




שעות לימודכתובת הכולל כולל חסידות

20:30-22:00רחוב החיטה 1 מקלט 6 אופקיםאופקים

20:30-22:00רחוב הלח"י 2 אופקים – ספריה החסידיתאופקים – הרי"ף

17:30-19:00דוד אלעזר 30 אור יהודהאור יהודה

19:30-21:00בית חב"ד, רח' יצחק שדה 2 אזוראזור

17:30-19:00בית חב"ד אילת רח' רודד 6 אילתאילת

20:00-21:30פנחס בן יאיר 27 אלעד – בביה"כ מעייני ישראל אלעד

07:00-08:15בית כנסת חב"ד רח' ר' עקיבא 4 אשדודאשדוד

19:00-20:30בית חב"ד בית שאן )שכונת חסכון( ליד ויקטוריבית שאן

20:15-21:45בית כנסת חב"ד רחוב חבקוק הנביא 7 רמת בית שמש ג'בית שמש

19:45-21:15רח' כף החיים בית כנסת חב"ד ביתרביתר – הדס

20:30-22:00החוזה מלובלין 61 ביתר עיליתביתר עילית

20:30-22:00יהודה נחשוני 1 בני ברקבני ברק

04:00-05:30החצב 12/2 אדםגבע בנימין – אדם 

20:20-21:50בית כנסת הספרדיגמזו 

09:15-10:45בית חב"ד הנשיא פינת הרצל חדרהחדרה

20:00-21:30בית כנסת חב"ד רח' פנחס אלון 13 חולוןחולון

19:30-21:00רחוב חביבה רייק 20 חולוןחולון – קרית שרת

20:30-22:00פרויד 4ב' חיפהחיפה – אחוזה

20:00-21:30רחוב ארלוזורוב 6 חיפהחיפה – הדר

20:00-21:30רחוב רימון 7 חרישחריש

19:30-21:00רש"י 7 טבריהטבריה

18:30-20:00כרמל אליאס 18 טירת הכרמלטירת הכרמל

20:00-21:30בית חב"ד יבנה.  הזמיר 1א יבנהיבנה

17:40-19:10בית כנסת מגן אברהם שכונת סמדר עיליתיבניאל

19:45-21:15חרמון פינת נחל שורק, יקנעםיקנעם

15:45-18:45ליובאוויטש 36 בית הכנסת חב"ד 770 רמת שלמה ירושליםי-ם – רמת שלמה

19:45-21:15רח' בראשי 29 ירושליםירושלים – נחלאות



20:15-21:45בית מנחם כפר חב"ד 

20:30-22:00בית כנסת מאור הגליל רחוב מורד הגיא 8 כרמיאלכרמיאל

20:00-21:30נוף העמק 5 מגדל העמקמגדל העמק

20:30-22:00הספריה החסידית מאחורי רח' רשב"י 23מודיעין עילית 

17:30-19:00בית כנסת אוהל חיים מנחמיה. יום ג' בבית כנסת ישמח משהמנחמיה

17:30-19:00שד' יחיעם פינת חנה סנש נהריה בית הכנסת חב"דנהריה

17:30-19:00בית כנסת חב"ד רח' הציפורן 1 נוף הגלילנצרת עילית

20:00-21:30בית כנסת חב"ד רח' נרדאו 16 נתניהנתניה

19:45-21:15ארלוזרוב 31 עפולה בית הכנסת חב"דעפולה

19:50-21:20יאשיהו 4 ערדערד

20:30-22:00חנה רובינא 23, פתח תקוה בית הכנסת הדר מנחםפתח תקוה

15:00-14:30רח' ירושלים 72 צפתצפת – אחה"צ

20:00-21:30בית כנסת חב"ד קריית חב"ד צפתצפת – קרית חב"ד

20:30-22:00בית חיה מושקא קרית ארבע חברוןקרית ארבע

10:00-11:30רחוב חנקין 20 קרית אתאקרית אתא

20:00-21:30ספריית החסידות רחוב הרב עובדיה יוסף 31 קרית גתקרית גת

20:00-21:30בית כנסת חב"ד המרכזי )קומה שניה(קרית מלאכי

20:15-21:45סול בלו 13 ראשון לציוןראשון לציון

20:00-21:30הפרח 118 ראשון לציון – קומה ב' בבית הכנסתראשון לציון – מזרח

20:15-21:45כולל אברכים קרעטשניף רחובותרחובות

21:00-22:30בית כנסת רבי מאיר בעל הנס רחוב הכלניותרכסים

16:30-18:00בית הכנסת חב"ד רח' שפירא 5 רמת גןרמת גן

07:15-09:45רח' מצדה 36רמת גן – רמת חן

17:30-19:00רחוב חנוך 47 תל אביבתל אביב

20:30-22:00בית כנסת חב"ד רחוב אהבת אמת תל ציוןתל ציון



פתח דבר 

לקראת י״א ניסן תש״פ, יום הולדת כ״ק אדמו״ר נשיא 
דורנו, הננו מוציאים לאור ׳תדפיס׳ מתוך ה׳קובץ לימוד׳ 
ובו  חמ״ש׳,  ׳מרכז  החסידות  כוללי  ברשת  לאור  שיוצא 
המאמר ד״ה ׳ביום עשתי עשר׳ תשל״א )מוגה(, עם ביאור 

)בדרך אפשר(.

ביום י״א ניסן הקריב נשיא שבט אשר. במדרש נאמר, 
בקב״ה,  ישראל  בחירת  שם  על  היא  זה  שבט  שהקרבת 
ובלשון המדרש: ״אין אישורן של ישראל אלא על שבחרו 
בהקב״ה להיות להם לאלקים, והקב״ה בחר בהם להיות 
לו לעם סגולה. ולפיכך כשבא נשיא אשר להקריב, הקריב 

קרבנו על שם הבחירה שבחר הקב״ה בישראל״.

״משל  נוסף:  במדרש  מבוארת  זו,  בחירה  משמעות 
ואיפרכין  דוכסין  עמו  והיו  למדינה  שנכנס  למלך 
ואיסטרטילוטין. חד אמר אנא נסיב דוכסין לגבי, חד אמר 
אנא נסיב איפרכין לגבי, וחד אמר אנא נסיב איסטרטילוטין 
לגבי, היה פקח אחד לשם, אמר, אנא נסיב מלכא, דכולהו 

מתחלפין ומלכא אינו מתחלף״.  

במאמר, מבואר עומק מעלת ה״פיקח״ שבוחר במלך, 
ואומר ״אנא נסיב מלכא״ - הפיקח מוכן לוותר על עניינים 
דבוק  להישאר  ובלבד  מאד,  נעלים  דברים  כולל  רבים, 
במלך. במאמר מבוארת גם החשיבות הגדולה של ידיעת 

ענייני אלוקות בשכל, ודבקות היהודי בה׳ בפנימיות.

צילום המאמר - באדיבות ועד הנחות בלה״ק.

המבצע  במסגרת  אנ״ש,  בקהילות  מופץ  זה,  תדפיס 
להצטרף  דבעי,  מאן  לכל  פונה  זה,  מבצע  יומי׳.  ׳כולל 
ללימוד  הכוללים  סניפי  מחמישים  לאחד  )מהבית...( 

החסידות הפרושים ברחבי הארץ.

מרכז חמ״ש להפצת מעיינות החסידות
ימי ההכנה לי״א ניסן וחג הפסח, תהא שנת פדות

merkazchomesh@gmail.com :לתגובות, הערות והארות

ב״ה
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(12Ó"‰Ò) ˘"¯‰Ó ¯"ÂÓ„‡ÏÂ (‚Ù¯˙˙ 'Ú Ì˘ .·Ú¯˙˙ 'Ú ‡Â·˙ ˙"‰Â‡) ˆ"ˆ‰Ï ˙¯Ó‡‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰"„·
.‡È 'Ú Ò"¯˙ Ó"‰Ò .ÍÏÈ‡Â ÁÓ¯ 'Ú ˆ"ˆ‰Ï Ê"‰Â‡È· .(‡ˆ¯ 'Ú Ï"¯˙

(13.Ì˘ Ò"¯˙ Ó"‰Ò·Â ˙"‰Â‡· ‰"Î
(14.„È˙ 'Ú · Í¯Î ˘"‰˘ .· ,„Ò˘˙ „ Í¯Î ‡¯ÈÂ ˙"‰Â‡ ‰‡¯
(15.· ,Ë ‡-Ï‡ÂÓ˘
(16.Ì˘ Ï"¯˙ Ó"‰Ò Ì‚ ‰‡¯
(17.75 ‰¯Ú‰ ÔÓ˜Ï ‰‡¯Â .Â˙ÏÁ˙· Ê"Ú 'Ï‰ Ì"·Ó¯ Ê"„Ú ‰‡¯Â .ÍÏÈ‡Â ‡ ,Â ˆ"ˆ‰Ï ˆ"Ó‰Ò ‰‡¯
(18.„È ,‚Ï ‰Î¯·
(19.ÂË ,È 'ÈÚ˘È Z ·Â˙Î‰ 'Ï Ù"Ú
(20Ó"‰Ò) „"Ù Â"Ù¯˙ ÍÈ¯‡Ó‰ ÏÎ ‰"„ .(„È˙ 'Ú Á"Ú¯˙ Ó"‰Ò) ‚"Ù Á"Ú¯˙ ˙¯Ó‡‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰"„ Ì‚ ‰‡¯

Ì‰˘) ÂÊ ˙ÂÚË˘ ,Ì˘Â .(ÍÏÈ‡Â ‚Î˘ 'Ú ‡"Á ÏÈÚÏ) „"Ù Ê"È˘˙'‰ ÌÈ·¯ ÌÈÓ ‰"„ .(ÍÏÈ‡Â Ê˜ 'Ú Â"Ù¯˙
(ÌÈÙ· ÔÓ˜Ï„) Ó"ÂÎ‰ È„È· ı¯‡‰ ˙‡ '‰ ·ÊÚ˘ ˙ÂÚË‰ Î"‡˘Ó ,ÛÂ˙È˘ ‡Ï‡ Ê"Ú ‡Ï ‡Â‰ (Ì˙¯ÈÁ·· ÌÈÚÈÙ˘Ó

