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ב"ה

פתח דבר
עומדים אנו בימי ההכנה ליום הגדול והקדוש יו"ד שבט, בו קיבל הרבי את נשיאות דורנו, 

וזכינו להכנס לדור השביעי, "וכל השביעין חביבין".

כל חסיד מרגיש צורך להתכונן לקראת היום הגדול, לחזק את התקשרותו לרבי ולהוסיף 
בלימוד תורתו וקיום הוראותיו; אלא שלא תמיד מוצאים את הזמן והמסגרת המתאימים 
לכך, ולא אחת חסיד עלול למצוא את עצמו עומד בפתחו של היום כאשר לא הספיק 

להתכונן לקראתו.

הלכך, בכדי לסייע, לעודד ולאפשר לכל אחד ואחת מאנ"ש להתכונן בקלות ובשמחה 
ליום הגדול, אנו שמחים להגיש בפני קהל החסידים את החוברת שלפנינו, המגישה את 
מאמר "באתי לגני" תשל"ח, אותו אמר הרבי לפני ארבעים שנה, באותיות מאירות עיניים 

ובתוספת ביאורים קולחים ושווים לכל נפש.

החוברת מיועדת ללימוד "איש וביתו", בני הזוג יחד, כאשר מעבר לרווח שבהכנה ראויה 
וידווחו על-כך  בין כל הזוגות שילמדו את המאמר  זוגי; תתקיים  ובלימוד  ליו"ד שבט, 
במסרון קצר )באמצעות משלוח סמס שפרטיו מופיעים במודעה שבגב החוברת( הגרלה 
על זוג כרטיסי טיסה לחצרות קדשנו, כמו גם על שוברי קניה רבי-ערך בחנויות מובחרות.

שמות המשתתפים במבצע המאחד יישלחו לרבי, וללא ספק יגרמו לו נחת רוח רב. 

•

מאמר "באתי לגני" הוא מאמר שאמר הרבי הקודם, ויצא לאור לקראת יו"ד שבט תש"י, 
בו הסתלק.

הרבי התייחס למאמר הזה כ"מאמר שהוציא ליום הסתלקותו", ומצא בו רמזים והוראות 
רבי משמעות; והורה ללמדו מדי שנה ביום ההסתלקות.

ביו"ד שבט תשי"א, במלאות שנה להסתלקות הרבי הקודם, אמר הרבי לראשונה מאמר 
חסידות, הלוא הוא מאמר "באתי לגני", ובכך קיבל באופן רשמי וגלוי את עול הנשיאות.

לגני",  "באתי  הוא  שלו  שהדיבור-המתחיל  מאמר  הרבי  אמר  בשנה  שנה  מדי  אז,  מני 
הרבי  של  מאמרו  של  האותיות  מעשרים  אחרת  באות  שנה  בכל  )בעיקרו(  שהתמקד 
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ועד שנת תש"ל אמר הרבי מאמר על כל אחת מהאותיות,  הקודם. כך, משנת תשי"א 
ומשנת תשל"א החל מחזור חדש, כאשר הרבי אמר מאמר המבאר את האות הראשונה, 
כשבשנים הבאות ממשיך הסדר בו אומר הרבי מאמר המתמקד באות השייכת לשנה זו 

)כך נמשך הדבר עד לשנת תשמ"ח(.

חסידים נוהגים ללמוד מדי שנה את מאמרי הרבי המבארים את האות השנתית, כאשר 
בשנה זו נלמדת האות ח', עליה אמר הרבי מאמרים בשנת תשי"ח ובשנת תשל"ח.

•

הרבי הדגיש במספר הזדמנויות שבמאמרי "באתי לגני" התבארו עניינים עיקריים וכלליים 
בנוגע לכללות העבודה, שתכליתה ושלימותה היא לעשות לו ית' דירה, ולמענה מבזבזים 

את כל האוצרות, עד אשר נזכה לגמר הנצחון, בביאת משיח צדקנו.

נוסף על כך: בשנת תשי"ז, הכין אגף ההוצאה-לאור שבארגון צא"ח העולמי חוברת ובה 
תכני ההתועדויות האחרונות של הרבי, כשבסופה נדפס הנעשה והנשמע אותה עת בכרם 
חב"ד. באחת מן החוברות הציעו העורכים שכל חסידי חב"ד יתאחדו סביב לימוד מאמרי 

הרבי המוגהים שיצאו עד אז )שלושה במספר(, והתבטאו בלשון 'איחוד רוחני'.

הרבי ציין בהקשר למילים אלו "ראה תניא פ"ה", שם מבואר על ה"יחוד נפלא שאין יחוד 
כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה" 

הנפעל בין היהודי לקב"ה באמצעות לימוד התורה.

אם-כן, בלימוד מאוחד של כלל אנ"ש את מאמרי הרבי, נפעלת פעולה נפלאה על הלומד 
ועל העולם.

אנו תקווה ובטחון כי הלימוד המאוחד של כלל אנ"ש חסידי חב"ד וההכנה לקראת יו"ד 
שבט, תניע את כולנו להוסיף אומץ בעבודתנו "לעשות לו ית' דירה בתחתונים", ותהיה 
ה"מכה בפטיש" שישלים את בנין הדירה, כאשר "נגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי 

פי הוי' דיבר".

ארגון “ליל שישי חסידי"
ימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"ח
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כל  ישנן  היָארצייט  שלקראת  להציע  הנני  לכך  ובהתאם 
ליום  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שנתן  חלקו(  או  )כולו  המאמר  אחד 
הסתלקותו, ומזמן לזמן, כשנמצא במבוכה, או שישנם אצלו 
במחשבתו  יחזור   – זה"  מנוול  בך  ש"פגע  במצב  או  ספקות, 

מאמר זה.

השינון והבקיאות בהמאמר – מלבד התועלת להתקשרות בעת 
חזרת המאמר, הרי, גם בשאר הזמנים יהי' מוחו ממולא בתורתו 
הָאט  רבי  )“דער  עצמו  את  הרבי  מסר  זו  שבתורה  הרבי,  של 
בהתקשרות  הוא  נמצא  ובמילא,  לחסידים,  ָאּפגעגעבן"(  זיך 
ופירוד  “בלי שום הפסק  וכלשון הלקו"ת:  תמידית עם הרבי, 

לעולם אפילו רגע אחד".

ובענין זה לא נוגע כל-כך הכמות, שינון כל המאמר, או )אם 
מצד איזה סיבה שהיא אינו יכול לשנן כולו( מחצית המאמר; 
בעיקר נוגע האיכות – שיהיו חקוקים במוחו, אותיות החקיקה, 
עצם  המקור,  עם  שמחוברים  מעין,  מי  זוחלין,  חיים,  מים 

הנפש...

שיחת י"ט כסלו ה'תשי"א

• • •

לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש, לא לבד בנפש 
ההוא  הבית  אויר  שאז  ביתו,  בני  בנפשות  גם  אם  כי  הלומד, 

אויר תורה ויראת שמים.

היום יום ד' מרחשון

תודתנו נתונה להוצאת חזק על נתינתם בחפץ לב את המאמר המבואר, 
לגני  וכן להוצאת ספרים קה"ת על האישור להשתמש במאמר באתי 

ה'תשל"ח באדיבות ועד הנחות בלה"ק.
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בס"ד. יו"ד שבט, ה'תשל"ח
)הנחה בלתי מוגה(

יִרים': ִ יר ַהּשׁ 'ׁשִ ֶנֱאַמר ּבְ

יִרים' ְל'דֹוד'  ִ יר ַהּשׁ 'ׁשִ ל ּבְ ְמׁשָ רּוְך-הּוא, ַהּנִ דֹוׁש-ּבָ ה2, ַהּקָ י ֲאֹחִתי ַכּלָ אִתי1 ְלַגּנִ ּבָ

אִתי ֶאל  ָרֵאל ּבָ ה', אֹוֵמר ִלְבֵני ִיׂשְ ִלים ְל'ָאחֹות' ְו'ַכּלָ ְמׁשָ ָרֵאל ַהּנִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְוָחָתן ׁשֶ

ַעל  ל 'ּבַ ֲאָמר ַמֲאַמר ֲחִסידּות ׁשֶ י( ְוָידּוַע ַהּמַ ּלִ י )ְמקֹום ַהִהְתַיֲחדּות ׁשֶ ּלִ ן ׁשֶ ַהּגַ

הֹוִציאֹו ָלאֹור ָמַסר  י' )ׁשֶ אִתי ְלַגּנִ ְתִחיל 'ּבָ ִדּבּור ַהּמַ י"צ ּבְ י ָהַרּיַ ַהִהלּוָלא' ָהַרּבִ

ְלֶרֶגל  ס  ִנְדּפַ ֲאָמר  ַהּמַ ָבט תש"י –  ׁשְ יּו"ד  ּלֹו  ׁשֶ ַהִהלּוָלא  ְליֹום  ְלִפְרסּום  אֹותֹו 

ל  י ַמֲהַר"ׁש ְוִאּמֹו ׁשֶ ת ָהַרּבִ ִנית ִרְבָקה, ֵאׁשֶ קּות ָסָבתֹו ָהַרּבָ ּלְ ָבט, יֹום ִהְסּתַ יּו"ד ׁשְ

ת  ָרה, ֵאׁשֶ ֶטעְרָנא ׂשָ ִנית ׂשְ ָהַרּבָ קּות ִאּמֹו  ּלְ ָבט, יֹום ִהְסּתַ ְוי"ג ׁשְ "ּב  ַ י ָהַרּשׁ ָהַרּבִ

ֲאָמר הֹוִפיַע ִלְקַראת יֹום  ה ַהּמַ ַמֲעׂשֶ ּלְ ֵרר ׁשֶ ס ִהְתּבָ ְדּפַ ּנִ "ּב. ּוְלַאַחר ׁשֶ ַ י ָהַרּשׁ ָהַרּבִ

ַנת  ְ ִמּשׁ ַמֲאָמרֹו  ּבְ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ִביא  ּמֵ ׁשֶ ַעְצמֹו(3,  י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהִהּלּוָלא 

י" ִלְגנּוִני,  סּוק ֶזה, "ְלַגּנִ ה'4 ַעל ּפָ יִרים ַרּבָ ִ יר-ַהּשׁ ִ ְדָרׁש ַה'ּשׁ תש"י ַמֲאָמר ַהּמִ

ר  י ִעּקַ ִריָאה, ִכּ ת ַהּבְ ְתִחּלַ ְתִחָלה, ּבִ ִרי ּבִ ָהָיה ִעּקָ י, ְלָמקֹום ׁשֶ ּלִ חּוד ׁשֶ ְמקֹום ַהּיִ

הּוא ָהעֹוָלם  ִמי ׁשֶ ׁשְ ה ַהּגַ עֹוָלם ַהּזֶ ַתְחּתֹוִנים ּבָ ִכיָנה ּבְ ל ׁשְ ָרָאה ׁשֶ ּלּוי ְוַהַהׁשְ ַהּגִ

ִעְנָיִנים  ְבָעה  ׁשִ ַעל-ְיֵדי  ְך  ְוַאַחר-ּכַ ָהְיָתה5,  ָהעֹוָלמֹות  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ּבְ ְחּתֹון  ַהּתַ

ְבָעה ֲחָטִאים ָהֵחל ֵמֵחְטא  ְדָרׁש ְוֵהם ׁשִ ִדְבֵרי ַהּמִ ם ּבְ ְמנּו ׁשָ ּנִ י ְרצּוִיים )ׁשֶ ְלּתִ ּבִ

ִכיָנה ֵמֶאֶרץ ָלְרִקיִעים, ַהֵחְטא  ְ ָקה ַהּשׁ ּלְ ה ְוִנְסּתַ ְגָלָלם( ִנְתַעּלָ ּבִ ַעת ׁשֶ ֵעץ ַהּדַ

ַרם  ִני ּגָ ֵ ִכיָנה ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע ָהִראׁשֹון, ַהֵחְטא ַהּשׁ ְ ַרם ֶאת ִסּלּוק ַהּשׁ ָהִראׁשֹון ּגָ

ָקה  ּלְ ִכיָנה ִנְסּתַ ְ ַהּשׁ ִני ְוֵכן ָהְלָאה ַעד ׁשֶ ֵ ִכיָנה ֵמָהָרִקיַע ָהִראׁשֹון ַלּשׁ ְ ְלִסּלּוק ַהּשׁ

ֶנֱאַמר  ָעָליו  ֵמַאְבָרָהם,  )ָהֵחל  יִקים  ַצּדִ ָעְמדּו  ְך  ְוַאַחר-ּכַ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ָלָרִקיַע 

1( מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק השמיני* מד"ה באתי לגני ה'שי"ת.
2( שה"ש ה, א.

3( ד"ה באתי לגני ה'שי"ת.
4( עה"פ )שהש"ר פ"ה, א(.

5( ראה גם ב"ר פי"ט, ז. במדב"ר פי"ג, ב.
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יֶהם  ַאְבָרָהם ָהָיה ָהִראׁשֹון( ְוַעל-ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ם ׁשֶ "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם"6 ּוֵפרּוׁשֹו ּגַ

ה, ַאְבָרָהם הֹוִריד ֶאת  ִכיָנה ְלַמּטָ ְ יִקים ֶאת ַהּשׁ ּדִ ְבַעת ַהּצַ ַהּטֹוִבים הֹוִרידּו ׁשִ

ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ְוַעד  ַאֲחָריו,  ּלְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֵכן  י,  ִ ּשׁ ִ ַלּשׁ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ֵמָרִקיַע  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ִכיָנה ֵמָרִקיַע  ְ ִביִעין ֲחִביִבין7, הֹוִריד ֶאת ַהּשׁ ְ ִביִעי, ְוָכל ַהׁשּ ְ ָהָיה ַהּשׁ נּו, ׁשֶ ַרּבֵ

ֵמָהָרִקיַע  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֲהָוָי'  ֶרד  ַוּיֵ תּוב8  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ָלָאֶרץ  ָהִראׁשֹון 

ִכיָנה  "ׁשְ ִעְנַין  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְך  ְוַאַחר-ּכַ ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ּבְ ָאֶרץ,  ּבָ ִסיַני  ַהר  ַעל 

ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ֵעת  ּבְ ִסיַני  ַהר  ַעל  ַרק  ְהֶיה  ּתִ לֹא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְוַהׁשְ ַתְחּתֹוִנים"  ּבְ

י  ַכְנּתִ ה ִנְפַעל ִעְנַין "ְוׁשָ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ַנֲעׂשָ ּלֹו, ּבְ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ם ּבְ א ּגַ ֶאּלָ

ן  ּכָ ׁשְ ם ֵמַהּמִ ָ ּשׁ ּמִ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ּיַ ִכיָנה ַעל-ְיֵדי ֲעׂשִ ְ ָרַאת ַהּשׁ ּלּוי ְוַהׁשְ תֹוָכם"9 ּגִ ּבְ

ׁש( אֹוָרה אֹור ֱאלִֹקי יֹוְצָאה ְלָכל ָהעֹוָלם10 ּוְכתֹוָצָאה  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ִמּבֵ )ּוְלַאַחר ִמּכֵ

ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ר הּוא  ָהִעּקָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ה  ְלַמֲעׂשֶ ֵיׁש  ה  ִמּזֶ

ׁש. ְקּדָ ּוַבּמִ

י  ּתֹוָרה ְלַגּבֵ תּוב11 ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ן הּוא ּכְ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ ִניִמי ׁשֶ ר ִעְנָינֹו ַהּתֶֹכן ַהּפְ ה ִעּקַ ְוִהּנֵ

ֲעֵצי  ּמֵ ׁשֶ עְֹמִדים,  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ן  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ים  ָרׁשִ ַהּקְ ֶאת  יָת  ְוָעׂשִ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ִנּיַ ּבְ

נּוי  ַהּבָ ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ם  ְוׁשָ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָעׂשּו  ים  ָרׁשִ ּוֵמַהּקְ ים,  ְקָרׁשִ ָעׂשּו  ים  ּטִ ׁשִ

תֹוָכם".  י ּבְ ַכְנּתִ ה "ְוׁשָ ים ַנֲעׂשָ ּטִ ים ָהֲעׂשּוִיים ֵמֲעֵצי ׁשִ ָרׁשִ ִמּקְ

ְלִפי  ָבִרים  ַהּדְ ְרֵטי  ּפִ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ה  ֲאֻרּכָ ּבַ ַהִהּלּוָלא  ַעל  ּבַ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ּוְמָבֵאר 

ִעְנָין  ׁשֶ ים',  ּו'ְקָרׁשִ ים'  ּטִ ׁשִ 'ֲעֵצי  ִגים  ּשָׂ ַהּמֻ ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ָהרּוָחִנית  ָמעּות  ׁשְ ַהּמַ

לֹו  ִיְקְראּו  ר  ֲאׁשֶ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ם-טֹוב12  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ תֹוַרת  ]ּכְ ם  ׁשֵ ּבַ ם  ּגַ ְמרּוָמז  ֶזה 

'אֹור ּתֹוָרה'  ם ּבְ ָבר, ְוַכְמֹבָאר ּגַ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש מֹוֶרה ַעל ֶעֶצם ַהּדָ ָבר ּבִ ְלָכל ּדָ

6( יחזקאל לג, כד.
7( ויקרא רבה פכ"ט, יא.

8( יתרו יט, כ.
9( תרומה כה, ח.

10( ראה ירושלמי ברכות פ"ד ה"ה.
11( תרומה כו, טו.

12( תניא שעהיוה"א פ"א.
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ם-טֹוב(  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  א  ּוְמַמּלֵ ְלִמידֹו  )ּתַ עְזִריְטׁש  ִמּמֶ יד13  ּגִ ַהּמַ ְלָהַרב 

ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם  י ָאָדם ָהִראׁשֹון ּכֹל ֲאׁשֶ ּתֹוָרה ְלַגּבֵ ּבַ סּוק14 ָהָאמּור  ַעל ַהּפָ

ם  ֵ ּלֹו ַהּשׁ ה" ׁשֶ ל ִנְבָרא הּוא ַה"ֶנֶפׁש ַחּיָ ל ּכָ מֹו" ׁשֶ ְ "ּשׁ מֹו, ׁשֶ ה הּוא ׁשְ ֶנֶפׁש ַחּיָ

ֶמת אֹותֹו[, ֵהן  ה ּוְמַקּיֶ ַחּיָ ּמְ ָבר מֹוֶרה ַעל ִעְנָין ְוֹתֶכן ַהַחּיּות ָהֱאלִֹקית ׁשֶ ל ּדָ ל ּכָ ׁשֶ

ֲאִריכּות  בָֹאר ּבַ ּמְ ֶרׁש, ּכַ ה ַהּקֶ ֶהם ַנֲעׂשָ ּמֵ ים ׁשֶ ּטִ ם )ֲעֵצי( ׁשִ ׁשֵ ם ֶקֶרׁש, ְוֵהן ּבַ ׁשֵ ּבַ

ן.  יְך ּוְמָבֵאר ְלַהּלָ ְמׁשִ ּמַ ַנת תש"י ּוְכִפי ׁשֶ ל ׁשְ ֲאָמר ׁשֶ ּמַ ּבַ

ְרמּו ֶאת  ּגָ י ְרצּוִיים ַהֲחָטִאים ׁשֶ ְלּתִ ְבָעה ָהִעְנָיִנים ַהּבִ ִ ּשׁ ֵכיָון ׁשֶ ֶזה, ּדְ ְוָהִעְנָין ּבָ

ָהיּו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ָהָרִקיַע  ָהְלָאה ַעד  ְוֵכן  ָהִראׁשֹון  ָלָרִקיַע  ֵמָהָאֶרץ  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִסּלּוק 

קֶֹהֶלת  תּוב ּבְ ם ַהּכָ ה )ַעל ׁשֵ ָ ֻדּשׁ ל ֶהֶפְך ַהּקְ ד ׁשֶ ְלעּוַמת-ֶזה, ַהּצַ טּות ּדִ ל ׁשְ ִעְנָין ׁשֶ

ל  ָמעּות ׁשֶ ַמׁשְ ּבְ טּות'  ל ָהעֹוָלם, 'ׁשְ טּות ׁשֶ ה ָהֱאלִֹקים'( ׁשְ ת ֶזה ָעׂשָ 'ֶזה ְלֻעּמַ

ה  ָמָרא ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ְועֹוׂשֶ ּגְ ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל15 ּבַ ֶכל ּכְ ה ֵמַהּשֵׂ ְלַמּטָ

טּות, ָלֵכן  ן ִנְכְנָסה ּבֹו רּוַח ׁשְ א-ִאם-ּכֵ רּוְך-הּוא ֶאּלָ דֹוׁש-ּבָ ל ַהּקָ ֵהֶפְך ָהָרצֹון ׁשֶ

ה  ה, ְלַמּטָ ָ ֻדּשׁ ל ֵהֶפְך ַהּקְ טּות ׁשֶ ת ֶזה', ׁשְ ְלֻעּמַ טּות ּדִ ֵהם 'ׁשְ ָבִרים ׁשֶ ִתּקּון ַעל ּדְ ּכְ

ֶכל, ְלַמְעָלה  ה, ֲעבֹוַדת ה' ְלַמְעָלה ֵמַהּשֵׂ ְקדּוׁשָ טּות ּדִ ֶכל, ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשְ ֵמַהּשֵׂ

טּוֵתיּה  ׁשְ ֵליּה  ַאֲהֵני  ָמָרא  ַהּגְ ִדְבֵרי  ּכְ ָוַדַעת,  ַטַעם  י  ּפִ ַעל  ב  ְתַחּיֵ ּמִ ׁשֶ ה  ִמּמָ

ה,  ּלָ ַהּכַ ִלְפֵני  רֹוֵקד  ָהָיה  ִיְצָחק  ַרב  ן  ּבֶ מּוֵאל  ׁשְ ַרב  ׁשֶ ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ ּכַ א16,  ְלַסּבָ

זֹו  ַהְנָהָגה  ּבְ ׁשֶ ָאְמרּו  ה  ִחּלָ ּוַבּתְ ֶאָחד(  ל  ּוְמַקּבֵ ֶאָחד  )זֹוֵרק  ים  ֲהַדּסִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ִעם 

ינֹו  ר ִנְפַטר ְוִהְפִסיק ַעּמּוד ֵאׁש ּבֵ ֲאׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַאְך ּכַ ְכבֹוד ּתַ הּוא ְמַזְלֵזל ּבִ

י  ְך אֹוֵמר ָהַרּבִ ֵקן(, ְוַעל ּכָ א )ַלּזָ ּבָ ּלֹו ַלּסַ טּות ׁשֶ ְ הֹוִעיָלה לֹו ַהּשׁ ּבּור ָאְמרּו ׁשֶ ְלָכל ַהּצִ

בֹוָהה  ּגְ ַמְדֵרָגה  ְוִהיא  ַעת  ֵמַהּדַ ְלַמְעָלה  ִהיא  ֲהֵרי  זֹו  טּות  ׁשְ “ּדִ ֲאָמר  ּמַ ּבַ י"צ  ָהַרּיַ

ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ל  ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ ַהּתֶֹכן  ים",  ּטִ ׁשִ "ֲעֵצי  ִעְנַין  ְוֶזהּו  ְוִנְפָלָאה ְמאֹוד", 

ה'  ֲעבֹוַדת  ה,  ְקדּוׁשָ ּדִ טּות  ׁשְ טּות,  ׁשְ ׁשֹון  ִמּלְ ים"  ּטִ "ׁשִ ְקָרִאים  ַהּנִ ֵמֵעִצים 

13( סימן יד.
14( בראשית ב, יט.

15( סוטה ג, א.
16( כתובות יז, א.
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ים לֹא ְרצּוִיים  ְלעּוַמת-ֶזה ַמֲעׂשִ טּות ּדִ ְ ל ֶאת ַהּשׁ ַבּטֵ ּמְ ַעם ָוַדַעת ׁשֶ ְלַמְעָלה ִמּטַ

ַעם ָוַדַעת. ה ִמּטַ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ים  עֹוׂשִ ֶקר ָהעֹוָלם, ׁשֶ נֹוֵגַע ְלׁשֶ ּטּול ְוִתּקּון ּבְ ן ִנְפַעל ּבִ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ְבִנּיַ ּוְכמֹו-ֵכן ּבִ

ֶקר' – 'ֶקֶרׁש'  ֶ ים, ִמ'ּשׁ ָרׁשִ ִכיָנה, ִמּקְ ְ ָרַאת ַהּשׁ ן, ָמקֹום ְלַהׁשְ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ִנּיַ ַעל ְיֵדי ּבְ

ְוַהְינּו,  ַאֵחר(,  ֵצרּוף  ּבְ א  ֶאּלָ אֹוִתּיֹות,  אֹוָתן  ֵהן  ְו'ֶקֶרׁש'  ֶקר'  'ׁשֶ ֲהֵרי  )ׁשֶ

ה  ַכּסָ ֶקר ַהּמְ ל ׁשֶ הּוא ְמִציאּות ׁשֶ ה )ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֶקר ׁשֶ ֶ ַהּשׁ ִכים ֶאת  ַהּפְ ּמְ ׁשֶ

ֻדְגַמת ָהָאמּור  ֶקר' ְל'ֶקֶרׁש' ִהיא ּבְ ֶ ּוַמֲעִליָמה ַעל ָהֱאֶמת ָהֱאלִֹקית(, ַוֲהִפיַכת ַה'ּשׁ

)ֶהֶפְך  ְך  חֹׁשֶ ֲהִפיַכת  ְלִמְתָקא17,  ּוְמִררּו  ִלְנהֹוָרא  ֲחׁשֹוָכא  ָכא  ִאְתַהּפְ ּזַֹהר  ּבַ

ים  ָרׁשִ )ים(, ּוֵמַהּקְ ֶקר' ְקָרׁשִ ֶ ּנּו ֵמַה'ּשׁ ים ִמּמֶ ה( ְלאֹור ּוַמר ְלָמתֹוק ְועֹוׂשִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ּבֹוִנים  ִכיָנה, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ׁשֶ ְ ָרַאת ַהּשׁ ּלּוי ְוַהׁשְ ל ּגִ ן, ָמקֹום ׁשֶ ּכָ ׁשְ ים ֶאת ַהּמִ עֹוׂשִ

ִמי  ׁשְ ה ַהּגַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ָאֶרץ(, ׁשֶ נּו18 ָלַעד ָעֶליָה" )ּבָ ּכְ עֹוָלם "ְוִיׁשְ ן – ִנְפָעל ּבָ ּכָ ִמׁשְ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ם ּבָ ְך ׁשָ ּיָ ַ ּשׁ ְך, ׁשֶ ֵדי ּכַ ה ֵהיֶמּנּו )ַעד ּכְ ְחּתֹון ְלַמּטָ ֵאין ּתַ ְחּתֹון ׁשֶ ַהּתַ

ְהֶיה  ֵהם ֵהֶפְך ְרצֹון ה'(, ּתִ ים ׁשֶ ְלעּוַמת-ֶזה ַהְינּו ַמֲעׂשִ טּות ּדִ ְ ְחּתֹון ִעְנַין ַהּשׁ ַהּתַ

נּו"(, ְוַאַחר- ּכְ ן )"ְוִיׁשְ ּכָ ל ִמׁשְ אֹוֶפן ׁשֶ ִכיָנה ּבְ ְ ָרַאת ַהּשׁ ה ַהׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ ְוָקא ּבָ ּדַ

ם  ְוׁשָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִנְבָנה  ַוֲאָרִעי  י  ְזַמּנִ ן  ּכָ ִמׁשְ ָהָיה  ּה  ּבָ ׁשֶ קּוָפה  ַהּתְ ְלַאַחר  ְך  ּכַ

ן  ּכָ ְפָעִמים ִמׁשְ ּלִ ָמָרא ׁשֶ ַמֲאַמר ַהּגְ ׁש )ּכְ ל ִמְקּדָ אֹוֶפן ׁשֶ ִכיָנה ִהיא ּבְ ְ ָרַאת ַהּשׁ ַהׁשְ

ן  ּכָ ׁשְ ַלּמִ  – ּוְלִעְנָיֵננּו  ן,  ּכָ ִמׁשְ ִנְקָרא  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְוִלְפָעִמים  ׁש19  ִמְקּדָ ִנְקָרא  ִאְקֵרי 

ּבֹו  ְצִחי20 )"ָלַעד"(, ׁשֶ ׁש ַהּנִ ְקּדָ ֶוה(, ְוַעד ְלֵבית-ַהּמִ ׁש ֵיׁש ּתֶֹכן רּוָחִני ׁשָ ְקּדָ ְוַלּמִ

ָעָליו  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶהְפֵסק  ְללֹא  ָלֶנַצח,  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ְהֶיה  ּתִ

ׁש אדנ-י ּכֹוְננּו ָיֶדיָך21. ֶנֱאַמר ִמְקּדָ

י'  אִתי ְלַגּנִ ל ַמֲאַמר 'ּבָ ֶפֶרק ח ׁשֶ ַעל ַהִהּלּוָלא ְלָבֵאר ּבְ י"צ ּבַ י ָהַרּיַ יְך ָהַרּבִ ב( ּוַמְמׁשִ

ֶקר'  ה 'ׁשֶ ּלָ יבֹות ֶאת ַהּמִ ְרּכִ ֵתַבת ַהּמַ ּבְ נֹוֵגַע ְלִפְרֵטי ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ַנת תש"י ּבְ ְ ִמּשׁ

17( ראה זח"א ד, א.
18( תהלים לז, כט.

19( עירובין ב, א.
20( ראה זח"ג רכא, א.

