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zay ,rxevn zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯ÈL מּיין ּדדי טֹובים ּכי גֹו' ּומבאר 1הּׁשירים . ƒְִִִִִִֵֶַָָֹ

ּדרּוׁשי  ּתֹורה ' ּב'לּקּוטי הּזקן ְְְִֵֵֵַַָָאדמֹו"ר

הּׁשירים" עם 2"ׁשיר קׁשּור מּיין") ּדדי") ׁשּיין ִִִִִִִֶֶַַָָֹ

רז"ל  ּכמאמר הּׂשמחה, ׁשירה 3ענין אֹומרים אין ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

ּבענבים  ּתחלה ּבלּוע הּיין ּכי הּיין, על ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָאּלא

והּיציאה  הּגלּוי, אל ההעלם מן יֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואחרּֿכ

ּכמֹו ׂשמחה, לידי מביאה הּגלּוי אל ההעלם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמן

החׁש ׁשּמתחלה לאֹורה, מאפלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיֹוצאים

ּגדֹול, אֹור ראּו הּנה - הּגלּוי ועלֿידי ְְְִִֵֵֶַַַָָיכּסה,

לאלקים. ּגדֹולה הּׂשמחה ְְְְִִִֵֶַָָֹוּתהיה

הּפסח LÈÂב) חג ׁשל ענינֹו עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶֶַַַַָ

לחג 4[ּכּידּוע  ׁשּי הּׁשירים" ׁש"ּׁשיר ְִִִֶַַַַַָָ

מדּוּבר  הּׁשירים" "ׁשיר ּדרּוׁשי ּובכּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָהּפסח,

ּב"ׁשיר  נאמר זה ׁשעל מצרים, יציאת ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַאֹודֹות

וגֹו',5הּׁשירים" ההרים על מדּלג גֹו' ּדֹודי קֹול ְְִִִִֵֶַַַָ

מצרים, יציאת עם הּקׁשּור מּתןּֿתֹורה אֹודֹות ְְְִִִִֵַַַַַָָוכן

ׁשּכתּוב  מּמצרים 6ּכמֹו העם את ּבהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַָָָ

ׁשל  וענינֹו הּזה. ההר על האלקים את ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹּתעבדּון

ׁשּמיּנּה ׁשּלפניו, מהּׁשּבת מתחיל הּפסח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחג

יֹומין  ּכּוּלהּו מה 7מתּברכין עלּֿפי ּובפרט , ְְְְִִִִִַַָָ

ּב'ׁשּולחנֹו' הּזקן אדמֹו"ר ּבּדֹורֹות ׁשּנהגּו8ּׁשּכתב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשּבת  ּפסח הלכֹות ּדֹורׁש ׁשהחכם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהאחרֹונים

ׁשּקֹורין  הּנס 9ׁשּלפניו, ּבגלל הּגדֹול ׁשּבת אֹותֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּציּוּוי  ּכׁשּקּימּו לחדׁש, ּבעׂשֹור ׁשהיה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

גֹו' לכם ּוקחּו ּדחג 10מׁשכּו הענין התחלת ׁשּזהּו , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

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

אֿב.1) א, כ.2)שה"ש ע' תקצ"ח) הפסח בחג (שנאמר שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה אֿב). (ב, ברכות 3)בתחילתו

א. סי"ז.4)לה, שם אדה"ז שו"ע ס"ח. שם ובמג"א ס"ו סת"צ או"ח רמ"א פסח. תפלות אבודרהם וראה 5)ראה ח. ב,

ואילך. ג יד, שה"ש יב.6)לקו"ת ג, א.7)שמות פח, ב. סג, ס"ב.8)זח"ב סתכ"ט ס"א.9)או"ח סת"ל שם בא 10)ראה

כא. יב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': 'שיר ספר בתחילת נאמר

'B‚ ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL ישקני לשלמה, פיהו אשר ÌÈ·BËמנשיקות Èk ƒ«ƒƒƒƒ
ÔÈiÓ EÈ„c1 ומכל יין משתה מכל דודיך לי - טובים" "כי רש"י: (ופירש …∆ƒ»ƒ

שם  על נקראת ושמחה עונג סעודת כל להיות הוא עברי ולשון ושמחה. עונג

משתה  בית 'אל שנאמר כענין היין

ישתו  לא 'בשיר כנור היין', 'והיה יין',

זהו  משתיהם'. ויין ותוף וחליל ונבל

על  שלו דוגמא ונאמר משמעו, ביאור

פנים  עמהם ודבר תורתו להם שנתן שם

ערבים  עודם דודים ואותם פנים אל

מאתו  ומובטחים שעשוע מכל עליהם

סוד להופיע  להם לבאר עליהם עוד

פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה

וזהו  דברו, מנשיקות לקיים ישקני

פיהו").

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«»≈
ÈLe¯c '‰¯Bz ÈËewÏ'a מאמרי ¿ƒ≈»¿≈

ספר  על ÈL"ƒ¯החסידות
"ÌÈ¯ÈM‰2EÈ„c") ÔÈiL «ƒƒ∆«ƒ…∆

ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ("ÔÈiÓƒ»ƒ»ƒƒ¿«
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰ÁÓO‰3 «ƒ¿»¿«¬«««

‡l‡בגמרא  ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»
ÚeÏa ÔÈi‰ Èk ,ÔÈi‰ ÏÚ ונסתר «««ƒƒ««ƒ»«

CkŒ¯Á‡Âונעלם  ÌÈ·Úa ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»ƒ¿««»
יין  מהענבים ÔÓכשעושים ‡ˆBÈ≈ƒ

‰‡Èˆi‰Â ,ÈeÏb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»
‰‡È·Ó ÈeÏb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆«ƒ¿ƒ»

האדם  BÓkאת ,‰ÁÓN È„ÈÏƒ≈ƒ¿»¿
אדם  לבני שיש ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒהשמחה

‰ÏÙ‡Ó חושך,‰¯B‡Ï ≈¬≈»¿»
L‰qÎÈ CLÁ‰ ‰ÏÁ˙n והוא ∆ƒ¿ƒ»«…∆¿«∆

ומסתיר, -מעלים ÈeÏb‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ
‰p‰ שרויים תחילה שהיו אלה ƒ≈

È‰zÂ‰בחשיכה  ,ÏB„b ¯B‡ e‡»̄»¿ƒ¿∆
.ÌÈ˜Ï‡Ï ‰ÏB„b ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿»≈…ƒ

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ היין ·) ענין את ¿≈¿«≈∆
Á‚והשמחה  ÏL BÈÚ ÌÚƒƒ¿»∆«

Úe„ik] ÁÒt‰4¯ÈM"L «∆««»«∆ƒ
ÁÒt‰ ‚ÁÏ CiL "ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ«»¿««∆«
בחג  לאמרו נהוג רבות ובקהילות

ÈLe¯cהפסח, ‰nÎ·e מתוך בפסוקים הפותחים חסידות "ÈL¯מאמרי ¿«»¿≈ƒ
˙B„B‡ ¯ae„Ó "ÌÈ¯ÈM‰ של הפנימית ÌÈ¯ˆÓ,המשמעות ˙‡ÈˆÈ «ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ

"ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL"a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL5'B‚ È„Bc ÏB˜ בא זה הנה ∆«∆∆¡«¿ƒ«ƒƒƒ
'B‚Â ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó לענין קשור הפסח חג והרי הגבעות, על מקפץ ¿«≈«∆»ƒ¿

בתורה  כמסופר והדילוג, הפסיחה

פסח  הקדושֿברוךֿהוא פסח שבליל

בני  בתי על אותם ודילג להציל ישראל

המצרים, לקו בה בכורות ממכת

"משיכה  זה: פסוק על רש"י ובפירוש

ורצתי  דודי שמשכני להם שאמרתי זו

אומרת  הייתי נואש היתה, כן אחריו,

שנה  מאות ארבע תום עד לגאולה

זה  הנה דודי קול הבתרים. בין שנאמרו

ומקפץ  ההרים על כמדלג הקץ לפני בא

במאמרי ÔÎÂבגבעות" מדובר ¿≈
השירים" "שיר פסוקי על החסידות

ÌÚ ¯eLw‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙B„B‡««»«»ƒ
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ6 ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿∆»

למשה  הוא ברוך הקדוש בדברי בתורה

את  להוציא השליחות בתחילת רבינו

ממצרים  ישראל ‡˙בני E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆
˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ סיני הר »¡…ƒ«»»«∆
התורה. ניתנה Á‚שבו ÏL BÈÚÂ¿ƒ¿»∆«

˙aM‰Ó ÏÈÁ˙Ó ÁÒt‰«∆««¿ƒ≈««»
,ÂÈÙlL הזוהר dpÈnLכדברי ∆¿»»∆ƒ≈

ÔÈÓBÈ e‰lek ÔÈÎ¯a˙Ó7,,ממנו ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
השבוע  ימי כל מתברכים השבת, מיום

·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«∆»«
'BÁÏeL'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡8 «¿«»≈¿¿»

שחיבר  ערוך' ¬«∆e‚‰pLב'שלחן
ÌÎÁ‰L ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca«»«¬ƒ∆∆»»

L¯Bc הציבור ÁÒtלפני ˙BÎÏ‰ ≈ƒ¿∆«
ÂÈÙlL ˙aLa חג שלפני השבת ¿«»∆¿»»
לו, הסמוכה ‡ÔÈ¯BwL9B˙Bהפסח ∆ƒ

פסח  שלפני השבת ‰ÏB„bאת ˙aL«»«»
‰È‰L ÏB„b Òp‰ ÏÏ‚aƒ¿««≈»∆»»
eÓiwLk ,L„ÁÏ ¯BNÚa∆»«…∆¿∆ƒ¿
'B‚ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ ÈeeÈv‰10 «ƒƒ¿¿»∆

י"ד  ביום לשחטו פסח לקרבן כבש
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כללי מפתח  

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ......................  קיטקיח, , קיז תהליםמזמורי   )ב

  'ר השירים גושי"ה מאמר ד  )ג

 ה   ........  ה'תשכ"ה ניסן שבת הגדול, ח', פרשת מצורעשבת 

  , שבת הגדול, פרשת מצורעשיחת שבת   )ד

 חי  ....................................... ה'תשכ"הניסן,  ח'

  צו, שבת הגדול,  בת פרשתמשיחות ש  )ה

 כא  ........................................  ניסן ה'תנש"אח' 

  לב  ................  זיך רכ ורעפרשת מצשיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח התורהלוי יצחק על  ילקוט  )ז

 לח  ..................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 מב  ...........  פרשת מצורע –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מג  .........  פרשת מצורע לשבועיומי חומש  ישיעור  )ט

 סב  .............  פרשת מצורע לשבועשיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 סג  ....................................  פרשת מצורע לשבוע 

 עב  ............  דש ניסןחו תחילתאים לאמירת הנשי  )יב

 הע  ............  פרשת מצורע לשבועיום יום" "הח ול  )יג

 עז  .........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )יד

 שיעורי רמב"ם

 פ  .............  פרשת מצורע לשבועג' פרקים ליום  –  )טו

 לק   ..........  פרשת מצורע לשבועפרק אחד ליום  –  )טז

 נבק  ...........  פרשת מצורע לשבועות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 נדק  ..................................  ב-אפרק  קהלת, ביפרק  הרמיי

  סנהדריןסכת מ –משניות   )יט

 נוק  ..................................................  ביאור קהתי

 סהק  ..........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כ

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כא

 סוק  .........................................  זלקעד דף  לאקמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 צוק  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כג

 צזק  ..............................  אדמו"ר הזקן לפי לוח רב יומי

  תורת המצורעזאת תהיה  הד" תורהלקוטי   )כד

 צטק  ...............................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כה

 דר  ...............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

 דר  .........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 זר  ................................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כח

 זר  ...............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט

 רח  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תספר השיח  )ל

 רט  ..............................................  הריי''צמואדמו''ר 

  אגרות קודש   )לא

 רי  .........................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 ריא  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 כאר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 כבר  ....................  פרשת מצורע לשבועלוח זמנים   )לד

 כגר  .............  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות   )לה



d"kyz'dו ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

(לא  לדֹור ֹות לזּכרֹון זה נס  ׁשּקבע ּו וכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפסח,

הּמֹועדים, ּכל ׁשּנקּבע ּו ּכדר לחדׁש, ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹּבעׂשירי

 ֿ ּד ּבנגלה הּטעם ּכמבאר ּדוקא, ּבׁשּבת ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא)

הענינים,11תֹורה  ּבפנימּיּות ּגם מּובן הרי , ְְֲִִִִִֵַָָָָ

ׁשחֹוזר  ּכפי גֹו' לכם ּוקחּו ּדֿמׁשכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשהענין

ׁשנה  ּבכל ּכי 12ונעֹור הּפסח], ׁשּלפני ּבׁשּבת הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לרגלים  הּׁשנה ראׁש הּוא הּפסח וענין 13חג , ְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

לׂשמחה  מֹועדים הּוא ׂשמחה 14הרגלים והרי , ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ

ּביין  אּלא ׂשמחה אין יין, עם ּוכפי 15קׁשּורה , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ּב'ׁשּולחנֹו' הּזקן אדמֹו"ר ׁשעכׁשו 16ׁשּפֹוסק ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ

ידיֿחֹובת  יֹוצאים אין קּים, ּביתֿהּמקּדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאין

אּלא  ׂשמחה אין ֿ ּכן (מהּֿׁשאין ּביין אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׂשמחה

הּבית,15ּבבׂשר  ּבזמן ּבעקר הּוא זה ׁשענין , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

 ֿ ּכבֹוד מהנהגת ּולהעיר ׁשלמים). ּבׂשר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּבאכילת

ׁשֹותה  ׁשהיה אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְִִֶֶַַָָָקדּוׁשת

וכן  טֹוב', 'יֹום ׁשל סעּודה ּבכל יין ְְְְִִִֵֶַָָרביעית

מן  ּדׂשמחה החּיּוב יׁש ּבֹו ׁשּגם הּמֹועד', ְְְִִִֵֵֶַַַָּב'חֹול

ּבהּגהה 17הּתֹורה  הּזקן אדמֹו"ר ׁשּכתב 18(ּוכמֹו ְְֵֶַַַַַַָָָָָ

לענין  קדׁש" "מקרא קרּוי הּמֹועד' 'חֹול ְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּגם

מּדברי  ׁשּמצוה הּפסח, ּבחג נֹוסף וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות).

ׁשל  ּכֹוסֹות ארּבעה הּפסח ּבליל לׁשּתֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָסֹופרים

לחג 19יין  הּנ"ל ּדפסּוק ּבּׁשּיכּות להֹוסיף ויׁש . ְְְְִִֵַַַַַַָָ

לּגאּולה  ּגם ׁשּי הּפסח חג ּדהּנה ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפסח,

ּכּידּוע  היתה 20העתידה, מצרים ׁשּביציאת ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

העתידה. לּגאּולה ּבנֹוגע ּגם הּצנֹור ְְְֲִִִֵַַַַַָָָּפתיחת

ׁשאז  העתידה, ׁשּבּגאּולה הּמיּוחדים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומהענינים

(לאחרי  הּתֹורה ּדפנימּיּות הּגלּוי ׁשלמּות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָיהיה

ּכמבאר  האחרֹון, הּגלּות אריכּות ְְֲֲִַַַַַָָָָֹהקּדמת

ּתֹורה' הּנגלית 2ּב'לּקּוטי ּתֹורה לקּבל ׁשּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּגלּות  אריכּות וכעת ׁשנה, רד"ּו ּבמׁש וגלּות ּבהעלם ּדי היה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה,
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Úe„ik20 החסידות בתורת «»«
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»
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˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡ ˙Óc˜‰«¿»«¬ƒ«»
ÔB¯Á‡‰ ולכן במיוחד ארוך שהוא »«¬

ונעלה  גדול לגילוי ראויה הכנה מהווה
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ז oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

וטעמי  ּפנימּיּות יתּגּלה ׁשּלעתידֿלבא לפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהיא

מּיין), ּדדי) יין עם קׁשּור זה וענין ְְִִִִִֶֶַַָָָָֹהּתֹורה).

