰lÙz‰ ÔÈÚa ‰¯e„Á ‰˙È‰»¿»¬»¿ƒ¿««¿ƒ»
המציאות  וביטול נפש המסירות .עניין
ÏÎa" ÔÈÚ ¯wÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«ƒ¿«¿»

"E„‡Ó נפש במסירות ה' עבודת ¿…∆
מקום' של רצונו 'עושים הנקראת

(Ï"pk) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ולכן ƒ¿∆∆»ƒ»…««
ורעו  זרים 'ועמדו היעוד קיום עיקר גם

לבוא  לעתיד יהיה ‰p‰צאנכם' ,ƒ≈
ÔÓÊa e‡ ÌÈ‡ˆÓpL ÂLÎÚ«¿»∆ƒ¿»ƒ»«¿«

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc בסוף ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
כבר  המשיח פעמי כאשר הגלות,

כבר  ועומדים È·Ï‡˙נמצאים ·B¯»̃¿ƒ«
,ÁÈLn‰ בתקופה שנמצאים כיוון «»ƒ«

EÈ˙BÈÚÓשהיא  eˆeÙÈ" ÔÓÊ¿«»«¿¿∆
"‰ˆeÁ29, המשיח שמלך וכידוע, »

המעיינות  שכאשר לבעלֿשםֿטוב אמר

תורת  של המעיינות היינו שלו,

אזי  בעולם, ויתפשטו יפוצו החסידות,

כזה  ובזמן משיח, «ÎÈ¯¿̂ƒ‰יבוא
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»ƒ¿»

"E„‡Ó לעיל Èa˙¯האמורה ¿…∆¿∆∆
CLÓzL ÔÙ‡·e ,˙‡Nותפעל Ú„Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ˙ותחדור ˙BÁÎa ¿≈¿…∆∆À¿«¿…»¿»ƒ»««

השכל  ‰LÙpשאר ÏÎÂכוחות ˙BÁk'וכו הרגש ÁÎÏהיינו „Ú ¿»…«∆∆«¿…«
‰NÚn‰ הנפש בכוחות והנחות התחתון הכוח È‰z‰שהוא ÌlÎaL , ««¬∆∆¿À»ƒ¿∆

ÌbL ,eÈ‰Â ,Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ אפילו‰„B·Ú‰ «¿»«¿ƒ««¿ƒ¿¿«¿∆«»¬»
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ּדתֹורה' 'ּגליא הּתֹורה. ּופנימּיּות ּדתֹורה' ְְְְְִִַַַָָָָָ'ּגליא

טֹובֿורע  הּדעת עץ ּבחינת ׁשּׁשּיכת 20היא הינּו , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּומּכלֿׁשּכן  ּכפׁשּוטֹו, לרע ועד הרע, ְְְִִִִֵֶַַַָָָלמציאּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּדדּקּות. ודּקּות ּבדּקּות ְְְֵֵֶַַַַַָלרע

ׁשּלמעלה  עץֿהחּיים ּבחינת היא הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּפנימּיּות

.20מּטֹובֿורע  ִָָ

ּבּגמרא p‰Â‰ד) יֹוחאי 21איתא ּבן ׁשמעֹון רּבי ¿ƒ≈ְְִִִִֶַַָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזמן כּו' ְְְִִִֵֵֶַָאֹומר

אחרים, עלֿידי נעׂשית מלאכּתן מקֹום, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָׁשל

ּומבאר 22ׁשּנאמר  וגֹו', צאנכם ורעּו זרים ועמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶַָָָָֹֹ

הּוא 23ּבּמאמר  מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ׁשענין , ְְֲִִֶֶַַַָָ

ּד"בכל  העבֹודה ׁשעלֿידּה24מאד"19ענין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

ּומּובן  עלמין', ּכל 'סֹובב ּבחינת ְְְִִִִֵַַָָָממׁשיכים

הּיעּוד  יקּוים ׁשאז לעתידֿלבא, יהיה זה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשענין

אףֿעלּֿפי  אמנם, צאנכם". ורעּו זרים ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ"ועמדּו

ּבנֹוגע  ואלּו לעתידֿלבא, רק יהיה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשענין

אמרּו הּמׁשיח ּביאת ׁשּקדם עׂשּו21לּזמן הרּבה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ו  יׁשמעאל ּבן ּכרּבי ׁשמעֹון ּכרּבי ּבידן, עלתה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

רּבי  עלֿידי מּכלֿמקֹום ּבידן, עלתה ולא ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹיֹוחאי

אּלא  זֹו. להמׁשכה הּצּנֹור נפּתח יֹוחאי ּבן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשמעֹון

ּובזמּנים  סגּולה, ליחידי רק עדין זה היה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאז

"מצוה  הּנה האריז"ל ּבזמן ואחרּֿכ ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻמיחדים,

החכמה" זאת הּבעל25ֿלגּלֹות עלֿידי ּובפרט , ְְְְִֵַַַַַַָָָֹ

הּכללית, החסידּות ׁשל והּמיּסד הראׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשםֿטֹוב,

והּמיּסד  הראׁש הּזקן, אדמֹו"ר  עלֿידי ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֹּובפרט

הּתֹורה  ּפנימּיּות ׁשהמׁשי חּב"ד, חסידּות ְְֲִִִִִֶֶַַַָׁשל

ועלֿידיֿזה  ּבחכמהּֿבינהֿודעת, והּׂשגה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבהבנה

על  ׁשּליט הּמח ׁשהרי הּנפׁש, ּכחֹות ּבכל ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּגם

הינּו,26הּלב  לכּלם, הענין נמׁש עכׁשו הּנה , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ

העבֹודה  להיֹות צריכה ואחד אחד ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאצל

ּבּתֹורה  ועלּֿדרֿזה ּגבּול, ּבלי ,"מאד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּד"בכל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙c¯‰'והם ,עצמה  ‡ÈÏb' וההלכה התלמוד היינו שבתורה הנגלה חלק «¿»¿»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe והחסידות הקבלה ‰È‡היינו '‰¯B˙c ‡ÈÏb' . ¿ƒƒ«»«¿»¿»ƒ
Ú¯ÂŒ·BË ˙Úc‰ ıÚ ˙ÈÁa20,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓÏ ˙ÎiML eÈ‰ , ¿ƒ«≈«««»»«¿∆«∆∆ƒ¿ƒ»«

