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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡ˆ˙ŒÈk'וגֹו איבי על ּומבאר 1לּמלחמה , ƒ≈≈ְְְְִֵֶַַָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן (ונתּבאר 2רּבנּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

האמצעי  אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ה'צמח 3ּגם ּובדרּוׁשי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

והּגהֹותיו  נׂשיאינּו4צדק' רּבֹותינּו ּובדרּוׁשי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבּזהר 5ׁשּלאחריֿזה  ּדאיתא ׁשעת 6), צלֹותא ׁשעת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּומביא  ּׁשּכתּוב 7קרבא, מה מּיד 8ּגם לקחּתי אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּונקלֹוס: ותרּגם ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְְֱִִִִֵַַָֹהאמרי

"ּכיֿתצא  ׁשּכתּוב ׁשּמה והינּו, ּובבעּותי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבצלֹותי

ׁשּבעבֹודת  הּמלחמה על קאי גֹו' ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלּמלחמה"

המׁש את ּגם לפרׁש הּזקן רּבנּו ּומֹוסיף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתפּלה.

"איבי על לּמלחמה) ("ּכיֿתצא ,9הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּמתאּוה  ּכח לנּצח זֹו למלחמה ּכיֿתצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּפירּוׁש:

הּגׁשמּיים  הּזה עֹולם ּבתענּוגי לקררּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבנפׁשֹו

"על  ּבבחינת ּתהיה ה', לאהבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָּולאתהּפכא

אין  ּכי למעלה, ׁשרׁשם ּבבחינת ּדהינּו ,"ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאיבי

מּלמעלה  יֹורד ׁשהּוא 10רע טֹוב הּוא וׁשרׁשם , ְְְְִֵֶַַָָָ

ּומֹוסיף  כּו'. ׁשּבקדּוׁשה עליֹונה מרּכבה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָמּבחינת

מא 11לבאר  'למעלה הינּו "איבי ׁש"על ,,'יבי ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

כּו'. ׁשם ואחיזה ׁשליטה ׁשּלמּטה לאֹויב ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין

הּזקן CÈ¯ˆÂב) רּבנּו ּפרּוׁש יתאים אי להבין, ¿»ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָ

רׁש"י  ּפרּוׁש ׁש"ּבמלחמת 12עם ְְִִִֵֶֶֶַ

ׁשההֹוכחה  ּובהקּדים, מדּבר". הּכתּוב ְְְְִֵֶַַַַָָָָהרׁשּות,

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת רׁש"י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבמלחמת  ּכי ׁשביֹו", "וׁשבית ׁשּכתּוב מּמה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָהיא
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פרשתנו.1) ג).2)ריש לה, ג. (לד, והב' הא' תצא כי ואילך.3)רד"ה תפא ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה 4)ראה

תתפב. ע' ואילך. תתע ע' פרשתנו ואילך.5)אוה"ת רפב ע' תרכ"ט סה"מ ובכ"מ.6)ראה שם. בלקו"ת הזהר בשם כ"ה

(ברע"מ). א רמג, זח"ג ג).7)וראה (לד, הא' תצא כי כב.8)רד"ה מח, ע"ב.9)ויחי ריש לה, פרשתנו ראה 10)לקו"ת

סי"א. אגה"ק תניא ועוד. ב. קו, של"ה ג. פנ"א, רע"א.11)ב"ר לו, 1284)שם ע' חי"ד לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זה). (ממאמר ואילך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת בתחילת נאמר

'B‚Â EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk1Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Óe , ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿¿»≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿ƒ≈»

ויקראֿבמדברֿדברים  החומשים זה(a˙Â‡¯של ÈLe¯„aעניין Ìb ¿ƒ¿»≈«ƒ¿≈
של חסידות ¿»‡„eÓ"¯מאמרי

ÈÚˆÓ‡‰3,הזקן אדמו"ר של בנו »∆¿»ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÈLe¯„·e של נכדו ƒ¿≈«∆«∆∆

אדמו"ר  של וחתנו הזקן אדמו"ר

הגהות ÂÈ˙B‰b‰Â4האמצעי ¿«»»
של  ותוספות) ביאורים (הערות,

אדמו"ר  למאמרי צדק' ה'צמח אדמו"ר

¯eÈ˙Baהזקן, ÈLe¯„·eƒ¿≈«≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL eÈ‡ÈN5 בדורות ¿ƒ≈∆¿«¬≈∆

צדק' ה'צמח אדמו"ר אחרי ),הבאים,
‡˙È‡c מובא¯‰fa6˙ÚL ¿ƒ»«…«¿«

‡·¯˜ ˙ÚL ‡˙BÏˆ,התפילה זמן ¿»¿«¿»»
(מלחמה), קרב זמן È·Óe7‡הוא ≈ƒ
זה  במאמר הזקן Ó‰אדמו"ר Ìb««

·e˙kM8 ליוסף אבינו יעקב בברכת ∆»
לו מוריש שהוא הנחלה ∆¬‡L¯לגבי

ÈzÁ˜Ï כבשתיÈ¯Ó‡‰ „iÓ »«¿ƒƒ«»¡…ƒ
a¯ÁaÌb¯˙Â ,ÈzL˜·e È ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

ÒBÏ˜e‡ בחרבי' המילים את ¿¿
È˙eÚ··eובקשתי': È˙BÏˆaƒ¿ƒ¿»ƒ

ובבקשתי, nL‰בתפילתי ,eÈ‰Â¿«¿∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ 'B‚ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»
L¯ÙÏ Ô˜f‰ ea¯ ÛÈÒBÓeֿעל ƒ«≈«»≈¿»≈

חסידות  ‰CLÓפי ˙‡ Ìb«∆∆¿≈
(‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk") ·e˙k‰«»ƒ≈≈«ƒ¿»»

"EÈ·È‡ ÏÚ9ŒÈk :Le¯Èt , «…¿∆≈ƒ
תצא˙ˆ‡ BÊכאשר ‰ÓÁÏÓÏ ≈≈¿ƒ¿»»
ÁvÏ על ‰e‡˙n‰ולהתגבר Ák ¿«≈«…««ƒ¿«∆

È‚eÚ˙a d¯¯˜Ï BLÙaL∆¿«¿¿»¿»¿«¬≈
ÌÈiÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ לקרר »«∆««¿ƒƒ

התאוות  של ההתלהבות את ולצנן

הגשמי  הזה העולם לתענוגי

‡Ît‰˙‡Ïe הזה העולם של תענוגות ולהתאוות לאהוב במקום להופכם, ¿ƒ¿«¿»
‰È‰z ,'‰ ˙·‰‡Ï זו מלחמה הנלחם האדם -ÏÚ" ˙ÈÁ·a ¿«¬«ƒ¿∆ƒ¿ƒ««

‰ÏÚÓÏ ÌL¯L ˙ÈÁ·a eÈ‰c ,"EÈ·È‡ של ('על') העליון השורש …¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»¿«¿»
הגשמיים,התאוות  ÏÚÓlÓ‰והתענוגים „¯BÈ Ú¯ ÔÈ‡ Èk10 ƒ≈«≈ƒ¿«¿»

עצם  הוא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ונמצא  ממנו, בא הכל והרי הטוב

טוב  הכל הדברים, ומקור שבשורש

ÌL¯LÂ הגשמיים הדברים כל של ¿»¿»
הזה  העולם תאוות BË·וכללת ‡e‰

‡e‰L עצמו המתאווה הכוח ∆
‰BÈÏÚ ‰·k¯Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆¿»»∆¿»