ׁשל 21ּכּידּוע  ּתֹורתֹו הּתֹורה, לפנימּיּות רֹומז ׁשּיין ְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבהמׁש ּבא מּיין" ּדדי" ׁשהּכתּוב וזהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמׁשיח.

ּפיהּו", מּנׁשיקֹות "יּׁשקני לפניֿזה ׁשּכתּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָלמה

ּומסּתר  טעמיה סֹוד ּגלּוי על ּדקאי רׁש"י ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכדפיר ׁש

ּתֹורה  "טעמי ענין  ׁשּזהּו ֿ לבא, לעתיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצפּונֹותיה

והּׂשגה  מהבנה למעלה להיֹותם נתּגּלּו" ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּקדׁש' ּב'אּגרת ֿ 22(ּכמבאר לעתיד ויתּגּלּו ,( ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּבּתֹורה. הּיין ענין ׁשּזהּו ְִִֶֶֶַַַַָָֹלבא,

ענין ÔÈ·‰Ïeג) (ׁשּזהּו הּׂשמחה ענין מעלת ¿»ƒְְְֲִִִֶֶַַַַַָ

הּתענּוג  ענין הרי ּדלכאֹורה, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָהּיין),

הּׂשמחה  מענין יֹותר נעלה הענין 23הּוא א . ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדהּנה, עֹונג. לגּבי ּבׂשמחה מעלה ּגם ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא,

התרחבּות  ׁשל ּבאֹופן הּוא הּׂשמחה ְְְְֲִִִֶֶַַַָענין

ההתחּלקּות 24והתּפּׁשטּות  ענין ּבא ׁשּמּזה , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

עם  קׁשּור ההתחּלק ּות ענין והרי ּפרטים, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָלריּבּוי

ּפרׁשת  חּיים' ּב'תֹורת ּכמבאר הּפׁשּוטה, ְְְְִַַַַַַָָָָֹאחדּות

אמּתית 25נח  מּצד נעׂשה ההתחּלקּות ׁשריּבּוי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַֹ

הּבינה  ספירת מעלת ועלּֿדר ּדוקא. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָהּפׁשיטּות

ּדוקא  הּבינה ׁשּבספירת החכמה, ספירת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָלגּבי

לריּבּוי  והתחּלקּות ההתרחבּות ענין ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַנעׂשה

הּוא  הּבינה ספירת ׁשׁשרׁש לפי והינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּפרטים,

החכמה  מספירת הּׂשמחה 26למעלה ענין והרי . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

הּבנים  "אם ענין ׁשּזהּו 'ּבינה', עם ְִִִִֵֶֶַַָָָקׁשּור

ּבינה 27ׂשמחה" ּבחינת הּוא יין וגם ּגם 28. וזהּו . ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּכּידּוע  ּכֹוסֹות, ארּבע הן 29ענין מּצֹות ׁשׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַָָֹ
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ואילך).21) ג (נב, ואילך ספנ"ג הק"ש שער בינה אמרי ד. סט, ליוהכ"פ דרושים ד. נד, קרח לקו"ת (קכח,22)ראה סי"ט

ואילך.23)א). רס ע' תרנ"ז סה"מ 24.131)ראה ע' תש"ט סה"מ גם ואילך.25)ראה ב ב.26)ע, נט, וארא תו"א ראה

ט.27) קיג, ב.28)תהלים קלה, שמות תו"ח הפסח 29)ראה ענין הכוונות שער (ואילך). רפ"ב ומצה חמץ שער פע"ח

ו. דרוש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰ ÈÓÚËÂ ˙eiÓÈt ‰lb˙È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ‡È‰ ולשם ƒ¿ƒ∆∆»ƒ»…ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«¬≈«»

יותר  וממושכים ארוכים ובזיכוך בהכנה צורך יש ).כך
‰Ê ÔÈÚÂ לבוא לעתיד התורה פנימיות התגלות ÔÈÈשל ÌÚ ¯eL˜ ¿ƒ¿»∆»ƒ«ƒ

המאמר ( בתחילת המובא הכתוב Úe„ikכלשון ,("ÔÈiÓ EÈ„c"21 …∆ƒ»ƒ«»«
החסידות  ¯ÊÓBבתורת ÔÈiL∆«ƒ≈

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ שהיאB˙¯Bz ƒ¿ƒƒ«»»
ÁÈLÓ ÏL התורה חלקי את שיגלה ∆»ƒ«

ונעלמים. נסתרים עדיין הם הזה שבזמן

e‰ÊÂ לכך הפנימי e˙k‰L·הטעם ¿∆∆«»
CLÓ‰a ‡a "ÔÈiÓ EÈ„c"…∆ƒ»ƒ»¿∆¿≈

‰ÊŒÈÙÏ ·e˙kL ‰ÓÏ בתחילת ¿«∆»ƒ¿≈∆
B˜ÈLpÓ˙הפסוק  È˜MÈ"ƒ»≈ƒƒ¿ƒ

L¯ÈÙ„k ,"e‰Èt שפירש כפי ƒƒ¿≈≈
È‡˜c È"L¯ מדבר ÏÚשהכתוב «ƒ¿»≈«

¯zÒÓe ‰ÈÓÚË „BÒ ÈeÏbƒ¿»∆»ƒ¿»
‰È˙BeÙˆ התורה Œ„È˙ÚÏשל ¿∆»∆»ƒ

ÈÓÚË" ÔÈÚ e‰fL ,‡·Ï»…∆∆ƒ¿««¬≈
"elb˙ ‡lL ‰¯Bz עדיין »∆…ƒ¿«

‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿«¿»≈¬»»
‰‚O‰Â המוגבל האנושי השכל של ¿«»»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·Ók)22 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆
שם  התניא, "טעמי שבספר נאמר:

מהשכל  למעלה והם נתגלו לא מצוות

שנתגלה וההבנה. מקומן באיזהו וגם

לכאורה, לנו המובן טעם איזה ונתפרש

תכלית  לבדו לנו המובן הטעם זה אין

מלובש  בתוכו אלא וגבולו הטעם

שלמעלה  חכמה ותעלומות פנימיות

וההבנה" elb˙ÈÂמהשכל טעמי ), ¿ƒ¿«
e‰fLהמצוות  ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆∆

ÔÈi‰ ÔÈÚ והפנימיות העומק ƒ¿«««ƒ
‰¯BzaL.עצמה ∆«»

ÔÈÚ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ«¬«ƒ¿«
ÔÈi‰ ÔÈÚ e‰fL) ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆∆ƒ¿«««ƒ

לעיל  ‰¯Èכמבואר ,‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»¬≈
‚eÚz‰ ÔÈÚ של המדריגות בסדר ƒ¿«««¬

האדם  נפש של והפעולות הכוחות

¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰‰ÁÓO‰ ÔÈÚÓ23 כך כל מדגישים כן אם ולמה «¬∆≈≈ƒ¿««ƒ¿»
היין). ידי על (הבאה השמחה מעלת את

,‰p‰c .‚BÚ Èa‚Ï ‰ÁÓNa ‰ÏÚÓ Ìb LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈««¬»«ƒ¿»¿«≈∆¿ƒ≈
˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ24, ƒ¿««ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

האדם, של והחושים הכוחות של להתכווצות המביאה לעצבות בניגוד

שלהם והתגלות להתפשטות גורמת מההתרחבות fnL‰השמחה ∆ƒ∆
שונים  לכיוונים ‰‰˙e˜lÁ˙נובע a‡וההתפשטות ÔÈÚ הענין של »ƒ¿««ƒ¿«¿

‰‰˙e˜lÁ˙בכללותו  ÔÈÚ È¯‰Â ,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï וההסתעפות ¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿««ƒ¿«¿
‡e„Á˙לפרטים  ÌÚ ¯eL»̃ƒ«¿

˙¯B˙'a ¯‡·Ók ,‰ËeLt‰«¿»«¿…»¿«
'ÌÈiÁ האמצעי L¯t˙לאדמו"ר «ƒ»»«
Á25˙e˜lÁ˙‰‰ ÈeaÈ¯L …«∆ƒ«ƒ¿«¿

˙eËÈLt‰ ˙ÈzÓ‡ „vÓ ‰NÚ«¬∆ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ
,‡˜Âc,אמיתית פשיטות ודוקא «¿»

מפרטים  מורכבת שלא עליונה מדריגה

שממנה  זו היא מזה זה וחלוקים רבים

רבים. לפרטים ההתחלקות נובעת

˙¯ÈÙÒ ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬«¿ƒ«
‰Èa‰ ההסתעפות שענינה «ƒ»

השכלי  הרעיון של ≈»¿Èa‚Ïוההתרחבות
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ הנקודה שענינה ¿ƒ««»¿»

הרעיון, של הכללית הראשונית

‰NÚ ‡˜Âc ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ««ƒ»«¿»«¬∆
˙e˜lÁ˙‰Â ˙e·Á¯˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

הכללי  והרעיון הנקודה ÈeaÈ¯Ï¿ƒשל
ÌÈË¯t ויתרון מעלה הוא זה ודבר ¿»ƒ

וגילוי, הארה של תוספת זו שהרי

˙¯ÈÙÒ L¯LL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆…∆¿ƒ«
˙¯ÈÙÒÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Èa‰«ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰26 בסדר אמנם כלומר, «»¿»
והן  העליונות בספירות הן המדריגות

הנפש, למעלה בכוחות היא החכמה

היא  ההתגלות ראשית ולכן מהבינה

באה  ואחרֿכך החכמה נקודת

אבל הסתעפות  ב'בינה' הפרטים

גם  ולכן מחכמה נעלית בינה בשורשה

יש  גילוי לידי באים שהדברים כפי

חכמה. על יתרון ÔÈÚבבינה È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
‰ÁÓO‰ להתרחבות מביא שכאמור «ƒ¿»

הנפש כוחות ÌÚוהתפשטות ¯eL»̃ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,'‰Èa' המשמעות ƒ»∆∆ƒ¿«

הכתוב  של ‰ÌÈaהפנימית Ì‡" את המולידה ה'אם' שהיא הבינה ספירת ≈«»ƒ
ÁÓN27ÔÈÈ‰"המידות  Ì‚Â שמחה . Èa‰המביא ˙ÈÁa ‡e‰28. ¿≈»¿««ƒ¿ƒ«ƒ»
e‰ÊÂ בינה בחינת השמחה, BÒBk˙ענין Úa¯‡ ÔÈÚ Ìb ששותים היין ¿∆«ƒ¿««¿«

הסדר, וחסידות Úe„ik29בליל BvÓ˙בקבלה LÏLL ליל שבקערת «»«∆»…«
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d"kyz'dח ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ּכֹוסֹות  וארּבע ('חכמה'), ּדאּבא מֹוחין ג' ְְְְְִֶֶַַַָָָּכנגד

ּגם  הּוא וכן ('ּבינה'). ּדאּמא מֹוחין ד' ּכנגד ְְְִִִֵֵֶֶַָָהן

הּפסח  חג עם הּקׁשּורה העתידה לּגאּולה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע

חז"ל  אמרּו ּדהּנה, ב). סעיף לעיל 30(ּכּנזּכר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

אּתה  "ּכי ּדוקא ליצחק יאמרּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלעתידֿלבא

ּגבּורה 31אבינּו" הּוא יצחק ׁשל ענינֹו והרי , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

הּבינה  מּבחינת וכּנ"ל 32(ׁשּׁשרׁשּה והתחּלקּות, ( ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

הּפׁשּוטה  אחדּות עם קׁשּור ההתחּלקּות ְְְְִִִֶַַַַָָׁשריּבּוי

להּידּוע  ּבסתירה זה ואין ׁשלׁשה 33ּדוקא. ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּפסח  האבֹות, ׁשלֹוׁשת ּכנגד ׁשהם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּמֹועדים

ׁשּנאמר  הּימין), (קו אברהם ּכנגד לּוׁשי 34הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָ

היא  לאברהם ּדפסח הּׁשּיכּות ּכי עּוגֹות, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָועׂשי

הּיין  ענין מּצד אבל ּדוקא, הּמּצֹות ענין ְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָמּצד

מּצד  והן ּכֹוס ֹות, ּדארּבע הענין מּצד הן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבפסח ,

העני  ׁשחג ּכללּות (ּובפרט לׂשמחה" ּד"מֹועדים ן ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָ

חג  ׁשּי ּכּנ"ל), לרגלים, הּׁשנה ראׁש הּוא ְִֶַַַַַַַָָָָָֹהּפסח

ּגם  וזהּו ּוגבּורה, ּבינה הּׂשמאל, לקו ְְְְִֶֶַַַַַָָֹהּפסח

יאמרּו לפסח) (ׁשּׁשּיכת העתידה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּגאּולה

אבינּו". אּתה "ּכי ּדוקא (ּגבּורה) ְְְְִִִַַָָָָָליצחק 

מעלת LÈÂד) ּבאּור ּבהקּדים זה ענין לבאר ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

מּצֹות, ׁשלׁש על יין ׁשל ּכֹוסֹות ְִֶַַַַַָֹארּבע

ׁשּגדלה  סֹופרים מּדברי הם הּכֹוסֹות ׁשארּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי

רז"ל  ּכמאמר ּתֹורה, ּדברי על חמּורים 35מעלתם ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָ

ּתֹורה. מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָוחביבים

סֹופרים  ודברי ּתֹורה ּדברי ּדהּנה, הענין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָּובאּור

והחלּוק  ׁשּבעלּֿפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהם
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ב.30) פט, טז.31)שבת סג, ובכ"מ.32)ישעי' ב. לט, ח"ג א. סד, ח"ב זוהר ועוד.33)ראה סתי"ז. או"ח טור ב. רנז, זח"ג

ו.34) יח, ועוד.35)וירא ב. פח, סנהדרין משנה ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
('ÓÎÁ‰'),הסדר  ‡a‡c ÔÈÁBÓ '‚ „‚k Ô‰ לשלוש נחלקים המוחין ≈¿∆∆ƒ¿«»»¿»

שהם  כפי המוחין שלוש כנגד הם המצות ושלוש ודעת. בינה חכמה, בחינות

כי  'אבא' הנקראת חכמה המוחין בבחינת של הראשוני והמקור הנקודה היא

('‰Èa') ‡n‡c ÔÈÁBÓ '„ „‚k Ô‰ ˙BÒBk Úa¯‡Â המוחין ¿«¿«≈¿∆∆ƒ¿ƒ»ƒ»
בינה  חכמה שהם לארבע גם נחלקים

מידת  (שורש בדעת בחינות ושתי

וארבע  הגבורה), מידת ושורש החסד

כפי  המוחין ארבע כנגד הם הכוסות

בבינה  בה שהם כי 'אמא' הנקראת

החכמה  של הראשונית הנקודה

לפרטים. מסתעפת

‰Ïe‡bÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈««¿»
‚Á ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»«¿»ƒ«
.(· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÁÒt‰«∆««ƒ¿»¿≈¿ƒ

Ï"ÊÁ e¯Ó‡ ,‰p‰c30 בגמרא ¿ƒ≈»¿¬«
˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»

"eÈ·‡ ‰z‡ Èk" ‡˜Âc31 וזה) «¿»ƒ«»»ƒ
בר  שמואל רבי "אמר הגמרא: לשון

'כי  דכתיב מאי יונתן: רבי אמר נחמני

ידענו  לא אברהם כי אבינו, אתה

אבינו  ה' אתה יכירנו לא וישראל

לעתידֿלבא  שמך'. מעולם גואלנו

לאברהם: הקדושֿברוךֿהוא לו יאמר

של  ריבונו לפניו: אמר לי. חטאו בניך

אמר: שמך. קדושת על ימחו עולם,

גידול  צער ליה דהוה ליעקב, ליה אימר

אמר  עלייהו, רחמי דבעי אפשר בנים,

ריבונו  לפניו: אמר חטאו. בניך ליה:

שמך. קדושת על ימחו עולם, של

בדרדקי  ולא טעמא, בסבי לא אמר:

לי. חטאו בניך ליצחק: לו אמר עצה.

