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מבוא
כלל� ואנ"ש�בתוך� לפני�קהל�התמימים� והודי'�להשי"ת,�שמחים�אנו�להגיש� בשבח�

שוחרי�התורה,�קונטרס�"מאמר�מפוענח�–�א",�והוא�מאמר�ד"ה�'פדה�בשלום'�תשל"ט�

)י"ל�לקראת�ט'�יו''ד�כסלו�ה'תשמ''ט�–�סה"מ�מלוקט�ח"ג�ע'�כ''ה(,�עם�פענוח�המראי-

מקומות�המופיעים�בו�

·�·�·

כידוע,�מלאכת�ציון�מראי-המקומות�לציטוטים�וענינים�מרחבי�תורת�הנגלה�והנסתר�

כ"ק� דורנו,� נשיא� הניח� אותו� חדש� יסוד� מהווה� החסידות,� מאמרי� בגוף� המובאים�

אדמו"ר�מלך�המשיח�שליט"א�

לפסוקים� )הן� המראי-מקומות� לעיתים� מופיעים� שלפניו� נשיאינו� רבותינו� במאמרי�

ומארז"ל�והן�למאמרים�אחרים�העוסקים�באותם�ענינים(,�אבל�בכמות�זעירה�ביותר�

לעומת�זו�שהנחיל�כ"ק�אד"ש��בתחילה�הי'�זה�בציוני�מראי-מקומות�בהם�עיטר�את�

מאמרי�כ"ק�אדמו"ר�הריי"צ�אותם�קיבל�לערוך�להדפסה,�כך�גם�בכמה�ספרי�חסידות�

ענינים�� באותם� העוסקים� נשיאינו� מרבותינו� נוספים� למאמרים� ציין� בהם� נוספים�

ובהם� לאור�� לכתביו�שלו�שיצאו� ביחס� וזאת� עלתה�מדרגה,� הציונים� רמת� בהמשך,�

גופא,�הן�במאמרים�ושיחות,�והן�במכתבים�כלליים�1כמו�גם�מכתבי�'כללי-פרטי'2�

אודות�החשיבות�בציוני�מראי-המקומות,�התייחס�כ"ק�אד"ש�עצמו�וכמה-פעמים,�ומן�

הראוי�לצטט�שתיים�מהן:

כ"ק�אד"ש�עצמו�במכתביו�הכלליים,�כמו�גם� ע"י� ציוני�המ"מ�שנעשתה� �מרתקת�במיוחד�היא�מלאכת� ��1

החשיבות�הגדולה�שייחס�לאותן�הערות�ומ"מ�ולפרסומם�–�ראה�בארוכה�במבוא�לספרי�'אגרות�מלך'�

2���זאת�בנוסף�להוראותיו�לעריכת�ציוני�מראי-מקומות�לספרים�שונים�–�תניא,�שו"ע�אדה"ז,�רמב"ם,�וכן�

דחיפותיו�לבעמח"ס�שונים�לציין�בספריהם�מראי-מקומות�לדבריהם�–�ראה�לדוגמא�אג"ק�חי"א�ע'�שמז��

חי"ב�ע'�שיג�



ציוני� שעם� אלא� בקיאות,� להראות� כדי� סתם� איננה� מראי-מקומות,� לציון� "הסיבה�

וזו� נוסף�בתורה,� ובינתיים�לומדים�ענין� המ"מ�מעיינים�בינתיים�בענינים�המובאים,�

זכות�נוספת�למי�שערך�המ"מ,�שעל-ידו�נלמד�ענין�נוסף�בתורה"3�

�מלשונו�הק'�)בתרגום�חפשי(�בשיחת�ש"פ�בראשית�)התוועדות�הא'(�תשמ"א:

"����תועלת�בענין�המראי-מקומות�וציונים�–�היא�עבור�השומע�וקורא�והתלמיד:�כאשר�

בפנים� לעיין� ביכולתו� לענין,� רואה�את�המ"מ� או�שומע�את�הענין� התלמיד�שקורא�

יותר�בהענין��משום�שדיבור�וכתב�הינם�תמיד�במדידה�והגבלה,�וכך� ולהעמיק�עוד�

גם�השכל�של�הכותב�או�המדבר�הינו�מדוד�ומוגבל,�אך�כאשר�מציינים�את�מראי-

המקומות�לענין,�הרי�זה�מרחיב�את�הענין�באופן�של�"תן�לחכם�ויחכם�עוד"�עד�שנעשה�

"תלמיד�המחכים�את�רבותיו"��ובכלל�–�מהי�העוולה�בכתיבת�מראי-מקומות?!�זה�נותן�

את�האפשרות�שיהודי�יעיין�בפסוק�בתושב"כ,�או�במארז"ל�בתושבע"פ!4�

·�·�·

לגרום�ללומדים� כדי� ציוני�המ"מ�הינה� גילה�דעתו�שמטרת� כ"ק�אד"ש� אלא,�שאם�

לפתוח�את�הספרים�במקורם�ולעיין�בהם,�הרי�חסידים�שתורת�רבם�נוגעת�להם�כמו�

גם�מימוש�רצונו�האלוקי�של�הרבי�שיפוצו�מעיינותיו�חוצה,�קמו�ועשו�מעשה:�פענוח�

מראי-המקומות��היינו,�במקום�שהקורא�יצטרך�להניח�לרגע�את�השיחה�או�המאמר�

בו�את� ולמצוא� לאתר� בהרחבה,� הענין� מופיע� בו� לחפש�את�הספר� עצמו� ולהטריח�

המיקום�המדוייק�אליו�מכוונים�הדברים�וכו',�וכך�יחזור�הדבר�על�עצמו�בכל�ציון�וציון�

המופיע�בתחתית�העמוד,�תיעשה�מלאכתו�בידי�אחרים�והדברים�יוגשו�לפניו�כשולחן�

הערוך�ומוכן�לאכול�לפני�האדם�

3���שיחת�ש"פ�שמיני,�מבה"ח�אייר�תשל"ב�)שיחות�קודש�ע'�176(��וראה�גם�עד"ז�בס'�'מאוצר�המלך'�ח"ג�

ע'��239)מצילום�כת"י(:�"המ"מ�–�מעורר�עכ"פ�אחדים�מהשומעים�לראות�בפנים,�ובמילא�לומדים�דברים�

בזמן�שנתרבה� )ובמפתחות(� במ"מ� א'�הטעמים�שמרבים� גם� וזהו� הציון�� כדאי� א'� ואפילו�בשביל� נוספים��

החושך�וכו'�����נוסף�על�דעירובין�כ"א�סע"ב��נד�סע"ב"�]שם�מבואר�שאין�התורה�ניקנית�אלא�ב"סימנים"�וכו'��

הוספת�המו"ל�דס'�הנ"ל[�

4���שיחת�ש"פ�בראשית�)התוועדות�הא'(�תשמ"א�)שיחות�קודש�ע'�270(��וראה�שם�בשיחה�טעמים�נוספים,�

תוך�הרחבת�הדיבור�בענין�



אודות�גישה�זו�של�הנגשת�התורה�ללומדי',�ראוי�להעיר:

בעת�הדפסת�מאמריו�של�כ"ק�אדמו"ר�המהר"ש�)"תורת�שמואל"(�ע"י�כ"ק�אד"ש,�

נ"ע,�היו�כאלו�שבאו�בטענות�על� דבר�שנעשה�עוד�בחייו�של�כ"ק�אדמו"ר�הריי"צ�

)ובפרט� יותר� כך�שמדפיסים�באותיות�כתב�)עגולות(,�ולא�באותיות�מרובעות,�שנקל�

בהיותי� �– אלי� הגיעו� כיון�שהטענות� אד"ש5:� כ"ק� מספר� אותם�� לקרוא� באמריקא(�

המביא�לדפוס,�נכנסתי�לכ"ק�מו"ח�אדמו"ר�וספרתי�שישנם�הטוענים�על�כך�שמלבד�

היגיעה�על�תוכן�הענינים�יצטרכו�להתייגע�על�קריאת�הכתב,�והשיב�כ"ק�מו"ח�אדמו"ר�

במשל:�מספיק�לסחוב�את�ה"שוקת"�אל�הסוסים,�הגיע�הזמן�לסחוב�את�הסוסים�אל�

ה"שוקת"!"�)וראה�שם�בהשיחה�ביאור�המשל�והנמשל(�

וראה�זה�פלא!�בשיחת�ש"פ�קדושים�תשמ"ט,�עורר�כ"ק�אד"ש�על�הוספה�בהדפסת�

דברי�חסידות�כחלק�מהפצת�המעיינות,�והוסיף:�"����הדפסת�ספרי�חסידות�–�באותיות�

של� המודפסים� החסידות� לספרי� בנוגע� ביותר� מודגש� בזה� הצורך� אשר,� מרובעות,�

אדמו"ר�מהר"ש,�שרובם�נדפסו�באותיות�"עגולות",�ובודאי�ידפיסום�מחדש�באותיות�

)ובמילא� יותר� בקל� היא� מרובעות� באותיות� והלימוד� ��שהקריאה� �� דוקא� מרובעות�

יכולים�לנצל�את�כח�היגיעה�להוסיף�בהבנת�תוכן�הענין(,�כך,�שהדפסת�תורת�החסידות�

באותיות�מרובעות�מוסיפה�בהפצת�המעיינות�חוצה"�

"אלמלא�מקרא�כתוב�אי�אפשר�לאומרו"���

הרי�לנו,�שינוי�נחרץ�בגישה�הנדרשת�והנכונה�בדורנו�זה,�בה�נכון�לסחוב�את�השוקת�

והנגשתם�אל� פענוח�המראי-המקומות� �– הנדו"ד� לגבי� נאמר� אנן� ואף� אל�הסוסים!�

הקורא�והלומד�

·�·�·

מלאכה�מסוג�זה�נעשתה�לראשונה�)ככל�הנראה(�בשנת�תשל"ד,�אז�יצא-לאור�קונטרס�

עם�פענוח�מראי-מקומות�של�מכתב�כללי�מאותה�שנה��בהמשך,��5שנים�לאחמ"כ,�יצאו�

5���ש"פ�נצבים,�כ"ז�אלול�תש"י�)התוועדויות�ע'�215(�



ליקוטים�להמראי�מקומות',�שהראשון� 'קונטרס� דומים�תחת�השם� קונטרסים� לאור�

שבהם�עסק�בפענוח�המ"מ�להמכתבים�כלליים�שנכתבו�לקראת�ר"ה�תשל"ט�)לפני�

ארבעים�שנה(�

הצעד�הבולט�והמפורסם�יותר,�הוא�הספר�החשוב�'חידושים�וביאורים�בש"ס'�שיצא�

לאור�בהמשך,�בו�הובאו�שיחות-קודש�על�סוגיות�שונות�בש"ס,�כשמראי-המקומות�

מפוענחים�ומסודרים�בצורה�ערוכה�היטב,�ומונחים�למרגלות�כל�עמוד�ועמוד�

לאור�חשיבות�הדברים�וההצלחה�שבהם,�קמה�לה�בהמשך�מערכת�ההוצאה�לאור�

'ממ"ש'�)מכון�מלכות�שבתפארת(,�ששמה�לה�למטרה�להוציא�לאור�את�כל�שיחות�

ה'דבר�מלכות'�–�השיחות�שנאמרו�במשך�השנה�האחרונה�לע"ע�בה�שמענו�את�כ"ק�

אד"ש,�כשהן�מפוענחות,�וזכינו�כולנו�לסט�המפואר�והמהודר�בשם�"דבר�מלכות�עם�

פענוחים",�המורכב�מחמשה�כרכים�עבי-כרס,�שכבר�חזרו�ונדפסו�כו"כ�פעמים�

מסתבר,�שאם�כי�המכתבים�כלליים�של�הרבי�וכן�שיחותיו�זכו�)אם-כי�במידה�קטנה�

ביותר!(�לפענוח�מראי-מקומות,�אך�מאמרי�החסידות,�שגם�כך�מטבע�סגנונם�ועומקם�

הינם�פחות�קלי-קריאה,�טרם�זכו�למלאכת�הנגשה�זו�

ועל�כן,�עלה�בליבנו�לפענח�את�מראי-המקומות�של�המאמרים�המוגהים�)שבסדרת�

'ספר�המאמרים�מלוקט'(�ולהוציאם�לאור�לתועלת�הציבור,�ובטח�יהווה�זה�חלק�חשוב�

ב'הפצת�המעיינות'�ובמילא�ל'קאתי�מר'�תיכף�ומיד�ממש�

·�·�·

שאי"ה� המאמרים� מכלול� מתוך� ראשוני� כ'תדפיס'� יוצא-לאור� שלפנינו,� זה� מאמר�

זו,�והוא�נבחר�בקשר�לימים�אלו�בהם�הקובץ�רואה�אור,�בין� נוציא-לאור�במתכונת�

ט'-י'�כסלו�–�ימי�ההולדת,�הילולא�וגאולת�כ"ק�אדמו"ר�האמצעי,�לי"ט-כ'�כסלו�–�ימי�

הגאולה�של�כ"ק�אדמו"ר�הזקן,�ראשוני�נשיאי�חסידות�חב"ד6�

6���וי"ל�ע"ד�הרמז�–�ע"פ�הידוע�ומבואר�שכ"ק�אדמו"ר�הזקן�כנגד�ספירת�החכמה�ואדמו"ר�האמצעי�כנגד�

ספירת�הבינה:�מראי-מקומות�–�'חכמה',�פענוחים�–�'בינה'�



ד"ה� האמצעי� אדמו"ר� כ"ק� של� המפורסם� מאמרו� על� בעיקרו� מיוסד� זה,� מאמר�

כהקדמה� להציב� לנכון� ראינו� כן,� על� תשובה�� שערי� בספרו� הנדפס� בשלום� פדה�

ולפני�המאמר,�את�מאמרו�זה�של�אדהאמ"צ�)במקום�להביאו�בריבוי�חלקים�קטנים�

לא� במהלך�המאמר(��המאמר� ציונים� אליהם� מופיעים� בהם� הספציפיים� במקומות�

הובא�בשלימותו,�אלא�רק�הקטעים�אליהם�מצויין�במשך�המאמר�

וזו� בלבד,� אחריותם� על� והינו� המערכת� חברי� על-ידי� נעשה� המראי-מקומות� פענוח�

הזדמנות�לבקש�מקהל�הקוראים�והמעיינים,�שבאם�המצא�תמצא�איזו�שגגה�בחסר�

או�יתיר,�נשמח�לקבל�הערות�והארות�על-מנת�לתקנם�בהוצאות�הבאות�בעז"ה�

מלך� אדמו"ר� כ"ק� יתגלה� המפוענח,� במאמר� יקראו� טרם� שעוד� ובטחוננו,� תקוותינו�

המשיח�שליט"א�במלוא�הדרו,�בגאולה�האמיתית�והשלימה�תיכף�ומיד�ממש�

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

·�·�·

המערכת ימי הגאולה י'-י"ט כסלו ה'תשע"ט 



בשלום�נפשי�מקרב�לי�כי�ברבים�היו�עמדי��הנה�כתיב�כי�הנה�אויביך�ה'� א( פדה 
כי�הנה�אויביך�יאבדו�יתפרדו�כל�פועלי�און�הענין�8הוא�על�דרך�משל�שני�בני�אדם�

