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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ïa˜Â לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ,1הּיהּודים ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֵֶַַ

ּבמאמרֹו אדמּו"ר מו"ח כ"ק ְְְֲֵַַָָּומבאר

לפני  קטן' ּב'פּורים ׁשאמרֹו זה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּדּבּורֿהּמתחיל

ׁשנה  ּבּמדינה 2ארּבעים ׁשהיה האחרֹונה (ּבּׁשנה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבזמן  ּדעּתה ּדין), ּבעלמא חּיּותֹו ּבחּיים ְְְְִִִֵַַַַַַָָָההיא

 ֿ ּדמּתן ּבזמן ּכבר ּׁשהחּלּו מה קּבלּו הם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּגלּות

ז"ל  ּוכאמרם ּפסּוק 3ּתֹורה, וקּבלּו4על קּימּו ְְְְְִִַַָָָָ

ּבזמן  ּכבר ּׁשּקּבלּו מה עּתה ּדקּימּו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָהּיהּודים,

נפלא, ּדבר הּוא ּדלכאֹורה ּומקׁשה, ְְְְְִִֶַַַָָָָָּדמּתןּֿתֹורה.

והיה  העילּוי, ּבתכלית יׂשראל היּו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּדבמּתןּֿתֹורה

ׁשּכתּוב  [ּכמֹו מּמׁש ּבמּוחׁש אלקּות וּירד 5ּגילּוי ְְֱִֵֶֶַַָָָֹ

ּבני  על רק (לא ׁשּפעל ּובאֹופן סיני, הר על ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹהוי'

ּוכמאמר  העֹולם, מציאּות ּבכל ּגם אּלא) ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל,

רּוחֹות  מד' יֹוצא הּקֹול ׁשהיה ז"ל ִֵֵֶַַַָָרּבֹותינּו

ּומּלמּטה  ּומּלמעלה לא 6העֹולם ׁשּצּפֹור ּובאֹופן , ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ

ׁשֹותק  העֹולם אּלא כּו' ּפרח לא עֹוף ֵֶַַָָָָָֹצוח,

כּו' הּביטּול,7ּומחריׁש ּגֹודל על מֹורה זה ׁשענין , ְֲִִִֶֶֶֶַַַָ

ענין  על מֹורה זה הרי  ּתנּועה, איזֹו יׁש ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכי

הּוא  הּגלּות ּבזמן מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'], יׁשּות ְִֵֵֵֶֶַַַָׁשל

ׁשּביקׁש המן ּבימי ּובפרט מּמׁש, מּזה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָההיפ

ׁשהיתה  עד ּכ ּכל ּבתֹוקף הּגלּות היה ׁשאז ְְֶֶֶַַַָָָָָָָכּו',

טף  זקן ועד מּנער הּיהּודים, ּכל על ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָהּגזרה

אחד  ּביֹום מדי 8ונׁשים ּבכל ,הּמל (הינּו9נֹות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ

אפׁשרּות  היתה ׁשּלא ּבאֹופן היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּגזרה

כּו' הענינים 10לברֹוח ׁשּכל הּידּוע ועלּֿפי ,( ְְְִִִִֶַַַַָָָָ

ּדין  לית ׁשהרי הרּוחנּיּות, ּבגלל הם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּבגׁשמּיּות
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כג.1) ט, מכתב 2)אסתר גם וראה ואילך. קי ע' תרפ"ז בסה"מ ואח"כ ואילך), 180 ע' תשי"א (סה"מ פט בקונטרס נדפס

ואילך). דש ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה אד"ר א.3)כ"ה פח, כז.4)שבת ט, כ.5)אסתר יט, ט.6)יתרו פ"ה, שמו"ר ראה

א). (מו, פל"ו תניא ב). (סד, תכ"ב ספכ"ט.7)תקו"ז יג.8)שמו"ר ג, ה.9)אסתר ח, 10.214)שם ע' ח"א לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פורים: נס לאחר כי אסתר, במגילת נאמר
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f"kyz'dו ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ענין  היה למעלה ּברּוחנּיּות ׁשּגם מּובן ּדּין, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹללא

אז  היּו יׂשראל ׁשּבני והינּו וכּו', ירידה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשל

אז  אי מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּׁשפלּות, ְְְְְִִִֵֵַַָָָּבתכלית

אי ּבמּתןּֿתֹורה, ּכבר ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּדוקא

נעלה  ענין יהיה הּגלּות ּבזמן ׁשּדוקא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר

לעׂשֹות, החּלּו רק ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, מאׁשר ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָיֹותר

ז"ל  רּבֹותינ ּו ּוכמאמר ּבלבד, התחלה זֹו 3ׁשהיתה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאֹונס  (ׁשּקּבלּוה לאֹוריתא רּבה מֹודעא ,11מּכאן ְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

ּדוקא  היה  והּקּיּום הּגמר  ואילּו ּכפּיה), ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָעלֿידי

כּו'. והּגזרה הּגלּות ְְְִֵַַַָָּבזמן

ּכׁשעמד 12ּבּמאמר Óe·‡¯ב) הּגלּות ׁשּבזמן , ¿»≈ְְֲִֶֶַַַַַָָָ

ּדוקא  אז הּנה כּו' המן ְֲִֵֵֶַָָָָעליהם

רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו (ּבגלּוי), נפׁש ּבמסירת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעמדּו

אֹור' ּב'תֹורה לא 13הּזקן ּדתם, להמיר רצּו ׁשאם ְְִִֵֶַָָָָָָֹ

על  אּלא ּגזר ׁשּלא ּכלּום, להם עֹוׂשה המן ְֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

ּכל  למּות עצמן מסרּו ׁשהם אּלא ְְְִֵֶֶַַָָָָָהּיהּודים,

חּוץ  מחׁשבת להם עלה ולא ּכּולּה, ְֲֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשנה

ּבנֹוגע 14חסֿוׁשלֹום  הן למחׁשבה, ּבנֹוגע הן , ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבנּסיֹון  לעמֹוד ּדהינּו למעׂשה, ּבנֹוגע והן ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָלדיּבּור

איזה  רק לעׂשֹות ׁשּלא אפילּו נפׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹלמסֹור

ּכגֹון  אחד, ה' אמּונת נגד לבד ְְֱֲֶֶֶֶַַַָמעׂשה

ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף לעבֹודהֿזרה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָלהׁשּתחוֹות

ּבּתניא  הּזקן רּבינּו ׁשּכתב (ּכמֹו ּבלּבֹו ).15ּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

אחר וכּמ ּבמקֹום זֹו16בֹואר ׁשּמסירּותֿנפׁש ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

הוי' ּכיׁשן וּיקץ להיֹות ההּוא 17ּפעלה ּבּלילה , ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

הּמל ׁשנת נתּבּטלה 18נדדה ועלֿידיֿזה , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
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שם.11) שבת פט"ו.12)פרש"י א.13)פ"ג. צז, סע"ד.14)מג"א קכ, מג"א לתו"א הוספות גם ראה 16)ספי"ט.15)ראה
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א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  מצבם ואם למעלה הדברים ממצב ומשתלשל נובע בגשמיות שמתרחש

וירוד  נחות הרוחני שמצבם משום זה הרי וקשה חמור בגשמיות ישראל בני

˙ÈÏ È¯‰L לא eiÁe¯a˙קיים אין, ÌbL Ô·eÓ ,Ôic ‡ÏÏ ÔÈc ∆¬≈≈ƒ¿…«»»∆«¿»ƒ
,'eÎÂ ‰„È¯È ÏL ÔÈÚ ‰È‰ ‰ÏÚÓÏ בני של ומצבם מעמדם לגבי ¿«¿»»»ƒ¿»∆¿ƒ»¿

‰eÈישראל  Ï‡¯NÈ ÈaL eÈ‰Â¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈»
Ê‡ המן גזירת ÈÏÎ˙a˙בימי »¿«¿ƒ

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,˙eÏÙM‰«ƒ¿¿ƒ¿»≈
‰Ó eÓi˜ ‡˜Âc Ê‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈»«¿»ƒ¿«

,‰¯BzŒÔzÓa ¯·k eÏawM כך ∆ƒ¿¿»¿««»
נשלמה  והירוד השפל במצב שדווקא

ויש  ישראל, בני ידי על התורה קבלת

‡LÙ¯לתמוה  CÈ‡ ייתכן‡˜ÂcL ≈∆¿»∆«¿»
‰ÏÚ ÔÈÚ ‰È‰È ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿∆ƒ¿»«¬∆
,‰¯BzŒÔzÓa ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆¿««»

Ê‡L תורה ‰elÁבמתן ˜¯ ∆»«≈≈
‰ÏÁ˙‰ BÊ ‰˙È‰L ,˙BNÚÏ«¬∆»¿»«¿»»

,„·Ïa מושלמת קבלה ולא ƒ¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe3Ô‡kÓ ¿«¬««≈«ƒ»

‡˙È¯B‡Ï ‰a¯ ‡Ú„BÓ»»«»¿«¿»
ÒB‡a ‰eÏawL)11È„ÈŒÏÚ , ∆ƒ¿»¿∆«¿≈

Ìeiw‰Â ¯Ób‰ eÏÈ‡Â ,(‰iÙk¿ƒ»¿ƒ«¿»¿«ƒ
˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡˜Âc ‰È‰»»«¿»ƒ¿««»

'eÎ ‰¯Êb‰Â האמור הפסוק על ¿«¿≈»
ההר", בתחתית "ויתייצבו במתןֿתורה

 ֿ הקדוש שכפה "מלמד בגמרא: נאמר

סיני) (הר ההר את עליהם ברוךֿהוא

להם, ואמר הפוכה) חבית (כמו כגיגית

ואם  מוטב התורה מקבלים אתם אם

אחא  רבי אמר קבורתכם. תהא שם לאו

לאורייתא  רבה מודעא מכאן יעקב בר

את  יקיימו לא ישראל בני (שאם

שהקבלה  לטעון יוכלו התורה,

אלא  מרצון היתה לא וההסכמה

הדור  אףֿעלֿפיֿכן רבא אמר מאונס).

את  וקיבלו חזרו ישראל (בני קבלוה

(כי  אחשורוש בימי מרצון) התורה

דכתיב  ה') באהבת התעוררו הנס בגלל

(במתןֿתורה  כבר שקיבלו מה אחשורוש) (בימי קיימו היהודים, וקבלו קיימו

גזירת  בימי דווקא היו מתןֿתורה של והשלימות שהגמר נמצא סיני), בהר

ישראל  בני הגיעו ירוד במצב שדווקא ייתכן איך השאלה, ומתחזקת המן,

נעלה. במצב אליה הגיעו שלא לשלימות

¯‡·Óe הריי"צ·) ÓÚLk„הנזכר,Ó‡na12¯הרבי ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ¿»≈««¬»∆ƒ¿««»¿∆»«

'eÎ ÔÓ‰ Ì‰ÈÏÚ וחמורה קשה כך כל גזירה עליהם ‡Êוגזר ‰p‰ ¬≈∆»»ƒ≈»
LÙ ˙¯ÈÒÓa e„ÓÚ ‡˜Âc והמצוות התורה וקבלת בה' האמונה על «¿»»¿ƒ¿ƒ«∆∆

,(ÈeÏ‚a)תורה מתן בעת היה שלא ‰Ô˜fדבר eÈa¯ ·˙kL BÓÎe ¿»¿∆»««≈«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a13 של התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿»

ומגילת  ושמות בראשית חומשים

¯ˆeאסתר  Ì‡L ישראל בני ∆ƒ»
ÔÓ‰ ‰È‰ ‡Ï ,Ì˙c ¯ÈÓ‰Ï¿»ƒ»»…»»»»
¯Êb ‡lL ,ÌeÏk Ì‰Ï ‰NBÚ∆»∆¿∆…»«

,ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ‡l‡ היו ואם ∆»««¿ƒ
היו  חלילה, יהדותם, על מוותרים

המן  מגזירת עצמם את «∆‡l‡מצילים
Ì‰L בני ÔÓˆÚישראלכל e¯ÒÓ ∆≈»¿«¿»
˙eÓÏ יהדותם על להיהרג מוכנים היו »

,dÏek ‰M‰ Ïk שהגזירה מאז »«»»»
שנה  חלפה התבטלה שהיא ועד נגזרה

Ì‰Ï ‰ÏÚ ‡ÏÂ אותה כל במשך ¿…»»»∆
ישראל  בני של ליבם על עלתה לא שנה

ıeÁאפילו  ˙·LÁÓ של מחשבה «¬∆∆
בה' האמונה ,ÌBÏLÂŒÒÁ14היפך «¿»

Ô‰ ,‰·LÁÓÏ Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«¿«¿»»≈
Ú‚Ba Ô‰Â ¯eaÈ„Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿≈¿≈«
„BÓÚÏ eÈ‰c ,‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«¿«¬
eÏÈÙ‡ BLÙ ¯BÒÓÏ ÔBÈqa¿ƒ»ƒ¿«¿¬ƒ
‰NÚÓ ‰ÊÈ‡ ˜¯ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬«≈∆«¬∆

„·Ï חיצוני כוח (שהוא במעשה רק ¿«
הפנימיים) הנפש כוחות ∆∆‚„לגבי

ÔB‚k ,„Á‡ '‰ ˙eÓ‡¡«∆»¿
Û‡ ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«¬»»»«
BaÏa ÏÏk da ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L∆≈«¬ƒ»¿»¿ƒ
Ô˜f‰ eÈa¯ ·˙kL BÓk)¿∆»««≈«»≈

‡Èza15 בפני עומד יהודי שכאשר ««¿»
הבט  מבלי הרי זרה, עבודה של ניסיון

מוגדר  הוא אם גם הרוחני, מצבו על

את  למסור מוכן הוא שבקלים', כ'קל

שלא  גם הניסיון, על ולהתגבר נפשו

זרה  כעבודה הנראה מעשה לעשות

בליבו  אמונה ללא ).אפילו
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ16החסידות BÊבתורת LÙŒ˙e¯ÈÒnL של ¿«¿»¿»«≈∆¿ƒ∆∆

המן  גזירת בימי בה' האמונה על ישראל ÔLÈkבני ı˜iÂ ˙BÈ‰Ï ‰ÏÚt»¬»ƒ¿«ƒ«¿»≈
'ÈÂ‰17,,למעלה שינה יש הגלות שבזמן משום התאפשרה הגזירה כל שכן ¬»»

בה' האמונה בגלל אבל ה'" תישן למה "עורה, שמבקשים וכפי כביכול,

התעוררות  שתהיה פעלו ישראל בני זרה, עבודה לעבוד שלא בניסיון והעמידה
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

ענין  אצלם היה הּגזרה ׁשּבזמן וכיון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגזרה.

ּדקּבל  הענין אז היה לכן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהמסירּותֿנפׁש,

מה  ׁשּקּימּו לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַהיהּודים

ּבמּתןּֿתֹורה. ּכבר ְְְִֶַַָָּׁשּקּבלּו

ÔÈÚ‰Â ּבּמאמר ּכמבֹואר ג'19ּבזה, ּבענין ¿»ƒ¿»ְְְֲִֶַַַַָָָ

ּגּוף  ראׁש ׁשּבּגּוף, הּכללּיים ְֲִִִֶַַַָָֹהחלקים

הּיֹותר  הּמדרגה הּוא ׁשהרגל ׁשאףֿעלּֿפי ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָורגל,

ּברגל  יתרֹון יׁש מּכלֿמקֹום ׁשּבאדם, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתחּתֹונה

ועלּֿדרֿזה  הראׁש. את ּגם ּומגּביּה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּמעמיד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, אלף 20ּבכללּות מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

מעלה  ׁשּיׁש ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹרגלי

העם, רגלי יׂשראל, ּדכנסת הרגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמדריגת

ענין  ׁשהּוא ּבקרּבֹו, אנכי נעׂשה ֿ זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשעלֿידי

(מדריגתֹו ּבחכמה (אנכי) ּכתר ּדבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּגיּלּוי

הּגלּות, ׁשּבזמן הּמעלה ּכללּות וזֹוהי מׁשה). ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

הרגל, ּבחינת ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּובפרט

ּורדיפֹות  והסּתרים העלמֹות יֹותר יׁשנם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאז

 ֿ המסירּות ענין יֹותר מתּגּלה אז ּדוקא הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכּו',

ׁשּלמעלה  אמּונה עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָנפׁש,

כּו'21מהּׂשכל  והּׂשגה הבנה ללא ּוכפי 22, . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמאמר  האמּונה 23ׁשּמבאר ענין ׁשעיקר , ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

על  ּכל סֹובב ּבמדריגת היא יׂשראל מין,ּדנׁשמ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

הּׂשגה  ּבבחינת זהּו עלמין ּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדממּלא

ּבזה  ׁשּי לא ולכן כ ּו', ר ֹואה ּכאילּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ(ּבפנימּיּות)

הּוא  האמּונה עיקר אם ּכי האמּונה, ענין ְֱֱִִִִַַַָָָָָּכלּֿכ
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כא.20)פ"ה.19) יא, פי"ח.21)בהעלותך תניא (המו"ל).22)ראה קצת פ"ט.23)חסר שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אסתר  במגילת שכתוב וכמו כביכול, L˙למעלה, ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla««¿»«»¿»¿«

CÏn‰18, מלכו הוא, ברוך הקדוש של שנתו שנדדה לכך שהכוונה ודרשו «∆∆
כביכול  עולם, ‰Êb¯‰.של ‰Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»«¿≈»

ÔÎÏ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰ ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿««¿≈»»»∆¿»ƒ¿««¿ƒ∆∆»≈
ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜c ÔÈÚ‰ Ê‡ ‰È‰»»»»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ
,˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
¯·k eÏawM ‰Ó eÓiwL∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»

‰¯BzŒÔzÓa מדוע מובן ומעתה ¿««»
ירוד, רוחני במצב הגלות, בזמן דווקא

התורה  לקבלת ישראל בני הגיעו

תורה  מתן בעת מאשר יותר בשלימות,

וכפי  נפש מסירות היתה אז דווקא כי –

להלן. עוד שיתבאר

¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»
¯Ó‡na19 תרפ"ז משנת הנזכר ««¬»

'‚ ÔÈÚa שלושתÌÈ˜ÏÁ‰ ¿ƒ¿««¬»ƒ
,ÛebaL ÌÈiÏÏk‰ החלקים «¿»ƒƒ∆«

באופן  הגוף מורכב מהם המרכזיים

ŒÛ‡Lכללי  ,Ï‚¯Â Ûeb L‡…̄»∆∆∆«
‰‚¯„n‰ ‡e‰ Ï‚¯‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆»∆∆««¿≈»
Ì„‡aL ‰BzÁz ¯˙Bi‰, «≈«¿»∆»»»

האברים  וחלקי והחושים והכוחות

וגם  ומגושמים פשוטים יותר הם שלה

חלקי  שאר של מאלה חיוניים פחות

לראש ביחס ובמיוחד «ŒÏkÓƒהגוף
ÔB¯˙È LÈ ÌB˜Ó מיוחדת ומעלה »≈ƒ¿

Ìb dÈa‚Óe „ÈÓÚnL Ï‚¯a»∆∆∆«¬ƒ«¿ƒ««
L‡¯‰ נתמך ‡˙ הראש ולמעשה ∆»…

הרגל. בזכות מתרומם ואף

,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈
וגם  אדם של שלימה לקומה שנמשלו

לשלושת  כללית חלוקה ישנה בהם

ורגל  גוף ראש, של הללו ¿BÓkהסוגים
·e˙kL20 עם על רבנו משה בדברי ∆»

¯‚ÈÏישראל  ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL≈≈∆∆«¿ƒ
,Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰'רגל' בשם מכונה שהעם ÏÚÓ‰הרי LiL »»¬∆»…ƒ¿ƒ¿∆≈«¬»