 ‡Â‰Ê"Ú.‰ÎÂ¯‡· ˘"ÈÈÚ .
(21.· ,·ˆ ˜"·
22(.‡ ,È˜ ˙ÂÁÓ
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ÈÙÓ ‰È„Ó‰ ˙‡ ÌÈ‚È‰Ó˘ ÍÏÓ‰ È¯˘ ˙Ó‚Â„· ,‰Ê ÏÚ ÁÎ Ì‰Ï Ô˙ ‰"·˜‰˘
 ÚÙ˘‰˘ ˙ÂÚË‰ Ì‚ ,Í„È‡ÏÂ .‰Ê ÏÚ Ì˙Â‡ ‰ÈÓ ÍÏÓ‰˘Ó"ÂÎ‰ È"Ú ‰"·˜‰Ó ÚÙ˘˘

˙Â˜„·) ÏÏÎ Ì˙¯ÈÁ·· ‡Â‰23 ‡˜Ï‡· (‡ÈÈ˜Ï‡„ÌÂˆ¯Î ˙Â˘ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ˘ ‰Ê Ì‚ ÈÎ ,
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï‡„ ÔÈÚ‰ ˙ÏÈÏ˘Â ,‡ÈÈ˜Ï‡ ,‰ËÈÏ˘ Ï˘ Ú"Â‰ (Â‡Ï Â‡ ÚÈÙ˘‰Ï)24

Ê"ÙÚÂ .[·ˆÂÁ‰ „È· ÔÊ¯‚Î ˜¯ Ì‰ ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ÏÎ˘ ‰ÚÈ„È‰ È"Ú ‡˜Â„ ‡Â‰ ˙ÈÏÎ˙·
Ï‡¯˘È˘ ‰Ê„ ,(Ï˘Ó‰·) ‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡˘ ‰Ê Ï˘ Â˙ÂÁ˜Ù ¯‡·Ï ¯˘Ù‡ 'È‰
,·ˆÂÁ‰ „È· ÔÊ¯‚Î ˜¯ Ì‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ‰‡· Ì„È ÏÚ˘ ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ÏÎ˘ ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ

‰‡¯ ˙ÂÈÂˆÈÁ· È¯‰˘ .˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ Ì‰˘ ,Ì‰Ï˘ ˙Ú„‰ Ï„Â‚ „ˆÓ ‡Â‰25‰Ê„ 
˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯ Ì‰ ‰Ê „ˆÓ˘ ‰ÏÚÓ Ì‰· ˘È˘ ÈÙÓ ‡Â‰ ,Ó"ÂÎ‰ È"Ú ‡È‰ ‰ÚÙ˘‰‰˘
˙Ú„‰ Ï„Â‚ „ˆÓ ‡Â‰ ·ˆÂÁ‰ „È· ÔÊ¯‚Î ˜¯ Ì‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ Ï‡¯˘È˘ ‰ÊÂ ,ÌÈÚˆÂÓÓ

.Ì‰Ï˘

(„íðîà„‰ ,Ï˘Ó‰·˘ Û‡ ,ÔÈÒÎÂ„Â ÍÏÓÓ ‰Ê ÏÚ Ï˘Ó ‡È·Ó ˘¯„Ó‰˘ ‰ÊÓÔÈÒÎÂ
·ÈÒ ‡‡) ÔÈÒÎÂ„‰· ‰¯ÈÁ·‰˘ ¯ÓÂÏ ¯·˙ÒÓ ÔÎÏ˘ ,‰¯ÈÁ· ÈÏÚ· Ì‰
‰„Â·Ú‰˘ ,Ï˘Ó‰·Î ‡Ï„Â] Ì‰· Â¯Á·˘ ÂÏ‡Ï ¯˙ÂÈ ÂÚÈÙ˘È˘ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÎÈ (ÔÈÒÎÂ„
‡‡ ¯Ó‡ Á˜Ù‰˘ ‰Ê˘ ,Ô·ÂÓ ,[‰¯ÈÁ· ÈÏÚ· ÌÈ‡˘ ¯Á‡Ó ,ÏÏÎ ˙ÏÚÂÓ ‰È‡ Ó"ÂÎ‰Ï
(‰ÚÙ˘‰‰) ˙ÏÚÂ˙‰Ó ¯˙ÂÈ ÂÏˆ‡ ‰·Â˘Á ‡È‰ ÍÏÓ‰ ˙„Â·Ú˘ ÈÙÓ ‡Â‰ ‡ÎÏÓ ·ÈÒ
ÔÈ„·ÂÚ Ú"‰Â‡˘ ‰Ê ÏÚ ÌÚË‰ ¯˜ÈÚ„ ,Ï˘Ó‰· Ì‚ Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ .ÌÈ¯˘‰ È"Ú ÂÏ 'È‰È˘
Ú"‰Â‡˘ ÈÙÓ ‡Ï) ‡Â‰ ,‰"·˜‰Ï ‡Ï‡ ÔÈ„·ÂÚ ÌÈ‡ Ï‡¯˘ÈÂ 'ÂÎÂ ‰·ÏÏÂ ‰ÓÁÏ
„È· ÔÊ¯‚Î ˜¯ Ì‰˘ ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ï‡¯˘ÈÂ ‰¯ÈÁ· ÈÏÚ· Ì‰ Ó"ÂÎ‰˘ ÌÈÚÂË
Ï‡¯˘È Ïˆ‡Â ,‰ÚÙ˘‰‰ ÂÏ·˜È˘ ‡Â‰ ÌÏˆ‡ ¯˜ÈÚ‰ ,Ú"‰Â‡˘ ÈÙÓ (‡Ï‡ ,·ˆÂÁ‰

ÍÏÓ‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰26‡Â‰ Ó"ÂÎÏ Â„·Ú˘ ‰Ê ÏÚ ÌÚË‰ ¯˜ÈÚ„ ,‡Â‰ ÔÈÚ‰Â .
ÌÈ˘Â¯„‰· ¯‡Â·ÓÎ)27‡Ï˘ ˙ÂÈ‰ÏÂ ,ÏÂËÈ·· Ï"ˆ ‰˘Â„˜‰Ó ‰ÚÙ˘‰ Ï·˜Ï È„Î· ÈÎ ,(

ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‰Ó ‰ÚÙ˘‰‰ Ï·˜Ï È„Î·˘ ,Ó"ÂÎ‰Ï Â„·Ú ÔÎÏ ,ÌÓˆÚ ˙‡ ÏË·Ï Âˆ¯
¯‰Ê· ‡˙È‡„ÎÂ ,ÏÂËÈ·Ï28˘"ÓÎ ,‡ÈÈ˜È¯·Â ‡‚Ó· ¯È„˙ ÔÓ„Ê‡ ‡·‡ÒÓ ÁÂ¯„ 29¯˘‡ 

Âˆ¯˘ ‰Ê ÏÚ ÌÚË „ÂÚÂ .ÌÁ ‡È‰ (ÌÈ¯ˆÓ) Ê"ÂÚÏÓ ‰ÚÙ˘‰‰„ ,ÌÁ ÌÈ¯ˆÓ· ÏÎ‡

(23 ‡˜Ï‡" ÔÈÚ ,˙ÂÏÏÎ· Ï·‡‡ÈÈ˜Ï‡„Î"‡˘Ó ,Ó"ÂÎ‰ È„È· ı¯‡‰ ˙‡ '‰ ·ÊÚ˘ ÌÈ·˘ÂÁ‰ ÂÏ‡· ˜¯ ‡Â‰ "
 ,‰¯ÈÁ· ÈÏÚ· Ì‰˘ ˙ÂÚË‰˘¯ÂÙÓÎ.20 ‰¯Ú‰· ÔÈÈÂˆÓ‰· 

(24 ÍÏ 'È‰È ‡Ï ˘Â¯ÈÙ· ÁÈ˜˙˙ 'Ú Â¯˙È ˙"‰Â‡Ó ¯ÈÚ‰ÏÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï‡Í˘Ó‰·Â ."Ï˘ÂÓÏ ¯‡Â˙ ÌÈ˜Ï‡" :
.·ˆÂÁ‰ „È· ÔÊ¯‚Î ‡Ï‡ "'ÈÈ˜˘Ï ‡˙Â·ÈË" „"Ú „Â·Î ÂÏ ˙˙Ï ÍÈÈ˘˘ ÁÈÏ˘ ÂÓÎ ÌÈ‡ Ó"ÂÎ‰˘ ,Ì˘ ÔÈÚ‰

(25Ì‰ÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ ˜¯ ÂËÙ˘È Ì‰Ï ‰Â·˙Â ˙Ú„ ÔÈ‡˘ ÌÈÏÙ˘‰ ÌÈ‡¯·" Ê˘ 'Ú Á"Ú¯˙ Ó"‰ÒÓ ¯ÈÚ‰Ï
."ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ˙‡ ÌÈ·˘ÁÓÂ

(26Ó"ÂÎÏ ‰ÂÁ˙˘Ó‰ ˙Ó‚Â„ ‡Â‰˘ ,˜ÒÚ· ˙ÂÓÎÁ˙‰‰ ÔÈÚ· Ì˘ ¯·„Ó˘ ,ÂÏ˜ 'Ú Â"Ù¯˙ Ó"‰ÒÓ ¯ÈÚ‰Ï
¯ÓÂÏÎ ,ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏ ˜¯ Ì‰ ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÏÎ" (ÊÏ˜ 'Ú) Ì˘ ÔÈÚ‰ Í˘Ó‰·Â ,‰ÚÙ˘‰‰ ‰‡· Ì‰Ó˘ ·˘ÂÁ ÈÎ

 Ú‚Â· ‰·˘ÁÓ‰ ˜¯ ‡Ï˘ ,ÚÓ˘Ó ‰ÊÓ„ ."Â˘ÂÎ¯Â ÂÂ‰ ÂÙÂ‚˙·ÈÒ˙·ÂËÏ ˜¯" ‰·˘ÁÓ‰ Ì‚ ‡Ï‡ ,‰Ò¯Ù‰ 
.Ó"ÂÎ ˙„Â·Ú ˙Ó‚Â„ ‡È‰ "ÂÓˆÚ

(27Ê"‰Â‡È· .ÍÏÈ‡Â ·ˆ¯ 'Ú Ì˘ Ï"¯˙ Ó"‰Ò .„Ù¯˙˙ 'Ú Ì˘ .ÍÏÈ‡Â ·Ú¯˙˙ Ú"Ò Ì˘ ˙"‰Â‡) 12 ‰¯Ú‰·˘
 .‡ ,Â ˆ"ˆ‰Ï ˆ"Ó‰Ò .‚ ,·Ó˜ (Á"‡„ ÌÚ) ¯Â„ÈÒ Ì‚ ‰‡¯Â .(ÍÏÈ‡Â ‡È 'Ú Ò"¯˙ Ó"‰Ò .Ì˘Ó"Î·Â.

