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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÁnNיציר ּכׂשמח האהּובים, רעים ּתׂשּמח ««ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָ

מּקדם  עדן ּבדּבּור1ּֿבגן ּבזה ּומדּיק , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(תרנ"ז) ּתׂשּמח" "ׂשּמח ידּוע 2הּמתחיל ׁשהרי , ְְֲִֵֶַַַַַַַָ

ׁשהם  ּובינה' 'חכמה על קאי האהּובים" ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁש"רעים

מתּפרׁשין  ּדלא רעין ּתמיד 3ּתרין ׁשהם הינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

הּיחּוד  ׁשּיׁשנֹו וכיון האהּובים", "רעים ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבאפן

הּצר מהּו אםּֿכן ּתמידי, ּבאפן ּובינה' ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּד'חכמה

דכיון  ּבזה, ּומֹוסיף ּתׂשּמח". "ׂשּמח ְְִֵֶַַַַַַָָָָּבּבּקׁשה

ענין  יׁשנֹו הרי ּובינה', 'חכמה אֹודֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻׁשּמדּבר

ּכמֹו עצמּה, הּבינה ּבחינת מּצד ְְְְִִִִַַַַַָָָהּׂשמחה

ענין 4ׁשּכתּוב  מהּו ואםּֿכן ׂשמחה, הּבנים אם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּובינה'), ('חכמה האהּובים" רעים ּתׂשּמח ְְֲִִִֵַַַַָָָָ"ׂשּמח

(ּכפי  ּבזה הּבאּור ּונקּדת  אֹותם. לׂשּמח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּצריכים

ּכּמה  ׁשּיׁש הּבאּור), אריכּות לאחרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּמסּים

הּׂשמחה  ּבענין ּדרגֹות "ׂשּמח 5וכּמה והּבּקׁשה , ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָ

ּבהם  ׁשּתּומש היא האהּובים" רעים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּתׂשּמח

מּצד  ּבהם ׁשּיׁש מהּׂשמחה יֹותר נעלית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׂשמחה

.6עצמם  ְַָ

היא Ô·eÈÂב) הּׂשמחה ענין ׁשּתחלת ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִִִֶַַַַָ

הענינים  (ּככל מצוה' ׁשל ְְְְִִִִֶָָָָָ'ׂשמחה

ּוב'ׂשמחה  ּומצֹותיה), ּבּתֹורה הּוא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשהתחלתם
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נישואין.)1 ברכות קעג.)2נוסח ע' תרנ"ז גם )3סה"מ וראה רסו. ס"ע שם סה"מ – הנ"ל במאמר הובא א. ד, זח"ג ראה

פי"ד. והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס א. נו, ט.)4זח"ב קיג, ואילך.)5תהלים רכא ע' שם סה"מ – במאמר ראה )6ראה

ואילך. רפב רסה. ע' שם סה"מ – במאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהקדושֿברוךֿהוא: מבקשים הנישואין ברכות בנוסח

,ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN והכלה החתן כפי EÁÓNkהם ««¿««≈ƒ»¬ƒ¿«≈¬
את  בעצמו E¯ÈˆÈששימחת הקדושֿברוךֿהוא בידי שנוצר הראשון אדם ¿ƒ¿

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a1‰Êa ˜i„Óe (רבי , הרש"ב אדמו"ר כך על ושואל ¿«≈∆ƒ∆∆¿«≈»∆
החמישי  האדמו"ר דובער, שלום

חב"ד) אדמו"רי Œ¯ea„a¿ƒבשושלת
ÏÈÁ˙n‰ שלו חסידות במאמר ««¿ƒ

אלו במילים »»"ÁnNהפותח
"ÁnNz של הנישואין בימי (שנאמר ¿««

(רבי  הריי"צ הרבי ממלאֿמקומו בנו

של  אלול בחודש שהיו יצחק) יוסף

תרנ"ז) 2Úe„Èשנת È¯‰L בקבלה , ∆¬≈»«
‰‡‰ÌÈ·e"וחסידות  ÌÈÚ¯"L∆≈ƒ»¬ƒ

בתורת  הדברים של המשמעות לפי

הספירות ÏÚמכוון ˜‡Èהסוד  »≈«
Ì‰Lהעליונות  '‰È·e ‰ÓÎÁ'»¿»ƒ»∆≈

כמו  הזוהר Ïc‡כדברי ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z¿≈≈ƒ¿»
ÔÈL¯t˙Ó3, שלא חברים שני ƒ¿»¿ƒ

ÔÙ‡aנפרדים  „ÈÓz Ì‰L ,eÈ‰«¿∆≈»ƒ¿…∆
,"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯" ÏL כי ∆≈ƒ»¬ƒ

מחכמה  הפנימית וההמשכה ההשפעה

(בשונה  הפסק ללא תמידית, היא לבינה

אחרות  בספירות וההמשכה מההשפעה

באופן  ואפילו קיימת היא שלפעמים

נפסקת) היא ולפעמים פנימי, יחוד של

„eÁi‰ BLiL ÔÂÈÎÂ חיבור היינו ¿≈»∆∆¿«ƒ
החכמה  מפנימיות השפעה שגורם

הבינה  È·e‰'לפנימיות ‰ÓÎÁ'c¿»¿»ƒ»
,È„ÈÓz ÔÙ‡a ב'לקוטי וכמבואר ¿…∆¿ƒƒ

תחיה  "החכמה הזקן: לאדמו"ר תורה'

שהנקודה  בהיכליה... נקודה ונקרא

[הבינה] ההיכל את מחיה [החכמה]

משמש  ההיכל אין נקודה אין שאם

זו  נקודה בחינת לו יהיה אם וגם כלום,

צריכים  ולפיכך כלום אינו היכל אין אם

[חכמה  והם כאחד, שתיהן להיות

החכמה  האדם, נפש של השכל בכוחות וגם מתפרשין" דלא ריעין תרין ובינה]

בבינה, הרעיון והסתעפות התפתחות ידי על מתקיימת הרעיון נקודת שהיא

מהחכמה, כוחה את יונקת העניין הרחבת שהיא שיש ‡ÔkŒÌוהבינה מאחר ƒ≈
תמידי, ויחוד חיבור האהובים' 'רעים הנקראות ובינה חכמה ‰C¯vבין e‰Ó««…∆

‰Lwaa מיוחדת"ÁnNz ÁnN"?הללו האהובים הרעים את ««»»««¿««

,‰Êa ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר הרש"ב ‡B„B˙אדמו"ר ¯a„nL ÔÂÈÎ„ ƒ»∆¿≈»∆¿À»
‰ÁÓO‰ ÔÈÚ BLÈ È¯‰ ,'‰È·e ‰ÓÎÁ' אלו vÓ„בספירות »¿»ƒ»¬≈∆¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ«

·e˙kL BÓk ,dÓˆÚ ‰Èa‰ ˙ÈÁa4 הבינה ספירת ‰ÌÈaעל Ì‡ ¿ƒ««ƒ»«¿»¿∆»≈«»ƒ
הנמשכות ( שבלב, הרגשות המידות, להולדת המקור שהיא שם על

השכלית) כך ÁÓN‰,מההתבוננות ¿≈»
התרחבות  של במובן השמחה, שענין

קיים  כבר הכיווץ, היפך והתפשטות,

מהותה, עצם מצד הבינה בספירת

ÁnN" ÔÈÚ e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«ƒ¿«««
"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz¿««≈ƒ»¬ƒ
ÌÈÎÈ¯vL ,('‰È·e ‰ÓÎÁ')»¿»ƒ»∆¿ƒƒ

,Ì˙B‡ ÁnNÏ ומה העניין ומה ¿«≈«»
הזו? השמחה בתוספת הצורך

ÈÙk) ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆¿ƒ
ÌiÒnL במאמרו הרש"ב אדמו"ר ∆¿«≈

LiL ,(¯e‡a‰ ˙eÎÈ¯‡ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬ƒ«≈∆≈
˙B‚¯c ‰nÎÂ ‰nk נעלות שונות, «»¿«»¿»

