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f"h ,glyie zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,elqk
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡Ïb¯Óעּקרּה) חכמה ּתכלית ּדרבא, ּבפּומּה «¿¿»ְְְְִִֵַָָָָָָ

ּתׁשּובה  רׁש"י) ּפרּוׁש – ּתֹורה ְִֵֶַָָׁשל

ׁשּנאמר  כּו' טֹובים חכמה 1ּומעׂשים ראׁשית ְֱֲִִִֵֶֶַַָָ

"ללֹומדיהם" עֹוׂשיהם, לכל טֹוב ׂשכל ה', ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָיראת

"לעֹוׂשיהם" אּלא נאמר מו"ח 2לא כ"ק ּומבאר . ְְֱֵֵֶֶֶַָָֹ

ּפרׁשת  ּבׁשּבת ׁשאמרֹו הּידּוע ּבּמאמר ְְֲֲֶַַַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

ׁשנה  ארּבעים לפני ּבקנטרס 3וּיׁשלח (ונדּפס ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חתּנה' מּובן 4'ּדרּוׁשי אינֹו ּדלכאֹורה ׁשהרי 5), , ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻ

הם  טֹובים" ּומעׂשים ּו"תׁשּובה (ּתֹורה) ְְֲִִֵַָָָָ"חכמה"

הבנה  ענינּה "חכמה" ּכי ּבעניניהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָחלּוקים

הּוא  טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ואּלּו ְְְֲִִִַַָָָוהּׂשגה,

ׁשּמביא  ּוכפי ּופרּומקייט, ׁשמים יראת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָענין

העֹולם  ּבלׁשֹון נקראת ׁש"חכמה" ְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּמאמר

נקראים  טֹובים" ּומעׂשים ּו"תׁשּובה ְְְֲִִִִַָָ"קלּוג",

ׁש"חכמה" ּבלבד זֹו ולא "פרּום". העֹולם ְְְְְִִֶַָָָָֹּבלׁשֹון

ּבעניניהם, חלּוקים טֹובים" ּומעׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָּו"תׁשּובה

לגמרי, מּזה זה מבּדלים ׁשהם זאת, עֹוד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלא

ּפׁשּוטים  אנׁשים ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָּוכפי

נׁשּבר, ּובלב ּפנימי ּבהרּגׁש ּתהּלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָׁשאֹומרים

והׂשּכלה  ידיעה ּבעלי ׁשאינם אף ׁשמים, ּביראת טֹובים" ּב"מעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָועֹוסקים

ענין  ללא ּגם טֹובים" ּומעׂשים ה"ּתׁשּובה ענין להיֹות ׁשּיכֹול והינּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹּכלל,

"ּתׁשּובה  הּוא ה"חכמה" ענין ועּקר ׁשּתכלית אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָה"חכמה".

טֹובים". ֲִִַּומעׂשים

(·Ô·eÈÂ ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית הּזהר מאמר נתּפס 6ּבהקּדים אבל , ¿»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ּדלּבא" ּברעּותא והינּו7איהּו .8,יתּבר עצמּותֹו על קאי "ּביּה" ׁשּתבת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

נתּפס  אינֹו יתּבר ׁשעצמּותֹו ּכלל", ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית נאמר זה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל
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יו"ד.)1 קיא, א.)2תהלים יז, ברכות.)3ברכות שבע בסעודת תרפ"ט, וישלח ח"א )4ש"פ קונטרסים בסה"מ – ב קונטרס

ואילך. 104 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. סע"ב 158.)5כח, ע' שלום תורת סה"ש גם א).)6ראה (יז, בהקדמה ראה )7תקו"ז

וש"נ. שם. תרפ"ט סה"מ ב. רפט, (אד"ז) ואילך.)8זח"ג נז ע' תרס"ו המשך גם ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡·¯c dÓeÙa ‡Ïb¯Ó לומר רגיל היה רבא ÓÎÁ‰האמורא ˙ÈÏÎz «¿¿»¿≈¿»»«¿ƒ»¿»
‰¯Bz ÏL d¯wÚ)– חכמה eLz·‰שהיא (È"L¯ Le¯t ƒ»»∆»≈«ƒ¿»

¯Ó‡pL 'eÎ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe1 בתהילים˙‡¯È ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯ «¬ƒƒ∆∆¡«≈ƒ»¿»ƒ¿«
‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï "Ì‰È„ÓBÏÏ" ,Ì‰ÈNBÚ ÏÎÏ ·BË ÏÎN ,'‰≈∆¿»≈∆¿¿≈∆…∆¡«∆»

"Ì‰ÈNBÚÏ"2 שהכתוב מאחר ¿≈∆
ו'שכל  חכמה שהיא התורה על מדבר

'שכל  לומר צריך היה לכאורה טוב',

כך  נאמר שלא וכיון ללומדיהם' טוב

את  מכאן לומדים 'לעושיהם' אלא

ומעשים  'תשובה המעשה, חשיבות

טובים'.

Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·Óe קדושת כב' ¿»≈
וחמי  הריי"צ ‡„BÓ"¯מורי הרבי «¿

Úe„i‰ ¯Ó‡na'המתחיל ב'דיבור ««¬»«»«
L¯t˙הזה  ˙aLa B¯Ó‡L∆¬»¿«»»»«

‰L ÌÈÚa¯‡ ÈÙÏ ÁÏLiÂ3 «ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ»»
לפני  שנה ארבעים תרפ"ט, בשנת

בשנת  הרבי ידי על זה מאמר אמירת

הרבי (Òt„Âתשכ"ט  של המאמר ¿ƒ¿«
'ÈLe¯cהריי"צ  Ò¯Ë˜a¿À¿¿≈¿≈
'‰p˙Á4 שאמר המאמרים קובץ ¬À»

בת  הרבנית, עם הרבי נישואי לרגל

הריי"צ  ‡BÈהרבי ‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈
Ô·eÓ5,המדרש È¯‰Lבדברי »∆¬≈

‰·eL˙"e (‰¯Bz) "‰ÓÎÁ"»¿»»¿»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ≈¬ƒ

,Ì‰ÈÈÚa במהותם שונים דברים ¿ƒ¿¿≈∆
dÈÚ "‰ÓÎÁ" Èk המהות ƒ»¿»ƒ¿»»

היא והתוכן  'חכמה' ««¬‰·‰של
‰‚O‰Â,שכלית‰·eLz" el‡Â ¿«»»¿ƒ¿»

ÔÈÚ ‡e‰ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒƒ¿«
ËÈÈ˜Óe¯Ùe ÌÈÓL ˙‡¯Èֿיראת ƒ¿«»«ƒ¿¿«¿

ואדיקות, È·nL‡שמים ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ
˙‡¯˜ "‰ÓÎÁ"L ¯Ó‡na««¬»∆»¿»ƒ¿≈

"‚eÏ˜" ÌÏBÚ‰ ÔBLÏa חכמה ƒ¿»»¿
ÌÈNÚÓeופיקחות, ‰·eL˙"e¿»«¬ƒ

ÔBLÏa ÌÈ‡¯˜ "ÌÈ·BËƒƒ¿»ƒƒ¿
"Ìe¯Ù" ÌÏBÚ‰ יראתֿשמים »»¿

Ïa·„ואדיקות. BÊ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«
‰·eL˙"e "‰ÓÎÁ"L∆»¿»¿»
ÌÈ˜eÏÁ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ¬ƒ

Ì‰ÈÈÚa,שונים דברים שני ÌÈÏc·Óוהם Ì‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ¿ƒ¿¿≈∆∆»…∆≈À¿»ƒ
È¯Ó‚Ï ‰fÓ ‰Ê,מאד גדול הוא ביניהם ÌÈ‡B¯Lוההבדל ÈÙÎe ∆ƒ∆¿«¿≈¿ƒ∆ƒ

Lb¯‰a ÌÈl‰z ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈËeLt ÌÈL‡ ÌLiL LÁeÓa¿»∆∆¿»¬»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈
˙‡¯Èa "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ"a ÌÈ˜ÒBÚÂ ,¯aL ·Ï·e ÈÓÈt¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ¿«
ÈÏÚa ÌÈ‡L Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆≈»«¬≈

‰ÏkN‰Â ‰ÚÈ„È וחכמתה בתורה ¿ƒ»¿«¿»»
˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,eÈ‰Â ,ÏÏk¿»¿«¿∆»ƒ¿
ÌÈNÚÓe ‰·eLz"‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«¬ƒ
ÔÈÚ ‡ÏÏ Ìb "ÌÈ·BËƒ«¿…ƒ¿«

,ÔkŒÌ‡Â ."‰ÓÎÁ"‰ מאחר «»¿»¿ƒ≈
טובים' ומעשים 'תשובה שלמעשה

התורה, חכמת ללא גם להיות יכולים

B¯ÓB‡ e‰Ó של המשמעות מה «¿
המדרש  wÚÂ¯דברי ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ¿ƒ«