ולא  'בני' עולם, של ריבונו לפניו: אמר

נעשה  לפניך שהקדימו בשעה בניך?

ישראל, בכורי בני להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו בניך?... ולא בני עכשיו

אבינו'...)., ÏL'אתה BÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆
‡e‰ ˜ÁˆÈ מידתdL¯ML) ‰¯e·bהגבורה מידת ÈÁaÓ˙של ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿ƒ«

‰Èa‰32 לשלושה נחלקות העליונות שהספירות וחסידות בקבלה כמבואר «ƒ»
שבו  – שמאל נצח. חסד, חכמה, הספירות שבו – ימין כלליים. 'קוים'

יסוד  תפארת דעת, הספירות שבו – אמצע הוד. גבורה, בינה, )הספירות
Â ה˙e˜lÁ˙‰ המיוחדות המסוימות בהגדרות מוגדר דבר שכל מכך נובעת ¿ƒ¿«¿

והגדרה  הגבלה שענינה הגבורה מידת עלֿידי נפעל הזה ודבר »»¿Ï"pÎÂ,לו
ÔÈ‡Â .‡˜Âc ‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ ÌÚ ¯eL˜ ˙e˜lÁ˙‰‰ ÈeaÈ¯L∆ƒ«ƒ¿«¿»ƒ«¿«¿»«¿»¿≈

‰Ê ההתחלקות מידת ליצחק, הפסח חג של השייכות אודות כאן המבואר ∆
עומד  אינו השמאל Úe„i‰Ïשבקו ‰¯È˙Òa33 ומובא וחסידות בקבלה ƒ¿ƒ»¿«»«

בהלכה ‰ÌÈ„ÚBnגם ‰LÏL ÔÈÚa וחג השבועות חג הפסח, חג ¿ƒ¿«¿…»«¬ƒ
‰‡·B˙הסוכות ˙LBÏL „‚k Ì‰L,ויעקב יצחק ÁÒtLאברהם ∆≈¿∆∆¿∆»»∆∆«

) Ì‰¯·‡ „‚k ‡e‰ היא שמידתו ¿∆∆«¿»»
החסד  ‰ÔÈÓi),מידת Â«̃«»ƒ

¯Ó‡pL34 אליו באו שכאשר בתורה ∆∆¡«
המלאכים  כאנשים,שלושת ונראו

לשרה  אמר בצק ÈLeÏואברהם ƒ
˙B‚eÚ ÈNÚÂ הדבר כי מצות היינו «¬ƒ

כאן  למבואר סותר זה ואין בפסח, היה

ליצחק  הפסח חג של השייכות אודות

Ì‰¯·‡Ï ÁÒÙc ˙eÎiM‰ Èkƒ««»¿∆«¿«¿»»
עוגות", ועשי "לושי בכתוב הנרמזת

‰Bvn˙כאמור, ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿«««
ÔÈÚשבפסח  „vÓ Ï·‡ ,‡˜Âc«¿»¬»ƒ«ƒ¿«

ÔÈÚ‰ „vÓ Ô‰ ,ÁÒÙaL ÔÈi‰««ƒ∆¿∆«≈ƒ«»ƒ¿»
˙BÒBk Úa¯‡c,יין vÓ„של Ô‰Â ¿«¿«¿≈ƒ«
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»

"‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ"c והשמחה ¿¬ƒ¿ƒ¿»
קשורה  בכלל טוב יום ושמחת בכלל

לעיל  כמבואר ÁL‚ביין, Ë¯Ù·e)ƒ¿»∆«
‰M‰ L‡¯ ‡e‰ ÁÒt‰«∆«…«»»

Ï"pk ,ÌÈÏ‚¯Ï לידי בא בו ולכן »¿»ƒ««
ענין  של הכללי התוכן ביטוי

Â˜Ïהמועדים  ÁÒt‰ ‚Á CiL ,(«»««∆«¿«
‰Èa ,Ï‡ÓO‰,'הבנים 'אם שהיא «¿…ƒ»

השמחה' באה e·‚e¯‰מקור שממנה ¿»
Ïe‡baL‰ההתחלקות, Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿»

(ÁÒÙÏ ˙ÎiML) ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆«∆∆¿∆«
‡˜Âc (‰¯e·b) ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È…¿¿ƒ¿»¿»«¿»

"eÈ·‡ ‰z‡ Èk" בגאולה גם  כי ƒ«»»ƒ
גילוי  לידי תבוא בפסח, כמו העתידה,

והגבורה. הבינה מעלת במיוחד

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ï LÈÂ מעלת „) של ¿≈¿»≈ƒ¿»∆
הפסח  לחג ושייכותם והיין השמחה

העתידה  ÏÚולגאולה ÔÈÈ ÏL ˙BÒBk Úa¯‡ ˙ÏÚÓ ¯e‡a ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈«¬««¿«∆«ƒ«
,˙BvÓ LÏLהיא היא ÈÙÏוהמעלה הפסח בליל מצה שאכילת »…«¿ƒ

בעוד התורה, מן ‰BÒBk˙מצותֿעשה Úa¯‡Lהיין È¯·cÓשל Ì‰ ∆«¿««≈ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒחכמים Bz¯‰,מתקנת È¯·c ÏÚ Ì˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ¿ƒ∆»¿»«¬»»«ƒ¿≈»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók35¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ·È·ÁÂ ÌÈ¯eÓÁ ¿«¬«««¬ƒ«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈
.‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»

‰¯Bz Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Â ‰¯Bz È¯·c ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿ƒ≈»
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ט oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

'ּכלל',36ׁשּביניהם  ּבבחינת היא ׁשּבכתב ׁשּתֹורה , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבבחינת  היא ׁשּבעלּֿפה ותֹורה החכמה, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבחינת

הענינים  ּפרטי ׁשּכל הּבינה, ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ'ּפרט',

ּבּתֹורה  ּבהעלם ּכלּולים ׁשּבעלּֿפה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָּדתֹורה

ּבּתֹורה  הּגלּוי אל מההעלם ּובאים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכתב,

מּדֹור  הּנה ּגּופא, ׁשּבעלּֿפה ּובּתֹורה ֿ ּפה. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבעל

וההתחּלקּות, הּפירּוט ּבענין יֹותר נתוּסף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַלדֹור

חז"ל  ׁשּדרׁשּו הּפסּוק 37ּוכפי הּמה 38על ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

אּלּו - מלכֹות" הּמה "ׁשּׁשים גֹו', ְְִִֵֵָָָמלכֹות

אּלּו - ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ְְְִִִִֵַַָהּמׁשניֹות,

ההלכֹות, אּלּו - מסּפר" אין "ועלמֹות ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּבריתֹות,

ׁשּבּבריתֹות  והינּו, האמֹוראים, מימרֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהן

יֹותר  הריּבּוי ענין יׁשנֹו הּמׁשנה, לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהם

ּד"ׁשמֹונים", הריּבּוי ׁשּגם אּלא ּבּמׁשניֹות. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמאׁשר

ּבהגּבלה  הּוא הרי מעּולה, מסּפר היֹותֹו ְְְְֱֲִִֵֶַָָָעם

לזמן  קרֹוב היּו הּבריתֹות ׁשּגם לפי והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעדין,

חז"ל  אמרּו זה ׁשעל ּבימי 40וּתֹותר 39הּמׁשנה, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

כּו'. הּבית לזמן המׁש הם רּבי ׁשּימי הינּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַרּבי,

ּבּזמן  הּוא ׁשּבּתֹורה הריּבּוי ּוׁשלמּות עקר ְְִִֵֶַַַַַָָא

- מסּפר" אין "ועלמ ֹות ענין ׁשּזהּו ֿ זה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלאחרי

האמֹוראים, מימרֹות ׁשהן ההלכֹות, ְֲֲִֵֵֵֶַָָָאּלּו

מה  ּגם וזהּו ּגב ּול. ּבלי  ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַָׁשהריּבּוי

ּדיקא 41ּׁשּכתּוב  לתבּונתֹו מסּפר, אין לתבּונתֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

הינּו מסּפר"), אין "לחכמתֹו נאמר לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ(ׁשהרי

מּצד  הּוא מסּפר" ּד"אין ּבאֹופן הריּבּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשענין

הריּבּוי  ׁשענין וכּידּוע ּדוקא, הּבינה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָמעלת

העצמי. מרחב מּבחינת נמׁש ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָוההרחבה

e‰ÊÂ ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי להמבאר הּטעם ¿∆ְְְִֵַַַַַָָָָֹ

על 42ּפקּודי  סֹופרים' 'ּדברי מעלת ּגֹודל ְְְֲִִֵֵֶַַַ

 ֿ לא מצֹות  מעלת עלּֿדר ׁשּזהּו ּתֹורה', ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ'ּדברי
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סכ 36) אגה"ק תניא ובכ"מ.ראה ואילך. ד נז, שם תו"א ב.37)"ט. מ, שה"ש לקו"ת (ב). ט פ"ו, שהש"ר שה"ש 38)ראה

ח. ב.39)ו, קיג, יד.40)שבת ב, ה.41)רות קמז, ואילך.42)תהלים ג נב, שמות תו"א א. ז, שה"ש לקו"ת גם וראה ד. ו,

ואילך. פ"מ תר"ם זו מצה המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˙ÎaL התורה חומשי tŒÏÚaL‰חמשת ‰¯B˙Â של הפירוש שהיא ∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

התורה. דברי על חכמים שהוסיפו וההוספות שבכתב ההבדל eÏÁ‰Â˜תורה ¿«ƒ
Ì‰ÈÈaL36'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯BzL באו , בה ∆≈≈∆∆»∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿»

מצוה, כל של הרבות ההלכות את לפרט מבלי כללית בצורה התורה מצוות

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa תחילת שהיא ¿ƒ««»¿»
אחת  כללית כנקודה השכל התגלות

פרטים, tŒÏÚaL‰ללא ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆
'Ë¯t' ˙ÈÁ·a ‡È‰ באו ובה ƒƒ¿ƒ«¿»
הרבות, ההלכות »ÈÁa¿ƒ˙פרטי

‰Èa‰ והסתעפות התחלקות שהיא «ƒ»
לפרטים  שבחכמה והנקודה הכלל

שבכתב  תורה בין והיחס פרטים, ופרטי

הוא  (הפרט) שבעלֿפה לתורה (הכלל)

B˙c¯‰כך  ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏkL∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»
‰tŒÏÚaL בצורה בה הבאים ∆¿«∆

ומפורשת  ÌÈÏeÏk¿ƒמפורטת
ÌÏÚ‰a האמורים Bza¯‰בכללים ¿∆¿≈«»

Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ÌÈ‡·e ,·˙ÎaL∆ƒ¿»»ƒ≈«∆¿≈∆
.‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ÈeÏb‰«ƒ«»∆¿«∆

aL ‰¯Bz·e‡Ùeb ‰tŒÏÚ «»∆¿«∆»
ÛqÂ˙עצמה, ¯B„Ï ¯BcÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈

Ëe¯Èt‰ ÔÈÚa ¯˙BÈ≈¿ƒ¿««≈
,˙e˜lÁ˙‰‰Â שבדורות ודברים ¿«ƒ¿«¿

רק  עצמה שבעלֿפה בתורה היו שעברו

ופירוט  גילוי לידי באו כללי, באופן

הבאים  בדורות ÈÙÎe¿ƒמפורש
Ï"ÊÁ eL¯cL37 במדרשÏÚ ∆»¿¬««

˜eÒt‰38˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈML «»ƒƒ≈»¿»
- "˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈML" ,'B‚ƒƒ≈»¿»
ÌÈBÓLe" ,˙BÈLn‰ el‡≈«ƒ¿»¿ƒ
,˙B˙È¯a‰ el‡ - "ÌÈL‚ÏÈtƒ«¿ƒ≈«¿«¿
el‡ - "¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ"«¬»≈ƒ¿»≈
˙B¯ÓÈÓ Ô‰L ,˙BÎÏ‰‰«¬»∆≈≈¿

של  eÈ‰Â,האמרות ,ÌÈ‡¯BÓ‡‰»¬»ƒ¿«¿
È¯Á‡Ï Ì‰L ˙B˙È¯aaL∆«¿«¿∆≈¿«¬≈

‰Ln‰ מאוחרת בתקופה ונשנו «ƒ¿»
המשניות, מאשר ÔÈÚיותר BLÈ∆¿ƒ¿«

˙BÈLna ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÈeaÈ¯‰»ƒ≈≈¬∆«ƒ¿»
שישים  במספר הם המשניות ולכן

גדול  במספר הם והברייתות (מסכתות)

שמונים. ‰¯ÈeaÈיותר, ÌbL ‡l‡∆»∆«»ƒ
‰ÏeÚÓ ¯tÒÓ B˙BÈ‰ ÌÚ ,"ÌÈBÓL"c מהמספר יותר וגדול ƒ¿ƒƒ¡ƒ¿»¿∆

מעלתו, על שמורה דבר ‰e‡שישים, È¯‰ שמונים המספר Ïa‚‰a‰גם ¬≈¿«¿»»
˙B˙È¯a‰ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰Â ,ÔÈ„Ú מאוחרת יותר בתקופה שהיו ¬«ƒ¿¿ƒ∆««¿«¿

Ï"ÊÁמהמשנה  e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰Ln‰ ÔÓÊÏ ·B¯˜ eÈ‰39 »»ƒ¿««ƒ¿»∆«∆»¿¬«
ותשבע  ותאכל אוכל לה נתן שבועז ברות, האמור הפסוק על בדרשתם

¯˙BzÂ40Èa¯ ÈÓÈa לשון (וזה «»ƒ≈«ƒ
ובימי  דוד בימי "ותאכל הגמרא:

ותותר  חזקיה, בימי ותשבע שלמה,

אהוריריה  מר: דאמר רבי, בימי

דרבי  והפרדות) הסוסים על (הממונה

מלכא), משבור יותר) (עשיר עתיר הוה

Èa¯ ÈÓiL ,eÈ‰ הנשיא יהודה רבי «¿∆¿≈«ƒ
המשנה  ÔÓÊÏמסדר CLÓ‰ Ì‰≈∆¿≈ƒ¿«
'eÎ ˙Èa‰ באו שהברייתות וכיון ««ƒ

מועט  בריבוי הם הרי למשנה, בהמשך

ובהגבלה. המשנה Ú˜¯לעומת C‡«ƒ«
‰¯BzaL ÈeaÈ¯‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ∆«»
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÔÓfa ‡e‰«¿«∆¿«¬≈∆
מתקופת  יותר מאוחרות בתקופות

והברייתות  ÔÈÚהמשנה e‰fL∆∆ƒ¿«
el‡ - "¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ"«¬»≈ƒ¿»≈
˙B¯ÓÈÓ Ô‰L ,˙BÎÏ‰‰«¬»∆≈≈¿

,ÌÈ‡¯BÓ‡‰,הגמרא חכמי »¬»ƒ
ÈeaÈ¯‰L רבות בהלכות דבריהם של ∆»ƒ

.Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ¿
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ41 לגבי ¿∆««∆»

הוא ברוך ‡ÔÈהקדוש B˙e·˙Ïƒ¿»≈
‡˜Èc B˙e·˙Ï ,¯tÒÓ הפסוק ƒ¿»ƒ¿»«¿»

"לתבונתו" ואומר Ï‡מדייק È¯‰L)∆¬≈…
ÔÈ‡ B˙ÓÎÁÏ" ¯Ó‡∆¡«¿»¿»≈
ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚL eÈ‰ ,("¯tÒÓƒ¿»«¿∆ƒ¿«»ƒ

"¯tÒÓ ÔÈ‡"c ÔÙB‡a בלי ריבוי ¿∆¿≈ƒ¿»
‰Èa‰גבול, ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬««ƒ»
‡˜Âc התחלקות כאמור, שעניינה, «¿»

