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בפתח הקובץ

פנינים  בתוכם  המאגדים  בעבר,  נעשו  ליקוטים  הרבה  כשגרתית.  ותתקבל  ייתכן  שלפניכם,  החוברת 
וסיפורים המהווים אוצרות יקרים, מאת אנשים שראו בחייהם יותר מדבר ושניים, וזכינו שיעבירו גם אלינו 
מקצת מן האור ששטף רק אותם, ועלינו פסח. גם ביאורי תניא רבים נכתבו, שחלקם הגדול כנראה גם זכה 

לעריכה דקדקנית יותר, מאשר זה המוגש כאן לפניכם.

אך לחוברת זו רקע שונה, המעניק לה משמעות אחרת לגמרי, והופך את הקריאה בה – בתקווה שכולי-
האי-ואולי – מסיפוק יצר הסקרנות בלבד – לקריאה שבאה עמה דרישה להפנמה והפקת לקחים.

•

אם רוצים להגדיר את הרב ארנשטיין, ניתן לעשות זאת בכמה פנים ובכמה אופנים. יהיו כאלו שיהיו 
סבורים שתכונה אחת היא המאפיינת אותו יותר מכל, ואחרים יעדיפו להפנות את הזרקור לקו-אופי אחר 

לגמרי. אך דומה, שתכונה אחת יהיו מוכרחים כולם להסכים שיש לקחת בחשבון: הרצון להשפיע.

התאווה לידע קיימת בבסיס האדם, אחרת לא היינו הופכים מקטנים שאינם יודעים לדבר – לגדולים 
יותר גם מזו: התאווה להעביר  וענין. אצל הרב ארנשטיין היתה תכונה אחרת, גדולה וחזקה  יודעי ספר 
הלאה את מה שקנה באמצעות תאוות הידע הזו, הקיימת אצל כל אחד במינון שלו, ואצל הרב ארנשטיין 

– שלא במינון כלל.

הידע אצלו כמובן לא היה רק טכני ויבש, הוא היה עמוס-משמעות ומלא בדרישה נוקבת: יותר ממה 
שעלינו ללמוד אותו הוא נועד ללמד אותנו. באמצעותו אנו אמורים לסגל לעצמנו ארחות-חיים, המלאים 

ביראת-שמים והתקשרות למלכנו נשיאנו.

בשונה מהרבה בעלי-סוד, הרב ארנשטיין לא היה מוכן שהסוד שלו ישאר רק אצלו, ויבצר מאיתנו – 
כשם שהוא הלך מאיתנו. הוא לא היה מוכן שהתובנות אותם ספג עוד בבחרותו ביגיעה רבה ובהמון ויתור 
על נוחות בסיסית, לא יעברו הלאה גם אלינו – דיירי אזור-הנוחות. הוא התעקש להביא לנו במתנת-חינם 
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– אוצרות שקנה במחיר יקר.

החוברת הזו, אם-כן, אינה רק ליקוט של פנינים וביאורים ששמענו ורשמנו; היא ניסיון להגשים, ולו 
בעוד אחוז קטנטן, את שאיפת-חייו של הרב ארנשטיין – להשפיע הלאה, כמה שיותר, ממה שהוא רכש 

במאמץ רב. ואם המעיין הנובע הזה לצערנו פסק, לפחות נשמר את המים שהספיקו לנבוע ממנו.

•

בחוברת זו שלושה חלקים:

שהיו  ארנשטיין,  מהרב  לשמוע  שזכינו  וסיפורים  פנינים  אמרות,  של  מצרור  קטן  חלק  ראשון:  חלק 
שזורים במהלך התוועדויות ושיעורים רבים.

חלק שני: רשימה מההתוועדות האחרונה בחייו – ליל ב' דראש-חודש אדר ראשון, שערך לרגל סיום 
'שער האיחוד והאמונה' במסגרת השיעור תניא שהקפיד למסור דבר-יום-ביומו.

חלק שלישי: ביאור על פרק ל"ג בתניא מתוך שיעוריו של הרב ארנשטיין, שנרשם ונערך קלות ע"י אחד 
מהמשתתפים.

הוספה: מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עבור משתתפי שיעור התניא שנמסר על-ידי הרב 
ארנשטיין, מתאריך ראש-חודש אדר ראשון, עם הוספה בכתב-יד-קודש.

• • •

וכו'.  ומאמרים  קבצים  עוד  יצאו  שבעז"ה  ותקוותינו  השבעה,  ימי  סיום  לרגל  לאור  יוצאת  זו  חוברת 
וקודם-לכן נזכה לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המערכת
עש"ק פ' כי-תשא ה'תשע"ט
ישיבת חח"ל עיה"ק צפת

לשליחת סיפורים, התוועדויות, וחומר 
נוסף על הרב, אנא שלחו למערכת:

haddadmm770@gmail.com
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אמרות סיפורים ופתגמים

אמרות ופתגמים

א

ר' שלמה חיים סיפר על אחד מגדולי החסידים שהיה שד"ר. כשהזדקן הציעו לו שיהיה משפיע במקום 
אמירת  בשעת  עמו:  וטעמו  להצעה,  סירב  החסיד  למקום.  ממקום  להסתובב  עצמו  יטריח  ולא  מסודר, 
"ונתנה תוקף", בית הכנסת כולו בהתרגשות ובהתרוממות הנפש, אך ב"והוא רחום" של שני וחמישי, שגם 
שם ישנם ביטויים דומים מאוד, אף אחד אינו מתעורר. והסיבה לזה, ש"ונתנה תוקף" בא לבקר אחת בשנה, 

ואילו "והוא רחום" נמצא בכל שני וחמישי. אני רוצה להיות כמו ה"ונתנה תוקף".

ב

כשבא בנו של ר' שלמה חיים קסלמן בקשרי השידוכין, נסע ר' שלמה חיים נסיעה ארוכה ברכבת בכדי 
להשתתף ב'ווארט' שהתקיים בירושלים. 

נזר' היה  וה'אבני  נזר',  יהודי שסיפר לו שאביו היה אחד מתלמידיו הגדולים של ה'אבני  בדרכו, פגש 
מתארח בביתם פעמים רבות.

בדרך כלל היה מודיע מראש על בואו, אך פעם אחת שמע אביו קול דהירת סוסים, וחשש שה'אבני נזר' 
מגיע. אמרו לו בני הבית, אם הוא לא הודיע מראש לא ייתכן שזה הוא. אך הוא בשלו, כך היא הרגשתו.

יצא אביו בכדי לקבל את פניו של ה'אבני נזר' ולהביאו לביתו, כידוע שה'אבני נזר' היה הולך יד ביד, 
מכיוון שברחוב הלך בעצימת עיניים. ואכן ה'אבני נזר' היה שם.

בדרכם לבית, נזכר המארח שבביתו ישנה תמונה של אדמו"ר הזקן, וידוע שה'אבני נזר' נגד ענין התמונות 
במאוד, לכן רמז לבנו שיחליף אותו ויחזיק במקומו את ידו של ה'אבני נזר', והוא בינתיים ילך להוריד את 

התמונה. 
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ה'אבני נזר' הרגיש בעניין, וכשהגיע לבית התעקש לדעת על מה היה המעשה. לבסוף הראה לו 
המארח את התמונה. הוא הסתכל על התמונה ואמר: "זה שהוא כמו הרמב"ם זה וודאי, ואפשר כמו 

עוד תנאים. ." בעוד שהוא עצמו אינו יודע מי בתמונה.

כשסיפר זאת ר' שלמה חיים בכה מאוד, ואמר: איני מתפעל ממה שאמר ה'אבני נזר', אלא אני 
מתפעל לאיזו דרגה אפשר להגיע ע"י שמירת העניים. 

ג

לאחרי כ"ז אד"ר תשנ"ב, היו חסידים שהתלבטו האם גם עכשיו צריכים לנסוע לרבי שליט"א 
כבעבר, אמר על כך ר' מענדל פוטערפאס שיש לנסוע, ונימק זאת על פי הידוע שה"כלים ממשיכים 

אורות". 

ד

הספיק  ואף  והרש"ב  מהר"ש,  הצ"צ,  מתקופת  חסיד   - מבאריסוב   בער  שמואל  ר'  את  שאלו 
לראות את הריי"צ. מהי מדרגתו בהשכלה בחסידות ביחס לר' הלל  מפאריטש, וענה ר' שמואל: 

ביחס לר"ה אני כמו חתול, ושנינו יחד ביחס לצ"צ בהשוואה אחת ממש.

ה

הרופאים אמרו לא' התמימים בת"ת בליובאוויטש, שהוא צריך לצאת לטייל חצי שעה בכל יום. 
וחשב הת'  שבזמן סדר נגלה וחסידות זהו בזבוז זמן גדול, אבל בזמן השיעור תניא אין זה נורא, כי 
הוא כבר בקי בתניא, והשיעור אינו מוסיף לו במאוד. ההנהלה דיווחה על כך לרבי הרש"ב, וענה, 
שאכן יש לשמוע לרופא וצריך הוא לטייל, אך שיהיה זה בזמן סדר נגלה או חסידות אך לא על הזמן 

של השיעור תניא כי הוא ענין עצמי. 

ו

חסיד אחד היה בקי במסכת יבמות ישר והפוך. ששאלוהו מדוע בקי דווקא במסכת זו, ענה שישנו 
מאמר בלקו"ת שמדבר אדה"ז על אדם שבקי באיזה מסכת וכותב שם "כגון מסכת יבמות", ולכן 

בחר במסכת זו.
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ז

ר' ישראל יעקבוסון שאל פעם על מ"ש "חכם עדיף מנביא", שלכאורה החכם הוא משכיל והנביא 
נמצא בדרגה  ככל שלומד, הרי הוא מבין שאינו  וענה, שהחכם  יותר?  וא"כ הנביא עדיף  הוא עובד 
שעליה הוא לומד, ולכן יש לו מזה לב נשבר; ואילו הנביא, שהוא "איש האלקים" יש לו מזה הרגשת 

סיפוק, מרגיש מעצמו "משהו".

ח

ר' אבא פליסקין ע"ה דרש על מ"ש בפרשת קרח "ובני קרח לא מתו", שלכאורה הם אלו שהסיתו 
את אביהם לכל העניין ובפועל, קרח מת ובניו "לא מתו"?