הנלחמים�יחד�שכל�אחד�רוצה�לנצח�לזולתו�ולהכניעו�תחתיו�הנה�בהכרח�שיתקרבו�

יחד�ויצמדו�וידבקו�גופם�זה�עם�זה�הנקרא�התאבקות�כמו�ויאבק�איש�עמו�בשרו�של�

עשו�שנלחם�עם�יעקב�כידוע�שנתאבקו�ונתקרבו�בקירוב�ודיבוק�גמור�והגם�שבודאי�

כל�הנלחמים�המה�ב'�הפכים�בתכלית�ואם�לא�לא�היו�נלחמים�כלל�וכל�ב'�ההפכים�

בטבעם�וודאי�יש�ריחוק�עצום�תמיד�ביניהם�לא�יוכלו�להתקרב�יחד�לעולם�כמו�שלא�

יוכלו�אש�ומים�להתחבר�יחד�אך�כשרוצים�להלחם�לנצח�זה�את�זה�הנה�אז�בהכרח�

שיתחברו�ויתקרבו�להתאבק�זה�עם�זה�בתכלית�היחוד�והדיבוק�זה�בזה�ואמנם�אין�

קירוב�ודיבוק�זה�אמיתי�מצד�עצמו�כי�אדרבה�הרי�היו�רחוקים�ומפורדים�זה�מזה�

בתכלית�כי�ב'�הפכים�המה�לגמרי�רק�למען�המלחמה�והניצוח�שרוצה�כל�אחד�לנצח�

לזולתו�מכריח�זה�הדיבוק�והחיבור�הנקרא�התאבקות�כנ"ל�ויהיה�איך�שיהיה�על�כל�

פנים�הרי�באו�לכלל�בחינת�דיבוק�וחיבור�בשעה�זאת�שנלחמים�יחד�

גופם�החומרי�שנדבקו� וודאי�מובן�ממילא�שכמו�שזה�הדיבוק�הוא�בגשמיות� והנה�

ב'�גופים�יחד�כך�הוא�בבחינת�רוחניות�של�נפשם�שנדבקו�ונתאבקו�ב'�הנפשות�זה�

עם�זה�ואדרבא�העיקר�של�הדיבוק�וההתאבקות�הזאת�הוא�בבחינת�הנפשות�שלהם�

ולפי� כידוע� בגופים�שלהם� סיבת�הדיבוק� וממילא�בא� הוא�העיקר� כי�הנפש� דווקא�

זה�וודאי�יש�תערובות�אור�החיות�של�נפשותם�בעת�האבקם�יחד�דהיינו�מפני�שכל�

ולא�תהיה� בו� נפשו�שתוכלל� ולהכניע�אל� נפש�חבירו� וחיות� לאור� לנצח� רוצה� אחד�

בחינת�יש�ודבר�בפני�עצמו�לנגד�נפשו�כלל�ולזאת�מתאבקים�יחד�גם�בגופם�להפיל�

ביאור ביסוד ענין התפלה שנקרא שעת קרבא
מיוסד ע"פ פדה בשלום

מאמר יסוד - שערי תשובה
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לזולתו�ולהכניעו�אליו�דהיינו�שיוכלל�בו�דוקא�ולא�יוכל�להרים�ראש�בבחינת�יש�ודבר�

בפני�עצמו�לעולם�וכמו�אש�ומים�שנלחמים�יחד�שבהתגברות�האש�על�המים�יהפוך�

האש�כל�טבע�המים�להיות�כלול�בטבע�האש�והוא�כמו�רתיחת�המים�שעל�ידי�האש�

כשיגבר�עליו�האש�עד�שיוציא�כל�לחלוחית�שבמים�עד�שיכלה�לגמרי�וכמו�באש�ה'�

שליחכו�לכל�המים�שיצק�אליהו�על�העצים�כו'�וכן�להיפוך�כשיגברו�המים�על�האש�

יהפכו�כל�טבע�האש�ליכלל�בטבע�המים�לגמרי�כמו�המים�שמכבים�האש�לצנן�אותו�

להוציא�כל�כח�טבעו�עד�שיכלה�לגמרי�ויוכלל�בטבע�המים�כידוע�בספרי�הטבע�בפרטי�

ההתכללות�של�ד'�היסודות�זה�בזה�בדרך�מלחמה�וניצוח�שזהו�דוקא�על�ידי�קירוב�

ודיבוק�זה�עם�זה�וכל�שיהיה�הדיבוק�והקירוב�של�ב'�הפכים�יותר�יותר�יוכל�הא'�לנצח�

לעשות�התכללות�זולתו�בו�ואם�לא�ישארו�מופרדים�זה�מזה�וכל�אחד�נשאר�במהותו�

וטבעו�ולא�נכלל�בזולתו�כלל�וזהו�גם�כן�טעם�בחינת�ההתאבקות�של�ב'�אנשים�בנפשם�

וגופם�בהלחם�יחד�כדי�שיוכל�אחד�לנצח�לזולתו�שיוכלל�בו�ואם�לא�כל�אחד�נשאר�

כמקדם� מנגדים� הפכים� ב'� אלא�המה� כלל� בזולתו� נכלל� א'� ואין� כמו�שהיה� בעמדו�

)ונמצא�מובן�על�כל�פנים�שעיקר�המכוון�מן�המלחמה�באיבוק�וקירוב�זה�הוא�בחינת�

ההתכללות�זה�בזה�שזהו�בחינת�היחוד�היפוך�בחינת�הפירוד�שהיה�ביניהם�קודם�

ולזה�הטעם�צריכין�לבא�לבחינת�ההתאבקות�כנזכר�לעיל(�וכמו�שאנו�רואים�במלחמות�

המלכים�שעיקר�גמר�הניצוח�הוא�כשמתקרבים�זה�עם�זה�כו'�כידוע�

 והנמשל�מכל�זה�יובן�גם�כן�בענין�מלחמת�ב'�הנפשות�נפש�אלקית�ונפש�הבהמית�
בחינת� היה� שזה� כו'� נופל� זה� קם� זה� שכאשר� יאמץ� מלאום� ולאום� בענין� כידוע�

המלחמה�הכללי�דיעקב�עם�שרו�של�עשו�שהוא�בחינת�מדות�דקדושות�עם�בחינת�

מדות�דקליפה�כמו�שכתוב�במקום�אחר�על�פסוק�ויאבק�איש�עמו�כו'�ודי�למבין��דהנה�

ידוע�שטבע�ב'�הנפשות�הללו�המה�ב'�הפכים�מנגדים�לגמרי�כמו�שכתוב�כי�רוח�האדם�

הוא�העולה�כו'�ורוח�הבהמה�יורדת�למטה�כו'�הרי�זה�עולה�למעלה�ברום�המעלות�

בדביקות�והתקשרות�באלקים�חיים�מקור�חוצבה�כי�הוא�חלק�אלוה�כו'�כמו�שכתוב�

כי�חלק�הוי'�כו'�וטבע�של�רוח�הבהמה�לירד�ולדבק�למטה�מטה�בגופניות�וחומריות�

רחוקים� המה� וודאי� כן� ולהיות� כידוע� ממש� בהמה� כמעשה� הגשמיות� התאוות�

ומפורדים�זה�מזה�בתכלית�הריחוק�והפירוד�ואי�אפשר�שיתקרבו�ב'�רוחות�הללו�יחד�
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כי�המה�מנגדים�זה�לזה�בתכלית�כאש�ומים�וכהאי�גוונא�אך�הנה�זהו�דוקא�כשאינם�

נלחמים�זה�עם�זה�אז�הן�בבחינת�הפירוד�והריחוק�מאוד�זה�מזה�אבל�כשנלחמים�יחד�

אז�נצמדים�ודבוקים�זה�עם�זה�כדרך�מלחמת�ב'�בני�אדם�שרוצה�הא'�לנצח�לזולתו�

שיוכלל�בו�כנזכר�לעיל�באריכות:

ב(�והענין �הוא�כמו�שנתבאר�בזוהר�דשעת�צלותא�שעת�קרבא�כו'��דהנה�באמת�יש�������
ב'�מדרגות�בעבודה�שבתפלה�הא'�שאינו�נקרא�קרבא�ומלחמה�כלל�והוא�בחינת�עבודה�

של�נפש�אלקית�מצד�עצמה�וטבעה�לבד�שהוא�טבע�רוח�האדם�העולה�כו'�כנזכר�לעיל�

היא� גם� להיות� כלל� רוח�הבהמה�שבחלל�השמאלי�שבלב� לטבע� ואינה�מהפכת� �� ��

מסכמת�ורוצה�לעלות�לה'�כו'�אלא�טבע�רוח�הבהמה�נשאר�במהותו�בבחינת�הפירוד�

ועולה�למעלה�מעלה�כידוע�בענין�למסור� כו'�רק�אור�הנשמה�מצד�עצמה�מתדבקת�

נפשו�באחד�כו'�והיינו�כשאין�מלחמה�כלל�בין�ב'�הרוחות�הללו�אלא�כל�אחד�עומד�

במדרגתו�ומופרדים�זה�מזה�ולא�קרב�זה�עם�זה�כלל�ואמנם�המדריגה�הב'�בתפלה�הוא�

כשנקרא�קרבא�ומלחמה�כמו�שכתוב�בזוהר�הוא�כאשר�תתגבר�רוח�האדם�ברשפי�

אש�התשוקה�לה'�להפוך�גם�לרוח�הבהמה�שבגוף�החומרי�שגם�הוא�לא�יתאוה�ברצון�

ותשוקה�זרה�רק�לה'�לבדו�ולמאוס�בכל�רצון�תאוה�זרה�ולא�לחפוץ�בשום�דבר�מהבלי�

העולם�הזה�בלתי�לה'�לבדו�כמו�שכתוב�מי�לי�בשמים�ועמך�לא�חפצתי�כו'�וכמאמר�

כו'� לה'�לבדו� א'� רצון� כו'�שהוא�רק� א'�לאביו�שבשמים� לב� זכרונם�לברכה� רבותינו�

הנה�זה�אי�אפשר�להיות�כל�אחד�בדרך�מלחמה�וניצוח�כשנפש�האלקית�נלחמת�עם�

נפש�הבהמית�ורוצה�להכניעה�להיותה�כלולה�בה�ולא�תהיה�בחינת�מנגד�כלל�והוא�

להפוך�את�הטבע�לגמרי�שלא�תרד�למטה�לידבק�לגופניות�וחומריות�דמעשה�בהמה�

רק�תהיה�עולה�למעלה�ברצון�ותשוקה�כמו�רוח�האדם�שעולה�כו'�הרי�זה�כמו�שיגבר�

הא'�על�זולתו�ומנצחו�שיוכלל�בו�ולא�יהיה�בחינת�נפרד�בפני�עצמו�כלל�וכנזכר�לעיל�

בב'�הפכים�דאש�ומים�כשיגביר�הא'�על�היפוכו�שמהפכו�להיות�כטבעו�כו'�ואם�כן�

וודאי�זה�אי�אפשר�כל�אחד�שיתקרבו�ויתדבקו�ב'�הנפשות�הללו�כדרך�הנלחמים�יחד�

הנקרא�התאבקות�כמו�ויאבק�איש�עמו�והוא�מה�שכתוב�בזוהר�דשעת�צלותא�שעת�

ולהכניע� זולתו� רוצה�להתגבר�על� וכל�אחד� זה� זה�עם� נלחמים� קרבא�שב'�הנפשות�

וליכלל�בו�����
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ה( והנה�33כל�ענין�מלחמה�הנזכר�לעיל�של�נפש�האלוקית�עם�נפש�הבהמית�לא�
שייך�רק�בחלק�של�נפש�האלוקית�המלובש�בגוף�והוא�בחינת�נפש�רוח�נשמה�שבה�

שבא�בבחינת�אור�פנימי�אור�בכלי�הגבלה�כו'�כידוע�וזהו�בחינת�אהבה�דבכל�לבבך�

ובכל�נפשך�אבל�בחינת�חיה�יחידה�שבנפש�האלוקית�שלמעלה�מבחינת�הגבלת�אור�

בכלי�הגוף�לגמרי�כי�הוא�רק�בבחינת�אור�מקיף�והוא�אהבה�רבה�דבכל�מאודך�כידוע�

הנה�שם�לא�שייך�לומר�בחינת�מלחמה�כלל�עם�הנפש�הבהמית�כו'�ודי�למבין�����וכמו�

כן�יובן�ההפרש�שבין�בחינת�מקיף�דנפש�האלוקית�שנקרא�חיה�יחידה�לבחינת�אור�

פנימי�הנקרא�נפש�רוח�נשמה�כנזכר�לעיל�דהיינו�שבחינת�המוחין�חכמה�בינה�דעת�

שבה�היא�בבחינת�ההשגה�והתפיסה�באור�פנימי�שנתפס�בכלי�המוחין�נקרא�נשמה�

כידוע�שמשכן�הנשמה�במוח�ורוח�בלב�כו'�וזהו�בחינת�אור�פנימי�מוגבל�בכלי�המוחין�

בכל�חד�וחד�לפום�שעוריה�דיליה�כמו�שכתוב�בזוהר�על�הפסוק�נודע�בשערים�כו'�כי�

יש�שכל�מתפעל�כו'�וכן�רוח�בלב�שעל�זה�נאמר�תוכן�רוחות�ה'�וכמו�שנתבאר�במקום�

וחיות�הנפש�באברי�הגוף� בכלי�כמשל�אור� מוגבל� פנימי� זה�בבחינת�אור� וכל� אחר�

בכל�א'�לפי�מזגו�כנזכר�לעיל�אבל�בחינת�המקיף�דנפש�האלוקית�הוא�בחינת�עצמיות�

דנפש�האלוקית�שלמעלה�מבחינת�התפשטות�והתלבשות�בכלי�המוחין�חכמה�בינה�

בחינת� בא� והמקור�שממנו� העיקר� בחינת� הוא� אלא� כו'� תפארת� גבורה� וחסד� דעת�

בבחינת� הארתו� כן� על� כו'� ולבא� מוחא� בכלים� נשמה� רוח� דנפש� אורות� התפשטות�

מקיף�וסובב�עליהם�בהשוואה�א'�לראש�וסוף�ממש�בלי�חילוק�מדרגה�כלל�כנזכר�לעיל�

במשל�המקיף�דנפש�על�אור�וחיות�אברי�הגשמיים�כו'�ודי�למבין:

ו(�וזהו�33גם�כן�ההפרש�בין�אהבה�דבכל�נפשך�שהוא�בבחינת�אור�פנימי�בבחינת�
הגבלת� ערך� כפי� רק� מאוד� הגבלה� בבחינת� הבא� כו'� ולבא� במוחא� נשמה� רוח� נפש�

הכלים�דמוחא�ולבא�כו'�לבחינת�אהבה�רבה�דבכל�מאודך�שהוא�בחינת�אור�מקיף�

בלתי�מוגבל�בכלי�המוח�כו'�����והנה�יש�ב'�מקיפין�בחינת�חיה�ובחינת�יחידה�כו'�כידוע�

והן�ב'�מיני�רצון�הא'�רצון�המאיר�ומתפשט�בכלי�המוח�והלב�כו'�דגם�ששרשו�בבחינת�

נקרא�רצון� כו'�אבל�רצון�הב'�הוא� ולב�דרך�פרט� ובא�במוח� מקיף�מכל�מקום�מאיר�

פשוט�שלמעלה�מהארה�והתפשטות�לגמרי�במוח�ולב�כו'�והוא�ההפרש�שבין�בחינת�

ב'�מקיפין�דחיה�ויחידה�שנקרא�מקיף�כללי�ומקיף�פרטי�כמו�שכתוב�בעץ�חיים�
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וביאור�הדברים�הנה�יש�להקדים�תחלה�במה�שאנו�רואים�שכאשר�יש�לאדם�איזה�

רצון�ותשוקה�לדבר�מה�הנה�יוכל�להיות�בה�ביטול�והפסק�לגמרי�מפני�רצון�ותשוקה�

הגדולה�ונפלאה�ממנה�הרבה�כאשר�היא�הפכית�מתשוקה�ורצון�זה�אף�על�פי�שמפני�

התגברות�אותה�התשוקה�הנפלאה�יכנע�ויבוטל�לגמרי�תשוקה�הראשונה�כאלו�לא�

היתה�מעולם�אף�על�פי�כן�אין�זה�ביטול�גמור�בהפיכת�מהותה�וטבעה�שהרי�לא�נהפך�

טבעה�ומהותה�כלל�ואדרבה�הרי�ישנה�בתקפה�ומהותה�ולא�נתבטל�ממנה�כלום�רק�

שאינה�מאירה�בגילוי�במוח�ולב�כלל�מפני�תוקף�התגברות�הרצון�והתשוקה�הגדולה�

ממנה�בשעה�זאת�במוח�ולב�אבל�מיד�כשיסיר�ממוחו�ולבו�אור�ורצון�התשוקה�הגדולה�

והנפלאה�ממנה�תשוב�התשוקה�הזאת�לתקפה�וטבעה�בגילוי�גמור�כמו�שהיא�בלי�

ביטול�אפילו�כל�שהוא�ונמצא�שבחינת�הביטול�וההפסק�שלה�אינו�ביטול�אמיתי�רק�

הפסק�וביטול�לפי�שעה�וגם�זה�אינו�נקרא�ביטול�המהות�כלל�רק�העדר�גילויה�לבד�

כו'�ואם�כן�לפי�זה�יובן�שגם�בבחינת�מלחמה�וניצוח�הגם�שמנצח�הרצון�הזה�לרצון�

זה� כו'�מכל�מקום�אין� ביותר� ותשוקה�הקודמת�אליה�מפני�תוקף�התגברותה�עליה�

דרך� רק� כלל� ביטול�המהות� לא� לפי�שעה�אבל� דגם�שיבטלנה� ואמיתי� גמור� ביטול�

ההכנעה�להיות�בבחינת�העדר�הגילוי�לגמרי�כאלו�אינה�במציאות�כלל�אבל�באמת�

הרי�ישנה�בתקפה�כנזכר�לעיל�וזהו�נקרא�אכפייא�ולא�אתהפכא�כו'����וכל�זה�מפני�שכל�

עיקר�תולדות�הרצון�הזה�אינו�בא�אלא�בבחינת�גילוי�אור�פנימי�מן�הנפש�במוח�ולב�

כו'�שהוא�בא�בבחינת�הגבלה�לפי�הכלי�בלבד�כו'�על�כן�בבוא�גילוי�רצון�אחר�הגדול�

הימנו�בהכרח�שיסתלק�אור�הרצון�הראשון�מן�המוח�והלב�מפני�תוקף�גילוי�אור�הרצון�

הזה�כו'�וזה�הנקרא�בחינת�מלחמה�וניצוח�שמנצח�ומכניע�לזולתו�שיסתלק�ויתבטל�

לפי�שעה�ממעמדו�והוא�עומד�בעמדו�כו'�כמשל�ב'�בני�אדם�הנלחמים�שכאשר�ינצח�

הא'�לזולתו�ויפילנו�יעמוד�במקומו�ומעמדו�כו'�אבל�אין�זה�ביטול�המהות�של�זולתו�

לגמרי�רק�שמכניע�אותו�לבלתי�יתפשט�להרים�ראש�ודי�למבין�

אבל�מלחמה�ונצוח�דב'�יסודות�הפכים�כמו�אש�ומים�אין�זה�ענין�הכנעה�לבד�אלא�

היפוך�המהות�לגמרי�שהרי�כשיגביר�האש�על�המים�יהפוך�טבע�המים�להיות�כמוהו�

כטבע�האש�ממש�וכן�להיפוך�כשיגברו�המים�על�האש�כו'�כידוע�בהרכבת�היסודות�

ההפכים�שכל�א'�כשנהפך�ונכלל�בזולתו�ההפכי�מוסיף�בטבע�זולתו�כאלו�הוא�חלק�
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עצמי�ממנו�ולא�מורכב�כו'�וזהו�עיקר�בחינת�ההתכללות�האמיתי�כידוע�אך�כאשר�הא'�

סובל�היפוכו�בלבד�בדרך�סבלנות�והכנעה�ולא�ביטול�המהות�אין�זה�נקרא�התכללות�

ונמצא�שיש�ב'�מיני�מלחמה�הא'�רק�להכניע�ולאכפייא�לבלתי�יתפשט�לבד�אבל�לא�

ביטול�המהות�הנקרא�התכללות�אמיתי�כנזכר�לעיל�

והב'�מלחמה�שמנצח�להפוך�ולבטל�המהות�כנזכר�לעיל�עד�שנכלל�בו�ונעשה�כחלק�

הללו� מלחמות� מיני� ב'� והנה� לעיל� כנזכר� אמיתי� התכללות� שנקרא� כו'� ממנו� עצמי�

הכל�הוא�בבחינת�אור�פנימי�לבד�דהיינו�כמו�בב'�רצונות�שהמה�מוגבלים�במוח�ולב�

בבחינת�אור�פנימי�כאשר�יגבר�הא'�על�היפוכו�המנגדו�להכניעו�ולבטלו�גם�בבחינת�

חיה� שנקרא� מקיף� בבחינת� גם� וזהו� לעיל� כנזכר� התכללות� שנקרא� המהות� ביטול�

המוח� כלי� למעלה�מהגבלת� מקיף� בחינת� הוא� עצמו� דגם�שמצד� ולב� במוח� המאיר�

והלב�כידוע�דנפש�רוח�נשמה�מלובש�במוחא�ולבא�כו'�אבל�בחינת�חיה�ויחידה�בלתי�

מוגבלים�בכלים�כלל�כמו�שכתוב�בעץ�חיים�כנזכר�לעיל�34אך�עם�כל�זה�מאחר�שמאיר�

ומלובש�בכלי�המוח�והלב�כו'�גם�כן�בו�יתכן�בחינת�מלחמה�הנזכרת�לעיל�משא''כ�כן�

בבחינת�יחידה�כמשיתבאר�בעזרת�ה'�ודי�למבין�

ז( וכמו כן�יובן�בב'�מיני�אהבות�דבכל�לבבך�ובכל�נפשך�שאמרו�רבותינו�ז"ל�בשני�
הזרות� הרצונות� כל� והתכללות� ביטול� בבחינת� לאתהפכא� או� לאכפייא� שזהו� יצרך�

להיות�הרצון�רק�לה'�לבדו�כמו�שכתוב�מי�לי�בשמים�כו'�והוא�על�ידי�����בכל�נפשך�

בחינת�המקיף�דחיה�שמגביר�אור�הרצון�אלקי�שבנפש�האלוקית�להכניע�לכל�הרצונות�

דנפש�הבהמית�לגמרי�בדרך�מלחמה�וניצוח�להפוך�המהות�כנזכר�לעיל�והוא�מה�שאנו�

רואים�שיוכל�להיות�בחינת�היפוך�מהות�וטבע�כל�המדות�רעות�להיות�רק�לה'�לבדו�

ואין�זר�אתו�רק�על�ידי�מלחמה�דנפש�האלוקית�שמתגבר�על�נפש�הבהמית�בשעת�

התפלה�שאז�שעת�קרבא�כנזכר�לעיל�ודי�למבין�אבל�בחינת�אהבה�רבה�דבכל�מאודך�

דהיינו� כו'� ולב� במוח� הגבלה� מבחינת� לגמרי� שלמעלה� דיחידה� מקיף� בחינת� היא�

שאינו�מאיר�לעולם�במוחא�ולבא�גם�לא�בבחינת�מקיף�ונקרא�מאדך�בלי�גבול�בעצם�

ולא�שהוא�בלי�גבול�לגבי�הכלי�לבד�כמקיף�דחיה�הנזכר�לעיל�דשם�לא�יתכן�בחינת�

מלחמה�כלל�וזהו�בחינת�מסירות�נפש�האמיתי�שאחר�מסירות�נפש�בכל�נפשך�כו'�ודי�

למבין�
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�וביאור�הדברים�הנה�ידוע�דיש�ב'�מיני�מסירות�נפש�הא'�על�דרך�הנזכר�לעיל�בבחינת�

כו'� התכללות� הנקרא� המהות� בהיפוך� הבהמית� דנפש� הזרות� הרצונות� כל� ביטול�

מצד�בחינת�המלחמה�דנפש�האלוקית�שנלחמת�עם�נפש�הבהמית�עד�שיגבר�גודל�

התשוקה�הנפלאה�בתענוג�האלקי�בהתגברות�נפלאה�ועצומה�ביותר�עד�שהרצון�הזר�

המנגד�יתבטל�בתכלית�הביטול�והתכללות�כאילו�אינו�במציאות�ומהות�הקדום�אדרבה�

נהפוך�למהות�אחר�והוא�למאוס�ברע�ולבחור�בטוב�שזהו�נגד�טבעו�ומהותו�הקדום�כו'�

כנזכר�לעיל��אך�הנה�אנו�רואים�שכל�זה�הביטול�מנפש�הבהמית�במציאותה�אינו�רק�

מצד�בחינת�ביטול�המיעוט�ברוב�����שאין�זה�הביטול�נקרא�בחינת�ביטול�בעצם�מצד�

עצמו�לבד�אלא�רק�מצד�התגברות�כח�המנגד�עליו�עד�שמהפכו�כו'�ואם�כן�אין�זה�רק�

גובר�עליו�ביותר�אבל�מיד�כשיסתלק�האור�והכח� בשעה�זאת�שהכח�הגדול�הימנו�

וכח�הרצון�הקדום�המנגד�להיות�בתקפו� וניעור�אור� לו�אזי�חוזר� וילך� הגדול�הימנו�

ומהותו�הקדום�ממש�כו'�

יש�עוד�בחינת�מסירת�נפש�שלמעלה�הרבה�ממסירות�נפש�הנזכר�לעיל�� ח( והנה 
שאין�הכוונה�בו�ענין�מסירת�הרצון�לבד�����ולהבין�שורש�ענין�דבר�זה�לתכליתו�הנה�יש�

להקדים�ענין�א'�והוא�הנקרא�בחינת�ההשתוות�כידוע�והענין�הוא�להיות�שאנו�רואים�

שהעיקר�והמקור�הכולל�כל�הדברים�שבעולם�הם�ב'�דברים�עונג�וצער�וזהו�הכולל�כל�

הדברים�שהנפש�נמשך�אחריהם�כידוע�����דהיינו�שגם�בדבר�שהנפש�מחמדתו�כמו�

כל�התענוגי�עולם�הזה�כממון�וכבוד�ושאר�חמדות�ותאות�עולם�הזה�אין�לו�בהם�חפץ�

כלל�וכלל�אדרבה�מואס�בהם�בתכלית�כאלו�שנאה�נפשו�בבחינת�טבעית�ועצמיות�וזהו�

מעלה�ומדרגה�יתירה�שאין�למעלה�הימנו�

ט( והנה שורש�ענין�ההשתוות�הנזכר�לעיל�בא�מצד�שניטל�ונלקח�שורש�ומקור�חיי�
נפש�הבהמית�שזהו�בחינת�מקור�הרצון�הזר�שלה�עד�שלא�נמשך�ממנה�שום�רצון�זר�

כלל�ואדרבה�מואס�ברע�כנזכר�לעיל�שלזה�לא�יהיה�לאדם�יסורים�כלל�ממה�שיעשה�

כל�אדם�נגד�צרכי�טבעו�ולכך�הוא�שמח�ביסורים�ומקבל�באהבה�גמורה�כנזכר�לעיל��

והנה�שורש�ומקור�הרצון�הזר�הוא�בחינת�חיה�יחידה�שבנפש�הבהמית�המלובשת�
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בגוף�החומרי�כידוע�וכאשר�נהפוך�הוא�ממילא�אין�לו�חפץ�כלל�בחמדת�עולם�הזה�

כנזכר�לעיל�ובזה�לא�שייך�ענין�מלחמה�כלל�

דהנה�כאשר�עדיין�מאיר�בנפש�הבהמית�מבחינת�חיה�יחידה�אז�נקרא�נסיון�כאשר�

מהפך�ומבטל�הרצון�הזה�מצד�התגברות�הרצון�אלקי�כמו�והאלקים�נסה�את�אברהם�

שישחוט�את�בנו�יחידו�בעבור�רצון�אלקי�וכהאי�גוונא�וכל�כיוצא�בזה�הוא�הבא�בדרך�

נסיון�כמו�לנסותכם�את�אשר�בלבבכם�הישכם�אוהבים�כו'�דמשמע�שבנסיון�זה�יוכל�

מצד� הבהמית� נפש� עם� האלוקית� דנפש� מלחמה� בחינת� והוא� והיפוכו� דבר� להיות�

בחינת�ההתלבשות�בבחינת�אור�פנימי�דוקא�שהרי�לפעמים�יגבר�הנפש�הבהמית�כו'�

אבל�מעלה�ומדריגה�שלמעלה�מבחינת�הנסיון�הוא�ענין�דבר�מוחלט�שאין�בו�ספק�כלל�

אשר�על�כן�לא�יצטרך�להביאו�לידי�נסיון�כלל�והיינו�כאשר�נהפך�בחינת�מקור�כל�רצון�

זר�שבנפש�הבהמית�שאין�זה�מצד�מלחמה�כלל�וכלל�רק�מצד�עצם�ביטולו�שנהפך�

לטבע�אחרת�כו'�כנזכר�לעיל�וזה�אין�צריך�נסיון�כלל�ודי�למבין�����וזהו�הנקרא�בחינת�

ביטול�בעצם�שאינו�בא�מצד�מלחמה�כלל�והוא�הנקרא�מסירות�נפש�הבהמית�שאין�

כוונה�על�הארת�הרצון�שנמשך�ממנה�בלבד�אלא�על�מהותה�ועצמותה�דוקא�דהיינו�

שהמהות�והעצם�בטל�מעצמו�בבחינת�ביטול�עצמי�שנקרא�ביטול�לגמרי�ולא�ביטול�

הרצון�לבד�ואין�זה�תלוי�כלל�בסיבות�התגברות�הרצון�האלקי�שזהו�באותה�שעה�של�

התפלה�לבד�כנזכר�לעיל�ואחר�כך�חוזר�וניעור�כמקדם�אלא�ביטול�זה�להיותו�בחינת�

עצמיות�על�כן�מאליו�ומעצמו�יבא�ולא�יפול�בו�שינוי�כלל�להשתנות�מרצון�לרצון�אלא�

מבחינת� יחידה�שלמעלה� בחינת� הנקרא� וזהו� כלל� שינוי� בלי� בהשוואה� תמיד� הוא�

הארת�רצון�בפרט�אלא�היא�בחינת�העצמית�ההיולית�שהוא�מקור�כל�בחינת�רצון�

כנזכר�לעיל�שהנפש�עצמה�מושללת�מבחינת�רצון�כו'�וכאשר�עצמות�הנפש�מתבטל�

ביטול�עצמי�אז�ממילא�לא�יוכל�להיות�המשכת�רצון�זה�שלא�לה'�רק�לה'�לבדו�רצון�

הנקרא�התפעלו'�העצמית� וזהו� ושינוי� ותמורה� הרכבה� בו� בתכלית�שאין� פשוט� א'�

דהיינו�מסירת�הנפש�עצמה�מכל�וכל�כו'�כמו�שכתוב�כלתה�נפשי�כו'�וכן�מה�שכתוב�

כל�עצמותי�תאמרנה�כו'�כל�בחינת�העצמיות�כו'�אשר�על�זה�לא�שייך�בחינת�רצון�

ותשוקה�שהרצון�והתשוקה�הוא�דבר�נבדל�מן�העצם�כו'�אלא�הנפש�עצמה�בטילה�

ונכללת�ונדבקת�תמיד�באלקים�חיים�בלתי�שינוי�לעתים�עד�שיצטרך�לחדש�ולקשר�
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את�עצמו�ברצון�ותשוקה�מחדש�אלא�בקשר�עצמו�הזה�מעצמות�נפשו�קשורה�ודבוקה�

ולא�יצטרך�להתקשר�עוד�הפעם�מאחר�שאין�בו�נפילה�ושינוי�להיותו�בחינת�העצם�

כו'�

����והיינו�ענין�מעלה�ומדריגה�דבכל�מאודך�שלמעלה�ממסירות�נפש�דבכל�נפשך�כנזכר�

לעיל�דהנה�ואהבת�הוא�לשון�אבה�שהוא�הרצון�המאיר�בגילוי�במוח�ולב�בבחינת�אור�

פנימי�הבא�בהגבלה�בכלי�ואחר�כך�אמר�שאהבה�זו�תהיה�בכל�לבבך�ובכל�נפשך�בכל�

לבבך�בשני�יצריך�לאכפייא�לנפש�הבהמית�כנזכר�לעיל�ובכל�נפשך�הוא�בחינת�מקיף�

דחיה�שנקרא�בלי�גבול�של�האור�פנימי�הבא�בכלי�לבד�שממנו�בא�בחינת�אתהפכא�

ביטול�המהות�אבל�לפי�שעה�רק�בשעת�התגברות�רצון�האלקי�דבחינת�חיה�שבנפש�

האלוקית�ואחר�כך�יוכל�לחזור�כנזכר�לעיל�וזהו�הנקרא�מלחמה�וניצוח�או�נסיון�כנזכר�

לעיל�ואחר�כך�אהבת�בכל�מאדך�בלי�גבול�בעצם�דהיינו�כמו�שהוא�בלי�גבול�בעצם�

��והוא�בחינת� �� ולא�כמו�שהוא�בלי�גבול�לגבי�בחינת�האור�פנימי�שבכלי�בלבד�כו'�

יחידה�שאינו�מאיר�גם�בבחינת�מקיף�לפנימי�כו'�ואין�בה�שינוי�ונפילה�לעולם�כנזכר�

לעיל�ובה�לא�יתכן�לומר�בחינת�מלחמה�כלל�להיותה�בחינת�התפעלות�העצמיות�ממש�

כנזכר�לעיל�באריכות�ודי�למבין:

ולהבין�כל�הנזכר�לעיל�בתוספת�ביאור�בענין�מסירת�הנפש�בעצמה�הנזכר�לעיל� י(�
שלמעלה�ממסירת�הרצון�לבד�כו'�הנה�אנו�מוצאין�כדוגמה�זאת�וכנזכר�לעיל�בענין�

ההשתוות�כו'�שאין�דבר�שעושין�נגד�רצונו�נק'�בשם�יסורים�וצער�כלל�כו'�גם�באהבת�

רעים�הנאמנים�באהבתם�����אך�אם�נפשו�קשורה�בנפש�רעהו�בבחינת�עצמיות�כאהבת�

דוד�ויהונתן�שנאמר�אהבת�נפשו�אהבו�בבחינת�עצמות�כאלו�הן�נפש�א'�ממש�כו'�אז�

לא�ירגיש�כלל�וכלל�ביסורים�וצער�וסכנה�שמקבל�על�עצמו�בעבור�הצלת�רעהו�ומלבד�

שלא�ירגיש�אותם�בבחינת�צער�ויסורים�אלא�אדרבא�יעשה�הכל�דרך�אהבה�ותענוג�

ושמחה�גדולה�)כנזכר�לעיל�בענין�מסירות�נפש�העצמי�שמזה�בא�בחינת�ההשתוות�כו'�

עד�שמברך�על�הרעה�כו'(�וזהו�מצד�בחינת�התקשרות�עצמיות�בנפש�חבירו�עד�שכל�

היסורים�והצער�בנפשו�אינם�תופסים�מקום�כלל�וכלל�דכלא�ממש�חשיבי�לגבי�בחינת�

העצמיות�כנזכר�לעיל�באריכות�בענין�הביטול�העצמי�כו'�ולזאת�אין�היסורים�והצער�
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שמקבל�בעבור�הצלת�רעהו�נקרא�יסורים�כלל�כי�אינו�בא�בדרך�סבלנות�או�דרך�מיעוט�

ברוב�כו'�אלא�בדרך�תענוג�ושמחה�מפני�שאינו�תופס�מקום�כלל�וכלל�כו'�ומצד�שכל�

צער�ויסורים�אינו�שייך�רק�בבחינת�המנגד�לרצון�ותשוקה�הנקרא�עונג�אבל�בחינת�

העצמית�הוא�למעלה�הרבה�מבחינת�עונג�ורצון�כו'�כנזכר�לעיל�באריכות�ומזה�יובן�

בתוספת�ביאור�ענין�הנזכר�לעיל�בבחינת�בכל�מאודך�שהוא�בבחינת�התפעלות�עצמית�

דכלא�חשיב�לגבי�כל�בחינת�רצון�כו'�ולא�יתפס�מקום�כלל�עד�שכל�ביטול�הרצון�הזר�

שכנגד�לא�נקרא�יסורים�אלא�תענוג�ושמחה�כי�בביטול�עצמו�לא�שייך�לומר�שיקבל�

יסורים�וצער�מהעדר�הרצון�והעונג�כו'�מטעם�כל�הנזכר�לעיל�ודי�למבין�

יא(�ומכל�הנזכר�לעיל�יובן�שורש�ענין�פדה�בשלום�נפשי��דהנה�נפשי�היינו�בחינת�

נפש�האלקית�ויש�בה�ב'�מדריגות�הא'�כאשר�נלחמת�עם�נפש�הבהמית�להתגבר�עליה�

ולהפכה�כנזכר�לעיל�שזהו�הנקרא�מסירת�הרצון�לבד�שבא�דרך�מלחמה�וניצוח�כמו�

בשעת�צלותא�שהוא�שעת�קרבא�כו'�כנזכר�לעיל�באריכות�והוא�בחינת�אהבה�דבכל�

לבבך�ובכל�נפשך�כו'�והמדרגה�הב'�הוא�בחינת�בכל�מאדך�הנזכר�לעיל�הנקרא�מסירות�

נפש�בעצמה�ומהותה�שלמעלה�מבחינת�מלחמה�לגמרי�כנזכר�לעיל�3וזהו�פדה�בשלום�

נפשי�דהיינו�שיש�מדריגה�גבוה�בנפש�האלוקית�והוא�בבחינת�יחידה�שבה�בחינת�

וזהו� �� �� ודי�למבין� וכלל� יש�לה�פדיה�בשלום�בלא�מלחמה�כלל� ידי� העצמיות�שעל�

בחינת�השלום�שלמעלה�מן�המלחמה�כדוגמא�דלעתיד�

����ועל�זה�אמר�דוד�פדה�בשלום�נפשי�נפש�דוד�כמו�שיהיה�לעתיד�לבא�בבחינת�ג'�

בכל� בחינת� שהוא� מאד� וגבה� שכתוב� כמו� כו'� קדמון� ואדם� יומין� דעתיק� ראשונות�

מאודך�הנזכר�לעיל�ודי�למבין(�מה�שאין�כן�במסירת�הרצון�ששייך�על�כל�פנים�לשון�

יסורים�לנפש�הבהמית�אין�זה�שלום�גם�לנפש�האלוקית�כי�גם�שנפש�האלוקית�עצמה�

זאת� מלחמה� טורח� גם� אבל� כו'� יסורים� הרגשת� בלי� זר� רצון� בחינת� מכל� מושללת�

יש�לה�מנגד�על� כי� לנפש�האלוקית� יחשב� יסורים� לנפש�הבהמית�בכלל� גם� להפוך�

כל�פנים�רק�שמהפכו�)ועוד�שבהתאבקות�המלחמה�בהכרח�נתלכלך�הנפש�האלוקית�

קצת�בלבושים�צואים�דנפש�הבהמית�עד�שתהפכנה�כמשל�המתאבק�עם�המנוול�וכן�

בלבושים� מתלכלך� שהמברר� הבירורים� בענין� לעיל� כנזכר� כו'� שמבשל� בגדים� כמו�
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של�המתברר�כמו�שכתוב�וכל�מלבושי�אגאלתי�כו'�ודי�למבין(��וזהו�ענין�הפדיה�כמו�

שכתוב�פדה�בשלום�נפשי�כו'�כמו�פודה�ומציל�שנפש�האלוקית�ניצלת�מבחינת�המנגד�

דנפש�הבהמית�בדרך�שלום�בלא�מלחמה�כלל�כי�המנגד�בטל�בעצם�����וכהאי�גוונא�

היה�בימי�שלמה�שכל�חכמי�הגוים�נתבטלו�בעצם�לגבי�חכמת�שלמה�שלא�על�ידי�

ודי� וכמו�שכתוב�במקום�אחר� כו'� בימיו� כי�שלום�היה� נקרא�שלמה� כן� מלחמה�על�

למבין(�משא''כ�כן�על�ידי�מלחמה�כמו�שכתוב�קומה�ה'�ויפוצו�אויביך�בשעת�המסעות�

בנסוע�הארון�כו'�דגם�שכהמס�דונג�כו'�כמו�שכתוב�יאבדו�כו'�אויביך�ה'�יאבדו�כו'�הרי�

על�כל�פנים�נקרא�אויבי�ה'�רק�שנכנעו�בתכלית�בהיפוך�המהות�כו'�אבל�דרך�שלום�
הרי�נעשים�אוהבים�גמורים�ולא�נקרא�אויבי�ה'�כלל�ואין�צריך�איבוד�כלל6

����אך עדיין�צריך�להבין�למה�צריך�פדיה�מאחר�שלא�יש�בחינת�מנגד�כלל�����וזהו�

פדה�בשלום�נפשי�מקרב�לי�שלא�יהיה�קרבא�ומלחמה�שהמלחמה�עושה�קירוב�לפי�

שעה�כו'�כמשל�המתאבקים�יחד�כו'�11וזהו�מקרב�לי�לשון�קירוב�ולשון�מלחמה�ולכך�

נקרא�מלחמה�קרבא�כו'�אלא�בדרך�שלום�שהוא�בחינת�מאדך�שהוא�בחינת�מסירות�

נפש�בעצם�שנפש�הבהמית�גם�כן�תבטל�בעצם�כנזכר�לעיל�ולא�שתתחבר�על�ידי�זה�

עם�נפש�האלוקית�דאם�כן�הדרא�קושיא�לדוכתיה�שנעשה�קירוב�על�ידי�השלום�הזה�

יותר�מעל�ידי�המלחמה�אך�הקירוב�הזה�הוא�קירוב�אמיתי�כאוהבים�נאמנים�שאחד�

מתכלל�ומתערב�בזולתו�כו'�ואף�על�פי�כן�אחר�השלום�הזה�נפרדת�הנפש�האלוקית�ע"י�

פדיה�שה'�פודה�אותה�כנזכר�לעיל�

יב(�כי ברבים כו'�הנה�זהו�נתינת�טעם�גדול�על�תחלת�דבריו�שאמר�פדה�בשלום�

נפשי�ומפרש�ואזיל�ואמר�מפני�מה�פדה�בשלום�ולא�במלחמה�כי�ברבים�כו'�פירוש�

לכל�מקיפים� כללי�שכולל� דיחידה�שנקרא�מקיף� בחינת�המקיף� רבים� בתוך� ברבים�

כללי� רבים�שהוא�בחינת�היותר� ונעלם�בתוך� ופירוש�ברבים�מה�שגנוז� כו'� פרטיים�

שמקיף�על�כל�כללותם�בשוה�ולא�בדרך�פרט�שיהיה�חילוק�מדריגות�כמו�במתן�תורה�

דכתיב�ויחן�ישראל�לשון�יחיד�וכן�ברכנו�כולנו�כאחד�כו'�והוא�בחינת�גלגלתא�בחינת�

בציור� שהן� ישראל� נשמות� פרטיות� פרטי� כל� שכולל� בינה� חכמה� כתר� ראשונות� ג'�

בחינת� שזהו� כו'� ודור� דור� סגולה�שבכל� יחידי� בכל� מאיר� זו� והארה� שלימה� קומה�
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משה�שאמר�ת"ר�אלף�רגלי�העם�אשר�אנכי�בקרבו�כו'�ס'�ריבוא�דעות�כל�אחד�לפי�

יחידה� בבחינת� אבל� נפשך�48 דבכל� ואהבה� חי'� מבחינת� המאיר� רצונו� וכפי� השגתו�

מקיף�למקיף�כולם�שוים�ונקרא�איש�אחד�וכמו�שכתוב�ויחן�ישראל�בחינת�גלגלתא�כו'�

שהוא�למעלה�מבחינת�רצון�לגמרי�שלכך�אמרו�נעשה�ואחר�כך�ונשמע�כו'�כנזכר�לעיל�

ובזה�לא�שייך�בחינת�מלחמה�כלל�כנזכר�לעיל�ולזה�אמר�הטעם�כי�ברבים�הכולל�כל�

ס'�רבוא�היו�עמדי�שהוא�בחינת�הארת�עצמיות�אור�אין�סוף�ב"ה�שבגלגלתא�שנקרא�

כתר�הכללי�על�כן�פדה�בשלום�נפשי�דכללות�נשמות�ישראל�שלא�יצטרכו�למלחמה�

כלל�ודי�למבין�



פדה בשלום�נפשי�מקרב�לי�כי�ברבים�היו�עמדי1,�ומבאר�בעל�הגאולה�במאמרו�
ד”ה�זה�)שנדפס�בספרו�שערי�תשובה2(�3דפירוש�פדה�בשלום�)בשלום�דוקא(�

כלל�� למלחמה� צריך� אין� לגמרי,�שלכן� באופן�שהמנגד�מתבטל� היא� הוא�שהפדי’�

וע”ד�שהי’�בימי�שלמה4,�שכל�הגוים�נתבטלו�לגבי�שלמה�שלא�ע”י�מלחמה,�שלכן�

נקרא�בשם�שלמה�כי�שלום�הי’�בימיו5���ומדייק�בהמאמר6,�דכאשר�נמצאים�במצב�

פירוש�פדה� כי� זה,� בדיוק� לומר�הביאור� ויש� פדי’�� צריך� כלל,�למה� מנגדים� שאין�

מלחמה� בדרך� היא� )היינו�שהפדי’� הפדי’� אחרי� ל� בא� לא�שהשלום� הוא� בשלום�

ואח”כ�נעשה�שלום(,�כי�אם,�שהפדי’�)עצמה(�היא�בשלום,�ולכן�מדייק,�שבמצב�של�

שלום�אין�צריך�לכאורה�לפדי’��ויש�להוסיף�עוד�דיוק,�דבפסוק�זה�גופא�כתיב�פדה�

גו’�מקרב�לי,�דזה�שפדה�נפשי�הוא�מן�המלחמות�הבאים�עלי7,�והיאך�שייך�שהפדי’�

מן�המלחמות�היא�פדי’�בשלום,�דלכאורה�הם�שני�ענינים�הפכים�

1��תהלים נה, יט.

2��ח”א )שער התפלה( מט, א ואילך.

3��פי”א )נה, ד ואילך(.�בהניסמן�לעיל�

4��וראה לקמן סעיף ב דאמיתית ענין פדה בשלום נפשי הוא למעלה יותר גם מהשלום שהי’ בימי שלמה.

5��כמ”ש )דברי הימים-א כב, ט( שלמה יהי’ שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו.

6��שם – נו, א. בהניסמן�לעיל�

7��פרש”י לתהלים שם.

בס"ד. מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו,
אור ליו"ד כסלו, ה'תשל"ט

פדה בשלום ל"ט - עם פענוח 
המראי מקומות
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ב(�ויש�להוסיף,�דשני�ענינים�אלו�)פדה�בשלום�ומקרב�לי(�הם�לא�רק�שני�הפכים�
)סתם(�אלא�שהם�הפכים�מן�הקצה�אל�הקצה��דהנה�הטעם�על�זה�שמלחמה�

נקראת�בשם�קרב�מלשון�קירוב�)אף�שמלחמה�הוא�היפך�ענין�הקירוב(,�הוא�)כמובן�

מהמאמר8(,�לפי�שעיקר�ותוקף�של�מלחמה�הוא�כשהיא�באופן�של�קירוב��דהנה�

שזורקים� אלא� מזה,� זה� בריחוק� הם� הלוחמים� ששני� אופנים�� שני� יש� במלחמה�

)אחד�על�השני(�אבני�חצים�ובליסטראות�וכיו”ב��או�ששני�הלוחמים�מתקרבים�זה�

שהם� עמו10,� איש� ויאבק� זה9,� עם� זה� נאבקים� שהם� ועד� מקום(� )בקירוב� לזה�

מתקרבים�זה�לזה�)לא�רק�במקום,�אלא(�גם�בגופם,�ועד�דשני�הלוחמים�חובקים�זה�

את�זה��דמלחמה�זו�)תכלית�הקירוב(�היא�מלחמה�קשה�ביותר�

ועד”ז�הוא�לאידך,�שגם�השלום�שבפסוק�זה�הוא�)לא�שלום�סתם,�אלא(�תכלית�
השלימות�שבשלום��וכמו�שמבאר�בעל�הגאולה�בהמאמר�11דאמיתית�הענין�

דפדה�בשלום�נפשי�הוא�שאלו�שהיו�מקודם�שונאים�ומנגדים�הם�“נעשים�אוהבים�

בימי�שלמה12,�דהשלום�שהי’� גם�מהשלום�שהי’� זה�הוא�למעלה� דענין� גמורים”,�

לקדושה(13,� נהפכו� לא� )אבל� אור� הגילוי� מצד� נתבטלו� שכולם� הוא� שלמה� בימי�

8��בתחלתו – מט, א. בהניסמן�לעיל�

כקירוב  זה  אין  אבל  לקשת.  חרב  החילוק שבין  דזהו  מקום.  בקירוב  דוקא  היא  חרב  ע”י  גם מלחמה  ��9

דהנאבקים. וראה לקמן סעיף ו.

10��וישלח לב, כה.

11��פי”א – נו, א. בהניסמן�לעיל�

12��כמפורש בהמשך תער”ב שבהערה הבאה. ועפ”ז יומתק הלשון דבעל הגאולה שם “בדרך שלום . . כמו 
לע”ל . . וכה"ג הי' בימי שלמה".