נעלות  ופחות »¿ÔÈÚa¿ƒיותר
‰ÁÓO‰5ÁnN" ‰Lwa‰Â , «ƒ¿»¿««»»««

‡È‰ "ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz¿««≈ƒ»¬ƒƒ
Ì‰a C˘ÓezL,'האהובים ב'רעים ∆¿«»∆

בספירת  היינו הפנימית ובמשמעות

הבינה, ובספירת «¿ÁÓNƒ‰החכמה
ÁÓO‰Ó‰בדרגה  ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈«ƒ¿»

ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰a LiL6, וזה ∆≈»∆ƒ««¿»
מבקשים  מה לשם לשאלה המענה

והרי  אהובים' ל'רעים שמחה המשכת

יש  אכן כי בהם, קיימת כבר השמחה

והבקשה  מסויימת בדרגה שמחה בהם

נעלית,היא  יותר ברמה שמחה שתהיה

להלן. שיוסבר וכפי

Ô·eÈÂ שהבקשה ·) לעיל האמור ¿»
ב'רעים  שתהיה היא תשמח' 'שמח

נעלית  יותר בדרגה שמחה אהובים'

˙ÏÁzL ÌÈc˜‰a,ההתחלה ¿«¿ƒ∆¿ƒ«
של  והשורש, ‰ÁÓO‰המקור ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»

ה' ÂˆÓ‰'בעבודת ÏL ‰ÁÓN' ‡È‰ שהוא בשעה יהודי הנפש, שמחת ƒƒ¿»∆ƒ¿»
הוא  ברוך הקדוש שציוה מצוה ‰ÌÈÈÚמקיים ÏÎk)'ה שבעבודת ¿»»ƒ¿»ƒ

בכלל  בעולם ושורשם Ì˙ÏÁ˙‰Lולמעשה Bza¯‰ועיקרם ‡e‰ ∆«¿»»»«»
‰È˙BˆÓe הבריאה תכלית הן והמצוות התורה ÏLשהרי ‰ÁÓN'·e ,( ƒ¿∆»¿ƒ¿»∆

ÔLÈ '‰ÂˆÓ הן כללי ובאופן רבות BiÏÏk˙דרגות ˙B‚¯c ÈzL של ƒ¿»∆¿»¿≈¿»¿»ƒ
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a"nyz'dו ,lel` b"i ,`eazÎik zyxt 'c mei

ּבהתאם  ּכללּיֹות, ּדרגֹות ׁשּתי יׁשנן מצוה' ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשל

הּכללּיים הענינים ּדהּנה,לׁשני מצוה. ׁשּבכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הענין  ּגם ויׁשנֹו הּמצוה, טעמי יׁשנם מצוה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבכל

הּמצוה  ּברּכת נּסח ּכלׁשֹון הּקּב"ה, צּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּזהּו

עבד  ולהיֹותֹו וצּונּו", ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ"אׁשר

צּוּוי  את ממּלא הּוא הרי ְְֲִֵֵֶַַָָלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכבֹודֿקדּׁשת  ּבספרי ּגם וכּמבאר ּכדבעי. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּמל

האמצעי  ׁשהיא 7אדמֹו"ר הּכללית הּכּונה ׁשּיׁשנּה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

קּדׁשנּו "אׁשר ענין ׁשּזהּו הּמצֹות, ּבכל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּבׁשוה

הּכּונה  ּגם יׁשנּה לזה ונֹוסף  וצּונּו", ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבמצֹותיו

עצמּה ּבפני מצוה ׁשּבכל ועלּֿדרֿזה 8הּפרטית . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּנאמר  ׁשעליה יׁשרים 9ּבּתֹורה, הוי' ּפּקּודי ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מקרא  ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעלּֿפי [ּדאף לב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָמׂשּמחי

מּכלֿמקֹום  הּמצֹות, ענין על הוי'" "ּפּקּודי ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָקאי

ז"ל  חכמינּו להלכה 10ּדרׁשּו ּבנֹוגע 11והּובא ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָ

מׂשּמחי  יׁשרים הוי' ׁש"ּפּקּודי הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָללּמּוד

הּׁשוה  הּצד ׁשּיׁשנֹו הּתֹורה], לּמּוד על קאי ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלב"

ּבנּסח  ּבגלּוי ׁשּנּכר ּכפי ׁשּבּתֹורה, ענין ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻּבכל

את  לנּו ונתן כּו' ּבנּו ּבחר "אׁשר הּתֹורה, ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּברּכת

הּתֹורה, עניני ּכל על מברכים זה ׁשּנּסח ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּתֹורתֹו",

(ּבדגמת  הּתֹורה טעמי ענין ּגם יׁשנֹו לזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻונֹוסף

ּבּתֹורה  ענין ּכל מחּלק ׁשּבזה הּמצֹות), ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻטעמי

ּבספרֿ ּבגלּוי ׁשּנּכר ּוכפי ּבפניֿעצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלענין

לּתֹורה  אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשּיׁש וכל 12ּתֹורה, , ְִִִִֵֶַָָָ

להיֹות  צריכה ׁשּלכן ּבפניֿעצמֹו, עֹולם היא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָאֹות

ּגויל  ּתֹורה'13מּקפת ּב'לּקּוטי ּבארּכה ּכּמבאר ,14. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻֻ

ֿועלּֿדר) ׁשּבּמצוה הּנ"ל ענינים לׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּובהתאם
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א.)7 מ, שלח לקו"ת גם וראה ואילך. סע"ב נח, ואילך. א נג, ראש ואילך.)8עטרת ריז ס"ע ע' שם סה"מ – במאמר ראה

ואילך. רנג ט.)9ע' יט, א.)10תהלים ל, ס"ג.)11תענית סצ"ג או"ח רמ"א וראה ס"א. סתקנ"ד או"ח זהר )12שו"ע ראה

ד. מג, שם ב. מא, בהר לקו"ת וראה קפו. אופן עמוקות מגלה ד). (פח, בישראל לפנים וזאת עה"פ כט,)13חדש מנחות

ס"ה. שם אדה"ז שו"ע ס"ד. סל"ב או"ח ס"ד. סרע"ד יו"ד טושו"ע הי"ט. פ"א תפילין הל' רמב"ם סע"א.)14א. ה, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂˆÓ‰שמחה, ÏÎaL ÌÈiÏÏk‰ ÌÈÈÚ‰ ÈLÏ Ì‡˙‰a כפי ¿∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ∆¿»ƒ¿»

ומבאר. שממשיך

‰Âˆn‰ ÈÓÚË ÌLÈ ‰ÂˆÓ ÏÎa ,‰p‰c המ מחולקות שבזה צוות ¿ƒ≈¿»ƒ¿»∆¿»«¬≈«ƒ¿»
לה, המיוחדים ותכנים ועניינים טעמים יש מצוה לכל כי מזו Ìbזו BLÈÂ¿∆¿«

e‰fL ÔÈÚ‰ המצווה ˆÈeeמעשה »ƒ¿»∆∆ƒ
˙k¯a Áq ÔBLÏk ,‰"aw‰«»»ƒ¿À«ƒ¿«

‰Âˆn‰ כל נוסח שבהן אלו במילים «ƒ¿»
שווה  המצוות ∆¬"‡L¯ברכות

,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ מילים ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
(המשותפת  העובדה את שמדגישות

של  ציווי היא שהמצוה המצוות) לכל

ומאחר B˙BÈ‰ÏÂהקדושֿברוךֿהוא  ¿ƒ¿
את  המקיים הוא שהיהודי המצוות

È¯‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï „·Ú∆∆¿«»»¬≈
CÏn‰ Èeeˆ ˙‡ ‡lÓÓ ‡e‰¿«≈∆ƒ«∆∆

