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,wlaÎzweg zyxt zay .c"qa
*h"kyz'd ,fenz a"i

¯a„ÈÂ'גֹו הּתֹורה חקת זאת גֹו' מׁשה אל ה' «¿«≈ֶֶַַָֹֹֻ

גֹו' אדמה פרה אלי ּופירׁש1ויקחּו , ְְֲִֵֵֵֶָָָֻ

,ׁשמ על נקראת היא לעֹולם ,אלי ויקחּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָרׁש"י 

רק  הרי להבין, וצרי ּבּמדּבר. מׁשה ׁשעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפרה

ּכל  נקראֹות ולּמה מׁשה, עׂשה הראׁשֹונה ְְִִֶָָָָָָָָָָֹּפרה

וגם  ,אחרּֿכ ׁשעׂשּו הּפרֹות (ׁשמֹונת ְְֶַַַַַַָָָָהּפרֹות

הּמׁשיח  מל ׁשּיעׂשה העׂשירית ׁשמֹו2ּפרה על ( ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּידּוע  ּדעלּֿפי ּולהֹוסיף, מׁשה. ׁשל 3ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ

ותֹוכנֹו, ענינֹו על מֹורה - לֹו יקראּו אׁשר ּדבר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָּכל

ׁשל  ׁשמֹו על נקראֹות הּפרֹות ׁשּכל ּדזה ְְְִֶֶֶַַָָָָמּובן

הּוא  למׁשה) (הּׁשּיכּות ׁשּזה לפי הּוא ְְִֶֶֶֶַַָֹֹמׁשה,

יֹותר  עֹוד להבין צרי ֿ זה ועלּֿפי ותֹוכנם. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָענינם

עׂשּית  הרי מׁשה, ׁשם על נקראֹות ׁשהּפרֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

הּכהנים  עלֿידי היתה ּפרה 4הּפרֹות [וגם ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ

הּכהן  אלעזר עלֿידי נעׂשתה ּופרּוׁש5הראׁשֹונה , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּנעׂשתה  רק לכאֹורה הּוא מׁשה" ׁשעׂשה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּפרה

וציּוּויֹו הֹוראתֹו למׁשה,6עלּֿפי ׁשּיכּותן ּומהי ,[ ְְִִִֶַַַָָָָֹ

ׁשמֹו. על ׁשּנקראֹות ְְְִֶַַָועד

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âב) ּב'לּקּוטי ּדאיתא אדּומה'7הּוא, ׁשּב'פרה זה על ּדהּטעם , ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות לפי הּוא, הּתֹורה" חקת "זאת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻנאמר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּתֹורה ּכמֹו ולכן, הּתֹורה. 8ּכללּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עבּדי  מׁשה ּתֹורת נקראת 9זכרּו הּתֹורה, ּכלל ּות ׁשהיא אדּומה, ּפרה ּגם ּכן , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

משה  ׁשל ׁשמֹו ּתֹורה'10על ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב  ּדמה להֹוסיף, יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּתֹורה  למצֹות ּבעיקר היא הּכּונה הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ּפרה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּמצות

ׁשם  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מהּבאּור ּכללּות 11[ּכּמּובן הּוא אדּומה ּפרה ׁשּמצות ּדזה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
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תנש"א*. - תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (חוקת)1)*) פרשתנו

אֿב. ספ"ג.2)יט, אדומה פרה הל' א 3)רמב"ם סימן תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א

ואילך). רפח ס"ע ח"א באג"ק הי"א.4)(נדפס פ"א אדומה פרה הל' ג.5)רמב"ם יט, שיעשה 6)פרשתנו העשירית פרה ע"ד

שתיעשה  אלא כהן), ע"י להיות צריכה הפרה עשיית (כי יעשה עצמו שמשיח לא הוא (בפשטות) שהפירוש המשיח, מלך

שלו. הציווי א).7)ע"פ (נו, פרשתנו כב.8)ריש ג, א.9)מלאכי פט, כאן.10)שבת יקר כלי עד"ז ואילך.11)ראה ב נו,

המזמור  מבואר בו כי - שליט"א אדמו"ר כ"ק להולדת הצדי"ק שנת - המאמר]) י"ל [בה (תנש"א זו לשנה במיוחד שייך זה שמאמר ולהעיר, (*

שבתהלים. צדי"ק מזמור למשה, תפלה

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

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆…∆…À««»¿ƒ¿≈∆
'B‚ ‰Ó„‡ ‰¯Ù1,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ È"L¯ L¯ÈÙe רבינו , משה אל »»¬À»≈≈«ƒ¿ƒ¿≈∆

‡È‰ ÌÏBÚÏ הבאים בדורות שיעשו זו גם האדומה, ÏÚהפרה ˙‡¯˜ ¿»ƒƒ¿≈«
‰LÓ ‰NÚL ‰¯t ,EÓLƒ¿»»∆»»…∆
È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¯a„na«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¬≈
‰NÚ ‰BL‡¯‰ ‰¯t ˜«̄»»»ƒ»»»
Ïk ˙B‡¯˜ ‰nÏÂ ,‰LÓ…∆¿»»ƒ¿»»

˙B¯t‰ משה אחרי שנעשו האדומות «»
Œ¯Á‡ eNÚL ˙B¯t‰ ˙BÓL)¿««»∆»««
˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯t Ì‚Â ,Ck»¿«»»»¬ƒƒ

ÁÈLn‰ CÏÓ ‰NÚiL2ÏÚ ( ∆«¬∆∆∆«»ƒ««
?‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆

,ÛÈÒB‰Ïe את יותר עוד ולהגדיל ¿ƒ
‰Úe„iהשאלה ÈtŒÏÚc3 בתורת ¿«ƒ«»«

c·¯החסידות Ïk ÏL BÓML∆¿∆»»»
BÏ e‡¯˜È ¯L‡ אינו הקודש בלשון ¬∆ƒ¿¿

- אלא בלבד חיצוני ÏÚעניין ‰¯BÓ∆«
BÎB˙Â BÈÚ הפנימי‰Êc Ô·eÓ , ƒ¿»¿¿»¿∆
˙B¯t‰ ÏkL השנים בכל האדומות ∆»«»

ÏLהבאות  BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜ƒ¿»«¿∆
˙eÎiM‰) ‰fL ÈÙÏ ‡e‰ ,‰LÓ…∆¿ƒ∆∆««»

ÌÎB˙Â ÌÈÚ ‡e‰ (‰LÓÏ של ¿…∆ƒ¿»»¿¿»
הכלל. מן יוצא ללא האדומות הפרות כל

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˙B‡¯˜ ˙B¯t‰L ‰Ê ¯˙BÈ≈∆∆«»ƒ¿»«
˙B¯t‰ ˙iNÚ È¯‰ ,‰LÓ ÌL≈…∆¬≈¬ƒ««»

ÌÈ‰k‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰4 כמפורש »¿»«¿≈«…¬ƒ
‰¯‡BL‰תורהב  ‰¯t Ì‚Â]¿«»»»ƒ»

¯ÊÚÏ‡ È„ÈŒÏÚ ‰˙NÚ∆∆¿»«¿≈∆¿»»
Ô‰k‰5, השבוע בפרשת ככתוב «…≈

"‰LÓ ‰NÚL ‰¯t" Le¯Ùe≈»»∆»»…∆
‰˙NÚpL ˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»«∆∆∆¿»

BÈeeÈˆÂ B˙‡¯B‰ ÈtŒÏÚ6 אין אבל «ƒ»»¿ƒ
בפועל  משה עשה שאכן ],הכוונה

Ô˙eÎiL È‰Óe האדומות הפרות של «ƒ«»»
הכוהנים  ÚÂ„שעשו ,‰LÓÏ¿…∆¿«

?BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»«¿

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â Bz¯‰'מובא ·) ÈËewÏ'a7, חסידות מאמרי ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ≈»
ופסוקי  דברים במדבר ויקרא (בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר של

השירים) "Ê‡˙שיר ¯Ó‡ '‰Óe„‡ ‰¯Ù'aL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆¿»»¬»∆¡«…
"‰¯Bz‰ ˙˜Á'הפרה חוקת 'זאת t¯‰ולא ˙ÂˆnL ÈÙÏ ,‡e‰ À««»¿ƒ∆ƒ¿«»»

‡È‰ ‰Óe„‡ של והעניין התוכן ¬»ƒ
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk זאת' בה נאמר ולכן ¿»«»

היא  שלכאורה אף התורה' חוקת

פרטית. אחת BÓkמצווה ,ÔÎÏÂ¿»≈¿
‰¯Bz‰L כולהBÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ∆«»ƒ¿≈«¿

·e˙kL BÓk ,‰LÓ ÏL8e¯ÎÊ ∆…∆¿∆»ƒ¿
Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz9Ìb Ôk , «…∆«¿ƒ≈«

˙eÏÏk ‡È‰L ,‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆ƒ¿»
ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈«¿∆

‰˘Ó10. …∆
‰Óc ,ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL∆ƒ¿«»»¬»ƒ

,‰¯Bz‰ ˙eÏÏk לעיל כנזכר ¿»«»
˙BˆÓÏ ¯˜ÈÚa ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿

‰¯Bz‰ אדומה פרה שמצוות היינו «»
את  בתוכו הכולל כללי עניין היא

המצוות  כל של והעניין התוכן

ÈËewÏ'a ¯e‡a‰Ó Ô·enk]«»≈«≈¿ƒ≈
ÌL '‰¯Bz11˙ÂˆnL ‰Êc , »»¿∆∆ƒ¿«

˙eÏÏk ‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»¿»
Ïk „BÒÈ Èk ,‡e‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»
,'·BLÂ ‡Bˆ¯' ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿»»
‡Bˆ¯' ÔÈÚ ‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùe»»¬»ƒ¿«»
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ, קיט תהליםמזמורי   )ב

   וידבר ה' אל משה גו'ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......................   ט"כה'תש בלק, י"ב תמוז-ש"פ חוקת

 כה  .  ט"כה'תשתמוז,  י"ב, בלק-חוקתש"פ שיחת   )ד

 לז  ..  פ' פינחס, י"ג תמוז, ה'תשכ"טשיחת יום א'   )ה

  ע  ......................גיך כר פרשת בלקשיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח  לוי יצחק על התורה  ילקוט  )ז

 עה   ..................  אורסאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שני 

 עז  ................  פרשת בלק –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 עט  ...........  פרשת בלקלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 קח  ................  פרשת בלקלשבוע שיעורי תהלים   )י

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )יא

 קט  ......................................  פרשת בלקלשבוע  

 קכ  ..............  פרשת בלקלשבוע לוח "היום יום"   )יב

 קכג  .......................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם   ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 קכו  ............  פרשת בלקלשבוע  ג' פרקים ליום  –  )יד

 פהק   ..........  פרשת בלקלשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

 גר  ................  פרשת בלקלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 רז  ....................................... ד פרק  דניאל, ח לפרק  ה רמיי

  ה/תמידמעילמסכת  –משניות   ) יח

 רט  ..................................................  ביאור קהתי 

 ריז  ......................................... מגילה מסכת  עקביעין   )יט

  עם ביאורים שבתמסכת   )כ

 ריח  .........................................  כ קעד דף  ידקמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 נר  ....................................................  אדמו"ר הזקן 

  הפירותברכת ת שולחן ערוך הלכו  )כב

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

    מה טובו  התורלקוטי   ) כג

 דנר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כד

 סהר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כה

 סור  ........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 סזר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כז

 סחר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כח

 סטר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כט

 ערב  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

 עג ר  ...........................................  א כפרק  ספר הזכרונות  ) ל

  אגרות קודש   )לא

 וער  .......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ
  

 

 עזר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

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

 פה ר  .........................  הפרק לפרקי אבות  ביאורים  )לד

 פור  ........................  פרשת בלקלשבוע  לוח זמנים   ) לה

 פזר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לו



h"kyz'dו ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

'רצֹוא  הּוא הּמצֹות ּכל יסֹוד ּכי הּוא, ְְִִַַָָָהּתֹורה

וׁשֹוב']. 'רצֹוא ענין הּוא אדּומה ּופרה ְֲִַָָָָָָוׁשֹוב',

ּכללּות למׁשה.zFvnועלּֿפיֿזה ׁשּיכֹות הּתֹורה ְְִֶַָ¦§ְֶַַָָֹ

LÈÂ ּבּתניא ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה 12לבאר ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָָ

לּדֹור  רּבנּו מׁשה ׁשּצוה זה על ְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּדהּטעם

ּבכל  ּפעמים קריאתֿׁשמע לקרֹות לארץ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּנכנסּו

(אף  ּבמסירתֿנפׁש ׁשמים מלכּות לקּבל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָיֹום

וגֹו' ה' יּתן ּומֹוראכם ּפחּדכם להם )13ׁשהבטיח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבזכירת  ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות ׁשּקּיּום מּפני ְְְִִִִִֵֶַַָָהּוא

ׁשּמׁשה  ּדזה לֹומר, ויׁש הּמסירתֿנפׁש. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹענין

ּכי  הּוא, לארץ ׁשּנכנסּו לּדֹור זה צוה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדוקא

ׁשהאדם  וכיון הּביטּול, ענין הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמסירתֿנפׁש

ּבכדי  לכן הּביטּול), ענין היפ) מציאּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא

[ּובאֹופן  ּבגילּוי אצלֹו יהיה הּמסירתֿנפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַׁשענין

לא  ולילה, יֹומם מּמׁש ּתמיד ּבלּבֹו קבּוע ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיהיה

מּזכרֹונֹו מיּוחדת.14ימיׁש ּכח נתינת לזה צרי ,[ ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

הּוא  מׁשה ּכי מׁשה, עלֿידי הּוא ּכח' ְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹוה'נתינת

מה  ונחנּו הּביטּול, ׁשּמׁשה 15ענין עלֿידי ולכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁש16צוה  (ּפעמים לּדֹור עליהם לקּבל לארץ ּנכנסּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

 ֿ עלֿידי ּבמסירתֿנפׁש, ׁשמים מלכּות יֹום) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבכל

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור הּכח להם נּתן ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹזה

על  נקראת היא "לעֹולם וזהּו ׁשּלהם. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָנפׁש

אדּומה  [ּדפרה ּומצֹותיה הּתֹורה קּיּום ּכי ,"ְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשמ

ענין  ּבזכירת ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות] ּכללּות ְְְְִִִִִַַַָָָהיא

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור והּכח ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹהּמסירת ֿנפׁש,

האתּפׁשטּותא  ועלֿידי מׁשה, עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹנפׁש
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כה.13)ספכ"ה.12) יא, שם.14)עקב בתניא אדה"ז ח.15)לשון טז, מ"ש16)בשלח אדה"ז ע"פ לשון יומתק בפנים

שנכנסו  הדור נצטוה "למה הול"ל ולכאורה - כו'" לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה ציוה "למה שם בתניא

שבזה  לומר יש בפנים מ"ש וע"פ תורה? במשנה נאמר ושהציווי רבינו משה ע"י הי' שהציווי בזה נוגע ומה כו'", לארץ

משה  אמר תורה שמשנה - תורה" "במשנה מוסיף יותר עוד זה להדגיש ובכדי ממשה. הוא המס"נ זכירת על שהכח מרמז

כ, שה"ש לקו"ת (ראה בהשגתו נתעצם שזה היינו שם), פירש"י וראה ב לא, (מגילה עצמו מפי אלא שליח בתור רק לא

ג).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'·BLÂ רצות שהן נאמר העליונה המרכבה של (מלאכים) הקודש חיות על »

ה"רצוא", בין שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' בעבודת וגם ושוב". "רצוא

ובין  הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק והשאיפה התשוקה

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי של ה'שוב'

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

תורה' ב'לקוטי מבואר כך ועל בפועל,

האדומה  הפרה שבמעשה חוקת פרשת

(ולדוגמא  ושוב רצוא של שילוב יש

ה'שוב' את המסמלים מים גם בה שיש

ולכן  ה'רצוא') את המסמלת אש וגם

עניין  כי התורה", חוקת "זאת בה נאמר

ענייני  בכל להיות צריך ושוב' ה'רצוא

והמצוות]. ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰התורה
˙BÎiL ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»«»

‰LÓÏ שייכת התורה רק (ולא ¿…∆
למשה).

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
‡Èza ·e˙kM12ÌÚh‰c ∆»««¿»¿«««

LÓ‰הפנימי ‰ÂvL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ»…∆
ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ea«̄≈«∆ƒ¿¿»»∆
ÌÈÓÚt ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

ÌBÈ ÏÎaכדיÏa˜Ï עצמם על ¿»¿«≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿ƒ«∆∆
גם  הוא ברוך לקדוש נאמנים ולהיות

נפשם  את למסור יצטרכו כך לשם אם

ÌÎcÁt Ì‰Ï ÁÈË·‰L Û‡)«∆ƒ¿ƒ«»∆«¿¿∆
'B‚Â '‰ ÔzÈ ÌÎ‡¯BÓe13 וכיוון «¬∆ƒ≈¿

מה  לשם מפניהם, יפחדו האומות שכל

לא  והרי נפש, למסירות זקוקים היו

לעשות  אותם יאלץ שמישהו ייתכן

נ  עליהם משהו ולכן שמים מלכות גד

נפש) למסירות מוכנים ‰e‡להיות
˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ÌeiwL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«»ƒ¿
Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊa ÈeÏz»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«

LÙ ֿ קריאת של התוכן וזה תמיד ∆∆
שמע  קריאת לקרוא צריך ולכן שמע

להיות  צריך נפש המסירות שעניין שם בתניא שממשיך וכפי יום בכל פעמיים

לעמוד  יוכל בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה, יומם ממש, תמיד בלבו "קבוע

שעה.."). ובכל עת בכל תמיד לנצחו יצרו נגד

‰Ê ‰Âˆ ‡˜Âc ‰LnL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ את תמיד לזכור הצורך  את ¿≈«¿∆∆…∆«¿»ƒ»∆
נפש המסירות LÙŒ˙¯ÈÒÓעניין Èk ,‡e‰ ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ«∆ƒ¿¿»»∆ƒ¿ƒ«∆∆

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰,האישית המציאות Ì„‡‰Lשל ÔÂÈÎÂ עצמו מצד ƒ¿««ƒ¿≈»∆»»»
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰עצמית יישות תחושת ‰ÏeËÈa),עם ÔÈÚ CÙÈ‰) ואם ¿ƒ≈∆ƒ¿««ƒ

טבעו  היפך היא נפש המסירות עניין כן

Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚL È„Îa ÔÎÏ»≈ƒ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ«
ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡ ‰È‰È LÙ∆∆ƒ¿∆∆¿¿ƒ
BaÏa Úe·˜ ‰È‰iL ÔÙB‡·e]¿∆∆ƒ¿∆»«¿ƒ
‡Ï ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ LnÓ „ÈÓz»ƒ«»»»«¿»…

BB¯ÎfÓ LÈÓÈ14 ספר כלשון »ƒƒƒ¿
Ákהתניא  ˙È˙ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ,[»ƒ¿∆¿ƒ«…«

'Ák ˙È˙'‰Â .˙„ÁeÈÓ הזו ¿∆∆¿«¿ƒ«…«
ברוך  הקדוש למען הנפש את למסור

לטבע  בניגוד הוא שהדבר למרות הוא

Èkהאדם ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆ƒ
,ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ כפי …∆ƒ¿««ƒ

עצמו  על ואהרן eÁÂשאמר משה ¿«¿
‰Ó15 כלוםÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ . »¿»≈«¿≈

‰LnL המציאות ביטול שעניינו ∆…∆
‰Âˆ16ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ƒ»«∆ƒ¿¿»»∆

ÏÎa ÌÈÓÚt) Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï¿«≈¬≈∆«¬«ƒ¿»
Œ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ (ÌBÈ«¿»«ƒƒ¿ƒ«
Ì‰Ï Ôz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,LÙ∆∆«¿≈∆ƒ«»∆
(וכן  לארץ שנכנסו בדור ישראל לבני

עלֿידי  הבאים בדורות ישראל לבני

ד  בכל הדור להלן)נשיא שיובא כפי ור,

ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰«…«ƒ¿…»ƒƒ¿«
.Ì‰lL LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆∆»∆

e‰ÊÂ ז"ל חכמינו מאמר פירוש גם ¿∆
אדומה פרה ‰È‡לגבי ÌÏBÚÏ"¿»ƒ

,"EÓL ÏÚ ˙‡¯˜,משה שם על ƒ¿≈«ƒ¿
‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ Èkƒƒ«»ƒ¿∆»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùc]¿»»¬»ƒ¿»

˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ולכן לעיל, כנזכר «»ƒ¿
התורה" חוקת "זאת בה ÈeÏzנאמר [»

,LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊaƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆
התניא  מספר לעיל ‰LÙŒ˙¯ÈÒnכמובא ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰Â¿«…«ƒ¿…»ƒƒ¿««¿ƒ«∆∆

ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆¿«¿≈»ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»
¯Bc17, שלהם שהנשמה ישראל בני ראשי יש ודור דור שבכל בזוהר כמובא
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ז 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּדֹור  ׁשּבכל אדמּו"ר 17ּדמׁשה מו"ח לכ"ק עד , ְְְְֶֶַַָֹ

לֹומר, ויׁש והּגאּולה. הּׂשמחה ּבעל ּדֹורנּו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָנׂשיא

מׁש ּבכל ּדֹורנּו נׂשיא ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָּדעלֿידי

נׂשיאּותֹו ׁשנֹות ּבמסירתֿנפׁש18ׁשלֹוׁשים היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָ

 ֿ הּמסירת זכירת על ּכח' ה'ּנתינת לכן ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹּבגילּוי,

הּוא  - ׁשּבדֹורנּו ּדמׁשה מאתּפׁשטּותא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹנפׁש

יֹותר. עֹוד ְִֵּבגילּוי

,ÛÈÒB‰Ïe ּפרה ׁשּמצות ּבזה ּדמהּבאּורים ¿ƒְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּתֹורה  ּכל ּכללּות היא ְֲִַָָָָאדּומה

הּוא  הּתֹורה] חקת זאת ּבּה נאמר ּכי 19[ׁשּלכן , ֱִֵֶֶַַַָָָֹֻ

הינּו חּוקה. ׁשהם הּוא הּמצֹות ּדכל ְְְְִֵֶַַַָָהּיסֹוד

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון הם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּמצֹות

עֹול, קּבלת ּבדר להיֹות צרי קּיּומם ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָולכן

יּובן 20חּוקה  ועלּֿפיֿזה ּגזרּתי. ּגזרה חקקּתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

יֹותר  ׁשמֹו21עֹוד על נקראת אדּומה ׁשּפרה זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

(הגם  הּמצֹות ּכל ׁשּקּיּום ּבכדי ּכי מׁשה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשל

טעם  עליהם חקת 22ׁשּיׁש ּד"זאת ּבאֹופן יהיה ( ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻ

ּגם  (ּומצֹותיה ), ׁשהּתֹורה עלֿידי הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה"

על  נקראת וׂשכל, ּבחכמה ׁשּנתלּבׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאחרי

מׁשה  ּתֹורת ּביטּול, הּוא ׁשענינֹו מׁשה, ׁשל ְְִִֶֶֶֶַָֹֹׁשמֹו

אחד  לכל ּכח' ה'נתינת יׁשנּה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעבּדי,

ׁשּבֹו מׁשה ּבחינת (עלֿידי ׁשּקּיּום 23מּיׂשראל ( ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכקּיּום  ּדקּבלתֿעֹול, ּבביטּול יהיה ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָהּמצֹות

הּתֹורה. חקת זאת אדּומה, ּפרה ְֲִַַַָָָָֹֻמצות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

א).17) קיד, א. (קיב תס"ט ואילך.18)תקו"ז 303 ע' חי"ח לקו"ש וראה ה'שי"ת. שבט יו"ד - תר"פ ניסן ראה 19)ב'

ובכ"מ. .1056 ע' ח"ד ועוד.20)לקו"ש פרשתנו. ריש במדב"ר ח. שם ג. פרשתנו דלקמן 21)תנחומא בהביאור היתרון

ולפי  למשה, שייכים עצמם שהמצוות משמע, משה, של שמו על נקראת התורה) כללות (שהוא אדומה שפרה מזה כי הוא,

בזכירת  תלוי התומ"צ שקיום זה כי עצמם, להמצוות נוגע זה אין המס"נ, ענין מצד הוא למשה שהשייכות דלעיל הביאור

הציווי  מפני (בקב"ע) צ"ל המצוות שקיום זה משא"כ ספכ"ה), (תניא יצרו" נגד לעמוד יוכל בזה "כי הוא המס"נ ענין