ÔkLŒÏkÓe ,BËeLÙk Ú¯Ï „ÚÂ לרע שייך בתורה זה חלק ואם ¿«»«ƒ¿ƒ»∆≈
שייך  שהוא קלֿוחומר »«Ú¯Ïכפשוטו,
.˙ew„c ˙ew„Â ˙ew„a חלק ולכן ¿«¿«¿«

מלמטה  הילוך בדרך הוא בתורה זה

למעלה  הרע) נמצא »Œ‰Ó(שם
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒƒ«»
ÌÈiÁ‰ŒıÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«≈««ƒ

Ú¯ÂŒ·BhÓ ‰ÏÚÓlL20 ולכן ∆¿«¿»ƒ»»
הילוך  בדרך הוא בתורה זה חלק

למטה. לרע) מקום אין (שם מלמעלה

‡˙È‡ ‰p‰Â Óba21¯‡מובא „) ¿ƒ≈ƒ»«¿»»
¯ÓB‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒ≈
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊa 'eÎƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ

,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ֿהקדוש של ¿∆»
ŒÏÚברוךֿהוא  ˙ÈNÚ ÔzÎ‡ÏÓ ,¿«¿»«¬≈«

,ÌÈ¯Á‡ È„È לעבוד צריכים לא והם ¿≈¬≈ƒ
לפרנסתם  Ó‡pL22¯ולטרוח ∆∆¡«

ישעי' eÚ¯Âבנבואת ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ¿»¿»ƒ¿»
¯‡·Óe ,'B‚Â ÌÎ‡…̂¿∆¿¿…»

¯Ó‡na23,תרכ"ט משנת הנזכר ««¬»
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿∆
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ "ÌB˜Ó»ƒ¿«»¬»

ÏÎ·"c19"E„‡Ó24,,שהיא ƒ¿»¿…∆
נפש, במסירות ה' אהבת לעיל, כאמור

d„ÈŒÏÚL זו עבודה באמצעות ∆«»»
ÌÈÎÈLÓÓ ומגלים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

את  Ïkבעולם ··BÒ' ˙ÈÁa¿ƒ«≈»
,'ÔÈÓÏÚ,הבליֿגבול האלוקי האור »¿ƒ

‰Ê ÔÈÚL Ô·eÓe אלוקות גילוי »∆ƒ¿»∆
נעלית  כך כל בצורה ∆¿È‰Èƒ‰בעולם

Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח בימות ∆»ƒ»…∆»
„eÚi‰ ÌÈe˜È הנזכר הנבואי ¿««ƒ

."ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ"¿»¿»ƒ¿»…¿∆
‰Ê ÔÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡»¿»««ƒ∆ƒ¿»∆

‰È‰È מושלמת Œ„È˙ÚÏבצורה ˜¯ ƒ¿∆«∆»ƒ
ÔÓfÏ Ú‚Ba eÏ‡Â ,‡·Ï»…¿ƒ¿≈««¿«
e¯Ó‡ ÁÈLn‰ ˙‡Èa Ì„wL21 ∆…∆ƒ««»ƒ«»¿

רבי  של אלו לדברים בהמשך בגמרא,

יוחאי  בר eNÚשמעון ‰a¯‰«¿≈»

,Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈ Èa¯k עשו אחרים ÔBÚÓLורבים Èa¯k ¿«ƒƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒƒ¿
‡ÏÂ È‡ÁBÈ Ôa,Ô„Èa ‰˙ÏÚ לעבוד אפשר אי הזה שבזמן מובן ומזה ∆»ƒ¿…»¿»¿»»

נעלית  כך כל בדרגה ה' Ôaאת ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«ƒƒ¿∆
È‡ÁBÈ הגלות בזמן גם כזו ה' לעבודת מקום יש כן ÁzÙשלדעתו »ƒƒ¿«

¯Bpv‰ האפשרות ונוצרה «ƒ
BÊ ‰ÎLÓ‰Ï אור התגלות של ¿«¿»»

ידי  על בעולם עלמין' כל ה'סובב

ישראל  בני של ה' ‡l‡עבודת .∆»
Ê‡L יוחאי בר שמעון רבי ‰È‰בימי ∆»»»

,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏ ˜¯ ÔÈ„Ú ‰Ê∆¬«ƒ«ƒƒ≈¿»
,ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊ·e לכל לא היינו ƒ¿«ƒ¿À»ƒ

גבוהה  דרגה בעלי ליחידים אלא אחד

מיוחדת  רצון בעת אלא זמן בכל ולא

‰p‰ Ï"ÊÈ¯‡‰ ÔÓÊa CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»¬ƒ«ƒ≈
˙‡Ê ˙Bl‚Ï ‰ÂˆÓ"ƒ¿»¿«…

"‰ÓÎÁ‰25,,הסוד תורת של «»¿»
התורה, È„ÈŒÏÚפנימיות Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈

L‡¯‰ ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈»…
˙e„ÈÒÁ‰ ÏL „qÈn‰Â¿«¿«≈∆«¬ƒ

,˙ÈÏÏk‰ התורה פנימיות את וגילה «¿»ƒ
לו  שקדמו בדורות מאשר יותר

¯"BÓ„‡ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈«¿
ÏL „qÈn‰Â L‡¯‰ ,Ô˜f‰«»≈»…¿«¿«≈∆

,„"aÁ ˙e„ÈÒÁ את שגילה ¬ƒ««
ידי  על יותר עוד התורה פנימיות

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»
Œ‰ÓÎÁa ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿»¿»

˙Ú„ÂŒ‰Èa האנושי השכל ,של ƒ»»««
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של ההתגלות בעקבות ¿«¿≈∆

הדבר  נמשך בשכל, התורה פנימיות

ÏÎa Ìb שאר,LÙp‰ ˙BÁk «¿»…«∆∆
·l‰ ÏÚ ËÈlL Án‰ È¯‰L26, ∆¬≈«…««ƒ««≈

בו  ופועל הרגש על שולט והשכל

עליו, ÂLÎÚומשפיע ‰p‰ אחרי ƒ≈«¿»
חב"ד  חסידות תורת התגלות

ÌlÎÏוהשפעתה  ÔÈÚ‰ CLÓƒ¿»»ƒ¿»¿À»
שהיה  כפי סגולה, ליחידי רק ולא

‡Á„בעבר  Ïk Ïˆ‡L ,eÈ‰ ,«¿∆≈∆»∆»
Á‡Â„ לדרגות הגיע לא שעדיין מי גם ¿∆»