‰ÌÚ,מיוחדת  ÈÏ‚¯ ,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc Ï‚¯‰ ˙‚È¯„Óa לגבי אפילו ¿«¿≈«»∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿≈»»
ו'ראש' 'גוף' 'רגל'‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLמדריגות בחינת ידי על NÚ‰דווקא ∆«¿≈∆«¬∆

‡e‰L ,Ba¯˜a ÈÎ‡"בקרבו אנכי "אשר הכתוב של הפנימית המשמעות »…ƒ¿ƒ¿∆
ישנו  ישראל שבבני ‰ÈelÈbהוא ÔÈÚ ביותר גבוהה ממדריגה האלוקי ƒ¿««ƒ

¯˙k ˙ÈÁ·c שהכתר כשם העליונות הספירות מעשר שלמעלה עליון כתר ƒ¿ƒ«∆∆
(הנרמז  בעצמו מהקב"ה הארה היא הכתר ובחינת האדם, ראש מעל הוא

בעצמי)‡ÈÎבביטוי  אני העליונה ÓÎÁa‰שמשמעו החכמה ספירת »…ƒ¿»¿»

‰LÓ ÏL B˙‚È¯„Ó)"בקרבו אנכי "אשר אלה, דברים האומר )שהוא «¿≈»∆…∆
אלה  זוכים ישראל, בבני הנחותה, המדריגה ה'רגל', באמצעות שדווקא נמצא

'אנכי'. נעלית, אלוקית והמשכה להארה רבינו, משה 'ראש', בבחינת שהם

‰ÏÚn‰ ˙eÏÏk È‰BÊÂ ישראל בני Ë¯Ù·eשל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ¿ƒ¿»««¬»∆ƒ¿««»ƒ¿»
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הדור  היינו המשיח, עקבות של הדור

הגלות, לסוף קרוב הכי אחרון, הכי

,Ï‚¯‰ ˙ÈÁa לדורות ביחס אפילו ¿ƒ«»∆∆
היו  ישראל בני שבהם קודמים

'גוף' (בחי' נעלית יותר במדריגה

'ראש') בגלות Ê‡Lובחינת דווקא ∆»
ממש  האחרונים בדורות ודווקא

ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ¯˙BÈ ÌLÈ∆¿»≈«¿»¿∆¿≈ƒ
אלוקות  ענייני BÙÈ„¯e¿ƒ˙על

מצוות  וקיום תורה לימוד על שמקשות

‡Êכראוי  ‡˜Âc ‰p‰ ,'eÎÂ¿ƒ≈«¿»»
Œ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ ¯˙BÈ ‰lb˙Óƒ¿«∆≈ƒ¿««¿ƒ

,LÙ והתמסרות דביקות שעניינו ∆∆
פי  על מהמתחייב למעלה לאלוקות

וההיגיון  ÔÈÚהשכל e‰fL∆∆ƒ¿»
ÌÚ ¯eLw‰ מתוך ‡eÓ‰ונובע «»ƒ¡»

ÏÎO‰Óבה' ‰ÏÚÓlL21‡ÏÏ , ∆¿«¿»≈«≈∆¿…
'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰22 וכפי ¬»»¿«»»

שייכים  שלא מי שגם במוחש שרואים

את  מוסרים באלוקות והשגה להבנה

והמצוות  התורה שמירת על נפשם

נפש  במסירות ÈÙÎeאפילו .¿ƒ
¯‡·nL הריי"צ Ó‡na23¯הרבי ∆¿»≈««¬»

הנזכר, היהודים' 'וקבל דיבורֿהמתחיל

‰eÓ‡‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚL∆ƒ«ƒ¿«»¡»
Ï‡¯NÈ ˙BÓLc'בה שמאמינים ¿ƒ¿ƒ¿»≈

Ïk ··BÒ ˙‚È¯„Óa ‡È‰ƒ¿«¿≈«≈»
,ÔÈÓÏÚ הבלתי האלוקות במדריגת »¿ƒ

באופן  בעולמות שמאירה מוגבלת

מלמעלה  ה'סובב' כאור ו'מקיף' כללי

בפנימיות  חודר ÔÈÓÏÚואינו Ïk ‡lÓÓc המוגבל האלוקי מהאור בשונה ƒ¿«≈»»¿ƒ
הנשמה  (כמו אותם ו'ממלא' והנבראים העולמות בפנימיות המתלבש

לעניינו  בהתאם הגוף מאברי אחד בכל ומתלבשת הגוף את ה'ממלאת'

ה'ממלא' והאור ‰O‚‰ומהותו) ˙ÈÁ·a e‰Ê הנבראים הזה האור את ∆ƒ¿ƒ««»»
ולהשיג להבין הדבר (eiÓÈÙa˙מסוגלים שעלֿידה השגה של כטבעה ƒ¿ƒƒ

האדם  בתוך ביותר)חודר ומוחשית ברורה היא ¯B‡‰וההשגה eÏÈ‡k¿ƒ∆
‰eÓ‡‰ ÔÈÚ CkŒÏk ‰Êa CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ,'eÎ קרוב שבדבר כיון , ¿»≈…«»»∆»«ƒ¿«»¡»

מובנת  ומהותו מוחשית מציאותו כי באמונה צורך אין רואה' 'כאילו ומוחשי
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ז f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ענין  היה למעלה ּברּוחנּיּות ׁשּגם מּובן ּדּין, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹללא

אז  היּו יׂשראל ׁשּבני והינּו וכּו', ירידה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשל

אז  אי מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּׁשפלּות, ְְְְְִִִֵֵַַָָָּבתכלית

אי ּבמּתןּֿתֹורה, ּכבר ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּדוקא

נעלה  ענין יהיה הּגלּות ּבזמן ׁשּדוקא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר

לעׂשֹות, החּלּו רק ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, מאׁשר ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָיֹותר

ז"ל  רּבֹותינ ּו ּוכמאמר ּבלבד, התחלה זֹו 3ׁשהיתה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאֹונס  (ׁשּקּבלּוה לאֹוריתא רּבה מֹודעא ,11מּכאן ְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

ּדוקא  היה  והּקּיּום הּגמר  ואילּו ּכפּיה), ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָעלֿידי

כּו'. והּגזרה הּגלּות ְְְִֵַַַָָּבזמן

ּכׁשעמד 12ּבּמאמר Óe·‡¯ב) הּגלּות ׁשּבזמן , ¿»≈ְְֲִֶֶַַַַַָָָ

ּדוקא  אז הּנה כּו' המן ְֲִֵֵֶַָָָָעליהם

רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו (ּבגלּוי), נפׁש ּבמסירת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעמדּו

אֹור' ּב'תֹורה לא 13הּזקן ּדתם, להמיר רצּו ׁשאם ְְִִֵֶַָָָָָָֹ

על  אּלא ּגזר ׁשּלא ּכלּום, להם עֹוׂשה המן ְֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

ּכל  למּות עצמן מסרּו ׁשהם אּלא ְְְִֵֶֶַַָָָָָהּיהּודים,

חּוץ  מחׁשבת להם עלה ולא ּכּולּה, ְֲֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשנה

ּבנֹוגע 14חסֿוׁשלֹום  הן למחׁשבה, ּבנֹוגע הן , ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבנּסיֹון  לעמֹוד ּדהינּו למעׂשה, ּבנֹוגע והן ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָלדיּבּור

איזה  רק לעׂשֹות ׁשּלא אפילּו נפׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹלמסֹור

ּכגֹון  אחד, ה' אמּונת נגד לבד ְְֱֲֶֶֶֶַַַָמעׂשה

ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף לעבֹודהֿזרה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָלהׁשּתחוֹות

ּבּתניא  הּזקן רּבינּו ׁשּכתב (ּכמֹו ּבלּבֹו ).15ּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

אחר וכּמ ּבמקֹום זֹו16בֹואר ׁשּמסירּותֿנפׁש ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

הוי' ּכיׁשן וּיקץ להיֹות ההּוא 17ּפעלה ּבּלילה , ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

הּמל ׁשנת נתּבּטלה 18נדדה ועלֿידיֿזה , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
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שם.11) שבת פט"ו.12)פרש"י א.13)פ"ג. צז, סע"ד.14)מג"א קכ, מג"א לתו"א הוספות גם ראה 16)ספי"ט.15)ראה

.(9 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה תתרנד.17)ד"ה רמז אסתר שמעוני ילקוט וראה סה. עח, ו,18)תהלים אסתר

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  מצבם ואם למעלה הדברים ממצב ומשתלשל נובע בגשמיות שמתרחש

וירוד  נחות הרוחני שמצבם משום זה הרי וקשה חמור בגשמיות ישראל בני

˙ÈÏ È¯‰L לא eiÁe¯a˙קיים אין, ÌbL Ô·eÓ ,Ôic ‡ÏÏ ÔÈc ∆¬≈≈ƒ¿…«»»∆«¿»ƒ
,'eÎÂ ‰„È¯È ÏL ÔÈÚ ‰È‰ ‰ÏÚÓÏ בני של ומצבם מעמדם לגבי ¿«¿»»»ƒ¿»∆¿ƒ»¿

‰eÈישראל  Ï‡¯NÈ ÈaL eÈ‰Â¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈»
Ê‡ המן גזירת ÈÏÎ˙a˙בימי »¿«¿ƒ

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,˙eÏÙM‰«ƒ¿¿ƒ¿»≈
‰Ó eÓi˜ ‡˜Âc Ê‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈»«¿»ƒ¿«

,‰¯BzŒÔzÓa ¯·k eÏawM כך ∆ƒ¿¿»¿««»
נשלמה  והירוד השפל במצב שדווקא

ויש  ישראל, בני ידי על התורה קבלת

‡LÙ¯לתמוה  CÈ‡ ייתכן‡˜ÂcL ≈∆¿»∆«¿»
‰ÏÚ ÔÈÚ ‰È‰È ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿∆ƒ¿»«¬∆
,‰¯BzŒÔzÓa ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆¿««»

Ê‡L תורה ‰elÁבמתן ˜¯ ∆»«≈≈
‰ÏÁ˙‰ BÊ ‰˙È‰L ,˙BNÚÏ«¬∆»¿»«¿»»

,„·Ïa מושלמת קבלה ולא ƒ¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe3Ô‡kÓ ¿«¬««≈«ƒ»

‡˙È¯B‡Ï ‰a¯ ‡Ú„BÓ»»«»¿«¿»
ÒB‡a ‰eÏawL)11È„ÈŒÏÚ , ∆ƒ¿»¿∆«¿≈

Ìeiw‰Â ¯Ób‰ eÏÈ‡Â ,(‰iÙk¿ƒ»¿ƒ«¿»¿«ƒ
˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡˜Âc ‰È‰»»«¿»ƒ¿««»

'eÎ ‰¯Êb‰Â האמור הפסוק על ¿«¿≈»
ההר", בתחתית "ויתייצבו במתןֿתורה

 ֿ הקדוש שכפה "מלמד בגמרא: נאמר

סיני) (הר ההר את עליהם ברוךֿהוא

להם, ואמר הפוכה) חבית (כמו כגיגית

ואם  מוטב התורה מקבלים אתם אם

אחא  רבי אמר קבורתכם. תהא שם לאו

לאורייתא  רבה מודעא מכאן יעקב בר

את  יקיימו לא ישראל בני (שאם

שהקבלה  לטעון יוכלו התורה,

אלא  מרצון היתה לא וההסכמה

הדור  אףֿעלֿפיֿכן רבא אמר מאונס).

את  וקיבלו חזרו ישראל (בני קבלוה

(כי  אחשורוש בימי מרצון) התורה

דכתיב  ה') באהבת התעוררו הנס בגלל

(במתןֿתורה  כבר שקיבלו מה אחשורוש) (בימי קיימו היהודים, וקבלו קיימו

גזירת  בימי דווקא היו מתןֿתורה של והשלימות שהגמר נמצא סיני), בהר

ישראל  בני הגיעו ירוד במצב שדווקא ייתכן איך השאלה, ומתחזקת המן,

נעלה. במצב אליה הגיעו שלא לשלימות

¯‡·Óe הריי"צ·) ÓÚLk„הנזכר,Ó‡na12¯הרבי ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ¿»≈««¬»∆ƒ¿««»¿∆»«

'eÎ ÔÓ‰ Ì‰ÈÏÚ וחמורה קשה כך כל גזירה עליהם ‡Êוגזר ‰p‰ ¬≈∆»»ƒ≈»
LÙ ˙¯ÈÒÓa e„ÓÚ ‡˜Âc והמצוות התורה וקבלת בה' האמונה על «¿»»¿ƒ¿ƒ«∆∆

,(ÈeÏ‚a)תורה מתן בעת היה שלא ‰Ô˜fדבר eÈa¯ ·˙kL BÓÎe ¿»¿∆»««≈«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a13 של התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿»

ומגילת  ושמות בראשית חומשים

¯ˆeאסתר  Ì‡L ישראל בני ∆ƒ»
ÔÓ‰ ‰È‰ ‡Ï ,Ì˙c ¯ÈÓ‰Ï¿»ƒ»»…»»»»
¯Êb ‡lL ,ÌeÏk Ì‰Ï ‰NBÚ∆»∆¿∆…»«

,ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ‡l‡ היו ואם ∆»««¿ƒ
היו  חלילה, יהדותם, על מוותרים

המן  מגזירת עצמם את «∆‡l‡מצילים
Ì‰L בני ÔÓˆÚישראלכל e¯ÒÓ ∆≈»¿«¿»
˙eÓÏ יהדותם על להיהרג מוכנים היו »

,dÏek ‰M‰ Ïk שהגזירה מאז »«»»»
שנה  חלפה התבטלה שהיא ועד נגזרה

Ì‰Ï ‰ÏÚ ‡ÏÂ אותה כל במשך ¿…»»»∆
ישראל  בני של ליבם על עלתה לא שנה

ıeÁאפילו  ˙·LÁÓ של מחשבה «¬∆∆
בה' האמונה ,ÌBÏLÂŒÒÁ14היפך «¿»

Ô‰ ,‰·LÁÓÏ Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«¿«¿»»≈
Ú‚Ba Ô‰Â ¯eaÈ„Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿≈¿≈«
„BÓÚÏ eÈ‰c ,‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«¿«¬
eÏÈÙ‡ BLÙ ¯BÒÓÏ ÔBÈqa¿ƒ»ƒ¿«¿¬ƒ
‰NÚÓ ‰ÊÈ‡ ˜¯ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬«≈∆«¬∆

„·Ï חיצוני כוח (שהוא במעשה רק ¿«
הפנימיים) הנפש כוחות ∆∆‚„לגבי

ÔB‚k ,„Á‡ '‰ ˙eÓ‡¡«∆»¿
Û‡ ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«¬»»»«
BaÏa ÏÏk da ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L∆≈«¬ƒ»¿»¿ƒ
Ô˜f‰ eÈa¯ ·˙kL BÓk)¿∆»««≈«»≈

‡Èza15 בפני עומד יהודי שכאשר ««¿»
הבט  מבלי הרי זרה, עבודה של ניסיון

מוגדר  הוא אם גם הרוחני, מצבו על

את  למסור מוכן הוא שבקלים', כ'קל

שלא  גם הניסיון, על ולהתגבר נפשו

זרה  כעבודה הנראה מעשה לעשות

בליבו  אמונה ללא ).אפילו
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ16החסידות BÊבתורת LÙŒ˙e¯ÈÒnL של ¿«¿»¿»«≈∆¿ƒ∆∆

המן  גזירת בימי בה' האמונה על ישראל ÔLÈkבני ı˜iÂ ˙BÈ‰Ï ‰ÏÚt»¬»ƒ¿«ƒ«¿»≈
'ÈÂ‰17,,למעלה שינה יש הגלות שבזמן משום התאפשרה הגזירה כל שכן ¬»»

בה' האמונה בגלל אבל ה'" תישן למה "עורה, שמבקשים וכפי כביכול,

התעוררות  שתהיה פעלו ישראל בני זרה, עבודה לעבוד שלא בניסיון והעמידה
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

ענין  אצלם היה הּגזרה ׁשּבזמן וכיון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגזרה.

ּדקּבל  הענין אז היה לכן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהמסירּותֿנפׁש,

מה  ׁשּקּימּו לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַהיהּודים

ּבמּתןּֿתֹורה. ּכבר ְְְִֶַַָָּׁשּקּבלּו

ÔÈÚ‰Â ּבּמאמר ּכמבֹואר ג'19ּבזה, ּבענין ¿»ƒ¿»ְְְֲִֶַַַַָָָ

ּגּוף  ראׁש ׁשּבּגּוף, הּכללּיים ְֲִִִֶַַַָָֹהחלקים

הּיֹותר  הּמדרגה הּוא ׁשהרגל ׁשאףֿעלּֿפי ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָורגל,

ּברגל  יתרֹון יׁש מּכלֿמקֹום ׁשּבאדם, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתחּתֹונה

ועלּֿדרֿזה  הראׁש. את ּגם ּומגּביּה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּמעמיד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, אלף 20ּבכללּות מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

מעלה  ׁשּיׁש ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹרגלי

העם, רגלי יׂשראל, ּדכנסת הרגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמדריגת

ענין  ׁשהּוא ּבקרּבֹו, אנכי נעׂשה ֿ זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשעלֿידי

(מדריגתֹו ּבחכמה (אנכי) ּכתר ּדבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּגיּלּוי

הּגלּות, ׁשּבזמן הּמעלה ּכללּות וזֹוהי מׁשה). ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

הרגל, ּבחינת ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּובפרט

ּורדיפֹות  והסּתרים העלמֹות יֹותר יׁשנם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאז

 ֿ המסירּות ענין יֹותר מתּגּלה אז ּדוקא הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכּו',

ׁשּלמעלה  אמּונה עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָנפׁש,

כּו'21מהּׂשכל  והּׂשגה הבנה ללא ּוכפי 22, . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמאמר  האמּונה 23ׁשּמבאר ענין ׁשעיקר , ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

על  ּכל סֹובב ּבמדריגת היא יׂשראל מין,ּדנׁשמ ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

הּׂשגה  ּבבחינת זהּו עלמין ּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדממּלא

ּבזה  ׁשּי לא ולכן כ ּו', ר ֹואה ּכאילּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ(ּבפנימּיּות)

הּוא  האמּונה עיקר אם ּכי האמּונה, ענין ְֱֱִִִִַַַָָָָָּכלּֿכ
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כא.20)פ"ה.19) יא, פי"ח.21)בהעלותך תניא (המו"ל).22)ראה קצת פ"ט.23)חסר שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אסתר  במגילת שכתוב וכמו כביכול, L˙למעלה, ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla««¿»«»¿»¿«

CÏn‰18, מלכו הוא, ברוך הקדוש של שנתו שנדדה לכך שהכוונה ודרשו «∆∆
כביכול  עולם, ‰Êb¯‰.של ‰Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»«¿≈»

ÔÎÏ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰ ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿««¿≈»»»∆¿»ƒ¿««¿ƒ∆∆»≈
ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜c ÔÈÚ‰ Ê‡ ‰È‰»»»»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ
,˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
¯·k eÏawM ‰Ó eÓiwL∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»

‰¯BzŒÔzÓa מדוע מובן ומעתה ¿««»
ירוד, רוחני במצב הגלות, בזמן דווקא

התורה  לקבלת ישראל בני הגיעו

תורה  מתן בעת מאשר יותר בשלימות,

וכפי  נפש מסירות היתה אז דווקא כי –

להלן. עוד שיתבאר

¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»
¯Ó‡na19 תרפ"ז משנת הנזכר ««¬»

'‚ ÔÈÚa שלושתÌÈ˜ÏÁ‰ ¿ƒ¿««¬»ƒ
,ÛebaL ÌÈiÏÏk‰ החלקים «¿»ƒƒ∆«

באופן  הגוף מורכב מהם המרכזיים

ŒÛ‡Lכללי  ,Ï‚¯Â Ûeb L‡…̄»∆∆∆«
‰‚¯„n‰ ‡e‰ Ï‚¯‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆»∆∆««¿≈»
Ì„‡aL ‰BzÁz ¯˙Bi‰, «≈«¿»∆»»»