אלא, שזהו ההבדל בין סוס זקן וסוס צעיר שטועים בדרכם ביער, כשהסוס הזקן מבין שטעה, כבר 
קשה לו לחזור, אבל הצעיר, אפילו שהתרחק מהר מאוד לעומקו של יער, כשקולט טעותו, הוא חוזר 

במהירות חזרה. 

ט

שעות  חמש  לישון  יכולים  היינו   - )ישנונים(  "פאפערס"  היינו  צעירים  שהיינו  אמר:  מענדל  ר' 
בהעלם אחד..

י

הרשב"ץ בצעירותו זרק נעל על חסיד זקן שרצה לתרץ צ"ע של הצמח צדק, בטענו שהרבי אמר 
צ"ע ולכן א"א לתרץ. פעם אחת, תירץ הרבי שליט"א צ"ע של הצ"צ ואמר "אני מקווה שאף אחד לא 

יזרוק עלי נעל. .".

יא

יהודי אחד שהיה לץ ובעל חוב גדול,  שאל את אחד הצדיקים, מדוע גזר עליו הקב"ה שיהיה בעל 
חוב.. ענה לו הצדיק: באמת, נגזר עליך שתהיה עשיר, אך מה לעשות שאת כל תענוגך הינך מבזבז 

בליצנות ולכן לא נשאר תענוגים בכסף. 

יב

ר' וועלועל קסלמן היה תקופה ששימש כדוור בכפר חב"ד. כאשר היה מגיע מכתב מכ"ק אד"ש 
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מה"מ היה עוזב הכל, מחפש במיוחד את אותו חסיד אליו ממוען המכתב, ומוסר לו אותו בהתרגשות 
גדולה. 

יג

קריאת  כמו  תהיה  שלי  שהתפילה  שהלוואי  אומר,  שהיה  האראדאקער  דוד  ר'  החסיד  על  מספרים 
עיתון. ששאלו אותו הבחורים אם הוא קרא אי פעם עיתון, ענה שלא, אבל הוא ראה את ההתלהבות 

שאנשים קוראים עיתונים, ואת אותה התלהבות הוא רוצה שיהיה לו בתפילה.

סיפורים שסיפר הרב מחייו

 א

באחד הפעמים בהם ביקר אצל הרבי שליט"א מלך המשיח פגש במטוס בעת נסיעתו לארץ הקודש, 
יהודי שלמד בתומכי תמימים ב-770 וזכה להרבה 'קירובים' מהרבי הריי"צ ומהרבי שליט"א, אותו יהודי 

פרש בשלב מסוים ועסק בקירוב יהודים לתורה ומצוות, אך בדרכים שונות ומשונות. 

ב

הרב ארנשטיין זכר את הימים בהם זכה אותו יהודי לדבוק בדרך האמת וכאב לו מאוד על מעשיו כעת. 
מתוך רגש של אהבה וחיבה, ומתוך אכפתיות מלאה הוכיחו קשות על מעלליו. "דברים היוצאים מן הלב 

נכנסים אל הלב" - היהודי קיבל את הדברים ובכה רבות. 

רחב  וידע  ברורה  שפה  בעל  אמת  באיש  פה  שמדובר  לקלוט  לו  גרמה  ביניהם  שהתגלגלה  השיחה 
בחסידות, הוא נתן לו את הכרטיס ביקור, וביקש שיבוא להתוועד בישיבתו במרכז הארץ. למעשה, לא 

אסתייע מילתא.

ד

כשחזר מהרבי שליט"א מלך המשיח בסיום שנת 'הקבוצה', המשיך ללמוד בישיבה בכפר חב"ד תקופה 
ארוכה, במהלך שנים אלו לאחר פטירת משפיעו המובהק ר' שלמה חיים נתקשר אל המשפיע המפורסם 

ר' מענדל פוטערפאס. 
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ה

גיוס המוני,  כיפור', בעקבות המלחמה הקשה הכריז הצבא על  יום  'מלחמת  בשנת תשל"ד פרצה 
מלמדים רבים מהתלמוד תורה בכפר חב"ד גויסו באותה תקופה, ונוצר צורך במחליפים. 

מנהלי התלמוד תורה פנו אל הרב ארנשטיין, שלמד אז בישיבה בבקשה שימלא את מקומם של אחד 
המלמדים. הוא פנה אל ר' מענדל ופרס בפניו את הבעיה: הוא אמנם הבין את הצורך בקבלת ה'מילוי 
מקום' אך נפשו חשקה להישאר בישיבה. ענה לו ר' מענדל לאחר מחשבה קצרה: מכיוון שאתה כבר 
אחרי 'קבוצה' ואם אתה לא תיקח את התפקיד על עצמך תמים אחר יאלץ לעשות זאת, עדיף שאתה 

תעשה זאת. 

זאת  עם  שיחד  כמובן  תורה.  בתלמוד  ללמד  והחל  עול  בקבלת  התפקיד  את  קיבל  ארנשטיין  הרב 
המשיך את לימודו בישיבה בשעות אחר הצהרים והערב, בלילות לאחר סיום סדרי הישיבה היה מכין 

את השיעורים.

שבת אחת, בעקבות עייפות רבה שנצטברה במהלך השבוע, איחר לסדר חסידות בוקר בכ-3 דקות. 
כשנכנס לזאל צעד במהירות למקומו, ר' מענדל שם לב לכך ממקום מושבו, וקרא לו. למשך כשעתיים, 

הוכיחו ר' מענדל על גודל החשיבות של 'שמירת הסדרים'. 

כשסיפר הרב ארנשטיין את הסיפור הנ"ל, אמר שמכך הבין את גודל 'אהבת ישראל' של ר' מענדל, 
שהיה מוכן לוותר על סדר חסידות שלם לצורך חינוך הבחורים. 

ו

כשדיבר עם מושפעיו ותלמידיו אודות 'עבודת התפילה' הורה אשר תחילת התבוננות בתפילה היא, 
במבואר בפרק מ"ד בתניא אודות אהבת היהודי לקב"ה מצד זה שהוא "נפשו וחייו האמתיים" וכנרמז 
בפסוק "נפשי איותיך בלילה". ולאחרי שהעניין זה נחקק בראש ע"י ההתבוננות במשך כמה שבועות 

כל יום קודם התפילה, אפשר להמשיך הלאה.

ז

פעם אחת, כשנשאל הרב ע"י תלמידיו, מהי התועלת בעבודה הפנימית בימי הבחרות, הרי בעוד כמה 
שנים יהיו כולם אברכים - בעלי בתים וקצת פחות שקועים בעבודת ה'? העיד הרב על עצמו: אמנם גם 

תפילתי היום אינה כימי בחרותי, אך בכל זאת הרושם ניכר. 
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פתגמים:

א

כתוב בגמרא: "חתך לו את ידו נתן לו דמי ידו.. חרשו – נותן לו דמי כולו", וי"ל בדרך הצחות: מי 
שלא יודע "לשמוע" אינו שווה כלום.

ב

שליח ר"ת למדן ירא שמים חסיד, וקודם לכל: שנורר. 

ג

"מגוי לא חסיד",  דוד המלך אומר בתהילים:  זוהי מילה מגונה - שהרי  יודעים ש"מתנגד"  מהיכן 
וידוע מארז"ל ש"עיקם הכתוב" וכו'.

ד

נאמר אודות המצב לאחר הסתלקותו של משה רבינו "פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, אוי 
לאותה בושה אוי לאותה כלימה"  - שלכאורה מהי הבושה, הרי זהו העניין הכי טבעי שהתלמיד אינו 
כמו רבו? אלא: כל זקני ישראל היו תלמדי חכמים גדולים, והיו צוחקים על אותו נער צעיר שכל היום 
סביב משה רבינו ולא עוזב את האוהל. ובפועל, כשנסתלק משה, ראו שיהושע הוא נשיא הדור, והוא 
מקבל ממשה ופניו כ'פני לבנה', וכמובן שלא נופל בגדלותו מהם. על זה אמרו "אוי לאותה בושה" שלא 

היינו דבקים במשה רבינו כתלמידו יהושע )בשם המלמד שלו(.
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מדוע כל כך חשוב לערוך 'סיום'?

כשאנחנו יושבים להתוועדות של סיום על שער היחוד והאמונה, כדאי להקדים בקשר לחשיבותה של 
סעודת 'סיום' בכלל.

את החשיבות של 'סיום' רואים בהנהגה של הרבי, שהורה לערוך סיומי רמב"ם גדולים בכל השטורעם; 
ויותר מכך, לא רק בסיום כל הי"ד החזקה – אלא אפילו בסיומי הלכות מתוך כל הפ"ג הלכות, הרבי עודד 

את עריכת ה'סיומים'.

]ב-770, לפעמים אנחנו שומעים את ר' מנחם גערליצקי מכריז על סיום של "גאנץ הלכות ציצית"... 
את  ללמוד  שסיימנו  כך  על  מצוה  סעודת  שמקיימים  העיקר  אבל  פרקים,  בשלושה  רק  מדובר  אמנם 

הלכות ציצית[.

מהו הענין בזה? הענין הוא, שכשאני עורך סעודת מצוה לרגל ה'סיום' – אני מוכיח שהענין חשוב ויקר 
אצלי.

בספר 'לשמע אוזן' שחיבר ר' זלמן דוכמן, ישנו סיפור מיוחד בקשר לזה.

]אגב, ר' זלמן היה 'טיפוס' בפני עצמו. הוא היה מהתמימים בליובאוויטש, גבאי ב-770. קרה פעם 
שהוא התעלף בהתוועדות של הרבי בשבת. הוציאו אותו החוצה, החיו אותו וכו' – והוא חזר פנימה. הרבי 
שאל אותו: "מה קרה?" והוא השיב, שהנשמה שלו רצתה לצאת מהגוף, אך בגן עדן לא קיבלו אותה, 

ואילו הגיהנום סגור בשבת... לכן נאלצו להחזיר אותה לגוף...[

לר' זלמן היה סבא חסידי, ר' מרדכי יואל דוכמן, שקיבל מר' אייזיק מהומיל. בספרו מובא שר' אייזיק 
ראה פעם חברותא שסיימו מסכת, אך לא ערכו סעודת מצוה – והוא הקפיד עליהם מאוד.