עצמם. המצוות לקיום שנוגע בנוגע הו"ע רק לא היא למשה דמצוות שהשייכות דלקמן, להביאור לומר יש מזה ויתירה

שהם  נרגש (חכמה) בתורה נמשכו ית') (רצונו שהמצוות לאחרי שגם דזה עצמם. המצוות בנוגע גם אלא המצוות לקיום

עבדי. משה תורת היא דמצוות הרצון נמשך שבה (תורה) החכמה כי הוא, מהחכמה שלמעלה דחוקים.22)רצון המצוות גם

החוקה  ובערך ובכ"מ), רנח] ע' תשנ"ב [בהוצאת רלז ע' תרכ"ט  סה"מ (ראה אדומה כפרה לגמרי השכל היפך אינם שהרי

קצת. מובנים הם דחוקים המצוות גם - אדומה רפמ"ב.23)דפרה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו משה של מנשמתו התפשטות ‡„eÓ"¯היא Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú«¿«¿

הרבי של חותנו הריי"צ, Ïe‡b‰Â‰הרבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa e¯Bc ‡ÈN¿ƒ≈«««ƒ¿»¿«¿»
תרפ"ז) (בשנת תמוז י"בֿי"ג בימים הסובייטית ברוסיה ממאסרו שיצא

לכך. הכוח את הנותן הוא שבדורנו

B˙„B·ÚL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆¬»
e¯Bc ‡ÈN ÏL הריי"צ הרבי ∆¿ƒ≈

BL˙עצמו  ÌÈLBÏL CLÓ ÏÎa¿»∆∆¿ƒ¿
B˙e‡ÈN18 תר"פֿתש"י השנים בין ¿ƒ

,ÈeÏÈ‚a LÙŒ˙¯ÈÒÓa ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
'Ák ˙È˙p'‰ ÔÎÏ משפיע שהוא »≈«¿ƒ«…«

הדור  אנשי כל ÈÎÊ¯˙על ÏÚ«¿ƒ«
‡˙eËLt˙‡Ó LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆≈ƒ¿«¿»
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ - e¯B„aL ‰LÓc¿…∆∆¿≈¿ƒ

.¯˙BÈ „BÚ≈
ÌÈ¯e‡a‰Óc ,ÛÈÒB‰Ïe אחד ¿ƒ¿≈«≈ƒ

ÂˆnL˙ההסברים  ‰Êa‰¯t »∆∆ƒ¿«»»
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»»

‰¯Bz‰ פרטית אחת מצווה רק ולא «»
˙˜Á ˙‡Ê da ¯Ó‡ ÔÎlL]∆»≈∆¡«»…À«

‡e‰ [‰¯Bz‰19„BÒi‰ Èk , «»ƒ«¿
‰Bˆn˙והבסיס  ÏÎc המצוות גם ¿»«ƒ¿

המובנים  וסיבה טעם להם שיש הללו

אנושי  eÁ˜‰בשכל Ì‰L ‡e‰∆≈»
וההיגיון. מהשכל שלמעלה ¿»‰eÈחוק

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿»∆¿
הוא  ברוך הקדוש של רצונו

Ìb ÔÎÏÂ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆¿»≈«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜ רק לא ƒ»»ƒƒ¿

אלא  מחייבים וההיגיון שהשכל במידה

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ממה  ולמעלה האישית המציאות

כפי  ודעת טעם עלֿפי שמתחייב

ובלשון  ופקודה, גזירה שמקיימים

ז"ל  eÁ20Èz˜˜Á˜‰חכמינו »»«¿ƒ
Èz¯Êb ‰¯Êb.לקיימה חובה אלא אחריה" להרהר רשות לך "ואין ¿≈»»«¿ƒ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היא כי כללית מצווה היא אדומה שפרה האמור ההסבר לפי ¿«ƒ∆
המצוות לכל הבסיס הוא זה ועניין 'חוקה' של BÈ˙¯מצווה „BÚ Ô·eÈ21 »≈

,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰Óe„‡ ‰¯tL ‰Êלעיל Èkכמובא ∆∆»»¬»ƒ¿≈«¿∆…∆ƒ
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ LiL Ì‚‰) ˙Bˆn‰ Ïk ÌeiwL È„Îa22‰È‰È ( ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ¿¬«∆≈¬≈∆««ƒ¿∆

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c ÔÙB‡a¿∆¿…À««»
מצוות  שמקיימים כפי עול קבלת מתוך

ודעת מטעם למעלה "חוק" ‰e‡שהן
,(‰È˙BˆÓe) ‰¯Bz‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«»ƒ¿∆»
‰LaÏ˙pL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«¿»
ÏÚ ˙‡¯˜ ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈«
‡e‰ BÈÚL ,‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆∆ƒ¿»

,ÏeËÈa הפסוק כלשון לעיל, כמובא ƒ
(והמצות) התורה כל על האומר

ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«…∆«¿ƒ¿«¿≈
‰Ê בשכל נתלבשה שהתורה כפי שגם ∆

'תו  היא ביטול עדיין שעניינו משה' רת

„Á‡ ÏÎÏ 'Ák ˙È˙'‰ dLÈ∆¿»«¿ƒ«…«¿»∆»
˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿≈¿ƒ«

BaL ‰LÓ23 התניא בספר כמבואר …∆∆
בה  יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל

כי  עליוֿהשלום, רבינו משה מבחינת

חיות  הממשיכים רועים משבעה הוא

שלכן  ישראל, נשמות לכללות ואלוהות

רבינו  ומשה "רועים". בשם נקראים

ונקרא  כולם, כללות הוא עליוֿהשלום

כן, על יתר זאת ועוד מהימנא... רעיא

מנשמת  ניצוצין יורדין ודור דור בכל

ומתלבשין  עליוֿהשלום רבינו משה

העדה, עיני הדור חכמי של ונפש בגוף

ה' גדולת ולידע העם את דעת ללמד

ונפש") בלב ÌeiwL∆ƒולעבדו
BlL ˙Bˆn‰ ואחד אחד כל של «ƒ¿∆

Œ˙Ïa˜cמישראל ÏeËÈ·a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ¿«»«
‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜k ,ÏBÚ¿ƒƒ¿«»»

,‰Óe„‡ ביטול מתוך הוא קיומה מהדעת שלמעלה "חוק" שבהיותה ¬»
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h"kyz'dח ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ּבּמדרׁשp‰Â‰ג) ויקחּו24איתא הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְִִִַַַָָָ

הּקּב"ה  לֹו אמר אדמה, פרה ֲֵֶַַָָָָָָֻאלי

- לאחר  אבל ּפרה, טעם מגּלה אני ל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלמׁשה,

הּטעם  הּׂשיג ׁשּמׁשה ּדכיון להבין, וצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּוקה.

אדּומה, ּפרה ּדמצות הּטעם ּגם הּמצֹות, ְְְְֲִִַַַַַַָָָָּדכל

הּמצֹות  לקּיּום ּכח' ה'נתינת עלֿידֹו נמׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹאי

ולכאֹורה  ּגזרּתי". ּגזרה חקקּתי ּד"חּוקה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבאֹופן

ּבמקֹום  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי לבאר אפׁשר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה

ּדחּוקים 25אחר  הענינים ׁשני יׁשנם מצוה ׁשּבכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדעדּות  הּמצֹות (ּגם הּמצֹות ּכל ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָּומׁשּפטים.

,יתּבר רצֹונֹו הם טעם ) עליהם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומׁשּפטים

מהּטעמים  ּגם למעלה מּטעם, למעלה הּוא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָורצֹון

(ּגם  ּדמצֹות ׁשהרצֹון ּולאחרי , יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבחכמתֹו

אדּומה) ּפרה מצות ואפילּו ּדחּוקים, ְְְֲֲִִִִַַַָָָהּמצֹות

ּבהם  נתוּסף (ּדתֹורה), ּבחכמה ונתלּבׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנמׁש

ּומׁשּפטים  ּדעדּות הּמצֹות ׁשּבין והחילּוק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָטעם.

ּדעדּות  ׁשּבמצֹות הּוא, ּד'חּוקים' ְְְְְְִִִֵֶַלהּמצֹות

נמׁשכּו יתּבר ׁשּבחכמתֹו הּטעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּומׁשּפטים,

אנֹוׁשי. ּבׂשכל ועד הּנבראים, ּבׂשכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָונתלּבׁשּו

נתלּבׁשּו לא ׁשּלהם הּטעמים ּד'חּוקים', ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּובמצֹות

ּפרה  ּדמצות והּטעם הּנבראים. ּבׂשכל (ּכלּֿכ)ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדאצילּות) (חכמה יתּבר ּבחכמתֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָאדּומה

ׁשּמׁשה  [וזה הּנבראים. ּבׂשכל ּכלל נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

למּטה  ּבהיֹותֹו ׁשּגם לפי הּוא ּפרה, טעם ְְְִִִִֶַַַַָָָהּׂשיג

ּבגילּוי  ּדאצילּות חכמה ּבחינת ].26היה ְְְֲִִִַַָָָָ

e‰ÊÂ הענינים ׁשני יׁשנם הּמצֹות ׁשּבכל ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרצֹון  ׁשּמּצד ּומׁשּפטים, ְְִִִִֶַָָָּד'חּוקים'

צרי וקּיּומם חּוקים, הם הּמצֹות ּכל - ְְְְִִִִִֵַָָָּדמצֹות

ּגזרה  חקקּתי חּוקה עֹול, קּבלת ּבדר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

הּמצֹות  ּכל - הּמצֹות ּדטעמי הענין ּומּצד ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּגזרּתי.

מּצד  (ּגם) להיֹות צרי וקּיּומם מׁשּפטים, ְְְִִִִִִֵַַָָָהם
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ח.24) פרשתנו תנחומא ו. פי"ט, פרשתנו קסד 25)במדב"ר ס"ע כסלו שם גם (וראה ואילך יד ס"ע תמוז סה"מ תו"מ  ראה

ואילך. קמג ע' ניסן שם ובכ"מ.26)ואילך). ב. מט, נצבים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אדומה  פרה שעל מכך כמובן שמים, מלכות עול וקבלת האישית המציאות

‰Bz¯‰.נאמר  ˙˜Á ˙‡Ê…À««»
‡˙È‡ ‰p‰Â ‡L¯„na24EÈÏמובא ‚) eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ אל ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»««»¿ƒ¿≈∆

רבינו ‡Èמשה EÏ ,‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Ó„‡ ‰¯Ù»»¬À»»««»»¿…∆¿¬ƒ
,‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó הטעם את ¿«∆««»»

אדומה  פרה מצוות של והנסתר הכמוס

‰˜eÁ Y ¯Á‡Ï Ï·‡ לכל ביחס ¬»¿«≈»
'חוק' של מצווה זו ישראל בני שאר

ודעת. מטעם למעלה CÈ¯ˆÂ¿»ƒו'גזירה'
‰LnL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï רבינו ¿»ƒ¿≈»∆…∆

ÏÎcעצמו ÌÚh‰ ‚ÈO‰ƒƒ«««¿»
˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ìb ,˙Bˆn‰«ƒ¿««««¿ƒ¿«

‰Óe„‡ ‰¯t פרה גם ולגביו »»¬»
טעם  לה שיש מצווה היא אדומה

בשכל, Úהמובן CLÓ CÈ‡B„ÈŒÏ ≈ƒ¿««»
'Ák ˙È˙'‰ ואחד אחד לכל «¿ƒ«…«

ÔÙB‡aמישראל  ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿¿∆
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
היא  אדומה פרה עצמו משה אצל והרי

וגזירה? חוק לא

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»∆¿»¿»≈
הזו  השאלה את Ó‰וליישב ÈtŒÏÚ«ƒ«

¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kM25, ∆»¿»«≈
הרבי, של ובמאמרים «¿∆ÏÎaLבשיחות

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ ‰ÂˆÓƒ¿»∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜eÁc מטעם שלמעלה גזירות ¿ƒ

המובנים ÌÈËtLÓeודעת  ƒ¿»ƒ
בשכל. ‰Bˆn˙ומתקבלים Ïk Èkƒ»«ƒ¿

˙e„Úc ˙Bˆn‰ Ìb) המצוות ««ƒ¿¿≈
השבת  כמו ואות לעדות שניתנו

המצוות ÌÈËtLÓeוהמועדים  ƒ¿»ƒ
כיבוד  כמו אנושי בשכל גם המובנות

גזילה  או גניבה ואיסור ואם ≈∆LiLאב
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ בשכל ‰Ìהמובן ( ¬≈∆««≈

ÔBˆ¯Â ,C¯a˙È '‰ Ï˘ BBˆ¿̄ƒ¿»≈¿»
,ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ כמו ¿«¿»ƒ««

הוא  הרצון האדם של הנפש שבכוחות

הרצון  גם כך מהשכל, יותר נעלה

העליונה, מהחכמה למעלה הוא העליון

הוא  Ìbוהרצון ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
,C¯a˙È B˙ÓÎÁaL ÌÈÓÚh‰Ó≈«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ¿»≈

ÔBˆ¯‰L È¯Á‡Ïe העליון ¿«¬≈∆»»
) ˙BˆÓc,'ה רצון הם שכולן המצוות כל ÌÈ˜eÁc,של ˙Bˆn‰ Ìb ¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ

‰ÓÎÁa LaÏ˙Â CLÓ (‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿«»»¬»ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿»
ÌÚË Ì‰a ÛqÂ˙ ,(‰¯B˙c) מכל המצוות כל שלמעשה ונמצא ¿»ƒ¿«≈»∆««

טעם. וגם רצון גם בהן יש ‰Bˆn˙ההבדל eÏÈÁ‰Â˜הסוגים ÔÈaL ¿«ƒ∆≈«ƒ¿
ÌÈËtLÓe ˙e„Úc אנושי בשכל ומובן גלוי הטעם Bˆn‰Ï˙שבהן ¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿

'ÌÈ˜eÁ'c שכל עלֿפי הטעם שבהן ¿ƒ
e„Úc˙נסתר  ˙BˆÓaL ,‡e‰∆¿ƒ¿¿≈

ÌÈÓÚh‰ ,ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒ«¿»ƒ
eÎLÓ C¯a˙È B˙ÓÎÁaL∆¿»¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

למטה  ÏÎNaמלמעלה eLaÏ˙Â¿ƒ¿«¿¿≈∆
Â ,ÌÈ‡¯·p‰.ÈLB‡ ÏÎNa „Ú «ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆¡ƒ

ÌÈÓÚh‰ ,'ÌÈ˜eÁ'c ˙BˆÓ·e¿ƒ¿¿ƒ«¿»ƒ
(CkŒÏk) eLaÏ˙ ‡Ï Ì‰lL∆»∆…ƒ¿«¿»»
ÌÚh‰Â .ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿«««
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓc¿ƒ¿«»»¬»
‰ÓÎÁ) C¯a˙È B˙ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿»≈»¿»

˙eÏÈˆ‡c כפי העליונה החכמה «¬ƒ
האצילות  בעולם מאירה ÏÂ‡שהיא (¿…

ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa ÏÏk CLÓƒ¿»¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
טעם  יש 'חוקים' של במצוות גם אבל

העליונה. LnL‰בחכמה ‰ÊÂ]¿∆∆…∆
ÈÙÏ ‡e‰ ,‰¯t ÌÚË ‚ÈO‰ƒƒ««»»¿ƒ

‰hÓÏ B˙BÈ‰a ÌbL כנשמה ∆«ƒ¿¿«»
הזה  בעולם ÈÁa˙בגוף ‰È‰»»¿ƒ«

ÈeÏÈ‚a ˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ26.[ »¿»«¬ƒ¿ƒ
e‰ÊÂ לעיל האמור של המשמעות ¿∆

˙Bˆn‰ ÏÎaL הן הסוגים, מכל ∆¿»«ƒ¿
'משפטים' והן 'חוקים' הן 'עדות',

'ÌÈ˜eÁ'c ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ודעת  מטעם  ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒשלמעלה

בשכל, ‰¯ˆÔBהמובנים „vnL∆ƒ«»»
˙BˆÓc הרצון מצד הן שהמצוות כפי ¿ƒ¿

- ‰Ìהעליון ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜Â ,ÌÈ˜eÁƒ¿ƒ»»ƒƒ¿

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ציווי  שמקיימים כפי העליון, לרצון

ז"ל  חכמינו ובלשון חוק, בגדר שהוא

.Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
˙Bˆn‰ ÈÓÚËc ÔÈÚ‰ „vÓeƒ«»ƒ¿»¿«¬≈«ƒ¿
- אנושי בשכל ונתלבשו שירדו כפי

ÌÈËtLÓ Ì‰ ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
ˆ¯CÈבשכל,המובנים  ÌÓei˜Â¿ƒ»»ƒ

) ˙BÈ‰Ï אלא עול קבלת מתוך רק לא ƒ¿
,‰¯t ˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚÂ .ÌÚh‰ „vÓ (Ìb«ƒ««««¿«¿≈∆…∆»««««¿ƒ¿«»»
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ט 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּפרה, ּדמצות הּטעם ידע  ׁשּמׁשה ועלֿידי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּטעם.

ּבכל  [מהּֿׁשאיןּֿכן הּטעם מּצד זֹו מצוה ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָקּים

הּטעם  מּצד אדּומה ּפרה מצות קּיּום ְֲִִִֶַַַַַָָָָאחד,

טעם].27הּוא  לּה יׁש זֹו מצוה ׁשּגם ּׁשּמתּבֹונן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָזה

לא  מׁשה אצל ׁשּגם ּבפׁשטּות יּובן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹועלּֿפיֿזה 

ּבאֹופן  הּמצֹות קּיּום חסֿוׁשלֹום חסר ְְְִִֵֶַַָָָָהיה

זה  ענין ּכי ּגזר ּתי", ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּד"חּוקה

אבל  ּדמצֹות. הרצֹון מּצד הּוא הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָׁשּבקּיּום

ּדמצות  הּיתרֹון ּכי נֹוסף, לבאּור צרי זה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבאּור

ׁשּבכל  הּוא, הּמצֹות ּכל לגּבי אדּומה ְְְֲִֵֶַַָָָָָּפרה

ּובמצות  הרצֹון, על מעלים ׁשּבהם הּטעם ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמצֹות

האדם) (ּבׂשכל טעם עליה ׁשאין אדּומה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפרה

הּתֹורה" חקת "זאת [ּופרּוׁש ּבגילּוי. הּוא ְִֵַַָָָֹֻהרצֹון

ּפרה  ּכמֹו חּוקה הם הּתֹורה מצֹות ׁשּכל ְְִֵֶַָָָָָהּוא,

ּדהּפרה  ,אלי ויקחּו ׁשּנאמר ּומּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאדּומה].

ּדענין  מׁשמע, מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹנקראת

ׁשּבּה ׁשהחּוקה אדּומה, ּפרה ׁשּבמצות ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָהמיּוחד

לגּבי  ּגם הּוא ּבגילּוי, הּוא מּטעם) למעלה ְְְְִִֵַַַַַָָ(רצֹון

ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ּכיון ולכאֹורה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה,

אדּומה  ּפרה מצות ּבין מׁשה לגּבי החילּוק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמהּו

הּמצֹות. ְְִַָלכל

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂד) מה ּבהקּדים ּתפּלה 28זה ¿»ְְְִִֶֶַַָָ

ּבּזהר  ואיתא ׁש'ּתפּלה 29למׁשה. ְְְִִֶֶַַָָֹֹ

עׁשיר  ּתפּלת היא ׁשאמר 30למׁשה' מּמה ּולהעיר . ְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבׂשיחתֹו הּגאּולה ּבעל אדמּו"ר מו"ח ְְְִַַַַָָכ"ק

ׁשּי31הּידּועה  למׁשה' 'ּתפּלה ׁשהּמזמֹור , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּזקן  ׁשאדמּו"ר [ּכּידּוע ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהּגאּולה

החֹודׁש לימי ׁשּנחלק ּכמֹו ּתהּלים ׁשיעּור יֹום ּבכל אֹומר וכיון 32היה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הי"ט  ּדיֹום החדׁשי ּתהּלים ׁשיעּור התחלת הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּמזמֹור
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שם.27) ניסן סה"מ תו"מ עד"ז א*.28)ראה צדי"ק, ב.29)תהלים קסח, זח"א הי'30)ראה שמשה א לח, נדרים גם ראה

ואילך).31)עשיר. א צז, א כרך (לקו"ד תרצ"ד כסלו כ' מקומו 32)דליל ממלאי שלאחריו, הנשיאים נהגו וכן שם. לקו"ד

תעג  ע' ח"ג שלו אג"ק .(200 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב -

ואילך.

אדמו"ר). מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרה" טעם מגלה אני "לך לו אמר שה' BÊ,כאמור ‰ÂˆÓ Ìb Ìi˜ של ƒ≈«ƒ¿»

אדומה  ‡Á„פרה ÏÎa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó] ÌÚh‰ „vÓ מלבד מישראל, ƒ«««««∆≈≈¿»∆»
עצמו, ‰e‡משה ÌÚh‰ „vÓ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜27 לא ƒƒ¿«»»¬»ƒ««««

אין  ישראל בני לכל שהרי בשכלו המובן באופן הטעם של והשגה בהבנה

עלֿידי  אלא ומושג מובן ∆Ê‰הטעם
BÊ ‰ÂˆÓ ÌbL ÔBa˙nM מצות ∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»

אדומה  ÌÚËפרה dÏ LÈ פי על ≈»««
רבינו  למשה שנתגלה הטעם ].שכל,

˙eËLÙa Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿«¿
‰LÓ Ïˆ‡ ÌbL ידע שכן עצמו ∆«≈∆…∆

למצוות  טעם אדומה והבין …Ï‡פרה
Ìei˜ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈«¿»ƒ
‰˜eÁ"c ÔÙB‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿∆¿»
ÔÈÚ Èk ,"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒƒƒ¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜aL ‰Ê,ביטול מתוך ∆∆¿ƒ«ƒ¿
וגזירה  חוק שמקיימים ‰e‡כפי

˙BˆÓc ÔBˆ¯‰ „vÓ זו ואין ƒ«»»¿ƒ¿
קיום  גם ישנו לזה שבנוסף לכך סתירה

הטעם. מצד e‡a¯המצוות Ï·‡¬»≈
‰Ê ישראל לבני השפיע רבנו שמשה ∆

גם  כי אדומה שבפרה החוקה עניין גם

כחוק  המצווה קיום את יש אצלו

הרצון) (מצד e‡·Ï¯וגזירה CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB מלא מענה מספק אינו ועדיין »

t¯‰לשאלה, ˙ÂˆÓc ÔB¯˙i‰ Èkƒ«ƒ¿¿ƒ¿«»»
,‡e‰ ˙Bˆn‰ Ïk Èa‚Ï ‰Óe„‡¬»¿«≈»«ƒ¿
Ì‰aL ÌÚh‰ ˙Bˆn‰ ÏÎaL∆¿»«ƒ¿«««∆»∆

,ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ לא ולכאורה «¿ƒ«»»
לקיימה  שצריך גזירה שהיא נראה

ביטול  t¯‰מתוך ˙ÂˆÓ·e¿ƒ¿«»»
ÌÚË ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Óe„‡¬»∆≈»∆»««

ÔBˆ¯‰ (Ì„‡‰ ÏÎNa) העליון ¿≈∆»»»»»
והשגה  משכל ‰e‡שלמעלה

˙˜Á ˙‡Ê" Le¯Ùe] .ÈeÏÈ‚a¿ƒ≈…À«
˙BˆÓ ÏkL ,‡e‰ "‰¯Bz‰«»∆»ƒ¿

‰¯Bz‰ העליון מהרצון הן שכולן «»
‰Óe„‡ ‰¯t BÓk ‰˜eÁ Ì‰≈»¿»»¬»

לעיל  שנתבאר Ó‡pL¯כפי ‰fÓe .[ƒ∆∆∆¡«
˙‡¯˜ ‰¯t‰c ,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆¿«»»ƒ¿≈

c ,ÚÓLÓ ,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ «¿∆…∆«¿«¿ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»
,‰Óe„‡ הוא מובן טעם בהן שיש המצוות בכל daLשאינו ‰˜eÁ‰L ¬»∆«»∆»

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‡e‰ ,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯)»¿«¿»ƒ««¿ƒ«¿«≈…∆
שמו, על נקראת זו ÌÚËשמצווה Ú„È ‰LnL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆…∆»«««

Èa‚Ï ˜eÏÈÁ‰ e‰Ó ,‰¯t»»««ƒ¿«≈
‰LÓ עצמו‰¯t ˙ÂˆÓ ÔÈa …∆≈ƒ¿«»»

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ והרי ¬»¿»«ƒ¿
שונה  לא אדומה פרה לגביו לכאורה

טעם  יש בה גם אצלו כי המצוות מכל

גלוי?