ה' בעבודת BÈ‰Ï˙גבוהות ‰ÎÈ¯ˆ ,¿ƒ»ƒ¿
,"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿…∆
ה' אהבת בהתעוררות ה' עבודת
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h"kyz'dי ,xnera b"l ,izewegaÎxda zyxt 'b mei

ּכל  ּכנגד ׁשקּולה ׁשהיא הּצדקה מצות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּובפרט

ׁשּגם 30הּמצֹות  ואף והגּבלה. מדידה ּבלי ּתהיה , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבארּכה  מבאר הרי הגּבלֹות, ּכּמה יׁשנן ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבצדקה

הּקדׁש' ּב'אּגרת 31ּב'אּגרת ּגם ּובכללּות , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

ּבאפן 32הּתׁשּובה' להיֹות יכֹולה הּצדקה ׁשּנתינת , ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ּכל  ּכנגד ׁשקּולה ׁש"ּצדקה וכיון ."מאד ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּד"בכל

הּמצֹות  ּבכל ׁשּגם מּזה מּובן הרי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּמצֹות",

."מאד ּד"בכל האפן להיֹות ְְְְִִֶֶֶָָָֹֹאפׁשר

מּלמעלה,ÔÎÂה) ההנהגה לאפן ּבנֹוגע ּגם הּוא ¿≈ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ּכפּול  ּבחׁש ׁשּנמצאים ְְִִִֶֶֶַַָָֹׁשאףֿעלּֿפי

ׁשל  ענין ּכלל זה ואין הּגלּות, ּבזמן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּומכּפל

ׁשמעֹון  רּבי ׁשל ּבזמּנֹו ׁשּמצינּו עלּֿדר) ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּגאּולה

מּכלֿמקֹום  כּו'), מר ּגלּות אז ׁשהיה יֹוחאי ִִֶֶַָָָָָָָּבן

ּגם  והצלחה ּברכה ונֹותן עכׁשו עֹוזר ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָהּקּב"ה

ׁשענין  הּטבע, ּבדרכי ּבניֿיׂשראל להנהגת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבנֹוגע

הבנה  ׁשל ּבענינים הם והסּתר וההעלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמריר ּות

הּמצֹות, ּובקּיּום הּתֹורה ּבכּמה ּבלּמּוד אבל ְְְְֲִִִַַַָָָ

עדין  היֹותֹו עם יֹותר, קל הּגלּות נעׂשה ְֱֲֲִִִִֵַַַַָָָענינים

והסּתר  והעלם ּומכּפל, ּכפּול חׁש מר, ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָֹֻּגלּות

ולכן  רּוחנּיים. ּבענינים ּבעּקר ׁשּזהּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָּגדֹול,

ּגדֹול  ּבּטחֹון מּתֹו ההנהגה להיֹות ְְְִִִִַַָָָָָצריכה

ּכל  על ּפרטית ּבהׁשּגחה מׁשּגיח ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבהּקּב"ה,

ּכללּות  על ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ואחד, ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָאחד

ּבארץֿהּקדׁש הן ׁשהם, מקֹום ּבכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבניֿיׂשראל 

יד  על צּל "הוי' ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחּוץֿלארץ, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָוהן

ּבּלילה  וירח יּכּכה לא הּׁשמׁש יֹומם ,33ימינ. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לא  אלי ,מימינ ּורבבה אלף מּצּד ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָֹיּפֹול

הׁשּתּדלּות 34יּגׁש" ׁשל ענין לזה צרי ואין , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּמסּפר  ּכיֿאם ּבן 35יתרה, חנינא רּבי אֹודֹות ְְֲִִִִֵֶַַָָָֻ

ועלֿ קטּנה, אצּבע ׁשּיּתן מּמּנּו ׁשּבּקׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּדֹוסא

אבן  והּקׁשה, הּגדֹולה האבן את העלּו ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָידיֿזה

ּוכמֹוֿכן  הּקדׁש. עיר ּבירּוׁשלים לביתֿהּמקּדׁש, לרגל, עלּיה ׁשל ּבאפן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאיתן,
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ה"א.)30 פ"א פאה ירושלמי א. ט, ואילך).)31ב"ב סע"ב (קטו, א).)32סוס"י (צג, הֿו.)33פ"ג קכא, שם )34תהלים

ז. בתחלתן.)35צא, ושהש"ר קה"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Bˆn‰ Ìei˜a ÏÚÙa היא נרגשת שלכאורה הנפש ואין חיצונית פעולה ¿…«¿ƒ«ƒ¿

כך  כל Ïkבה „‚k ‰Ïe˜L ‡È‰L ‰˜„v‰ ˙ÂˆÓ Ë¯Ù·e ,ƒ¿»ƒ¿««¿»»∆ƒ¿»¿∆∆»
˙Bˆn‰30‰˜„ˆa ÌbL Û‡Â .‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÈÏa ‰È‰z , «ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«∆«ƒ¿»»

˙BÏa‚‰ ‰nk ÔLÈ וחומש מעשר נתינת לגבי כללים בהלכה כמבואר ∆¿»«»«¿»
k¯‡a‰וכד' ¯‡·Ó È¯‰ ,¬≈¿…»«¬À»

'L„w‰ ˙¯b‡'a31 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
b‡'a¯˙התניא  Ìb ˙eÏÏÎ·e ,ƒ¿»«¿ƒ∆∆

'‰·eLz‰32 מספר נוסף חלק «¿»
ÏBÎÈ‰התניא  ‰˜„v‰ ˙È˙pL ,∆¿ƒ««¿»»¿»

"E„‡Ó ÏÎ·"c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆ƒ¿»¿…∆
גבול  ללא v"L„˜‰היינו ÔÂÈÎÂ .¿≈»∆¿»»