‡e‰ "‰ÓÎÁ"‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»
?"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz"¿»«¬ƒƒ
¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ«¬«
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯‰f‰«…«≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa6e‰È‡ Òt˙ Ï·‡ , ≈¿»¬»ƒ¿»ƒ
"‡aÏc ‡˙eÚ¯a7 מחשבה אין ƒ¿»¿ƒ»

בו  ולהבין) לתפוס (מסוגלת תופסת

נתפס  אבל כלל, (בקדושֿברוךֿהוא)

הלב. ברצון כמבואר ,eÈ‰Â8הוא ¿«¿
"dÈa"בחסידות, ˙·zL המילה ∆≈«≈

הזוהר  שבדברי ÏÚמכוונת ˜‡È'בו' »≈«
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ומהות עצמות «¿ƒ¿»≈

הארה  רק (ולא עצמה האלוקות

מהעצמיות), Ê‰מסויימת ÏÚÂ על ¿«∆
LÁÓ·‰עצמותו  ˙ÈÏ" ¯Ó‡∆¡«≈«¬»»

B˙eÓˆÚL ,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz¿ƒ»≈¿»∆«¿
ŒÏÚ ÏÏk Òt˙ BÈ‡ C¯a˙Èƒ¿»≈≈ƒ¿»¿»«

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

72

 

 

כללי   מפתח   

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  ה מרגלא בפומיה דרבא"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................  טה'תשכ"  , כסלו "זט  ,פרשת וישלח שבת 

   ,פרשת וישלחבת ששיחת   )ד

 יב  ....................................  טה'תשכ" ,כסלו "זט

 כה  ...  'תשכ"טה ,לוסי"ט כ ,שיחת יום ג' פ' וישב  )ה

 מ  .......  "בה'תשנ כסלו  "זט ,וישלח ש"פמשיחות   )ו

  נ  ..................  ו טך כר שת וישלחרפשיחות -ילקוט  )ז

 ה"ח "ג הרהרה  לכ"ק ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ח

 נו  ...................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 נח  .............  פרשת וישלח  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 נט  .........  פרשת וישלח לשבוע יומי חומש  יורשיע  )י

 צד  ..............  פרשת וישלח לשבוע עורי תהלים יש  )יא

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יב

 צה   ...................................  פרשת וישלח ע בולש 

 קו  ............  פרשת וישלח לשבוע ם" יום ו יה"ח ול  ) יג

 קט  ........................  ם "ברמב ןוילע מיתיו הלכה  )יד

 שיעורי רמב"ם 

 קיב  .........  פרשת וישלח לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )טו

 פטק   .......  פרשת וישלח לשבוע יום פרק אחד ל –  )טז

 טור  ............  פרשת וישלח לשבוע ות וצספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   ) יח

 יחר  ..........................  יב -איפרק  לתקה  ,כו-ה כפרק  ה רמיי

  חותמנ/זבחיםסכת מ – ותמשני  )יט

 כר  ...................................................  תי קה ור ביא

 כחר  ...........................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי דהנימסכת   )כא

 לר  ................................................נב ף עד ד מומדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 סר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  נשיאת כפים/להתפת ווך הלכשולחן ער  ) כג

 סר  ................................  קן זאדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  ויקח מן הבא בידו אור התור  )כד

 סגר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   ורת חייםת  )כה

 סור  ..............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 סזר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 סטר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כח

 רע  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריר הספ  )כט

 ערב  .............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-ש"בות ה'תחפר השיס  ) ל

 עדר  .............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לא

 ערה   ......................................................  מוהריי"צ ו"רמאד

 עור  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 פה ר  ................  קודש-בתש למנחת ה התורהקריא  ) לג

 רפו  .....................  פרשת וישלח לשבוע  זמנים  לוח  )לד

 פזר  .............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לה



axc`ו dineta `lbxn

ענין  הּוא ׁשּכללּותּה מחׁשבה, עלֿידי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָּכלל

הּׂשכל  ּבענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׂשכל.

ׁשהם  ּובינה, חכמה ּבחינֹות , ׁשּתי יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ(מחׁשבה)

ויׁש וההּׂשגה,9אין ההבנה ענין הּוא 'ּבינה' ּכי , ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו, הּקצוֹות עלֿידי הּדברֿׂשכל ׁשּתֹופס ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהינּו

היא  ולכן וההגּבלה, הּמדידה ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

ההׂשּכלה  נקּודת היא ו'חכמה' 'יׁש'. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבבחינת

ּבבחינת  היא ולכן והּׂשגה, מהבנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ׁשּבּׂשכל  הּבחינֹות ׁשּתי ועל ּבלבד. נקּודה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ'אין',

ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית נאמר ּובינה) ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָ(חכמה

ּכיון  ּבינה, ּדבחינת הּכבד. אל הּקל ּומן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכלל".

והגּבלה  ּבמדידה ׁשהיא והּׂשגה הבנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשענינּה

ּכלל  ּתֹופסת אינּה לכן הּׂשגתֹו, אפן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלפי

מהּׂשגה  למעלה ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּבעצמּותֹו

ּבחינת  ואפילּו והגּבלֹות. מדידֹות מּכל ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָּולמעלה

ׁשּלמעלה  ההׂשּכלה נקּודת ׁשהיא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָהחכמה

ּבאה  החכמה נקּודת ּגם הרי והּׂשגה, ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָמהבנה

ׁשּנקּודת  והינּו, ּד'בינה', והּׂשגה ּבהבנה ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָאחרּֿכ

ּובפרטּיּות, ּבבאּור ּב'בינה' ּבאה עצמּה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהחכמה

ּבהיכלא  נקּודה ענין נקּודת 10ׁשּזהּו ּגם ואםּֿכן, , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינּה היא ּגם ולכן ׂשכלי, ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהחכמה

זאת, ועֹוד .יתּבר ּבעצמּותֹו ּכלל ְְְְְִֵֶֶַָָֹּתֹופסת

מּנקּודת  ׁשּלמעלה הּׂשכלית ההּנחה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשאפילּו

ׁשּלמעלה  ּבאפן אצלֹו הּונח ׁשּכן הינּו, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהחכמה,

את  אֹותֹו יׁשאלּו ּכאׁשר [ׁשּלכן, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמּטעםֿודעת

הּדבר, זה טעם ׁשאין מאחר להׁשיב, ידע לא ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אזֹוי  אצלֹו, הּונח ׁשּכן ּכיֿאם הּׂשגה, ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבאפן
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ז h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

זקּוק  אינֹו ּגיסא, ּולאיד אים, ּבא זי ְְִִִִֵֵַָָָליגט

מּכלֿמקֹום  אצלֹו], הּונח ׁשהענין לפי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלהסּברה,

יׁש ולכן ׂשכלית, הּנחה היא זֹו הּנחה ּגם ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהרי

היא  ּגם ולכן ּד'בינה', והּׂשגה להבנה ׁשּיכּות ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָלּה

.יתּבר ּבעצמּותֹו ּכלל ּתֹופסת ְְְְִֵֵֶֶַָָָאינּה

˙eiË¯Ù·e מחׁשבה ("לית מחׁשבה הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒֲֲִֵֵֵַַָָָָ

מדרגת  על קאי ּכלל") ּביּה ְְְִֵֵֵַַַָָָּתפיסא

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, "מחׁשבה 11החכמה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹ

הּוא  ּד"יֹובלא" לעלמין", אתּפרׁש לא ְְְְְְְִִֵָָָָֹויֹובלא

'חכמה'. ּבחינת הּוא ּו"מחׁשבה" 'ּבינה', ְְְֲִִִַַַָָָָָּבחינת

מ"ה  חש"ב אֹותיֹות הּוא מחׁשבה ,12והּנה, ְֲִִֵַָָ

ּבחינת  הּוא ּומ"ה הׂשכלית, ההּנחה הּוא ְְִִִַַַַָָחש"ב

מּנקּודת  רק (לא למעלה ׁשהיא ּד'חכמה', ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהראּיה

ּד'בינה', והּׂשגה ּבהבנה אחרּֿכ ׁשּבאה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָהחכמה

ׁשענין  לפי והּוא הּׂשכלית, מההּנחה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא)

זה  ועל ּכלל. והּׂשגה הבנה ׁשל ענין אינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהראּיה

ׁשּכללּות  ּכלל", ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָנאמר

ּגם  אּלא  חש"ב , ּבחינת רק לא הּמחׁשבה, ְְֲִִֶַַַַַַָָָֹענין

והינּו, ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופס אינֹו מ"ה, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלת ּד'חכמה' ראּיה ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָלפי

ׁשּבּׂשכל, והּׂשגה ּבהבנה וגם הּׂשכלית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבהּנחה

אינּה ולכן והּׂשגה, להבנה ׁשּיכת היא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשּום

אפילּו ּגם הּוא וכן .יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּתֹופסת

דכיון  ּדאדםֿקדמ ֹון', הּקדּומה 'מחׁשבה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבבחינת

להבנה  היא ׁשּיכת 'מחׁשבה', ּבׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנקראת

ּבעצמּותֹו ּתֹופסת אינּה היא ּגם ולכן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוהּׂשגה,