האברים  וחלקי והחושים והכוחות

וגם  ומגושמים פשוטים יותר הם שלה

חלקי  שאר של מאלה חיוניים פחות

לראש ביחס ובמיוחד «ŒÏkÓƒהגוף
ÔB¯˙È LÈ ÌB˜Ó מיוחדת ומעלה »≈ƒ¿

Ìb dÈa‚Óe „ÈÓÚnL Ï‚¯a»∆∆∆«¬ƒ«¿ƒ««
L‡¯‰ נתמך ‡˙ הראש ולמעשה ∆»…

הרגל. בזכות מתרומם ואף

,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈
וגם  אדם של שלימה לקומה שנמשלו

לשלושת  כללית חלוקה ישנה בהם

ורגל  גוף ראש, של הללו ¿BÓkהסוגים
·e˙kL20 עם על רבנו משה בדברי ∆»

¯‚ÈÏישראל  ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL≈≈∆∆«¿ƒ
,Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰'רגל' בשם מכונה שהעם ÏÚÓ‰הרי LiL »»¬∆»…ƒ¿ƒ¿∆≈«¬»

‰ÌÚ,מיוחדת  ÈÏ‚¯ ,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc Ï‚¯‰ ˙‚È¯„Óa לגבי אפילו ¿«¿≈«»∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿≈»»
ו'ראש' 'גוף' 'רגל'‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLמדריגות בחינת ידי על NÚ‰דווקא ∆«¿≈∆«¬∆

‡e‰L ,Ba¯˜a ÈÎ‡"בקרבו אנכי "אשר הכתוב של הפנימית המשמעות »…ƒ¿ƒ¿∆
ישנו  ישראל שבבני ‰ÈelÈbהוא ÔÈÚ ביותר גבוהה ממדריגה האלוקי ƒ¿««ƒ

¯˙k ˙ÈÁ·c שהכתר כשם העליונות הספירות מעשר שלמעלה עליון כתר ƒ¿ƒ«∆∆
(הנרמז  בעצמו מהקב"ה הארה היא הכתר ובחינת האדם, ראש מעל הוא

בעצמי)‡ÈÎבביטוי  אני העליונה ÓÎÁa‰שמשמעו החכמה ספירת »…ƒ¿»¿»

‰LÓ ÏL B˙‚È¯„Ó)"בקרבו אנכי "אשר אלה, דברים האומר )שהוא «¿≈»∆…∆
אלה  זוכים ישראל, בבני הנחותה, המדריגה ה'רגל', באמצעות שדווקא נמצא

'אנכי'. נעלית, אלוקית והמשכה להארה רבינו, משה 'ראש', בבחינת שהם

‰ÏÚn‰ ˙eÏÏk È‰BÊÂ ישראל בני Ë¯Ù·eשל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ¿ƒ¿»««¬»∆ƒ¿««»ƒ¿»
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הדור  היינו המשיח, עקבות של הדור

הגלות, לסוף קרוב הכי אחרון, הכי

,Ï‚¯‰ ˙ÈÁa לדורות ביחס אפילו ¿ƒ«»∆∆
היו  ישראל בני שבהם קודמים

'גוף' (בחי' נעלית יותר במדריגה

'ראש') בגלות Ê‡Lובחינת דווקא ∆»
ממש  האחרונים בדורות ודווקא

ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ¯˙BÈ ÌLÈ∆¿»≈«¿»¿∆¿≈ƒ
אלוקות  ענייני BÙÈ„¯e¿ƒ˙על

מצוות  וקיום תורה לימוד על שמקשות

‡Êכראוי  ‡˜Âc ‰p‰ ,'eÎÂ¿ƒ≈«¿»»
Œ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ ¯˙BÈ ‰lb˙Óƒ¿«∆≈ƒ¿««¿ƒ

,LÙ והתמסרות דביקות שעניינו ∆∆
פי  על מהמתחייב למעלה לאלוקות

וההיגיון  ÔÈÚהשכל e‰fL∆∆ƒ¿»
ÌÚ ¯eLw‰ מתוך ‡eÓ‰ונובע «»ƒ¡»

ÏÎO‰Óבה' ‰ÏÚÓlL21‡ÏÏ , ∆¿«¿»≈«≈∆¿…
'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰22 וכפי ¬»»¿«»»

שייכים  שלא מי שגם במוחש שרואים

את  מוסרים באלוקות והשגה להבנה

והמצוות  התורה שמירת על נפשם

נפש  במסירות ÈÙÎeאפילו .¿ƒ
¯‡·nL הריי"צ Ó‡na23¯הרבי ∆¿»≈««¬»

הנזכר, היהודים' 'וקבל דיבורֿהמתחיל

‰eÓ‡‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚL∆ƒ«ƒ¿«»¡»
Ï‡¯NÈ ˙BÓLc'בה שמאמינים ¿ƒ¿ƒ¿»≈

Ïk ··BÒ ˙‚È¯„Óa ‡È‰ƒ¿«¿≈«≈»
,ÔÈÓÏÚ הבלתי האלוקות במדריגת »¿ƒ

באופן  בעולמות שמאירה מוגבלת

מלמעלה  ה'סובב' כאור ו'מקיף' כללי

בפנימיות  חודר ÔÈÓÏÚואינו Ïk ‡lÓÓc המוגבל האלוקי מהאור בשונה ƒ¿«≈»»¿ƒ
הנשמה  (כמו אותם ו'ממלא' והנבראים העולמות בפנימיות המתלבש

לעניינו  בהתאם הגוף מאברי אחד בכל ומתלבשת הגוף את ה'ממלאת'

ה'ממלא' והאור ‰O‚‰ומהותו) ˙ÈÁ·a e‰Ê הנבראים הזה האור את ∆ƒ¿ƒ««»»
ולהשיג להבין הדבר (eiÓÈÙa˙מסוגלים שעלֿידה השגה של כטבעה ƒ¿ƒƒ

האדם  בתוך ביותר)חודר ומוחשית ברורה היא ¯B‡‰וההשגה eÏÈ‡k¿ƒ∆
‰eÓ‡‰ ÔÈÚ CkŒÏk ‰Êa CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ,'eÎ קרוב שבדבר כיון , ¿»≈…«»»∆»«ƒ¿«»¡»

מובנת  ומהותו מוחשית מציאותו כי באמונה צורך אין רואה' 'כאילו ומוחשי
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f"kyz'dח ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ונרּגׁש מּוׂשג ׁשאינֹו עלמין, ּכל סֹובב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבבחינת

ּכל  ממּלא ׁשּבחינת העֹולם, אּומֹות ּכמֹו ְְְְִֵֶַַָָָֹ(ולא

ואילּו אמּונה, ׁשל ּבאֹופן אצלם היא ְְְְֱִִִֶֶֶָָָעלמין

ׁשּיכּות  להם אין עלמין ּכל סֹובב ְְִִִֵֵֶַַָָָָלבחינת

ׁשּבבני 24ּכלל  המסירּותֿנפׁש ענין  כן ּוכמֹו .( ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

כּו'. והּׂשגה והבנה מהּׂשכל למעלה הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׂשראל

אדמּו"ר p‰Â‰ג) מו"ח כ"ק אמרֹו זה מאמר ¿ƒ≈ְֲֲֶַַָָ

ּתֹורת  נתיּסדה (ׁשּבּה ההיא ְְְִִִֶַַַַָָָּבּמדינה

חּב"ד, חסידּות ּתֹורת ּובפרט ּבכלל, ְְֲֲִִִִַַַַָָהחסידּות

והעיקר  ּבחכמהּֿבינהֿודעת, נמׁש ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָׁשעלֿידּה

ּבכן  ׁשל ּבענין ׁשּיּומׁש לפֹועל)25ּבזה ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּימים  ּפרׁשת ּכּידּוע  ּבגלּוי , מסירּותֿנפׁש ְְִִִֶֶַַַַָָָָָמּתֹו

ּומצֹות, הּתֹורה עניני על רדיפֹות אז ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָההם,

הּמדינה  ׁשל הּבירה ּבעיר ּבהיֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָואףֿעלּֿפיֿכן

וכּו', הּמנּגדים ׁשל ּומקֹור הּׁשֹורׁש היה ְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם

ּובאֹופן  הּנ"ל, מאמר אדמּו"ר מו"ח כ"ק ְְֲֶַַַַַָָאמר

מעט  מקּדׁש הּכנסת, ּבבית אמירתֹו על ,26ׁשּנֹוסף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

רגלא  היּו ׁשּבֹו ּבּׁשּוק ּבחּוץ, ּגם ניּכר הּדבר ְִֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּבמכּתב 27ּדתרמֹודאי  הּדברים ּפרטי ּכמסּוּפר ,28 ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

הּמאמר  עם יחד זה 29ׁשּנדּפס ׁשהיה ׁשאף , ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

החמה  ּבפנימּיּות 27מּׁשּתׁשקע והן ּכפׁשּוטֹו, הן , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ

רּבים, ּבנרֹות מּואר הּכנסת ּבית היה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהענינים,

הּמענה, היה מּיֹומים, ּיֹום מה ׁשאלּו ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָוכאׁשר

ּבמעמד  הּבימה, מעל ּדֹורׁש יׂשראל ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשרועם

מּיׂשרא  עׂשירּיֹות וכּמה לׁשמֹוע ּכּמה ׁשּבאּו ל, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

עבדיו  אל סֹודֹו ּגּלה אׁשר הּקּב"ה, ׁשל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָּדבריו

עלֿידי 30הּנביאים  זה הרי הּנבּואה, ּומׁשּפסקה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבפמּבי  ואֹומר ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְִִִֵֶַָָֻהּנׂשיאים
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א.24) כג, להצ"צ סהמ"צ ואילך. סע"ב רפז, ג. רפד, דא"ח) (עם סידור וש"נ.25)ראה שכו. ע' תרצ"א סה"מ ראה

א.26) כט, מגילה טז. יא, ב.27)יחזקאל כא, שבת ― חז"ל מושג,28)לשון ונותן ברוסיא, אז העסקנים הרבנים "מאחד

מאמר  באמירת ההם בימים כרוכה שהיתה ומהסכנה ברוסיא, אז ששרר היהדות אל הממשלה יחס על במקצת, שרק אף

הנ"ל). לקונטרס דבר בפתח שליט"א אדמו"ר כ"ק (לשון גדול" ובפרסום בפומבי ובפרט (סה"מ 29)כזה, הנ"ל בקונטרס

ואילך). רפח ע' תרפ"ז ואילך. 195 ע' ז.30)תשי"א ג, עמוס
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,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰ '‰· ‰eÓ‡‰ ¯˜ÈÚ Ì‡ Èkƒƒƒ«»¡»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ

Lb¯Â ‚NeÓ BÈ‡L מופשט אור זהו והנבראים העולמות (ÏÂ‡ולגבי ∆≈»¿ƒ¿»¿…
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaL ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ BÓk בני שאצל ¿»»∆¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ובקירוב  והשגה בהבנה היא ‡eÓ‰ישראל ÏL ÔÙB‡a ÌÏˆ‡ ‡È‰ƒ∆¿»¿∆∆¡»
משייכות  רחוקים כך כל הם כי

לגביהם  הוא זה אור שגם לאלוקות

מסוגלים  שאינם ומופשט רחוק דבר

במציאותו, להאמין רק אלא להשיג

Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·Ï eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿ƒ«≈»
ÓÏÚÔÈ שלמעלה מוגבל הבלתי האור »¿ƒ

לגמרי  הנבראים Ì‰Ïמגדרי ÔÈ‡≈»∆
ÏÏk ˙eÎiL24 של באופן אפילו «»¿»

השגה  של באופן וכלֿשכן ).אמונה
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈ È·aL∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»
'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰Â ÏÎO‰Ó≈«≈∆«¬»»¿«»»

מהאמונה. בעיקר ונובע

˜"Î B¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡Ó ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¬»∆¬»
‡È‰‰ ‰È„na ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿«¿ƒ»«ƒ

המדינה (ברוסיה «∆daLהיא
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz ‰„qÈ˙ƒ¿«¿»««¬ƒ

,ÏÏÎa הבעלֿשםֿטוב ידי על ƒ¿»
e„ÈÒÁ˙ותלמידיו  ˙¯Bz Ë¯Ù·eƒ¿»«¬ƒ
,„"aÁ הזקן האדמו"ר ידי על ««

d„ÈŒÏÚL חסידות תורת ידי על ∆«»»
הכללית CLÓחב"ד  החסידות  אור ƒ¿»

גילוי  לידי ובא «¿«¿Œ‰ÓÎÁaוירד
,˙Ú„ÂŒ‰Èa בהבנה בשכל, היינו ƒ»»««

Êa‰והשגה  ¯˜ÈÚ‰Â שעניין ¿»ƒ»»∆
עיוני  כדבר יישאר לא החסידות

אלא  לידי CLÓeiLמופשט ויבוא ∆¿«
ÔÎaביטוי  ÏL ÔÈÚa25 מסקנה ¿ƒ¿»∆¿≈

CBzÓמעשית  (ÏÚBÙÏ Ú‚Ba¿≈«¿«ƒ
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'בה האמונה על ¿ƒ∆∆

ומצוות  תורה ותוכן ÈeÏ‚a,וענייני ¿»
היהדות, ענייני על נפש מסירות של זה,

בולט  באופן זה במאמר ביטוי לידי בא

במיוחד  L¯t˙ומודגש Úe„ik«»«»»«
,Ì‰‰ ÌÈÓi‰ תרפ"ז בשנת זה, מאמר נאמר שבה ‡Êהתקופה eÈ‰L , «»ƒ»≈∆»»

הסובייטית  ŒÏÚŒÛ‡Âברוסיה ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏÚ ˙BÙÈ„¿̄ƒ«ƒ¿¿≈«»ƒ¿¿««

‰È„n‰ ÏL ‰¯Èa‰ ¯ÈÚa B˙BÈ‰a ÔÎŒÈt על נאמר זה מאמר שכן ƒ≈ƒ¿¿ƒ«ƒ»∆«¿ƒ»
מוסקווה  בעיר הגדול הכנסת בבית הריי"צ הרבי עיר ÌMLידי ‰È‰באותה ∆»»»

ÌÈ„bn‰ ÏL ¯B˜Óe L¯BM‰ יהדות זאת eÎÂ',לענייני ולמרות «∆»∆«¿«¿ƒ¿
ÏÚ ÛÒBpL ÔÙB‡·e ,Ï"p‰ ¯Ó‡Ó ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯Ó‡»««¿«¬»««¿∆∆»«
Lc˜Ó ,˙Òk‰ ˙È·a B˙¯ÈÓ‡¬ƒ»¿≈«¿∆∆ƒ¿»

ËÚÓ26Ìb ¯kÈ ¯·c‰ ‰È‰ , ¿«»»«»»ƒ»«
,ıeÁa מיוחדת ברשימה כמסופר «

הכנסת  שבית המעמד את המתארת

ואנשים  מקום אפס עד מלא היה

בחוץ  גם ‰eÈהתגודדו BaL ˜eMa«∆»
È‡„BÓ¯˙c ‡Ï‚¯27, כמבואר «¿»¿«¿»ƒ

ז"ל  חכמינו שבדברי חסידות במאמרי

"עד  הוא חנוכה נר הדלקת שזמן

שגם  עד היינו דתרמודאי', רגלא דכליא

הם  ללכת, מפסיקים בדרכם המאחרים

התורה  אור את להביא שצריך לכך רמז

שנקראים  למי וגם לשוק גם והמצוות

ÈË¯t'מורדים' ¯teÒÓkƒ¿»¿»≈
ÌÈ¯·c‰ המאמר שהיו אמירת בעת «¿»ƒ
·zÎÓa28ÌÚ „ÁÈ Òt„pL ¿ƒ¿»∆ƒ¿«««ƒ
¯Ó‡n‰29‰Ê ‰È‰L Û‡L , ««¬»∆«∆»»∆

‰ÓÁ‰ Ú˜LzMÓ27Ô‰ , ƒ∆ƒ¿«««»≈
,BËeLÙkלילה Ô‰Âבשעת ƒ¿¿≈

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa של בשעה ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
של  שעה רוחני, והסתר, העלם חושך,

ומצוות  תורה שומרי על קשות רדיפות

˙Òk‰ ˙Èa ‰È‰ במוסקווה הגדול »»≈«¿∆∆
המאמר  נאמר B¯a˙בו ¯‡eÓ»¿≈

ÌBi ‰Ó eÏ‡L ¯L‡ÎÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿«¬∆»¬«
,ÌÈÓBiÓ האורות פשר ומה ƒ«ƒ

הכנסת  בבית ««‰È‰המיוחדים
Ï‡¯NÈ ÏL ÌÚÂ¯L ,‰Ún‰««¬∆∆…»∆ƒ¿»≈

הריי"צ ‰ÓÈa‰,הרבי ÏÚÓ L¯Bc≈≈««ƒ»
˙Bi¯ÈNÚ ‰nÎÂ ‰nk „ÓÚÓa¿«¬««»¿«»¬ƒƒ
ÓLÏ e‡aL ,Ï‡¯NiÓÚB ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿«

‰lb ¯L‡ ,‰"aw‰ ÏL ÂÈ¯·c¿»»∆«»»¬∆ƒ»
ÌÈ‡È·p‰ ÂÈ„·Ú Ï‡ B„BÒ30 ∆¬»»«¿ƒƒ

ישראל, לעם ה' דבר את המוסרים

¯Bc ÏÎaL ÌÈ‡ÈNp‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,‰‡e·p‰ ‰˜ÒtLÓeƒ∆»¿»«¿»¬≈∆«¿≈«¿ƒƒ∆¿»
¯B„Â,הנביאים דברי כמו ה' דבר הם ÈaÓÙaשדבריהם ¯ÓB‡Â »¿≈¿À¿ƒ
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עֹוז  יּסדּת ויֹונקים עֹוללים מּפי אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּובפרהסיא,

ּומתנּקם  אֹויב להתּפעל 31להׁשּבית ׁשאין הינּו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּדיסדּת ּבהענין לפעֹול צריכים אּלא כּו', ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמהאֹויב

ּתֹורה  אּלא עֹוז אין י"ח 32עֹוז, ּבן אצל רק לא , ֵֵֶֶֶַָָֹ

להמּתין  ׁשּיׁש הּמלכּות ּגזרת ׁשהיתה (ּכפי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנה

כּו' הּנער ׁשּיגּדל י"ג 33עד ּבן אצל רק ולא ,( ְְִֵֶֶֶַַַַַַֹ

ועלֿידיֿזה  ויֹונקים, עֹוללים אצל ּגם אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשנה,

כּו'. ּומתנּקם אֹויב להׁשּבית ְְְֲִִִֵֵַַּפֹועלים

Û‡Â ּבׁשנת ׁשהיה ּומּצב למעמד ׁשּי זה ׁשּכל ¿«ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

הענין  לפעֹול צֹור ּכׁשהיה ְְְִִֶֶָָָָתרפ"ז,

מּזה  הרי ּבגלּוי, ּומתנּקם לאֹויב ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָּדלהׁשּבית

עּתה. ּגם זה מאמר ללימּוד ּבנֹוגע ּגם ְְֲִֵֶַַַַַָָָמּובן

ּבאֹופן  להיֹות צרי הּמאמר ׁשּלימּוד ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָּובהקּדים,

ּתֹורתֹו נׁשאר 34ׁשּנעׂשה ׁשהּוא ּבאֹופן לא הינּו , ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשל  הּמאמר את ולֹומד ּבפניֿעצמֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָמציאּות

― הּיהּודים ּדוקּבל ּבאֹופן אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָהאדמּו"ר,