לכאורה, על מה הקפידה? מדוע חשוב כל כך לערוך סעודת מצוה? ]מילא, אילו היו כאן בישיבה – הרי 

התוועדות חסידית



זכרון הרב משה מרדכי

בסעודת מצוה ישנם כל מילי דמיטב... אבל בעבר, סעודת מצוה הכילה בסך הכל חתיכת לחם עם הערינג. 
מה כל כך מיוחד בזה?[

הענין הוא, שסעודת מצוה מבטאת את הקשר שלי לענין. עד כמה אני אוהב וחשוב לי מה שלמדתי.

המקור לכל ענין של שמחה בסיום לימוד ענין בתורה, הוא בשמחת תורה. מדוע כל כך שמחים בשמחת 
תורה? כי סיימנו ללמוד את כל חמישה חומשי תורה! האם יש בכך טירחא גדולה כל כך – בלימוד החומש 
היומי, שנים מקרא והקשבה לקריאת התורה? ובכל אופן, כשסיימנו ללמוד את התורה כולה, אזי ישנה 

השמחה הגדולה ביותר.

לימוד התניא – נוגע בנפש!

זו המטרה של ההתוועדות הנוכחית: להוסיף יותר ויותר חיות בלימוד התניא. זו אחת הבעיות שישנן 
היום: הרבה פעמים לומדים חסידות, אך לא ממש מחוברים ללימוד. בסדר, אני לומד גם חסידות... אבל 

אני לא מרגיש שממנה אני מקבל את כל החיות – "אור וחיות נפשנו", חיי נפשו ממש.

כדי להגיע למצב כזה, שבו חסידות הופכת להיות החיים שלנו – זקוקים לתניא. מי שמשקיע היטב 
בלימוד תניא, מחובר לתניא ו'חי' עם תניא – מלבד כל המעלות הנפלאות שבדבר – נפתחים לו השערים 

לכל שאר הענינים שבלימוד חסידות.

זה אחד הענינים שאני מנסה לפעול, כשאני מנסה להעביר את המורשת – את מה שקיבלתי מחסידים 
אני  ומה  אני  ומי  יותר מקושרים,  הרבה  היום  ]למרות שכמובן, התמימים  הצעירים  לתמימים   – זקנים 

שאשפיע עליהם...[.

אפשר היה לראות אצל חסידים זקנים, שלימוד התניא היה ממש בנפשם. ר' מענדל פוטרפס, לדוגמא, 
עם כל עיסוקיו הרבים היה מקדיש שעות על גבי שעות כדי לבחון בחורים בתניא בעל פה. היתה לו, לר' 
מענדל, אהבת ישראל עצומה; ועם זאת, מי שלא ידע בעל פה את י"ב הפרקים הראשונים של התניא, לא 

היה נחשב עבורו לאדם בכלל.

ר' מענדל היה מוסר שיעורי תניא במשך שנים רבות. לומר שבשיעורים הללו התווספה לנו הרבה השכלה 
בחסידות? – נו... אבל החסידישקייט, ההתקשרות, הלחלוחית... בסוף ימיו, כאשר לא היה בכוחו למסור 
את השיעור, ביקש ר' מענדל מהרב חיים לוי יצחק גינזבורג שיחליף אותו באמירת השיעור. ואז, באותם 
ימים, היה ר' מענדל מגיע בכל יום בשעה שש וחצי, ומקשיב לשיעור כאחד התמימים. אמנם הוא היה בן 

שמונים וכמה, אבל הוא לא ראה את עצמו פטור מלימוד התניא.

זו הנקודה שראיתי אצל ר' מענדל; וכך אצל שאר החסידים הזקנים, לימוד התניא היה בנפשם. ההשקעה 
הזו בלימוד התניא, עוד פעם ועוד פעם... כי בספר הזה טמונים כוחות בלתי מוגבלים. וכפי שאדמו"ר הזקן 
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אמר, שעל ידי לימוד פרק אחד בתניא אפשר להיות חסיד כמו אברהם אבינו.

]במענה לשאלה: האם מדובר בסגולה רוחנית, או שבפשטות – מלימוד התניא מגיעים להבנה בשאר 
ההמשכים וכו'? – השיב:[

לא יודע. אינני יודע איך להסביר זאת, אבל העובדה היא, שכל אלו שהגיעו להישגים גבוהים בלימוד 
החסידות – אצל כולם, ההצלחה הגיעה מהשקעה בלימוד התניא. מי שלא השקיע בתניא, לא הצליח 
לאחר מכן גם בהמשכים או בלקוטי שיחות. את ההסבר לכך איני יודע . אבל, מבחינה עובדתית – מי 
שהחיים שלו שקועים בתניא, החיבור שלו לחסידות הוא פנימי. הוא נמצא בעולם וברמה אחרת לגמרי.

איך אפשר להחיות, אם אנחנו לא חיים?

צריכה להיות חיות בתניא, חיות פנימית. זו גם הדרך היחידה שעל ידה יוכל תמים להחיות אחרים, 
לקרב יהודים אחרים לחסידות, שהם ידבקו בחיות שלו.

יכול בחור לא להשקיע בתניא, וכשהוא ירצה ללמד הוא יציץ קודם בפניני התניא, בספר של הרב פרנק 
או בספר של – להבדיל בין החיים – הרב אברג'ל. הוא עצמו לא מחובר לזה. הוא לא דבר אחד עם זה. 
בחור ששמע תניא ממי ש'חי' עם התניא, וחזר על התניא, הוא עצמו 'חי בעצם' – ממילא ביכלתו להיות 
'חי להחיות'. אבל בחור שעושה טובה ומשתתף בשיעור תניא, אינו מחובר לתניא ואינו חוזר על הלימוד 
– מה הפלא שאחר כך לא תהיה הצלחה גדולה כל כך בלימוד תניא עם יהודים מבחוץ, כפי שהיה בעבר? 

הכל מתחיל מכך שחסרה אצלנו עצמנו את החיות הגדולה הזו בתניא, כמו שהיתה צריכה להיות.

טוב, אין ענין באמירת דברי מוסר... צריכים להדגיש את החיוב, את השמחה. ה' הטוב יתן שבאמת 
נהיה מחוברים. שספר התניא באמת יגלה אצל כל אחד את האיתן שבנשמה, הפנימיות שבנשמה, התוקף 
שבנשמה. שבאמת נעשה נחת רוח לרבי; והעיקר, שהרבי יעשה לנו נחת רוח, ויתגלה תיכף ומיד ממש.

לחיים! לחיים ולברכה!

לייקר בזמן, ולא להתחרט אחר כך...

הרבה פעמים, דבר שנמצא בידיים שלנו – אנחנו לא כל כך מחשיבים אותו. לא מייקרים אותו. אחר 
כך, כשכבר אין לנו את הענין וקשה לנו להשיג אותו – רק אז אנחנו תופסים את החשיבות, ומתחילים 

פתאום להצטער, כמה חבל...

יוצא לי לפגוש לפעמים כל מיני בוגרים, שמדברים כולם באותו סגנון: "אוי, כמה חבל שלא לקחתי 
את שיעור התניא ברצינות... כמה חבל"... כשהוא נמצא בישיבה, זה לא ממש אכפת לו, ואחר כך כשהוא 

תופס את זה... כבר מאוחר...
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היה בוגר אחד שאפילו הגדיל לעשות וטען כלפיי בחריפות גדולה יותר –

מגיע אלי אותו בוגר, והוא מלא בתרעומת: "למה הרב לא הכריח אותי להיכנס לשיעור תניא? אז לא 
הבנתי כמה זה חשוב, כמה זה קריטי. רק היום אני מרגיש. הרב היה צריך להכריח אותי!"

ואני כולי תמה: איך בדיוק הייתי אמור להכריח אותו – בכח הזרוע? אני חושב שהוא בעל זרוע גדול 
ממני...

ובכל אופן, הענין הוא כאמור – בספר התניא נמצאות הסגולות הגדולות ביותר. כפי שאדמו"ר הזקן 
התבטא, שמפרק תניא אחד אפשר להיות חסיד כמו אברהם אבינו. או – כפי שהזכרנו בהתוועדות קודמת 
מדברי אדמו"ר הריי"צ, בתש"ד – שמי שמתבונן בפרק ה' בתניא אליבא דנפשיה, הנה בהכרח שיתעורר 

באהבה ויראה.

המכתב שקיבלתי מהרבי בדיוק היום

בהשגחה פרטית, התאריך שבו אנו מתוועדים הוא בליל ב' דראש חודש אדר ראשון. בתאריך הזה, לפני 
לתלמידים שהשתתפו  מלך המשיח שליט"א  כמה מכתבים מהרבי  קיבלתי  בדיוק,  ושש שנים  ארבעים 

בשיעורי התניא שמסרתי בישיבה תיכונית.

באותה תקופה היינו בגלות, בארץ ישראל, ולא יכולנו בשום אופן להגיע לרבי )רק לאחר זמן, ואחרי 
הרבה ניסים, הגענו לרבי סוף סוף(. היה לי אז שיעור תניא קבוע בישיבה התיכונית כפר גנים, ליד פתח 

תקוה. לפעמים היינו יושבים ומתוועדים קצת. לפני י' שבט כתבנו כולם יחד לרבי.

מאוחר יותר, הגיעה אלי מעטפה מאוד עבה מהרבי. היו בה חמישה מכתבים, חמישה חתימות יד קדשו. 
שני מכתבים מתוכם היו כללי-פרטי שיועדו עבורי: אחד מזאת חנוכה, ואחד ממוצאי שבת, ליל א' אדר 
ראשון תשל"ג; שניים לתלמידים של שיעור התניא; ועוד אחד אישי לגמרי עבורי, שעסק בנושאים אישיים.

אף פעם לא קיבלתי מכתב מהרבי על שיעורי תניא אחרים; אבל באותה שנה, כנראה, הרבי ידע שאני 
במרה שחורה ובמשבר – הרחק מ-770 – וזקוק לעידוד מיוחד... כך קיבלתי עוד חמישה מכתבים.