21( פרשתנו )בשלח( טו, יז. ראה פירש"י ותוס' סוכה מא, סע"א - ד"ה אי נמי. תוס' שבועות טו, ב - ד"ה אין.
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ְחּתֹון ְוַלֲעׂשֹותֹו  ִמי ַהּתַ ׁשְ ה ַהּגַ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ קר' ׁשֶ ֶ ִריִכים ְלָהְפכֹו ֶאת ַה'ּשׁ ּצְ )ׁשֶ

ֶקר' ֵהן ָהאֹוִתּיֹות ר'  ה 'ׁשֶ ּלָ ל ַהּמִ ר ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ָרּה ִעּקַ ִעּקָ ן(, ׁשֶ ּכָ ׁשְ 'ֶקֶרׁש' ַלּמִ

ֵאָליו  י ַהּבֹור ׁשֶ ּתֹוָרה ְלַגּבֵ תּוב22 ּבַ ּכָ י אֹוִתּיֹות ֵאּלּו ֵהן ֶרֶמז ְלַמה ׁשֶ ּתֵ רֹוֵמז ׁשְ ק', ׁשֶ

ֲאָבל  ּבֹו  ֵאין  ַמִים  ים:  ְודֹוְרׁשִ ָמִים,  ּבֹו  ֵאין  ק'(  )ר'  ֵרק  ְוַהּבֹור  יֹוֵסף  ַלְך  ֻהׁשְ

ה  ּלָ ַהּמִ יבֹות ֶאת  ְרּכִ ַהּמַ לּו  ַהּלָ י ָהאֹוִתּיֹות  ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ ְך  ּכָ ּבֹו23  ֵיׁש  ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ

ים ֵהם  ְוַעְקַרּבִ ים  ָחׁשִ ּנְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ רּוָחִנּיּות,  ּבְ י ְרצּוִיים  ְלּתִ ּבִ ָבִרים  ּדְ לֹות  'ֵרק' ְמַסּמְ

ֶקר' לֹא ַרק ֶאת ָהאֹוִתּיֹות  ה 'ׁשֶ ּלָ ּמִ ּה ּבַ ׁש ּבָ ּיֵ ִמּיּות. ּוַמה ׁשֶ ַגׁשְ יִקים ּבְ ּזִ ָבִרים ַהּמַ ּדְ

אֹות  ְולֹוְקִחים  ִלין  ְוַנּטְ ּזַֹהר24  ּבַ ָאְמרּו  ׁשֶ "ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ש',  אֹות  ם  ּגַ א  ֶאּלָ 'ֵרק' 

לֹוַמר  ֶהָאָרה ּכְ ה ֶהָאָרה ּדְ ָ ֻדּשׁ ל ֵהֶפְך ַהּקְ ּלֹוְקִחין ַהּכֹוחֹות ׁשֶ הּוא ָמה ׁשֶ י"ן, ׁשֶ ׁשִ

ּנּו, ּוֵמַהֶהָאָרה ֵהם  א ַרק ֶהָאָרה ִמּמֶ ָבר ֶאּלָ ֵאיָנּה ֶעֶצם ַהּדָ ה מּוֶעֶטת ְמאֹוד ׁשֶ ִמּדָ

ֻצְמָצם  ה, ְוֶזהּו ָהאֹור ַהּמּוָעט ְוַהּמְ ְקדּוׁשָ לֹוְקִחים ַרק ֶהָאָרה ֵמֶהָאַרת ַהַחּיּות ּדִ

ֵאין  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַצד  ֵאינֹו  ׁשֶ ד  ַהּצַ עּוַמת-ֶזה  ַהּלְ ׁשֶ ְוַהְינּו,  ֶהם",  ּלָ ׁשֶ ּיּום  ַהּקִ ה  ַהּזֶ

ּה  ׁש ּבָ ּיֵ ְגַלל ׁשֶ ְפֵני-ַעְצָמּה, ְוַרק ּבִ ָרה ּבִ ְכִלית ּוַמּטָ תֹור ּתַ ָלּה ִקּיּום ּוְמִציאּות ּבְ

ה  ָ ֻדּשׁ ל ֵהֶפְך ַהּקְ ְהֶיה ְמִציאּות ׁשֶ ּתִ ַעל-ָיָדּה ַעל-ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ָנה ֱאלִֹקית, ׁשֶ ּוָ ֵאיזֹו ּכַ

ל  ׁשֶ ֲחׁשֹוָכא  ֲהִפיָכה  ָכא  ְו(ִאְתַהּפְ ּוְכִניָעה  ה  ִפּיָ ּכְ ְפָיא  )ִאְתּכַ ּדְ ָהִעְנָין  ִיְהֶיה 

ַהְינּו  ְפָיא',  'ִאְתּכַ ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ָהֲעבֹוָדה  ֲעבֹוַדת ה'  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ָלב  ׁשָ )ּבְ ְך  ַהחֹׁשֶ

ָלב ַנֲעֶלה  ׁשָ ּבְ ּוַמְכִניַע אֹותֹו.  ר ָעָליו ְוכֹוֶפה  ּבֵ ָהָאָדם ִמְתּגַ א ׁשֶ ם ֶאּלָ ְך ַקּיָ ַהחֹׁשֶ ׁשֶ

ה  ְך ַעְצמֹו הֹוֵפְך ְלאֹור(, ִהּנֵ ַהחֹׁשֶ ָכא', ַהְינּו ׁשֶ ְבִחיַנת 'ִאְתַהּפְ יֹוֵתר ָהֲעבֹוָדה ִהיא ּבִ

ית  ַנֲעׂשֵ ְך  ַהחֹׁשֶ ל  ׁשֶ ָכא'  ְו'ִאְתַהּפְ ְפָיא'  'ִאְתּכַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון  זֹו  ָנה  ּוָ ּכַ

ַרת ִקּיּוָמם.  ה ְוָכל ַמּטְ ּבָ ל ַהּסִ י זֹו ּכָ ְך ּכִ ל ַהֹחשֶׁ ִציאּות ׁשֶ ַהַחּיּות ְוַהּמְ

י ָהאֹות  ּכִ ֶהן,  ִעּמָ ְהֶיה אֹות ש'  ּתִ ׁשֶ ְצִריכֹות  ָהאֹוִתּיֹות ר' ק'  ׁשֶ ם ַמה  ּגַ ְוֶזהּו 

ל ֱאֶמת(  ָהאֹות ש' ִהיא אֹות ׁשֶ ּזַֹהר ׁשֶ בָֹאר ּבַ ּמְ ה )ּכַ ָ ֶכת ִלְקֻדּשׁ ּיֶ ד ַעְצָמּה ׁשַ ש' ִמּצַ

22( וישב לז, כד.
23( שבת כב, א. פירש"י עה"פ.

24( ח"א ב, ב.
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ִעְנַין  ר  ִעּקַ ֲאָבל  ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ּלֹו  ׁשֶ ִציאּות  ְוַהּמְ ַהַחּיּות  ֶאת  יֹוֵנק  ֶזה'  ת  ֻעּמַ ְוַה'ּלְ

ֶקר'( ֵהן ָהאֹוִתּיֹות ר' ק'. עּוַמת-ֶזה )'ׁשֶ ַהּלְ

ה  ל אֹוִתּיֹות ֵאּלֶ ֹתֶכן ִעְנָיָנן ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות ר' ק' ּבְ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ֲאָמר ַהּשׁ ּמַ ּוְמָבֵאר ּבַ

ה ָהֱאלִֹקים"25,  ה "ֶאת ֶזה ְלעּוַמת ֶזה ָעׂשָ ִהּנֵ ְטָרא ַאֲחָרא. ּדְ ֶקר' ְוַהּסִ ֶ ְלִעְנַין ַה'ּשׁ

יַדן,  ּוְבִנּדֹון-ּדִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵהֶפְך  ּבְ ֶנְגדֹו  ּכְ ֶזה  ֵמֵעין  ֵיׁש  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ת  ּוְלֻעּמַ

ה  ָ ֻדּשׁ כֹות ְלַצד ַהּקְ ּיָ ה ֵמאֹות ד' – ה', ָהאֹוִתּיֹות ד' ְוה' ׁשַ ה ַנֲעׂשֶ ְקדּוׁשָ ה ּבִ "ִהּנֵ

ּוְבִסְטָרא- ה'  ית  ַנֲעׂשֵ ַהד'  ַקו  עֹוד  ד'  ָלאֹות  מֹוִסיִפים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא  ְוצּוָרָתן 

ה  ּמֹוִסיִפים ַקו ָלאֹות ר' ֲאַזי  ַנֲעׂשֶ ׁשֶ ם ִנְמָצאֹות ָהאֹוִתּיֹות ק' ר', ֲהֵרי ּכְ ַאֲחָרא ׁשָ

א  ֶאּלָ ָלאֹות ה',  צּוָרָתּה  ּבְ ְתמּוָנָתּה  ּבִ ּדֹוָמה  ִהיא  ֲהֵרי  אֹות ק'  ׁשֶ ֵמר' – ק'. 

ֹאֶרְך ֵזֶהה, ּוָבאֹות  ֶוה ּבְ ׁשָ ָמאִלית ֵהם ּבְ ָמִנית ְוַהּשְׂ י ָהַרְגַלִים ַהּיְ ּתֵ אֹות ה' ׁשְ ּבָ ׁשֶ

ה".  ָמאִלי הּוא יֹוֵרד ְלַמּטָ ק' ָהֶרֶגל ַהּשְׂ

ָמאִלית  ָמִנית ְוָהֶרֶגל ַהּשְׂ ו ָהֶעְליֹון, ָהֶרֶגל ַהּיְ ין ַהּקַ ּוִ ה ג' ַהּקַ ִהּנֵ יְך ְלָבֵאר, "ּדְ ּוַמְמׁשִ

ָבה  ֶפׁש ַמֲחׁשָ ל ַהּנֶ ּלּות ׁשֶ ּטּוי ְוַהִהְתּגַ י ֶאְמְצֵעי ַהּבִ ֶנֶגד ג' ְלבּוׁשֵ אֹות ה', ֵהם ּכְ ּדְ

ָלק26(,  ת ּבָ ָרׁשַ י ּפָ ְדרּוׁשֵ 'ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה' ּבִ ה ּבְ ֲאֻרּכָ ְמֹבָאר ּבַ ה )ּכַ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּדִ

ין ָהֶעְליֹון  ּוִ ֵני ַהּקַ ְ ק ִמּשׁ ל ָהאֹות ה' הּוא ִנְפָסק ְמֻנּתָ ָמאִלי ׁשֶ ו ַהּשְׂ ְוָלֵכן ָקֶנה ַהּקַ

ֵהם ּכֹוחֹות יֹוֵתר  ָבה ׁשֶ ּבּור ּוַמֲחׁשָ ה הּוא ִנְפָסק ִמּדִ ֲעׂשֶ ַהּמַ ָמִני, ְלהֹורֹות ׁשֶ ְוַהּיְ

ֶפׁש  ק ֵמַהּנֶ הּוא ְמֻנּתָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ת ּכֹוַח ַהּמַ ֶפׁש ַעְצָמּה, ְלֻעּמַ ים ְויֹוֵתר ְקרֹוִבים ַלּנֶ ִניִמּיִ ּפְ

ה'  אֹות  ּבָ ִמין  ּוִמּיָ ַמְעָלה  ּלְ ּמִ ׁשֶ ין  ּוִ ַהּקַ ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ ְוַהְינּו,  ִחיצֹוִני,  ּכֹוַח  ְוהּוא  ַעְצָמּה 

ּבּור  ֶפׁש ּדִ י ַהּנֶ דּוְגַמת ְלבּוׁשֵ יֵניֶהם ֶרַוח ְוֶהְפֵסק, ּבְ ִרים ֶזה ָלֶזה ְוֵאין ּבֵ ֵהם ְמֻחּבָ

ּבּור ַרק יֹוֵצא ַלחּוץ, ֲאָבל  ַהּדִ ֶזה, ְוַהְינּו, ׁשֶ ִרים ֶזה ּבָ ֵהם ְמחּוּבָ ָבה ׁשֶ ּוַמֲחׁשָ

ה  ּלֶ ּלֹא ִמְתּגַ ׁשֶ ִניִמי  ּפְ ִעְנָין  ָבה ִהיא  ֲחׁשָ ַהּמַ לֹוַמר, ָאְמָנם  ּכְ ִנְפָרד27,  ה  ַנֲעׂשֶ לֹא 

ַהּזּוַלת  ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ִעְנָינֹו  ְוָכל  ַלחּוץ'  'יֹוֵצא  ּבּור  ַהּדִ ְוִאּלּו  ַעְצמֹו  ָלָאָדם  ִמחּוץ 

ַלחּוץ'  'יֹוֵצא  ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ַלְמרֹות  ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ ַלֲאִמּתֹו  ֲאָבל  ַעְצמֹו,  ָלָאָדם  חּוץ  ּמִ ׁשֶ

25( קהלת ז, יד.
26( בתחילתו.

27( המשך תער"ב ח"א ס"ע תקלג ואילך. סה"מ פר"ת ס"ע קמא ואילך. וראה גם לקו"ש חל"ט ע' 109 ואילך.
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ד  ּצַ ּמִ ו ׁשֶ ּקַ ְרָמז ּבַ ּנִ ה, ׁשֶ ן ַמֲעׂשֶ ֵאין-ּכֵ ָבה ָמה-ׁשֶ ֲחׁשָ ר ִעם ַהּמַ ר ּוְמֻחּבָ ָ הּוא ְמֻקּשׁ

בּוָרה  ת ַהּגְ ּדַ א ִמּמִ ְמצּום ּבָ י ַהּצִ ְמצּום, ּכִ ּמֹוֶרה ַעל ַהּצִ ל ָהאֹות ה' ׁשֶ ֹמאל ׁשֶ ַהּשְׂ

ל  ּבּור )ְוׁשֶ ָבה ְוַהּדִ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ִריָדה ׁשֶ ְהֶיה ַהּיְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ מֹאל ׁשֶ ַקו ַהּשְׂ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ל  ים( ׁשֶ ים )ָהרּוָחִנּיִ ִניִמּיִ ֹפַעל, ְיִריָדה ֵמַהֲחָלִקים ַהּפְ ה' ּבְ ֶכל ְוָהֶרֶגׁש( ַל'ַמֲעׂשֶ ַהּשֵׂ

ָהָאָדם ְמַצְמֵצם  ִמי( ֲהֵרי ֶזה ַעל-ְיֵדי ׁשֶ ׁשְ הּוא ּכֹוַח ִחיצֹוִני )ּגַ ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ֶפׁש ַלּמַ ַהּנֶ

ָבה,  ַמֲחׁשָ ִרּבּוי ּבַ ֵהם ּבְ ִפי ׁשֶ ּלֹא ִיְהיּו ּכְ ּלֹו ׁשֶ ֶפׁש ׁשֶ ל ַהּנֶ יל ֶאת ַהּכֹחֹות ׁשֶ ּוַמְגּבִ

ָבה  ֲחׁשָ ֵמַהּמַ ֵחֶלק  ַרק  א  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ִדּבּור  ּבְ ִצְמצּום  ּבְ ִאים  ּבָ ׁשֶ ִפי  ּכְ לֹא  ַוֲאִפילּו 

ִריָדה  א ַהּיְ ֶהם(, ֶאּלָ ּלָ ר ְוָהעֶֹמק ׁשֶ ל ָהעֹׁשֶ ל ָהָאָדם ְולֹא ֶאת ּכָ ֶכל ְוָהֶרֶגׁש ׁשֶ )ְוַהּשֵׂ

ָבר  ּדָ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ׁשֶ ְוַעד  יֹוֵתר כּו',  דֹול  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ ה ִהיא  ֲעׂשֶ ַלּמַ

ָיכֹול  ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ַח  ּכֹ ַעל-ְיֵדי  ׁשֶ ֹפַעל  ּבְ רֹוִאים  ׁשֶ ּוְכִפי  ַעְצמֹו,  ֵמָהָאָדם  ִנְפָרד 

ה;  ֶכת ְלַמּטָ ְמׁשֶ ּנִ ה ְלַמְעָלה, ֵהֶפְך ֶטַבע ָהֶאֶבן ׁשֶ ַמּטָ ָהָאָדם ִלְזרֹק ֶאת ָהֶאֶבן ִמּלְ

ד ַעְצָמּה,  ה ְלַמְעָלה, ֶהֶפְך ִטְבָעּה ִמּצַ ַמּטָ עּוף ִמּלְ ּתָ ְך ׁשֶ ָאָדם ָיכֹול ִלְזרֹק ֶאֶבן ּכָ

ה  ֲעׂשֶ ַח ַהּמַ ּכֹ הּו ַעל-ְיֵדי ׁשֶ ּזֶ תֹוַרת ַהֲחִסידּות ׁשֶ ה ְמקֹומֹות28 ּבְ ַכּמָ ְוַכְמֹבָאר ּבְ

ה  ַמּטָ ִמּלְ יָהּה  ְלַהְגּבִ ֶאֶבן  ּבָ ׁש  ּוִמְתַלּבֵ ּנּו,  ִמּמֶ ְויֹוֵצא  ִנְפָרד  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ

ל  ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה, ְוכֹוַח ַהּמַ ַמְעָלה ְלַמּטָ הּוא ָלֶרֶדת ְוִלּפֹל ִמּלְ ְלַמְעָלה ֵהֶפְך ִטְבָעּה ׁשֶ

ַהּכֹוַח יֹוֵצא ְוִנְפָרד  ה ְלַמְעָלה ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַמּטָ ֲעֶלה ִמּלְ ּתַ ָהָאָדם ּגֹוֵרם ָלֶאֶבן ׁשֶ

ּיֹוֵתר  ׁשֶ ּבּור  ְוַהּדִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ מּוָבן  ה  ּוִמּזֶ ֶאֶבן.  ּבָ ׁש  ּוִמְתַלּבֵ ֵמָהָאָדם 

ה  ֲעׂשֶ ל ָהאֹות ה', ְוַהּמַ ָמִני ׁשֶ ו ַהּיְ ו ָהֶעְליֹון ּוַבּקַ ּקַ ְרָמִזים ּבַ ֶפׁש, ַהּנִ ִרים ִעם ַהּנֶ ְמֻחּבָ

ל ָהאֹות ה'.  ָמאִלי ׁשֶ ו ַהּשְׂ ּקַ ְרָמז ּבַ ֶפׁש ַהּנִ ְפָרד ֵמַהּנֶ ַהּנִ

ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ַאף  ק'  ְלאֹות  ה'  אֹות  ין  ּבֵ ׁשֶ ל  ַהֶהְבּדֵ ַהִחּלּוק  מּוָבן  י-ֶזה  ְוַעל-ּפִ

ֶפׁש  ַהּנֶ י  ְלבּוׁשֵ ג'  ר  ֲאׁשֶ ּכַ הּוא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבַ ׁשֶ ה'  "אֹות  ׁשֶ ּדֹומֹות,  אֹוִתּיֹות  ֵהן 

ִאים  ְמֻמּלָ ה'  ָהאֹות  ל  ׁשֶ ים  ּוִ ַהּקַ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ְרָמִזים  ַהּנִ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ

ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ י  ְלבּוׁשֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוכּו'"  ּדֹות  ְוַהּמִ ַהָחְכָמה  ַהּתֹוָרה,  ֵמאֹור 

ְלעּוַמת- ּדִ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם  "ְואֹות ק'  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ אֹור  ּבְ ְמֵלִאים 

28( ראה סה"מ תרס"א ס"ע קסז ואילך. עת"ר ס"ע לא ואילך. תרצ"ב ע' עב ואילך. תרח"ץ ע' מא ואילך.
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ָלאֹות  מֹוִסיִפים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָאמּור  ּכָ ר',  ֵמאֹות  ה  ְוַנֲעׂשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶהֶפְך  ל  ׁשֶ ֶזה, 

ּתֶֹכן ָהרּוָחִני  ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ צּוַרת ָהאֹות,  ּבְ ּוְכמֹו  ָמאִלי ָארְֹך ָהר' הֹוֶפֶכת ְלק'  ר' ַקו ׂשְ

ה  ַנֲעׂשֶ ה  ִהּנֵ כּו'  ְלעּוַמת-ֶזה  ּדִ ְוִדּבּור  ָבה  ַמֲחׁשָ הּוא  ר'  אֹות  ּדְ  – ָהאֹות  ל  ׁשֶ

הּוא  ָקֶנה ׁשֶ הּוא ַקו ָארְֹך ּכְ ל ָהאֹות ק' ׁשֶ ָמאִלי ׁשֶ ו ַהּשְׂ ַעל-ְיֵדי-ֶזה ָקֶנה ַהק' ַהּקַ

ה  ְך ַמֲעׂשֶ ּצּוַרת ָהאֹות ק' ִהיא ַעל ְיֵדי ּתֹוֶסֶפת ַקו ָלאֹות ר', ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ה, ּכְ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ְבּתֹו  ֲחׁשַ ּמַ ּנֹוֵפל ִמי ׁשֶ ָבה ְוִדּבּור לֹא טֹוִבים. ְוַהְינּו ׁשֶ ִעְקבֹות ַמֲחׁשָ א ּבְ לֹא טֹוב ּבָ

ה לֹא-טֹוב ַרֲחָמָנא-ִלְצָלן, ְוֶזהּו ָקֶנה  ַמֲעׂשֶ ּנֹוֵפל ּבְ ְוִדּבּורֹו ֵאיָנם ְרצּוִיים, סֹופֹו ׁשֶ

ה לֹא-טֹוב ֲהֵרי הּוא ָהָאָדם יֹוֵרד  ַעל-ְיֵדי ַמֲעׂשֶ ה, ְוהּוא ׁשֶ ּיֹוֵרד ְלַמּטָ ַהק' ׁשֶ

ה יֹוֵתר ֵמָהאֹות  ְך ְלַמּטָ ְמׁשָ ּנִ ל ָהאֹות ק' ׁשֶ ָמאִלי ׁשֶ ו ַהּשְׂ מֹו ַהּקַ ה ּכְ ה ַמּטָ ְלַמּטָ

יְך ּוְמָבֵאר. ְמׁשִ ּמַ ַעְצָמּה, ּוְכִפי ׁשֶ

ַהּקֹוְדִמים  ָרִקים  ּפְ ּבַ ְפֵני-ֶזה29  ּלִ ׁשֶ ָרִקים  ּפְ ּבַ ֵאר  ִנְתּבָ ה  ִהּנֵ ּדְ ֶזה,  ּבָ ְוָהִעְנָין  ג( 

ין אֹות  ּבֵ ַהִחּלּוק ׁשֶ ָרִקים( ׁשֶ ִרים ּפְ ִכיל ֶעׂשְ י' תש"י )ַהּמֵ אִתי ְלַגּנִ ל ַמֲאַמר 'ּבָ ׁשֶ

ה  ה ַנֲעׂשֶ ּנָ ּמֶ ּמִ ּמֹוִסיִפים ָלּה ַקו ָקָצר( ָלאֹות ר' )ׁשֶ ׁשֶ ה ה' ּכְ ה ַנֲעׂשֶ ּנָ ּמֶ ּמִ ד' )ׁשֶ

ד  ֲאחֹוֵרי ַהד', ִמּצַ ּמֵ ת ַהּיּו"ד ׁשֶ ְנֻקּדַ א ּבִ ּטֵ ּמֹוִסיִפים ָלּה ַקו ָארְֹך( ִמְתּבַ ׁשֶ ק' ּכְ

מּוַרת "ֵאל ַאֵחר"30  ּתְ ה ֵמר' ד', ׁשֶ ְגַלל ּתֹוֶסֶפת ַהּיּו"ד ַנֲעׂשֶ ַעל-ָיָדּה ּבִ מֹאל ׁשֶ ׂשְ

ד'  ְלַהְחִליף  ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ בָֹאר  ּמְ ּכַ ֶאָחד31,  ֲהָוָי'  ה  ַנֲעׂשֶ

ֵני  ׁשְ ין 'ה' ֶאָחד' ְל'ֵאל ַאֵחר' )ּבִ ּבֵ ל  אֹוִתּיֹות ֵאּלּו הּוא ַהֶהְבּדֵ י ּבְ ּכִ ד'  ְוֵכן ר' ּבְ ר'  ּבְ

ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ סּוק “ׁשְ ּפָ דֹוָלה – ּבַ אֹות ּגְ תּובֹות ּבְ ֶהם ַהד' ְוָהר' ּכְ ּבָ ּתֹוָרה ׁשֶ סּוִקים ּבַ ּפְ

ְלֵאל  ֲחֶוה  ּתַ ִתׁשְ “לֹא  סּוק  ּוַבּפָ דֹוָלה  ּגְ אֹות  ּבְ ִהיא  ֶל"ת  ַהּדָ ֶאָחד"  ה'  ֱאלֵֹקינּו  ה' 

ְואֹוֵמר  ֲחִליף  ַהּמַ ׁשֶ ְואֹוֵמר  מֹוִסיף  ְדָרׁש  ְוַהּמִ דֹוָלה(,  ּגְ אֹות  ּבְ ִהיא  ָהֵרי"ׁש  ַאֵחר" 

"ֵאל ַאֵחר",  ְמקֹום ר' ּבְ "ה' ֶאָחד" אֹו ד' ּבִ ְמקֹום ד' ּבְ ְפסּוִקים ֵאּלּו ְואֹוֵמר ר' ּבִ ּבִ

ַהּיּו"ד  הּוא  ְוָהד'  ָהר'  ין  ּבֵ ל  ְוַהֶהְבּדֵ ָהרּוָחִני,  ּמּוָבן  ּבַ עֹוָלמֹות',  ַמְחִריב  ֶזה  'ֲהֵרי 

ל ַהד'. ד ָהֲאחֹוִרי ׁשֶ ּצַ ּבַ ה ׁשֶ ַטּנָ ַהּקְ

29( פרק ו.
30( תשא לד, יד. ויק"ר פי"ט, ב.

31( ואתחנן ו, ד. ויק"ר שם.
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ּטּוי  ּבִ ִליֵדי  א  ּבָ ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ְקַטּנָ יּו"ד  ל  ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ ֵיׁש  ֱאלֹקּות  ּבֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ

ִדְבֵרי  ּכְ ְלּבֹוְרָאן32,  ּדֹוִמין  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֶרְך-ֶזה  ְוַעל-ּדֶ ְוָהַאְחדּות  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִעְנַין 

ֶאת  ָמתֹו  ִנׁשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ֶאְצָלם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְדָרׁש,  ַהּמִ

ִנים'  ִנּגּוד ִלְבִחיַנת 'ּפָ ְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ּבְ ּבִ ְהיֹוָתּה  ּבִ ֲאִפילּו  ֲהדּות, ׁשֶ ַהּיַ ת  ְנֻקּדַ

ְך  ּכָ ְוַעל  ַהִחיצֹוִנּיּות  ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ 'ָאחֹור'  ִחיַנת  ּבְ  – ִניִמּיּות  ַהּפְ ֶאת  ֶלת  ַסּמֶ ַהּמְ

ִלְהיֹות  ָהְפָכה  ִהיא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְיהּוִדי  ָכל  ּבְ ֶמת  ַקּיֶ ֲהדּות  ַהּיַ ת  ֻקּדַ ּנְ ׁשֶ אן  ּכָ ֶנֱאָמר 

ָבה  ַמֲחׁשָ ר ּבַ ְכאֹוָרה ֵאין ֶזה ִנּכָ ּלִ ְלַבד )יּו"ד ֵמֲאחֹוָריו(, ְוַעד ׁשֶ ִעְנָין ִחיצֹוִני ּבִ

ד  ִמּצַ ְדָרׁש  ּנִ ׁשֶ ִפי  ִמּכְ ֹאֶפן ָהפּוְך  ּבְ ֹפַעל ִהיא  ּבְ ַהְנָהָגתֹו  י  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ

ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ִנית ּבְ ֵ ׁש ּבֹו "ֶנֶפׁש ַהּשׁ ּיֵ יָון ׁשֶ ל-ָמקֹום ּכֵ ָמתֹו ִמּכָ ִנׁשְ

ר  בֹו ָהרּוָחִני ֲאׁשֶ ָכל ְיהּוִדי, ִיְהֶיה ַמּצָ ּלְ ְנָיא ׁשֶ ֵסֶפר ַהּתַ בָֹאר ּבְ ּמְ ׁש"33, ּכַ ַעל ַמּמָ ִמּמַ

ָגלּוי  ּבְ ֶרת  ִנּכֶ ָמה לֹא  ׁשָ ַהּנְ ת  ֻעּלַ ּפְ הֶֹוה  ּבַ ם ִאם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָמה ֱאלִֹקית,  ְנׁשָ ֵיׁש  ִיְהֶיה, 

ּנּו  ח ִמּמֶ עּוָלָתּה, ּו"ַבל ִיּדַ ָמה ָהֱאלִֹקית ּפֹוֶעֶלת ּפְ ׁשָ ל-סֹוף ֲהֵרי ִהיא ַהּנְ סֹוף-ּכָ

לֹום, ֵמִעְנְיֵני  ק ָחס-ְוׁשָ ח', ָרחֹוק ּוְמֻנּתָ ל 'ִנּדָ ב ׁשֶ ַמּצָ ֵאר ּבְ ָ ח"34 ַאף ְיהּוִדי לֹא ִיּשׁ ִנּדָ

ּדֹוֵרׁש ְמִסירּות-ֶנֶפׁש ַעל  ב ׁשֶ א ְלַמֲעָמד ּוַמּצָ ּבָ ֲאִפילּו קֶֹדם ׁשֶ ַיֲהדּות, ְוַעד ׁשֶ

ים ִלְכּפֹות ָעָליו ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִאם ְיָסֵרב  ר ְמַנּסִ ֲאׁשֶ ל, ּכַ מֹו, ְלָמׁשָ ֲהדּות ּכְ ַהּיַ

ם ֶאת  ָלל ֵאינֹו ְמַקּיֵ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ם ְיהּוִדי ׁשֶ ים ּגַ ּלִ ּקַ ּבַ ה ֲאִפילּו ַקל ׁשֶ ָאז ִהּנֵ ֵיָהֵרג, ׁשֶ

ֶזה ֲהֵרי הּוא  מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ַעל ִקּדּוׁש  ב ּכָ ַמּצָ ַקּלּות, ּבְ ְצוֹות ְועֹוֵבר ֲעֵברֹות ּבְ ַהּמִ

ב  ַמּצָ ר ּבְ ּלֹא ְמֻדּבָ ׁשֶ ם ּכְ ָבר ּגַ ל ּדָ ְנָיא35(, ְוַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ּתַ ְמֹבָאר ּבַ ֵרְך )ּכַ מֹו ִיְתּבָ ׁשְ

ל  ל ְיהּוִדי רֹוֶצה הּוא ַלֲעׂשֹות ּכָ ֶעֶצם ּכָ ם, ּבְ ֵ ל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ׁשֶ

ָצִריְך ָלֵתת  י ַהּתֹוָרה ָהָאָדם  ּפִ ִאם ַעל  ׁשֶ "ם36  ָהַרְמּבַ ין  ְפַסק-ּדִ )ּכִ ְצֹות כּו'  ַהּמִ

ב  ּיֹאַמר רֹוֶצה ֲאִני ְוֵאין ֶזה ֶנְחׁשָ ּתֹו ֲאָבל הּוא ְמָסֵרב, ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ׁשֶ ט ְלִאׁשְ ּגֵ

ל ְיהּוִדי רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת  ֶעֶצם ּכָ י ּבְ ַעל ּכִ ל ַהּבַ ה ְוֶנֶגד ְרצֹונֹו ׁשֶ ְכִפּיָ ן ּבִ ּתַ ּנִ ט ׁשֶ ּגֵ

ֵאינֹו  יֹוֵתר  ּבְ ָנחּות  רּוָחִני  ב  ַמּצָ ּבְ ִנְמָצא  ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ְוָלֵכן  ְצוֹות(,  ַהּמִ ל  ּכָ

32( ראה ב"ר פס"ז, ח. במדב"ר פ"י, ה. רות רבה פ"ד, ג.
33( תניא רפ"ב.

34( ע"פ שמואל-ב יד, יד. וראה תניא ספל"ט. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ג.
35( פי"ח-יט.