,"˙Bˆn‰ Ïk „‚k ‰Ïe˜L¿»¿∆∆»«ƒ¿
ÏÎa ÌbL ‰fÓ Ô·eÓ È¯‰¬≈»ƒ∆∆«¿»

¯LÙ‡ ˙Bˆn‰ יכול˙BÈ‰Ï «ƒ¿∆¿»ƒ¿
"E„‡Ó ÏÎ·"c ÔÙ‡‰ ולמרות »…∆ƒ¿»¿…∆

איך  והלכות כללים יש שלמצוות

'בכל  להיות יכול המצוות קיום לקיימן,

הגבלות  ללא .מאודך',
ÔÎÂ שגם ‰) לעיל שנתבאר כשם ¿≈

התפילה  בעבודת וגם התורה בלימוד

בקיום  וגם נפשך' ובכל לבבך 'בכל

מוגבלים, הם מהותם שמצד המצוות

מאודך', 'בכל עבודה גם להיות יכולה

כך  מהגבלות, Ìbלמעלה ‡e‰«
‰‚‰‰‰ ÔÙ‡Ï Ú‚Ba האלוקית ¿≈«¿…∆««¿»»

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆««ƒ
ÏeÙk CLÁa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿…∆»
‰Ê ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÏtÎÓe¿À»ƒ¿««»¿≈∆

ÔÈÚ ÏÏkמצב‰Ïe‡b ÏL ¿»ƒ¿»∆¿»
ÏL BpÓÊa eÈˆnL C¯cŒÏÚ)«∆∆∆»ƒƒ¿«∆
‰È‰L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒ∆»»

'eÎ ¯Ó ˙eÏb Ê‡ שמעון ורבי »»«
ולהסתתר  לברוח ונאלץ נרדף ),עצמו
¯ÊBÚ ‰"aw‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»»≈

ÂLÎÚ הגלות חושך Ô˙BÂלמרות «¿»¿≈
Ú‚Ba Ìb ‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯a¿»»¿«¿»»«¿≈«
ÈÎ¯„a Ï‡¯NÈŒÈa ˙‚‰‰Ï¿«¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈
˙e¯È¯n‰ ÔÈÚL ,Ú·h‰«∆«∆ƒ¿««¿ƒ

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰Â הם אלה שכל ¿«∆¿≈¿∆¿≈
הגלות  של ÌÈÈÚaמאפיינים Ì‰≈¿ƒ¿»ƒ

‰¯Bz‰ „enÏa ‰·‰ ÏL∆¬»»¿ƒ«»
˙Bˆn‰ Ìei˜·e להיות שצריכים ¿ƒ«ƒ¿

רבה  ויגיעה מאמץ ‡·Ïמתוך ,¬»

ÌÈÈÚ ‰nÎa בעולם ישראל בני חיי BÈ˙¯של Ï˜ ˙eÏb‰ ‰NÚ ¿«»ƒ¿»ƒ«¬»«»«≈
בעבר  שהיה ÏeÙkמכפי CLÁ ,¯Ó ˙eÏb ÔÈ„Ú B˙BÈ‰ ÌÚ ,ƒ¡¬«ƒ»«…∆»

e‰fL ‡l‡ ,ÏB„b ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰Â ,ÏtÎÓe האמור וההעלם החושך ¿À»¿∆¿≈¿∆¿≈»∆»∆∆
ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚa ¯wÚa יש ישראל בני של הגשמיים בחייהם ואילו ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ

בעבר  היו שלא הקלות ÔÎÏÂבימינו .¿»≈
‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ כל של ¿ƒ»ƒ¿««¿»»

שעדיין  למרות מישראל, ואחד אחד

מרה  בגלות ÔBÁhaשרויים CBzÓ ,ƒƒ»
‡e‰L ,‰"aw‰a ÏB„b»¿«»»∆
ÏÚ ˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a ÁÈbLÓ«¿ƒ«¿«¿»»¿»ƒ«
Œ˙Á‡ŒÏÚÂ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿«««

‰nÎÂŒ‰nk פרטית השגחה שיש «»¿«»
ÏÎa Ï‡¯NÈŒÈa ˙eÏÏk ÏÚ«¿»¿≈ƒ¿»≈¿»
L„w‰Œı¯‡a Ô‰ ,Ì‰L ÌB˜Ó»∆≈≈¿∆∆«…∆
·e˙kL BÓk ,ı¯‡ÏŒıeÁa Ô‰Â¿≈¿»»∆¿∆»
שומר  הקדושֿברוךֿהוא כיצד בתהלים

ישראל  בני ˆElעל 'ÈÂ‰" הצל ¬»»ƒ¿
שלך  EÈÓÈ,וההגנה „È ÏÚ ובזכות ««¿ƒ∆

הזו  וההגנה ‰LÓMהשמירה ÌÓBÈ»«∆∆
‰ÏÈla Á¯ÈÂ ‰kkÈ ‡Ï33. וכמו …«∆»¿»≈««»¿»

בתהילים  נוסף בפסוק ÏBtÈƒשכתוב
ישראל  e¯··‰אויבי ÛÏ‡ EcvÓƒƒ¿∆∆¿»»
,EÈÓÈÓ אבל‡Ï EÈÏ‡ ƒƒ∆≈∆…
"LbÈ34, לא עצמם ישראל ובני ƒ»

יינזקו  ולא ÊÏ‰ייפגעו CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»∆
של  ולהגנה לשמירה לזכות כדי

ישראל  בני על הקדושֿברוךֿהוא

,‰¯˙È ˙eÏczL‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿«¿¿≈»
Ì‡ŒÈk מאד קטן במאמץ די ƒƒ
¯tÒnk35 במדרשÈa¯ ˙B„B‡ «¿À»«ƒ

epnÓ eLwaL ‡ÒBc Ôa ‡ÈÁ¬ƒ»∆»∆ƒ¿ƒ∆
גדולה  אבן לירושלים לקחת כשרצה

˜pË‰וכבידה  Úaˆ‡ ÔziL∆ƒ≈∆¿«¿«»
‰eÏÚבלבד  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ אחרים , ¿«¿≈∆∆¡

,‰Lw‰Â ‰ÏB„b‰ Ô·‡‰ ˙‡∆»∆∆«¿»¿«»»
Ô˙È‡ Ô·‡ וחזק קשה מלשון ,'איתן' ∆∆≈»