במכתב מהתאריך של היום, הרבי מדבר על הלימוד מאותה שנה – שנת השמיטה, שנה מעוברת, ושנה 
שבה חלו בשבת גם ראש השנה, גם ראש השנה לחסידות וגם י' שבט. הרבי מסביר במכתב את ההוראה 
– שצריכים לעסוק בענינים של מעלה ובענינים של מטה, מתוך מנוחה ותענוג. אבל יש כאן עוד משהו 
מיוחד, משהו שמעולם לא היה – ההוספה של הרבי בכתב יד קדשו בסיום המכתב: "הצלחה בתלמוד תורה 

ביראת שמים".

זה פלא. בדרך כלל, גם לי הרבי היה כותב "בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים". אבל כאן – כשמדובר 
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על כאלו שלומדים תניא – הרבי מוסיף, "הצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים".

או  חול,  בלימודי  המוח  את  שמטמטמים  בחורים  תיכוניסטים.  על  מדובר  כאן?  מדובר  מי  על  והרי 
באינני-יודע-מה, ופעם אחת בשבוע – שעה בשבוע – משתתפים בשיעור תניא; אבל הרבי עד כדי כך 

מחשיב את הענין של לימוד תניא, ונותן להם ברכה כזו.

בכלל, זהו דבר פלא שרואים אצל הרבי:

כולנו יודעים עד כמה יקרה המסגרת הזו, שנקראת 'תומכי תמימים'. 'תמימים' – זה הייחוס הכי גדול! 
הם חיילי בית דוד, בנים של הרבי, הם אלו שזכו להכנס ללגיון של מלך שלא כל אחד יכול להכנס אליו.

וכאן, מגיע הרבי ומרחיב את זה: גם אם מדובר על דתי לאומי, עם ה... כמו שקראו לזה פעם: 'הכיפה 
של הגרושים' ]אתם לא יודעים מה זה גרושים... כיפות בגודל של מטבע[. עם בלורית לא קטנה. אבל, 
הוא לומד תניא? – אם הוא לומד תניא הרבי מצפה ממנו להיות נר להאיר, שיהיה מוסיף והולך ואור, 
שיאיר את עצמו ואת סביבתו, ושיצליח בלימוד התורה באופן של שבת ובאופן של תענוג. כל אותם 

דרישות שדורשים מהתמימים – נדרשות גם ממנו.

הרבי הוא "טוב עין הוא יבורך". הוא לא משאיר את הענין בתחום המצומצם, הפנימי, המשפחתי; הוא 
מרחיב את הענין כך שכולם שייכים אליו.

אבל אם אפילו בחור בישיבה תיכונית שלומד תניא, הלימוד פועל עליו עד כדי כך – על אחת כמה 
וכמה כשמדובר בתמימים, בנים של הרבי כפשוטו. בודאי שכל בחור שייך ללימוד תניא כמו שצריך, 

ושהלימוד יפעל אצלו "הצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים".

מה שקיבלתי מיד קדשו של הרבי

אולי יכול להיות – אני לא יודע – שבגלל שראיתי את היחס המיוחד של הרבי ללומדי התניא, אני 
'נוגע בדבר'... אני משוחד... אני רוצה שהתמימים יחיו עם תניא.

נכון, זה נכון.

– מה גם, שבהשגחה פרטית קיבלתי מהרבי בסך הכל ארבעה דברים בדפוס: קונטרס י"ב תמוז תרפ"ח, 
מאמר "ושאבתם מים בששון" של הצמח צדק, ספר התניא עם כל השערים, שהודפס לי"א ניסן תשמ"ב 
ו"קיצורים והערות לתניא", שהרבי חילק בערב ראש השנה תש"נ. בהשגחה פרטית, שנים מתוך ארבעת 

הדברים שקיבלתי מידו הקדושה – היו תניא, וקיצורים והערות לתניא.

]התמימים החלו להתעניין בחלוקות הנ"ל ובמהלכן, ושאלו האם יש לרב תיעוד בתמונות או בוידאו[.
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לא חיפשתי את עצמי בוידאו. קיבלתי מידו הקדושה של הרבי; אם רואים אותי, או לא – לא היה לי זמן 
לחפש... אם תמצא אותי, אגיד לך תודה.

אמנם, יש לי תמונה מהחלוקה של ו' תשרי תש"נ. רואים אותי מקבל מהרבי את המעטפה הצהובה – זו 
היתה מעטפה צהובה אמריקאית, שבתוכה היו ארבעה פריטים: מכתב כללי של "תהא שנת ניסים", מאמר 

"ושאבתם מים בששון", דולר ולעקאח.

זה היה משהו בלתי נתפס. בבוקר התפלל הרבי כשליח ציבור, נסע לאוהל, חזר בערב, התפלל מנחה – 
שוב כשליח ציבור – ואחריה מעריב, ואחרי התפילה אמר שיחה. מיד אחר כך היתה החלוקה שנמשכה, אני 
מעריך, עד אחת או שתים בלילה. זכורני שבמהלך החלוקה, ניגש הרב יעקב יהודה העכט – שהיה מאוד 
מקורב לרבי – והציע לרבי שיעשה הפסקה ויטעם משהו... הרבי הרי עומד על רגליו הקדושות מהשעה 

עשר בבוקר ועד אחת בלילה!  הרבי השיב שאין לו זמן כעת לחשוב על זה, ואולי מחר...

– בכל אופן, ייתכן שכשראיתי את היחס המיוחד של הרבי לתניא, זה גרם לי להיות קצת 'נוגע בדבר'...

הנמנעים משמיעת חסידות – "מאבדים עצמם לדעת"

לפעמים, יש לבחורים תרעומת עלי, מדוע אני לא כל כך מרוצה מאלו שלא משתתפים בשיעור תניא. מה 
חסר לבחור שלא משתתף בשיעור תניא?

דיברנו על כך בכמה הזדמנויות. הרבי הריי"צ מדבר על מצב כזה שלומדים חסידות, חוזרים דא"ח, וישנם 
כאלו שנמנעים מלהשתתף. יכול להיות שהוא צריך ללמוד עכשיו רמב"ם; יכול להיות שהוא צריך ללמוד 
הרבי  קודש של  אגרות  כאן  לנו  יש  טובות... – האם  סיבות  מיני  כל  להיות  יכולות  ומשיח;  גאולה  עניני 

הריי"צ, כרך א'? ובכן, כך כותב הרבי הריי"צ – זה באגרת רצ, עמוד תקיד:

"כל אשר מגזע החסידים מחוייב הוא בחובת גברא לבוא לשמוע דא"ח כי הרבנים מאנ"ש שי' אשר בכל 
אתר ואתר, שלוחא דמרנא ורבנא הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הם וכמאמר כל 
האומר דבר בשם אומרו כאלו בעל השמועה עומד לפניו, ודבר ברור הוא אשר בעת אמירת דא"ח מאיר 
בבחי' מקיף הארת נשמת בעל השמועה ואשרי האיש הזוכה לחזור דברי קדש אלו בהרגש פנימי ע"י הקדמת 
עבודה שבלב זו תפלה, וזכות גדול הוא לאלו העומדים לשמוע, אשר בשמיעה זו )גם אם אינם מבינים עומק 
הדברים( זוכים להתקשר ולהתדבק בת"ח וכבר גזרו אומר שכל הדבק בת"ח מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק 
בשכינה ממש, והדביקה בת"ח הוא ע"י שמיעת דברי תורתם הק' ולשמור ולעשות את כל אשר ציוו בהידור 

מצוה ובעבודה שבלב.

ואל יאמר האומר הן אני עץ יבש, ואינני מבין מה שאומרים, הנה העדר ההבנה והידיעה הוא לפי שלא 
למד, ילמוד וידע, וגם איש הפשוט )אשר מצד חושיו א"א לו לידע( יש לו זכות גדול בשמיעה זו וכמאמר 
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אע"ג דאיהו לא חזי מזלייהו חזי, ועוד דאי' בזהר עלמא תתאה כגוונא דעלמא עילאה, והאיש הדוחק עצמו 
בעלמא דין לשמוע דברי תורה הגם שאינו מבינם )הנה העדר ההבנה הוא רק בהארת הנשמה המלובש בגוף, 
שחומר המוח שלו הוא פשוט, או שלא למד בילדותו וכדומה אבל הנשמה שלו יודעת ומשגת כו'( הנה 
לאחר מאה ועשרים שנה זוכה לשמוע דברי תורה בההיכל שדחק עצמו, ושם הוא מבין ומשיג, וזהו ותורה 

אור.

ועון אלו המונעים עצמם מלשמוע דא"ח בסיבות שונות, אשר מלבד זאת  גודל חטא  זה מובן  ומכלל 
שהם בטלים מדברי תורה )ובהם כאלו אשר סיבת העדר הילוכם לשמוע דא"ח הוא מפני ענינים שונים של 
כבוד או פניות עצמו לבד זאת שהם מדות רעות היפך הכוונה של ענין הלימוד דא"ח אשר העיקר שיפעול 
בעבודה בפו"מ בבירור וזיכוך המדות, להיות עוצם עיניו מראות ברע ואוטם אזניו מלשמוע דב"ט, ובולם 
פיו מלדבר דברים בטלים שקר ורכילות כו'( הנה עוד זאת שהם ר"ל מאבדים עצמם לדעת, אשר לא יזכו 

לכנוס בהיכלי התורה".

נותן לאותם שלא באים לשמוע חסידות? – מתאבדים...  זאת אומרת – מהו התואר שהרבי הריי"צ 
"מאבדים עצמם לדעת". כאשר אתה שומע בסעודה השלישית מאמר של הרבי – אתה תהיה עם הרבי; 
ואם אתה נמנע – אתה "מאבד עצמו לדעת". כך הרבי הריי"צ קובע. אני לא קורא את כל המכתב, אבל זה 

מזעזע.

כשחסיד זקן הקשיב לשיעור בישיבה 

מהסיבה הזו, היה תמיד דבר פשוט אצל חסידים: אם כעת אומרים חסידות – כולם באים לשמוע.

סיפרתי בזמנו על ר' מאיר בליז'ינסקי עליו השלום – הוא היה יהודי שקירב אלפים לרבי ולחסידות, 
והיה בר דעת עצום בחסידות – שבסוף ימיו, לאחר פטירת אשתו, היה מגיע בקיץ לנופש של כמה שבועות 

בצפת, אצל נכדתו הרבנית הנדל.