36( הל' גירושין ספ"ב.
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ׁש  ּיֵ ְבִחיַנת ד' ׁשֶ א ּבִ ֲהדּות, ֶאּלָ ת ַהּיַ ֵאין ָלּה יּו"ד ַהּמֹוָרה ַעל ְנֻקּדַ ְבִחיַנת ר' ׁשֶ ּבִ

בָֹאר ְלֵעיל.  ּמְ ָלּה יּו"ד, ּכַ

אֹוָתּה  יָלה  ְבּדִ ַהּמַ ַהד'  ֲאחֹוֵרי  ּמֵ ׁשֶ ה  ַטּנָ ַהּקְ ַהּיּו"ד  ה  ִהּנֵ יֹוֵתר,  ּוִבְפָרִטיּות 

ַהָחְכָמה  ׁשֶ ֲחִסידּות  ּבַ בָֹאר  ּמְ ּכַ ַהָחְכָמה,  ִחיַנת  ּבְ ַעל  ֶנת  ְמֻכּוֶ ָקֵאי  ר'  ֵמָהאֹות 

ה  ְבִחיַנת ְנֻקּדָ ָלב ֶזה ָהַרְעיֹון ּבִ ְכִלי ּוְבׁשָ ל ָהַרְעיֹון ַהּשִׂ ת ַהִהְתנֹוְצצּות ׁשֶ ִחּלַ ִהיא ּתְ

ַעל-ָיָדּה הּוא  סֹוד ׁשֶ ִחיַנת ַהּיְ ִביָנה( ְוֵכן ַעל ּבְ טּות ָלֹאֶרְך ְורַֹחב ּבְ ְ ּשׁ )ִלְפֵני ַהִהְתּפַ

ְלכּות  ַהּמַ ְסִפיַרת  ִעם  ֶחֶסד-ּוְגבּוָרה  ּדְ רּות  ְ ְוַהִהְתַקּשׁ ִניִמי  ַהּפְ ַהִחּבּור  חּוד  ַהּיִ

י  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ ְך'  ֵמ'ֶהְמׁשֵ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ֶרק  ַהּפֶ ְפֵני-ֶזה37  ּלִ ׁשֶ ֶרק  ּפֶ ּבַ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  )ּכְ

ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֶלֶלת  סֹוד  ַהּיְ ִפיַרת  ּסְ ׁשֶ ְלִפי  ְוַהְינּו,  תש"י(, 

ּדֹות ָהֶעְליֹונֹות  ר ַהּמִ ֵהן ִעּקַ בּוָרה ׁשֶ ה, ּוִבְכַלל ֶזה ְסִפיַרת ַהֶחֶסד ּוְסִפיַרת ַהּגְ ּנָ ִמּמֶ

ם  ּגַ ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהּתֶֹכן  ָהאֹור  ְך  ִנְמׁשָ סֹוד  ַהּיְ ְסִפיַרת  ֶאְמָצעּות  ּבְ ְוַעל-ָיָדּה 

ְסִפיַרת  ּכֹוֶנֶסת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  ָרֵאל',  ִיׂשְ ֶנֶסת  'ּכְ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ ִלְבִחיַנת 

ן38.  ּלָ ִפירֹות ּכֻ ל ַהּסְ ְלכּות ֶאת ּכָ ַהּמַ

הּוא  ׁשֶ ֲאחֹוֶריָה(,  ּמֵ ׁשֶ ַהּיּו"ד  ת  ְנֻקּדַ )ַעל-ְיֵדי  ַהד'  נֹו  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ָאְמָנם, 

ו  ל ָהאֹות ד', ַהּקַ ים ׁשֶ ּוִ ֵני ַהּקַ ׁשְ ְרָמִזים ּבִ ה, ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ּדִ ָבה ְוַהּדִ ֲחׁשָ ִעְנַין ַהּמַ

א ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִמד'  ֵלמּות, ֶאּלָ ְ ְכִלית ַהׁשּ ָמִני, ֵאין ֶזה ֲעַדִין ּתַ ו ַהּיְ ָהֶעְליֹון ְוַהּקַ

ו ָהָיה  ַעד ַעְכׁשָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְך ִעְנַין ַהּקְ ְמׁשַ ּיֻ ָמאִלי(, ׁשֶ ו ַהּשְׂ ה' )ַעל-ְיֵדי הֹוָסַפת ַהּקַ

ֲחִסידּות  ַמַאְמֵרי  ים  ְדרּוׁשִ ּבַ ֹבָאר  ְוַכּמְ ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ ם  ּגַ ְוִדּבּור  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ

יק ָהאֹות  ּלֹא ַמְסּפִ לֹוׁש ָהאֹוִתּיֹות ה' ד' ר' ׁשֶ ְ ֶבת ִמּשׁ ְרּכֶ ּמֻ ה ׁשֶ ִעְנַין "ָהָדר", ִמּלָ ּבְ

)ר'(  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵמֵהֶפְך  ַמֲעָבר  הּוא  ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ ר"(  )"ּדָ ר'  ֵמָהאֹות  ית  ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ ד' 

ּה  ׁש ּבָ ּיֵ א ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִמד' ה', אֹות ׁשֶ ה )ד'( ַעל ְיֵדי הֹוָסַפת יּו"ד, ֶאּלָ ָ ִלְקֻדּשׁ

ה "ָהָדר",  ה ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ַנֲעׂשֶ ָבה ְוִדּבּור ּוַמֲעׂשֶ ים, ְלהֹורֹות ַעל ַמֲחׁשָ ה ַקּוִ לֹוׁשָ ׁשְ

ְו'ָהָדר'  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ֶזה  ְוָכל  ֵלמּות.  ְ ַהׁשּ ְכִלית  ּתַ ַעל  ּמֹוֶרה  ׁשֶ ְוִהּדּור  יִֹפי  ְלׁשֹון 

37( פרק ז.
38( ראה פרדס שער כג )שער ערכי הכינויים( פ"כ. תו"א תצוה פד, ב. לקו"ת שה"ש לח, ב.
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ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה,  ל ַמֲחׁשָ ים ׁשֶ ּוִ ַהּקַ ת  לֹׁשֶ ָכל ׁשְ ּבְ ָאה ֵמֲעבֹוָדה  ֲעבֹוַדת ה' ַהּבָ ּבַ

ָמאִלי ַהד'  ׂשְ ַקו  ָלּה  ר מֹוִסיִפים  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִמד',  ה  ֲעׂשֶ ּנַ )ׁשֶ אֹות ה'  ּבָ ִנְרָמז  הּוא 

אֹות ה',  ָמאִלית ּדְ ָהֶרֶגל ַהּשְׂ ׁש ָלּה ָלאֹות ד' יּו"ד ֵמֲאחֹוֶריָה(, ׁשֶ ּיֵ ית ה' ׁשֶ ַנֲעׂשֵ

מֹו  ֶוה ּכְ ֹגַבּה ׁשָ אֹוָתּה ׁשּוָרה ּבְ בָֹאר ְלֵעיל, ִהיא ּבְ ּמְ ה, ּכַ ֲעׂשֶ רֹוֵמז ַעל ִעְנַין ַהּמַ ׁשֶ

אֹות  ן ּבָ ֵאין-ּכֵ ָבה ְוִדּבּור. ַמה-ׁשֶ ל ַמֲחׁשָ ל ָהאֹות ה', ֶשׁ ין ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ּוִ ֵני ַהּקַ ׁשְ

ָלל ֲאִפילּו  אֹות ק' יּו"ד ּכְ ּה ּבָ ֵאין ּבָ ית ֵמר', ַקו ָלאֹות ר' ׁשֶ ֲעׂשֵ ּנַ יָון ׁשֶ ה ּכֵ ק', ִהּנֵ

ֶלת ֶאת ְסִפיַרת ַהָחְכָמה, ְסִפיַרת  ַסּמֶ ר ָהאֹות יּו"ד )ַהּמְ ֶהְעּדֵ ַהְינּו,  ֵמֲאחֹוֶריָה, 

אֹות ר'(  ין ּדְ ּוִ ֵני ַהּקַ ּבּור )ׁשְ ָבה ְוַהּדִ ֲחׁשָ ַהּמַ ֲהדּות( הּוא ִסיָמן ׁשֶ ת ַהּיַ סֹוד ּוְנֻקּדַ ַהּיְ

ֵאיָנם ְרצּוִיים ְלִעְנַין  ה, ׁשֶ ָבה ְוִדּבּור ֵאּלֶ ל ַמֲחׁשָ ָכה ׁשֶ ְדָבֵעי, ֲאַזי ַהַהְמׁשָ ֵאיָנם ּכִ

ְוָהֱאמּוָנה'39  חּוד  ַהּיִ ַער  'ׁשַ ּבְ ְמֹבָאר  )ּכַ ק'  אֹות  ל  ׁשֶ צּוָרה  ּבְ ִהיא  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ְתמּוָנה צּוָרה ְמֻיֶחֶדת  ל אֹות ִמכ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ּבִ ּכָ ְנָיא ׁשֶ ֵסֶפר ַהּתַ ּבְ ׁשֶ

ֶמת  ֶכת ַעל ְיֵדי אֹות ְמֻסּיֶ ְמׁשֶ ָכה ָהרּוָחִנית ַהּנִ ָרִטית ַהּמֹוָרה ַעל ִצּיּור ַהַהְמׁשָ ּפְ

ַאר  ֶוה ִלׁשְ ֹגַבּה ׁשָ ֶמת ּבְ ּיֶ ל ָהאֹות ק' ֵאיָנּה ִמְסּתַ ָמאִלית ׁשֶ ָהֶרֶגל ַהּשְׂ זֹו כּו'(, ׁשֶ

ל ָהאֹות ק'  ָמאִלית ׁשֶ א ָהֶרֶגל ַהּשְׂ ל ָהאֹוִתּיֹות, ֶאּלָ ֶדֶרְך ּכָ ל ָהאֹות ּכְ ים ׁשֶ ּוִ ַהּקַ

ָכה  ְלעּוַמת-ֶזה, ַהְמׁשָ ָכה ּדִ ּמֹוָרה ַעל ַהַהְמׁשָ ּוָרה, ׁשֶ ה ִמן ַהּשׁ ֶכת ְלַמּטָ ִנְמׁשֶ

ֶלת  ָכה זֹו, אֹוָתּה ְמַסּמֶ ל ַהְמׁשָ ה40, ְוִעְנָינֹו ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ה ֵמַהּקְ ה ְלַמּטָ ָ ֻדּשׁ ל ֵהֶפְך ַהּקְ ׁשֶ

א ַאֲחֵרי  ְלעּוַמת-ֶזה, ַהּבָ ה ּדִ ֲעׂשֶ ָאָדם הּוא ַהּמַ ל ָהאֹות ק' ּבָ ָמאִלית ׁשֶ ָהֶרֶגל ַהּשְׂ

ה"40. ר לֹא ֵיָעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ָבה ְוִדּבּור לֹא ְרצּוִיים, "ַהּמַ ּוְבִעְקבֹות ַמֲחׁשָ

ה  ֲעׂשֶ ה ְוַהּמַ ָ ֻדּשׁ ַצד ַהּקְ ה ָהָרצּוי ּבְ ֲעׂשֶ ַכת ַהּמַ "ל אֹודֹות ַהְמׁשָ ל ַהּנַ י ּכָ ד( ְוַעל-ּפִ

ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעְנַין  ּגֶֹדל  מּוָבן  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶהֶפְך  ֶזה',  ת  'ְלֻעּמַ ל  ׁשֶ ד  ּצַ ּבַ ָרצּוי  ַהּלֹא 

ָנה41  ׁשְ ַהּמִ ּוִבְלׁשֹון  ּבּור  ְוַהּדִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  ְלַגּבֵ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ ְתרֹון  ְוַהּיִ יבּות  ְוַהֲחׁשִ

ְמֹבֶאֶרת  ה ׁשֶ ֻקּדָ ּזֹוִהי ַהּנְ ר, ׁשֶ ְדָרׁש' הּוא ָהִעּקָ ה ְולֹא ַה'ּמִ ֲעׂשֶ ִפְרֵקי ָאבֹות: ַהּמַ ּבְ

ַמן  ל ּזְ ֵכן ּכָ ּלָ י תש"י, ׁשֶ אִתי ְלַגּנִ ְך' ּבָ ל 'ֶהְמׁשֵ ְסִעיף ֶזה, ְסִעיף ח' ׁשֶ ה ּבִ ֲאֻרּכָ ּבַ

39( פי"א. פי"ב בהגהה.
40( ראה אוה"ת תרומה ע' א'תקיד ואילך. סה"מ תרצ"א ע' קצ.

41( אבות פ"א מי"ז.
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ה  ַנֲעׂשֶ ּבּור ַהּלֹא ְרצּוִיים )ר'(, ֲאָבל ֲעַדִין לֹא  ְוַהּדִ ָבה  ֲחׁשָ ִעְנַין ַהּמַ ׁש ַרק  ּיֵ ׁשֶ

ֶכת  ָמאִלית ִנְמׁשֶ ֶרֶגל ַהּשְׂ ת ֶזה' אֹות ק', ׁשֶ ל 'ְלֻעּמַ ּבּור ׁשֶ ָבה ְוַהּדִ ֲחׁשָ ְך ַלּמַ ֶהְמׁשֵ ּכְ

ה ֲעַדִין  ה ִהּנֵ ַמֲעׂשֶ ּטּוי ּבְ ּבּור לֹא ָיְרדּו ָלבֹוא ִליֵדי ּבִ ָבה ְוַהּדִ ֲחׁשָ י ַהּמַ ה כּו', ּכִ ְלַמּטָ

ה  ָ ֻדּשׁ לֹות ֶאת ֵהֶפְך ַהּקְ ַסּמְ אֹוִתּיֹות ַהּמְ ב לֹא ָרצּוי ְוָקׁשּור ּבָ ַמּצָ ְמָצא ּבְ ָהָאָדם ַהּנִ

ה".  ה ַמּטָ ֵאינֹו "יֹוֵרד ְלַמּטָ

ר  ֲאׁשֶ ִריָדה ִהיא ּכַ ר ַהּיְ ת ֶזה' ִעּקַ ֻעּמַ כּות ַל'ּלְ ּיָ ַ ִריָדה ּוַבּשׁ ּיְ ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ֶרְך-ֶזה ּכְ ְוַעל-ּדֶ

ָבה  ֲחׁשָ יק ִעְנַין ַהּמַ ּלֹא ַמְסּפִ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ם ּבַ ְך ּגַ ה, ּכָ נֹוֵגַע ְלַמֲעׂשֶ ם ּבְ ֵיׁש ְיִריָדה ּגַ

בָֹאר  ְוַכּמְ ֵמֲאחֹוֶריָה,  יּו"ד  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ד',  אֹות  ִעְנַין  הּוא  ׁשֶ ְדָבֵעי,  ּכִ ּבּור  ְוַהּדִ

ר  ֻדּבָ ּמְ ֶלת ׁשֶ ָבה ְוִדּבּור ְוַהּיּו"ד ְמַסּמֶ ֶנֶגד ַמֲחׁשָ ל ָהאֹות ד' ֵהם ּכְ ין ׁשֶ ּוִ ֵני ַהּקַ ְלֵעיל ׁשְ

ֵלמּות ִהיא ַלֲעׂשֹות ִמד' – ה' ְלָהִביא ֶאת  ְ ְכִלית ַהׁשּ א ּתַ ה, ֶאּלָ ָ ִעְנְיֵני ְקֻדּשׁ ּבְ

ֹפַעל.  ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ּטּוי ּבְ ּבּור ִליֵדי ּבִ ָבה ְוַהּדִ ֲחׁשָ ַהּמַ

'ְצָדָקה'  אֹוִתּיֹות  ּדְ ָהֲאִריַז"ל42  ִכְתֵבי  ּבְ ַהּמּוָבא  ִאיָתא  "ּדְ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ְוַכּמּוָבא 

ה  אֹות ד' ַנֲעׂשֶ ּמֵ ּנּוי ֶאָחד ׁשֶ ׁשִ ים ֶצֶדק ה', ּבְ ּלִ יבֹות ֶאת ַהּמִ ְרּכִ הּוא ָהאֹוִתּיֹות ַהּמַ

ֵתַבת  ּבְ ֶזה, ׁשֶ ֹפַעל ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ּבָ ה ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹות ה'", ַוֲהֵרי ְצָדָקה הּוא ִעְנָין ׁשֶ

ת ֶזה',  ל 'ְלֻעּמַ ד ַעְצָמּה ִהיא אֹות ׁשֶ ּצַ ּמִ ין ַהד' ְוַהה' ֵיׁש אֹות ק' ׁשֶ 'ְצָדָקה' – ּבֵ

יפֹות ֶאת ָהאֹות ק', ּופֹוֲעלֹות ִלְהיֹות  ַהד' ְוַהה' ַמּקִ בָֹאר ְלֵעיל, ְוַהְינּו, ׁשֶ ּמְ ּכַ

ת ֶזה'(  ל 'ְלֻעּמַ ִהיא אֹות ׁשֶ ְך )אֹות ׁשֶ ָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא ֲהִפיַכת חֹׁשֶ ִאְתַהּפְ

ְלאֹור.

ֶתר  'ּכֶ הּוְבָאה ּבְ ם-טֹוב ׁשֶ ַעל-ׁשֵ תֹוַרת ַהּבַ ה ּבְ ֲאֻרּכָ ֵאר ּבַ ְתּבָ ּנִ ם ָמה ׁשֶ ה( ְוֶזהּו ּגַ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ירּוׁש:  ּפֵ ָברֹו,  ּדְ י  עֹׂשֵ ּכַֹח  ֵרי  ּבֹ ּגִ ים  ְתִהּלִ ּבִ סּוק44  ַהּפָ ַעל  טֹוב'43  ם  ׁשֵ

ּטּוי  ּבּור ָיבֹוא ִליֵדי ּבִ ַהּדִ ה, ׁשֶ ּיָ ּבּור ִיְהֶיה לֹו ֲעׂשִ ַהּדִ ַמְדֵרָגה זֹו ׁשֶ ָהָאָדם ִלְהיֹות ּבְ

ְמֻעְנָין  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבּור,  ַהּדִ ֶאל  א  ּבָ הּוא  ׁשֶ ּכְ רֹוֶצה-לֹוַמר:  ֹפַעל,  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ

42( טעמי מצות פ' ראה. שער המצות וס' הלקוטים שם. ובכ"מ. וראה מאו"א מע' צדק.
43( סימן רלד.

44( תהלים קג, כ.
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ה ָצִריְך ִלְהיֹות  ִחּלָ י ּתְ ַבע ַמְדֵרגֹות, ּכִ ֶרְך ׁשֶ ר ָצִריְך לֹו ָעָליו ֵליֵלְך ְוַלֲעבֹר ּדֶ ְלַדּבֵ

ּדֹות )ְוָלֵכן ִנְקֵראת 'ֵאם  ִהיא ְמקֹור ַהּמִ ִפיָרה ׁשֶ ִביָנה ַהּסְ ר ּבְ ְרצֹונֹו ְלַדּבֵ ּבִ ָהִעְנָין ׁשֶ

ׁש –  ֵהן ׁשֵ ּדֹות ׁשֶ ְרֵטי ַהּמִ ל ּפִ ה ַאַחת )ּומֹוֶנה ֶאת ּכָ ְרּגָ ִהיא ּדַ ִנים'( ְוכּו' ׁשֶ ַהּבָ

ר  ְרצֹונֹו ְלַדּבֵ ּבִ א ָהִעְנָין ׁשֶ ְך ּבָ ְפֶאֶרת, ֶנַצח, הֹוד, ְיסֹוד( ְוַאַחר-ּכַ בּוָרה, ּתִ ֶחֶסד, ּגְ

זַֹהר  ְלִתּקּוֵני  ָמה  ַהְקּדָ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְלכּות45,  ַהּמַ ְסִפיַרת  ְוהּוא  ה,  ַהּפֶ ֶרְך  ּדֶ

יָנה  ה ֵמַהּבִ ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ ְרּגָ ְחּתֹוָנה ּדַ ה' ְוהּוא ַמְדֵרָגה ַהּתַ הּו'( 'ַמְלכּות ּפֶ ַתח ֵאִלּיָ )'ּפָ

ּבּור  ְהֶיה ְמִציאּות ַהּדִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ ֱאלֹקּות, ׁשֶ ּדֹות ]ּוְכמֹו ְלַמְעָלה ּבֶ ַאר ַהּמִ ְוָכל ׁשְ

ַמִים ַנֲעׂשּו  ְדַבר ֲהָוָי' ׁשָ ים ּבִ ְתִהּלִ תּוב ּבִ ּכָ ְבָרִאים, ּכַ ַעל ָידֹו ִהְתַהּוּו ַהּנִ ָהֶעְליֹון ׁשֶ

ִנְבְראּו ַעל  ּוְצָבָאם  ַמִים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ְדָבִרי  ּבִ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ל ְצָבָאם46,  ּכָ יו  ּפִ ּוְברּוַח 

ה  ְרּגָ ִמּדַ ַהּיֹוֵרד  ָהֱאלִֹקי  ָהאֹור  ל  ׁשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵסֶדר  ל  ּכָ ִנְכָלל  ּבּור  ַהּדִ ְיֵדי 

ֶרת ָהֲאֻחּזֹות  ְרׁשֶ ל ׁשַ מֹו ֻחְליֹות ׁשֶ ּה ּכְ ֲחֶבְרּתָ ה ְקׁשּוָרה ּבַ ְרּגָ ל ּדַ ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ה )ּבְ ְלַדְרּגָ

ְהֶיה ְמִציאּות  ּתִ ּוְכֵדי ׁשֶ ּבּור,  ְיֵדי ַהּדִ לּות' ִנְבָרא ַעל  ְלׁשְ ּתַ ל 'ֵסֶדר ִהׁשְ ּכָ זֹו( ׁשֶ ּבָ זֹו 

ָהֱאלִֹקי  ָהאֹור  ל  ׁשֶ ּלּות  ְוַהִהְתּגַ ָכה  ַהַהְמׁשָ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ְלַמְעָלה  ּבּור  ּדִ ל  ׁשֶ

דֹוֶמה ָלָאמּור  ַאֲחֵרי-ֶזה ּבְ ּלְ ִפירֹות ׁשֶ ׁש ַהּסְ יָנה ְוׁשֵ ִפירֹות, ְסִפיַרת ַהּבִ ל ַהּסְ ִמּכָ

ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ּלּוי  ּגִ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ֶנֶפׁש ָהָאָדם  י  ְלַגּבֵ ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ַהּבַ ְלֵעיל ִמּתֹוַרת 

ְהֶיה  ּיִ ַמְדֵרָגה זֹו ׁשֶ ָרגֹות[, ְוָצִריְך ָאָדם ִלְהיֹות ּבְ ַבע ּדְ ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות 'ֲהִליָכה' ּבְ

ִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת ה' ָיבֹואּו  י ְוָצִריְך ׁשֶ ְלַבד לֹא ּדַ ִדּבּור ּבִ י ּבְ ה ּכִ ב לֹו ְלַמֲעׂשֶ ּבּור ֶנְחׁשָ ּדִ

ּמּוָבא ְלֵעיל. ה, ּכַ ַמֲעׂשֶ ּטּוי ּבְ ִליֵדי ּבִ

ֹפַעל  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ יבּות  ֲחׁשִ אֹודֹות  ר  ֻמְסּבָ אּור  ּבֵ ּוְבתֹוֶסֶפת  ֶרְך-ֶזה  ְוַעל-ּדֶ

ְלָהַרב  ּתֹוָרה'  'אֹור  ּבְ ְלֵעיל(  בָֹאר  ּמְ ּכַ ה',  ְלאֹות  ד'  ָהאֹות  ֲהִפיַכת  ּבַ ז  ֻרּמָ )ַהּמְ

ם ֶאת ֻחּקֹוַתי ּגֹו'  ַמְרּתֶ ת ַאֲחֵרי( ּוׁשְ ָפָרׁשַ סּוק48 )ּבְ עְזִריְטׁש ַעל ַהּפָ יד47 ִמּמֶ ּגִ ַהּמַ

ּיֹות,  ְצֹות ַמֲעׂשִ ָכל ַהּמִ ָלל הּוא ּבְ י ַהּכְ ֶהם, "ּכִ ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ

ֹפַעל,  ֶהם ֶאת ִמְצַות ִציִצית ּבְ מּו ּבָ ּיְ ּקִ ֵהם חּוִטין, ִלְפֵני ׁשֶ ׁשֶ ל ִציִצית, ּכְ ֶרְך-ָמׁשָ ּדֶ

45( ראה תקו"ז בהקדמה )יז, א(.
46( תהלים לג, ו.

47( פרשת אחרי. וראה אוה"ת אחרי ע' ק.
48( אחרי יח, ה.
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ֶהם, ַרק  ה ָהֶעְליֹוָנה, ֲעַדִין ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ּבָ ָ ֻדּשׁ ֶהם ַחּיּות, רֹוֶצה-לֹוַמר ַהּקְ ֵאין ּבָ

ְדֵרגֹות  ל ַהּמַ ר ּכָ ֵ ֹפַעל, הּוא ְמַקּשׁ ְצָוה ּבְ ה ֶאת ַהּמִ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ְצָוה, ׁשֶ ִעְנַין ַהּמִ

ְחּתֹוָנה ּוְקׁשּוָרה ַלּכֹוחֹות  ה ּתַ ְרּגָ ִהיא ּדַ ה ׁשֶ ּיָ ת ָהֲעׂשִ ּקֹוְדמֹות ְלַדְרּגַ ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ

ּבּור ְוָהעּוְבָדא  ָבה ְוַהּדִ ֲחׁשָ ַהְינּו ַהּמַ ֹפַעל, ּדְ ה ּבְ ּיָ ל ָהָאָדם ַעד ָהֲעׂשִ ים ׁשֶ ַהִחיצֹוִנּיִ

ה אֹוָתם  ַיֲעׂשֶ ר  "ֲאׁשֶ ְוֶזהּו  ֶזה כּו',  ִעם  ֶזה  ִרים  ּוִמְתַחּבְ ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֶהם"  ַכת( ַהַחּיּות ָהֶעְליֹונֹות ּבָ ֶהם", רֹוֶצה-לֹוַמר )ַהְמׁשָ ה, ֲאַזי( ָוַחי ּבָ ּיָ ֲעׂשִ )ּבַ

יִכים  ְמׁשִ ּמַ ָנה( ֵהם ֵאּלּו ׁשֶ ּוָ ְוַהּכַ ָבה  ֲחׁשָ ֹפַעל )ְולֹא ַהּמַ ּבְ ה  ֲעׂשֶ ְוָקא ַהּמַ ּדַ לֹוַמר,  ּכְ

ׁש ְמִציאּות  ּיֵ ְצָוה. ְוַהְינּו, ׁשֶ ֶמת ַהּמִ ּבֹו ִמְתַקּיֶ ֵחֶפץ ׁשֶ ה ֱאלִֹקית ּבַ ָ יִרים ְקֻדּשׁ ּוַמְחּדִ

ּלֹא  ה ְמִציאּות ָהעֹוָלם ׁשֶ ה-ְוַכּמָ ּמָ ְצָוה )ְוַעל-ַאַחת-ּכַ ית ַהּמִ ּבֹו ַנֲעׂשֵ ַהֵחֶפץ ׁשֶ

ִפי  ּכְ יִצית,  ַהּצִ חּוֵטי  מֹו  ּכְ ִמְצָוה(,  ל  ׁשֶ ֲחָפִצים  ֵהם  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְבָרִאים  ַהּנִ ל  ּכָ

ְקָרא  ם ִעְנַין ָהָרצֹון )ַהּנִ ֶהם ִמְצָוה, ְוֵיׁש ּגַ ָתה ּבָ ֶעׂשְ ּנֶ ד ַעְצָמם קֶֹדם ׁשֶ ֵהם ִמּצַ ׁשֶ

ְצָוה, ְוֵכן ִעְנַין  ַנת ַהּמִ ּוָ הּוא ִעְנַין ּכַ ֶבת ָהָאָדם, ׁשֶ ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ְרעּוָתא( ּוַמֲחׁשֶ ּבִ

ל  ֵחֶפץ ׁשֶ ה ֶעְליֹוָנה ּבַ ָ יְך ְקֻדּשׁ ל ֶזה ֲעַדִין לֹא ַמְמׁשִ ּכָ ְצָוה, ׁשֶ ת ַהּמִ ְרּכַ ּבּור, ּבִ ַהּדִ

ְצָוה,  תֹוְך ַהּמִ ה ָהֱאלִֹקית ּבְ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ְהֶיה ִעְנַין ַהַחּיּות ׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְצָוה, ֲאָבל ּכְ ַהּמִ

לֹוַמר  ּכְ ֶהם",  ּבָ "ָוַחי  סּוק  ַהּפָ ְלׁשֹון  ֶאת  ָהִעְנָיִנים  ְפִניִמּיּות  ּבִ ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְך  ּכָ ׁשֶ

ֵעיר- ִמ'ּזְ ָכה  ַהַהְמׁשָ ִעְנַין  הּוא  ׁשֶ ְצוֹות  ּמִ ּבַ ְוַתְחּדֹר  ְך  ְמׁשַ ּתֻ ָהֱאלִֹקית  ַהַחּיּות  ׁשֶ

ָהאֹור  י  )ּכִ ְזִעירֹות'  ִנים  'ּפָ ְקָראֹות  ַהּנִ ָהֶעְליֹונֹות  ּדֹות  ֵמַהּמִ ְלַמְלכּות'49,  ין  ַאְנּפִ

ּתֹוֶסֶפת  ְוִהיא  ּמֹוִחין(,  ּבַ ִאיר  ַהּמֵ ָהאֹור  י  ְלַגּבֵ ּומּוָעט  ָקָטן  הּוא  ּדֹות  ּמִ ּבַ ִאיר  ַהּמֵ

ת  ּיַ ְוָקא ַעל-ְיֵדי ֲעׂשִ ְצוֹות, ֲהֵרי ֶזה ּדַ ֶכת ַעל-ְיֵדי ִקּיּום ַהּמִ ְמׁשֶ ּנִ ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ׁשֶ

ם ֶאת ִמְצַות  ר ָהָאָדם ְמַקּיֵ ֲאׁשֶ ּכַ ָאז  ׁשֶ ה ֹאָתם ָהָאָדם"(,  ַיֲעׂשֶ ר  ָהָאָדם )"ֲאׁשֶ

ֶאת  ִאים  ּוְמַמּלְ ִמים  ּוְמַקּיְ ֵלמּוָתם,  ׁשְ ּבִ יִצית  ַהּצִ חּוֵטי  ים  ַנֲעׂשִ ֹפַעל  ּבְ ִציִצית 

ת ִמְצַות ִציִצית  ִמְצַות ִציִצית ּוִבְרּכַ ָנה ּדְ ּוָ ָבה ְוַהּכַ ֲחׁשָ ם ַהּמַ ְפִקיָדם, ְוָאז ּגַ ּתַ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַכת  ַהְמׁשָ ֶאת  ִלְפעֹל  כֹוָחם  ּבְ ָהָיה  לֹא  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ְצָוה  ַהּמִ ִקּיּום  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ

ִהיא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָעה  ּפָ ְוַהַהׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵהם  ְצָוה  ַהּמִ ל  ׁשֶ ַהֵחֶפץ  תֹוְך  ּבְ ְוַהַחּיּות 

ֵלָמה ּוְמֵלָאה. ָעה ׁשְ ּפָ ַהׁשְ

49( ראה אוה"ת שם.
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ַסק ַהֲהָלָכה  ְנָיא50 אֹודֹות ּפְ ּתַ ה ּבַ ֲאֻרּכָ ֵקן ּבַ ָבֵאר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּמְ ם ַמה ׁשֶ ְוֶזהּו ּגַ

ִמי51, ִהְרהּור ֵאינֹו ּדֹוֶמה  ִדּבּור ּדָ ִהְרהּור ָלאו ּכְ ַתְלמּוד ּופֹוְסִקים ּדְ ָהֲערּוָכה ּבְ

ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ְיֵדי חֹוָבה  יֹוְצִאים  ֵאין  ִדּבּור,  ּבְ ׁשֶ ִמְצוֹות  ּבְ ְוָלֵכן  ִדּבּור  ּכְ ב(  ֶנְחׁשָ )ֵאינֹו 

