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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï ליּכנס רצּו ׁשּלא המרּגלים טענת ענין ¿»ƒְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

אכלת  ארץ ׁשהיא ואמרּו יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹלארץ

ּדארעא 1יֹוׁשביה  הענין ּולבאר להקּדים יׁש , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אכלת 2אתּבּטלת  "ארץ עלּֿדר (ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ּפירּוׁש3יֹוׁשביה"), . ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָ

נפלּו ּד'תהּו' קדמאין מלכין ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהראׁשֹון,

(ארעא) הּמלכּות ספירת הּנה הּכלים, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָּבׁשבירת

ּבׁשבירה  נפלה לא אבל מּפעּולתּה, אתּבּטלת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹרק

הּדבר  וטעם הּׁשבירה 4כּו', לסּבת הּטעם ּכי , ְְְִִִַַַַַַַַָָָ

וענין  כּו', יׁשּות ּבחינת ּבהם ׁשהיה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא

מלכּות, ּבבחינת ולא הּמּדֹות, ּבׁשאר רק הּוא ְְְְִִִִֶַַַַָֹזה

ׁשעם  והינּו, ,ּכלּֿכ מּורגׁש יׁש ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינּה

ּבחינת  ּגם ּבּה יׁש מּכלֿמקֹום יׁש, ּבחינת ְְֱִִִֵֵַַַָָָָהיֹותּה

יחד, הּללּו הפכים  ׁשני ּבטבעּה וסֹובלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבטּול,

אּלא  לגמרי, ּונפילה ׁשבירה ּבּה היה לא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹולכן

אֹור  ׁשּנעּדר אתּבּטלת", ּד"ארעא ּבאֹופן ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָרק

ּכמבאר  הׁשני, ּופירּוׁש ּבלבד. ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹהתּפּׁשטּותּה

ּתֹורה' ּבתפּלה,5ּב'לּקּוטי נפׁש' ה'מסרּות ּבענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

העֹולה  ּכׁשלהבת הּנפׁש, מהּות ּכח ׁשּתתּבּטל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד

ׁשּזהּו ,יתּבר ּבאֹורֹו ּולהּדבק להּכלל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמאליה

ּגם  יׁש לזה ּובהתאם אתּבּטלת". "ארעא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָענין

ּפירּוׁש יֹוׁשביה. אכלת ארץ ּבענין ּפירּוׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשני

ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכדאיתא 6הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵָָָָָָ
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לב.1) יג, ב.2)פרשתנו קעו, זח"ב - רפ"א דצניעותא ואילך.3)ספרא שמו ס"ע תרל"א סה"מ גם אוה"ת 4)ראה גם ראה

ב. יז, א.5)בראשית מ, ג.6)בהר עט, שמע"צ דרושי לקו"ת גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של הפנימית ¯ˆeהמשמעות ‡lL ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ÚË ¿»ƒƒ¿««¬««¿«¿ƒ∆…»

‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡ ı¯‡ ‡È‰L e¯Ó‡Â ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ÒkÈÏ1, ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿∆ƒ∆∆…∆∆¿∆»
ÔÈÚ‰ ¯‡·Ïe ÌÈc˜‰Ï LÈ בזוהר ‡˙Ïha˙הנזכר ‡Ú¯‡c2 ≈¿«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«¿«

להלן  שיוסבר וכפי התבטלה, ‡ÏÎ˙הארץ ı¯‡" C¯cŒÏÚ e‰fL)∆∆«∆∆∆∆…∆∆
"‰È·LBÈ ביטול היא משמעותו שגם ¿∆»

שתמורת  הארץ של האמיתי עניינה

היא  עליה לדרים מושב מקום היותה

יושביה' 'אוכלת Êa‰נעשית LiL ,(∆≈»∆
ÌÈLe¯Èt ÈL3.החסידות בתורת ¿≈≈ƒ

¯L‡kL ,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt≈»ƒ∆«¬∆
ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ הקדמונים המלכים «¿ƒ«¿»ƒ

'e‰˙'c שקדם התוהו עולם של ¿…
בסמוך, שיוסבר כפי ה'תיקון', לעולם

‰p‰ ,ÌÈÏk‰ ˙¯È·La eÏÙ»¿ƒ¿ƒ««≈ƒƒ≈
‡Ú¯‡) ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿«¿»
מצמיחה  שהארץ כשם כי ארץ הנקראת

היא  המלכות ספירת כך פירות,

התהוות  היא שבאמצעותה הספירה

בביטול  היא שהארץ וכשם הנבראים,

ספירת  כך עליה"), דשין ("שהכול

לה  "דלית ביטול, הוא עניינה המלכות

עניין  הוא ה' ובעבודת כלום", מגרמה

שמים  מלכות עול ¯˜קבלת («
‡Ï Ï·‡ ,d˙ÏeÚtÓ ˙Ïha˙‡ƒ¿«¿«ƒ¿»»¬»…

,'eÎ ‰¯È·La ‰ÏÙ על כלומר, »¿»«¿ƒ»
המלכים  אודות וישלח בפרשת הכתוב

לבני  מלך מלוך לפני באדום שמלכו

וחסידות  בקבלה מבואר ישראל,

שלעולם  לכך הכוונה הרוחני שבמובן

'עולם  הנקרא לבסוף, שנברא כפי

ובעוד  התוהו' 'עולם קדם התיקון'

השתלשלות' 'סדר יש שב'תיקון'

ומאיר  יורד האלוקי האור בו מסודר

מלובשים  כשהאורות לדרגה מדרגה

של  עולמם התוהו, בעולם הרי בכלים,

מרובים המל  אורות היו הקדמונים, כים

ל'שבירת  שגרם דבר מועטים וכלים

האורות  את להכיל יכלו שלא הכלים'

ועל  הקדושה, ניצוצות של 'נפילה' הייתה הכלים משבירת וכתוצאה המרובים,

ספירת  אבל התוהו שבעולם במידות בעיקר הייתה שה'שבירה' כאן מבואר כך

ו'שבירה' 'נפילה' בה הייתה ולא התבטלה רק ‰c·¯המלכות ÌÚËÂ4, ¿«««»»
˙ÈÁa Ì‰a ‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ ‰¯È·M‰ ˙aÒÏ ÌÚh‰ Èkƒ«««¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ«

,'eÎ ˙eLÈ מכך נגרמה התוהו בעולם הכלים' ש'שבירת בחסידות כמבואר ≈

בינם  המידות של 'התכללות' הייתה ולא גדול בתוקף היתה ומידה מידה שכל

וכדומה שבחסד' ו'גבורה שבגבורה' 'חסד כמו עצמן Ê‰לבין ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
האור את ולהכיל להגביל יכול לא שהכלי כך כדי עד ו'ישות' ‰e‡תוקף

˙Bcn‰ ¯‡La יסוד),¯˜ הוד נצח, תפארת, גבורה, ÏÂ‡(חסד, «ƒ¿»«ƒ¿…
dÈ‡L ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿∆≈»
,CkŒÏk L‚¯eÓ LÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿»»«
LÈ ˙ÈÁa d˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡»¿ƒ«≈
עם  ספירה היא המלכות ספירת גם