מה יש לר' מאיר לעשות שם, בקרית חב"ד? הוא הלך, איפוא, לישיבה. בשעה שש וחצי, ראה ר' מאיר 
שיש שיעור תניא – ניגש לארון, ולקח תניא. אני ממש 'התפוצצתי': מדובר הרי באדם שיכול להיות סבא 
שלי, יש לו נכדים הרבה יותר מבוגרים ממני; ובכל זאת הוא יושב ומקשיב כך, בתמימות – לא כמו איזה 

'מתנגד' שעושה רושם. פשוט מקשיב.

אחרי השיעור, היה ר' מאיר ניגש אלי עם שאלות: "למה אמרת כך", "למה לא הסברת כך". בשיעור 
עצמו הוא לא העז, חלילה, לפצות פה... ואני 'התפוצצתי', לא יכולתי להכיל את זה. אבל אצלו – זה היה 
הדבר הטבעי ביותר. ולמה? כי כך הוא חונך: אם לומדים תניא כך, ברבים, הרי "חבר אני לכל אשר יראוך". 

איך אפשר להשתמט מזה?
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זה היה הדור ההוא, איך אומרים... שלא רצו להיות 'מתאבדים'. זו הנהגה טבעית אצל חסיד – להיות 
מחובר לענין.

היום, הרבי שלנו – הרבי מלך המשיח – הרבה יותר אדיב... הוא לא מדבר בסגנון הזה של 'מתאבדים'. 
הרבי מדגיש רק את הטוב. בשיחה של ג' תמוז תנש"א, הרבי מדבר רק על הענין החיובי: לבוא לשמוע 

חסידות, להצטרף...

ציווה  המשיח  מלך  הרבי  סוף,  סוף  הרי   – הריי"צ?  הרבי  של  המכתב  את  מזכיר  אני  זאת  בכל  ולמה 
להדפיס את האגרות קודש של הרבי הריי"צ. היו הרבה מכתבים שלא היו מתאימים לפירסום, והרבי הורה 

להשמיט אותם; ובכל זאת – את המכתב הזה לא השמיטו. אז יכול להיות שיש ענין לדעת גם אותו.

בכל אופן, הנקודה היא – לחזק עוד יותר את הקשר שלנו לענין.

צריכים לדעת ש"הימים האלה נזכרים ונעשים". היום לפני ארבעים ושש שנים – בדיוק באותו לילה, 
נתן את ברכתו הקדושה לאלו שמשתתפים בשיעור תניא: "הצלחה  ליל אור לראש חודש אדר – הרבי 
לתלמוד תורה ביראת שמים". הרבי מדבר במכתב על להיות מחובר, ללמוד באופן של תענוג ושל שמחה...

תכל'ס, שבאמת נהיה מחוברים לענין. יש עוד הרבה מה לומר...  אבל, טוב, לחיים לחיים.
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פרק ל"ג

הדרך לשמחה אמתית 

הקדמה קצרה

פרק ל"ג בתניא מגיע בהמשך לפרקים ל' ול"א בהם מבאר אדמו"ר הזקן כיצד ניתן להגיע לשמחה. ע"י 
התבוננות - שבכל לימוד תורה ועשיית מצווה שיהודי עושה, הוא מוציא את נפשו ממאסר הגוף והנפש 
הבהמית, והרי זה כשמחת בן מלך "שהי' בשבי' וטוחן בבית האסורים ומנוול באשפה ויצא לחופשי אל בית 

אביו המלך", שאין לך שמחה גדולה מזו, כן הוא בקיום התומ"צ שמחבר נפשו עם שרשה בקדושה.

וזהו ע"י התבוננות באחדות ה' באופן של  ניתן להגיע לשמחה  בפרק זה מבאר רבינו דרך חדשה כיצד 
העמקה וציור בשכלו.

המושג אחדות ה' על פי תורת החסידות מתפרש שאין מציאות חוץ מהקב"ה, לפיכך כשיעמיק בעניין 
זה יבוא לידי שמחה, כי כשם שמלך גדול למשל הי' מגיע לשכון )באופן קבע( בדירת איש הדיוט ושפל 
אנשים, איש ההדיוט הי' שמח שמחה גדולה; כ"ש וק"ו שישמח האדם כאשר יודע שמלך מלכי המלכים 

הקב"ה שוכן בקרבו ממש.

. . .

בעתים  בנפשו  כשרואה  ובפרט  האמיתי'  הנפש  שמחת  תהי'  זאת  עוד 
מזומנים שצריך לזככה ולהאירה בשמחת לבב

שמחת הנפש האמתית

לכאורה צריך להבין מהו הלשון שמחה 'אמתית' וכי ישנה שמחה שאינה אמתית?

הביאור בפשטות הוא: אכן כל השמחות המגיעות לאדם מענייני העולם הזה, כגון, ריבוי כסף וזהב או 
שיש לו הצלחה בבני חיי מזוני רוויחי והוא שמח מכך, הרי אין שמחה זו אמתית, מפני שאמת הוא דבר נצחי, 
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ועניני עולם הזה הם נפסדים וממילא אינם נצחים ואמתיים. ומה גם שיתכן שיהי' אדם שיהי' לו הרבה כסף 
ואוכל וכו' אך באם הוא לא יוכל ללכת ברגלו או שאסור לו לאכול מאכלים מסוימים, הנה לא יוכל לשמוח 

מהעניינים הגשמיים שיש לו. 

מלבד זאת, הנה גם אדם ששמח מכך שלומד הרבה תורה ומחדש חידושים רבים, באם שמח מצד הישות 
מכך  שמחה  היא  אמתית  ששמחה  כיון  אמתית;  שמחה  זו  אין  וכו',  מצוות  הרבה  כך  כל  שקיים   - שלו 

שהיהודי מתקרב להקב"ה ומתבטל אליו ולא מחמת ישותו ומציאותו של האדם.

הירוד  מצבו  מחמת  עצבות  ליהודי  שנופל  שבמקרה  בתניא,  כ"ו  בפרק  הזקן  רבינו  מבאר  זה  דרך  על 
ברוחניות שאינו כמו שצריך, הוא צריך לדעת "שהוא תחבולת היצר", מכיוון שסיבת הכאב הוא שמרגיש 
את עצמו עד כמה שהוא גדול וכו' ואינו מבין כיצד הוא חטא ומכך מרגיש שבור. אך עצב זה אינו אמיתי 
כי הוא מתמקד בישותו של האדם. העצב האמתי הוא שאדם מתמקד על האלוקות, עד כך שהוא התרחק 

מהקב"ה ולא המשיך את האור, ולא מפני ישותו ומציאותו. 

ובפרט כשרואה בנפשו בעתים מזומנים

"עיתים  נקרא  זה  בעבודתו,  וחיות  מרץ  לו  שחסר  ומרגיש  ה'  בעבודת  תרדמת  חש  כשאדם  כלומר, 
מזומנים" שצריך לזככה ולהאירה בשמחת לבב האמתית ולא בהרגשת ישותו.

והדרך לעורר שמחה זו:

אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו ענין יחודו ית' האמיתי

יחודו ית' האמיתי

אחדות ה' האמתית הוא מה שתורת החסידות גילתה: יש אחדות ה' חיצונית )שיטחית( המפרשת את 
הפסוק "הוי' אלוקינו הוי' אחד" שאין עוד אלוקים נוסף או כמה אלוקים; משא"כ תורת החסידות מחדשת 
ומדגישה, שהפי' הוא -  שאין שום מציאות חוץ ממנו. וזהו שכתוב "וידעת היום והשבת אל לבבך כי הוי' 
הוא האלוקים", שאין זה בא להדגיש שאין עוד אלוקים השורה במים מתחת לארץ  כיון שזהו דבר פשוט, 
אלא פסוק זה מדגיש איך שכל מציאות הנבראים נכללים בה' כזיו השמש בשמש ואין שום דבר מלבדו, וזהו 

יחודו ית' האמיתי )יחודא עילאה(.

וממשיך רבינו הזקן בתיאור התבוננות האדם בכדי להגיע לידי שמחה, שיתבונן האדם: 

איך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים ואפי' מלא כל הארץ הלזו 
בעליונים  הוא  לבדו  והוא  כלא חשיב ממש  קמי'  וכולא  ית'  כבודו  הוא 

ותחתונים ממש כמו שהי' לבדו קודם ששת ימי בראשית
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ואפי' מלא כל הארץ הלזו הוא כבודו ית'

באופן כללי כשעוסקים בפירוש המושג 'ממלא כל עלמין' מתכוונים לדרגת האור האלוקי המתלבשת 
והוא על דרך  ומותאמת לפי גדרם הם. אך כאן הביאור במילים "ממלא כ"ע" הוא באופן אחר,  בכלים 
מש"כ "הלא את השמים וארץ אני מלא", דקאי על עצמות א"ס שהוא ממלא כל עלמין וסובב כ"ע ונמצא 

בכל מקום בשווה – גם בעוה"ז, כיון שאין שום דבר אחר ממנו דהכל כלול בעצמותו ית'.

וגם במקום הזה שנברא בו עולם הזה השמים והארץ וכל צבאם הי' הוא 
לבדו ממלא המקום הזה וגם עתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל.

ממלא המקום הזה

הלשון "המקום הזה" קאי על העוה"ז שנברא בששת ימי בראשית )באופן של בריאה יש מאין(, וא"כ 
דרוש הסבר: מהו שאומר שקודם שנברא הי' 'ממלא המקום', הרי מקום הוא דבר שיש בו גדר של זמן וכו', 

וקודם בריאת העולם לא הי' בכלל שייכות לגדר וזמן? 

אלא צריך לומר שאין הכוונה כאן לגדרי המקום שאנו מכירים ו' קצוות העולם וכו'; כי אם לשורשו 
הראשון כפי שהי' אצלו בהשארה בכוח. וזהו בדוגמת מה שאומרים בנוסח התפילה - "אדון עולם אשר 
העולם  בריאת  קודם  למלוכה שהי' אצל הקב"ה  הרצון  על   - בזה  דהכוונה  נברא",  יצור  כל  בטרם  מלך 

הגשמי. 