ÔÈÚLוהסתעפות, Úe„iÎÂ¿«»«∆ƒ¿«
‰·Á¯‰‰Â ÈeaÈ¯‰ גבול ללא »ƒ¿««¿»»

ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ«∆¿»»«¿ƒ
יחסית  רק לא המוחלט, המרחב

אחרות. לדרגות

¯‡·Ó‰Ï ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««¿«¿…»
˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«

È„e˜t42È¯·c' ˙ÏÚÓ Ï„Bb ¿≈∆«¬«ƒ¿≈
,'‰¯Bz È¯·c' ÏÚ 'ÌÈ¯ÙBÒ הפנימי הרוחני C¯cŒÏÚבמובן e‰fL ¿ƒ«ƒ¿≈»∆∆«∆∆
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d"kyz'dי ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

יׁש ּגּופא ׁשּבזה אּלא מצֹותֿעׂשה, לגּבי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה

ּדהּנה, ּבזה, והענין ּדמצֹותֿעׂשה. הּמעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּגם

למצֹות  מצֹותֿעׂשה ּבין חלּוק יׁש ּתֹורה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָּב'דברי

ּב'קּום  ׁשהן מצֹותֿעׂשה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַֹלאֿתעׂשה,

הּמתלּבׁשים  האֹורֹות ּבחינת ממׁשיכים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָועׂשה'

ּפנימּיּות, ּבבחינת להתּגּלֹות ׁשּיכֹולים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּבכלים,

 ֿ לא מצֹות עלֿידי מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבהּׂשגה

לפי  ׁשּלא יֹותר, נעלים אֹורֹות ממׁשיכים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹתעׂשה

ּבפנימּיּות  להתּגּלֹות יכֹולים ׁשאינם הּכלים, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָער

ּכיֿאם  החּיּוב), (הּׂשגת מּמׁש הּׂשגה ְִִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת

הּוא  קּיּומם ׁשּלכן הּׁשלילה, הּׂשגת ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּכמֹו ׁשלילה , ּבדר ּתעׂשה', ואל ּד'ׁשב ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

תאכלּו" לא ּדם וכל חלב ּבזה.43"ּכל וכּיֹוצא , ְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ּגם  הּמעלֹות ׁשּתי יׁשנן סֹופרים' ּב'דברי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָאמנם,

הּוא  סֹופרים' ּד'דברי הענין ּכללּות ּדהּנה, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָיחד.

ׁשּזה  כּו', ּוסיגים ּגדרים מצֹות עלּֿדר ּכעין ּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ

ועׂשה', ּב'קּום הם הרי ּומּכלֿמקֹום ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָֹלאֿתעׂשה,

חנּוּכה  נר ּכמֹו ּדרּבנן, מצֹות ׁשבע ענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

מעלת  וזֹוהי ועׂשה'. 'קּום ׁשל ּבאֹופן ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַוכּו',

'ּדברי  על ׁשּבעלּֿפה) (ּתֹורה סֹופרים' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ'ּדברי

הּנעלים  האֹורֹות ׁשּגם ׁשּבכתב), (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַַָָָָּתֹורה'

לבא  יכֹולים ׁשאינם מהּכלים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

הּׁשלילה  הּׂשגת ּבדר ּכיֿאם ּובהּׂשגה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבפנימּיּות

נמׁשכים  סֹופרים' 'ּדברי עלֿידי הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָּבלבד,

וטעם  ּבכלים. ּתפיסה ּבבחינת הם ּגם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּובאים

מּבחינת  הם סֹופרים' ׁש'ּדברי לפי הּוא, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּדבר

לריּבּוי 44הּבינה  והתחּלקּות התרחבּות ׁשענינּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

ה'ּמרחב  את לֹוקחים ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּפרטים

כּו'. ּבכלים ּתפיסה ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶַָָהעצמי'
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יז.43) ג, שם.44)ויקרא שמות תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚŒ˙BˆÓ Èa‚Ï ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ˙ÏÚÓ מתוך מעט (להלן, «¬«ƒ¿…«¬∆¿«≈ƒ¿¬≈

כן  גם ענינם הלאֿתעשה כל ..." פקודי: פרשת תורה' ב'לקוטי שם המבואר

בקום  דבר עשיית שאינו ... ית' אלקותו ומסתיר המנגד דבר שלילת בחינת רק

לאיןֿסוף  הביטול ומונעים המסתירים שהן הנ"ל מהדברים להמנע רק ועשה,

נפרד  ודבר יש בחינת הן כי ברוךֿהוא

פוגמים  הם לכן האין, היפך לגמרי

מה  הביטול ומונעים כל הביטול ... נפש

לאֿתעשה  ומניעת מצות שלילת הוא

 ֿ ברוך איןֿסוף אור על המסתיר דבר

שנמשך  המהות השגת ... וקדושתו הוא

זה  אור הנה מצוותֿעשה קיום ע"י

הוא  ומתגלה זיו הנמשך כמו רק

הנמשך  האור לגבי לבד והארה

ומזה  ... לאֿתעשה מצות ע"י ומתגלה

גם  שהן סופרים דברי מעלות גודל יובן

 ֿ לא מצות כעין וגדרים סייגים כן

,("... Ùeb‡תעשה ‰ÊaL ‡l‡∆»∆»∆»
עצמן  לאֿתעשה Ìbבמצוות LÈ≈«

,‰NÚŒ˙BˆÓc ‰ÏÚn‰ כפי ««¬»¿ƒ¿¬≈
ומבאר. שממשיך

È¯·„'a ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈
'‰¯Bz התורה מן שהן LÈהמצוות »≈
˜eÏÁ הבדל‰NÚŒ˙BˆÓ ÔÈa ƒ≈ƒ¿¬≈

È„ÈŒÏÚL ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓÏ¿ƒ¿…«¬∆∆«¿≈
Ìe˜'a Ô‰L ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈¿

'‰NÚÂ פעולה ידי על הוא קיומן «¬≈
האדם  מלמעלה ÌÈÎÈLÓÓשל «¿ƒƒ

גילוי  לידי ומביאים »ÈÁa¿ƒ˙למטה
,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰»«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
במדידה  המאירים אורות שהם

Blb˙‰Ï˙והגבלה  ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿ƒ¿«
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a שהם כיון ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

הכלי  של היכולת לפי מותאמים

ולהכיל, LnÓ,לקלוט ‰‚O‰a¿«»»«»
È„ÈŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó זהירות «∆≈≈«¿≈

על NÚ˙Œ‡Ï‰מעבירה ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
ÌÈÏÚ ˙B¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¬ƒ

,¯˙BÈאורותC¯Ú ÈÙÏ ‡lL ≈∆…¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk‰ לא אלה שאורות וכיון «≈ƒ

הכלים  יכולת לפי ומותאמים מדודים

יותר נעלים אורות הם הרי ולהכיל, Blb˙‰Ï˙לקלוט ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«
˙eiÓÈÙa האדם ולהיות אצל LnÓנתפסים ‰‚O‰ ˙ÈÁ·a ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ««»»«»

·eiÁ‰ ˙‚O‰) הדבר מהות את מבין האדם ÔÙB‡aבה Ì‡ŒÈk ,( «»««ƒƒƒ¿∆
,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ ÏL השגה בלי אבל הדבר את משיג האדם בה ∆«»««¿ƒ»

אינו ומה מושלל הוא ממה בידיעה רק אלא במהותו ≈«∆ÔÎlLפנימית

ÌÓei˜ לאֿתעשה של NÚz‰',מצות Ï‡Â ·L'c ÔÙB‡a ‡e‰ ƒ»¿∆¿≈¿««¬∆
‰ÏÈÏL C¯„a,מעשייה Ï‡והימנעות Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk" BÓk ¿∆∆¿ƒ»¿»≈∆¿»»…

"eÏÎ‡˙43‰Êa ‡ˆBiÎÂ עשייה., העדר ידי על הוא שקיומן מצוות …≈¿«≈»∆
'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'a ,ÌÓ‡ ותקנות חכמים מצוות מדברי ÔLÈוסייגים »¿»¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿»

„ÁÈ Ìb ˙BÏÚn‰ ÈzL גם ¿≈««¬«««
אורות  הם הנמשכים שהאורות המעלה

שהאורות  המעלה וגם עליונים

שממשיך  כפי בפנימיות, נמשכים

ומבאר.

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c התוכן ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
‰e‡הכללי  'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'c¿ƒ¿≈¿ƒ

'eÎ ÌÈ‚ÈÒe ÌÈ¯„b C¯cŒÏÚ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
התורה, דברי על הוסיפו שחכמים

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÔÈÚk e‰fL∆∆¿≈ƒ¿…«¬∆
Ì‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe קיומם ƒ»»¬≈≈

e‰fLבפועל  ,'‰NÚÂ Ìe˜'a¿«¬≈∆∆
BÓk ,Ôa¯c ˙BˆÓ Ú·L ÔÈÚƒ¿«∆«ƒ¿¿«»»¿
ÔÙB‡a Ì‰L ,'eÎÂ ‰keÁ ¯≈¬»¿∆≈¿∆

'‰NÚÂ Ìe˜' ÏL,הנזכר (ובמאמר ∆«¬≈
מבואר: פקודי, פרשת תורה' ב'לקוטי

בקום  שהם עם דרבנן מצות ז' וגם ..."

בהם  המכוון מכלֿמקום להרחיק ועשה

כו'"...). ידים נטילת מענין כנודע הרע

'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«ƒ¿≈¿ƒ
È¯·c' ÏÚ (‰tŒÏÚaL ‰¯Bz)»∆¿«∆«ƒ¿≈
ÌbL ,(·˙ÎaL ‰¯Bz) '‰¯Bz»»∆ƒ¿»∆«
‰ÏÚÓlL ÌÈÏÚp‰ ˙B¯B‡‰»««¬ƒ∆¿«¿»

ÌÈÏk‰Ó ומוגבלים מדודים ואינם ≈«≈ƒ
הכלים  ערך ÌÈÏBÎÈלפי ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ

ŒÈk ‰‚O‰·e ˙eiÓÈÙa ‡·Ï»…ƒ¿ƒƒ¿«»»ƒ
‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ C¯„a Ì‡ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
È¯·c' È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,„·Ïaƒ¿«ƒ≈«¿≈ƒ¿≈
Ìb ÌÈ‡·e ÌÈÎLÓ 'ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ«

Ì‰ כלל שבדרך אלה נעלים אורות ≈
בכלים, מהתלבשות למעלה הם

ÌÚËÂ .ÌÈÏÎa ‰ÒÈÙz ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈ƒ¿««
¯·c‰ האור מדרבנן שבמצוות «»»

בכלים  נמשך ÈÙÏהנעלה ,‡e‰¿ƒ
Ì‰ 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'L˙ÈÁaÓ ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

‰Èa‰44˙e·Á¯˙‰ dÈÚL «ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿«¬
˙‡ ÌÈÁ˜BÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ∆«¿≈∆¿ƒ∆

'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯n'‰ וההתפשטות ההתרחבות של והמקור השורש שהוא «∆¿»»«¿ƒ
הכלים  לפי ומוגבל מדוד ולא 'עצמי' הוא ÒÈÙz‰אבל ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»

'eÎ ÌÈÏÎa נמשכים הם אלה אורות של וההפלאה המעלה ולמרות ¿≈ƒ
והגבלה) במדידה שבאים האורות (כמו .בפנימיות
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יי oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

ÔÎÂ ּבחינת הּתֹורה, לפנימּיּות ּבנֹוגע ּגם הּוא ¿≈ְְְִִִִֵַַַַָ

 ֿ ּכבֹוד ּפתּגם ידּוע ּדהּנה, ׁשּבּתֹורה. ְְְִִִֵֶַַַַַָָהּיין

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר אז 45קדּוׁשת ְְְְִֵֶַַַַָָ

עפנט  מען אּון חדר אין זי ּבא זיצט ְְְִִִֶֶֶֶֶַמען

(הערט, פילט ּתֹורה' 'לּקּוטי ּדעם ְְְְִִֵֶֶֶָ(לערנט)

אינֹו ולכאֹורה  איןֿסֹוף. עצמּות מען ְְְִֵֵֶַָָהאט)

 ֿ ּבעצמּותֿאין ּתפיסה ׁשל ענין ׁשּי אי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָמּובן,

הּוא, הענין א ּכלל . הּׂשגה ּבגדר ׁשאינֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָסֹוף

סֹופרים', 'ּדברי ּבמעלת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿדר

לבא  יכֹולים אינם ׁשּמּצדֿעצמם הענינים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם

'ּדברי  עלֿידי נמׁשכים ׁשלילה, ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא

ּגם  וזהּו ּבכלים. ּתפיסה ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַָסֹופרים'

ׁשּבּתֹורה, הּיין ּבחינת הּתֹורה, ּדפנימּיּות ְְִִִִִִֶַַַַַַָָהחדּוׁש

ּבכלים. עצמּותֿאיןֿס ֹוף לֹוקחים ְְְִִֵֵֶַַָׁשעלֿידֹו

ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות מּזה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָויתרה

מה  ּכי סֹופרים', ּב'דברי מאׁשר יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַנעלה

הּוא  סֹופרים' 'ּדברי עלֿידי ּבכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּׁשּנמׁש

והי  מעׂשה, ׁשל ּבעׂשּיה ּבענין נמׁש ׁשהאֹור נּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ מה האֹור. נמׁש לא ּבהּׂשגה אבל ְְְֲִִַַַָָָָָֹּגׁשמית,

ּבהבנה  ׁשּבאה ּכפי הּתֹורה ּבפנימּיּות  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּׁשאיןּֿכן

העצמי' 'מרחב נמׁש החסידּות, ּבּתֹורת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוהּׂשגה

והּׂשגה. ּבהבנה ְְְֲֵַַַָָָָּדעצמּותֿאיןֿסֹוף

הּנ"ל ‡ÌÓה) ּדכל הּׁשּיכּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּכיון  ּדלכאֹורה, הּׂשמחה, ְְְְְִִִֵַַָָָלענין

(ּכּנזּכר  התּפּׁשטּות ׁשל ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשּׂשמחה

מציאּותֹו ׁשּנרּגׁשת ּבאֹופן זה הרי ג), סעיף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶלעיל

הּׂשמחה  סּבת ׁשהיא ּבאלקּות ׁשההּׂשגה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ(ּכׁשם

וגם  ּבׂשכלֹו, ּומּׂשיג ׁשּתֹופס ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶַַהיא

ּבאֹופן  ולא ׁשאֹוהב), מי יׁש מה, ודבר יׁש ּבבחינת היא האהבה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהתעֹוררּות

לגמרי  מּמציאּותֹו ּבבחינת 46ׁשּמתּבּטל  ּתפיסה ׁשל ענין ׁשּיהיה ּכדי אמנם, . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבדר אּלא נמׁש אינֹו (ׁשּלכן ּכלל הּכלים ער לפי ׁשאינֹו האלקי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהאֹור
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וש"נ.45) רכא. ס"ע היומן רשימת - מנחם ב.46)תורת יא, צו לקו"ת גם שלמדו 47)ראה היומיים בשיעורים - פל"ט
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BzaL ÔÈi‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ«««ƒ∆«»
שלמעלה  נעלה אור היא אחד מצד האמורות, המעלות שתי את יש בה שגם

ומבאר. שממשיך כפי והשגה, בהבנה באה היא שני ומצד מהתלבשות

(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k Ìb˙t Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«ƒ¿«¿¿««¿¿»«
Ô„ÚŒB˙ÓL45(עצמו על (שאמר ƒ¿»≈∆

ÔÈ‡ CÈÊ ‡a ËˆÈÊ ÔÚÓ Ê‡)«∆ƒ¿«ƒƒ
(Ë¯ÚÏ) ËÙÚ ÔÚÓ Ôe‡ ¯„Á∆∆∆∆¿¿∆¿¿
ËÏÈÙ '‰¯Bz ÈËewÏ' ÌÚc∆ƒ≈»ƒ¿
˙eÓˆÚ ÔÚÓ (Ë‡‰ ,Ë¯Ú‰)∆¿»∆«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ בחדר יושבים כאשר ≈
ה'לקוטי  את (לומדים) ופותחים הפרטי

