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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡ÏÂ'ג ֹו אלקי ּברית  מלח  ּומבאר 1ת ׁשּבית  . ¿…ְְְֱִִֶֶַַָֹֹ

ּתֹורה ' את 2ּב'ל ּקּוטי ממ ּתקת  ׁשה ּמלח  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָ

אף ֿ טעם , ּבֹו אין עצמ ֹו ׁשה ּמלח  ּדאף  ְְֵֶֶַַַַַַַַָָה ּבׂשר ,

ּוממ ׁשי ּבּבׂשר . ה ּטעם  ּפֹועל  ה ּוא  ֿ כן ֿ ּפי ְִִֵֵַַַַַַָָעל 

ּבּתֹורה ,3לבאר  ֿ ּכן ּגם  זֹו ּבחינה  יׁש ֿ כן ׁשּכמ ֹו , ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבעצמ ּה ׁשהיא  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּזה ּו

טעם  ּבבחינת  מ ּוׂשגת  ׁשאינּה ונעלמה , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנס ּתרה 

ּב"ה ּנגל ֹות  וטעם  ה ּׂשגה  לנּו ׁשּיׁש ּכמ ֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָמ ּמׁש

את  ממ ּתקת  היא  הרי ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָלנּו",

ׁשעל ֿ ּכיון ה ּנגלה , לימ ּוד  ענין ׁשה ּוא  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה ּבׂשר ,

וכא ׁשר  חטא , יראת  לידי ּבא  ּדוקא  ֿ זה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָידי

א ֹוצר ֹו" היא  ה ' ּתֹורת 4"יראת  היא  ה ּתֹורה  אזי ְֲִִִַַַַָָ

כ ּו'. ה '

ה ּמאמר p‰Â‰ב ) הק ּדמה 5ּבהמ ׁש ּבת ֹור  , ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶַַַָָָ

ה ּתֹורה  ּבעסק  ה ּמעלה  ְְֲֵֵֶַַַָָלבא ּור 

מבאר 6ה ּנגלית  ,7 ית ּבר חכמת ֹו היא  ׁשה ּתֹורה  , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  מל ּוּבׁש ׁשּבּה ְֲִֵֶֶַָָָׁשּבאציל ּות 

ּבחצאי  צדק ' ה 'ּצמח  מ ֹוסיף  זה  ועל  מ ּמׁש, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָה ּוא 

ה ּקדמ ֹוני, מ ׁשל  ה ּתֹורה  נקרא  "ולכן ְְְְִִִֵַַַַָָָעיג ּול :

לא ֹור ֿ ּכלי ׁשה ּוא  עיּלאה , חכמה  ּבחינת  ְְְְִִִִֶֶַָָָָׁשהיא 

ע ֹולם , ׁשל  קדמ ֹונֹו ׁשה ּוא  ּבר ּוֿה ּוא  ֿ ס ֹוף  ְֵֶֶַָָאין

להבין, וצרי ּפּורים ". ּבדר ּוׁש מ ּזה  ׁשּכת ּוב  ְְְְִִִִִֶֶָָָּכמ ֹו

ּדמחד  והיּפּוכ ֹו, ּדבר  ּכֹולל  ה ּמׁשל  ענין ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּדה ּנה ,

ל  ּכלי ה ּוא  הרי ּבֹו,ּגיסא  מל ּוּבׁש וה ּנמ ׁשל  ּנמ ׁשל , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

מ ּזה , ויתרה  ה ּמׁשל , אינֹו הרי ּגיסא ,  ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולאיד

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

יג.1) ב , ואילך.2)פרשתנו סע "ד ג, ואילך.3)פרשתנו ד ה, א. ד, סע "א.4)שם לא, שבת וראה ו. לג, בהבא 5)ישעי '

זה). (ממאמר ואילך 26 ע ' ח "ז לקו"ש ראה - א).6)לקמן (ה, ד' ג).7)בסעיף  (ד, ב ' בסעיף 

    
מלח' תקריב קרבנך  כל  'על  נאמר  הקרבנות בדיני  העוסקת השבוע בפרשת

ואומר : ממשיך  והכתוב

'B‚ EÈ˜Ï‡ ˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ1ÈËewÏ'a ‡Óe . ¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿…»¿ƒ≈
'‰Bz2זה בפסוק הפותח במאמר  הזקן , zÓÓ˜˙לאדמו "ר  ÁÏn‰L »∆«∆««¿∆∆

Na‰ טעם,‡˙ בו  Û‡cונותן  ∆«»»¿«
,ÌÚË Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÁÏn‰L∆«∆««¿≈««
ÏÚBt ‡e‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈≈
CÈLÓÓe .Naa ÌÚh‰««««»»«¿ƒ

‡Ï3'תורה ב'לקוטי  ,במאמר  ¿»≈
BÊ ‰ÈÁa LÈ ÔÎŒBÓkL הפועלת ∆¿≈≈¿ƒ»
המלח לפעולת דומה ≈»ÔkŒÌbעניין 

˙eiÓÈt ÔÈÚ e‰fL ,‰Bza«»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
dÓˆÚa ‡È‰L ,‰Bz‰«»∆ƒ¿«¿»

,‰ÓÏÚÂ ‰zÒ,התורה פנימיות ƒ¿»»¿∆¡»»
(ספר  שבתורה הנסתר  החלק היא

החסידות) הקבלה, «≈∆dÈ‡Lהזוהר ,
˙‚NeÓ שכלית והשגה בהבנה ∆∆

LnÓהגיונית  ÌÚË ˙ÈÁaƒ¿ƒ««««»
ÌÚËÂ ‰‚O‰ eÏ LiL BÓk¿∆≈»«»»¿««

"eÏ ˙BÏ‚p‰"a מבינים שאנו  כפי  ¿«ƒ¿»
של  הנגלה חלק את היטב ומשיגים

ההלכה), ספרי  (התלמוד , התורה

‡È‰ È‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¬≈ƒ
התורה  ‡˙פנימיות ˙˜zÓÓ«¿∆∆∆

„eÓÈÏ ÔÈÚ ‡e‰L ,Na‰«»»∆ƒ¿«ƒ
‰Ï‚p‰,טעם בו  ÔÂÈkונותנת  «ƒ¿∆≈»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL פנימיות לימוד  ∆«¿≈∆
È‡˙התורה  È„ÈÏ ‡a ‡˜Âc«¿»»ƒ≈ƒ¿«

‡È‰ '‰ ˙‡È" L‡ÎÂ ,‡ËÁ≈¿¿«¬∆ƒ¿«ƒ
"BˆB‡4‡È‰ ‰Bz‰ ÈÊ‡ »¬««»ƒ

'eÎ '‰ ˙Bz ז "ל חכמינו  כמאמר  «
שמכניס  בשעה רבא, "אמר  ין בגמרא,

פטירתו  [אחרי  לדין  מהעולם]אדם

קבעת  באמונה, ונתת נשאת לו  אומרים

ורביה, בפריה עסקת לתורה, עתים

הבנת  בחכמה, פלפלת לישועה, צפית

אם  [אפילו  הכי  ואפילו  דבר  מתוך  דבר 

היא  ה' יראת אי  אלה] כל  את בו  יש

היא  ה' יראת [אם לא לא אי  אין  אוצרו 

לא] לא, ואם כן , בעיניו , החשוב הדבר 

לי משל  העלה לשלוחו  שאמר  לאדם

[עפר  חומטין  קב בהן  לי  עירבת לו  אמר  לו , והעלה הלך  לעלייה חיטין  כור 

לו  אמר  לאו . לו  אמר  יתליעו ], ולא יישמרו  שהחיטים כדי  אותו  שמערבים

פנימיות  תורה', ב'לקוטי  במאמר  שמבואר  וכפי  העליתה", לא אם מוטב

ה', ליראת ומביאה התורה של  הנגלה חלק בלימוד  טעם הנותנת התורה

התבואה.נמשלה  כל  על  השומר  חומטין  לקב

Ó‡n‰ CLÓ‰a ‰p‰Â (5,'תורה ב'לקוטי  ‰˜Óc‰הנזכר  B˙a ¿ƒ≈¿∆¿≈««¬»¿«¿»»
‰ÏÚn‰ e‡Ï שיש והיתרון  ¿≈««¬»

˙ÈÏ‚p‰ ‰Bz‰ ˜ÒÚa6, ¿≈∆«»«ƒ¿≈
‡Ó7, הזקן Bz‰L‰רבנו  ¿»≈∆«»

Ca˙È B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»ƒ¿»≈
˙eÏÈˆ‡aL האלוקית החכמה ∆«¬ƒ

האצילות  בעולם שהיא כפי  העליונה

ארבעת  מבין  והנעלה (הראשון 

– הכלליים הרוחניים העולמות

עשיה) יצירה, בריאה, «∆daLאצילות,
החכמה ‡ŒBבבחינת LaeÏÓ¿»

,LnÓ ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡≈»«»
שהחכמה  החסידות בתורת כמבואר 

כלי  היא ֿ מה) (כוח ביטול  שעניינה

ֿ סוף  אין  אור  והשראת להתגלות ראוי 

'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ«∆«∆∆
Ïe‚ÈÚ È‡ˆÁa כהגהה בסוגריים, «¬»≈ƒ

‰Bz‰במאמר : ‡˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»
,ÈBÓ„w‰ ÏLÓ הכתוב לשון  ¿«««¿ƒ

שמואל  בספר  לשאול  דוד  בדברי 

מרשעים  הקדמוני  משל  יאמר  (כאשר 

ש'משל  בחסידות ומבואר  רשע) יצא

התורה  זו  ÈÁa˙הקדמוני ' ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«
,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»

‡e‰L הי החכמה 'משל ',בחינת א ∆
את ÈÏkהיינו  ולקלוט להכיל  ראוי  ¿ƒ

האלוקי  ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ïהאור 
ÏL BBÓ„˜ ‡e‰L ‡e‰ŒCea»∆«¿∆
‰fÓ e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ»¿∆»ƒ∆

Le„a של חסידות מאמר  ƒ¿
."ÌÈetƒ

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ'צדק ה'צמח בדברי  ¿»ƒ¿»ƒ
כי  הקדמוני ' 'משל  נקראת שהתורה

ֿ סופי , האין  האלוקי  לאור  כלי  היא

ÏÏBk ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰p‰c מכיל ¿ƒ≈ƒ¿««»»≈
ÁÓc„בתוכו  ,BÎetÈ‰Â c»»¿ƒ¿≈«
‡ÒÈb אחד ÈÏkמצד  ‡e‰ È‰ ƒ»¬≈¿ƒ

ÏLÓpÏ שאכן משל  הוא הולם ומשל  «ƒ¿»
הנמשל , תוכן  את בתוכו  ÒÈb‡,מכיל  C„È‡Ïe ,Ba LaeÏÓ ÏLÓp‰Â¿«ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ»

שני , fÓ‰,מצד  ‰˙ÈÂ ,ÏLn‰ BÈ‡ È‰ הנמשל אינו  שהמשל  רק לא ¬≈≈«»»ƒ≈»ƒ∆
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    ולא תשבית ה "מאמר ד  ) ג
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 קה  ...................................  ויקראפרשת וע לשב 
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  עירובין ת ך הלכושולחן ערו  )כז

  חרמ  ..............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  כי אברהם לא ידעו  אור הרתו  )כח

 ר  ...................................................  זקן ה ר ו"מאד 
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 חר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )לא

 טר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )לב

 סר  ..............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) לג

 סבר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  )לד

 סזר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 חסר  .........................................  ט צפרק  כרוותזה ספר  ) לה

  קודש   ותרגא  ) לו

 ערב  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עג ר  .................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לז

 פה ר  ................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לח

 פור  .....................  ויקראפרשת לשבוע  ים מוח זל  )לט

 פזר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהצות סדר מ  )מ



ו       

א ֹור ' ה 'ּתֹורה  וכל ׁשֹון ה ּנמ ׁשל . על  מעלים  ְְְְִִִֶַַַַָָׁשה ּוא 

צדק ' ה 'צמח  ׁשּמצ ּין ה ּנ"ל  ּפּורים  ),8(ּבדר ּוׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכלל " ה ּנמ ׁשל  מ ּמה ּות  על 9"ׁשאינֹו "ׁשּמעלים  , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּתֹורה '10ה ּנמ ׁשל " ּב'ל ּקּוטי ׁשּבּמאמר  וכיון . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מל ּוּבׁש "ׁשּבּה ה ּתֹורה  מעלת  א ֹוד ֹות  ְְֲֶַַַָָָָמד ּוּבר 

מה  מ ּובן, אינֹו מ ּמׁש", ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ֵֵַַָָָא ֹור 

ה ּקדמ ֹוני", "מ ׁשל  נקראת  ׁשה ּתֹורה  ּבזה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ֹוסיף 

על  ההעלם  על  מ ֹורה  ה ּמׁשל  ענין א ּדר ּבה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

ע ֹולם . ׁשל  קדמ ֹונֹו ְְִֶַַָָה ּנמ ׁשל ,

ÔeÈÂ ׁשה ּמׁשל לעיל  ּבהאמ ּור  ה ּבא ּור  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

הרי  מס ּוים  ׁשּבפרט  ה ּנמ ׁשל , על  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמעלים 

ׁשּבענין  ההעלם  מא ׁשר  יֹותר  ּגד ֹול  העלם  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָזה 

הענין  (ללא  ּכׁשּלעצמ ּה ׁשהחידה  ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהחידה ,

א ֹו ׂשכלי , ּתֹוכן ּבּה אין החידה ) מ ֹורה  ְִִִֵֶֶַָָָָָׁשעליו

ׁשמ ׁשֹון  חידת  ּכמ ֹו ל ּׂשכל , ּבסתירה  אפיל ּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָׁשהיא 

ג ֹו' מת ֹוק  יצא  מ ּובן 11ׁשּמעז ּגּופא  מ ּזה  הרי , ֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבּה, ׁשּמתע ּלם  מס ּוים  ענין על  מ ֹורה  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהחידה 

ּבֹו יׁש ה ּנמ ׁשל  ללא  ּגם  הרי ּבּמׁשל , ֿ ּׁשאיןּֿכן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמה 