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM28 בתהילים‰lÙz ∆»¿ƒ»

‡˙È‡Â .‰LÓÏ כך מובא על ¿…∆¿ƒ»
¯‰fa29‡È‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'L «…«∆¿ƒ»¿…∆ƒ

¯ÈLÚ ˙lÙz30 מ"תפלה בשונה ¿ƒ«»ƒ
(ומבואר לעני" אחר בפסוק האמורה

מתוך  היא לעני" ש"תפלה בחסידות

ותפילת  מאלוקות, הריחוק על מרירות

לאלוקות). קירבה מתוך עשיר

˜"Î ¯Ó‡L ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«∆»«
‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿«««¿»
תמוז  י"בֿי"ג בימים ממאסר שיצא

תרפ"ז) «B˙ÁÈNa¿ƒ(בשנת
‰Úe„i‰31‰lÙz' ¯BÓÊn‰L , «¿»∆«ƒ¿¿ƒ»

‰Ïe‡b‰Ï CiL '‰LÓÏ של ¿…∆«»¿«¿»
ÂÏÒk Ë"Èc בשנת) שבו היום ¿ƒ¿≈

ממאסרו  יצא הזקן אדמו"ר תקנ"ט)

‰È‰ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡L Úe„ik]«»«∆«¿«»≈»»
¯ÓB‡ מאסרו בעת וכן ÏÎaתמיד ≈¿»

BÓk ÌÈl‰z ¯eÚÈL ÌBÈƒ¿ƒƒ¿
L„BÁ‰ ÈÓÈÏ ˜ÏÁpL32Â ,ÔÂÈÎ ∆∆¿»ƒ≈«∆¿≈»

'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰L∆«ƒ¿¿ƒ»¿…∆
בתהילים  צ' פרק ‰e‡התחלת

ÌÈl‰z ¯eÚÈL ˙ÏÁ˙‰«¿»«ƒ¿ƒƒ
,L„BÁÏ Ë"È‰ ÌBÈc ÈL„Á‰«»¿ƒ¿««∆
Ë"È) B˙Ïe‡b ÌBÈa ¯Ó‡ È¯‰¬≈»«¿¿»
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ּכסלו) (י"ט ּגאּולתֹו ּביֹום אמר הרי ְְְֲִֵֵֶַַָָלחֹודׁש,

ּגם  ׁשּי זה ׁשּמזמֹור מּובן, ּדמּזה זה], ְְְִִִֶֶֶֶַַָָמזמֹור

ּדנׂשיא  הּגאּולה ּתּמּוז, וי"ג ּדי"ב ְְְְְְִִַַַָָלהּגאּולה

ּדי"ט  הּגאּולה ּבעל ׁשל ממּלאֿמקֹומֹו ְְְְֵֵֶַַַַָּדֹורנּו

זֹו ּבׁשנה [ּובפרט יֹום 33ּכסלו. ּתּמּוז, ׁשּבי"ב , ְְְְִִֵֶַָָָ

ׁשנת  התחלת הּוא הּגאּולה, ּדבעל ְְְְֶֶַַַַַַַָָההּולדת

לֹומר  מתחילים ּובֹו הּגאּולה, ּדבעל ְְְִִִַַַַַַַָהּצדי"ק

'ּתפּלה  הּמזמֹור הּוא - ׁשּבתהּלים צדי"ק ְְְְִִִִִִִֶַַָמזמֹור

הּוא  זה  ּדמזמֹור  ותֹוכנֹו ענינֹו והּנה ְְְְְְְִִִֵֶֶָֹלמׁשה'].

ּבהמׁש הּבאים [ּדהענינים למׁשה' ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'ּתפּלה

איׁש למׁשה 'ּתפּלה הּתבֹות (לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹהּמזמֹור

ּבתפּלתֹו אמרם ׁשּמׁשה הענינים הם ְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהאלקים')

ּדהּמזמֹור  הּכללי ענינֹו אבל ּפרטּיים), ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָ(ענינים

למׁשה'], 'ּתפּלה הּוא ּדהּמזמֹור] ׁשמֹו ּגם ְְְְְִִֶֶַַָֹ[ׁשהּוא

ּומּזה  (ּכּנ"ל). עׁשיר ּתפּלת היא למׁשה' ְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּד'תפּלה

ּכסלו  ּדי"ט להּגאּולה ּדהּמזמֹור ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמּובן,

ּדכללּות  ענינֹו מּצד ּבעיקר היא ּתּמּוז ְְְְִִִִִַַָָָּודי"ב

ּכדלקּמן  עׁשיר, ּתפּלת למׁשה, ּתפּלה - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּמזמֹור

יג. ְִסעיף

ּדאדמּו"ר Ô·eÈÂה) הּדּיּוק ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֶַַַ

ּבמאמרֹו נׁשמתֹוֿעדן ְְֲִֵֶַַָָָ(מהֹורׁש"ב)

למׁשה  ּתפּלה הּתפלה 34ּדּבּורֿהּמתחיל ענין הרי , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

מחסֹורֹו את ׁשּימּלא להּקּב"ה ׁשּמתּפּלל ,35הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

אינ  ׁשהעׁשיר ענין וכיון מהּו ּדבר, ׁשּום חסר ֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(ּבעיקר) הּוא זה ׁשּדּיּוק לֹומר, ויׁש עׁשיר. ְְְִִִִֵֶֶַַָָּתפּלת

לֹומר  יׁש ּבכלל, ּדבעׁשיר מׁשה. לתפּלת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבנֹוגע

מחסֹורֹו את ימּלא ׁשהּקּב"ה היא ׁשּלֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּתפלה

ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּבמׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהרּוחני.

מחיצה  ׁשאין ועד ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּלֹו הּמקֹור ּבגילּוי ּבֹו האיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה

טעמא  ּפסיק לא מׁשה מׁשה ּביניהם, היה 36והפסק ׁשּמׁשה ּדזה מּובן, הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓc ,[‰Ê ¯BÓÊÓ (ÂÏÒk תפילה מדברי" של הקשר על הריי"צ הרבי ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒ∆

כסלו  לי"ט Èc"·למשה" ‰Ïe‡b‰Ï Ìb CiL ‰Ê ¯BÓÊnL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿∆«»«¿«¿»¿
e¯Bc ‡ÈNc ‰Ïe‡b‰ ,Êenz ‚"ÈÂ הריי"צ Œ‡lÓÓשהוא הרבי ¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«≈

ÏL BÓB˜Ó הזקן [Ë¯Ù·eאדמו"ר .ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¿∆«««¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
BÊ ‰La33ÌBÈ ,Êenz ·"ÈaL , ¿»»∆¿«

‡e‰ ,‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ˙„Ïe‰‰«∆∆¿«««¿»
˜"È„v‰ ˙L ˙ÏÁ˙‰ השנה «¿»«¿«««ƒ

‰Ïe‡b‰,התשעים  ÏÚ·c שנולד ¿«««¿»
תר"מ  בשנת תמוז B·eבי"ב

¯BÓÊÓ ¯ÓBÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ«ƒ¿
ÌÈl‰˙aL ˜"È„ˆ המנהג לפי «ƒ∆ƒ¿ƒƒ

את  יום בכל המתאים לומר הפרק

לו  שמלאו מי (למשל, השנים למספר

הארבעֿעשרה  לשנתו ונכנס שנים י"ג

- י"ד) פרק ‰BÓÊn¯אומר ‡e‰«ƒ¿
.['‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆

¯BÓÊÓc BÎB˙Â BÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»¿¿¿ƒ¿
'‰LÓÏ ‰lÙz' ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ»¿…∆
CLÓ‰a ÌÈ‡a‰ ÌÈÈÚ‰c]¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿∆¿≈
˙B·z‰ È¯Á‡Ï) ¯BÓÊn‰«ƒ¿¿«¬≈«≈

‡LÈהמילים  ‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ì‰ ('ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»ƒ¿»ƒ
B˙lÙ˙a Ì¯Ó‡ ‰LnL∆…∆¬»»ƒ¿ƒ»
BÈÚ Ï·‡ ,(ÌÈiË¯t ÌÈÈÚ)ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¬»ƒ¿»

BÓÊn‰c¯והתוכן  ÈÏÏk‰ כולו «¿»ƒ¿«ƒ¿
¯BÓÊn‰c BÓL Ìb ‡e‰L]∆«¿¿«ƒ¿

כל  של ששמו ידוע מלמד והרי דבר

תוכנו  'lÙz‰על ‡e‰ [¿ƒ»
'‰LÓÏ ‰lÙ˙'c ,['‰LÓÏ¿…∆ƒ¿ƒ»¿…∆

(Ï"pk) ¯ÈLÚ ˙lÙz ‡È‰ שיש ƒ¿ƒ«»ƒ««
לעני". "תפלה על ומעלה יתרון לה

˙eÎiM‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««»
¯BÓÊn‰c"למשה "תפלה ¿«ƒ¿

·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰Ï¿«¿»¿ƒ¿≈¿
BÈÚ „vÓ ¯˜ÈÚa ‡È‰ Êenz«ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»
‰lÙz - ¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎcƒ¿»«ƒ¿¿ƒ»
,¯ÈLÚ ˙lÙz ,‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«»ƒ

‚È ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k כלֿכך (ולא ¿ƒ¿«»¿ƒ
זה). במזמור מסויים פרט בגלל

˜eic‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«ƒ

Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡c ושואל המדייק בפסוק ¿«¿»«ƒ¿»≈∆
‰LÓÏ ‰lÙz ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa34‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ , ¿«¬»ƒ««¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬≈ƒ¿««¿ƒ»

B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓiL ‰"aw‰Ï Ïlt˙nL ‡e‰35 לאדם ויספק ∆ƒ¿«≈«»»∆¿«≈∆«¿
את  לו,המתפלל שחסר c·¯,מה ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡ ¯ÈLÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆»ƒ≈»≈»»

,¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ e‰Ó כלומר «ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
לו  יש והרי ומבקש מתפלל הוא מה על

הכול?

‡e‰ ‰Ê ˜eicL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆ƒ∆
.‰LÓ ˙lÙ˙Ï Ú‚Ba (¯˜ÈÚa)¿ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

,ÏÏÎa ¯ÈLÚ·c באופן עשיר ƒ¿»ƒƒ¿»
בגשמיות, עשיר היינו ≈LÈכללי,

‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L ¯ÓBÏ«∆«¿ƒ»∆ƒ
B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓÈ ‰"aw‰L∆«»»¿«≈∆«¿

ÈÁe¯‰ הם רוחניים עניינים שהרי »»ƒ
יכול  עשיר שכבר מי וגם הגבלה ללא

שיעור. אין עד »Œ‰Óלהתעלות
B˙BÈ‰a ÌbL ‰LÓa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿…∆∆«ƒ¿

‰hÓÏ הזה Baבעולם ¯È‡‰ ¿«»≈ƒ
BlL ¯B˜n‰ ÈeÏÈ‚a שורש ¿ƒ«»∆

eÏÈˆ‡a˙,נשמתו  ‡e‰L BÓk¿∆»¬ƒ
מאד  נעלה רוחני עולם »¿ÚÂ„שהוא

,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰Â ‰ˆÈÁÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»¿∆¿≈≈≈∆
בעולם  שהוא כפי משה של עניינו בין

למטה  שהוא כפי לעניינו האצילות

הזוהר  כמאמר הזה, ∆…LÓ‰בעולם
ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ‡36, …∆…¿ƒ«¬»

ביעקב  שבאברהם, בזוהר (מובא

מופיע  ששמם מקום בכל ובשמואל,

שני  בין מפסיק סימן יש פעמיים

הוא  אחד שכל להורות השמות,

האחרון  אברהם – אחרת במדריגה

לאחר  הראשון, מאברהם מושלם יותר

יעקב  הניסיונות, בעשר שנתנסה

הראשון  מיעקב מושלם יותר האחרון

שמואל  יוסף, על שנתבשר לאחר

הראשון  משמואל מושלם האחרון

משה' 'משה אבל נביא, שנעשה לאחר
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ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי הּוא ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ּגם  ּדבר, ׁשּום חסר היה לא ּברּוחנּיּות ׁשּגם ְְִֵֶַַַָָָָָָֹהינּו

ועבד  עליו, לרּכֹוב 'סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון ְְְְִִֶֶֶַָָָֹלא

ענין  מהּו ּבהּמאמר  מדיק ולכן לפניו', ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָלרּוץ

עׁשיר. ְִִַָּתפּלת

CÈLÓÓe לא 37ּבהּמאמר הּוא העׁשיר ּדענין , «¿ƒְְְֲִִֶַַַָָֹ

אּלא  ּדבר, ׁשּום חסר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַָָָָרק

רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְֲִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּפסּוק 38ז"ל  לֹו,39על יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ְְֲֵֶֶַַַַַָ

ׁשּב'די  וכיון לעׁשרֹו. מצוה אּתה ואי מחסֹורֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּדי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּגם נכלל לֹו' יחסר אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָמחסֹור ֹו

ואףֿעלּֿפיֿכן  לפניו', לרּוץ ועבד עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלרּכֹוב

ׁשּגם  מּובן, הרי לעׁשרֹו, מצוה אּתה ואי ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻאמרּו

עליו  לרּכֹוב 'סּוס ּגם (ּכֹולל צרכיו ּכל לֹו ְְְִֵֵֶַָָָָָּכׁשּיׁש

ענין  ּכי עׁשיר, (עדין) אינֹו לפניו'), לרּוץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָועבד

אּלא) צרכיו, ּכל לֹו ׁשּיׁש רק (ּדלא הּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹהעׁשיר

מה  ועלּֿפי הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְִִֶֶַַַַָׁשהּוא

ּבגׁשמּיּות  עׁשיר היה ׁשּמׁשה ּדזה לעיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּׁשּנתּבאר

ּדנֹוסף  מּובן, ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי ְְְִִִֶָָָָָָהּוא

חסֿוׁשלֹום  חּסרֹון ׁשּום היה לא ׁשּבמׁשה ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹלזה

וכּו'), עליו לרּכֹוב סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון לא ְְְְִִֶַַָָָֹ(ּגם

ּכל  ּבגיל ּוי ּבֹו האירּו הּׁשּיכים ּכי הּגילּויים ְִִִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּד'ממּלא הענינים ּבׁשני הּנכללים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלעֹולמֹות,

ּדענינים  ׁשהּגילּוי עלמין', ּכל ו'סֹובב ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָעלמין'

ּכיון  הממּלא', [ּד'אֹור החּסרֹון מילּוי הּוא ְְִִֵֵֵֶַַַָָאּלה

אינֹו זה ּכׁשאֹור  לכן לעֹולמֹות, מקֹור ְֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא

ו'אֹור  מּמׁש. חסר הּוא העֹולם ּבעֹולם, ְְִֵַָָָָָָּבגילּוי

ורק  לעֹולמֹות מּמקֹור למעלה ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַָָָָהּסֹובב',

אֹור  ּבעֹולם מתּגּלה ּכׁשאינֹו לכן לעֹולמֹות, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּדּוגמת הּוא ּדעֹולם החּסרֹון ְְְִִֶַַַָָָזה,

ּוכמאמר  לפניו'. לרּוץ ועבד עליו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָלרּכֹוב
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ואילך.37) נג ס"ע תר"ס ב.38)סה"מ סז, ח.39)כתובות טו, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שנולד  שמיד מושלם היה לידתו מיום כי שמותיו שני בין מפסיק טעם אין

הוא") טוב כי אותו "ותרא בו ‰È‰נאמר ‰LnL ‰Êc ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»¿∆∆…∆»»
,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ שהרי »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ

ברוחניות, ממקורה ומשתלשלת נובעת eiÁe¯a˙הגשמיות ÌbL eÈ‰«¿∆«¿»ƒ
Ìb ,¯·c ÌeL ¯ÒÁ ‰È‰ ‡Ï…»»»≈»»«
ÒeÒ' ˙Ó‚e„aL ÔB¯qÁ ‡Ï…ƒ»∆¿¿«
ıe¯Ï „·ÚÂ ,ÂÈÏÚ ·Bk¯Ïƒ¿»»¿∆∆»

,'ÂÈÙÏ לגבי ז"ל חכמינו כדברי ¿»»
שיש  בתורה נאמר שעליה צדקה מצוות

היה  העני שאם מחסורו" "די לעני לתת

ועבד  עליו לרכב סוס לו שיהיה רגיל

צריך  הדרך, את לו ויפנה לפניו שירוץ

לכך, לו שיספיק בשיעור צדקה לו לתת

כלֿכך  לא שלכאורה חסרון זה והרי

היה  רבינו שמשה ומאחר וחיוני, נחוץ

היו  שלא בלבד זו שלא מובן עשיר,

וחיוניים  עיקריים ענינים לו חסרים

אצלו  היה לא זה מעין חסרון שגם אלא

e‰Ó ¯Ó‡n‰a ˜È„Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿«≈¿««¬»«
¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ מתפלל מה ועל ƒ¿«¿ƒ«»ƒ

מאומה? לו חסר שלא מי ומבקש

CÈLÓÓe הרש"ב הרבי «¿ƒ
¯Ó‡n‰a37¯ÈLÚ‰ ÔÈÚc , ¿««¬»¿ƒ¿«∆»ƒ

ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡L ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«∆≈»≈
,¯·c אינם שלכאורה דברים אפילו »»

לעיל, כאמור ונחוצים, «∆‡l‡חיוניים
מזו Èea¯aיתירה ÚtLeÓ ‡e‰L∆¿»¿ƒ

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .ÚÙM‰«∆«¿«¬««≈
Ï"Ê38‰ ÏÚ˜eÒt39Èc «««»≈

Èc ,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«≈
‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â B¯BÒÁÓ«¿¿ƒ«»¿À∆

B¯LÚÏ צדקה שמצוות כלומר ¿»¿
מחסורו' 'די את לעני לתת מחייבת

במידה  צדקה לו לתת חובה אין אבל

עשיר. שיהיה È„'aLכזו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿≈
ÏÏÎ 'BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«ƒ¿»
·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰ Ìb««ƒ»¿ƒ¿

,'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ אם »»¿∆∆»¿»»
בעבר, לכך רגיל היה »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âהעני

‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â e¯Ó‡ ÔÎŒÈtƒ≈»¿¿ƒ«»¿À∆
ÌbL ,Ô·eÓ È¯‰ ,B¯LÚÏ¿»¿¬≈»∆«
Ìb ÏÏBk) ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ LiLk¿∆≈»¿»»≈«

,('ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ' כלום לו חסר ‡BÈולא ƒ¿»»¿∆∆»¿»»≈

Ïk BÏ LiL ˜¯ ‡Ïc) ‡e‰ ¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ Èk ,¯ÈLÚ (ÔÈ„Ú)¬«ƒ»ƒƒƒ¿«∆»ƒ¿…«∆≈»
ÚÙM‰ Èea¯a ÚtLeÓ ‡e‰L (‡l‡ ,ÂÈÎ¯ˆ למה מעבר הרבה ¿»»∆»∆¿»¿ƒ«∆«

לו. זקוק ‰È‰שהוא ‰LnL ‰Êc ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈¿∆∆…∆»»
,Ô·eÓ ,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ»
‰È‰ ‡Ï ‰LÓaL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆¿…∆…»»
Ìb) ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÌeLƒ»«¿»«

ÔB¯qÁ ‡Ï נחוץ כלֿכך לא דבר של …ƒ»
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ ˙Ó‚e„aL∆¿¿«ƒ¿»»
Ïk ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰ Èk ,('eÎÂ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»

ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים האורות של «ƒƒ
ÌÈÏÏÎp‰ ,˙BÓÏBÚÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ»»«ƒ¿»ƒ
שייכות  להם שיש האלוקיים האורות

באים  למטה גם ומאירים לעולמות

כללי  באופן ‰ÌÈÈÚלגילוי ÈLaƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'c אור ƒ¿«≈»»¿ƒ

של  וערכם עניינם לפי שמותאם

בפנימיות  בהם ומתלבש העולמות

הנשמה  שאור (כשם אותם ו'ממלא'

בכל  אותו) ו'ממלא' בגוף מתלבש

עניינו לפי Ïkעולם ··BÒ'Â¿≈»
,'ÔÈÓÏÚ שמאיר מוגבל בלתי אור »¿ƒ

ומאיר  מלמעלה ו'מקיף' 'סובב' בדרך

בשווה העולמות ÈeÏÈb‰L∆«ƒבכל
ÌÈÈÚc אלוקיים‰l‡ למטה ¿ƒ¿»ƒ≈∆

ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈÓ ‡e‰ שהעולם ƒ«ƒ»
לו  ÔÂÈkזקוק ,'‡lÓÓ‰ ¯B‡'c]¿«¿«≈≈»

,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‡e‰L בהיותו ∆»»»
המותאם  ומצומצם מוגבל אור

‡BÈלעולמות  ‰Ê ¯B‡Lk ÔÎÏ»≈¿∆∆≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ,ÌÏBÚa ÈeÏÈ‚a¿ƒ»»»»

LnÓ ¯ÒÁ השפעה לו חסרה כי »≈«»
חיותו. ‰Bq··',ממקור ¯B‡'Â¿«≈

¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»
˙BÓÏBÚÏ ישיר מקור מהווה ואינו »»

BÓÏBÚÏ˙,לעולמות CiL ˜¯Â¿««»»»
אף  עלמין" כל "סובב נקרא זה ומטעם

מהעולמות  למעלה ≈«ÔÎÏשהוא 
¯B‡ ÌÏBÚa ‰lb˙Ó BÈ‡Lk¿∆≈ƒ¿«∆»»

‡e‰ ÌÏBÚc ÔB¯qÁ‰ ,‰Ê לא ∆«ƒ»¿»
חיוני  דבר לו שחסר עני כמו חסרון

חסרון אלא »¿Ó‚ec˙לקיומו
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ40˜eÒt‰ ÏÚ41 ¿∆∆»¿»»¿«¬««≈«««»
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h"kyz'dיב ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ז"ל  הּפסּוק 40רּבֹותינּו ּבּיֹום 41על אלקים ויכל ְֱִֵַַַַַַַָֹ

ּבא  מנּוחה , - חסר העֹולם היה מה ְְִִֵַַָָָָָָָהּׁשביעי,

'סֹובב' ּבחינת היא מנּוחה מנּוחה, ּבא - ְְְִִֵַַָָָָׁשּבת

 ֿ ואףֿעל ּבעֹולם, הּמתלּבׁש מהאֹור ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

העֹולם  היה ּבעֹולם, זה ּגילּוי היה ּכׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּפי-ּכן

איזה  חסר ׁשהיה לא הּוא זה ׁשחּסרֹון אּלא ִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹחסר,

ּדהעֹולם  הּפרטים ּכל ּכי עצמֹו, ּבעֹולם ְְְְִִַַָָָָָָָּפרט

הּמתלּבׁש (אֹור הּבריאה מלאכת עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָנתהּוּו

היה  ׁשהעֹולם וזה ׁשּבת, לפני  ׁשּנׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעֹולם)

לרּכֹוב  ּד'סּוס החּסרֹון ּדּוגמת הּוא - מנּוחה ְְְְִִֵַַָָָחסר

חּיּותֹו), קּיּום לצֹור הכרחי ּדבר זה (ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליו'

הּסֹובב', 'אֹור ונתּגּלה ונמׁש ׁשּבת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּבא

ּדמׁשה  העׁשירּות וענין זה. חּסרֹון ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנתמּלא

הּגילּויים  ּבגילּוי ּבֹו ׁשהאירּו זה על ּדנֹוסף ְְִִִִֵֶֶַַָהּוא,

ּגם  ּבגילּוי אצלֹו האיר ו'סֹובב'], ְְְְִִִֵֵֵֶַַּד'ממּלא'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֶַַַָָהּגילּוי

ּבהּמאמר  וכּמבאר ׁשּמׁשה 42לעֹולמֹות. ּדזה , ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹ

'ּדעת  ּבחינת הּוא ׁשּמׁשה לפי הּוא עׁשיר ְְְִִִִֶֶַַַָָֹנקרא

'ּדעת  על עליֹון' ׁשּב'דעת ּומהּמעלֹות ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַעליֹון'.