ּכל  ׁשל ּתֹוכנֹו על ׁשּמֹורה הּמאמר, ׁשל ְְֲִֶֶֶֶַַַָָּכׁשמֹו

ּבׁשער 35הּמאמר  הּזקן רּבינּו ּׁשּכתב מה עלּֿדר) ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

והאמּונה  ּבלׁשֹון 36הּיחּוד לֹו יקראּו אׁשר ׁשּׁשמֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָ

זה, ּבׁשם הּנקרא הּדבר ׁשל חּיּותֹו הּוא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש

ּתֹורה, ּומאמרי עניני ׁשל ּבׁשמֹות ּגם הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָוכן

יׂשראל, ּתפּוצֹות ּברֹוב ׁשּנתקּבל ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּובפרט

מּמה  הרמּב"ם ּכּמּובן לגזרה 37ּׁשּכתב ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּתֹוקף  לזה ׁשּיׁש יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָותּקנה

ׁשּנאמר  לאֿתעׂשה, ּומצות מצותֿעׂשה על 38ׁשל ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

אׁשר  הּדבר מן תסּור לא ,יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֲֲִִֶֶַַָָָָֹּפי

מציאּותֹו ּכל את חֹודר  ׁשהּלימּוד הינּו ,(ל ְְְִִִֵֶֶַַַָיּגידּו

עּמֹו ּומתאחד אינּגאנצן) ּדּור אים נעמט ְְְְְְִִִִֵֶֶַַ(עס

הּזקן  רּבנּו ּובלׁשֹון אחת, מציאּות ְְְִִִֵֵַַַַָלהיֹות

ּבגׁשמּיּות 39ּבּתניא  ּכלל נמצא ּכערּכֹו ולא ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין נפלא יחּוד : ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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פ"ב.31) הנ"ל ד"ה ג. ח, ה.32)תהלים פל"א, ויק"ר ב. לג, ברכה ספרי מהוריי"צ 33)ראה אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ואילך. תקסט ע' שלח. ע' רנח. ע' זו.34)ח"א שנה שבט יו"ד שיחת בארוכה שהתחלת 35)ראה בגלל הוא זה ששם דאף

תוכנו  שזהו מוכיח המאמר, נקרא שמם ועל אלו, בתיבות היא המאמר שהתחלת גופא הא הרי אלו, בתיבות היא המאמר

המאמר. כל ממרים.37)בתחלתו.36)של הל' יא.38)ריש יז, שופטים פ"ה.39)פ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡ÈÒ‰¯Ù·e וכפי) רב קהל בנוכחות הייתה המאמר שאמירת לעיל כאמור ¿«¿∆¿»

לענייני  המתנגדים אנשים גם נמצאים הקהל שבין וידוע ברור היה המסופר,

התוקף) בכל דיבר הריי"צ הרבי זאת ובכל ÌÈÏÏBÚיהדות, ÈtÓ ¯L‡¬∆ƒƒ¿ƒ
ÌÈ˜BÈÂתורה Ìw˙Óeהלומדים ·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ï ÊBÚ z„qÈ31, ¿¿ƒƒ«¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿«≈

·ÈB‡‰Ó ÏÚt˙‰Ï ÔÈ‡L eÈ‰«¿∆≈¿ƒ¿«≈≈»≈
התורה ללימוד ‡l‡המתנגד ,'eÎ∆»

ÔÈÚ‰a ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿»ƒ¿»
‡l‡ ÊBÚ ÔÈ‡ ,ÊBÚ z„ÒÈc¿ƒ«¿»≈∆»

‰¯Bz32Á"È Ôa Ïˆ‡ ˜¯ ‡Ï , »…«≈∆∆
˙¯Êb ‰˙È‰L ÈÙk) ‰L»»¿ƒ∆»¿»¿≈«

˙eÎÏn‰ ההם בימים רוסיה של ««¿
ÔÈzÓ‰Ï LiL מלימוד ולהימנע ∆≈¿«¿ƒ

עד  צעירים ונערים ילדים עם ַתורה

'eÎ ¯Úp‰ Ïc‚iL33˜¯ ‡ÏÂ ,( ∆ƒ¿««««¿…«
,‰L ‚"È Ôa Ïˆ‡ הריי"צ הרבי ≈∆∆»»

לימוד  על מעמד באותו ועודד עורר

לאלו  רק לא נפש במסירות התורה

חייבים  והם שנה י"ג להם מלאו שכבר

ÌÈÏÏBÚבמצוות Ïˆ‡ Ìb ‡l‡∆»«≈∆¿ƒ
ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ˜BÈÂ¿¿ƒ¿«¿≈∆¬ƒ
.'eÎ Ìw˙Óe ·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ≈ƒ¿«≈

‰Ê ÏkL Û‡Â אודות לעיל האמור ¿«∆»∆
ממש  נפש מסירות מתוך תורה לימוד

·vÓe „ÓÚÓÏ CiL המיוחד «»¿«¬»«»
‰È‰Lk ,Ê"Ù¯˙ ˙La ‰È‰L∆»»ƒ¿«¿∆»»
˙ÈaL‰Ïc ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ C¯Bˆ∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

Ï Ú‚Ba,ÈeÏ‚a Ìw˙Óe ·ÈB‡ ¿≈«¿≈ƒ¿«≈¿»
התורה  לימוד על קשות רדיפות היו כי

המצוות  Ìbוקיום Ô·eÓ ‰fÓ È¯‰¬≈ƒ∆»«
Ìb ‰Ê ¯Ó‡Ó „eÓÈÏÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ«¬»∆«

‰zÚ שהיו כפי רדיפות אין כאשר «»
להפיק  צריך זאת בכל ההם, בימים

ללימוד  ועידוד התעוררות זה ממאמר

נפש. מסירות כדי עד התורה

¯Ó‡n‰ „eÓÈlL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆ƒ««¬»
‰NÚpL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆«¬»

B˙¯Bz34, ז"ל חכמינו כדברי »
על  (התורה) נקראת "בתחילה (בגמרא)

ולבסוף  הוא, ברוך הקדוש של שמו

שנאמר  הלומד) (של שמו על נקראת

יומם  יהגה ובתורתו חפצו ה' 'בתורת

'תורתו' להיות הופכת התורה שבו כזה לימוד הוא כראוי תורה ולימוד ולילה',

שמו  על ונקראת הלומד e‡ÈˆÓ˙של ¯‡L ‡e‰L ÔÙB‡a ‡Ï eÈ‰«¿…¿∆∆ƒ¿»¿ƒ
ונבדלת  ‰‡„eÓ"¯,נפרדת ÏL ¯Ó‡n‰ ˙‡ „ÓBÏÂ ,BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿≈∆««¬»∆»«¿

ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Âc ÔÙB‡a ‡l‡ בו וחודרים מתקבלים שהדברים ∆»¿∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒ
― ÏLבפנימיות BÓLkƒ¿∆

,¯Ó‡n‰ הדיבורֿהמתחיל שם על ««¬»
Ïkשלו  ÏL BÎBz ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿∆»

¯Ó‡n‰35 האמורים הפרטים כל על ««¬»
ישירות  קשורים שלא אלה גם בו,

הפותח  Ó‰לפסוק C¯cŒÏÚ)«∆∆«
¯ÚLa Ô˜f‰ eÈa¯ ·˙kM∆»««≈«»≈¿««

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰36 שבספר «ƒ¿»¡»
BÏהתניא  e‡¯˜È ¯L‡ BÓML∆¿¬∆ƒ¿¿

ונברא  נברא ‰L„wלכל ÔBLÏaƒ¿«…∆
B˙eiÁ ‡e‰ קיומו ומקור האלוקית «

,‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰ ¯·c‰ ÏL∆«»»«ƒ¿»¿≈∆
ÈÈÚ ÏL ˙BÓLa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈∆ƒ¿¿≈
ÌL Ë¯Ù·e ,‰¯Bz È¯Ó‡Óe««¿≈»ƒ¿»≈
˙BˆeÙz ·B¯a Ïa˜˙pL∆ƒ¿«≈¿¿

,Ï‡¯NÈ תוקף לו המעניק דבר ƒ¿»≈
kM˙·מיוחד  ‰nÓ Ô·enk«»ƒ«∆»«

Ì"aÓ¯‰37‰¯Ê‚Ï Ú‚Ba »«¿«¿≈«ƒ¿≈»
‰ËLtL ‰w˙Â,Ï‡¯NÈ ÏÎa ¿«»»∆»¿»¿»ƒ¿»≈

Œ˙ÂˆÓ ÏL Û˜Bz ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆∆∆ƒ¿«
,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓe ‰NÚ¬≈ƒ¿«…«¬∆

¯Ó‡pL38¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ∆∆¡««ƒ«»¬∆
¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï ,Ee¯BÈ…»ƒ«»»

,(EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ לימוד ולענייננו, ¬∆«ƒ¿
היהודים" "וקבל של באופן המאמר

Ïk ˙‡ ¯„BÁ „eÓÈl‰L eÈ‰«¿∆«ƒ≈∆»
B˙e‡ÈˆÓ הלומד ËÓÚשל ÒÚ) ¿ƒ∆∆¿

Ôˆ‡bÈ‡ C¯ec ÌÈ‡ בו חודר ƒ¿ƒ¿«¿¿
לגמרי  אותו BnÚומקיף „Á‡˙Óe (ƒ¿«≈ƒ

,˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï דבר ולא ƒ¿¿ƒ««
עצמו  בפני ¯eaנבדל ÔBLÏ·eƒ¿«≈
‡Èza Ô˜f‰39 ההתאחדות לגבי «»≈««¿»

התורה  עם תורה הלומד האדם של

ÔÈ‡Lהנלמדת  ‡ÏÙ „eÁÈ :ƒƒ¿»∆≈
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ט f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ונרּגׁש מּוׂשג ׁשאינֹו עלמין, ּכל סֹובב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבבחינת

ּכל  ממּלא ׁשּבחינת העֹולם, אּומֹות ּכמֹו ְְְְִֵֶַַָָָֹ(ולא

ואילּו אמּונה, ׁשל ּבאֹופן אצלם היא ְְְְֱִִִֶֶֶָָָעלמין

ׁשּיכּות  להם אין עלמין ּכל סֹובב ְְִִִֵֵֶַַָָָָלבחינת

ׁשּבבני 24ּכלל  המסירּותֿנפׁש ענין  כן ּוכמֹו .( ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

כּו'. והּׂשגה והבנה מהּׂשכל למעלה הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׂשראל

אדמּו"ר p‰Â‰ג) מו"ח כ"ק אמרֹו זה מאמר ¿ƒ≈ְֲֲֶַַָָ

ּתֹורת  נתיּסדה (ׁשּבּה ההיא ְְְִִִֶַַַַָָָּבּמדינה

חּב"ד, חסידּות ּתֹורת ּובפרט ּבכלל, ְְֲֲִִִִַַַַָָהחסידּות

והעיקר  ּבחכמהּֿבינהֿודעת, נמׁש ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָׁשעלֿידּה

ּבכן  ׁשל ּבענין ׁשּיּומׁש לפֹועל)25ּבזה ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּימים  ּפרׁשת ּכּידּוע  ּבגלּוי , מסירּותֿנפׁש ְְִִִֶֶַַַַָָָָָמּתֹו

ּומצֹות, הּתֹורה עניני על רדיפֹות אז ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָההם,

הּמדינה  ׁשל הּבירה ּבעיר ּבהיֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָואףֿעלּֿפיֿכן

וכּו', הּמנּגדים ׁשל ּומקֹור הּׁשֹורׁש היה ְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם

ּובאֹופן  הּנ"ל, מאמר אדמּו"ר מו"ח כ"ק ְְֲֶַַַַַָָאמר

מעט  מקּדׁש הּכנסת, ּבבית אמירתֹו על ,26ׁשּנֹוסף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

רגלא  היּו ׁשּבֹו ּבּׁשּוק ּבחּוץ, ּגם ניּכר הּדבר ְִֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּבמכּתב 27ּדתרמֹודאי  הּדברים ּפרטי ּכמסּוּפר ,28 ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

הּמאמר  עם יחד זה 29ׁשּנדּפס ׁשהיה ׁשאף , ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

החמה  ּבפנימּיּות 27מּׁשּתׁשקע והן ּכפׁשּוטֹו, הן , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ

רּבים, ּבנרֹות מּואר הּכנסת ּבית היה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהענינים,

הּמענה, היה מּיֹומים, ּיֹום מה ׁשאלּו ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָוכאׁשר

ּבמעמד  הּבימה, מעל ּדֹורׁש יׂשראל ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשרועם

מּיׂשרא  עׂשירּיֹות וכּמה לׁשמֹוע ּכּמה ׁשּבאּו ל, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

עבדיו  אל סֹודֹו ּגּלה אׁשר הּקּב"ה, ׁשל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָּדבריו

עלֿידי 30הּנביאים  זה הרי הּנבּואה, ּומׁשּפסקה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבפמּבי  ואֹומר ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְִִִֵֶַָָֻהּנׂשיאים
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א.24) כג, להצ"צ סהמ"צ ואילך. סע"ב רפז, ג. רפד, דא"ח) (עם סידור וש"נ.25)ראה שכו. ע' תרצ"א סה"מ ראה

א.26) כט, מגילה טז. יא, ב.27)יחזקאל כא, שבת ― חז"ל מושג,28)לשון ונותן ברוסיא, אז העסקנים הרבנים "מאחד

מאמר  באמירת ההם בימים כרוכה שהיתה ומהסכנה ברוסיא, אז ששרר היהדות אל הממשלה יחס על במקצת, שרק אף

הנ"ל). לקונטרס דבר בפתח שליט"א אדמו"ר כ"ק (לשון גדול" ובפרסום בפומבי ובפרט (סה"מ 29)כזה, הנ"ל בקונטרס

ואילך). רפח ע' תרפ"ז ואילך. 195 ע' ז.30)תשי"א ג, עמוס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰ '‰· ‰eÓ‡‰ ¯˜ÈÚ Ì‡ Èkƒƒƒ«»¡»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ

Lb¯Â ‚NeÓ BÈ‡L מופשט אור זהו והנבראים העולמות (ÏÂ‡ולגבי ∆≈»¿ƒ¿»¿…
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaL ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ BÓk בני שאצל ¿»»∆¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ובקירוב  והשגה בהבנה היא ‡eÓ‰ישראל ÏL ÔÙB‡a ÌÏˆ‡ ‡È‰ƒ∆¿»¿∆∆¡»
משייכות  רחוקים כך כל הם כי

לגביהם  הוא זה אור שגם לאלוקות

מסוגלים  שאינם ומופשט רחוק דבר

במציאותו, להאמין רק אלא להשיג

Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·Ï eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿ƒ«≈»
ÓÏÚÔÈ שלמעלה מוגבל הבלתי האור »¿ƒ

לגמרי  הנבראים Ì‰Ïמגדרי ÔÈ‡≈»∆
ÏÏk ˙eÎiL24 של באופן אפילו «»¿»

השגה  של באופן וכלֿשכן ).אמונה
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈ È·aL∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»
'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰Â ÏÎO‰Ó≈«≈∆«¬»»¿«»»

מהאמונה. בעיקר ונובע

˜"Î B¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡Ó ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¬»∆¬»
‡È‰‰ ‰È„na ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿«¿ƒ»«ƒ

המדינה (ברוסיה «∆daLהיא
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz ‰„qÈ˙ƒ¿«¿»««¬ƒ

,ÏÏÎa הבעלֿשםֿטוב ידי על ƒ¿»
e„ÈÒÁ˙ותלמידיו  ˙¯Bz Ë¯Ù·eƒ¿»«¬ƒ
,„"aÁ הזקן האדמו"ר ידי על ««

d„ÈŒÏÚL חסידות תורת ידי על ∆«»»
הכללית CLÓחב"ד  החסידות  אור ƒ¿»

גילוי  לידי ובא «¿«¿Œ‰ÓÎÁaוירד
,˙Ú„ÂŒ‰Èa בהבנה בשכל, היינו ƒ»»««

Êa‰והשגה  ¯˜ÈÚ‰Â שעניין ¿»ƒ»»∆
עיוני  כדבר יישאר לא החסידות

אלא  לידי CLÓeiLמופשט ויבוא ∆¿«
ÔÎaביטוי  ÏL ÔÈÚa25 מסקנה ¿ƒ¿»∆¿≈

CBzÓמעשית  (ÏÚBÙÏ Ú‚Ba¿≈«¿«ƒ
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'בה האמונה על ¿ƒ∆∆

ומצוות  תורה ותוכן ÈeÏ‚a,וענייני ¿»
היהדות, ענייני על נפש מסירות של זה,

בולט  באופן זה במאמר ביטוי לידי בא

במיוחד  L¯t˙ומודגש Úe„ik«»«»»«
,Ì‰‰ ÌÈÓi‰ תרפ"ז בשנת זה, מאמר נאמר שבה ‡Êהתקופה eÈ‰L , «»ƒ»≈∆»»

הסובייטית  ŒÏÚŒÛ‡Âברוסיה ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏÚ ˙BÙÈ„¿̄ƒ«ƒ¿¿≈«»ƒ¿¿««

‰È„n‰ ÏL ‰¯Èa‰ ¯ÈÚa B˙BÈ‰a ÔÎŒÈt על נאמר זה מאמר שכן ƒ≈ƒ¿¿ƒ«ƒ»∆«¿ƒ»
מוסקווה  בעיר הגדול הכנסת בבית הריי"צ הרבי עיר ÌMLידי ‰È‰באותה ∆»»»

ÌÈ„bn‰ ÏL ¯B˜Óe L¯BM‰ יהדות זאת eÎÂ',לענייני ולמרות «∆»∆«¿«¿ƒ¿
ÏÚ ÛÒBpL ÔÙB‡·e ,Ï"p‰ ¯Ó‡Ó ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯Ó‡»««¿«¬»««¿∆∆»«
Lc˜Ó ,˙Òk‰ ˙È·a B˙¯ÈÓ‡¬ƒ»¿≈«¿∆∆ƒ¿»

ËÚÓ26Ìb ¯kÈ ¯·c‰ ‰È‰ , ¿«»»«»»ƒ»«
,ıeÁa מיוחדת ברשימה כמסופר «

הכנסת  שבית המעמד את המתארת

ואנשים  מקום אפס עד מלא היה

בחוץ  גם ‰eÈהתגודדו BaL ˜eMa«∆»
È‡„BÓ¯˙c ‡Ï‚¯27, כמבואר «¿»¿«¿»ƒ

ז"ל  חכמינו שבדברי חסידות במאמרי

"עד  הוא חנוכה נר הדלקת שזמן

שגם  עד היינו דתרמודאי', רגלא דכליא

הם  ללכת, מפסיקים בדרכם המאחרים

התורה  אור את להביא שצריך לכך רמז

שנקראים  למי וגם לשוק גם והמצוות

ÈË¯t'מורדים' ¯teÒÓkƒ¿»¿»≈
ÌÈ¯·c‰ המאמר שהיו אמירת בעת «¿»ƒ
·zÎÓa28ÌÚ „ÁÈ Òt„pL ¿ƒ¿»∆ƒ¿«««ƒ
¯Ó‡n‰29‰Ê ‰È‰L Û‡L , ««¬»∆«∆»»∆

‰ÓÁ‰ Ú˜LzMÓ27Ô‰ , ƒ∆ƒ¿«««»≈
,BËeLÙkלילה Ô‰Âבשעת ƒ¿¿≈

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa של בשעה ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
של  שעה רוחני, והסתר, העלם חושך,

ומצוות  תורה שומרי על קשות רדיפות

˙Òk‰ ˙Èa ‰È‰ במוסקווה הגדול »»≈«¿∆∆
המאמר  נאמר B¯a˙בו ¯‡eÓ»¿≈

ÌBi ‰Ó eÏ‡L ¯L‡ÎÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿«¬∆»¬«
,ÌÈÓBiÓ האורות פשר ומה ƒ«ƒ