על מנת שענין יחודו ית' יובן היטב בשכלינו, מביא רבינו ב' משלים: 

מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש כביטול אותיות הדבור 
והמחשבה במקורן ושרשן הוא מהות הנפש ועצמותה שהן עשר בחינותי' 
חכמה בינה ודעת כו' שאין בהם בחי' אותיות עדיין קודם שמתלבשות 

בלבוש המחשבה ]כמ"ש בפ' כ' וכ"א באריכות ע"ש[.

כביטול אותיות הדיבור והמחשבה במקורן ושרשן הוא מהות הנפש

אותיות הדיבור שהאדם מדבר ומתקשר על-ידם עם סביבתו וכו', שרשם הוא במחשבתו שחשב לדבר 
כך וכך ולפיכך ביטא זאת בדיבורו. ומקור המחשבה הוא מרגש הלב, ששם אין מושג כלל של אותיות, כי 
אם רצון פשוט; וכמו שלילד קטן יש רצון לדבר מסוים אך אין לו אותיות לבטא את מבוקשו. ולכן בכדי 

שהאדם ידבר ע"י אותיות הדיבור הוא כשבתחילה האותיות היו תחילה במחשבה.

וזהו שמבאר שהעולם נברא בדיבור אחד ואות אחת כמאמר "ביו"ד נברא עולם הבא בה"א נברא עולם 
ביחס  כ"ש  נחשב מאומה,  אינו  וכוח המחשבה של האדם  הדיבור  לכוח  ביחס  דיבור אחד  ובאם  הזה"1, 

1  מנחות כט, ב.
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לעצמות הנפש דיבור אחד אינו נחשב אצלו כמאומה. וכך גם העולם שהוא אות אחת אינו נחשב לכלום 
ביחס לבורא ית'. 

כמ"ש פרק כ' וכ"א

בפרק כ' מבאר רבינו הזקן את ביטול העולם כאופן ביטול דיבור אחד של האדם לגבי כוח הדיבור וכ"ש 
לגבי המחשבה והמידות שהוא באופן של העדר תפיסת מקום לגביהם.

לעומ"ז בפרק כ"א מבאר רבינו הזקן את ביטול העולם באופן שהוא כלול בעצמותו ית' ממש, היינו 
שהוא ביטול נעלה יותר מאופן הביטול של דיבור ומחשבה כפי שהם לגבי כוח הדיבור וכוח המחשבה 

המבואר בפרק כ'. 

והביטול המבואר בפרקים כ' וכ"א נעלה יותר מהביטול המבואר בשער היחוד והאמונה2 ששם מבאר 
כיצד החומר הגשמי בטל לעצמותו. לעומת זאת כאן מבאר איך שהדבר הוי' בטל לעצמותו.

מהות הנפש

בכמה מקומות בתניא כשמגדיר אדמו"ר הזקן את מהות ועצם הנפש אומר שעשר הספירות הם עצם 
הנפש, לדוגמא: בפרק ג'- "שכל בחינה ומדרגה . .כלולה מעשר ספירות" בפרק י"ב- "אך מהות ועצמות 

נפש האלוקית שהן עשר בחינותיה". וכן בפרק כ'- "מהות ועצמות הנפש שהן עשר בחינותיה".

אבל בלקו"ת בד"ה 'ביאור לא תשבית' כתב3: "הנה בספר של בינונים פרק ג' נתבאר ענין הנפש שהיא 
. אך באמת חסר שם ולא נתבאר איך שגם החכמה שהיא   . כלולה מעשר בחינות כנגד ע"ס עליונות 

ראשית שבעשר בחינות הנ"ל הוא רק בחינת כלי בלבד לעצמיות ומהות הנפש".

כלומר: עצם הנפש הוא למעלה מעלה מעשר הכוחות שלה, והטעם שקוראים לעשר הכוחות עצם 
הנפש הוא ביחס למחשבה דיבור ומעשה. 

 משל ב':

וכמ"ש ג"כ במ"א משל גשמי לזה מענין ביטול זיו ואור השמש במקורו 
הוא גוף כדור השמש שברקיע שגם שם מאיר ומתפשט ודאי זיוו ואורו 
וביתר שאת מהתפשטותו והארתו בחלל העולם אלא ששם הוא בטל 

במציאות במקורו וכאילו אינו במציאות כלל: 

2  פרקים א - ג.
3  ויקרא ד, ב.
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משל גשמי .  . ביטול זיו ואור

מחוץ  ומאיר  המתפשט  שהזיו  ותוכנו  ג(  )פרק  והאמונה  היחוד  בשער  בארוכה  מובא  זה  משל 
לשמש זהו רק כפי שהוא חוץ למקורו אך כשנמצא במקורו הרי הוא בטל לגמרי אל שורשו גוף 

כדור השמש.

שגם שם מאיר ומתפשט ודאי זיוו ואורו

אבל בפרקנו רבינו מדגיש שגם איך שהזיו נמצא במקורו )כדור השמש( מתפשט ונמצא  אורו 
וזיוו. 

ניתן לומר שזהו ע"ד מה שאומרים בתפילת 'א-ל אדון' בשבת: 'טובים מאורות שברא אלוקינו' 
ואח"כ 'מלאים זיו ומפיקים נגה'. 

כלומר לא רק שהם )המאורות( מוציאים ומפיקים את האור החוצה )לעולמות( אלא שהם בעצמם 
מלאים זיו, אך יחד עם זה בכדור השמש עצמו אין זיו כי כל מהותו זה מאור. אם כן מצד אחד הזיו 
מתפשט ומאיר חוץ למקורו ולכן וודאי שנמצא אף במקורו, אך במציאותו שם הוא בטל בתכלית 

וכאילו אינו כלל.  

בכדי לבאר עניין זה )שזיו השמש נמצא גם כן במקורו גוף כדור השמש( ר' מענדל היה מביא 
משל4 מאדם שחופר בגוף כדור השמש ויוציא ממנה מטר של מאור האם במקום שחפר יהיה בו זיו 
השמש או לא? וודאי שיהיה במקום החפירה זיו ואור כיוון שבתוך מאור השמש כלול ג"כ האור 

אלא ששם הוא בטל במציאות לגבי המאור.

דוגמא נוספת: אדם שידליק נר באמצע היום בזמן שהשמש מאירה בגבורתה לנר עצמו וודאי 
יש אור וזיו והראיה שאם יהיה חושך יורגש אור הנר אלא שבזמן שישנו אור שמש הנר בטל לאור 

השמש. 

הטעם בהבאת ב' המשלים

לכאורה יש לעיין בטעמו של רבינו בהבאת שני משלים ומהו החידוש והצריכותא שבכל אחד על 
גבי זולתו.

ועצם  הדיבור  לכוח  ביחס  הדיבור  אותיות  ביטול   - הראשון  המשל  בזה:  הביאור 
ה'  בדבר  ובטל  כלול  ה'  מדבר  והארה  זיו  הוא  אשר  הנברא  גשם  כיצד  מבאר  הנפש 

4  בשם ר' חאצ'ע פייגין.
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ושורשם  מקורם  אל  בטלים  הנבראים  גם  כך  שמחייהו,  הוי'  הדבר  היא  האמתית  ומציאותו 
הנבראים. למציאות  מקום  ואין  בשורשו  כלול  עצמו  הוי'  הדבר  כיצד  מתבאר  כך   אם 

וכלשונו במ"א5 "אילו נתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות שבכל נברא השופע בו ממוצא פי ה' 
ורוח פיו לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל לעינינו כי הוא בטל במציאות". 

לעומת זאת במשל השני על ידי הבאת המשל של זיו השמש נקל יותר להשיג את ענין אחדות ה' מחמת 
שזהו משל מעניינים גשמיים אשר האדם יכול לתפוס בשכלו.

ומחמת שישנו צורך לבאר כיצד האדם יבוא לשמחה אמיתית6 ע"י עבודה לכך נדרש ב' משלים אלו . 

והנה כשיעמיק בזה הרבה ישמח לבו ותגל נפשו אף גילת ורנן בכל לב 
ונפש ומאד באמונה זו כי רבה היא כי היא קרבת אלוקים ממש

בכל לב ונפש ומאד

כלשון הפסוק7 "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך".

באמונה זו כי רבה היא

יש להבין מהו לשון "אמונה" הרי בכל פרק מבואר כיצד יש לצייר בשכלנו ענין יחודו ית' ובפרט ע"פ ב' 
המשלים שהמובאים המסבירים עניין אחדותו ית' בשכל אם כך מהו הלשון אמונה?

יגיע למצב שאחדות ה' תורגש אצלו עד שירגיש שהגשמיות אינו דבר  אך העניין הוא: בכדי שאדם 
אמיתי וכל קיומו הוא רק מצד הדבר הוי' המהוה אותו בכל רגע ממש. דבר זה אפשרי רק מצד האמונה 

שקיבל בירושה מהאבות - אברהם יצחק ויעקב.

הראיה על כך: יכול להיות מציאות של גוי שאכן יבין בשכלו שהתהוות העולם היא בגדר יש מאין ולכך 
צריך להיות כל רגע ורגע התחדשות ממקור חיותו ואפי' הוא יוכל לתת על כך את משלי החסידות על 
קריעת ים סוף שהיות וטבעם של המים לזרום ונס עצירתם ועמידתם כחומה הוא שינוי וחידוש, שלכך 
שתהיה  ובכדי  למטה  ליפול  טבעה  אשר  אבן  שזורק  מאדם  וכן  הלילה.  כל  קדים  רוח  להיות  צורך  היה 

בתנועה של זריקה כלפי מעלה חייב להיות כוח הזורק בתוך האבן באופן תמידי.

ועל דרך זה יבין גם כן הגוי בנמשל התהוות העולמות שהם נבראו באופן מחודש יש מאין ולכן כל רגע 
5  שער היחוד והאמונה פרק ג'.

6  ולא כשמחה הבאה ממילא כשמחת בית השאובה וכיו"ב. מפני שאז אמנם יש לו שמחה אך לאו 
דווקא ששמחה זו תישאר אצלו לאחר החגים כי זה התרוממות זמנית. וזו הסיבה שבאלול יש תשובה 
ואח"כ עשרת ימי תשובה שזה תשובה עילאה כדי שאת כל העילויים בחגים יוכלו להמשך אח"כ על כל 

השנה. וכמאמר הבעש"ט ששמחה אמתית באה על ידי התבוננות באחדות ה'.
7  דברים ו, ה.
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ורגע צריך להיות התהוות מדבר ה' ואם תופסק ההתהוות יהיה הדבר אין ואפס ממש. 