Œ˙È·Ï ,Ï‚¯Ï ‰iÏÚ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¬ƒ»»∆∆¿≈
¯ÈÚ ÌÈÏLe¯Èa ,Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ

ÔÎŒBÓÎe .L„w‰ שהיה וכשם «…∆¿≈
גם  כך דוסא בן חנינא רבי »ŒÏÚאצל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83



יי cgi mb mig` zay mirp dne aeh dn dpd

חזק  ּבּטחֹון מּתֹו עּתה ההנהגה ְְִִֵַַַַָָָָָָעלֿידי

ּבתהּלים  ּׁשּכתּוב מה יקּוים מלכי 36ּבהּקּב"ה, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

יתנּדּו העֹולם ׁשאּמֹות ּגֹו', יּדדּון יּדדּון ְְִִִֶַָָָֹֹֻצבאֹות

ארץ  מּתֹו ארֹויס) זיי (מ'ּווארפט ְְְְִִִֵֶֶַַָוּיּׁשלכּו

הׁשּתּדלּות  עלֿידי ּגמּור, נּצחֹון ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל,

ּבדר אחיזה ׁשּתהיה ּבכדי רק ּביֹותר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָקטּנה

ּבזמן  עֹוד ׁשּנפעל זה ּגמּור ונּצחֹון ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּטבע,

הּגלּות  ׁשּיסּתּים ּוכלי הכנה ּגם נעׂשה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

ואחרּֿכ ּדגאּולה', 'אתחלּתא ענין ויתחיל ְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָהּמר,

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהּגאּולה

ְִֵצדקנּו.

אחד ÔÈÚ‰Âו) ּכל ׁשל העבֹודה ּבכללּות ּבזה ¿»ƒ¿»ְֲִֶֶֶָָָָָָ

מּי ּבזה ואחד לעׂשֹות ׁשּצרי ׂשראל, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו ּבכל ּבֹו הּתלּוי ְְֲֶֶֶַַָָָָֻאת

ענין  הּוא וׁשרׁשּה ועּקרּה העבֹודה ראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה,

המסירּותֿנפׁש37קּבלתֿעל  ענין עם וקׁשּור , ְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדקריאתֿׁשמע  ראׁשֹונה ׁשּבפרׁשה "מאד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּד"בכל

ּומסירּותֿ למּטתי"). סמּוכה "ּתפּלתי ענין ְְְְְְִִִִִִַָָָ(והּוא

ּד"בכל  ּבעבֹודה אחרּֿכ להמׁשי צרי זֹו, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָנפׁש

דגנ "ואספּת עד נפׁשכם" ּובכל ְְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָלבבכם

"ויצהר ּבזמן 38ותירׁש עדין ׁשּנמצאים (ּדכיון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

היא  ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּבמׁש העבֹודה הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֻהּגלּות,

ּכל  ׁשּבמׁש ּבעבֹודה ׁשּגם והינּו אּלּו), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבענינים

הּמסירּותֿנפׁש. את זֹורע הּוא ּכּלֹו, ְִֵֶֶֶַַַֻהּיֹום

נׂשיאינּו,39וכּידּוע  רּבֹותינּו ותֹורת ּפתּגם ְְְְִִֵֵַַַַַָ

להמׁשיכם  צריכים ּדמסירּותֿנפׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָׁשהרגעים

ׁשּיפעלּו ּבאפן הּיֹום ּכל ּבמ ׁש ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹ(פארׁשּפרייטן)

הענינים  ׁשּגם ּכּלֹו, הּיֹום עניני ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָֻעל

נּכר  יהיה והגּבלה, ּבמדידה הם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּבחיצֹונּיּותם

מסירּותֿ 'ּבעל ׁשהּוא יהּודי זאת ׁשעֹוׂשה ְְִִֶֶֶֶַַָֹּבהם

ּכל  ּגם הּנה ׁשאז איד), מסירּותֿנפׁש (א ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָנפׁש'
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וראה )36 ואילך). 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה זו שנה ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל – ובפירש"י. יג סח, ַשם

.(103 ע' (לעיל ספ"ח פסח של דאחרון גו' והחרים ד"ה רפמ"א.)37גם י )38תניא יד.עקב ע')39א, תרצ"ט סה"ש ראה 

ואילך). 266 ע' חמ"ה (תו"מ ואילך סוס"ט החסידות תורת של ענינה קונטרס גם וראה ואילך. 339

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰zÚ ‰‚‰‰‰ È„È בגלות נמצאים שעדיין אף ÊÁ˜על ÔBÁha CBzÓ ¿≈««¿»»«»ƒƒ»»»

‰"aw‰a כאמור ישראל, בני על ויגן e˙kM·שישמור ‰Ó ÌÈe˜È , ¿«»»¿««∆»
ÌÈl‰˙a36ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡L ,'Bb Ôe„cÈ Ôe„cÈ ˙B‡·ˆ ÈÎÏÓ ƒ¿ƒƒ«¿≈¿»ƒ…ƒ…∆À»»

ÒÈB¯‡ ÈÈÊ ËÙ¯‡Âe'Ó) eÎÏMiÂ ec˙È החוצה אותם )משליכים ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«¿¿≈«
‰NÚÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡ CBzÓƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¬»

¯eÓb ÔBÁv על ישראל בני של ƒ»»
אלא  רב מאמץ ללא »ŒÏÚאויביהם,

,¯˙BÈa ‰pË˜ ˙eÏczL‰ È„È¿≈ƒ¿«¿¿«»¿≈
‰ÊÈÁ‡ ‰È‰zL È„Îa ˜«̄ƒ¿≈∆ƒ¿∆¬ƒ»

האלוקית  ‰Ú·h,לשמירה C¯„a¿∆∆«∆«
„BÚ ÏÚÙpL ‰Ê ¯eÓb ÔBÁvÂ¿ƒ»»∆∆ƒ¿«
‰Î‰ Ìb ‰NÚ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«¬»«¬»»