הכנסת  בבית ««‰È‰המיוחדים
Ï‡¯NÈ ÏL ÌÚÂ¯L ,‰Ún‰««¬∆∆…»∆ƒ¿»≈

הריי"צ ‰ÓÈa‰,הרבי ÏÚÓ L¯Bc≈≈««ƒ»
˙Bi¯ÈNÚ ‰nÎÂ ‰nk „ÓÚÓa¿«¬««»¿«»¬ƒƒ
ÓLÏ e‡aL ,Ï‡¯NiÓÚB ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿«

‰lb ¯L‡ ,‰"aw‰ ÏL ÂÈ¯·c¿»»∆«»»¬∆ƒ»
ÌÈ‡È·p‰ ÂÈ„·Ú Ï‡ B„BÒ30 ∆¬»»«¿ƒƒ

ישראל, לעם ה' דבר את המוסרים

¯Bc ÏÎaL ÌÈ‡ÈNp‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,‰‡e·p‰ ‰˜ÒtLÓeƒ∆»¿»«¿»¬≈∆«¿≈«¿ƒƒ∆¿»
¯B„Â,הנביאים דברי כמו ה' דבר הם ÈaÓÙaשדבריהם ¯ÓB‡Â »¿≈¿À¿ƒ
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

עֹוז  יּסדּת ויֹונקים עֹוללים מּפי אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּובפרהסיא,

ּומתנּקם  אֹויב להתּפעל 31להׁשּבית ׁשאין הינּו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּדיסדּת ּבהענין לפעֹול צריכים אּלא כּו', ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמהאֹויב

ּתֹורה  אּלא עֹוז אין י"ח 32עֹוז, ּבן אצל רק לא , ֵֵֶֶֶַָָֹ

להמּתין  ׁשּיׁש הּמלכּות ּגזרת ׁשהיתה (ּכפי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנה

כּו' הּנער ׁשּיגּדל י"ג 33עד ּבן אצל רק ולא ,( ְְִֵֶֶֶַַַַַַֹ

ועלֿידיֿזה  ויֹונקים, עֹוללים אצל ּגם אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשנה,

כּו'. ּומתנּקם אֹויב להׁשּבית ְְְֲִִִֵֵַַּפֹועלים

Û‡Â ּבׁשנת ׁשהיה ּומּצב למעמד ׁשּי זה ׁשּכל ¿«ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

הענין  לפעֹול צֹור ּכׁשהיה ְְְִִֶֶָָָָתרפ"ז,

מּזה  הרי ּבגלּוי, ּומתנּקם לאֹויב ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָּדלהׁשּבית

עּתה. ּגם זה מאמר ללימּוד ּבנֹוגע ּגם ְְֲִֵֶַַַַַָָָמּובן

ּבאֹופן  להיֹות צרי הּמאמר ׁשּלימּוד ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָּובהקּדים,

ּתֹורתֹו נׁשאר 34ׁשּנעׂשה ׁשהּוא ּבאֹופן לא הינּו , ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשל  הּמאמר את ולֹומד ּבפניֿעצמֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָמציאּות

― הּיהּודים ּדוקּבל ּבאֹופן אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָהאדמּו"ר,

ּכל  ׁשל ּתֹוכנֹו על ׁשּמֹורה הּמאמר, ׁשל ְְֲִֶֶֶֶַַַָָּכׁשמֹו

ּבׁשער 35הּמאמר  הּזקן רּבינּו ּׁשּכתב מה עלּֿדר) ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

והאמּונה  ּבלׁשֹון 36הּיחּוד לֹו יקראּו אׁשר ׁשּׁשמֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָ

זה, ּבׁשם הּנקרא הּדבר ׁשל חּיּותֹו הּוא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש

ּתֹורה, ּומאמרי עניני ׁשל ּבׁשמֹות ּגם הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָוכן

יׂשראל, ּתפּוצֹות ּברֹוב ׁשּנתקּבל ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּובפרט

מּמה  הרמּב"ם ּכּמּובן לגזרה 37ּׁשּכתב ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּתֹוקף  לזה ׁשּיׁש יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָותּקנה

ׁשּנאמר  לאֿתעׂשה, ּומצות מצותֿעׂשה על 38ׁשל ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

אׁשר  הּדבר מן תסּור לא ,יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֲֲִִֶֶַַָָָָֹּפי

מציאּותֹו ּכל את חֹודר  ׁשהּלימּוד הינּו ,(ל ְְְִִִֵֶֶַַַָיּגידּו

עּמֹו ּומתאחד אינּגאנצן) ּדּור אים נעמט ְְְְְְִִִִֵֶֶַַ(עס

הּזקן  רּבנּו ּובלׁשֹון אחת, מציאּות ְְְִִִֵֵַַַַָלהיֹות

ּבגׁשמּיּות 39ּבּתניא  ּכלל נמצא ּכערּכֹו ולא ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין נפלא יחּוד : ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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פ"ב.31) הנ"ל ד"ה ג. ח, ה.32)תהלים פל"א, ויק"ר ב. לג, ברכה ספרי מהוריי"צ 33)ראה אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ואילך. תקסט ע' שלח. ע' רנח. ע' זו.34)ח"א שנה שבט יו"ד שיחת בארוכה שהתחלת 35)ראה בגלל הוא זה ששם דאף

תוכנו  שזהו מוכיח המאמר, נקרא שמם ועל אלו, בתיבות היא המאמר שהתחלת גופא הא הרי אלו, בתיבות היא המאמר

המאמר. כל ממרים.37)בתחלתו.36)של הל' יא.38)ריש יז, שופטים פ"ה.39)פ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡ÈÒ‰¯Ù·e וכפי) רב קהל בנוכחות הייתה המאמר שאמירת לעיל כאמור ¿«¿∆¿»

לענייני  המתנגדים אנשים גם נמצאים הקהל שבין וידוע ברור היה המסופר,

התוקף) בכל דיבר הריי"צ הרבי זאת ובכל ÌÈÏÏBÚיהדות, ÈtÓ ¯L‡¬∆ƒƒ¿ƒ
ÌÈ˜BÈÂתורה Ìw˙Óeהלומדים ·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ï ÊBÚ z„qÈ31, ¿¿ƒƒ«¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿«≈

·ÈB‡‰Ó ÏÚt˙‰Ï ÔÈ‡L eÈ‰«¿∆≈¿ƒ¿«≈≈»≈
התורה ללימוד ‡l‡המתנגד ,'eÎ∆»

ÔÈÚ‰a ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿»ƒ¿»
‡l‡ ÊBÚ ÔÈ‡ ,ÊBÚ z„ÒÈc¿ƒ«¿»≈∆»

‰¯Bz32Á"È Ôa Ïˆ‡ ˜¯ ‡Ï , »…«≈∆∆
˙¯Êb ‰˙È‰L ÈÙk) ‰L»»¿ƒ∆»¿»¿≈«

˙eÎÏn‰ ההם בימים רוסיה של ««¿
ÔÈzÓ‰Ï LiL מלימוד ולהימנע ∆≈¿«¿ƒ

עד  צעירים ונערים ילדים עם ַתורה

'eÎ ¯Úp‰ Ïc‚iL33˜¯ ‡ÏÂ ,( ∆ƒ¿««««¿…«
,‰L ‚"È Ôa Ïˆ‡ הריי"צ הרבי ≈∆∆»»

לימוד  על מעמד באותו ועודד עורר

לאלו  רק לא נפש במסירות התורה

חייבים  והם שנה י"ג להם מלאו שכבר

ÌÈÏÏBÚבמצוות Ïˆ‡ Ìb ‡l‡∆»«≈∆¿ƒ
ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ˜BÈÂ¿¿ƒ¿«¿≈∆¬ƒ
.'eÎ Ìw˙Óe ·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ≈ƒ¿«≈

‰Ê ÏkL Û‡Â אודות לעיל האמור ¿«∆»∆
ממש  נפש מסירות מתוך תורה לימוד

·vÓe „ÓÚÓÏ CiL המיוחד «»¿«¬»«»
‰È‰Lk ,Ê"Ù¯˙ ˙La ‰È‰L∆»»ƒ¿«¿∆»»
˙ÈaL‰Ïc ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ C¯Bˆ∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

Ï Ú‚Ba,ÈeÏ‚a Ìw˙Óe ·ÈB‡ ¿≈«¿≈ƒ¿«≈¿»
התורה  לימוד על קשות רדיפות היו כי

המצוות  Ìbוקיום Ô·eÓ ‰fÓ È¯‰¬≈ƒ∆»«
Ìb ‰Ê ¯Ó‡Ó „eÓÈÏÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ«¬»∆«

‰zÚ שהיו כפי רדיפות אין כאשר «»
להפיק  צריך זאת בכל ההם, בימים

ללימוד  ועידוד התעוררות זה ממאמר

נפש. מסירות כדי עד התורה

¯Ó‡n‰ „eÓÈlL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆ƒ««¬»
‰NÚpL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆«¬»

B˙¯Bz34, ז"ל חכמינו כדברי »
על  (התורה) נקראת "בתחילה (בגמרא)

ולבסוף  הוא, ברוך הקדוש של שמו

שנאמר  הלומד) (של שמו על נקראת

יומם  יהגה ובתורתו חפצו ה' 'בתורת

'תורתו' להיות הופכת התורה שבו כזה לימוד הוא כראוי תורה ולימוד ולילה',

שמו  על ונקראת הלומד e‡ÈˆÓ˙של ¯‡L ‡e‰L ÔÙB‡a ‡Ï eÈ‰«¿…¿∆∆ƒ¿»¿ƒ
ונבדלת  ‰‡„eÓ"¯,נפרדת ÏL ¯Ó‡n‰ ˙‡ „ÓBÏÂ ,BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿≈∆««¬»∆»«¿

ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Âc ÔÙB‡a ‡l‡ בו וחודרים מתקבלים שהדברים ∆»¿∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒ
― ÏLבפנימיות BÓLkƒ¿∆

,¯Ó‡n‰ הדיבורֿהמתחיל שם על ««¬»
Ïkשלו  ÏL BÎBz ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿∆»

¯Ó‡n‰35 האמורים הפרטים כל על ««¬»
ישירות  קשורים שלא אלה גם בו,

הפותח  Ó‰לפסוק C¯cŒÏÚ)«∆∆«
¯ÚLa Ô˜f‰ eÈa¯ ·˙kM∆»««≈«»≈¿««

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰36 שבספר «ƒ¿»¡»
BÏהתניא  e‡¯˜È ¯L‡ BÓML∆¿¬∆ƒ¿¿

ונברא  נברא ‰L„wלכל ÔBLÏaƒ¿«…∆
B˙eiÁ ‡e‰ קיומו ומקור האלוקית «

,‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰ ¯·c‰ ÏL∆«»»«ƒ¿»¿≈∆
ÈÈÚ ÏL ˙BÓLa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈∆ƒ¿¿≈
ÌL Ë¯Ù·e ,‰¯Bz È¯Ó‡Óe««¿≈»ƒ¿»≈
˙BˆeÙz ·B¯a Ïa˜˙pL∆ƒ¿«≈¿¿

,Ï‡¯NÈ תוקף לו המעניק דבר ƒ¿»≈
kM˙·מיוחד  ‰nÓ Ô·enk«»ƒ«∆»«

Ì"aÓ¯‰37‰¯Ê‚Ï Ú‚Ba »«¿«¿≈«ƒ¿≈»
‰ËLtL ‰w˙Â,Ï‡¯NÈ ÏÎa ¿«»»∆»¿»¿»ƒ¿»≈

Œ˙ÂˆÓ ÏL Û˜Bz ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆∆∆ƒ¿«
,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓe ‰NÚ¬≈ƒ¿«…«¬∆

¯Ó‡pL38¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ∆∆¡««ƒ«»¬∆
¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï ,Ee¯BÈ…»ƒ«»»

,(EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ לימוד ולענייננו, ¬∆«ƒ¿
היהודים" "וקבל של באופן המאמר

Ïk ˙‡ ¯„BÁ „eÓÈl‰L eÈ‰«¿∆«ƒ≈∆»
B˙e‡ÈˆÓ הלומד ËÓÚשל ÒÚ) ¿ƒ∆∆¿

Ôˆ‡bÈ‡ C¯ec ÌÈ‡ בו חודר ƒ¿ƒ¿«¿¿
לגמרי  אותו BnÚומקיף „Á‡˙Óe (ƒ¿«≈ƒ

,˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï דבר ולא ƒ¿¿ƒ««
עצמו  בפני ¯eaנבדל ÔBLÏ·eƒ¿«≈
‡Èza Ô˜f‰39 ההתאחדות לגבי «»≈««¿»

התורה  עם תורה הלומד האדם של

ÔÈ‡Lהנלמדת  ‡ÏÙ „eÁÈ :ƒƒ¿»∆≈
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ּופּנה. צד מּכל  מּמׁש ּומיּוחדים לאחדים ְְֲִִִִִַַַָָָָָלהיֹות

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ּפתּגם ּכּידּוע זאת, ,40ועֹוד ְְְִַַַָָֹ

אּלא  הּמאמר, את לֹומד ׁשהּוא ּבכ ּדי ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

כּו'. להנהגתֹו ּבנֹוגע אֹותֹו ללּמד צרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָהּמאמר

יׁש ּבוּדאי הּמאמר, את ללמֹוד ציּווי ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכיון

ּבאֹופן  להיֹות יּוכל ׁשהּליּמּוד ּכח נתינת ְְִִִֶֶַַַַַָֹּגם

המסירּותֿנפׁש, ענין לכללּות ּבנֹוגע הן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאמּור,

ּומתנּקם. אֹויב ּדלהׁשּבית להענין ּבנֹוגע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוהן

ּבזמן ÔÈÚ‰Âד) נמצאים ּכאׁשר ּגם ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

להיֹות  וצרי יכֹול כּו', הרחבה ְְְִִֶַָָָָׁשל

הּתֹורה. ללימּוד ּבנֹוגע  המסירּותֿנפׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָענין

ּבּמאמר  הּמבֹואר רּבֹותינּו41ּובהקּדם אמרּו ּדהּנה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

וכּידּוע 42ז"ל  העֹוׂשה, מן יֹותר המעּׂשה ּגדֹול ְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו ויּׂששכר, זבּולּון (ּכמֹו ּדאֹוריתא ְְְְְְְְִִַָָָָּבתמכין

ויּׂששכר 43ׁשּכתּוב  ּבצאת זבּולּון ׂשמח ְְְְִֵֶֶַָָָ

זבּולּון  ׁשּוּתפּות, עׂשּו ויּׂששכר זבּולּון ,ְְְְֳִֶָָָָֹּבאהלי

ׁשל  ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר לפרקמטיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָיֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה, ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,

זבּולּו יּׂששכר הקּדים ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, ן ְְְִִִִֶֶָָָָָ

היתה  זבּולּון חבירֹו44עלֿידי את ׁשּמעּׂשה ּדמי ,( ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

העֹוׂשה  מן יֹותר הּוא ּתֹורה, לֹומדי ְְִִֵֵֶֶַָָׁשּיחזיק

לצרכי  הּצדקה ּבמעׂשה ׁשהּוא ּוכׁשם ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָּבעצמֹו.

מּמׁש, ּבלימּוד הּוא כן ּכמֹו הּתֹורה, ְְִִֵַַָָלימּוד

מהּלֹומד  יֹותר לתֹורה חבירֹו את המעּׂשה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּדגדֹול

ּוכמֹו ּבנפׁשֹו, חסדים ּגמילת ענין ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָּבעצמֹו,

ּתֹורה  לימּוד קביעּות ּכׁשעֹוׂשין ְְִִִֶֶֶַָָָעלּֿדרֿמׁשל

יֹותר  ׁשּנעלה ּפׁשּוטים אנׁשים ּבין ודוקא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּברּבים ,

 ֿ מסירּות ׁשל ענין זה הרי ׁשאצלֹו ּומּובן, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָכּו'.

ּתלמּוד  מצות מק ּים ׁשחבירֹו אףֿעלּֿפי  ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַנפׁש,

ּכיון  הּמצוה, מקּים אינֹו ּבעצמֹו הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,

וכדאיתא  יֹותר, ּבעמקּות ללמֹוד ְְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּביכלּתֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï ˙eiÓL‚a ÏÏk ‡ˆÓ Bk¯Úk ‡ÏÂ e‰BÓk „eÁÈƒ»¿…¿∆¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒƒ¿

‰pÙe „ˆ ÏkÓ LnÓ ÌÈ„ÁeÈÓe ÌÈ„Á‡Ï שהדברים משום וזאת «¬»ƒ¿»ƒ«»ƒ»«ƒ»
הלומד. של המציאות ופנימיות בעומק חודרים הנלמדים

,˙‡Ê „BÚÂנוסף מרכיב כולל כדבעי המאמר Î"˜לימוד Ìb˙t Úe„ik ¿…«»«ƒ¿»
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ40Èc ‡lL , «¿∆…«

˙‡ „ÓBÏ ‡e‰L CÎa¿»∆≈∆
CÈ¯ˆ ¯Ó‡n‰ ‡l‡ ,¯Ó‡n‰««¬»∆»««¬»»ƒ
B˙‚‰‰Ï Ú‚Ba B˙B‡ „nÏÏ¿«≈¿≈«¿«¿»»

'eÎ ליישם והחשיבות הצורך היינו

בפועל, המאמר של ההוראות את

האדם. של LiLבהנהגתו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈
,¯Ó‡n‰ ˙‡ „BÓÏÏ ÈÂeÈƒ̂ƒ¿∆««¬»
Ák ˙È˙ Ìb LÈ È‡cÂa¿««≈«¿ƒ«…«
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ „enÈl‰L∆«ƒ«ƒ¿»∆
˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ô‰ ,¯eÓ‡‰»»≈¿≈«ƒ¿»
Ô‰Â ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ∆∆¿≈
·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ïc ÔÈÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈

Ìw˙Óe יביא אכן והלימוד ƒ¿«≈
– האמורים בתחומים בפועל לתוצאות

'אויב  על והתגברות נפש מסירות

ומפרט. שהולך כפי ומתנקם',

Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
ÏL ÔÓÊa ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»ƒƒ¿«∆

·Á¯‰'eÎ ועיכובים ‰ מניעות ואין «¿»»
ללימוד  המפריעות רדיפות ואין

ÔÈÚהתורה, ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ÏBÎÈ»¿»ƒƒ¿ƒ¿«
„eÓÈÏÏ Ú‚Ba LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆¿≈«¿ƒ

,‰¯Bz‰.להלן שיבואר כפי «»
¯Ó‡na ¯‡B·n‰ Ìc˜‰·e41 ¿∆¿≈«¿»««¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c42 ¿ƒ≈»¿«≈«

‰OÚÓ‰ ÏB„b לתת אחרים את »«¿«∆
וכדומה ‰NBÚ‰צדקה ÔÓ ¯˙BÈ≈ƒ»∆

ÔÈÎÓ˙aבעצמו, Úe„iÎÂ¿«»«¿»¿ƒ
‡˙È¯B‡c בלימוד תמיכה לגבי ¿«¿»

Î˘OÈÂ¯,התורה ÔeÏe·Ê BÓk)¿¿¿ƒ»»
ותומך  במסחר עוסק היה שזבולון

בתורה  עוסק שהיה ¿BÓkביששכר
·e˙kL43ÔeÏe·Ê ÁÓN ∆»¿«¿
E˙‡ˆa במסחר Î˘OÈÂ¯לעסוק ¿≈∆¿ƒ»»
EÈÏ‰‡a,תורה באוהלי בלימוד ¿…√∆

eNÚ ¯Î˘OÈÂ ÔeÏe·Ê¿¿ƒ»»»
‡ˆBÈ ÔeÏe·Ê ,˙eÙzeL»¿≈

‡ÈËÓ˜¯ÙÏמסחר¯kzNÓe מרוויחÔ˙BÂ מזון שלו, מהרווחים ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈¿≈
Ì‰Â ,¯Î˘OÈ ÏL ÂÈt CB˙Ï יששכר שבט ÌÈ˜ÒBÚÂבני ÌÈ·LBÈ ¿ƒ∆ƒ»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈc˜‰ CÎÈÙÏ ,‰¯Bza את Î˘OÈÏ¯,הפסוק ÔeÏe·Ê כיוון «»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»
‰˙È‰ ÔeÏe·Ê È„ÈŒÏÚ ¯Î˘OÈ ÏL B˙¯BzL44 שהגורם ונמצא ∆»∆ƒ»»«¿≈¿»¿»