אך במבחן המציאות שהוא יתחבר וירגיש את זה, זהו לא על ידי שכל כי כשם שהרגל לא יכול לראות 
כך גם השכל לא יכול לקלוט אלוקות. לפיכך מדגיש רבינו שזהו על ידי האמונה כי בכך מגלה את עצם 

הנשמה שמאוחדת בתכלית עם הקב"ה.

וכמו שכותב בפרק מ"ב "והנה כדי להשכיל את זה היטב בשכלינו כבר האריכו חכמי האמת בספריהם 
אך כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים כנ"ל פרק כ".

וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאות כל העולמות עליונים ותחתוני' 
להיות לו דירה זו בתחתוני' כמ"ש לקמן באריכות.

להיות לו דירה זו בתחתונים

"ימים  הפסוק  )וכלשון  הזה  בעולם  שיחי'  ימים  נקצב  שלאדם  הוא:  בתחתונים'  'דירה  המושג  בד"כ 
יוצרו"(, ועבודתו היא לעסוק בתורה ומצוות )המשכת אלוקות( בענינים הגשמיים והחומרים שבעולם-

הזה על ידי גופו הגשמי; ובזה הוא משלים את ימי חייו. 

אך כאן מחדש רבינו הזקן עומק חדש במושג זה: שהפי' 'תחתונים' קאי על שכל האדם שמבין את ענין 
יחודו ית' האמיתי באופן פנימי ועל ידי כך השכל נעשה דירה לקב"ה להשרות בו שכינתו ית'.

על-דרך זה מצינו )בפי' 'עליונים' דקאי על כוח שלמעלה מהשכל ו'תחתונים' קאי על השכל( בביאור 
כ"ק אד"ש8  בענינו של משה רבינו שהוא חיבור עליונים ותחתונים, היינו חיבור שכל עם למעלה מהשכל. 

וכמו"כ אפ"ל גם בנדו"ד שפי' 'תחתונים' הוא שכל האדם, שהאדם מחדיר בו את ענין אחדות ה' באופן 
פנימי.

ואין זה בסתירה לביאור הרגיל ב'דירה בתחתונים' שהוא ע"י קיום תומ"צ בעוה"ז )כפי שמאריך בפרקים 
ל"ו ל"ז(, כיון שאכן מכל תומ"צ שיהודי מקיים ע"י גופו הגשמי הוא עושה דירה לה' ית'.

אלא שה'דירה בתחתונים' שהאדם פועל ע"י קיום מצוות הוא דירה להקב"ה מחוץ למציאות האדם, אך 
האדם עצמו אינו במעמד ומצב שמציאותו מאוחדת לגמרי עם אלוקות. דווקא כאשר האדם מבין בשכלו 
את ענין אחדות ה' לאשורו על-בוריו, מציאותו נעשית דירה לו ית', ועי"ז הוא פועל "ושכנתי בתוכם בתוך 

כל אחד ואחד מישראל". 

והנה כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר 
ודם המתאכסן ודר אתו עמו בביתו וק"ו לאין קץ לקרבת ודירת ממ"ה 

הקב"ה וכדכתיב כי מי הוא זה אשר ערב לבו לגשת אלי נאם ה':
8  לקו"ש חלק ו' כ"ד טבת.
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הדיוט ושפל אנשים

להעיר שהדיוט ושפל אנשים הינם ב' מדרגות שונות: הדיוט פירושו איש פשוט. )כמו שאומרים כהן 
הדיוט( ואין הכוונה לגנאי, כי אם שהוא פשוט. שפל אנשים פירושו שאדם נמצא במדרגה של שפלות.

המתאכסן ודר אתו עמו בביתו

בהתבוננויות המביאות לשמחה שרבינו מביא בספרו ישנם כמה סוגים, ומהם: בתניא פרק מ"ו מבאר 
ששמח מכך שהמלך זימן אותו לארמון המלוכה ומסכים לדבר אתו.

אך כאן מבאר רבינו סוג מיוחד של התבוננות המביאה לידי שמחה: שהמלך מתאכסן עמו בביתו ומעלה 
יתירה בהתבוננות זו, מפני שכאשר אדם מגיע לבית המלוכה זהו לא כ"כ חידוש כי רבים באים אל המלך. 

אך כאשר המלך מגיע ומתאכסן עמי בביתי זהו חידוש גודל יותר, המעורר שמחה כפולה. 

ועוד: שביקור המלך )כאן( הוא אינו לרגע קצר אלא באופן של קביעות - "ודר עמו בביתו". ובאם בביקור 
של מלך בשר ודם היה שמח שמחה גדולה כ"ש וק"ו כאשר מלך מלכי המלכים הקב"ה בא ונמצא עמו 

בקביעות יהיה שש ושמח. 

עמו  ודר  הפשוט  לאדם  מגיע  שהמלך  המשל  בתיאור  מפליג  שרבינו  הטעם  לומר:  יש  יותר  בעומק 
בקביעות בביתו, כי זהו המשך ישיר למבואר לעיל בעניין אחדותו ית' - שאין שום דבר חוץ ממנו ית' וכל 

מציאות הנברא היא בעצם מאוחדת עם אלוקות.

כמו"כ במשל שמביא מדגיש שהמלך הוא אינו מציאות נוספת על האדם אלא חלק ממנו ממש. מפני 
שהאדם יכול לחשוב שכדאי לו לקבל מיליון דולר מהשאר שהמלך התאכסן עמו בביתו, כי המלך זהו דבר 

שחוץ ממנו9.

הוא  מכך  וכשהוא שמח  בקביעות.  בביתו  עמו  ומתאכסן  ובא  ממנו  חלק  המלך  מדגיש שאדרבא  לכך 
משלים את כוונת בריאתו לעשות לו ית' דירה בתחתונים. 

ועל זה תיקנו ליתן שבח והודיה לשמו ית' בכל בקר ולומר אשרינו מה 
טוב חלקנו וכו' ומה יפה ירושתנו

ומה יפה ירושתנו

כאמור רבינו מחדש כאן ביאור חדש בנושא השמחה ומדגיש זאת בנוסח התפילה שאנו אומרים מידי 
9  למשל חסיד מקבל דולר מהרבי או כוס של ברכה אז כפי גודל השמחה ניכר השייכות שלו לדבר )בעבר היה ניתן לקנות 
פלאפל במחיר של דולר והיו אנשים שהיו הולכים וקונים . . זה מראה על חיבור?!( ולכן אם הוא לא שמח הוא מבטא שישנם שתי 

מציאויות: האדם, ואלוקות. וכך לא משלים את הכוונה של דירה בתחתונים.
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יום. יש שמחה שאדם שמח מחמת שעבד וכשמקבל את השכר הוא נהיה שמח, אך שמחה זו לא גדולה כי 
זה דבר טבעי שישמח, כי הרי לשם כך עבד.

דרגה גבוהה יותר: שמחה מקבלת מתנה, כשאדם מקבל מתנה זה בא לו בהפתעה ולכך שמח בשמחה 
גדולה יותר. וכמו שאומרים בברכות התורה "נותן התורה" וכמ"ש בפרשת חוקת "ממתנה נחליאל" וכמו 

שאמרו חז"ל "מתנה טובה יש לי ושבת שמה". 

אך גם מתנה ניתנת על ידי הקורת רוח שיש לנותן מהמקבל כמאמר חז"ל "אי לאו דעבד ליה ניחיה 
דנפשיה לא יהיב ליה מתנתא".

אך ירושה זהו דבר הרבה יותר רחוק כי אין כאן שום יחס10בין היורש למוריש. לדוגמא: יכול להיות 
מלך שכל חייו לחם מלחמות וכו'. והשאיר בן שכלל לא לחם והוא מקבל את הכול, כי זהו המושג ירושה 

שהמקבל מקבל את זה מלמעלה. וכן התורה עליה נאמר "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב".

וזהו הטעם לאמרית השבח בכל יום "מה יפה ירושתנו". כי שמחה זו היא בדוגמת ירושה שנפלה לו, 
שלא עבד עליה כלל וכלל ועוד שלא הכיר את המוריש. כן היא השמחה הגדולה  שהנחילו לנו אבותינו - 

האמונה בה'.

כלומר כמו שהאדם שש ושמח בירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל 
בו כן ויותר מכן לאין קץ יש לנו לשמוח על ירושתנו שהנחילנו אבותינו 
הוא יחוד ה' האמיתי אשר אפי' בארץ מתחת אין עוד מלבדו וזו היא 

דירתו בתחתונים.

שהנחילנו אבותינו

בפשטות קאי על אברהם יצחק ויעקב. חסידים היו מפרשים שקאי גם על רבותינו נשיאנו )הבעש"ט 
והרב המגיד וכו'( שגילו לנו ענין יחודו ית' האמתי )כנ"ל(.

אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  לישראל  ניתנו  מצות  תרי"ג  רז"ל  וז"ש 
שנאמר וצדיק באמונתו יחיה

בא חבקוק והעמידן על אחת

הגמ' בסוף מסכת מכות מספרת שהיו מצבים בעם ישראל שחכמים ראו שקשה מאד לדבר  על כל 
דובר אמת  פועל צדק   .  . יגור  "מי  דוד המלך אמר:  לדוגמא   עיקריות,  אז אמרו מצוות  תרי"ג מצוות 
בלבבו". אח"כ בא מיכה ואמר ג' דברים: "עשת צדקה, ואהבת חסד, הצנע הלכת עם הוי' אלוקיך". אך 

10  בצפת לפני כמה שנים היה אברך מצאנז  שדוד שלו מאמריקה נפטר והשאיר לו עשרים מיליון 

דולר והוא כלל לא הכיר אותו אך הוא שמח שמחה גדולה.
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כאשר בא חבקוק העמידן על אחת11 – "וצדיק באומנתו יחיה".

כלומר אם אדם רואה שקשה לו לקיים את כל התרי"ג מצוות אז אומרים לו שיקח את המפתח שזה 
האמונה וכך התחיה לך כל התרי"ג מצוות. 

צדיק באמונתו יחיה

קאי על כל אחד ואחד מישראל ע"ד מאמר חז"ל "ועמך כולם צדיקים.