לכך ÈÏÎeוהקדמה ÌizÒiLראוי ¿ƒ∆ƒ¿«≈
¯n‰ ˙eÏb‰ לגמריÏÈÁ˙ÈÂ , «»««¿«¿ƒ

,'‰Ïe‡‚c ‡zÏÁ˙‡' ÔÈÚƒ¿««¿«¿»ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â תבוא‰Ïe‡b‰ ¿««»«¿»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈

‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â שעוד לעיל באמור ¿»ƒ¿»»∆
של  והגנה שמירה יש הגלות בזמן

ועלֿ ישראל, בני על הקדושֿברוךֿהוא

של  בעבודה שגם לעיל המבואר דרך

פעולה  יש נפשך' ובכל לבבך 'בכל

מאודך', 'בכל העבודה של והשפעה

ביטוי  לידי באה שהיא «¿eÏÏÎaƒ˙כפי
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ‰„B·Ú‰»¬»∆»∆»¿∆»
‰Êa ˙BNÚÏ CÈ¯vL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»ƒ«¬»∆
'בכל  נפש, המסירות עניין החדרת

ה', עבודת פרטי בכל ∆‡˙מאודך'
CLÓa B˙„B·Ú ÏÎa Ba ÈeÏz‰«»¿»¬»¿∆∆

Blk ÌBi‰ Ïk בעניינים גם »«À
יותר  לדרגות שייכים שלכאורה

ומבאר. שממשיך כפי נמוכות,

‰„B·Ú‰ ˙ÈL‡¯ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ»¬»
dL¯LÂ d¯wÚÂ העיקר ההתחלה, ¿ƒ»»¿»¿»

ה' לעבודת ÔÈÚוהבסיס ‡e‰ƒ¿«
ÏÚŒ˙Ïa˜37, על מקבל שהאדם «»«…

שמים מלכות עול עניין eL˜Â¯עצמו ¿»
ביטול  הוא שתוכנו הקבלתֿעול

האישיים  והרצונות האישית המציאות

הקדושֿברוךֿהוא  ÔÈÚכלפי ÌÚ ,ƒƒ¿«
ÏÎ·"c LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆ƒ¿»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯ÙaL "E„‡Ó לעיל המבואר ¿…∆∆¿»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«
"È˙hÓÏ ‰ÎeÓÒ È˙lÙz" ÔÈÚ ‡e‰Â) שהאדם ה' עבודת היינו ¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ

היום  בתחילת תיכף בה BÊ,עוסק LÙŒ˙e¯ÈÒÓe הראש ). שהיא ¿ƒ∆∆
ה' עבודת של ‡CkŒ¯Áוההתחלה CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ פעולה לה שיהיה »ƒ¿«¿ƒ««»

גם  ÏÎ·"cוהשפעה ‰„B·Úa«¬»¿¿»
"ÌÎLÙ ÏÎ·e ÌÎ··Ï למרות ¿«¿∆¿»«¿¿∆

נמוכה  יותר בדרגה עבודה זו שלכאורה

שהמסירותֿנפש  בלבד זו ולא

בכל  ביטוי לקבל צריכים והקבלתֿעול

ע  של הדרגות ובכל ה'הרמות בודת

פעולתה  את להמשיך צריך אלא

„‚Eוהשפעתה  zÙÒ‡Â" „Ú«¿»«¿»¿»∆
"E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â38 גם היינו ¿ƒ…¿¿ƒ¿»∆

העולם  בענייני עוסקים «≈¿(ÔÂÈÎcכאשר
,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔÈ„Ú ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¬«ƒƒ¿««»
ÌBi‰ Ïk CLÓa ‰„B·Ú‰ È¯‰¬≈»¬»¿∆∆»«

Blk בתפילה העבודה התחלת לאחר À
el‡ ÌÈÈÚa ‡È‰ עיסוק של ƒ¿ƒ¿»ƒ≈

האדמה  עבודת כמו העולם ),בענייני
‰„B·Úa ÌbL eÈ‰Â בדברים ¿«¿∆««¬»

‰ÌBiהפשוטים  Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«
Œ˙e¯ÈÒn‰ ˙‡ Ú¯BÊ ‡e‰ ,BlkÀ≈«∆«¿ƒ

LÙ השפעה לה Úe„iÎÂויש .39 ∆∆¿«»«
חב"ד  B˙Â¯˙בתורת Ìb˙tƒ¿«¿«

ÌÈÚ‚¯‰L ,eÈ‡ÈN eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈∆»¿»ƒ
LÙŒ˙e¯ÈÒÓc שמע בקריאת ƒ¿ƒ∆∆

ÌÎÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«¿ƒ»
ÔËÈÈ¯tL¯‡Ù) ולהפיץ להרחיב «¿¿¿≈¿¿

ÔÙ‡aאותם  ÌBi‰ Ïk CLÓa (¿∆∆»«¿…∆
eÏÚÙiL השפעה להם ÏÚותהיה ∆ƒ¿¬«

ÌbL ,Blk ÌBi‰ ÈÈÚ Ïk»ƒ¿¿≈«À∆«
ÌÈÈÚ‰'ה בעבודת »ƒ¿»ƒ

‰„È„Óa Ì‰ Ì˙eiBˆÈÁaL∆¿ƒƒ»≈ƒ¿ƒ»
,‰Ïa‚‰Â אודות לעיל האמור כמו ¿«¿»»

נפשך' ו'בכל לבבך' 'בכל ה' אהבת

ובכל  המעשיות, המצוות קיום וכללות

NBÚL‰זאת  Ì‰a ¯k ‰È‰Èƒ¿∆ƒ»»∆∆∆
ÏÚa' ‡e‰L È„e‰È ˙‡Ê…¿ƒ∆««
Œ˙e¯ÈÒÓ ‡) 'LÙŒ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆«¿ƒ

„È‡ LÙ מסירותֿנפש של ),יהודי ∆∆ƒ
Ê‡L רושם יש דבר בכל כאשר ∆»

אזי  המסירותֿנפש, עניין של והשפעה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



h"kyz'dיב ,xnera b"l ,izewegaÎxda zyxt 'b mei

הם  הרי והגּבלה, ּבמדידה ׁשהם ּכפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהענינים

ּברּכת  ממׁשיכים ועלֿידיֿזה לגמרי. אחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹּבאפן

הרגיל  ּדר ׁשעל הּגׁשמים ענין ׁשאפילּו ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהוי',