מוגדרת, ומציאות «ŒÏkÓƒ'ישות'
da LÈ ÌB˜Ó,המלכות בספירת »≈»

ה'יש' לעניין ÈÁa˙במקביל Ìb«¿ƒ«
ÈL dÚ·Ëa ˙Ï·BÒÂ ,ÏeËaƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿≈

eÏl‰ ÌÈÎÙ‰'ו'ביטול 'ישות' של ¬»ƒ«»
da ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,„ÁÈ««¿»≈…»»»

È¯Ó‚Ï ‰ÏÈÙe ‰¯È·L כמו ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈
התוהו, דעולם המידות ששת בשאר

‡l‡ התוהו בעולם הכלים' 'שבירת ∆»
המלכות  בספירת ÔÙB‡aפעלה ˜«̄¿∆

¯cÚpL ,"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡"c¿«¿»ƒ¿«¿«∆∆¿»
„·Ïa d˙eËMt˙‰ ¯B‡ ואורה ƒ¿«¿»ƒ¿«
להאיר. וחדל התבטל

ÈL‰ Le¯ÈÙe ארעא' הזוהר בדברי ≈«≈ƒ
ÈËewÏ'aאתבטלת', ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz5 לגבי הזקן לאדמו"ר »

ה' בעבודת המושג »¿ÔÈÚa¿ƒמשמעות
'LÙ ˙e¯ÒÓ'‰ ההתמסרות «¿ƒ∆∆

לאלוקות  האדם של המוחלטת

„Ú ,‰lÙ˙a כך Ïha˙zLכדי «¿ƒ»«∆ƒ¿«≈
LÙp‰ ˙e‰Ó Ák בפני כמציאות …«««∆∆

ותהיה  לאלוקות תתבטל והנפש עצמה

באלוקות, נר ÏLk‰·˙נכללת של ¿«¿∆∆
‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ‰ מעלה כלפי »»≈≈∆»

ÏÏk‰Ï ביטול תוך כלולה, להיות ¿ƒ»≈
האישית  המציאות ≈«c‰Ïe¿ƒ·˜ואיבוד

ÔÈÚ e‰fL ,C¯a˙È B¯B‡a¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿«
"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡" ביטול «¿»ƒ¿«¿«

כלפי  האדם נפש של והמהות המציאות

האלוקות.

‰ÊÏ Ì‡˙‰·e'אתבטלת ב'ארעא הפירושים ÈLלשני Ìb LÈ ¿∆¿≈¿∆≈«¿≈
ÔÈÚa ÌÈLe¯Èt בטענה ישראל לארץ להיכנס רצו שלא המרגלים טענת ≈ƒ¿ƒ¿«

È·LBÈ‰שהיא ˙ÏÎ‡ ı¯‡.המאמר בתחילת כמובא ∆∆…∆∆¿∆»
‡˙È‡„k ,ÔBL‡¯‰ Le¯Ètכמובאe˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a6 ≈»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿»»»≈

לארץ  להיכנס ולא במדבר להישאר שעדיף סברו שהמרגלים שלח פרשת
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  ויאמרו אל כל עדת גו' טובה גו' ד"ה תורהלקוטי   )כג
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   התשובשערי   )כד
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  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כה
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   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 יר  ................................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )כז
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 כחר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לב

 כטר  ..........................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לג

 לר  .........................  פרשת שלחלשבוע לוח זמנים   )לד

 אלר  ............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לה



d"kyz'dו ,fenz g"dan ,gly zyxt zay

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּגלּוי יהיה ׁשאם ּבדעּתם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ"ׁשהיה

מעׂשּיֹות) מצֹות קּיּום (עלֿידי למּטה ְְְֲִִִֵַַַָָּברּוֿהּוא

וזהּו לגמרי, מּמציאּותם יּבטלּו למעלה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָּכמֹו

יֹוׁשביה" אין 7אכלת "יֹוׁשביה" "ּפירּוׁש, , ְְֵֵֶֶֶֶָָֹ

עצמן  ּומבּטלין ּכלל לעצמן מקֹום ְְְְְְְִִַַַָָָָּתֹופסין

עֹוד  אין להיֹות ׁשּבּתחּתֹונים יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָליחּודֹו

ּב"ארעא 8כּו'" הׁשני ּפירּוׁש עלּֿדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ(ׁשּזהּו

ּבמציאּות  ּבטּול ענין ׁשהּוא ).9אתּבּטלת", ְְְְִִִִִֶַַַ

ּדרּוׁשים  ּבכּמה ּכמבאר הׁשני, ּבפירּוׁש10ּופירּוׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

היתה  ׁשּטענתם יֹוׁשביה", אכלת ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ארץ

מעׂשּיֹות) (מצֹות ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִִֶַַַַׁשההתעּסקּות

ּכדי  לארץ ליּכנס רצּו לא ולכן כּו', ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמגּׁשמת

ׁשהיּו ּכיון הּגׁשמּיים, הּדברים ּבברּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלעסֹוק

ּבידם  יעלה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיראים

ּבּדברים  ׁשההתעּסקּות אּדרּבה, אּלא כּו', ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלבררם

יּפלּו ׁשעלֿידיֿזה ּכיון להם, ּתּזיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּגׁשמּיים

כּו' הראׁשֹון 11מּמדרגתם ּפירּוׁש עלּֿדר (ׁשּזהּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשבירת  ענין עם ׁשּקׁשּור אתּבּטלת", ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּב"ארעא

ּכדלקּמן). ּד'תהּו', ְְְִִֵַַָֹהּכלים

ריׁשÔÈÚ‰Âב) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

ארץ 12ּפרׁשתנּו מדרגת מהּות ּבענין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּככּולן  רּוּבן המעׂשּיֹות הּמצֹות ּכל ּדהּנה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל.

זרעים  עניני ּובפרט יׂשראל, ּבארץ ּדוקא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתלּויֹות

ּכתיב  ּדהּנה ,ּוממׁשי על 13וקדׁשים. לא ּכי ְְְְִִִִִֵַַָָֹ

ה' פי מֹוצא ּכל על ּכי האדם יחיה לבּדֹו ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהּלחם

גם  והלא ׁשּבּלחם, הּיתרֹון להבין וצרי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹוגֹו',

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבמאמר, נברא אדם 14האדם נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָ

חּיּותֹו לקּבל האדם צרי ולּמה מהּלחם כּו', ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אי מּזה, [ויתרה הּמאכל 15ּדוקא ּבכח יׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
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ּבחינת  הּוא הּלחם הלא האדם, את ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹלהחיֹות

ּבחינת  היא הּלחם יֹוצא ׁשּמּמּנה (והארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָצֹומח

אי ּכן, ואם מדּבר, ּבחינת הּוא והאדם ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּדֹומם),

ׁשּלמעלה  ל'ּמדּבר' מחּיה ּבחינת הּצֹומח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָיהיה

ה' פי מֹוצא ּכי הּוא, הענין א הרּבה]. ְְִִִִֵֶַַָָָמּמּנּו

ניצֹוצין  הרפ"ח ענין הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

מעֹולם  הּוא והאדם הּכלים, ּבׁשבירת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנפלּו

 ֿ מדֹומם חּיּותֹו לקּבל האדם צרי ולכן ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָה'ּתקּון',

ניצֹוצין  הרפ"ח ׁשּׁשרש לפי ּדוקא, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹצֹומחֿחי

ּביֹותר, למּטה נפלּו (ׁשּלכן כּו' נעלה מאד ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ׁשהאבן 16ּכּידּוע  החֹומה, מּנפילת הּמׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכמבאר  יֹותר), רחֹוק נֹופלת החֹומה ְְֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבראׁש

האריז"ל  ּבכתבי ּבארּוּכה 17הענין ונתּבאר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מּתֹורת החל החסידּות, 18ּבתֹורת ְֲִִֵֵַַַַַַָ

הּזקן  נׂשיאינּו19ורּבנּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי וכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

מֹוריֿוחמי  לכבֹודֿקדּוׁשת עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּלאחריֿזה,

ּגֹודל  מּובן ועלּֿפיֿזה ּדֹורנּו. נׂשיא ְְְִִֵֶֶַַָאדמֹו"ר

לעסֹוק  ּכדי יׂשראל לארץ ּבּכניסה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמעלה

הּדברים  ּברּור ׁשעלֿידי ּכיון ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבענינים

הּתהּו ּבעֹולם כּו', נעלה מאד ׁשּׁשרׁשם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹהּגׁשמּיים

נעלה  אֹור נמׁש הּתקּון, מעֹולם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּד'תהּו' האֹור עצם המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּביֹותר,

.20כּו'

ÌÓ‡ יּתכן (ׁשאז זה נעלה אֹור ׁשּיּומ ׁש ּכדי »¿»ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יתּבּטלּו האֹור מעלת ּגֹודל ְְֲִִֶֶַַַַָׁשּמּצד

עלֿידיֿזה  ּדוקא זה הרי לגמרי), ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמּמציאּותם

נ  ׁשּבהם הּגׁשמּיים הּדברים את תלּבׁשּוׁשּמבררים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
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ּבחינת  הּוא הּלחם הלא האדם, את ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹלהחיֹות

ּבחינת  היא הּלחם יֹוצא ׁשּמּמּנה (והארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָצֹומח

אי ּכן, ואם מדּבר, ּבחינת הּוא והאדם ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּדֹומם),

ׁשּלמעלה  ל'ּמדּבר' מחּיה ּבחינת הּצֹומח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָיהיה

ה' פי מֹוצא ּכי הּוא, הענין א הרּבה]. ְְִִִִֵֶַַָָָמּמּנּו

ניצֹוצין  הרפ"ח ענין הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

מעֹולם  הּוא והאדם הּכלים, ּבׁשבירת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנפלּו

 ֿ מדֹומם חּיּותֹו לקּבל האדם צרי ולכן ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָה'ּתקּון',

ניצֹוצין  הרפ"ח ׁשּׁשרש לפי ּדוקא, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹצֹומחֿחי

ּביֹותר, למּטה נפלּו (ׁשּלכן כּו' נעלה מאד ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ׁשהאבן 16ּכּידּוע  החֹומה, מּנפילת הּמׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכמבאר  יֹותר), רחֹוק נֹופלת החֹומה ְְֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבראׁש

האריז"ל  ּבכתבי ּבארּוּכה 17הענין ונתּבאר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מּתֹורת החל החסידּות, 18ּבתֹורת ְֲִִֵֵַַַַַַָ

הּזקן  נׂשיאינּו19ורּבנּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי וכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

מֹוריֿוחמי  לכבֹודֿקדּוׁשת עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּלאחריֿזה,

ּגֹודל  מּובן ועלּֿפיֿזה ּדֹורנּו. נׂשיא ְְְִִֵֶֶַַָאדמֹו"ר

לעסֹוק  ּכדי יׂשראל לארץ ּבּכניסה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמעלה

הּדברים  ּברּור ׁשעלֿידי ּכיון ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבענינים

הּתהּו ּבעֹולם כּו', נעלה מאד ׁשּׁשרׁשם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹהּגׁשמּיים

נעלה  אֹור נמׁש הּתקּון, מעֹולם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּד'תהּו' האֹור עצם המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּביֹותר,

.20כּו'

ÌÓ‡ יּתכן (ׁשאז זה נעלה אֹור ׁשּיּומ ׁש ּכדי »¿»ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יתּבּטלּו האֹור מעלת ּגֹודל ְְֲִִֶֶַַַַָׁשּמּצד

עלֿידיֿזה  ּדוקא זה הרי לגמרי), ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמּמציאּותם

נ  ׁשּבהם הּגׁשמּיים הּדברים את תלּבׁשּוׁשּמבררים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

כּו' ּד'תהּו' המרּגלים 20הּנּצֹוצין טענּו זה על א . ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

מּמּנּו" הּוא חזק ּכי גֹו' נּוכל "לא אל 21ואמרּו , ְְִִֶַַָָָֹ
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‡˜Âc ÈÁŒÁÓBˆ שלאחר אף ≈«««¿»

אכן  ה'מדבר' האדם למטה הירידה

מהדומםֿצומחֿחי, ÈÙÏ¿ƒנעלה
ÔÈˆBˆÈ Á"Ù¯‰ ˘¯ML בעולם ∆…∆»ƒƒ

eÎ'התוהו ‰ÏÚ „‡Ó ‡e‰¿…«¬∆
ÔÎlL) בג שורש דווקא להם שיש לל ∆»≈

מאד  ונעלה Úe„ikגבוה ,¯˙BÈa ‰hÓÏ eÏÙ16 החסידות בתורת »¿¿«»¿≈«»«
‰ÓBÁ‰ ˙ÏÈÙpÓ ÏLn‰,אבנים ‰ÓBÁ‰של L‡¯aL Ô·‡‰L «»»ƒ¿ƒ««»∆»∆∆∆¿…«»

¯˙BÈ ˜BÁ¯ ˙ÏÙB נופלת וכשהחומה החומה, בתחתית הנמצאת מהאבן ∆∆»≈

'נופל', מאד והנעלה הגבוה כאשר ברוחניות, גם וכך קרוב, נופלת זו אבן

ביותר  למטה היא והירידה È·˙Îaהנפילה ÔÈÚ‰ ¯‡·Ók ,(«¿…»»ƒ¿»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰17ÏÁ‰ ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a ‰ke¯‡a ¯‡a˙Â , »¬ƒ«¿ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ»≈

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯BzÓ18Ô˜f‰ ea¯Â19ÈLe¯„a ÔÎÂ מאמרי , ƒ««««≈¿«≈«»≈¿≈ƒ¿≈
של eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈

,‰ÊŒÈ¯Á‡lL אחרי הבאים בדורות ∆¿«¬≈∆
הזקן, Le„˜Œ„B·ÎÏ˙רבינו „Ú«ƒ¿¿«

‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
.e¯Bc≈

Ï„Bb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆
ı¯‡Ï ‰ÒÈka ‰ÏÚn‰««¬»«¿ƒ»¿∆∆
ÌÈÈÚa ˜BÒÚÏ È„k Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¬¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb שלא המרגלים כמה ועד «¿ƒƒ
טעו זאת לעשות ŒÏÚLרצו ÔÂÈk≈»∆«

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ¯e¯a È„È¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ
התחתון הזה «¿«∆ÌL¯MLשבעולם

e‰z‰ ÌÏBÚa ,'eÎ ‰ÏÚ „‡Ó¿…«¬∆¿»«…
,Ôe˜z‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ

CLÓ למטה ומתגלה ‡B¯מלמעלה ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆ƒ¿«

˙ÎLÓ‰ והתגלות¯B‡‰ ÌˆÚ «¿»«∆∆»
'eÎ 'e‰˙'c20'ה'ניצוצות רק ולא ¿…

עצמיות  אלא האור של וההתפשטות

האור.

CLÓeiL È„k ÌÓ‡ ויתגלה »¿»¿≈∆¿«
מקיימים  שבו הזה בעולם למטה

מעשיות  Ê‰מצוות ‰ÏÚ ¯B‡«¬∆∆
דתוהו" האור ÔÎzÈ"עצם Ê‡L)∆»ƒ»≈

¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL∆ƒ«∆«¬«»
eÏha˙È הזה שבעולם הנבראים ƒ¿«¿

È¯Ó‚Ï Ì˙e‡ÈˆnÓ ויחדלו ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ŒÏÚמלהתקיים  ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆«¿»«

˙‡ ÌÈ¯¯·nL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆¿»¿ƒ∆
Ì‰aL ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆»∆
'e‰˙'c ÔÈˆBvp‰ eLaÏ˙ƒ¿«¿«ƒƒ¿…

'eÎ20 בהם שמתעסקים ידי ועל

ולקיום  שמים לשם מותרים לדברים

ומעלים  מבררים המעשיות, המצוות

לקדושה. אותם

‰Ê ÏÚ C‡ בירור של זו עבודה לגבי ««∆
הגשמיים  בדברים שנפלו "Ï‡הניצוצות e¯Ó‡Â ÌÈÏb¯Ó‰ eÚË»¬«¿«¿ƒ¿»¿…
"epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ Èk 'B‚ ÏÎe21È¯˜z Ï‡ אלא , מאתנו "ממנו", «ƒ»»ƒ∆«ƒ¿ƒ

מאתו ÏÚÓ‰"ממנו", ÈtÏk) ÏBÎÈ·k ,'eÎ הוא ברוך הקדוש ƒ¿»¿«≈«¿»
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d"kyz'dח ,fenz g"dan ,gly zyxt zay

אמרּו מעלה (ּכלּפי ּכביכֹול כּו', אפילּו22ּתקרי ( ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

מּׁשם  ּכליו להֹוציא יכֹול אינֹו הּבית ,23ּבעל ְִִִֵֵַַַַָָָ

ונפלּו ׁשּנׁשּברּו ּד'תהּו' הּכלים על קאי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּד"כליו"

על  קאי הּבית" ּו"בעל כּו', למּטה ְִִֵַַַַַַַָָהּניצֹוצֹות

את  ּולהֹוציא לברר ׁשּצרי הּתקּון ְְְִִִִֵֶֶַַָָּבחינת

יכֹול  הּבית ּבעל "אין ּופירּוׁש (ּכליו), ִִֵֵֵַַַַַָָהּניצֹוצֹות

הינּו ּכליו", את ה'ּתקּון'24להֹוציא ּביכלת ׁשאין , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשהאֹורֹות  לפי ּד'תהּו', הּניצֹוצֹות את ְְְִִֵֶֶַָָֹלברר

ואילּו חּלׁשים, הם ולכן מּועטים הם ְְְִִִִֵֵֵַָָָּד'תקּון'

חזקים  הם ולכן מרּוּבים, הם ּד'תהּו' ְְְֲִִֵֵֵָָָֹהאֹורֹות

כּו'. ְִִַותּקיפים

נאמר ‡Cג) זה אל 25על העם את ּכלב וּיהס «ֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכי  אתּה וירׁשנּו נעלה עלה וּיאמר ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹמׁשה,

את  לברר ׁשּיכֹולים הינּו, לּה, נּוכל ְְְִֵֶֶַַָָָיכֹול

ּבפסּוק  הּדּיּוקים ּובהקּדים כּו'. ּד'תהּו' ְְְְִִִִַַַָֹהּניצֹוצֹות

אל 26זה  העם) את ּכלב (וּיהס אֹומרֹו מהּו , ְֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלב  "וּיהס רק הוהֿליּהֿלמימר ּדלכאֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמׁשה,

"ּכי  אֹומרֹו מהּו להבין, צרי וגם העם". ְְְִִִֶַַָָָָאת

נעלה  "עלה אמר ׁשּכבר לאחרי לּה", נּוכל ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

אתּה". ְְַָָֹוירׁשנּו

ÔÈÚ‰Â ׁשּבמּדֹות 27ּבזה לכ הּסּבה ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶַָָָ

(ועד  כּו' הּכלים ׁשבירת היתה ְְְְִִֵַַַָָֹּד'תהּו'

המרּגלים  לטענת מקֹום נתינת ׁשּיׁש ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּכדי

להֹוציא  יכֹול הּבית ּבעל "אין ׁשּוב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּלאחרי ֿזה

זה  הרי ּכליו"), היּואת ּד'תהּו' ׁשהּמּדֹות לפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

כּו' יׁשּות התּפעלּות 28ּבבחינת ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֵֶַַַ

ורעׁש והתלהבּות התרּגׁשּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַהּמּדֹות

המרּגלים  ׁשאמרּו וזהּו העם 29כּו'. עז ּכי אפס ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּמּדֹות  ּתֹוקף ענין ׁשהּוא גֹו', הּוא חזק ּכי ְִִִֶֶַַָָגֹו'

לפעֹול  היא לבררם ּכדי העצה ולכן, ְְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹּד'תהּו'.