לא  ה ּמׁשל  ׁשּבׁשמיעת  יּתכן ולכן ּתֹוכן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה 

[ּולהעיר , נמ ׁשל  עליו ׁשּיׁש ּכלל  ְְְְִִִֵֶָָָָָּתֹופסים 

מבאר  ה ּנמ ׁשל 12ׁשּלפעמים  על  מעלים  ׁשה ּמׁשל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

לאחרי  רק  זה ּו אבל  החידה , העלם  מא ׁשר  ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפח ֹות 

ה ּנה  ׁשאז נמ ׁשל , ל ֹו יׁש ׁשה ּמׁשל  ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיֹודעים 

ה ּנמ ׁשל  אל  לה ּגיע  יֹותר  נקל  ה ּמׁשל  ֿ ידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעל 

מ ּצב  ּגם  להיֹות  יכ ֹול  אבל  החידה . ֿ ידי על  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמא ׁשר 

הענין, ּתֹוכן ּכל  מ ּונח  עצמ ֹו ׁשּבּמׁשל  ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשח ֹוׁשבים 

נח ׁשב  זה  ּומ ּצד  נמ ׁשל , ּגם  ׁשּיׁשנֹו לדעת  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמ ּבלי

וענין  חידה ]. מא ׁשר  יֹותר  ּגד ֹול  להעלם  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָה ּמׁשל 

ּתֹורה  ּב'ל ּקּוטי למבאר  ׁשּי החיל ּוק זה  ׁשם  ' ְְִִֵֶַַַָָָָֹ
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(השני ).8) איניש חייב  ד"ה ב .9)והוא ג.10)צח , יד.11)שם, יד, שנו.12)שופטים ע ' תרע "ח  סה"מ  ראה

    
מזו  יתירה אלא לנמשל , משל  היותר  לכל  והוא המשל e‰L‡עצמו  ∆

ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ שבנמשל והרעיון  התוכן  את ומכסה מסתיר  ולמעשה «¿ƒ««ƒ¿»
(Le„aעצמו . 'B‡ ‰Bz'‰ ÔBLÏÎÂ המאמרÏ"p‰ ÌÈet ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ««

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆnL8 האמורה המשל ),בהגהתו  של  מהותו  לגבי  ∆¿«≈«∆«∆∆
לנמשל  e‰nÓ˙ביחס BÈ‡L"∆≈ƒ«

"ÏÏk ÏLÓp‰9ÌÈÏÚnL" , «ƒ¿»¿»∆«¿ƒ
"ÏLÓp‰ ÏÚ10ÔÂÈÎÂ . ««ƒ¿»¿≈»

'‰Bz ÈËewÏ'a Ó‡naL∆««¬»¿ƒ≈»
‰Bz‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ae„Ó¿»«¬««»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ LaeÏÓ daL"∆»¿»≈
BÈ‡ ,"LnÓ ‡e‰ŒCea»«»≈

ÛÈÒBÓ ‰Ó ,ÔeÓ'צדק ה'צמח »«ƒ
‰Êaבהגהה שמוסיף‰Bz‰L »∆∆«»

,"ÈBÓ„w‰ ÏLÓ" ˙‡˜ƒ¿≈¿«««¿ƒ
ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰ac‡ È‰¬≈«¿«»ƒ¿««»»
ÏÚ ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ‰BÓ∆««∆¿≈«
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜ ,ÏLÓp‰«ƒ¿»«¿∆»
הגילוי , עניין  מודגש במאמר  ואילו 

ֿ סוף. האין  אור  מלובש שבתורה היינו 

e‡a‰ ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«≈
ÏLn‰L ÏÈÚÏ eÓ‡‰a¿»»¿≈∆«»»

,ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ, כלומר «¿ƒ««ƒ¿»
את  להסביר  נועד  שהמשל  למרות

מהווה  המשל  של  התוכן  הנמשל ,

של  והעומק התוכן  על  והסתר  העלם

עצמו  ÌÈeÒÓהנמשל  ËÙaL∆ƒ¿»¿»
‰Ê È‰ שבמשל ‰ÌÏÚההעלם ¬≈∆∆¿≈

ÌÏÚ‰‰ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b»≈≈¬∆«∆¿≈
‰„ÈÁ‰ ÔÈÚaL שמעלימה ∆¿ƒ¿««ƒ»

החידה, פתרון  את «≈¿ÔÂÈÎcומסתירה
‡ÏÏ) dÓˆÚlLk ‰„ÈÁ‰L∆«ƒ»¿∆¿«¿»¿…
‰„ÈÁ‰ ‰BÓ ÂÈÏÚL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»»»«ƒ»

החידה  פתרון  ÔÎBzהיינו  da ÔÈ‡ (≈»∆
ÈÏÎN רומזת רק והיא עצמה מצד  ƒ¿ƒ

מסויים, È‰L‡לתוכן  B‡ לא החידה ∆ƒ
אלא משלה תוכן  חסרת eÏÈÙ‡¬ƒרק

˙„ÈÁ BÓk ,ÏÎOÏ ‰È˙Òaƒ¿ƒ»«≈∆¿ƒ«
˜B˙Ó ‡ˆÈ ÊÚnL ÔBLÓLƒ¿∆≈«»»»

'B‚11 גויית שבתוך  לכך  כשכוונתו 

דבש  של  דבורים כוורת נוצרה האריה

בשכל  מתקבל  אינו  עצמו  שמצד  דבר  הם כשלעצמם החידה ודברי  מתוק,

הפכים, שני  הם ו 'מתוק' 'עז ' Ùeb‡שהרי  ‰fÓ È‰ העובדה מעצם ¬≈ƒ∆»
שכלי  ורעיון  תוכן  מכילה לא כשלעצמה BÓ‰שהחידה ‰„ÈÁ‰L ÔeÓ»∆«ƒ»»

da ÌlÚ˙nL ÌÈeÒÓ ÔÈÚ ÏÚ אל מכוונת עצמה החידה שבעצם כך  «ƒ¿»¿»∆ƒ¿«≈»

כך , כל  גדול  והסתר  העלם זה אין  כן  ואם ÏLna,הפתרון  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»
Ba LÈ ÏLÓp‰ ‡ÏÏ Ìb È‰ עצמו ÔÎBzמצד  ‰ÊÈ‡, הגיוני שכלי  ¬≈«¿…«ƒ¿»≈≈∆∆

ÂÈÏÚ LiL ÏÏk ÌÈÒÙBz ‡Ï ÏLn‰ ˙ÚÈÓLaL ÔÎzÈ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»≈∆ƒ¿ƒ««»»…¿ƒ¿»∆≈»»
ÏLÓ ביותר גדול  העלם הנמשל  על  מעלים שהמשל  [ÈÚ‰Ïe,כך  ƒ¿»¿»ƒ

‡Ó ÌÈÓÚÙlL12ÏLn‰L ∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«»»
˙BÁt ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ«¿ƒ««ƒ¿»»

‰„ÈÁ‰ ÌÏÚ‰ L‡Ó והחידה ≈¬∆∆¿≈«ƒ»
יותר  שמאחוריה הרעיון  את מסתירה

הנמשל , על  מעלים המשל  מאשר 

הרש"ב  הרבי  של  במאמר  וכמבואר 

שבמשלים  מבואר  שם תרע"ח, משנת

שכל  בו  שיש משל  יש דרגות. כמה יש

 ֿ מכל  אבל  גשמי , עניין  שהוא אלא

ונגלה  נראה והנמשל  שכל  בו  יש מקום

שייכות  להם יש ונמשל  "דמשל  במשל ,

הוא  באמת שהמשל  והיינו  לזה, זה

ובמשל  כו ', בהגשמה שבא רק הנמשל 

ויש  כו ', הנמשל  בו  נגלה שכל  בו  שיש

אל  כלל  ֿ ערוך  באין  שהוא משל 

ֿ ערוך  באין  שהוא ומשל  השכל ",

"ויש  הנמשל , על  יותר  מעלים לנמשל 

לגמרי  העלם שזהו  חידה הנקרא משל 

מובנים  אינם עצמן  שהן  חידות ויש

מובנים  עניינים אינם כי  כלל  בשכל 

על  ביותר  מעלים הרי  חידה וכל  כלל 

מעלימה  החידה זה ולפי  כו '", השכל 

מהמשל , e‰Êיותר  Ï‡ האמור ¬»∆
ומגלה  הנמשל  על  מלמד  שהמשל  לעיל 

הוא  ÌÈÚ„BiLאותו  ÈÁ‡Ï ˜«¿«¬≈∆¿ƒ
Ê‡L ,ÏLÓ BÏ LÈ ÏLn‰L∆«»»≈ƒ¿»∆»
˙BÈ Ï˜ ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«»»»≈≈
L‡Ó ÏLÓp‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«∆«ƒ¿»≈¬∆

‰„ÈÁ‰ È„ÈŒÏÚ אכן המשל  כי  «¿≈«ƒ»
בשונה  הנמשל  את ומסביר  מגלה

Ìbמהחידה. ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ï‡¬»»ƒ¿«
vÓ נמשל שקיים כלל  יודעים שלא «»
BÓˆÚכיוון  ÏLnaL ÌÈLBÁL∆¿ƒ∆«»»«¿

ÈÏaÓ ,ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ïk ÁeÓ»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,ÏLÓ Ìb BLiL ˙Ú„Ï»««∆∆¿«ƒ¿»
ÏLn‰ LÁ ‰Ê „vÓeƒ«∆∆¿»«»»

‰„ÈÁ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b ÌÏÚ‰Ï שאמורה חידה שהיא שברור  ¿∆¿≈»≈≈¬∆ƒ»
מסוים  ופתרון  לרעיון  ].להוביל 

‰Ê ÔÈÚÂ על העלם מהווה למעשה לנמשל , הסבר  להיות שנועד  שהמשל  ¿ƒ¿»∆
‰eÏÈÁ˜הנמשל  ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡ÓÏ CiL ההבדלÔÈaL «»«¿…»¿ƒ≈»»«ƒ∆≈
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ז      

הלכ ֹות  לימ ּוד  ה ּנגלית , ה ּתֹורה  עסק  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבין

מה ּות  ות ֹופס  מ ּׂשיג  ה ּלֹומד  ׁשהאדם  ְִֵֵֶַַַַָָָָה ּתֹורה ,

ׁשּמד ּברת  מ ּכיון ׁשּבהלכה , החכמה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועצמ ּיּות 

חכמת  ללימ ּוד  מ ּוׂשג , ׁשּמה ּותן ּגׁשמ ּיים  ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבענינים 

וס ּפּורי  הא ּגד ֹות  לימ ּוד  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה ּקּבלה ,

הם  ּבּׂשכל  ׁשמל ּוּבׁשים  ה ּתֹורה  ׁשהלכ ֹות  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָה ּתֹורה ,

ּבּׂשכל , ההתל ּבׁשּות  מ ּצד  ּכי ה ּמׁשלים , ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּדּוגמת 

רק  ּבהם  ׁשאין ֿ וׁשל ֹום  חס  לטע ֹות  ְְְִֵֶֶֶַַָָָאפ ׁשר 

ה ּזהר  וכל ׁשֹון ּתֹורה , ּגּופי 13החיצ ֹונּיּות , ְְִִִֵַַַָֹ

א ֹוריתא  ּגונא  ּכהאי ּדנׁשמתא , ּדג ּופא  ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָח ׁשיב ּותא 

ּדאיהי  נׁשמתא  כ ּו' ּתֹורה  ּגּופי כ ּו' ּגּופא  ל ּה ְְִִִִֵָָָָָאית 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  כ ּו'. מ ּמׁש א ֹוריתא  ּדכ ּוּלא  ְְִֵֵֶַַַָָָָָע ּקרא 

ּבה ֹורא ֹות  נתל ּבׁשּו ׁשּלא  ּכיון והא ּגד ֹות , ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה ּסּפּורים 

ר ֹואים  ה ּתֹורה ), וענין 'ּתֹורה ' ל ׁשֹון ּפיר ּוׁש ְְְִִֵֶֶַַָָ(ׁשּזה ּו

ּדּוגמת  (ה ּתֹורה ), ס ֹוד ֹות  על  מר ּמזים  ׁשהם  ְְְִֵֶֶַַַַָָּבזה 

ִַָהחידה .