(28.(„ ,Â) ÌÈ·È„· ÂÁË·˙ Ï‡ Ù"‰Ú (Á"‡„ ÌÚ) ¯Â„ÈÒ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯Â .‡ ,ÁÎ˜ ·"Á
(29.˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ ÌÁ :Ù"‰Ú (È"˘¯Ù· ‡·Â‰) È¯ÙÒÓ ¯ÈÚ‰ÏÂ .‰ ,‡È Í˙ÂÏÚ‰·
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Ó"ÂÎ‰Ó Ì˙ÚÙ˘‰ Ï·˜Ï30‰ÏÂ„‚ ‡È‰ (Ó"ÂÎ‰ È"Ú ˙Î˘Ó‰) ‰ÓˆÚ ‰ÚÙ˘‰‰ Ì‚ ÈÎ ,
Ì˘Ó ‰ÚÙ˘‰‰˘ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ÛÈ˜Ó‰Ó ‡Â‰ ‡"ËÒ‰ ˙˜ÈÈ˘ ÔÂÈÎÓ„ .¯˙ÂÈ

ÏÂ„‚ ÈÂ·È¯· ‡È‰ ‰ÚÙ˘‰‰ È¯‰ ,ÔÂ·˘Á Ù"Ú ‡Ï˘ ‡È‰31Á·˘‰ Ï„Â‚ Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ .
˙ÂÁ˜Ù‰Â Ï‡¯˘È„ ÌÈ‡˘ ÔÈ„·ÂÚ ‡Ï‡ ,‰"·˜‰Ï Ì‚‰„ È„Î·˘ ÍÈ¯ˆ ‰˘Â„˜‰Ó Ï·˜Ï

˙„Ó ÈÙÏ ‰Ï·‚‰Â ‰„È„Ó· (‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ) ‡È‰ ‰ÚÙ˘‰‰ Ê‡ Ì‚Â ,‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„Â·ÚÏ
ÌÈÏÂÎÈ Ï‡¯˘È Ì‚˘ Û‡] (˙ÂÈÓ˘‚·) ÚÙ˘‰ ÈÂ·È¯ ÏÚ ÌÈ¯˙ÂÂÓ Ì‰ ,Ó"Ó ,‰„Â·Ú‰

Ê"ÂÚÏÓ ÚÙ˘ (‰Ú˘ ÈÙÏ) Ï·˜Ï32˘‡¯· ˜ÏÁ ÌÈÏËÂ Ì‰˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,33Ì‰ Ó"Ó ,
ÚÙ˘‰‰ ¯˙ÂÈ Ì‰Ï ·È·ÁÂ [‰Ê ÏÚ ÌÈ¯˙ÂÂÓ.‰˘Â„˜‰Ó ˙Î˘Ó˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰

(‰äðäåÂ‰ÏÂÎ„ ÈÙÓ ‡Â‰ (ÌÈ¯˘‰· ‡ÏÂ ÍÏÓ‰· ¯ÁÂ·˘ ‰ÊÏ) Á˜Ù‰ Ï˘ ÌÚË‰
,‰Ê· ‰ÂÂÎ‰ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ 'È‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ .ÛÏÁ˙Ó ‡Ï ‡ÎÏÓÂ ÔÈÙÏÁ˙Ó
‡Â‰ (‰˘Â„˜‰Ó ‰‡·‰ ‰ÚÙ˘‰‰Ó ¯˙ÂÈ ÈÂ·È¯· ‰˙ÂÈ‰ ÌÚ) Ê"ÂÚÏÓ ‰‡·‰ ‰ÚÙ˘‰‰˘
˙ÂÙÈÏ˜· ÂÏÙ˘ ˙ÂˆÂˆÈ‰ Â¯¯·˙È˘Î ,¯Â¯È·‰ È¯Á‡Ï ÈÎ .ÌÂÈ˜ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÛÏÁ˙Ó‰ ¯·„

ÂÏË·˙È (Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÁ‰ ‡Â‰ ‰ÊÓ˘)34È¯Ó‚Ï 35,ÂÈ˘ÎÚ Ì‚˘ ,Ï‡¯˘ÈÏ Ú‚Â· ˘"ÎÓÂ] .
‰Ú˘ ÈÙÏ ˜¯ ‡Â‰ ,Ê"ÂÚÏ‰Ó ˙ÂÈÁ Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ Ï‡¯˘È˘ ‰Ê32,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ï ‡Â‰ ÔÎÂ .[

È¯Á‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ˘ÎÚ ˜¯ ‡Â‰ ,‰Ï·‚‰Â ‰„È„Ó· ‡È‰ ‰˘Â„˜‰Ó ‰‡·‰ ‰ÚÙ˘‰‰˘ ‰Ê„
‰ÚÙ˘‰‰ ,ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÈÙÓ ‡Â‰ Â˘¯˘˘ ,˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÈÁ·„ ˘¯˘‰ ‰Ï‚˙È˘
Ì‚ ÍÈÈ˘‰) ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÂˆÈÁÓ ÚÙ˘˘ ÈÂ·È¯‰Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÈÂ·È¯· 'È‰˙ ‰˘Â„˜‰Ó

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎ ,(˙ÂÙÈÏ˜· ÚÈÙ˘‰Ï36‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ÂÂˆ¯ È˘ÂÚÏ ÍÎ ÂÂˆ¯ È¯·ÂÚÏ Ì‡ 
‡Â‰ ÍÏÓ‰· Á˜Ù‰ Ï˘ Â˙¯ÈÁ· Ì‚ ,‰Ê ÈÙÏ„ ,˜ÈÙÒÓ ÂÈ‡ ‰Ê ¯Â‡È· ,Ï·‡ .‰ÓÎÂ
ÔÈÒÎÂ„) ÌÈ¯˘‰· Â¯Á·˘ ÂÏ‡ ÔÈ·Â ÂÈ· ˜ÂÏÈÁ‰Â ,Ê"ÈÚ ÂÏ 'È‰˙˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ÏÈ·˘·
„"Ú ,„È˙Ú· 'È‰È˘ ‰Ó ·˘ÂÁ Á˜Ù‰Â ,‰Â‰‰ ·ˆÓ· ˜¯ ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰˘ ‡Â‰ ('ÂÎÂ

Ï"Ê¯‡Ó37ÔÈ‡ Ï‡¯˘È˘ ‰Ê„ ,˘¯„Ó· ¯ÓÂ‡˘ ‰ÊÓ Ï·‡ .„ÏÂ‰ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ÌÎÁ Â‰ÊÈ‡ 
¯ÁÂ· Á˜Ù‰˘ ‰Ê„ ,ÁÎÂÓ ,È˘Ù ‰¯Ó‡ 'ÈÂ‰ È˜ÏÁ ÈÎ ÈÙÓ ‡Â‰ ‰"·˜‰Ï ‡Ï‡ ÔÈ„·ÂÚ

ÍÏÓ‰ „ˆÓ ‡Ï‡ ,‰ÊÓ ÂÏ 'È‰È˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ÈÙÓ ‡Ï ‡Â‰ ÍÏÓ‰·38Ï‡¯˘È˘ ‰Ê„ ÂÈÈ‰Â .
ÈÙÓ ‡Ï) ‡Â‰ ÂÂˆ¯ È¯·ÂÚÏ ‡È‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ÈÂ·È¯ ÂÈ˘ÎÚ˘ Û‡ ,‰"·˜‰· ÌÈ¯ÁÂ·
ÂÂˆ¯ È˘ÂÚÏ ‰ÚÙ˘‰‰˘ ÈÙÓ (‡Ï‡ ,¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ÂÂˆ¯ È˘ÂÚÏ ‰ÚÙ˘‰‰ 'È‰˙ Î"Á‡˘
È„˘„ Ô‡ÓÎ ‡È‰ ÂÂˆ¯ È¯·ÂÚÏ ‰ÚÙ˘‰‰Â ,È˙ÈÓ‡‰ ÂˆÙÁÂ '˙È ÂÂˆ¯ ˙ÂÈÓÈÙÓ ‡È‰

(30.(ËÓ¯ 'Ú) Ì˘ ˆ"ˆ‰Ï Ê"‰Â‡È·· ‡È„‰Ï ‰"Î
(31.ÍÏÈ‡Â ·"Ù 'Á ¯Ó‡Ó ÔÈÚÓÂ Ò¯ËÂ˜ .(‡ ,‡Ò) ÁÏ˘· Ù"¯ ‡"Â˙ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯
(32.·"Ù ‡"ÈÓ .„"Ù Ê"Ó .ÂÙÂÒ· 'Â ¯Ó‡Ó ÔÈÚÓÂ Ò¯ËÂ˜ ‰‡¯
(33.Ì˘ 'Ê ¯Ó‡Ó ÔÈÚÓÂ Ò¯ËÂ˜ .Â"ÙÒ ˙"‰‚‡ ‰‡¯
(34(¯˘‡Î ÈÎ ,˙ÂÙÈÏ˜‰ Ì‰) 'Â‚ ÌÈ·È„· ÂÁË·˙ Ï‡ ˘"Ó Â‰Ê„ ,ÍÏÈ‡Â ‡"ÚÒ ,Ê (Á"‡„ ÌÚ) ¯Â„ÈÒ ‰‡¯

.ÂÈ˙ÂÂ˙˘Ú Â„·‡ 'Â‚ (Ì‰· ÂÏÙ˘ ÔÈˆÂˆÈ Á"Ù¯Ó ‰˘Â„˜‰ ÁÂ¯) ÂÁÂ¯ ‡ˆ˙
(35'Ú Ò"¯˙ .„ˆ¯ 'Ú Ï"¯˙ Ó"‰Ò .‰Ù¯˙˙ 'Ú Ì˘ .„Ú¯˙˙ 'Ú ‡Â·˙ ˙"‰Â‡) 12 ‰¯Ú‰·˘ ÌÈ˘Â¯„ ‰‡¯

.(‚È
(36.‚ ,‡Ò ÁÏ˘· ‡"Â˙ ‰‡¯Â .‰ÙÂÒ· ˙ÂÎÓ 'ÒÓ .·"ÚÒ , ÌÈ¯„
(37.‡ ,·Ï „ÈÓ˙
(38.„ ÛÈÚÒ Ï"Î
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ÂÂˆ¯· ‡Ï˘ Â‡Â˘Ï ÈÂÙ˙Î ¯˙·39,ÂÂˆ¯ È˘ÂÚÏ ‰ÚÙ˘‰‰· ‡˜Â„ Ì‰ ÌÈˆÂ¯ ÔÎÏÂ ,
¯ÓÂ‡˘ ‰ÓÂ .'˙È ÂÂˆ¯ ˙ÂÈÓÈÙÓ ˙Î˘Ó ‰˙ÂÈ‰Ï ,˙ÓˆÓÂˆÓ ‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÂÈ‰ ÌÚ