ִדּבּור ְוִאם ָקָרא ְקִריַאת- ים ּבְ ּלִ א ֶאת ַהּמִ א חֹוָבה ְלַבּטֵ ים ֶאּלָ ּלִ ל ַהּמִ ְוִהְרהּור ׁשֶ

ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  א  ּטֵ ּבִ ְולֹא  ְלַבד  ּוְבִלּבֹו  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ִדּבּור  ּבְ ׁשֶ ִמְצָוה  ִהיא  ׁשֶ ַמע  ׁשְ

ִמְצֹות  ָנתֹו, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו כּו', ְוֵכן ּבְ ּוָ ַח ּכַ ָכל ּכֹ ִדּבּור, ֲאִפּלּו ִאם ִהְרֵהר ּבְ ּבְ

ְלַבד אֹו  ִדּבּור ּבִ ֹפַעל, לֹא יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה ּבְ ה ּבְ ר ִנְדָרׁש ַמֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ּיֹות ּכַ ַמֲעׂשִ

כֹות  ּיָ ַ עֹוָלם ַהּשׁ ּבָ נֹות ׁשֶ ּוָ ל ַהּכַ ן ֶאת ּכָ ּוֵ ם ִאם ּכִ ּגַ ְלַבד כּו'. ְוַהְינּו, ׁשֶ ִהְרהּור ּבִ ּבְ

י-ִאם  ְצָוה ְוֵאין ָהָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ּכִ ה ֲעַדִין ִקּיּום ַהּמִ ְלִמְצָוה זֹו, לֹא ַנֲעׂשָ

ל  ּכָ ֹפַעל,  ּבְ ְצָוה  ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ַעל-ְיֵדי  ְוַרק  ַאְך  ְצָוה  ַהּמִ ְיֵדי חֹוַבת  יֹוְצִאים  א  ֶאּלָ

ל ִקּיּום ִמְצָוה זֹו  ָלִלים ְוַלֲהָלכֹות ׁשֶ ֶהְתֵאם ַלּכְ ּה ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ּיָ ֲעׂשִ ִעְנָיָנּה, ּבַ ִמְצָוה ּבְ

ה  ּיָ ין ְוַכּדֹוֶמה ֲהֵרי ֶזה ַעל-ְיֵדי ָהֲעׂשִ מֹו ִציִצית ּוְתִפּלִ ּיֹות ּכְ ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ְפָרט, ּבְ ּבִ

ּוְבִמְצֹות  ּבּור,  ַהּדִ ַעל-ְיֵדי  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  מֹו  ּכְ ִדּבּור  ּבְ ׁשֶ ּוְבִמְצֹות  ְפׁשּוָטּה,  ּכִ

לּו  ְצוֹות ַהּלָ ֲהָוָי', ִקּיּום ַהּמִ ְוִיְרַאת  ֲהָוָי'  מֹו ַאֲהַבת  ב ּכְ ַנת ַהּלֵ ָבה ְוַכּוָ ַמֲחׁשָ ּבַ ׁשֶ

ה'  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ַהִהְתּבֹוְננּות  ְלַאֲחֵרי  ֹפַעל,  ּבְ ְרָאה  ְוַהּיִ ָהַאֲהָבה  ַעל-ְיֵדי  הּוא 

ָמה  ִהיא ַהִהְתּבֹוְננּות ַרק ַהְקּדָ עֹוְרִרים ֶאת ַאֲהַבת ה' ְוִיְרַאת ה' ׁשֶ ּוִבְדָבִרים ַהּמְ

ה' ִהיא  ּיָ ַאֲהַבת ה' ְוִיְרַאת ה' ּוְבִמְצוֹות ֵאּלּו ָה'ֲעׂשִ ְצָוה ּדְ ת' ַהּמִ ּיַ ַוֲהָכָנה ַל'ֲעׂשִ

"ם52,  ל ָהַרְמּבַ ֵנה ּתֹוָרה' ׁשֶ ת ֵסֶפר 'ִמׁשְ ְתִחּלַ תּוב ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ב ]ּכְ ַעל ְיֵדי ֶרֶגׁש ַהּלֵ

ָהֵא-ל  ְוִיְרַאת ה'  ָמה ְלִמְצוֹות ַאֲהַבת ה'  ְוַהְקּדָ ִהיא ֲהָכָנה  ְלִעְנַין ַהִהְתּבֹוְננּות ׁשֶ

ֲהָלכֹות  ּבַ ם  ׁשָ "ם  ָהַרְמּבַ ר  ְמַדּבֵ תֹו  ּוְגֻדּלָ ְמִציאּותֹו  ַעל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  ד  ְכּבָ ַהּנִ

ְלַאֲהָבתֹו  ֶרְך  ַהּדֶ ְוֵהיַאְך ִהיא  ּוְלִיְרָאה אֹותֹו כּו',  ְלָאֲהבֹו  ִמְצָוה  ַהּקֹוְדמֹות, 

יר  ְוַיּכִ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְוִיְרָאתֹו, 

50( פל"ח.
51( ברכות כ, ב. שבת קנ, א. וראה טור או"ח סס"ב.

52( הל' יסוה"ת פ"ב ה"א־ב.
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ֻדְגַמת  ה[, ּבְ ֲאֻרּכָ "ם ְלַאֲחֵרי-ֶזה ּבַ ָבֵאר ָהַרְמּבַ ּמְ ִפי ׁשֶ תֹו ְוכּו', ּכְ ֻדּלָ ֵמֶהם ֶאת ּגְ

ָמה  ַהְקּדָ ָאה ּכְ ב ְלִקּיּום ִמְצַות ִציִצית ַהּבָ ַנת ַהּלֵ ַהֲהָכָנה ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ְוַכּוָ

ֹפַעל.  ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ַוֲהָכָנה ְלִקּיּום ִמְצַות ִציִצית ּבְ

ם  ה ּגַ ֹפַעל, ִהּנֵ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְצָוה ּבְ ת ַהּמִ ּיַ ִני, ִאם ָהְיָתה ֲעׂשִ ד ׁשֵ יָסא, ִמּצַ ּוְלִאיָדְך ּגִ

ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּיֵ ּקִ ְהֶיה( ָהָיה ָחֵסר ֶאְצלֹו ֵאֶצל ָהָאָדם ׁשֶ ּתִ ה ׁשֶ ִאם )ֵמֵאיזֹו ִסּבָ

ל,  ֶהְרּגֵ ִמּתֹוְך  ָדה53,  ְמֻלּמָ ים  ֲאָנׁשִ ִמְצַות  ּכְ ָאּה  ַוֲעׂשָ ְצָוה,  ַהּמִ ַנת  ַכּוָ ּבְ ֹפַעל  ּבְ

ּגֶֹדל ִעְנַין  ל ֶזה רֹוִאים  ְצָוה. ּוִמּכָ ָנה ְראּוָיה ָיָצא ְיֵדי חֹוַבת ִקּיּום ַהּמִ ּוָ ְללֹא ּכַ

ָבה(  ּבּור ּוַמֲחׁשָ ין – ּדִ ֵני ַקּוִ ּה ַרק ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ ל ֲהִפיַכת ַהד' )ׁשֶ יבּות ׁשֶ ה ְוַהֲחׁשִ ֲעׂשֶ ַהּמַ

בָֹאר ְלֵעיל. ּמְ ה(, ּכַ ֲעׂשֶ ם ִעְנַין ַהּמַ ין, ּגַ ה ַקּוִ לֹוׁשָ ּה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ ְלה' )ׁשֶ

ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  אּור  ּבֵ י  ַעל-ּפִ ְלֵעיל  בָֹאר  ַהּמְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעְנַין  ּגֶֹדל  ְויּוָבן  ו( 

ה יֹוֵתר",  ה ַמּטָ ְך ְלַמּטָ בֹוּהַ יֹוֵתר, נֹוֵפל ְוִנְמׁשָ ל ַהּגָ ִעְנַין "ּכָ ֲעֵרי אֹוָרה'54 ּבְ 'ׁשַ ּבְ

ִעְנָין ֶזה55  אּור ּבְ ל מֹוִסיף ּבֵ ל ָמׁשָ ּכָ ִלים, ּומּוָבן ׁשֶ ה ְמׁשָ לֹשָׁ ִביא ַעל ֶזה ׁשְ ּמֵ ׁשֶ

יְך ּוְמָפֵרט.  ְמׁשִ ּמַ ִפי ׁשֶ ִלים ָהֲאֵחִרים, ּכְ ׁשָ ֵני ַהּמְ ַיַחס ִלׁשְ ּבְ

יֹוֵתר,  ּבְ ָרחֹוק  ָמקֹום  ּבְ ִאיר  ּתָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ׁשֶ ל ֵאׁש,  ׁשֶ ֵמֲאבּוָקה  ֶאָחד הּוא  ל  ָמׁשָ

יֹוֵתר.  דֹוָלה ּבְ ּבֹו ָהֲאבּוָקה ּבֹוֶעֶרת ֲאבּוָקה ּגְ קֹום ׁשֶ ּמָ ְמקֹוָמּה ּבַ ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ

ְרָחק  ִחיַנת ַהּמֶ ַכּמּות ִמּבְ יֹוֵתר, ָרחֹוק ּבְ ָמקֹום ָרחֹוק ְוָאֵפל ּבְ ּבְ י ׁשֶ ְוַאף-ַעל-ּפִ

קֹום  ַהּמָ ה ׁשֶ ִחיַנת ָהֻעְבּדָ ֵאיכּות ִמּבְ ין ְמקֹום ָהֲאבּוָקה ְלאֹותֹו ָמקֹום ְוָרחֹוק ּבְ ּבֵ

יַע ַרק אֹור ָקָטן ְוָחלּוׁש ֵמָהֲאבּוָקה )ְוַרק ָקרֹוב ָלֲאבּוָקה ֵיׁש  ָאֵפל ְוָחׁשּוְך, ַמּגִ

יַע  ָהאֹור ַמּגִ ה, ׁשֶ ל-ָמקֹום ָהא ּגּוָפא ֶזה ַעְצמֹו, ֶעֶצם ָהֻעְבּדָ דֹול ְוָחָזק(, ִמּכָ אֹור ּגָ

קֹום  ִמּמָ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ מֹוִכיַח  ֵאיכּות,  ּבְ ְוָרחֹוק  ַכּמּות  ּבְ ָרחֹוק  ֶזה,  ּכָ ָמקֹום ָרחֹוק  ּבְ

יֹוֵתר ְוִאּלּו אֹור ָהֲאבּוָקה ָהָיה יֹוֵתר ָקָטן ְויֹוֵתר  דֹוָלה ּבְ יֹוֵתר, ֵמֲאבּוָקה ּגְ בֹוּהַ ּבְ ּגָ

53( ע"פ ישעי' כט, יג. וראה תניא פל"ט )נג, ב(. ובכ"מ.
54( נח, א ואילך. סה, א ואילך.

55( ראה ד"ה באתי לגני תשי"ט ס"ד )תורת מנחם סה"מ באתי לגני ח"א ע' שטו ואילך(.
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בֹוּהַ  ל ַהּגָ ּכָ ל ְלָכְך ׁשֶ ְך ָרחֹוק. ַוֲהֵרי ֶזה ָמׁשָ ל-ּכָ יַע ְלָמקֹום ּכָ ׁש, הּוא לֹא ָהָיה ַמּגִ ַחּלָ

יֹוֵתר.  ה ּבְ יֹוֵתר, יֹוֵרד ְלַמּטָ ּבְ

ה יֹוֵתר' ְמָבֵאר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  יֹוֵתר, יֹוֵרד ְלַמּטָ בֹוּהַ ּבְ ל ַהּגָ ִני ְלִעְנַין 'ּכָ ל ׁשֵ ּוָמׁשָ

ַמִים ְלַגְמֵרי,  ר ֶהָחִבית ְמֵלָאה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ֲעֵרי אֹוָרה', ֵמָחִבית ַמִים, ׁשֶ ִסְפרֹו 'ׁשַ ּבְ

ל  ׁשֶ דֹוֶתיָה  ּגְ ַעל  ִים  ַהּמַ עֹוִלים  ֲאַזי  ְלָהִכיל,  זֹו  ָחִבית  כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ ה  ִמּמַ יֹוֵתר 

ַרק  הּוא  ַלחּוץ  ְך  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  ּמַ ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ה  ִהּנֵ ַלחּוץ,  ִכים  ּפָ ְוִנׁשְ ֶהָחִבית 

ל-ָמקֹום ָהא ּגּוָפא  תֹוְך ֶהָחִבית, ִמּכָ ָאִרים ּבְ ִים ִנׁשְ ר ְורֹב ַהּמַ ין, ְוִעּקַ ין ִטּפִ ִטּפִ

ְמַעט ַמִים,  ר ּבִ ֻדּבָ ּמְ ִכים ַהחּוָצה, ֲאִפּלּו ׁשֶ ּפָ ִנׁשְ ִים  ּמַ ה ׁשֶ ֶזה ַעְצמֹו, ֶעֶצם ָהֻעְבּדָ

ַעט  ּמְ ה ׁשֶ ּבָ דֹוָלה ְוַהּסִ ֵלמּות ּגְ ְדָבֵעי, ׁשְ ֵלמּות ּכִ ׁשְ ִמּלּוי ֶהָחִבית הּוא ּבִ מֹוֶרה ׁשֶ

ֶהָחִבית ְמֵלָאה  ּום ׁשֶ יֹוֵתר'( ִהיא ִמּשׁ ה ּבְ ִכים ַהחּוָצה )'יֹוֵרד ְלַמּטָ ּפָ ִטּפֹות ַמִים ִנׁשְ

יֹוֵתר'(. בֹוּהַ ּבְ ְלַגְמֵרי )'ַהּגָ

ְך  ּיָ ַ ּשׁ י ְלאֹותֹו ִעְנָין ֵמִביא ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, ֵמִעְנַין ַההֹוָלָדה, ׁשֶ ִליׁשִ ל ׁשְ ּוָמׁשָ

ְוָצִריְך ִלְהיֹות  ֲהֵרי ָקָטן ֵאינֹו מֹוִליד56,  דֹול )ׁשֶ ּגָ ה ָהָאָדם  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּכְ ֵכן ַרק  ִיּתָ

ה  ִעְנָין ֶזה(, ִהּנֵ ְדלּות ּבְ ּזֹוִהי ַהּגַ ִנים57, ׁשֶ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ חֹות ּבֶ ִנים ְלָכל ַהּפָ ל-ּפָ ַעל-ּכָ

ֲאָבל  ָהָאָדם  ִניִמּיּות  ִמּפְ ָאה  ּבָ ׁשֶ ִמית,  ׁשְ ּגַ ה  ּפָ ִמּטִ הּוא  ַההֹוָלָדה  ִעְנַין  ׁשֶ ַאף 

ל-ָמקֹום ָהא ּגּוָפא ֶזה ַעְצמֹו,  ִמית, ִמּכָ ׁשְ יֹוֵתר, ִלְהיֹות ְמִציאּות ּגַ ה ּבְ יֹוֶרֶדת ְלַמּטָ

ם נֹוַבַעת  ָ ּשׁ ּמִ ּלֹו ׁשֶ ַהּמֹוִחין ׁשֶ ל ְלהֹוִליד, מֹוִכיַח ׁשֶ ָאָדם ֶזה ְמֻסּגָ ה ׁשֶ ֶעֶצם ָהֻעְבּדָ

ִפי  ֵלמּות ַהּמֹוִחין ּכְ ְ יֹוֵתר'(, ָהֵחל ִמּשׁ בֹוּהַ ּבְ ֵלמּות )'ּגָ ׁשְ ִמית ֵהם ּבִ ׁשְ ה ַהּגַ ּפָ ַהּטִ

ֵיׁש ָלָאָדם  ָאז  ׁשֶ דֹול  ּגָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּכְ ה,  ִמּזֶ ִויֵתָרה  ִנים,  ׁשָ ע  ׁשַ ּתֵ ן  ּבֶ ִהיא ֵאֶצל  ׁשֶ

 ,)' בֹוּהַ ה עֹוד יֹוֵתר 'ּגָ ע )ְוַנֲעׂשֶ ׁשַ ִגיל ּתֵ ָהָיה ּבְ ׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה לֹו ּכְ ֵלמּות ׁשֶ ּתֹוֶסֶפת ׁשְ

נֹו ִעְנַין  אן ָוֵאיָלְך ֶיׁשְ ּכָ ּמִ יל ׁשֶ ר ַהּגִ הּוא ִעּקַ ה58 ׁשֶ ֵרה ְלֻחּפָ מֹוֶנה-ֶעׂשְ ְוַעד ְלֶבן ׁשְ

ַההֹוָלָדה.

56( ראה סנהדרין סח, ב ואילך.
57( ראה נדה לב, ב. רמב"ם הל' אישות פי"א ה"ג. תו"א מקץ מג, א. שער היחוד לאדמו"ר האמצעי פל"ד )קלג, א(.

58( אבות פ"ה מכ"ב.
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דֹול  ֶכת ָנִזיר( ּגָ סֹוף ַמּסֶ ָמָרא )ּבְ ּגְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּבַ ם ַמה ׁשֶ ּוָבֶזה יּוָבן ּגַ

ָבֵאר  ּמְ ָעֶליָה עֹוִנים 'ָאֵמן', ּוְכִפי ׁשֶ ָרָכה ׁשֶ ָבֵרְך ֶאת ַהּבְ ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ

ָהֲאִריַז"ל60  ִכְתֵבי  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַמה  י  ַעל-ּפִ ַהּתֹוָרה'59  'אֹור  ּבְ ֶצֶדק'  ַמח  ַה'ּצֶ

ים  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ֵני ַהּשׁ ל ׁשְ א ׁשֶ יַמְטִרּיָ מֹו ַהּגִ ִעים ְוֶאָחד ּכְ ׁשְ א ּתִ ִגַמְטִרּיָ "ָאֵמן" ּבְ ׁשֶ

ם אדנ-י הּוא,  ם ֲהָוָי' ְלֵשׁ ין ׁשֵ ל ּבֵ ָללּות ַהִחּלּוק ַהֶהְבּדֵ ה, ּכְ ִהּנֵ ֲהָוָי' אדנ-י61, ּדְ

ַמן, הּוא  ְדֵרי ַהּזְ ֶאָחד, ַהְינּו ְלַמְעָלה ִמּגִ ּכְ ְוִיְהֶיה'  ְכנֹו הּוא 'ָהָיה, הֶֹוה  ּתָ ֲהָוָי' ׁשֶ ׁשֶ

ם ֲהָוָי' הּוא  ֵ ּשׁ ֵכן ֵמַאַחר ׁשֶ ּלָ ַמן, ׁשֶ ִגְדֵרי ַהּזְ ר ּבְ ל ּוֻמְגּדָ ְגּבָ ּמֻ ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם ׁשֶ

הּו  ּזֶ י ׁשֶ ֶאָחד62, ַאף-ַעל-ּפִ ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם, ָיכֹול ִלְהיֹות ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ּכְ

ם  ֵ ַהּשׁ הּוא  ֲהֵרי  ן  ּכֵ ְוִאם  ה63,  ְמַהּוֶ ְלׁשֹון  הּוא  ֲהָוָי'  ׁשֶ )ּוַמה  ַמן  ַהּזְ ֶדר  ּגֶ ֵהֶפְך 

ר  ֶאְפׁשָ ְוֵאיְך  ִלים  ּוֻמְגּבָ ִרים  ֻמְגּדָ ְוִנְבָרִאים  עֹוָלמֹות  ְלִהְתַהּוּות  ָמקֹור  ב  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ

י  ָיא, ּכִ ֵאין זֹו ֻקׁשְ ֲעֶנה ׁשֶ א ַהּמַ ְך ּבָ ַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם. ַעל ּכָ ּלְ ם ׁשֶ ֵ הּוא ַהּשׁ לֹוַמר ׁשֶ

ֶכת ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם, ְוֶזה  ּנּו ִנְמׁשֶ ּמֶ ּמִ ה ַרק ׁשֶ ׁשֹון ְמַהּוֶ ֲהָוָי' הּוא ִמּלְ ֲהֵרי ֶזה ׁשֶ

ׁשּותֹו  ם ֲהָוָי' ַרק ַעל-ְיֵדי ִהְתַלּבְ ֵ ֶכת ְונֹוַבַעת ִמּשׁ ְמׁשֶ ּגּוָפא ַעְצמֹו, ַהִהְתַהּוּות ַהּנִ

ַלת ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ִלְברֹא  ְוַהְגּבָ ַהּמֹוֶרה ַעל ִצְמצּום  ם ֱאלִֹקים  ׁשֵ ּבְ ֲהָוָי'  ם  ל ׁשֵ ׁשֶ

ָאר ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם ְוֵאינֹו  ם ֲהָוָי' ַעְצמֹו ִנׁשְ ִרים, ֲאָבל ׁשֵ ִלים ּוֻמְגּדָ ִנְבָרִאים ֻמְגּבָ

ם  ן ׁשֵ ֵאין-ּכֵ ל ָהעֹוָלם(, ַמה-ׁשֶ לֹות ׁשֶ ָדִרים ְוַהַהְגּבָ ַאר ַהּגְ ַמן ּוׁשְ ִגְדֵרי ַהּזְ ר ּבְ ֻמְגּדָ

ְך ָלעֹוָלמֹות  ּיָ ל ָהָאֶרץ64, ׁשַ רּוְך-הּוא ֲאדֹון ּכָ דֹוׁש-ּבָ הּוא ַהּקָ ּמֹוֶרה ׁשֶ אדנ-י, ׁשֶ

עֹוָלמֹות  ּבָ ם  ׁשָ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ִרים,  ּוֻמְגּדָ ִלים  ֻמְגּבָ ִנְבָרִאים  ֵיׁש  ֶהם  ּבָ ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ

ֵכן  ְלכּות ִיּתָ לֹא ָעם"65 ִעְנַין ַהּמַ י "ֵאין ֶמֶלְך ּבְ ְך ִעְנַין ָהַאְדנּות, ּכִ ּיָ ְחּתֹוִנים ׁשַ ַהּתַ

ֶלְך.  ל ַהּמֶ ר ָהָעם ָנתּון ְלָמרּותֹו ׁשֶ ֲאׁשֶ ַרק ּכַ

ֶהם,  ּבָ ִנְקָרא  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ה  ִהּנֵ ְוָלֵכן 

59( ראה אוה"ת בראשית כרך ג תקנב, א. תקסו, א. עקב ע' תקיח ואילך. המשך חייב אדם לברך פ"ה. פל"ד )סה"מ 
תרל"ח ע' צח. ע' קפד(.

60( 'פרי עץ חיים' שער כוונת אמן פ"א־ד. מאו"א א, צד.
61( ראה זח"ב קעח, א. תקו"ז תי"ט )מ, א(. תכ"ו )עא, ב(.

62( זח"ג רנז, סע"ב )ברע"מ(. פרדס שער א )שער עשר ולא תשע( פ"ט. תניא שעהיוה"א פ"ז )פב, א(.
63( זהר ופרדס שם. תניא שעהיוה"א רפ"ד.

64( ראה ב"ר פי"ז, ד. תניא שעהיוה"א רפ"ז.
65( בחיי וישב לח, ל. שם ר"פ בלק. כד הקמח ר"ה )ב( ד"ה ועוד )בהוצאת שאוועל - ע' שעט(. תניא שעהיוה"א שם.
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ם  ְוׁשֵ ָהֱאלֹקּות  ְלַעְצִמּיּות  ְתַיֵחס  ּמִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ָהֶעֶצם66  ם  ׁשֵ ִנְקָרא  ֲהָוָי'  ם  ׁשֵ ַרק 

ָמָרא ַעל ֹאֶפן ֲאִמיַרת  ַהּגְ ִדְבֵרי  ּכְ ֻיָחד ְלַעְצִמּיּות ָהֱאלֹקּות,  ּמְ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֻיָחד67  ַהּמְ

ה  ֹפָרׁש, ַאּתָ ם ַהּמְ ֵ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ׁש: 'ּכֹה ְתָבְרכּו ֶאת ּבְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ת ּכֲֹהִנים ּבְ ְרּכַ ּבִ

ִמי  ִמי – ׁשְ מּו ֶאת ׁשְ ְלמּוד לֹוַמר ְוׂשָ ִכּנּוי. ּתַ א ּבְ ֹפָרׁש אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ם ַהּמְ ֵ ּשׁ אֹוֵמר ּבַ

תּוב  ּכָ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ְכָתבֹו,  ּכִ ַהְינּו  ֻיָחד'  'ַהּמְ ׁשֶ "י  ַרׁשִ )ּוֵפֵרׁש  ִלי'  ֻיָחד  ַהּמְ

ם ֲהָוָי',  אּו ֶאת ׁשֵ ּטְ ׁש ּבִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ת ּכֲֹהִנים ּבְ ִבְרּכַ ֲהָוָי' ְוקֹוְרִאים אדנ-י, ֲאָבל ּבְ

ה  ה-ְוַכּמָ ּמָ מֹות, ְוַעל-ַאַחת-ּכַ ֵ ָאר ַהּשׁ ן ׁשְ ֵאין-ּכֵ ְכָתבֹו( ַמה-ׁשֶ ֻיָחד, ּכִ ם ַהּמְ ֵ ַהּשׁ

ּלֹו  ַחס ׁשֶ ם ַהּיַ ֶהם ַעל ׁשֵ רּוְך-הּוא ִנְקָרא ּבָ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ מֹות ׁשֶ ֵהם ׁשֵ ם אדנ-י ׁשֶ ׁשֵ

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ל ַהּקָ ַחס ׁשֶ ׁשּור ַלּיַ ּקָ ם ׁשֶ הּוא ׁשֵ ם אדנ-י ׁשֶ ְבָרִאים, ּוִבְפָרט ׁשֵ ַלּנִ

ְחּתֹוִנים.  ְבָרִאים ַהּתַ ַלּנִ

ֱאלִֹקי  אֹור  ל  ׁשֶ ִחּבּור  ַיַחד,  ּבְ אדנ-י  ם  ְוֵשׁ ֲהָוָי'  ם  ׁשֵ ּלּוב  ׁשִ ִחּבּור  ָאְמָנם, 

ֶהָאָרה  ְהֶיה  ּתִ ַעְצמֹו  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְך  ּכָ ְדֵרי ָהעֹוָלם,  ּגִ ְדֵרי ָהעֹוָלם ִעם  ִמּגִ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

ָרָכה,  ה ַעל-ְיֵדי ֲאִמיַרת "ָאֵמן" ְלַאַחר ֲאִמיַרת ּבְ ַעל ָלעֹוָלם, ַנֲעׂשֶ ּמֵ ּלּות ׁשֶ ְוִהְתּגַ

ם  ׁשֵ ָרָכה ִהיא ּבְ ֲהֵרי ַהּבְ ם ֲהָוָי' )ׁשֶ נֹו ׁשֵ ָרָכה ַעְצָמּה ֶיׁשְ ֲאִמיַרת ַהּבְ ּבַ ְוַהְינּו, ׁשֶ

ם, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם – ַמְלכּות(, ֲאָבל  ה ֲהָוָי' – ׁשֵ 'ָברּוְך ַאּתָ ה ִהיא ּבְ ּוַמְלכּות ּוְתִחּלָ

ֱאַמר  ּנֶ ִעְנַין "ֶמֶלְך ָהעֹוָלם" ׁשֶ אּות ׁשֶ ַוּדָ ְלַבד, ֲעַדִין ֵאין ֶזה ּבְ ָרָכה ּבִ ֲאִמיַרת ַהּבְ ּבַ

י הּוא  ִאי ּכִ עֹוָלם, ֲעַדִין ֵאין ֶזה ַוּדָ ה ּבָ ּלֶ ִאיר ְוִתְתּגַ ְלכּות ה' ּתָ ּמַ ָרָכה ְוָתְכנֹו הּוא ׁשֶ ּבְ ּבַ

ׁשֹון  עֹוָלם, ִמּלְ ם ּבָ ה ּגַ ּלֶ ְך ְוָתִאיר ְוִתְתּגַ ְמׁשַ ָעה ָאֵכן ּתֻ ּפָ ָרָכה ְוַהַהׁשְ ַהּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ם  ׁשֵ ְמַקְטְרִגים ַעל  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ עֹוָלם  ּבְ ּוִבְפָרט  ַעל ָהֱאלֹקּות,  ר68  ְוֶהְסּתֵ ֶהְעֵלם 

ְלמּוד  דֹות ַהּתַ רּוׁש ַעל ַאּגָ דֹות' ּפֵ י ַאּגָ 'ִחּדּוׁשֵ ְדִאיָתא ּבְ ּלּוי ֱאלֹקּות(, ּכִ ֲהָוָי' )ּגִ

"ָאֵמן"  ֲאִמיַרת  ַעל-ְיֵדי  ַאְך  ֵאְיֶדְלס.  מּוֵאל  ׁשְ ָהַרב  מֹוֵרנּו  "א69  ַמַהְרׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ּלּוב  ַיַחד, ׁשִ ל ֲהָוָי' ְואדנ-י ּבְ ּלּוב ׁשֶ ָאמּור, ׁשִ ָרָכה, ְו'ָאֵמן' הּוא, ּכָ ִמיַעת ַהּבְ ַעל ׁשְ

ַעת  ּפָ ֶכת ַהׁשְ ְדֵרי ָהעֹוָלם ִנְמׁשֶ ּגִ ְדֵרי ָהעֹוָלם ִעם  ַמְעָלה ִמּגִ ּלְ ל אֹור ֱאלִֹקי ׁשֶ ׁשֶ

66( כסף משנה הל' ע"ז פ"ב ה"ז. פרדס שער יט )שער שם בן ד'(. מו"נ ח"א פס"א ואילך. עיקרים מאמר ב' פכ"ח.
67( סוטה לח, א. סנהדרין ס, א. וראה פרדס שם.