.ְִֵָיתּבר
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אצלו, ומתקבל  'מונח' ÒÈb‡,כך C„È‡Ïe והטעם ההבנה אי שני מצד ¿ƒ»ƒ»

חס  איננה כיהשכלי aÒ‰Ï¯‰רון ˜e˜Ê BÈ‡,לו חסר לא ÈÙÏוהדבר ≈»¿«¿»»¿ƒ
BÊ ‰Áp‰ Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[BÏˆ‡ Áe‰ ÔÈÚ‰L בה שאין ∆»ƒ¿»«∆¿ƒ»»¬≈««»»

מהחכמה, גם למעלה שהיא אף ועל ודעת טעם עלֿפי והסבר הבנה כל

ÈÏÎN˙,מכלֿמקום  ‰Áp‰ ‡È‰ƒ«»»ƒ¿ƒ
dÏ LÈ ÔÎÏÂלחכמה eÎiL˙כמו ¿»≈≈»«»

ÔÎÏÂ ,'‰È·'c ‰‚O‰Â ‰·‰Ï«¬»»¿«»»¿ƒ»¿»≈
‡È‰ Ìbזו ÒÙBz˙'הנחה' dÈ‡ «ƒ≈»∆∆

.C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÏÏk¿»¿«¿ƒ¿»≈
כל  כללי באופן כי שהתבאר לאחר

וגם  ובינה, (חכמה השכל מרכיבי

מהחכמה) שלמעלה השכלית ה'הנחה'

מחשבה  'לית של בהגדרה נכללים

'לתפוס' בכוחם ואין ביה' תפיסא

ממשיך  האלוקות, עצמיות את ולהבין

לגבי  במיוחד אמור שהכלל ויפרט

כדלהלן. החכמה,

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e המושג ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
) ‰·LÁÓ הזוהר בדברי האמור «¬»»

ÒÈÙz‡הנזכרים ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"≈«¬»»¿ƒ»
È‡˜ ("ÏÏk dÈaמכווןÏÚ ≈¿»»≈«

,„·Ïa ‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó על ולא «¿≈««»¿»ƒ¿«
השכל, רכיבי e˙kL·יתר BÓk¿∆»

¯‰fa11‡Ï ‡Ï·BÈÂ ‰·LÁÓ" «…««¬»»¿¿»…
"‡Ï·BÈ"c ,"ÔÈÓÏÚÏ L¯t˙‡ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿¿»
,'‰Èa' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ "‰·LÁÓ"e«¬»»¿ƒ«

'‰ÓÎÁ' הנקראת) החכמה ספירת »¿»
(הנקראת  הבינה וספירת 'מחשבה')

בינה' שערי 'חמישים בה יש כי 'יובל'

היינו  נתפרשו, לא היובל) שנות כמספר

המוחין  כי לעולמות, נתגלו, לא

ורק  מהעולמות, למעלה הן שלמעלה

ולהחיות  להוות יורדות המידות

חסד  'עולם בכתוב (כנרמז עולמות

וההשפעה, הגילוי ענין והחסד, יבנה'.

המידות). עיקר הוא

‰"Ó ·"˘Á ˙BÈ˙B‡ ‡e‰ ‰·LÁÓ ,‰p‰Â12·"˘Á אותיות , ¿ƒ≈«¬»»ƒ
'מחשבה' המושג של ‰ÈÏÎN˙השורש ‰Áp‰‰ ‡e‰ היא שבעצם ««»»«ƒ¿ƒ

לעיל, כמבואר מהשכל, ‰¯‡i‰למעלה ˙ÈÁa ‡e‰ ‰"Óe¿ƒ«»¿ƒ»
Á'c‡È‰L ,'‰ÓÎהראייה e˜pÓ„˙בחינת ˜¯ ‡Ï) ‰ÏÚÓÏ ¿»¿»∆ƒ¿«¿»…«ƒ¿«

Ìb (‡l‡ ,'‰È·'c ‰‚O‰Â ‰·‰a CkŒ¯Á‡ ‰‡aL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆»»««»«¬»»¿«»»¿ƒ»∆»«
ÏL ÔÈÚ BÈ‡ ‰i‡¯‰ ÔÈÚL ÈÙÏ ‡e‰Â ,˙ÈÏÎO‰ ‰Áp‰‰Ó≈««»»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»≈ƒ¿»∆

ÏÏk ‰‚O‰Â ‰·‰ בין המהותיים ההבדלים אחד בחסידות, כמבואר ¬»»¿«»»¿»
ברורה  והשגה הבנה אין אחד שמצד אף על שבחכמה, הוא לבינה חכמה

רואה  שאדם דבר כמו בהירה בצורה מאיר הרעיון מכלֿמקום ומוגדרת,

פרטיו, כל על הדבר של הבנה היא אחד שמצד אף על בינה, ואילו בעיניו.

השכלי, הרעיון של ולרוחב לאורך

בהירים  פחות הדברים מכלֿמקום

ביחס  השמיעה כמו בחכמה מאשר

שעניין  כאן מבואר כך ועל לראיה.

הבנה  של עניין אינו שבחכמה הראיה

לגמרי. עלֿשכלי אלא כלל והשגה

‰Ê ÏÚÂ בחכמה הראיה עניין על ¿«∆
מהשגה  למעלה שהוא כיוון שלכאורה

שבכוחו  לומר מקום היה לגמרי

האלוקות בעצמיות »¡∆Ó‡¯'לתפוס'
זאת  שבכל LÁÓ·‰החידוש ˙ÈÏ"≈«¬»»

,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz של ולאמיתו ¿ƒ»≈¿»
את  'תופסת' שבחכמה הראיה אין דבר

כיוון  ÔÈÚעצמותו ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«
,‰·LÁn‰ שלה הדרגות Ï‡בכל ««¬»»…

,·"˘Á ˙ÈÁa ה'הנחה'¯˜ עניין «¿ƒ«
Ó"‰,השכלית ˙ÈÁa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ«

בחכמה, הראייה ÒÙBzעניין BÈ‡≈≈
ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

'‰ÓÎÁ'c ‰i‡¯ ÌbL אף על ∆«¿ƒ»¿»¿»
מהשגה למעלה ∆∆ÏÚBt˙שהיא

˙ÈÏÎO‰ ‰Áp‰a ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆««»»«ƒ¿ƒ
,ÏÎOaL ‰‚O‰Â ‰·‰a Ì‚Â¿««¬»»¿«»»∆«≈∆

‰Ê ÌeMÓe והפעולה ההשפעה בגלל ƒ∆
השכלית ההבנה על ÎiL˙שלה ‡È‰ƒ«∆∆

ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰Ï עצם בגלל «¬»»¿«»»¿»≈
מוגבלת  שכלית להבנה שלה הקשר

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆¿«¿ƒ¿»≈
הגדרים. וכל הגבולות מכל שלמעלה

˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ«
ŒÌ„‡c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ'«¬»»«¿»¿»»

'ÔBÓ„˜ כל את המקיף האור , «¿
– הכללי") ("כתר בשוה העולמות

התהוות  להתחלת לגמרי שקדמה האיןֿסוף הארת היא קדמון", "אדם בחינת

– אדם" "צורת בבחינת – לספירות המקבילות בחינות ישנן (בה הספירות

העולמות). מגדרי לגמרי שלמעלה איןֿסופיות בחינות שהן «≈¿„ÔÂÈÎאלא
ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰Ï ‡È‰ ˙ÎiL ,'‰·LÁÓ' ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈«¬»»«∆∆ƒ«¬»»¿«»»¿»≈

‡È‰ Ìbמאד הגדולה מעלתה B˙eÓˆÚaלמרות ˙ÒÙBz dÈ‡ «ƒ≈»∆∆¿«¿
C¯a˙È.כלל שייך לא והשגה הבנה של המושג כל שלגביו ƒ¿»≈
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axc`ח dineta `lbxn

(‚ÔÎÂ ענין ׁשּכל (ּכּידּוע ּבעבֹודה ּגם הּוא ¿≈ְֲִֶַַַָָָָָ

ּבענין  הינּו, ּבעבֹודה), ּדגמתֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵַַָָָָֻוענין

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּד"לית ְְְְֲֵַָָָָָָהאהבה,

ּדהּנה,13ּדרחימּותא" אֹופּנים. ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש , ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה' ּבגדּלת ההתּבֹוננ ּות עלֿידי  ׁשּבאה אהבה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻיׁש

"מה  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ּבהתהּוּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנראית

"מעׂשי מעׂשי"14רּבּו ּגדלּו הן 15ּו"מה , ְֲֲֵֶֶַַַַָ

אֹור' ּב'תֹורה (ּכּמבאר ּבאיכּות והן ).16ּבכּמּות ְְְְְֵֵַַָָֹ

הּוא  והּגדלּות הרּבּוי ּבענין ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָוכיון

האהבה  ׁשּגם מּובן הרי טעםֿודעת, ׁשל ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָענין

ּתֹופסת  אינּה זֹו התּבֹוננּות עלֿידי ְְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבאה

יֹותר  נעלית מדרגה יׁש א .יתּבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָּבעצמּותֹו

ּבהפלאת  ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּבאה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּבאהבה

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  אי ׁשּמתּבֹונן ְִֵֵֵֵֶֶאֹורֿאיןֿס ֹוף,

ּו"מה  רּבּו" ּד"מה מהענין ּומפׁשט מפלא ְְְְִֵַַָָָָָֻֻהּוא

יֹותר  נעלית למדרגה מּגיע  ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָּגדלּו",

ּבהפלאת  ההתּבֹוננּות ּגם אמנם, האהבה. ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבענין

אּלא  הּׂשגה, ׁשל ענין הּוא ְִֵֶֶַָָָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

החּיּוב  ידיעת ׁשל ּבאפן זה אין ּגּופא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבהּׂשגה

ּגדלּו"), ּו"מה רּבּו" ּב"מה ההתּבֹוננּות ְְְְְִַַַָָ(ּכמֹו

הּוא  זה ׁשּגם הּׁשלילה, ידיעת ׁשל ּבאפן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹּכיֿאם

נעלית  הּיֹותר האהבה ּגם ולכן הּׂשגה. ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין

אֹורֿאיןֿ ּבהפלאת ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשּבאה

ּד"לית  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופסת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָסֹוף

ּכלל". ּביּה ּתפיסא ְְֲִֵַָָָָמחׁשבה

(„ÌÓ‡ ּתפיסא מחׁשבה ׁש"לית אףֿעלּֿפי »¿»ְֲִִֵֶַַַָָָ

איהּו "נתּפס מּכלֿמקֹום ּכלל", ְְִִִֵַָָָּביּה

ּדלּבא" ׁש"רעּותא ּבזה, והענין ּדלּבא". ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָּברעּותא

עלֿידי  ׁשּבאה מאהבה למעלה הּוא הּלב) ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ(רצֹון
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ואילך.)13 פ"ג פ"א. העבודה קונטרס ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר כד.)14ראה קד, שם )15תהלים

ו. א.)16צב, נו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ הרוחנית‚) ה' ÔÈÚבעבודת ÏkL Úe„ik) ¿≈«»¬»«»«∆»ƒ¿»

ÔÈÚÂברוחניות ÔÈÚaלמעלה ,eÈ‰ ,(‰„B·Úa B˙Ó‚c LÈ ¿ƒ¿»≈À¿»»¬»«¿¿ƒ¿«
בזוהר‰‡‰·‰, נאמר כך שעל ה' אהבת של הרוחנית ÈÏ"c˙העבודה »«¬»¿≈

"‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet13, כמו וחשובה) (גדולה עבודה אין ¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»
האהבה nk‰עבודת ‰Êa LiL∆≈»∆«»

ÌÈpÙB‡.האהבה עבודת היא כיצד «ƒ
‰·‰‡ LÈ ,‰p‰c לאלוקות ¿ƒ≈≈«¬»

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿
˙ee‰˙‰a ˙È‡¯pL '‰ ˙l„‚aƒ¿À«∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆»

EÈNÚÓ"בתהילים ea¯ ‰Ó"14 »««¬∆
"EÈNÚÓ eÏ„b ‰Ó"e15Ô‰ , «»¿«¬∆≈

Ô‰Âריבוי  ˙enÎaגדולה˙eÎÈ‡a ¿«¿≈¿≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk)16.( «¿…»¿»

ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿¿¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏ„b‰Â Èea¯‰»ƒ¿««¿ƒ¿»

,˙Ú„ÂŒÌÚË ÏL הבנה שהרי ∆««»««
והגדולה  הריבוי מתוך ה' בגדלות

ומתקבל  מובן דבר היא שבבריאה

‰‡‰·‰בשכל  ÌbL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«»«¬»
הקדושֿברוךֿהוא  אל האדם של

BÊ ˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈ƒ¿¿
B˙eÓˆÚa ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆¿«¿

C¯a˙È נאמר זו אהבה על ולא ƒ¿»≈
ידי  על 'נתפס' שהקדושֿברוךֿהוא

על  מיוסדת זו שאהבה כיון הלב, רצון

ואילו  מוגבלת. שכלית התבוננות

כך  כלל מוגבל אינו הקדושֿברוךֿהוא

פי  שעל בהתבוננות שיסודו שדבר

בו. 'תופס' אינו השכל,

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó LÈ C‡«≈«¿≈»«¬≈≈
‰·‰‡aֿהקדושֿברוך אל האדם של »«¬»

‰‰˙eBa˙הוא È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a כלומר ¿«¿»«≈

בגדולת  התבוננות על מבוססת שאינה

אלא  השכל על ומיוסדת המובנת ה'

ÔBa˙nL לעורר הרוצה האדם ∆ƒ¿≈
ה' אהבת של רגש ≈‡CÈבעצמו

‡ÏÙÓ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L∆≈À¿»
"ea¯ ‰Ó"c ÔÈÚ‰Ó ËLÙÓeÀ¿»≈»ƒ¿»¿»«

,"eÏ„b ‰Ó"e שלה ובהגבלות בגדרים מוגדר ולא מהבריאה נעלה כלומר, «»¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאיןֿסוף אור של וברוממות בהפלאה ÚÈbÓההתבוננות ¿«¿≈∆«ƒ«

המתבונן ‰‡‰·‰האדם ÔÈÚa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ דרגת מאשר ¿«¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿«»«¬»
שהיא  כפי ה' בגדולת התבוננות ידי על אליה להגיע יכול שאדם האהבה

עצמה. הבריאה מתוך ניכרת

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a ˙eBa˙‰‰ Ìb ,ÌÓ‡ מעלתה למרות »¿»««ƒ¿¿¿«¿»«≈
שלה דבר ‰e‡והיתרון של לאמיתו

‰‚O‰ ÏL ÔÈÚ,שכלית‡l‡ ƒ¿»∆«»»∆»
‰‚O‰aLשכלית‡Ùeb עצמה ∆¿«»»»

˙ÚÈ„È ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿…∆∆¿ƒ«
·eiÁ‰ דבר של טובה וקליטה הבנה «ƒ

חיובי ‰‰˙eBa˙באופן BÓk)¿«ƒ¿¿
"eÏ„b ‰Ó"e "ea¯ ‰Ó"a¿»««»¿
ונקלטת  הנתפסת התבוננות שהיא

בשכל), ÏLהיטב ÔÙ‡a Ì‡ŒÈkƒƒ¿…∆∆
‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„È ובהבנה בידיעה ¿ƒ««¿ƒ»

היינו  מושלל, הקדושֿברוךֿהוא ממה

לחול  יכולים לא והגבלות גדרים איזה

כלל, Ê‰לגביו ÌbL ידיעת' ∆«∆
סוף‰e‡השלילה' ÏLסוף ÔÈÚƒ¿»∆

‰‚O‰.שכלית «»»
¯˙Bi‰ ‰·‰‡‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«»«¬»«≈

˙ÈÏÚ לעיל האמורה השנייה הדרגה «¬≈
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a והיא ¿«¿»«≈
בהפלאה  ידיעה מתוך ה' בגדולת השגה

הגדרה  מכל האלוקות של וברוממות

היא גם ÒÙBz˙והגבלה, dÈ‡≈»∆∆
˙ÈÏ"c ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿≈
"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ«¬»»¿ƒ»≈¿»
סוג  מכל שכלית, וידיעה הבנה שום

כלל. בו 'תופסת' איננה שהוא,

˙ÈÏ"L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡ („»¿»««ƒ∆≈
,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ«¬»»¿ƒ»≈¿»
עצמיות  את 'לתפוס' אפשר ואי

והמחשבה, השכל ידי על האלוקות

שכל  של הדרגות ובכל האופנים בכל

באריכות, לעיל כמבואר ומחשבה,

e‰È‡ Òt˙" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«ƒ
"‡aÏc ‡˙eÚ¯a אפשר כן ƒ¿»¿ƒ»

ברצון  האלוקות עצמיות את 'לתפוס'

הלב.