‡È‰ ‰Ê· ‰ÂÂÎ‰ ,'ÂÎ ÔÈÙÏÁ˙Ó Â‰ÏÂÎ„40Ì‚˘ ÁÎÂÓ Î"Á‡ ÔÈÙÏÁ˙Ó Ì‰˘ ‰ÊÓ„ ,
,Ú"‰Â‡ÏÂ Á"Ú·Ï ˙ÂÈÁ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÈÁ Ì‰· ˘È˘ ‰ÊÂ .˙È˙ÈÓ‡ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÈ‡ ÂÈ˘ÎÚ

ˆÓ ‡Ï ‡Â‰‰˘Â„˜‰Ó ÌÈ˜ÂÈ Ì‰˘ ÈÙÓ ‡Ï‡ Â"Á ÌÓˆÚ „41‰˘Â„˜„ ˙ÂÈÁ‰˘ ÔÂÈÎÓÂ ,
Ì˙Â‰Ó „ˆÓ È¯‰ ,(ÌÎÂ˙· ˙ÂÏ‚ ˙ÈÁ·· ‡Â‰ ‡·¯„‡Â) Ì‰ÓÚ „Á‡˙Ó ÂÈ‡ Ì‰·˘

˙ÂÓ ˙ÈÁ· Ì‰42¯‡Â·ÓÎ ,Ì‰Ó ˙ÂÈÁ‰ ˙ÚÙ˘‰ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÂÏ‡ Ì‚ ‡Â‰ Ê"„ÚÂ] .
‡È˙·43ÌÈ˙Ó ÌÈÈÂ¯˜ Ì‰ÈÈÁ· ÌÈÚ˘¯˘ ‰Ê„ ,44ÌÂ˜ÓÓ ÌÈÎ˘Ó Ì‰ÈÈÁ˘ ÈÙÓ ‡Â‰ 

‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘ ,ÔÈÙÏÁ˙Ó Â‰ÏÂÎ„ ÌÂ˘Ó ‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡ Â‰ÊÂ .[‰‡ÓÂË‰Â ˙ÂÓ‰
‡˜Â„ ‰ˆÂ¯Â ,ÈÂ·È¯· ‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÂÈ‰ ÌÚ ‰‡ÓÂË‰Â ˙ÂÓ‰ ÌÂ˜ÓÓ ˙Î˘Ó˘ ‰ÚÙ˘‰·

.˙ÓˆÓÂˆÓ ‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÂÈ‰ ÌÚ ‰˘Â„˜‰ „ˆÓ˘ ‰ÚÙ˘‰‰·

(Âêéøöå„ˆÓ ‡Ï ‡È‰ ÍÏÓ‰· Á˜Ù‰ ˙¯ÈÁ·˘ ‰Ê ¯Â‡È·Ï Ì‚ ,‰¯Â‡ÎÏ„ ,ÔÈ·‰Ï
ÏÚ ¯˙ÂÂÓ ‡Â‰ ÔÎÏ˘ ,ÍÏÓ‰ ˙ÏÚÓ „ˆÓ ‡Ï‡ ‰ÊÓ ÂÏ 'È‰È˘ ˙ÏÚÂ˙‰

ÏÎ˘‰ „ˆÓ ‡È‰ ÍÏÓ‰· Â˙¯ÈÁ· ,Ì„È ÏÚ ‰‡·‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ÈÂ·È¯45Â‰ÏÂÎ˘ ÔÂÈÎÓ„ ,
¯˙ÂÂÏ ÈÂ‡¯ ÛÏÁ˙Ó ‡Ï ‡ÎÏÓÂ ÔÈÙÏÁ˙Ó46ÌÈ¯˘‰ È"Ú ‰‡·‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ÈÂ·È¯ ÏÚ 

‡‡) ‰Ê ÔÈÚ ˘¯„Ó· ¯˘˜Ó˘ ‰ÊÓÂ ,ÍÏÓ‰Ó ‰‡·˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰ÚÙ˘‰‰· ¯ÂÁ·ÏÂ
‡Â‰ ‰"·˜‰· ÌÈ¯ÁÂ· Ï‡¯˘È˘ ‰Ê„ ,ÚÓ˘Ó ,È˘Ù ‰¯Ó‡ 'ÈÂ‰ È˜ÏÁ ÌÚ (‡ÎÏÓ ·ÈÒ
Ì„‡‰ ÏÎ˘„ ,‰Ê· ¯Â‡È·‰ ˙„Â˜Â .ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ('ÈÂ‰ ˜ÏÁ ‡È‰˘) ‰Ó˘‰ „ˆÓ
ÌÈ¯ÁÂ· ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡˘ Â‰Ê„ .ÂÏ ·ÂË˘ ‰Ê· ˜¯ ˙Âˆ¯Ï ÁÈ¯ÎÓ ÂÓˆÚ „ˆÓ ‡Â‰˘ ÂÓÎ
‡ÎÏÓÂ ÔÈÙÏÁ˙Ó Â‰ÏÂÎ„) ¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰ ÍÏÓ‰˘ ÔÈ·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ Ì‚˘ Û‡ ,ÌÈ¯˘‰·
È"Ú Ì‰Ï 'È‰È˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÌÈˆÂ¯ ÌÈ‡ ,˘È ˙ÈÁ·· Ì˙ÂÈ‰Ï ÈÎ ,(ÛÏÁ˙Ó ‡Ï
˙Â‡ÈˆÓ‰Â ˙ÏÚÂ˙‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰¯Î‰‰ ‰˘È Ï‡¯˘È·˘ ‰ÊÂ .ÌÈ¯˘‰Ó ÂÏ·˜È˘

‰Ó˘‰ „ˆÓ ‡Â‰ ,˙Â˜Ï‡· ¯ÂÁ·ÏÂ Ì‰Ï˘47‡È‰ ˙Â˜Ï‡· ‰˙¯ÈÁ·˘ ('ÈÂ‰ ˜ÏÁ) 

(39.ÍÏÈ‡Â ·"Ù ·"Ó ÔÈÚÓÂ Ò¯ËÂ˜· '˙ .(· ,ÊÎ) ·"ÎÙ ‡È˙
(40.35 ‰¯Ú‰· ÔÈÈÂˆÓ‰· ÌÈË¯Ù‰Â ˙ÂÎÈ¯‡‰ Ô·ÂÓ Ê"ÙÚÂ
(41.(· ,ÊÏ) Ë"ÎÙ ‡È˙
(42 .Ì˘ Ò"¯˙ Ó"‰Ò .Ì˘ ·"ÎÙ ‡È˙Ó"Î·Â.
(43.(· ,„Î) Ë"ÈÙ ‡"Á ‡È˙ Ì‚ ‰‡¯Â .(‡"ÚÒ ,Êˆ) Ê"Ù ˙"‰‚‡
(44.· ,ÁÈ ˙ÂÎ¯·
(45 Ì˘· '˜˘ ‰ÊÓ Ì‚ Ô·ÂÓÎÁ˜Ù.
(46Û‡ ÂÈÊ‰· ‡ÏÂ Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ· ‰ˆÂ¯˘) ‰·¯ ‰·‰‡˘ (· ,Î) ÚÈ¯Ê˙ ˙"Â˜ÏÓ ¯ÈÚ‰ÏÂ .ÏÎ˘‰ „ˆÓ Ì‚

 ‡Â‰˘ ¯Î„ '˜" (Â˙Â‡ÈˆÓÓ ÏË·˙È Ê"ÈÚ˘˜ÊÁ ˙Ú„ÂÈÊ‰· ‰ˆÂ¯˘) ‡ËÂÊ ‰·‰‡Â ,"ÏÙË‰ ‡ÏÂ ¯˜ÈÚ‰ ¯ÁÂ·˘ ,
 ‰·˜ Ì˘·" '˜ (Â˙Â‡ÈˆÓ· ¯‡˘È˘ È„Î·‰Ï˜ ‰˙Ú„˘‰‡¯Â ."ÂÏ˘ 'ÈÓ¯‚Ï‰ ÏÈ·˘· ¯˜ÈÚ ÏÙË‰ ˙‡ ‰˘ÂÚ˘ ,

.‰‡·‰ ‰¯Ú‰
(47 '‰· ‰¯Â˜ÓÂ ‰˘¯˘· ˜·„ÈÏ ‰ˆÂ¯ Ì„‡‰ ˙Ó˘˘ ‰Ê„ ,(Ì˘ ˙"Â˜Ï· ‡·Â‰) Ë"ÈÙ ‡È˙Ó ¯ÈÚ‰ÏÈÈÁ

ÌÈÈÁ‰‰Ê˘ Ì‚‰„ .ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ Ú·Ë ‡Â‰ ,È¯Ó‚Ï ˙Â‡ÈˆÓ· Ì˘ ÏË·˙˙Â ÒÙ‡Â ÔÈ‡ 'È‰˙˘ Ì‚‰ ‰"· 
 ÔÂÈÎÓ ,Ó"Ó ,(ÈÂÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙) "ÌÈÈÁ‰ ÈÈÁ" ‡Â‰˘ ÈÙÓ ‡Â‰ '‰· ˜·„ÈÏ ‰ˆÂ¯˘‡Â‰˘,ÒÙ‡Â ÔÈ‡ Ê"ÈÚ 'È‰È 

.ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ Ú·Ë ‡Â‰ Â˘¯˘· ˜·„ÈÏ ÔÂˆ¯‰
" ‡Â‰ ‰Ê ÔÂˆ¯Ï ‰·ÈÒ‰˘ Ì˘ ˙"Â˜Ï· ˘"Ó„ ¯ÓÂÏ ˘È ÈÏÂ‡Â˙Ú„ÔÈÈˆÓ ‡ÙÂ‚ ˙"Â˜Ï·˘ Ë¯Ù·Â] "˜ÊÁ 

.ÌÈÙ· ÔÓ˜Ï„Î ,ÏÎ˘‰ ÏÚ ÏÚÂÙ ‰Ó˘‰ Ú·Ë „ˆÓ˘ ÔÂˆ¯‰„ ,‡È‰ ‰ÂÂÎ‰ Z [Ì˘ ‡È˙Ï
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·Ï˜ïñéð Z è÷åìî íéøîàîä øôñ Z íçðî úøåú