LÈÂ ּבמה צדק ' ה 'צמח  ּכונת  ׁשּזֹוהי ל ֹומר  ¿≈ְִֶֶֶֶַַַַַַָ

ה ּקדמ ֹוני  מ ׁשל  ה ּתֹורה  נקרא  "ולכן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתב 

ׁשּגם  ֿ ה ּוא ", ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  ּכלי ׁשה ּוא  ְְִֵֶֶַָכ ּו'

ׁשּיהיה  ולפע ֹול  ל ׁשּנֹות ֹו צריכים  ה ּמׁשל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהעלם 

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לימ ּוד  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָּכלי,

ּדת ֹורה , נגלה  ה ּמׁשל , ּגם  ה ּנה  מלח , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  ּכלי .14נע ׂשה  ְְֲִֵֶַָ

ÛÈÒB‰Ïe ּבהתחלת ׁשם  ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ¿ƒְְְִֵֶַַָָָ

ה 'ּמסירת  ענין א ֹוד ֹות  מד ּוּבר  ְְְְִִִַַַַָה ּסעיף 

מה ּׂשכל . ׁשּלמעלה  ה ּנפ ׁש מעצמ ּיּות  ׁשה ּוא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנפ ׁש',

מ ׁשל  ּבענין צדק ' ה 'צמח  ׁשה ּגהת  ל ֹומר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָויׁש

ׁשּלפניה  ל ּתיב ֹות  רק  (לא  ׁשּיכת  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּקדמ ֹוני

ֿ איןֿ א ֹור  עצמ ּות  מל ּוּבׁש ׁשּבּתֹורה  ל ּה, ְְְֵֶַַָָָּוסמ ּוכ ֹות 

ּברא ׁש ל ּמד ּוּבר  ּגם  א ּלא ) מ ּמׁש, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ְְֶַַַָָָָֹס ֹוף 

ענין  ּכי ֿ נפ ׁש', ה 'מסיר ּות  ענין א ֹוד ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַה ּסעיף 

מעצ  ׁשּבא  ֿ נפ ׁש' ׁשּלמעלה ה 'מסיר ּות  ה ּנפ ׁש מ ּות  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
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א.13) קנב , ובכ"מ .14)ח "ג ואילך. פי "ב  החיים עץ  בקונטרס  המבואר וע "ד

    
˜ÒÚ בלימוד ‰Bz‰,העיסוק ˙BÎÏ‰ „eÓÈÏ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰Bz‰ ≈∆«»«ƒ¿≈ƒƒ¿«»

‚ÈOÓ „ÓBl‰ Ì„‡‰L‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓˆÚÂ ˙e‰Ó ÒÙB˙Â ∆»»»«≈«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«»¿»
‰ÎÏ‰aL כאלה הם שבתורה הנגלה בחלק מדובר  עליהם והמושגים ∆«¬»»

מהותם, עצם את היטב ומשיג  מבין  ÌÈÈÚaשהאדם ˙a„nL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הזה העולם מענייני  מושגים «¿ƒƒ

„eÓÈÏÏ ,‚NeÓ Ô˙e‰nL∆«»»¿ƒ
‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙ÓÎÁ»¿«««»»¿«∆∆∆
ÈetÒÂ ˙B„b‡‰ „eÓÈÏƒ»«»¿ƒ≈

‰Bz‰ במושגים נתקל  האדם שבהם «»
בעצם  טובה השגה לו  שאין  ורעיונות

על  יודע רק (והוא שלהם המהות

ההבדל  בחסידות כמבואר  מציאותם,

ל 'ידיעת  המהות' 'השגת בין 

‰Bz‰המציאות'), ˙BÎÏ‰L∆ƒ¿«»
˙Ó‚ec Ì‰ ÏÎOa ÌÈLaeÏÓL∆¿»ƒ«≈∆≈¿«

ÌÈÏLn‰ וכך הנמשל  על  המעלימים «¿»ƒ
שבתורה  הנגלה חלק ההלכות, לימוד 

על  והסתר  העלם מסוים במובן  הוא

שבתורה, vÓ„האלוקות Èkƒƒ«
˙eLaÏ˙‰‰ הנגלה חלק של  «ƒ¿«¿

‡LÙהאנושי ,ÏÎOaשבתורה  «≈∆∆¿»
ÔÈ‡L ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BÚËÏƒ¿«¿»∆≈
ÈÙeb ,˙eiBˆÈÁ‰ ˜ Ì‰a»∆««ƒƒ≈

‰Bz את ולהכיר  לדעת מבלי  »
התורה, של  ה'נשמה' הפנימיות,

‰f‰ ÔBLÏÎÂ13‡˙eÈLÁ ¿ƒ¿«…«¬ƒ»
,‡˙ÓLc ‡Ùe‚c שלאדם כשם ¿»¿ƒ¿»»

היא  הגוף וחשיבות וגוף, נשמה יש

Âb‡הנשמה  È‡‰k לכך בדומה ¿««¿»
‡Ùeb dÏ ˙È‡ ‡˙ÈB‡ לתורה «¿»ƒ»»

גוף eÎ'יש ‰Bz ÈÙeb 'eÎ≈»
‡leÎc ‡wÚ È‰È‡c ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒƒƒ»»¿»

‡˙ÈB‡ כל עיקר  היא הנשמה «¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהתורה .'eÎ LnÓ«»«∆≈≈

˙B„b‡‰Â ÌÈetq‰,שבתורה «ƒƒ¿»«»
˙B‡B‰a eLaÏ˙ ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ¿«¿¿»
'‰Bz' ÔBLÏ LeÈt e‰fL)∆∆≈¿»

הוראה  של התוכן ÔÈÚÂמלשון  ¿ƒ¿«
‰Bz‰ והלכות הוראות ),הנגלית, «»

‰Êa ÌÈ‡B ובאגדות בסיפורים ƒ»∆
˙B„BÒ ÏÚ ÌÈÊnÓ Ì‰L∆≈¿«¿ƒ«
‰„ÈÁ‰ ˙Ó‚ec ,(‰Bz‰)«»¿««ƒ»

לד  ונסתר .שרומזת עמוק בר 

˙kL ‰Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Âk È‰BfL ÓBÏ LÈÂ בהגהתו ¿≈«∆ƒ«»««∆«∆∆¿«∆»«
תורה' ב'לקוטי  למאמר  ‰ÈBÓ„wהנזכרת ÏLÓ ‰Bz‰ ‡˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»¿«««¿ƒ

,"‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ÈÏk ‡e‰L 'eÎ נשאלה ולעיל  ∆¿ƒ¿≈»
שמבואר  בעוד  לגילוי  כלי  שהוא המשל  על  לומר  תמוה שלכאורה השאלה

והביאור  מעלים, שהמשל  בחסידות

לומר  היא צדק' ה'צמח שכוונת הוא

ÌÈÎÈˆ ÏLn‰ ÌÏÚ‰ ÌbL∆«∆¿≈«»»¿ƒƒ
ÏBÚÙÏÂ B˙BpLÏ ולא יעלים שלא ¿«¿ƒ¿

אלא ÈÏkיסתיר  ‰È‰iL לקלוט ∆ƒ¿∆¿ƒ
ֿ סוף  האין  של  הגילוי  את ולהכיל 

eÓÈÏ„האלוקי , È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
˙‡˜pL ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿≈

,ÁÏÓ המאמר בתחילת כמבואר  ∆«
בדוגמת  היא התורה בלימוד  (ופעולתה

ה"קב  ופעולת הבשר  על  המלח פעולת

בתבואה) Ìbחומטין " ‰p‰ƒ≈«
‰NÚ ,‰B˙c ‰Ï‚ ,ÏLn‰«»»ƒ¿∆¿»«¬∆
ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ÈÏk¿ƒ¿≈»

‡e‰14 על ולהסתיר  להעלים ובמקום

האור  את וקולט מכיל  הוא האור ,

ֿ סוף. האין 

'‰Bz ÈËewÏ'aL ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆¿ƒ≈»
ae„Ó ÛÈÚq‰ ˙ÏÁ˙‰a ÌL»¿«¿»««¿ƒ¿»
,'LÙ ˙ÈÒn'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ«∆∆

‡e‰L ונובע eiÓˆÚÓ˙נמשך  ∆≈«¿ƒ
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙp‰ שהרי «∆∆∆¿«¿»≈«≈∆

החיים  על  ויתור  כדי  עד  נפש מסירות

האדם  של  הטבעי  הרצון  היפך  היא

והוא  האנושי  ההיגיון  והיפך  לחיות

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצם נובע

האדם. של  הטבעיים ≈¿LÈÂוהרצונות
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰L ,ÓBÏ«∆«»««∆«∆∆
˙ÎiL ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿«««¿ƒ«∆∆

˙BÈzÏ ˜ ‡Ï) מתוך המילים …««≈
dÏ,המאמר  ˙BÎeÓÒe ‰ÈÙlL∆¿»∆»¿»

˙eÓˆÚ LaeÏÓ ‰BzaL∆«»¿»«¿
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈»

LnÓ, לעיל ומבואר  ‡l‡)כמובא «»∆»
ÛÈÚq‰ L‡a ae„nÏ Ìb««¿»¿…«¿ƒ
,'LÙŒ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ∆∆

Œ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ Èk‡aL 'LÙ ƒƒ¿««¿ƒ∆∆∆»
‰ÏÚÓlL LÙp‰ ˙eÓˆÚÓ≈«¿«∆∆∆¿«¿»
˙eiÓˆÚÏ ‰ÏËaL ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆¿≈»¿«¿ƒ
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ח       

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  לעצמ ּיּות  ׁשּבטלה  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמה ּׂשכל ,

זֹו הרי מהחכמה , ֿ ּכן ּגם  מעלה  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָה ּוא 

ּד'מ ׁשל  ּבּה) (ּומת ּבּטא  לעב ֹודה  ּכח  ְְְֲִִִֵַַַַַָָֹּנתינת 

לקדמ ֹונֹו ּכלי ה ּמׁשל  מענין לע ׂשֹות  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָה ּקדמ ֹוני',

ע ֹולם . ֶָׁשל 

ֿ צדק ':ÔÈÚÂג ) ה 'צמח  ׁשל  ּבּצּיּון מר ּומז זה  ¿ƒ¿»ְִֶֶֶֶֶַַַָ

ּפּורים ", ּבדר ּוׁש מ ּזה  ׁשּכת ּוב  ְְִִִֶֶָ"ּכמ ֹו

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְִִִִֶַַַָָֹולא 

ּבּצּיּונים  ֿ צדק ') ה 'צמח  אצל  (ּגם  ּכרגיל  ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבס ּומי,

ּובהק ּדים , התחלת ֹו. ֿ ׁשם  על  ה ּמאמר  ְְְְֲִִֵַַַַַָָָלקר ֹוא 

לבס ּומי  הח ּיּוב  ה ּוא  ה ּפּורים  ענין עיקר  ְְְִִִִִִֵֵַַַַּדה ּנה ,

כ ּו' ידע  ּדלא  ה ּיחידה 15עד  ה ּמצוה  ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

רגע  ּבכל  ה ּפּורים , יֹום  מ ׁש ּבכל  ה ּוא  ְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשח ּיּוב ּה

ׁשּבֹו ּבין 16ורגע  ידע  ּדלא  "עד  ּבפיר ּוׁש וה ּנה , . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבּמפר ׁשים  איתא  מר ּדכי", לבר ּו המן ,17אר ּור  ְְְְְִִַַָָָָָָָ

המן" ׁש"אר ּור  לח ׁשֹוב  ידע  ׁשּלא  ּבזה  ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשה ּכּונה 

להבין, צרי  א מר ּדכי ". ּבר ּו" ּבגימטר ּיא  ְְְְְִִִִַַַָָָָָה ּוא 

אינם  ּבּתֹורה  ׁשּנזּכר ּו ה ּגימטר ּיא ֹות  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי

ה ּגימטר ּיא  א ּלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבעלמא  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבאקראי

ׁשני  ּבין ּפנימית  (ה ׁשואה ) ה ּׁשּיכ ּות  על  ְְְִִֵֵַַַַָָָָמ ֹורה 

ׁשוה  ׁשּמס ּפרם  מה ּמבאר 18הענינים  וכ ּמּובן . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשה ּוא 19ּבּתניא  ּבׁשם  ׁשּנקראים  ׁשה ּנבראים  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מאמר ֹות , ּבע ׂשרה  ׁשּנזּכרה  ה ּתבה  ׁשל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּגימטר ּיא 

זֹו מ ּתבה  נמ ׁשכת  ׁשּבהם  האלקית  הח ּיּות  ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה ּנה 

והח ּיּות  הא ֹור  מיע ּוט  (לאחרי מאמר ֹות  ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָׁשּבע ׂשרה 

ּפנימית  ה ׁשואה  ּגם  ׁשּיׁש מ ּובן, ּומ ּמילא  ְְִִִֵֵֶַַָָָָכ ּו').

מס ּפר . ּבא ֹות ֹו הם  ׁשּׁשמ ֹותיהם  ׁשֹונים  ענינים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּבין
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ב .15) ז, 16.20ֿ21)מגילה ע ' ח "ז בלקו"ש בארוכה וכ"ה 17)נתבאר תרצה. ר"ס  או"ח  בטור וב "ח  בד"מ  הובא - אגודה

סק "ג. שם סכ"אֿג.18)במג"א הראשון ויכוח  אמונים שומר ב ).19)ראה (פד, פ "ז פ "א. והאמונה היחוד שער

    
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ האלוקות למען  האדם של  נפש' ה'מסירות ≈»

אל  בטלה הנשמה שעצמיות מכך  ֿ הוא נובעת ֿ ברוך  הקדוש של  העצמיות 

בחינה  היא והעצמיות בו , ומאוחדת ÔkŒÌbוקשורה ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿»«≈
,‰ÓÎÁ‰Ó ולכן(da ‡ha˙Óe) ‰„BÚÏ Ák ˙È˙p BÊ È‰ ≈«»¿»¬≈¿ƒ«…««¬»ƒ¿«≈»

˙BNÚÏ ,'ÈBÓ„w‰ ÏLÓ'cƒ¿«««¿ƒ«¬
ÏLn‰ ÔÈÚÓ העלם שתוכנו  ≈ƒ¿««»»

להיות  אותו  להפוך  אלוקות על  והסתר 

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï ÈÏk אין אור  ¿ƒ¿«¿∆»
העולם. מהגבלות שלמעלה סוף

‰Ê ÔÈÚÂ העלם ‚) את להפוך  היינו  ¿ƒ¿»∆
ֿ סוף  האין  לגילוי  כלי  שיהיה המשל 

על  זאת ולעשות עולם") של  ("קדמונו 

ונמשכת  שנובעת נפש' ה'מסירות ידי 

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצמיות

(וכפי  האלוקות לעצמות הבטלה

להלן ) עוד  Ôeivaשיתבאר  ÊÓeÓ¿»«ƒ
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL,אלה דבריו  על  ∆«∆«∆∆

שם  אור ' ב'תורה למאמר  מציין  כשהוא

העניין : e˙kLמבואר  BÓk"¿∆»
‡ÏÂ ,"ÌÈet Le„a ‰fÓ כתב ƒ∆ƒ¿ƒ¿…

צדק' e˙kLה'צמח BÓk¿∆»
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
Ïˆ‡ Ìb) ÏÈ‚k ,ÈÓeÒÏƒ¿≈»»ƒ«≈∆
ÌÈeiva ('˜„ˆŒÁÓˆ'‰«∆«∆∆«ƒƒ

אחרים  ‰Ó‡nלמאמרים ‡B˜Ïƒ¿««¬»
B˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ מובן ומזה «≈«¿»»

הפנימי  לתוכן  קשורים שהדברים

שממשיך  כפי  פורים, של  הכללי 

ומבאר .