מחיצֹונּיּות  מקּבל ּתחּתֹון' ׁש'ּדעת הּוא, ְְְִִֵֵֶַַַַַּתחּתֹון'

מקּבל  עליֹון' ו'דעת סֹובב, - ארי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַהּכתר,

אֹורֿאיןֿסֹוף  – עּתיק הּכתר, ְִִִִֵֶֶַַמּפנימּיּות

להבין  צרי ועלּֿפיֿזה עֹולמֹות. מּגדר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

למׁשה', ּד'תפּלה הענין יֹותר עׁשיר,עֹוד ּתפּלת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

את  ימּלא ׁשהּקּב"ה הּוא הּתפלה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבגׁשמּיּות  הן עׁשיר היה ׁשּמׁשה וכיון ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמחסֹורֹו,

חסר  היה ׁשּלא רק לא הרי ּברּוחנּיּות, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹוהן

החּסרון  ענין אצל ֹו ׁשּי היה ׁשּלא אּלא ּדבר, ׁשּום ענין 43(ּבפֹועל) ּומהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ְִֶַָהּתפלה

(ּבהמאמר e˜e„˙ו) ּבזה עצמֹו44הּבאּור ּבׁשביל לא היא עׁשיר ּדתפּלת ,( ¿«ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
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א.40) לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה ט). פ"י, ב"ר (וראה א ט, מגילה - ויכל ד"ה פירש"י ב. ב, בראשית עה"פ פירש"י

שם.41) נג.42)בראשית ע' שם וראה נח. ע' תר"ס 43.34)סה"מ שבהערה למשה תפלה ד"ה בארוכה ע'44)ראה שם

נח.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ברוך הקדוש הבריאה ימי ששת שבמשך «¿«¡…ƒ««¿ƒƒ

לגמרי הבריאה מלאכת את והשלים, סיים כילה, ‰ÌÏBÚהוא ‰È‰ ‰Ó«»»»»
,‰ÁeÓ ‡a - ˙aL ‡a ,‰ÁeÓ - ¯ÒÁ של הפנימית והמשמעות »≈¿»»«»»¿»

היא  B‡‰Ó¯הדברים ‰ÏÚÓlL '··BÒ' ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÁeÓ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¿»≈»
ÌÏBÚa,ה'ממלא' LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»

‰È‰ ‡lLk Ôk-ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿∆…»»
ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ,ÌÏBÚa ‰Ê ÈeÏÈbƒ∆»»»»»»

‰Ê ÔB¯qÁL ‡l‡ ,¯ÒÁ העדר »≈∆»∆ƒ»∆
ה'סובב' אור של Ï‡הגילוי ‡e‰…

ÌÏBÚa Ë¯t ‰ÊÈ‡ ¯ÒÁ ‰È‰L∆»»»≈≈∆¿»»»
ÌÈË¯t‰ Ïk Èk ,BÓˆÚ«¿ƒ»«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ee‰˙ ÌÏBÚ‰c¿»»ƒ¿««¿≈

¯B‡) ‰‡È¯a‰ ˙Î‡ÏÓ'ה'ממלא ¿∆∆«¿ƒ»
‰ÓÏLpL (ÌÏBÚa LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿»
‰È‰ ÌÏBÚ‰L ‰ÊÂ ,˙aL ÈÙÏƒ¿≈«»¿∆∆»»»»
˙Ó‚ec ‡e‰ - ‰ÁeÓ ¯ÒÁ»≈¿»¿«
'ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»
C¯BˆÏ ÈÁ¯Î‰ ¯·c ‰Ê ÔÈ‡L)∆≈∆»»∆¿≈ƒ¿∆

Á Ìei˜˙aL ‡aLÎe ,(B˙ei ƒ«¿∆»«»
'··Bq‰ ¯B‡' ‰lb˙Â CLÓÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿«»«≈

מהעולם, Ìbשלמעלה ‡lÓ˙ƒ¿«≈«
‰Ê ÔB¯qÁ להיות הפך והעולם ƒ»∆

חסרון. כל ללא »¿ÔÈÚÂ¿ƒמושלם
˙e¯ÈLÚ‰ הגדולה הרוחנית »¬ƒ

‰Ê ÏÚ ÛÒBc ,‡e‰ ‰LÓc¿…∆¿»«∆
ÌÈÈeÏÈb‰ ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰L∆≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
¯È‡‰ ,['··BÒ'Â '‡lÓÓ'cƒ¿«≈¿≈≈ƒ
ÈeÏÈb‰ Ìb ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡∆¿¿ƒ««ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ מאור הנעלה ƒ«»»»
אבל  בעולמות מתלבש שאינו ה'סובב'

לעולמות. שייכות לו «…¿»¿nÎÂ·‡¯יש
¯Ó‡n‰a42, הרבי של הנזכר ¿««¬»

˜¯‡הרש"ב  ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆ƒ¿»
‡e‰ ‰LnL ÈÙÏ ‡e‰ ¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ∆…∆

'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ«««∆¿
דעות  "אֿל הפסוק על החסידות בתורת

תפיסות) (גישות, 'דעות' שתי שיש ה'"

מצד  הם שהדברים כפי - עליון", "דעת

התפיסה  והיא העליונה, האלוקות

האמיתית, המציאות היא שהאלוקות

הנבראים  מצד הם שהדברים כפי – תחתון" ו"דעת לאלוקות. בטל והעולם

למציאות  עצמם הרואים BÏÚn‰Óe˙התחתונים Ú„'aL˙היתרונות . ≈««¬∆¿««
Ïa˜Ó 'ÔBzÁz ˙Úc'L ,‡e‰ 'ÔBzÁz ˙Úc' ÏÚ 'ÔBÈÏÚ אור ∆¿««««¿∆«««¿¿«≈

אלוקי  ‰k˙¯ושפע ˙eiBˆÈÁÓ שבבחינת והנמוכה החיצונית הבחינה ≈ƒƒ«∆∆
מעשר  (שלמעלה עליון" 'כתר

הנקראת  (בחינת ‡¯CÈהספירות), ¬ƒ
של  הבחינה והיא – אנפין") "אריך

··BÒ כל ה"סובב האלוקי (האור ≈
Ïa˜Óעלמין"), 'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'Â¿««∆¿¿«≈

,¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ הבחינה ƒ¿ƒƒ«∆∆
'כתר  שבבחינת והנעלית הפנימית

הנקראת  "עתיק ÈzÚ˜עליון' (בחינת «ƒ
– ≈‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bיומין")

˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ואינו ∆¿«¿»ƒ∆∆»
כלל. לעולמות שייך

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היתה רבינו שלמשה ¿«ƒ∆
כדי  עד ביותר גדולה רוחנית עשירות

אין  אור עליון, 'דעת בו שהאירה כך

לעולמות, משייכות שלמעלה סוף

ÔÈÚ‰ ¯˙BÈ „BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»
˙lÙz ,'‰LÓÏ ‰lÙ˙'cƒ¿ƒ»¿…∆¿ƒ«
‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ ,¯ÈLÚ»ƒ¬≈ƒ¿««¿ƒ»

ותחינה  lÓÈ‡בקשה ‰"aw‰L∆«»»¿«≈
‰LnL ÔÂÈÎÂ ,B¯BÒÁÓ ˙‡∆«¿¿≈»∆…∆
Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰ ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈¿«¿ƒ¿≈
‡lL ˜¯ ‡Ï È¯‰ ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¬≈…«∆…
,¯·c ÌeL (ÏÚBÙa) ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈¿«»»

CiL ‰È‰ ‡lL ‡l‡ ואפשרי ∆»∆…»»«»
ÔÂ¯qÁ‰ ÔÈÚ BÏˆ‡43e‰Óe , ∆¿ƒ¿««ƒ»…«

?BlL ‰ÏÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆
‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e (Â¿««≈»∆

¯Ó‡Ó‰a)44 הרבי של הנזכר ¿««¬»
‰È‡הרש"ב  ¯ÈLÚ ˙lÙ˙c ,(ƒ¿ƒ«»ƒƒ

BÓˆÚ ÏÈ·La ‡Ï אכן עצמו לו כי …ƒ¿ƒ«¿
ולא  בגשמיות לא דבר שום חסר לא
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יג 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּבּמדרׁש ּכדאיתא יׂשראל. ּכנסת ּבׁשביל 45אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

הּדבר  למה מׁשל למׁשה', 'ּתפּלה הּפסּוק ְְְִֶַַַַָָָָָָֹעל

כּו' הּמל מאת כּו' ליטֹול ׁשּבאּו לׁשלׁשה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּדֹומה,

מבּקׁש. אּתה מה הּמל לֹו אמר הּׁשליׁשי, ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבא

מדינה  אּלא ּדבר, עצמי על מבּקׁש איני לֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר

כּו', ׁשּתּבנה ּגזֹור ,ׁשּל והיא חרבה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָּפלֹונית

יׂשראל. ּבׁשביל אּלא לעצמֹו ּבקׁש לא מׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכ

ּדלפי  נֹוסף. לבאּור צרי זה ּבאּור ְְְְִִִִֵֵֶָָָולכאֹורה,

(ּבׁשביל  מתּפּלל ׁשהעׁשיר הּתפלה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנ"ל,

ׁשהּוא  [ּדזה ׁשּלֹו להעׁשירּות ׁשּיכת אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאחרים)

רֹוצה  ׁשהּוא מּפני הּוא אחרים, ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַמתּפּלל

הּוא  (ּבפׁשטּות) עׁשיר ּתפּלת ּופרּוׁש ְְְְִִֵַַָָָּבטֹובתם],

עׁשיר  ׁשהּוא מּפני היא ׁשּלֹו .46ׁשה ּתפלה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ

Ô·eÈÂ ּבהּמאמר המבאר עלּֿפי ּדכנסת 44זה ¿»ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

מׁשה  ּובּקׁשת מלכּות, ּבחינת היא ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיׂשראל

יׂשראל  (ּבׁשביל היתה יׂשראל ּכנסת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבּור

ולכן  הּמלכּות. ספירת ּבׁשביל וגם) 47ּכפׁשּוטם, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

יׂשרא  ּכנסת עבּור מׁשה ׁשּבּקׁשת ּבּמדרׁש ל אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

כּו', ּפלֹונית מדינה הּבּקׁשה עלּֿדר ְְִִִֶֶַַַָָָהיא

החּסרֹון  הּוא חרבה והיא מלכּות, היא ְְְֲִִִִִֵַַָָָּדמדינה

והּבּקׁשה  הּירח), מיעּוט (ענין ּבּמלכּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

 ֿ אֹור עצמּות ּגיּלּוי ׁשּיּומׁש היא ׁשּתּבנה ְְְִִִֶֶֶַַָּגזֹור

ּבבחינת  ּתּבנה ׁשעלֿידיֿזה ּבמלכּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאיןֿסֹוף

ּדמלכּות  החּסרֹון ּדכׁשּנתמּלא עד. עדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבנין

ׁשאז  לּמלכּות, ׁשּׁשּי הּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי

קֹודם  ׁשהיתה ּכמֹו להּדרּגא מתעּלית ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָהיא

ׁשהאֹור  אפׁשר אזי האֹור, מּמּנה ונחסר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלק
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שם.45) באבער תהלים מדרש עה"פ. ויל"ש טוב עני.46)שוחר שהוא מפני היא שלו שהתפלה עני, תפלת בדוגמת ָ

סב.47) ע' שם תר"ס סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡„k˙‡ברוחניות  .Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÈ·La ‡l‡ שמובא כפי ∆»ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»
L¯„na45˜eÒt‰ ÏÚ הזה¯·c‰ ‰ÓÏ ÏLÓ ,'‰LÓÏ ‰lÙz' «ƒ¿»««»¿ƒ»¿…∆»»¿««»»

‡a 'eÎ CÏn‰ ˙‡Ó 'eÎ ÏBËÈÏ e‡aL ‰LÏLÏ ,‰ÓBc∆ƒ¿…»∆»ƒ≈≈«∆∆»
ÈÈ‡ ,BÏ ¯Ó‡ .Lw·Ó ‰z‡ ‰Ó CÏn‰ BÏ ¯Ó‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»««∆∆»«»¿«≈»«≈ƒ

‡l‡ ,¯·c ÈÓˆÚ ÏÚ Lw·Ó¿«≈««¿ƒ»»∆»
‰·¯Á ‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒƒ¬≈»
,'eÎ ‰azL ¯BÊb ,ElL ‡È‰Â¿ƒ∆¿¿∆ƒ»∆
BÓˆÚÏ L˜a ‡Ï ‰LÓ Ck»…∆…ƒ≈¿«¿

Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡l‡ לשון (וזה ∆»ƒ¿ƒƒ¿»≈
הדבר  למה שמעוני': ב'ילקוט המדרש

ליטול  שבאו אדם בני לשלשה דומה

וכבדו. הראשון בא מלך, של דרוריא

לו  אמר מבקש. אתה מה לו: אמר

מבקש  אני שמרדתי המרד בשביל

השני  בא לו. נתן דרוריא, לי שתתן

מה  לו: אמר השלישי, בא לו. ונתן

על  מבקש איני לו אמר מבקש, אתה

חרבה  פלונית מדינה אלא כלום עצמי

שתב  גזור שלך המלך והיא לו אמר נה.

בא זו  דוד כך לך. היא גדולה עטרה

לו: אמר מבקש, מה לו: אמר להתפלל,

בא  צדק. ה' שמעה תפלתי תשמע

אמר  מבקש. אתה מה לו: אמר חבקוק,

בשגגה  לפניך שאמרתי מה כל לו:

מושלכים  וחבריו חנניה שראה אמרתי,

חנניא  ר' וראה ונמלטין, האש לכבשן

ונשרפין. באור ניתנין וחבריו תרדיון בן

מבקש, אתה מה לו אמר משה, בא

אמר  הזה. העם לעוון נא סלח לו: אמר

שאני  לך היא גדולה עטרה זו לו:

מפניך"). רצוני מעביר

‰Ê ¯e‡a ,‰¯B‡ÎÏÂ שמשה ¿ƒ¿»≈∆
חסר  ולא עשיר שהיה למרות התפלל

כי  ברוחניות או בגשמיות דבר לו

אלא  עצמו בשביל הייתה לא תפילתו

ישראל  כנסת e‡·Ï¯בשביל CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB על מלא מענה אינו ועדיין »

‰ÏÙz‰השאלה. ,Ï"p‰ ÈÙÏcƒ¿ƒ«««¿ƒ»
˙e¯ÈLÚ‰Ï ˙ÎiL dÈ‡ (ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La) Ïlt˙Ó ¯ÈLÚ‰L∆∆»ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒ≈»«∆∆¿»¬ƒ
‡e‰L ÈtÓ ‡e‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰Êc] BlL∆¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒƒ¿≈∆

Ì˙·BËa ‰ˆB¯ למענם‡e‰ (˙eËLÙa) ¯ÈLÚ ˙lÙz Le¯Ùe ,[ ∆¿»»≈¿ƒ«»ƒ¿«¿
¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L46 לעשירות שייכת והיא ∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ

כפי  התפילה עניין ביאור להיות צריך השאלה על הביאור ולכן עצמו שלו

להלן. שיתבאר וכפי מהעשירות, כתוצאה באה שהיא

‰Ê Ô·eÈÂ מבאר ישראל כנסת על היתה משה שתפלת הביאור כיצד ההסבר ¿»∆
לעשיר" "תפלה של והתוכן הענין Ó‡n‰a¯מה ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ44 «ƒ«¿…»¿««¬»

˙ÈÁa ‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎcƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Lw·e˙העליונה,eÎÏÓ˙ספירת  «¿«»«

Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯e·Ú ‰LÓ…∆¬¿∆∆ƒ¿»≈
ÏÈ·La) ‰˙È‰ בניÏ‡¯NÈ »¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÏÈ·La (Ì‚Â ,ÌËeLÙkƒ¿»¿«ƒ¿ƒ
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ.האלוקית ¿ƒ«««¿

ÔÎÏÂ47L¯„na ¯ÓB‡ ¿»≈≈«ƒ¿»
Òk ¯e·Ú ‰LÓ ˙LwaL˙ ∆«»«…∆¬¿∆∆

‰Lwa‰ C¯cŒÏÚ ‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«∆∆««»»
מהמלך  האדם ÈBÏt˙של ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ

'eÎ,שתיבנה עליה גזור חרבה, שלך

וטובתו, עצמו המלך עבור בקשה היינו

הוא  בנמשל, למעלה, העניין ותוכן

‡È‰Â ,˙eÎÏÓ ‡È‰ ‰È„Ócƒ¿ƒ»ƒ«¿¿ƒ
‰NÚpL ÔB¯qÁ‰ ‡e‰ ‰·¯Á¬≈»«ƒ»∆«¬»
Á¯i‰ ËeÚÈÓ ÔÈÚ) ˙eÎÏna««¿ƒ¿«ƒ«»≈«
ספירת  וחסידות, בקבלה כמבואר

משל  ועניין תוכן לה אין המלכות

והיא  כלום") מגרמא לה ("לית עצמה

שלמעלה  מהספירות ושפע אור מקבלת

הוא  'מקבל' בחינת של זה וענין ממנה,

משלו  אור לו שאין הירח של ענינו

מה'משפיע', אורו את מקבל והוא

שבתחילת  הירח, ומיעוט השמש.

השמש  כמו גדול מאור היה הבריאה

החיסרון  את מסמל נתמעט ואחרֿכך

המלכות), ««»»¿Lwa‰Â‰שבספירת
‰È‡מהמלך  ‰azL ¯BÊb¿∆ƒ»∆ƒ

'חריבה' תהיה לא המלכות שספירת

אלא  ÈelÈbו'חסרה' CLÓeiL∆¿«ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ התגלות «¿≈

האינסופי  האלוקי האור של מהעצמיות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ˙eÎÏÓa תהיה לא ««¿∆«¿≈∆
אלא  ו'חסרה' 'חרבה' ∆«azƒ‰המלכות

„Ú È„Ú ÔÈa ˙ÈÁ·a.לנצח שבנוי ‰ÔB¯qÁבניין ‡lÓ˙pLÎc ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈«ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
ÈeÏÈb‰ da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏÓc האלוקי האור CiMLשל ¿«¿«¿≈∆ƒ¿»»«ƒ∆«»

Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓk ‡b¯c‰Ï ˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ Ê‡L ,˙eÎÏnÏ««¿∆»ƒƒ¿«≈¿««¿»¿∆»¿»∆
ÈÊ‡ ,¯B‡‰ ‰pnÓ ¯ÒÁÂ ˜lzÒpL ונעשה נשלם החיסרון אמנם ∆ƒ¿«≈¿∆¿«ƒ∆»»¬«
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h"kyz'dיד ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ׁשהּבנין  ּובכדי ּפעם. עֹוד יסּתּלק ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּׁשּנמׁש

ׁשּי (ׁשאין עד עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלּה

ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא חסֿוׁשלֹום) ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתחרב

מהאֹור  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ְְְִֵֵֶַַָָּגילּוי

ׁשּי אין זה ּדבאֹור  (מלכּות), לעֹולמֹות ְְִֵֶַַַַָָָָהּׁשּי

נקראת  מׁשה ׁשּתפּלת וזהּו וסילּוק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַֹצמצּום

ׁשהּתפלה  הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדפרּוׁש עׁשיר, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּתפּלת

זה  ּכי (ּכּנ"ל), עׁשיר ׁשהּוא מּפני היא ְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּלֹו

עצמּות  ּגילּוי ּבמלכּות ׁשּיּומׁש התּפּלל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּמׁשה

ּבבחינת  ּתּבנה ּדוקא (ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּבחינת  עׁשיר, ׁשהיה מּפני הּוא עד) עדי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבנין

 ֿ אֹורֿאין עצמּות מ'עּתיק', ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַ'ּדעת

עֹולמֹות. מּגדר ׁשּלמעלה ְְִֶֶֶַָָסֹוף

ׁשל CÈ¯ˆÂז) [ׁשּתפּלתֹו הּנ"ל ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְִִִִֶֶַַָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ׁשּיּומׁש ְְֵֶֶַַֹמׁשה

עליֹון', 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה מּפני הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַֹּבמלכּות

ּבמלכּות], זה אֹור להמׁשי ּביכלּתֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָולכן

הּוא  מׁשה עלֿידי ּבמלכּות הּגילּוי ְְְִֵֶַַַַַַָֹהמׁשכת

למּטה  מלמעלה ּבדר ענין 48(לכאֹורה) ּומהּו . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

היא  ּדתפּלה עׁשיר), (ּתפּלת למׁשה ְְְְִִִִִִֶַָָָֹּתפּלה

ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש למעלה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

מּלמעלה  ּבדר היא ּבמלכּות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּדכׁשההמׁשכה

 ֿ אֹורֿאין עצמּות הּוא ּכׁשהּגילּוי ּגם אזי ְְְֲִֵֶַַַַַָלמּטה,

הּוא  ּדבכללּות הּצמצּום, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָסֹוף

הּצמצּום, ּבֹו נגע ׁשּלא האֹור עצם ְְִִֶֶֶַַַָָֹּבחינת

האֹור  ׁשּיסּתּלק ׁשּי ׁשאין ּדזה ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכלֿמקֹום

מּפני הּוא מענין מהּמלכּות למעלה הּוא ׁשהאֹור ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמּתית  זה אין לּמלכּות, ּבנֹוגע הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַהּצמצּום,

הּמלכּות  ׁשּמּצד מּכיון עד, עדי ּדבנין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהענין

הענין  ואמּתית האֹור. מּמּנה ׁשּיסּתּלק ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאפׁשר

ּבמלכּות  זה ּגילּוי ּכׁשהמׁשכת הּוא עד עדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּדבנין
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תורה.48) ע"ד היא למשה דתפלה - סב ע' שם תר"ס בסה"מ וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מכלֿמקום  אבל המלכות של daייתכן ‡LÙ¯'בנין' CLÓpM ¯B‡‰L ∆¿»∆»∆ƒ¿«»

ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È dlL ÔÈa‰L È„Î·e .ÌÚt „BÚ ˜lzÒÈƒ¿«≈««ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
„Ú È„Ú נצחי CiLבנין ÔÈ‡L)יתכן ÌBÏLÂŒÒÁ)לא ·¯ÁzL ¬≈«∆≈«»∆≈»≈«¿»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»»ƒ«¿≈
CiM‰ ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»««»
¯B‡·c ,(˙eÎÏÓ) ˙BÓÏBÚÏ»»«¿ƒ¿

Ê˜eÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ CiL ÔÈ‡ ‰∆≈«»ƒ¿¿ƒ
ולהסתיר  להעלים יכולים לא והעולמות

יחזור  שנמשך שלאחר ייתכן ולא עליו,

ויסתלק.