‡ÎÏÓ˘ ,˙Â˜Ï‡„ ÈÂÏÈÚ‰ „ˆÓ ‡Ï ‡È‰ ÂÊ ‰¯ÈÁ·„) ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ˙ÈÓˆÚ ‰¯ÈÁ·
ÌÏÎ˘ ÏÚ ÏÚÂÙ ‰ÊÂ ,(˙ÂÓˆÚ‰ „ˆÓ ‡Ï‡ ,ÛÏÁ˙Ó ‡Ï48 Ì‚˘ ,ÔÂÈÎÓ„ ¯ÈÎÓ ÏÎ˘‰

¯˙ÂÂÏ ‡Â‰ ÍÈ¯ˆ ,(ÛÏÁ˙Ó ‡Ï ‡ÎÏÓ) ÈÁˆ ÌÂÈ˜· ÌÈÈ˜Â ÈÁ˘ ˙Ó‡‰ ‡Â‰ ˙Â˜Ï‡˘
.˙Â˜Ï‡· ¯ÂÁ·ÏÂ ÂÏ˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÚ

(Êéìåàå˙ÏÚÂÙÂ ˙Î˘Ó ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ó˘‰„ ‰¯ÈÁ·‰˘ È"Ú„ ,ÛÈÒÂ‰Ï ˘È
‰Ê Ô·ÂÈÂ .‰ÓˆÚ „ˆÓ ‡È‰˘ ÂÓÎÓ ¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÈÂÏÈÚ ‰· ÛÒÂ˙ÈÓ ,ÏÎ˘‰·

ÌÈ¯ˆÓ· ‰Ú¯ÙÏ ÂÈÈ‰ ÌÈ„·Ú ‰"„ ¯Â„ÈÒ· ¯‡Â·Ó‰ ÌÈ„˜‰·49‰ÚÙ˘‰‰ ÔÈÚ· ,
ÂÂˆ¯ È¯·ÂÚÏ ˙Î˘Ó‰50˙Ó‚Â„· ‡Â‰˘ ,ÈÂÙ˙Î ¯˙· È„˘„ Ô‡ÓÎ ·‚‡ Í¯„· ˜¯ ‡È‰˘ 

ÍÏÓ51ÏÚ ‡ÈˆÂÓÂ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÈ·˘· ‰˙˘ÓÂ ‰„ÂÚÒ ‰˘ÂÚ˘ 
˙ÂÁÙ˘Â ÌÈ„·Ú ÂÓÎ Í¯Ú‰ È˙ÂÁÙ Ì‚ ÌÈÏ·˜Ó ‰„ÂÚÒ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯È˘‰ÓÂ ,·¯ ÔÂÓÓ ‰Ê
ÁË·˘ .‰ËÓÏ ÌÈÎÈÏ˘Ó˘ ˙ÂÓˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ·ÏÎ‰ Ì‚˘ „ÚÂ ,ÌÈÈÁ¯‰ È¯Á‡˘
ÌÈÈ¯È˘‰ Ì‚˘) ÌÈÈ¯È˘ Ì‰Ï ÚÙ˘˘ ‰ÊÂ ,˙Â‡ˆÂ‰ ÌÏÈ·˘· ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÏÓ‰ ÔÂÈÎ ‡Ï
È¯·ÂÚÏ ‰ÚÙ˘‰‰˘ Ï˘Ó‰· ‡Â‰ Ê"„ÚÂ .·‚‡ Í¯„· ˜¯ ‡Â‰ (·¯ ÔÂ‰ Ì‰ ‰„ÂÚÒ‰ Ï˘
,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .‰ÎÂ¯‡· Ì˘ ¯‡Â·ÓÎ ,ÈÂÙ˙Î ¯˙· È„˘„ Ô‡ÓÎ ,·‚‡ Í¯„· ˜¯ ‡È‰ ÂÂˆ¯
ÔÁÏÂ˘· ÌÈ·˘ÂÈ ÌÈ‡Â) ·‚‡ Í¯„· ˜¯ ‡È‰ Ì‰Ï ‰ÚÙ˘‰‰˘ ˙Â‡Ó‚Â„ È˘ ‡È·Ó˘ ‰Ê„
ÌÈ¯˘ ,ÍÏÓ‰ ÔÁÏÂ˘· ÌÈ·˘ÂÈ˘ ÂÏ‡· ˙Â‡Ó‚Â„ È˘Â ,ÌÈ·ÏÎÂ ˙ÂÁÙ˘Â ÌÈ„·Ú ,(ÍÏÓ‰
Ì‰ ‰Â˙Á˙ ÈÎ‰ ‡‚¯„˘ .Ï˘Ó‰· ˙Â‚¯„ '„Ï Ì‡˙‰· ,‡Â‰ ,ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏÂ„‚
,„ÂÚÂ „ÂÚ ,˙ÂÈÓ˘‚ Ì‰Ï ÚÙ˘ÂÈ˘ ‡Â‰ ÌÂˆ¯Â ÍÏÓ‰ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ·ÏÎ‰

˘"ÓÎ52ÚÂ„È‰ ÌÚ ‰Ê ¯˘˜Ï ˘ÈÂ .‰Ú·˘ ÂÚ„È ‡Ï ˘Ù ÈÊÚ ÌÈ·ÏÎ‰ 53‡Â‰ ·ÏÎ˘ 
·Ï‰ ÏÚ ËÈÏ˘ ÁÂÓ‰˘ Â˙¯ÈˆÈ Ú·ËÂ Â˙„ÏÂ˙· Ì„‡‰ Ú·Ë„ .·Ï ÂÏÂÎ ÔÂ˘ÏÓ54‰ÊÂ ,

‰¯È˙È ‡Ï‡ ,ÁÂÓ‰ ÏÚ ËÈÏ˘ ·Ï‰˘ ˜¯ ‡Ï„ .ÈÎÙ‰‰ ‰ˆ˜· ‡Â‰ ·ÏÎ ˙ÈÁ·· ‡Â‰˘
 ‡Â‰˘ ÂÊÓÂÏÂÎÏÎ ÔÎÏÂ .·Ï 55Ì‰ ‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏÂ .Â·Ï ˙Â‡˙ ˙Â‡ÏÓÏ ‡Â‰ ÂÈÚ 

ÌÈ˙ÂÁÙ‰ ÌÈ„·Ú‰56ÍÏÓ‰ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰˘ ,(ÌÈÈÁ¯‰ È¯Á‡˘ ˙ÂÁÙ˘‰Â ÌÈ„·Ú‰) 
(Ë·˘‰ ˙‡Î‰ ˙ÓÈ‡ ÈÙÓ) Á¯Î‰‰ „ˆÓ ˜¯ ‡È‰ Ì˙„Â·Ú˘ ‡Ï‡57ÔÂˆ¯‰ ÍÙÈ‰ ,

'ÈÏ ‡ÁÈ ‡¯È˜Ù‰· ‡„·Ú„ ,Ì‰Ï˘ ‚ÂÚ˙‰Â58‡Â‰ Ì‰Ï˘ ‚ÂÚ˙‰Â ÔÂˆ¯‰˘ ÔÂÈÎÓÂ .
‡Â‰ ÌÓÂ˜Ó ,˘ÂÚ‰ ˙‡¯È ÈÙÓ ‡Â‰ '˙È ÂÂˆ¯ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ ÌÈ‡˘ ‰ÊÂ ,Ê"‰ÂÚ ˙ÂÂ‡˙·

(48. ˘Ù‰ ˙ÂÓˆÚÓ˘ ˙Â˜È·„‰ „ˆÓ" ÊË 'Ú Ò"¯˙ Ó"‰Ò Ì‚ ‰‡¯ÔÈ·‰Ï Â˙ÓÎÁ ÁÎ· 'ÈË‰ ÂÏ ˘È ÔÎÏ .
˜Ï‡„ ·ÂË‰ ˙‡."·ÂË· ¯ÂÁ·ÏÂ ˙Â

(49.ÍÏÈ‡Â „"ÚÒ ,‚ˆ¯
(50.‚ ,„ˆ¯ Ì˘ ‰‡¯
(51ˆ"ˆ‰Ï ˆ"Ó‰Ò .[ÍÏÈ‡Â · ,‰Î˜ ‡"Á ‡· Z ‰˘„Á‰ ‰‡ˆÂ‰·] ÍÏÈ‡Â ‡ ,Ê˜ ˙ÂÓ˘ Á"Â˙ Ì‚ ‰‡¯

.Ó"Î·Â .Â˙ÏÁ˙· 'Ê ¯Ó‡Ó ÔÈÚÓÂ Ò¯ËÂ˜ .‡ ,ËÚ
(52.ÍÏÈ‡Â ‡"ÚÒ ,Ù ‚"ÁÊ ‰‡¯Â .‡È ,Â 'ÈÚ˘È
(53.ÂÎ¯Ú· ¯Â‡ È¯Â‡Ó
(54.(‡ ,ÊÈ) ·"ÈÙ ‡È˙ .(Ó"Ú¯·) ‡ ,„Î¯ ‚"ÁÊ
(55 ÔÂÈÎÓ ,‡˜Â„ ÏÎÂÏÂÎ˘.·Ï 
(56."ÌÈ„·Ú‰ È˙ÂÁÙ" (‡ ,‰ˆ¯) Ì˘ ¯Â„ÈÒ ‰‡¯
(57¯Á‡ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ Ì˘ ¯Â‡È·‰˘ ‡Ï‡ .ÍÏÈ‡Â ÁÎ˜'‡ 'Ú ÌÈËÙ˘Ó ˙"‰Â‡ .· ,‚Ù ˆ"ˆ‰Ï ˆ"Ó‰Ò ‰‡¯

.˙ˆ˜
(58.‡ ,‚È ÔÈËÈ‚
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ÔÂˆ¯· ‡È‰ ÍÏÓ‰ ˙‡ Ì˙„Â·Ú ,ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ„·Ú Î"‡˘Ó .ÍÏÓ‰ ÔÁÏÂ˘Ï ıÂÁÓ
ÚÂ„ÈÎ] ÏÂÚ ˙Ï·˜ „ˆÓ ‡È‰ Ì˙„Â·Ú ¯˜ÈÚ˘ Ì‚‰„ .˜˘ÁÂ59,„·ÚÏ Ô· ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ 

‡Â‰ ÂÂ„‡ ÔÂˆ¯ ‡ÏÓÓ „·Ú‰˘ ‰ÊÂ ‰·‰‡‰ ÈÙÓ ‡Â‰ ÂÈ·‡ ÔÂˆ¯ ‰˘ÂÚ Ô·‰˘ ‰Ê„
 ,˜˘ÁÂ ÔÂˆ¯· ‡Â‰ ‡ÙÂ‚ ‰Ê ,Ó"Ó ,[ÏÂÚ ˙Ï·˜ Í¯„·ÌÈˆÂ¯˘˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ Ì‰ÈÏÚ Ï·˜Ï 