ÈÚ·„k עבד של מהותו זו שהרי ƒ¿»≈
ומציית  אדונו כלפי בטל שהוא

לו. מצווה שהאדון לציוויים

Œ„B·k È¯ÙÒa Ìb ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¿ƒ¿≈¿
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜7 רבי ¿À««¿»∆¿»ƒ

של  וממלאֿמקומו בנו דובער,

הזקן, בקיום dLiLהאדמו"ר ∆∆¿»
È‰L‡המצוות  ˙ÈÏÏk‰ ‰ek‰««»»«¿»ƒ∆ƒ

e‰fL ,˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂLa¿»∆¿»«ƒ¿∆∆
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ÔÈÚƒ¿«¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

,"eeˆÂ לכך הכוונה וכאמור ¿ƒ»
הוא  וקיומה ה' ציווי היא שהמצווה

רצונו  ועשיית לציוויו «¿ÛÒBÂציות
˙ÈË¯t‰ ‰ek‰ Ìb dLÈ ‰ÊÏ»∆∆¿»«««»»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ ÏÎaL8 ∆¿»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

לאותה  המיוחדת כוונה מצווה שהיא

של  המיוחד ולעניין לתוכן בהתאם

מצווה. אותה

את  יש מצווה שבכל לכך ובהתאם

בכל  השווה הכללי והעניין התוכן

המיוחד  והעניין התוכן ואת המצוות

שני  יש מצווה' של ב'שמחה גם לה,

הקשור  והשני ה', וציווי רצון היא שהמצווה בכך הקשור האחד, עניינים.

מצווה. אותה של המיוחד הפרטי בתוכן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ וב'שמחה במצוות העניינים שני אודות לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆

גם הוא מצווה', ÈÏÚL‰של ,‰¯Bza התור בתהילים Ó‡p9¯העל «»∆»∆»∆¡«
BËeLt ÈtŒÏÚL Û‡c] "·Ï ÈÁnNÓ ÌÈ¯LÈ 'ÈÂ‰ È„ewt"ƒ≈¬»»¿»ƒ¿«¿≈≈¿«∆«ƒ¿

È‡˜ ‡¯˜Ó ÏLהמילים ‰Bˆn˙מכוונות ÔÈÚ ÏÚ "'ÈÂ‰ È„ewt" ∆ƒ¿»»≈ƒ≈¬»»«ƒ¿««ƒ¿
ה', שציווה וציוויים 'פקודות' Ï"Êשהן eÈÓÎÁ eL¯c ÌB˜ÓŒÏkÓ10 ƒ»»»¿¬»≈«

‰ÎÏ‰Ï ‡·e‰Â11Ú‚Ba ¿»«¬»»¿≈«
'ÈÂ‰ È„ewt"L ‰¯Bz‰ „enÏÏ¿ƒ«»∆ƒ≈¬»»

È‡˜ "·Ï ÈÁnNÓ ÌÈ¯LÈ מכוון ¿»ƒ¿«¿≈≈»≈
,‰¯Bz‰ „enÏ ÏÚ שכתוב כפי «ƒ«»

ואסור  באב... 'תשעה – ערוך' ב'שולחן

ובאגדות  בהלכות בתורה... לקרות

משמחי  ישרים ה' פקודי שנאמר משום

בתורה, גם כך במצוות, וכמו לב'],

‰ÂM‰ „v‰ BLiL המכנה ∆∆¿«««»∆
BzaL¯‰,המשותף ÔÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿»∆«»

תורה  היא שהתורה העובדה עצם

ה' מאת kpL¯שניתנה ÈÙk ובא ¿ƒ∆ƒ»
ביטוי k¯a˙לידי Áqa ÈeÏ‚a¿»¿À«ƒ¿«

'eÎ ea ¯Áa ¯L‡" ,‰¯Bz‰«»¬∆»«»
ÁqpL ,"B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â¿»«»∆»∆À«
ÈÈÚ Ïk ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰Ê∆¿»¿ƒ«»ƒ¿¿≈

,‰¯Bz‰ חלק איזה הבדל ללא «»
לומדים  התורה ÊÏ‰מחלקי ÛÒBÂ¿»»∆

התורה  ענייני לכל משותף עניין שהוא

‰¯Bz‰ ÈÓÚË ÔÈÚ Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿««¬≈«»
ועניין  עניין כל של וההסברים הטעמים

,(˙Bˆn‰ ÈÓÚË ˙Ó‚„a)¿À¿««¬≈«ƒ¿
‰¯Bza ÔÈÚ Ïk ˜lÁÓ ‰ÊaL∆»∆¿À»»ƒ¿»«»

ÔÈÚÏומיוחד BÓˆÚŒÈÙa,שונה ¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿
¯kpL ÈÙÎe עניין שלכל זה דבר ¿ƒ∆ƒ»

לו מיוחד תוכן יש «¿ÈeÏ‚aבתורה
ÌÈML LiL ,‰¯BzŒ¯ÙÒa¿≈∆»∆≈ƒƒ

‡Ba¯אלף מאות ‡Bi˙B˙שש ƒƒ
‰¯BzÏ12ÌÏBÚ ‡È‰ ˙B‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ»

BÓˆÚŒÈÙa המיוחד ותוכן עניין עם ƒ¿≈«¿
בפרט, של ÔÎlLלה הייחודיות מפני ∆»≈

ואות אות BÈ‰Ï˙כל ‰ÎÈ¯ˆ כל ¿ƒ»ƒ¿
מהאותיות ÏÈÂbאחת ˙ÙwÓ13 קלף À∆∆¿ƒ

האותיות, בין לריווח Bz¯‰'חלק ÈËewÏ'a ‰k¯‡a ¯‡·nk14 «¿…»«¬À»¿ƒ≈»
הזקן. לאדמו"ר

‰ÂˆnaL Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLÏ Ì‡˙‰·e לכל המשותף הכללי העניין ¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««∆«ƒ¿»
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ז miaed`d mirx gnyz gny

ּכללּיים  ענינים ׁשני ּגם יׁשנם ּבּתֹורה), ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָזה

טעמי  ׁשּמּצד ׂשמחה יׁש מצוה'. ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּב'ׂשמחה

הינּו,הּמצ  הּמצוה, ׂשכר ענין ּגם קׁשּור ׁשּבזה וה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ּפרס  לקּבל עלֿמנת היא וכּיֹוצא 15ׁשעבֹודתֹו , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּב'ׂשמחה  הּׁשלמּות ּתכלית ּגם יׁש אמנם, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבזה.

ׁשל  ּבאפן ׁשהיא עבֹודה עם הּקׁשּורה מצוה', ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשל

ּבׁשלמּותּה, העבד לעבֹודת ועד עבד', ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ'עבֹודת

עצמֹו" "ּבפני ּבפניֿעצמֹו, ּכלל מציאּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָׁשאינֹו

הכי  מציאּות הּוא הרי זה עם ּוביחד ְְְֲֲִִִֵֶַַַָּדיקא,

ׁשּזֹוהי  ּכיון להיֹות, ׁשּיכֹולה חזקה והכי ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָּגדֹולה

מציאּות  אּלא) ּבפניֿעצמֹו, ׁשּלֹו הּמציאּות ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ(לא

האדֹון 16האדֹון  ׂשמחת היא ׂשמחתֹו ּגם ולכן ,17. ְְְִִִֵַַָָָָָָ

ּבברּכת ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) הּבּקׁשה ּתכן מּובן ¿«ƒ∆ְְִֶַַַָָָֹ

רעים  ּתׂשּמח ְִֵַַַַ"ׂשּמח

ּדהּנה  ענין 18האהּובים". יׁשנֹו ּכאׁשר ּגם , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ

"אם  הּבינה, ּבחינת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּׂשמחה

ׁשהּוא  ּכפי  הּׂשמחה לענין ועד ׂשמחה", ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּבנים

היא  ׁשהּׂשמחה ּכפי ועד החכמה, ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת

עדין  הרי עּתיק', ל'פנימּיּות עד 'עּתיק', ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַּבבחינת

עצמּותֹו היא ׁשהּתכלית ּכיון הּתכלית, זֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָאין

על  ּופֹועלים מבּקׁשים זה וענין .יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּומהּותֹו

האהּובים", רעים ּתׂשּמח "ׂשּמח ּברּכת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָידי

ׂשמחת  עם הּקׁשּורה לּׂשמחה מּגיעים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָׁשּיהיּו

ּתהיה  זֹו וׂשמחה ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּותֹו
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מ"ג.)15 פ"א אבות ואילך.)16ראה שכו ע' תרס"ו המשך רפא.)17ראה ע' רנט. ע' שם סה"מ – במאמר בהבא )18ראה

ואילך. רסה ע' שם סה"מ – במאמר ראה – לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצווה  לכל המיוחד הפרטי והעניין Bza¯‰המצוות ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆«»

לעיל  ÌLÈכמבואר ÁÓN'a‰במקביל ), ÌÈiÏÏk ÌÈÈÚ ÈL Ìb ∆¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»
'‰ÂˆÓ ÏL.ומפרט שממשיך ÈÓÚËכפי „vnL ‰ÁÓN LÈ ∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆ƒ««¬≈

,‰Âˆn‰ הקשורה השמחה והיא המצווה בטעמי והבנה מידיעה הנובעת «ƒ¿»
מצווה  כל של המסויים הפרטי לעניין

ועניינים  טעמים יש מצווה לכל שהרי

שמחה  לזה ובהתאם לה מיוחדים

במיוחד  בה ˜eL¯שקשורה ‰ÊaL∆»∆»
,‰Âˆn‰ ¯ÎN ÔÈÚ Ìb שגם «ƒ¿«¿««ƒ¿»

ואין  ושונה מיוחד מצווה כל של השכר

כולן  המצוות לכל אחיד ¿»‰eÈ,שכר
כזו, בדרגה המצוות שבקיום ומאחר

המצווה  בטעמי ועניין הבנה מתוך

ושכר  לטעם ששייכת שמחה ומתוך

מובן  בפרט, מצווה לאותה המיוחד

B˙„B·ÚL באופן מצוות המקיים של ∆¬»
ה'‰È‡כזה ÓŒÏÚ˙עבודת ƒ«¿»

Ò¯t Ïa˜Ï15,שכר BiÎÂˆ‡היינו ¿«≈¿»¿«≈
‰Êa של ו'שמחה המצוות קיום וזהו »∆

בדרגה  בכלל, ה' ועבודת מצווה',

מושלמת. ולא יחסית נמוכה

˙ÈÏÎz Ìb LÈ ,ÌÓ‡»¿»≈««¿ƒ
ÏL ‰ÁÓN'a ˙eÓÏM‰«¿≈¿ƒ¿»∆
‰„B·Ú ÌÚ ‰¯eLw‰ ,'‰ÂˆÓƒ¿»«¿»ƒ¬»
˙„B·Ú' ÏL ÔÙ‡a ‡È‰L∆ƒ¿…∆∆¬«

,'„·Ú לאדונו המציית עבד כמו ∆∆
הבנה  מתוך ולא מוחלט, ביטול מתוך

הציווי  של ובתכנים ובטעמים בסיבות

„·Ú‰ ˙„B·ÚÏ „ÚÂ¿««¬«»∆∆
,d˙eÓÏLa הביטול שהיא כאשר ƒ¿≈»

עד  מוחלט ביטול הוא לאדון העבד של

כך  ÏÏkכדי ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿»
BÓˆÚŒÈÙa וכל עניינו וכל ƒ¿≈«¿

אך  מסורים שלו הרצונות וכל מציאותו

לאדון, Èc˜‡,ורק "BÓˆÚ ÈÙa" שהעבד ומדגישים מדייקים כלומר, ƒ¿≈«¿«¿»
משלו, רצונות ועם משלו מציאות עם לעצמו, מציאות לא ÌÚהוא „ÁÈ·e¿««ƒ

‰Ê מציאות להיותו שקשור מה בכל העבד של המוחלט הביטול עם בבד בד ∆
עצמו' ‰e‡'בפני È¯‰עצמו העבד ÈÎ‰Âאותו ‰ÏB„b ÈÎ‰ ˙e‡ÈˆÓ ¬≈¿ƒ¬ƒ¿»«¬ƒ

È‰BfL ÔÂÈk ,˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL ‰˜ÊÁהעבד של (Ï‡המציאות  ¬»»∆¿»ƒ¿≈»∆ƒ…
BlL ˙e‡Èˆn‰וכמהות ‡l‡כאדם ,BÓˆÚŒÈÙa של המציאות כל «¿ƒ∆ƒ¿≈«¿∆»
ורק  אך היא ‰‡„ÔBהעבד ˙e‡ÈˆÓ (16‡È‰ B˙ÁÓN Ìb ÔÎÏÂ , ¿ƒ»»¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔB„‡‰ ˙ÁÓN17 עבד כעבודת מוחלט בביטול ה' את עובד וכשיהודי ƒ¿«»»

חלק  אלא למציאותו סימן לא היא שלו מצווה' של ה'שמחה גם הרי

בשמחה  ולא האדון בשמחת שמח והוא לקדושֿברוךֿהוא שלו מההתבטלות

שלו. אישית

ÁnNz ÁnN" ˙k¯·a ‰Lwa‰ ÔÎz Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆»…∆««»»¿ƒ¿«««¿««
"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯,בכך והצורך ≈ƒ»¬ƒ

וכלה, (חתן אהובים' שב'רעים הגם

מצד  שמחה יש כבר ובינה') 'חכמה

p‰c18¯L‡k‰עצמם. Ìb , ¿ƒ≈««¬∆
BÓk ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««ƒ¿»¿

˙ÈÁa „vÓ ‡e‰L ספירת ∆ƒ«¿ƒ«
‰Èa‰נאמר עליה "‡Ìהעליונה, «ƒ»≈

„ÚÂ ,"‰ÁÓN ÌÈa‰ ואפילו «»ƒ¿≈»¿«
יותר  בדרגה שמחה יש כבר כאשר

הגיעו וכבר ‰ÁÓO‰גבוהה, ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈÙk ספירת ¿ƒ∆ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰,העליונה„ÚÂ אם אפילו «»¿»¿«
עוד  בדרגה השמחה לעניין כבר הגיעו

היא  שהשמחה מכפי גבוהה יותר

היינו החכמה, ÈÙk¿ƒבספירת
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«

,'˜ÈzÚ' ישנה הספירות עשר מעל «ƒ
הכתר  (כמו עליון' 'כתר בחינת

נמצאים  שבו הראש מעל שמקומו

נקראת  ב'כתר' הבחינות ואחת המוחין)

על  הפירושים, אחד (לפי יומין' 'עתיק

של  במובן מ'יומין' ונבדל שנעתק שם

נסתרת  בחינה כלומר, וגילוי, 'יום'

מהתגלות) »Ú„שלמעלה
,'˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙ'Ï יש אם ואפילו ƒ¿ƒƒ«ƒ

עצמו  ב'עתיק' השמחה עניין את

שבו, ופנימית עמוקה היותר בבחינה

,˙ÈÏÎz‰ BÊ ÔÈ‡ ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ≈««¿ƒ
זו  ואין המעלה שיא זה אין עדיין

ביותר, הגבוהה «≈ÔÂÈkהדרגה
˙ÈÏÎz‰L באלוקות ביותר והנעלית הגבוהה והדרגה ‰È‡השיא ∆««¿ƒƒ

C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ.בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של המהות עצם «¿«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚÂ שרק נעלית הכי תהיה ושהשמחה ומהותו לעצמותו עד להגיע ¿ƒ¿»∆

ÌÈÏÚBÙeאפשר  ÌÈLw·Ó ומתק ומתמלאת מתקבלת אכן יימת והבקשה ¿«¿ƒ¬ƒ
,"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN" ˙k¯a È„È ÏÚ של ותוכנה «¿≈ƒ¿«««¿««≈ƒ»¬ƒ