13��ד”ה פדה בשלום תרע”ה )המשך תער”ב ח”ב פ’ שעד – ע’ תשסט(.�וזה�הי'�בימי�שלמה�שהי'�ההמשכה�
מבחי'�פנימי'�הכתר�בבח'�מלכות�על�ידי�זה�נתבטלו�ממילא�כו'��ומכל�מקום�גם�בימי�שלמה�לא�נתהפכו�לגמרי�

יהי'�לעתיד�שיתהפכו�בעצם�מהותם� כו'�שזה� כל�העמים�שפה�ברורה� וכמו�אז�אהפוך�אל� בעצם�מהותם�

לגמרי�כו'�ושלמה�הי’�איש�מנוחה�שנתבטלו�כולם�ממילא�מעוצם�הגילוי�כו'�����וי"ל�דבימי�שלמה�הי'�הכל�

וכמו�האבוקה� נכללו�הנצוצות�בדרך�ממילא� והגילוי� ומפני�ריבוי�האור� כו'� רק�העלאת�הנצוצות�דקדושה,�

שמושכת�הנצוצות�אלי'�כו'�אבל�ענין�אז�אהפוך�אל�העמי'�כו'�הוא�שהרע�יהפך�לטוב�וזה�יהי'�לעתיד�דוקא�

כו'�



פדה בשלום - עם פיענוח המראי מקומות22

ואמיתית�ענין�השלום�)שגם�המנגד�נהפך�לקדושה(�יהי’�לע”ל,�כמ”ש�14אז�אהפוך�

אל�עמים�שפה�ברורה�גו’�לעבדו�שכם�אחד,�ועד”ז�בנוגע�לבעלי�חיים�–�וגר�זאב�עם�

כבש�וגו’15,�ועד�שגם�הנחש�)פתן�וצפעוני16(�יהפך�לטוב,�כמ”ש�17גם�אויביו�ישלים�

אתו�זה�הנחש,�וכמו�שהי’�בתחלת�הבריאה�)לפני�חטא�עה”ד(�שהי’�שמש�גדול18��

ויתירה�מזו�יש�לומר,�דכיון�שכל�ירידה�היא�צורך�עלי’,�בהכרח�לומר,�שבירור�ועליית�

לפני� שהי’� גדול”� ד”שמש� מהדרגא� גם� יותר� למעלה� תהי’� לבוא� לעתיד� הנחש�

14��צפני’ ג, ט. – הובא במאמר הנ”ל שם.

15��ישעי’ יא, ו ואילך.

16��ישעי’ שם, ח.�"ושעשע�יונק�על�חר�פתן�ועל�מאורות�צפעוני�גמול�ידו�הדה"�
וראה פרש"י שם. על חור פתן. -�על�חור�עפר�שהנחש�מקנן�בתוכו�קרו''ט�בלע''ז,�פתן נחש�משהזקין�נעשה�
חרש�ונקרא�פתן�שוב�אין�לו�לחש�שנאמר�)תהלים�נח(�אשר�לא�ישמע�לקול�מלחשים�:�ועל מאורת צפעוני. 

יונתן�תירגם�חיזו�גלגלי�עיני�חיוי�חורמן�,�ומנחם�פתר�בו�לשון�נקב�וחורי�עפר�וכן�אור�כשדים�)בראשי'�י''א(�

וכן�באורים�כבדו�את�ה'�)לקמן�כד(�

 מצודות שם. מצודת דוד:  ושעשע. �תינוק�היונק�יתעסק�לשמוח�בהושטת�ידו�על�הנקב�אשר�הפתן�יושב�
שם�ולא�יזיקנו:�ועל מאורת. �על�הבקע�אשר�הצפעוני�יושב�שם:�גמול. �תינוק�הנגמל�משדי�אמו�יושיט�שם�

ידו�ולא�יוזק:�מצודת ציון:  פתן. �מין�נחש�רע:�צפעוני. מין�נחש�רע��ועוד.

17��משלי טז, ז. ירושלמי תרומות פ”ח סוף ה”ג ברצות�ה'�דרכי�איש�גם�אויביו�ישלים�אתו�����ריב''ל�אומר�

זה�הנחש�

 ב"ר רפנ"ד.�"א(�ויהי�בעת�ההוא�ויאמר�אבימלך�ופיכל�שר�צבאו�)בראשית�כא,�כב(�ברצות�ה'�דרכי�איש�גם�
אויביו�ישלים�איתו�����רבי�שמואל�אמר�זה�הנחש"��)משלי�טז,�ז(�

]פירוש: "ויהי�בעת�ההיא�ויאמר�אבימלך�ופיכול�שר�צבאו"�אל�אברהם��–�''לאמור�אלוהים�איתך�בכל�אשר�
אתה�עושה�וגו'�ויכרתו�שניהם�ברית"�–�אף�שנענש�אבימלך�בגלל�אברהם�כמו�שכתוב�"כי�עצור�עצר�ה'�בעד�

כל�רחם�בית�אבימלך"�ומין�הראוי�היה�שהיה�לו�לשונא�אעפ"כ�כרת�עמו�ברית�ונהיה�לו�לאוהב�וכמו�שאמר�

הכתוב�-�"ברצות�ה'�דרכי�איש�גם�אויביו�ישלים�איתו"�-�כשמתרצה�ה'�מדרכיו�של�איש�שישרים�וטובים�

הם�הרי�גם�האויבים�שבדרך�הטבע�היה�להם�לשונאו�ישלימו�איתו��"רבי�שמואל�אמר�"אויביו"�זה�הנחש"�

שהוא�אויבו�התמידי�של�האדם�����ואעפ"כ�כשמתנהג�האדם�בדרך�טובה�����גם�הוא�)הנחש(�יהפך�לאוהב�[

וראה אוה"ת נ"ך עה"פ )ס"ע תרג ואילך(.�ברצות�ה'�דרכי�איש�גם�אויביו�ישלים�אתו,�פרש''י�שיהיו�שלימים�
עמו�

18���סנהדרין נט, ב.�דתניא�ר’’ש�בן�מנסיא�אומר�חבל�על�שמש�גדול�שאבד�מן�העולם�שאלמלא�)לא(�נתקלל�
לו�שני�נחשים�טובים�אחד�משגרו�לצפון�ואחד�משגרו�לדרום� נחש�כל�אחד�ואחד�מישראל�היו�מזדמנין�

להביא�לו�סנדלבונים�טובים�ואבנים�טובות�ומרגליות�
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הירידה19��ועפ”ז�צריך�להבין�עוד�יותר�מ”ש�פדה�בשלום�גו’�מקרב�לי,�והרי�הקרב�

והשלום�שבפסוק�זה�הם�שני�הפכים�מן�הקצה�אל�הקצה,�ואיך�זה�פדה�בשלום�גו’�

מקרב�לי�

דקרב� הענינים� ששני� הגאולה20,� דבעל� בהמאמר� המבואר� בהקדים� זה� ג( ויובן 
ושלום�ישנם�בעבודת�התפלה��ולהעיר,�דבכ”מ�21מבואר�שהבירור�דתפלה�

לירידה עד לחטא עה”ד, משא’’כ  גדול” היתה אפשרות  וכמובן גם מזה שבתחלה, אף שהי’ “שמש  ��19
לע”ל.

וראה עד”ז סה”מ עטר”ת ע’ תטו��ויש�לעין�שהרי�אדה"ר�שהי'�גוף�קדוש�וטהור�לגמרי�כנ"ל�מ"מ�הי'�חטא�
הי'� שהאדם� הגם� הבריאה� שבתחילת� וי"ל� וכלל,� כלל� החטא� ענין� שייך� יהי'� שלא� ודאי� ובתח"מ� עה"ד,�

בתכלית�בשלימות,�מ"מ�הרי�בעולם�הי'�מציאות�הקליפה�רק�שהיה�מעמדם�בשפל�המדרגה�כו'�����וע"כ�י"ל�

דאם�היות�שגופו�הי'�יציר�כפיו�של�הקב"ה�הי'�מ"מ�ממדרגה�שיכול�להיות�אחיזה�����ובתח"מ�שזהו�לאחר�

גמר�הבירורים�והתיקונים�יהי'�התהוות�הגוף�ממדרי'�עליונה�יותר�ויהי'�בתכלית�בשלימות�

20��פ”ה )נא, ד( ואילך.�בהניסמן�לעיל�

21��ראה בארוכה המשך פדה בשלום תרנ”ט�)סה"מ תרנ"ט ע' קסב ואילך(�העבודה�שבעת�האכילה�נק'�חרב�
של�מלחמה�ממש��משא''כ�עבודה�דתפילה�הוא�בחי'�חרב�של�שלום�לפי�שמ''מ�מאיר�בו�גילוי�אור�כו'��אך�

מ''ש�ונתתי�שלום�בארץ�קאי�על�התורה�ועז''א�וחרב�לא�תעבור�בארצכם�אפי'�חרב�של�שלום�כו'�

ב׳� ידוע�דענין�הבירורים�יש�על� והענין�הוא�דהנה� ואילך(.� ואילך – סה"מ ה'תש"ד ע' 106  )פי"ט  ותש"ד 
אופנים,�הא׳�הוא�בדרך�מלחמה,�והאופן�השני�הוא�שהבירור�הוא�בדרך�מנוחה��דאופן�הראשון�כשהבירור�

היא�בדרך�מלחמה�הנה�המברר�מתלבש�בלבושי�המתברר�ועומד�קרוב�אצלו�ואוחז�בו�בכל�תוקף�עוז�ומתייגע�

ביגיעה�גדולה�ועצומה�ומתעסק�עמו�לבררו�ולנצחו,�וכמו�עד״מ�שני�אנשים�שמתאבקים�זע״ז�ה״ה�נאחזים�

ודבוקים�זב״ז�וכאו״א�מתגבר�להכניע�את�זולתו�ומי�שכחו�גדול�הוא�מתגבר�ומנצח�את�זולתו�ומכניע�אותו��

והדוגמא�מזה�בעבודה�הוא�במלחמת�הנה״א�עם�הנה״ב�בתפלה�שהנה״א�מלובש�בנה״ב�ומתאבק�עמו�ע״י�

עבודה�ויגיעה�במוח�ולב�בהשגה�והתבוננות�והתעוררות�אהוי״ר�בכדי�להתגבר�ולהכניע�את�הנה״ב�ולאכפיא�

לסט״א,�ואז�גם�הנה''ב�מתגבר�ללחום�כנגד�הנה״א�שזאת�היא�סיבת�מה�שבעת�התפלה�דוקא�נופלות�מח״ז�

אופן�הב׳�הוא� ח״ו��אמנם� להפילה� היום�שזהו�מפני�שהנה״ב�מתאמצת�במלחמתה�עם�הנה״א� יותר�מכל�

כשהבירור�הוא�בדרך�מנוחה�והיינו�שאינו�מתלבש�כלל�בלבושי�המתברר�ואינו�מתעסק�עמו�כלל�והבירור�

נעשה�ממילא�מצד�הגילוי�אור�שמאיר�עליו,�וכמו�עד״מ�במלך�גדול�מאד�שכולם�מתבטלים�וא״צ�למלחמה�

ונמשכים�אליו,�ושרש� כלל�דמצד�גדולת�שמו�שנשמע�למרחוק�גם�באיים�הרחוקים�מתבטלים�הכל�אליו�

ע״כ� כלל� לעו״ז� לא�שייך� קדישא[� ]עתיקא� ע״ק� בבחי׳� �� �� יומין[� ]עתיק� הוא�מעת״י� מנוחה� בבחי׳� הבירור�

בגילוי�הארה�מבחי׳�זו�הם�מתבטלים�ממילא�����ולזאת�א״צ�עבודה�ויגיעה�כ״א�מתבררים�מאליהם,�והנה�

בחי׳�ומדרי׳�זו�בעבודה�היא�העבודה�דתורה�לפי�שהתו׳�היא�בדרך�המשכה�מלמעלה�ושרש�התורה�היא�

ג״כ�מבחי׳�עתיק�
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הוא�בדרך�מלחמה,�שעת�צלותא�שעת�קרבא22,�והבירור�בדרך�מנוחה�)שלום(�הוא�

התפלה� בעבודת� שגם� מבואר,� הגאולה� דבעל� זה� בדרוש� אבל� התורה23�� עסק� ע”י�

ישנם�שני�הענינים��האהבה�24דבכל�לבבך,�שמצד�בחינת�נר”נ,�עם�היות�שגם�ע”י�

אהבה�זו�הוא�פועל�שגם�נפש�הבהמית�יהי’�לה�אהבת�ה’,�בכל�לבבך�בשני�יצריך�25

מ”מ,�מכיון�שהאהבה�דבכל�לבבך�היא�מצד�ההבנה�וההשגה�)שאלקות�הוא�טוב(,�

ומכיון�ששכל�הוא�בחינת�פנימי�)שמתלבש�בהדבר�שפועל�בו(,�הרי�מובן�דפעולת�

22��זהר הובא בלקו”ת ר”פ תצא. הנה�איתא�בזהר�שעת�צלותא�שעת�קרבא�וכתיב�אשר�לקחתי�מיד�האמורי�
בחרבי�ובקשתי�ות"א�]ותרגם�אונקלוס[�בצלותי�ובבעותי� ובכ"מ.

 וראה זהר ח"א רמ, ב. תא חזי זבולון נפיק תדירא לשבילין וארחין ואגח קרבין�בא�וראה�זבולון�יצא�תמיד�
ונתחזק�עם�השכינה� ונזדרז� � ואזרז בהאי חרב עלאה בצלותא ובעותין� �� לשבילין�ודרכים�וערך�מלחמות�

שהיא�סוד�החרב�העליונה�בתפילות�ובקשות�שהיה�מתפלל,�עד לא נפיק בארחא עד�שלא�יצא�לדרך�וכדין 

נצח עמין ואתתקף עלייהו ואז�נצח�עמים�והתגבר�עליהם�
ח"ג רמג, א.�בגין דביומין טבין סלקין לפי�שבימים�טובים�עולה�התעוררות�התפילה,�מכל אבקת רוכל מכל�
מני�בחינות,�דהיינו�מצד�הטהור�ומצד�הטמא,�ודריש�מכל�אבקת�שני�אבקים,�אבק�יעקב�ואבק�הס”מ,�דאתמר 

ביה שנאמר�בו�ויאבק איש עמו היינו�שהסיימ�מתאבק�לקטרג�ולחטוף�את�התפילות,�דצלותא דאיהי פגימה�
ולחטפה,� עליה� לקטרג� הס’’מ� אתה� מתאבק� עמה  לאגחא  סמא’’ל  עמה  אתאבק  פגומה� תפילה�שהיא� כי�

בההוא פגימו דעבירה ע’’י�איזה�פגם�עבירה,�ובה�יש�כוח�להס’’מ�לקטרג�על�התפילה,�דהיינו�בההוא אבק 
באותו�אבק�של�עבירה,�דדא ודא�שהאבק�של�יעקב�ולהבדיל�האבק�של�הס”מ סליק עד שמיא�שניהם�עולים�

לשמים��ואמר�אבק דיעקב שהוא�הריח�הטוב�של�התפילה,�לאולפא זכותא על צלותא עולה�ללמד�זכות�על�

התפילה�שתתקבל�ברצון,�בכמה משריין דזכוון בכמה�מחנות�של�זכויות�דאינון חילין ומשריין דמתכנשין 

עמיה לאולפא זכו עלה שהם�צבאות�ומחנות�מלאכים�מלמדי�זכות�שמתקבלים�ועולים�עמו�ללמד�זכות�על�
התפילה�שתתקבל�ברצון,�ואבק דרגא סמא’’ל, סליק בכמה משריין דחובן לאולפא חובין עלה ואבק�העבירה�

שהיא�מדרגה�של�הס’’מ�עולה�בכמה�מחנות�מלאכים�מקטרגים,�המלמדים�חובה�על�התפילה�שלא�תתקבל�

23��להעיר גם מהמאמר דבעל הגאולה פי”א )נו, א( “ענין שלום . . וכמו”כ ע”י עסק התורה”.

24��להעיר מהידוע שכל העבודה והיגיעה דתפלה היא לבוא למדת האהבה )קונטרס העבודה בתחלתו. 