‰ÚÈ„È Ì‰Ï ˘È˘ ,ÌÈ¯˘‰ Ì‰ Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏÂ .ÍÏÓ‰ ÔÁÏÂ˘· ‡Â‰ ÌÓÂ˜Ó ÔÎÏÂ .ÌÈÓ˘
Ì‰Ï ˘È Ì‚Â ,[Ì‰ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚‰˙Ó ‰‚‰‰‰· ÌÈÈÚ Î"ÂÎ ÔÎÏ˘] ‰ÎÂÏÓ‰ ˙‚‰‰·
˙Ï·˜ „ˆÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ Ì˙„Â·ÚÂ ,ÂÈÏ‡ ‰·‰‡ Ì‰Ï ˘È ‰Ê ÈÙÓÂ ÍÏÓ‰ ˙ÏÚÓ· ‰‚˘‰
.ÌÈ˙˘Ï ˙ÂÏÏÎ· ˙Â˜ÏÁ˘ ,˙Â‚¯„ Î"ÂÎ Ì˘È ‡ÙÂ‚ ÌÈ¯˘·Â .‰·‰‡ „ˆÓ Ì‚ ‡Ï‡ ÏÂÚ
ÍÏÓ‰ ÔÁÏÂ˘· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÂÏ‡ ÌÈ‚ÂÒ '‚„ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯˘Â (Ì˙Ò) ÌÈ¯˘
ÔÈÒÎÂ„ ,˘¯„Ó·˘ ÌÈ‚ÂÒ‰ '‚Ï Ì‡˙‰· Ì‰ [ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯˘Â ÌÈ¯˘ ,ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„·Ú]
,"ÂÓÚ ÂÈ‰Â" ˘¯„Ó‰ ÔÂ˘ÏÎ ,ÍÏÓ‰ ÌÚ „ÁÈ ÌÈ‡ˆÓ˘ ,ÔÈËÂÏÈË¯ËÒÈ‡Â ÔÈÎ¯ÙÈ‡Â
Ì‚‰„ ,¯ÓÂÏ ˘È Ê"ÙÚÂ .ÍÏÓ‰ ÔÁÏÂ˘· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ¯˘‰Â ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ„·Ú ˙Ó‚Â„·

(ÌÈ˘Â¯„‰Ó ÏÈÚÏ ‡·ÂÓÎ) ‰‚Â„ ÌÈ¯˘ 'Ú‰Ï ‡È‰ 'ÂÎÂ ÔÈÒÎÂ„· (˙ÂË˘Ù·) ‰ÂÂÎ‰˘60,
 ÂÈ‰" ÔÈÒÎÂ„‰˘ ˜ÈÈ„Ó˘ ‰Ê ,Ó"ÓÂÓÚ'Ú‰· ˜¯ ‡Ï] Ô‡Î ¯·„Ó˘ ÊÓ¯Ï È„Î· ‡Â‰ "

Ú"Ù· ¯·„Â ˘È Ì‰˘ ,ÌÈ¯˘61ÔÁÏÂ˘Ï ıÂÁÓ ‡Â‰ ÌÓÂ˜Ó˘ ÌÈ˙ÂÁÙ‰ ÌÈ„·Ú ˙Ó‚Â„ ,
˙Â¯ÈÙÒ· Z ¯˙ÂÈ ‰ÏÚÓÏÂ ,˙Â˜Ï‡Ï ÌÈÏË· Ì‰˘ ÌÈÎ‡ÏÓ· Ì‚ [‡Ï‡ ,ÍÏÓ‰

„Á È‰ÂÓ¯‚Â È‰ÂÈÁÂ Â‰È‡˘ ˙ÂÏÈˆ‡„62.ÍÏÓ‰ ÌÚ „ÈÓ˙ Ì‰˘ ,

æ"ôòå‰ÊÏ ÛÒÂ„ ,‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡˘ ‰Ê Ï˘ Â˙ÂÁ˜Ù Ï„Â‚ ¯˙ÂÈ „ÂÚ Ô·ÂÓ
ÌÈ˙ÂÁÙ‰ ÌÈ„·ÚÎ ‡Ï Ì‚Â ÌÈ·ÏÎ‰ ˙Ó‚Â„· ‰ÚÙ˘‰‰ Ï·˜Ï ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘
˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯Â (ÏÂ„‚ ÈÂ·È¯· ‡È‰ Ì‰Ï ÚÙ˘˘ ‰ÚÙ˘‰‰˘ Ì‚‰) ÍÏÓ‰ ÔÁÏÂ˘Ï ıÂÁÓ˘

) 'ÂÎÂ ÔÈÒÎÂ„‰· Ì‚ ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘ ‡Ï‡ ,ÍÏÓ‰ ÔÁÏÂ˘·˙ÂÏÈˆ‡„ ˙Â¯ÈÙÒ ,ÌÈÎ‡ÏÓ
Ë"˘Ú·‰ ˙¯Â˙ÎÂ .‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡ ,ÍÏÓ‰· ‡Ï‡ ,(¯˙ÂÈ ‰ÏÚÓÏÂ63Ù"‰Ú ‰ÚÂ„È‰ 64

‡È‰ Â˙ÏÙ˙Â ¯·„ ÌÂ˘ ˘˜·Ó ÂÈ‡˘ ,ÂÁÈ˘ ÍÂÙ˘È 'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ ÛÂËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰ÏÙ˙
È„Î·˘ ,„"Â· ÍÏÓ ˙Ó‚Â„·Â .‰ÏÂ„‚ ˙ÂÁ˜Ù ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ .ÂÁÈ˘ ÍÂÙ˘È 'ÈÂ‰ ÈÙÏ˘
Í¯„ ‰ÏÈÁ˙ ¯Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ ,ÍÏÓ‰ ÈÙ ˙‡ ˙Â‡¯ÏÂ ÍÏÓ‰ ‡ˆÓ Â·˘ ÔÂËÈ˜‰Ï ÒÎÈÏ
ÔÂ‰‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯˘Î˘ ÂÏ‡Î Ì˘ÈÂ ,¯˜È ÔÂ‰ ˘È Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ·˘ ˙ÂÏÎÈ‰ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ
ÂÏ‡Î ˘ÈÂ .Ì˘ ÌÈ·ÎÚ˙ÓÂ ‡ÏÙ ‚ÂÚ˙· ‰ÊÓ ÌÈ‚Ú˙Ó Ì‰ ,ÔÂˆÈÁ‰ ÏÎÈ‰·˘ ¯˜È
˙Â·È˘Á‰ Ô‡ ËÈ ÌÈ‡ ËÈÈ‚ ,ÏÂ„‚ ÌÎÁ ‡Â‰˘ ÈÓ ‡˜Â„Â .¯˙ÂÈ ÈÓÈÙ ÏÎÈ‰· ÌÈ‚Ú˙Ó˘»
ÒÎÈÏ ‡È‰ Â˙˜Â˘˙Â ÂÂˆ¯ ÏÎÂ ,ÈÓÈÙ ÈÎ‰ ÏÎÈ‰· Ì‚ ‡ˆÓ‰ ÌÂˆÚ ÔÂ‰‰ Ï˘ ¯˜ÂÈ‰Â

.ÍÏÓ‰ ÈÙ ˙‡ ˙Â‡¯ÏÂ ÍÏÓ‰ ‡ˆÓ Â· ÔÂËÈ˜‰Ï

(59.Ó"Î·Â .ÍÏÈ‡Â Á˘ Ú"Ò Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰ .(‡ ,Ê) ‡"ÓÙ ‡È˙
(60 ÔÈ„·ÂÚ Ô‰Ó ˘¯„Ó· ÍÈ˘ÓÓ˘ ‰ÊÓ Ì‚ Ô·ÂÓÎÂ‰ÓÁÏ Ô‰ÓÂ ‰·ÏÏ.
(61ÌÈ¯˘‰Ï Í˘Ó‰ ˙ÂÈÁ‰˘ (· ,ËÏ˜) ‰"ÎÒ ˜"‰‚‡Ó Ì‚ ¯ÈÚ‰ÏÂ .Ó"Î·Â .ÍÏÈ‡Â ·"ÚÒ ,ÊÙ¯ ¯Â„ÈÒ ‰‡¯

 'ÈÁ·· ‡Â‰"˙ÂÏ‚."ÌÎÂ˙· 
(62.Â˙ÏÁ˙· Î"Ò ˜"‰‚‡ .Ó"Î·Â .·"Ù (Ú"È·‡ ¯„Ò ¯Ú˘) ÊÓ ¯Ú˘ Á"Ú
(63.ÁÏ˘ÈÂ 'Ù ¯È‡Ó‰ ¯Â‡ .(‚ ,‚È) Êˆ 'ÈÒ (˙"‰˜ ˙‡ˆÂ‰) ·ÂË Ì˘ ¯˙Î
(64.‡ ,·˜ ÌÈÏ‰˙
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(ÁùéåÈ˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚÂ ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ„ ‰·‰‡‰ ‡Â‰ ‰Ê ÔÈÚ˘ ,¯ÓÂÏ65ÔÂ˘ÏÎÂ ,
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡66ÏÈÂÂ ÍÈ‡ Ú"‚ ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂ ÍÈ‡" »

Ú"‚·˘ ÌÈÈÂÏÈ‚‰˘ Ì‚‰„ ."ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ 'ÂÎ ·"‰ÂÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ««
‰‚˘‰ ÂÏ ‰˙È‰ Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡Â ,¯˙ÂÈ· ÌÈÏÚ ÌÈÈÂÏÈ‚ Ì‰ ·"‰ÂÚ„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰ ˘"ÎÓÂ

ÏÎ˘ÂÓ‰ ÌÚ „Á‡˙ ÏÎ˘‰˘ ÔÙÂ‡· ˙È˙ÈÓ‡ ‰‚˘‰ ,‰Ê·67‡Ï ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡ Î"ÙÚ‡ ,
.ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ ,˙ÂÓˆÚ‰· ˜¯ ‡Â‰ ÂÂˆ¯ ÏÎÂ ,·"‰ÂÚ„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰· ‡ÏÂ Ú"‚„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰·«
¯„Ò·˘ ˙Â‚È¯„Ó‰) 'ÂÎÂ ÔÈÒÎÂ„‰· ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘ ‰Ê· ˙ÂÁ˜Ù‰ ¯˜ÈÚ„ ,ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ
˙Â¯ÈÙÒ ÔÂ˘ÏÓ) ˙Â¯ÈÙÒ‰˘ Ì‚‰„ ,‡Â‰ (˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ Ì‚Â ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰

˙Â¯È‰·Â68(ÌÈÏÎ‰) ˙Â¯ÈÙÒ‰ È"Ú ˙Î˘Ó˘ ‰ÚÙ˘‰‰·„ ,Ò"‡Â‡ ÏÚ ÌÈ¯È˙ÒÓ ÔÈ‡ (
ÏÚ ÚÈÙ˘Ó Ò"‡Â‡˘ ‡Ï‡ Â"Á ÌÓˆÚ ˙Â¯ÈÙÒ‰Ó ‡Ï ‡È‰ ‰ÚÙ˘‰‰˘ ÈÂÏÈ‚· ‰‡¯

Ì„È69Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰ ‰Ï‚˙Ó Ì„È ÏÚ˘ ,˙Â¯ÈÙÒ‰„ ˙Â¯Â‡‰· ‡Â‰ ¯˙ÂÈ·Â ,70,
˙ÂÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â‚È¯„Ó‰· ˘"ÎÓÂ71¯˘Ù‡˘ ‰Ó ÏÎ ‰Ï‚˙Ó ¯Â‡‰ È"Ú˘ ,

,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡ ,ÍÏÓ‰· ‡Ï‡ Ì‰· ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡ ,Ó"Ó ,¯Â‡Ó‰Ó ˙ÂÏ‚˙‰Ï
 ÏÈÂÂ ÍÈ‡" Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÔÂ˘Ï ˜ÂÈ„ Ì‚ Â‰Ê˘,"·"‰ÂÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ Ú"‚ ÔÈÈ‡„ ËÈ

" Ì‰ ·"‰ÂÚ‰Â Ú"‚‰˘ Ì‚‰„ÔÈÈ‡„" ,"Ú"‚ ÔÈÈ‡„Ú"‚„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰˘ ‰ÊÏ ÛÒÂ„ ,"·"‰ÂÚ 
˙ÂÏ‚˙‰Ï ¯˘Ù‡˘ ‰Ó ÏÎ Ì„È ÏÚ ‰Ï‚˙Ó ¯˙ÂÈ· ÌÈÏÚ ÌÈÈÂÏÈ‚ Ì‰ ÌÓˆÚ ·"‰ÂÚ„Â

.ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ ,˙ÂÓˆÚ‰· ˜¯ ‡Â‰ ÂÂˆ¯ ÏÎÂ ,Ì‰· ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡ Ó"Ó ,¯Â‡Ó‰Ó«

(Ëùéå(‰˘Â„˜„) ˙Â‚¯„‰· ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘ ‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡· ‰Ê ˘Â¯ÈÙ„ ,¯ÓÂÏ
„·ÂÚ ÂÈ‡˘) ÂËÂ˘ÙÎ ‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡„ ˘Â¯ÈÙ‰Â ,˙ÂÓˆÚ‰· ‡Ï‡ ‰ÏÚÓÏ˘

ÚÂ„È‰ Ù"Ú ‰Ê Ô·ÂÈÂ .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈÈ˘ ,(Ó"ÂÎ‰Ï72ÂÈ‡˘ ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ„ ‰·‰‡‰˘ 
ÂÏ 'È‰ÈÂ Â˙Â‡ÈˆÓ· ¯‡˘È Ú"‚·˘ Û‡ ,Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ· ‡Ï‡ Ú"‚„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰· ‰ˆÂ¯

‰ÈÎ˘‰ ÂÈÊÓ ÌÈ‰) ˙Â˜Ï‡· ‚ÂÚ˙Â ‰‚˘‰73Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ„ ÈÂÏÈ‚‰ „ˆÓ Î"‡˘Ó (
) „·Ï· ‰¯‡‰ ˜¯ ‡Â‰ Ú"‚„ ÈÂÏÈ‚‰˘ ÔÂÈÎÓ ,Ó"Ó ,Â˙‚È¯„ÓÓ ÏË·˙ÈÂÈÊ,(‰ÈÎ˘‰ 

¯˘‡Î„ ,Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ .ÏÙË‰· ‡ÏÂ ¯˜ÈÚ‰· ¯ÁÂ· ‡Â‰ ,Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ È·‚Ï ÍÂ¯Ú ÔÈ‡·˘
'ÈÓ¯‚Ï‰ ÏÈ·˘· (Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ È·‚Ï ·È˘Á ‡ÏÎ Ì‰˘) Ú"‚„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰· ¯ÁÂ· ‡Â‰

ÂÏ˘74ÈÂ·È¯ È"Ú) ‰ÊÓ ‡Â·È˘ ¯˘Ù‡ ,‰ÈÎ˘‰ ÂÈÊÓ ‰‰ÈÂ Â˙Â‡ÈˆÓ· ¯‡˘È˘ È„Î· ,
ÌÂ˜ÓÓ ˙Î˘Ó ‡È‰ ÌÈ¯˘ 'Ú‰ È"Ú˘ ‰ÚÙ˘‰‰˘ Ú„ÂÈ˘ Ì‚‰„ ('ÂÎÂ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
,‰˘Â„˜‰Ó˘ ‰ÚÙ˘‰‰·Ó ¯˙ÂÈ ÂÊ ‰ÚÙ˘‰· ‰ˆ¯È Ó"Ó ,(‰ ÛÈÚÒ ÛÂÒ Ï"Î) ˙ÂÓ‰
Ó"ÂÎÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÚË‰Ï Ú‚Â· Ì‚ ‡Â‰ Ê"„ÚÂ .ÈÂ·È¯· ÚÙ˘ ÂÏ 'È‰È˘ È„Î·

(65.‰Î ,‚Ú ÌÈÏ‰˙
(66.(‡"ÚÒ ,ÁÏ˜) Ó"Ù ˆ"ˆ‰Ï ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂˆÓ ˘¯˘· ‡·Â‰
(67.(· ,Ë) ‰"Ù ‡È˙
(68 .ÍÏÈ‡Â · ,Â˜ ‰¯˘ ÈÈÁ ˙"‰Â‡ Ì‚ ‰‡¯Ó"Î·Â.
(69.Ó"Î·Â .(‰¯-„¯ 'Ú) Â"˜Ù ‡"Á ·"¯Ú˙ Í˘Ó‰
(70.ÍÏÈ‡Â Ë"È˜Ù Ï"‰ Í˘Ó‰ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯
(71.(ËÏ¯ 'Ú) ‚"Î˜Ù Ì˘ ‰‡¯Â .ÍÏÈ‡Â ‡"Î˜Ù Ï"‰ Í˘Ó‰ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯
(72.Ì˘ ˆ"ˆ‰Ï ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂˆÓ ˘¯˘ .ÍÏÈ‡Â ‡"ÚÒ ,Î ÚÈ¯Ê˙ ˙"Â˜Ï
(73.‡ ,ÊÈ ˙ÂÎ¯·
(74.Ì˘ ˙"Â˜Ï· ÔÂ˘Ï‰ ‰"Î
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‰¯ÈÁ· Ì‰Ï ˘È˘ Â‡ ,ÌÓˆÚ Ó"ÂÎ‰Ó ‰‡· ‰ÚÙ˘‰‰˘) ˙Â‡ÈˆÓÏ Ì˙Â‡ ÌÈ·˘ÁÓ˘
‡Â‰˘ ÂÈÈ‰ ,Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ· ‡ÏÂ Ú"‚„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰· ‰ˆÂ¯˘ ‰ÊÓ„ .(ÚÈÙ˘‰Ï Ù"ÎÚ
˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÈÂ·È¯ È"Ú) ‰ÊÓ ‡Â·È˘ ¯˘Ù‡ ,˙ÂÓˆÚ‰Ï ıÂÁÓ˘ ÔÈÚÏ ˙Â·È˘Á Ô˙Â
‰ÚÙ˘‰‰˘ ÂÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,Ì˙ÚÙ˘‰· ‰¯ÈÁ· Ì‰Ï ˘È˘ ,Ó"ÂÎ‰Ï ˙Â·È˘Á Ô˙È˘ ('ÂÎÂ
Ï˘ Ú"‚ ‡Â‰˘ ÈÙÓ ‡Â‰ Ú"‚· ÂÂˆ¯˘Î Ì‚„ ,ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ .Â"Á ÌÓˆÚ Ì‰Ó ‡È‰
‰¯ÈÁ· (Ó"ÂÎ‰Ï) Ì‰Ï ˘È˘ ˙ÂÚË‰ ‰ÊÓ ‡Â·È˘ ¯˘Ù‡ Ê‡ Ì‚ ,("Ú"‚ ÔÈÈ‡„") ‰"·˜‰

 ÂÊ ˙ÂÚË ÈÙÏ Ì‚˘ ÔÂÈÎÓ ,ÌÓˆÚ Ì‰Ó ‡È‰ ‰ÚÙ˘‰‰˘ ˙ÂÚË‰Ï „ÚÂ ÚÈÙ˘‰ÏÁÎ‰
‰Ê ÏÚ Ì˙Â‡ ‰ÈÓ ‰"·˜‰˘ ÈÙÓ (‡Ï‡ ÌÓˆÚ „ˆÓ ‡Ï) ‡Â‰ ÚÈÙ˘‰Ï Ì‰Ï ˘È˘

) ‚"Ò Ï"Î˙Ó‚Â„··ÈÒ ‡‡Ï ÌÂ˜Ó ˙È˙ ÌÂ˘ 'È‰È ‡Ï˘ È„Î·Â .("Ú"‚ ÔÈÈ‡„" 
‡"Â‡Î Ï˘ ÂÁÎ· Â‰Ê˘ ,Ù"ÎÚ ıÓ˘Â ÔÈÚÓ) ÂÏˆ‡ ¯¯ÂÚÈ˘ È"Ú ‡Â‰ 'ÂÎÂ ÔÈÒÎÂ„
."ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ" ‡"Î ,"Ú"‚ ÔÈÈ‡„" ÂÏÈÙ‡ ˙Âˆ¯Ï ‡Ï˘ (ÔÓ˜Ï„Î ,Ï‡¯˘ÈÓ««