הוא  זו ובקשה בכלל eÈ‰iLברכה ישראל ובני אהובים' ÌÈÚÈbÓה'רעים ∆ƒ¿«ƒƒ
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ˙ÁÓN ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰ÁÓOÏ«ƒ¿»«¿»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»≈
נעלית  הכי השמחה היא השמחה לזה ובהתאם הדרגות מכל שלמעלה הבחינה
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a"nyz'dח ,lel` b"i ,`eazÎik zyxt 'c mei

ׁשעבֹודתֹו עלֿידיֿזה למּטה, האדם ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׂשמחתֹו

מציאּות  אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ּבאפן ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹהיא

האדֹון  ׂשמחת היא ׂשמחתֹו ּגם ׁשּלכן ְְִִִֵֶַַָָָָָָהאדֹון,

ּבבחינת  הּׂשמחה ּתמׁש ׁשּתחּלה והינּו, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֻ(ּכּנ"ל),

ּבחינת  ּבּספירֹות, ׁשהם ּכפי האהּובים" ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ"רעים

ונּוקבא', 'זעירֿאנּפין ּובחינת ּובינה' ְְְְְְִִִֵַַָָָָ'חכמה

למּטה, ּבעֹולםֿהּזה ּגם ימׁש הּספירֹות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻּומענין

למּטה, ּבעֹולםֿהּזה ּדוקא ׁשּימׁש ְְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֻואדרּבה,

נׁשמֹות  אצל ּגּופני', 'יחּוד ענין יׁשנֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּׁשם

.19ּבגּופים  ְִ

ÔÎÂ החל] ּומצֹותיה ּתֹורה עניני ּבכל ּגם הּוא ¿≈ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּורבּו" "ּפרּו ׁשהיא הראׁשֹונה ,20מהּמצוה ְְְִִִֵֶַָָָ

נּׂשּואין  ּבברּכת והרי החתּנה, ענין עם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֻהּקׁשּורה

חּפה  עלֿידי  יׂשראל עּמֹו "מקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹומרים

הּתֹורה  ענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַָָוקּדּוׁשין",

הּוא 21ּומצֹותיה  למּטה האדם עלֿידי ׁשּקּיּומן ,[ ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

זה  ׁשענין ,יתּבר ּומהּותֹו ּבעצמּותֹו ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּכפי

ׁשל  ּבאפן היא ׁשהעב ֹודה עלֿידיֿזה  ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹנעׂשה

אּלא  ּבפניֿעצמֹו, מציאּות ׁשאינֹו עבד', ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ'עבֹודת

האדֹון. מציאּות היא מציאּותֹו ְְִִִָָָּכל

ּברכה,ÏÎ·eד) ותֹוספת ּכח נתינת יׁש זה ¿»ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ

נאמר  ׁשּבֹו זה, מסּגל ּביֹום ְְְֱִֶֶֶַָָֻּובפרט

למדּו ּולאחריֿזה הראׁשֹונה, ּבּפעם הּנ"ל ְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָמאמר

ּפעם  ׁשּבכל ּבאפן ּפעמים, ּכּמה הּמאמר ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

ּבּקדׁש" ּכמֹו22"מעלין הּוא ׁשהּלּמּוד לכ נֹוסף , ְְֲִִֶֶַַַָָֹ
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ואילך.)19 רסו ע' שם סה"מ – במאמר גם כח.)20ראה א, קדש )21בראשית ערך הכינויים בערכי הובא עקידה ראה

פמ"ו. תניא גם וראה וש"נ.)22ברנע. א. כח, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÁÓNÂ האלוקות בעצמיות קשורה שהיא כיוון השמחה שיא שהיא ¿ƒ¿»

,‰hÓÏ Ì„‡‰ ÏL B˙ÁÓN ‰È‰z מוגבל הוא שהאדם ולמרות ƒ¿∆ƒ¿»∆»»»¿«»
לעצמות  'להגיע' מסוגל הוא איך לתמוה יש ולכאורה שלו, וביכולות בכוחות

מציאותו  גדרי מצד שאכן המענה בא כך על בכך, הקשורה והשמחה האלוקות

הערך  וריחוק פער יש שלו וההגבלות

לעצמיות  מוגבל אדם בין עצום

יחס  שום ביניהם ואין האלוקות

זו  לדרגה ההתעלות אבל והשוואה,

של  המציאות מצד לא היא זו ושמחה

היציאה  מצד אדרבה אלא האדם

מציאותו  מגדרי שלו וההתעלות

B˙„B·ÚLהמוגבלת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¬»
ה' את העובד האדם ÔÙ‡aשל ‡È‰ƒ¿…∆

שלו  המציאות של מוחלט ביטול של

כך  כדי ‡dÈעד B˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ≈»
ÔÎlL ,ÔB„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ‡l‡∆»¿ƒ»»∆»≈
˙ÁÓN ‡È‰ B˙ÁÓN Ìb«ƒ¿»ƒƒ¿«

,(Ï"pk) ÔB„‡‰'וה'אדון, »»««
מכל  נעלה אכן הוא הקדושֿברוךֿהוא,

היא  בו הקשורה והשמחה הגבלה,

גבולות, ללא וסדר eÈ‰Â,שמחה ¿«¿
עצמיות  של השמחה כיצד הדברים

להתגלות  ונמשכת יורדת האלוקות

הוא  ראשון lÁzL‰באדם בשלב ∆¿ƒ»
‰ÁÓO‰ CLÓz,מלמעלה À¿««ƒ¿»
האלוקות, »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מעצמיות

ÌÈÚ¯"Ì‰L ÈÙk "ÌÈ·e‰‡‰ ≈ƒ»¬ƒ¿ƒ∆≈
˙B¯ÈÙqa כמבואר שהן, העליונות, «¿ƒ

È·e‰'לעיל, ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»
שהוא  כפי אהובים' 'רעים עניין שזהו

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊבמוחין, ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿≈«¿ƒ
,'‡·˜eÂ נמשך העניין ומהמוחין ¿¿»

חסדֿ העליונות המדות של בספירות

הנקראות  גבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד

זעירות  פנים אנפין', 'זעיר הסוד בתורת

וכלֿשכן  שבמוחין לאור ביחס ומועט קטן הוא במידות האור שגילוי שם (על

עליון' ב'כתר בחינה שהיא ארוכות, פנים אנפין', 'אריך שבבחינת לאור  ביחס

לה  שאין שם על 'נוקבא' הנקראת המלכות ובחינת המוחין) מבחינת שלמעלה

'משפיע', בחינת שהן שמעליה מהספירות 'מקבל' בחינת והיא משלה אור

מהאיש 'מקבל' שהיא האישה ‰B¯ÈÙq˙כמו ÔÈÚÓe הרוחניות העליונות ≈ƒ¿««¿ƒ
CLÓÈ השלימות בתכלית השמחה hÓÏ‰,עניין ‰f‰ŒÌÏBÚa Ìb À¿««»»«∆¿«»

,‰a¯„‡Âמיוחדת ושלימות מעלה יתרון של CLÓiLיש זה עניין ¿«¿«»∆À¿«
השמחה ÌMLשלימות ,‰hÓÏ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‡˜Âc הזה בעולם «¿»»»«∆¿«»∆»

ÌÈÙe‚aהגשמי ˙BÓL Ïˆ‡ ,'ÈÙeb „eÁÈ' ÔÈÚ BLÈ19 ∆¿ƒ¿«ƒ»ƒ≈∆¿»¿ƒ
במעשים  דווקא נשלמת העליונה הכוונה החסידות, בתורת באריכות וכמבואר

הזה. בעולם בפועל

‰Âˆn‰Ó ÏÁ‰] ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚ ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿∆»»≈≈«ƒ¿»
‰BL‡¯‰ כבר בתורה הנזכרת »ƒ»

אדם  בריאת סיפור עם בראשית בפרשת

חוה  ואשתו "e¯tהראשון ‡È‰L∆ƒ¿
"e·¯e20,מצווהÌÚ ‰¯eLw‰ ¿«¿»ƒ

˙k¯·a È¯‰Â ,‰p˙Á‰ ÔÈÚƒ¿««¬À»«¬≈¿ƒ¿«
BnÚ Lc˜Ó" ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ¿«≈«
‰tÁ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈À»
ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,"ÔÈLec˜Â¿ƒƒ∆∆¿»ƒ¿«

‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰21 חיבור שהם «»ƒ¿∆»
י  ובני הקדושֿברוךֿהוא שראל,בין

"קיום  התניא: בספר הזקן רבנו ובלשון

אברים, ברמ"ח מעשיות המצוות

אברין  רמ"ח הן פיקודין דרמ"ח

במצוותיו  קדשנו אשר וז"ש דמלכא...