'eÎ ‰Le„˜aL היא ו'מרכבה' ∆ƒ¿»
כפשוטה  שמרכבה כשם הביטול, עניין

המנהיג  הרוכב כלפי לחלוטין בטלה

עצמה. משל רצון שום לה ואין אותה

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe11ÏÚ"L , ƒ¿»≈∆«
"EÈ·È‡ נוסף בפירוש גם מתפרש …¿∆
eÈ‰ היציאה של למלחמ שעם זו ה «¿

האדם  המתאווה, כוח על התגברות

ÔÈ‡Lנמצא  ,'EÈ·È‡Ó ‰ÏÚÓÏ'¿«¿»≈…¿∆∆≈
·ÈB‡Ï הקדושה היפך של העניינים »≈

ÌL ‰ÊÈÁ‡Â ‰ËÈÏL ‰hÓlL∆¿«»¿ƒ»«¬ƒ»»
'eÎ אלא האדם על שולטים לא והם

עליהם  ומתגבר עליהם שולט האדם

אותם. ומנצח

ÌÈ‡˙È CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (·¿»ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ
Ô˜f‰ ea¯ Le¯t'תורה ב'לקוטי ≈«≈«»≈

במלחמה  מדבר שהכתוב לעיל, הנזכר

עניין  שהיא התאוות על ניצחון של

ה' בעבודת Le¯tעיקרי ÌÚƒ≈
È"L¯12 זה פסוק על «ƒ

·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L∆¿ƒ¿∆∆»¿«»
,"¯a„Ó.חובה שאינה מלחמה ¿«≈

ÏL ‰ÁÎB‰‰L ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆«»»∆
,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L È"L«̄ƒ∆¿ƒ¿∆∆»¿
‰nÓ ‡È‰ "¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈ƒƒ«

·e˙kLהפסוק "È·LÂ˙בהמשך ∆»¿»ƒ»
ı¯‡ ˙ÓÁÏÓa Èk ,"BÈ·Lƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆
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ebe'ו jaie` lr dnglnl `vzÎik

ׁשהרי  ׁשביֹו", "וׁשבית לֹומר אין יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָארץ

נאמר  מה 13ּכבר אבל נׁשמה. ּכל תחּיה לא ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָֹ

על  ּתהיה) (אזי לּמלחמה "ּכיֿתצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשּכתּוב

מקרא  ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּגם לפרׁש יׁש ,"לא 14איבי ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ

חֹובה, ּבמלחמת ּגם אּלא הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָרק

הּדין  רק (לא לבאר ּבא זה ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו,

ּגם) אּלא הּכתּוב, ׁשּבסּיּום ׁשביֹו" ְְְְִִִֶֶַַָָָָּד"וׁשבית

ּד"על  ּבאֹופן להיֹות צריכה לּמלחמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּיציאה

ּבּמלחמה. הּנּצחֹון יהיה ׁשעלֿידיֿזה ,"ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאיבי

ׁשּלפניֿזה  ּבּפרׁשה ּׁשּכתּוב מה ּכי15ֿועלּֿדר" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמ רב עם ורכב סּוס וראית גֹו' לּמלחמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָתצא

הּוא  הּכתּוב ׁשּתֹוכן הינּו, גֹו', מהם תירא ְִֵֶֶֶַַָָֹלא

הּקּב"ה  ׁשּבעיני ּכיון מהם", תירא "לא ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּציּוּוי

ּׁשּכתּוב  מה רׁש"י ׁשמדּיק ּכפי אחד, ּכסּוס ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכּולם

לפרׁש יׁש ועלּֿדרֿזה יחיד. לׁשֹון ורכב" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"סּוס

,"איבי על לּמלחמה "ּכיֿתצא ּכאן ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה

"על  ּתהיה לּמלחמה  ׁשהּיציאה הּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּציּוּוי

ּכפי  האֹויב ׁשל ּבמהּותֹו להתּבֹונן הינּו, ,"ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹאיבי

רׁש"י  ּפרּוׁש עלּֿדר) כּו' ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ְְְִֵֶֶֶַַָׁשהּוא

ׁשהם  ּכפי ׁשּזהּו גֹו', ורכב" סּוס "וראית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבפסּוק

הּיראה  ּתתּבּטל ׁשעלֿידי ֿזה הּקּב"ה), ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעיני

זה  ׁשּכל ּומּובן, לנּצחֹו. יֹותר קל ויהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,

ּבּמלחמה  ּגם ּובמילא חֹובה, ּבמלחמת ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי

סּיּום  מּצד אמנם, הּתפּלה. ׁשּבעבֹודת ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהרּוחנית

ּבמלחמת  ׁשּי (ׁשאינֹו ׁשביֹו" "וׁשבית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב

י  מקרא ארץ ׁשל ּפׁשּוטֹו ּגם מׁשּתּנה ׂשראל), ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּפרּוׁשֹו ׁשאין לּמלחמה", "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבמה

לּמלחמה, ּתצא אם אּלא לּמלחמה, ּתצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'ּכאׁשר'

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת .16ּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפרּוׁש עם זה יתאים אי מּובן, אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָועלּֿפיֿזה

רׁשּות  אינּה זֹו מלחמה הרי הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה על ׁשּקאי הּזקן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָרּבנּו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ישראל בני נצטוו בה ישראל ארץ את לכבוש החובה במלחמת  ƒ¿»≈

לארץ  Ó‡¯בכניסתם ¯·k È¯‰L ,"BÈ·L ˙È·LÂ" ¯ÓBÏ ÔÈ‡13 ≈«¿»ƒ»ƒ¿∆¬≈¿»∆¡«
‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï הכניסה בעת ישראל בארץ הנמצאות מהאומות …¿«∆»¿»»

שבויים. לקחת אין ואםֿכן "ŒÈk˙ˆ‡לארץ, ·e˙kM ‰Ó Ï·‡¬»«∆»ƒ≈≈
ÏÚ (‰È‰z ÈÊ‡) ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¬«ƒ¿∆«
Ìb L¯ÙÏ LÈ ,"EÈ·È‡…¿∆≈¿»≈«

‡¯˜Ó ÏL BËeLÙa14 רק ולא ƒ¿∆ƒ¿»
חסידות  עלֿפי הכתוב …Ï‡כפירוש

Ìb ‡l‡ ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ˜«̄¿ƒ¿∆∆»¿∆»«
,eÈ‰Â ,‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«¿

‰Ê ·e˙kL על למלחמה תצא "כי ∆»∆
¯˜אויביך" ‡Ï) ¯‡·Ï ‡a»¿»≈…«

"BÈ·L ˙È·LÂ"c ÔÈc‰«ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿
(Ìb ‡l‡ ,·e˙k‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»∆»«

‰L‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi ∆«¿ƒ»«ƒ¿»»¿ƒ»
˙BÈ‰ÏמלכתחילהÏÚ"c ÔÙB‡a ƒ¿¿∆¿«

,"EÈ·È‡ מעל שנמצאים הכרה מתוך …¿∆
ב'על  השונים הפירושים (ולפי האויב

לעיל) האמורים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLאויביך'
‰Ê למלחמה היציאה כאשר ∆