את) ויש (שומעים, מרגישים תורה',

סוף'. אין ‡BÈ'עצמות ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
ÏL ÔÈÚ CiL CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈«»ƒ¿»∆

‰ÒÈÙz והרגשה Œ˙eÓˆÚaוהשגה ¿ƒ»¿«¿
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆≈¿∆∆«»»

ÏÏk שאינו בלבד זו לא (כלומר, ¿»
של  בגדר לא אפילו הוא אלא  מושג

והשגה).? הבנה

C¯cŒÏÚ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«∆∆
È¯·c' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«ƒ¿≈
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,'ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡ ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»≈»¿ƒ

‡·Ï נתפסים ולהיות גילוי לידי »…
האדם  ÏÈÏL‰בשכל C¯„a ‡l‡∆»¿∆∆¿ƒ»

של  במהותם החיובית ההשגה כי

האדם  מיכולת למעלה היא אלה דברים

ולהשכיל, È„ÈŒÏÚלהבין ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«¿≈
˙ÈÁ·a 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«

ÌÈÏÎa ‰ÒÈÙz והשגה וב הבנה ¿ƒ»¿≈ƒ
ובפנימיותם. Ìbבמהותם e‰ÊÂ¿∆«

Le„Á‰ המיוחד˙eiÓÈÙc «ƒƒ¿ƒƒ
,‰¯BzaL ÔÈi‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰«»¿ƒ«««ƒ∆«»

ÌÈÁ˜BÏ B„ÈŒÏÚL'ו'תופסים ∆«»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ˙eÓˆÚ עצמו שמצד «¿≈

והשגה  מהבנה למעלה אכן הוא

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ .ÌÈÏÎa¿≈ƒƒ≈»ƒ∆
‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙaL'ה'יין ∆ƒ¿ƒƒ«»

BÈ˙¯שבתורה  ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈
Èk ,'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'a ¯L‡Ó≈¬∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÌÈÏÎa CLÓpM ‰Ó ומתלבש «∆ƒ¿»¿≈ƒ
'È¯·cבפנימיות  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈

‰NÚÓ ÏL ÔÈÚa ‡e‰ 'ÌÈ¯ÙBÒ,חכמים שתיקנו eÈ‰Â,המצוות ¿ƒ¿ƒ¿»∆«¬∆¿«¿
¯B‡‰L הנעלה O‰a‚‰האלוקי Ï·‡ ,˙ÈÓLb ‰iNÚa CLÓ ∆»ƒ¿»«¬ƒ»«¿ƒ¬»¿«»»

רוחנית  ‰‡B¯שכלית CLÓ ‡Ï השגת בחינת מופשט, נשאר והוא …ƒ¿»»
·‰a‰השלילה. ‰‡aL ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ∆»»«¬»»

˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bza ‰‚O‰Â¿«»»¿««¬ƒ
בשכל, ומתלבש המובן «¿CLÓƒבאופן

Œ˙eÓˆÚc 'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó'∆¿»»«¿ƒ¿«¿
ÛBÒŒÔÈ‡ וההתפשטות ההתרחבות ≈

מכל  שלמעלה האלקות עצמיות של

בכלים  והתלבשות ««¬»·‰a‰הגדרה
‰‚O‰Â.האדם בשכל פנימית ¿«»»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‰»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚÏ Ï"p‰ ÏÎc ˙eÎiM‰««»¿»««¿ƒ¿«
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÁÓOL∆ƒ¿»ƒ¿∆∆
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿«ƒ¿»¿≈

‚ ÛÈÚÒ הנפש כוחות שמחה שבזמן ¿ƒ
ובהתגלות, בהתרחבות הם האדם של

מכיווץ  ÔÙB‡aהפוך ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆¿∆
B˙e‡ÈˆÓ ˙Lb¯pL האדם של ∆ƒ¿∆∆¿ƒ

ביטוי לידי O‰‰L‚‰ובאה ÌLk)¿≈∆««»»
‰ÁÓO‰ ˙aÒ ‡È‰L ˙e˜Ï‡a∆∆…∆ƒƒ««ƒ¿»
‚ÈOÓe ÒÙBzL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈«ƒ

BÏÎNa מכך תוצאה היא והשמחה ¿ƒ¿
בשכלו  ומאיר בו נתפס האלוקי שהאור

‰˙e¯¯BÚ˙בפנימיות, Ì‚Â¿«ƒ¿¿
שחדרה ‰·‰‰‡ מההשגה כתוצאה »«¬»

בפנימיות  LÈבו ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈
·‰B‡L ÈÓ LÈ ,‰Ó ¯·„Â היינו ¿»»«≈ƒ∆≈

המציאות  גדרי בתוך נשאר שהאדם

שלו  העצמית ה'ישות' ÏÂ‡ואפילו ,(¿…
B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

È¯Ó‚Ï46‰È‰iL È„k ,ÌÓ‡ . ¿«¿≈»¿»¿≈∆ƒ¿∆
‰ÒÈÙz ÏL ÔÈÚ פנימית והשגה ƒ¿»∆¿ƒ»

BÈ‡L È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»¡…ƒ∆≈
ÔÎlL) ÏÏk ÌÈÏk‰ C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆«≈ƒ¿»∆»≈

C¯„a ‡l‡ CLÓ BÈ‡ של ≈ƒ¿»∆»¿∆∆
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d"kyz'dיב ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ּבטּול  ׁשל ענין להיֹות צרי כּו'), ְְְִִִִִֶָָָׁשלילה

ּבּתניא  ּכמבאר ּדוקא, נׁשמֹות 47ּבתכלית ׁשאפילּו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ

הּנמׁשכֹות  ּורחימּו ּבדחילּו ה' עֹובדי ְְְְִִִִִִֵַַַָהּצּדיקים

ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ּדגדּולת ודעת הּבינה ְְִִִֵַַַַָָמן

ׁשהּוא  הּבריאה ּבעֹולם הּוא ׁשּלהם ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמדֹור

ׁשהּוא  האצילּות ּבעֹולם הּנה העליֹון, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּגןֿעדן

נברא  לׂשכל וההבנה וההּׂשגה מהּׂשכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמעלה

והּוא  ּכלל, ׁשם ּתפיסא ּדלהֹון מחׁשבּתא לית ְְְְְְִִֵַַָָָָכּו',

למעלה  היא ׁשעבֹודתם הּגדֹולים לּצּדיקים ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָמדֹור

הּנמׁשכֹות  ּורחימּו ּדחילּו מּבחינת אפילּו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָמעלה

עבֹודתם  אּלא ,יתּבר ּבגדּוּלתֹו ודעת הּבינה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמן

 ֿ ּברּו לאיןֿסֹוף מּמׁש מרּכבה ּבבחינת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהיתה

מּזה, ויתרה כּו'. ּבמציאּות אליו ליּבטל ְִִִִִֵֵֵֶָָָהּוא

הּׁשבּוע  ּדפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר 48ּדהּנה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

הסּתּלקּות  מחמת היא ׁשּסּבתם הּנגעים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָּבענין

'מֹוחין  ּבחינת רק ׁשּיׁש הינּו, ּדאּבא', ְְְִִִֵֶַַַַָ'מֹוחין

וההתלהבּות ּד הּׂשמחה ענין ׁשהּוא (ּבינה), אּמא' ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

הּבטּול  ללא כּו', וה'רצֹוא' ההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשעלֿידי 

צריכה  ׁשּלזה ּדאּבא', 'מֹוחין ׁשּמּצד ְְְִִִֶֶֶַַַָָָוה'ּׁשֹוב'

ּדתֹורה  ואֹותּיֹות ּכלים ּבבחינת ההמׁשכה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָלהיֹות

ורחל, לאה ּבחינת ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבכתב

ׁשאין  נסּתעף ּדאּבא' 'מֹוחין הסּתּלקּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּומּצד

ּתמּורתם  ויֹוצאים ורחל, לאה ּפרצּופי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָנבנים

ׁשם, (וכּמבאר  כּו' ּובהרת סּפחת ׂשאת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנגעים,

רע  ׁשם מֹוציא ענין הּוא היפ49ׁשּמצֹורע  ׁשהּוא , ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

ּתֹורה  הּתֹורה, ענין ׁשהּוא טֹוב, ׁשם ְְִִֵֶַַַָָּבחינת

ּכּולּה הּתֹורה ּכל ּכי ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבכתב

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל ׁשמֹותיו והינּו,50היא .( ְְְִֶַַָָָ

להסּתעף  יּוכל כּו' וההתלהבּות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשּמהּׂשמחה
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ע'48) ג) (כרך פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). ב ק, (דרמ"צ מצורע טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. ג כד, מצורע

ועוד.49)תתכג. ב. טו, ועוד.50)ערכין פכ"ט. אלם יונת עה"ת. לפירושו בהקדמתו רמב"ן א. פז, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏÎ˙a˙השגת ÏeËa ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,('eÎ ‰ÏÈÏL¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ

‡Èza ¯‡·Ók ,‡˜Âc47È„·BÚ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL eÏÈÙ‡L «¿»«¿…»««¿»∆¬ƒƒ¿««ƒƒ¿≈
eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ובאהבה‰' Ú„Â˙ביראה ‰Èa‰ ÔÓ ˙BÎLÓp‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿««

,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙Ïe„‚c'ה ואהבת ה' יראת של רגשות ƒ¿«≈»
מהבנה  כתוצאה בלב שמתעוררות

לעניני  והתקשרות והתבוננות עמוקה

ה' Ì‰lLגדולת ¯B„n‰L של ∆«»∆»∆
אלו ונעלות גבוהות ‰e‡נשמות

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa כבר שבו העולם ¿»«¿ƒ»
למציאות  מסוימת מקום נתינת יש

הנבראים של ŒÔbול'ישות' ‡e‰L∆«
ÌÏBÚa ‰p‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿ƒ≈¿»

˙eÏÈˆ‡‰ מציאות שום אין שבו »¬ƒ
לאלקות  בטל והכל האלקות מלבד

ÏÎO‰Óלגמרי ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«≈∆
ÏÎNÏ ‰·‰‰Â ‰‚O‰‰Â¿««»»¿«¬»»¿≈∆
‡z·LÁÓ ˙ÈÏ ,'eÎ ‡¯·ƒ¿»≈«¿«¿»

‡ÒÈÙz ÔB‰Ïc המחשבה אין ƒ¿¿ƒ»
שבעולם  הצדיקים (של שלהם

תופסת  העליון) עדן גן «ÌLהבריאה,
‡e‰Â ,ÏÏkהאצילות B„Ó¯עולם ¿»¿»

Ì˙„B·ÚL ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ«¿ƒ∆¬»»
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ יותר הרבה ƒ¿«¿»«¿»

eÏÈÁcנעלית  ˙ÈÁaÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
eÓÈÁ¯e לאלקות יראה ואהבה ¿ƒ

˙Ú„Â ‰Èa‰ ÔÓ ˙BÎLÓp‰«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿««
‡l‡ ,C¯a˙È B˙le„‚aƒ¿»ƒ¿»≈∆»

Ì˙„B·Ú בהיותם אלו צדיקים של ¬»»
הזה  ÈÁ·a˙בעולם ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡Ï LnÓ ‰·k¯Ó∆¿»»«»¿≈
‡e‰ŒCe¯a כמו מוחלט ביטול »

משלה, רצון שום לה שאין מרכבה

הרוכב  אל לחלוטין בטלה והיא

אותה  ומוביל ‡ÂÈÏהמנהיג ÏËaÈÏƒ»≈≈»
˙e‡ÈˆÓa כדי עד מוחלט ביטול ƒ¿ƒ

העצמית  האישית המציאות eÎ'.אבדן
¯‡·Ó ‰p‰c ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿ƒ≈¿…»
˙L¯Ùc '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»«

Úe·M‰48'מצורע' ÔÈÚaפרשת «»«¿ƒ¿«
ÌÈÚ‚p‰ באריכות מדובר שעליהם «¿»ƒ
זו  a‡c‡'בפרשה ÔÈÁBÓ' ˙e˜lzÒ‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ Ì˙aqL בחינת ∆ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒ¿«»

באדם, מאירה אינה n‡c‡'החכמה ÔÈÁBÓ' ˙ÈÁa ˜¯ LiL ,eÈ‰«¿∆≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚL ˙e·‰Ï˙‰‰Â ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(‰Èa)ƒ»∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¬∆«¿≈

'‡Bˆ¯'‰Â ˙eBa˙‰‰ ולדבוק לאלקות ולהתקרב להעלות התשוקה «ƒ¿¿¿»»
הנפש  כלות עד בה ולהכלל ‰ÏeËaבאלקות ‡ÏÏ ,'eÎ המציאות של ¿…«ƒ

(עלֿדרך BM'‰Â·'העצמית  בגוף כנשמה למטה השליחות למילוי החזרה ¿«
במרכבה  הנקראים האמור המלאכים עבודת לגבי יחזקאל שראה העליונה

ושוב", רצוא "והחיות – הקודש' 'חיות

ולהכלל  באלקות לדבוק משתוקקים

ולמעשה בקדוש  - 'רצוא' הוא, ברוך

את  למלא וממשיכים מתבטלים לא

'שוב') – 'ÔÈÁBÓשליחותם „vnL∆ƒ«ƒ
'‡a‡c נובע שממנה החכמה בחינת ¿«»
ביטול ÊlL‰הביטול, שיהיה כדי ∆»∆

ה'שוב' תנועת את «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שמביא
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï של וההתגלות ƒ¿««¿»»

מלמעלה  האלוקי »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙האור
˙Bi˙B‡Â ÌÈÏk המכילות המילים ≈ƒ¿ƒ

והתוכן  האור c·˙ÎaLאת ‰¯B˙¿»∆ƒ¿»
˙ÈÁa ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆¿ƒ«

‰‡Ï שבכתב תורה ÏÁ¯Âהחכמה, ≈»¿»≈
הבינה, שבעלֿפה בחינת »vÓeƒ„תורה

'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒ¿«»
מאירה  אינה החכמה ≈»¿ÛÚzÒƒכאשר

‰‡Ï ÈÙeˆ¯t ÌÈ· ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈≈»
ÏÁ¯Â של וה'מערכת' ה'דמות' ¿»≈

מכילה  ולא 'בנויה' לא והבינה החכמה

חסר  כי להכיל צריכה שהיא מה כל את

והשפעה, הארה ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒבה
Ì˙¯eÓz החיוביות ההארות במקום ¿»»

יוצאים  בגוף המאירות הנפש של

˙¯‰·e ˙ÁtÒ ˙‡N ,ÌÈÚ‚p‰«¿»ƒ¿≈««««∆∆
,ÌL ¯‡·nÎÂ) 'eÎ ב'לקוטי ¿«¿…»»

ÔÈÚתורה' ‡e‰ Ú¯BˆnL∆¿»ƒ¿«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ49‡e‰L 'שם , ƒ≈«∆

BË·,רע' ÌL ˙ÈÁa CÙÈ‰≈∆¿ƒ«≈
‡e‰L'טוב ‰Bz¯‰,'שם ÔÈÚ ∆ƒ¿««»

ŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿»∆¿«
‡È‰ dÏek ‰¯Bz‰ Ïk Èk ,‰t∆ƒ»«»»ƒ
ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»

‡e‰50 המוחין אורות וכאשר

נגעים  אין כדבעי מאירים ).שבנשמה
‰ÁÓO‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«ƒ¿»

'eÎ ˙e·‰Ï˙‰‰Â מהארת (כתוצאה וההתפשטות מההתרחבות הנובעים ¿«ƒ¿«¬
‰ÌÈBˆÈÁעלול ÏÎeÈהבינה) ˙˜ÈÈ ÛÚzÒ‰Ï וחיות שפע השפעת «¿ƒ¿«≈¿ƒ««ƒƒ