וזהּו הּבטּול. ענין ּבהם ׁשּיהיה הּמּדֹות, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָחליׁשּות
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עה"פ.22) א.23)פירש"י לה, תנא.24)סוטה ע' פרשתנו אוה"ת ל.25)ראה שם, כלב 26)פרשתנו ויהס רד"ה גם ראה

תקיד). ע' (שם ואילך).27)הנ"ל תקכג ע' (שם הנ"ל כלב ויהס סד"ה גם תסו 28)ראה ע' שם תער"ב המשך גם ראה

כחֿלא.29)ואילך. שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e¯Ó‡22("ממנו" חזק בארץ היושב שהעם טענו המרגלים פשוטו לפי »¿

מעלה כלפי התכוונו הם ז"ל חכמינו דרשת ולפי מאתנו, eÏÈÙ‡¬ƒכלומר
˙Èa‰ ÏÚa בעצמו ÂÈÏkהקדושֿברוךֿהוא ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ««««ƒ≈»¿ƒ≈»

ÌMÓ23, הדברים פנימיות ˜‡Èולפי "ÂÈÏÎ"c הכוונהÌÈÏk‰ ÏÚ ƒ»¿≈»»≈««≈ƒ
e¯aLpL 'e‰˙'c היה לא כי ¿…∆ƒ¿¿

ולהכיל  לקלוט ובאפשרותם ביכולתם

בעולם  שהאירו המרובים האורות את

ובתוקף  בגילוי ¿«¿eÏÙÂהתוהו
‰hÓÏ ˙BˆBˆÈp‰ הדברים תוך אל «ƒ¿«»

‰Èa˙"הגשמיים  ÏÚ·"e ,'eÎ««««ƒ
È‡˜ הכוונהÔe˜z‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««ƒ

CÈ¯vL העולם הוא התיקון שעולם ∆»ƒ
האדם  על המוטלת העבודה שבו

היא ומצוות בתורה ≈«¿Ï·¯¯העוסק
לק  ‡˙דושהולהעלות ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒ∆

Le¯ÈÙe ,(ÂÈÏk) ˙BˆBˆÈp‰«ƒ≈»≈
לעבוד  רצו שלא המרגלים טענת

ואמרו זו ‰Èa˙עבודה ÏÚa ÔÈ‡"≈««««ƒ
,"ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ∆≈»

eÈ‰24'Ôe˜z'‰ ˙ÏÎÈa ÔÈ‡L , «¿∆≈ƒ…∆«ƒ
,'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«ƒ¿…
Ì‰ 'Ôe˜˙'c ˙B¯B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿ƒ≈

ÌÈËÚeÓ הם כי מצומצמים אורות »ƒ
בכלים  ‰Ìמלובשים ÔÎÏÂ¿»≈≈

ÌÈLlÁ,בתוקף מאירים eÏÈ‡Âולא «»ƒ¿ƒ
,ÌÈae¯Ó Ì‰ 'e‰˙'c ˙B¯B‡‰»¿…≈¿ƒ
'eÎ ÌÈÙÈw˙Â ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈¬»ƒ¿«ƒƒ
בטעות, המרגלים, וטענו סברו ולכן

ומצוות  בתורה לעסוק אפשרות שאין

את  ולברר ישראל, בארץ הזה, בעולם

התוהו. מעולם שנפלו הניצוצות

‰Ê ÏÚ C‡ ובתגובה ‚) בתשובה ««∆
המרגלים  של זו Ó‡25¯לטענה ∆¡«

,‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ«««»≈∆»»∆…∆
eL¯ÈÂ ‰ÏÚ ‰ÏÚ ¯Ó‡iÂ«…∆»…«¬∆¿»«¿
,eÈ‰ ,dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk d˙‡…»ƒ»«»«¿
˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿»≈∆«ƒ

'eÎ 'e‰˙'c נעלה ש'תוהו' ולמרות ¿…
חזקים  ד'תוהו' והאורות מ'תיקון',

כן  למעשה חלשים, דתיקון והאורות

ישראל  בני ביכולת לארץ יש להיכנס

כפי  הבירורים, בעבודת ולעסוק

ומבאר. שממשיך

ÌÈ˜eic‰ ÌÈc˜‰·e והשאלות‰Ê ˜eÒÙa26B¯ÓB‡ e‰Ó מדוע , ¿«¿ƒ«ƒƒ¿»∆«¿
הכתוב  B‡ÎÏc¯‰אומר ,‰LÓ Ï‡ (ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ)«««»≈∆»»∆…∆¿ƒ¿»

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ לומר לו Ì‚Âהיה ."ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ" ˜¯ «»≈¿≈«««««»≈∆»»¿«
Èk" B¯ÓB‡ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«¿ƒ
È¯Á‡Ï ,"dÏ ÏÎe ÏBÎÈ»«»¿«¬≈
‰ÏÚ ‰ÏÚ" ¯Ó‡ ¯·kL∆¿»»«»…«¬∆

"d˙‡ eL¯ÈÂ כאן יש ולכאורה ¿»«¿…»
לצורך? שלא לשון וייתור כפל

‰Êa ÔÈÚ‰Â27‰aq‰ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ»
‰˙È‰ 'e‰˙'c ˙BcÓaL CÎÏ¿»∆¿ƒ¿…»¿»
È„k „ÚÂ) 'eÎ ÌÈÏk‰ ˙¯È·L¿ƒ««≈ƒ¿«¿≈
˙ÚËÏ ÌB˜Ó ˙È˙ LiL Ck»∆≈¿ƒ«»¿«¬«
·eL ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ∆¿«¬≈∆
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡"≈««««ƒ»¿ƒ

"ÂÈÏk אפשר ‡˙ אי דבריהם ולפי ∆≈»
הבירורים  בעבודת Ê‰לעסוק È¯‰ ,(¬≈∆

eÈ‰ 'e‰˙'c ˙Bcn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿…»
'eÎ ˙eLÈ ˙ÈÁ·a28 אחת וכל ƒ¿ƒ«≈

היתה  ובתוקף,מהמידות בחוזק

˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¬«ƒ
˙eLb¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿

'eÎ LÚ¯Â ˙e·‰Ï˙‰Â כפי ¿ƒ¿«¬¿««
שכאשר  האדם בנפש במוחש שרואים

המידות האדם  ומתלהב, מתרגש

ובהתגברות  בתוקף הם שבלבו והרגש

היו  דתוהו שהמידות וכיוון גדולה,

יכלו  לא הכלים רב, ובחוזק בתוקף

ונשברו. אותם ולהכיל ∆¿e‰ÊÂלקלוט
ÌÈÏb¯Ó‰ e¯Ó‡L29Èk ÒÙ‡ ∆»¿«¿«¿ƒ∆∆ƒ

,'B‚ ‡e‰ ˜ÊÁ Èk 'B‚ ÌÚ‰ ÊÚ«»»ƒ»»
‡e‰L של הפנימית המשמעות לפי ∆
‰Bcn˙הדברים  Û˜Bz ÔÈÚƒ¿«∆«ƒ
'e‰˙'c של והטעות הטענה ולפי ¿…

לברר  ויכולת אפשרות אין המרגלים

אבל  כך, כל ותקיפות חזקות מידות

יפונה  בן כלב כדברי היתה האמת

לברר  הכוחות ניתנו כן ישראל שלבני

למטה. שנפלו דתוהו הניצוצות את

,ÔÎÏÂ הייתה השבירה שסיבת כיוון ¿»≈
המידות  של והישות «≈«‰Úˆ‰התוקף

ÏBÚÙÏ ‡È‰ Ì¯¯·Ï È„k¿≈¿»¿»ƒƒ¿
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הּוא  ׁשּׁשתיקה וידּוע ׁשתיקה, לׁשֹון גֹו', ְְְְִִֶַַַַָָָוּיהס

ּובטּול  חליׁשּות ׁשּפעל ּדהינּו הּבטּול, ְְְֲִִִִֶַַַַָענין

עלֿידי  נעׂשה הּבטּול ענין והּנה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַהּמּדֹות.