אויביך' 'על היא ∆¿È‰Èƒ‰מלכתחילה
C¯cŒÏÚÂ .‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰«ƒ»«ƒ¿»»¿«∆∆
ŒÈÙlL ‰L¯ta ·e˙kM ‰Ó«∆»«»»»∆ƒ¿≈

‰Ê15,שופטים "ŒÈk˙ˆ‡פרשת ∆ƒ≈≈
ÒeÒ ˙È‡¯Â 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿»ƒ»
‡¯È˙ ‡Ï EnÓ ·¯ ÌÚ ·Î¯Â»∆∆««ƒ¿…ƒ»
ÔÎBzL ,eÈ‰ ,"'B‚ Ì‰Ó≈∆«¿∆∆
‡Ï" ÈeeÈv‰ ‡e‰ ·e˙k‰«»«ƒ…
ÈÈÚaL ÔÂÈk ,"Ì‰Ó ‡¯Èƒ̇»≈∆≈»∆¿≈≈

ÌÏek ‰"aw‰ וכל הסוסים כל «»»»
רק  נחשבים האויב של הרבים הרכבים

„Á‡ ÒeÒk,בלבד˜i„ÓL ÈÙk ¿∆»¿ƒ∆¿«≈
ÒeÒ" ·e˙kM ‰Ó È"L«̄ƒ«∆»

,„ÈÁÈ ÔBLÏ "·Î¯Â:ומפרש »∆∆¿»ƒ
וכן  אחד, כסוס כולם בעיני ורכב. "סוס

אחד  כאיש מדין את והכית אומר הוא

עם  פרעה. סוס בא כי אומר הוא וכן

בעיני  אבל רב, הוא בעיניך ממך. רב

רב". אינו

‰Ó L¯ÙÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈¿»≈«
‡ˆ˙ŒÈk" Ô‡k ·e˙kM∆»»ƒ≈≈

‡e‰ ÈeeÈv‰L ,"EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏהדבר Èˆi‰L‡‰עצם «ƒ¿»»«…¿∆∆«ƒ∆«¿ƒ»
ÏL B˙e‰Óa ÔBa˙‰Ï ,eÈ‰ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ‰È‰z ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»ƒ¿∆«…¿∆«¿¿ƒ¿≈¿«∆

'eÎ B¯B˜Óe BL¯La ‡e‰L ÈÙk ·ÈB‡‰ העליון ומקור בשורש והרי »≈¿ƒ∆¿»¿¿
לאלוקות  בטל שהכול eÒÙa˜בוודאי È"L¯ Le¯t C¯cŒÏÚ)«∆∆≈«ƒ¿»

,'B‚ "·Î¯Â ÒeÒ ˙È‡¯Â"¿»ƒ»»∆∆
ÈÈÚa Ì‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆≈¿≈≈

,‰"aw‰,לעיל המובא רש"י כלשון «»»
אינו  בעיני אבל רב, הוא "בעיניך

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰רב" ההתבוננות ), ∆«¿≈∆
האויב  ומקור ≈»¿Ïha˙zƒבשורש

‰‡¯i‰הפחדÏ˜ ‰È‰ÈÂ ,epnÓ «ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿∆«
‰Ê ÏkL ,Ô·eÓe .BÁvÏ ¯˙BÈ≈¿«¿»∆»∆
‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa Ìb CiL«»«¿ƒ¿∆∆»

ÓÁÏna‰כפשוטה, Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ˙ÈÁe¯‰»»ƒ∆«¬««¿ƒ»
·e˙k‰ ÌeiÒ „vÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ«»

˙È·LÂ"CiL BÈ‡L) "BÈ·L ¿»ƒ»ƒ¿∆≈«»
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÓÁÏÓa,כאמור ¿ƒ¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

'לא  הציווי חל זו שבמלחמה כיוון

נשמה' כל Ìbתחיה ‰pzLÓ ,(ƒ¿«∆«
‰Óa ‡¯˜Ó ÏL BËeLt¿∆ƒ¿»¿«
,"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»
‡ˆz '¯L‡k' BLe¯t ÔÈ‡L∆≈≈«¬∆≈≈

‰ÓÁÏnÏ שלא ייתכן לא זה ולפי «ƒ¿»»
מפורש, לא היציאה מועד ורק תצא

‡l‡ פירושו תצא" zˆ‡"כי Ì‡ ∆»ƒ≈≈
‰ÓÁÏnÏ שתצא ייתכן ומשמעו, «ƒ¿»»

תצא, שלא «≈ÔÂÈkוייתכן
·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L∆¿ƒ¿∆∆»¿«»

"¯a„Ó16,.רש"י כפירוש ¿«≈
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈»≈

‰Ê ÌÈ‡˙È האומר רש"י של הפירוש «¿ƒ∆
רשות' ב'מלחמת ÌÚƒשמדובר
È‡wL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t הכתוב ≈«≈«»≈∆»≈

למלחמה" תצא ‰ÓÁÏn‰"כי ÏÚ««ƒ¿»»
È¯‰ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»¬≈

BÊ ‰ÓÁÏÓ כוח' מול המלחמה ƒ¿»»
התפילה, בעת «≈‡dÈהמתאווה'
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ז d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

חֹובה  (עֹוד 17אּלא ּגדֹולה הּיֹותר חֹובה ואדרּבה, , ְְְֵֶַַַָָָָָ

הּמצֹות  ּדקּיּום מהחּיּוב מּמה 18יֹותר וכּמּובן ,( ְְְִִִִֵֵַַַַָ

הּזקן  רּבנּו ׁשּיקריב 7ׁשּמבאר הּוא הּתפּלה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּולקׁשרּה להעלֹותּה הּבהמית, נפׁשֹו את אחד ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּכל

ּומקֹור  האׁש, מיסֹוד ּגםּֿכן ׁשהיא ְְְִִֵֵֶַָָָּבׁשרׁשּה

העליֹונה, מרּכבה קדׁש, ּבהררי ויסּודתּה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחּוצבּה

ירידת  ׁשּלאחר אּלא כּו', ׁשֹור ּפני אריה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּפני

ׁשמרי  ׂשרים, ּבׁשבעים והתלּבׁשּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָוהׁשּתלׁשלּות

והּכח  הּזה עֹולם ּתענּוגי נמׁש ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹהאֹופּנים,

האׁש, חמימּות ּבחינת ּגםּֿכן ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָהּמתאּוה

להעלֹות  וצרי ּדֹולק, זר אׁש הּוא הרע הּיצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָוגם

אׁש ּבחינת לׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָאת

יצרֹו יֹום ׁש"ּבכל לבאר, ּוממׁשי כּו'. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

להמׁשי יֹום ּבכל וצרי עליו", מתּגּבר אדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשל

ּכתיב  הּנה ּכי ׁשּלמעלה. אׁש "ימים 19ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ימי  האדם, חּיי לׁשני וקצבה מסּפר ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָיּוצרּו",

גֹו' ׁשנה ׁשבעים ּבהם נּתנּו20ׁשנֹותינּו ולא , ְְְְִִִֵֶָָָֹ

אינּה הּנׁשמה ּכי  ׁשּבקרּבֹו, האלקית ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹלנפׁשֹו

כּו' לעצמּה ּתקּון חּיי 21צריכה מסּפר אּלא , ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

וׁשניו  הּבהמית, נפׁשֹו ּבֹו להתלּבׁש נּתן ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהאדם

חכמתֹו ׁשּׁשערה ּבּמסּפר לֹו יתּברקצּובים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ּכלּֿכ מּמּנה להעלֹות ּבנפׁשֹו לׂשאת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשּיּוכל

כּו' הּכלים ּבׁשבירת ׁשּמה ׁשּנפלּו ונצֹוצים ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּכחֹות

ועלֿ חסידּות). מאמרי ּברּבּוי זה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ(ּכמבאר

הּוא  הּתפּלה ׁשּבעבֹודת ׁשהּמלחמה נמצא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָּפיֿזה

ירידת  ענין ּכל ּתכלית ׁשּזֹוהי ועד עקרי, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָענין
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תצ 17) "כי לד"ה ומציין א) כ, (דשופטים מלחמה על תתסד) (ע' שופטים באוה"ת שהקשה למלחמה".כמו ראה 18)א

ואילך. ד ע, בלק טז.19)לקו"ת קלט, י.20)תהלים צ, ב).21)שם (מח, פל"ז תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·BÁ ‡l‡ ˙eL¯17,‰a¯„‡Â ענייני , שאר ככל רגילה חובה לא ¿∆»»¿«¿«»
ה  אלא והמצוות eiÁ‰Ó·התורה ¯˙BÈ „BÚ) ‰ÏB„b ¯˙Bi‰ ‰·BÁ»«≈¿»≈≈«ƒ

˙Bˆn‰ Ìei˜c18'ה בעבודה ומיוחד מסויים עניין היא מהן אחת שכל ¿ƒ«ƒ¿
ויסודי  כללי עניין היא הבהמית הנפש של המתאווה כוח על ההתגברות ואילו

ה' Ô·enÎÂבעבודת של ), החשיבות ¿«»
'מלחמה' הנקראת התפילה עבודת

Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ‰nÓ7 ƒ«∆¿»≈«≈«»≈
תורה' ב'לקוטי זה »¿ÔÈÚL∆ƒבמאמר

של  הפנימי ‰e‡התוכן ‰lÙz‰«¿ƒ»
עניין  של הרוחנית למשמעות בדומה

‡˙הקרבנות  „Á‡ Ïk ·È¯˜iL∆«¿ƒ»∆»∆
˙ÈÓ‰a‰ BLÙ אותה ויקרב «¿««¬ƒ

האלוקות d˙BÏÚ‰Ïלאלוקות, אל ¿«¬»
dL¯La d¯L˜Ïe העליון ומקורה ¿«¿»¿»¿»

‡È‰L הבהמיתהנפש,ÔkŒÌb ולא ∆ƒ«≈
ומקורה  שורשה האלוקית הנפש רק

הבהמית  הנפש גם אלא בקדושה,

הוא  שלה ‰‡Lהשורש „BÒÈÓƒ»≈
העליון, d·ˆeÁהרוחני ¯B˜Óe¿¿»

L„˜ È¯¯‰a d˙„eÒÈÂ בדרגות ƒ»»¿«¿≈…∆
באלוקות, ««¿∆k¯Ó·‰גבוהות

,‰BÈÏÚ‰ כמתואר יש, ובמרכבה »∆¿»
עליונים  מלאכים יחזקאל, בנבואת

נאמר  עליהם הקודש' 'חיות הנקראים

להם  BL¯שיש Èt ‰È¯‡ Èt¿≈«¿≈¿≈
,'eÎ הם בקדושה אלה נעלים ועניינים

הבהמית  הנפש של והמקור השורש

˙„È¯È ¯Á‡lL ‡l‡∆»∆¿««¿ƒ«
˙eLaÏ˙‰Â ˙eÏLÏzL‰Â¿ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«¿
שהם  כפי באלוקות הנעלים העניינים

להתלבש  העליונה במרכבה

ÌÈ¯N ÌÈÚ·La,העולם אומות של ¿ƒ¿ƒ»ƒ
מקור  שמהוות רוחניות בחינות היינו

העולם, אומות לשבעים השפעה

ÌÈpÙB‡‰ È¯ÓL הפסולת , ¿»≈»«ƒ
העליונים  המלאכים של והחיצוניות

'אופנים' יסוד CLÓהנקראים מבחינת האמורות, העליונות מהדרגות למטה ƒ¿»
שלמעלה  ‰e‡˙n‰האש Ák‰Â ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚz אלה לתענוגים «¬≈»«∆¿«…««ƒ¿«∆

L‡‰ ˙eÓÈÓÁ ˙ÈÁa ÔkŒÌb ‡e‰L הן גשמיים לתענוגים והתאוות ∆«≈¿ƒ«¬ƒ»≈
בוערת, כאש ‰¯Úחזקות ¯ˆi‰ Ì‚Â עצמו,˜ÏBc ¯Ê L‡ ‡e‰ ¿««≈∆»«≈»≈

CÈ¯ˆÂ'מלחמה' הנקראת התפילה, ‰LÙpבעבודת ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ¿»ƒ¿«¬∆«∆∆
.'eÎ ‰ÏÚÓlL L‡ ˙ÈÁa dL¯LÏ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»¿»¿ƒ«≈∆¿«¿»

CÈLÓÓeהזקן ‡„Ìאדמו"ר ÏL B¯ˆÈ ÌBÈ ÏÎa"L ,¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿∆»»
"ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó יצרו את להכניע הצליח האדם אתמול אם גם מחדש, ƒ¿«≈»»

עליו, CÈLÓ‰Ïולהתגבר ÌBÈ ÏÎa CÈ¯ˆÂ למטה ÈÁa˙מלמעלה ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL L‡ וממשיך הרע. היצר ואש התאוות אש את להכניע כדי ≈∆¿«¿»

הזו  וה'מלחמה' העבודה מדוע ומבאר

ויום, יום בכל להיות ‰p‰צריכה Èkƒƒ≈
·È˙k19"e¯ˆeÈ ÌÈÓÈ"ֿהקדוש ¿ƒ»ƒ»

ימים, ויצר ברא ≈∆LiLברוךֿהוא
ÈiÁ ÈLÏ ‰·ˆ˜Â ¯tÒÓƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈«≈

,Ì„‡‰ בתהילים הכתוב ÈÓÈכלשון »»»¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»

'B‚20ez ‡ÏÂ הקצובים , הימים ¿…ƒ¿
אדם ‰‡È˜Ï˙לכל BLÙÏ¿«¿»¡…ƒ

dÈ‡ ‰ÓLp‰ Èk ,Ba¯˜aL∆¿ƒ¿ƒ«¿»»≈»
'eÎ dÓˆÚÏ Ôe˜z ‰ÎÈ¯ˆ21 ¿ƒ»ƒ¿«¿»

גוף  בתוך לחיות למטה הנשמה וירידת

הנשמה  לצורך איננה הזה בעולם גשמי

פגם  כל בה אין הירידה שלפני עצמה

לתיקון, זקוקה tÒÓ¯ואינה ‡l‡∆»ƒ¿«
של והשנים Ôzהימים Ì„‡‰ ÈiÁ«≈»»»ƒ»
Ba LaÏ˙‰Ï בגופוBLÙ ¿ƒ¿«≈«¿

BÏ ÌÈ·eˆ˜ ÂÈLÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»»¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‰¯ÚML ¯tÒna«ƒ¿»∆ƒ¬»»¿»
BLÙa ˙‡NÏ ÏÎeiL C¯a˙Èƒ¿»≈∆«»≈¿«¿

‰pnÓ ˙BÏÚ‰Ï הבהמית מנפשו ¿«¬ƒ∆»
CkŒÏkשל כזו BÁk˙כמות »«…
ÌÈˆBˆÂ אלוקות של ניצוצות ¿ƒƒ