הקדושה  לגבול שמחוץ רצויים בלתי שמקורה eÎÂ'לכוחות זו בבחינה (כי ¿
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יג oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

עם  זה יתאים ואי וכּו'. החיצֹונים ְְְְִִִִִֵֶַַַיניקת

ׁשּיכּותּה מּצד הּׂשמחה מעלת ּגֹודל לעיל ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהמבאר

ּבבחינת  מּגיעים ׁשעלֿידּה הּבינה, ּבחינת ְְִִִִִִִֶַַַַַָָָעם

כּו'. ּדעצמּותֿאיןֿסֹוף העצמי' ְְְְִֵֶַַָָ'מרחב

Ô·eÈÂ ׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ויספּו51עלּֿפי ¿»ְְְִֵֶַַַָָ

להבין  ּדצרי ׂשמחה, ּבהוי' ְְְֲֲִִִִַָָָָָָענוים

קּוים  הם ּדלכאֹורה לענוה, ּדׂשמחה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשּיכּות

הּוא  הענין א אינֹו52הפכּיים. הענוה ׁשענין , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

טֹוב  מֹוצא ׁשאינֹו ּפחיתּותֹו מּצד ְְִִִֵֵֶַַהּׁשפלּות

אֹותן, ויֹודע מעלֹות לֹו ׁשּיׁש ּכיֿאם כּו', ְְְֲִִֵֵֶַַַָּבנפׁשֹו

ּבגלל  עצמֹו את ּומחׁשיב מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָאּלא

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מׁשה 53מעלֹותיו, והאיׁש ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּידע  ׁשהגם והינּו, גֹו', האדם מּכל מאד ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹענו

"ענו  היה מּכלֿמקֹום אדם, מּכל מעלתֹו ֲִִֶַָָָָָָָָָָּגֹודל

על  (נֹוסף הּדבר וטעם האדם", המבאר מּכל ְְִַַַַַָָָָָָָֹֹ

אחר  ּדרא 54ּבמקֹום לגּבי היתה הענוה ׁשעקר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן היא ׁשעבֹודתם ּדמׁשיחא, ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּדעקבתא

לֹו ּׁשּנּתן מה ׁשּזהּו ׁשּידע לפי כּו'), ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמסירּותֿנפׁש

אּלּו ּכחֹות מּלמעלה נֹותנים היּו ואלּו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹמּלמעלה,

ואפׁשר  זֹו, ּבמדרגה ּגםּֿכן היה אחר, ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָלאדם

ועלֿידי  כּו'. יֹותר עֹוד הּכחֹות את מגּלה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהיה

מּכל  "ענו להיֹות אחד ּכל יּוכל זֹו ְְְִִִֶַָָָָֹהתּבֹוננּות

אדמֹו"ר  ׁשּמֹוסיף (ּכפי מּנכרי אפילּו ְְְֲִִִִִֶַָָָָהאדם",

תקס"ב  הּמאמרים ּבספר ׁשּנדּפס 55הּזקן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

מּצד 56לאחרֹונה  אינֹו אחד ּבה' אמּונתֹו ּכל ּכי ,( ֱֲִִֵֶַַַָָָָָ

כּו'. מאברהם הּירּוׁשה מּצד רק אּלא ּכלל, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו

האדם" "מּכל הענוה ּבענין החדּוׁש לבאר ,57ויׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹ

ׁשהּוא  הּנכרי ׁשל מציאּותֹו ּדהּנה מּנכרי, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָאפילּו

ענין  להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי אּלא אינֹו אדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבצּיּור

ּבחּיים"58הּבחירה  "ּובחרּת העּדר,59, ׁשל מציאּות הּוא עצמֹו מּצד אבל , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

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

יט.51) כט, מאמרי 52)ישעי' ואילך). נא ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר (מאמרי תקס"ב שמחה בה' ענוים ויספו ד"ה ראה

ואילך. צא ע' עטר"ת סה"מ ואילך. כז ע' נ"ך האמצעי ג.53)אדמו"ר יב, תרפ"ט 54)בהעלותך תסד. ע' עטר"ת סה"מ ראה

וש"נ. .215 שם.55)ס"ע האמצעי אדמו"ר במאמרי וכ"ה .52 (המו"ל).56)שבהערה תשכ"ד מנחםֿאב ראה 57)בכ"ף

א. סא, יבמות - ואין שיט.58)תוד"ה ס"ע תרנ"ו סה"מ יט.59)ראה ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהארת  כמו ביטול ולא המציאות, של והתרחבות התפשטות  יש בבינה

לעיל). כמבואר Ï„Bbהחכמה, ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡˙È CÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ«¿…»¿≈∆
d„ÈŒÏÚL ,‰Èa‰ ˙ÈÁa ÌÚ d˙eÎiL „vÓ ‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ««ƒ»∆«»»

'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó' ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ ההתרחבות ŒÔÈ‡Œ˙eÓˆÚcענין «ƒƒƒ¿ƒ«∆¿»»«¿ƒ¿«¿≈
'eÎ ÛBÒ מעלה יש לכאורה והרי

ולא  בביטול דווקא יותר גדולה

בהתפשטות.?

¯e‡a‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ בתורת ¿»«ƒ«≈
e˙kL·החסידות  ‰Óa51eÙÒÈÂ ¿«∆»¿»¿

CÈ¯ˆc ,‰ÁÓN 'ÈÂ‰a ÌÈÂÚ¬»ƒ«¬»»ƒ¿»¿»ƒ
‰ÁÓNc ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««»¿ƒ¿»
ÌÈe˜ Ì‰ ‰¯B‡ÎÏc ,‰ÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿»≈«ƒ

ÌÈiÎÙ‰ התרחבות היא שמחה שהרי »¿ƒƒ
האישית, המציאות של והתפשטות

של  והקטנה ביטול היא ענוה ואילו

הפסוק  כן אם ולמה האישית, המציאות

שמחה.? יוסיפו שהענוים אומר

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡52ÔÈÚL , «»ƒ¿»∆ƒ¿«
„vÓ ˙eÏÙM‰ BÈ‡ ‰ÂÚ‰»¬»»≈«ƒ¿ƒ«

B˙e˙ÈÁt הנחות BÈ‡Lערכו ¿ƒ∆≈
'eÎ BLÙa ·BË ‡ˆBÓ הוא ולכן ≈¿«¿

במה  לו אין כי מתגאה ולא ענו

BÏלהתגאות, LiL Ì‡ŒÈkƒƒ∆≈
Ô˙B‡ Ú„BÈÂ ˙BÏÚÓ מודע הוא «¬¿≈«»

שלו  שבו,למעלות «∆‡l‡ולטוב
˙‡ ·ÈLÁÓe LÈb¯Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«¿ƒ∆

ÂÈ˙BÏÚÓ ÏÏ‚a BÓˆÚ ולמרות «¿ƒ¿««¬»
וענוה, בביטול הוא »¿ŒÏÚÂמעלותיו

·e˙kM ‰Ó C¯c53LÈ‡‰Â ∆∆«∆»¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÚ ‰LÓ…∆»»¿…ƒ…»»»

Ú„iL Ì‚‰L ,eÈ‰Â ,'B‚ משה ¿«¿∆¬«∆»«
‡„Ìרבינו  ÏkÓ B˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬»ƒ»»»

מעלות  לו שיש לכך מודע והיה

כולם, לגבי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒויתרונות
‰È‰ רבנו ÏkÓמשה ÂÚ" »»»»ƒ…

ÛÒB) ¯·c‰ ÌÚËÂ ,"Ì„‡‰»»»¿«««»»»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÏÚ54 ««¿…»¿»«≈

‰ÂÚ‰בחסידות  ¯˜ÚL משה של ∆ƒ«»¬»»
c¯‡רבינו  Èa‚Ï ‰˙È‰»¿»¿«≈»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc לדור ביחס ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
שבסוף  הדור המשיח, עקבות של

לגאולה  קרוב יש של Ì˙„B·ÚLהגלות, שבה זו בתקופה ישראל בני ∆¬»»
מאד  רבים והסתרים eÎ'העלמות LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¿ƒ∆∆

לענוה  הטעם זה, להסבר ובנוסף וביטול, בענוה רבינו משה היה ולגביהם

הוא  רבינו משה של e‰fLוביטול Ú„iL ÈÙÏ הגדולות ), המעלות כל ¿ƒ∆»«∆∆
שלו  BÏוהנפלאות ÔzpM ‰Ó«∆ƒ»

ÌÈ˙B eÈ‰ eÏ‡Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ
˙BÁk ‰ÏÚÓlÓ ומופלאים נעלים ƒ¿«¿»…

ÔkŒÌb ‰È‰ ,¯Á‡ Ì„‡Ï el‡≈¿»»«≈»»«≈
¯LÙ‡Â ,BÊ ‰‚¯„Óa יתכן ¿«¿≈»¿∆¿»

„BÚ ˙BÁk‰ ˙‡ ‰l‚Ó ‰È‰L∆»»¿«∆∆«…
'eÎ ¯˙BÈ ענו רבינו משה היה ולכן ≈

עצמו. בעיני ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂושפל
BÊ ˙eBa˙‰ לו ניתנו (שהכוחות ƒ¿¿

יתכן  לאחר ניתנים היו ואילו מלמעלה,

יותר) הכוחות את מגלה »ÏÎeÈשהיה
ÏkÓ ÂÚ" ˙BÈ‰Ï „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»»ƒ…
ÈÙk) È¯ÎpÓ eÏÈÙ‡ ,"Ì„‡‰»»»¬ƒƒ»¿ƒ¿ƒ
¯ÙÒa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÛÈÒBnL∆ƒ«¿«»≈¿≈∆

·"Ò˜˙ ÌÈ¯Ó‡n‰55Òt„pL ««¬»ƒ∆ƒ¿«
‰B¯Á‡Ï56,( שיתבונן ידי Èkועל »«¬»ƒ

BÈ‡ „Á‡ '‰a B˙eÓ‡ Ïk»¡»«∆»≈
˜¯ ‡l‡ ,ÏÏk BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿»∆»«
'eÎ Ì‰¯·‡Ó ‰Le¯i‰ „vÓƒ««¿»≈«¿»»
בעצם  גם להתגאות לו אין ולכן

בה'. מאמין שהוא העובדה

ÔÈÚa Le„Á‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«ƒ¿ƒ¿«
"Ì„‡‰ ÏkÓ" ‰ÂÚ‰57, »¬»»ƒ…»»»

B˙e‡ÈˆÓ ‰p‰c ,È¯ÎpÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ
Ì„‡ ¯eiˆa ‡e‰L È¯Îp‰ ÏL∆«»¿ƒ∆¿ƒ»»

יהודי  כמו בחיצוניות ≈‡BÈונראה
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«

‰¯ÈÁa‰58·e" ,z¯Á «¿ƒ»»«¿»
"ÌÈiÁa59, של הדברים אם כי ««ƒ

דומים  נראים היו לא הקדושה היפך

שהבחירה  בוודאי הקדושה של לדברים

אפשרות  בהעדר ובחיים בטוב היתה

הכרח  אלא בחירה זו אין כן ואם אחרת

BÓˆÚ „vÓ Ï·‡ הנכרי‡e‰ ¬»ƒ««¿
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ליּה" הנין לא "ּדין ׁשּי60ּבבחינת אי ּכן, ואם , ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ

'ּתֹורת  עלּֿפי אמּתית, ענוה ׁשל ענין ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

מציאּות  אינּה ׁשּמציאּותֹו לנכרי ּביחס ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָאמת',

הּיׂשראלי  איׁש יתּבֹונן ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַאמּתית,

ּבהׁשואה  ׁשהיא ּכפי הּנכרי ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבמציאּותֹו

ענוה. ׁשל ּברגׁש יתעֹורר ּומּזה ׁשּלֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָלּמציאּות

ההתּבֹוננּות  מּצד ׁשּזהּו ּבזה, הענין נקּודת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָא

ּכמבאר  כּו', למעלה הענינים ּבענין 61ּבׁשרׁש ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ

מסּתּכלין  יׂשראל היּו ׁשעלֿידיֿזה הּנחׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנחׁש

כּו' מעלה ההתּבֹוננ 62ּכלּפי ענין ׁשּזהּו ּות , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

למּטה, הרע מציאּות ׁשּגם הינּו למעלה, ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָּבׁשרׁשֹו

זה  ּומּצד כּו'. טֹוב הּוא - למעלה ּבׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֶַַָָהּנה

ׁשל  ּבמציאּותֹו ההתּבֹוננּות ּגם להיֹות ְְְְְִִִִֶַַָיכֹולה

ׁשּמּׁשם  כּו', למעלה ּבׁשרׁשֹו הינּו ְְְְְְִִֶַַַָָָָהּנכרי,

מציאּות  להיֹות למּטה מציאּותֹו ְְְְְְְִִִִַַָָנׁשּתלׁשלה

ׁשל  ּבעבֹודתֹו יתוּסף ׁשעלֿידֹו וחׁשּובה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָאמּתית

אליו. ּביחס  אפילּו ענו ׁשּיהיה הּיׂשראלי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאיׁש

ענין  עם קׁשּור הענוה ענין ּכללּות ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוהּנה,

ּכי  ׁשאינֹו52הּׂשמחה, עצמֹו הרּגׁשת העּדר מּצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹו מּגיע ׁשּלא יֹודע הרי עצמֹו, את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹמחׁשיב

וׂשמח  ּבזה מסּתּפק - לֹו ׁשּנֹותנים מה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכלּום,

הענין  ׁשאמּתית מּובן ּומּזה כּו'. מאד ְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹּבזה

אלקּות, על ּפׁשּוטה  ׂשמחה היא אלקית ְְְְֱֱִִִִַָָָֹֹּדׂשמחה

היא  ׁשהּׂשמחה והינּו עצמֹו, הרּגׁש ׁשּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּבלי

אינּה ׁשּׂשמחת ֹו עצמּותֹו, ּבטּול ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָּבאֹופן

אלקּות  מּצד רק אּלא כּו', עבֹודתֹו טּוב ֱֲֲִֵֶַַַָָֹמחמת

ּתהיה  עצמֹו ׁשּבאלקּות מּזה, ויתרה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹעצמֹו,

 ֿ ועל ,יתּבר עצמּותֹו לגּבי מהּבטּול ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּׂשמחה

הּפירּוׁש ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ּכביכֹול נתוּסף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידיֿזה
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ועוד.60) ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר ואילך.61)ראה ד סא, חוקת ועוד.62)לקו"ת ח. כא, חוקת פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"dÈÏ ÔÈ‰ ‡Ï ÔÈc" ˙ÈÁ·a ,¯cÚ‰ ÏL ˙e‡ÈˆÓ60, כדברי ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿ƒ«≈»«¿»≈

עולמות  בונה היה הזה העולם את הקדושֿברוךֿהוא שברא שקודם המדרש

מציאות  הוא הנכרי וכך לי, ונאותים טובים לא אלו עליהם, ואומר ומחריבן

הוא, ברוך לקדוש רצויה Ôk,שאינה Ì‡Â לצורך רק קיימת הנכרי שמציאות ¿ƒ≈
עצמו  ומצד מציאות הבחירה, לו אין

CiLאמיתית, CÈ‡יתכן‰È‰iL ≈«»∆ƒ¿∆
ÈtŒÏÚ ,˙ÈzÓ‡ ‰ÂÚ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬»»¬ƒƒ«ƒ
È¯ÎÏ ÒÁÈa ,'˙Ó‡ ˙¯Bz'«¡∆¿««¿»¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ dÈ‡ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈»¿ƒ
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿««ƒ≈
אמיתית  אינה הנכרי שמציאות למרות

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÔBa˙È היהודי ƒ¿≈ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
ÈÙk È¯Îp‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆«»¿ƒ¿ƒ
˙e‡ÈˆnÏ ‰‡ÂL‰a ‡È‰L∆ƒ¿«¿»»«¿ƒ
ÏL L‚¯a ¯¯BÚ˙È ‰fÓe ,BlL∆ƒ∆ƒ¿≈¿∆∆∆