˙‡¯˜ ‰LÓ ˙lÙzL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«…∆ƒ¿≈
˙lÙz Le¯Ùc ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿≈¿ƒ«

‡e‰ ¯ÈLÚ בעשיר שמדובר רק לא »ƒ
גם אלא BlLשמתפלל ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»∆

¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰LnL ‰Ê Èk ,(Ï"pk)««ƒ∆∆…∆
˙eÎÏÓa CLÓeiL Ïlt˙‰ƒ¿«≈∆¿«««¿
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈbƒ«¿≈
‰az ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL)∆«¿≈∆«¿»ƒ»∆

המלכות È„Úספירת ÔÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ („Ú במעלה «ƒ¿≈∆»»

של רוחנית ÈÁa˙ומדריגה ,¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ«
Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿∆¿«≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ,'˜ÈzÚ'Ó≈«ƒ«¿≈
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»ƒ∆∆»
וזו  זו ממדרגה קיבל עצמו שהוא וכיון

בכוחו  יש ומדרגתו, מעלתו היתה

ולכן  זה אור וגילוי המשכת לפעול

למטה. יומשך זה נעלה שאור התפלל

Ï"p‰ ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««
CLÓeiL ‰LÓ ÏL B˙lÙzL]∆¿ƒ»∆…∆∆¿«
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
˙Úc' ‡e‰ ‰LnL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆««

,'ÔBÈÏÚ מאיר שבה ומדריגה בחינה ∆¿
עצמותו של BzÏÎÈaאור ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿

,[˙eÎÏÓa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆««¿
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ של הנעלה «¿»««ƒ

איןֿסוף אור ŒÏÚעצמות ˙eÎÏÓa««¿«
(‰¯B‡ÎÏ) ‡e‰ ‰LÓ È„È¿≈…∆ƒ¿»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a48 ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ממקורו  ונמשך יורד הנעלה שהאור

שהיא  המלכות לספירת העליון

למטה. שיורדת מלמעלה המשכה וזו הספירות מעשר ביותר הנמוכה הספירה

,(¯ÈLÚ ˙lÙz) ‰LÓÏ ‰lÙz ÔÈÚ e‰Óe בגילוי שמדובר ומאחר «ƒ¿«¿ƒ»¿…∆¿ƒ«»ƒ
'תפילה' בשם נקרא הדבר מדוע למטה, מלמעלה המשכה בדרך אלוקות

‡È‰ ‰lÙ˙cלאלוקות ÏÚÓÏ‰התקרבות ‰hÓlÓ שההתחלה היינו ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»
המשכה  ולא למעלה, לאלוקות, להתקרב הנמשך מלמטה, האדם, מצד היא

למטה? מלמעלה

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ מדוע ¿≈««≈»∆
איןֿסוף  אור עצמות בהמשכת די לא

הדבר  אלא למטה מלמעלה במלכות

מלמטה  שעניינה תפילה גם מחייב

ֿ ÎLÓ‰‰LÎc‰למעלה אור של ƒ¿∆««¿»»
סוף C¯„aאין ‡È‰ ˙eÎÏÓa««¿ƒ¿∆∆

Ìb ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¬««
‡e‰ ÈeÏÈb‰Lk ומדרגה מהבחינה ¿∆«ƒ

נעלית  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהכי ˙eÓˆÚ«¿≈
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿
עליה, ומסתיר מעלים לא דבר ושום

‡e‰ ˙eÏÏÎ·c של המדרגה ¿ƒ¿»
Ú‚ ‡lL ¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»∆…»«

,ÌeˆÓv‰ Ba הראשון בצמצום וגם «ƒ¿
התהוות  (לצורך האיןֿסוף באור שהיה

של  צמצום רק היה מוגבלים), עולמות

מחוץ  ומתפשט ומתגלה המאיר החלק

היה  לא האור' ב'עצם אבל לעצם

המשכה  יש וכאשר מלכתחילה צמצום

שאחרי  יתכן לא האור' מ'עצם

ויתעלם, יחזור האור «ŒÏkÓƒההמשכה,
ÌB˜Ó מלמעלה היא  ההמשכה אם »

בכך  די לא עדיין בלבד «≈ÔÂÈkלמטה
˜lzÒiL CiL ÔÈ‡L ‰Êc¿∆∆≈«»∆ƒ¿«≈

¯B‡‰ איןֿסוף אור עצמות של »
¯B‡‰L ÈtÓ ‡e‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿ƒ¿≈∆»

שלו העניין ומצד עצמו ‰e‡מצד
È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿¬≈
‰Ê ÔÈ‡ ,˙eÎÏnÏ Ú‚Ba¿≈«««¿≈∆
,„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
של  אמיתי נצחי 'בנין' נחשב זה ואין

המלכות  vnL„ספירת ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ«
˙eÎÏn‰ עצמה¯LÙ‡ ««¿∆¿»

¯B‡‰ ‰pnÓ ˜lzÒiL וזה ∆ƒ¿«≈ƒ∆»»
אינו  שיסתלק יתכן לא שלמעשה

עצמו. האור מצד אלא מצידה

„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ˙eÎÏÓa ‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Lk ‡e‰¿∆«¿»«ƒ∆««¿…«ƒ«
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טו 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

מּצד  ּגם) אּלא למעלה, מּצד רק (לא ְְִִֶַַַַַָָֹהּוא

היא 49הּמלכּות  ּדתפּלה למׁשה, ּתפּלה וזהּו . ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ולכן הּנבראים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעבֹודת

עצמֹו, לה'ּמּטה' ׁשּׁשּיכת ּבאֹופן היא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּתפּלה

הּנבראים. ׁשרׁש הּמלכּות לספירת וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹלהּנבראים

ּכיון  ּבכלל , ּתפּלה  ׁשעלֿידי  ׁשההמׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ההמׁשכה  לכן הּנבראים, עבֹודת היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתפּלה

לעֹולמֹות  ׁשּׁשּיכת המׁשכה היא ,50ׁשעלֿידיֿזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתי  למׁשה, ּתפּלה  ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּובהמׁשכה

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת ְְֲֵַַַַַָהּמעלֹות.

ואףֿעלּֿפיֿכן  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשהיא  ּובאֹופן ּבמלכּות, נמׁשכת היא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָההמׁשכה

עצמּה. לּמלכּות ְְֶֶַַַַָׁשּיכת

ׁשהּיתרֹון ÓBÚ·e˜ח) לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְִֵֵֶַַ

מׁשה  ּתפּלת ׁשעלֿידי ְְְִֵֶֶַַַַָָֹּבהמׁשכה

לא  הּוא למּטה, מּלמעלה ּבדר ההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלגּבי

ׁשעלֿידי  (ׁשההמׁשכה ההמׁשכה ּבאֹופן ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָרק

אּלא  ּכּנ"ל) לה'ּמּטה', יֹותר ׁשּיכת מׁשה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתפּלת

זה  על ּדהּטעם הּוא, והענין עצמ ּה. ּבהמׁשכה ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָּגם

צרי ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּכל

ּבׁשביל 51ּתקּון  היא הּבריאה ּכונת ּכי הּוא, ְְִִִִִִַַַָָ

ׁשּתקּונֹו ּבאֹופן העֹולם נברא ולכן האדם, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודת

נעׂשה  ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

ּבראׁשית  ּבמעׂשה לה ּקּב"ה ׁשּוּתף וזהּו52האדם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ז  על הּטעם מהּמלכּות ּגם העֹולמֹות ׁשהתהּוּות ה ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מּבחינת  האֹור ׁשּנחסר הּצמצּום עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהיתה

ׁשּכתּוב  [ּוכמֹו ּדזה 53הּמלכּות ה', חסר אּת גֹו', הּׁשמים את עׂשית אּת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּוא  גֹו') הּׁשמים את (עׂשית העֹולמֹות את להּוֹות מקֹור נעׂשית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּמלכּות

ה' חסר אּת ּפרצּופים, ה' מּמּנה ּׁשּנחסרּו ׁשהיה 54עלֿידי ּדהחּסרֹון לֹומר ויׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ועצמות 49) פנימיות בבחינת היא שבשרשה "היינו שלך", "והיא היא שתיבנה" "גזור להבקשה שההקדמה יומתק ועפ"ז

דהמלכות. ענינה מצד תהי' שתיבנה) (גזור במלכות ההמשכה לכן שלך" ש"היא דכיון די"ל, - שם) תר"ס (סה"מ א"ס"

לעולם,50) השייך ענין בנוגע הוא חדש הרצון גם הרי - מהשתלשלות) (שלמעלה חדש רצון נמשך התפלה שע"י דהגם

המתפלל. בקשת ו.51)למלאות פי"א, ע"ב.52)ב"ר ריש קיט, שבת ו.53)ראה ט, למשה 54)נחמי' תפלה ד"ה המאמר

י  קול הקול ד"ה להמאמר בהמשך בא סה"מ תר"ס תו"מ גם וראה ה'. חסר את ענין מבואר ואילך) נה (ע' ושם תר"ס עקב

שם. ובהנסמן קד, ע' תמוז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎÏn‰ „vÓ (Ìb ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ49 צורך יש ולכן התחתונה ¿«¿»∆»«ƒ«««¿

מלמ  בדרך ההמשכה תפילה,שמלבד ידי על גם יבוא הדבר למטה, עלה

ומבאר. שממשיך כפי למעלה, lÙ˙c‰מלמטה ,‰LÓÏ ‰lÙz e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ‡È‰ מלמטה עבודה עלֿידי אלוקות ומגלה הממשיכה ƒ¬««ƒ¿»ƒ

ŒÏÚLלמעלה, ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»∆«
˙ÎiML ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz È„È¿≈¿ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆
ÌÈ‡¯·p‰Ï ,BÓˆÚ '‰hn'‰Ï¿««»«¿¿«ƒ¿»ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÔÎÂ שהיא ¿≈ƒ¿ƒ«««¿
היא ולכן תחתונה הכי ∆…L¯Lהספירה

להתהוות ישיר ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ.ומקור
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ‡l‡∆»∆««¿»»∆«¿≈

,ÏÏÎa ‰lÙz,הרגיל ÔÂÈkעלֿדרך ¿ƒ»ƒ¿»≈»
˙„B·Ú ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒ¬«
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ»≈««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ«¿»»

˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML50, כלל ובדרך ∆«∆∆»»
ולהמשיך  לגלות תפילה של בכוחה אין

לעולמות  שייך שלא אלוקי אור

‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰·e««¿»»∆«¿≈¿ƒ»
˙BÏÚn‰ ÈzL ,‰LÓÏ.יחד גם ¿…∆¿≈««¬

שהיא האחת »«¿»‰ÎLÓ˙המעלה
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
להיות  יכולה לא כלל שבדרך המשכה

כי  למעלה מלמטה תפילה ידי על

למדריגה  מגעת אינה האדם עבודת

זו במקרה ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âנעלית ¿««ƒ≈
הזו‰‰ÎLÓ‰זה ‰È‡הנעלית ««¿»»ƒ

,˙eÎÏÓa ˙ÎLÓ גם באה היא כי ƒ¿∆∆««¿
ידי  על רק ולא למטה מלמעלה בדרך

את  גם בה ויש למעלה מלמטה תפילה

שהיא  השנייה ∆¿ÔÙB‡·eהמעלה
dÓˆÚ ˙eÎÏnÏ ˙ÎiL ‡È‰L∆ƒ«∆∆««¿«¿»
תפילה  ידי על גם נמשכת שהיא בגלל

למעלה. מלמטה שהיא

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (Á¿∆≈≈«
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙i‰L∆«ƒ¿««¿»»∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰LÓ ˙lÙz¿ƒ«…∆¿«≈««¿»»
‡e‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»

‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L) ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï…«¿∆««¿»»∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ«…∆
,'‰hn'‰Ï ¯˙BÈ ˙ÎiLהיא מצד ולכן רק לא המלכות בספירת נמשכת «∆∆≈¿««»

עצמה המלכות מצד גם אלא הממשיך Ìbהמקור ‡l‡ (Ï"pk««∆»«
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a כאשר ויתרון מעלה יש עצמו הנמשך האלוקי באור ««¿»»«¿»

בעבודת  תפילה, ידי על נמשך הוא

שממשיך  כפי למעלה, מלמטה האדם

ÌÚh‰cומבאר. ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«««
‡¯·pM ‰Ó ÏkL ‰Ê ÏÚ«∆∆»«∆ƒ¿»
CÈ¯ˆ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ôe˜z51 מה "כל המדרש כדברי ƒ
צריכין  בראשית ימי בששת שנברא

למיתוק, צריך החרדל כגון עשייה,

אפילו  להיטחן, צריכין התורמוסים

מילה) ברית (עלֿידי תיקון" צריך אדם

˙Âk Èk ,‡e‰ והתכלית המטרה ƒ«»«
ÏÈ·Laשל  ‡È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

‡¯· ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿»≈ƒ¿»
‰È‰È Be˜zL ÔÙB‡a ÌÏBÚ‰»»¿∆∆ƒƒ¿∆
ŒÏÚL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆»»»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï52 «»»¿«¬≈¿≈ƒ
הבריאה. כוונת את ומשלים

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«««««∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿»¿»«¿≈

ÌeˆÓv‰ האור של והסתר והעלם «ƒ¿
ÈÁaÓ˙האלוקי  ¯B‡‰ ¯ÒÁpL∆∆¿«»ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓÎe] ˙eÎÏn‰53z‡ ««¿¿∆»«»
z‡ ,'B‚ ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ»ƒ»∆«»«ƒ«»
˙eÎÏn‰L ‰Êc ,'‰ ¯ÒÁ»≈¿∆∆««¿
˙‡ ˙Be‰Ï ¯B˜Ó ˙ÈNÚ«¬≈»¿«∆
ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ) ˙BÓÏBÚ‰»»»ƒ»∆«»«ƒ
e¯ÒÁpM È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ('B‚«¿≈∆∆¿¿
¯ÒÁ z‡ ,ÌÈÙeˆ¯t '‰ ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ«»»≈

שעשר .‰54' וחסידות בקבלה מבואר
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h"kyz'dטז ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

הּׁשרׁש הּוא העֹולם, נברא ׁשּמּמּנה ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹּבמלכּות

ּׁשּנברא  מה ּדכל ּדהעֹולם, להחּסרֹון ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהּסיּבה

ּבכדי  הּוא ּתקּון], צרי ּבראׁשית ימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָּבׁשׁשת

עבֹודת  עלֿידי יהיה ּדהּמלכּות החּסרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָׁשּמילּוי

רק  היה ׁשהּצמצּום ּדהגם ּולהֹוסיף, ְְֲִִֶַַַַָָָָָהאדם.

(ׁשרׁש הּגבּול ּבאֹור לעֹולמֹות, הּׁשּי ְְֶַַַָָָָָֹּבהאֹור

(ׁשֹורׁש הּבליּֿגבּול ּבאֹור וגם ְְְְִֵֶַַַַָה'ּממּלא')

הּגבּול  ּבאֹור הּצמצּום ׁשּפעּולת [אּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָה'ּסֹובב'),

והגּבלה,55הּוא  ירידה ּבֹו ׁשּנעׂשה עצמֹו, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָּבהאֹור

ּופעּולת  העֹולמֹות, את להּוֹות מקֹור ׁשּנעׂשה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָועד

רק  הּוא הּבליּֿגבּול ּבאֹור יאיר 55הּצמצּום ׁשּלא ְְְִִִֶַַַָָֹ

החלל  (אֹור 56ּבמקֹום הּגדֹול ׁשּבעיגּול ּדזהּו . ְְִִֶֶֶַָָָָ

נגיעת  ּדענין הּצמצּום, ּבֹו נגע ְְְְְְִִִִַַַַַָהּבליּֿגבּול)

(ּבעיגּול) ׁשם רק יהיה ׁשהאֹור הּוא ְְִִִֶֶַַָָָהּצמצּום

לחּוץ  ּיתּגּלה היה 57ולא לא האֹור ּבעצם אבל [ ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבֹו נגע לא ּגם ׁשהּצמצּום הינּו ּכלל, ְְְְִִֶַַַַַָָֹהּצמצּום

ּגם  הּגילּוי להיֹות אפׁשר זה אֹור מּצד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ[ׁשּלכן,

ּבכל  ׁשהּכּונה  ּכיון  מּכלֿמק ֹום ְִֵֶַַָָָָָָָָּבעֹולמֹות],

ׁשּלמעלה  האֹור ּדעצם ּבּגילּוי (ּגם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּגילּויים

ּכל  ּד)סֹובב מ(הּׁשרׁש ּגם למעלה עֹולמֹות, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּגדר

המׁשכת  ּגם לכן יׂשראל, ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעלמין)

האדם. עבֹודת עלֿידי היא זה ְֲִֵֶַַָָָאֹור

ּׁשּכתּוב ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶַָָ

ּדבּגילּויים 58ּבהּמאמר  ְְֲִִַַַָ

 ֿ ממּלאּֿכל ּבכללּות. מדרגֹות ג' יׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

אֹורֿאיןֿסֹוף  ועצמּות סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִֵֵַָָָעלמין,

אּלה  מדרגֹות ּובג' ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ׁשּבּפסּוק  האהבֹות ג' לבב,59הם ּבכל ואהבּת, ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
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הוא 55) - פרצופים ה' מהמלכות שנחסרו ה', חסר אלה: ענינים שני דוגמת השמים" את עשית שב"את לומר יש ואולי

את  "עשית העולמות, להוות מקור ונעשית המלכות ירדה ועי"ז עצמם); בהם שינוים נעשה לא (אבל מהמלכות שנסתלקו

גו'". ובכ"מ.56)השמים ואילך. תתקכז ע' ח"ב תער"ב המשך בארוכה תרס"ו 57)ראה המשך פ. ע' תרמ"ג סה"מ ראה

ובכ"מ. קצדֿה. ואילך.58)ע' נד ע' שם תר"ס ה.59)סה"מ ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(הספירות  מוחין מדרגות: לשלוש נחלקות האצילות שבעולם הספירות

חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד) (הספירות מידות חכמהֿבינהֿדעת),

אנפין" "אריך לחמש: נחלקים ה'פרצופים' יותר ובפרטיות המלכות, וספירת

(בי  "אימא" (חכמה), "אבא" ו"נוקבא"(כתר), (המידות) אנפין" "זעיר נה),

והתהוות  בריאת ולצורך (מלכות),

בה' וחסרון צמצום נהיה העולמות

המלכות  בספירת שהם כפי הפרצופים

ÔB¯qÁ‰c ¯ÓBÏ LÈÂ והצמצום ¿≈«¿«ƒ»
האלוקי eÎÏÓa˙באור ‰È‰L∆»»««¿

‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‰pnnL∆ƒ∆»ƒ¿»»»
ÔB¯qÁ‰Ï ‰aÈq‰Â L¯M‰«…∆¿«ƒ»¿«ƒ»

,ÌÏBÚ‰c באופן נברא העולם ולכן ¿»»
לתיקון זקוק Ó‰שהוא ÏÎc¿»«

˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‡¯·pM∆ƒ¿»¿≈∆¿≈¿≈ƒ
È„Îa ‡e‰ ,[Ôe˜z CÈ¯»̂ƒƒƒ¿≈
˙eÎÏn‰c ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈnL∆ƒ«ƒ»¿««¿
.Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
ÌeˆÓv‰L Ì‚‰c ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ«¬«∆«ƒ¿
העולם  שבגללו החיסרון את שפעל

תיקון B‡‰a¯צריך ˜¯ ‰È‰»»«¿»
Ïe·b‰ ¯B‡a ,˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»»«¿

'‡lÓn'‰ L¯L) כל ה'ממלא אור …∆«¿«≈
בעולמות  שמתלבש Ì‚Âעלמין' (¿«

L¯BL) Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a»«¿ƒ¿∆
'··Bq'‰'עלמין כל ה'סובב אור «≈

'מקיף' בדרך בעולמות שמאיר

[‡l‡מלמעלה  בין ), הבדל שיש ∆»
באור  לצמצום ה'ממלא' באור הצמצום

‰ÌeˆÓvה'סובב' ˙ÏeÚtL∆¿««ƒ¿
Ïe·b‰ ¯B‡a אור של השורש »«¿

e‰55,BÓˆÚ‡ה'ממלא' ¯B‡‰a¿»«¿
,‰Ïa‚‰Â ‰„È¯È Ba ‰NÚpL∆«¬∆¿ƒ»¿«¿»»
אור  הוא ה'ממלא' אור הצמצום ולאחר

B˜Ó¯מוגבל ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï והנבראים ¿«∆»»

‰ÌeˆÓvהמוגבלים, ˙ÏeÚÙe¿««ƒ¿
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a שינוי פעלה לא »«¿ƒ¿

הצמצום  אלא האור של ומהותו בעניינו

˜¯ ‡e‰55¯È‡È ‡lL האור «∆…»ƒ
‰ÏÏÁהבליֿגבול  ÌB˜Óa56 הבריאה שקודם וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿∆»»

במובן  ('מקום' מקום נתינת הייתה ולא החלל כל את ממלא סוף אין אור היה

הוא  ברוך הקדוש שבו הצמצום ולאחר העולמות לבריאת אפשרות) – הרוחני

ואפשרות  מקום נתינת היינו חלל, נעשה כביכול, הצידה, הגדול אורו את סילק

‰Ïe·bŒÈÏa,לעולמות. ¯B‡) ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚaL e‰Êc שהוא האור ¿∆∆»ƒ«»«¿ƒ¿
ומכונה  עלמין' כל ל'סובב שורש

התחלה  או קצוות שאין להורות 'עיגול'

איןֿסוף  הוא כי Baוסוף Ú‚ (»«
ÌeˆÓv‰,עליו ÔÈÚcוהשפיע «ƒ¿¿ƒ¿«

¯B‡‰L ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙ÚÈ‚¿ƒ««ƒ¿∆»
‡ÏÂ (Ïe‚ÈÚa) ÌL ˜¯ ‰È‰Èƒ¿∆«»»ƒ¿…

ıeÁÏ ‰lb˙i57ÌˆÚa Ï·‡ [ ƒ¿«∆«¬»¿∆∆
¯B‡‰ שייכות מכל למעלה שהוא »

‰ÌeˆÓvלעולמות ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ¿
,ÏÏk לעיל ‰eÈכמבואר ¿»«¿

Ba Ú‚ ‡Ï Ìb ÌeˆÓv‰L ולא ∆«ƒ¿«…»«
שינוי שום בו vÓ„פעל ,ÔÎlL]∆»≈ƒ«

ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê ¯B‡∆∆¿»ƒ¿«ƒ
˙BÓÏBÚa Ìb יכולים לא והעולמות «»»

עליו  ולהסתיר ŒÏkÓלהעלים ,[ƒ»
‰ek‰L ÔÂÈk ÌB˜Ó המטרה »≈»∆««»»

(Ìbוהתכלית  ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎa¿»«ƒƒ«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ÌˆÚc ÈeÏÈba«ƒ¿∆∆»∆¿«¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ,˙BÓÏBÚ ¯„bÓƒ∆∆»¿«¿»«
(ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ(c L¯M‰)Ó≈«…∆¿≈»»¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡e‰ בני כי ƒ¿ƒƒ¿»≈
הבריאה כל תכלית הם ≈«ÔÎÏישראל

ŒÏÚ ‡È‰ ‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«∆ƒ«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È כשהאור וגם ¿≈¬«»»»

עניין  יש למטה מלמעלה נמשך

ההמשכה. את שפועלת ב'תפילה'

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM58 ∆»¿««¬»

'‚ LÈ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈeÏÈb·c¿«ƒƒ∆¿«¿»≈
ŒÏkŒ‡lÓÓ .˙eÏÏÎa ˙B‚¯„Ó«¿≈ƒ¿»¿«≈»
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ≈»»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈
'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«≈¿≈

באריכות. לעיל שנתבאר ¿e·‚'כפי
˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó«¿≈≈∆≈»«¬

˜eÒtaL59,z·‰‡Â הראשונה E··Ï,המדריגה ÏÎaהשניהÏÎa ∆«»¿»«¿»¿»¿»¿¿»
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יז 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

'לבב ּד'בכל האהבה .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּבכל

ׁשהחּיּות  ּדכיון ממּלאּֿכלֿעלמין, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהיא

ּבּנבראים  מלּוּבׁש הּוא ממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

חּיּות  נרּגׁש ההתּבֹוננּות עלֿידי לכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבפנימּיּותם,

לבב ּבכל היא והאהבה הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָזה

יצרי ּבׁשני היא 60- 'נפׁש ּד'בכל האהבה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

הּסֹובב' ׁש'אֹור ּדכיון סֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבבחינת

עלֿידי  לכן ּבעֹולמֹות, מהתלּבׁשּות למעלה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָהּוא

(סֹובב), ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ההפלאה ּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָׁשּנרּגׁש

[ּבכל  ּדמסירתֿנפׁש ּבאֹופן היא הוי' את ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָאהבתֹו

נפׁש את נֹוטל אפילּו ,לצאת 60נפׁש ׁשרֹוצה ,[ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

זֹו ואהבה ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. וליּכלל ְְְְֲִִִֵֵַָָמּמציאּותֹו

[ּבאֹופן  ההּׂשגה ּכי האלקית. ּבּנפׁש רק ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא

ההּׂשגה  מביאה ּדוקא ׁשאז והרּגׁשה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָּדהּכרה

להיֹות  יכֹולה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ּבהפלאה ְְְְְֲִֵַַַָָָָלאהבה]

הוי' ּבׁשם הּוא ׁשּׁשרׁשּה האלקית, ּבּנפׁש ,61רק ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבעצמּות היא 'מאד ּד'בכל והאהבה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ'סֹובב'.

אמּתית  ּכי  מ'ּסֹובב'. ּגם ׁשּלמעלה ְְֲִִִִֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿסֹוף 

 ֿ (מה אֹורֿאיןֿסֹוף ּבעצמּות הּוא ְְְְִֵַַַהּבליּֿגבּול

צּיּור  איזה ּבֹו יׁש הּסֹובב', 'אֹור ִֵֵֵֵֵֶֶַּׁשאיןּֿכן

עצמּות  ּגילּוי ׁשעלֿידי האהבה ולכן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוהגּבלה),

ּגבּול. ּבלי ,מאד ּבכל היא ְְְְִִֵֶָֹאֹורֿאיןֿס ֹוף

לג' האהבֹות ּדג' הּׁשּיכּות ׁשּמבאר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָּולאחרי

ג' ׁשל ענינם מּובן ּדמּזה מסים, הּנ"ל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמדרגֹות

ּבעֹולמֹות, מתלּבׁש הּוא ּד'ממּלא' ְְְִִֵֵֵַַַַָָהּמדרגֹות,

ׁשּי אבל מהתלּבׁשּות למעלה הּוא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָו'סֹובב'

ועצ  ּבגדר לעֹולמ ֹות, אינֹו אֹורֿאיןֿס ֹוף מּות ְְְֵֵֶֶַָָ

ָעֹולמֹות.