‰nL eÏÙpL כמו הבהמית, בנפש ∆»¿»»
בכלל הזה העולם »È·Laƒ¿ƒ¯˙בענייני

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ók) 'eÎ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿…»ƒ¿»∆
(˙e„ÈÒÁ È¯Ó‡Ó Èea¯a¿ƒ««¿≈¬ƒ
העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים

ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰L ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«ƒ¿»»∆«¬««¿ƒ»ƒ¿»
È¯˜Ú,'ה ÈÏÎz˙בעבודת È‰BfL „ÚÂ של È¯È„˙המטרה ÔÈÚ Ïk ƒ»ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«

,Ûeba ‰ÓLp‰ ירידה כמו ביותר, גדולה ירידה ¯Ó‰שהיא ‡¯‚È‡Ó «¿»»«≈ƒ¿»»»
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ebe'ח jaie` lr dnglnl `vzÎik

עמקּתא  לבירא רמה מאיגרא ּבּגּוף, .22הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

הרׁשּות, "ּבמלחמת זה על לֹומר אפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָואי

מדּבר". ְֵַַָהּכתּוב

הּזקן ‡Cג) רּבנּו ּפרּוׁש לפי ׁשּגם הּוא, הענין «ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

קאי  לּמלחמה" "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמה

לפרׁש אפׁשר הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

רׁש"י, ּפרּוׁש לפי ּכמֹו לּמלחמה" ְְְִִִִֵֵֵַַָָ"ּכיֿתצא

מה  ּכי רׁשּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו 'אם', ְְְִִִִֶֶֶַָמּלׁשֹון

ּכל  אצל חֹובה  מלחמת היא הּתפּלה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּׁשעבֹודת

ּבתחלת  רק זה הרי מּיׂשראל, ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

אֹופּני  ׁשני אפׁשרּיים לאחריֿזה אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודתֹו,

ּדהּנה  ּבזה, והענין ּתפּלה. אֹו ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעבֹודה,

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבברּור 23מבאר אֹופּנים ׁשני ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשלֹום. ּובדר מלחמה, ּבדר הרע, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּיצר

החלּוק 24ּובכללּות  זה הּתפּלה,25הרי עבֹודת ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁש"ּדרכיה  הּתֹורה, לעבֹודת - קרבא" ְְְֲֶֶַַַַָָָָָ"ׁשעת

ׁשלֹום" נתיבֹותיה וכל נעם והינּו,26ּדרכי . ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הרע  הּיצר ּברּור ענין הּוא הּתפּלה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעבֹודת

הּמברר  התלּבׁשּות עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמּלמּטה

ולכן  הּבהמית), (נפׁש ּבּמתּברר האלקית) ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(נפׁש

הּברּור  אבל ויגיעה. מלחמה עלֿידי ּבא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

(ּכּידּוע  למּטה מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי

הּׁשמים" מן "לחם נקראת ּבדר27ׁשהּתֹורה ,( ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּתֹו לימּוד ׁשעלֿידי ממׁשימּמילא, האדם רה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מתּבּטל  ועלֿידיֿזה ּבנפׁשֹו, אלקּות ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַֹּומגּלה

מּובן  ועלּֿפיֿזה מאליו. הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ(ּומתּברר)

(ׁשהּוא  מלחמה עלֿידי הרע הּיצר ׁשּברּור ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה

הרׁשּות", "מלחמת נקרא הּתפּלה) עבֹודת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָענין

עבֹודה  עלֿידי מנּוחה, ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָּכי

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

ב.22) ה, חגיגה - חז"ל לשון ועוד.23)ע"פ ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת ואילך. ד ה, בראשית גם 24)תו"א - בפרטיות

טעהמ"צ  וראה א). כד, אורה (שערי בבלי וש"ס ירושלמי ש"ס או סכ"ו), אגה"ק תניא (ראה דטו"ר ואילנא עה"ח יש בתורה

תפלה  - ובתפלה כו'; הקליפה לשבר כדי ההלכה עסק כו' בכח מקשה הי' שהאריז"ל שם, המצוות ושער ואתחנן להאריז"ל

ג). סה, בשלח (תו"א עונג לשבת וקראת ודשבת ואילך).25)דחול קס ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט נ"ח ת"ר ד"ה בארוכה ראה

ואילך). 105 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד משה יז.26)ויאמר ג, ב.27)משלי קסה, שלו פסחים במסכת של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡z˜ÓÚ ‡¯È·Ï22 לבור גבוה ÏÚעמוק.מגג ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â ¿≈»¬ƒ¿»¿≈∆¿»««

,"¯a„Ó ·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa" ‰Ê השאלה מתחזקת ומעתה ∆¿ƒ¿∆∆»¿«»¿«≈
שהיא  התפילה עבודת של במלחמה שמדובר הזקן אדמו"ר פירוש מתאים איך

מדבר  שהכתוב רש"י פירוש עם ה' בעבודת עיקרי ועניין גמורה חובה

רשות'? ב'מלחמת

ÈÙÏ ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»∆«¿ƒ
‰ÓL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t≈«≈«»≈∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
¯LÙ‡ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»∆¿»
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" L¯ÙÏ¿»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»
ÔBLlÓ ,È"L¯ Le¯t ÈÙÏ BÓk¿¿ƒ≈«ƒƒ¿
,˙eL¯ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'Ì‡'ƒ∆∆ƒ¿»∆¿
תצא, שלא וייתכן שתצא ייתכן היינו

הציוויים  קיימים אזי תצא ואם

שעבודת  ואף הפרשה, שבהמשך

ה', בעבודת עיקרי עניין היא התפילה

תצא", "כי לפרש אפשר זה בעניין גם

דבר  היינו תצא", "אם של במשמעות

יהיה, שלא Ó‰שייתכן Èkƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚM∆¬««¿ƒ»ƒ

‰·BÁ ˙ÓÁÏÓ'רשות' ‡ˆÏולא ƒ¿∆∆»≈∆
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ ,B˙„B·Ú ˙ÏÁ˙a ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ«¬»¬»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï את עבר שהאדם לאחר ¿«¬≈∆
ועלה  ה' בעבודת הראשון השלב

גבוהה, יותר ÈLלדרגה ÌÈi¯LÙ‡∆¿»ƒƒ¿≈
B‡ ‰¯Bz ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»»

‰lÙz שעבודת בהכרח התפילה ולא ¿ƒ»
ש  כפי לגביו, גמורה חובה ממשיך היא

ומבאר.