מיוחדת  להיות אשה המקדש כאדם

גמור"], ביחוד של ÔÓeiwLעמו ∆ƒ»
ומצוות  ‰‡„Ìהתורה È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»

Ô‰L ÈÙk ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»¿ƒ∆≈
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚa¿«¿«ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚL קיום בין והחיבור הקשר ∆ƒ¿»∆
עם  הגשמי הזה בעולם בפועל המצוות

למעלה  שהן כפי והמצוות התורה

האלוקות  בעצמות «¬»NÚ‰מעלה,
‰„B·Ú‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ האדם של «¿≈∆∆»¬»

והמצוות התורה כמבואר ‰È‡בקיום ƒ
לאלוקות, מוחלט ביטול מתוך לעיל,

,'„·Ú ˙„B·Ú' ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¬«∆∆
,BÓˆÚŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒƒ¿≈«¿
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk ‡l‡∆»»¿ƒƒ

ÔB„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ יוצא האדם שבזה ¿ƒ»»
שלו  המוגבלת המציאות מגדרי

לעיל. כמבואר האלוקות, עצמות עם ומתחבר

‰Ê ÏÎ·e עם „) האדם את המחבר ביטול, מתוך והמצוות התורה קיום ¿»∆
השמחה בעניין השלימות תכלית ועם האלוקות Ákעצמות ˙È˙ LÈ≈¿ƒ«…«

Î¯a‰מלמעלה ˙ÙÒB˙Â,זאת לעשות ÏbÒÓלהצליח ÌBÈa Ë¯Ù·e ¿∆∆¿»»ƒ¿»¿¿À»
,‰Ê,אלול תרנ"ז BaLי"ג ‰Ï"pבשנת ¯Ó‡Ó ¯Ó‡ דיבורֿהמתחיל ∆∆∆¡««¬»««

תשמח' ‰¯‡BL‰,'שמח ÌÚta באותם הריי"צ הרבי לנישואי בשייכות «««»ƒ»
מאז ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰ימים שחלפו השנים ‰Ó‡n¯במשך ˙‡ e„ÓÏ ¿«¬≈∆»¿∆««¬»

"L„wa ÔÈÏÚÓ" ÌÚt ÏÎaL ÔÙ‡a ,ÌÈÓÚt ‰nk22, בהתעלות «»¿»ƒ¿…∆∆¿»«««¬ƒ«…∆
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ט miaed`d mirx gnyz gny

ּבׁשעּור  ׁשּכתּוב מה עלּֿדר הראׁשֹונה, ְִִֶֶֶַַַַַָָָּבּפעם

לעם" נהיית הּזה "הּיֹום הּיֹומי ּופרׁש23חּמׁש , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּבאת  הּיֹום ּכאּלּו ּבעיני יהיּו יֹום "ּבכל ְְְְִִִֵֶַַָָָרׁש"י

ּב'לּקּוטי  מהּמבאר ּגם ּולהעיר ּבברית". ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹעּמֹו

הּׁשנה',24ּתֹורה' 'ראׁש עם קׁשּור הּזה" ׁש"הּיֹום ִֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשנה', ל'ראׁש ההכנה ּבזמן אנּו נמצאים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹוהרי

לחדׁש הכנה ׁשהּוא אלּול חדׁש ׁשל ענינֹו ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּזהּו

'רׁשית' אֹותּיֹות ׁשל 25ּתׁשרי, ל'ראׁשית' ּובפרט , ְְִִִִִֵֵֵֶַָ

הּׁש 'ראׁש ּתׁשרי, הכּתרת חדׁש ׁשענינֹו נה', ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עם  נמצאים אלּול ׁשּבחדׁש [לאחרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמל

לעיר  אחריו הֹולכים ואחרּֿכ ּבּׂשדה", הּמל"ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ

הּידּוע  ּכּמׁשל ּבאפן 26מלכּותֹו, היא ׁשההכּתרה ,[ ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

עליהם" קּבלּו ּברצֹון לּתכלית 27ׁש"ּמלכּותֹו ועד , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ׁשל  הּמציאּות ׁשּכל הּמלּוכה, ּבענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּׁשלמּות

.הּמל ׁשל מציאּותֹו נעׂשית הּמדינה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבני

וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּבפעל נמׁש זה ׁשענין ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹוכאמּור,

ּכל  ׁשּיׁשנם סגּלה, ּבׁשנת ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֻועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

ׁשנה  ׁשּנמׁשכּו ּכפי ּבׁשלמּותם החסדים' ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ'חמׁש

ׁשנה  .28אחרי ֲֵַָָ

Ôk"Â,ּבפעל ּבמעׂשה ׁשּימש לנּו", ּתהיה ¿≈ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֻ

העּקר  הּוא ּבלּמּוד 29הּמעׂשה להֹוסיף , ְְֲִִִֶַַָָ

לידי  מביא ולּמּוד וחסידּות, נגלה ְְֲִִִִִֵֵֶַַָהּתֹורה,

ּבקּיּום 30מעׂשה  הן הּמצֹות, ּבקּיּום להֹוסיף , ְְְְֲִִִִֵֶַַ

וטּוב  ׂשמחה ּומּתֹו הּמצוה, ּבכּונת והן ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמצוה

ּבפׁשטּות  אׁשר יֹותר עֹוד ימהר זה וכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָלבב.

מל עם נל טפחים, מעׂשרה ּולמּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובגׁשמּיּות

יׂשראל  ּבית את ׁשּילּקט  הּקּב"ה, הּמלכים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמלכי

אחד  נׁשרים 31לאחד ּכנפי על ויביאם לעיר 32, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש הּמקּדׁש, ּולבית ְְְְְִִֵַַָָמלכּותֹו,
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ט.)23 ג.)24כז, מא, א'תשנו.)25פרשתנו ע' לסוכות דרושים אוה"ת וראה יב. יא, עקב עה"פ ראה )26בעה"ט פ' לקו"ת

ב. ערבית.)27לב, הפ"ה )28בתפילת שנת היא זו ששנה .(2153 ע' ח"ד תשמ"ב (התוועדויות המאמר שלפני בשיחה ראה

עט). ע' ואתחנן אוה"ת (ראה החסד שהו"ע טוב, פעמים ה' הוא ופ"ה תרנ"ז, אלול מי"ז.)29מי"ג פ"א ראה )30אבות

וש"נ. ב. מ, יב.)31קידושין כז, ישעי' ד.)32ע"פ יט, יתרו – הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הם  הזו וההוספה והעילוי הקודמות, לפעמים ביחס CÎÏובתוספת ÛÒB»¿»

אחר מהיבט גם מעלה יש שכבר enl‰L„שבלימוד רבות פעמים לאחר גם ∆«ƒ
בעבר התלהבות ‰e‡למדו ובאותה חיות ÌÚtaבאותה BÓk¿«««
‰BL‡¯‰,חדש מדבר להתלהב האדם Ó‰שמטבע C¯cŒÏÚ·e˙kL »ƒ»«∆∆«∆»

ÌBi‰" ÈÓBi‰ LnÁ ¯eÚLa¿ƒÀ»«ƒ«
"ÌÚÏ ˙ÈÈ‰ ‰f‰23L¯Ùe , «∆ƒ¿≈»¿»≈≈

EÈÈÚa eÈ‰È ÌBÈ ÏÎa" È"L«̄ƒ¿»ƒ¿¿≈∆
התורה a‡˙דברי ÌBi‰ el‡k¿ƒ«»»