שם ספ”ג( והנה�ודאי�כן�הוא�שהיראה�מוכרחת�להיות�בכאו״א��אמנם�לא�זו�היא�ענין�עבודה�שבל�בדתפלה,�
דהיראה�צ״ל�בתמידות�ובאה�רק�ע״י�הזכרון�שיזכור�תמיד�בממה״מ�הקב״ה�ואיך�שהוא�רואה�במעשיו�����

וקיצור�ההתבוננות�)והוא�ענין�הזכרון�הנ״ל(�צ״ל�תמיד����ועבודה�שבלב�דתפלה�שהו״ע�התקשרות�ודביקות�

נפשו�באלקות�ובירור�וזיכוך�הנה״ב�שהוא�מ״ש�וידעת�היום�והשבות�אל�לבביך�כו׳�זהו�במדת�האהבה�דוקא��

וע״כ�כל�העבודה�והיגיעה�דתפלה�היא�לבוא�למדת�האהבה�

25��ואתחנן ו, ה. ברכות נד, א במשנה.�חייב�אדם�לברך�על�הרעה�כשם�שמברך�על�הטובה�שנאמר�ואהבת�
את�ה'�אלהיך�בכל�לבבך�וגו'�בכל�לבבך�בשני�יצריך�ביצר�טוב�וביצר�הרע��ספרי )הובא בפרש"י( עה"פ.
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נפש�האלוקית�בנפש�הבהמית�שתאהוב�את�הוי’�הוא�ע”י�שנפש�האלוקית�מתלבשת�

כאלו� בענינים� להיות� צריכה� האלוקית� נפש� של� שההתבוננות� הבהמית,� בנפש�

האלוקית� )שנפש� זו� התלבשות� הרי� להשיג26,� יכולה� הבהמית� נפש� שגם� ובאופן�

שמצד� נפשך,� דבכל� האהבה� וגם� מלחמה27�� של� הו”ע� הבהמית(� בנפש� מתלבשת�

בחינת�חי’,�הגם�שחי’�היא�בחינת�מקיף,�והבירור�דנפש�הבהמית�שע”י�אהבה�זו�

הוא�)לא�בדרך�התלבשות,�אלא(�שמצד�תוקף�הרצון�דנפש�האלוקית�)רצון�שלמעלה�

מטעם(�מתבטלים�ממילא�הרצונות�דנפש�הבהמית,�אעפ”כ,�מכיון�שביטול�הרצונות�

דנפש�הבהמית�הוא�רק�מצד�התגברות�הרצון�דנפש�האלוקית,�היינו�שגם�עכשיו�

דנפש� הרצון� התגברות� שמצד� אלא� זרים� רצונות� בהעלם� הבהמית� לנפש� יש�

26��ראה תו”א וישב כט, ב. ומ"מ�ע"י�ירידת�הנשמה�ונפש�אלקי'�שלא�ירדה�בשביל�עצמה�שהרי�גם�קודם�

ירידתה�היתה�בבחי'�אשר�עמדתי�כו'�אלא�הירידה�היא�צורך�עליי'�נפש�הבהמית�היא�להאיר�לה�הארה�

מיחוד�עליון�ב"ה�שתוכל�גם�היא�לעלות�וליכלל�באא"ס�ב"ה�

המשך תרס"ו ס"ע קלה ואילך. שגם�הנה״ב�ירצה�באלקות�ולהכלל�ביחודו�ית׳�כו',�עם�היות�שהנה״ב�א״א�
שיבין�ענינים�אלו�כ״כ�כמו�הנה״א,�מ״מ�הרי�עכ״פ�יבין�זאת�אשר�בהכרח�שהוא�כן�אלא�שבנה״א�ה״ז�בבחי׳�

הנחה�טובה�ומאיר�אצלו�הענין�ומורגש�בנפשו�כו',�מה�שאינו�באופן�כזה�בנה״ב,�אבל�מ״מ�ה״ה�מבין�ומשיג�

את�הענין�כו'�

 סה"מ עת"ר ע' כה.�רק�להיות�שירידת�הנשמה�למטה�שנתלבשה�בלבושי�נוגה�הגופני�הוא�כדי�להראות�
גם�את�הנה״ב�דנוגה�בחי׳�גילוי�אלקות�שיתברר�ויתתקן�עי״ז�כו’�והוא�ע״י�התבוננות�בענין�התהוות�יש�מאין�

כו’,�דהנשמה�לא�ירדה�בשביל�עצמה�כי�מצ’’ע�ה״ה�דבוקה�בעצמות�ומהות�אוא״ס�ב״ה�כנ״ל,�רק�ירידתה�

הוא�בכדי�לפעול�הביטול�בנה״ב�כו’,�ובכדי�להראות�את�הנה״ב�א״א�כ״א�ע״י�התבוננות�יש�מאין�בבח’�השגת�

המציאות�בלבד�כי�משם�מקור�חוצבה�של�הנה״ב�דהיינו�רק�מבחי׳�התפשטות�כח�האלקי�כו’,�ולזאת�צ״ל�

ההתבוננות�במקור�חוצבה�שזה�יפעול�עליו�הביטול�ובזה�אפ״ל�השגתו�כו’�וז’’ש�אתה�הראת�לדעת�שהנה’’א�

מתגלת�בגופה�רק�כדי�לגלות�דיעה�לעיני�בשר�הגופני�שגם�השכל�דנה״ב�יבין�אלקות�מה�שביכולתו�להבין�

ושיתבטל�עי״ז�בבחי׳�ביטול�היש�עכ״פ�

ה'תש"י ע' 56. והנה�כל�ענין�ירידת�הנשמה�למטה�להתלבש�בלבוש�נוגה�הגופגי,�הוא�כדי�להראות�גם�את�
הנה״ב�דנוגה�בחינת�גילוי�אלקות,�כדי�שעי״ז�יתברר�ויתתקן,�והוא�ע״י�ההתבוננות�בענין�התהוות�יש�מאין��

דהרי�הנשמה�לא�ירדה�בשביל�עצמה,�דהנשמה�מצ״ע�הרי�היא�דבוקה�בעצמות�ומהות�אור�אין�סוף�ב״ה�

כנ״ל�����רק�ירידתה�הוא�בכדי�לפעול�הביטול�דנה״ב��וענין�ביטולו�הוא�שיבוא�באהבה�להוי'�וא״א�לבוא�לידי�

אהבה�או�יראה�כ״א�ע״י�השגה,�ובכדי�להראות�את�דנה״ב�גילוי�אלקות�אי�אפשר�כי�אם�על�ידי�ההתבוננות�

בענין�יש�מאין�בבחינת�השגת�המציאות�בלבד,�כי�משם�הוא�מקור�חוצבו�של�הנה״ב� ובכ"מ.

27��דנוסף לזה שכללות ענין השכל )גם השכל דנפש האלוקית( הוא בדרך שקו”ט שנותן מקום גם לההיפך 
– מיתוסף בזה גם ירידת השכל דנפש האלוקית בהשכל דנפש הבהמית, שעי”ז ה”מלחמה” גדולה יותר.
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האלוקית�אינם�באים�בפועל,�לכן�נכלל�זה�בהעבודה�דבירור�שבדרך�מלחמה��וענין�

פדה�בשלום�נפשי�הוא�בהאהבה�דבכל�מאדך,�שמצד�בחינת�יחידה��כי�כיון�שבחינת�

היחידה�אין�כנגדה�לעומת�זה,�בבואה�דבבואה�לית�להו28,�לכן,�כשמתגלית�בחינת�

היחידה,�מתבטל�הלעו”ז��דבחינת�חי’,�כיון�שיש�כנגדה�לעו”ז,�לכן�הגילוי�דבחינת�

התגברות,� בדרך� רק� והוא� הבהמית,� דנפש� זרים� הרצונות� ומבטל� שולל� אינו� חי’�

שהרצון�לאלקות�)שמבחינת�חי’(�מתגבר�על�הרצונות�דנפש�הבהמית,�ובכדי�שיהי’�

ביטול�הרצונות�דנפש�הבהמית�הוא�ע”י�גילוי�היחידה�

ד( ויש�לקשר�זה�עם�הידוע�29בענין�כח�המסירות�נפש�שבכאו”א�מישראל�)דכח�
המסירות�נפש�הוא�מצד�יחידה30(,�דזה�שהוא�מוסר�נפשו�שלא�להפרד�ח”ו�

28��יבמות קכב, א וש”נ.�ומשיאין�על�פי�בת�קול�]רש"י. על פי בת קול -�שמעו�קול�צועקת�פלוני�מת�ולא�ראו�
אדם�בצלמו:[�מעשה�באחד�שעמד�על�ראש�ההר�ואמר�איש�פלוני�בן�פלוני�ממקום�פלוני�מת�הלכו�ולא�מצאו�

שם�אדם�והשיאו�את�אשתו�����ודלמא�שד�הוה?�א''ר�יהודה�אמר�רב�שראו�לו�דמות�אדם��אינהו�נמי�דמו?�

דחזו�ליה�בבואה�]=�צל[��ואינהו�נמי�אית�להו�בבואה?�דחזו�ליה�בבואה�דבבואה��ודלמא�לדידהו�אית�להו�

בבואה�דבבואה?�אמר�רבי�חנינא�אמר�לי�יונתן:�שידא�בבואה�אית�להו,�בבואה�דבבואה�לית�להו�

לקו"ת תצא לז, ג.��ויש�מקיף�גם�בזלעו"ז�כי�בבואה�דבבואה�לית�להו�אבל�בבואה�לחודא�אית�להו�����והיינו�
כמבואר�למעלה�שבקדושה�יש�ב'�מקיפים�בחינת�חיה�יחידה�שהם�ב'�מקיפים�����ובקליפה�אין�להם�בחי'�

בבואה�דבבואה�שהוא�בחי'�המקיף�למקיף�����אבל�בחי'�בבואה�לחודא�היינו�מקיף�א'�יש�להם�

מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ס"ע תקמב ואילך. אבל�בחי׳�מקיף�למקיף�כמו�בחי׳�יחידה�דקדושה�שנק׳�
בבואה�דבבואה�לית�להו�כלל��וזהו�מיד�כלב�יחידתי�שבחי׳�יחידה�שלו�אין�לחיצוני׳�שליט]ה[�בה�כלל�לפי�

שמקיף�למקיף�דבחי׳�יחידה�לית�להו�ע״כ�נתבטלו�במציאות�בכח�המקיף�העליון�דכתר��בכ"מ.

29��המשך תרס”ו ע’ רסז��דבקדושה�הרי�תוקף�הרצון�וההתקשרות�הוא�באופן�כזה�שאינו�יכול�להיות�באופן�

אחר�כלל,�היינו�שאינו�יכול�להיות�נפרד�מאלקות�בשום�אופן�ומשו״ז�מוסר�נפשו�במס״נ�על�קדוה״ש�משום�כי�

באופן�אחר�א״א�להיות�וכשצריך�משו״ז�למסור�נפשו�אין�מניעה�כו'�����אבל�בקדושה�הוא�בבחי׳�תוקף�באמת�

שא״א�לו�כלל�לזוז�מזה�וא״א�להיות�באופן�אחר�ח״ו,�ומשו״ז�ממילא�הוא�מוסר�נפשו�כו'�

וראה גם תניא ספי"ח "שאי אפשר כלל".�שאי�אפשר�כלל�לכפור�בה'�אחד�בלי�שום�טעם�וטענה�ומענה�כלל�
והיינו�משום�שה'�אחד�מאיר�ומחיה�כל�הנפש�ע"י�התלבשותו�בבחי'�חכמה�שבה�שהיא�למעלה�מן�הדעת�

והשכל�המושג�ומובן:

נפשו� יכל�למסור� גם�קל�שבקלים,� וזהו�שכאו"א�מישראל,� סי”ב,  ראה ד”ה ושבתי בשלום ה’תשל”ח  ��30

על�קדה"ש,�כי�כח�המס''נ�הוא�מצד�העצם�שלו�בחי'�יחידה,�שלגבי�בחינה�זו�אין�שייך�שום�מנגד,�בבואה�

דבבואה�לית�להו�

ובהערה 97 שם. )סה''מ מלוקט ח''ב ע' קס''ו(�בתניא�שם,�שכח�המס"נ�הוא�מבחי'�חכמה�שבנפש,�ובקיצורים�
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אלא� אחר� באופן� להיות� שאפשר� )היינו� שלו� הרצון� מצד� לא� הוא� ית’� מאחדותו�

שרוצה�באופן�זה(,�אלא�מפני�שאינו�יכול�להפרד�ח”ו�מאחדותו�ית’��ועפ”ז�יש�לבאר�

אינו� דלכאורה� נפש�� המסירות� הו”ע� מאדך� דבכל� בכ”מ�31שהאהבה� שמבואר� מה�

מובן,�והרי�גם�האהבה�דבכל�לבבך�ובכל�נפשך�מחייבת�לכאורה�ענין�המסירות�נפש,�

הרי� נפשו� בכל� היא� הוי’� את� כשאהבתו� ועאכו”כ� לבבו� בכל� הוי’� את� דכשאוהב�

)ע'�צט(�ובלקו"ת�שה"ש�)מט,�סע"ב�ואילך(�שהוא�בחי'�חי'�)אבל�יחידה�היא�למעלה� והערות�לתניא�שם�

גם� )נדפס� ואילך� תרמד� ע'� ח"ב� דברים� אדהאמ"צ� ובמאמרי� ואילך(� ג� )לח,� תצא� בלקו"ת� אבל� מחכמה(,�

באוה"ת�תצא�ע'�תתקפב�ואילך(�שכח�המס"נ�הוא�מבחי'�)קוצו�של�יו"ד�-(�יחידה�שלמעלה�מחכמה,�וראה�

גם�קונטרס�העבודה�פ"ה�)ע'�30(�וראה�לקו"ש�ח"ד�ע'��1202בהערה,�שכח�המס"נ�הוא�מבחי'�יחידה,�אלא�

שהארת�היחידה�)שממנה�בא�כח�המס"נ(�היא�מבחי'�חכמה�)ראש(�שבנפש�-�דוגמת�בחי'�יחידה�הכללית�

המאירה�)שע"ת�לאדהאמ"צ�ח"א�)שער�התפלה(�ד"ה�פדה�בשלום�סי"ב(�בראשי�ישראל�

31��לקו”ת תצא לט, א. ע"י�בחי'�ובכל�מאדך�למעלה�מכדי�שתוכל�נפשו�שאת�הן�במס"נ�בפו"מ�����והן�בבחי'�
ביטול�אליו�ית'�וכלות�הנפש�בק"ש�

ב״ה�במהותו� בגדולת�אא״ס� גדול�דהיינו�שע״י�התבוננות� והב׳�כשהאהבה�היא�בתגבורת� ב.  קכג,  דרמ"צ 
ועצמותו�דכולא�קמי׳�כלא�חשיב�ממש�)ואיך�שאפי׳�בחי׳�א״ק�הוא�קמי׳�כמו�עשי׳�גופניות�ממש�כי�הוא�ית׳�

מרומם�ונשגב�מכל�גדר�מציאות�נאצל�או�נברא�כו׳(�תתלהב�ותתלהט�הנפש�באהבה�רבה�ועצומה�עד�שאהבה�

זו�לא�תתיישב�בלב�כלל�מעוצם�האהבה�רבה�שרוצה�ליפרד�מהגוף�כו׳�ולאשתאבא�בגופא�דמלכא�וזה�נעשה�

ע''י�המנגד�דווקא�דהיינו�ע''י�ההסתר�והעלם�דווקא�����וזהו�הנק׳�אהבת�בכל�מאדך�ומאד�פי׳�בלי�גבול�דהיינו�

שאין�האהבה�נגבלת�בכלי�הלב�

קנד, א��אך�בחי׳�בכל�מאדך�הוא�אהבה�רבה�וגדולה�מזו�כי�מאד�פי׳�בלי�גבול�ותכלית�דהיינו�ליכלל�באא״ס�
ב״ה�עצמו�שהוא�למעלה�מעלה�מהארתו�הנשפלת�בבחי׳�ממלא�וסובב�����ולזאת�ענין�אהבת�בכל�מאדך�היינו�

התשוקה�הנפלאה�להכלל�ולהבטל�באא״ס�ב״ה�עצמו�שלמעלה�מבחי׳�סובב�וממלא,�והוא�ענין�למסור�נפשו�

באחד�

 אוה"ת תשא ע' א'תתסו. וביאור�הדברים�כי�מבמ''א�שצ''ל�איך�יהי'�בחי'�בכל�מאדך�בלי�גבול�למס''נ�ממש�
איך�יהי'�בבחי'�אהבה�דמשמע�כמו�שאדם�אוהב�איזה�דבר,�אך�הוא�עפמ'’ש�כי�אל�דיעות�שיש�ד''ע�וד''ת,�

ד''ת�הוא�ע''ד�התהוות�יש�מאין�והו''ע�החיות�הנמשך�בעולמות�ועז''נ�כי�הוא�חייך�ומזה�נמשך�האהבה�בכל�

לבבך�����אמנם�ד''ע�הוא�כמו�שלמעלה�היש�ולמטה�בחי'�אין�דכולא�קמי'�כל''ח�וגם�החיות�המחי'�העולמות�

הוא�רק�מחשבה�א'�וכלא�חשיב,�ועי''ז�יבא�האהבה�בכל�מאדך�בבחי'�אהבה�ממש�ולכן�אהבה�זו�נק'�ראשי�

בחי'�ד''ע�שהוא�הדעת�שבראש�ולמעלה�מדעת�המתפשט�בחו'''ג�

 סה"מ תרנ"ו ע' שמב. אבל�בחי׳�אהבה�זו�דבכל�מאדך�יכולה�להיות�בתמידות�בבחי׳�באר�הנובעת�תמיד,�
יוצא�מהגוף�במס״נ�באהבה�דבכל� כן�הוא�כאשר�פועל�בעבודתו�להיות�  � כו׳�� מפני�שהיא�למע׳�מן�הטעם�

מאדך�הוא�יותר�נעלה�מכמו�שהייתה�קודם�התלבשותה�בגוף�שהיתה�בבחי׳�אהבה�דבכל�נפשך�כו׳��דשם�לא�

יש�מנגדים�לה�ומשגת�ומרגשת�אלקות,�וכל�עבודתה�היא�בבחי׳�בכל�נפשך��וע״י ירידתה�למטה�באה�לבחי׳�

אה''ר�דבכל�מאדך�וזהו�העלי׳�כו׳� ועוד.
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בודאי�ימסור�נפשו�עבורו32,�ומהו�העילוי�והחידוש�בהאהבה�דבכל�מאדך��והביאור�

בזה,�שהמסירות�נפש�שמצד�האהבה�דבכל�לבבך�ובכל�נפשך�היא�באופן�שרוצה�

למסור�נפשו�עבור�הוי’�)באהבה�דבכל�לבבך,�נר”נ�-�רצון�שע”פ�טו”ד,�ובאהבה�דבכל�

נפשך,�חי’�-�רצון�שלמעלה�מטעם(,�משא’’כ�כן�המסירות�נפש�שמצד�האהבה�דבכל�

מאדך,�יחידה,�היא�באופן�שאינו�יכול�להיות�נפרד�ח”ו��וזהו�שענין�המסירות�נפש�

הוא�בהאהבה�דבכל�מאדך,�כי�מסירות�נפש�הו”ע�הביטול,�ואמיתית�ענין�הביטול�

הוא�כשהמסירות�נפש�היא�לא�מצד�הרצון�)מציאות(�שלו�אלא�מצד�האלקות��ויש�

לומר,�שזהו�גם�מהביאורים�בזה�שביטול�הרצונות�זרים�דנפש�הבהמית�הוא�דוקא�

בהאהבה�דבכל�מאדך,�כי�האהבה�דבכל�לבבך�ובכל�נפשך,�מכיון�שמצד�אהבה�זו�יש�

אפשרות�שלא�למסור�נפשו�)וזה�שמוסר�נפשו�הוא�רק�מצד�הרצון(,�הרי�זה�מוכיח�

)ביטול�לגמרי(�הוא�ע”י�האהבה� שנשאר�עדיין�מציאות�הלעו”ז��והביטול�דלעו”ז�

דבכל�מאדך,�שמצד�אהבה�זו�אי�אפשר�להיות�באופן�אחר�ח”ו�

המלחמה� דענין� הענין�33מבואר� בתחלת� הגאולה� דבעל� הנ”ל� בהמאמר� והנה� ה(�
)של�נפש�האלוקית�עם�נפש�הבהמית(�היא�בנר”נ�המלובשים�בגוף�ונפש�

שלאח”ז� אלא� מלחמה�� שייך� לא� יחידה� דחי’� בהמקיפים� כן� משא’’כ� הבהמית,�

בהמשך�המאמר�34מבאר�בפרטיות�יותר�שגם�בבחינת�חי’�יש�ענין�המלחמה,�וענין�

המלך� לדוד� הקב”ה� שאמר� ע”ד� שהוא� לומר,� ויש� דוקא�� ביחידה� הוא� השלום�

)כשרצה�לבנות�בית�המקדש(�דם�לרוב�שפכת�גו’�)ולכן(�לא�תבנה�בית�לשמי�גו’�הנה�

בן�נולד�לך�הוא�יהי’�איש�מנוחה�גו’�הוא�יבנה�בית�לשמי�גו‘�35אלא�שאעפ”כ�תבנית�

בנו�את�תבנית� דויד�לשלמה� ויתן� ה’�עלי�השכיל36(� )מיד� דוד� ע”י� נעשה� המקדש�

32��ולהעיר ממרז”ל “ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך” )נסמן לעיל הערה 25(.

33��פ”ה ופ”ו. בהניסמן�לעיל ובהתאם לזה מבאר שם, שהאהבה דבכל לבבך ובכל נפשך היא בנר"נ, והאהבה 
דבכל מאדך היא במקיפים חי' יחידה.

34��ספ”ו ואילך. בהניסמן�לעיל�

35��דברי הימים-א כב, ח-י.

36��שם כח, יט.
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האולם�וגו37��וצריך�להבין,�דכיון�שביהמ”ק�קשור�עם�מנוחה�38ושלום�דוקא,�שלכן�

ההכנות� נעשו� למה� אתה39,� מלחמות� איש� כי� לשמי� בית� תבנה� לא� לדוד� נאמר�

לביהמ”ק�ע”י�דוד�שהי’�איש�מלחמות��ויש�לומר�הביאור�בזה,�כי�אז�)כשרצה�דוד�

וה’� דוד�במצב�של�מנוחה,� וכו’(�הי’� ומכ”ש�כשהכין�את�התבנית� לבנות�ביהמ”ק,�

המלחמות� ע”י� באה� דדוד� שהמנוחה� שכיון� אלא� אויביו40�� מכל� מסביב� לו� הניח�

שעשה,�לכן�בנין�ביהמ”ק�הוצרך�להיות�ע”י�שלמה,�איש�מנוחה,�מנוחה�בעצם��ויש�

לומר,�דזה�שמבואר�בהמאמר�)בתחלת�הענין(�שגם�בבחינת�חי’�לא�שייך�מלחמה�

נר”נ�שמתלבשים� דבבחינת� כל�המלחמות�� לאחרי�שנצח� דדוד� ע”ד�המנוחה� הוא�

בדרך� היא� הבהמית� בנפש� האלוקית� נפש� שפעולת� כיון� הבהמית,� ונפש� בהגוף�

התלבשות�והתעסקות,�דנפש�הבהמית�ההשגה�שלה�היא�בהטוב�דדברים�גשמיים,�

ונפש�האלקית�מתעסקת�עמה�לבאר�לה�הטוב�דאלקות,�הרי�זה�ענין�של�מלחמה�

בדרך� )לא� הוא� הבהמית� בנפש� שפעולתה� כיון� חי’,� בחינת� כן� משא’’כ� ממש��

מתבטלים� האלוקית� דנפש� לאלקות� הרצון� תוקף� גילוי� שמצד� אלא(� התלבשות�

של� הו”ע� ובכללות,� מלחמה�� של� ענין� זה� אין� הבהמית,� דנפש� הרצונות� במילא�

ורק(�מצד�תגבורת�הרצון�דנפש� )לא�מנוחה�בעצם,� זו�היא� מנוחה��אלא�שמנוחה�

האלוקית,�בדוגמת�המנוחה�דדוד�לאחרי�שה’�הניח�לו�מכל�אויביו,�שהמנוחה�שלו�

היתה�מצד�זה�שנצח�כל�המלחמות��משא’’כ�כן�ביטול�הרצונות�דנפש�הבהמית�ע”י�

גילוי�היחידה�הוא�)לא�שע”י�גילוי�היחידה�נעשה�ביטול�הרצונות,�כי�אם(�שמצד�

היחידה�)שאין�כנגדה�לעו”ז(�אין�מקום�מלכתחילה�לרצונות�זרים,�בדוגמת�המנוחה�

דשלמה,�שהיתה�)לא�ע”י�נצחון,�אלא(�מנוחה�בעצם�

דהמלחמה� דרגות�� כו”כ� בה� שיש� מלחמה� שבדרך� בהעבודה� הוא� עד”ז� הנה� ו(�

מופשט� הוא� התפלה� שבעת� כיון� קרבא,� שעת� צלותא� שעת� שבתפלה,�

37��שם כח, יא.

38��להעיר גם שביהמ”ק נקרא “בית מנוחה” )שם כח, ב(.

39��שם כח, ג.

40��שמואל-ב ז, א.



פדה בשלום - עם פיענוח המראי מקומות30

ה’� אהבת� ולעורר� אלקות� בעניני� להתבונן� היא� שלו� וההתעסקות� העולם� מעניני�

גם� מושג� שיהי’� באופן� להיות� צריכות� )והאהוי”ר(� שההתבוננות� אלא� ה’,� ויראת�

זה�בשם�חרב�41של�שלום42(� )ונק’� זה�מלחמה�ממש� בהשכל�דנפש�הבהמית,�אין�

חרבא� אפום� נהמא� ושתי’,� האכילה� בשעת� בעיקר� היא� מלחמה� בדרך� והעבודה�

העסק� בשעת� היא� המלחמה� עיקר� גופא,� ובזה� הגוף�� צרכי� בשאר� ועד”ז� ליכול�43

במשא�ומתן,�מסחר��כי�המלחמה�דאכילה�)ועד”ז�בשאר�צרכי�הגוף(�היא�שאכילתו�

והתענוג� התאוה� נגד� שלוחם� היינו� נפשו,� תאות� למלאות� ולא� שמים� לשם� תהי’�

שבהמאכל�)ואינו�מלובש�בו(,�משא’’כ�כן�ההתעסקות�במשא�ומתן�מוכרחת�להיות�

)ע”פ�תורה(�בדרך�התלבשות,�נשאת�ונתת�באמונה44��]ויש�לומר,�דזהו�גם�הטעם�על�

זה�שכללות�הבירורים�נק’�בשם�כנען,�דפירוש�כנען�הוא�סוחר45,�כי�עיקר�הבירורים�

41��תענית כב, סע”א ואילך.

וזהו�וננתי�שלום�בארץ�כו'�וחרב�לא�תעבור� המשך פדה בשלום תרנ”ט )סה”מ תרנ”ט ע’ קסב ואילך(  ��42

אפי'�חרב�של�שלום�דתפילה�הוא�בחי'�חרב�של�שלום�והיינו�עבודה�בדרך�מלחמה�����לפי�שמ''מ�מאיר�בו�

גילוי�אור�

 ותש"ד )פי"ח. והנה�עם�היות�דהעבודה�דתפילה�היא�בחרבי�ובקשתי�דתרגם�בצלותי�ובבעותי�ובד״פ�הם�
חמשה�כלי�זיין,�בכל�זה�הנה�כללות�ענין�החרב�של�תפלה�נק'�חרב�של�שלום�ואינו�חרב�של�מלחמה�כמו�

העבודה�בשעת�אכילה�ושתי׳�ושאר�צרכי�הגוף�שהם�חרב�של�מלחמה�

נכנע�בקל�שלא�ע״י�מלחמה�ממש�כ״א�שנופל�עליו�פחד� ויכול�להיות�לפעמים�שהנה״ב�הוא�  -  שם פי"ט 
ומורא�של�מלחמה�וכמו�בגשמיות�כאשר�האויב�רואה�גודל�הכחות�בחיל�רב�וכלי�מלחמה�ה״ה�נכנע�מפני�

אימת�הכלי�מלחמה,�וכן�הוא�בהמלחמה�הרוחני׳�כשהנה״ב�רואה�את�כחותי׳�של�הנה״א�איך�שהיא�מבארת�

ומסברת�השגה�אלקית�בטוב�טעם�ודעת�וכחה�עז�למנוע�כל�ענין�התפשטותה�של�הנה״ב�גם�אפילו�בדברים�

המותרים�����אז�היא�נכנעת�מפני�אימתה�מוראה�ופחדה�מהנה״א,�ולכן�נק׳�עבודת�התפלה�חרב�של�שלום,�

השלום�הבא�ע״י�אימת�החרב� - סה"מ ה'תש"ד ע' 103. שם ע' 106(

43��זח"ג קפח, ב. אמר ההוא ינוקא מאן דבעי לנהמא על פום חרבא ייכול על�פי�החרב�יאכל,�ר''ל�לפי�החרב�
שלוחם�בו�כנגד�הסטרא�אחרא�כך�יאכל�

44��שבת לא, סע”א.�אמר�רבא�בשעה�שמכניסין�אדם�לדין�אומרים�לו�נשאת�ונתת�באמונה?�קבעת�עתים�

לתורה?�עסקת�בפו''ר?�צפית�לישועה?�פלפלת�בחכמה?�הבנת�דבר�מתוך�דבר?�

45��תו”א ר”פ וישב. ולהבין�ענין�כנען�בקדושה�הנה�כנען�פירושו�סוחר�הנה�היינו�עד’’מ�כמו�השוכר�שיפזר�

כך� עוד�� ונוסף� �- מפזר� להיות� כוונתו� עיקר� וכל� ולהשתכר� להרויח� כדי� מרשותו� ומוציאם� וזהב� כסף� ממון�

����שע’’י�התלבשות�השכינה�בבחי’�גלות� הנה�מקור�נשמת�ישראל�שהוא�בחי’�כנ”י�נמשלה�בגלות�לסוחר�

בתוכם�להשפיע�להם�ע”י�זה�מתבררים�כל�ניצוצות�הקדושה�כמו�שאמרו�רז”ל�לא�גלו�ישראל�אלא�להוסיף�
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דוגמת� היא� דאכילה� שהמלחמה� ונמצא,� ומתן[�� במשא� הוא� התלבשות� שבדרך�

המלחמה�בחרב�)נהמא�אפום�חרבא�ליכול(,�דעם�היות�שהמלחמה�דחרב�היא�דוקא�

כשהוא�בקירוב�להשונא�)דזהו�החילוק�בין�חרב�לקשת46(,�הרי�קירוב�זה�הוא�רק�

במקום��משא’’כ�כן�המלחמה�שבמשא�ומתן�היא�דוגמת�המלחמה�שנקראת�בשם�

הלוחמים� ששני� אלא(� במקום,� רק� )לא� הוא� דקרב� שהקירוב� קירוב,� מלשון� קרב�

מחבקים�זה�את�זה,�כנ”ל�)סעיף�ב(�בארוכה�

ז( וזהו�פדה�בשלום�נפשי�מקרב�לי,�שגם�עבודת�הבירורים�שבדרך�קרב�)ולא�רק�
בדרך�מלחמה�אלא�בדרך�קרב(�תהי’�באופן�דפדה�בשלום,�שלום�בתכלית�

��וכמו�שהוא�בכללות�העולם�כך�הוא�בפרטות�בכל�נפש�מישראל�בעבודת�ה’�כי�הנה�הנשמה� עליהם�כו’��

טרם�ירידתה�לעולם�הזה�להתלבש�בגוף�ונפש�החיונית�הבהמית�היתה�קשורה�ומיוחדת�במקורה�ושרשה�

במאצילה�ברשפי�אש�האהבה�בטבע�כשלהבת�העולה�מאליה�כו’�והיה�לה�בחי’�אהבה�ויראה�טבעי’�בגילוי�

רב�����ואח”כ�כשירדה�הנשמה�לעולם�הזה�להתלבש�בגוף�הגשמי�הנה�גם�בחי’�אהבה�ויראה�שהיה�לה�הם�

מסותרות�ומכוסות�בלב�הגשמי�ואינה�יכולה�לראות�באהבה�ויראה�בהתגלות�כל�כך�כבתחלה,�ונמצא�שנגרעו�

האהבה�ויראה�מערכם��ואם�כן�למה�זה�ירדה�הנשמה�לעוה’’ז�זה�מאחר�שהיא�ירידה�גדולה�וגרעון�גדול�

����שאע”פ�שיש�לה�גרעון�באהבה�ויראה�טבעי’�שבחיצונית�הלב�הגלוים,�מ”מ�יהיה�לה�יתרון� מבתחילה�

בבחי’�רעותא�דלבא�בנקודת�פנימית�הלב�כיתרון�האור�הבא�מן�החושך�דוקא�����כך�הנשמה�אע”פ�שמוציאה�

כסף�וזהב�שהוא�בחי’�אהבה�ויראה�הגלוים�להתלבש�ולהסתיר�בגוף�ונפש�הבהמית�הנה�עי”ז�יש�לה�יתרון�

בבחי’�רעותא�דלבא�כרשפי�אש�מן�ההפוך��ובכ’’מ.