¯‡·Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa23 בתורת ¿«»¿

‡ÌÈpÙBהחסידות ÈL LiL∆≈¿≈«ƒ
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯·a הטוב הפרדת ¿≈«≈∆»«

והעלאתו  ותיקונו שבו, מהרע שבו

ÓÁÏÓ‰לקדושה, C¯„a מתוך ¿∆∆ƒ¿»»
איתו, ÌBÏLמאבק C¯„·e ידי על ¿∆∆»

לטוב. אותו גם שהופכים

˙eÏÏÎ·e24 ההבדל כללי, באופן ƒ¿»

שלום  בדרך לבירור מלחמה בדרך בירור ‰eÏÁ˜בין ‰Ê È¯‰25 ההבדל ¬≈∆«ƒ
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈa,מלחמה בדרך בירור ˜¯·‡"שהיא ˙ÚL" ≈¬««¿ƒ»¿«¿»»

להתגבר  כדי הרע יצר עם ישירה התעסקות ידי על בירור ומלחמה, קרב שעת

- È˙B·È˙‰עליו ÏÎÂ ÌÚ ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c"L ,‰¯Bz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««»∆¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»
"ÌBÏL26, עיסוק ידי על בירור »

מתברר  הרע שהיצר באופן בתורה

‰lÙz‰ממילא. ˙„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿ƒ»
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈«≈∆»«

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היצר אל ירידה ƒ¿«»¿«¿»
למעלה מלמטה והעלאתו »ŒÏÚהרע

LÙ) ¯¯·n‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«¿»≈∆∆
LÙ) ¯¯a˙na (˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»≈∆∆

(˙ÈÓ‰a‰ על היא ההתלבשות והרי ««¬ƒ
המתברר, אל יורד שהמברר ≈«¿ÔÎÏÂידי

‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê∆»«¿≈ƒ¿»»
‰ÚÈ‚ÈÂ מגע מחייבת ה'התלבשות' כי ƒƒ»

הבהמית. והנפש הרע היצר עם קרוב

‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿≈»
Úe„ik) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ƒ¿«¿»¿«»«»«
ÔÓ ÌÁÏ" ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈∆∆ƒ

"ÌÈÓM‰27, שיורד רוחני  מזון  «»«ƒ
הוא  והבירור למטה), מלמעלה ונמשך

È„ÈŒÏÚL ,‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»∆«¿≈
CÈLÓÓ Ì„‡‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»»»»«¿ƒ

למטה  ‡e˜Ï˙מלמעלה ‰l‚Óe¿«∆¡…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,BLÙa כאשר ¿«¿¿«¿≈∆

בגלוי, האדם בנפש מאירה האלוקות

Ú¯‰ ¯ˆi‰ (¯¯a˙Óe) Ïha˙Óƒ¿«≈ƒ¿»≈«≈∆»«
ÂÈÏ‡Ó בו 'להתלבש' צורך מבלי ≈≈»

ישירות. אתו ולהתעסק

Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הפנימי הטעם ¿«ƒ∆»
‰¯Úעל  ¯ˆi‰ ¯e¯aL ‰Ó«∆≈«≈∆»«

ÔÈÚ ‡e‰L) ‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿«
‡¯˜ (‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»ƒ¿»

,"˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ" שאכן אף ƒ¿∆∆»¿
ה', בעבודת עיקרי בעניין Èkƒמדובר

BLÈגםÏL ÔÙB‡a ¯e¯a ∆¿≈¿∆∆
‰ÁeÓ,'ו'מלחמה קרב ŒÏÚללא ¿»«

‰¯Bz ÏL ‰„B·Ú È„È כמבואר ¿≈¬»∆»
לעיל.
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ט d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

הּפרׁשה  ּבסּיּום ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ּתֹורה. 28ׁשל ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

גֹו', איבי מּכל ל אלקי הוי' ּבהניח ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָֹֹוהיה

ּוכמֹו מלחמה, ׁשל ּבענין צֹור אין ְְְְִִֵֶֶֶָָָָׁשאז

גֹו',29ׁשּכתּוב  לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ְְְִִִֶַָָָָָ

חרב 30ּוכתיב  אפילּו ּבארצכם, לאֿתעבר וחרב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשלֹום  מנּוחה,31ׁשל ּבדר היא העבֹודה ואז , ְְְֲִֶֶֶָָָָָ

הּתֹורה. לימּוד ׁשעלֿידי העבֹודה אֹופן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

ּומּצב  ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם זאת, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹועֹוד

הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ּבענין צֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

העבֹודה  ׁשּזֹוהי הּתֹורה, לימּוד עלֿידי ְֲִִִֵֵֶַַָָָהּנה

הּתפּלה  עבֹודת ּגם נעׂשית מנּוחה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבדר

העסק  ׁשּמעלת ּדכׁשם והינּו, לגמרי. אחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

מּתֹורה  יֹותר ּגבֹוּה הּוא הּתפּלה ׁשאחר ְִִֵֶַַַַַָָָָּבּתֹורה

הּתפּלה  ּפֹועלת 32ׁשּקֹודם ּׁשהּתפּלה מה ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּפעּולה  ּגם יׁשנּה ּכמֹוֿכן הּנה הּתֹורה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשּנעׂשית  הּתפּלה עבֹודת על הּתֹורה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָּדלימּוד

יֹותר. נעלה ְֲֵֶֶַּבאֹופן

אֹופּני LÈÂד) ׁשני ּבענין לעיל האמּור לקּׁשר ¿≈ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ

ׁשל  ענינֹו עם ותֹורה, ּדתפלה ְְְֲִִִִֶָָָָָהעבֹודה

ׁשּבדרּוׁשי  הּידּוע עלּֿפי ּובפרט אלּול. ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹחדׁש

ּבפרׁשת  ּכבר הּנה ּתֹורה', ׁשּב'לּקּוטי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהחסידּות

ועלֿ אלּול, חדׁש עניני אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְֱִֵֵֶַָֹ"ראה"

והענין אחתּֿכּמהֿוכּמ "ּכיֿתצא". ּבפרׁשת ה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ּכתיב  ּדהּנה לי"33ּבזה, ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְֲִִִִִִֵֶָ

אלּול  וידּוע 34(ראׁשיּֿתיבֹות ּבּׁשֹוׁשּנים". הרֹועה ( ְֱִֵֵֶַַַָָָ

ּבּׁשֹוׁשּנים" "הרֹועה ּבענין ּפרּוׁשים ׁשני .35ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכנגד  עלין ּתליסר ּבּה יׁש ׁשּׁשֹוׁשּנה אחד, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּוׁש

ּדרחמי  מכילין אלּול 36י"ג ׁשּבחדׁש והינּו, , ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַֹ

הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשּי37מאירֹות זה וענין , ְְְֲִִִִֶַַָָָ

ּתקרי  אל ׁשני, ּופרּוׁש הּתפּלה. לעבֹודת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּבכללּות
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יט.28) כה, יט.29)פרשתנו נה, ו.30)תהלים כו, ע'31)בחוקותי תש"ד ואילך. קנב ע' תרנ"ט סה"מ וראה ב. כב, תענית

ואילך. 106 ע' ב.32)83. צו, ברכה ג.33)לקו"ת ו, שם.34)שה"ש שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי

בלקו"ת 35) לדודי אני בד"ה ואילך).הובאו ד (לב, ראה א.36)פ' א, זח"א א.37)ראה שם, לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ28 כי פרשת השבוע פרשת ¿∆««∆»¿ƒ«»»»

‚B',תצא  EÈ·È‡ ÏkÓ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÁÈ‰a ‰È‰Â,כלומר ¿»»¿»ƒ«¬»»¡…∆¿ƒ»…¿∆
שיהיו  ישראל לבני מסייע הקדושֿברוךֿהוא שבו מצב על מדברת התורה

סביבם האויבים מכל ÓÁÏÓ‰,במנוחה ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
·e˙kL BÓÎe29 המלך דוד בדברי ¿∆»

כלפיו  וההתנגדות המרד הפסקת לגבי

אבשלום  אנשי ·ÌBÏLמצד ‰„t»»¿»
'B‚ ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ וניצחון פדות «¿ƒƒ¿»ƒ