ּבעל  ׁשהּוא  ׁשּמי  ׁשרֹואים ּוכפי הּמֹוחין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָהמׁשכת

היא  הּמּדֹות התּפעלּות אזי יֹותר, ְֲֲִִִִֵַַַמֹוחין

הּוא  הּמֹוחין טבע ּכללּות ּכי יֹותר, ְֲִִִֵֶַַַָּבחליׁשּות

ּדעּתֹוהי  "סבא ּוכמֹו והתיׁשבּות, מנּוחה ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבבחינת

כּו' "וׁשכי ּדׁשקיט טב ּכחמר ׁשּלכן 30סתים, , ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ּבמֹוחין  ולא ּבמּדֹות רק הּׁשבירה וזהּו31היתה . ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשּפעּולת  מׁשה, אל גֹו') (וּיהס ּׁשּנאמר ְֱֶֶֶֶֶַַַַַַֹמה

מׁשה, אל החּבּור  עלֿידי היא ּבּמּדֹות ְִִִִֵֶֶַַַַֹהּבטּול

לפעֹול  הּכח ּבֹו ׁשּיׁש מ"ה, ׁשם החכמה, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת

להיֹות  הּוצר זה וענין ּד'תהּו'. ּבמּדֹות ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּבטּול

את  לבּטל טֹוב הּיֹותר האֹופן ּכי ּכלב, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָעלֿידי

ּגּופא, מהם אחד עלֿידי  הּוא המרּגלים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּדברי

רז"ל  מאמר לׁשדיּה32עלּֿדר אּבא ּובּה מיּנּה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

מׁשה  ּבין ממּוצע היה ׁשּכלב לפי וגם, נרּגא. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה

ּכי  העם, ּכל 'אלּיה'33אל ּבגימטרּיא ּכלב ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּב"ן  ּבחינת 34ּובגימטרּיא היה ׁשאלּיה וידּוע , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

העם 36מ"ה ּד35ּב"ן  את לחּבר ּביכלּתֹו היה ולכן , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

כּו'. הּבטּול ּבחינת ּבהם להמׁשי מׁשה, ְְְִִִֶֶֶַַַָֹאל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּכי אתּה וירׁשנּו נעלה "עלה הּנה ¿«¿≈∆ְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ

ּבזה, והענין לּה". נּוכל ְְִֶַָָָָָיכֹול

ירּוׁשת  על קאי אתּה" "וירׁשנּו ׁשּכתּוב ְְְְֵֶַַַַָָָָֹּדמה

הּפרטי  הּברּור עלֿידי נעׂשה ׁשּזה ּד'תהּו', ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹורֹות

ּבא  זה ּפרטי ּוברּור כּו'. התלּבׁשּות ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָּבאֹופן
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ב.30) קכח, ובכ"מ.31)זח"ג ג. קיח, ד. קי, תו"א פ"ב. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ב.32)ראה לט, סנהדרין

ב). (לט, פל"א בתניא תשנ"ז).33)הובא קה"ת, (בהוצאת 52 ע' הוספות פרשתנו אוה"ת גם מח 34)ראה שער חיים עץ

קמא.35)פ"ד. א, אור מאורי פ"ח. הק"ש שער חיים עץ תקס"ו 36)פרי תתקנו. ע' ח"ב תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך. קעח ע' ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËa‰ ÔÈÚ Ì‰a ‰È‰iL ,˙Bcn‰ ˙eLÈÏÁ.מציאותם e‰ÊÂשל ¬ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ¿««ƒ¿∆
‰˜È˙ML Úe„ÈÂ ,‰˜È˙L ÔBLÏ ,'B‚ Ò‰iÂ מבטא לא האדם כאשר «««¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»

עצמו  ‰ÏeËaכלל את ÔÈÚ ‡e‰,שלו המציאות ÏÚtLשל eÈ‰c ƒ¿««ƒ¿«¿∆»«
העם  את שהשתיק בכך יפונה בן ‰Bcn˙כלב ÏeË·e ˙eLÈÏÁ ואת ¬ƒƒ«ƒ
לברר  אפשר כן החלשות המידות

ולהעלות.

ÏeËa‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â המידות של ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
ובהתלהבות  בהתפעלות יהיו שלא

בחלישות  אלא ŒÏÚגדולה ‰NÚ«¬∆«
˙ÎLÓ‰ È„È והתגלותÔÈÁBn‰ ¿≈«¿»««ƒ

הרגש, על השכל והשפעת הארת

ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe האדם בטבע בפועל ¿ƒ∆ƒ
,¯˙BÈ ÔÈÁBÓ ÏÚa ‡e‰L ÈnL∆ƒ∆««ƒ≈

˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ ÈÊ‡ אותו של ¬«ƒ¿«¬«ƒ
Èkאדם  ,¯˙BÈ ˙eLÈÏÁa ‡È‰ƒ«¬ƒ≈ƒ

‡e‰ ÔÈÁBn‰ Ú·Ë ˙eÏÏk¿»∆««ƒ
˙e·LÈ˙‰Â ‰ÁeÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¿

והתרגשות, התפעלות ¿BÓÎeולא
סתימאה' ש'חכמה בזוהר שאמרו

ונמצאת  שקטה היא העלומה) (החכמה

על  טוב יין כמו וזהו במקומה שמריו,

ÌÈ˙Ò,שאמרו  È‰BzÚc ‡·Ò"»»«¿ƒ»ƒ
"CÈÎLÂ ËÈ˜Lc ·Ë ¯ÓÁk«¬»»¿»ƒ¿»ƒ

'eÎ30, דעתו טוב הזקן כיין עלומה

ורגוע  ‰È˙‰ששקט ÔÎlL∆»≈»¿»
‰¯È·M‰ התוהו בעולם הכלים של «¿ƒ»

ÔÈÁBÓa ‡ÏÂ ˙BcÓa ˜¯31 ««ƒ¿…«ƒ
ברוגע  הם מטבעם שכאמור

בתוקף  היו לא ולכן ובהתיישבות

הכלים  מיכולת שלמעלה ובחוזק

להכיל.