ÔÈÚ ˜ÈÚ ,‰p‰c ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«
ÌÈet‰ העניין ביטוי  לידי  בא שבו  «ƒ

פורים  של  הכללי  ‰e‡והתוכן 
Ú„È ‡Ïc „Ú ÈÓeÒÏ eiÁ‰«ƒƒ¿≈«¿…»«

'eÎ15‰„ÈÁi‰ ‰Âˆn‰ È‰BfL ,∆ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»
ÌBÈ CLÓ ÏÎa ‡e‰ deiÁL∆ƒ»¿»∆∆
Ú‚Â Ú‚ ÏÎa ,ÌÈet‰«ƒ¿»∆«¿∆«

BaL16'שיחות ב'לקוטי  כמבואר  ∆
מה  ויקרא, פרשת ז , זו (חלק תוועדות

הפורים, יום מצוות משאר  שונה שהדבר  תשכ "ה), ויקרא פרשת שבת של 

אחת  פעם בפורים המגילה את קרא אדם כאשר  מגילה, מקרא מצוות לדוגמא

את  אפילו  בשלימות. המצווה את עשה הוא בכך  ביום, אחת ופעם בלילה

היום, כל  על  חיוב היא אין  הרי  בהם, להרבות שמצווה לאביונים מתנות מצוות

'משתה  – ושמחה משתה 'ימי  שנאמר  כיוון  ושמחה', 'משתה כן  שאין  מה

כמו  (לא 'ימי ' למילה סמוך  לאביונים'ושמחה' מתנות גו ' מנות 'ומשלוח

שעל  אלא 'ימי ' של  רגע כל  על  הוא שהחיוב לומר  יש – כך ) אחר  הכתובים

כל  של  ורגע רגע כל  על  נמשך  הדבר  ביום, אחת פעם המצווה של  הקיום ידי 

על  מורה "לבסומי " החיוב ולכן  היום.

התוכן  ועל  פורים של  הפנימי  התוכן 

פורים. של  המיוחד 

Ú„È ‡Ïc „Ú" LeÈÙa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…»«
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa≈»»»¿»

‡˙È‡ ,"ÈÎcÓ כתוב »¿¿«ƒ»
ÌÈLÙna17‰Êa ‰ek‰L , «¿»¿ƒ∆««»»»∆

כזו  במידה מבוסם יהיה שהאדם

BLÁÏ Ú„È ‡lL את לעשות ∆…≈««¿
‰e‡החישוב "ÔÓ‰ e‡"L∆»»»

‡iËÓÈ‚a של לגימטריא שווה ¿ƒ«¿ƒ»
"ÈÎcÓ Cea".(502)C‡ »»¿¿««

È‰L ,ÔÈ‰Ï CÈ»̂ƒ¿»ƒ∆¬≈
‰Bza ekÊpL ˙B‡iËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿¿«»

‡ÓÏÚa È‡˜‡a ÌÈ‡ סתם ≈»¿«¿«ƒ¿«¿»
‡l‡במקרה  ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»

˙eÎiM‰ ÏÚ ‰BÓ ‡iËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»»«««»
‰‡ÂL‰) ודמיוןÔÈa ˙ÈÓÈt ( «¿»»¿ƒƒ≈

ÌtÒnL ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
‰ÂL18‡n‰Ó ÔenÎÂ . »∆¿«»≈«¿…»

‡Èza19ÌÈ‡p‰L ««¿»∆«ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÌLa ÌÈ‡˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰z‰ ÏL ‡iËÓÈb‰ המילה «ƒ«¿ƒ»∆«≈»
גימטריא  NÚa‰באותה ‰kÊpL∆ƒ¿¿»«¬»»

˙eiÁ‰ ‰p‰ ,˙BÓ‡Ó«¬»ƒ≈««
˙ÎLÓ Ì‰aL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»∆ƒ¿∆∆

‰zÓמילה‰NÚaL BÊ ƒ≈»∆«¬»»
ËeÚÈÓ ÈÁ‡Ï) ˙BÓ‡Ó«¬»¿«¬≈ƒ

'eÎ ˙eiÁ‰Â B‡‰ הגימטריא שכן  »¿««
בערך  למילה קשר  על  מלמדת אמנם

זה אבל מספרי  מאמרות, בעשרה

של  בגימטריא רק מילה שזו  העובדה

מאמרות  בעשרה המפורשת המילה

האלוקית  שהחיות מלמדת שבתורה

היא  מהמאמרות מילה של  בגימטריא שהוא הנברא שם באמצעות הנמשכת

ומצומצמת  מועטת ‰ÂL‡‰חיות Ìb LiL ,ÔeÓ ‡ÏÈnÓe .(ƒ≈»»∆≈««¿»»
˙ÈÓÈt הפנימי בתוכן  ‰Ìדמיון  Ì‰È˙BÓML ÌÈBL ÌÈÈÚ ÔÈa ¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒƒ∆¿≈∆≈

‰‡ÂL‰‰ È‰Ó ,ÔeÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .tÒÓ B˙B‡a ואיזה ¿ƒ¿»¿«ƒ∆≈»«ƒ««¿»»
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ט      

"אר ּור  ּבין הה ׁשואה  מהי מ ּובן, אינֹו ֿ ּפיֿזה  ְְִִֵֵֶַַַַָָָָועל 

ענינים  ׁשני ׁשהם  מר ּדכי", ל "בר ּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהמן"

ּדבר הפכ  ּכל  ׁשל  הח ּיּות  ּדה ּנה , ּבזה , וה ּבא ּור  ּיים . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכיון  נברא . ׁשּבׁשביל ּה העליֹונה  ה ּכּונה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָה ּוא 

ּבׁשביל  היא  המן" "אר ּור  התה ּוּות  ְְִִִִֶַַַָָָָׁשּכּונת 

ה ּוא " ּבני20ֿ"ונהפ ֹו עב ֹודת  ֿ ידי ׁשעל  הינּו, , ְְְְֲֲֵֵֶַַַַ

ה ּכּונה  (ׁשּזֹוהי מר ּדכי " ל "בר ּו יתה ּפ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל 

ליֹום  להפכם  ּכדי רע , עניני ּכל  ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָּבהתה ּוּות 

ׁשל 21וא ֹור  (ּכּונה ) האלקית  ׁשהח ּיּות  נמצא , ,( ְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ

מר ּדכי" ּבר ּו" ה ּוא  המן" וזה ּו22"אר ּור  . ְְְֶַָָָָָ

המן  אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  ּד"עד  ה ּפנימי ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹה ּפיר ּוׁש

ל "בר ּו המן" "אר ּור  את  להפ ֹו מר ּדכי", ְְְְֲֶַַָָָָָָלבר ּו

חיל ּוק  ׁשּום  נראה  יהיה  ׁשּלא  עד  ְְְְִִִֶֶֶַַָֹמר ּדכי",

"ּבר ּו23ּביניהם  נע ׂשה  המן" "אר ּור  ׁשּגם  ּכיון , ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הענין  את  ר ֹואה  ׁשּכא ׁשר  יֹותר , ּובע ֹומק  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמר ּדכי".

- (ואדר ּבה  מ ּיד  ר ֹואה  ה ּוא  הרי המן", ְְְֲִֵֶַַַָָָָּד"אר ּור 

רק  "ּבר ּו24ר ֹואה  ׁשּבת ֹוכ ֹו, ה ּכּונה  את  ( ְֶֶֶַַַָָָ

.25מר ּדכי" ְְַָ

C‡ ּכא ׁשר ּדלכא ֹורה , להבין, צרי עדין «ְְְֲֲִִִִֶַַָָָ

אזי  מר ּדכי", ל "בר ּו המן" "אר ּור  ְְְְְֲִַַַָָָָָמה ּפכים 

נאמר  ל ּמה  ֿ ּכן, ואם  ּביניהם , חיל ּוק  אין ְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת 

מר ּדכי", לבר ּו המן אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  ְְְְֵַַַָָָָָָֹ"עד 

ׁשּלהיֹות ֹו א ּלא  ּביניהם , חיל ּוק  ׁשּיׁש מ ּוכח  ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּמּזה 

מאמר  ּבהק ּדים  ויּובן החיל ּוק . יֹודע  אינֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמב ּוסם 

ּכזכ ּיֹות ,26רז"ל  ל ֹו נע ׂשּו ׁשּזד ֹונֹות  ּתׁשּובה  ּגד ֹולה  ְְְְֲִֶַַַָָֻ

ּגם  ה ּנה  (מאהבה ) ּתׁשּובה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָוהינּו,

ּבזד ֹונֹות  ׁשּיׁשנם  ה ּקד ּוׁשה  נהפכים 27ניצ ֹוצ ֹות  ְְְֱִִִֶֶֶַָָָ
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א.20) ט , רעה.21)אסתר ליום רשע  וגם ד) טז, (משלי  עה"פ  - פכ"ז המן"22)תניא שב "ארור אלקי  שהחיות דלהיות אלא

שם). ח "ב  (תניא ביותר מועט  חיות שהוא "גימטריא" של באופן הוא לכן ההעלם, בתכלית הוא מרדכי " מ "ברוך הנמשך

"בכל". בענין ואילך 275 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת עד"ז הן 23)וראה הן על ענו מ "ת שבשעת מהמ "ד להעיר

ואילך). 124 ע ' ח "ו בלקו"ש (נת' הן לאו חיוב 24)ועל - ב ) ס , (ברכות בשמחה לקבולי  כו' דכשם החיוב  מובן ועפ "ז

פכ"ו. תניא וראה כשם. אמיתית, שמחה היינו אמת, תורת לברוך 25)ע "פ  המן ארור בין ידע  "דלא הלשון יומתק  ועפי "ז

בגימטריא  המן שארור לחשוב  ידע  "שלא להפירוש משא"כ שביניהם. ההפרש יודע  שאינו משמע  זה שמלשון - מרדכי "

שביניהם. בההפרש ולא זל"ז, שדומין במה הוא ידע " ה"לא אדרבה, הרי  מרדכי ", ב .26)ברוך פו, הן 27)יומא שגם

    
בתוכן  וזהות Ì‰Lדמיון  ,"ÈÎcÓ Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡" ÔÈa≈»»»¿»»¿¿«∆≈

ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ ÈL זה לחלוטין ?שונים לזה זה ומנוגדים מזה ¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
˙eiÁ‰ ,‰p‰c ,‰Êa e‡a‰Âהאלוקותc Ïk ÏL הדבר שמכוחה ¿«≈»∆¿ƒ≈««∆»»»

ומתקיים  ‰BÈÏÚ‰מתהווה ‰ek‰ ‡e‰ האלוקית והתכלית המטרה ««»»»∆¿»
‡ dÏÈLaL שזו הדבר  ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שלו . ekL˙החיות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»«
"ÔÓ‰ e‡" ˙ee‰˙‰ כל ƒ¿«»»»

והתוכן  והעניין  השלילית המציאות

המטרה  המן ", "ארור  שמסמל  השלילי 

"CBÙ‰Âשלהם  ÏÈLa ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿«¬
"‡e‰20, אותם ולהפוך  לשנות כדי 

ŒÈa ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰«¿∆«¿≈¬«¿≈
Ï‡NÈ בתורה העובדים ה' את ƒ¿»≈

כל Ct‰˙Èומצוות  על  המן " "ארור  ƒ¿«≈
מכך  ÈÎcÓ"המשתמע Ce"Ï¿»»¿¿«

‰ek‰ È‰BfL) והתכלית המטרה ∆ƒ««»»
Ú ÈÈÚ Ïk ˙ee‰˙‰a שאותם ¿ƒ¿«»ƒ¿¿≈«

החושך , ÌBÈÏמסמל  ÌÎÙ‰Ï È„k¿≈¿»¿»¿
B‡Â21˙eiÁ‰L ,‡ˆÓ ,( »ƒ¿»∆««

e‡" ÏL (‰ek) ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»∆»
"ÈÎcÓ Cea" ‡e‰ "ÔÓ‰22 »»»»¿¿«

העובדה  של  הפנימית המשמעות וזו 

בעלי  הם המנוגדים המושגים ששני 

והתכלית  המטרה כי  שווה, גימטריא

המן  "ארור  והתהוות בריאת היא של  "

מרדכי ". ל "ברוך  להפוך  ∆¿e‰ÊÂכדי 
‡Ïc „Ú"c ÈÓÈt‰ LeÈt‰«≈«¿ƒƒ¿«¿…
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»
e‡" ˙‡ CBÙ‰Ï ,"ÈÎcÓ»¿¿««¬∆»

,"ÈÎcÓ Ce"Ï "ÔÓ‰ כך »»¿»»¿¿«
מהפך  יהיה שלו  והמהפך  שהשינוי 

הקצה  אל  הקצה מן  »Ú„מוחלט
˜eÏÈÁ ÌeL ‰‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ

Ì‰ÈÈa23ÌbLהבדל  ÔÂÈk , ≈≈∆≈»∆«
"ÔÓ‰ e‡" וכבר לגמרי  התהפך  »»»

."ÈÎcÓ Cea" ‰NÚ«¬∆»»¿¿«
,˙BÈ ˜ÓBÚe לשנות היא הכוונה ¿∆≈

כך  כדי  עד  המן " "ארור  את ‰ÔÈÚולהפוך  ˙‡ ‰‡B L‡kL∆«¬∆∆∆»ƒ¿»
˜ ‰‡B  ‰a„‡Â) „iÓ ‰‡B ‡e‰ È‰ ,"ÔÓ‰ e‡"c24 ¿»»»¬≈∆ƒ«¿«¿«»∆«

והמהפך  השינוי  לפני  ומסמל  מבטא המן " ש"ארור  ממה דבר  שום ולא )זאת
"ÈÎcÓ Cea" ,BÎB˙aL ‰ek‰ ˙‡25. ∆««»»∆¿»»¿¿«

,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎt‰Ó L‡k ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬∆¿«¿ƒ
Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡"»»»¿»
ÔÈ‡ ˙Ó‡a ÈÊ‡ ,"ÈÎcÓ»¿¿«¬«∆¡∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ" המן "ארור  שהרי  ƒ≈≈∆
מרדכי ", "ברוך  כמו  בדיוק להיות הפך 

Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡Â שצריך ¿ƒ≈»»∆¡«
בפורים Ú„È'לבסומי ' ‡Ïc „Ú"«¿…»«

CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa≈»»»¿»
LiL ÁÎeÓ ‰fnL ,"ÈÎcÓ»¿¿«∆ƒ∆»∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ ביניהם וההבדל  ƒ≈≈∆
בתקפו , עדיין  B˙BÈ‰lLהוא ‡l‡∆»∆ƒ¿

˜eÏÈÁ‰ Ú„BÈ BÈ‡ ÌÒeÓ¿»≈≈««ƒ
יודע  ואינו  שווים ששניהם סבור  והוא

דבר  של  שלאמתו  אף ביניהם להבדיל 

מזה? זה וחלוקים שונים הם

Ï"Ê Ó‡Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ26 ¿»¿«¿ƒ«¬»««
eNÚ ˙BB„fL ‰eLz ‰ÏB„b¿»¿»∆¿«¬
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,˙BiÎÊk BÏƒ¿À¿«¿∆«¿≈

‰‰‡Ó) ‰eLz חכמינו כדברי  ¿»≈«¬»
תשובה  עושה האדם שכאשר  ז "ל 

הזדו  כשגגות,מיראה לו  נעשו  נות

הזדונות  מאהבה תשובה ֿ ידי  על  ואילו 

כזכויות  להיות Ìbהופכים ‰p‰ (ƒ≈«
ÌLiL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆∆¿»

˙BB„Êa27 גם בעולם, דבר  כל  שהרי  ƒ¿
חיות  ומקבל  הקדושה היפך  הוא אם

נברא  בעצם ביותר , מצומצמת אלוקית

וגם  וקדושה מאלוקות רק ומתקיים

אלוקי , ניצוץ יש נחותים הכי  בדברים

(מאהבה) תשובה עשה האדם וכאשר 

אלה BiÎÊÏ˙.ניצוצות ÌÈÎÙ‰∆¡»ƒƒ¿À
‰Ê ÔÈÚe הניצוצות העלאת של  ¿ƒ¿»∆
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י       

על לז  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי מעלת  היא  זה  ּובענין כ ּיֹות . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֻ

ֿ ּתׁשּובה  ׁשּבעלי "ּבמק ֹום  ֿ ּדין וכ ּפסק  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצ ּדיקים ,

לעמ ֹוד  יכ ֹולים  אין ּגמ ּורים  צ ּדיקים  ְְְֲִִִִִֵַַע ֹומדים ,

ה ּניצ ֹוצ ֹות 28ׁשם  את  רק  מבררים  ּצּדיקים  ּכי , ְְִִִִִֶַַַָָ

נֹוג ּה, מ ּקליּפת  היא  ׁשח ּיּותם  ה ּמּוּתרים  ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּבּדברים 

ׁשהם  האס ּורים  ּבּדברים  ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָואיל ּו

לבררם  אפ ׁשר  אי ה ּטמא ֹות , קליּפֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמ ׁשל ׁש

צרי ּתֹורה  ֿ ּפי על  (ואדר ּבה , ּתֹורה  ֿ ּפי ְְִִִַַַַָָָָעל 

מבררים 29לדח ֹותם  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

קליּפֹות  ּבׁשל ׁש ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  את  ְְְִִֶֶַַָָֹּגם 

ּבּזד ֹונֹות , ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  אפיל ּו (ועד  ְְְְֲִִֵֶַַַַָה ּטמא ֹות 

להיֹותם  האס ּורים , מה ּדברים  יֹותר  למ ּטה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהם 

העליֹון  רצ ֹון  לזכ ּיֹות 30היפ יהפכ ּו הם  ׁשּגם  ,(31. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

את  ּגם  לברר  ה ּתׁשּובה  ּבכח  ׁשּיׁש ה ּטעם  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה ּנה ,

רצ ֹונֹו  היפ ׁשהם  אף  ׁשּבּזד ֹונֹות , ְְִֵֵֶֶֶַַַה ּניצ ֹוצ ֹות 

ּבבחינת  מ ּגעת  ׁשּתׁשּובה  לפי - ה ּוא  , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָית ּבר

הרצ ֹון' 'ּבעל  חס 32ֿהעצמ ּות , מ ּוכרח  ׁשאינֹו , ְְֵֶַַַַָָָָ

ּב'רצ ֹון' נת ּפס  ואינֹו מ ּצד 33וׁשל ֹום  ּדה ּנה , . ְְְְִִִֵֵַָָָָ

חפץ  מהם  ּבאיזה  יֹודע  איני הרי  ית ּבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעצמ ּות ֹו

להיֹות 34כ ּו' חפ ׁשית ) (ּבבחירה  ׁשּבחר  א ּלא  ,ְְְִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּי לא  ּובמילא  צ ּדיקים . ׁשל  ּבמע ׂשיהם  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחפץ 

וׁשּיהיה  לג ּביו, מק ֹום  ּתפיסת  ל ּזד ֹונֹות  ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה 

ׁשּנמצאים  ה ּקד ּוׁשה  ניצ ֹוצ ֹות  על  להעלים  ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבכחם 

נת ּפסת 35ּבהם  ׁשאינּה הרצ ֹון' 'ּבעל  ּובחינת  . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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פדה  (ד"ה נבלה נעשית דחתיכה הענין ע "ד רע " כמו שהוא עד כ"כ ונחשך "מתרחק  הניצוץ  כי  "זדונות", בשם נקראות

ח "ו  עצמם הזדונות לא אבל - קמג) ע ' לתניא בקיצורים נעתק  - תשע )) (ע ' פשע "ד ח "ב  תער"ב  (המשך העת"ר בשלום

.(35 הערה להלן וראה קג). ע ' עת"ר (סה"מ  עת"ר נ"ח  בברכות 28)(ד"ה אבהו ר' דעת והוא בדא"ח . בכ"מ  בפשיטות מובא

,(183 ע ' תש"ט  (סה"מ  תש"ט  בשלום פדה לד"ה 1 בהערה בארוכה וראה ה"ד. פ "ז תשובה בהל' הרמב "ם והביאו ב ) (לד,

.361 ע ' חי "ד ד.29)לקו"ש ו, שה"ש לקו"ת גם פכ"ד.30)ראה תניא א.31)ראה קצא, דרמ "צ  בארוכה בכ"ז ד"ה 32)ראה

ובכ"מ . לסופו. קרוב  ואילך) יב  ע ' תרצ "א סה"מ  ואילך. א קכו, ח "א קונטרסים (בסה"מ  תרצ "א שובה 33)תקעו ד"ה ראה

דמצוות  שהרצון שהגם ברצונו, ח "ו מוכרח  אינו אוא"ס  שעצמות מפני  הוא התשובה ענין שרש וז"ל: לסופו, קרוב  אעת"ר

בהרצון. ח "ו ומוכרח  מוגבל אינו אוא"ס , ועצמות בפנימיות ג"כ ד.34)הוא ז, צו לקו"ת וראה ספ "ב . אין 35)ב "ר אבל

עצמותו. אל מתייחסות המצוות שהרי  - לזכיות יהפכו עצמן הזדונות שגם אפשר ברצונו, מוכרח  שאינו שמכיון לומר

    
ÔÈcŒ˜ÒtÎÂשב'זדונות' ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬««¬≈¿»««ƒƒ¿«¿«ƒ
ז "ל  ÌÈeÓbחכמינו  ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ ‰eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡28˙‡ ˜ ÌÈÓ ÌÈ˜Ècv Èk , ≈¿ƒ«¬»ƒ«ƒƒ¿»¿ƒ«∆
˙BˆBˆÈp‰ ניצוצות את רק לקדושה ומעלים מהרע הטוב את מפרידים «ƒ

‰ÌÈzenהקדושה ÌÈcaL∆«¿»ƒ«»ƒ
ובהנאה ‰È‡באכילה Ì˙eiÁL∆«»ƒ
d‚B ˙tÈÏwÓ והנבראים הכוחות ƒ¿ƒ««

הקדושה  היפך  של  לצד  השייכים

על  מעלימים הם (כי  'קליפות' נקראים

מכסה  שהקליפה כשם האלוקי  האור 

מקבלים  המותרים והדברים הפרי ) על 

היא  כי  אור , לשון  'נוגה', מקליפת חיות

טוב, גם בה שמעורב eÏÈ‡Â¿ƒקליפה
˙BˆBˆÈp‰ האלוקית של הקדושה «ƒ

ÌÈeÒ‡‰ ÌÈca eÏÙpL∆»¿«¿»ƒ»¬ƒ
והנאה LÏLÓבאכילה Ì‰L∆≈ƒ»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ שאין לגמרי  ¿ƒ«¿≈
כלל , טוב ÌÏבהן  LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿»¿»

הניצוצות  את מתוכם להפריד 

שימוש  ֿ ידי  על  לקדושה ולהעלותם

אכילתם  או  Bz‰בהם ÈtŒÏÚ«ƒ»
CÈˆ ‰Bz ÈtŒÏÚ ,‰a„‡Â)¿«¿«»«ƒ»»ƒ

Ì˙BÁ„Ï29 בבירור לעסוק ולא ƒ¿»
ŒÈÏÚaשלהם  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈«¬≈

ÌÈÓ ‰eLz בדיעבד˙‡ Ìb ¿»¿»¿ƒ«∆
LÏLa eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»¿¿»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ אמנם כי  ¿ƒ«¿≈
הללו  הדברים עם במגע באו  בתחילה

שעשו  לאחר  אבל  תורה ֿ פי  על  שלא

היכולת  את להם יש (מאהבה) תשובה

הללו  הניצוצות את גם »¿(ÚÂ„לברר 
˙BˆBˆÈp‰ eÏÈÙ‡ הקדושה של  ¬ƒ«ƒ

BB„fa˙,האלוקית  eÏÙpL חטאים ∆»¿«¿
במזיד  hÓÏ‰שנעשו  Ì‰L נחותים ∆≈¿«»

Ì˙BÈ‰Ï ,ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc‰Ó ˙BÈ חטאיםÔBˆ CÙÈ‰ ≈≈«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰30 באה שלהם שהחיות האסורים הדברים של  הקיום שעצם בעוד  »∆¿

העליון  לרצון  בניגוד  איננו  הטמאות ‰Ìמהקליפות ÌbL ה'זדונות'), ∆«≈
˙BiÎÊÏ eÎÙ‰È31. ≈»¿ƒ¿À

ÌÚh‰ ,‰p‰Â לכך ‰eLz‰הפנימי  ÁÎa LiL'ה Ïמאהבת ¿ƒ≈«««∆≈¿…««¿»¿»≈
Ca˙È BBˆ CÙÈ‰ Ì‰L Û‡ ,˙BB„faL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ Ìb«∆«ƒ∆«¿«∆≈≈∆¿ƒ¿»≈
שכדי  מאד  נחותים דברים הם כן  ואם

בכוחות  צורך  יש אותם ולהעלות לברר 

eLzL‰מיוחדים, ÈÙÏ  ‡e‰¿ƒ∆¿»
˙ÚbÓ'ו 'נוגעת ÈÁa˙מגיעה «««ƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ של ומהותו  עצמותו  »«¿
בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  »»'ÏÚaהקדוש

'ÔBˆ‰32, מהרצון שנעלית בחינה »»
לברר  התשובה בכוח יש ולכן  העליון ,

'בעל  כי  הרצון , היפך  שהם 'זדונות' גם

והשליט  הקובע ֿ הבית' 'בעל  הרצון ',

מ'רצון ' שלמעלה בחינה זו  הרצון  על 

בחינה  העליון  הרצון  היות עם כי 

מסוימת  התלבשות זו  הרי  מאד , נעלית

מסויים, ובכיוון  בנטייה עצמותו  של 

שמנגד  מה ואילו  דוקא הקדושה בצד 

אבל  הרצון , היפך  הוא לקדושה

הרצון  ל 'בעל  ומגעת עולה 'התשובה

ÌBÏLÂŒÒÁ ÁÎeÓ BÈ‡L∆≈¿»«¿»
'ÔBˆ'a Òt˙ BÈ‡Â33 ואי ¿≈ƒ¿»»»

הרצון  את ולהגביל  'לתפוס' אפשר 

אחר . או  כזה מסויים ובכיוון  בעניין 

Ca˙È B˙eÓˆÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««¿ƒ¿»≈
Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ È‰¬≈≈ƒ≈«¿≈∆≈∆

ıÙÁ או צדיקים של  במעשיהם האם »≈
eÎ34ÁaL'להיפך  ‡l‡ ,∆»∆»«

ֿ הוא  ֿ ברוך  «ÈÁa)ƒ¿ƒ‰הקדוש
˙ÈLÙÁ ֿ חס ההכרח מפני  ולא »¿ƒ

Ì‰ÈNÚÓaושלום  ıÙÁ ˙BÈ‰Ï (ƒ¿»≈¿«¬≈∆
CiL ‡Ï ‡ÏÈÓe .ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿≈»…«»

BB„fÏ˙ייתכן לא  ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿
ÌÁÎa ‰È‰iLÂ ,ÂÈa‚Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'ה'זדונות ÏÚשל  ÌÈÏÚ‰Ï ¿ƒ«»¿«»¿∆ƒ¿∆¿…»¿«¿ƒ«
Ì‰a ÌÈ‡ˆÓpL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ35 יש ה'רצון ' בדרגת רק כי  ƒ«¿»∆ƒ¿»ƒ»∆
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יי      

ֿ ידי  על  ּדוקא  נמ ׁשכת  ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּב'רצ ֹון'

א ּלּו אפיל ּו ׁשּצּדיקים , והינּו, ה ּתׁשּובה . ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָעב ֹודת 

ר ּבה  ּבאהבה  ה ' ע ֹובדי לדר ּגת  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשה ּגיע ּו

ּתענּוג להם  ׁשּיׁש ּכיון הרי ּבתענּוגים , ּבעב ֹודתם , ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשא ֹוהב  מי יׁש ּבבחינת  ּדקד ּוׁשה ,36הם  מציא ּות  , ְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הרצ ֹון. ּבחינת  רק  ממ ׁשיכים  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָולכן

ׁשל  ּבתנּועה  היא  ׁשעב ֹודתם  ּכיון ֿ ּתׁשּובה , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבעלי

את  ּומנּתקים  מ ּמּצבם , מר ּוצים  ׁשאינם  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבט ּול ,

מ ּכאן  אס ּורה  מ ּמּנּו, אר ֹויס ) זי (רייסן  ,37עצמם  ְְְִִִֶַַַָָָָ

הרצ ֹון' 'ּבעל  ּבחינת  את  הם  ממ ׁשיכים  .38לכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  "עד  ה ּמאמר  ּפיר ּוׁש ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹוזה ּו

"אר ּור  את  להפ ֹו ׁשה ּכח  מר ּדכי", לבר ּו ְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹהמן

העב ֹודה  ֿ ידי על  רק  ּבא  מר ּדכי" ל "בר ּו ְְְְֲֵַַַָָָָָָָהמן"

מ ּטעם  ׁשּלמעלה  ה ּבט ּול  ּבחינת  ידע ", ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹּד"לא 

נאמר  ׁשּבּה ּבּבחינה  מ ּגיע  זה  ענין ׁשּדוקא  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָודעת ,

נמ ׁש ּומ ּׁשם  כ ּו', חפץ  מהם  ּבאיזה  יֹודע  ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאיני

המן" ּד"אר ּור  הענין את  להפ ֹו ל "בר ּו39ה ּכח  ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

.40מר ּדכי" ְְַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשל ל ּצּיּון ּבנֹוגע  ל ֹומר  יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶַַַ

ּפּורים " ל "ּדר ּוׁש ֿ צדק ' ְִִֶֶֶַַה 'צמח 

עד  כ ּו' איניׁש "חיב  ׁשהתחלת ֹו ה ּדר ּוׁש ְְִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזה ּו

ּפּורים " "ּדר ּוׁש ּבׁשם  וק ֹורא ֹו כ ּו', ידע " ְְְְְִֵַָֹּדלא 

ּבעניני  המד ּברים  ּדר ּוׁשים  ּכּמה  ׁשּיׁשנם  אף  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסתם ,

ענין  מת ּבּטא  זֹו ׁשּבמצוה  לפי ְְְְְִִִִִֵֶַַָּפּורים ,
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שם, מב "ר גם (וכמובן דמצוות הרצון ישנו התשובה) (שרש אוא"ס  ועצמות בפנימיות שגם שם שובה בד"ה וכדמפורש

חפץ  ואינו צדיקים של במעשיהן הוא חפץ  גופא זו בבחי ' חפץ " מהם באיזה יודע  "ואיני  אמרו שעלי ' בהבחי ' ש(גם)

בחירה  מצד הרי  - בחירתו מצד הוא הרע  ושלילת בהרצון, נתפס  אינו ית' שעצמותו מכיון [ואדרבה: רשעים) של במעשיהן

שמכיון  כי ֿאם ,[(1341 ע ' ח "ד בלקו"ש (כמבואר הגילויים בבחי ' מאשר יותר עוד בתכלית, ומופרך מושלל הרע  נעשה זו

כבפנים. כו', לגבי ' מעלים אי "ז כו' נתפס  פל"ז.36)שאינו פל"ה. דתשובה 37)תניא התנועה על וקאי  ג. ג, שמות רש"י 

בתחלתו). תש"ה המיצר מן ד"ה .(46 ע ' תש"ב  בסה"ש (נדפס  אליו הוי ' מלאך וירא עה"פ  הבעש"ט  עד"ז 38)(תורת ראה

הנ"ל. תקעו דלא 39)ד"ה ב "עד נרמז זה ענין וגם .35 ;27 הערה כנ"ל עצמו "המן" את לא אבל שבו, הניצוצות היינו

120 ע ' תש"ח  (סה"מ  פ "י  תש"ח  איניש חייב  רבא אמר ד"ה עד"ז (ראה "עד" - שיעור ישנו ידע ", "לא בבחי ' שגם ידע ",

פ "ו 40)ואילך)). תשי "ג עולם הרת היום ד"ה ואילך), א שמו, ח "ב  קונטרסים (סה"מ  בסופו תרצ "ה ר"ה המשך עד"ז ראה

שהענין י ) ע ' ריש תשי "ג להאיר (סה"מ  ושלא להאיר היכולת אשר העצמות יכולת מצד הוא לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא

עיי "ש. לאור. החושך את גם להפוך אפשר זו, בחי ' גילוי  ע "י  ולכן - אחד הו"ע 

    
שהם  לדברים אלוקות ומגלים הרצון  פי  על  שהם דברים בין  להבדיל  מקום

גם  הרצון ' 'בעל  ה'עצמות', לגבי  אבל  אלוקות, על  ומעלימים הרצון  היפך 

ולהסתיר . להעלים מסוגלים לא ‰ÔBˆ'ה'זדונות' ÏÚa' ˙ÈÁe¿ƒ«««»»
˙BˆÓe ‰B˙c 'ÔBˆ'a ˙Òt˙ dÈ‡L וקיום התורה לימוד  ידי  ועל  ∆≈»ƒ¿∆∆»»¿»ƒ¿

עבודת  הרגילה, בדרך  המצוות

ו 'לגעת' להגיע אפשר  אי  הצדיקים,

היא הרי  זו , Âc˜‡בדרגה ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»
.‰eLz‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»
el‡ eÏÈÙ‡ ,ÌÈ˜ÈcvL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒƒ¬ƒ≈
'‰ È„BÚ ˙b„Ï eÚÈb‰L∆ƒƒ¿«¿«¿≈

ÌÈ‚eÚ˙a ‰a ‰‰‡a שהיא ¿«¬»«»¿«¬ƒ
ה', באהבת ביותר  ונעלית גבוהה דרגה

Ì‰Ï LiL ÔÂÈkעצמם‚eÚz ≈»∆≈»∆«¬
‰Èוהנאה ,Ì˙„BÚa למרות «¬»»¬≈

מאד  נעלים בצדיקים שמדובר 

ה' מאהבת ÈÁa˙שמתענגים Ì‰≈ƒ¿ƒ«
È‰B‡L ÈÓ L36˙e‡ÈˆÓ , ≈ƒ∆≈¿ƒ

‰Le„˜c שלהם האישית והמציאות ƒ¿»
לגמרי , התבטלה ≈«¿ÔÎÏÂלא

ÔBˆ‰ ˙ÈÁa ˜ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»
שכביכול  למעלה כזה עניין  שהיא

דווקא  ונוטה כלשהו  בגדר  מוגדר 

הקדושה. צד  של  מסויים »Œ‰Óלכיוון 
ÔÂÈk ,‰eLzŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬≈¿»≈»
ÏL ‰Úe˙a ‡È‰ Ì˙„BÚL∆¬»»ƒƒ¿»∆

ÏeËa,האישית ÌÈ‡Lהמציאות ƒ∆≈»
ÌvnÓ ÌÈˆeÓ לפני הקודם, ¿ƒƒ«»»

תשובה, ‡˙שעשו  ÌÈ˜zÓe¿«¿ƒ∆
ÒÈB‡ CÈÊ ÔÒÈÈ) ÌÓˆÚ«¿»«¿ƒ«¿

ויוצאים  ‡eÒ‰מתנתקים ,epnÓ (ƒ∆»»
Ô‡kÓ37, על המבואר  ֿ דרך  על  ƒ»

בסנה  רבנו  משה דברי  של  הפסוק

מכאן  אסורה ואראה", נא "אסורה

ממצב  התנתקות היינו  לשם, להתקרב

לגמרי , שונה אחר , למצב ומעבר  יוצאים ÔÎÏאחד  תשובה שבעלי  כיוון  »≈
שלהם, האישית המציאות 'ÏÚaמגדרי  ˙ÈÁa ˙‡ Ì‰ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«««

'ÔBˆ‰38.הגדרה מכל  שלמעלה »»
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú" Ó‡n‰ LeÈt e‰ÊÂ¿∆≈««¬»«¿…»«≈»»»¿»
˙‡ CBÙ‰Ï Ák‰L ,"ÈÎcÓ»¿¿«∆«…««¬∆
Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡"»»»¿»

"ÈÎcÓ יהיה שלא כך  כדי  ניכר עד  »¿¿«
לעיל  כמבואר  ביניהם, ההבדל 

È„ÈŒÏÚבאריכות, ˜ ‡a»««¿≈
˙ÈÁa ,"Ú„È ‡Ï"c ‰„BÚ‰»¬»¿…»«¿ƒ«

ÏeËa‰ המציאות של  המוחלט «ƒ
ÌÚhÓהאישית  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â למה ומעבר  מעל  ה' עבודת »««

וההיגיון , השכל  פי  על  שמתחייב

‰ÈÁaa ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈÚ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿»∆«ƒ««¿ƒ»
העליונה  Ó‡האלוקית daL∆»∆¡«

ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈
,'eÎ בחינת כמבואר שהיא לעיל 

ית', הרצון ',עצמותו  «ÌMÓeƒ'בעל 
Ák‰ CLÓ לעבודת ישראל  לבני  ƒ¿»«…«

ֿ ידה  שעל  ודעת, מטעם למעלה ה'

‰ÔÈÚביכולתם  ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆»ƒ¿»
"ÔÓ‰ e‡"c39Ce"Ï ¿»»»¿»
"ÈÎcÓ40. »¿¿«

Ú‚Ba ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿≈«
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL ÔeivÏ«ƒ∆«∆«∆∆
תורה' ב'לקוטי  הנזכר  במאמר 

"ÌÈet Lec"Ï' אור ב'תורה ƒ¿ƒ
B˙ÏÁ˙‰L Lec‰ e‰fL)∆∆«¿∆«¿»»
‡Ïc „Ú 'eÎ LÈÈ‡ ÈÁ"«»ƒƒ«¿…

B‡B˜Â ,'eÎ "Ú„È'צדק ה'צמח »«¿¿
אור ' ב'תורה  הזה למאמר  ≈¿ÌLaקורא

Û‡ ,Ì˙Ò "ÌÈet Lec"¿ƒ¿»«
ÌÈLec ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»¿ƒ
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יב       

הענינים 41ה ּפּורים  ל ׁשני לר ּמז ּבזה  ׁשּכּונת ֹו ,( ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

המן" "אר ּור  ּדהפיכת  העב ֹודה  הן ְֲֲִִֵֶַַָָָָָׁשּבפ ּורים ,

זה  על  ּכח ' ה 'ּנתינת  והן מר ּדכי ", ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹל "בר ּו

ּבדר ּוׁש (ּכמבאר  ידע " ּד"לא  העב ֹודה  ֿ ידי ְְְְֲִֵַַַָָָָֹֹעל 

ֿ ידי 42זה  ׁשעל  ה ּוא  ידע " ּדלא  ּד"עד  ׁשה ּפיר ּוׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבעצמ ּות  מ ּגיעים  מה ּדעת  ׁשּלמעלה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָמסיר ּות ֿנפ ׁש

ֿ אין  ׁשוים א ֹור  ּכּולם  ׁשּלג ּביּה ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ְִֵֵֶַָָָ

ה ּוא  ה ּקדמ ֹוני מ ׁשל  ּבענין ׁשּדּוגמתם  ְְְְְִִֶַַַַַָָָמ ּמׁש),

ּכלי  לע ׂשֹות ֹו ה ּמׁשל  ּבהעלם  ה ּפע ּולה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָענין

ֿ ידי  על  לזה  ּכח ' וה 'ּנתינת  ע ֹולם , ׁשל  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלקדמ ֹונֹו

ה ּנפ ׁש מעצמ ּיּות  ׁשּבא  נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָענין

ב ) (סעיף  לעיל  ּכּנזּכר  מה ּׂשכל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

ֲַָּבאר ּוכה .

ח ׁשֹוכא LÈÂד ) ּדאתה ּפכא  ׁשהענין לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְְֲִִִֶַָָָָ

הענין  להפ ֹו ּבפ ּורים , (הן ְְְֲִִִֵַָָָלנה ֹורא 

ּבמ ׁשל  והן מר ּדכי", ל "בר ּו המן" ְְְְְְִֵַַָָָָָּד"אר ּור 

לקדמ ֹונֹו ּכלי יהיה  ה ּמׁשל  העלם  ׁשּגם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָה ּקדמ ֹוני,

ת ׁשּבית  "ולא  ּבּפס ּוק  ּגם  מר ּומז ע ֹולם ) ְְְִֶַַַָָָֹׁשל 

ּב'ל ּקּוטי  ּכמבאר  ה ּמאמר ), מתחיל  (ׁשּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמלח "

ה ּבׂשר ,43ּתֹורה ' את  ׁשּממ ּתיק  ה ּמלח  ּבענין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ענין  וה ּוא  ׁשּבּלב , ה ּדם  מן ה ּוא  ה ּבׂשר  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשׁשר ׁש

מן  להפכן וצרי ה ּבהמית , ׁשּבּנפ ׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָה ּמּדֹות 

כ ּו'. ּדוקא  מלח  צרי ולזה  כ ּו', ה ּקצה  אל  ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּקצה 

לבאר  "ּברית 44ּומ ֹוסיף  ה ּמלח  ׁשּנקרא  ה ּטעם  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

נמ ׁשכים  וה ּמריר ּות  ה ּדינים  ׁשר ׁש ּכי ,"ְְְֱִִִִִִֶֶַַָֹֹאלקי

צר ּופים  ק "ך  ּבֹו ׁשּיׁש אלקים , ֱִִִֵֵֵֶֹמ ּׁשם 

ּומהם  הע ׂשּיה , ס ֹוף  עד  למ ּטה  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָה ּמׁשּתל ׁשלים 

נע ׂשים  ׁשניהם  ׁשּבין ּדנֹוג ּה, צר ּופים  ק "ך  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַיֹונקים 

(ה ּמק ֹור  עמלק  ּוכח ׁשּבֹון ק "ך , ּפעמים  ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶַָָָמ "ר ,
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"חייב 41) לענין היא פורים" ב "דרוש שכוונתו אף  - ידע " דלא עד כו' אינש חייב  המתחיל ל"דרוש מציין אינו שמ "מ  אלא