CÈ¯ˆÂ'ּדג ּבּׁשּיכּות הּבאּור ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְִִֵַַַָָָ

הּוא  ּדלמעלה, הּמדרגֹות לג' ְְְְֲִֵַַַַָָהאהבֹות

ּומהמׁש הּמדרגֹות, ּדג' הענינים הבנת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלאחרי
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עה"פ.60) בפירש"י) (הובא ספרי במשנה. א נד, א).61)ברכות (צד, פ"ד אגה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ELÙוהשלישית‡È‰ 'E··Ï ÏÎ·'c ‰·‰‡‰ .E„‡Ó ÏÎ·e «¿¿¿»¿…∆»«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ

ה' ÈÁ·c˙אהבת ˙eiÁ‰L ÔÂÈÎc ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿≈»∆««ƒ¿ƒ«
,Ì˙eiÓÈÙa ÌÈ‡¯·pa LaeÏÓ ‡e‰ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ בהתאם ¿«≈»»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»

בפרט, עולם וכל נברא כל של ‰‰˙eBa˙למהותו È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ בעניינו »≈«¿≈«ƒ¿¿
זה אור Ìbשל ‰Ê ˙eiÁ Lb¯ƒ¿»«∆«

‰·‰‡‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa'לה «∆∆««¬ƒ¿»«¬»
זו  התבוננות ÏÎaשבעקבות ‡È‰ƒ¿»

EÈ¯ˆÈ ÈLa - E··Ï60 היצר ¿»¿ƒ¿≈¿»∆
הרע  והיצר האלוקית) (הנפש הטוב

ז"ל  חכמינו כדרשת הבהמית), (הנפש

לבבך" "בכל בו שנאמר זה פסוק על

שהכוונה  להורות לבך" "בכל ולא

יצריך". "בשני ה' «¬»«‰‡‰·‰לאהבת
'ELÙ ÏÎ·'c נעלית אהבה שהיא ƒ¿»«¿¿

האלוקית לנפש רק ושייכת È‰ƒ‡יותר
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‡e‰ '··Bq‰ ¯B‡'L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚa»»»≈«¿≈

Ba Lb¯pL במעלתו המתבונן באדם ∆ƒ¿»
הסובב אור Œ¯B‡cשל ‰‡ÏÙ‰‰««¿»»¿

˙‡ B˙·‰‡ ,(··BÒ) ÛBÒŒÔÈ‡≈≈«¬»∆
Œ˙¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«

] LÙ על ז"ל חכמינו שדרשו כפי ∆∆
ELÙהכתוב ÏÎa שהכוונה , ¿»«¿¿

ה' ‡˙לאהבת ÏËB eÏÈÙ‡¬ƒ≈∆
ELÙ60,['ה באהבת שמתעורר ומי «¿¿

למצב מגיע זו ∆∆B¯Lˆ‰במדריגה
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ להיות לא היינו »≈ƒ¿ƒ

המגבי  הגדרים בתוך את מוגבל לים

לגמרי  מציאותו את ולבטל מציאותו

.ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÏÏkÈÏÂ¿ƒ»≈¿≈
BÊ ‰·‰‡Â עד נפשך" "בכל של ¿«¬»
נפש  LÙpaמסירות ˜¯ ‡È‰ƒ««∆∆

ÔÙB‡a] ‰‚O‰‰ Èk .˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ««»»¿∆
,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰c מתוך שבאה ¿«»»¿«¿»»

ועמוקה  פנימית בצורה התבוננות

‰‚O‰‰ ‰‡È·Ó ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»¿ƒ»««»»
‰·‰‡Ï הכרה ללא השגה ואילו ¿«¬»

ונשארת  בלב רגש מעוררת לא והרגשה

האדם  ממציאות מופשט ]דבר
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ‰‡ÏÙ‰a עד ««¿»»¿≈
מהבריאה  ומרומם נעלה הוא ‰‡È˜Ï˙,כמה LÙpa ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««∆∆»¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ dL¯ML61, הבליֿגבול באור שקשור 'BÒ··'השם ∆»¿»¿≈¬»»≈
העולמות.ו'מקיף' מגדרי E„‡Ó'שלמעלה ÏÎ·'c ‰·‰‡‰Â שהיא ¿»«¬»ƒ¿»¿…∆

נפשך", "בכל מאשר יותר עוד והגבלה, מדידה מכל למעלה È‰ƒ‡אהבה
˙ÈzÓ‡ Èk .'··Bq'Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Œ˙eÓˆÚa¿«¿≈∆¿«¿»«ƒ≈ƒ¬ƒƒ
˙eÓˆÚa ‡e‰ Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ איןֿסוף הוא שרק ≈
מדידה  מכל למעלה באמת גבול ובלי

'‡B¯והגבלה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó)«∆≈≈
¯eiˆ ‰ÊÈ‡ Ba LÈ ,'··Bq‰«≈≈≈∆ƒ

‰Ïa‚‰Â שלכן בחסידות כמבואר ¿«¿»»
עם  כי עלמין' כל 'סובב זה אור נקרא

יחס  ערך, איזה לו יש גבול בלי היותו

לעולמות  ‰‡‰·‰ושייכות ÔÎÏÂ ,(¿»≈»«¬»
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«¿
,E„‡Ó ÏÎa ‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿»¿…∆

.Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿
¯‡·nL È¯Á‡Ïe הרש"ב הרבי ¿«¬≈∆¿»≈

‰‡‰·B˙במאמרו  '‚c ˙eÎiM‰««»¿»«¬
,ÌÈÒÓ ,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈««¿«≈

‰fÓc דרגה לאיזו ההבנה מתוך ¿ƒ∆
משלוש  אחת כל קשורה באלקות

‚'האהבות ÏL ÌÈÚ Ô·eÓ»ƒ¿»»∆
˙B‚¯„n‰,באלוקות האמורות ««¿≈

‡e‰ '‡lÓÓ'c אלוקי אור ƒ¿«≈
'··BÒ'Â ,˙BÓÏBÚa LaÏ˙Óƒ¿«≈»»¿≈
Ï·‡ ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«¿¬»

˙BÓÏBÚÏ CiL אינו ולכ כאמור ן «»»»
אמיתי, גבול ‡Œ¯Bבלי ˙eÓˆÚÂ¿«¿

˙BÓÏBÚ ¯„‚a BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡≈≈¿∆∆»
כל  ללא באמת, גבול בלי והוא כלל

והגדרה. הגבלה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הדברים משמעות מה ¿»ƒ¿»ƒ
המדריגות  שלושת של ותוכנם שעניינם

שייכותם  על ההסבר מתוך מובנים

האהבות, «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,לשלוש
˙B·‰‡‰ '‚c ˙eÎiMa ¯e‡a‰«≈««»¿»«¬
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚Ï¿««¿≈ƒ¿«¿»
'‚c ÌÈÈÚ‰ ˙·‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬»«»ƒ¿»ƒ¿

,˙B‚¯„n‰ סדר לכאורה כלומר, ««¿≈
ומבינים  יודעים שתחילה הוא הדברים

הדרגות  שלושת של והתוכן העניין את

שייכותם  את להבין ניתן ואחרֿכך

האהבות Ê‰לשלושת ÔÈÚc ÚÓLÓ ¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ CLÓ‰Óe≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿««¬»«¿«¿ƒ¿»∆
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h"kyz'dיח ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

[ׁשג' זה ּדענין מׁשמע ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענינים

ּבג' ּבאּור מֹוסיף האהבֹות] ג' הם אּלה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָמדרגֹות

ּדהּטעם  ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ויׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּמדרגֹות.

נכללים  ׁשּבהם מדרגֹות ג' למעלה ׁשּיׁשנם זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּדלמעלה  הּגילּויים ּכל ּכי הּוא, - הּגילּויים ְְִִִִִִַַַָָָּכל

ה' ׁשּבאהבת וכיון האדם, עבֹודת ּבׁשביל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהם

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּדלית העבֹודה, עיקר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ[ׁשהיא

ּבכל 62ּדרחימּותא  לבב ּבכל האהבֹות, ג' יׁשנם [ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

הּגילּויים  ּכל ּכללּות לכן ,מאד ּובכל ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנפׁש

ו'סֹובב' ('ממּלא' מדרגֹות לג' נחלקים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדלמעלה

לג' ׁשּבהתאם מ'ּסֹובב') ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָואֹורֿאיןֿס ֹוף

הּוא  ּבּוריֹו על ענין ׁשהבנת וכיון הּנ"ל. ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאהבֹות

לכן  וׁשרׁשֹו, מיסֹודֹו אֹותֹו ׁשּמבארים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָעלֿידי

הּמדרגֹות  ג' ׁשל (ּבהּמאמר) הּבאּור ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָהתחלת

ּכי  האהבֹות, ג' הם ׁשּבהם אי הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּדלמעלה

הּמדרגֹות. ג' ׁשּנמׁשכּו לזה והּסיּבה הּׁשרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹזהּו

הענינים LÈÂיו"ד) ּבפנימּיּות ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְִִִִִַַַַָָ

הענינים  ג' וגילּוי ׁשהמׁשכת זה ְְְִִִֶֶַַַָָָעל

הּוא  ֿ סֹוף אֹורֿאין ועצמּות ו'סֹובב' ְְְְִֵֵֵַַּד'ממּלא'

נפׁש ּובכל לבב ּדבכל האהבֹות ג' ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָעלֿידי

היא  הּגילּויים ּבכל הּכּונה ּכי הּוא, - מאד ְְְִִִִֶַַַָָָָֹּובכל

העֹולם, ּבריאת  אחרּֿכ ּתהיה ׁשעלֿידם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכדי

ׁשּכל  ּבאֹופן היתה העֹולם ׁשּבריאת ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָולכן

ׁשּבֹו האדם,63הענינים עבֹודת עלֿידי יתּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

להּקּב"ה  ׁשּוּתף האדם יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכדי

ּבנֹוגע  הּוא עלּֿדר ֿזה ּבראׁשית, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבמעׂשה

(המׁש ׁשהתהּוּותם ּדלמעלה, כתם)להּגילּויים  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ׁשּלהם  ׁשהּגילּוי ּבאֹופן ׁשהּׁשּוּתפּות 64היתה ּבכדי האדם, עבֹודת עלֿידי יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגם  אּלא עצמֹו ּבעֹולם רק לא ּתהיה ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה האדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשל

האדם  עבֹודת ׁשעיקר וכיון העֹולם. ּבריאת היתה ׁשעלֿידם ּדלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבּגילּויים

ּדג' הּגילּוי לכן (ּכּנ"ל), ּדרחימּותא ּכפּולחנא ּפּולחנא ּדלית ה' אהבת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּוא
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ג.62) מב, שלח לקו"ת וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר בששת 63)ראה שנברא מה כל 51 שבהערה המדרש וכלשון

תיקון. צריך בראשית שלהם.64)ימי ה"תיקון" שהוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‚a ¯e‡a ÛÈÒBÓ [˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó '‚L]∆«¿≈≈∆≈»«¬ƒ≈¿

˙B‚¯„n‰ לשלושת האהבות שלוש בין הקשר את מבינים תחילה זה ולפי ««¿≈
סדר  ולכאורה הדרגות, בשלושת הבנה לתוספת באים אחרֿכך ורק הדרגות

תמוה. זה

,‰Êa ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«≈«≈ƒ»∆
ההסבר  שדווקא לכך ההסברים אחד

הדרגות  שלושת בין ההתאמה על

באלוקות  הדרגות ושלושת ה' באהבת

דרגות  של והעניין התוכן בהבנת מוסיף

הוא  ÌLiLאלו ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆∆¿»
˙B‚¯„Ó '‚ ‰ÏÚÓÏ כלליות ¿«¿»«¿≈

ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk ÌÈÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»ƒ»«ƒƒ
מלמעלה  הדרגות שבכל האלוקות של

בעולמות  המתלבש לאור עד מעלה

- ‰ÌÈÈeÏÈbממש Ïk Èk ,‡e‰ƒ»«ƒƒ
‰ÏÚÓÏcהשונות הדרגות ‰Ìבכל ƒ¿«¿»≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La כך כי ƒ¿ƒ¬«»»»
לעיל  כמבואר הבריאה, כוונת נשלמת

‡È‰L] '‰ ˙·‰‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿«¬«∆ƒ
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ,'ה את האדם של ƒ«»¬»

הזוהר ÁÏet‡כמאמר ˙ÈÏc¿≈¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk62 אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»

כעבודת  יותר) ונעלית (חשובה עבודה

‰‡‰·B˙,האהבה  '‚ ÌLÈ [∆¿»»«¬
ÏÎ·e ELÙ ÏÎa E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
Ïk ˙eÏÏk ÔÎÏ ,E„‡Ó¿…∆»≈¿»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ¿«¿»∆¿»ƒ
'‡lÓÓ') ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Â '··BÒ'Â¿≈¿≈
Ì‡˙‰aL ('··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿∆¿≈
ÔÂÈÎÂ .Ï"p‰ ˙B·‰‡ '‚Ï¿«¬««¿≈»
‡e‰ BÈ¯ea ÏÚ ÔÈÚ ˙·‰L∆¬»«ƒ¿»«¿
B˙B‡ ÌÈ¯‡·nL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿»¬ƒ

,BL¯LÂ B„BÒÈÓ ולא מעיקרו, ƒ¿»¿
שלו וההסתעפויות ≈«ÔÎÏמהתוצאות

(¯Ó‡n‰a) ¯e‡a‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««≈¿««¬»
‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚ ÏL∆««¿≈ƒ¿«¿»
מלמעלה  הגילויים כל את הכוללות

לעיל ‰Ìכאמור Ì‰aL CÈ‡ ‡e‰≈∆»∆≈
L¯M‰ e‰Ê Èk ,˙B·‰‡‰ '‚»«¬ƒ∆«…∆
'‚ eÎLÓpL ‰ÊÏ ‰aÈq‰Â¿«ƒ»¿∆∆ƒ¿¿

˙B‚¯„n‰ ניתן זה ביאור אחרי ורק ««¿≈

עצמן. הדרגות בשלושת יותר ועמוקה יותר טובה להבנה להגיע

‰Ê ÏÚ ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ („"ÂÈ¿≈«¿«««ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ«∆
˙eÓˆÚÂ '··BÒ'Â '‡lÓÓ'c ÌÈÈÚ‰ '‚ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿≈¿«¿
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ˙B·‰‡‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«¿≈»«¬ƒ¿»¿»¿¿»

E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ושלושת «¿¿¿»¿…∆
"השורש  כאמור, הן, הללו האהבות

- הללו לגילויים Èkוהסיבה" ,‡e‰ƒ
‰ek‰ והתכלית ÏÎaהמטרה ««»»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰ בכל האלוקי האור של «ƒƒ
Ì„ÈŒÏÚLהמדריגות  È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«»»

˙‡È¯a CkŒ¯Á‡ ‰È‰zƒ¿∆««»¿ƒ«
˙‡È¯aL BÓk ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿»≈¿∆¿ƒ«

‰˙È‰ ÌÏBÚ‰מלכתחילהÔÙB‡a »»»¿»¿∆
BaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL63ewz˙È ∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿

שלימות לידי ≈¿»È„ÈŒÏÚויבואו
ŒÏÚL È„Îa ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¿≈∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»»»»
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«
,‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰Ï¿«ƒƒƒ¿«¿»
(Ì˙ÎLÓ‰) Ì˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»«¿»»»
ÈeÏÈb‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆«ƒ

Ì‰lL64 ךֿהוא מהקדושֿברו ∆»∆
עולמות  ולברוא להתגלות בעצמו,

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
Ì„‡‰ ÏL ˙eÙzeM‰L È„Îaƒ¿≈∆«»∆»»»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ

BÓˆÚ ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï ‰È‰z על ƒ¿∆…«»»«¿
את  ומשלים 'מתקן' שהאדם ידי

ÌÈÈeÏÈbaהבריאה Ìb ‡l‡∆»««ƒƒ
‰˙È‰ Ì„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»∆«»»»¿»

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a,חלק לאדם יהיה ¿ƒ«»»
מכוח  יהיו שלהם והגילוי וההמשכה

B·Ú„˙עבודתו. ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«¬«
˙ÈÏc '‰ ˙·‰‡ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¬«¿≈
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»
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יט 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

הענינים  ּכל נכללים (ׁשּבהם הּנ"ל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמדרגֹות

לבב ּדבכל האהבֹות ג' עלֿידי הּוא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָּדּלמעלה),

ׁשהענינים  ועלֿידי .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּובכל

עבֹודת  עלֿידי ּומתּגּלים נמׁשכים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּדלמעלה

מּכמֹו יֹותר למעלה עלּיה ּבהם נעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהאדם,

מּצדֿעצמם  .65ׁשהם ְִֵֶַַָ

e‰ÊÂ ּדעצמּות הּגילּוי ּדהמׁשכת למׁשה, ּתפּלה ¿∆ְְְְְְִִֶַַַַָָֹ

מ'ּסֹובב', ׁשּלמעלה ְְִֵֵֶַָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּתפּלה  עלֿידי היתה ּבמלכּות, מׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהמׁשי

עליֹון' 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון הגם ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹּדוקא,

אֹורֿאיןֿסֹוף  (עצמּות מ'עּתיק' ְְִֵֵֵֶַַַׁשּמקּבל

להמׁשי ּביכלּתֹו היה מ'ּסֹובב') ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה

ּכי  למּטה, מּלמעלה ּבדר זה אֹור ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָּבמלכּות

ּתפּלה, עלֿידי היא האֹור ׁשהמׁשכת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

נׁשלמת  למעלה), מּלמּטה ּבדר) האדם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָעבֹודת

ועלֿידיֿזה  האֹור, נאצל ׁשּבׁשבילּה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּונה

ׁשּלֹו. ּבּבליּֿגבּול ּומתוּסף עלּיה ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָנעׂשה

ׁשהּוא  ּכמֹו רק לא הּוא  ׁשּבֹו ְְְִֶֶֶַַֹׁשהּבליּֿגבּול 

צמצּום  ּבֹו ׁשּי ׁשאין האֹור עצם ְְִִֵֶֶֶַַַָָמּצדֿעצמֹו,

העצמּות. מּצד ׁשהּוא ּכמֹו (ּגם) אּלא ְְְִִֶֶַַַָָוסילּוק,

ּכמֹו האֹור עלֿידי ׁשּנעׂשה הּמלכּות ּבנין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָולכן,

עד. עדי ּבנין הּוא - מׁשה ּתפּלת עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמׁש

ּבגילּויים CÈ¯ˆÂיא) ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי ּבאּור, ¿»ƒְֲִִִֵֶַַָָ

ע  עלֿידי האדם ּדלמעלה בֹודת ְְְֲִֵַַַָָָָ

(ּבעיקר  היא 66הּוא ׁשּלהם והּגילּוי ּכׁשההמׁשכה ( ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ההמׁשכה  היתה מׁשה ּתפּלת ׁשעלֿידי ּדזה וכיון האדם, עבֹודת ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעלֿידי

ספירת  וגם ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל (ּכנסת יׂשראל ּכנסת ּבנֹוגע רק הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּגילּוי

והּגילּוי  ׁשההמׁשכה לֹומר לכאֹורה ׁשּי אין למׁשה ּבנֹוגע אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמלכּות),

ׁשּמאירים  הּוא העׁשיר ּדענין עׁשיר, הּוא מׁשה ׁשהרי ּתפּלתֹו, עלֿידי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה

ׁשּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדעצמּות הּגילּוי ואפילּו הּגילּויים, ּכל ּבגילּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָאצלֹו
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שנעשית 65) העלי' בדוגמת עלי' בהם נעשה דלמעלה, בהענינים האדם מחשבת שע"י אֿב, שג, ב כרך לקו"ד עד"ז ראה

דלמעלה  בהענינים דהעלי' לומר, ויש מצוה). בהם כשמקיימים (ומכש"כ ה' לעבודת תועלת שמביאים ע"י גשמיים בדברים

(ולא  עצמם הענינים להמשכת בנוגע היא האדם שעבודת מכיון יותר, נעלה באופן היא האדם עבודת ע"י שנמשכים ע"י

ה'). לעבודת בהם משתמש שהאדם הקודמת.66)רק הערה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האהבה כעבודת עבודה ‰ÈeÏÈbאין ÔÎÏ ,(Ï"pk) מלמעלה וההמשכה ««»≈«ƒ

‰ÌÈÈÚלמטה  Ïk ÌÈÏÏÎ Ì‰aL) Ï"p‰ ˙B‚¯„n‰ '‚c¿««¿≈««∆»∆ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ˙B·‰‡‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»«¿≈»«¬ƒ¿»¿»¿¿»

.E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ«¿¿¿»¿…∆
‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ«¿≈
Ì‰a ‰NÚ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬∆»∆

כביכול, עצמם, האלקות «iÏÚ¬ƒ‰בעניני
Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿∆≈

ÌÓˆÚŒ„vÓ65 עילוי פועל והאדם ƒ««¿»
כביכול. באלוקות, והוספה

˙ÎLÓ‰c ,‰LÓÏ ‰lÙz e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿…∆¿«¿»«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰«ƒ¿«¿≈
CÈLÓ‰L ,'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ,˙eÎÏÓa ‰LÓ…∆««¿»¿»«¿≈

,‡˜Âc ‰lÙz עבודת הוא שעניינה ¿ƒ»«¿»
למעלה, מלמטה ÔÂÈÎcהאדם Ì‚‰¬«¿≈»

'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ‡e‰ ‰LnL∆…∆««∆¿
˙eÓˆÚ) '˜ÈzÚ'Ó Ïa˜nL∆¿«≈≈«ƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»
BzÏÎÈa ‰È‰ ('··Bq'Óƒ≈»»ƒ»¿
‰Ê ¯B‡ ˙eÎÏÓa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ««¿∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a ומצד ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
אפשר  היה משה של ומעלתו כוחו

ללא  גם הזו ההמשכה את לפעול

היתה  ההמשכה זאת ובכל תפילה,

"תפלה ידי על Èkƒלמשה"דווקא
‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»«»ƒ
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¬«»»»
,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a)¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
dÏÈ·LaL ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»∆ƒ¿ƒ»

¯B‡‰ Ïˆ‡,מלכתחילהŒÏÚÂ ∆¡«»¿«
‰ÊŒÈ„È נשלמת אכן הכוונה כאשר ¿≈∆

ÛqÂ˙Óe ‰iÏÚ Ba ‰NÚ«¬∆¬ƒ»ƒ¿«≈
BlL Ïe·bŒÈÏaa עוד נהיה והוא «¿ƒ¿∆

ומשמעות  כביכול. גבול, בלי יותר

היא  BaLהדברים Ïe·bŒÈÏa‰L∆«¿ƒ¿∆
‡e‰L BÓk ˜¯ ‡Ï ‡e‰ האור …«¿∆

אור BÓˆÚŒ„vÓ,הבליֿגבול בתור ƒ««¿
Baשהוא CiL ÔÈ‡L ¯B‡‰ ÌˆÚ∆∆»∆≈«»

,˙eÓˆÚ‰ „vÓ ‡e‰L BÓk (Ìb) ‡l‡ ,˜eÏÈÒÂ ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ∆»«¿∆ƒ«»«¿
יותר  באופן הוא הבליֿגבול עניין בעצמותו והרי האור של מקורו המאור,

ממנו. ומתפשט המתגלה באור מאשר ‰eÎÏn˙נעלה ÔÈa ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«««¿
- ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚ CLÓpL BÓk ¯B‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»¿∆ƒ¿»«¿≈¿ƒ«…∆

„Ú È„Ú ÔÈa ‡e‰ ועלֿידו ƒ¿»¬≈«
בגלל  נצחי, באופן נבנית המלכות

האדם  בעבודת שיש המיוחדת המעלה

ההמשכה  לגבי למעלה מלמטה

לעיל  כמבואר למטה מלמעלה

באריכות.