Ò‰iÂ) ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ כלב ¿∆«∆∆¡««««
˙ÏeÚtL ,‰LÓ Ï‡ ('B‚∆…∆∆¿«

˙Bcna ÏeËa‰ ידי על כלב שפעל «ƒ«ƒ
העם  את È„ÈŒÏÚשהשתיק ‡È‰ƒ«¿≈

¯eaÁ‰ העם LÓ‰,של Ï‡ «ƒ∆…∆
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa,כוחֿמה אותיות ¿ƒ««»¿»

‰"Ó ÌL,ה"א יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם כאשר ≈«
מ"ה  היא הללו האותיות של הגימטרייא ה"א Baוא"ו, LiL בשם (45), ∆≈

e‰˙'c'מ"ה  ˙BcÓa ÏeËa‰ ÏBÚÙÏ Ák‰ ביטול על מורה 'מה' (כי «…«ƒ¿«ƒ«ƒ¿…
מה"). "ונחנו עצמם על ואהרן משה שאמרו Ê‰כמו ÔÈÚÂ פעולת של ¿ƒ¿»∆

העם  של) המידות תוקף (עניין של Ïk·הביטול È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿«¿≈»≈
המרגלים, עשר משנים אחד BË·שהיה ¯˙Bi‰ ÔÙB‡‰ Èk הטובה הדרך ƒ»∆«≈

Ì‰Óביותר  „Á‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈÏb¯Ó‰ È¯·c ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿≈∆»≈∆
‡Ùeb,עצמםÏ"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ32dÈ„LÏ ‡a‡ d·e dpÈÓ »«∆∆«¬«««ƒ≈≈«»¿«¿≈

‡b¯ da.יער "אבא, רש"י: ופירש ≈«¿»
הגרזן  בתוך ייכנס יער של מעצמו

היער". את בו ויקצצו יד בית להיות

ÚˆeÓÓ ‰È‰ ·ÏkL ÈÙÏ ,Ì‚Â¿«¿ƒ∆»≈»»¿»
חיבור  לפעול ביכולתו ≈ÔÈaשהיה
Èk ,ÌÚ‰ Ïk Ï‡ ‰LÓ33·Ïk …∆∆»»»ƒ»≈

'‰iÏ‡' ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ»
Ô"a ‡i¯ËÓÈ‚·e34, שם כאשר ¿ƒ«¿ƒ»«

היינו  ה"א, אותיות במילוי כתוב הוי'

של  הגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד,

ב"ן  היא הללו Úe„ÈÂהאותיות (52)¿»«
Ô"a ˙ÈÁa ‰È‰ ‰iÏ‡L35 ∆≈ƒ»»»¿ƒ««

‰"Óc36, עניין עצמו, מ"ה בשם ¿«
שם  פנימיות הוא רבינו משה הביטול,

פנימי, ביטול הוא שלו והביטול מ"ה

מ"ה  שם חיצוניות הוא אליהו ואילו

שלו  הביטול ולכן שבמ"ה, הב"ן חלק

משה, מדריגת של לביטול הגיע לא

בחינת  היה שכלב היה וכיוון אליהו

הפועל  'ממוצע' להיות חיבור בכוחו

רבינו  ומשה העם ‰È‰בין ÔÎÏÂ¿»≈»»
Ï BzÏÎÈaÏ‡ ÌÚ‰ ˙‡ ¯aÁ ƒ»¿¿«≈∆»»∆

Ì‰a CÈLÓ‰Ï ,‰LÓ בעם …∆¿«¿ƒ»∆
ÏeËa‰ ˙ÈÁa שנובעת לאלוקות ¿ƒ««ƒ
eÎ'.ממשה 
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ יתבטל שהעם ¿«¿≈∆

המוחין  להמשכת (הודות לאלוקות

כמבואר  רבינו, למשה והחיבור במידות

eL¯ÈÂלעיל) ‰ÏÚ ‰ÏÚ" ‰p‰ƒ≈»…«¬∆¿»«¿
."dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk d˙‡…»ƒ»«»

·e˙kL ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
È‡˜ "d˙‡ eL¯ÈÂ" הכוונהÏÚ ¿»«¿…»»≈«

'e‰˙'c ˙B¯B‡ ˙Le¯È לקבל ¿«¿…
הללו, הנעלים האורות של ההמשכה את גם È„ÈŒÏÚו'לרשת' ‰NÚ ‰fL∆∆«¬∆«¿≈

ÈË¯t‰ ¯e¯a‰ ניצוץ כל ושל ומידה מידה כל ÏLוניצוץ של ÔÙB‡a «≈«¿»ƒ¿∆∆
˙eLaÏ˙‰אתו והתעסקות במתברר המברר Ê‰של ÈË¯t ¯e¯·e .'eÎ ƒ¿«¿≈¿»ƒ∆

מהמידות  חלק וכל מידה כל ÏeÚt˙בפרט של ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈«¿»«¿«
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ׁשּזהּו ּכללית, חליׁשּות ּפעּולת הקּדמת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָלאחרי

ׁשּפעּולת  אּלא לּה", נּוכל יכֹול "ּכי ְְִִֶֶַַַָָָענין

העבֹודה, התחלת רק היא הּכללית ְְֲֲִִִַַַַַָָָָהחליׁשּות

קּמי  ּכעבּדא להיֹות ׁשּצרי הּכללית ההנחה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּוכמֹו

א37מריּה גֹו' ה' ּבנּו חפץ "אם ּכלב ּוכדברי , ְְִִֵֵֵֵַָָָָ

גֹו' ּתמרדּו" אל לּברּור 38ּבה' ההקּדמה וזֹוהי , ְְְִִֵַַַַַָָֹ

ׁשּזהּו כּו', ּפרט ּבכל התלּבׁשּות ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָּבאֹופן

העבֹודה  ׁשהתחלת ועלּֿדר העבֹודה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָּתכלית

גֹו' "מׁשכני" ׁשל ּבאֹופן ׁשּזֹוהי 39היא , ְְִִִֵֶֶֶָ

ּבאה  ואחרּֿכ כּו', מּלמעלה ּכללית ְְְְְְִִִַַַָָָָָהתעֹוררּות

ימים, מ"ט ּבמׁש העֹומר ּדספירת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָהעבֹודה

ּכפי  הּמּדֹות ז' ּפרטי ּכל מבררים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשּבהם

מ"ט  ׁשּמסּפרם מּזֹו, זֹו ּבזה,40ׁשּכלּולֹות והענין . ְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

כּו', הּבט ּוׁש עלֿידי נעׂשית  הּכללית ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשהחליׁשּות

ּב'ּתניא' אי41ּכמבאר להם אמר מׁשה ׁשּכאׁשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּדברים  ּכׁשּׁשמעּו הּנה וכּו', עליהם ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּקצף

א כּו'. ּבקרּבם לּבם ונׁשּבר נכנע אּלּו, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָקׁשים

ּבאֹופן  ׁשּיהיה ּוכדי כּו'. מּקיף ּבאֹופן עדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַזהּו

ּבאֹופן  ּפרטית, התּבֹוננּות עלֿידי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָּפנימי,

ׁשּנעׂשה  ועד ּבּמּדה, ּפרט מברר ּבׂשכל ּפרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

כּו' הּמּדֹות ּפרטי ּבכל .42הּברּור ְְִֵֵַַָָ
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א.37) י, שבת חֿט.38)ראה יד, ורא 39)פרשתנו ד. א, הנ"ל שה"ש ד"ה ואילך. נט ע' ח"א שה"ש באוה"ת משכני ד"ה ה