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (·l‰ ÔBˆ¯) "‡aÏc ‡˙eÚ¯"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»¿ƒ»¿«≈¿«¿»
‰·‰‡Óלאלוקות האדם ‰˙eBa˙של È„ÈŒÏÚ ‰‡aL שכלית ≈«¬»∆»»«¿≈ƒ¿¿
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ט h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

ענין  הּוא אהבה ׁשּגם היֹות ּדעם ְְְְֱֲִִִֶַַַָהתּבֹוננּות,

"אבה", מּלׁשֹון היא 'אהבה' ׁשהרי ְֲֲִִֵֶַָָָָָהרצֹון,

את ׁשהּוא  מביאה אהבה ולכן הרצֹון, ענין ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

אבל  הרצֹון, עלֿידי ּבאה ׁשאהבה אֹו ְֲֲֵֶַַָָָָָָָָהרצֹון,

הּוא  ׁשענינּה ּדלּבא", "רעּותא זה אין ְְְִִִֵֶֶָָָָָָמּכלֿמק ֹום

לזה  והּמׁשל מּטעםֿודעת. ׁשּלמעלה עצמי ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָרצֹון

אל  האב (ואהבת האב אל הּבן מאהבת ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא

עלֿידי  ּבאה ׁשאינּה עצמית אהבה ׁשּזֹוהי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבן),

ההתקּׁשרּות  נעׂשית ועלֿידּה כּו', ְְְְְֲִִֵַַַַָָהתּבֹוננּות

לאהבת  ּדֹומה זה ואין ּדוקא. האב ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָּבעצמּות

ּבזה  להיֹות ׁשּיכֹול היֹות ּדעם ואהּוב, ְְְֱִִֵֶֶָָָאֹוהב

מּכלֿמקֹום  וההתקּׁשרּות, האהבה ּתקף ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּגםּֿכן

וההתקּׁשרּות, האהבה אל סּבֹות איזה יׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי

הּוא  ׁשהּדבר הרגׁש (ׁשּזהּו עּמֹו ׁשּמטיב מּפני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאם

ׁשהּוא  ׁשּבֹו והּמעלה העּלּוי מּצד אֹו לֹו), ְֲִִֶֶַַַָָטֹוב

טֹוב  הּוא ׁשהּדבר ההרּגׁש (ׁשּזהּו מעּלה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻאיׁש

התּבֹוננּות  איזה ּבזה להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבעצם),

ׁשּמטיב  הּטֹוב איׁש ׁשהּוא אי הּׂשכל, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוהּׂשגת

ּבמה  והעּלּוי הּטֹוב את ּבׂשכלֹו ׁשּיבין אֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָעּמֹו,

הּוא  הרי העּלּוי אפן יבין וכאׁשר מעּלה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא

מהֿׁשאיןּֿכן  אליו. ּומסּור אליו מקּׁשר ְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנעׂשה

ההׁשּפעה  מּצד אינּה האב אל הּבן ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאהבת

מּוסר  ּבספרי (ּכּמבאר לֹו ׁשּכיון 17ׁשּמׁשּפיע ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אֹותֹו לאהב צרי ּומׁשקהּו, מאכילֹו ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשהאב

האב, ּבמעלת ׁשּמּכיר מּפני אֹו כּו'), ְְְְֲִִֵֶַַַַָָּולכּבדֹו

אחד  עצם הּוא ׁשהּבן זה מּצד היא האהבה ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשהיא  ּדלּבא", "רעּותא ענין וזהּו האב. ְְְְִִִִֶֶָָָָָעם

הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד העצמית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָההתקּׁשרּות

העצמּות, ּבבחינת ּתֹופסים ְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשעלֿידיֿזה

עצם". נעמט "עצם הּידּוע: ְְֶֶֶֶֶַַַָָּוכהּלׁשֹון
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פתח )17 הלבבות חובת גם וראה המצות). אלה ס' (בשם א אות לג מצוה יתרו פ' תרנ"ה) (ווארשא יצחק ילקוט ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה', ‡‰בגדולת ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ היא ·‰ וכן ¿ƒ¡∆««¬»ƒ¿«»»

אותו  רוצה הוא הרי מסויים דבר או אדם אוהב אדם שכאשר המציאות

אליו להתקרב "‡·‰",ומעוניין ÔBLlÓ ‡È‰ '‰·‰‡' È¯‰L∆¬≈«¬»ƒƒ¿»»
‰‡È·Ó ‰·‰‡ ÔÎÏÂ ,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰Lומעוררת,ÔBˆ¯‰ ˙‡ ∆ƒ¿«»»¿»≈«¬»¿ƒ»∆»»

È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰·‰‡L B‡∆«¬»»»«¿≈
ÔBˆ¯‰ הדברים שסדר גם וייתכן »»

את  מעורר לדבר שהרצון היינו הפוך,

אליו, ÌB˜ÓŒÏkÓהאהבה Ï·‡¬»ƒ»»
האמורים  שלה האופנים בכל אהבה

aÏc‡",לעיל ‡˙eÚ¯" ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿»¿ƒ»
ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»»«¿ƒ

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLֿעל ∆¿«¿»ƒ««»««
שכלי.

‰ÊÏ ÏLn‰Âֿעל עצמי' ל'רצון ¿«»»»∆
‡Ïשכלי Ôa‰ ˙·‰‡Ó ‡e‰≈«¬««≈∆
בני ‰‡· לאהבת המשל שהיא »»

הקדושֿברוךֿהוא  אל ישראל

Ôa‰ Ï‡ ·‡‰ ˙·‰‡Â) שהיא ¿«¬«»»∆«≈
לבני  הקדושֿברוךֿהוא מאהבת המשל

ÈÓˆÚ˙ישראל  ‰·‰‡ È‰BfL ,(∆ƒ«¬»«¿ƒ
הוא  שהבן העובדה עצם בגלל שקיימת

האב של של (בנו אביו הוא והאב

È„ÈŒÏÚהבן  ‰‡a dÈ‡L (∆≈»»»«¿≈
'eÎ ˙eBa˙‰ ללא גם קיימת אלא ƒ¿¿

התבוננות, באמצעות d„ÈŒÏÚÂכל ¿«»»
העצמית ≈¬»ÈNÚ˙האהבה

˙e¯M˜˙‰‰הבן eÓˆÚa˙של «ƒ¿«¿¿«¿
‡˜Âc החיצוניים ‰‡· בחלקים ולא »»«¿»

האב. Ê‰של ÔÈ‡Â אל הבן אהבת ¿≈∆
בנו) את האב אהבת (וכן ∆ÓBc‰האב
·e‰‡Â ·‰B‡ ˙·‰‡Ï רגילים ¿«¬«≈¿»

ובן, אב ÏBÎiLשאינם ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆»
‰Êa ˙BÈ‰Ï ואוהב אהוב באהבת ƒ¿»∆

‰‡‰·‰רגילים Û˜z ÔkŒÌb«≈…∆»«¬»
˙e¯M˜˙‰‰Â שתהיה ייתכן ואכן ¿«ƒ¿«¿

ביותר, חזקה אהבה «ŒÏkÓƒביניהם
È¯‰ ÌB˜Ó'עצמית 'אהבה זו אין »¬≈

אלא סיבה כל BaÒ˙ללא ‰ÊÈ‡ LÈ≈≈∆ƒ
שונים וגורמים ∆‡Ïמסויימות
˙e¯M˜˙‰‰Â של ‰‡‰·‰ »«¬»¿«ƒ¿«¿

האהוב, אל ÈtÓהאוהב Ì‡ƒƒ¿≈
BnÚ ·ÈËnLטובות לאוהב עושה שהאהוב ‰¯‚Lמפני e‰fL) ∆≈ƒƒ∆∆»∆∆

BÏ ·BË ‡e‰ ¯·c‰L המעוררים הם לו טובים הללו שהדברים והרגש ∆«»»
עמו  שמיטיב למי האהבה ‡Bאת ומעוררת ), שגורמת נוספת אפשרות יש

לאהוב האוהב של ותקיפה חזקה BaLאהבה ‰ÏÚn‰Â ÈelÚ‰ „vÓƒ«»ƒ¿««¬»∆
האהוב ‰e‡באדם ¯·c‰L Lb¯‰‰ e‰fL) ‰lÚÓ LÈ‡ ‡e‰L∆ƒ¿À∆∆∆«∆¿≈∆«»»
ÌˆÚa ·BË מיטיב זה שאדם התחושה איננו האהבה את הגורם זה ובמקרה ¿∆∆

הראוי  ומן בעצם טוב שהוא באדם שמדובר התחושה אלא בפרט לאוהב

אליו), ולהתקרב אותו ≈«¿ÔÎÏÂלאהוב
‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ מסוג באהבה ¿ƒ»ƒ¿»∆

ותקיפה  חזקה אהבה אמנם שהיא זה

אהבה  אלא עצמית' 'אהבה לא אבל

לעורר  וכדי וסיבות גורמים לה שיש

נדרשת ‰˙eBa˙אותה ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿¿
˙‚O‰Âשל ‡CÈהבנה ,ÏÎO‰ ¿«»««≈∆≈
‡e‰L האהוב·Bh‰ LÈ‡ ∆ƒ«

BnÚ ·ÈËnL,האוהב ‡Bעם ∆≈ƒƒ
ÔÈ·iL האוהב·Bh‰ ˙‡ BÏÎNa ∆»ƒ¿ƒ¿∆«

‡e‰L ‰Óa ÈelÚ‰Â האהוב ¿»ƒ¿«∆
ÔÙ‡ ÔÈ·È ¯L‡ÎÂ ,‰lÚÓ¿À∆¿«¬∆»ƒ…∆

ÈelÚ‰ אכן זו כמה גדולה ועד מעלה »ƒ
 ‡e‰ È¯‰ÂÈÏ‡ ¯M˜Ó ‰NÚ ¬≈«¬»¿À»≈»
ÂÈÏ‡ ¯eÒÓe שההבנה בכך וככל »≈»

גדולה  האהבה הרי יותר, גדולה

יותר. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óותקיפה
dÈ‡ ·‡‰ Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»»≈»
BÏ ÚÈtLnL ‰ÚtL‰‰ „vÓƒ«««¿»»∆«¿ƒ«