במלחמה, צורך ללא שלום, בדרכי

·È˙Îe30ֿשהקדוש בברכות בתורה ¿ƒ
קיום  על ישראל לבני מבטיח ברוךֿהוא

Ú˙Œ‡Ï·¯המצוות  ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…
,ÌÎˆ¯‡a ז"ל חכמינו ואמרו ¿«¿¿∆

היא  ÏLשהברכה ·¯Á eÏÈÙ‡¬ƒ∆∆∆
ÌBÏL31 כלומר בארץ, תעבור לא גם »

ואפילו  כלל מלחמה שום בו שאין מצב

מלחמה, כלי ‰B·Ú„‰לא Ê‡Â¿»»¬»
e‰fL ,‰ÁeÓ C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆¿»∆∆
È„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆«¿≈

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ.לעיל כמבואר ƒ«»
,˙‡Ê „BÚÂ לידי בא שבו נוסף עניין ¿…

ללא  היא ה' שעבודת זה עניין ביטוי

של  בדרך אלא ומאבקים מלחמות

ÌÈ‡ˆÓשלום, ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ¿»ƒ
C¯Bˆ LiL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈∆
˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»»∆«¬«

,‰lÙz‰ המצב שזה לעיל כאמור «¿ƒ»
הראשונים  בשלבים העבודה', 'בתחילת

ה', eÓÈÏ„בעבודת È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
‰¯Bz‰,לתפילה בנוסף עוסקים בו «»

C¯„aL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆¿∆∆
‰ÁeÓ,מלחמה כל ÈNÚ˙ללא ¿»«¬≈

ÔÙB‡a ‰lÙz‰ ˙„B·Ú Ìb«¬««¿ƒ»¿∆
È¯Ó‚Ï ¯Á‡ על אף פי וזאת «≈¿«¿≈

כן  עצמה מצד התפילה שעבודת

לעיל. כמבואר במלחמות, קשורה

˜ÒÚ‰ ˙ÏÚnL ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«¬«»≈∆
‡e‰ ‰lÙz‰ ¯Á‡L ‰¯Bza«»∆«««¿ƒ»
Ì„BwL ‰¯BzÓ ¯˙BÈ dB·b»«≈ƒ»∆∆

‰lÙz‰32‰Ó e‰fL , «¿ƒ»∆∆«
,‰¯Bz‰ ÏÚ ˙ÏÚBt ‰lÙz‰M∆«¿ƒ»∆∆««»

כל  זאת עם אבל ה' בעבודת שונים עניינים שני הם והתפילה התורה כלומר,

התפילה  שלאחר התורה שללימוד וכשם בשני, ויתרון מעלה פועל מהם אחד

לימוד  לגבי מעלה בו יש ולכן לו, שקדמה מהתפילה כתוצאה ויתרון מעלה יש

התפילה, שקודם ‰ÏeÚt‰התורה Ìb dLÈ ÔÎŒBÓk ‰p‰ וההשפעה ƒ≈¿≈∆¿»««¿»
˙ÈNÚpL ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÏÚ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏc כתוצאה התפילה, ¿ƒ«»«¬««¿ƒ»∆«¬≈

ÏÚ‰התורה,מלימוד  ÔÙB‡a¿∆«¬∆
¯˙BÈ.עצמה מצד התפילה מאשר ≈

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»»¿≈
Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL ÔÈÚa‰„B· ¿ƒ¿«¿≈«≈»¬»

BÈÚ ÌÚ ,‰¯B˙Â ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿»
המיוחדת  ה' L„Áועבודת ÏL∆…∆

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e .ÏeÏ‡¡ƒ¿»«ƒ«»«
ÈLe¯„aL מאמרי˙e„ÈÒÁ‰ ∆ƒ¿≈«¬ƒ

¯·k ‰p‰ ,'‰¯Bz ÈËewÏ'aL∆¿ƒ≈»ƒ≈¿»
"‰‡¯" ˙L¯Ùa היא שקביעותה ¿»»«¿≈

אלול  חודש בראש או מברכים בשבת

L„Á ÈÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»ƒ¿¿≈…∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeÏ‡¡¿««««»¿«»

"‡ˆ˙ŒÈk" ˙L¯Ùa שקביעותה ¿»»«ƒ≈≈
וכמה  כמה עברו שכבר לאחר היא

אלול. מחודש ימים

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â33 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
השירים' È„B„Ïב'שיר È‡"¬ƒ¿ƒ
"ÈÏ È„B„Â נמשכים ישראל, בני אני, ¿ƒƒ

הקדושֿברוךֿהוא, אל ומתקרבים

אל  ומתקרב נמשך והקדושֿברוךֿהוא

ישראל  ≈≈«(¯‡B·ÈzŒÈL˙בני
ÏeÏ‡34."ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰ ( ¡»∆««ƒ

ÌÈLe¯t ÈL LiL Úe„ÈÂ¿»«∆≈¿≈≈ƒ
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰" ÔÈÚa35. ¿ƒ¿«»∆««ƒ

da LÈ ‰pLBML ,„Á‡ Le¯t≈∆»∆«»≈»
ÔÈÏÚ ¯ÒÈÏz עלים עשרה שלוש ¿≈«»ƒ

ÈÓÁ¯c ÔÈÏÈÎÓ ‚"È „‚k36 ¿∆∆¿ƒƒ¿«¬≈
הרחמים  מידות עשרה שלוש

ג. רחום. ב. אֿל. א. בתורה, (האמורות

חסד. ורב ו. אפים. ה. ארך. ד. וחנון.

י. לאלפים. ט. חסד. נוצר ח. ואמת. ז.

יג. וחטאה. יב. ופשע. יא. עוון. נושא

‡ÏeÏונקה). L„ÁaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿…∆¡
˙B¯È‡Ó ומתגלות˙BcÓ ‚"È ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰37‰Ê ÔÈÚÂ גילוי , של »«¬ƒ¿ƒ¿»∆

הרחמים eÏÏÎa˙מידות CiL«»ƒ¿»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««¿ƒ»
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ebe'י jaie` lr dnglnl `vzÎik

ׁשּׁשֹונים  אּלא ׁשּׁשֹונים 38ׁשֹוׁשּנים ּבאֹותם , ְִִִֶֶֶַָָ

י"ג 39ּבּתֹורה  התּגּלּות ׁשּבענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִִֵֶַַַָ

ּב"הרֹועה  הראׁשֹון (הּפרּוׁש הרחמים ְֲִִִֵֶַַָָָמּדֹות

י"ג  התּגּלּות ּבין ּגדֹול הפרׁש יׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָּבּׁשֹוׁשּנים")

י"ג  להתּגּלּות אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים ְְְֱֲִִִֶֶַַָֹמּדֹות

הּכּפּורים  ׁשּביֹום הרחמים ואחד 40מּדֹות , ְְֲִִִִֶַַַַָ

הרחמים  מּדֹות י"ג ּׁשהתּגּלּות הּוא, ְֲִִִִִֶַַַָהחלּוקים

ׁשּבא  לי" "ּדֹודי ענין עקר הּוא הּכּפּורים ְְִִִִִִֶֶַַַָׁשּביֹום

התּגּלּות  ואלּו לדֹודי", ּד"אני העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָלאחרי

ענין  הּוא אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות ְְֱֲִִִֶֶַַָֹי"ג

ּד"אני  העבֹודה את לעֹורר ׁשענינֹו לי" ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָ"ּדֹודי

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת ּדהינּו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלדֹודי",