ממי  ונעלה קודם ללמוד, לאחרים

בעצמו  OÚnL‰שלומד ÈÓc ,(¿ƒ∆¿«∆
B¯È·Á צדקה ‡˙ לתת עליו ומשפיע ∆¬≈

‡e‰ ,‰¯Bz È„ÓBÏ ˜ÈÊÁiL∆«¿ƒ¿≈»
.BÓˆÚa ‰NBÚ‰ ÔÓ ¯˙BÈ≈ƒ»∆¿«¿
‰˜„v‰ ‰NÚÓa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«¬≈«¿»»
ÔÎ BÓk ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ÈÎ¯ˆÏ¿»¿≈ƒ«»¿≈
ÏB„‚c ,LnÓ „eÓÈÏa ‡e‰¿ƒ«»¿»

‰OÚÓ‰‰¯B˙Ï B¯È·Á ˙‡ «¿«∆∆¬≈¿»
מעלה  לו יש תורה, ללמוד לו וגורם

BÓˆÚa,ויתרון  „ÓBl‰Ó ¯˙BÈ≈≈«≈¿«¿
ÌÈ„ÒÁ ˙ÏÈÓb ÔÈÚ e‰Êc¿∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

,BLÙa ללמוד לחבירו הגורם כי ¿«¿
חסד  אתו עושה ŒÏÚתורה BÓÎe¿«

˙eÚÈ·˜ ÔÈNBÚLk ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿∆ƒ¿ƒ
‡˜Â„Â ,ÌÈa¯a ‰¯Bz „eÓÈÏƒ»»«ƒ¿«¿»
‰ÏÚpL ÌÈËeLt ÌÈL‡ ÔÈa≈¬»ƒ¿ƒ∆«¬∆

¯˙BÈ מעלה יש שלהם שללימוד ≈
הנחות  מצבם שלמרות בכך מיוחדת

תורה  ולומדים מתאמצים eÎ'והפשוט
תורה  שילמדו כך לידי שמביא ומי

ישתתפו  פשוטים אנשים וגם ברבים

אלה  לגבי ויתרון מעלה לו יש בלימוד,

בעצמם. BÏˆ‡Lשלומדים ,Ô·eÓe»∆∆¿
הללו  הלימודים את ומארגן שגורם זה

Œ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆¿ƒ
,LÙ זקוק הוא זאת לעשות וכדי ∆∆

משמעותי  ‡ÈtŒÏÚŒÛלויתור Èkƒ««ƒ
B¯È·ÁL כתוצאה מהפעולות הלומד ∆¬≈

eÓÏz„שלו  ˙ÂˆÓ Ìi˜Ó¿«≈ƒ¿««¿
BÓˆÚa ‡e‰ È¯‰ ,‰¯Bz מארגן »¬≈¿«¿

‰Âˆn‰,הלימודים  Ìi˜Ó BÈ‡≈¿«≈«ƒ¿»
תורה  המלמד הוא כאשר אפילו

פשוטים  BzÏÎÈaLלאנשים ÔÂÈk≈»∆ƒ»¿
„BÓÏÏ עצמו לבין e˜ÓÚa˙בינו ƒ¿¿«¿
¯˙BÈ בלימוד חובתו ידי יוצא אינו ≈
מובא È‡„ÎÂ˙‡ושטחי,פשוט  ¿ƒ¿ƒ»

ÌÈB¯Á‡a45ÏBÎiL ÈnL »«¬ƒ∆ƒ∆»
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יֹותר 45ּבאחרֹונים  ּבעמקּות ללמֹוד ׁשּיכֹול ׁשּמי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

אצלֹו נחׁשב זה הרי כּו', ּבׁשטחּיּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָולֹומד

ּבמּסכת  הּגמרא מּדברי ּכדמּוכח ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלביטּול

למקרא 46מגילה  ּתלמּודּֿתֹורה ׁשּמבּטלין ְְְְְְִִִֶַַָָָ

עּמֹו, ולֹומד נפׁשֹו מֹוסר ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֵַַַָמגילה,

ּדקאי  ויֹונקים, עֹוללים עם ּגם ׁשּלֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַַָועד

אצל  (ׁשהרי  לדּבר יֹודע ׁשאינֹו ּתינֹוק על ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאפילּו

,ּדחינּו החּיּוב ּכבר מתחיל לדּבר, ׁשּיֹודע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּתינֹוק

ּתֹורה  ּתלמּוד ּבהלכֹות ׁשּכתּוב ֿ 47ּכמֹו ואףֿעל ,( ְְְְְִֶַַַָָ

אין  עֹוז, ּדיסדּת הענין אצלֹו להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּפיֿכן

ּתֹורה. אּלא ֶָָעֹוז

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אֹויב ּדלהׁשּבית לענין ּבנֹוגע ¿«∆∆∆ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּבזמן  ׁשּנמצאים ּדאף ְְְְִִִִֵֶַַַָּומתנּקם,

אׁשר  זר ה'אל יׁשנֹו הרי כּו', הרחבה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָׁשל

הרע  הּיצר זה ,'אֹויב 48ּבקרּב ּבבחינת ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

אֹויב, ּכמֹו הּוא ׁשּלפעמים הינּו, ׁשהּוא ּומתנּקם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

הּגלּוי  היפ49ׂשֹונא לעׂשֹות ּבגלּוי ׁשאֹומר , ְֲֵֵֵֶֶַַָָ

(נֹוקם) מתנּקם ּכמֹו הּוא ולפעמים ְְְְִִִֵֵַַָָהּתֹורה,

כּו' עלילֹות ועֹולל נסּתר ׂשֹונא ׁשאֹומר 49ׁשהּוא , ְְֲִִֵֵֵֶֶָ

ּבאֹופן  אבל הּתֹורה, עלּֿפי רק אמנם ׁשּיעׂשה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָלֹו

ּומתנּקם, האֹויב להׁשּבית ּוכדי קּונצן). (מיט ְְְְְְִִִֵֵֵַַָכּו'

עֹוללים  ּדמּפי ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִִִֶָָָצריכה

(זי (האלטן עצמֹו את להעמיד הינּו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַויֹונקים,

את  להניח הינ ּו ויֹונק, ּדעֹולל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּבמעמד

ׁשּפירּוׁשּה המסירּותֿנפׁש, ענין וזהּו כּו'. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׂשכלֹו

הרצֹון  מסירת ּבאֹופן 50ּגם כּו', והּמּדֹות הּׂשכל , ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ּבלבד. עֹול' 'קּבלת מּצד רק היא ְֲִִִֶַַַַַָָׁשעבֹודתֹו

ּכפי p‰Â‰ה) רּבנּו, מּמׁשה הּוא זה על הּכח ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַַֹֹ

ּבּמאמר  הּכתּוב 51ׁשּמבאר 52ּבפירּוׁש ְְֲֵֵֶַַַָָָ

ׁשמן  אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואּתה

הּוא  (ּתצּוה) ּדצּוּוי ּתמיד, נר להעלֹות גֹו' ז ְְְֲִִִֵֶַַַָָזית

מקּׁשר  ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה ואּתה ּופירּוׁש ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹצותא
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·LÁ ‰Ê È¯‰ ,'eÎ ˙eiÁËLa „ÓBÏÂ ¯˙BÈ ˙e˜ÓÚa „BÓÏÏƒ¿¿«¿≈¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»

‰¯Bz ÏeËÈ·Ï BÏˆ‡,זה בלימוד התורה לימוד מצות את מקיים ואינו ∆¿¿ƒ»
‰ÏÈ‚Ó ˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·cÓ ÁÎeÓ„k46Ïh·nLÔÈ ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»»¿«∆∆¿ƒ»∆¿«¿ƒ

,‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜ÓÏ ‰¯BzŒ„eÓÏz היא המגילה קריאת גם הרי ולכאורה «¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
ביטול  נקרא הדבר ומדוע תורה לימוד

ללמוד  שמסוגל מי שלגבי אלא תורה?

כמו  שטחי לימוד ובעומק, בעיון

תורה, 'ביטול' נחשב המגילה קריאת

ללמוד  מסוגל מישהו כאשר גם וכך

ובעומק  בעיון לעצמו

BLÙ ¯ÒBÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈«¿
,BnÚ „ÓBÏÂ רק ששייך חברו עם ¿≈ƒ

ושטחי, פשוט ÓBlL„ללימוד „ÚÂ¿«∆≈
,ÌÈ˜BÈÂ ÌÈÏÏBÚ ÌÚ Ìb«ƒ¿ƒ¿¿ƒ

È‡˜cהיא ÏÚשהכוונה eÏÈÙ‡ ¿»≈¬ƒ«
¯a„Ï Ú„BÈ BÈ‡L ˜BÈz ובכל ƒ∆≈≈«¿«≈

תורה  דברי בנפשו מחדירים זאת

Ú„BiL ˜BÈz Ïˆ‡ È¯‰L)∆¬≈≈∆ƒ∆≈«
·eiÁ‰ ¯·k ÏÈÁ˙Ó ,¯a„Ï¿«≈«¿ƒ¿»«ƒ

,CeÈÁc הוא אתו התורה ולימוד ¿ƒ
BÎÏ‰a˙חובה  ·e˙kL BÓk¿∆»¿ƒ¿

‰¯Bz „eÓÏz47ŒÏÚŒÛ‡Â ,( «¿»¿««
ÔÎŒÈt ויונק בעולל שמדובר למרות ƒ≈

ביותר, ‡ˆBÏרך ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿
ÊBÚ ÔÈ‡ ,ÊBÚ z„ÒÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«¿»≈

‰¯Bz ‡l‡ איתו שהלימוד וכיוון ∆»»
כפי  ובעומק בעיון לימוד איננו בוודאי

אבל  לעצמו, ללמוד יכול היה שהאדם

על  ומוותר נפשו, את מוסר הוא

גם  ועוסק שלו הרוחנית התועלת

המסירותֿנפש  ענין וזהו זה, בלימוד

במצב  שהוא כפי התורה לימוד למען

רווחה. של

ÔÈÚÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«»ƒ¿»
,Ìw˙Óe ·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ïcƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿«≈
ÏL ÔÓÊa ÌÈ‡ˆÓpL Û‡c¿«∆ƒ¿»ƒƒ¿«∆

,'eÎ ‰·Á¯‰ אויב אין לה' ותודה «¿»»
התורה  ללימוד שמפריע ≈¬‰¯Èומתנקם

,'Ea¯˜a ¯L‡ ¯Ê Ï‡'‰ BLÈ∆¿»≈»¬∆¿ƒ¿¿
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ‰Ê48‡e‰L , ∆«≈∆»«∆

Ìw˙Óe ·ÈB‡ ˙ÈÁ·a צורך ויש ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«≈
ולנצחו. עליו ¿»‰eÈ,להתגבר

‡e‰ ÌÈÓÚÙlL הרע BÓkהיצר ∆ƒ¿»ƒ¿

ÈeÏb‰ ‡BN ‡e‰L ,·ÈB‡49¯ÓB‡L אותו , להסית ומנסה לאדם ≈∆≈«»∆≈
ÈÓÚÙÏÂ ,‰¯Bz‰ CÙÈ‰ ˙BNÚÏ ÈeÏ‚a‡e‰ Ìהרע BÓkהיצר ¿»«¬≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿

'eÎ ˙BÏÈÏÚ ÏÏBÚÂ ¯zÒ ‡BN ‡e‰L (Ì˜B) Ìw˙Ó49, ƒ¿«≈≈∆≈ƒ¿»¿≈¬ƒ
BÏ ¯ÓB‡LלאדםÏ·‡ ,‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ˜¯ ÌÓ‡ ‰NÚiL ∆≈∆«¬∆»¿»««ƒ«»¬»

Ôˆe˜ ËÈÓ) 'eÎ ÔÙB‡a עם ¿∆ƒ¿¿
לבסוף )התחכמויות  לו גורם הוא וכך

התורה. מלימוד ≈¿È„Îeלהימנע
˙ÈaL‰Ï את ולהכניע לבטל ¿«¿ƒ

,Ìw˙Óe ·ÈB‡‰ בצורותיו »≈ƒ¿«≈
‰B·Ú„‰השונות, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»

עצמו  המבוגר האדם ∆¿ÔÙB‡aשל
eÈ‰ ,ÌÈ˜BÈÂ ÌÈÏÏBÚ ÈtÓc¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿
ÔËÏ‡‰) BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ∆«¿«¿¿

CÈÊ ולהחשיב עצמו להחזיק )את ƒ
,˜BÈÂ ÏÏBÚc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿≈¿≈
'eÎ BÏÎN ˙‡ ÁÈ‰Ï eÈ‰«¿¿»ƒ«∆ƒ¿
התורה  ללימוד ולהתמסר הצידה

מעל  נפש, במסירות ה' עבודת ולענייני

השכל  מצד שמתחייב למה ומעבר

‰Œ˙e¯ÈÒÓוההיגיון. ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿ƒ
˙¯ÈÒÓ Ìb dLe¯ÈtL ,LÙ∆∆∆≈»«¿ƒ«

על  והנטייה ÔBˆ¯‰50ויתור האישי, »»
של eÎ',הטבעית ˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ

˜¯ ‡È‰ B˙„B·ÚL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«
„·Ïa 'ÏBÚ ˙Ïa˜' „vÓ תוך ƒ««»«ƒ¿«

התובנות  הרצונות, על מוחלט ויתור

האישי. והרגש

‰Ê ÏÚ Ák‰ ‰p‰Â את ‰) לעבוד ¿ƒ≈«…««∆
כזו ברמה נפש במסירות ‰e‡ה'

¯‡·nL ÈÙk ,ea¯ ‰LnÓƒ…∆«≈¿ƒ∆¿»≈
הריי"צ זה Ó‡na51¯הרבי ««¬»

·e˙k‰ Le¯ÈÙa52‰z‡Â משה ¿≈«»¿«»
Ï‡¯NÈרבנו Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ רבנו משה ÔÓLאל ¿ƒ¿≈∆∆∆
,„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï 'B‚ CÊ ˙ÈÊ«ƒ»¿«¬≈»ƒ

‡e‰ (‰eˆz) Èeeˆc לשון‡˙Âˆ ¿ƒ¿«∆«¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ¯eaÈÁÂ¿ƒ∆ƒ¿«
‰z‡Â Le¯ÈÙe ,˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿≈¿«»

רבנו  המשמעות eˆz‰משה לפי ¿«∆
M˜Ó¯הפנימית ‰LnL ‡e‰∆…∆¿«≈
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ּופּנה. צד מּכל  מּמׁש ּומיּוחדים לאחדים ְְֲִִִִִַַַָָָָָלהיֹות

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ּפתּגם ּכּידּוע זאת, ,40ועֹוד ְְְִַַַָָֹ

אּלא  הּמאמר, את לֹומד ׁשהּוא ּבכ ּדי ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

כּו'. להנהגתֹו ּבנֹוגע אֹותֹו ללּמד צרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָהּמאמר

יׁש ּבוּדאי הּמאמר, את ללמֹוד ציּווי ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכיון

ּבאֹופן  להיֹות יּוכל ׁשהּליּמּוד ּכח נתינת ְְִִִֶֶַַַַַָֹּגם

המסירּותֿנפׁש, ענין לכללּות ּבנֹוגע הן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאמּור,

ּומתנּקם. אֹויב ּדלהׁשּבית להענין ּבנֹוגע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוהן

ּבזמן ÔÈÚ‰Âד) נמצאים ּכאׁשר ּגם ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

להיֹות  וצרי יכֹול כּו', הרחבה ְְְִִֶַָָָָׁשל

הּתֹורה. ללימּוד ּבנֹוגע  המסירּותֿנפׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָענין

ּבּמאמר  הּמבֹואר רּבֹותינּו41ּובהקּדם אמרּו ּדהּנה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

וכּידּוע 42ז"ל  העֹוׂשה, מן יֹותר המעּׂשה ּגדֹול ְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו ויּׂששכר, זבּולּון (ּכמֹו ּדאֹוריתא ְְְְְְְְִִַָָָָּבתמכין

ויּׂששכר 43ׁשּכתּוב  ּבצאת זבּולּון ׂשמח ְְְְִֵֶֶַָָָ

זבּולּון  ׁשּוּתפּות, עׂשּו ויּׂששכר זבּולּון ,ְְְְֳִֶָָָָֹּבאהלי

ׁשל  ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר לפרקמטיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָיֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה, ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,

זבּולּו יּׂששכר הקּדים ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, ן ְְְִִִִֶֶָָָָָ

היתה  זבּולּון חבירֹו44עלֿידי את ׁשּמעּׂשה ּדמי ,( ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

העֹוׂשה  מן יֹותר הּוא ּתֹורה, לֹומדי ְְִִֵֵֶֶַָָׁשּיחזיק

לצרכי  הּצדקה ּבמעׂשה ׁשהּוא ּוכׁשם ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָּבעצמֹו.

מּמׁש, ּבלימּוד הּוא כן ּכמֹו הּתֹורה, ְְִִֵַַָָלימּוד

מהּלֹומד  יֹותר לתֹורה חבירֹו את המעּׂשה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּדגדֹול

ּוכמֹו ּבנפׁשֹו, חסדים ּגמילת ענין ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָּבעצמֹו,

ּתֹורה  לימּוד קביעּות ּכׁשעֹוׂשין ְְִִִֶֶֶַָָָעלּֿדרֿמׁשל

יֹותר  ׁשּנעלה ּפׁשּוטים אנׁשים ּבין ודוקא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּברּבים ,

 ֿ מסירּות ׁשל ענין זה הרי ׁשאצלֹו ּומּובן, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָכּו'.