?.‰ÂÚ¬»»
,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙„e˜ C‡ לבאר «¿«»ƒ¿»»∆

אפילו  ענוה לידי לבוא אפשר איך

מציאות  אינו הנכרי והרי לנכרי ביחס

‰‰˙eBa˙אמיתית  „vÓ e‰fL∆∆ƒ««ƒ¿¿
,'eÎ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÚ‰ L¯La¿…∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»

¯‡·Ók61 בחסידותLÁ ÔÈÚa «¿…»¿ƒ¿«¿«
˙LÁp‰ הביטו ישראל בני שכאשר «¿…∆

ואמרו  במגיפה, בחיים נשארו אזי בו

או  ממית נחש "וכי ז"ל חכמינו זה על

שישראל  בזמן אלא מחיה, נחש

מ  כלפי את מסתכלין ומשעבדים עלה

הם  אזי שבשמים", לאביהם ליבם

בחסידות  כך על ומבואר לחיות, זוכים

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿»≈
'eÎ ‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ62, ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»

˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿¿
BL¯La כל של (וכן הנחש של ¿»¿

ÌbLנברא) eÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿∆«
‰hÓÏ Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ דברים ¿ƒ»«¿«»

של  מציאות הם למטה שנבראו שכפי

-רע, ‰ÏÚÓÏ BL¯La ‰p‰ƒ≈¿»¿¿«¿»
'eÎ ·BË ‡e‰ באה מציאות כל כי

שבריבוי  (אלא מהקדושֿברוךֿבעצמו

להיות  יכולה והעלמות צמצומים

רע). של Ê‰מציאות „vÓe שהוא כפי שלמטה הדברים שורש אל מהמבט ƒ«∆
‰È¯Îp,למעלה  ÏL B˙e‡ÈˆÓa ˙eBa˙‰‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆«»¿ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ‰ÏLÏzL ÌMnL ,'eÎ ‰ÏÚÓÏ BL¯La eÈ‰«¿¿»¿¿«¿»∆ƒ»ƒ¿«¿¿»¿ƒ

‰hÓÏ רק אדם' 'בציור והוא אמיתית מציאות לו אין שאמנם כזה באופן ¿«»
כמציאות  למטה מציאותו נשתלשלה למעלה משורשו אבל הבחירה, לצורך

ערך  ÛqÂ˙Èבעלת B„ÈŒÏÚL ‰·eLÁÂ ˙ÈzÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¬ƒƒ«¬»∆«»ƒ¿«≈
ÂÈÏ‡ ÒÁÈa eÏÈÙ‡ ÂÚ ‰È‰iL ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏL B˙„B·Úa«¬»∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿∆»»¬ƒ¿««≈»
של  מציאותו את עושה עצמו וזה

חשובה. מציאות הנכרי

ענין  המוסגר) (כמאמר שנתבאר ולאחר

לענין  חוזר הגוי, כלפי אפילו הענוה

ביטול  שהיא ענוה איך לבאר הקודם,

שהיא  שמחה עם קשורה המציאות

כפי  המציאות, והתפשטות התרחבות

שממשיך.

ÔÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰Â הכללי התוכן ¿ƒ≈¿»ƒ¿«
ÔÈÚשל  ÌÚ ¯eL˜ ‰ÂÚ‰»¬»»»ƒƒ¿«

Èk ,‰ÁÓO‰52¯cÚ‰ „vÓ «ƒ¿»ƒƒ«∆¿≈
BÓˆÚ ˙Lb¯‰ לאדם אין כאשר «¿»««¿

עצמית  ישות ≈∆BÈ‡Lתחושת
,BÓˆÚ ˙‡ ·ÈLÁÓ כתוצאה «¿ƒ∆«¿

ÚÈbÓמהענוה, ‡lL Ú„BÈ È¯‰¬≈≈«∆…«ƒ«
ÌÈ˙BpL ‰Ó ÏÎÂ ,ÌeÏk BÏ¿¿»«∆¿ƒ
‰Êa ÁÓNÂ ‰Êa ˜tzÒÓ - BÏƒ¿«≈»∆¿»≈«»∆

'eÎ „‡Ó יותר שהאדם ככל ולכן ¿…
שמח. יותר הוא Ô·eÓעניו, ‰fÓeƒ∆»

‰ÁÓNc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»
˙È˜Ï‡ באלוקיו שמח ‰È‡שהאדם ¡…ƒƒ

‰ËeLt ‰ÁÓN מורכבת (לא ƒ¿»¿»
שונות) ÈÏaמסיבות ,˙e˜Ï‡ ÏÚ«¡…¿ƒ

eÈ‰Â ,BÓˆÚ Lb¯‰ ÌeL∆¿≈«¿¿«¿
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿∆∆

,B˙eÓˆÚ ÏeËa המציאות ביטול ƒ«¿
העצמית, ‡dÈהאישית B˙ÁÓOL∆ƒ¿»≈»

'eÎ B˙„B·Ú ·eË ˙ÓÁÓ זו אין ≈¬«¬»
של  ה' שעבודת בגלל בה' שמחה

ומשובחת, טובה היא «∆‡l‡האדם
BÓˆÚ ˙e˜Ï‡ „vÓ כל ¯˜ ללא «ƒ«¡…«¿

באדם  שקשורה תחושה של תערובת

fÓ‰,עצמו, ‰¯˙ÈÂ זו בלבד לא ƒ≈»ƒ∆
אלא  באלקות שמח שהאדם

‰È‰z BÓˆÚ ˙e˜Ï‡aL∆∆∆…«¿ƒ¿∆
‰ÁÓO‰ כביכול למעלה «ƒ¿»

ÏeËa‰Óהאדם ÛqÂ˙של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈∆ƒ¿«≈
eÙÒÈÂ" ·e˙kL ‰Óa Le¯Èt‰ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿≈¬»»∆∆«≈¿«∆»¿»¿

"‰ÁÓN 'ÈÂ‰a ÌÈÂÚ63.כביכול בהוי', שמחה מסיפים הענוים ¬»ƒ«¬»»ƒ¿»
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טו oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

ׂשמחה" ּבהוי' ענוים "ויספּו ׁשּכתּוב .63ּבמה ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָ

ּבּתכלית  הענוה ענין ׁשעלֿידי יֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּובעֹומק

ּבאֹופן  ׁשהיא הּׂשמחה ענין אצלֹו נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָהּבטּול,

זה  ׁשאין ּכיון כּו', והתּפּׁשטּות הרחבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשהרי  ׁשּלֹו, ּדהמציאּות וההתּפּׁשטּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָההרחבה

מציאּותֹו ּכל אּלא ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְִִֵֶַָָָאינֹו

ּדלמעלה. המציאּות ְְְִִִַַָהיא

ּבּתהּלים LÈÂו) ס"ד מזמֹור עם זה 64לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִֵֶַַ

ּבהוי' צּדיק יׂשמח וחֹותמֹו ְְֲִִִֶַַַָָָׁשּסּיּומֹו

ּבה 65גֹו' היא ׁשהּׂשמחה הינּו, ׂשמחה , וי', ְְְֲִִִֶַַַָָָָ

להיֹותֹו עצמֹו, הרּגׁש ללא אלקּות, על ְְְְְֱִֵֶַַָֹֹּפׁשּוטה

ּכלל, אחרת מציאּות ׁשאין הּבטּול, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבּתכלית

נעׂשה  זה ּומּצד ּבלבד, ּדהוי' המציאּות ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָּכיֿאם

התרחבּות  ׁשל ּבאֹופן הּׂשמחה ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָאצלֹו

ּבהוי'. הּׂשמחה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוהתּפּׁשטּות,

LÈÂ'ּתהּלים ּב'מדרׁש ּדהּנה ּבזה, 66להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִִֵֶַָ

ׁשהׁשליכֹו ּדניאל על זה מזמֹור ְְְִִִִֵֶֶַָָּדרׁשּו

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהֹודיע האריֹות, לגֹוב ְְֲִֶֶַַָָָָָָּדריוׁש

לדניאל  עֹוׂשין מה לדוד התּפּלל 67הּוא ועליו , ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ

הּׂשרים  ׁשּכאׁשר ּבפרטּיּות, ּומבאר זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבמזמֹור

ּגזרה  לגזֹור עליו ּופעלּו ּבערמה הּמל אל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּדּברּו

אדם  ׁשּום יתּפּלל לא יֹום ׁשלֹוׁשים ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשּבמׁש

הּמל ועׂשה מּמּנּו, חּוץ אלקה ׁשּום לפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּתפּלתֹו

וכּוין  לביתיּה (על מתּפּלל היה ּדניאל הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכן,

ּומצלא  גֹו' הּוא ּביֹומא ּתלתה וזמנין ירּוׁשלם, נגד ּבעליתיּה ליּה )68ּפתיחן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבׂשיחי  קֹולי אלקים ׁשמע מצאּו69ואֹומר ּדניאל את מבּקׁשים הּׂשרים ּוכׁשהיּו , ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּתסּתירני  הרגיׁשּו, הרי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר כּו', ּומתּפּלל עֹומד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו

און  ּפֹועלי מרגׁשת מרעים ׁשאמרּו70מּסֹוד ּכיון ּתהּלים', ּב'מדרׁש ּוממׁשי . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

התחיל  הּמנחה ׁשהּגיע ּכיון כּו', נאמנין אּתם אין להם אמר ,(לּמל) ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעליו

לֹומר  [ויׁש וכּו' (ּבתמיהה) מתּפּלל איני הרׁשעים אּלּו ּבׁשביל אמר: ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָלהתּפּלל,

הּתפּלֹות, ג' ּכל ׁשהתּפּלל אף ּדוקא, מנחה ּתפּלת הּמנחה, ׁשהּגיע ּכיון ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּדּיּוק:
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א.63) מח, נצבים לקו"ת 1).64)ראה ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לאמרו שמתחילים פסוק 65)הקאּפיטל ַ

תשפז.66)יא. רמז תהלים יל"ש גם וראה ב. סד, תהלים בפירש"י גם ו.67)הובא פרק דניאל יא.68)ראה שם, דניאל

שם.69) ג.70)תהלים שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ ,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎza ‰ÂÚ‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e¿∆≈∆«¿≈ƒ¿«»¬»»¿«¿ƒ«ƒ«¬∆

BÏˆ‡האדם ‰¯Á·‰אצל ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ∆¿ƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿∆∆«¿»»
˙eËMt˙‰‰Â ‰·Á¯‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk ,'eÎ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿≈»∆≈∆««¿»»¿«ƒ¿«¿

BlL ˙e‡ÈˆÓ‰c,האישית למציאות ביטוי כל כאן ‡BÈואין È¯‰L ¿«¿ƒ∆∆¬≈≈
‡l‡ ,ÏÏk BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿¿»∆»
˙e‡ÈˆÓ‰ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒƒ«¿ƒ

‰ÏÚÓÏc לאלקות בטל והוא ƒ¿«¿»
מוחלט. בביטול

¯BÓÊÓ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈∆ƒƒ¿
ÌÈl‰za „"Ò64 המתאים הפרק «¿ƒƒ

הר  של שנותיו מיום למספר החל בי

תשכ"ה  זו, בשנה ניסן י"א, הולדתו,

את  יום בכל לומר למנהג (בהתאם

ולמשל  השנים, למספר המתאים הפרק

פרק  אומר שנים י"א לו שמלאו מי

BÓ˙BÁÂי"ד) BÓeiqL זה פרק של ∆ƒ¿»
בפסוק ÈÂ‰a'הוא ˜Ècˆ ÁÓNÈƒ¿««ƒ«¬»»

'B‚65‡È‰ ‰ÁÓO‰L ,eÈ‰ ,«¿∆«ƒ¿»ƒ
ÏÚ ‰ËeLt ‰ÁÓN ,'ÈÂ‰a«¬»»ƒ¿»¿»«
BÓˆÚ Lb¯‰ ‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡ ללא ¡…¿…∆¿≈«¿

האדם, מצד עצמית ישות תחושת

,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎza B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
נובע  ועמוקה והביטול אמיתית מהכרה

‡Á¯˙בכך  ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«∆∆
'ÈÂ‰c ˙e‡ÈˆÓ‰ Ì‡ŒÈk ,ÏÏk¿»ƒƒ«¿ƒ«¬»»

‰Ê „vÓe ,„·Ïa הביטול בגלל ƒ¿«ƒ«∆
ÔÈÚהמוחלט  BÏˆ‡ ‰NÚ«¬∆∆¿ƒ¿«

ÏL ÔÙB‡a ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆
ÔÂÈk ,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿≈»

'ÈÂ‰a ‰ÁÓO‰ È‰BfL וזו ∆ƒ«ƒ¿»«¬»»
סתירה  שאיננה והתפשטות התרחבות

אך  נובעת ההתפשטות כל כי לביטול,

תכלית  ומתוך בהוי' מהמשמחה ורק

הביטול.

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
'ÌÈl‰z L¯„Ó'a66eL¯c ¿ƒ¿«¿ƒƒ»¿

‰Ê ¯BÓÊÓ בתהלים ס"ד ÏÚפרק ƒ¿∆«
·B‚Ï LÂÈ¯c BÎÈÏL‰L Ï‡Èc»ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿»∆¿
ŒLB„w‰ ÚÈ„B‰L ,˙BÈ¯‡‰»¬»∆ƒ««»
ÔÈNBÚ ‰Ó „Â„Ï ‡e‰ŒCe¯a»¿»ƒ»ƒ

Ï‡È„Ï67ÂÈÏÚÂ דניאל , על ¿»ƒ≈¿»»
Ïlt˙‰דוד.‰Ê ¯BÓÊÓa ƒ¿«≈¿ƒ¿∆

¯‡·Óe'תהלים ‡Ïב'מדרש e¯ac ÌÈ¯O‰ ¯L‡kL ,˙eiË¯Ùa ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆«»ƒƒ¿∆
ÌÈLBÏL CLÓaL ‰¯Êb ¯BÊ‚Ï ÂÈÏÚ eÏÚÙe ‰Ó¯Úa CÏn‰«∆∆¿»¿»»¬»»ƒ¿¿≈»∆¿∆∆¿ƒ
ıeÁ ‰˜Ï‡ ÌeL ÈÙÏ B˙lÙz Ì„‡ ÌeL Ïlt˙È ‡Ï ÌBÈ…ƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆…«

Ôk CÏn‰ ‰NÚÂ ,epnÓ,הזו הגזירה את ‰È‰וגזר Ï‡Èc ‰p‰ ƒ∆¿»»«∆∆≈ƒ≈»ƒ≈»»
ÔÈeÎÂ dÈ˙È·Ï ÏÚ) Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿«≈¿«ƒ
„‚ dÈ˙ÈÏÚa dÈÏ ÔÁÈ˙t¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆
‡ÓBÈa ‰˙Ïz ÔÈÓÊÂ ,ÌÏLe¯È¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

‡ÏˆÓe 'B‚ ‡e‰68 לביתו נכנס ¿«≈
כנגד  בעליה הפתחים את וכיון

היה יר  ביום פעמים ושלוש ושלים

‡ÌÈ˜Ïמתפלל  ÚÓL ¯ÓB‡Â (¿≈¿«¡…ƒ
ÈÁÈNa ÈÏB˜69eÈ‰LÎe , ƒ¿ƒƒ¿∆»

ÌÈLw·Ó ÌÈ¯O‰ מחפשים˙‡ «»ƒ¿«¿ƒ∆
„ÓBÚ B˙B‡ e‡ˆÓ Ï‡Èc»ƒ≈»¿≈

¯Ó‡ ,'eÎ Ïlt˙ÓeדניאלÂÈÙÏ ƒ¿«≈»«¿»»
הוא: ברוך הקדוש ÏLלפני BBaƒ̄∆

È¯ÈzÒz ,eLÈ‚¯‰ È¯‰ ,ÌÏBÚ»¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ≈ƒ
ÈÏÚBt ˙L‚¯Ó ÌÈÚ¯Ó „BqÓƒ¿≈ƒ≈ƒ¿«¬≈

ÔÂ‡70L¯„Ó'a CÈLÓÓe . »∆«¿ƒ¿ƒ¿«
e¯Ó‡L ÔÂÈk ,'ÌÈl‰z הלשינו ¿ƒƒ≈»∆»¿

ÂÈÏÚדניאל ‡Ó¯על ,(CÏnÏ) »»«∆∆»«
Ì‰Ïלשרים ‡Ìzדניאל ÔÈ‡ »∆≈«∆

ÚÈb‰L ÔÂÈk ,'eÎ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈»∆ƒƒ«
,Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ ‰Án‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈

:¯Ó‡האםel‡ ÏÈ·La »«ƒ¿ƒ≈
Ïlt˙Ó ÈÈ‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈ƒƒ¿«≈

'eÎÂ (‰‰ÈÓ˙a) והתפלל ועמד ƒ¿ƒ»¿
eica˜כדרכו ¯ÓBÏ LÈÂ] של ¿≈««ƒ

המדרש: בסיפור «≈ÔÂÈkהפרטים
‰ÁÓ ‰lÙz ,‰Án‰ ÚÈb‰L∆ƒƒ««ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»

Ïlt˙‰L Û‡ ,‡˜Âc דניאלÏk «¿»«∆ƒ¿«≈»
,˙BlÙz‰ המאורע ‚' מכלֿמקום «¿ƒ
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d"kyz'dטז ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

המבאר  עלּֿדר רז"ל 71ׁשּזהּו מאמר 72ּבפירּוׁש ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשהרי  הּמנחה, ּבתפּלת זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

נע  לא לפי אלּיהּו ׁשּזהּו הּמנחה, ּבתפּלת אּלא נה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּיציאה  ענין ּביֹותר מּודגׁש מנחה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּבתפּלת

וכּו']. עסקיו ּבאמצע  ּכׁשּמפסיק העֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּגדרי

ולכן  וכּו', ּבעיני ראית הרי :(לּמל) לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאמרּו

לגֹוב  ּדניאל את להׁשלי לצּוֹות הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּוצר

מן  נצל ׁשּדניאל הּנס אירע וכאׁשר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאריֹות.