BnÚ הקדושֿברוךֿהוא È¯·a˙"עם ƒƒ¿ƒ
הראשונה. Ìbבפעם ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰Ó24 ≈«¿…»¿ƒ≈»
ÌÚ ¯eL˜ "‰f‰ ÌBi‰"L∆««∆»ƒ
ÌÈ‡ˆÓ È¯‰Â ,'‰M‰ L‡¯'…«»»«¬≈ƒ¿»ƒ

e‡ אלול חודש ÔÓÊaבימי »ƒ¿«
e‰fL ,'‰M‰ L‡¯'Ï ‰Î‰‰«¬»»¿…«»»∆∆

BÈÚותוכנוÏeÏ‡ L„Á ÏL בו ƒ¿»∆…∆¡
כעת  עומדים ‰Î‰אנו ‡e‰L∆¬»»

˙Bi˙B‡ ,È¯Lz L„ÁÏ¿…∆ƒ¿≈ƒ
'˙ÈL¯'25,והתחלה ראש של במובן ≈ƒ

חודש  לכל הכנה הוא אלול וחודש

ÈL‡¯'Ï˙'תשרי Ë¯Ù·eƒ¿»«≈ƒ
וה'ראש' L„Áההתחלה ÏL∆…∆

BÈÚL ,'‰M‰ L‡¯' ,È¯Lzƒ¿≈…«»»∆ƒ¿»
הוא  השנה ראש של »«¿»‰zÎ¯˙הפנימי

,CÏn‰'ה מלכות של מחדש קבלה «∆∆
יום  שהוא השנה [וראש הבריאה, על

בא למלך ה' ≈¬»¿È¯Á‡Ïהכתרת
ÌÚ ÌÈ‡ˆÓ ÏeÏ‡ L„ÁaL∆¿…∆¡ƒ¿»ƒƒ

,"‰„Oa CÏn‰" אדמו"ר כדברי «∆∆«»∆
י"ג  שהארת תורה' ב'לקוטי הזקן

היא  אלול חודש בימי הרחמים מידות

מ  את כמו ומקבל לשדה שיוצא לך

פנים  ומראה יפות פנים בסבר כולם

לכולם  בסיום CkŒ¯Á‡Âשוחקות ¿««»
תשרי, חודש והתחלת אלול חודש

השדה ‡ÂÈ¯Áאנשי ÌÈÎÏB‰ אחרי ¿ƒ«¬»
ÏLnkהמלך  ,B˙eÎÏÓ ¯ÈÚÏ¿ƒ«¿«»»

Úe„i‰26 ב'לקוטי הזקן אדמו"ר של «»«
כאמור], שבני zÎ‰‰L¯‰תורה', ∆««¿»»

השנה בראש הבריאה על כמלך הקדושֿברוךֿהוא את מכתירים È‰ƒ‡ישראל
"Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ ÔBˆ¯a B˙eÎÏn"L ÔÙ‡a27,והתלהבות חיות מתוך ¿…∆∆«¿¿»ƒ¿¬≈∆

ביותר ופנימי עמוק באופן היא המלכות ‰eÓÏM˙וקבלת ˙ÈÏÎzÏ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ«¿≈
,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚa על פועלת המלך שמלכות היא במלוכה שהשלימות ¿ƒ¿««¿»

וחודרת  המדינה בני כל של המציאות

כך  כדי עד ‰e‡Èˆn˙בהם ÏkL∆»«¿ƒ
˙ÈNÚ ‰È„n‰ Èa ÏL∆¿≈«¿ƒ»«¬≈

CÏn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ מפני כי ¿ƒ∆«∆∆
שום  להם אין למלך התבטלותם

משלהם. מציאות

CLÓ ‰Ê ÔÈÚL ,¯eÓ‡ÎÂ¿»»∆ƒ¿»∆ƒ¿»
ÏÚÙaתרנ"ז שנת L‰מאז ÏÎa ¿…«¿»»»

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰LÂ¿»»¿««««»¿«»
‰l‚Ò ˙La שנת זו כשנה מיוחדת ƒ¿«¿À»

'LÓÁתשמ"ב, Ïk ÌLiL∆∆¿»»»≈
'ÌÈ„ÒÁ‰ הסוד בתורת כמבואר «¬»ƒ

בחמש  בא כשהוא היא החסד ששלמות

אצבעות  חמש בכל (כנתינה בחינות

eÎLÓpLהיד) ÈÙk Ì˙eÓÏLaƒ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿¿
‰L È¯Á‡ ‰L28 הרבי כדברי »»«¬≈»»

זה  מאמר נאמר שבה בהתוועדות

שנת  היא תשמ"ב, שנת זו, ששנה

ה' הוא ופ"ה תרנ"ז, אלול מי"ג הפ"ה

החסד. עניין טוב, פעמים

C˘ÓiL ,"eÏ ‰È‰z Ôk"Â כל ¿≈ƒ¿∆»∆À¿«
של  השמחה במעלת לעיל האמור

אהובים' ÏÚÙa,'רעים ‰NÚÓa¿«¬∆¿…«
בפרקי  במשנה ז"ל חכמינו כדברי

‰wÚ¯אבות ‡e‰ ‰NÚn‰29, ««¬∆»ƒ»
ÛÈÒB‰Ïבפועל,‰¯Bz‰ „enÏa ¿ƒ¿ƒ«»

‰Ï‚ התורה של הגלוי החלק ƒ¿∆
וההלכה) e„ÈÒÁÂ«¬ƒ˙(התלמוד

התורה, È·Ó‡פנימיות „enÏÂ¿ƒ≈ƒ
‰NÚÓ È„ÈÏ30,בפועלÛÈÒB‰Ï ƒ≈«¬∆¿ƒ

Ìei˜a Ô‰ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ
,‰Âˆn‰ ˙eÎa Ô‰Â ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈¿«»««ƒ¿»
ÏÎÂ .··Ï ·eËÂ ‰ÁÓN CBzÓeƒƒ¿»¿≈»¿»

‰Êבפועל במעשה ÓÈ‰¯כשיבוא ∆¿«≈
˙eËLÙa ¯L‡ ¯˙BÈ „BÚ≈¬∆¿«¿
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a"nyz'dי ,lel` b"i ,`eazÎik zyxt 'c mei

על 33ידי עֹולם וׂשמחת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

.34ראׁשם  ָֹ

1

2

יז.)33 טו, יא.)34בשלח נא, שם יו"ד. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏe ˙eiÓL‚·e בגדרי בפועל במעשה ¿«¿ƒ¿«»≈¬»»¿»ƒ

התחתונה  ‰aw"‰,המציאות ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ÌÚ CÏ≈≈ƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
ËwÏiLויקבץ Èa˙יאסוף ˙‡ ∆¿«≈∆≈

„Á‡ „Á‡Ï Ï‡¯NÈ31, ƒ¿»≈¿∆»∆»
ÌÈ¯L ÈÙk ÏÚ Ì‡È·ÈÂ32 ƒƒ≈««¿≈¿»ƒ

EÈ„È eBk ÈŒ„‡ Lc˜Ó ,Lc˜n‰ ˙È·Ïe ,B˙eÎÏÓ ¯ÈÚÏ33, ¿ƒ«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»∆
ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa34 לעיל כאמור ƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ¿«»«…»

ומצוות  בתורה השלימות שתכלית

בעניין  השלימות תכלית את מביאה

השמחה.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oiaexir(ipy meil)

cr mghy m` ,zecyd ixney ly mdizekeqøzeî ,íéúàñ úéa¥¨©¦¨
`ed m` eli`e ,mda lhlhl,øeñà ,íéúàñ úéaî øúémpi`y itl ¤¤¦¥¨©¦¨