68( ראה לקו"ת שלח לז, ד. חוקת סה, א. שם, ד. ביאוה"ז להצ"צ ח"א ע' שנה. ועוד.
69( נזיר שם.
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ד ַעְצמֹו הּוא  ּצַ ּמִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ם  ּגַ ל אֹור ֱאלִֹקי  ׁשֶ ּלּות  ְוִהְתּגַ ֶהָאָרה  ְוֵיׁש  ָרָכה  ַהּבְ

ַהְינּו  עֹוָלם"  ּבָ לֹום  ׁשָ ים  "ַמְרּבִ ּדְ ְלֹאֶפן  ְוַעד  ֱאלֹקּות,  ַעל  ר  ְוֶהְסּתֵ ֶהְעֵלם  ָאֵכן 

לֹום  ׁשָ ְלִרּבּוי  ְוגֹוֶרֶמת  ֹפַעל  ּבְ ּטּוי  ּבִ ִליֵדי  ָאה  ּבָ עֹוָלם  ּבָ ָהֱאלִֹקי  ָהאֹור  ֶהָאַרת  ׁשֶ

ד ְלַאַחר  ם ְלַאֲחֵרי-ֶזה ִמּיָ ֶכת ָנִזיר ׁשָ ִסּיּום ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ְבֵרי ַהּגְ ְך ּדִ ֶהְמׁשֵ עֹוָלם )ּכְ ּבָ

ָבֵרְך'(.  דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהּמְ ֲאָמר 'ּגָ ַהּמַ

ְך ְקבּוַצת ַמֲאָמִרים  'ֶהְמׁשֵ ה ּבְ ֲאֻרּכָ ָבֵאר ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש ּבַ ּמְ ם ַמה ׁשֶ ְוֶזהּו ּגַ

ָרכֹות  ּבְ ֵמָאה  ְלָבֵרְך  ָאָדם  ב  ַחּיָ ַז"ל  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּבְ ּפֹוֵתַח  ּה  ּבָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ׁשֶ

ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  דֹול  'ּגָ ָמָרא  ּגְ ּבַ ֶנֱאַמר  ָעָליו  ׁשֶ ָאֵמן"  "ָהעֹוֶנה  ִעְנַין  ׁשֶ יֹום'70,  ָכל  ּבְ

נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ח  ֻנּסַ ַע  ִעְנַין "ַמְטּבֵ מֹו  ּכְ ּמּוָבא ְלֵעיל, הּוא  ּכַ ָבֵרְך',  יֹוֵתר ִמן ַהּמְ

ּה  ּבָ ָרָכה ׁשֶ ה' ִהיא ּבְ ה(, ּוְבָרָכה 'ֲאֻרּכָ ָרָכה ֲאֻרּכָ הּוא ָארֹוְך" )ּבְ ְוָטְבעּו ֲחָכִמים ׁשֶ

ָרָכה  ם ֶאת ַהּבְ ה ה' ְוכּו' ְוחֹוֵתם ְוַגם ְמַסּיֵ ָברּוְך ַאּתָ ָרָכה ּבְ ָבֵרְך ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּבְ ַהּמְ

ָרָכה ְקָצָרה'  ׁש ָלּה ִיְתרֹון ַעל 'ּבְ ּיֵ ה' ׁשֶ ָרָכה 'ֲאֻרּכָ ַעל-ְיֵדי-ֶזה ַעל-ְיֵדי ּבְ ָברּוְך71, ׁשֶ ּבְ

ְוַהֲעָלָאתֹו  ֵמָהַרע  ַהּטֹוב  ַהְפָרַדת  רּור  ַהּבֵ ם  ּגַ ה  ַנֲעׂשֶ 'ָברּוְך'  ּבְ ּפֹוַתַחת  ַרק  ׁשֶ

)ּכֹוחֹות  'ְקִלּפֹות'  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַוֲחִסידּות  ָלה  ּבָ ּקַ ּבַ בָֹאר  ּמְ ּכַ ֹנַגּה כּו',  ת  ְקִלּפַ ּבִ ה  ָ ִלְקֻדּשׁ

ה  ַכּסָ ה ַהּמְ מֹו ְקִלּפָ ה ּכְ ָ ֻדּשׁ ים ַעל אֹור ַהּקְ ֲעִליִמים ּוְמַכּסִ ה ַהּמַ ָ ֻדּשׁ ל ֵהֶפְך ַהּקְ ׁשֶ

ת 'ֹנַגּה' )ְלׁשֹון  ְקִלּפַ ָלל ְוִאּלּו ּבִ ֶהם טֹוב ּכְ י ֵאין ּבָ ֵהן 'ְטֵמאֹות ְלַגְמֵרי' ּכִ ִרי( ׁשֶ ַעל ַהּפְ

ּלּוב ְוַהִחּבּור  ִ לּות ַהּשׁ ּלְ ּנֹוָסף ַעל ַהִהְתּכַ ל טֹוב ְוַרע, ְוַהְינּו, ׁשֶ אֹור(, ֵיׁש ֵערּוב ׁשֶ

ל  עּוָלה ׁשֶ ם ַהּפְ ת ּגַ ׁשֶ ים, ֻמְדּגֶ מֹות ְקדֹוׁשִ ֵהם ׁשֵ בָֹאר ְלֵעיל ׁשֶ ֲהָוָי' ְואדנ-י, ַהּמְ ּדַ

ֵאין  ְחּתֹון ׁשֶ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ת ֹנַגּה ׁשֶ ְקִלּפַ ה ִלְמקֹוָרּה ּבִ ָ ֻדּשׁ רּור ְוַהֲעָלַאת ַהּקְ ַהּבֵ

ֲאִכיָלה  ּבַ ִרים  ּתָ ַהּמֻ ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ ֵהיֶמּנּו  ה  ְלַמּטָ ְחּתֹון  ּתַ

ַוֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא  ֹנַגּה  ת  ְקִלּפַ ֶהם ַעל-ְיֵדי  ּלָ ׁשֶ ּיּום  ְוַהּקִ ַהַחּיּות  ִלים ֶאת  ְמַקּבְ

ה. ָ ְלָבֵרר אֹוָתם ּוְלַהֲעלֹות אֹוָתם ִלְקֻדּשׁ

ְיֵדי  ַעל  ְפֶעֶלת  ַהּנִ ְחּתֹון  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֲהָוָי'  ם  ׁשֵ ֶהָאַרת  ֶזה  ּבָ ָהִעְנָין  ּוְכָללּות 

70( פי"ח. פל"ב. פל"ד )סה"מ תרל"ח ע' קל ואילך. ע' קעד ואילך. ע' קפא ואילך(.
71( ראה ברכות מו, א.
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ם  ׁשֵ ּבְ ְלֵעיל  ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ַמה  דּוְגַמת  ּבְ הּוא  ֹנַגּה(  ת  ְקִלּפַ )ּוֵברּור  'ָאֵמן'  ֲאִמיַרת 

נֹוֵגַע  ּבְ יֹוֵתר,  ה  ְלַמּטָ יֹוֵרד  יֹוֵתר'  ּבְ בֹוּהַ  ַהּגָ ל  'ּכָ ְלִעְנַין  ל  ָמׁשָ ּכְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 

נֹוֵגַע ֶלָחִבית ְמֵלָאה ַמִים, ּוְבנֹוֵגַע ְלַגְדלּות  ֶרְך-ֶזה ּבְ דֹוָלה )ְוַעל-ּדֶ ַלֲאבּוָקה ּגְ

ְוָקא  ּדַ ר  ִנּכָ דֹוָלה  ַהּגְ ָהֵאׁש  ֲאבּוַקת  ּבַ ּה  ּבָ ׁשֶ ָהִעּלּוי  ׁשֶ ְלֵעיל(,  בָֹאר  ּמְ ּכַ ַהּמֹוִחין 

ָחׁשּוְך  ָמקֹום  הּוא  ַעְצמֹו  ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ ֵפל,  ְוׁשָ ָרחֹוק  ְלָמקֹום  יַע  ַמּגִ ָהאֹור  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַאר  ׁשְ ְלָכל  ַיַחס  ּבְ ַמְדֵרָגה  ּבְ ְחּתֹון  ַהּתַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  הּו  ּזֶ ׁשֶ ּוְבֵאיכּות,  ַכּמּות  ּבְ

ְנָיא(,  ֵסֶפר ַהּתַ ֵקן ּבְ ְלׁשֹון ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּנּו )ּבִ ה ִמּמֶ ְחּתֹון ְלַמּטָ ֵאין ּתַ ָהעֹוָלמֹות, ׁשֶ

ְחּתֹון  ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ י-ֵכן ַלְמרֹות ֱהיֹותֹו ָנמּוְך ְוָנחּות ְמאֹוד ֵמִאיר ּבֹו ּבָ ְוַאף-ַעל-ּפִ

ר  ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ּמָ ִמּיּות כּו' ְלָפחֹות ַעד ּכַ ַגׁשְ ׁש ּבְ ֻלּבָ ּמְ ִפי ׁשֶ ִנים ּכְ ל-ּפָ ָהאֹור, ַעל-ּכָ

ִמּיּות. ַגׁשְ ׁש ּבְ הּוא ְמֻלּבָ ׁשֶ ָגלּוי ּכְ אֹור ֱאלִֹקי ָיִאיר ּבְ ׁשֶ

ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ִעְנַין  י  ְלַגּבֵ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ִעְנַין  ְלַמֲעַלת  נֹוֵגַע  ּבְ נֹוָסף  ִעְנָין  זֹאת  ְועֹוד  ז( 

ִמית,  ׁשְ ה ּגַ ּיָ ֶמת ֵמֲעׂשִ ֶ ִמית ְוַגם ָחְמִרית ַהְינּו עֹוד יֹוֵתר ְמֻגּשׁ ׁשְ ה ּגַ ּיָ ּבּור )ֲעׂשִ ְוַהּדִ

ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ׁשֶ ְוַהָחְמִרי(,  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ עֹוָלם  ּבְ

ית  ּבֹו ַנֲעׂשֵ ֵחֶפץ ׁשֶ יִרים ַחּיּות ּבַ ֶהם" ַמְחּדִ ה "ָוַחי ּבָ ֹפַעל ַנֲעׂשֶ ְצוֹות ּבְ ה ַהּמִ ַמֲעׂשֵ

ֹפַעל,  ּבְ ְצוֹות  ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ַעל-ְיֵדי  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ַהְינּו,  ה(,  ְסִעיף  "ל  ּנַ )ּכַ ְצָוה  ַהּמִ

ל ָהאֹור  לּות ׁשֶ ְלׁשְ ּתַ ם ּוְבָכל ֵסֶדר ַהִהׁשְ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ִנְפָעל ִעּלּוי ְוִיְתרֹון ּבְ

דּוַע  ּיָ ְדֵרגֹות, ּכַ ְדֵרגֹות ַעד סֹוף ַהּמַ ת ַהּמַ ִחּלַ ְך ָלעֹוָלמֹות, ִמּתְ ָהֱאלִֹקי ַהּיֹוֵרד ְוִנְמׁשָ

ִריִכים ְלַהְתִחיל  ּצְ ִית, ׁשֶ ְתֵלי ּבַ ַהת ּכָ תֹוַרת ַהֲחִסידּות ֵמַהְגּבָ ל72 ַהּמּוָבא ּבְ ׁשָ ַהּמָ

ָהֶעְליֹונֹות  ם  ּגַ הּו  ֻיְגּבְ יָלא  ִמּמֵ ְוָאז  ְוָקא,  ּדַ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ַהּקֹוָרה  ֶאת  יּהַ  ְלַהְגּבִ

ֵמֶאְמַצע  ִית  ַהּבַ יּהַ ֶאת ִקירֹות  ְלַהְגּבִ ַמְתִחיל  ָהָיה  ן ִאם  ֵאין-ּכֵ ה, ַמה-ׁשֶ ֵהיֶמּנָ

ה  ָארֹות ְלַמּטָ ִנׁשְ ְוֵהן ָהיּו  ְחּתֹונֹות  ַהּתַ יּהַ ֶאת ַהּקֹורֹות  ַמְגּבִ ַהּכֶֹתל, לֹא ָהָיה 

ִעְנְיֵני  ְצוֹות ַהּנֹוֵתן ַחּיּות ֱאלִֹקית ּבְ ה ַהּמִ ל, ַמֲעׂשֵ ְמׁשָ ּנִ ם ּבַ ְולֹא ִמְתרֹוְממֹות, ְוָכְך ּגַ

ם  ה ֵהיֶמּנּו, ּגֹוֵרם ִעּלּוי ְוִיְתרֹון ּגַ ְחּתֹון ְלַמּטָ ֵאין ּתַ ְחּתֹון ׁשֶ ה, ָהעֹוָלם ַהּתַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

לּות'. ְלׁשְ ּתַ ל 'ֵסֶדר ִהׁשְ ָרגֹות ֲהִכי ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ּדְ ּבַ

72( תו"א בראשית ד, א. וראה גם לקו"ת נצבים מה, א. תו"מ סה"מ כסלו ע' קצד־ה והערה 19.
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דֹוׁש- ַבע ַהּקָ ּקָ לּות ׁשֶ ְלׁשְ ּתַ נֹוֵגַע ִלְכָללּות ֵסֶדר ַהִהׁשְ ִצינּו ּבְ ּמָ ם ַמה ׁשֶ ְוֶזהּו ּגַ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ָהֱאלִֹקי  ָהאֹור  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ֵיֵרד  ְוַעל-ָידֹו  ּבֹו  ׁשֶ רּוְך-הּוא  ּבָ

הּו  ּזֶ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל  ְתֵבי  ִמּכִ ים'73  ַחּיִ 'ֵעץ  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ְדִאיָתא  ּכִ ֶזה,  ּבָ ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ

ל  ׁשֶ ּכֹחֹוָתיו  ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  ֹפַעל  ּבְ ּוִבּטּוי  ּלּוי  ּגִ ִליֵדי  ְלָהִביא  ְלַגּלֹות  ְכֵדי  ּבִ

לּות'  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ 'ֵסֶדר  ּבְ ה  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ִריָדה  ַהּיְ ַעל-ְיֵדי  )ׁשֶ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ַעל(, ּוַבּזַֹהר74 ִאיָתא מּוָבא ַטַעם  ים יֹוְצִאים ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפֹ ַהּכֹוחֹות ָהֱאלִֹקּיִ

ִגין  "ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ִמי  ׁשְ ּגַ עֹוָלם  ִלְבִריַאת  ַעד  ה  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ָהאֹור  ִליִריַדת  ַאֵחר 

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ֶאת  ירּו  ְוַיּכִ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ִנְבָרִאים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵליּה"  מֹוְדעּון  ּתְ ִיׁשְ ּדְ

ל  ְך תרס"ו'75 ְקבּוַצת ַמַאְמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ 'ֶהְמׁשֵ ה ּבְ ֲאֻרּכָ הּוא. ָאְמָנם, ְמֹבָאר ּבַ

ָנה'  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ל  ׁשֶ טֹוב  'יֹום  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ַמֲאָמר  ּבְ תֹו  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ "ּב  ַ ָהַרּשׁ י  ָהַרּבִ

לּות'  ְלׁשְ ּתַ ָעִמים ֵאּלּו ִלְבִריַאת ָהעֹוָלמֹות ַעל-ְיֵדי 'ֵסֶדר ִהׁשְ ּטְ ַנת תרס"ו ׁשֶ ְ ִמּשׁ

נֹוֵגַע  יִקים ַרק ּבְ יּה'( ַמְסּפִ מֹוְדעּון ּבֵ ּתְ ִיׁשְ ֵלמּות ּכֹוחֹוָתיו' ּו'ְבִגין ּדְ ֵדי ְלַגּלֹות ׁשְ )'ּכְ

ים  ָהרּוָחִנּיִ ָהעֹוָלמֹות  ַעת  ַאְרּבַ ין  ִמּבֵ יֹוֵתר  ּבְ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ָהֲאִצילּות  ְלעֹוָלם 

ְוֵכן  ָגלּוי,  ּבְ ְמִאיָרה  ָהֱאלֹקּות  ּבֹו  ׁשֶ ה  ּיָ ִריָאה-ְיִציָרה-ֲעׂשִ ֲאִצילּות-ּבְ ים  ָלִלּיִ ַהּכְ

לֹות  עֹוָלם ָהֲאִצילּות כּו' ּוְמֻסּגָ ֵהם ּבְ ִפי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ַעם ִיׂשְ מֹות ׁשֶ ׁשָ נֹוֵגַע ַלּנְ ּבְ

ִמי ְוָלֵכן  ׁשְ ּגַ יִקים ִלְבִריַאת עֹוָלם  יג ֱאלֹקּות, ֲאָבל ֵאין ֵאּלּו ְטָעִמים ַמְסּפִ ְלַהּשִׂ

ְכִלית  ּתַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהֲאִצילּות  עֹוָלם  ּבְ ַרק  ִלְהיֹות  כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ זֹו,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ י  ּדַ לֹא 

ֵאיָנּה  ה  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ָהעֹוָלמֹות  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ל  ׁשֶ ַהּסֹוִפית  ָרה  ּטָ ְוַהּמַ ָנה  ּוָ ַהּכַ

ֶעְליֹון(  עֹוָלם  הּוא  ׁשֶ ָהֲאִצילּות  עֹוָלם  מֹו  )ּכְ ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ

ִהיא  ִהְתַהּוּוָתם  ל  ּכָ ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות  י  ְלַגּבֵ ַהְינּו  יֶהם,  ְלַגּבֵ ְוָלֶהם  הֹוִאיל 

ַמְעָלה ֵמֲאִצילּות ֵיׁש אֹור ֱאלִֹקי  ּלְ ָרגֹות ׁשֶ ּדְ ֲהֵרי ּבַ ֵרְך ׁשֶ ָניו ִיְתּבָ ְיִריָדה ֵמאֹור ּפָ

ל  ּכָ ֵכן ׁשֶ ְנָיא76( ְולֹא ִיּתָ ּתַ ְמֹבָאר ּבַ עֹוָלם ָהֲאִצילּות )ּכַ ר ּבְ ַנֲעֶלה עֹוד יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ְכִלית  ָנה ְוַהּתַ ּוָ אי ַהּכַ ִריָאה נֹוֲעדּו ִלְגרֹם ְיִריָדה ּוְבַוּדַ לּות' ְוָכל ַהּבְ ְלׁשְ ּתַ 'ֵסֶדר ִהׁשְ

73( שער א )דרוש עגולים ויושר( ענף א.
74( ח"ב מב, ב.

75( ע' תמו. וראה שם ע' ז.
76( פל"ו. וראה סה"מ תרנ"ח ע' ל ואילך. תרע"ח ע' קיב ואילך.
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בָֹאר  ּמְ ּכַ ְוָלֵכן,  ה,  ִביא ִליֵדי ֲעִלּיָ ִריָדה ּתָ ַהּיְ ָבר  ּדָ ל  סֹופֹו ׁשֶ ּבְ ִריָאה ִהיא ׁשֶ ל ַהּבְ ׁשֶ

ֵרר  יֹוֵתר ִיְתּבָ ְחּתֹון ּבְ ה ַהּתַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָכְך ׁשֶ ְוָקא ּבְ ְכִלית ִהיא ּדַ אי ַהּתַ ַוּדַ ְנָיא, ּבְ ּתַ ּבַ

יתֹו  ְחּתִ ִמּתַ לּות,  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵסֶדר  ל  ּכָ ֶאת  יּהַ  ְלַהְגּבִ ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ה,  ְוִיְתַעּלֶ

ָהה  ּזֹוִהי ַהַהְגּבָ יֹוֵתר, ׁשֶ חּות ּבְ הּוא ָהעֹוָלם ַהּנָ ְחּתֹון ׁשֶ ה ַהּתַ ְוָקא, ֵמעֹוָלם ַהּזֶ ּדַ

ה  ְתַאּוָ ּנִ ׁשֶ ְלִפי  ִריָאה,  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ְכִלית  ּתַ ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ְוַהֲהָרָמה 

דֹוׁש- ְדָרׁש, ַהּקָ ִדְבֵרי ַהּמִ ַתְחּתֹוִנים77, ּכְ יָרה ּבְ רּוְך-הּוא ִלְהיֹות לֹו ּדִ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ֲאָוה'(  ָגֵתנּו ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא 'ּתַ ַמְעָלה ֵמֲהָבָנֵתנּו ְוַהּשָׂ ּלְ ָרצֹון ׁשֶ רּוְך-הּוא רֹוֶצה )ּבְ ּבָ

ְהֶיה  ּבֹו ּתִ יֹוֵתר ִיְהֶיה ָמקֹום ָראּוי ְל'ִדיָרה' לֹו, ׁשֶ ְחּתֹון ּבְ ה ַהּתַ ְוָקא ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּדַ ׁשֶ

ִכיָנה ְוִגּלּוי ֱאלֹקּות. ְ ָרַאת ַהּשׁ ַהׁשְ

ּפֹוֵעל  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ עֹוָלמֹות  ּבָ ֶלֱאלֹקּות  ְל'ִדיָרה'  ָהעֹוָלם  ֲהִפיַכת  ל  ׁשֶ ֶזה  ְוִעְנָין 

ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ עֹוָלם  ּבְ ְלקֹונֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ַעל-ְיֵדי  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש 

ֶאת  ַהּפֹוֵעל  ְצוֹות  ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ה78,  ִפּיָ ּכְ ׁשֹון  ִמּלְ ה'  ּיָ 'ֲעׂשִ ל  ׁשֶ ּוְבֹאֶפן  ֹפַעל,  ּבְ

ם  ּגַ ה'  'ַמֲעׂשֶ הּוא  ַתְחּתֹוִנים'  ּבְ יָרה  'ּדִ ִיְהֶיה  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ִריָאה  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ָלַמת  ַהׁשְ

נֹוֵגַע ְלִקּיּום  ְוַהְינּו, ּבְ ָדָקה79,  ין ּכֹוִפין ַעל ַהּצְ מֹו ְמַעִשּׂ ה ְוֶהְכֵרַח ּכְ ִפּיָ ּכְ ׁשֹון  ִמּלְ

ִטְבעֹו  ד  ִמּצַ ְצוֹות  ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  זֹאת  ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ ְצוֹות  ַהּמִ

ל  ׁשֶ ְוַהְכָנָעה  ּטּול  ּבִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ָלֶזה,  נֹוֶטה  ַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ ּום  ּוִמּשׁ ּוְרִגילּותֹו 

ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ִפי  ]ּכְ ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִהיא  ה  ּיָ ְוָהֲעׂשִ ים  ּיִ ָהִאיׁשִ ָהְרצֹונֹות 

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים,  ּבְ ק  ֵכן ִהְתַעּסֵ ּלָ ׁשֶ ת ַהֶחֶסד,  ִעְנָינֹו ִמּדַ ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ּבְ

ם  ֲאַכְלּתֶ ׁשֶ ְלִמי  ְרכּו  ּבָ ָלֶהם:  ָאַמר  ָהאֹוְרִחים,  תּו  ְוׁשָ ָאְכלּו  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ּלְ ׁשֶ

ּלֹו, ְוִאם לֹא ָרצּו ָהאֹוְרִחים  ֶ ם ָהָיה ִמּשׁ ֲאַכְלּתֶ ָהֹאֶכל ׁשֶ ָבְרכּו ֶאת ה' ׁשֶ ּלֹו, ּתְ ֶ ִמּשׁ

ִאם ָהאֹוְרִחים ָהיּו  ְדָרׁש80 ׁשֶ ּמִ ּמּוָבא ּבַ ְדִאיָתא ּכַ ְלָבֵרְך, ָהָיה ְמַצֵער אֹוָתם )ּכִ

תּו  ָאְכלּו ְוׁשָ ם ַעל ָמה ׁשֶ ּלֵ ְמָסְרִבים ְלָבֵרְך ֶאת ה', ָהָיה ַאְבָרָהם אֹוֵמר ָלֶהם ְלׁשַ

77( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא שם.
78( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"ב ע' תשסא ואילך. סה"מ תרל"ו ח"ב ע' רפט. תרל"ח ע' רנה. תרע"ח ע' 

קכא. ע' קכד ואילך. ע' קצב. תרצ"ט ע' 191.
79( מרדכי בבא-בתרא ח, ב. בית-יוסף לטור יו"ד סרמ"ח )ד"ה כל אדם(.

80( ב"ר פמ"ט, ד.
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ֶזה ִנְרָאה  ּבָ ר ָיָקר ְמאֹוד(, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ זֹון ּבַ ִחיר ַהּמָ ּמְ ִנּמּוק ׁשֶ ְמֻיָחד ּבְ בֹוּהַ ּבִ לּום ּגָ ׁשְ ּתַ

ֵני  ִמּפְ א  ֶאּלָ ּוְרִגילּותֹו,  ד ִטְבעֹו  ִמּצַ ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ֵאיָנּה  ּבְ קּותֹו  ִהְתַעּסְ ׁשֶ

הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרק  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ עֹוֵסק  ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ַהּבֹוֵרא81  ְרצֹון  הּו  ּזֶ ׁשֶ

ּלֹא ָרצּו ְלָבֵרְך ֶאת  ל ִלְגרֹם ַצַער ְלאֹוָתם אֹוְרִחים ׁשֶ ִטְבעֹו, לֹא ָהָיה ַאְבָרָהם ְמֻסּגָ

ים  ּיִ ּטּול ְוַהְכָנַעת ָהְרצֹונֹות ָהִאיׁשִ ְצוֹות הּוא ִמּתֹוְך ּבִ ר ִקּיּום ַהּמִ ֲאׁשֶ ָאז ּכַ ה'[, ׁשֶ

ֵלמּוָתּה.  ׁשְ ה ִהיא ּבִ ּיָ ָהֲעׂשִ

ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  )ְלַגּבֵ דֹול  ּגָ ְך  ל-ּכָ ּכָ ִיְתרֹון  ֵיׁש  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ כֹוַח  ּלְ ׁשֶ ְלָכְך  ה  ּבָ ְוַהּסִ ְוַהְינּו 

ַח  ַהּכֹ ֶפׁש ַעְצָמּה( ְלִפי ׁשֶ ֵהם ּכֹוחֹות יֹוֵתר ַנֲעִלים ְויֹוֵתר ְקרֹוִבים ַלּנֶ ּבּור ַאף ׁשֶ ְוַהּדִ

ל ָהָאָדם, הּוא  ֶפׁש ׁשֶ ֹכחֹות ַהּנֶ ה ֵהיֶמּנּו ּבְ ְחּתֹון ְלַמּטָ ֵאין ּתַ ְחּתֹון ׁשֶ ַהּיֹוֵתר ּתַ

יֹוֵתר",  ּבְ בֹוּהַ  ּגָ ַל"ָגבֹוּהַ  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ יֹוֵתר"  ּבְ ה  ַמּטָ ה  ּטָ ַה"ּמַ ְוֶזהּו  ה.  ּיָ ָהֲעׂשִ ַח  ּכֹ

ם  ּגַ ִעּלּוי  ּגֹוֵרם  ְחּתֹון  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְפָעל  ּנִ ׁשֶ ְוָהִעּלּוי  רּור  ַהּבֵ ׁשֶ ְלֵעיל  בָֹאר  ּמְ ּכַ

רּוָחִנית  ַמְדֵרָגה  ְלָמקֹום  ְוַעד  לּות'  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ 'ֵסֶדר  ל  ׁשֶ בֹוהֹות  ּגְ ֲהִכי  ָרגֹות  ּדְ ּבַ

ה', ְלַמְעָלה  ל 'ַמְעָלה' ּו'ַמּטָ רֹות ׁשֶ ָלל ְלַהְגּדָ ל ְקָצוֹות ְוֵאינֹו ָנתּון ּכְ ַמְעָלה ִמּכָ ּלְ ׁשֶ

ָלה. ל ְמִדיָדה ְוַהְגּבָ ִמּכָ

ֲאָמר  ַהּמַ ת  ְתִחּלַ ּבִ הּוָבא  ׁשֶ ַז"ל  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּבְ ִניִמי  ַהּפְ רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזהּו  ח( 

ָהָיה  י ִלְגנּוִני, ְלָמקֹום ׁשֶ אִתי ְלַגּנִ ָרֵאל "ּבָ רּוְך-הּוא אֹוֵמר ִלְבֵני ִיׂשְ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ִריָאה",  ת ַהּבְ ְתִחּלַ ִכיָנה ּבִ ְ ָרַאת ַהּשׁ ּלּוי ְוַהׁשְ ר ּגִ ּבֹו ָהָיה ִעּקַ ה ְלָמקֹום ׁשֶ ְתִחּלָ ִרי ּבִ ִעּקָ

עֹוָלם  ַתְחּתֹוִנים ּבָ ִכיָנה ּבְ ָרַאת ׁשְ ּלּוי ְוַהׁשְ ר ּגִ ְבָרא ָהעֹוָלם, ִעּקַ ּנִ ׁשֶ ה, ּכְ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ִכּ

ַרם  ּגָ ַעת ׁשֶ ְך ָהָיה ֵחְטא ֵעץ-ַהּדַ ַאַחר-ּכָ א ׁשֶ ְחּתֹון ָהְיָתה, ֶאּלָ ִמי ַהּתַ ׁשְ ה ַהּגַ ַהּזֶ

ֶרת  'ִאּגֶ ֲאָמר(, ְוַכְמֹבָאר ּבְ ת ַהּמַ ְתִחּלַ ּמּוָבא ּבִ ִכיָנה ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע )ּכַ ְ ְלִסּלּוק ַהּשׁ

לּו  ּגָ ְך ָמה ׁשֶ ְך ַאַחר-ּכַ ַעת ִנְמׁשַ ה ֵמֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ּזֶ ּמִ ְנָיא ׁשֶ ֵסֶפר ַהּתַ ּבְ ַהּקֶֹדׁש'82 ׁשֶ

ה( ְלֵבין  ָ ֻדּשׁ ִניִמּיּות ַהּקְ ִנים ָהֶעְליֹוִנים, ּפְ ְבִחיַנת ּפָ ם הּוא ּבִ ְרׁשָ ָ ּשׁ ָרֵאל )ׁשֶ ִיׂשְ

ֵמַעל  ְוִנְתַרַחְקנּו  ֵמַאְרֵצנּו  ִלינּו  ּגָ ֲחָטֵאינּו  ֵני  ִמּפְ ְפׁשּוטֹו,  ּכִ לּות  ּגָ ָהאּומֹות, 

81( ראה קונטרס ומעין מאמר א פ"ב. ד"ה למען דעת תר"ץ )סה"מ קונטרסים ח"א פד, א(.
82( סכ"ה )קמ, א(.
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ָוָאֶרץ  ַמִים  “...ׁשָ ם:  ׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַאְדָמֵתנּו83, 

ִרים  י ַהּשָׂ יֵבי ְלַגּבֵ ׁש ֲחׁשִ לֹא ַמּמָ ם ּכְ ּלָ ּלּוִלים ּכֻ ַאְרצֹות עֹוְבֵדי ּגִ ֶהם ּבְ ר ּבָ ְוָכל ֲאׁשֶ

ְך ָלֶהם  ְמׁשָ י ַהַחּיּות ַהּנִ יֵבי ְלַגּבֵ ׁש ֲחׁשִ לֹא ַמּמָ ִרים ּכְ ֵהם ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְוַהּשָׂ ׁשֶ

ְך  ְמׁשָ ַהּנִ י-ֵכן ַהַחּיּות  ַמְעָלה ְוַאף-ַעל-ּפִ ִאיר ֲעֵליֶהם ִמּלְ ַבר ה' ַהּמֵ יצֹוץ ִמּדְ ֵמַהּנִ

ֱאלִֹקים  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ תֹוָכם  ּבְ לּות  ּגָ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  זֹו  ֵמֶהָאָרה  ְלתֹוָכם 

ׁש  ִעים ֵמֶהם ֵהם עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ּפָ ׁשְ ּלּוִלים ַהּנִ ֲאֵחִרים ... ְוָלֵכן ָהעֹוְבֵדי ּגִ

ם  ּלָ ים כּו' ִלְקרֹא ּכֻ ְטָרא ַאֲחָרא ְוָאז ֶאֱהֹפְך ֶאל ַעּמִ ֶות ְוַהּסִ ע ַהּמָ ֻבּלַ ּיְ ַעד ֵעת ֵקץ ׁשֶ

ְבִחיַנת  ּבִ ר  ַחּיּות ֶזה ֲאׁשֶ ׁשֶ ִכיָנה ֵמַאַחר  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ם  ׁשֵ ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוִנְקָרא  ם ה'.  ׁשֵ ּבְ

ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרא  ַהּנִ ה'  ַבר  ִמּדְ יצֹוץ  ֵמַהּנִ ָלֶהם  ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ֵמֶהָאָרה  הּוא  תֹוָכם  ּבְ לּות  ּגָ

ִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְלַבד  ַעת ָוֵאיָלְך ְוהּוא ּבְ ְך ֵמֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ִכיָנה )ְוָגלּות ֶזה ִנְמׁשָ ׁשְ

ְבִחיַנת  ם הּוא ּבִ ְרׁשָ ָרֵאל ְוׁשָ ָרֵאל ְלֵבין ָהֻאּמֹות ַוֲאִחיַזת ִיׂשְ לּו ִיׂשְ ּגָ ׁשֶ ה ַאְך ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

לּו ֶלֱאדֹום  ֵלָמה ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּגָ לּות ׁשְ ה זֹו ִהיא ּגָ ִנים ָהֶעְליֹוִנים ִהּנֵ ּפָ

ם ִעְנַין  הּו ּגַ ּזֶ ָיֵמינּו ֵאּלּו, ׁשֶ ל ּבְ פּול ּוְמֻכּפָ ְך ּכָ ֹחשֶׁ לּות ּבְ ֶהם(, ְוַעד ַלּגָ ִכיָנה ִעּמָ ׁשְ

הּו  ּזֶ ֲאָמר ׁשֶ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ לּות ּכַ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּגָ ֶלת ֶאת ַהּסִ ַסּמֶ אֹות ק', אֹות ַהּמְ

ו  ה ְוָנַעץ ָקֶנה )ָקֶנה ַהּקַ ְבִריֵאל ְלעֹוָלם ַהּזֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל84 ָיַרד ּגַ ָמה ׁשֶ

ל רֹוִמי,  דֹול )ׁשֶ ּגָ ָרְך  ּכְ ִנְבָנה  ְוָעָליו  ְרטֹון,  ּבֹו ׂשִ ְוָעָלה  ם  ּיָ ּבַ ל ַהק'(  ָהָארְֹך ׁשֶ

ָרֵאל85(.  רּוְך-הּוא, ְוהּוא ַמְלכּות רומי ֵמֵצר ְלִיׂשְ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ּמֹוֵרד ּבְ ׁשֶ

ְפִניִמּיּות  ָבִרים. ֲאָבל ּבִ ִחיצֹוִנּיּות ַהּדְ לּות הּוא ַרק ּבְ ָללּות ִעְנַין ַהּגָ ָאְמָנם, ּכְ

ָרֵאל "ַאְרֵצנּו  לּות ֲהֵרי זֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעת ַהּגָ ׁשְ ה ֲאִפילּו ּבִ ָבִרים, ְלִפי ָהֱאֶמת, ִהּנֵ ַהּדְ

ֲעֵבָרה,  ָעַבר  ִחיצֹוִנּיּות,  ּבְ ְכאֹוָרה,  ּלִ ׁשֶ יהּוִדי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ּוְכמֹו  ְוַאְדָמֵתנּו"86, 

ֵרְך87 ְולֹא ִנְפְרָדה  ָאְמָנה ִאּתֹו ִיְתּבָ ָמה ּבְ ׁשָ ַעת ַהֵחְטא ָהְיָתה ַהּנְ ׁשְ ֲאִפילּו ּבִ ׁשֶ

ַה"ֵחֶלק  ִחיצֹוִנּיּות, ְוַהְינּו ְלִפי ׁשֶ רּוד ְוָהִרחּוק הּוא ַרק ּבְ ֱאלֹקּות ְוַהּפֵ ֵבקּוָתּה ּבֶ ִמּדְ

83( תפלת מוסף דיו"ט.
84( שבת נו, ב.