אוהב  איננו מכך הבן כתוצאה אביו את

טובות  לו משפיע «…¿»(nk·‡¯שהאב
¯ÒeÓ È¯ÙÒa17 הטעם בביאור ¿ƒ¿≈»

אמך' ואת אביך את 'כבד למצוות

BÏÈÎ‡Ó ·‡‰L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¬ƒ
e‰˜LÓe,בנו הבן ˆ¯CÈאת «¿≈»ƒ

B‡ ,('eÎ B„aÎÏe B˙B‡ ·‰‡Ï∆¡…¿«¿
·‡‰ ˙ÏÚÓa ¯ÈknL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ¿«¬«»»
גם  נובעת לא לאביו הבן ואהבת

במעלות  האב,מהכרה «∆‡l‡של
לאביו ‰‡‰·‰ הבן vÓ„של ‡È‰ »«¬»ƒƒ«

ÌÚ „Á‡ ÌˆÚ ‡e‰ Ôa‰L ‰Ê∆∆«≈∆∆∆»ƒ
הם ‰‡· והבן שהאב העובדה בגלל »»

אחת. מציאות דבר של לאמיתו

,"‡aÏc ‡˙eÚ¯" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»
'לתפוס' אפשר שבאמצעותו הלב, רצון

האלוקות, È‰L∆ƒ‡בעצמות
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e¯M˜˙‰‰ כל של «ƒ¿«¿»«¿ƒ

לאלוקות  ÌÈÒÙBzיהודי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»∆«¿≈∆¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·a האלוקות,שלËÓÚ ÌˆÚ" :Úe„i‰ ÔBLl‰Îe ƒ¿ƒ«»«¿¿«»«»«∆∆∆¿

,"ÌˆÚ.עצם - 'תופס' – לוקח עצם ∆∆
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axc`י dineta `lbxn

(‰‰p‰Â מחׁשבה "לית הּזהר מאמר עלּֿדר ¿ƒ≈ֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּברעּותא  איהּו נתּפס אבל ּכלל, ּביּה ְְְְֲִִִִֵָָָָָּתפיסא

ּבּתניא  ּגם איתא מחׁשבה 18ּדלּבא", ׁש"לית ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ּתפיסא  ּכאׁשר ּכיֿאם ּכלל, ּביּה ְְְֲִִִִֵֶַָָָּתפיסא

ּתפיסא" היא אזי ּומצֹותיה, ּבּתֹורה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּומתלּבׁשת

נעׂשית  ּומצֹות הּתֹורה ׁשעלֿידי זה וענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָכּו'.

ּתפיסא  מחׁשבה ׁש"ּלית אף ּביּה", ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה"ּתפיסא

מּצד  אּלא) הּׂשכל, מּצד (לא הּוא ּכלל", ְִִֵֵֶֶַַַָָֹּביּה

"עצם  והרי ּומצֹות, ּבתֹורה ׁשּיׁש העצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין

ּכּנ"ל. עצם", ֵֶֶַַַלֹוקח

e‰ÊÂ,"טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה חכמה, "ּתכלית ¿∆ְְְֲִִִַַָָָ

"ּתׁשּובה  הּוא ה"חכמה" ועּקר ְְְְִִֶַַַָָָׁשּתכלית

עצמּותֹו ּבזה נתּפס להיֹות טֹובים" ְְְֲִִִִֶַַָָּומעׂשים

ּבּמאמר  אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּכפי ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

עלּֿפי 19הּנ"ל  ּומּובן עלּֿכלּֿפנים, ּבקּצּור ְִִִַַַַָָָ

ּבדּבּורֿ אחר, ּבמקֹום יֹותר ּבארּוכה ְְְֲִֵֵַַַָָָֹהּמבאר

ׁשּב'תֹורה  מלכּות" לבּוׁש "יביאּו ְְְְִִֶַַַָָהּמתחיל

הּתֹורה,20אֹור' לּמּוד על הּמצֹות מעלת ּבענין ,ְְְֲִִִַַַַַַָ

(ּבהקּדמת  טֹובים" "מעׂשים מעלת ּגם ְְֲֲִִִֶַַַַַַָׁשּזֹוהי

הם  ה"ּמעׂשים" ׁשעלֿידּה ְֲִֵֶַַַַָָָה"ּתׁשּובה"

ׁשּדוקא 21"טֹובים" מּובן ּומּזה "חכמה", לגּבי ( ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

את  "לֹוקחים טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ְְְֲִִִֵֶַַָעלֿידי

ועלּֿפיֿזה  ּדלּבא". "רעּותא עלֿידי ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהעצם"

עּקרּה חכמה, "ּתכלית רׁש"י ׁשּפרׁש מה ּגם ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּובן

ּבפרּוׁשֹו ּמֹוסיף מה ּדלכאֹורה ּתֹורה", ְְְִִֵֶַָָׁשל

ׁשּגם  הּוא, הענין א ּתֹורה. היא ְְִִֶֶַַָָָָָׁש"חכמה"

ׁשל  עּקרּה ׁשּזהּו אּלא העצם, ענין יׁשנֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה

(מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְִֵֶַַָָָּתֹורה.

ּדׂשמחתּֿתֹורה  הּידּועה ּבּׂשיחה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָנׁשמתֹוֿעדן

ׁשלֹום' הּוא 22ׁשּב'תֹורת החכמה ענין ׁשעּקר , ְְְִִֶֶַַַַָָָ
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ובכ"מ. האלקים. עבודת לשער ואילך.)20בסופו.)19ספ"ד.)18השער א צ, דרושים )21מג"א א. פב, מטות לקו"ת ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ‰p‰Â (¿ƒ≈«∆∆«¬««…«≈«¬»»¿ƒ»≈

,"‡aÏc ‡˙eÚ¯a e‰È‡ Òt˙ Ï·‡ ,ÏÏk,בהרחבה לעיל כמבואר ¿»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ»
‡˙È‡ מובא‡Èza Ìb18dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"L ƒ»«««¿»∆≈«¬»»¿ƒ»≈

Ì‡ŒÈkבקדושֿברוךֿהוא ,ÏÏkאלא¯L‡k האדם של מחשבתו ¿»ƒƒ«¬∆
‰¯Bza ˙LaÏ˙Óe ‡ÒÈÙz¿ƒ»ƒ¿«∆∆«»
"‡ÒÈÙz ‡È‰ ÈÊ‡ ,‰È˙BˆÓeƒ¿∆»¬«ƒ¿ƒ»

האלוקות  בעצמות eÎ'.ומתקשרת
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿≈«»
‡ÒÈÙz"‰ ˙ÈNÚ ˙BˆÓeƒ¿«¬≈«¿ƒ»

,"dÈa של והחיבור ההתקשרות ≈
האלוקות בעצמיות »‡Ûהאדם

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙Èl"L∆≈«¬»»¿ƒ»≈
,"ÏÏk המחשבה אין שבעצם למרות ¿»

שהיא  שלו המציאות (וכל האדם של

את  'לתפוס' יכולה מוגבלת) מציאות

‰ÏÎOהאלוקות  „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ««≈∆
האדם  שכל של חיבור רק זה אין היינו,

ומצוות, שבתורה האלוקי השכל עם

ÌˆÚ‰ ÔÈÚ „vÓ (‡l‡ של ∆»ƒ«ƒ¿«»∆∆
BˆÓe˙,האלוקות ‰¯B˙a LiL∆≈¿»ƒ¿

'נתפס' ולא מהשכל למעלה שהוא

והשגה  Á˜BÏבהבנה ÌˆÚ" È¯‰Â«¬≈∆∆≈«
Ï"pk ,"ÌˆÚ וההתקשרות והחיבור ∆∆««

ועצמיות  היהודי עצמיות של הוא

האלוקות.

e‰ÊÂ רבא בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
המאמר נפתח ÈÏÎz"«¿ƒ˙שבהם

ÌÈNÚÓe ‰·eLz ,‰ÓÎÁ»¿»¿»«¬ƒ
¯wÚÂ ˙ÈÏÎzL ,"ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ¿ƒ«

"‰ÓÎÁ"‰ וירדה שבאה התורה «»¿»
ÌÈNÚÓeלמטה ‰·eLz" ‡e‰¿»«¬ƒ

‰Êa Òt˙ ˙BÈ‰Ï "ÌÈ·BËƒƒ¿ƒ¿»»∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ישראל שבני כדי «¿ƒ¿»≈

ומעשים  'תשובה ומצוות בתורה יעסקו

Î"˜טובים', ¯‡·nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡na ¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ«¿««¬»

Ï"p‰19 תרפ"ט חתונה' ב'דרושי ««
ÌÈtŒÏkŒÏÚ ¯ev˜a לשונו וזה ¿ƒ«»»ƒ

בהתקשרות  ישראל "נשמות שם:

בבחינת  תופסים הם הרי שלהם עצמית

בי' תפיסא מחשבה שלית מה העצמות

תופס  והשגה מחשבה בחינת כי כלל

להיותו  דליבא רעותא בחינת כיֿאם העצמות בבחינת לא לבד גילויים בבחינת

ולכן  העצמות, בחינת נתפס דוקא בזה כן על העצמית בבחינת וקשור אחוז

נתפס  בזה להיות טובים ומעשים תשובה הוא דחכמה והעיקר התכלית הנה

ברוךֿהוא"). העצמות

Œ¯ea„a ,¯Á‡ ÌB˜Óa ¯˙BÈ ‰Îe¯‡a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÓe»«ƒ«¿…»«¬»≈¿»«≈¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הפותח חסידות במאמר ««¿ƒ

eÎÏÓ˙"בפסוק Le·Ï e‡È·È"»ƒ¿«¿
'¯B‡ ‰¯B˙'aL20,הזקן לאדמו"ר ∆¿»

„enÏ ÏÚ ˙Bˆn‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬««ƒ¿«ƒ
,‰¯Bz‰ באריכות מבואר שם «»

הנקראת  שבתורה, האלוקית שההארה

מדרגה  בהשתלשלות נמשכת 'חכמה'

האלוקית  ההארה ואילו לדרגה,

שלמעלה  איןֿסוף מאור היא שבמצוות

ÏÚÓ˙מהשתלשלות Ìb È‰BfL∆ƒ««¬«
˙Óc˜‰a) "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ"«¬ƒƒ¿«¿»«
d„ÈŒÏÚL "‰·eLz"‰«¿»∆«»»
"ÌÈ·BË" Ì‰ "ÌÈNÚn"‰21 ««¬ƒ≈ƒ

כאן  נאמר שלכן בחסידות כמבואר

כי  טובים' 'מעשים לפני 'תשובה'

עבודת  להם שקדמה המצוות מעשה

'טובים' מעשים הם התשובה

במיוחד  Èa‚Ïו'מאירים' (¿«≈
‡˜ÂcL Ô·eÓ ‰fÓe ,"‰ÓÎÁ"»¿»ƒ∆»∆«¿»
ÌÈNÚÓe ‰·eLz" È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»«¬ƒ

"ÌÈ·BË'חכמה' ידי על ולא ƒ
"ÌˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ"'ו'תופסים ¿ƒ∆»∆∆

האלוקות È„ÈŒÏÚבעצמיות BÓk¿«¿≈
"‡aÏc ‡˙eÚ¯" שענינו הלב רצון ¿»¿ƒ»

לעיל. מבואר

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
È"L¯ L¯tL בתחילת כמובא ∆≈≈«ƒ

d¯wÚהמאמר ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz"«¿ƒ»¿»ƒ»»
‰Ó ‰¯B‡ÎÏc ,"‰¯Bz ÏL∆»¿ƒ¿»«
"‰ÓÎÁ"L BLe¯Ùa ÛÈÒBnƒ¿≈∆»¿»

‰¯Bz ‡È‰ כבר הדבר לכאורה והרי ƒ»
ומובן? ידוע

‰¯Bza ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»
דליבא' וב'רעותא במצוות רק ולא

e‰fL ‡l‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«»∆∆∆»∆∆
ÈÙÎe .‰¯Bz ÏL d¯wÚƒ»»∆»¿ƒ
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆

'ÌBÏL ˙¯B˙'aL ‰¯BzŒ˙ÁÓNc ‰Úe„i‰ ‰ÁÈOa22¯wÚL , «ƒ»«¿»¿ƒ¿«»∆¿«»∆ƒ«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dcp(oey`x meil)

.hb dkixve `id dlecbe exyp
:`xnbd dgecììkî`vei zxn`y dn jezn -øîàc ïàîc ¦§¨§©§¨©

yïéLLBçe `id i`ce dlecby ezpeek ,exypy,úöìBç,dyweàäå §¦¤¤§¨
øîà÷ àîìòa ïéLLBç,'miyyeg' `l` xn` `l ixde - §¦§¨§¨¨¨©

.i`ce epi`e ,`xnegl miyyegy ezernyny
:dycg jxca `ax ixac z` zvxzne `xnbd zxfegíìBòì àlà¤¨§¨

dpi`e zp`nn dpi` cg` meie dxyr mizy zan `ax xn`y dn
xaecn ,zvlegä÷ãa àìc,mipniq dl yi m` dwcap `l -ïéðòìe §Ÿ¨§¨§¦§©

äöéìçi`ce dlecb didzy jixvyïðéLééçd`iad `l `ny £¦¨¨§¦©
.zvleg dpi` okle mipniqøîà÷ éëåxn`y dne -àáødphw' §¦¨¨©¨¨

,'mipniq d`iad dwfg dwica dkixv dpi` dizepy llkl dribdy
y ezpeekä÷æç`id,ïeàéîìmikixvn eid ,wtqk xacd did m`y £¨¨§¥

mipniq d`iad i`ce `l` wtq o`k oi`y `ax xn`e ,dwica dze`
,o`nz `l okle `id dlecby miraewe ,dwica dkixv dpi`eìáà£¨

äöéìçìc `ax dcenàéòadkixvy -,ä÷éãalr mikneq oi`y ©£¦¨¨£¨§¦¨
.uelgl dl xizdl ef dwfg

:`xnbd dwiqnàúëìä ,àòcøäpî éîéc áø øîàdphw ewca m` ¨©©¦¦¦§©§§¨¦§§¨
`idy miraew oi` ,mipniq dl e`vn `le dizepy llkl ribdy

`l` ,dphwànL ïéLLBçe mipniq dl eid,eøLðzp`nn dpi` okle §¦¤¨¨§
.hb dkixv `l`

:dkldd z` dliabn `xnbd,éléî éðäåexypy miyyegy §¨¥¦¥
`l` epi` ,`id dlecbe mipniqdïîæ CBúa dLc÷c àëéädti` - ¥¨§¦§¨§§©

,dphw dzidyk dze` yciw lradyïîæ øçàì ìòáeza dziidpy ¨©§©©§©

ie dxyr mizy,cg` meàkéàc[dfa yiy-]à÷éôñyi` zy` ly §¦¨§¥¨
,àúééøBàc,`id dlecbe mipniq d`iad xak dlirad zrya `ny §©§¨

,hba `l` oe`ina z`vei dpi` aeye ,mixenb oiyecw `id ef d`iae
àì àøwéòî ìáàepiide ,dligzn `l` dilr `a `l m` la` - £¨¥¦¨¨Ÿ

oi` ,lra `l okn xg`le ,dpy dxyr mizy dl enlypy iptl
xxean did m`y it lr s`y ,exype mipniq eid `ny miyyeg
oi` ,hb dkixv dzid `l` oe`ina z`vei dzid `l ,`id dlecby
oi` opaxc xeqi` yyg `l` o`k oi`y oeike ,opaxcn `l` df

.`id dlecb `ny yeygl mixingn
:yi`l jenqd `lten oica dycg dhiy,àðeä áø øîà`lten ¨©©¨

y yi`l jenqdìëàå Léc÷ä,cifna eycwd z`,ä÷Bìit lr s`e ¦§¦§¨©¤
xeqi` iabl ,miyper xa epi`e `ed ohw dxezd zeevn x`y iably
,eilr yprpe df xeqi` lr xdfeny ,lecbk epic 'exac lgi `l'

øîàpL(a e xacna)'øBcðì àéìôé ék Léà'`lteny ecnl o`kne ¤¤¡©¦¦©§¦¦§
,ycwd eycwde xcp excip yi`l jenqdåmy) xg` mewna xn`p §

'ebe xcp xCi iM Wi`' (b l,'Bøác ìçé àìy o`kneBðLiL ìk ¦¦¦Ÿ¤¤Ÿ©¥§¨Ÿ¤¤§
äàìôäa[ycwd eycwde xcp excipy]a BðLéxeqi` llk,ìçé ìá §©§¨¨¤§§©©¥

.ìçé ìáa Bðéà äàìôäa BðéàL ìëå§Ÿ¤¥§©§¨¨¥§©©¥
:`ped axl zriiqn `xnbdáéúîdywd -äãeäé øa àðeä áø ¥¦©¨©§¨

(àáøì)mixg` wxy mixaeqd (a"r onwl) mi`xen`d zhiy lr §¨¨
,envr ohwd `l la` ohw yicwdy ycwd lr miyprpáøì éòeiñì§©¥§©

àðeäohwd mby xaeqd `ped ax ixacl riiqn `ed ef `iyewae - ¨
.eycwd z` lk` m` yprp envr
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יי h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

צּיּור  יׁשנֹו ּגּופא ׁשּבחכמה והינּו, הּבּטּול, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָענין

ענין  ּגם ּכֹולל ענינים, ּכּמה ּבּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָקֹומה,

הּוא  החכמה ענין עּקר אבל וההּׂשגה, ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָההבנה

הּבּטּול, ענין ׁשּזהּו ׁשּבּה, הּצּיּורים ּכל ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהפׁשטת

הּנ"ל  ּבּׂשיחה ּומפרׁש ׁשּמֹוסיף ּגם 23ּוכפי ְְִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  זה וענין איּבערּגעּגעּבנקייט. ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּבזשארגאן:

ׁשּבּתֹורה, העצם ענין הינּו, ּתֹורה", ׁשל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"עּקרּה

וזהּו .יתּבר עצמּותֹו את 'לֹוקחים' ְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעלֿידֹו

טֹובים", ּומעׂשים ּתׁשּובה חכמה, ְְְֲִִִַַָָָ"ּתכלית

עלֿידי  ּכמֹו העצם", את "לֹוקחים ׁשעלֿידּה הּוא ּתֹורה" ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁש"עּקרּה

ׁשּיהיה  העצם להתּגּלּות מּגיעים ועלֿידיֿזה טֹובים". ּומעׂשים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ"ּתׁשּובה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'24לעתידֿלבא, ּפי ּכי יחּדו כלּֿבׂשר וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

ִֵּדּבר.
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ואילך.)23 161 ע' ה.)24שם מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‰ÓÎÁaL ,eÈ‰Â ,Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»ƒ¿««ƒ¿«¿∆«»¿»»

'נקודה' שהיא אף על ˜ÓB‰עצמה, ¯eiˆ BLÈ גם דבר, של ולאמיתו ∆¿ƒ»
שלה, השלימה ה'דמות' את יוצרים שיחד שונים מפרטים מורכבת החכמה

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏBk ,ÌÈÈÚ ‰nk da LiL שיכול ∆≈»«»ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿««¬»»¿««»»
הגדרות  מקבל הרעיון כאשר רק להיות

לעיל), (כמובא מכלֿ‡·Ïוקצוות ¬»
‰e‡מקום ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯wÚƒ«ƒ¿««»¿»

daL ÌÈ¯eiv‰ Ïk ˙ËLÙ‰«¿»«»«ƒƒ∆»
מכל  שלמעלה בחכמה בחינה אותה

‰Ïeha,ההגדרות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ
‰ÁÈOa L¯ÙÓe ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»≈«ƒ»

Ï"p‰23הרש"ב הרבי Ìbשל «««
Ô‡‚¯‡˘Êa:באידיש ¿«»

ËÈÈ˜aÚbÚb¯ÚaÈ‡:מילולית ƒ∆¿∆∆¿¿«¿
להתבטלות  והכוונה התמסרות,

והמטרה. העניין אל האישית המציאות

ÏL d¯wÚ" ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ»»∆
ÌˆÚ‰ ÔÈÚ ,eÈ‰ ,"‰¯Bz»«¿ƒ¿«»∆∆
'ÌÈÁ˜BÏ' B„ÈŒÏÚL ,‰¯BzaL∆«»∆«»¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚ ידי ‡˙ על כמו ∆«¿ƒ¿»≈
דליבא'. 'רעותא

d¯wÚ"L ,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz" e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒƒ∆ƒ»»
‡e‰ "‰¯Bz ÏLאלא שבה, והשגה ההבנה חלק d„ÈŒÏÚLלא ∆»∆«»»

ÈŒÏÚ BÓk ,"ÌˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ"ÌÈNÚÓe ‰·eLz" È„ ¿ƒ∆»∆∆¿«¿≈¿»«¬ƒ
"ÌÈ·BË.האיןֿסוף ושורה נמצא שבהם ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמיות 'תפיסת' ¿«¿≈∆
באופנים  ה' עבודת ידי על האלוקות

והן  במצוות הן בתורה, (הן האמורים

דליבא') ÌÈÚÈbÓ«ƒƒב'רעותא
‰È‰iL ÌˆÚ‰ ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«»∆∆∆ƒ¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,המשיח BÓkבביאת ∆»ƒ»…¿
·e˙kL24 ימות על ישעיה בנבואת ∆»

‰ÈÂ'המשיח „B·k ‰Ï‚Â עצמיות ¿ƒ¿»¿¬»»
כל לעין תתגלה ŒÏÎהאלוקות e‡¯Â¿»»

.¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na»»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dcp(oey`x meil)

.hb dkixve `id dlecbe exyp
:`xnbd dgecììkî`vei zxn`y dn jezn -øîàc ïàîc ¦§¨§©§¨©

yïéLLBçe `id i`ce dlecby ezpeek ,exypy,úöìBç,dyweàäå §¦¤¤§¨
øîà÷ àîìòa ïéLLBç,'miyyeg' `l` xn` `l ixde - §¦§¨§¨¨¨©

.i`ce epi`e ,`xnegl miyyegy ezernyny
:dycg jxca `ax ixac z` zvxzne `xnbd zxfegíìBòì àlà¤¨§¨

dpi`e zp`nn dpi` cg` meie dxyr mizy zan `ax xn`y dn
xaecn ,zvlegä÷ãa àìc,mipniq dl yi m` dwcap `l -ïéðòìe §Ÿ¨§¨§¦§©

äöéìçi`ce dlecb didzy jixvyïðéLééçd`iad `l `ny £¦¨¨§¦©
.zvleg dpi` okle mipniqøîà÷ éëåxn`y dne -àáødphw' §¦¨¨©¨¨

,'mipniq d`iad dwfg dwica dkixv dpi` dizepy llkl dribdy
y ezpeekä÷æç`id,ïeàéîìmikixvn eid ,wtqk xacd did m`y £¨¨§¥

mipniq d`iad i`ce `l` wtq o`k oi`y `ax xn`e ,dwica dze`
,o`nz `l okle `id dlecby miraewe ,dwica dkixv dpi`eìáà£¨

äöéìçìc `ax dcenàéòadkixvy -,ä÷éãalr mikneq oi`y ©£¦¨¨£¨§¦¨
.uelgl dl xizdl ef dwfg

:`xnbd dwiqnàúëìä ,àòcøäpî éîéc áø øîàdphw ewca m` ¨©©¦¦¦§©§§¨¦§§¨
`idy miraew oi` ,mipniq dl e`vn `le dizepy llkl ribdy

`l` ,dphwànL ïéLLBçe mipniq dl eid,eøLðzp`nn dpi` okle §¦¤¨¨§
.hb dkixv `l`

:dkldd z` dliabn `xnbd,éléî éðäåexypy miyyegy §¨¥¦¥
`l` epi` ,`id dlecbe mipniqdïîæ CBúa dLc÷c àëéädti` - ¥¨§¦§¨§§©

,dphw dzidyk dze` yciw lradyïîæ øçàì ìòáeza dziidpy ¨©§©©§©

ie dxyr mizy,cg` meàkéàc[dfa yiy-]à÷éôñyi` zy` ly §¦¨§¥¨
,àúééøBàc,`id dlecbe mipniq d`iad xak dlirad zrya `ny §©§¨

,hba `l` oe`ina z`vei dpi` aeye ,mixenb oiyecw `id ef d`iae
àì àøwéòî ìáàepiide ,dligzn `l` dilr `a `l m` la` - £¨¥¦¨¨Ÿ

oi` ,lra `l okn xg`le ,dpy dxyr mizy dl enlypy iptl
xxean did m`y it lr s`y ,exype mipniq eid `ny miyyeg
oi` ,hb dkixv dzid `l` oe`ina z`vei dzid `l ,`id dlecby
oi` opaxc xeqi` yyg `l` o`k oi`y oeike ,opaxcn `l` df

.`id dlecb `ny yeygl mixingn
:yi`l jenqd `lten oica dycg dhiy,àðeä áø øîà`lten ¨©©¨

y yi`l jenqdìëàå Léc÷ä,cifna eycwd z`,ä÷Bìit lr s`e ¦§¦§¨©¤
xeqi` iabl ,miyper xa epi`e `ed ohw dxezd zeevn x`y iably
,eilr yprpe df xeqi` lr xdfeny ,lecbk epic 'exac lgi `l'

øîàpL(a e xacna)'øBcðì àéìôé ék Léà'`lteny ecnl o`kne ¤¤¡©¦¦©§¦¦§
,ycwd eycwde xcp excip yi`l jenqdåmy) xg` mewna xn`p §

'ebe xcp xCi iM Wi`' (b l,'Bøác ìçé àìy o`kneBðLiL ìk ¦¦¦Ÿ¤¤Ÿ©¥§¨Ÿ¤¤§
äàìôäa[ycwd eycwde xcp excipy]a BðLéxeqi` llk,ìçé ìá §©§¨¨¤§§©©¥

.ìçé ìáa Bðéà äàìôäa BðéàL ìëå§Ÿ¤¥§©§¨¨¥§©©¥
:`ped axl zriiqn `xnbdáéúîdywd -äãeäé øa àðeä áø ¥¦©¨©§¨

(àáøì)mixg` wxy mixaeqd (a"r onwl) mi`xen`d zhiy lr §¨¨
,envr ohwd `l la` ohw yicwdy ycwd lr miyprpáøì éòeiñì§©¥§©

àðeäohwd mby xaeqd `ped ax ixacl riiqn `ed ef `iyewae - ¨
.eycwd z` lk` m` yprp envr
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המשך ביצור למס' נדה ליום רצשון עמ' צ