.miz`q zia cr `l` ea lhlhl oi`y stxwk mpice ,dxic miaygp

äðùî
z` milhan ze`xia iqt oia mixaerd miax m`d dpc dpynd

:zevigndïz÷ñôî íéaøä úeLø Cøc äéä íà ,øîBà äãeäé éaø± ©¦§¨¥¦¨¨¤¤§¨©¦©§©§¨
,miqtd oia dwiqtne zxaer,ïéããvì äp÷lñéz` xiariy ,xnelk §©§¤¨©§¨¦

oia mixaerd miaxdy ,miqtl uegn l` ,miaxd jelid mewn
.dvignd z` milhan ,miqtdîBà íéîëçåéøö Bðéà ,íéøCwlql ©£¨¦§¦¥¨¦

my miaxd zriwa oi`y meyn ,miqtd oian miaxd jxc z`
.dvignd z` zlhan

àøîâ
,dpynd lr xfrl` iaxe opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:mzhiy z` zx`aneeäééååøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøexn` ± ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¥©§©§
,mdipyïàkwlql jixv oi`y exn`y epzpynay minkg ixaca ± ¨

,miqtd oian miaxd jxc z`EòéãBälecb dnk ,`pzdìL ïçBk ¦£¨¤
,úBvéçî.oda mixaerd miax meyn zelhazn zevignd oi`y §¦

:`xnbd ddnz,déì àøéáñe ïàkxne`d lk zehytay ,xnelk ¨§¦¨¥
,dywe ,dyxtn `edy ef drck dkldy `ed xaeq ,'jriced o`k'
zriway ,epzpynay minkgk xaeq opgei iaxy xnel ozip ike

,dvign zlhan dpi` miax,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
yàìîìéà íéìLeøé[eid `l eli`±],äìéla úBìòðð äéúBúìceid §¨©¦¦§¨¥©§¤¨¦§¨©©§¨

,íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçdizeaegxa lhlhndy ,xnelk ©¨¦¨¤¨¦§¨©¦
milyexiy s`e .`ziixe`c zay xeqi` lr xaer did ,zen` rax`
eik ,dvignk ynyl dleki dzid `l dnegd ,dneg ztwen dzido

xaeqy ixd ,dvignd z` elhia ,xird ixrya eqpkpy miaxdy
:`xnbd zvxzn .dvign zlhan miax zriway opgei iax,àlà¤¨

,déì àøéáñ àìå ïàkjriced o`k' opgei iax xn`y dn ,xnelk ¨§Ÿ§¦¨¥
dpi` miaxd zriway minkg zrcl ok xn` ,'zevign ly ogek
,dcedi iaxk dkldy xaeq envr `ed j` ,dvign zlhan

.dvign zlhan miaxd zkildy
mixzeq ,dpyna minkge dcedi iax ixacy dywn `xnbd

:`ziixaa mdixacäãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøåzeywdl yi - §¨¥§©¦§¨©§©¦§¨
,`ziixaa eixac mixzeq dpyna dcedi iax ixacyïðaøc éîøå§¨¥§©¨¨

ïðaøcàmdixac mixzeq minkg ixacy zeywdl yi oke - ©§©¨¨
,`ziixaaíézá éðL Bì eéäL éî ,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé ,àéðúc§©§¨¤¤©¥¨©©¦§¨¦¤¨§¥¨¦

df cbpk df micnery,íéaøä úeLø écéö éðMîzian lhlhl dvexe ¦§¥¦¥§¨©¦
,xg`d zial cg`éçì Bì äNBò[edyn agexa dvign zlgzd-] ¤¤¦

ïàkî,mizadn cg` dvwl jenq ±ïàkî éçìåly ipyd dvwa ± ¦¨§¤¦¦¨

,[` xeiv] ziad eze`äøB÷ Bàzial zian zxaeryïàkîdvwa ± ¨¦¨
,mizad ly cg`ïàkî äøB÷å,[a xeiv] mizad ly ipyd dvwa ± §¨¦¨

òöîàa ïúBðå àNBðåcigid zeyx oick my lhlhl el xzene ±. §¥§¥¨¤§©
eBì eøîà,minkgïéáøòî ïéà[lehlha mixizn-]íéaøä úeLø ¨§¥§¨§¦§¨©¦

.Cëa`id minkge dcedi iax ly mzwelgny ,`xnbd dxaqe §¨
miaxdy s`y xaq dcedi iaxy ,dvign lhan miaxd jxc m`d
igld ly dvignd z` milhan mpi` ,mizad ipy oia mixaer
ly dvignd z` lhan miaxd jelid minkgl eli`e ,dxewde

ok m`e ,dxewde igldäãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷dyw ± ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨
dcedi iax xaq epzpynay ,df z` df mixzeq dcedi iax ixacy
iaxly x`ean `ziixaa eli`e ,dvign lhan miaxd jelidy

oke ,dvign lhan epi` miaxd jelid dcediïðaøcà ïðaøc àéL÷©§¨§©¨¨©§©¨¨
minkg exaq epzpynay ,df z` df mixzeq minkg ixacy dyw ±
x`ean `ziixaa eli`e ,dvign lhan epi` miaxd jelidy

.dvign lhan miaxd jelidy mdixaca
:`xnbd zvxznäãeäé éaøcà äãeäé éaøcixacy epiywdy dn ± §©¦§¨©§©¦§¨

,df z` df mixzeq dcedi iaxíúä ,àéL÷ àìipya my wxy ± Ÿ©§¨¨¨
,dvignd z` milhan miaxd oi` ,miaxd zeyx iciv ipyay miza

meynàkéàcmy yiy ±àúéélòî úBvéçî ézLoi`y ,zexenb ± §¦¨§¥§¦§©§¨¨
ly swida ic `ziixe`cny xaeq dcedi iaxe ,mda mirwea miaxd

la` ,cigid zeyx aygidl ick ef cbpk ef zevign izyàëä± ¨¨
c oeik ,ze`xia iqta ,o`kàkéìo`k oi`y ±àúéélòî úBvéçî ézL ¥¨§¥§¦§©§¨¨

,cv lkn dn` wx yi zevigndn zg` lka ixdy ,zexenb ±
.zevignd z` lhan miaxd jelid jkitlïðaøcà ïðaøcdne - §©¨¨©§©¨¨

,df z` df mixzeq minkg ixacy epiywdy[énð]ok mb ±àì ©¦Ÿ
,àéL÷càëäepi` miaxd jelidy minkg exn` epzpyna o`ky ± ©§¨¨¨

,zexenb zevign miqta oi`y s`y meyn ,zevignd z` lhan
mewn lknàkéàmda yi ±,úBvéçî òaøà íLlka yiy ,xnelk ¦¨¥©§©§¦

mdy ,o`kne o`kn dn` cv lka yiy ,dvign my miccv rax`d
la` ,dvign oic mixveiíúäzeyx iciv ipyay miza ipya ,my ± ¨¨

,miaxdúBvéçî òaøà íL àkéìmy miccvd zrax` lka oi` ± ¥¨¥©§©§¦
.dxew e` igl wx yi miccv ipya oky ,dvign

:miaxd zeyxl zaygp l`xyi ux` m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ìàøNé õøà ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥¨©©¦¨¨¤¤¦§¨¥¥©¨¦¨¤¨¦

,íéaøä úeLøxeqi` lr mixaer mpi` da milhlhndy xnelk §¨©¦
iax ixac z` `xnbd zx`an .miaxd zeyxa zen` rax` lehlh

:zxtqne ,opgeiáéúéayi -éîéc áøyxcnd ziaaàäì déì øîà÷å ¨¦©¦¦§¨¨©¥§¨
àzòîLl`xyi ux`y ,opgei iax xn`y `xnin dze` z` xn`e ± §©§¨

.miaxd zeyx meyn dilr oiaiig oi`ì éiaà déì øîàéàî ,éîéc áø ¨©¥©©¥§©¦¦©
àîòè,opgei iax xn`y df oica mrhd edn ± ©§¨
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המשך ביאור למד' עירובין ליום שני עמ' א