כלומר כאלו אינה רק מצוה אחת היא האמונה לבדה כי ע"י האמונה 
ושמח  שש  לבו  כשיהיה  דהיינו  מצות:  התרי"ג  כל  לקיום  יבא  לבדה 
באמונתו ביחוד ה' בתכלית השמחה כאלו לא היתה עליו רק מצוה זו 
לבדה והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות הרי בכח וחיות 
נפשו בשמחה רבה זו תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים קיום 

כל התרי"ג מצות מבית ומחוץ.

אינה רק מצוה אחת

אם האדם מסתכל שהתכלית שלו בעולם הזה זהו רק בשביל מצווה אחת אז יהיה לו בזה חיות מיוחדת 
ועל ידי שישמח במצווה זו יהיה לו אח"כ כוח להתגבר על כל המונעים והמעכבים בתומ"צ. 

 וזהו שאמר באמונתו יחיה יחיה דייקא כתחיית המתים דרך משל כך 
תחיה נפשו בשמחה רבה זו והיא שמחה כפולה ומכופלת

באמונתו יחיה

יש בחיים של האדם כל מיני דברים של שמחה ותענוג אך דברים אלו הם חוץ ממנו יש אדם ששמח 
מחמת ריבוי כסף וזהב אך זה חוץ ממנו. אך יש שמחה שהיא העצם ממש ע"ד משל אדם שהיה לו בן יחיד 

וחלה ואח"כ חזר לעצמו אז השמחה הזו נוגעת לכל מציאות האדם. 

זה כשומע סברא  אין  כלומר  לכל העצם של האדם,  יחיה השמחה שנוגעת  צדיק באמונתו  הפי'  וזה 
בנגלה והתלהב ואומר שזה דבר יפה. אלא זה דבר שהוא עצמי ממש.

יש תחיית המתים בגשמיות )שמגיעה תיכף ומיד ממש(. ויש ברוחניות החיבור להקב"ה ע"י שמאיר בו 
האלוקות זה שמחה עצמית כתחיית המתים. 

11  ע"ד מאמרו של הלל הזקן בנוגע לאהבת ישראל.
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תחיית המתים

השמחה של אדם כשיראה את קרובי משפחתו שמצפה לראותם אין לתאר ולשער. אם כן  אומרים 
לאדם הנה כאן אתה בעצמך מתחיל להיות חי – פועל לעצמך תחיית המתים!

את  עבד  שאדם  וודאי  אלול.  חודש  לכל  חיות  מכניס  אלול  שח"י  אלול12  בח"י  אמר  שליט"א  הרבי 
עבודתו עד ח"י אלול אך יש הבדל עצום בדוגמת אדם שחי או לא חי עד ח"י אלול ומח"י אלול.

שמחה?  ואיזה  שמחה,  אצלו  נפעל  האמונה  ידי  על  האדם  אצל  נפעל  זה   וע"ד 
על כך ממשיך: 

כי מלבד שמחת הנפש המשכלת בקרבת ה' ודירתו אתו עמו.

מלבד השמחה של הנפש מעצם ההתבוננות שהוא דבר א' עם הקב"ה ומשכנו עמי בביתי -  "ושכנתי 
בתוכם" בתוך כל אחד ואחד ממש. 

הנה ישמח בעוד שמחה:

עוד זאת ישמח בכפליים בשמחת ה' וגודל נחת רוח לפניו ית' באמונה 
זו דאתכפיא ס"א ממש ואתהפך חשוכא לנהורא שהוא חשך הקליפות 
שבע"הז החומרי המחשיכים ומכסים על אורו ית' עד עת קץ כמ"ש קץ 
שם לחשך ]דהיינו קץ הימין שיעביר רוח הטומאה מן הארץ ונגלה כבוד 
שאוירם  עו"ג  בארצות  ובפרט  לקמן[.  וכמ"ש  יחדיו  בשר  כל  וראו  ה' 
טמא ומלא קליפות וס"א ואין שמחה לפניו ית' כאורה ושמחה ביתרון 

אור הבא מן החשך דייקא.

אתכפיא ס"א ממש ואתהפך חשוכא לנהורא

השמחה כאשר אדם הופך את החושך לאור, היא שמחה מיוחדת במינה. כי הקב"ה ברא את העולם הזה 
ויש לו נח"ר מיוחד שנהפך החושך לאור )בפרק כ"ז מזכיר זאת ג"כ ושם מרחיב בשמחה זו וע"ד משל ישנו 
מלך עשיר חזק וגדול שלא חסר לו שום דבר. ורק דבר אחד יכול לשמח אותו והוא שיש אויבים לממלכה, 
הנה כשנלחמים עמהם ומנצחים נעשה נח"ר גדולה ודבר זה נוגע בעצם ממש כמו שמרחיב במאמרים של 

באתי לגני – שהמלך מבזבז את כל האוצרות על מנת לנצח במלחמה.

ואח"כ נעשה אתהפכה חשוכא לנהורא, ובפרט בחו"ל13. הטעם שחז"ל גזרו טומאה על גושה ואווירה 
כי יש שם קליפות יותר וכשיהודי הופך את החושך לאור הנח"ר גדולה יותר. 

12  לא אמר שנה.

13  לשון לוח התיקון.
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ומכאן יש הוראה לעבודת ה' בחיי היום יום לפעמים אדם יכול לחשוב שחסידות מדברת אל אנשים 
בעלי דרגה גבוהה אך אני אדם פחות במדרגה תחתונה ולכן זה לא נוגע אלי.

אומרים לו בדיוק הפוך: הקב"ה שמח יותר דווקא שהתחתון מתברר ועולה לקודשה. וזהו ע"ד מאמר 
חז"ל "יתרון האור מן החושך" פי': אור זה קדושה - אלוקות ועל כך אומרים איפה יש יותר קדושה דווקא 
מן החושך. שגם מה שהיה בהתחלה קדוש הנה ע"י שהתעסקת בחושך לא רא שיתווסף אור אלא נעשה 

יתרון באור שהיה קודם לכן.

לו  יש  ישראל  מזרע  שהוא  מי  שכל  פי'  בעושיו  ישראל  ישמח  וז"ש 
לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתוני' שהם בחי' עשיה 

גשמיית ממש.

כלומר ישראל על ידי עבודתו  - בעשיו, היינו עולם העשיה הגשמי שהוא עושה אותו דירה להקב"ה, 
וכן נהיה בשמחה גדולה.

 וז"ש בעושיו לשון רבים שהוא עו"הז הגשמי המלא קליפות וס"א שנק' 
היחיד  ונעשים רשות  לנהורא  ואתהפכן  וטורי דפרודא  רשות הרבים 

ליחודו ית' באמונה זו:

טורי דפרודא

זהו ביוטי בזהר שפירושו הרים של פירוד. יש הרים לדוגמא הר סיני שבו ניתנה התורה וכדו'. ויש הרים 
שעליהם נאמר "למה תרגזון הרים גבנונים" הר מורה על היישות שהם הקליפות והסט"א.

ואתהפכן לנהורא

זה עצמו שהופכים את החושך לאור זה גורם שמחה להקב"ה, והיהודי שמח משמחתו וכך הופך את 
הקליפה והסט"א ונעשים רשות היחיד, היינו מציאות של קדושה.

דיוק כללי:

לכאורה למדנו בפרק ל"א שכאשר אדם יתבונן שבכל מצווה שעושה הרי זה כשמחת המלך שבנו יחדיו 
יוצא מבית האוסרים. כך נפשו האלוקית יוצאת ממשכא דחויא )עור הנחש(, מאסר הגוף "ושבה אל בית 

אביה כנעוריה" )לאוא"ס(, וזה השמחה הכי גדולה. וא"כ מדוע רבינו אינו מסתפק בביאור זה? 

ויש לבאר זה: בפרק ל"א השמחה היא מצד הנפש אלוקית שיוצאת ממאסרה אך הגוף נשאר בשקוצו 
ובתאוות שלו, וזהו ע"ד יציאת מצרים -  "כי ברח העם" שהתגלות של הנפש אלוקית לא חדרה בגוף. 
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ואדרבא אדה"ז מדגיש )שם( שאין סיבה לשמוח מהגוף "תיקר נפשו בעיניו" כי אכן הגוף נמצא בשפל 
המדרגה ועל  כך מבאר שיש להגביר את נפשו האלוקית. 

לעומת זאת בפרקינו אדה"ז מבאר את עניין אחדות ה'. אשר פירושו הוא שהקב"ה שוכן בתוכך כי אין 
שום מציאות חוץ ממנו ית' וממילא שמח הוא גם מצד גופו ונפשו הבהמית כי הקב"ה שורה בהם )וכך 

מקיים "ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל(.

ולהעיר שלשונו של אדמו"ר האמצעי בהקדמה לאמרי בינה שענינו של אבא זה לנוטע את אחדות ה' 
בלבבות.

אדה"ז  שם  מ"ו.  בפרק  מהמבואר  מסוימות(  )במידה  יותר  נעלה  פירקנו  של  החידוש  יותר:  בעומק 
מבאר על אופן אהבה שהיא קרובה  לכל אחד ואחד על ידי שהתבונן בעניין "כמים הפנים לפנים" שזהו 
טבע שמוטבע בנפשו של אדם שאם שתי אנשים במעלה וכ"ש אם מלך מראה את אהבה לאיש הדיוט 

ושפל אנשים וכו' ע"י כן יתעורר באהבה לה' והנמשל בזה מביא בפרק מ"ט.

עם כל זה יש מעלה בפרקנו על מ"ו המעלה היא פשוטה הביאור במ"ו שזה אהבה חשובה וכו' וקרוב 
אליך אחרי הכל מדובר שהדיוט מגיע אל המלך ושם הוא מתחבר אל המלך אבל כאן מדובר שהמלך 

נמצא אצלו בקביעות ומארח את המלך וקובע את משכנו בקביעות וזה הפלאה גדולה מפרק מ"ו.

כמובן שכל פרק ומילה בתניא זה קודש קודשים אך כעת מדברים בפרק ל"ג וזו המעלה שיש כאן14.

14  לכאורה גם יציאת מצרים זה בכל יום וא"כ פעולה זו שהמלך יורד היא תדירה. והביאור על כך 

שגם אחדות ה' זה ציווי בכל יום ובכל רגע.  
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