ּכפסקֿ ותענּיֹות, ּתפּלֹות עלֿידי לפעל ְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹיכֹולים

ּבכל  ׁשוה ּפסקּֿדין ׁשּזהּו ,'ערּו ּב'ׁשלחן ְְְְִִֶֶֶַָָָָֻּדין

ּבעקבתא  ּובפרט אּלה, ּבדֹורֹותינּו הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּזמּנים,

התמדה  ּתֹוספת עלֿידי זאת ּפֹועלים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּדמׁשיחא,

הּתֹורה  ּובפנימּיּות ּבכלל הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְִִִִִִַַָָָָּוׁשקידה

הּתֹורה  ּפנימּיּות את ׁשּממׁשיכים ּובאפן ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹּבפרט,

ועד  ּדתֹורה', 'נגלה ּבעניני והּׂשגה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבהבנה

ועלֿ ׁשּלֹו, ּבחכמהּֿבינהֿודעת הּגלּויים ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹלּכחֹות

גׁשמיכם  "ונתּתי ׁשּימש ּגם ּפֹועלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻידיֿזה

ּגם 40ּבעּתם" וכֹולל ּכפׁשּוטם, הּגׁשמים ירידת , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

ּבמפרׁשי  (ּכּמבאר מהּקּב"ה הּברכֹות המׁשכת ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹּכל

מנּוחה 41הּתֹורה  מּתֹו ּתהיה וׁשההמׁשכה ,( ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

עלֿידי  נעׂשה זה וכל לבב. וטּוב ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָׂשמחה

ּדתֹורה' 'נגלה הּתֹורה, ּבלּמּוד הּנעימה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָהעבֹודה

אחת  "ּתֹורה ׁשּנעׂשים ועד הּתֹורה, ְְֲִִִֶַַַַַָָּופנימּיּות

ארּפא"42(לכּלנה)" ואני ׁש"מחצּתי ּכיון ,43, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ

אצל  ׁשּיׁשנּה המחיצה את ׁשּמסירים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהינּו,

לפנימּיּות  ּדתֹורה' 'ּגליא ּבין הּמבּדלת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאחרים

ּבאפן 44הּתֹורה  הּוא והּלּמּוד אחד, לּמּוד ונעׂשה , ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

מעׂשה" לידי ׁשאףֿעלּֿפי 45ׁש"ּמביא והינּו, , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַ

יׁש מּכלֿמק ֹום והגּבלה, ּבמדידה היא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשהעׂשּיה

"ּבכל  והגּבלה, מּמדידה ׁשּלמעלה הענין ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָּבזה

."ְֶֹמאד

הוה e‰ÊÂז) חדא "זמנא ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְִֶַַַַָָָָָֹ

ּדרׁש וכאׁשר למטרא", עלמא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָצריכא

ירדּו הּתֹורה ּבפנימּיּות יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִִִִֶַַָָָרּבי

הּנה  הּתֹורה, ּפנימ ּיּות לּמּוד עלֿידי  ּכי ְְְִִִִִִֵֵַַָָּגׁשמים,

ּברּכת  נמׁשכת – הוי' לברּכת זקּוקים ּתמיד והרי – ּבעֹולם צר ׁשּיׁש עת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

והרחבה  הּקדֹוׁשה הּפתּוחה הּמלאה מּידֹו ׁשּזהּו46הוי' והגּבלה, מדידה ּובלי , ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
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ד.)40 כו, עה"פ.)41בחוקותי רמב"ן ספמ"ו.)42ראה תניא טז. טו, שלח לט.)43ע"פ לב, אדם )44האזינו חייב המשך

ואילך). קנב ע' תרל"ח (סה"מ פכ"ה תרל"ח א.)45לברך יז, ב"ק ב. מ, קידושין המזון.)46ראה דברכת שלישית ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ È¯‰ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk Ìb ‰p‰ƒ≈«»»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ»¿«¿»»¬≈≈

È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙ‡aהרבה כדברים נעלה נראים שהם למרות כי יותר, ¿…∆«≈¿«¿≈
המסירותֿנפש  של וההשפעה הפעולה בהם ניכרת .מוגבלים,

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ על המסירותֿנפש של ההשפעה את ומרחיבים ש'ממשיכים' ¿«¿≈∆
כל  במשך והעיסוקים העניינים כל

כולו  מלמעלה ÌÈÎÈLÓÓהיום «¿ƒƒ
את למטה  גילוי לידי »¿k¯aƒ˙ומביאים

ÌÈÓLb‰ ÔÈÚ eÏÈÙ‡L ,'ÈÂ‰¬»»∆¬ƒƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚL∆«∆∆»»ƒ¿ƒ
˙BlÙz È„ÈŒÏÚ ÏÚÙÏƒ¿…«¿≈¿ƒ
ÔÁÏL'a ÔÈcŒ˜ÒÙk ,˙BiÚ˙Â¿«¬ƒ«¿«ƒ¿À¿»

,'Ce¯Ú שאם הזמנים פרטי אודות »
גוזרים  אז, עד התעכבו הגשמים

אלו  תעניות של ההלכות ופרטי תעניות

ÏÎa ‰ÂL ÔÈcŒ˜Òt e‰fL∆∆¿«ƒ»∆¿»
ÌÈpÓf‰ בהלכות שינוי ייתכן ולא «¿«ƒ

מכלֿמקום  בתורה, ≈p‰ƒ‰הפסוקות
Ë¯Ù·e ,‰l‡ eÈ˙B¯B„a¿≈≈∆ƒ¿»

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa יותר קרוב ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ê‡˙המשיח לביאת  ÌÈÏÚBt את ¬ƒ…

הברכה גשמי ≈¿»È„ÈŒÏÚירידת
‰„È˜Le ‰„Ó˙‰ ˙ÙÒBz∆∆«¿»»¿ƒ»
ÏÏÎa ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»ƒ¿»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙ·e תורת ƒ¿ƒƒ«»
בר Ë¯Ùa,החסידות  שמעון רבי כמו ƒ¿»

ידי  על לא גשמים ירידת שפעל יוחאי

תורה  אמירת ידי על אלא תעניות

˙‡ ÌÈÎÈLÓnL ÔÙ‡·e¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‰·‰a ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«¬»»