ּתלמּוד  מצות מק ּים ׁשחבירֹו אףֿעלּֿפי  ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַנפׁש,

ּכיון  הּמצוה, מקּים אינֹו ּבעצמֹו הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,

וכדאיתא  יֹותר, ּבעמקּות ללמֹוד ְְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּביכלּתֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï ˙eiÓL‚a ÏÏk ‡ˆÓ Bk¯Úk ‡ÏÂ e‰BÓk „eÁÈƒ»¿…¿∆¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒƒ¿

‰pÙe „ˆ ÏkÓ LnÓ ÌÈ„ÁeÈÓe ÌÈ„Á‡Ï שהדברים משום וזאת «¬»ƒ¿»ƒ«»ƒ»«ƒ»
הלומד. של המציאות ופנימיות בעומק חודרים הנלמדים

,˙‡Ê „BÚÂנוסף מרכיב כולל כדבעי המאמר Î"˜לימוד Ìb˙t Úe„ik ¿…«»«ƒ¿»
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ40Èc ‡lL , «¿∆…«

˙‡ „ÓBÏ ‡e‰L CÎa¿»∆≈∆
CÈ¯ˆ ¯Ó‡n‰ ‡l‡ ,¯Ó‡n‰««¬»∆»««¬»»ƒ
B˙‚‰‰Ï Ú‚Ba B˙B‡ „nÏÏ¿«≈¿≈«¿«¿»»

'eÎ ליישם והחשיבות הצורך היינו

בפועל, המאמר של ההוראות את

האדם. של LiLבהנהגתו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈
,¯Ó‡n‰ ˙‡ „BÓÏÏ ÈÂeÈƒ̂ƒ¿∆««¬»
Ák ˙È˙ Ìb LÈ È‡cÂa¿««≈«¿ƒ«…«
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ „enÈl‰L∆«ƒ«ƒ¿»∆
˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ô‰ ,¯eÓ‡‰»»≈¿≈«ƒ¿»
Ô‰Â ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ∆∆¿≈
·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ïc ÔÈÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈

Ìw˙Óe יביא אכן והלימוד ƒ¿«≈
– האמורים בתחומים בפועל לתוצאות

'אויב  על והתגברות נפש מסירות

ומפרט. שהולך כפי ומתנקם',

Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
ÏL ÔÓÊa ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»ƒƒ¿«∆

·Á¯‰'eÎ ועיכובים ‰ מניעות ואין «¿»»
ללימוד  המפריעות רדיפות ואין

ÔÈÚהתורה, ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ÏBÎÈ»¿»ƒƒ¿ƒ¿«
„eÓÈÏÏ Ú‚Ba LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆¿≈«¿ƒ

,‰¯Bz‰.להלן שיבואר כפי «»
¯Ó‡na ¯‡B·n‰ Ìc˜‰·e41 ¿∆¿≈«¿»««¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c42 ¿ƒ≈»¿«≈«

‰OÚÓ‰ ÏB„b לתת אחרים את »«¿«∆
וכדומה ‰NBÚ‰צדקה ÔÓ ¯˙BÈ≈ƒ»∆

ÔÈÎÓ˙aבעצמו, Úe„iÎÂ¿«»«¿»¿ƒ
‡˙È¯B‡c בלימוד תמיכה לגבי ¿«¿»

Î˘OÈÂ¯,התורה ÔeÏe·Ê BÓk)¿¿¿ƒ»»
ותומך  במסחר עוסק היה שזבולון

בתורה  עוסק שהיה ¿BÓkביששכר
·e˙kL43ÔeÏe·Ê ÁÓN ∆»¿«¿
E˙‡ˆa במסחר Î˘OÈÂ¯לעסוק ¿≈∆¿ƒ»»
EÈÏ‰‡a,תורה באוהלי בלימוד ¿…√∆

eNÚ ¯Î˘OÈÂ ÔeÏe·Ê¿¿ƒ»»»
‡ˆBÈ ÔeÏe·Ê ,˙eÙzeL»¿≈

‡ÈËÓ˜¯ÙÏמסחר¯kzNÓe מרוויחÔ˙BÂ מזון שלו, מהרווחים ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈¿≈
Ì‰Â ,¯Î˘OÈ ÏL ÂÈt CB˙Ï יששכר שבט ÌÈ˜ÒBÚÂבני ÌÈ·LBÈ ¿ƒ∆ƒ»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈc˜‰ CÎÈÙÏ ,‰¯Bza את Î˘OÈÏ¯,הפסוק ÔeÏe·Ê כיוון «»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»
‰˙È‰ ÔeÏe·Ê È„ÈŒÏÚ ¯Î˘OÈ ÏL B˙¯BzL44 שהגורם ונמצא ∆»∆ƒ»»«¿≈¿»¿»

ממי  ונעלה קודם ללמוד, לאחרים

בעצמו  OÚnL‰שלומד ÈÓc ,(¿ƒ∆¿«∆
B¯È·Á צדקה ‡˙ לתת עליו ומשפיע ∆¬≈

‡e‰ ,‰¯Bz È„ÓBÏ ˜ÈÊÁiL∆«¿ƒ¿≈»
.BÓˆÚa ‰NBÚ‰ ÔÓ ¯˙BÈ≈ƒ»∆¿«¿
‰˜„v‰ ‰NÚÓa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«¬≈«¿»»
ÔÎ BÓk ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ÈÎ¯ˆÏ¿»¿≈ƒ«»¿≈
ÏB„‚c ,LnÓ „eÓÈÏa ‡e‰¿ƒ«»¿»

‰OÚÓ‰‰¯B˙Ï B¯È·Á ˙‡ «¿«∆∆¬≈¿»
מעלה  לו יש תורה, ללמוד לו וגורם

BÓˆÚa,ויתרון  „ÓBl‰Ó ¯˙BÈ≈≈«≈¿«¿
ÌÈ„ÒÁ ˙ÏÈÓb ÔÈÚ e‰Êc¿∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

,BLÙa ללמוד לחבירו הגורם כי ¿«¿
חסד  אתו עושה ŒÏÚתורה BÓÎe¿«

˙eÚÈ·˜ ÔÈNBÚLk ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿∆ƒ¿ƒ
‡˜Â„Â ,ÌÈa¯a ‰¯Bz „eÓÈÏƒ»»«ƒ¿«¿»
‰ÏÚpL ÌÈËeLt ÌÈL‡ ÔÈa≈¬»ƒ¿ƒ∆«¬∆

¯˙BÈ מעלה יש שלהם שללימוד ≈
הנחות  מצבם שלמרות בכך מיוחדת

תורה  ולומדים מתאמצים eÎ'והפשוט
תורה  שילמדו כך לידי שמביא ומי

ישתתפו  פשוטים אנשים וגם ברבים

אלה  לגבי ויתרון מעלה לו יש בלימוד,

בעצמם. BÏˆ‡Lשלומדים ,Ô·eÓe»∆∆¿
הללו  הלימודים את ומארגן שגורם זה

Œ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆¿ƒ
,LÙ זקוק הוא זאת לעשות וכדי ∆∆

משמעותי  ‡ÈtŒÏÚŒÛלויתור Èkƒ««ƒ
B¯È·ÁL כתוצאה מהפעולות הלומד ∆¬≈

eÓÏz„שלו  ˙ÂˆÓ Ìi˜Ó¿«≈ƒ¿««¿
BÓˆÚa ‡e‰ È¯‰ ,‰¯Bz מארגן »¬≈¿«¿

‰Âˆn‰,הלימודים  Ìi˜Ó BÈ‡≈¿«≈«ƒ¿»
תורה  המלמד הוא כאשר אפילו

פשוטים  BzÏÎÈaLלאנשים ÔÂÈk≈»∆ƒ»¿
„BÓÏÏ עצמו לבין e˜ÓÚa˙בינו ƒ¿¿«¿
¯˙BÈ בלימוד חובתו ידי יוצא אינו ≈
מובא È‡„ÎÂ˙‡ושטחי,פשוט  ¿ƒ¿ƒ»

ÌÈB¯Á‡a45ÏBÎiL ÈnL »«¬ƒ∆ƒ∆»
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

יֹותר 45ּבאחרֹונים  ּבעמקּות ללמֹוד ׁשּיכֹול ׁשּמי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

אצלֹו נחׁשב זה הרי כּו', ּבׁשטחּיּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָולֹומד

ּבמּסכת  הּגמרא מּדברי ּכדמּוכח ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלביטּול

למקרא 46מגילה  ּתלמּודּֿתֹורה ׁשּמבּטלין ְְְְְְִִִֶַַָָָ

עּמֹו, ולֹומד נפׁשֹו מֹוסר ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֵַַַָמגילה,

ּדקאי  ויֹונקים, עֹוללים עם ּגם ׁשּלֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַַָועד

אצל  (ׁשהרי  לדּבר יֹודע ׁשאינֹו ּתינֹוק על ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאפילּו

,ּדחינּו החּיּוב ּכבר מתחיל לדּבר, ׁשּיֹודע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּתינֹוק

ּתֹורה  ּתלמּוד ּבהלכֹות ׁשּכתּוב ֿ 47ּכמֹו ואףֿעל ,( ְְְְְִֶַַַָָ

אין  עֹוז, ּדיסדּת הענין אצלֹו להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּפיֿכן

ּתֹורה. אּלא ֶָָעֹוז

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אֹויב ּדלהׁשּבית לענין ּבנֹוגע ¿«∆∆∆ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּבזמן  ׁשּנמצאים ּדאף ְְְְִִִִֵֶַַַָּומתנּקם,

אׁשר  זר ה'אל יׁשנֹו הרי כּו', הרחבה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָׁשל

הרע  הּיצר זה ,'אֹויב 48ּבקרּב ּבבחינת ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

אֹויב, ּכמֹו הּוא ׁשּלפעמים הינּו, ׁשהּוא ּומתנּקם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

הּגלּוי  היפ49ׂשֹונא לעׂשֹות ּבגלּוי ׁשאֹומר , ְֲֵֵֵֶֶַַָָ

(נֹוקם) מתנּקם ּכמֹו הּוא ולפעמים ְְְְִִִֵֵַַָָהּתֹורה,

כּו' עלילֹות ועֹולל נסּתר ׂשֹונא ׁשאֹומר 49ׁשהּוא , ְְֲִִֵֵֵֶֶָ

ּבאֹופן  אבל הּתֹורה, עלּֿפי רק אמנם ׁשּיעׂשה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָלֹו

ּומתנּקם, האֹויב להׁשּבית ּוכדי קּונצן). (מיט ְְְְְְִִִֵֵֵַַָכּו'

עֹוללים  ּדמּפי ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִִִֶָָָצריכה

(זי (האלטן עצמֹו את להעמיד הינּו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַויֹונקים,

את  להניח הינ ּו ויֹונק, ּדעֹולל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּבמעמד

ׁשּפירּוׁשּה המסירּותֿנפׁש, ענין וזהּו כּו'. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׂשכלֹו

הרצֹון  מסירת ּבאֹופן 50ּגם כּו', והּמּדֹות הּׂשכל , ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ּבלבד. עֹול' 'קּבלת מּצד רק היא ְֲִִִֶַַַַַָָׁשעבֹודתֹו

ּכפי p‰Â‰ה) רּבנּו, מּמׁשה הּוא זה על הּכח ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַַֹֹ

ּבּמאמר  הּכתּוב 51ׁשּמבאר 52ּבפירּוׁש ְְֲֵֵֶַַַָָָ

ׁשמן  אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואּתה

הּוא  (ּתצּוה) ּדצּוּוי ּתמיד, נר להעלֹות גֹו' ז ְְְֲִִִֵֶַַַָָזית

מקּׁשר  ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה ואּתה ּופירּוׁש ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹצותא
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א.45) ג, מגילה רש"ש סס"ח. או"ח אפרים בית שו"ת בתחלתו.47)שם.46)ראה ב.48)לאדה"ז קה, שבת ד"ה 49)ראה

פ"ב. ובכ"מ.50)הנ"ל ב. לו, מקץ תו"א פט"ו.51)ראה תצוה.52)פ"גֿד. ר"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·LÁ ‰Ê È¯‰ ,'eÎ ˙eiÁËLa „ÓBÏÂ ¯˙BÈ ˙e˜ÓÚa „BÓÏÏƒ¿¿«¿≈¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»

‰¯Bz ÏeËÈ·Ï BÏˆ‡,זה בלימוד התורה לימוד מצות את מקיים ואינו ∆¿¿ƒ»
‰ÏÈ‚Ó ˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·cÓ ÁÎeÓ„k46Ïh·nLÔÈ ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»»¿«∆∆¿ƒ»∆¿«¿ƒ

,‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜ÓÏ ‰¯BzŒ„eÓÏz היא המגילה קריאת גם הרי ולכאורה «¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
ביטול  נקרא הדבר ומדוע תורה לימוד

ללמוד  שמסוגל מי שלגבי אלא תורה?

כמו  שטחי לימוד ובעומק, בעיון

תורה, 'ביטול' נחשב המגילה קריאת

ללמוד  מסוגל מישהו כאשר גם וכך

ובעומק  בעיון לעצמו

BLÙ ¯ÒBÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈«¿
,BnÚ „ÓBÏÂ רק ששייך חברו עם ¿≈ƒ

ושטחי, פשוט ÓBlL„ללימוד „ÚÂ¿«∆≈
,ÌÈ˜BÈÂ ÌÈÏÏBÚ ÌÚ Ìb«ƒ¿ƒ¿¿ƒ

È‡˜cהיא ÏÚשהכוונה eÏÈÙ‡ ¿»≈¬ƒ«
¯a„Ï Ú„BÈ BÈ‡L ˜BÈz ובכל ƒ∆≈≈«¿«≈

תורה  דברי בנפשו מחדירים זאת

Ú„BiL ˜BÈz Ïˆ‡ È¯‰L)∆¬≈≈∆ƒ∆≈«
·eiÁ‰ ¯·k ÏÈÁ˙Ó ,¯a„Ï¿«≈«¿ƒ¿»«ƒ

,CeÈÁc הוא אתו התורה ולימוד ¿ƒ
BÎÏ‰a˙חובה  ·e˙kL BÓk¿∆»¿ƒ¿

‰¯Bz „eÓÏz47ŒÏÚŒÛ‡Â ,( «¿»¿««
ÔÎŒÈt ויונק בעולל שמדובר למרות ƒ≈

ביותר, ‡ˆBÏרך ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿
ÊBÚ ÔÈ‡ ,ÊBÚ z„ÒÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«¿»≈

‰¯Bz ‡l‡ איתו שהלימוד וכיוון ∆»»
כפי  ובעומק בעיון לימוד איננו בוודאי

אבל  לעצמו, ללמוד יכול היה שהאדם

על  ומוותר נפשו, את מוסר הוא

גם  ועוסק שלו הרוחנית התועלת

המסירותֿנפש  ענין וזהו זה, בלימוד

במצב  שהוא כפי התורה לימוד למען

רווחה. של

ÔÈÚÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«»ƒ¿»
,Ìw˙Óe ·ÈB‡ ˙ÈaL‰Ïcƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿«≈
ÏL ÔÓÊa ÌÈ‡ˆÓpL Û‡c¿«∆ƒ¿»ƒƒ¿«∆

,'eÎ ‰·Á¯‰ אויב אין לה' ותודה «¿»»
התורה  ללימוד שמפריע ≈¬‰¯Èומתנקם

,'Ea¯˜a ¯L‡ ¯Ê Ï‡'‰ BLÈ∆¿»≈»¬∆¿ƒ¿¿
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ‰Ê48‡e‰L , ∆«≈∆»«∆

Ìw˙Óe ·ÈB‡ ˙ÈÁ·a צורך ויש ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«≈
ולנצחו. עליו ¿»‰eÈ,להתגבר

‡e‰ ÌÈÓÚÙlL הרע BÓkהיצר ∆ƒ¿»ƒ¿

ÈeÏb‰ ‡BN ‡e‰L ,·ÈB‡49¯ÓB‡L אותו , להסית ומנסה לאדם ≈∆≈«»∆≈
ÈÓÚÙÏÂ ,‰¯Bz‰ CÙÈ‰ ˙BNÚÏ ÈeÏ‚a‡e‰ Ìהרע BÓkהיצר ¿»«¬≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿

'eÎ ˙BÏÈÏÚ ÏÏBÚÂ ¯zÒ ‡BN ‡e‰L (Ì˜B) Ìw˙Ó49, ƒ¿«≈≈∆≈ƒ¿»¿≈¬ƒ
BÏ ¯ÓB‡LלאדםÏ·‡ ,‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ˜¯ ÌÓ‡ ‰NÚiL ∆≈∆«¬∆»¿»««ƒ«»¬»

Ôˆe˜ ËÈÓ) 'eÎ ÔÙB‡a עם ¿∆ƒ¿¿
לבסוף )התחכמויות  לו גורם הוא וכך

התורה. מלימוד ≈¿È„Îeלהימנע
˙ÈaL‰Ï את ולהכניע לבטל ¿«¿ƒ

,Ìw˙Óe ·ÈB‡‰ בצורותיו »≈ƒ¿«≈
‰B·Ú„‰השונות, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»

עצמו  המבוגר האדם ∆¿ÔÙB‡aשל
eÈ‰ ,ÌÈ˜BÈÂ ÌÈÏÏBÚ ÈtÓc¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿
ÔËÏ‡‰) BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ∆«¿«¿¿

CÈÊ ולהחשיב עצמו להחזיק )את ƒ
,˜BÈÂ ÏÏBÚc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿≈¿≈
'eÎ BÏÎN ˙‡ ÁÈ‰Ï eÈ‰«¿¿»ƒ«∆ƒ¿
התורה  ללימוד ולהתמסר הצידה

מעל  נפש, במסירות ה' עבודת ולענייני

השכל  מצד שמתחייב למה ומעבר

‰Œ˙e¯ÈÒÓוההיגיון. ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿ƒ
˙¯ÈÒÓ Ìb dLe¯ÈtL ,LÙ∆∆∆≈»«¿ƒ«

על  והנטייה ÔBˆ¯‰50ויתור האישי, »»
של eÎ',הטבעית ˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ

˜¯ ‡È‰ B˙„B·ÚL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«
„·Ïa 'ÏBÚ ˙Ïa˜' „vÓ תוך ƒ««»«ƒ¿«

התובנות  הרצונות, על מוחלט ויתור

האישי. והרגש

‰Ê ÏÚ Ák‰ ‰p‰Â את ‰) לעבוד ¿ƒ≈«…««∆
כזו ברמה נפש במסירות ‰e‡ה'

¯‡·nL ÈÙk ,ea¯ ‰LnÓƒ…∆«≈¿ƒ∆¿»≈
הריי"צ זה Ó‡na51¯הרבי ««¬»

·e˙k‰ Le¯ÈÙa52‰z‡Â משה ¿≈«»¿«»
Ï‡¯NÈרבנו Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ רבנו משה ÔÓLאל ¿ƒ¿≈∆∆∆
,„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï 'B‚ CÊ ˙ÈÊ«ƒ»¿«¬≈»ƒ

‡e‰ (‰eˆz) Èeeˆc לשון‡˙Âˆ ¿ƒ¿«∆«¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ¯eaÈÁÂ¿ƒ∆ƒ¿«
‰z‡Â Le¯ÈÙe ,˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿≈¿«»

רבנו  המשמעות eˆz‰משה לפי ¿«∆
M˜Ó¯הפנימית ‰LnL ‡e‰∆…∆¿«≈
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f"kyz'dיב ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

להעלֹות  ּכח להם ונֹותן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹּומחּבר

ּומפרנס  רֹועה ׁשהּוא עלֿידיֿזה והינּו ּתמיד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָנר

אֹותנּו ׁשּמחּזק  האמּונה, ּבענין יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָאת

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה כּו'. ּבהּוי' ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמּונתנּו

ּדרא  ׁשּבכל ּדמׁשה ראׁשי 53לאתּפׁשטּותא ׁשהם , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

העדה  עיני יׂשראל, רֹועי 54אלפי הּמה ׁשהן , ְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

נפׁש ּבמסירת ּבהּוי' האמּונה את לחּזק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

ׁשהּוא  אדמּו"ר, מו"ח כ"ק זה הרי ּובדֹורנּו ְְֲֵֵֶֶַכּו',

ּתמידי  ּבאֹופן הּנ"ל עבֹודה ׁשּתהיה ּכח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּנֹותן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתמיד), לנגּדי 55(נר הוי' ׁשּויתי ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ּתמיד  מׁשּתה לב ּדטֹוב ּובאֹופן ׁשּקׁשּור 56תמיד, , ְְְִִִֵֶֶֶָָָ

לבסּומי  איניׁש חיב ׁשהרי ּדפּורים, הענין עם ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּגם

ידע  ּדלא הּׂשכל,57עד מענין למעלה ּדהינּו , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ

המסירּותֿנפׁש. ענין ְְִִֶֶֶֶַַׁשּזהּו

המסירּותֿנפׁשp‰Â‰ו) ענין ׁשעלֿידי ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

הּפּורים, ׁשּבימי הרגל) ְִִִֵֶֶֶַַָ(ּבחינת

ׁשּקּימּו ּדמּתןּֿתֹורה, הענין ּוׁשלמּות ּגמר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָנעׂשה

המסירּותֿנפׁש עלֿידי כן ּכמֹו ּכבר, ּׁשּקּבלּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמה

(ּבחינת  עֹול ּבקּבלת העבֹודה ענין ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָעּתה,

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהרגל),

עניני  ּבכל ּומצליחים ּומתנּקם, אֹויב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָלהׁשּבית

וקּיּום  וחסידּות, נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד ְְְֲֲִִִִֶַַָָָהעבֹודה,

זאת, עֹוד אּלא הּתפלה, ועבֹודת ּבהידּור, ְְְֲִִִֶַַַַָָֹהּמצֹות

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין לׁשלמּות זֹוכים ֿ זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעלֿידי

וכּידּוע  לעתידֿלבא, הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבגילּוי

מּתןּֿתֹורה  הּפעם עֹוד יהיה ׁשּלא ּכיון 58ׁשאף , ְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

 ֿ מּכל ּבמּתןּֿתֹורה, ּכבר ניּתנּו הענינים ְְְְִִִִֶַַָָָָָָׁשּכל

לעתידֿלבא, יהיה הּתֹורה ּפנימּיּות ּגילּוי ְְִִִִִֶֶַָָָָֹמקֹום

ׁשּכתּוב  זה 59ּכמֹו וענין ּפיהּו. מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָ

הּגלּות  מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ,60ּתלּוי ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ
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רע"א).53) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט כד.54)תקו"ז טו, שלח בתחלתו.55)ע"פ או"ח שו"ע ח. טז, טו,56)תהלים משלי

בסופו. שם שו"ע ב.57)טו. ז, תקמו.58)מגילה ע' כג. ע' תרס"ו המשך שנו. ע' תרנ"ו פז. ע' תרמ"ז סה"מ שה"ש 59)ראה

ובפרש"י. ב רפל"ז.60)א, תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ¯aÁÓeהוא ברוך הקדוש Ákעם Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿≈»∆…«

,„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï,לאלוקות ולהתקרב ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰להתעלות eÈ‰Â ¿«¬≈»ƒ¿«¿«¿≈∆
˜fÁnL ,‰eÓ‡‰ ÔÈÚa Ï‡¯NÈ ˙‡ Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‡e‰L∆∆¿«¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»∆¿«≈

'eÎ 'Èe‰a e˙eÓ‡a e˙B‡ לא שפירושו מהימנא" "רעיא נקרא ולכן »∆¡»≈«¬»»
רועה  גם אלא נאמן ומנהיג רועה רק

עניין  את ומחזק ומשפיע המפרנס

Ú‚Baהאמונה. ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

‡¯c53, דור שבכל הזוהר כדברי »»
והארה) (ניצוץ 'התפשטות' יש ודור

רבינו  משה ‡ÈÙÏשל ÈL‡¯ Ì‰L∆≈»≈«¿≈
‰„Ú‰ ÈÈÚ ,Ï‡¯NÈ54, ראשי ƒ¿»≈≈≈»≈»

הדור ¯ÈÚBומנהיגי ‰n‰ Ô‰L∆≈≈»≈
˜fÁÏ Ï‡¯NÈ ואחד אחד בכל ƒ¿»≈¿«≈

ישראל Èe‰a'מבני  ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»««»»
e¯B„·e ,'eÎ LÙ ˙¯ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆¿≈
,¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿

‡e‰L רבנו משה של ה'התפשטות' ∆
Ákבדורנו Ô˙Bp‰ ואחד אחד לכל «≈…«

הדור  ‰Ï"pמבני ‰„B·Ú ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬»««
מתוך  המצוות וקיום התורה לימוד של

מהאמונה  שנובעת נפש מסירות

) È„ÈÓz ÔÙB‡a בפסוק שנאמר כמו ¿∆¿ƒƒ
המקדש  בבית המנורה הדלקת לגבי

תצוה" "ואתה הכתוב נאמר ≈¯שבה
·e˙kL BÓk ,(„ÈÓz55 לגבי »ƒ¿∆»

האמונה ‰ÈÂ'בה'כללות È˙ÈeLƒƒƒ¬»»
,„ÈÓ˙ Èc‚Ï צריך שהדבר היינו ¿∆¿ƒ»ƒ

הפסק  ללא תמיד, ∆¿ÔÙB‡·eלהיות
„ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BËc56, ¿≈ƒ¿∆»ƒ

קטן, פורים לגבי בהלכה שמובא פסוק

מתוך  להיות צריכה זו שעבודה והיינו

תמידית ÌÚשמחה Ìb ¯eLwL∆»«ƒ
,ÌÈ¯eÙc ÔÈÚ‰ נאמר המאמר והרי »ƒ¿»¿ƒ

פורים  של ובעניינו קטן' 'פורים לרגל

מודגשת  בפורים È¯‰Lהשמחה ∆¬≈
כי במיוחד בולט השמחה «»ÈÁ·עניין

‡Ïc „Ú ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ƒƒƒ¿≈«¿…
Ú„È57, עד להתבסם אדם חייב »«

'ארור  (בין ידע' 'לא של למצב שיגיע

מרדכי') ל'ברוך שיתעלה eÈ‰cהמן' ¿«¿

ה' ‰LÙŒ˙e¯ÈÒÓלעבודת ÔÈÚ e‰fL ,ÏÎO‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««≈∆∆∆ƒ¿««¿ƒ∆∆
לעיל. כמבואר

Ï‚¯‰ ˙ÈÁa) LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ÌLk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿≈∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆¿ƒ«»∆∆
לעיל  כמבואר ו'ראש' 'גוף' בחינת לגבי ‰ÌÈ¯et,התחתונה ÈÓÈaL (∆ƒ≈«ƒ

ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe ¯Ób ‰NÚ«¬∆¿«¿≈»ƒ¿»
‰Ó eÓiwL ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»∆ƒ¿«

,¯·k eÏawM לעיל כמבואר ∆ƒ¿¿»
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,‰zÚ LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ בדורות «¿ƒ∆∆«»
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מעין  ׁשהּוא הּמעינֹות ּדהפצת הענין ּגם ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכֹולל

 ֿ ׁשעל ּדלעתידֿלבא, הּתֹורה ּדפנימּיּות ְְִִִִִִֶַַַָָָֹהּגילּוי

ּפיהּו מּנׁשיקֹות ּדיּׁשקני להענין ּבאים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָידיֿזה

עֹוד  יּכנף ּדלא הּיעּוד יקּוים ׁשאז ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלעתידֿלבא,

זה 61מֹורי מעין לעֹולמים היה ׁשּכבר ּכפי , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מּתןּֿתֹורה  ּתהיה 62ּבׁשעת ּבזה והּׁשלמּות , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

עּתה, ּכבר להיֹות יכֹול זה וענין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלעתידֿלבא.

הּפסח, ּבחג ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה קטן, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָּבפּורים

ּבביאת  הּקֹודׁש, עיר ּבירּוׁשלים ּכבר נהיה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשאז

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח
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כ.61) ל, פל"ו.62)ישעי' תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  ועבודתינו לבוא, לעתיד בעולם האלוקות ‰ÔÈÚגילוי Ìb ÏÏBk≈«»ƒ¿»

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰c תורת של «¬»«««¿»
‰ÈeÏÈbהחסידות  ÔÈÚÓ ‡e‰L∆≈≈«ƒ

Œ„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡·Ï»…∆«¿≈∆»ƒ
˙B˜ÈLpÓ È˜MÈc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ»≈ƒƒ¿ƒ

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ e‰Èt כאמור הרומז ƒ∆»ƒ»…
התורה  וצפונות מסתרי «∆Ê‡Lלגילוי

„BÚ ÛkÈ ‡Ïc „eÚi‰ ÌÈe˜È¿««ƒ¿…ƒ»≈
EÈ¯BÓ61, תהיה לא שהאלוקות ∆

תהיה  אלא לבוש) (בגד, ב'כנף' מכוסה

כל  לעין ‰È‰בגלוי ¯·kL ÈÙk¿ƒ∆¿»»»
˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«

‰¯BzŒÔzÓ62, הבריאה חלקי ובכל כל לעין אלוקות גילוי היה אז שגם ««»
המאמר) בתחילת לעיל (כנזכר

ÓÏM‰Â‰Êa ˙e במתן שהתחילה ¿«¿≈»∆
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡.תורה  ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»…

‰Ê ÔÈÚÂ של המושלם הגילוי של ¿ƒ¿»∆
לבוא  k·¯לעתיד ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿»

ŒÏÚÂ ,ÔË˜ ÌÈ¯eÙa ,‰zÚ«»¿ƒ»»¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ להיות שיכול «««»¿«»
,ÁÒt‰ ‚Áa לאחר הבא ¿««∆«

הפורים  לימי «∆Ê‡Lובסמיכות
¯ÈÚ ÌÈÏLe¯Èa ¯·k ‰È‰ƒ¿∆¿»ƒ»«ƒƒ
ÁÈLÓ ˙‡È·a ,L„Bw‰«∆¿ƒ«¿ƒ«

.e˜„ƒ̂¿≈
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להעלֹות  ּכח להם ונֹותן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹּומחּבר

ּומפרנס  רֹועה ׁשהּוא עלֿידיֿזה והינּו ּתמיד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָנר

אֹותנּו ׁשּמחּזק  האמּונה, ּבענין יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָאת

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה כּו'. ּבהּוי' ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמּונתנּו

ּדרא  ׁשּבכל ּדמׁשה ראׁשי 53לאתּפׁשטּותא ׁשהם , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

העדה  עיני יׂשראל, רֹועי 54אלפי הּמה ׁשהן , ְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

נפׁש ּבמסירת ּבהּוי' האמּונה את לחּזק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

ׁשהּוא  אדמּו"ר, מו"ח כ"ק זה הרי ּובדֹורנּו ְְֲֵֵֶֶַכּו',

ּתמידי  ּבאֹופן הּנ"ל עבֹודה ׁשּתהיה ּכח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּנֹותן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתמיד), לנגּדי 55(נר הוי' ׁשּויתי ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ּתמיד  מׁשּתה לב ּדטֹוב ּובאֹופן ׁשּקׁשּור 56תמיד, , ְְְִִִֵֶֶֶָָָ

לבסּומי  איניׁש חיב ׁשהרי ּדפּורים, הענין עם ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּגם

ידע  ּדלא הּׂשכל,57עד מענין למעלה ּדהינּו , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ

המסירּותֿנפׁש. ענין ְְִִֶֶֶֶַַׁשּזהּו

המסירּותֿנפׁשp‰Â‰ו) ענין ׁשעלֿידי ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

הּפּורים, ׁשּבימי הרגל) ְִִִֵֶֶֶַַָ(ּבחינת

ׁשּקּימּו ּדמּתןּֿתֹורה, הענין ּוׁשלמּות ּגמר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָנעׂשה

המסירּותֿנפׁש עלֿידי כן ּכמֹו ּכבר, ּׁשּקּבלּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמה

(ּבחינת  עֹול ּבקּבלת העבֹודה ענין ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָעּתה,

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהרגל),

עניני  ּבכל ּומצליחים ּומתנּקם, אֹויב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָלהׁשּבית

וקּיּום  וחסידּות, נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד ְְְֲֲִִִִֶַַָָָהעבֹודה,

זאת, עֹוד אּלא הּתפלה, ועבֹודת ּבהידּור, ְְְֲִִִֶַַַַָָֹהּמצֹות

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין לׁשלמּות זֹוכים ֿ זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעלֿידי

וכּידּוע  לעתידֿלבא, הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבגילּוי

מּתןּֿתֹורה  הּפעם עֹוד יהיה ׁשּלא ּכיון 58ׁשאף , ְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

 ֿ מּכל ּבמּתןּֿתֹורה, ּכבר ניּתנּו הענינים ְְְְִִִִֶַַָָָָָָׁשּכל

לעתידֿלבא, יהיה הּתֹורה ּפנימּיּות ּגילּוי ְְִִִִִֶֶַָָָָֹמקֹום

ׁשּכתּוב  זה 59ּכמֹו וענין ּפיהּו. מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָ
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רע"א).53) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט כד.54)תקו"ז טו, שלח בתחלתו.55)ע"פ או"ח שו"ע ח. טז, טו,56)תהלים משלי
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ובפרש"י. ב רפל"ז.60)א, תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ¯aÁÓeהוא ברוך הקדוש Ákעם Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿≈»∆…«

,„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï,לאלוקות ולהתקרב ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰להתעלות eÈ‰Â ¿«¬≈»ƒ¿«¿«¿≈∆
˜fÁnL ,‰eÓ‡‰ ÔÈÚa Ï‡¯NÈ ˙‡ Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‡e‰L∆∆¿«¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»∆¿«≈
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

מעין  ׁשהּוא הּמעינֹות ּדהפצת הענין ּגם ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכֹולל

 ֿ ׁשעל ּדלעתידֿלבא, הּתֹורה ּדפנימּיּות ְְִִִִִִֶַַַָָָֹהּגילּוי

ּפיהּו מּנׁשיקֹות ּדיּׁשקני להענין ּבאים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָידיֿזה

עֹוד  יּכנף ּדלא הּיעּוד יקּוים ׁשאז ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלעתידֿלבא,

זה 61מֹורי מעין לעֹולמים היה ׁשּכבר ּכפי , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מּתןּֿתֹורה  ּתהיה 62ּבׁשעת ּבזה והּׁשלמּות , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

עּתה, ּכבר להיֹות יכֹול זה וענין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלעתידֿלבא.

הּפסח, ּבחג ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה קטן, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָּבפּורים

ּבביאת  הּקֹודׁש, עיר ּבירּוׁשלים ּכבר נהיה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשאז

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח
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כ.61) ל, פל"ו.62)ישעי' תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  ועבודתינו לבוא, לעתיד בעולם האלוקות ‰ÔÈÚגילוי Ìb ÏÏBk≈«»ƒ¿»

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰c תורת של «¬»«««¿»
‰ÈeÏÈbהחסידות  ÔÈÚÓ ‡e‰L∆≈≈«ƒ

Œ„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡·Ï»…∆«¿≈∆»ƒ
˙B˜ÈLpÓ È˜MÈc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ»≈ƒƒ¿ƒ

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ e‰Èt כאמור הרומז ƒ∆»ƒ»…
התורה  וצפונות מסתרי «∆Ê‡Lלגילוי

„BÚ ÛkÈ ‡Ïc „eÚi‰ ÌÈe˜È¿««ƒ¿…ƒ»≈
EÈ¯BÓ61, תהיה לא שהאלוקות ∆

תהיה  אלא לבוש) (בגד, ב'כנף' מכוסה

כל  לעין ‰È‰בגלוי ¯·kL ÈÙk¿ƒ∆¿»»»
˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«

‰¯BzŒÔzÓ62, הבריאה חלקי ובכל כל לעין אלוקות גילוי היה אז שגם ««»
המאמר) בתחילת לעיל (כנזכר

ÓÏM‰Â‰Êa ˙e במתן שהתחילה ¿«¿≈»∆
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡.תורה  ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»…

‰Ê ÔÈÚÂ של המושלם הגילוי של ¿ƒ¿»∆
לבוא  k·¯לעתיד ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿»

ŒÏÚÂ ,ÔË˜ ÌÈ¯eÙa ,‰zÚ«»¿ƒ»»¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ להיות שיכול «««»¿«»
,ÁÒt‰ ‚Áa לאחר הבא ¿««∆«

הפורים  לימי «∆Ê‡Lובסמיכות
¯ÈÚ ÌÈÏLe¯Èa ¯·k ‰È‰ƒ¿∆¿»ƒ»«ƒƒ
ÁÈLÓ ˙‡È·a ,L„Bw‰«∆¿ƒ«¿ƒ«

.e˜„ƒ̂¿≈

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

zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

מעין  ׁשהּוא הּמעינֹות ּדהפצת הענין ּגם ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכֹולל

 ֿ ׁשעל ּדלעתידֿלבא, הּתֹורה ּדפנימּיּות ְְִִִִִִֶַַַָָָֹהּגילּוי

ּפיהּו מּנׁשיקֹות ּדיּׁשקני להענין ּבאים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָידיֿזה

עֹוד  יּכנף ּדלא הּיעּוד יקּוים ׁשאז ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלעתידֿלבא,

זה 61מֹורי מעין לעֹולמים היה ׁשּכבר ּכפי , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מּתןּֿתֹורה  ּתהיה 62ּבׁשעת ּבזה והּׁשלמּות , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

עּתה, ּכבר להיֹות יכֹול זה וענין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלעתידֿלבא.

הּפסח, ּבחג ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה קטן, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָּבפּורים

ּבביאת  הּקֹודׁש, עיר ּבירּוׁשלים ּכבר נהיה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשאז

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

כ.61) ל, פל"ו.62)ישעי' תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  ועבודתינו לבוא, לעתיד בעולם האלוקות ‰ÔÈÚגילוי Ìb ÏÏBk≈«»ƒ¿»

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰c תורת של «¬»«««¿»
‰ÈeÏÈbהחסידות  ÔÈÚÓ ‡e‰L∆≈≈«ƒ

Œ„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡·Ï»…∆«¿≈∆»ƒ
˙B˜ÈLpÓ È˜MÈc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ»≈ƒƒ¿ƒ

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ e‰Èt כאמור הרומז ƒ∆»ƒ»…
התורה  וצפונות מסתרי «∆Ê‡Lלגילוי

„BÚ ÛkÈ ‡Ïc „eÚi‰ ÌÈe˜È¿««ƒ¿…ƒ»≈
EÈ¯BÓ61, תהיה לא שהאלוקות ∆

תהיה  אלא לבוש) (בגד, ב'כנף' מכוסה

כל  לעין ‰È‰בגלוי ¯·kL ÈÙk¿ƒ∆¿»»»
˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«

‰¯BzŒÔzÓ62, הבריאה חלקי ובכל כל לעין אלוקות גילוי היה אז שגם ««»
המאמר) בתחילת לעיל (כנזכר

ÓÏM‰Â‰Êa ˙e במתן שהתחילה ¿«¿≈»∆
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡.תורה  ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»…

‰Ê ÔÈÚÂ של המושלם הגילוי של ¿ƒ¿»∆
לבוא  k·¯לעתיד ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿»

ŒÏÚÂ ,ÔË˜ ÌÈ¯eÙa ,‰zÚ«»¿ƒ»»¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ להיות שיכול «««»¿«»
,ÁÒt‰ ‚Áa לאחר הבא ¿««∆«

הפורים  לימי «∆Ê‡Lובסמיכות
¯ÈÚ ÌÈÏLe¯Èa ¯·k ‰È‰ƒ¿∆¿»ƒ»«ƒƒ
ÁÈLÓ ˙‡È·a ,L„Bw‰«∆¿ƒ«¿ƒ«

.e˜„ƒ̂¿≈

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך, נתקבל מכתבו מבדר"ח אדר, ונעם לי לקרות בו, אשר לומד דא"ח ברבים, 

ובעיקר שכמה מהם אברכי ישיבה. ובודאי שלא יסתפק בכמות השומעים דעתה, אלא ישתדל שיתוספו 

שבעתיד  ישיבה  אברך  ובפרט  מלא,  עולם  שהוא  נאמר  עלי'  מישראל  אחת  נפש  שהרי  וכהנה,  כהנה 

הקרוב יבנה בית בישראל, שכל הטבה בו, ובפרט הוספה בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה 

בתורת החסידות, הרי זו הוספה פנימית ועיקרית בביתו שיקים בשעה טובה ומוצלחת, וק"ל.

לשאלתו האם יצרף אליהם החדשים שפנו אליו זה עתה לקבוע גם עמהם לימוד בהנ"ל, - מובן 

שתלוי זה באפשריות ההתאמה ביניהם וכיו"ב.

לשאלתו באיזה מאמרים ימשיכו, - מובן שצ"ל במאמרים שהם מוגהים היטב. ולכן יהי' זה 

במאמרים הנדפסים, ובפרט שהרי כמה מהם עם הערות וציונים וכו'.

בברכה לבשו"ט וכן מבריאות אביו שליט"א

מ. שניאורסאהן

נתעכב המשלוח, וז"ע נתקבל מכתבו מכ"א אדר ות"ח על הבשו"ט בהנוגע לאביו שליט"א.