הם  ׂשבעים :(לּמל) לֹו אמרּו ְְֲִֵֵֶֶַָָָהאריֹות,

אם  להם: אמר אכלּוהּו. לא לכ ְֲֲִֶַָָָָָָֹ(האריֹות),

ּכיון  וכּו', אּתם ּורדּו לכּו הם, ְְְְִֵֵֵֶַָׂשבעים

ּבהמׁש) ׁשּנאמר נאכלּו, מּיד - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַׁשהׁשליכּום

לכ73הּמזמֹור  גֹו', ּפתאֹום חץ אלקים וּירם ( ְְְֱִִִֵֵַַָֹֹ

ּונׁשיהֹון 74נאמר  ּבניהֹון אינּון רמֹו אריותא לגֹוב ְְְְְֱִֵֵֶַַָָָ

צּדיק  יׂשמח הוי: ּתהּלים' ּב'מדרׁש ּומסּים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַוגֹו'.

וגֹו' נקם חזה ּבה'75ּכי צּדיק יׂשמח ואֹומר: , ְְְִִִֵַַַָָָָ

לב  יׁשרי ּכל ויתהללּו ּבֹו ׁשּמה 65וחסה והינּו, . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מקּׁשר  גֹו', ּבה' צּדיק יׂשמח זה ּבמזמֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּכתּוב

יׂשמח  מיּנּה לעיל ּׁשּכתּוב מה עם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּב'ּמדרׁש'

גֹו'. נקם חזה ּכי ִִַָָָָצּדיק

ÔÈÚ‰Â היא ׁשהעבֹודה ּדאףֿעלּֿפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִֶֶַַָָָ

הינּו, ּבהוי', צּדיק ּדֿיׂשמח ְְְְֲִִֶַַַַָָּבאֹופן

עצמֹו, הרּגׁש ללא לבּדֹו, ּבהוי' היא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּׂשמחה

הּׂשמחה  ענין ּגם יׁש זה, עם ּביחד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּכלֿמקֹום

"יׂשמח  אֹומרֹו ׁשּזהּו הרׁשעים, מן הּפרעֹון ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ענין  זה הרי ׁשּלכאֹורה אף נקם", חזה ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָצּדיק

לפי  והינּו מציאּותֹו, וּתֹוקף הרּגׁש עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָהּקׁשּור

ּבּתכלית  להיֹותֹו ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְְְִִִֵֶַַָׁשאינֹו

ּדלמעלה, הּמציאּות היא ׁשּמציאּותֹו עד ְְְְִִִִִֶַַַַָהּבטּול,

היא  הרׁשעים מן הּפרעֹון על הּׂשמחה ּגם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּלכן

ּכהמׁש) הרׁשע" ּבדם ירחץ ּד"פעמיו הענין ּוכמֹוֿכן ּדלמעלה. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּׂשמחה

ּבּיעּודים 75הּכתּוב  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אצל זה ענין ׁשּמצינּו ,( ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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יז oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

"מי  לבא, העתידה מאדֹום 76ּדהּגאּולה ּבא זה ְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹ

טפטף  (ּדמם ּבגדי על נצחם ויז גֹו' ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחמּוץ

ּבגדי  לצֹור77על ׁשּזהּו אגאלּתי, מלּבּוׁשי וכל ( ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

הרע  ּברּור עלֿידי ׁשּנעׂשה ׁשרׁשֹו78העלּוי מּצד , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּוא  למעלה, הרע ׁשּׁשרש לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה זה וענין כּו'). ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָטֹוב

ּבּיין  ּד"כּבס ּבאֹופן הּגלּות זמן ּבמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָועבֹודתנּו

הּלבּוׁשים 79לבּוׁשֹו" את מכּבסים ׁשּבניֿיׂשראל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ׁשל  ׂשמחה עלֿידי הּמצֹות מּמעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּנעׂשים

להיֹות  לעתידֿלבא נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצוה,

ׁשהּוא  וגֹו', ּבגדים" חמּוץ מאדֹום ּבא זה ְְֱֲִִֵֶֶָָ"מי

כּו'. הרׁשעים מן להּפרע נקם ּבגדי לביׁשת ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָענין

מּיין,e‰ÊÂז) ּדדי טֹובים ּכי גֹו' הּׁשירים ׁשיר ¿∆ִִִִִִִֶַָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר 2ּדהּנה, ְְְִִֵֵָָֹ

מּצד  היא הּיין ענין עם הּקׁשּורה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָׁשהּׂשמחה

לעיל), (ּכּנזּכר כּו' ההעלם ׁשּלאחרי האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּגילּוי

ּגם  הּנה ,יתּבר עצמ ּותֹו ׁשּקּמי  לבאר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּוממׁשי

נאמר  זה ועל  כּו', החׁש עם ׁשוה זה וגילּוי  ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹאֹור

מהּותֹו ּבחינת  ׁשהתּגּלּות מּיין, ּדדי טֹובים ְְִִִִִִֶֶַַַָֹּכי

זה  הרי ּומצֹות, ּתֹורה עלֿידי הּנמׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָועצמּותֹו

לעיל  המבאר עלּֿפי אמנם, מּיין". ְְְִִִִֵַַָָָָֹ"טֹובים

ּבאֹופן  הּוא הּׂשמחה ענין ׁשּׁשלמּות ה) ְְְְְִִִֵֶֶַַָ(סעיף

מּובן  הרי  ,יתּבר ּבעצמּותֹו היא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהּׂשמחה

הינּו יחד, ּגם הענינים ׁשני להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּיכֹולים

הּוא  הּיין) (ענין ׂשמחה הּפֹועל האֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּגלּוי

וענין  .("ּדדי") העצמּות ּגלּוי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹּבאֹופן

ּגילּוי  יהיה ׁשאז לעתידֿלבא, ּבׁשלמּות יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹזה

רק  (לא יהיה זה עם ּוביחד מּמׁש, ְְְִִֶֶַַַַַָָֹהעצמּות

הּבטּול, ּבאֹופן ּתכלית ההּׂשגה ענין ּגם אּלא) ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

ל'ּמרחב  עד כּו' והתרחבּות התּפּׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַָׁשל

הּׁשירים", "ׁשיר והּׁשיר, הּׂשמחה ענין ׁשלמּות ּגם יהיה ׁשּלכן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעצמי',

ּדלעתידֿלבא  הּׁשיר עם ּגם גֹו'80ׁשּקׁשּור יׁשיר אז נאמר 81, זה ׁשעל "ונֹודה 82, ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

חדׁש". ׁשיר ְִָָל
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אֿג.76) סג, עה"פ.77)ישעי' קצ.78)מצו"ד ע' תרכ"ט סה"מ גם אוה"ת 79)ראה א. מז, ויחי תו"א וראה יא. מט, ויחי

שם. תרכ"ט סה"מ רצט. ע' ואילך.80)נ"ך א ע' ח"א שה"ש באוה"ת הובא א. א, לשה"ש תרגום א 81)ראה טו, בשלח

עה"פ).82)ובפירש"י. (ממכילתא ב קטז, פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה וראה גאלנו". "אשר ברכת הגש"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÓ" ,‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰c76Ó ‡a ‰ÊıeÓÁ ÌB„‡ ¿«¿»»¬ƒ»»…ƒ∆»≈¡¬

È„‚a ÏÚ ÛËÙË ÌÓc) È„‚a ÏÚ ÌÁˆ ÊÈÂ 'B‚ ÌÈ„‚a77ÏÎÂ ( ¿»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»«»»ƒ¿≈«¿»«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeÏÚ‰ C¯BˆÏ e‰fL ,ÈzÏ‡‚‡ ÈLeaÏÓ«¿«∆¿»¿ƒ∆∆¿∆»ƒ∆«¬∆«¿≈

Ú¯‰ ¯e¯a78, הדם הוצאת של הפנימית הרוחנית המשמעות שזו ≈»«
ÏÚÓÏ‰מהרשעים  BL¯L „vÓƒ«»¿¿«¿»

Ú¯‰ ˘¯ML ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆…∆»«
('eÎ ·BË ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ולא ¿«¿»

אחר  .לצורך
‰Ê ÔÈÚÂ והעלאתו הרע בירור של ¿ƒ¿»∆

eÈNÚÓלקדושה  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¬≈
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆¿««»
ÔÈia ÒaÎ"c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ≈««ƒ

"BLe·Ï79, על הרע ו'בירור' 'נקיון' ¿
היין  ÌÈÒaÎÓידי Ï‡¯NÈŒÈaL∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÌÈNÚp‰ ÌÈLe·l‰ ˙‡∆«¿ƒ««¬ƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚnÓ נקיים שיהיו ƒ«¬≈«ƒ¿

מגושמים  ולא ≈¿»È„ÈŒÏÚוזכים
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»∆«¿≈
˙BÈ‰Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»∆»ƒ»…ƒ¿
 ֿ הקדושֿברוך על לעיל האמור היעוד

ıeÓÁהוא  ÌB„‡Ó ‡a ‰Ê ÈÓ"ƒ∆»≈¡¬
ÔÈÚ ‡e‰L ,'B‚Â "ÌÈ„‚a¿»ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÓ Ú¯t‰Ï Ì˜ È„‚a ˙LÈ·Ï¿ƒ«ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ

'eÎ ÌÈÚL¯‰ זה נועד,שגם »¿»ƒ
אותם. ולהעלות לברר כדי כאמור,

ל'דיבור  חוזר לעיל האמור כל פי ועל

את  ומבאר המאמר של המתחיל'

וענין  השמחה ענין של הפנימי התוכן

(השייכים  הפסח היין לחג לתורה,

לעיל  כמבואר העתידה, ולגאולה

באריכות).

Èk 'B‚ ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL e‰ÊÂ (Ê¿∆ƒ«ƒƒƒ
,‰p‰c ,ÔÈiÓ EÈ„c ÌÈ·BËƒ…∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó2 ¿…»¿ƒ≈»
ÔÈÚ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»«¿»ƒƒ¿«
¯B‡‰ ÈeÏÈb „vÓ ‡È‰ ÔÈi‰««ƒƒƒ«ƒ»
¯kÊpk) 'eÎ ÌÏÚ‰‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«∆¿≈«ƒ¿»

(ÏÈÚÏ תחילה היה עצמו שהיין כשם ¿≈
מההעלם  יצא כך ואחר בענבים בהעלם

הגילוי, Ï·‡¯,אל CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈
ÈnwL לגבי B˙eÓˆÚלפני, ∆«≈«¿

ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ Ìb ‰p‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ≈«¿ƒ
,'eÎ CLÁ‰ ÌÚ ‰ÂL ‰Ê כי ∆»∆ƒ«…∆

הוא  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא מאחר

מהגדרים  ולמעלה כאורה') 'כחשיכה (ולפניו וחושך אור של מהגדרים למעלה

בשוה, הם והחושך וההעלם והאור הגילוי לפניו וגילוי, העלם Ê‰של ÏÚÂ¿«∆
B˙e‰Ó ˙ÈÁa ˙elb˙‰L ,ÔÈiÓ EÈ„c ÌÈ·BË Èk ¯Ó‡∆¡«ƒƒ…∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ·BË" ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ CLÓp‰ B˙eÓˆÚÂ¿«¿«ƒ¿»«¿≈»ƒ¿¬≈∆ƒ

"ÔÈiÓ אור מכל יותר ועדיף 'טוב' ƒ»ƒ
וגילוי.

ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ«¿…»¿≈
ÔÈÚ ˙eÓÏML (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿≈ƒ¿«
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆
B˙eÓˆÚa ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿«¿

,C¯a˙È לבדו בה' הצדיק שמחת ƒ¿»≈
מצידו, אישי ענין כל Ô·eÓללא È¯‰¬≈»

ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ
,„ÁÈ Ìb שמחה וגם וגילוי אור גם «««

‰‡B¯בעצמותו, ÈeÏbL eÈ‰«¿∆ƒ»
(ÔÈi‰ ÔÈÚ) ‰ÁÓN ÏÚBt‰«≈ƒ¿»ƒ¿«««ƒ

Ba LiL ÔÙB‡a ‡e‰ עצמו באור ¿∆∆≈
.("EÈ„c") ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏbƒ»«¿…∆
˙eÓÏLa ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈
ÈeÏÈb ‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ
‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e ,LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»¿««ƒ∆
ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz ˜¯ ‡Ï) ‰È‰Èƒ¿∆…««¿ƒ«ƒ

ÔÈÚהעצמותו,אל  Ìb (‡l‡∆»«ƒ¿«
‰‚O‰‰'וה'תפיסהÏL ÔÙB‡a ««»»¿∆∆

„Ú 'eÎ ˙e·Á¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬«
,'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯n'Ï ההתרחבות «∆¿»»«¿ƒ

כפי  בעצמותו,המוחלטת שהיא

‰È‰È ÔÎlL לבוא Ìbלעתיד ∆»≈ƒ¿∆«
,¯ÈM‰Â ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˙eÓÏL¿≈ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ

אלא  סתם 'שיר' רק ÈL"ƒ¯לא
ÌÚ Ìb ¯eLwL ,"ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ∆»«ƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯ÈM‰80, כמו «ƒƒ¿»ƒ»…
בשירת  ‚B'הים שנאמר ¯ÈLÈ Ê‡81 »»ƒ

שמדיוק  ז"ל חכמינו לשון ואמרו

"שר" ולא עתיד בלשון "ישיר" הכתוב

לבוא  שלעתיד למדים עבר, בלשון

שירה, שוב Ê‰תהיה ÏÚL∆«∆
¯Ó‡82 לגבי פסח, של בהגדה ∆¡«

לבוא  ÈL¯לעתיד EÏ ‰„BÂ"¿∆¿ƒ
."L„Á»»
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