‰‚O‰Âגם‰Ï‚' ÈÈÚa ¿«»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆
„ÚÂ ,'‰¯B˙c הפעולה להמשכת ¿»¿«

גם  התורה פנימיות של וההשפעה

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ האדם של «…«¿ƒ
,BlL ˙Ú„ÂŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ»»««∆
Ìb ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ«
ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â" C˘ÓiL∆À¿«¿»«ƒƒ¿≈∆

"ÌzÚa40ÌÈÓLb‰ ˙„È¯È , ¿ƒ»¿ƒ««¿»ƒ
Ïk Ìb ÏÏBÎÂ ,ÌËeLÙkƒ¿»¿≈«»
‰"aw‰Ó ˙BÎ¯a‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»≈«»»

בלבד  גשמים רק «…¿»(nk·‡¯ולא
‰¯Bz‰ ÈL¯ÙÓa41,( לכך ובנוסף ƒ¿»¿≈«»

עוד  È‰z‰פועלים ‰ÎLÓ‰‰LÂ ,¿∆««¿»»ƒ¿∆
·eËÂ ‰ÁÓN ‰ÁeÓ CBzÓƒ¿»ƒ¿»¿

‰ÓÈÚp‰ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .··Ï בה שאין עבודה ≈»¿»∆«¬»«¿≈»¬»«¿ƒ»
עונג  אלא וטירחה ‰Bz¯‰,צער „enÏa התורה חלקי 'Ï‚‰בשני ¿ƒ«»ƒ¿∆

ÌÈNÚpL „ÚÂ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe '‰¯B˙c הללו החלקים שני ¿»¿ƒƒ«»¿«∆«¬ƒ
"(‰lÎÏ) ˙Á‡ ‰¯Bz"42"‡t¯‡ È‡Â ÈzˆÁÓ"L ÔÂÈk ,43, »««¿À»»≈»∆»«¿ƒ«¬ƒ∆¿»

ולפי  האזינו, בשירת הכתוב כלשון

הפנימית  ¿»‰eÈ,המשמעות
‰ˆÈÁÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒnL∆¿ƒƒ∆«¿ƒ»
˙Ïc·n‰ ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ dLiL∆∆¿»≈∆¬≈ƒ««¿∆∆
˙eiÓÈÙÏ '‰¯B˙c ‡ÈÏb' ÔÈa≈«¿»¿»ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰44,„Á‡ „enÏ ‰NÚÂ , «»¿«¬»ƒ∆»
פנימיות  של וההשפעה הפעולה כי

הנגלה  לחלק גם וחודרת מגיעה התורה

„enl‰Â בתורהÔÙ‡a ‡e‰ ¿«ƒ¿…∆
"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·n"L45, ∆≈ƒƒ≈«¬∆

בין  וחיבור ישיר קשר שיש כלומר,

של  והתוכן והעניין והמעשה, הלימוד

במעשה  ביטוי מקבלים הלימוד

‰iNÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆»¬ƒ»
בפועל  המצוות È„Óa„‰קיום ‡È‰ƒƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Â,פרשיות ארבע עם תפילין ¿«¿»»
וכד' כנפות ארבע עם «ŒÏkÓƒציצית
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יג cgi mb mig` zay mirp dne aeh dn dpd

וכּנ"ל  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ּבדרּכֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָהחּדּוׁש

ּבן  ׁשמעֹון ּכרּבי עׂשּו ׁש"הרּבה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשאףֿעלּֿפי

לאחרי  מּכלֿמקֹום ּבידן", עלתה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹיֹוחאי

הּגּלּוי  ואחרּֿכ יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁש"ּפתח"

הּבעלֿׁשםֿ ׁשל הּגּלּוי ואחרּֿכ האריז"ל, ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשל

ורּבֹותינּו הּזקן אדמֹו"ר ׁשל להּגּלּוי עד ְְְִֵֵֶַַַַַָטֹוב,

יכֹולים  אזי ּדֹורנּו, נׂשיא עד ׁשּלאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָנׂשיאינּו

הּתֹורה  ּפנימּיּות ׁשל הענינים את ְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהמׁשי

הענין  להמׁשי וגם ּבגלּוי, ּדתֹורה' ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּב'ּנגלה

ּכּלֹו, הּיֹום ׁשּבכל הּמעׂשים ּבכל "מאד ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֻּד"ּבכל

"לכל  ׁשּיהיה הוי' ּברּכת ממׁשיכים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה

ּבמֹוׁשבֹותם" אֹור יׂשראל ׁשּבכל 47ּבני הינּו, , ְְְְְְִֵֵֶַָָָ

ּבארץֿהּקדׁש, הן ּבחּוץֿלארץ הן ׁשהם, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמקֹום

לגמרי, הּטבע מּדר למעלה אֹור אצלם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיהיה

ּבעניני  ּבעלמא אחיזה קטּנה, ׁשּבעׂשּיה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובאפן

מּדר למעלה הוי' ּברּכת ממׁשיכים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּטבע,

למּטה  הּגׁשמּיים, הענינים ּבכל ּכפׁשּוטֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהּטבע

רויחי', ּומזֹוני חּיי, ל'בני, עד טפחים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָמעׂשרה

וׁשלוה  ׁשלֹום ׁשּיהיה ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

ּובקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד לעסק ׁשּיּוכלּו ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹוׁשקט,

מעׂשרה  למּטה ּומגּלה ּוממׁשי ממהר זה וענין הרחבה. מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמצֹותיה

יּמה  "ּופרצּת ּבפעל יקּוים ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת את ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹטפחים

ונגּבה" וצפֹונה מצרים 48וקדמה ּבלי נחלה זֹו49, ּבפרׁשה ּׁשּכתּוב מה וכן , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

לסּיּום  עד לעם", לי ּתהיּו ואּתם לאלקים לכם והייתי ּבתֹוככם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"והתהּלכּתי

קֹוממּיּות" אתכם ואֹול" והּׁשלמה.50הּיעּוד האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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צריך להתייגע, בסבלנות וקרוב הדעת אפשר, בעזרת השם יתברך להתגבר על הכול. בביטול הזולת והגבהת עצמו מפסידים, חלילה, 
הכול.

היום יום כ' אייר