,¯e‡a CÈ¯ˆÂ (‡È לעיל באמור ¿»ƒ≈
ידי  על היא האור המשכת שכאשר

עילוי  נעשה (תפילה) האדם עבודת

עצמו NÚpL‰באור ÈeÏÈÚ‰c¿»ƒ∆«¬»
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈ‚a«ƒƒƒ¿«¿»«¿≈

¯˜ÈÚa) ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú66( ¬«»»»¿ƒ»
Ì‰lL ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰Lk¿∆««¿»»¿«ƒ∆»∆
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«»»»

ÔÂÈÎÂכיוון כך זה אין Êc‰שבעניינו ¿≈»¿∆
‰˙È‰ ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«…∆»¿»
˜¯ ‡e‰ ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ«
˙Òk) Ï‡¯NÈ ˙Òk Ú‚Ba¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆

,BËeLÙk Ï‡¯NÈ ישראל בני ƒ¿»≈ƒ¿
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ Ì‚Â של השורש ¿«¿ƒ«««¿

ישראל  Ú‚Baכנסת Ï·‡ ,(¬»¿≈«
‰LÓÏ עצמו‰¯B‡ÎÏ CiL ÔÈ‡ ¿…∆≈«»ƒ¿»

ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰L ¯ÓBÏ«∆««¿»»¿«ƒ
,B˙lÙz È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ אלא »¿»«¿≈¿ƒ»

התפילה  ללא גם אצלו האיר הגילוי

¯ÈLÚ ‡e‰ ‰LÓ È¯‰L שלא ∆¬≈…∆»ƒ
מאומה, לו ‰ÈLÚ¯חסר ÔÈÚc¿ƒ¿«∆»ƒ

ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡ ÌÈ¯È‡nL ‡e‰∆¿ƒƒ∆¿¿ƒ
ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk,הדרגות בכל »«ƒƒ

Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«ƒ¿«¿
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h"kyz'dכ ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

וההֹוספה  העלּיה ועלּֿפיֿזה לעֹולמֹות, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָמּׁשּיכּות

היא  מׁשה ּתפּלת עלֿידי ּבהאֹור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּנעׂשית

עצמֹו. מׁשה לגּבי ולא אחרים לגּבי רק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹלכאֹורה

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹויׁש

ּבכנסת  ענין איזה ּכׁשחסר לכן יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשל

ּדנֹוסף  אצלֹו, ּגם הענין ׁשחסר ּכמֹו הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל ,

היה  ליׂשראל ׁשחסר זה על ׁשּלֹו ׁשהּצער ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

החסר, היה עצמֹו ׁשהּוא ּכאילּו ּביֹותר ּגדֹול ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָצער

ׁשּלֹו החּסרֹון היה ּדיׂשראל החּסרֹון ּגם .67הּנה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

רׁש"י  ּובלׁשֹון 'חד', הם ויׂשראל מׁשה 68ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ולכן, מׁשה. הם ויׂשראל יׂשראל, הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּמׁשה

הּגילּויים, ּכל ּבֹו והאירּו עׁשיר היה ׁשּמׁשה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהגם

הּגילּוי, חסרים היּו ׁשּיׂשראל ּכיון ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכלֿמקֹום

נתחּדׁש מׁשה) ׁשל (ּתפּלתֹו עבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹורק

הּגילּוי  נתחּדׁש מׁשה לגּבי ּגם - לגּבם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּגילּוי

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדזה [ּולהֹוסיף, ּתפּלתֹו. ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעלֹות  וכל העיקרי. ענינֹו זהּו יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבחינת  ּברּוחנּיּות, ּגם עׁשיר ׁשהיה זה ּכֹולל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו,

טפלים, הם - מ'עּתיק' ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ'ּדעת

ׁשל  רֹוען ׁשהיה זה לגּבי  חיצֹונּיּות, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

מׁשה 69יׂשראל  לגּבי ׁשּגם יֹותר יּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הגם  ּתפּלה, עלֿידי הּגילּוי ׁשּמּצד נתחּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

האירּו עליֹון') 'ּדעת (ּבחינת ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָהעׁשירּות

ׁשהאירּו זה ּכי הּגילּויים, ּכל לפניֿזה ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאצלֹו

החיצֹונּיּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו, העׁשירּות מּצד לפניֿזה ּגם הּגילּויים ּכל ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

הּגילּוי  נתחּדׁש יׂשראל, ׁשל רֹוען ׁשהּוא זה ׁשּלֹו, להּפנימּיּות ּבנֹוגע אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבֹו.

ׁשּנמׁשכּו עלֿידי ּדלמעלה ּבּגילּויים ׁשּנעׂשה העילּוי ולכן ּתפּלה]. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

מׁשה. ּבנֹוגע ּגם הּוא (ּתפּלה), עבֹודה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹעלֿידי
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ד"ה 67) ראה - שלו החסרון (כמו) הוא התפלל) זה (שעל דכנס"י שהחסרון אף - עשיר תפילת נקראת משה שתפילת וזה

ואילך). רפ ע' תמוז סה"מ (תו"מ ט סעיף הנ"ל תשכ"ט למשה כא.68)תפילה כא, (חוקת) "ואם 69)פרשתנו אמר ולכן

נפשו  נתן שמשה  אף תורה, אפילו כי - שם) פירש"י לב. לב, (תשא כולה" התורה מכל - כתבת אשר מספרך נא מחני אין

חכ"א  לקו"ש בארוכה וראה כישראל. דמשה, הפנימיות אינה וש"נ), ד. פ"ל, שמו"ר א. טז, לבשלח (מכילתא התורה על
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‰iÏÚ‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ«»»»¿«ƒ∆»¬ƒ»
‡È‰ ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚ ¯B‡‰a ˙ÈNÚpL ‰ÙÒB‰‰Â¿«»»∆«¬≈¿»«¿≈¿ƒ«…∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ Èa‚Ï ˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ידי על הם והגילויים ההמשכות שלגביהם ƒ¿»«¿«≈¬≈ƒ
BÓˆÚ.התפילה  ‰LÓ Èa‚Ï ‡ÏÂ¿…¿«≈…∆«¿

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ ֿ שמכל ¿≈««≈»∆
משה  לגבי גם דבר של לאמיתו מקום

פועל  שכן כזה באופן היא ההמשכה

הנמשך באור LnL‰עילוי ÔÂÈÎc¿≈»∆…∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰»∆ƒ¿»≈
היא  ישראל לבני משה של והשייכות

ביותר  ופנימית ÒÁLk¯עמוקה ÔÎÏ»≈¿∆»≈
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎa ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ìb ÔÈÚ‰ ¯ÒÁL BÓk ‡e‰¿∆»≈»ƒ¿»«
¯Úv‰L ‰ÊÏ ÛÒBc ,BÏˆ‡∆¿¿»»∆∆«««
Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÁL ‰Ê ÏÚ BlL∆«∆∆»≈¿ƒ¿»≈
eÏÈ‡k ¯˙BÈa ÏB„b ¯Úˆ ‰È‰»»««»¿≈¿ƒ

,¯ÒÁ‰ ‰È‰ BÓˆÚ ‡e‰L וכיון ∆«¿»»∆»≈
למרות  הוא, גם הרי גדול צער לו שיש

בו  שיש במצב נמצא עשיר, היותו

מסויים  ‰ÔB¯qÁחיסרון Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ»
BlL ÔB¯qÁ‰ ‰È‰ Ï‡¯NÈc67 ¿ƒ¿»≈»»«ƒ»∆
עצמו. לו גם חסר הענין כל Èkƒוכאילו

,'„Á' Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓ אחד …∆¿ƒ¿»≈≈«
¯È"Lממש ÔBLÏ·e68‰LnL ƒ¿«ƒ∆…∆

Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈ ‡e‰ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
‰LÓ אפשר ואי אחת מציאות היינו …∆

ביניהם. ולהפריד ‰‚Ìלחלק ,ÔÎÏÂ¿»≈¬«
‰LnLעצמו ÈLÚ¯מצד ‰È‰ ∆…∆»»»ƒ

eÏÈb‰ Ïk Ba e¯È‡‰Â,ÌÈÈ גם ¿≈ƒ»«ƒƒ
מצידו, ובקשה תפילה «ŒÏkÓƒללא

eÈ‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈk ÌB˜Ó»≈»∆ƒ¿»≈»
È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,ÈeÏÈb‰ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«ƒ¿««¿≈
(‰LÓ ÏL B˙lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»∆…∆
Ìb - Ìa‚Ï ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ¿«»«
ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ ‰LÓ Èa‚Ï¿«≈…∆ƒ¿«≈«ƒ

B˙lÙz È„ÈŒÏÚ הגילוי דומה ואינו «¿≈¿ƒ»
ד"תפלה  העבודה קודם לו שהאיר

אחרֿכך. בו שהאיר לגילוי למשה"

BÈÚ e‰Ê ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰ ‰LnL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe]¿ƒ¿∆∆…∆»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»
Ìb ¯ÈLÚ ‰È‰L ‰Ê ÏÏBk ,BlL ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .È¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒ¿»««¬∆≈∆∆»»»ƒ«

,˙eiÁe¯a בו ÈzÚ'Ó˜'והאירה Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa ¿»ƒ¿ƒ«««∆¿∆¿«≈≈«ƒ
- באריכות לעיל Ê‰כמבואר Èa‚Ï ,˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ,ÌÈÏÙË Ì‰≈¿≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«≈∆

Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‰È‰L69 ולכן ∆»»»∆ƒ¿»≈
צאן  ישראל, בני של ומצבם מעמדם

גם  ומשפיע מאד לו נוגע מרעיתו,

את  מקבל עצמו הוא שבו האופן

העליונות. וההמשכות »¿ŒÏÚÂהגילויים
Èa‚Ï ÌbL ¯˙BÈ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtƒ∆»≈∆«¿«≈

‰LÓ לא אכן ומצבו מעמדו שמצד …∆
גם  מכלֿמקום לתפילה, זקוק היה

È„ÈŒÏÚלגביו ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈
˙e¯ÈLÚ‰ „vnL Ì‚‰ ,‰lÙz¿ƒ»¬«∆ƒ«»¬ƒ
('ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa) BlL∆¿ƒ«««∆¿

‰ÊŒÈÙÏ Ìb BÏˆ‡ e¯È‡‰ לפני ≈ƒ∆¿«ƒ¿≈∆
למשה" "תפלה של «Ïkהעבודה

e¯È‡‰L ‰Ê Èk ,ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ∆∆≈ƒ
ŒÈÙÏ Ìb ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk BÏˆ‡∆¿»«ƒƒ«ƒ¿≈
‡e‰ ,BlL ˙e¯ÈLÚ‰ „vÓ ‰Ê∆ƒ«»¬ƒ∆
Ï·‡ .BaL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ∆¬»
‰Ê ,BlL ˙eiÓÈt‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒƒ∆∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰L∆»∆ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈

.[‰lÙz¿ƒ»
ÔÎÏÂדבר של ‰ÈeÏÈÚלאמיתו ¿»≈»ƒ

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈba ‰NÚpL∆«¬»«ƒƒƒ¿«¿»
È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿¿«¿≈
Ìb ‡e‰ ,(‰lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»«

‰LÓ Ú‚Ba בני לגבי רק ולא ¿≈«…∆
זקוקים  היו שמלכתחילה ישראל

לפעול  כדי למעלה מלמטה לעבודה

הללו. ההמשכות את

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71



כי 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ׁשּבכל BÓÎeיב) ּדמׁשה ּבאתּפׁשטּותא הּוא כן ¿ְְְְְִֵֶֶַָָֹ

ּבעל  אדמּו"ר מו"ח לכ"ק עד ְְַַַַּדֹור,

ׁשהּוא  זה הּוא והּפנימי העיקרי ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּגאּולה,

ענינֹו הם ּדיׂשראל והענינים יׂשראל, ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָרֹוען

ׁשּנתחּדׁש העילּוי לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדהּנׂשיא.

עלֿידי  ּתּמּוז ּדי"ב ּובּגאּולה ּכסלו ּדי"ט ְְְְְְִֵֵַַַַָָּבּגאּולה

,החֹוׁש מן האֹור ּכיתרֹון ׁשהּוא ְְֲִִֶֶַַַָָהּמאסר,

ׁשּי לא להּנׂשיאים ׁשּבנֹוגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּדלכאֹורה,

ענין  איזה לגּבם היה ּבּמאסר ׁשּבהיֹותם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלֹומר

ּדבעל  הּידּועה מהּׂשיחה ּגם [וכּמּובן ,חֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל

הּזקן 70הּגאּולה  אדמּו"ר ׁשל להּמאסר ּבנֹוגע ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּלגּבם  מּובן, ּדמּזה ּבהסּכמתֹו, היה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּמאסר

רק  הם ּדהּמאסר  וההסּתרים ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָההעלמֹות

האֹור. יתרֹון עלֿידיֿזה נעׂשה אי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּבחיצֹונּיּות],

ענינם  ׁשעיקר ּדכיון ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

ּונׂשיאי  יׂשראל רֹועי ׁשהם זה הּוא הּנׂשיאים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשל

ׁשהיה  ּדהּמאסר וההסּתר ההעלם לכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל,

לגּבי  ּגם והסּתר העלם הּוא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבנֹוגע

ּכׁשהחֹוׁש מהּמאסר, ּבּגאּולה ולכן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנׂשיאים.

האֹור. יתרֹון נעׂשה לאֹור, ְְֱֲִֶֶַַָנהפ

ׁשהּׁשּיp‰Â‰יג) ד) (סעיף לעיל כּות נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָ

ּתּמּוז  ּודי"ב ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵַַָּדהּגאּולה

להענינים  (הן הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלהּמזמֹור

לענינֹו ּומּכלֿׁשּכן) ּבּמזמֹור, ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּפרטּיים

ּתפּלת  למׁשה, ּתפּלה - הּמזמֹור ּדכללּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹוּתֹוכנֹו

ּדענין  מהּמאמר  לעיל הּמּובא ועלּֿפי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעׁשיר.

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ּגילּוי הּוא ְֲִִֵַָהעׁשירּות

עׁשיר  ּדתפּלת [והּׁשּיכּות מ'סֹובב' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

הּמלכּות  ׁשּבנין ּבכדי ּכי היא לעׁשירּות ׁשּתּבנה) ּגזֹור כּו' ּפלֹונית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ(מדינה

עצמּות  ּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא עד, עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(הּמדינה)

ּודי"ב  ּכסלו ּדי"ט ּבּגאּולה ׁשּנעׂשה האֹור ּדיתרֹון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף],

ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגילּוי המׁשכת הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתּמּוז
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‡˙eËLt˙‡a ‡e‰ ÔÎ BÓÎe (·Èוההתפשטות LÓc‰ההארה ¿≈¿ƒ¿«¿»¿…∆

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú ,¯Bc ÏÎaLהריי"צ ÏÚaהרבי ∆¿»«¿«¿««
‰Ïe‡b‰,תמוז י"ב e‰L‡של ‰Ê ‡e‰ ÈÓÈt‰Â È¯˜ÈÚ‰ BÈÚL «¿»∆ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ∆∆

‡ÈNp‰c BÈÚ Ì‰ Ï‡¯NÈc ÌÈÈÚ‰Â ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯»∆ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ
מאד. לו ונוגעים

ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈»ƒ
‰Ïe‡ba LcÁ˙pL אדמו"ר של ∆ƒ¿«≈«¿»

Ïe‡b·e‰הזקן ÂÏÒk Ë"Èc של ¿ƒ¿≈«¿»
הריי"צ ŒÏÚאדמו"ר Êenz ·"Èc¿««

ÔB¯˙Èk ‡e‰L ,¯Ò‡n‰ È„È¿≈««¬»∆¿ƒ¿
,CLBÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ המאיר שאור »ƒ«∆

חושך  לו שקדם ולאחר החושך מתוך

רגיל  אור על ויתרון מעלה לו יש

Ú‚BaL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿≈«
ÌÈ‡ÈNp‰ÏעצמםCiL ‡Ï ¿«¿ƒƒ…«»

‰È‰ ¯Ò‡na Ì˙BÈ‰aL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿»««¬»»»
CLBÁ ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ Ìa‚Ï¿«»≈∆ƒ¿»∆∆
ומצבם  מעמדם על והסתר והעלם

מעלה  בכזו נמצאים הם כי הרוחני

מגביל  לא דבר ששום ומדריגה

ÁÈO‰Ó‰לגביהם, Ìb Ô·enÎÂ]¿«»«≈«ƒ»
‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ‰Úe„i‰70 הרבי «¿»¿«««¿»

ÏLהריי"צ ¯Ò‡n‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿««¬»∆
‰È‰ ¯Ò‡n‰L Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈∆««¬»»»
,Ô·eÓ ‰fÓc ,B˙ÓkÒ‰a¿«¿»»¿ƒ∆»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ìa‚lL∆¿«»««¿»¿«∆¿≈ƒ
˙eiBˆÈÁa ˜¯ Ì‰ ¯Ò‡n‰c¿««¬»≈«¿ƒƒ
המאסר  בעת גם הרי בפנימיותם אבל

והראיה  מההגבלות, למעלה הם עצמו

היה  לא לזה, מסכימים היו לא שאם

מתקיים], ŒÏÚהמאסר ‰NÚ CÈ‡≈«¬∆«
¯B‡‰ ÔB¯˙È ‰ÊŒÈ„È לכאורה והרי ¿≈∆ƒ¿»

חושך? כלל היה לא לגביהם

ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«≈«≈ƒ
ÈÚL˜¯ההסברים ÔÂÈÎc ,‰Êa»∆¿≈»∆ƒ«

‰Ê ‡e‰ ÌÈ‡ÈNp‰ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆«¿ƒƒ∆
È‡ÈNe Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ Ì‰L∆≈≈ƒ¿»≈¿ƒ≈
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«∆¿≈¿«∆¿≈
Ú‚Ba ‰È‰L ¯Ò‡n‰c¿««¬»∆»»¿≈«

Ï‡¯NÈ העלם היה אכן שלגביהם ƒ¿»≈
במעלתם  אינם (שהרי והסתר

הנשיאים) של ‰e‡ומדריגתם
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰"ו"חושךÌb ∆¿≈¿∆¿≈«

CLBÁ‰Lk ,¯Ò‡n‰Ó ‰Ïe‡ba ,ÔÎÏÂ .ÌÈ‡ÈNp‰ Èa‚Ï¿«≈«¿ƒƒ¿»≈«¿»≈««¬»¿∆«∆
המאסר  של וההסתר ‰‡B¯וההעלם ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰ באופן ∆¡«¿«¬∆ƒ¿»

החושך". מתוך האור "יתרון של הנעלה

Ë"Èc ‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰L („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆««»¿«¿»¿
¯BÓÊn‰Ï Êenz ·"È„e ÂÏÒkƒ¿≈¿«¿«ƒ¿
Ô‰) ‡e‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆≈
e¯Ó‡pL ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ∆∆∆¿

ÔkLŒÏkÓe ,¯BÓÊna שעניני «ƒ¿ƒ»∆≈
תמוז  וי"ב כסלו י"ט של הגאולה

BÎBzÂקשורים  BÈÚÏ (¿ƒ¿»¿¿
¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎc המזמור שהוא ƒ¿»«ƒ¿

יום  של בתהילים השיעור את הפותח

- בחודש LÓÏ‰,י"ט ‰lÙz¿ƒ»¿…∆
‡·en‰ ÈtŒÏÚÂ .¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«»
ÔÈÚc ¯Ó‡n‰Ó ÏÈÚÏ¿≈≈««¬»¿ƒ¿«
˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‡e‰ ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»
˙lÙ˙c ˙eÎiM‰Â] '··BÒ'Óƒ≈¿««»ƒ¿ƒ«

) ¯ÈLÚ כיון עצמו על מתפלל שאינו »ƒ
לטובת  אלא מאומה לו חסר שלא

לעיל  המובא המדרש כלשון המלך,

¯BÊb 'eÎ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ¿
˙e¯ÈLÚÏ (‰azL גילוי שהיא ∆ƒ»∆«¬ƒ

איןֿסוף אור È„Îaעצמות Èk ‡È‰ƒƒƒ¿≈
‰È„n‰) ˙eÎÏn‰ ÔÈaL של ∆ƒ¿«««¿«¿ƒ»

È„Úהמלך  ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È (ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
,„Ú בה יאירו והגילוי וההמשכה «

נצחי CLÓpLבאופן È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da»ƒ«¿≈
¯B‡‰ ÔB¯˙Èc ,¯ÓBÏ LÈ ,[ÛBÒ≈«¿ƒ¿»
ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡ba ‰NÚpL∆«¬»«¿»¿ƒ¿≈

Êenz ·"È„e שהאיר אור בהיותו ¿«
המאסר  של (הרוחני) החושך מתוך

˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»

'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó הכי העניין ƒ¿«≈¿≈
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h"kyz'dכב ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

LÈÂ ּודי"ב ּכסלו (ּדי"ט ׁשהּגאּולה ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְְְִֵֶֶַַָ

מהּטבע, ׁשּלמעלה ּגלּוי נס היתה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּתּמּוז)

והגם  ּבטבע. מלּוּבׁש הּנס היה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָואףֿעלּֿפיֿכן

לא  ׁשהּטבע ּבאֹופן זה היה ּבטבע, נתלּבׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהּנס

אפסי  ּכל ׁשראּו ועד הּנס, על והסּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהעלים

מּׁשם  הּוא הּטבע  ׁשרׁש ּכי ּגלּוי, נס ׁשּזהּו ִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹארץ

- הוי' מּׁשם הּוא הּנּסים וׁשרׁש ממּלא, - ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹאלקים

ּדעצמּות  הּגילּוי היה ׁשּבּגאּולה וכיון ְְְְִֵֵֶַַַָָָָסֹובב.

ּו'ממּלא', מ'ּסֹובב ' ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿס ֹוף

הּגאּולה  היתה לכן ׁשניהם, את ּומחּבר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹולל

הוי' יחּוד  יחד, נתחּברּו והּטבע ׁשהּנס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבאֹופן

ִֵֹואלקים.

LÈÂ ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהּגילּוי לֹומר, ¿≈ְְְִֵֶֶַַַָ

(ׁשּׁשרׁשֹו ּדנס ּבחיּבּור ּו'ממּלא', ְְְְִִֵֵֵֶַָמ'ּסֹובב'

רק  הּוא מ'ּממּלא'), (ׁשּׁשרׁשֹו וטבע ְְְִִֵֵֶֶַַַָמ'ּסֹובב')

 ֿ ׁשעלֿידי מּׁשניהם, ׁשּלמעלה ענין ּבהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנרּגׁש

היה  עצמֹו ׁשהּטבע זה אבל מתחּברים. הם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ועד  הּנס, על והסּתיר העלים ׁשּלא ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאז

 ֿ ּומּכל ּבתקּפם] אז [ׁשּנׁשארּו הּמנּגדים ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּגם

ׁשּלהם] הּתֹוקף [ועלֿידי לסּיע הּוכרחּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָמקֹום

ׁשּבּמלכּות  עלֿידי הּוא ּובּגאּולה, ְְְְִֵֶַַַַַָּבּׁשחרּור

האמּתי. ׁשרׁשּה נתּגּלה הּנבראים) (ׁשרׁש ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹעצמּה

יֹותר  עֹוד יּובן והּׁשּיכּות ועלּֿפיֿזה הּקׁשר ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלת  למׁשה', 'ּתפּלה להּמזמֹור ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹּדהּגאּולה

ּפלֹונית  מדינה הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדענין ְְְְְִִִִִִַַָָָעׁשיר,

 ֿ אֹור עצמּות ּגילּוי המׁשכת ׁשּתּבנה, ּגזֹור ְְְִִֶֶַַַָָכּו'

ּבמלכּות. ְֵַַאיןֿסֹוף

,ÛÈÒB‰Ïe ׁשהיה וטבע ּדנס החיּבּור ׁשעלֿידי ¿ƒְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ההֹולכים  לכל הּכח נּתן ְְְִִַַַַָָָֹּבּגאּולה,

ּגם  ּתּומׁש (נס) מהּׂשכל ׁשּלמעלה ׁשהאמּונה הּגאּולה, ּבעל ׁשל ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבארחֹותיו

הּוא  ועלּֿדרֿזה האמּונה. על ויסּתיר יעלים לא וׁשהּׂשכל (טבע), ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּׂשכל

ּכסלו  ּדי"ט ּבּגאּולה [ׁשהּותחל חּוצה מעינֹותי ּדיפּוצּו להענין ,71ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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אור  של והגילויים ההמשכות כללות את הכוללים העניינים משלושת נעלה

אלוקי.