85( פירש"י שבת שם - ד"ה כרך.
86( ראה שיחת מוצש"ק לך-לך שנה זו )תשל"ח( - לקו"ש ח"כ ע' 309.

87( תניא ספכ"ד.
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ָכל  ֵלמּות ּבְ ׁשְ הּוִדית הּוא ּבִ ָמה ַהּיְ ׁשָ ּנְ ּבַ יצֹוץ ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ׁש" ַהּנִ ַעל ַמּמָ ֱאלַֹקּה ִמּמַ

ָנּה ַהַהְבָטָחה  ׁשְ ּיֶ ְכאֹוָרה ִהְתַרֵחק ֵמֱאלֹקּות, ְוַעד ׁשֶ ּלִ ם ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ

ק ָחִליָלה ֵמַהִחּבּור  ָבר ַאף ְיהּוִדי לֹא ִיְתַנּתֵ ל ּדָ ח" ּוְבסֹופֹו ׁשֶ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ל ִיּדַ "ּבַ ׁשֶ

ִכים  ַהּפְ ּמְ ֹאֶפן ׁשֶ לּות( ִהיא ּבְ ִריָדה ָלאֹות ק' )ִעְנַין ַהּגָ ה ַהּיְ ֶלֱאלֹקּות. ְוָלֵכן ִהּנֵ

ית  ָהאֹות ק' ַנֲעׂשֵ ן, ּוְבֹאֶפן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ֶקֶרׁש ַלּמִ ּנָ ים ִמּמֶ אֹוָתּה ֶאת ָהאֹות ק' ְועֹוׂשִ

ְוהּוא  ְוַהׁש'.  ָהר'  ִלְפֵני  עֹוד  'ֶקֶרׁש'  ה  ּלָ ּמִ ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ָהאֹות  ָבה,  ַהּתֵ ת  ִחּלַ ּתְ

ָכא ֲחׁשֹוָכא  ן ִעְנַין ִאְתַהּפְ ּכָ ׁשְ ְחּתֹון ְל'ֶקֶרׁש' ַלּמִ ה ַהּתַ ֶקר' ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֲהִפיַכת 'ׁשֶ

ל  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ׁשֶ  ְלָמתֹוק  ּוַמר  ְלאֹור  ְך  חֹׁשֶ ֲהִפיַכת  ְלִמְתָקא,  ּוְמִררּו  ִלְנהֹוָרא 

ְפָיא,  ִאְתּכַ ה ָהִעְנָין ּדְ ִחּלָ ה ּתְ ֲעׂשָ ּנַ א ְלַאֲחֵרי ׁשֶ ָכא', ֲהִפיַכת ָהַרע ְלטֹוב,  ּבָ 'ִאְתַהּפְ

ר ַעל-ְיֵדי  ה ָהָאָדם, ּוְבִעּקָ ּבּור ּוַמֲעׂשֵ ָבה ּדִ ת ְוַהְכָנַעת ָהַרע, ַעל-ְיֵדי ַמֲחׁשָ ִפּיַ ּכְ

ָאז  ׁשֶ ָכא,  ִאְתַהּפְ ּדְ ּפֹוֲעִלים ָהִעְנָין  ׁשֶ ֲאִריכּות, ְוַעד  ּבַ בָֹאר ְלֵעיל  ּמְ ה, ּכַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

יַח  ׁשִ בּוִאי ַעל ְימֹות ַהּמָ עּוד ַהּנְ ה ִקּיּום ַהּיִ ְך ַעְצמֹו הֹוֵפְך ְלאֹור, ַנֲעׂשֶ ר ַהחֹׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ב  ָ י ֲאִפילּו ְזדֹונֹות ַנֲעׂשּו לֹו ַלּשׁ ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ"88, ּכִ "ֶאת רּוַח ַהּטֻ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַוֲעבֹוָדָתם  ׁש,  ַמּמָ ִלְזֻכּיֹות  ְוַעד  ְזֻכּיֹות,  מֹו  ּכְ ְזֻכּיֹות89,  ּכִ ְתׁשּוָבה  ּבִ

ְלקֶֹדׁש  ִמּקֶֹדׁש  ה  ֲעִלּיָ ּבַ ִהיא  ְרצּוִיים,  י  ְלּתִ ּבִ ָבִרים  ּדְ ִמים  ַקּיָ לֹא  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְלַאַחר 

ה  ֲאֻרּכָ ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ַעְצָמּה  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ה  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ה  ֲעִלּיָ ַהְינּו  יֹוֵתר,  ַנֲעֶלה 

ת  ִלּפַ ִמּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵצאת  ּבְ  ...“ ְלׁשֹונֹו:  )ְוֶזה  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש'90  ֶרת  'ִאּגֶ ּבְ

ֲעֵלי ָאֶון  ל ּפֹ ְרדּו ּכָ יצֹוצֹות ְוֻיְפַרד ָהַרע ֵמַהּטֹוב ְוִיְתּפָ רּור ַהּנִ ַלם ּבֵ ׁשְ ּיֻ ֹנַגּה ... ַאַחר ׁשֶ

ה ֲאַזי לֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ּנָ ֵצאת ַהּטֹוב ִמּמֶ טֹוב ְוַרע ּבְ ְלָטא ִאיָלָנא ּדְ ְולֹא ׁשָ

אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ יֹוֵתר  ֶעְליֹוִנים  ִיחּוִדים  ְלַיֵחד  ִאם  י  ּכִ רּוִרין  ּבֵ ְלָבֵרר  ְצוֹות  ְוַהּמִ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה  ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּפְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר ֵמָהֲאִצילּות ּכְ

ִאים  ּבָ נֹות ְלאֹורֹות ֶעְליֹוִנים ..."(, ְוַעד ׁשֶ ֻכּוָ ּמְ נֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ַכּוָ ְצוֹות ּבְ ם ַהּמִ ְלַקּיֵ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ַתְחּתֹוִנים"  ּבְ ִכיָנה  ׁשְ ר  ֵמ"ִעּקַ יֹוֵתר  ַנֲעֵלית  ֵלמּות  ִלׁשְ

88( זכרי' יג, ב.
89( יומא פו, ב.

90( סכ"ו )קמה, א(.
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ָיְרָאה  ֶאֶרץ  תּוב  ּכָ ּכַ ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ֵעת  ּבְ ָהָיה  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוִהיא   – ִריָאה  ַהּבְ

ָקָטה91.  ְוׁשָ

ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ עּוַלת  ּפְ ַעל-ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְוָכל 

ָהָרצֹון  ְוַהְכָנַעת  ּטּול  ּבִ ל  ׁשֶ מּוָבן  ּבְ ה  ִפּיָ ּכְ ל  ׁשֶ ּוְבֹאֶפן  ר,  ָהִעּקָ הּוא  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

פּול  ּכָ ְך  ַהֹחשֶׁ ֶאת  ִלים(  )ְמַבּטְ ּכֹוִפים  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ז(,  ְסִעיף  "ל  ּנַ )ּכַ י  ָהִאיׁשִ

ּוְבֶרַגע  ַאַחת  ָעה  ּוְבׁשָ ָחָדא92  ּוְבִרְגָעא  ָחָדא  א  ְעּתָ ּוְבׁשַ לּות,  ַהּגָ ל  ׁשֶ ל  ּוְמֻכּפָ

ֵלָמה  ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמּתִ ֻאָלּ ּגְ ד ֵהן ִנְגָאִלין93, ּבַ ׁשּוָבה ּוִמּיָ ין ּתְ ָרֵאל עֹוׂשִ ֶאָחד ִיׂשְ

ַעל ַהִהלּוָלא'  נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר94 ְוהּוא )'ּבַ יַח ִצְדֵקנּו, ְוָהִקיצּו ְוַרּנְ ַעל-ְיֵדי ְמׁשִ

ְזקּוָפה  קֹוָמה  ּבְ קֹוְמִמּיּות  ְויֹוִליֵכנּו  תֹוָכם,  ּבְ י"צ(  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ָבט,  ׁשְ יּו"ד  ל  ׁשֶ

ׁש. ָיֵמינּו ַמּמָ ְלַאְרֵצנּו, ּוִבְמֵהָרה ּבְ

*( הפרק השייך לשנה זו - ראה תורת מנחם סה"מ באתי לגני ח"א ע' VI. וש"נ.

*( הקַאּפיטל תהלים דשנה זו - ראה סה"מ י"א ניסן ח"א ע' 1 ואילך.
**( בתורה שלימה )עה"פ בראשית א, יא - כרך א' ע' קיח( הקשה על זה. וכנראה הכרח הפ"מ הוא מפשטות לשון 

הירושלמי, שמ"ד זה פליג על ר"פ דאילני סרק הוסיפה למעליותא. וכבר ציין בתו"ש לב"ר ספ"ה.
***( דבמ"ת רק ושקטה - שלא יוגרע, אבל לעת"ל יתוקן גם העבר. וראה של"ה )רעז, א( דיש ג' ימים: יום הבריאה, 

דיראה ושקטה ולעת"ל.

91( תהלים עו*, ט. וראה פס"ר פכ"א )ד"ה אנכי ה"א( ויל"ש עה"פ. תו"כ עה"פ )בחוקותי כו, ד( ועץ השדה יתן פריו. - 
בפס"ר ויל"ש שם, דיראה מפני שנתקללה, ובירושלמי כלאים פ"א ה"ז, דנתקללה על שעברה על הציווי )ופי' הפ"מ**( 
דהוציאה גם אילני סרק, אף שנצטוותה “עץ פרי", וזה יתתקן לעת"ל***, כבתו"כ שם: כ"בימי אדה"ר", ועוד יותר - 

דאילני סרק יתהפכו לעץ פרי, בדוגמא לאתבא בתיובתא.
וראה מדרש תהלים עה"פ )תהלים שם, ג( ויהי בשלם סוכו - מתחילת ברייתו של עולם )אבל בב"ר )פנ"ו, י( - שהי' 

לאחרי שקראו שם “שלם". ואכ"מ(.
92( ראה זח"א קכט, א.

93( רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.
94( ישעי' כו, יט.
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(Á ˜¯Ù) ˙"È˘'‰ È‚Ï È˙‡· Í˘Ó‰

[ú"éù'ä éðâì éúàá êùîäî éðéîù ÷øô]

(Áäðäå'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ·Â ,'‰ '„ ˙Â‡Ó ‰˘Ú ‰˘Â„˜·*È¯‰ '‰„ ,
,'‰ ˙Â‡„ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯ ‡Â‰Â ÂÈÙÏÓ „"ÂÈ ˙Â‡ Î"‚ Â· ˘È
ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ÂÈÈ‰Â ,ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ‡Â‰ ˙"ÈÏ„·Â ,ÂÈÙÏÓ ‡Â‰˘ ‡Ï‡
'‰ ˙Â‡·Â ,‡"·‡ „ÂÁÈ ‡Â‰Â ,ÂÈÏ‡ Ì„˜˘ '‚ ˙Â‡Ó Ï·˜Ó '„ ˙Â‡„ ,„ÂÁÈ‰
.‰˜„ˆ‰ È"Ú ‰˘Ú ‰ÊÂ ,ÌÈÙ· ÌÈÙ ˙ÈÁ·· ‡Â‰ „ÂÁÈ‰˘ ,ÂÈÙÏÓ „"ÂÈ‰

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î· ‡˙È‡„ÎÂ*,'‰ ‰˘Ú '„ ˙Â‡Ó˘ '‰ ˜„ˆ ‡Â‰ ‰˜„ˆ„ 
Ï"Ê¯‡ÓÎÂ*Ï·‡ ,'‰ ˙Â‡ ‰˘Ú Ê"ÈÚÂ '‚‰Ó Ï·˜Ó '„‰˘ ,ÌÈÏ„ ÏÂÓ‚ '„ '‚ 

'‰ ˙Â‡·˘ ‡Ï‡ '‰ ˙Â‡Ï Â˙ÂÓ˙· ‰ÓÂ„ ‰"‰ '˜„ ,'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ·
ÌÈÏ‚¯‰Ú"Â‰Ê˘ ,‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰ '˜ ˙Â‡·Â ,‰Â˘· Ì‰ *

˙ÂÓ ˙Â„¯ÂÈ ‰ÈÏ‚¯1Ï"Ê¯‡˘Ó ‡Â‰Â ,Û"Â˜‰ ‰˜ ‡Â‰˘ ,2ıÚÂ Ï‡È¯·‚ „¯È 
,Ï‡¯˘ÈÏ ¯ˆÈÓ ‡Â‰˘) ÏÂ„‚ Í¯Î ‰· ÂÈÏÚÂ ÔÂË¯˘ Â· ‰ÏÚÂ ÌÈ· ‰˜
.Ï‡¯˘ÈÏ ¯ˆÈÓ‰ ‡Â‰ ‰ÊÂ ,‡"ËÒÂ 'ÈÏ˜· ‰˘Ú‰ '˜‰ ‰˜ ‡Â‰Â ,(È"˘¯

ÔÈÂÂ˜ '‚‰ ‰‰„ ,‡Â‰ ˙Â„ÈÒÁ‰ „"Ú ÔÈÚ‰ ¯Â‡È·Â*È˘Â·Ï '‚ Ì‰ '‰ ˙Â‡„ 
ÔÈÂ˜ È˘‰Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰ ‰˜ ÔÎÏÂ ,‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ ˘Ù‰
‡Â‰ ‰·˘ÁÓ„ Ì‚‰„ ,‰·˘ÁÓÂ ¯Â·È„Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ‰˘ÚÓ‰˘ ˙Â¯Â‰Ï
ÂÓˆÚÏ ˜¯ ‡Â‰ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÎÏÂ ,„¯Ù‰ ˘Â·Ï ¯Â·È„Â „ÁÂÈÓ‰ ˘Â·Ï
,‰·˘ÁÓ‰ Ï‡ Í¯Ú· ‡Â‰ ¯Â·È„‰ È¯‰ Ê"Î· ‰‰ ,˙ÏÂÊ‰ Ï‡ ‡Â‰ ¯Â·È„‰Â
‡¯˜‰ ÏÎ„ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„Ò· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎ„ .„¯Ù ‡Â‰˘ ‰˘ÚÓ Î"‡˘Ó
ÌÏÂÚ ‰‡È¯· ‡Â‰ ÂÈ˙‡¯·„ ,ÂÈ˙È˘Ú Û‡ ÂÈ˙¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯· È„Â·ÎÏÂ ÈÓ˘·
˜ÈÒÙ‰ Û‡„ ,Û‡ ¯ÓÂ‡ 'È˘Ú·Â ,¯Â·È„‰ ÌÏÂÚ ‰¯ÈˆÈ ÂÈ˙¯ˆÈÂ ,‰·˘ÁÓ‰
‡"‰ ˙Â‡Â .‰˘ÚÓ‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‡Â‰˘ ‡"‰ ˙Â‡„ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯ Â‰ÊÂ ,ÔÈÚ‰

'˜ '¯Ó ‰˘Ú.˙·˘ ÌÂÁ˙ ÔÈÚ ˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘ .˙·˘Ï ‰Ó„˜‰‰ Á"ÚÙ :
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î·‡"Â‡Ó ‰‡¯Â .Ó"Î·Â .Ì˘ ÌÈËÂ˜Ï‰ 'ÒÂ ˙ÂˆÓ‰ ¯Ú˘ .‰‡¯ 'Ù ˙ÂˆÓ ÈÓÚË :

.˜„ˆ 'ÚÓ
'„ '‚ Ï"Ê¯‡ÓÎÂ.‡ ,„˜ ˙·˘ :

Ú"Â‰Ê˘ ‰ËÓÏ „¯ÂÈ.Ì˘ ÌÈËÂ˜Ï‰ ¯ÙÒ ‰‡¯ :
ÔÈÂ˜ '‚‰‡ ,ÊÒ] ˜Ï· Ù"¯ ˙"Â˜Ï .[ÍÏÈ‡Â ·"ÚÒ ,‰ˆ] (ÔÂ˘‡¯‰) ˘È‡ ·ÈÈÁ ‰"„ ‡"Â˙ ‰‡¯ :

.„ÂÚÂ .[ÍÏÈ‡Â

(1.‰ ,‰ ÈÏ˘Ó
(2.· ,Â ˙·˘

אות ח' ממאמר באתי לגני ה'תש"י עליה מבוסס המאמר של שנה זו
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é(ç ÷øô) ú"éù'ä éðâì éúàá êùîä

‰"‰ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ ˘Ù‰ È˘Â·Ï '‚ ¯˘‡Î ‡Â‰ ‰˘Â„˜·
·˘ÂÁ Â˙·˘ÁÓ·„ ÂÈÈ‰Â ,˙Â„Ó‰Â ‰ÓÎÁ‰ ,‰¯Â˙‰ ¯Â‡Ó ÌÈ‡ÏÂÓÓ
‡ÏÂ ËÂ˘Ù ‡Â‰˘ ÈÓ· Ì‚Â .‰¯Â˙ È¯·„· ¯·„Ó Â¯Â·È„·Â ,‰¯Â˙‰ ˙·˘ÁÓ
‰¯Â˙ È¯·„· ¯·„Ï ¯„‰Ó Ê"Î· ,(‰‚˘‰ ÏÚ· ÂÈ‡˘ ÂÈÈ‰Â) ¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È
ÂÈ˙ÂÈ˘Ú· ÔÎÂ ,˙ÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ· ‰˘ÚÓÂ ,‰ÏÙ˙ È¯·„· ÔÎÂ ‰¯Â˙ È˜ÂÒÙ·Â

ÌÈÓ˘ Ì˘Ï 'È‰È ÍÈ˘ÚÓ ÏÎ È¯‰ 'ÈÓ˘‚‰3È¯·„ ˙ÈÈ˘Ú· Ì‚„ ÂÈÈ‰Â ,
Ó"ÂÓ ˜ÒÚ· ÂÓÎÂ ,˘"˘Ï 'È‰È ,‰¯Â˙‰ Ù"Ú ÂÏ ¯˙ÂÓ˘ ‰Ó ,˙Â˘¯‰

˘"ÓÎÂ4˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ˘ ‡Â‰ ÁÂÈ¯‰· ‰ÂÂÎ‰Â ,„Â·Ú˙ ÌÈÓÈ ˙˘˘ 
ÂÁÂÓ 'È‰È˘ È„Î· ÔÎÂ ,Á"Ó‚Â ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓ· ÂÓÎÂ ,˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï ˙ÂˆÓ‰
ÈÓÊ ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï „ÓÏÏÂ „ÂÓÏÏ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÈÂÙ Â·ÏÂ
‰‰ ÔÎ ‰˘ÂÚ ¯˘‡ÎÂ .‰ÏÙ˙· ·Ï·˘ ‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ˙Ú‰ ˙ÂÚÈ·˜
¯Â‡· ‰¯È‡ÓÂ ˘ÓÓ Â˘Ù 'ÈÁÓÂ „ÂÓÈÏ‰ ÈÓÊ ÁÈÂ¯Ó ¯˘‡ ‰Ê „·ÏÓ

‡Ê „ÂÚ ‰‰ ,‰ÏÙ˙‰Â ‰¯Â˙‰‡Â‰ ¯˘‡Î) ÂÏ˘ Ó"ÂÓ ˜ÒÚ‰ ÌˆÚ ¯˘‡ ˙
È¯‰„ ,¯˜˘Â ‰Ó¯Ó ÏÊ‚Â ‰‡Â‡Ó ¯‰Ê ‰"‰ ‡ÏÈÓ·„ ,ÈÚ·„Î ‡Â‰ (˘"˘Ï
Ì‚Â .˙Â˜Ï‡ ÍÙÈ‰ ¯˘‡ ¯·„ ‰˘ÚÈ ÍÈ‡Â ,'ÈÂ‰ ‡˘ ‰Ï‡ ÏÎ ¯˘‡ Ú„ÂÈ
˙Î¯·„ Ï‡¯˘È ˘È‡ ·Ï ÏÎ· ‰ÚÂ·˜‰ ‰ËÂ˘Ù ‰ÂÓ‡‰ ÂÏˆ‡ ÈÂÏÈ‚· ¯È‡Ó

¯È˘Ú˙ ‡È‰ 'ÈÂ‰5˙Î¯·Ï ÈÂ‡¯ ÈÏÎ ˜ÒÚ‰ 'È‰È ¯˘‡Î ˜¯ ‡Â·˙ ‰Î¯·‰Â ,
‡Â‰˘ 'È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡· Ô‰ ÂÏ˘ ÌÈÈÚ‰ È¯‡˘· Ì‚ ‚‰˙Ó ‡Â‰ ÔÎÂ ,'ÈÂ‰
ÌÂÈ˜· 'ÈÂ‰ ˙‡ „Â·ÚÏÂ ÏÏÙ˙‰ÏÂ „ÂÓÏÏ ÏÎÂÈ˘ ÂÙÂ‚ ˙‡¯·‰Ï ˘"˘Ï
È¯‡Ó ‰ÏÙ˙ È¯‡Ó ‰¯Â˙ È¯‡Ó ,Â˙‚È¯„ÓÂ Â˙Â‰Ó ÈÙÏ ˘È‡ ˘È‡ ,˙ÂˆÓ‰

ÔÈ·Ë ÔÈ„·ÂÚ6ÔÈÎÓ˙Ó ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÈÈÚ Ò¯ÙÏ ‰ÓÂ„‰Â Á"Ó‚Â ‰˜„ˆ· 
‡˙ÈÈ¯Â‡„7‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‰‰ ,˘"˘Ï ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ¯˘‡Î Ê‡„ ,ÂÂÓÓÂ ÂÙÂ‚· 

˙Â¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ¯‰Ê˘ ˘"ÂÎ‡· ‡Â‰˘ ÂÓÎÂ ,ÈÚ·„Î ‡Â‰ ÏÚÂÙ‰ ÌˆÚ È¯‰
,‰ÊÓ ¯‰Ê ÂÏ ˙Â¯˙ÂÓ ‡Â‰˘ ¯·„ ‰‰ ,ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ¯·„· Ì‚„ ‡Â‰ 'ÈÙ‰„
ÂÙÂ‚ ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ ‡Â‰˘ ‰Ó ‡"Î Â˘Ù ˙Â‡˙ ˙Â‡ÏÓÏ ÂÈÚ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó
‰˜„ˆ È‡·‚ ÂÓÎÂ ,Ì‰· ˜ÒÂÚ ‡Â‰˘ ÌÈ¯·„‰ È¯‡˘· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎÂ .Â˙ÂÈÁÂ
˜ÊÂÁ· ‡Â‰ ÌÈÓÚÙÏ˘ Û‡Â ˙Ú„‰ ·Â¯È˜·Â ˙Á· Ì‰ ÂÈ¯·„ È¯‰ ,‰ÓÂ„‰Â
¯Â„È‰· ‡Â‰‰ ¯·„‰ ‰˘Ú 'È‰È˘ ,ÏÂ„‚ Û˜Â˙· ¯·„ ‰ÊÈ‡ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÏÂ„‚

(3.·"ÈÓ ·"Ù ˙Â·‡
(4.‚È ,‰ ÔÁ˙‡Â .‡Î ,„Ï ‡˘˙ .Ë ,Î Â¯˙È
(5.·Î ,È ÈÏ˘Ó
(6(·-‡ ,‰Î) ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡Ï ·˘ÈÂ 'Ù ¯‰Ê‰ È¯Â‡È· .(‡ ,Ë˜) ‰"Ò ˜"‰‚‡ ‡È˙ ‰‡¯

.(„Ï˜ 'Ú ‡"Á) ˆ"ˆ‰ ¯"ÂÓ„‡ÏÂ
(7.· ,‚ ‚"Á .‡ ,Á ‡"Á ¯‰Ê ‰‡¯
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àé (ç ÷øô) ú"éù'ä éðâì éúàá êùîä

‰ˆ˜ „Ú ‰Â‡‚‰Ó ˜Á¯˙ÓÂ ,ÌÚË È¯·„Â ˙Á· ¯·„Ó ‰‰ Ê"Î·Â ,‰ÓÂ„‰Â
Â‰ÊÂ ,'ÈÂ‰ ˙ÂˆÓ ‡Â‰˘ ÔÈÚ‰ 'ÈÓÈÙ ÂÏˆ‡ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰˘ ˙ÂÈ‰Ï ,ÔÂ¯Á‡‰
,˘"È¯ ˙Â‡Ó ‰˘ÚÂ ,Ê"ÂÚÏ„ Ó"Â„ÁÓ‰ Ì‰ Û"Â˜ ˙Â‡Â .‰˘Â„˜· ‡"‰ ˙Â‡
ÔÈ¯Â‰¯‰Â Ê"ÁÓÓ ‡ÏÓ ‡Â‰ ¯˘‡Î„ ,Ê"ÂÚÏ„ „"ÂÁÓ ‡Â‰ ˘"È¯ ˙Â‡„
,ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ¯Â·È„ ÈÚ·Ó ‡Ï ,‰Ó‰ 'ÈÂ‰Ï ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ¯Â·È„· ÔÎÂ ,ÔÈ˘È·
‰˜ Ê"ÈÚ ‰˘Ú ‰‰ ,ÌÈÏË· ÌÈ¯·„ ÈÂ·È¯ Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ÓÂ„‰Â ˙ÂÏÈÎ¯ ¯"‰Ï
‰˜ Â‰ÊÂ ,Ï"¯ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ· ÏÙÂ˘ ÂÈÈ‰Â ,‰˘ÚÓ‰ ‡Â‰˘ Û"Â˜‰
,‰ËÓ ‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‰"‰ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ È"Ú˘ ‡Â‰Â ,‰ËÓÏ „¯ÂÈ˘ Û"Â˜‰

·È˙Î„ Â‰ÊÂ .ÌÈ·ÂË ‡Ï‰ ¯Â·È„‰Â 'ÁÓ‰Ó ‡·Â8,ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ˜È¯ ¯Â·‰Â 
 ,‰Ó˘‰ ÏÚ È‡˜ Û"Ï‡· ¯‡·„ ,Â"‡Â· ¯Â·Â Û"Ï‡· ¯‡· Â˘È„˘"ÓÎÂ9

Á"Ó‡· ÌÈ‚ ÔÈÚÓ*ÈÂ·È¯ ‡Â‰ Ê"ÈÚÂ ,‡ÏÈÚÏ ‡˙˙Ó Ú·Â ¯‡·‰˘ Ì˘Î„ ,
¯˘‡Î Ï·‡ ,‡˙˜ÈÓÚ ‡¯È· ‡Â‰˘ ÛÂ‚· ‰˙„È¯È È"Ú ‰Ó˘‰ ÔÎ ,ÌÈÓ‰
¯˙È· ‰Ó˘‰ ˙ÈÈÏÚ ‰˘Ú ‡˜Â„ ‰ÊÓ ‰‰ ,Ï"Î ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ
¯‡· ˙ÈÁ·· ‰Ó˘‰˘ È"Ú„ ,ÌÈ‚ ÔÈÚÓ Â‰ÊÂ ,ÈÂÏÈÚ ¯Á‡ ÈÂÏÈÚ· ˙‡˘
‰‰ ·"‰Â ÛÂ‚‰ ÍÂÎÈÊÂ ¯Â¯È·· ‰„Â·Ú‰ È"Ú ,˙Â˜Ï‡Ï ÈÂÏÈ‚· ˙Ú·Â‰

˘"ÓÎÂ ,Ú"‚ ‡Â‰ Ô‚„ ,ÌÈ‚‰· ÔÈÚÓ‰ ‰˘Ú ‰ÊÓ10,'ÂÎ Ô„Ú· Ô‚ 'ÂÎ ÚËÈÂ 
ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Â ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚ ,Ú"‚·˘ 'È¯„Ó‰ '· Ì‰ ÌÈ‚Â11'È˜˘ ‡Â‰Â ,

‡ÈÓ„12Ï·‡ ,'ÂÎ ‰ÏÚÓÏ Ì˙ÂÏÚ· Ú"‚· ˙ÂÓ˘Ï ‰˘Ú˘ ‚ÂÚ˙‰ ÏÁ ,
ÚÓ˘ÓÓ (‡"Ú ·"Î„ ˙·˘) Ï"Ê¯‡˘ Â‰ÊÂ .'ÂÎ ¯Â· ‡Â‰ ˜¯„ ,˜¯ ¯Â·‰
¯ÓÂÏ ,ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ Ï"˙ ‰ÓÂ ÌÈÓ Â· ÔÈ‡˘ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ˜È¯ ¯Â·‰Â ¯Ó‡˘
‡Â‰˘ ¯Â·Â ˜È¯ ¯Â·‰„ ,Â· ˘È ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á Ï·‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ ÍÏ
,'ÂÎÂ Ê"ÁÓ Ì‰˘ ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á ‡ÏÂÓÓ ‡Â‰ Ï·‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ ·"‰‰