ובכ"מ. ואילך). קעב ע' תרנ"ה (סה"מ ובכ"מ.40)תרנ"ה שם. תרנ"ה ואילך).41)סה"מ ב (לז, הסיום 42)ספכ"ט חסר

(המו"ל).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ,ותקיפה חזקה במציאות יהיו שלא ÔÈÚבמידות e‰fL ¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«

"dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk",הארץ את לרשת הכללית ‡l‡היכולת ƒ»«»∆»
‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ˜¯ ‡È‰ ˙ÈÏÏk‰ ˙eLÈÏÁ‰ ˙ÏeÚtL שלב ∆¿««¬ƒ«¿»ƒƒ««¿»«»¬»

ה', בעבודת ‰‰Á‰ראשון BÓÎe נפשית והסכמה ‰ÈÏÏk˙החלטה ¿«¬»»«¿»ƒ
CÈ¯vL יהודי˙BÈ‰Ï כלפי ∆»ƒƒ¿

˜Ènהקדושֿברוךֿהוא  ‡c·Úk¿«¿»«≈
dÈ¯Ó37, היינו אדונו, בפני כעבד »≈
Îe·Ïk„·¯מוחלט,בביטול  È ¿ƒ¿≈»≈

'‰a C‡ 'B‚ '‰ ea ıÙÁ Ì‡"ƒ»≈»««
'B‚ "e„¯Óz Ï‡38,,כלומר «ƒ¿…

המרידה, את להפסיק יש ראשון בשלב

הקדושֿברוךֿהוא  כנגד ושלום, חס

עבד  כמו שמים מלכות עול ולקבל

אדונו  עול את È‰BÊÂ¿ƒהמקבל
שפועלת  הזו הכללית ההחלטה

המידות  בתוקף כללית חלישות

ÏL ÔÙB‡a ¯e¯aÏ ‰Óc˜‰‰««¿»»«≈¿∆∆
,'eÎ Ë¯t ÏÎa ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿»¿»
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ»¬»
פרט  שום יישאר שלא שלה והשלימות

מבורר. לא

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰L C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿»«»¬»
הראשון  בשלב נמצא האדם כאשר

ה' ÏLבעבודת ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆
'B‚ "ÈÎLÓ"39, הכתוב כלשון »¿≈ƒ

מבקשים  ישראל שבני השירים' ב'שיר

אחריך  "משכני מהקדושֿברוךֿהוא

‰˙e¯¯BÚ˙נרוצה" È‰BfL∆ƒƒ¿¿
‰ÏÚÓlÓ ˙ÈÏÏk ֿ הקדוש מצד ¿»ƒƒ¿«¿»

בעת eÎ',ברוךֿהוא  שהיה כפי

למטה  מלמעלה גילוי ידי על שהייתה מצרים a‡‰יציאת CkŒ¯Á‡Â¿««»»»
Ì‰aL ,ÌÈÓÈ Ë"Ó CLÓa ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«»∆¿∆∆»ƒ∆»∆

ÌÈ¯¯·Ó שמבררים עד מהמידות אחד פרט יום Ê'כל ÈË¯t Ïk ¿»¿ƒ»¿»≈
˙Bcn‰ המלכות ספירת גם כולל לעיל BÊהמנויות ˙BÏeÏkL ÈÙk «ƒ¿ƒ∆¿
,BfÓ עד הלאה וכן שבחסד' 'גבורה ואחרֿכך שבחסד' מ'חסד החל ƒ

שבמלכות' Ë"Ó'מלכות Ì¯tÒnL40. ∆ƒ¿»»
˙ÈÏÏk‰ ˙eLÈÏÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלת שהיא המידות, של ¿»ƒ¿»»∆∆«¬ƒ«¿»ƒ

eÎ'העבודה, LeËa‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ,כללי ביטול Ók·‡¯שגורם «¬≈«¿≈«ƒ«¿…»
'‡Èz'a41Ì‰Ï ¯Ó‡ ‰LÓ ¯L‡kL המרגלים ‡CÈבפרשת ««¿»∆«¬∆…∆»«»∆≈

,el‡ ÌÈL˜ ÌÈ¯·c eÚÓMLk ‰p‰ ,'eÎÂ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÛˆwL∆»«¬≈∆¿ƒ≈¿∆»¿¿»ƒ»ƒ≈
'eÎ Ìa¯˜a ÌaÏ ¯aLÂ ÚÎ לשון (וזה הכללי הביטול בהם ונפעל ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿»

שמצינו  "וכמו שם: בתניא הזקן רבנו

מרגלים  גבי בתורה מפורש זה דבר

אל  ממנו, הוא חזק כי אמרו שמתחלה

ה' ביכולת האמינו שלא כו' ממנו תקרי

הננו  ואמרו חזרו כך וגו'ואחר ועלינו

האמונה  להם ובאה חזרה ומאין

משה  להם הראה לא הרי ה ' ביכולת

על רבנו  ומופת  אות  שום  עליוֿהשלום

שקצף  איך להם שאמר רק בינתיים זה

אל  להביאם שלא ונשבע עליהם ה'

היו  לא אם להם זה הועיל ומה הארץ

לכבוש  חסֿושלום ה' ביכולת מאמינים

כלל  רצו לא זה ומפני מלכים ל"א

שישראל  מפני וודאי אלא לארץ ליכנס

רק  מאמינים בני מאמינים הם עצמן

בגופם  המלובשת שהסטראֿאחרא

נפשם  קדושת אור על עצמה הגביה

וגבהותה  רוחה בגסות האלוהית

מיד  ולכן ודעת טעם בלי בחוצפה

רעש  בקול והרעים עליהם ה' שקצף

וגו' הזאת הרעה לעדה מתי עד ורוגז

פגריכם  יפלו הזה ה'במדבר אני וגו'

העדה  לכל אעשה זאת לא אם דברתי

דברים  וכששמעו וגו' הזאת הרעה

בקרבם  לבם ונשבר נכנע אלו קשים

וממילא  מאד העם ויתאבלו כדכתיב

רוחה"). וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא e‰Êנפלה C‡ הביטול «∆
שעלֿידיֿזה ÛÈwÓוהשבירה ÔÙB‡a ÔÈ„Ú לכל חודר שלא מלמעלה ¬«ƒ¿∆«ƒ

האדם ומציאות מהות של ÈÓÈtהפרטים ÔÙB‡a ‰È‰iL È„Îe .'eÎ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒƒ
האדם, ממציאות פרט לכל בפנימיות יחדור È„ÈŒÏÚוהביטול ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
ÏÎNa Ë¯t ÏkL ÔÙB‡a ,˙ÈË¯t ˙eBa˙‰ את להחליש שנועד ƒ¿¿¿»ƒ¿∆∆»¿»«≈∆

ביטול בהם ולפעול Ë¯tהמידות ¯¯·Ó מסויים‰NÚpL „ÚÂ ,‰cna ¿»≈¿»«ƒ»¿«∆«¬∆
דבר של eÎ'בסופו ˙Bcn‰ ÈË¯t ÏÎa ¯e¯a‰42.לעיל כמבואר «≈¿»¿»≈«ƒ
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