עלֿ ׁשּזהּו האתערּותאּֿדלתּתא, את ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמעֹוררת

ּכמֹו למּטה, מלמעלה ׁשהיא הּתֹורה ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּדר

ענין  ׁשּגם ונמצא, (ּכּנ"ל). הּׁשמים מן ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָלחם

אלּול  ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות י"ג ְְֱֲִִִֶֶַַָֹהתּגּלּות

ּגם  ׁשּׁשּי ּבאֹופן הּוא הּתפלה, לענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשּי

הּוא  הּתפּלה ענין ּגם הּנה ׁשּלכן הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלענין

ג). סעיף (ּכּנ"ל יֹותר נעלה ְְֲִֵֶֶַַַּבא ֹופן

e‰ÊÂּכ הּׁשנה ּכל על אלּול ּדחדׁש ּולּה,הּיתרֹון ¿∆ְְֱִֶַַַָָָָֹ

הּתפּלה  ּבענין רק לא היא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹׁשּמעלתֹו

אּלא  ּבּׁשֹוׁשּנים"), ּד"הרֹועה הראׁשֹון ְִִֵֶֶַַַָָָ(הּפרּוׁש

ּד"הרֹועה  הּׁשני (הּפרּוׁש הּתֹורה ּבענין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּגם

ּבלימּוד  יֹותר להֹוסיף צרי ׁשּלכן ְְִִִִֵֵֶַַָָּבּׁשֹוׁשּנים"),

וׁשלֹום  מנּוחה ׁשּבדר העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה,

הּתֹורה, ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ּובפרט ְְְְִִִִֵַַַָָָּדוקא,

כּו' מחלֹוקת ולא כּו' קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית ׁשּבּתֹורה, ּדרזין ורזין ּכֹולל 41רזין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּוׁשלמּות  אמּתית ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשלֹום, ּבדרכי חּוצה הּמעינֹות הפצת ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּגם

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה גֹו', בׁשלֹום" ּד"ּפדה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהענין

הּיעּוד  יקּוים מכּסים.42ׁשאז לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ מלאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL Le¯Ùe,"בשושנים ‡l‡ב"הרועה ÌÈpLBL È¯˜z Ï‡ ≈≈ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ∆»

LÌÈBM38ÌÈBML Ì˙B‡a ולומדים, ונמצא Bza39¯‰ועוסקים ∆ƒ¿»∆ƒ«»
התורה, לימוד עניין והן מלחמה, בדרך הבירור התפילה, עבודה עניין שהן

אלול. לחודש במיוחד שייך שלום, בדרך הבירור

˙elb˙‰ ÔÈÚaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿«
Le¯t‰) ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ«≈
‰ÚB¯‰"a ÔBL‡¯‰»ƒ¿»∆

"ÌÈpLBMa שלשושנה בכך הקשור ««ƒ
כאמור  עלים, עשרה שלוש LÈיש (≈

‚"È ˙elb˙‰ ÔÈa ÏB„b L¯Ù‰∆¿≈»≈ƒ¿«
ÏeÏ‡ L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆¿…∆¡
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL40„Á‡Â , ∆¿«ƒƒ¿««
˙elb˙‰M ,‡e‰ ÌÈ˜eÏÁ‰«ƒƒ∆ƒ¿«
ÌBÈaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿
ÔÈÚ ¯˜Ú ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ«ƒ¿«

"ÈÏ È„Bc" של והתקרבות התגלות ƒƒ
בדרך  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

למטה È¯Á‡Ïמלמעלה ‡aL∆»¿«¬≈
"È„B„Ï È‡"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¬ƒ¿ƒ
בדרך  לאלוקות האדם של התקרבות

למעלה, ‰˙elb˙מלמטה eÏ‡Â¿ƒƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆

‡e‰ ÏeÏ‡ למטה מלמעלה הארה ¡
BÈÚL "ÈÏ È„Bc" ÔÈÚƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»
È‡"c ‰„B·Ú‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»¬»¿¬ƒ

"È„B„Ï,למעלה eÈ‰c,מלמטה ¿ƒ¿«¿
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות, מצד מלמעלה, התעוררות

Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆∆»ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

ÔÈÚהאדם, C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆ƒ¿«
‡È‰L ‰¯Bz‰ והמשכה הארה «»∆ƒ

ÌÁÏ BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿∆∆
.(Ï"pk) ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒ««

˙elb˙‰ ÔÈÚ ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«ƒ¿«ƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆
,‰ÏÙz‰ ÔÈÚÏ CiML ÏeÏ‡¡∆«»¿ƒ¿««¿ƒ»

לעיל, CiMLכמבואר ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«»
‰p‰ ÔÎlL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚÏ Ìb«¿ƒ¿««»∆»≈ƒ≈

התורה מלימוד ÔÈÚכתוצאה Ìb«ƒ¿«
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿∆«¬∆
.(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ¯˙BÈ≈««¿ƒ

ÔB¯˙i‰ e‰ÊÂ המיוחדת ‰M‰והמעלה Ïk ÏÚ ÏeÏ‡ L„Ác ¿∆«ƒ¿¿…∆¡«»«»»
Le¯t‰) ‰lÙz‰ ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ B˙ÏÚnL ,dÏek»∆«¬»ƒ…«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈

,"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÔBL‡¯‰ הרחמים מידות י"ג ‡l‡עניין ,( »ƒ¿»∆««ƒ∆»
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÈM‰ Le¯t‰) ‰¯Bz‰ ÔÈÚa Ìb עניין «¿ƒ¿««»«≈«≈ƒ¿»∆««ƒ

התורה  דברי של ÔÎlLהשינון ,(∆»≈
¯˙BÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ אלול בחודש »ƒ¿ƒ≈

È‰BfLגם ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»∆ƒ
‰ÁeÓ C¯„aL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿∆∆¿»

,‡˜Âc ÌBÏLÂ עם קרוב מגע ללא ¿»«¿»
כמו  הבהמית והנפש הרע היצר

התפילה, עניין Ë¯Ù·eבעבודת ƒ¿»
במיוחד  הוא התורה בלימוד השלום

˙eiÓÈt „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒƒ
ÔÈÊ¯ ,‰¯Bz‰סודותÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â «»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

סודות  חלק BzaL¯‰,וסודי שעל ∆«»
נאמר  בתורה ÔÓzזה ˙ÈÏc שאין ¿≈«»

ÏÂ‡שם 'eÎ ‡ÈLe˜ ‡Ï…¿»¿…
'eÎ ˙˜BÏÁÓ41, שהשלום היינו «¬∆

כך  כדי עד מודגשים המלחמה והעדר

אין  עצמם התורה בדברי שאפילו

מחלוקות  ואין Ìbקושיות ÏÏBk≈«
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ פנימיות של ¬»«««¬»

ÌBÏL,התורה  ÈÎ¯„a ‰ˆeÁ»¿«¿≈»
˙ÈzÓ‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ¬ƒƒ
‰„t"c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»»

,'B‚ "ÌBÏL· האמיתית הפדות ¿»
‰‡ÈzÓ˙והשלימה ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
„eÚi‰ ÌÈe˜È Ê‡L ,e˜„ˆ42 ƒ¿≈∆»¿««ƒ

העולם  מצב על ישעיהו הנביא שאמר

המשיח Úc‰בימות ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
קרקע  כל את מכסים הים שמי כשם

ותמלא  תכסה ה' את הדעה כך הים,

כולו. העולם כל את
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