ÛÂ˜Î Ì‰˘ Û"Â˜‰ Â‰ÊÂ*Ì„‡ ÈÙ· 13Ó"Â„ÁÓ ‡Â‰ Ì„‡„ ,*,‰·˘ÁÓ '‡ ,

Á"Ó‡· ÌÈ‚ ÔÈÚÓ·"˘˙ È‡ ‰¯ÂÁ˘ ‰"„ .[ÍÏÈ‡Â · ,ÊÒ] ¯È˘È Ê‡ ‰"„ ˙˜ÂÁ 'Ù ˙"Â˜Ï ‰‡¯ :
96 'Ú] ˘È„È‡ Z ÌÈ¯Ó‡Ó‰ 'Ò·) ÌÈ‚ ÔÈÚÓ ‰"„ .[ÍÏÈ‡Â 96 'Ú ·"˘˙ Ó"‰Ò] (ÂÓ Ò¯ËÂ˜)

.([ÍÏÈ‡Â
ÛÂ˜Î Ì‰˘ Û"Â˜‰.„ÂÚÂ .‡ ,˜ ‡"Â‡Ó .Ì˘ ˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘Â Á"ÚÙ :

Ó"Â„ÁÓ ‡Â‰ Ì„‡„.Ó"Î·Â .([‚ ,‡Ï] È˘‰) Í˙ÂÏÚ‰· ‰"„¯ ˙"Â˜Ï :

(8.„Î ,ÊÏ ·˘ÈÂ
(9.ÂË ,„ ˘"‰˘

(10.Á ,· ˙È˘‡¯·
(11˙·˘ÂÈ‰ ‰"„ .‡ ,‚È¯ .‡ ,‚È ‚"Á .(Ì˘ ÍÏÓ ˘„˜Ó·Â) ‡ ,ÂÓ ·"Á .‡ ,·ˆ .· ,ÊÚ ‡"Á ¯‰Ê

.„ÂÚÂ .ËÚ˘˙ 'Ú .Â-‰Ò˘˙ 'Ú ·"Á ˘"‰˘ ˙"‰Â‡· ÌÈ‚·
(12.„ÂÚÂ .ËÈ ,ÂË Ú˘Â‰È Ú"·È˙ .ÁÏ ,Ï ‡ˆÈÂ ÒÂÏ˜Â‡ ÌÂ‚¯˙‰ ÔÂ˘Ï
(13.‰‡·‰ ‰¯Ú‰·˘ ˙"‰Â‡ .·"ÚÒ ,ÁÓ˜ ·"ÁÊ ‰‡¯
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‰˘Â„˜·„ ,Ì„‡ ÈÙ· ÛÂ˜Î ˜¯ Ì‰ ‰ÙÈÏ˜ Ï·‡ ,‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ 'Ó '„
'‡˘ Â‰ÊÂ ,'ÂÎ Ê"ÁÓÓ ‡ÏÂÓÓ ‡"ËÒ·Â ,‰˘Â„˜‰ ¯Â‡Ó ‡ÏÂÓÓ Ó"Â„ÁÓ‰

¯‰Ê·14˙ÂÈÁ‰ ˙¯‡‰Ó ‰¯‡‰„ ‰¯‡‰ ÔÈÁ˜ÂÏ˘ ‰Ó ‡Â‰˘ Ô"È˘ ˙Â‡ ÔÈÏËÂ 
.Ì‰Ï˘ ÌÂÈ˜‰ Â‰ÊÂ ‰˘Â„˜„

.øåöé÷ÌÈ‡ÏÂÓÓ ÌÏÂÎ˘ ‰˘ÚÓÏ ‡· „"ÂÁÓÓ ,'‰ '„Ó ‰˘Ú ‰˘Â„˜·
‰˘ÚÓ· ÏÙÂ Ê"ÂÚÏ„ „"ÂÁÓÓ ,'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ· .ˆ"ÓÂ˙·

.·ÂË ‡Ï

●

(14. 'Ú ‡"Á Í" ˙"‰Â‡ ‰‡¯Â .· ,·
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áî

È‚Ï È˙‡·(‡) Á"Ï˘˙'‰ ,Ë·˘ „"ÂÈ

ç"ìùú'ä ,èáù ã"åé .ã"ñá

(äâåî éúìá äçðä)

éúàá1‰ÏÎ È˙ÂÁ‡ È‚Ï2Â‡ÈˆÂ‰˘) ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· Ï˘ ¯Ó‡Ó‰ ÚÂ„ÈÂ ,
(ÂÏ˘ ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÌÂÈÏ ¯Â‡Ï3¯"˘‰˘‰ ¯Ó‡Ó ‡È·Ó˘ ,4È‚Ï ,

‰˙È‰ ÌÈÂ˙Á˙· ‰ÈÎ˘ ¯˜ÈÚ„ ,‰ÏÈÁ˙· È¯˜ÈÚ 'È‰˘ ÌÂ˜ÓÏ ,ÈÂ‚Ï5,
‰˜Ï˙ÒÂ ‰ÏÚ˙ (Ì˘ ÂÓÈ˘) ÌÈÈÂˆ¯ È˙Ï· ÌÈÈÚ ‰Ú·˘ È"Ú ‰‰ Î"Á‡Â
ÏÁ‰) ÌÈ˜È„ˆ Â„ÓÚ Î"Á‡Â ,ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú ,ÌÈÚÈ˜¯Ï ı¯‡Ó ‰ÈÎ˘‰

Ì‰¯·‡ 'È‰ „Á‡ ,Ì‰¯·‡Ó6‰ÈÎ˘‰ ˙‡ Â„È¯Â‰ ÌÈ·ÂË‰ Ì‰È˘ÚÓ È"ÚÂ (
ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÎÂ ,È˘˘Ï ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎ˘‰ ˙‡ „È¯Â‰ Ì‰¯·‡ ,‰ËÓÏ

ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·˘‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·˘‰ 'È‰˘ ,ÂÈ·¯ ‰˘Ó˘ „ÚÂ ,ÂÈ¯Á‡Ï˘7„È¯Â‰ ,
˘"ÓÎ ,ı¯‡Ï '‡‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎ˘‰ ˙‡8,‰¯Â˙ Ô˙Ó· ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯ÈÂ 

,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ,ÌÈÂ˙Á˙· ‰ÈÎ˘„ ÔÈÚ‰ Ì‚ 'È‰È˘ È„Î ,ÔÎ È¯Á‡ÏÂ
ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â„ ÔÈÚ‰ ‰˘Ú9‰‡ˆÂÈ ‰¯Â‡ Ì˘Ó˘ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÈ˘Ú È"Ú 

ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ10.

äðäå˘"ÓÎ ‡Â‰ ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ ÂÈÚ ¯˜ÈÚ11ÔÎ˘ÓÏ ÌÈ˘¯˜‰ ˙‡ ˙È˘ÚÂ 
ÌÈ˘¯˜‰ÓÂ ,ÌÈ˘¯˜ Â˘Ú ÌÈË˘ ÈˆÚÓ˘ ,ÂÈÈ‰ ,ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈË˘ ÈˆÚ
¯Ó‡Ó· ‰ÎÂ¯‡· ¯‡·ÓÂ .ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â ‰˘Ú Ì˘Â ,ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â˘Ú

Ë"˘Ú·‰ ˙¯Â˙Î] Ì˘‰· Ì‚ ÊÓÂ¯Ó ‰Ê ÔÈÚ˘ ,ÌÈ¯·„‰ ÈË¯Ù12¯˘‡ ÂÓ˘˘ 
‰¯Â˙ ¯Â‡· Ì‚ ¯‡Â·ÓÎÂ ,¯·„‰ ÌˆÚ ÏÚ ‰¯ÂÓ ˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï· ÂÏ Â‡¯˜È

„È‚Ó‰ ·¯‰Ï13˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 14,ÂÓ˘ ‡Â‰ 'ÈÁ ˘Ù Ì„‡‰ ÂÏ ‡¯˜È ¯˘‡ ÏÎ 
Ì‰Ó˘ ÌÈË˘ (ÈˆÚ) Ì˘· Ô‰Â ,˘¯˜ Ì˘· Ô‰ ,[ÂÏ˘ 'ÈÁ ˘Ù‰ ‡Â‰ ÂÓ˘˘
ÔÈÚ ÂÈ‰ ÌÈÈÂˆ¯ È˙Ï·‰ ÌÈÈÚ‰ ‰Ú·˘˘ ÔÂÈÎ„ ,‰Ê· ÔÈÚ‰Â .˘¯˜‰ ‰˘Ú

1( „ÒÂÈÓ ‰Ê ¯Ó‡ÓÂ¯˜ÈÚ·˜¯Ù ÏÚ 
ÈÈÓ˘‰*.˙"È˘'‰ È‚Ï È˙‡· ‰"„Ó 

2(.‡ ,‰ ˘"‰˘
3(.˙"È˘'‰ È‚Ï È˙‡· ‰"„
4(.(‡ ,‰"Ù ¯"˘‰˘) Ù"‰Ú
5(.· ,‚"ÈÙ ¯"·„Ó· .Ê ,Ë"ÈÙ ¯"· Ì‚ ‰‡¯

*( ÂÊ ‰˘Ï ÍÈÈ˘‰ ˜¯Ù‰Z Ó"Â˙ ‰‡¯ Z
 'Ú È‚Ï È˙‡· Ó"‰ÒVI."˘Â .

6(.„Î ,‚Ï Ï‡˜ÊÁÈ
7(.‡È ,Ë"ÎÙ ‰·¯ ‡¯˜ÈÂ
8(.Î ,ËÈ Â¯˙È
9(.Á ,‰Î ‰ÓÂ¯˙

10(.‰"‰ „"Ù ˙ÂÎ¯· ÈÓÏ˘Â¯È ‰‡¯
11(.ÂË ,ÂÎ ‰ÓÂ¯˙
12(.‡"Ù ‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙
13(.„È ÔÓÈÒ
14(.ËÈ ,· ˙È˘‡¯·
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Ï"Ê¯‡ÓÎ ,ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂË˘ ,Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘ Ï˘15‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡ ÔÈ‡ 
'ÈÏ 'È‰‡ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏ ,˙ÂË˘ ÁÂ¯ Â· ÒÎ Î"‡‡

‡·ÒÏ 'È˙ÂË˘16˙ÂË˘ ,˙ÂË˘ ÔÂ˘ÏÓ ÌÈË˘ ,ÌÈË˘ ÈˆÚ ÔÈÚ Â‰ÊÂ ,
,ÌÏÂÚ‰ ¯˜˘Ï Ú‚Â· Î"ÂÓÎÂ .Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘‰ ˙‡ ÏË·Ó˘ ,‰˘Â„˜„
‡Ï‡ ,˙ÂÈ˙Â‡ Ì˙Â‡ Ì‰ ˘¯˜Â ¯˜˘ È¯‰˘) ˘¯˜ Z ¯˜˘Ó ÌÈ˘ÂÚ˘
‡¯Â‰Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡ ,¯˜˘‰ ˙‡ ÌÈÎÙ‰Ó˘ ,ÂÈÈ‰Â ,(¯Á‡ ÛÂ¯Èˆ·

‡˜˙ÈÓÏ Â¯È¯ÓÂ17,ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈ˘¯˜‰ÓÂ ,(ÌÈ)˘¯˜ ÂÓÓ ÌÈ˘ÂÚÂ ,
ÂÎ˘ÈÂ Z Ê"ÈÚÂ18ÔÈ‡˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚ·˘ ,ÂÈÈ‰ ,(ı¯‡·) 'ÈÏÚ „ÚÏ 
ÓÈ‰ ‰ËÓÏ ÔÂ˙Á˙'È‰˙ ,(Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘‰ ÔÈÚ Ì˘ ÍÈÈ˘˘ ,ÍÎ È„Î „Ú) Â

˘„˜Ó Ï˘ ÔÙÂ‡· Î"Á‡Â ,(ÂÎ˘ÈÂ) ÔÎ˘Ó Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰
˘„˜Ó È¯˜È‡ ÔÎ˘Ó)19ÈÁˆ‰ ˘„˜Ó‰ ˙È·Ï „ÚÂ ,(20È-„‡ ˘„˜Ó ,(„ÚÏ) 

ÍÈ„È ÂÂÎ21.

(·êéùîîå¯˜˘ ˙·È˙·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÈË¯ÙÏ Ú‚Â· Á ˜¯Ù· ¯‡·Ï
Ì‰ ‰¯˜ÈÚ˘ ,(ÔÎ˘ÓÏ ˘¯˜ Â˙Â˘ÚÏÂ ÂÎÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘)

˘"ÓÏ ÊÓÂ¯˘ ,'˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰22ÔÈ‡ ÌÈÓ ,ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ('˜ '¯) ˜È¯ ¯Â·‰Â 
Â· ˘È ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á Ï·‡ Â·23Â‰Ê" ‰‰ ,'˘ ˙Â‡ Ì‚ ‰· ˘È˘ ‰ÓÂ .

¯‰Ê· '‡˘24˙¯‡‰Ó ‰¯‡‰„ ‰¯‡‰ ÔÈÁ˜ÂÏ˘ ‰Ó ‡Â‰˘ ,Ô"È˘ ˙Â‡ ÔÈÏËÂ 
ÌÂÈ˜ ‰Ï ÔÈ‡ Ê"ÂÚÏ‰˘ ,ÂÈÈ‰Â ,"Ì‰Ï˘ ÌÂÈ˜‰ Â‰ÊÂ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂÈÁ‰
ÔÈÚ‰ 'È‰È ‰„È ÏÚ˘ ,‰ÂÂÎ ‰ÊÈ‡ ‰· ˘È˘ ÏÏ‚· ˜¯Â ,‰ÓˆÚ ÈÙ· ˙Â‡ÈˆÓÂ
Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰Â ˙ÂÈÁ‰ ˙È˘Ú ÂÊ ‰ÂÂÎ ‰‰ ,‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡(Â ‡ÈÙÎ˙‡)„
Ï·‡ ,Ì‰ÓÚ '˘ ˙Â‡ 'È‰˙˘ ÌÈÎÈ¯ˆ '˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰˘ ‰Ó Ì‚ Â‰ÊÂ .Í˘ÂÁ‰

.'˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ì‰ (¯˜˘) Ê"ÂÚÏ‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ

øàáîå‰Ê ˙ÓÂÚÏ ‰Ê ˙‡ ,‰‰„ ,'˜ '¯ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÎÈÈ˘‰ ¯Ó‡Ó·
ÌÈ˜Ï‡‰ ‰˘Ú25,'‰ '„ ˙Â‡Ó ‰˘Ú ‰˘Â„˜· ‰‰" ,„"Â„·Â ,

˙Â‡·˘ ‡Ï‡ ,'‰ ˙Â‡Ï Â˙ÂÓ˙· ‰ÓÂ„ ‰"‰ '˜„ .'˜ '¯Ó ‰˘Ú ‡"ËÒ·Â
."‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰ '˜ ˙Â‡·Â ,‰Â˘· Ì‰ ÌÈÏ‚¯‰ '‰
‰·˘ÁÓ ˘Ù‰ È˘Â·Ï '‚ Ì‰ '‰ ˙Â‡„ ÔÈÂ˜ '‚‰ ‰‰„" ,¯‡·Ï ÍÈ˘ÓÓÂ

15(.‡ ,‚ ‰ËÂÒ
16(.‡ ,ÊÈ ˙Â·Â˙Î
17(.‡ ,„ ‡"ÁÊ ‰‡¯
18(.ËÎ ,ÊÏ ÌÈÏ‰˙
19(.‡ ,· ÔÈ·Â¯ÈÚ
20(.‡ ,‡Î¯ ‚"ÁÊ ‰‡¯

21(È"˘¯Ù ‰‡¯ .ÊÈ ,ÂË (ÁÏ˘·) Â˙˘¯Ù
'ÒÂ˙ .ÈÓ È‡ ‰"„ Z ‡"ÚÒ ,‡Ó ‰ÎÂÒ 'ÒÂ˙Â

.ÔÈ‡ ‰"„ Z · ,ÂË ˙ÂÚÂ·˘
22(.„Î ,ÊÏ ·˘ÈÂ
23(.Ù"‰Ú È"˘¯Ù .‡ ,·Î ˙·˘
24(.· ,· ‡"Á
25(.„È ,Ê ˙Ï‰˜
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˜Ï· ˙˘¯Ù È˘Â¯„· ˙"Â˜Ï· ‰ÎÂ¯‡· ¯‡Â·ÓÎ) ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„26‰˜ ÔÎÏÂ ,(
¯Â·È„Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ‰˘ÚÓ‰˘ ˙Â¯Â‰Ï ,ÔÈÂ˜ È˘‰Ó ˜ÒÙ ‡Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰
,Ê"·Ê ÌÈ¯·ÂÁÓ Ì‰ ÔÈÓÈÓÂ ‰ÏÚÓÏÓ˘ ÔÈÂ˜‰ È˘˘ ,ÂÈÈ‰Â ,"‰·˘ÁÓÂ
‡ˆÂÈ ˜¯ ¯Â·È„‰˘ ,ÂÈÈ‰Â ,Ê"ÓÊ ÌÈ¯·ÂÁÓ Ì‰˘ ‰·˘ÁÓÂ ¯Â·È„ ˙Ó‚Â„·

„¯Ù ‰˘Ú ‡Ï Ï·‡ ,ıÂÁÏ27Ï‡Ó˘‰ „ˆÓ˘ Â˜· ÊÓ¯˘ ,‰˘ÚÓ Î"‡˘Ó ,
È"Ú ‰Ê È¯‰ ‰˘ÚÓÏ ‰„È¯È‰ 'È‰˙˘ È„Î È¯‰˘ ,ÌÂˆÓˆ‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘
,‰·˘ÁÓ· ÈÂ·È¯· Ì‰˘ ÈÙÎ ÂÈ‰È ‡Ï˘ ÂÏ˘ ˙ÂÁÎ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÓ Ì„‡‰˘
,'ÂÎ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÌÂˆÓˆ· ‡Ï‡ ,¯Â·È„· ÌÂˆÓˆ· ÌÈ‡·˘ ÈÙÎ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â
ÏÂÎÈ 'È˘Ú‰ ÁÎ È"Ú˘ ÌÈ‡Â¯˘ ÈÙÎÂ ,„¯Ù ¯·„ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˘ÚÓ‰˘ „ÚÂ

Ó"Î· ¯‡Â·ÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ Ô·‡‰ ˙‡ ˜Â¯ÊÏ Ì„‡‰28ÁÎ˘ È"Ú Â‰Ê˘ 
‰ÏÚÈ˘ ,ÂÚ·Ë ÍÙÈ‰ Â‰È·‚‰Ï Ô·‡‰· ˘·Ï˙ÓÂ ,ÂÓÓ „¯Ù ÂÏ˘ ‰˘ÚÓ‰
'‰ ˙Â‡"˘ ,'˜ ˙Â‡Ï '‰ ˙Â‡ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰ Ô·ÂÓ Ê"ÙÚÂ .‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ
ÌÈ‡ÏÂÓÓ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ ˘Ù‰ È˘Â·Ï '‚ ¯˘‡Î ‡Â‰ ‰˘Â„˜·˘
,Ê"ÂÚÏ„ Ó"Â„ÁÓ‰ Ì‰ '˜ ˙Â‡Â" ,"'ÂÎÂ ˙Â„Ó‰Â ‰ÓÎÁ‰ ,‰¯Â˙‰ ¯Â‡Ó
‰˜ Ê"ÈÚ ‰˘Ú ‰‰ 'ÂÎ Ê"ÂÚÏ„ „"ÂÁÓ ‡Â‰ '¯ ˙Â‡„ ,'¯ ˙Â‡Ó ‰˘ÚÂ
'˜‰ ‰˜ Â‰ÊÂ ,Ï"¯ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ· ÏÙÂ˘ ÂÈÈ‰Â ,‰˘ÚÓ‰ ‡Â‰˘ '˜‰

."‰ËÓ ‰ËÓÏ „¯ÂÈ ‰"‰ ·ÂË ‡Ï ‰˘ÚÓ È"Ú˘ ‡Â‰Â ,‰ËÓÏ „¯ÂÈ˘

(‚ïéðòäåÊ"ÙÏ˘ ÌÈ˜¯Ù· ¯‡·˙ ‰‰„ ,‰Ê·29˙Â‡ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰˘ 
‡Ë·˙Ó ('˜ ‰˘Ú ‰ÓÓ˘) '¯ ˙Â‡Ï ('‰ ‰˘Ú ‰ÓÓ˘) '„
˙¯ÂÓ˙˘ ,ÂÈÈ‰Â ,'„ '¯Ó ‰˘Ú Â„È ÏÚ˘ ,'„‰ È¯ÂÁ‡Ó˘ „"ÂÈ‰ ˙„Â˜·

Á‡ Ï‡¯30Á‡ 'ÈÂ‰ ‰˘Ú „31Ô‡¯Â·Ï ÔÈÓÂ„˘ ,Ï‡¯˘È· Ê"„ÚÂ .32˘È˘ ,
,(ÂÈ¯ÂÁ‡Ó „"ÂÈ) ÌÈÈ¯ÂÁ‡ 'ÈÁ·· ‰˙ÂÈ‰· ÂÏÈÙ‡˘ ,˙Â„‰È‰ ˙„Â˜ ÌÏˆ‡
˘È˘ ÔÂÈÎ ,Ó"Ó ,ÂÏ˘ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ· ¯ÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ˘ „ÚÂ

˘ÓÓ ÏÚÓÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰˘ Ï‡¯˘È· ˙È˘‰ ˘Ù Â·33‰"‰ Ò"ÎÂÒ ‰‰ ,
Á„ ÂÓÓ Á„È Ï·Â ,‰˙ÏÂÚÙ ˙ÏÚÂÙ34„ÓÚÓÏ ‡·˘ Ì„Â˜ ÂÏÈÙ‡˘ „ÚÂ ,

˘Â„È˜ ÏÚ Â˘Ù ¯ÒÂÓ ÌÈÏ˜·˘ Ï˜ ÂÏÈÙ‡ ‰‰ Ê‡˘ ,"ÒÓ ˘¯Â„˘ ·ˆÓÂ

26(.Â˙ÏÈÁ˙·
27(.ÍÏÈ‡Â ‚Ï˜˙ Ú"Ò ‡"Á ·"¯Ú˙ Í˘Ó‰

Ì‚ ‰‡¯Â .ÍÏÈ‡Â ‡Ó˜ Ú"Ò ˙"¯Ù Ó"‰Ò
 'Ú Ë"ÏÁ ˘"Â˜Ï901.ÍÏÈ‡Â 

28(.ÍÏÈ‡Â ÊÒ˜ Ú"Ò ‡"Ò¯˙ Ó"‰Ò ‰‡¯
.ÍÏÈ‡Â ·Ú 'Ú ·"ˆ¯˙ .ÍÏÈ‡Â ‡Ï Ú"Ò ¯"˙Ú

.ÍÏÈ‡Â ‡Ó 'Ú ı"Á¯˙
29(.Â ˜¯Ù

30(.· ,Ë"ÈÙ ¯"˜ÈÂ .„È ,„Ï ‡˘˙
31(.Ì˘ ¯"˜ÈÂ .„ ,Â ÔÁ˙‡Â
32(.‰ ,È"Ù ¯"·„Ó· .Á ,Ê"ÒÙ ¯"· ‰‡¯

.‚ ,„"Ù ‰·¯ ˙Â¯
33(.·"Ù¯ ‡È˙
34(‡È˙ ‰‡¯Â .„È ,„È ·-Ï‡ÂÓ˘ Ù"Ú

.‚"Ò „"Ù Ê"‰„‡Ï ˙"˙ 'Ï‰ .Ë"ÏÙÒ
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‡È˙· ¯‡Â·ÓÎ) '˙È ÂÓ˘35„"ÒÙÎ) 'ÂÎ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ‡Â‰ ‰ˆÂ¯ ,(
Ì"·Ó¯‰36‰‰ ,¯˙ÂÈ ˙ÂÈË¯Ù·Â .'„ 'ÈÁ·· ‡Ï‡ ,'¯ 'ÈÁ·· ÂÈ‡ ÔÎÏÂ ,(

Â„È ÏÚ˘ „ÂÒÈ‰ 'ÈÁ· ÏÚ ÔÎÂ ,‰ÓÎÁ 'ÈÁ· ÏÚ È‡˜ '„‰ È¯ÂÁ‡Ó˘ „"ÂÈ‰
Ê"ÙÏ˘ ˜¯Ù· ˙"˘ÓÎ) ˙ÂÎÏÓÂ ‚"ÂÁ„ „ÂÁÈ‰ ‡Â‰37„ÂÒÈ˘ ÈÙÏ ,ÂÈÈ‰Â ,(

,˙ÂÎÏÓ‰ 'ÈÁ·Ï Ì‚ Í˘Ó Â„È ÏÚÂ ,ÂÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â„Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ
ÌÏÂÎ ˙Â¯ÈÙÒ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÒÂÎ˘ ˘"Ú ,Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ˙‡¯˜˘38Ì‚ ,ÌÓ‡ .

¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ Ú"Â‰˘ ,(ÂÈ¯ÂÁ‡Ó˘ „"ÂÈ‰ ˙„Â˜ È"Ú) '„‰ Â˘È ¯˘‡Î
È"Ú) '‰ '„Ó ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ ÔÈÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡ ,‰˘Â„˜„

ÙÒÂ‰ÌÈ˘Â¯„‰· ¯‡Â·ÓÎÂ .‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ· Ì‚ Í˘ÓÂÈ˘ ,(ÈÏ‡Ó˘‰ Â˜ ˙
ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,(¯„) '¯ ˙Â‡‰Ó ˙È˘Ú˘ '„ ˙Â‡‰ ˜ÈÙÒÓ ‡Ï˘ ,¯„‰ ÔÈÚ·

 ‰˘Ú Ê"ÈÚÂ ,'‰ '„Ó ˙Â˘ÚÏ‰‰Ê ÏÎÂ .˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ,¯„
ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰˘ ,(ÂÈ¯ÂÁ‡Ó „"ÂÈ ÂÏ ˘È˘ ,'„Ó ‰˘Ú˘) '‰ ˙Â‡· ‡Â‰
ÂÓÎ ÌÈ„ÓÓ Ì˙Â‡·Â ‰¯Â˘ ‰˙Â‡· ‡Â‰ ,‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ ÏÚ ÊÓÂ¯˘ ,'‰ ˙Â‡„
,'¯Ó ˙È˘Ú˘ ÔÂÈÎ ‰‰ ,'˜ ˙Â‡· Î"‡˘Ó .¯Â·È„Â ‰·˘ÁÓ„ ÔÈÂ˜‰ '·
ÔÈÂ˜‰ '·) ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰˘ ,ÂÈÈ‰ ,ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ‡Ï ÂÏÈÙ‡ „"ÂÈ Â· ÔÈ‡˘
˙Â‡ Ï˘ ‰¯Âˆ· ‡È‰ ‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚÏ ‰Î˘Ó‰‰ ÈÊ‡ ,ÈÚ·„Î ÌÈ‡ ('¯ ˙Â‡„

‰ÂÓ‡‰Â „ÂÁÈ‰ ¯Ú˘· ¯‡Â·ÓÎ) '˜39˙„ÁÂÈÓ ‰ÂÓ˙· ‡È‰ ˙Â‡ ÏÎ˘ 
ÌÈÈ˙ÒÓ ÂÈ‡ ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯‰˘ ,('ÂÎ ‰Î˘Ó‰‰ ¯ÂÈˆ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ˙ÈË¯Ù
‰Î˘Ó‰‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ,‰¯Â˘‰ ÔÓ ‰ËÓÏ Í˘Ó ‡Ï‡ ,˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎ Í¯„Î

‰˘Â„˜‰Ó ‰ËÓÏ ,Ê"ÂÚÏ„40‰˘ÚÓ‰ ,Ê"ÂÚÏ„ ‰˘ÚÓ‰ ‡Â‰ Ì„‡· ÂÈÚÂ ,
‰˘ÚÈ ‡Ï ¯˘‡40.