ענין, איזה בזה שמרמז ניכר הי ' לא כו'", ל"ד"ה הוא בכ"מ  הציון שאופן מכיון אז, כי  - שבפורים ידע " דלא עד כו'

מציין  ולכן כו'. חייב  המתחיל לדרוש כ"א ידע ", דלא עד כו' "חייב  לענין (גם) היא שכוונתו יודעים היינו לא ובמילא

פורים". ד.42)ל"דרוש א.43)צט , ו, ע "ב .44)שם ריש שם,

    
BÊ ‰ÂˆÓaL ÈÙÏ ,ÌÈet ÈÈÚa ÌÈa„Ó‰ דלא עד  "לבסומי  של  «¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

‰ÌÈetידע" ÔÈÚ ‡ha˙Ó41 לעיל ÊnÏכמבואר  ‰Êa B˙ekL ,( ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ∆«»»»∆¿«≈
ÌÈeÙaL ÌÈÈÚ‰ ÈLÏ, הכללי תוכנו  את מבטאים ‰Ôשכאמור  ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ≈

Ô‰Â ,"ÈÎcÓ Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡" ˙ÎÈÙ‰c ‰„BÚ‰»¬»«¬ƒ«»»»¿»»¿¿«¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««∆«¿≈
‡Ók) "Ú„È ‡Ï"c ‰„BÚ‰»¬»¿…»««¿…»

‰Ê Le„a42' אור ב'תורה ƒ¿∆
LeÈt‰L הפנימית המשמעות ∆«≈
ה' Ú„È"בעבודת ‡Ïc „Ú"c¿«¿…»«

החיוב שבזה  את ז "ל  חכמינו  הגדירו 

בפורים  È„ÈŒÏÚLלבסומי ' ‡e‰∆«¿≈
‰ÏÚÓlL LÙŒ˙eÈÒÓ¿ƒ∆∆∆¿«¿»

˙Úc‰Ó"ידע "לא הנקראת ≈«««
ÌÈÚÈbÓ ומתקשרים ו 'נוגעים' «ƒƒ

ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈»
L ,‡e‰ÌÈÂL ÌÏek dÈa‚l∆¿«≈»»ƒ

LnÓ" המן "ארור  בין  הבדל  ואין  «»
מרדכי " Ì˙Ó‚ecLל "ברוך  של ), ∆¿»»

פורים  אודות האמורים העניינים שני 

ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa שעליו ¿ƒ¿«¿«««¿ƒ
תורה' ב'לקוטי  במאמר  ‰e‡מדובר 

ÏLn‰ ÌÏÚ‰a ‰ÏeÚt‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿∆¿≈«»»
 ֿ (על  והסתר  העלם הוא עצמו  שמצד 

המן ") "ארור  ÈÏkדרך  B˙BNÚÏ«¬¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï בו שיתגלה ¿«¿∆»

מרדכי "), "ברוך  ֿ דרך  (על  ֿ סוף אין  אור 

‰ÊÏ 'Ák ˙È˙p'‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ«…«¿∆
לגילוי  מהעלם הזה השינוי  את הפועלת

'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆
LÙp‰ ˙eiÓˆÚÓ ‡aL∆»≈«¿ƒ«∆∆
kÊpk ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆«ƒ¿»

.‰Îe‡a ( ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«¬»
ÔÈÚ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  החושך  ÌÈeÙa,הפיכת Ô‰)≈¿ƒ
"ÔÓ‰ e‡"c ÔÈÚ‰ CBÙ‰Ï«¬»ƒ¿»¿»»»

הוא  עצמו  והסתר שמצד  חושך 

,"ÈÎcÓ Ce"Ï וגילוי אור  ¿»»¿¿«
ÌbL ,ÈBÓ„w‰ ÏLÓa Ô‰Â¿≈ƒ¿«««¿ƒ∆«
ÈÏk ‰È‰È ÏLn‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«»»ƒ¿∆¿ƒ

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï הגילוי "ÏÂ‡עניין  ˜eÒta Ìb ÊÓeÓ ( ¿«¿∆»¿»««»¿…

ÈËewÏ'a ‡Ók ,(Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL) "ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«∆«¿ƒ««¬»«¿…»¿ƒ≈
'‰Bz43Na‰ ˙‡ ˜ÈzÓnL ÁÏn‰ ÔÈÚa,טעם בו  ונותן  »¿ƒ¿««∆«∆«¿ƒ∆«»»

˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,laL Ìc‰ ÔÓ ‡e‰ Na‰ LLL∆…∆«»»ƒ«»∆«≈¿ƒ¿««ƒ
‰wˆ‰הרגשות Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÔÎÙ‰Ï CÈˆÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL∆«∆∆««¬ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ«»∆∆«»∆

'eÎ של הטבעית הנטייה שתמורת

הזה  העולם לתאוות הבהמית הנפש

לקדושה, ייהפכו  ∆«¿ÊÏÂ‰המידות
.'eÎ ‡˜Âc ÁÏÓ CÈ»̂ƒ∆««¿»

‡Ï ÛÈÒBÓe44ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««
˙Èa" ÁÏn‰ ‡˜pL∆ƒ¿»«∆«¿ƒ
ÌÈÈc‰ LL Èk ,"EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ…∆«ƒƒ
ÌMÓ ÌÈÎLÓ ˙eÈn‰Â¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של  השם ¡…ƒ
ˆÌÈÙeוהצמצום  Í"˜ Ba LiL∆≈≈ƒ

סדר  באיזה אופנים ועשרים מאה

למ"ד , אל "ף, האותיות את לכתוב

המילה  מורכבת מהם מ"ם יו "ד , ה"א,

צירופים  וריבוי  'אלוקים' שם של 

צירוף  כל  כי  צמצומים ריבוי  משמעותו 

הוא  (בדומה נוסף נוסף צמצום

הגימטריא  שהיא שמילה לעיל  למבואר 

חיות  היא מאמרות בעשרה מילה של 

ממנה  המקור  של  ומצומצמת מועטת

באה  גם היא כך  בהשתלשלות,

צמצומים) הם הצירופים

ÌÈÏLÏzLn‰ ומקורם משורשם «ƒ¿«¿¿ƒ
אלוקים ÛBÒבשם „Ú ‰hÓÏ¿«»«

‰iNÚ‰ מבין התחתון  העולם »¬ƒ»
(אצילות, הכלליים העולמות ארבעת

עשיה), יצירה, ∆≈Ì‰Óeבריאה,
d‚Bc ÌÈÙeˆ Í"˜ ÌÈ˜BÈ¿ƒ≈ƒ¿«
אלוקים  שם של  מצומצמות הארות

נוגה, קליפות את להחיות שיורדות

Ì‰ÈL ÔÈaL היינו ביחד , משניהם ∆≈¿≈∆
אלוקים  בשם שהם כפי  הצירופים ק"ך 

עד  למטה שירדו  כפי  הצירופים וק"ך 

נוגה ÈzLקליפת ,"Ó ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈
Í"˜ ÌÈÓÚt= 120 ועוד  120) ¿»ƒ

,(240˜ÏÓÚ ÔBaLÁÎe שהוא ¿∆¿¬»≈
240 e‡"cבגימטריא B˜n‰)«»¿»

"ÔÓ‰ עמלק מזרע אגג  מבני  ÁÏn‰Âשהיה בבשר ). טעם נותן  שכאמור  »»¿«∆«
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יג      

(ענין  ה ּדינים  את  ממ ּתיק  וה ּמלח  המן"). ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּד"אר ּור 

ועיקר  מ ּׁשר ׁש ׁשּממ ׁשי ֿ ידי על  ה ּנ"ל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹה ּמריר ּות )

כ ּו'. ּדקד ּוׁשה  ְְִַָה ּגב ּור ֹות 

ּפר ׁשת LÈÂה ) ּכלל ּות  עם  זה  ּולק ּׁשר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִֵֶַַָָָ

ק ֹורין  ׁשנים  ּבכ ּמה  (ׁשהרי ְְֲִִִֵֶַַָָָוּיקרא 

ּומ ּזה  לפ ּורים , ׁשּבסמיכ ּות  ּבׁשּבת  וּיקרא  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּפר ׁשת 

ּומעלת ֹו45מ ּובן  מעניניו מר ּומז וּיקרא  ׁשּבפר ׁשת  , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ

וּיקרא  היא  ה ּפר ׁשה  התחלת  ּדה ּנה , ּפּורים ). ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשל 

ּו מ ׁשה , ּולכל אל  ּדּבר ֹות  ׁשּלכל  ר ׁש"י, כפיר ּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

ל ׁשֹון  קריאה , קדמה  ציּוּויים  ּולכל  ְְְְֲִִִִָָָָאמיר ֹות 

יֹותר  ונעלה  ׁשּקֹודם  ענין ׁשּזה ּו הינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָחיּבה ,

מ ּכל  ּבמעלה ) ּגם  א ּלא  ּבזמן, רק  לא  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ(קדימה 

ׁשּבּתֹורה  וציּוּויים  אמיר ֹות  וכ ּמּובן 46ה ּדּבר ֹות , . ְְְֲִִִִֶַַַָָ

הוי' וּיקרא  ולא  סתם , "וּיקרא " ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּגם 

ׁשה ּקריאה  ּכיון הוי'), וּיאמר  הוי', ויד ּבר  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ(ּכמ ֹו

ּכפי  ּבעצמ ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ מה ּקד ֹוׁש ּבאה  חיּבה  ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשל 

הוי' מ ּׁשם  אפיל ּו למעלה  אתרמיז 47ׁשה ּוא  ּדלא  , ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ

כ ּו' א ֹות  ּכי 48ּבׁשּום  "ונפ ׁש ה ּוא  ה ּפר ׁשה  וס ּיּום  . ְְְִִֶֶַָָָ

חטא 49תחטא " א ּלא  ּבׁשֹוגג , חטא  רק  ולא  , ְְְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

מעילה  מעל ", ב ֹו "ּומעלה  ה ּוא  והחטא  ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּבמזיד ,

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּבּקד ֹוׁש ֿ ליצלן ורחמנא  ֿ וׁשל ֹום  ,50חס  ְְְְִַַַָָָָָָ

ה ּתב ֹות  ׁשּגם  ועד  ׁשקר . על  ׁשב ּועה  ְְְֵֶֶֶַַַַַָוגם 

ב ּה" "לא ׁשמה  הם  ה ּפר ׁשה  ׁשל  .51האחר ֹונֹות  ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

לא  ה ּוא  ה ּפר ׁשה  ׁשם  ׁשהרי מ ּובן, אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹולכא ֹורה 

ּכל  ּתֹוכן על  מ ֹורה  א ּלא  התחלת ּה, ֿ ׁשם  על  ְֵֶֶֶַַַַָָָָָרק 

לס ּיּומ ּה עד  ה ּכלל 52ה ּפר ׁשה  מ ּצד  ואדר ּבה , , ְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

ּבתח ּלתן" וס ֹופן ּבס ֹופן ּתח ּלתן יׁש53ׁש"ּנע ּוץ  , ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

להתחלת ּה. ה ּפר ׁשה  ס ּיּום  ּבין מיּוחדת  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיכ ּות 
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(45.(1 הערה 129 ע ' ח "ה בלקו"ש (נעתק  וישב  ר"פ  תושב "כ חלק  של"ה חביבין 46)ראה יד) (פ "ג, אבות וכבמשנה

חמדה. כלי  להם שנתן ח "ב 47)ישראל תער"ב  (המשך העת"ר ויקרא סד"ה וראה ויקרא. ר"פ  לקו"ת ב . קב , זח "א ראה

ואילך). תתקיח  48.45)ס "ע  הערה 25 ע ' ח "ז לקו"ש וראה ב . רנז, זח "ג וראה ב . פ , פנחס  ואילך.49)לקו"ת כא ה,

שם.50) פירש"י  כו.51)ראה 5257)שם, ע ' ח "ה לקו"ש בארוכה ראה וכיו"ב . ויקרא פ ' ונקראים חלקים הם כולם שהרי 

ואילך. 264 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת מ "ז.53)ואילך. פ "א יצירה ספר

    
CÈLÓnL È„ÈŒÏÚ Ï"p‰ (˙eÈn‰ ÔÈÚ) ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓÓ«¿ƒ∆«ƒƒƒ¿««¿ƒ«««¿≈∆«¿ƒ

'eÎ ‰Le„˜c ˙Beb‰ ˜ÈÚÂ LMÓ וחסידות בקבלה כמבואר  ƒ…∆¿ƒ««¿ƒ¿»
מוחלט  הוא הטוב הגבורות בשורש כי  בשרשם' אלא נמתקים הדינים ש'אין 

והמתקתם  קשות גבורות להתהוות יכולים רבים וצמצומים ירידה אחרי  ורק

בהם  ומאיר  שמתגלה ידי  על  היא

עצמה. הגבורה במידת ועיקרם שורשם

‰Ê M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿«≈∆
eÏÏk ÌÚ˙ של הכללי  התוכן  ƒ¿»

‰nÎa È‰L) ‡˜iÂ ˙Lt»»««ƒ¿»∆¬≈¿«»
ÌÈL, המאמר אמירת בשנת כמו  »ƒ

(תשע"ו ), השנה וגם ÔÈB˜ƒתשכ "ה
˙aLa ‡˜iÂ ˙Lt»»««ƒ¿»¿«»
‰fÓe ,ÌÈeÙÏ ˙eÎÈÓÒaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆

ÔeÓ45‡˜iÂ ˙LÙaL , »∆¿»»««ƒ¿»
ÏL B˙ÏÚÓe ÂÈÈÚÓ ÊÓeÓ¿»≈ƒ¿»»«¬»∆

ÌÈet שאף מקומות בכמה כמבואר  ƒ
בסדר  קשורה לא המועדים קביעות כי 

לחגים  שהרי  בתורה השבוע פרשיות

בחודש, היום לפי  קבועים תאריכים יש

קשר  יש הפנימי  התוכן  מצד  זאת  בכל 

למועדים  השבוע פרשת בין  ושייכות

שבוע  באותו  ).שחלים
‡È‰ ‰Lt‰ ˙ÏÁ˙‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»««»»»ƒ
LeÈÙÎe ,‰LÓ Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿≈
ÏÎÏe ˙Bac ÏÎlL ,È"L«ƒ∆¿»ƒ¿¿»