46��כמובן בפשטות. ומזה מובן שכ”ה גם ברוחניות. וראה ד”ה לא יצא האיש לאדמו”ר מהר”ש )קה”ת, 

תשט”ז( ע’ 7. וההפרש�בין�סייף�לקשת�שע״י�הסייף�אינו�יכול�להרוג�כ״א�השונאי׳�שעומדי׳�אצלו�בקרוב�
אבל�להשונא�שעומד�ברחוק�אינו�יכול�לנגוע�בו,�אמנם�ע״י�הקשת�פועל�פעולתו�גם�מרחוק,�וכן�פעולת�הקשת�

שכל�מה�שימשוך�הקשת�על�היתר�ביותר�הרבה,�תזרוק�החץ�למרחוק�יותר,�וכן�הוא�בתפילה�שהוא�בחי׳�

הקשת�כל�מה�שיתמרמר�יותר�מריחוקו�מאלקות�מגיע�החץ�למרחוק�יותר,�והיינו�להרוג�ולהעביר�גם�את�

הרע�שבדקות�מאד�שלכאו׳�אינו�מרגיש�אותו�כלל�ונדמה�לו�שאינו�נפרד�עי״ז,�אבל�כשמתבונן�בגדולת�א״ס�

אור� גילוי� ומעכב� דקות�הרע�המונע� גם� אז�מרגיש� בנפשו� גילוי�אלקות� ובקשות�דשמו״ע�שיומשך� בק״ש�

האלקי�בנפשו�

בין�חרב�לקשת�הוא�שהחרב�הורג�את�השונא� דההפרש� קנז(  ע’  )סה”מ שם  המשך פדה בשלום תרנ”ט 
שעומד�אצלו�מקרוב,�אבל�השונא�שעומד�מרחוק�אינו�יכול�להרוג�בחרב,�אבל�ע״י�הקשת�יכול�להרוג�גם�את�

השונא�שעומד�מרחוק�

ותש"ד )פט"ו – סה"מ שם ע' 98(. דההפרש�בין�חרב�לקשת�הוא�שהחרב�הורג�את�השונא�שעומד�אצלו�
השונא� את� גם� להרוג� יכול� הקשת� ע״י� אבל� בחרב,� להרגו� יכול� אינו� מרחוק� השונא�שעומד� אבל� בקרוב,�

שעומד�מרחוק� ובכ’’מ.
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לע”ל�� שיהי’� כהשלום� �– יותר� ולמעלה� שלמה,� בימי� שהי’� כהשלום� השלימות�

והטעם�לזה�הוא�כההמשך�בכתוב�כי�ברבים�היו�עמדי��שע”י�העבודה�דברבים�היו�

דבעל� הנ”ל� בדרוש� בארוכה� כמבואר� היחידה� וגילוי� התעוררות� שהיא� עמדי,�

הגאולה47,�דכאו”א�מישראל�בכחו�לעורר�ולגלות�היחידה�שבו,�הנה�עי”ז�נעשה�פדה�

לבררם� בכדי� בעניני�העולם� נפשו�של�האדם�העובד,�דהגם�שעוסק� נפשי,� בשלום�

לשלום� ועד� בשלום,� תהי’� שלו� והפדי’� בזה� נתפס� יהי’� לא� מ”מ� קרב,� של� באופן�

בתכלית�השלימות��ויתירה�מזו�שגם�פדיית�הניצוצות�שבעניני�העולם�תהי’�בשלום,�

ברבים�היו�עמדי,�שגם�הניצוצות�שהיו�תחלה�בבחינת�רבים�)כי�היו�בגלות�ברשות�

הרבים�טורי�דפרודא48(�נכללים�בנשמתו�של�האדם�המבררם,�היו�עמדי,�ועד�שהם�

נכללים�בהיחידה�שבו�

כסלו� ודי”ט� כסלו� דיו”ד� הגאולה� של� והשייכות� הקשר� גם� שזהו� לומר� ח( ויש�
זה� גם� כולל� מקרב,� היתה� שהפדי’� דהגם� נפשי49,� בשלום� פדה� להפסוק�

47��פי”ב – נו, ג. בהניסמן�לעיל�

48��ראה אוה”ת )יהל אור( להצ”צ עה”פ ע’ רח. כי�ברבים�היו�עמדי�����ומי�הם�אלו�המלאכים�שהם�משמרים�
את�האדם�ואפ''ל�ע''פ�מ''ש�בזוהר�ר''פ�וישלח�בפי'�כי�מלאכיו�יצוה�לך�לשמרך�היצ''ט�והיצה''ר��ואיך�יצה''ר�

יהיה�שומר��י''ל�דהנה�קודם�חטא�עה''ד�הי'�הקליפה�שומר�לפרי���אלא�שאח''כ�נעשה�הקליפה�מתנגד�לנגד�

לך� יצוה� כי�מלאכיו� וזהו� ונעשה�שומר� וממתיק�הגבורות�חוזר� יצה''ר� יצה''ט�על� הקדושה��אך�כשמגביר�

לשמרך�כו'�וזהו�ברבים�היו�עמדי�פי'�כי�רה''י�הוא�עולם�האצילות�ורשות�הרבים�טורי�דפרודא��אך�כשמברר�

היצה''ר�מתגלה�בו�שורשו�מעולם�התהו�שנק'�מקור�רה''ר�הנ"ל�אך�שם�רבים�ריבוי�האור�����וזהו�ברבים�

מקור�בחי'�רבים�

49��ראה ד”ה פדה בשלום ה’תשמ”א ס”ח, ובהנסמן שם הערה 47 )סה”מ מלוקט ח”ב ע’ קפה(.�ואולי�יש�

לומר�בעומק�יותר,�שגם�הדרגא�דפדי’�שבדרך�מלחמה,�כיון�שנקראת�בשם�פדי’,�היא�שייכת�לפדי’�בשלום�

)עד�לדרגא�הכי�נעלית�שתהי’�בימות�המשיח�בתקופה�השני’(,�ובלשון�חז"ל�מלחמה�נמי�אתחלתא�דגאולה�

היא�כיון�דשם�גאולה�עלה��ועפ"ז�יש�לבאר�יותר�הקשר�של�הגאולה�דיו"ד�כסלו�וי"ט�כסלו�עם�הפסוק�פדה�

בשלום�נפשי,�דלכאורה,�הרי�ידוע�מהלך�הענינים�בגאולת�אדמו”ר�הזקן,�ועד"ז�בגאולת�אדמו"ר�האמצעי,�

שהיו�ענינים�של�אתכפיא,�השתדלות�וכיו"ב,�היינו�ענינים�של�מלחמה,�ומקשרים�זה�עם�הפסוק�פדה�בשלום�

נפשי�שקאי�)כמו�שמבאר�אדמו"ר�האמצעי�בדרוש�הנ"ל(�על�פדי'�בשלום�כמו�שהיא�בתכלית�השלימות��

ויש�לומר�הביאור�בזה,�דכל�הדרגות�שבפדי'�קשורות�עם�הפדי'�בשלום�בתכלית�השלימות�שתהי'�לע"ל,�

ויובן�זה�ע"פ�מה�שמבאר�בעל�הגאולה�בהמאמר�דענין�פדה�בשלום�נפשי�בעבודת�האדם�]שהפדי'�דנפש�

האלקית�מהגלות�דנפש�הבהמית�היא�באופן�דשלום,�שנפש�הבהמית�אינה�מנגדת�כלל[�הוא�כשהעבודה�
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שהמאסר�בא�ע”י�המלשינות�של�אלו�שהי’�להם�יחס�של�קירוב,�דזה�)שהמאסר�

ירידה�וצער�גדול,�ואעפ”כ�היתה�הפדי’�בשלום�ובשלימות,�ועד� בא�על�ידם(�הוא�

שזה�נעשה�הקדמה�והכנה�לתכלית�השלימות�שיהי’�לע”ל��שע”י�יפוצו�מעינותיך�

דיו”ד� ע”י�העבודה�של�בעל�הגאולה� ובפרט� כסלו50,� בי”ט� חוצה�שהותחל�בעיקר�

כסלו�שהפצת�המעינות�שלו�היתה�באופן�של�רחובות�הנהר51,�היינו�שהמשיך�את�

ועי'� נפש�הבהמית,� רק�אתכפיא� נעשה� חי',� דע"י�המס"נ�שמצד� דיחידה,� גופא-מס"נ� ובמס"נ� במס"נ,� היא�

המס"נ�שמצד�יחידה�דוקא,�היא�מתבטלת�לגמרי,�ועפ"ז�יובן�הקשר�דפדי'�שבדרך�מלחמה�]העבודה�שמצד�

חי',�ולמטה�יותר�העבודה�שמצד�נר"נ[�לפדה�בשלום�נפשי�)יחידה(,�כי�בכל�עבודה�ועבודה�יש�בה�)בהעלם(�

המס"נ�שמצד�יחידה,

50��ספר השיחות תורת שלום ס”ע 112 ואילך. דומה�שעיקר�הענין�של�''יפוצו�מעינותך�חוצה''�החל�לאחר�

''פטרבורג'',�שכן�שם�התגלה�אליו�הבעש''ט�����החסידות�הביאה�לידי�כך�שכל�יהודי,�גם�אם�אין�לו�נשמה�

גבוהה�ועדין�לא�זיכך�עצמו�כראוי,�יהיה�מסוגל�להבין�ענין�אלוקי�����דבר�זה�מתאים�למה�שנאמר�לבעש''ט�

��מובן�א''כ�מכך�שהחסידות�חידשה� �� ''לכשיפוצו�מעיינותך�חוצה''� ''אימת�קאתי�מר''�–� במענה�לשאלתו�

שאפי'�אלה�שאינם�מזוככים�והם�בחי'�''חוצה''�ישיגו�אלוקות��כיצד?�–�הרי�זה�משום�שהחסידות�התלבשה�

גם�בשכל,�ע''י�עבודתו�הקדושה�של�אדה''ז�והרי�כל�אדם�יש�לו�נגיעה�בשכל��דבר�זה�התחיל�בעיקר�לאחר�

"פטרבורג"�הדבר�מוכח�גם�מן�העובדה�שניכר�הבדל�גדול�בין�מאמרי�החסידות�החסידות�של�הרבי�שאמר�

לפני�"פטרבורג"�לבין�אלה�שאמר�לאחר�"פטרבורג"�����ההבדל�הוא:�לפני�"פטרבורג"הדברים�לא�היו�כ''כ�

בהתלבשות�שכלית,�כי�אם�יותר�"למעלה�מהשכל"�והאיר�בהם�אור�הנשמה�וגילוי�אור�אין�סוף�של�הרבי��

לאחר�"פטרבורג"�התלבשו�הדברים�בלבוש�שכלי�והאור�התעבה�יותר�����סבורני�שסיבת�הדבר�הוא�משום�

שלאחר�"פטרבורג"�התעלה�הרבי�לדרגות�גבוהות�יותר,�בגלל�כל�מה�שעבר�עליו�בפטרבורג,�ולכן�התאפשר�

לו�להלביש�את�החסידות�בשכל��הרי�לאמיתתו�של�דבר�זו�הורדה�גדולה�ממקור�עליון�לדרגה�שפלה�של�

השכל,�ולכן�לא�היה�יכל�הדבר�להיות�אלא�רק�לאחר�שנתעלה�לדרגה�נעלית�ביותר��שכן�ידוע�ככל�ירידה�

והשפלה�לדרגה�נחותה�יותר�יכולה�להיות�דווקא�מכוח�עליון�יותר�

51��ראה “התמים” חוברת ב ע’ עח ]פו, ד[.�כשגמר�המאמר�אמר:�דער�זיידע�האט�זיך�געדארפט�פירען�מיט�
התרחבות�והתפשטות�גדולה�–�און�די�אלע�זאכן�וועלכע�בריינגען�פתיחת�המוח�והלב�–�ווייל�דער�זיידע�איז�

דער�כוח�הבינה�פון�חסידות�חב’’ד,�אח’’כ�עמד�והלך�לחדרו,�ואנחנו�נשארנו�כולנו�עוד�כשעה�ויותר�

�- )בגשמיות(� גדולה� והתפשטות� בהתרחבות� לנהוג� צריך� היה� הסבא� אמר:� המאמר� כשגמר� ]תרגום:�

ולהשתמש�בכל�הדברים�שמביאים�לפתיחת�המוח�והלב�–�משום�שהסבא�הוא�כח�הבינה�של�חסידות�חב’’ד,�

אח’’כ�עמד�והלך�לחדרו,�ואנחנו�נשארנו�כולנו�עוד�כשעה�ויותר�[

וכן�ספרו�דרך�חיים,�חיים�דוקא�� �� �� האמצעי�הוא�בחי׳�מים,�חיות� לקוטי לוי”צ – אגרות-קודש ע’ שלד. 
ושארי�ספריו�נקראו�בשם�שערים,�שערים�דוקא,�בחי׳�שערי�בינה�בחי׳�יצחק�שכתוב�בו�וימצא�כו׳�מאה�

נק׳�כ״א�ג״כ�בשם�שער,�שער�הק״ש�שער�הציצית�שער�התפילין�� שערים,�וספרו�על�ק״ש�ציצית�ותפילין�

וכללותם�נק׳�אמרי�בינה,�דוקא,�בחי׳�יצחק,�הבאר�דרחבות,�והיינו�מה�שכללות�דרושיו�הם�בהרחבה�מאד�



פדה בשלום - עם פיענוח המראי מקומות34

המעיין�באופן�של�רחובות�הנהר,�הנה�עי”ז�אתי�מר�דא�מלכא�משיחא52,�שאז�יהיו�

שלום�ושלוה�אמיתים�בתכלית�השלימות��וטועמי’�חיים�זכו53,�שמתחילים�לטעום�

מעין�זה�עוד�בימי�הגלות�האחרונים,�שיכולים�להתעסק�מתוך�מנוחה�ושמחה�וטוב�

לבב�בהעבודה�דיפוצו�מעינותיך�חוצה�באופן�דמוסיף�והולך�ואור��ובקרוב�ממש�נזכה�

ללילה�כיום�יאיר54,�בביאת�משיח�צדקנו�

52��ראה אגה”ק דהבעש”ט, נדפסה גם בכתר שם טוב )הוצאת קה”ת( בתחלתו.�ושאלתי�את�פי�משיח,�אימת�
אתי�מר,�והשיב,�בזאת�תדע,�בעת�שיתפרסם�למודך�ויתגלה�בעולם�ויפוצו�מעיינותך�חוצה�מה�שלמדתי�אותך�

והשגת,�ויוכלו�גם�המה�לעשות�יחודים�ועליות�כמוך,�ואז�יכלו�כל�הקליפות�ויהיה�עת�רצון�וישועה�

53��ראה לקו”ש חט”ו ע’ 282.�בדומה�לנאמר�בכתבי�האריז”ל�ומובא�להלהכה�ב”מגן�אברהם”�ושו”ע�אדה’’ז�
-�בעל�השמחה,�שבערב�שבת�צריך�לטעום�ממאכלי�השבת�)“טועמה�חיים�זכו”(�כך�הוא�גם�ב”ימים�הכללים”�

של�שית�אלפי�שנין�]ששת�אלפים�שנה[�שבדורות�האחרונים�שלפני�ביאת�משיח,�ב”ערב�שבת”�שלפני�“יום�

שכולו�שבת”�מאיר�בעולם�שפע,�ולפחות�טעימה,�של�גילוי�פנימיות�התורה,�שתתגלה�בשלימותה�ע”י�משיח�

צדקינו�

ח”כ ע’ 173. וש”נ. כיון�שנמצאים�בסוף�תקופת�הגלות,�כאשר�צריכים�להתכונן�לגאולה�העתידה�לבוא�-�והרי�
הכנה�צריכה�להיות�להיות�מעין�הדבר�שאליו�מתכוננים�-�ניתנה�מלמעלה�“מעין”�ו”טעימה”�מן�הגילוי�שיהיה�

לעתיד�לבא��בדומה�לנאמר�בכתבי�האריז”ל�)ומובא�להלהכה�במ”א�ובשו”ע�אדה’’ז�-�בעל�הגאולה�והשמחה(�

שבערב�שבת�צריך�לטעום�מאכלי�השבת�)“טועמה�חיים�זכו”(�

54��תהלים קלט, יב.
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