(Êenz ·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc) ‰Ïe‡b‰L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈¿«
Òp‰ ‰È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈeÏb Ò ‰˙È‰»¿»≈»∆¿«¿»≈«∆«¿««ƒ≈»»«≈

·Ëa LaeÏÓÚ נס של שילוב היינו ¿»«∆«
ביחד. LaÏ˙וטבע Òp‰L Ì‚‰Â«¬«∆«≈ƒ¿«≈

,Ú·Ëa האירועים לכל יש ולכאורה «∆«
הסבר  אלה ממאסרים הגאולה של

טבעי ÔÙB‡aו'לבוש' ‰Ê ‰È‰»»∆¿∆
¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡Ï Ú·h‰L∆«∆«…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Òp‰ ÏÚ,הטבע מן ÚÂ„שלמעלה ««≈¿«
ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ïk e‡¯L אפילו ∆»»«¿≈»∆

העולם Èkאומות  ,ÈeÏb Ò e‰fL∆∆≈»ƒ
ÌMÓ ‡e‰ Ú·h‰ L¯L…∆«∆«ƒ≈

‡lÓÓ Y ÌÈ˜Ï‡ שקשור השם ¡…ƒ¿«≈
עלמין' כל ה'ממלא האלוקי באור

וטבע  הנבראים בגדרי שמתלבש

‰ÌÈqpהעולם, L¯LÂ שלמעלה ¿…∆«ƒƒ
BÒ··מהטבע Y 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡e‰ƒ≈¬»»≈

עלמין' כל ה'סובב באור שקשור השם

הבריאה. מגדרי «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰Ïe‡baL תמוז וי"ב כסלו י"ט של ∆«¿»

Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ ‰È‰»»«ƒ¿«¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈

,'‡lÓÓ'e משניהם נעלה אור ¿«≈
,Ì‰ÈL ˙‡ ¯aÁÓe ÏÏBk‰«≈¿«≈∆¿≈∆
ÔÙB‡a ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»«¿»¿∆
,„ÁÈ e¯aÁ˙ Ú·h‰Â Òp‰L∆«≈¿«∆«ƒ¿«¿««

„eÁÈהשמות ואיחוד ‰ÈÂ'שילוב ƒ¬»»
ÌÈ˜Ï‡Â הגאולה ולכן יחד שיאירו ≈…ƒ

ומצד  עלֿטבעי בנס אחד מצד היתה

באופן  בטבע מלובשת שני

כך  על מסתירה לא שההתלבשות

בנס. מדובר שבעצם

Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈
Òc ¯eaÈÁa ,'‡lÓÓ'e¿«≈¿ƒ¿≈
Ú·ËÂ ('··Bq'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ≈¿∆«
˜¯ ‡e‰ ,('‡lÓn'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ¿«≈«

Ì‰a Lb¯pL("ממלא") בנס ∆ƒ¿»»∆
("סובב") ÏÚÓlL‰ובטבע ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»

Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆∆«¿≈∆≈
Ú·h‰L ‰Ê Ï·‡ .ÌÈ¯aÁ˙Óƒ¿«¿ƒ¬»∆∆«∆«

Ê‡ ‰È‰ BÓˆÚ תמוז י"ב של  הגאולה ובעת כסלו י"ט של הגאולה  בעת «¿»»»
ÌÈ„bn‰ ÌbL „ÚÂ ,Òp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ««≈¿«∆««¿«¿ƒ

Ê‡ e¯‡LpL] האמורות הגאולות להתנגד ו Ìt˜˙aבעת ]המשיכו ∆ƒ¿¬»¿»¿»
[Ì‰lL Û˜Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ] ÚiÒÏ eÁ¯Îe‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿¿¿«≈«¿«¿≈«∆∆»∆
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰Ïe‡b·e ¯e¯ÁMa«ƒ¿«¿»«

È„È האור מגילוי נעלה יותר עוד גילוי ¿≈
יחד  גם ומ'סובב' מ'ממלא' שלמעלה

(L¯Lוהוא  dÓˆÚ ˙eÎÏnaL∆««¿«¿»…∆
‰lb˙ (ÌÈ‡¯·p‰ בגלוי והאיר «ƒ¿»ƒƒ¿«»

העלים  שהטבע «¿«dL¯Lללא
ÈzÓ‡‰.באיןֿסוף »¬ƒƒ

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»
,'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰Ï¿«ƒ¿¿ƒ»¿…∆

הוא ÔÈÚcשתוכנו ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿«
‡e‰ ¯ÈLÚ ˙lÙz מבקש שאינו ¿ƒ«»ƒ

מהמלך  מבקש אלא לעצמו דבר

שהובא  המדרש כלשון המלך לטובת

לעיל eÎ'ונתבאר ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ
,‰azL ¯BÊb הפנימית והמשמעות ¿∆ƒ»∆

ברוך  מהקדוש בקשה היא הדברים של

על  (המלך) ÈeÏÈbהוא ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
(מדינה  המלכות ספירת זה ידי שעל

נצחי, בבנין 'בנויה' תהיה המלך) של

באריכות. לעיל כמבואר

¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿≈«ƒ
,‰Ïe‡ba ‰È‰L Ú·ËÂ Òc של ¿≈¿∆«∆»»«¿»

תמוז וי"ב כסלו ÏÎÏי"ט Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»
ÏÚa ÏL ÂÈ˙BÁ¯‡a ÌÈÎÏB‰‰«¿ƒ¿…¿»∆««

,‰Ïe‡b‰ הרוחנית בעבודה שגם «¿»
היינו  זה, מעין חיבור יהיה שלהם

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰eÓ‡‰L∆»¡»∆¿«¿»≈«≈∆
CLÓez (Ò)בגילוי Ìbותאיר ≈¿««

‡Ï ÏÎO‰LÂ ,(Ú·Ë) ÏÎOa«≈∆∆«¿∆«≈∆…
.‰eÓ‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÈÂ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ¿«¿ƒ«»¡»

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿»«¿¿∆

‰ˆeÁ(ופרסום (התפשטות ההפצה »
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כג 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ׁשעלֿידי  ּתּמּוז] ּדי"ב ּבּגאּולה יֹותר עֹוד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָונתוּסף

הּכח  נּתן ּבּגאּולה, ׁשהיה וטבע ּדנס ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהחיּבּור

(ׁשּלמעלה  הּתֹורה ּדפנימּיּות הּמעינֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהפיץ

ּכׁשהם  ׁשּגם ּובאֹופן חּוצה, נס) ְְֵֵֵֶֶֶַָָָמהעֹולם,

הּמעינֹות  ׁשהם ּבגלּוי נראה חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצאים

נמצאים  ּכׁשהם ׁשּגם וזה הּתֹורה. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּדפנימּיּות

מעינֹות, ׁשהם ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן הם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָחּוצה,

ּגם  אּלא ּבגילּוי הם ׁשהּמעינֹות מּפני רק לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּוא

מעלים  ׁשאינֹו ּבאֹופן נעׂשה ׁשהחּוצה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני

ּכלי  ׁשהּוא  מּזֹו, ויתרה הּמעינֹות, על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָּומסּתיר

הּיעּוד  לקּיּום קרֹובה הכנה נעׂשה וזה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָלּמעינֹות.

הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה

מּצד 72ּדּבר  רק (לא אלקּות יראה ׁשהּבׂשר , ְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

עצמֹו. הּבׂשר מּצד ּגם) אּלא הוי', ּדכבֹוד ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּגילּוי

ּבני e‰ÊÂיד) אל ּדּבר גֹו' מׁשה אל ה' וידּבר ¿∆ְְֵֵֵֶֶֶַַַֹ

גֹו', אּדמה פרה אלי ויקחּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָֻיׂשראל

הגם  - מׁשה ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּפרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדזה

הּוא  אדּומה ּפרה ׁשּבמצות  המיּוחד ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשהענין

מחכמה) ׁשּלמעלה (רצֹון ׁשּבּה הּוא ׁשהחּוקה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגּביּה הרי ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה וכיון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגילּוי,

הּמצֹות  לכל אדּומה ּפרה מצות ּבין חילּוק ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין

חּוקה  היא אדּומה ּפרה ׁשּמצות עלֿידי ּכי -ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וזהּו מׁשה. לגּבי ּגם חּוקה היא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלגּבי

ּדעלֿידי  גֹו', אלי ויקחּו יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדּבר

'ויקחּו הּוא עלֿידיֿזה – יׂשראל' ּבני אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ'ּדּבר

למׁשה. ּבנֹוגע הּתֹורה' חקת ּד'זאת הענין ,'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻאלי

הּוא  למׁשה) נמׁש (ׁשּמּיׂשראל זה ׁשענין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

(ּבלי  חּוקה ׁשהיא ּדזה עצמּה, לּמצוה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע

לקּיּום  ּבנֹוגע אבל ּביׂשראל. ּבעיקר הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָטעם)

הּמצוה  לקּים יּוכלּו ׁשּיׂשראל ּבכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמצוה,

ּבביטּול  הּמצֹות, ּכל ועלּֿדרֿזה אדּומה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּדפרה

ּגזרה  חקקּתי ּד"חּוקה (ּבאֹופן עֹול' ְְְְְִֵֶַַַָָָָּד'קּבלת

מּמׁשה, הּוא זה על ּכח' ה'נתינת ְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּגזרּתי"),
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שם.72) ובהערות קצג ע' ניסן סה"מ תו"מ וראה ה. מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלתו  על לבעלֿשםֿטוב המשיח מלך כמענה החסידות תורת מעיינות של

של  (המעינות מעינותיך "לכשיפוצו אדוני) יבוא (מתי מר" אתי קא "אימתי

חוצה" החסידות) מייסד  Ë"Ècהבעלֿשםֿטוב ‰Ïe‡ba ÏÁ˙e‰L]∆¿««¿»¿
ÂÏÒk71, ֿ הבעלֿשם החסידות תורת ופרסום גילוי על הקטרוגים סרו שאז ƒ¿≈

חב"ד  בחסידות שנתבארה כפי טוב

‰Ïe‡ba ¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙Â¿ƒ¿«≈≈«¿»
Êenz ·"Èc אפשרויות נוצרו שאז ¿«

חוצה  המעיינות להפצת ]חדשות
Ú·ËÂ Òc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿≈»∆«

,‰Ïe‡ba ‰È‰L,לעיל כמבואר ∆»»«¿»
˙BÈÚn‰ ıÈÙ‰Ï Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»ƒ««¬»
‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»∆¿«¿»
ÔÙB‡·e ,‰ˆeÁ (Ò ,ÌÏBÚ‰Ó≈»»≈»¿∆
‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰Lk ÌbL∆«¿∆≈ƒ¿»ƒ»
בכל  ממקורם, הרבה התרחקו ולכאורה

Ì‰Lזאת  ÈeÏ‚a ‰‡¯ƒ¿∆¿»∆≈
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ˙BÈÚn‰««¿»ƒ¿ƒƒ«»

Ì‰Lk ÌbL ‰ÊÂ החסידות מעינות ¿∆∆«¿∆≈
ÔÙB‡a Ì‰ ,‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»≈¿∆
,˙BÈÚÓ Ì‰L ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿»∆≈«¿»
˙BÈÚn‰L ÈtÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿≈∆««¬»
ÈtÓ Ìb ‡l‡ ÈeÏÈ‚a Ì‰≈¿ƒ∆»«ƒ¿≈

‰ˆeÁ‰L הוא עצמו שמצד עצמו ∆«»
וה"חוצה" מתהפך, מהמעיינות רחוק

ÌÈÏÚÓ BÈ‡L ÔÙB‡a ‰NÚ«¬∆¿∆∆≈«¿ƒ
‰¯˙ÈÂ ,˙BÈÚn‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe«¿ƒ«««¬»ƒ≈»

ÈÏk ‡e‰L ,BfÓ ראוי˙BÈÚnÏ ƒ∆¿ƒ««¬»
בפנימיותו. ומאירים שמתלבשים

‰ÊÂ העולם במצב הזה השינוי ¿∆
Ìei˜Ï ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‰NÚ«¬∆¬»»¿»¿ƒ

„eÚi‰ האלוקות גילוי על הנבואי «ƒ
לבוא לעתיד בעולם «¿Ï‚Â¿ƒ‰שיהיה

¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k¿¬»»¿»»»»
¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ72, «¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

¯Na‰L בכלל הגשמי העולם היינו ∆«»»
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ˙e˜Ï‡ ‰‡¯Èƒ¿∆¡……«ƒ«
(Ìb ‡l‡ ,'ÈÂ‰ „B·Îc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿¬»»∆»«

BÓˆÚ ¯Na‰ „vÓ עלֿדרך ƒ««»»«¿
חוצה  המעיינות שהפצת לעיל האמור

החוצה  כאשר היא נעלה היותר באופן

להפצת  ראוי כלי להיות הופך עצמו

המעיינות.

‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ („È¿∆«¿«≈∆…∆
eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac 'B‚«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯t‰L ‰Êc ,'B‚ ‰Óc‡ ‰¯Ù EÈÏ‡≈∆»»¬À»¿∆∆«»»ƒ¿≈«¿∆
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ‰L Ì‚‰ Y ‰LÓ…∆¬«∆»ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»¬»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯) daL ‰˜eÁ‰L∆«»∆»»∆¿«¿»≈»¿»¿ƒ
יש  בשכל, המובנות המצוות והן החוקים הן המצוות, שבכל לעיל כמבואר

של  עניין וגם "חכמה" של עניין גם

מהשכל שלמעלה «≈¿ÔÂÈÎÂ"רצון
È¯‰ ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL∆…∆»«««»»¬≈
˙ÂˆÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ ÔÈ‡ dÈa‚Ï¿«≈≈ƒ≈ƒ¿«

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ ‰¯t ואם »»¬»¿»«ƒ¿
- שמו על נקראת המצווה מדוע Èkƒכן

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«»»¬»
‡È‰ ,Ï‡¯NÈ Èa‚Ï ‰˜eÁ ‡È‰ƒ»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‰˜eÁ הוא כי »«¿«≈…∆
מצטערים, ישראל כשבני מצטער

הוא  ישראל של נאמן כרועה ועניינו

לעיל  (כמבואר העיקרי עניינו

באריכות).

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac e‰ÊÂ¿∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈
,'B‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ חלקי ושני ¿ƒ¿≈∆

בזה  זה קשורים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcהפסוק
Y 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac' בגלל «≈∆¿≈ƒ¿»≈
ישראל לבני משה של »ŒÏÚהשייכות

,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ‡e‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒ¿≈∆
'‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿…À««»

‰LÓÏ Ú‚Ba פרה אצלו שגם ¿≈«¿…∆
ידוע  שטעמה (הגם 'חוקה' היא אדומה

Ê‰לו). ÔÈÚL ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆
(‰LÓÏ CLÓ Ï‡¯NinL)∆ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿…∆
,dÓˆÚ ‰ÂˆnÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈««ƒ¿»«¿»

המצווה, של והתוכן העניין ∆¿Êc‰היינו
‡e‰ (ÌÚË ÈÏa) ‰˜eÁ ‡È‰L∆ƒ»¿ƒ««

Ï‡¯NÈa ¯˜ÈÚa הממשיכים והם ¿ƒ»¿ƒ¿»≈
למשה. הענין Ú‚Baאת Ï·‡¬»¿≈«

,‰Âˆn‰ Ìei˜Ï קיומה אופן ¿ƒ«ƒ¿»
הרי  Ï‡¯NiLבפועל, È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰¯Ùc ‰Âˆn‰ Ìi˜Ï eÏÎeÈ¿¿«≈«ƒ¿»¿»»
Ïk ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ‰Óe„‡¬»¿«∆∆∆»
˙Ïa˜'c ÏeËÈ·a ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿«»«

'ÏBÚשמים ∆¿(ÔÙB‡aמלכות
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
הסבר  לו שאין 'חוק' שמקיימים כפי

Ê‰וטעם  ÏÚ 'Ák ˙È˙'‰ ,(«¿ƒ«…««∆
,‰LnÓ ‡e‰‡e‰ BÈÚL ƒ…∆∆ƒ¿»

.‰Ó eÁÂ ,ÏeËÈaƒ¿«¿»
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לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש תשנט.74)פירש"י רמז פרשתנו בתחלתו.75)יל"ש יום" "היום שעב. ע' ח"ו שלו אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËÈa‰Â ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆…∆»«««»»¿«ƒ

CLÓ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'cוהאיר ‰Ákופעל Ôz ,BlL ‰‚O‰a Ìb ¿«»«ƒ¿»«««»»∆ƒ»«…«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ‰eÓ‡‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ עניינם שמצד ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»¡»¿««»«

מהשכל  למעלה הם ‡Ô‚ÈÈÏtומהותם CÈÊ Ï‡Ê) ÁeÈ'מונח' יהיה «»ƒ»¿≈¿
BlLויתקבל  ÏÎNa Ìb שגם ) ««≈∆∆

ובקבלת  בביטול חדור יהיה השכל

עול.

e¯Ó‡L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»¿
‰˜eÁ" Ï"Ê eÈ˙Ba¯20 «≈«»

EÏ ÔÈ‡Â Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ¿≈¿
"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯73, ולפי ¿¿«¿≈«¬∆»

לך  "ואין התוספת משמעות האמור

היא  ÏBÚ'רשות..." ˙Ïa˜'‰L∆««»«
BlL המצוות את המקיים היהודי של ∆

האלוקי לרצון ביטול È‰ƒ‡מתוך
Ìi˜Ó ‡e‰L ˜¯ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…«∆¿«≈
Ìb) ‰"aw‰ ÈeeÈˆ ÏÚBÙa¿«ƒ«»»«

,(ÔÈ·Ó BÈ‡Lk שהביטול היינו ¿∆≈≈ƒ
שהעדר  בפועל לקיום בנוגע הוא

מבטל  הוא כי מקיום מונע לא ההבנה

העליון לרצון BÈ‡Lעצמו ‡l‡∆»∆≈
,ÏÏk ¯‰¯‰Ó ללא הוא והקיום ¿«¿≈¿»

והרהורים, ספיקות Ìbשום Èkƒ«
BÏÎNa להבין מבקש מהותו שמצד ¿ƒ¿

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ»»ƒ¿»¿«»«
השכל. מצד גם הוא והביטול

¯Ó‡Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¬«
L¯„n‰74‰Óe„‡ ‰¯tL «ƒ¿»∆»»¬»

ÏÚ ˙ÊÓB¯ ארבעת˙BÈeÏb‰ של ∆∆««»
האומות, בין ישראל BÊבני - ‰¯t»»

a BÊ - ‰Óe„‡ ,ÌÈ¯ˆÓ,Ï· ƒ¿«ƒ¬»»∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,ÔÂÈ ‰Ê - ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ ,È„Ó BÊ - ‰ÓÈÓz¿ƒ»»«¬∆≈»∆»»ƒ«¿≈∆
BÏˆ‡ ÁenL ÔÙB‡a ‡e‰ ÏÎO‰L עצמו Ïa˜'c˙בשכל ÔÈÚ‰ ∆«≈∆¿∆∆»∆¿»ƒ¿»¿«»«

‰Ïe‡bÏ ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‡e‰ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»≈«≈∆¬»»¿»«¿»
ÌÏBÚ‰ „vÓ Ìb ‰È‰È ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb‰L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆«ƒ¡…»»ƒ¿∆«ƒ«»»
של  הפנימי בפירוש לעיל כאמור

כל  וראו ה' כבוד "ונגלה הפסוק

יהיה  עצמו מצד הבשר שגם בשר...",

אלקות. לגילוי כלי

˙˜Á ˙‡Ê'c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿…À«
,‰¯t‰ ˙ÙÈ¯NÏ '‰¯Bz‰«»ƒ¿≈««»»
‡e‰ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««»«

ÔÙB‡a בפועל שמקיים בלבד זו שלא ¿∆
Ìbאלא  Èk ,¯‰¯‰Ó BÈ‡L∆≈¿«¿≈ƒ«

˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ BÏÎNa¿ƒ¿»»ƒ¿»¿«»«
‰¯t‰) ˙ÙÈ¯N ‰NÚ ,'ÏBÚ«¬∆¿≈««»»
Ìb˙tk ,˙eÏb‰ (ÏÚ ˙ÊÓB¯L∆∆∆««»«ƒ¿»

‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c Úe„i‰75, הרבי «»«¿«««¿»
את  "ישרוף הוא ברוך שהקדוש הריי"צ

הגלות" eÏekכתלי ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»
ÏÚa eÈ‡ÈN ÌÚ „ÁÈ««ƒ¿ƒ≈««
‰Ïe‡bÏ eL‡¯a ‰Ïe‡b‰«¿»¿…≈«¿»
˙‡È·a ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ«
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לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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CLÓ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'cוהאיר ‰Ákופעל Ôz ,BlL ‰‚O‰a Ìb ¿«»«ƒ¿»«««»»∆ƒ»«…«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ‰eÓ‡‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ עניינם שמצד ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»¡»¿««»«

מהשכל  למעלה הם ‡Ô‚ÈÈÏtומהותם CÈÊ Ï‡Ê) ÁeÈ'מונח' יהיה «»ƒ»¿≈¿
BlLויתקבל  ÏÎNa Ìb שגם ) ««≈∆∆

ובקבלת  בביטול חדור יהיה השכל

עול.

e¯Ó‡L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»¿
‰˜eÁ" Ï"Ê eÈ˙Ba¯20 «≈«»

EÏ ÔÈ‡Â Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ¿≈¿
"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯73, ולפי ¿¿«¿≈«¬∆»

לך  "ואין התוספת משמעות האמור

היא  ÏBÚ'רשות..." ˙Ïa˜'‰L∆««»«
BlL המצוות את המקיים היהודי של ∆

האלוקי לרצון ביטול È‰ƒ‡מתוך
Ìi˜Ó ‡e‰L ˜¯ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…«∆¿«≈
Ìb) ‰"aw‰ ÈeeÈˆ ÏÚBÙa¿«ƒ«»»«

,(ÔÈ·Ó BÈ‡Lk שהביטול היינו ¿∆≈≈ƒ
שהעדר  בפועל לקיום בנוגע הוא

מבטל  הוא כי מקיום מונע לא ההבנה

העליון לרצון BÈ‡Lעצמו ‡l‡∆»∆≈
,ÏÏk ¯‰¯‰Ó ללא הוא והקיום ¿«¿≈¿»

והרהורים, ספיקות Ìbשום Èkƒ«
BÏÎNa להבין מבקש מהותו שמצד ¿ƒ¿

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ»»ƒ¿»¿«»«
השכל. מצד גם הוא והביטול

¯Ó‡Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¬«
L¯„n‰74‰Óe„‡ ‰¯tL «ƒ¿»∆»»¬»

ÏÚ ˙ÊÓB¯ ארבעת˙BÈeÏb‰ של ∆∆««»
האומות, בין ישראל BÊבני - ‰¯t»»

a BÊ - ‰Óe„‡ ,ÌÈ¯ˆÓ,Ï· ƒ¿«ƒ¬»»∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,ÔÂÈ ‰Ê - ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ ,È„Ó BÊ - ‰ÓÈÓz¿ƒ»»«¬∆≈»∆»»ƒ«¿≈∆
BÏˆ‡ ÁenL ÔÙB‡a ‡e‰ ÏÎO‰L עצמו Ïa˜'c˙בשכל ÔÈÚ‰ ∆«≈∆¿∆∆»∆¿»ƒ¿»¿«»«

‰Ïe‡bÏ ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‡e‰ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»≈«≈∆¬»»¿»«¿»
ÌÏBÚ‰ „vÓ Ìb ‰È‰È ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb‰L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆«ƒ¡…»»ƒ¿∆«ƒ«»»
של  הפנימי בפירוש לעיל כאמור

כל  וראו ה' כבוד "ונגלה הפסוק

יהיה  עצמו מצד הבשר שגם בשר...",

אלקות. לגילוי כלי

˙˜Á ˙‡Ê'c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿…À«
,‰¯t‰ ˙ÙÈ¯NÏ '‰¯Bz‰«»ƒ¿≈««»»
‡e‰ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««»«

ÔÙB‡a בפועל שמקיים בלבד זו שלא ¿∆
Ìbאלא  Èk ,¯‰¯‰Ó BÈ‡L∆≈¿«¿≈ƒ«

˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ BÏÎNa¿ƒ¿»»ƒ¿»¿«»«
‰¯t‰) ˙ÙÈ¯N ‰NÚ ,'ÏBÚ«¬∆¿≈««»»
Ìb˙tk ,˙eÏb‰ (ÏÚ ˙ÊÓB¯L∆∆∆««»«ƒ¿»

‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c Úe„i‰75, הרבי «»«¿«««¿»
את  "ישרוף הוא ברוך שהקדוש הריי"צ

הגלות" eÏekכתלי ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»
ÏÚa eÈ‡ÈN ÌÚ „ÁÈ««ƒ¿ƒ≈««
‰Ïe‡bÏ eL‡¯a ‰Ïe‡b‰«¿»¿…≈«¿»
˙‡È·a ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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קמשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' א