(„ô"òå‰˘Ó‰ ÔÂ˘Ï·Â ,‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ Ï„Â‚ Ô·ÂÓ Ï"‰Î41‰˘ÚÓ‰ 
,ÔÎÏ˘ ,‰Ê ÛÈÚÒ· ‰ÎÂ¯‡· ˙¯‡Â·Ó˘ ‰„Â˜‰ È‰ÂÊ˘ ,¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰
˙Â‡ ‰˘Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,('¯) ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈÚ ˜¯ ˘È˘ ÔÓÊ ÏÎ
."‰ËÓ ‰ËÓÏ „¯ÂÈ" ÂÈ‡ ÔÈÈ„Ú ‰‰ ,'ÂÎ ‰ËÓÏ Í˘Ó ÈÏ‡Ó˘‰ Ï‚¯˘ ,'˜
,'„ ˙Â‡ Ú"Â‰˘ ,ÈÚ·„Î ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈÚ ˜ÈÙÒÓ ‡Ï˘ ,‰˘Â„˜· Ê"„ÚÂ
‡·ÂÓÎÂ .'‰ '„Ó ˙Â˘ÚÏ ‡È‰ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙ ‡Ï‡ ,ÂÈ¯ÂÁ‡Ó „"ÂÈ Â· ˘È˘

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î· ‡˙È‡„" ¯Ó‡Ó·42‰˘Ú '„ ˙Â‡Ó˘ ,'‰ ˜„ˆ ‡Â‰ ‰˜„ˆ„ 

35(.ËÈ-Á"ÈÙ
36(.·"ÙÒ ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰
37(.Ê ˜¯Ù
38(ÈÎ¯Ú ¯Ú˘) ‚Î ¯Ú˘ Ò„¯Ù ‰‡¯

˙"Â˜Ï .· ,„Ù ‰Âˆ˙ ‡"Â˙ .Î"Ù (ÌÈÈÂÈÎ‰
.· ,ÁÏ ˘"‰˘

39(‰‰‚‰· ·"ÈÙ .‡"ÈÙ.
40(.ÍÏÈ‡Â „È˜˙'‡ 'Ú ‰ÓÂ¯˙ ˙"‰Â‡ ‰‡¯

.ˆ˜ 'Ú ‡"ˆ¯˙ Ó"‰Ò
41(.Ê"ÈÓ ‡"Ù ˙Â·‡
42('ÒÂ ˙ÂˆÓ‰ ¯Ú˘ .‰‡¯ 'Ù ˙ÂˆÓ ÈÓÚË

 ÌÈËÂ˜Ï‰.˜„ˆ 'ÚÓ ‡"Â‡Ó ‰‡¯Â .Ó"Î·Â .Ì˘
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'‰‰Â '„‰˘ ,ÂÈÈ‰Â ,'˜ ˙Â‡ ˘È '‰‰Â '„‰ ÔÈ·˘ ,‰Ê· ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ ,"'‰ ˙Â‡
ÂÈ‰Ï ÌÈÏÚÂÙÂ ,'˜ ˙Â‡‰ ˙‡ ÌÈÙÈ˜Ó.‡¯Â‰Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡ ˙

(‰åäæåÌ˘ ¯˙Î· ‰‡·Â‰˘ Ë"˘Ú·‰ ˙¯Â˙· ‰ÎÂ¯‡· ˙"˘Ó Ì‚
·ÂË43˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 44Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ˘ ,'ÈÙ ,Â¯·„ È˘ÂÚ ÁÎ È¯Â·‚ 

¯Â·È„‰ Ï‡ ‡· ‡Â‰˘Î Ï"¯ ,'È˘Ú ÂÏ 'È‰È ¯Â·È„‰˘ ÂÊ ‰‚È¯„Ó· ˙ÂÈ‰Ï
ÏÎ ˙‡ ‰ÂÓÂ) 'ÂÎÂ ‰È·· Ï"ˆ ‰ÏÈÁ˙ ÈÎ ,˙Â‚È¯„Ó 'Ê Í¯„ ÍÏÈÏ ÂÏ ÍÈ¯ˆ

˙ÂÎÏÓ ‡Â‰Â ,‰Ù‰ Í¯„ ‡· Î"Á‡Â (˙Â„Ó‰ ÈË¯Ù45‰‚È¯„Ó ‡Â‰Â ,
ÌÈÓ˘ 'ÈÂ‰ ¯·„· ,¯Â·È„‰ ˙Â‡ÈˆÓ 'È‰˙˘ È„Î˘ ,‰ÏÚÓÏ ÂÓÎÂ] ‰Â˙Á˙‰

Ì‡·ˆ ÏÎ ÂÈÙ ÁÂ¯·Â Â˘Ú46Ï"ˆ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ÏÎ ÏÏÎ ‰Ê·˘ ,
ÍÈ¯ˆÂ ,[Ê"Á‡Ï˘ ˙Â¯ÈÙÒ‰ ‰˘˘Â ‰È·‰ ˙¯ÈÙÒ ,˙Â¯ÈÙÒ‰ ÏÎÓ ‰Î˘Ó‰‰

.‰˘ÚÓÏ ÂÏ ·˘Á ¯Â·È„ 'È‰È˘ ÂÊ ‰‚È¯„Ó· ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡

æ"ãòå„È‚Ó‰ ·¯‰Ï ‰¯Â˙ ¯Â‡· ¯Â‡È· ˙ÙÒÂ˙·Â47˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 48Ì˙¯Ó˘Â 
 È˙Â˜ÂÁ ˙‡‡Â‰ ÏÏÎ‰ ÈÎ ,Ì‰· ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙Â‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡ 'Â‚

Ï"¯ ,˙ÂÈÁ Ì‰· ÔÈ‡ ,ÔÈËÂÁ Ì‰˘Î ,˙ÈˆÈˆ Ó"„ ,˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ·
ÏÎ ¯˘˜Ó ‡Â‰ ,‰˘ÂÚ ‡Â‰˘Î˘ ,‰ÂˆÓ‰ ÔÈÚ ˜¯ ,‰ÂÈÏÚ‰ ‰˘Â„˜‰
‰Ê ÌÈ¯˘˜˙Ó ‡„·ÂÚ‰Â ¯Â·È„‰Â ‰·˘ÁÓ‰ ÂÈÈ‰„ ,'È˘Ú‰ „Ú ˙Â‚È¯„Ó‰
(˙Î˘Ó‰) Ï"¯ ,Ì‰· ÈÁÂ (ÈÊ‡ ,'È˘Ú·) Ì˙Â‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡ Â‰ÊÂ ,'ÂÎ ‰Ê ÌÚ
˙Â‡ÈˆÓ Î"ÂÎ‡ÚÂ) ‰ÂˆÓ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ˘È˘ ,ÂÈÈ‰Â .Ì‰· ˙ÂÂÈÏÚ‰ ˙ÂÈÁ‰

ÌÏÂÚ‰ÔÂˆ¯ ÔÈÚ Ì‚ ˘ÈÂ ,ÌÓˆÚ „ˆÓ Ì‰˘ ÈÙÎ ,˙ÈˆÈˆ‰ ÈËÂÁ ÂÓÎ ,(
 ˙·˘ÁÓÂ (‡˙ÂÚ¯)˙Î¯· ,¯Â·È„‰ ÔÈÚ ÔÎÂ ,‰ÂˆÓ‰ ˙ÂÂÎ Ú"Â‰˘ ,Ì„‡‰

‡"ÊÓ ‰Î˘Ó‰‰ Ú"Â‰˘ ,Ì‰· ÈÁÂ ,˙ÂÈÁ‰ ÔÈÚ 'È‰È˘ È„Î Ï·‡ ,‰ÂˆÓ‰
˙ÂÎÏÓÏ49,(Ì„‡‰ Ì˙Â‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡) Ì„‡‰ ˙ÈÈ˘Ú È"Ú ‡˜Â„ ‰Ê È¯‰ ,

Ì‚ Ê‡Â ,Ì„È˜Ù˙ ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ ,Ì˙ÂÓÈÏ˘· ˙ÈˆÈˆ‰ ÈËÂÁ ÌÈ˘Ú Ê‡˘
.˙ÂÓÈÏ˘· Ì‰ ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ˙Î¯·Â ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ„ ‰ÂÂÎ‰Â ‰·˘ÁÓ‰

åäæå‡È˙· ‰ÎÂ¯‡· Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ¯‡·Ó˘ ‰Ó Ì‚50‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙ 
ÈÓ„ ¯Â·„Î Â‡Ï ¯Â‰¯‰„ ÌÈ˜ÒÂÙÂ „ÂÓÏ˙· ‰ÎÂ¯Ú‰51‡¯˜ Ì‡Â ,

ÔÎÂ ,'ÂÎ Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï Â˙ÂÂÎ ÁÎ ÏÎ· „·Ï Â·Ï·Â Â˙·˘ÁÓ· ˘"˜
‡Ï ,ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÂÂÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÈÎ Ì‡ Ì‚˘ ,ÂÈÈ‰Â .'ÂÎ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÂˆÓ·

43(.„Ï¯ ÔÓÈÒ
44(.Î ,‚˜ ÌÈÏ‰˙
45(.(‡ ,ÊÈ) ‰Ó„˜‰· Ê"Â˜˙ ‰‡¯
46(.Â ,‚Ï ÌÈÏ‰˙
47(.˜ 'Ú È¯Á‡ ˙"‰Â‡ ‰‡¯Â .È˜ ÔÓÈÒ

48(.‰ ,ÁÈ È¯Á‡
49(.Ì˘ ˙"‰Â‡ ‰‡¯
50(.Á"ÏÙ
51(¯ÂË ‰‡¯Â .‡ ,˜ ˙·˘ .· ,Î ˙ÂÎ¯·

.·"ÒÒ Á"Â‡
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æî (à) ç"ìùú'ä ,èáù ã"åé

‰ÂˆÓ ÏÎ ,ÏÚÂÙ· ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú È"Ú Ì‡ ÈÎ ,‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÔÈÈ„Ú ‰˘Ú
,‰ËÂ˘ÙÎ 'È˘Ú‰ È"Ú Ê"‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÂˆÓ· ,ÂÈÈ‰„ ,‰Ï˘ 'È˘Ú· ,‰ÈÚ·
'ÈÂ‰ ˙·‰‡ ÂÓÎ ,‰·˘ÁÓ·˘ ˙ÂÂˆÓ·Â ,¯Â·È„‰ È"Ú ¯Â·È„·˘ ˙ÂÂˆÓ·Â
˜¯ ‡È‰˘ ˙ÂÂ·˙‰‰ È¯Á‡Ï ,ÏÚÂÙ· ‰‡¯È‰Â ‰·‰‡‰ È"Ú ,'ÈÂ‰ ˙‡¯ÈÂ
˙ÏÈÁ˙· ˘"ÓÎ] '‰ ˙‡¯ÈÂ '‰ ˙·‰‡„ ‰ÂˆÓ‰ "˙ÈÈ˘Ú"Ï ‰Î‰Â ‰Ó„˜‰

Ì"·Ó¯‰52,'ÂÎ Â˙Â‡ ‰‡¯ÈÏÂ Â·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê‰ ‡¯Â‰Â „·Î‰ Ï-‡‰ ,
,'ÂÎÂ ÂÈ˘ÚÓ· Ì„‡‰ ÔÂ·˙È˘ ‰Ú˘· ,Â˙‡¯ÈÂ Â˙·‰‡Ï Í¯„‰ ‡È‰ Í‡È‰Â
.˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜Ï ‰Î‰‰ ˙Ó‚Â„· ,[‰ÎÂ¯‡· Ê"Á‡Ï ¯‡·Ó˘ ÈÙÎ
‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡Ó) Ì‡ Ì‚ ‰‰ ,ÏÚÂÙ· ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú ‰˙È‰ Ì‡ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡ÏÂ

‰„ÓÂÏÓ ÌÈ˘‡ ˙ÂˆÓÎ ‰‡˘ÚÂ ,‰ÂˆÓ‰ ˙ÂÂÎ· ÂÏˆ‡ ¯ÒÁ 'È‰ ('È‰˙˘53,
.‰˘ÚÓ‰ ÔÈÚ Ï„Â‚ ÌÈ‡Â¯ ‰Ê ÏÎÓÂ .‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Á"È ‡ˆÈ

(Âïáåéå‰¯Â‡ È¯Ú˘· ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ¯Â‡È· Ù"Ú54‰Â·‚‰ ÏÎ ÔÈÚ· 
,ÌÈÏ˘Ó '‚ ‰Ê ÏÚ ‡È·Ó˘ ,¯˙ÂÈ ‰ËÓ ‰ËÓÏ Í˘ÓÂ ÏÙÂ ¯˙ÂÈ

‰Ê ÔÈÚ· ¯Â‡È· ÛÈÒÂÓ Ï˘Ó ÏÎ˘ Ô·ÂÓÂ55È„Î˘ ,‰˜Â·‡Ó ‡Â‰ '‡‰ Ï˘Ó .
.¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ‰˜Â·‡ ‰ÓÂ˜Ó· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,¯˙ÂÈ· ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· ¯È‡˙˘
ÚÈ‚Ó ,˙ÂÎÈ‡· ˜ÂÁ¯Â ˙ÂÓÎ· ˜ÂÁ¯ ,¯˙ÂÈ· ÏÙ‡Â ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó·˘ Ù"Ú‡Â
,‰ÊÎ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· ÚÈ‚Ó ¯Â‡‰˘ ‡ÙÂ‚ ‡‰ ,Ó"Ó ,˘ÂÏÁÂ ÔË˜ ¯Â‡ ˜¯
,'·‰ Ï˘ÓÂ .¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ‰˜Â·‡Ó ,¯˙ÂÈ· ‰Â·‚ ÌÂ˜ÓÓ Í˘Ó˘ ÁÈÎÂÓ
,ÏÈÎ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ,È¯Ó‚Ï ‰‡ÏÓ ˙È·Á‰ ¯˘‡Î˘ ,ÌÈÓ ˙È·ÁÓ
ÍÙ˘˘ ‰Ó˘ Ù"Ú‡ ‰‰ ,ıÂÁÏ ÌÈÎÙ˘Â 'È˙Â„‚ ÏÚ ÌÈÓ‰ ÌÈÏÂÚ ÈÊ‡
‡Â‰ ˙È·Á‰ ÈÂÏÈÓ˘ ‰¯ÂÓ ‡ÙÂ‚ ‡‰ ,Ó"Ó ,ÔÈÙÈË ÔÈÙÈË ˜¯ ‡Â‰ ıÂÁÏ
˜¯ ÍÈÈ˘˘ ,‰„ÏÂ‰‰ ÔÈÚÓ ,'‚‰ Ï˘ÓÂ .‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÈÏ˘ ,ÈÚ·„Î ˙ÂÓÈÏ˘·

„ÈÏÂÓ ÂÈ‡ ÔË˜ È¯‰˘) ÏÂ„‚ ‰˘Ú˘Î56ÌÈ˘ 'Ë Ô· Ù"ÎÚ Ï"ˆÂ ,57È‰ÂÊ˘ ,
‡‰ ,Ó"Ó ,˙ÈÓ˘‚ ‰ÙÈËÓ ‡Â‰ ‰„ÏÂ‰‰ ÔÈÚ˘ Û‡ ‰‰ ,(‰Ê ÔÈÚ· ˙ÂÏ„‚‰
ÈÙÎ ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ó ÏÁ‰ ,˙ÂÓÈÏ˘· Ì‰ ÂÏ˘ ÔÈÁÂÓ‰˘ ÁÈÎÂÓ ‡ÙÂ‚
‰ÂÓ˘ Ô·Ï „ÚÂ ,ÏÂ„‚ ‰˘Ú˘Î ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÌÈ˘ 'Ë Ô· Ïˆ‡ ‡È‰˘

‰ÙÂÁÏ ‰¯˘Ú58.

52(.·-‡"‰ ·"Ù ˙"‰ÂÒÈ 'Ï‰
53(Ë"ÏÙ ‡È˙ ‰‡¯Â .‚È ,ËÎ 'ÈÚ˘È Ù"Ú

.Ó"Î·Â .(· ,‚)
54(.ÍÏÈ‡Â ‡ ,‰Ò .ÍÏÈ‡Â ‡ ,Á
55(„"Ò Ë"È˘˙ È‚Ï È˙‡· ‰"„ ‰‡¯

.(ÍÏÈ‡Â ÂË˘ 'Ú È‚Ï È˙‡· Ó"‰Ò Z Ó"Â˙)

56(.ÍÏÈ‡Â · ,ÁÒ ÔÈ¯„‰Ò ‰‡¯
57('Ï‰ Ì"·Ó¯ .· ,·Ï ‰„ ‰‡¯˙Â˘È‡ 

„ÂÁÈ‰ ¯Ú˘ .‡ ,‚Ó ı˜Ó ‡"Â˙ .‚"‰ ‡"ÈÙ
.(‡ ,‚Ï˜) „"ÏÙ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡Ï

58(.·"ÎÓ ‰"Ù ˙Â·‡
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çîéðâì éúàá

äæáåÔÓ‡ ‰ÂÚ‰ ÏÂ„‚ (¯ÈÊ ˙ÎÒÓ ÛÂÒ·) Ï"Ê¯ Â¯Ó‡˘ ‰Ó Ì‚ Ô·ÂÈ
‰¯Â˙‰ ¯Â‡· ˆ"ˆ‰ ¯‡·Ó˘ ÈÙÎÂ ,Í¯·Ó‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ59˘"Ó Ù"Ú 

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î·60È"„‡ 'ÈÂ‰ ‡È¯ËÓÈ‚· ÔÓ‡˘ 61˜ÂÏÈÁ‰ ˙ÂÏÏÎ ,‰‰„ ,
'È‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÔÎÏ˘ ,ÌÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰ 'ÈÂ‰˘ ,‡Â‰ È"„‡Ï 'ÈÂ‰ ÔÈ·

„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰62ÔÂ˘Ï ‡Â‰ 'ÈÂ‰˘ ‰ÓÂ) ÔÓÊ‰ ¯„‚ ÍÙÈ‰ Â‰Ê˘ Ù"Ú‡ ,
‰Â‰Ó63È"Ú ˜¯ ‡ÙÂ‚ ‰ÊÂ ,ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÂ‰˙‰ Í˘Ó ÂÓÓ˘ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,

ÏÎ ÔÂ„‡ ‡Â‰˘ ‰¯ÂÓ˘ ,È"„‡ Ì˘ Î"‡˘Ó ,(ÌÈ˜Ï‡ Ì˘· Â˙Â˘·Ï˙‰
ı¯‡‰64ÔÈ‡„ ,˙Â„‡‰ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ Ì˘ ‡˜Â„˘ ,ÌÈÂ˙Á˙‰ ˙ÂÓÏÂÚÏ ÍÈÈ˘ ,

ÌÚ ‡Ï· ÍÏÓ65ÌˆÚ‰ Ì˘ ‡¯˜ 'ÈÂ‰ Ì˘ ˜¯ ‰‰ ÔÎÏÂ .66„ÁÂÈÓ‰ Ì˘Â 67,
È"„‡Â 'ÈÂ‰„ ¯Â·ÈÁ‰ ,ÌÓ‡ .È"„‡ Ì˘ Î"ÂÎ‡ÚÂ ,˙ÂÓ˘‰ ¯‡˘ Î"‡˘Ó
'ÈÂ‰ Ì˘ Â˘È ‰Î¯·‰ ˙¯ÈÓ‡·˘ ,ÂÈÈ‰Â ,ÔÓ‡ ˙¯ÈÓ‡ È"Ú ‰˘Ú „ÁÈ·
ÍÏÓ„ ÔÈÚ‰˘ ˙Â‡„ÂÂ· ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ ,(˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ‡È‰ ‰Î¯·‰ È¯‰˘)
ÌÏÚ‰ ÔÂ˘ÏÓ ,ÌÏÂÚ· Ì‚ Í˘ÓÂ˙ ‰ÚÙ˘‰‰Â ‰Î¯·‰˘ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰

¯˙Ò‰Â68,(˙Â˜Ï‡ ÈÂÏÈ‚) 'ÈÂ‰ Ì˘ ÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Ó Â· ˘È˘ ÌÏÂÚ· Ë¯Ù·Â ,
‡"˘¯‰Ó ‚"‡„Á· ‡˙È‡„Î69,„ÁÈ· È"„‡Â 'ÈÂ‰ ,ÔÓ‡ ˙¯ÈÓ‡ È"Ú Í‡ .

ÌÏÂÚ· ÌÂÏ˘ ÌÈ·¯Ó„ ÔÙÂ‡Ï „ÚÂ ,ÌÏÂÚ· Ì‚ ‰Î¯·‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙Î˘Ó
˘"¯‰Ó ¯"ÂÓ„‡ ¯‡·Ó˘ ‰Ó Ì‚ Â‰ÊÂ .(Ê"Á‡Ï ‡¯Ó‚‰ È¯·„ Í˘Ó‰Î)

ÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó Í¯·Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ Í˘Ó‰· ‰ÎÂ¯‡·70‰ÂÚ‰„ ÔÈÚ‰˘ ,
Ì˙ÂÁÂ ÍÂ¯·· Á˙ÂÙ ,(‰ÎÂ¯‡ ‰Î¯·) ÍÂ¯‡ Ú·ËÓ„ ÔÈÚ‰ ÂÓÎ ‡Â‰ ÔÓ‡

ÍÂ¯··71 ¯Â¯È·‰ Ì‚ ‰˘Ú Ê"ÈÚ˘ ,ÏÚ ÛÒÂ˘ ,ÂÈÈ‰Â ,'ÂÎ ‰‚Â ˙ÙÈÏ˜·
‰ÏÂÚÙ‰ Ì‚ ˙˘‚„ÂÓ ,ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓ˘ Ì‰˘ ,È"„‡Â 'ÈÂ‰„ ˙ÂÏÏÎ˙‰‰

59(.‡ ,·˜˙ ‚ Í¯Î ˙È˘‡¯· ˙"‰Â‡ ‰‡¯
·ÈÈÁ Í˘Ó‰ .ÍÏÈ‡Â ÁÈ˜˙ 'Ú ·˜Ú .‡ ,ÂÒ˜˙
.Áˆ 'Ú Á"Ï¯˙ Ó"‰Ò) „"ÏÙ .‰"Ù Í¯·Ï Ì„‡

.(„Ù˜ 'Ú
60(.„-‡"Ù ÔÓ‡ ˙ÂÂÎ ¯Ú˘ ÌÈÈÁ ıÚ È¯Ù

.„ˆ ,‡ ‡"Â‡Ó
61(,Ó) Ë"È˙ Ê"Â˜˙ .‡ ,ÁÚ˜ ·"ÁÊ ‰‡¯

.(· ,‡Ú) Â"Î˙ .(‡
62(¯Ú˘ Ò„¯Ù .(Ó"Ú¯·) ·"ÚÒ ,Ê¯ ‚"ÁÊ

‡È˙ .Ë"Ù (Ú˘˙ ‡ÏÂ ¯˘Ú ¯Ú˘) ‡
.(‡ ,·Ù) Ê"Ù ‡"‰ÂÈ‰Ú˘

63(‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙ .Ì˘ Ò„¯ÙÂ ¯‰Ê
.„"Ù¯
64(‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙ .„ ,Ê"ÈÙ ¯"· ‰‡¯
.Ê"Ù¯

65(„Î .˜Ï· Ù"¯ Ì˘ .Ï ,ÁÏ ·˘ÈÂ ÈÈÁ·
ÏÚÂÂ‡˘ ˙‡ˆÂ‰·) „ÂÚÂ ‰"„ (·) ‰"¯ ÁÓ˜‰

.Ì˘ ‡"‰ÂÈ‰Ú˘ ‡È˙ .(ËÚ˘ 'Ú Z
66(Ò„¯Ù .Ê"‰ ·"Ù Ê"Ú 'Ï‰ ‰˘Ó ÛÒÎ

‡"ÒÙ ‡"Á "ÂÓ .('„ Ô· Ì˘ ¯Ú˘) ËÈ ¯Ú˘
.Á"ÎÙ '· ¯Ó‡Ó ÌÈ¯˜ÈÚ .ÍÏÈ‡Â

67(‰‡¯Â .‡ ,Ò ÔÈ¯„‰Ò .‡ ,ÁÏ ‰ËÂÒ
.Ì˘ Ò„¯Ù

68(.‡ ,‰Ò ˙˜ÂÁ .„ ,ÊÏ ÁÏ˘ ˙"Â˜Ï ‰‡¯
.„ÂÚÂ .‰˘ 'Ú ‡"Á ˆ"ˆ‰Ï Ê"‰Â‡È· .„ ,Ì˘

69(.Ì˘ ¯ÈÊ
70('Ú Á"Ï¯˙ Ó"‰Ò) „"ÏÙ .·"ÏÙ .Á"ÈÙ

.(ÍÏÈ‡Â ‡Ù˜ 'Ú .ÍÏÈ‡Â „Ú˜ 'Ú .ÍÏÈ‡Â Ï˜
71(.‡ ,ÂÓ ˙ÂÎ¯· ‰‡¯
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‰Ê· ÔÈÚ‰ ˙ÂÏÏÎÂ .ÂÓÈ‰ ‰ËÓÏ ÔÂ˙Á˙ ÔÈ‡˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚ·˘ "˜·
‰‡ÏÓ ˙È·ÁÏ Ú‚Â· Ê"„ÚÂ) ‰ÏÂ„‚ ‰˜Â·‡Ï Ú‚Â· Ï"˙˘Ó ˙Ó‚Â„· ‡Â‰
¯Â‡‰ ¯˘‡Î ‡˜Â„ ¯ÎÈ ‰·˘ ÈÂÏÈÚ‰˘ ,(ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÂÏ„‚Ï Ú‚Â·Â ,ÌÈÓ
ÔÂ˙Á˙ ÔÈ‡˘ ‰‚¯„Ó· ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚ Â‰Ê˘ ,ÏÙ˘Â ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜ÓÏ ÚÈ‚Ó
˘·ÂÏÓ˘ ÈÙÎ Ù"ÎÚ ,¯Â‡‰ Â· ¯È‡Ó Î"ÙÚ‡Â ,(‡È˙‰ ÔÂ˘Ï·) ÂÓÓ ‰ËÓÏ

.'ÂÎ ˙ÂÈÓ˘‚·

(Êãåòå,˙È¯ÓÂÁ Ì‚Â ˙ÈÓ˘‚ 'È˘Ú) 'È˘Ú‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓÏ Ú‚Â· ˙‡Ê
ÈÁÂ" ‰˘Ú Ê"ÈÚ˘ ,(È¯ÓÂÁ‰Â ÈÓ˘‚‰ Ê"‰ÂÚ ,'È˘Ú‰ ÌÏÂÚ·
¯„Ò ÏÎ·Â ÌÏÂÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ÈÂÏÈÚ ‰˘Ú˘ ,ÂÈÈ‰ ,(‰"Ò Ï"Î) "Ì‰·

Ï˘Ó‰ ÚÂ„ÈÎ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰72ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ,˙È· ÈÏ˙ÂÎ ˙‰·‚‰Ó 
,ÂÓÈ‰ ÌÈÂÈÏÚ‰ Ì‚ Â‰·‚ÂÈ ‡ÏÈÓÓ Ê‡Â ,‡˜Â„ ÔÂ˙Á˙‰ ‰¯Â˜‰ 'È·‚‰Ï

.ÌÈÂ˙Á˙‰ 'È·‚Ó 'È‰ ‡Ï ,Ï˙ÂÎ‰ ÚˆÓ‡Ó ÏÈÁ˙Ó 'È‰ Ì‡ Î"‡˘Ó

åäæåÌÈÓÚË ‰ÓÎ ˘È˘ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ˙ÂÏÏÎÏ Ú‚Â· ÂÈˆÓ˘ ‰Ó Ì‚
 ‡˙È‡„Î ,‰Ê·Á"Ú·73ÁÎ‰ ÔÓ) ÂÈ˙ÂÁÎ ˙ÂÓÈÏ˘ ˙ÂÏ‚Ï È„Î· Â‰Ê˘ 

¯‰Ê·Â ,(ÏÚÂÙ‰ Ï‡74 ‡˙È‡ ¯‡Â·Ó ,ÌÓ‡ ,'ÈÏ ÔÂÚ„ÂÓ˙˘È„ ÔÈ‚· Â‰Ê˘
Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰· ‰ÎÂ¯‡·75ÌÏÂÚÏ Ú‚Â· ˜¯ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÂÏ‡ ÌÈÓÚË˘ 

È„ ‡Ï ÔÎÏÂ ,'ÂÎ ˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚ· Ì‰˘ ÈÙÎ ˙ÂÓ˘Ï Ú‚Â· ÔÎÂ ˙ÂÏÈˆ‡‰
˙ÂÓÏÂÚ ÏÈ·˘· ‰È‡ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ˙ÈÏÎ˙ È¯‰˘ ,ÂÊ ˙ÂÓÈÏ˘·

Ú ÂÓÎ) ÌÈÂÈÏÚ‰'˙È ÂÈÙ ¯Â‡Ó ‰„È¯È Ì‰ÏÂ ÏÈ‡Â‰ (˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂ
‡È˙· ¯‡Â·ÓÎ)76,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ÏÎ ˙‡ 'È·‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,(

‰ÂÂ‡˙˘ ÈÙÏ ,‰‡È¯·‰ ˙ÈÏÎ˙ È‰ÂÊ˘ ,ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚÓ ,‡˜Â„ Â˙È˙Á˙Ó
ÌÈÂ˙Á˙· ‰¯È„ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰"·˜‰77.

ïéðòå‰˘ÚÓ· 'È˘Ú‰ ÌÏÂÚ· ÂÂ˜Ï Â˙„Â·Ú È"Ú Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÚÂÙ ‰Ê
'ÈÙÎ ÔÂ˘ÏÓ 'È˘Ú Ï˘ ÔÙÂ‡·Â ,ÏÚÂÙ·78‰˜„ˆ‰ ÏÚ ÔÈ˘ÚÓ ÂÓÎ ,79,

ÔÂˆ¯ Â‰Ê˘ ÈÙÓ ‡Ï‡ ,Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·Ë „ˆÓ ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ÂÈ‡˘ ,ÂÈÈ‰Â

72(˙"Â˜Ï Ì‚ ‰‡¯Â .‡ ,„ ˙È˘‡¯· ‡"Â˙
‰-„ˆ˜ 'Ú ÂÏÒÎ Ó"‰Ò Ó"Â˙ .‡ ,‰Ó ÌÈ·ˆ

 ‰¯Ú‰Â91.
73(.‡ ÛÚ (¯˘ÂÈÂ ÌÈÏÂ‚Ú ˘Â¯„) ‡ ¯Ú˘
74(.· ,·Ó ·"Á
75(.Ê 'Ú Ì˘ ‰‡¯Â .ÂÓ˙ 'Ú
76(.ÍÏÈ‡Â Ï 'Ú Á"¯˙ Ó"‰Ò ‰‡¯Â .Â"ÏÙ

.ÍÏÈ‡Â ·È˜ 'Ú Á"Ú¯˙

77(.ÊË ‡˘ .‚ È˙Â˜ÂÁ· ‡ÓÂÁ˙ ‰‡¯
.Ì˘ ‡È˙ .Â ,‚"ÈÙ ¯"·„Ó· .‚"ÙÒ ¯"·

78(‡¯˜ÈÂ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ È¯Ó‡Ó ‰‡¯
'Ú ·"Á Â"Ï¯˙ Ó"‰Ò .ÍÏÈ‡Â ‡Ò˘˙ 'Ú ·"Á
„Î˜ 'Ú .‡Î˜ 'Ú Á"Ú¯˙ .‰¯ 'Ú Á"Ï¯˙ .ËÙ¯

 'Ú Ë"ˆ¯˙ .·ˆ˜ 'Ú .ÍÏÈ‡Â191.
79(ÛÒÂÈ ˙È· .· ,Á ‡¯˙· ‡·· ÈÎ„¯Ó

.(Ì„‡ ÏÎ ‰"„) Á"Ó¯Ò „"ÂÈ ¯ÂËÏ
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השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי...
.. ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות 

שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו 
בלימודם ובהתוועדותם, הנה בזה היא ההתקשרות ]היום יום כ"ד סיון[

ב"ה, ימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"ח

 תקנון מבצע הכנה ארצי ליוד שבט 
'איש וביתו'

לרגל יום קבלת הנשיאות י' שבט, כולנו – חסידי הרבי – מתאחדים 
בלימוד תורתו של הרבי, ”אשר בזה היא ההתקשרות"!

הלימוד יתמקד במאמר "באתי לגני" ה'תשל"ח שיוצא לאור בחוברת 
מבוארת, מאירת עיניים וקלה ללימוד.

את החוברת ניתן להשיג אצל הרכזים בקהילות חב"ד בערים השונות. 
חב"ד הארצי ובסניפים בערים השונות ובארגון נשי ובנות

בין הזוגות המשתתפים תתקיים הגרלה על זוג כרטיסי טיסה לרבי ועל 
שוברי קנייה בחנויות מובחרות. 

ההגרלה תתקיים בין הזוגות הלומדים  את המאמר פעמיים.

זמן המבצע: כ"ד טבת עד ט"ו בשבט

על מנת להירשם למבצע סמסו את המילה 'אנ"ש' לנייד:6232979550 
  gro.lihpela@ykslenakl:או לכתובת האימייל

במקרה של שאלות ניתן לשלוח סמס למספר:0777103-250 

הזוכים בזוג כרטיסי הטיסה, יקבלו עד  800דולר לכל כרטיס מימוש 
הזכייה עד לחודש חשוון ה'תשע"ט

מימוש שוברי הקנייה עד לתאריך כ"ט ניסן ה'תשע"ח



ב"ה

קרב יום

כלל אנ"ש

מתכוננים
ליו"ד שבט

בלימוד זוגי
איש ואשתו

ונוסעים לרבי יחדיו
הגרלה בין כל המשתתפים

בשיתוף: 

ליל שישי 
חסידי

 בני הזוג לומדים יחד 
 את מאמר "באתי לגני" תשל"ח, 

 מתוך חוברת מבוארת,
מנוקדת וקלה ללמידה

מדווחים על הלימוד באמצעות 
 שליחת המילה 'אנ"ש' בסמס 

למספר 055-9792326 או למייל 
lkanelsky@alephil.org

 ומשתתפים בהגרלה 
 על זוג כרטיסי טיסה, 

 וכן על שוברי קניה רבי-ערך 
בחנויות מובחרות
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לרגל יום הולדתו ה80 וזוגתו מרת ברכה תחי'.
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וילדיהם: שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, איילה שיחיו אייזנברג. 
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