ÌÈÈeeÈˆ ÏÎÏe ˙BÈÓ‡ של ¬ƒ¿»ƒƒ
ישראל  ובני  למשה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

,‰aÈÁ ÔBLÏ ,‰‡È˜ ‰Ó„»̃¿»¿ƒ»¿ƒ»
e‰fL ,eÈ‰ ֿ הקדוש של  החיבה «¿∆∆

לישראל  ֿ הוא Ì„BwLברוך  ÔÈÚƒ¿»∆≈
‰ÓÈ„˜) ˙BÈ ‰ÏÚÂ עדיפות ¿«¬∆≈¿ƒ»

Ìb ‡l‡ ,ÔÓÊa ˜ ‡Ï…«ƒ¿«∆»«
,˙Bac‰ ÏkÓ (‰ÏÚÓa¿«¬»ƒ»«ƒ¿

‰BzaL ÌÈÈeeÈˆÂ ˙BÈÓ‡46. ¬ƒ¿ƒƒ∆«»
e˙kM ‰nÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ«∆»

Ì˙Ò "‡˜iÂ" ולפרש לפרט  מבלי  «ƒ¿»¿»
הקורא, ‰ÈÂ'נאמר ÏÂ‡מי  ‡˜iÂ ¿…«ƒ¿»¬»»

BÓk) אחרים מקומות בריבוי  שנאמר  ¿

aÈÁ‰בתורה  ÏL ‰‡Èw‰L ÔÂÈk ,('ÈÂ‰ Ó‡iÂ ,'ÈÂ‰ a„ÈÂ«¿«≈¬»»«…∆¬»»≈»∆«¿ƒ»∆ƒ»
ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  והאהבה ונמשכת a‡‰החיבה נובעת »»

eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ,BÓˆÚa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Ó≈«»»¿«¿¿ƒ∆¿«¿»¬ƒ
'ÈÂ‰ ÌMÓ47, ועל המהות, עצם ולא 'שם' זאת בכל  אבל  נעלה שם שהוא ƒ≈¬»»

"אנכי ", בחינת שהוא נאמר  עצמותו 

עצמי  ‡˙ÊÈÓאני  ‡Ïc שאיננה ¿…ƒ¿»ƒ
eÎ'נרמזת ˙B‡ ÌeLa48. ¿

‰Lt‰ ÌeiÒÂ והחתימה הסיום ¿ƒ«»»»
אשם  קרבן  בדיני  הּוא ויקרא פרשת של 

מסויימים  חטאים על  כפרה בתור  הבא

נאמר  כך  Èkועל  LÙÂ"¿∆∆ƒ
"‡ËÁ˙49‡ËÁ ˜ ‡ÏÂ , ∆¡»¿…«≈¿

,„ÈÊÓa ‡ËÁ ‡l‡ ,‚‚BLa¿≈∆»≈¿¿≈ƒ
B ‰ÏÚÓe" ‡e‰ ‡ËÁ‰Â¿«≈¿»¬»
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏÈÚÓ ,"ÏÚÓ»«¿ƒ»«¿»
ŒLB„wa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁÂ¿«¿»»ƒ¿»«»

‡e‰ŒCea50ÏÚ ‰ÚeL Ì‚Â , »¿«¿»«
˜L ביותר חמורים חטאים היינו  ∆∆

ביותר . גדולה ירידה »¿ÚÂ„שגורמים
˙Bz‰ ÌbLהמילים˙BBÁ‡‰ ∆««≈»«¬

‰ÓL‡Ï" Ì‰ ‰Lt‰ ÏL∆«»»»≈¿«¿»
"d51, בפרשת האחרון  הפסוק »

על  מכפר  האשם שקרבן  אומר  ויקרא

והפסוק  הסליחה, את ומביא החטא

אשר  מכל  אחת על  לו  "ונסלח אומר 

שהסיום  כך  כתוב בה" לאשמה יעשה

הפרשה, של  האחרונות המילים שלו ,

אשמה  לשון  בה", "לאשמה הם

ÔeÓ,וחובה. BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
‰Lt‰ ÌL È‰L"ויקרא" ∆¬≈≈«»»»

חיבה  לשון  ˜ותוכנו  ‡Ï ‡e‰…«
‰BÓ ‡l‡ ,d˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ«≈«¿»»»∆»∆
„Ú ‰Lt‰ Ïk ÔÎBz ÏÚ«∆»«»»»«

dÓeiÒÏ52„vÓ ,‰a„‡Â , ¿ƒ»¿«¿«»ƒ«
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚp"L ÏÏk‰«¿»∆»¿ƒ»»¿»

"Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ53LÈ , ¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÌeiÒ ÔÈa ˙„ÁeÈÓ ˙eÎiL«»¿∆∆≈ƒ
CÈ‡Â .d˙ÏÁ˙‰Ï ‰Lt‰«»»»¿«¿»»»¿≈

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

73

74

75

76



יד       

ס ּיּום  הם  ב ּה" "לא ׁשמה  ׁשה ּתב ֹות  יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

ה ּוא , הענין  א חיּבה . ל ׁשֹון וּיקרא , ְְְִִִַַַָָָָָָּפר ׁשת 

ה ּזד ֹונֹות  על  מ ֹורה  ב ּה" ּד"לא ׁשמה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  ג ֹו' וכ ּפר  ֿ ידי  על  לזכ ּיֹות  ,51ׁשּנהפכים  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכא ׁשר  היא  וה ּסליחה  ה ּכּפרה  אמ ּתית  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכ ּיֹות  נהפכים  ּדוקא 26ה ּזד ֹונֹות  זה  ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  החיּבה  אמ ּתית  ְֲִִִִֵֶַַַָָָמת ּבּטאת 

ּכא ׁשר  אפיל ּו ׁשּלכן ל ּתֹורה , ׁשּקדמה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל 

וע ֹוׂשה  ה ּתֹורה  מצ ֹות  על  ע ֹובר  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

וא ֹוהב  אז ּגם  ה ּנה  ֿ ליצלן, רחמנא  ע ׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמע ׂשה 

יעקב  עצמ ּות ֹו54את  ׁשּמּצד  ׁשאף  [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמ ֹו ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  כ ּו' חפץ " מהן ּבאיזה  יֹודע  "איני נאמר   ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

יעקב 55ׁשּכת ּוב  את  וא ֹוהב  ה ּנה  לכא ֹורה , ּבׁשוה  ׁשניהם  ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  ע ׂשו ועד 56ואת  א ׁשמ ֹותיו, על  וס ֹולח  מכ ּפר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתה ּפכא  הענין ּכלל ּות  ּגם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לזכ ּיֹות , נהפכים  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשה ּזד ֹונֹות 

למתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  וׂשמחת 57ח ׁשֹוכא  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  צדקנּו מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

רא ׁשם  על  .58ע ֹולם  ַָָֹ
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ג.54) א, ב .55)מלאכי  ואילך.56)שם, א תקסה, (ח "ג) בראשית אוה"ת ואילך. א לז , לג"פ  לקו"ת ג. קכ, בתו"א נתבאר

א.57)ובכ"מ . ד, זח "א יא.58)ראה נא, שם י . לה, ישעי '

    
˙Bz‰L ÔÎzÈהמילים"d ‰ÓL‡Ï" והחובה החטא על  שמדברות ƒ»≈∆«≈¿«¿»»

?‰aÈÁ ÔBLÏ ,‡˜iÂ ˙Lt ÌeiÒ Ì‰≈ƒ»»««ƒ¿»¿ƒ»
"d ‰ÓL‡Ï"c ÔÈÚ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ את מבטא הוא אף «»ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

הוא  שכן  ישראל , לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ‰BB„f˙חיבת ÏÚ ‰BÓ∆««¿
È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿≈

ÁÏÒÂ 'B‚ tÎÂ51 האמורים ¿ƒ∆¿ƒ¿«
הפרשה  את החותם פסוק באותו 

‰tk‰בתחילתו , ˙ÈzÓ‡ È‰L∆¬≈¬ƒƒ««»»
‰ÁÈÏq‰Â והאשמה החטא ‰È‡על  ¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰ L‡k«¬∆«¿∆¡»ƒ
˙BiÎÊÏ26.באריכות לעיל  כמבואר  ƒ¿À

˙‡ha˙Ó ‡˜Âc ‰Ê ÔÈÚe¿ƒ¿»∆«¿»ƒ¿«≈
ŒLB„w‰ ÏL ‰aÈÁ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ«ƒ»∆«»
‰Ó„wL Ï‡NÈÏ ‡e‰ŒCea»¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰BzÏ האמירות לפני  ובאה «»
ונעלית  התורה מצוות של  והציוויים

‡LÈמהם, L‡k eÏÈÙ‡ ÔÎlL∆»≈¬ƒ«¬∆ƒ
˙BˆÓ ÏÚ BÚ Ï‡NÈƒ¿»≈≈«ƒ¿
ÂNÚ ‰NÚÓ ‰NBÚÂ ‰Bz‰«»¿∆«¬≈≈»
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«¬»»ƒ¿»ƒ≈«»

˜ÚÈ ˙‡ ‰B‡Â54BaL כלשון »«∆«¬…∆
ואוהב  ליעקב, עשו  אח "הלא הכתוב

vnL„יעקב"את  Û‡L ,eÈ‰Â]¿«¿∆«∆ƒ«
ÈÈ‡" Ó‡ Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆¡«≈ƒ
'eÎ "ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ≈«¿≈∆≈∆»≈

e˙kL BÓÎe ,(‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk)55ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ «ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆»¬…»≈»
‰p‰ ,‰B‡ÎÏ ‰ÂLa Ì‰ÈL ,˜ÚÈÏ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ֿ מקום מכל  ¿«¬…¿≈∆¿»∆ƒ¿»ƒ≈

שיהיה בוחר  חופשית ÂNÚבבחירה ˙‡Â ˜ÚÈ ˙‡ ‰B‡Â»«∆«¬…¿∆≈»
È˙‡N56ÂÈ˙BÓL‡ ÏÚ ÁÏBÒÂ tÎÓ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Â ,[ »≈ƒ¿«»»¿«≈¿≈«««¿»

שחטא  היהודי  ֿ ליצלן ,של  »¿ÚÂ„רחמנא
,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰L∆«¿∆¡»ƒƒ¿À
˙eÏÏk Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«¿»

ÔÈÚ‰ רק (לא הכללי  והתוכן  העניין  »ƒ¿»
תשובה) שעשה פרטי  יהודי  אותו  של 

‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÓÏ eÈÓe57, הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  והמר  לאור  »Èa¿ƒ‡˙החושך 
,LnÓ B˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
והסתרים  העלמות כלל  יהיו  לא שאז 

שהוא, סוג  ÌÏBÚמכל  ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»
ÌL‡ ÏÚ58. «…»
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È˙‡N56ÂÈ˙BÓL‡ ÏÚ ÁÏBÒÂ tÎÓ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Â ,[ »≈ƒ¿«»»¿«≈¿≈«««¿»

שחטא  היהודי  ֿ ליצלן ,של  »¿ÚÂ„רחמנא
,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰L∆«¿∆¡»ƒƒ¿À
˙eÏÏk Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«¿»

ÔÈÚ‰ רק (לא הכללי  והתוכן  העניין  »ƒ¿»
תשובה) שעשה פרטי  יהודי  אותו  של 

‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÓÏ eÈÓe57, הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  והמר  לאור  »Èa¿ƒ‡˙החושך 
,LnÓ B˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
והסתרים  העלמות כלל  יהיו  לא שאז 

שהוא, סוג  ÌÏBÚמכל  ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»
ÌL‡ ÏÚ58. «…»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dbibg(oey`x meil)

mikxvp eide ,xird zneg xigyie oyr da didi `ly ick ,qxg ilk
ozip `le ,miycw leyiae zlik`l miycg qxg ilkl zrd lk
mixagd mileki `ly oeik ,mixag mixcwn `l` epwi `ly xefbl
xeaivd aexy dxifb mixfeb oi`e ,zekxvpd zexcwd lk z` wtql

j` .da cenrl leki epi`ïéðîàð ïéà ,õeçìå íéòéãBnä ïîinr ¦©¦¦§©¥¤¡¨¦
milk eidiy ick my cr mpin`dl icy ,qxg ilk zxdh lr ux`d

.milyexia miievn
:mipn`p izni` zx`an dpyndãöék,mipn`pøcwäux`d mr ¥©©©¨

,úBøãwä øëBî àeäLyk,íéòéãBnä ïî íéðôì ñðëðxkend m` wx ¤¥©§¥¦§©¦§¦¦©¦¦
øcwä àeä,envr [zexcwd dyer-]åxkeny el`úBøãwä ïä ©©¨§¥©§¥

,dyryåo`iady e`xy mixagdïîàð ,ïéç÷Blä ïäj` ,ozxdh lr §¥©§¦¤¡¨

lr `le ,miptle miricenn ayeid xg` ux`d mrl mxqnyk `l
`ly mixagl on`p epi`e ,eizexcw mr sxvny xg` xcwn zexcw

m`e .o`iady e`xàöéeixeg`l aeyl miricenn,ïîàð Bðéàitk ¨¨¥¤¡¨
.x`azpy

àøîâ
:ezyxtn `ziixade ,dpyna yxtzp `l dnvr miricen oic,àðz̈¨

íéòéãBî,dnvríéîòtdpicíéðôìkeøc÷ ,ãöék .õeçlk íéîòô ¦¦§¨¦§¦§¦§¨¦§©¥©©¨
àöBémilyexinñðëð øáçåeybtpe ,milyexil wegxn ribn - ¥§¨¥¦§¨

dpic ,miricena,íéðôìkzgwl lkei `l aey ,my epin`i `l m`y §¦§¦
.`vei `ed ixdy ,epnnïäéðLe miricenl uegn eidïéñðëðdil` §¥¤¦§¨¦
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום ראשון עמ' ב