(„"ÂÈùéåÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ„ ‰·‰‡‰Ï ‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡„ ˙ÂÎÈÈ˘‰· ¯Â‡È· ÛÈÒÂ‰Ï
ÌÈ·˘ÂÁ˘ ‡Â‰ Ó"ÂÎ ˙„Â·Ú„ ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ˘ ÌÈ„˜‰· ,Ò"‡Â‡· ‰ˆÂ¯˘
ÈÚˆÓ‡ ‡Ï‡ ÌÈ‡˘ ‡Â‰ ˙Ó‡‰„ ,Ó"ÂÎ‰Ï Ú‚Â· Ô‰ .¯˜ÈÚÏ ÈÚˆÓ‡ ˜¯ ‡Â‰˘ ¯·„
Ú‚Â· Ô‰Â ,¯˜ÈÚ Ì‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ Ó"ÂÎÏ ÌÈ„·ÂÚ‰Â ,‰ÚÙ˘‰‰ ˙Î˘Ó Ì„È ÏÚ˘ (ÔÊ¯‚)
Â˘Ó˙˘È˘ È„Î· ‡È‰ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÚÙ˘‰˘ ,Ì„È ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÂÚÙ˘‰Ï
ÌÈˆÂ¯ Ì‰ ÔÎÏ˘) ¯˜ÈÚÏ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙‡ ÌÈ·˘ÁÓ Ó"ÂÎÏ ÌÈ„·ÂÚ‰Â ,'‰ ˙„Â·ÚÏ Ì‰·
‰‰Â .(„ ÛÈÚÒ Ï"Î ,ÈÓ˘‚ ÚÙ˘ ÈÂ·È¯ Ì‰Ï 'È‰È˘ È„Î· ,Ê"ÂÚÏ‰Ó ‰ÚÙ˘‰‰·
ÏÚ˘ ÈÚˆÓ‡ ˜¯ Ì‰Â ,ÌÓˆÚ Ì‰· ‡Ï ‡Â‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ,ÌÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈÈÂÏÈ‚‰ Ì‚ ,ÌÈÈÂÏÈ‚‰
‡ÏÂ) ÌÈÈÂÏÈ‚‰· ‰ˆÂ¯˘Î ,ÔÎÏÂ .ÌÈÂ˙Á˙· ‰¯È„„ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰ÂÂÎ‰ ÌÏ˘Â˙ Ì„È
Ì‚ ·È˘ÁÈ˘ ÌÂ˜Ó ˙È˙ ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡ ,¯˜ÈÚÏ Ì˙Â‡ ·È˘ÁÓ˘ ÂÈÈ‰ ,(Ò"‡Â‡·
ÔÈ„·ÂÚ Ô‰Ó Ú"‰Â‡˘ ‰Ê„ ,¯ÓÂÏ ˘È Ê"ÙÚÂ .¯˜ÈÚÏ (ÈÓ˘‚‰ ÚÙ˘‰Â Ó"ÂÎ‰) ÌÈÚˆÓ‡‰
‡Â‰ Ú"‰Â‡„ ˘¯˘‰ ÈÎ ,‡Â‰ ,‰"·˜‰Ï ‡Ï‡ ÔÈ„·ÂÚ ÔÈ‡ Ï‡¯˘ÈÂ ‰·ÏÏ Ô‰ÓÂ ‰ÓÁÏ
ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÂˆÈÁ„ ‰ÈÁ·‰Â ,(¯Á‡ ÔÈÚ ÏÈ·˘· ¯·„ ‰ÊÈ‡· ‰ˆÂ¯˘) ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÂˆÈÁÓ
¯Á‡ ÔÈÚ ÏÈ·˘· ‡Â‰ ÔÂˆ¯‰˘ ‰· ˘‚¯ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ (Ú"‰Â‡Ï ¯Â˜Ó ‡È‰˘ ÂÓÎ)
ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ˙‡ ÌÈ·˘ÁÓ Ú"‰Â‡˘ ‰ÊÓ ÛÚ˙ÒÓ ÔÎÏÂ ,˙ÈÏÎ˙‰ ‡Â‰ ‡ÙÂ‚ ‰Ê˘ ‡Ï‡

¯˜ÈÚÏ Ó"ÂÎ„75ÔÈ‡ ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÓÈÙ „ˆÓ˘ ,ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÓÈÙÓ ‡Â‰ Ï‡¯˘È„ ˘¯˘‰Â .
ÔÊ¯‚Î ÈÚˆÓ‡ ˜¯ Ì‰ Ó"ÂÎ‰˘ ‰¯Î‰‰ Ï‡¯˘ÈÏ ˘È ÔÎÏÂ ,¯Á‡ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡Ï ÌÂ˜Ó ˙È˙
‡Ï‡ ÔÈ„·ÂÚ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,('‰ ˙„Â·Ú ÏÈ·˘· ˜¯ ‡Â‰ ÈÓ˘‚‰ ÚÙ˘‰ ÔÎÂ) ·ˆÂÁ‰ „È·

.‡ÎÏÓ ·ÈÒ ‡‡ ,‰"·˜‰Ï

(‡Èæ"ôòå„ˆÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰"·˜‰· Ï‡¯˘È ˙¯ÈÁ·„ ‰Ê· ‰ÏÚÓ‰ Ì‚ ¯‡·Ï ˘È
,(Ê ÛÈÚÒ Ï"Î) ÏÎ˘‰ „ˆÓ Ì‚ ‡Ï‡ ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ó˘‰„ ÔÂˆ¯‰
Ï‡¯˘È˘ ÈÙÓ ‡Â‰ (ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÓÈÙ) ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÈÙ· ‡Â‰ Ï‡¯˘È„ ˘¯˘‰˘ ‰Ê ÈÎ

(75ÍÈ¯ˆ˘ ÈÙÓ ‡Ï) ‡Â‰ Ó"ÂÎ‰Ï „Â·Î ˜ÂÏÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÂÚË˘ ‰Ê„ ,Â˙ÏÁ˙· Ê"Ú 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ‰‡¯
 ÈÙÓ (‡Ï‡ ,ÏÈÚÏ ‡·ÂÓÎ ,"'ÈÈ˜˘Ï ‡˙Â·ÈË" „"Ú Ì‰Ï ˙Â„Â‰Ï‰"·˜‰˘Â˜ÏÁÈ˘) ‰Ê˘Â "„Â·Î Ì‰Ï ˜ÏÁ" 

‡Â‰˘ ÂÓÎ) ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÂˆÈÁ· ÈÎ ‡È‰ ÂÊ ˙ÂÚËÏ ‰·ÈÒ‰˘ ,¯ÓÂÏ ˘È ÈÏÂ‡Â ."Ï-‡‰ ÔÂˆ¯" ‡Â‰ („Â·Î Ì‰Ï
.ÈÓÈÙ‰ ÔÂˆ¯‰ Â‰Ê˘ ˘‚¯ (Ú"‰Â‡Ï ¯Â˜Ó
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ÈÂÏÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ,ÔÎÏÂ ,ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÈÙ· ‡Â‰ ÈÓÈÙ‰ ˘¯˘„ ÚÂ„ÈÎÂ ,ÈÓÈÙ ˙ÈÁ· Ì‰
 ‰Ó˘‰„ ÔÂˆ¯‰˘Î ‡Â‰ ‰"·˜‰· Ï‡¯˘È ˙¯ÈÁ·„Í˘Ó (ÛÈ˜Ó) ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘

,(ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÈÙ) ‰Ó˘‰ ÌˆÚÓ Í˘Ó ‡˜Â„ Ê"ÈÚ˘ ,(ÈÓÈÙ) ÏÎ˘‰· Ì‚ ÏÚÂÙÂ
˘"Ó Ì‚ Â‰Ê„ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .(ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÂˆÈÁ) ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ÔÂˆ¯‰Ó Ì‚ ‰ÏÚÓÏ˘10

ÚÂ„ÈÎ) ÈÓÈÙ ˙ÈÁ· ‡Â‰ ˜ÏÁ„ ,(‡˜Â„ È˜ÏÁ) È˘Ù ‰¯Ó‡ 'ÈÂ‰ È˜ÏÁ76·ÂË ‰Ó ÔÈÚ· 
‡Â‰ ‰"·˜‰· Ï‡¯˘È ˙¯ÈÁ·„ ÈÂÏÈÚ‰Â ,(Â˙˘Â¯È ‰ÙÈ ‰ÓÂ ÂÏ¯Â‚ ÌÈÚ ‰ÓÂ Â˜ÏÁ
‰·˘ÁÓ· ÏÚÂÙ ‰Ê˘ ÔÙÂ‡·Â ,‰‚˘‰Â ‰·‰· ,˙ÂÈÓÈÙ· ˙Î˘Ó ‰Ó˘‰„ ‰¯ÈÁ·‰˘Î

.ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÈÙ„ ‰Î˘Ó‰‰ ‡Â‰ Ê"ÈÚ˘ ,‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„

(·ÈùéåÙ"‰Ú ÌÈÏ‰˙ ˘¯„Ó· ˘"Ó ÌÚ ‰Ê ¯˘˜Ï77Ï˘Ó ,¯ÈÎÊ‰Ï „Â„Ï ÁˆÓÏ 
¯È·Ú‰Â ¯È„‰ ˙‡ ¯È˙‰Â Ô‡ˆ‰ ˙‡ ˘¯È‚ Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÂ Ô‡ˆ ÂÏ 'È‰˘ ÍÏÓÏ
È¯‰ ‰ÚÂ¯‰ ¯Ó‡ ,¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ‰ÚÂ¯ÏÂ ¯È„‰ ˙‡ ‰·Â Ô‡ˆ‰ ÒÎ ÔÓÊ ¯Á‡ ,‰ÚÂ¯‰ ˙‡

¯ÂÓÊÓ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Â„ ¯Ó‡ ÍÎ .¯ÎÊ ÈÈ‡ È‡Â ÈÂ· ¯È„‰Â ˙ÂÒÂÎÓ Ô‡ˆ‰78ÈÎ 
ÂÈ„·Ú Ú¯ÊÂ ‰Â˘¯ÈÂ Ì˘ Â·˘ÈÂ ,ÈÂ· ¯È„‰ È¯‰ ,‰„Â‰È È¯Ú ‰·ÈÂ ÔÂÈˆ ÚÈ˘ÂÈ ÌÈ˜Ï‡
„Â„Ï ÁˆÓÏ ÍÎÏ ,¯ÎÊ ÈÈ‡ È‡Â ,˙ÂÒÂÎÓ Ô‡ˆ‰ È¯‰ ,‰· ÂÎ˘È ÂÓ˘ È·‰Â‡Â ‰ÂÏÁÈ
ÌÈˆÂ¯Ó ÂÈ‰ ‡ÏÂ) Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎ˘ È¯Á‡Ï Ô‡ˆ‰ ÒÎ˘ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ .¯ÈÎÊ‰Ï
,‰ÚÂ¯‰Ï (ÂÓˆÚÓ) ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ‰ÓÏÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÂˆ¯‰ ·Â˘ ¯¯ÂÚ˙˘ ÈÙÓ ‡Â‰ (ÂÈÙÏ
ÔÂˆ¯‰ ˙Î˘Ó‰˘ ¯˘Ù‡Â ,ÛÈ˜Ó ‡Â‰ ÔÂˆ¯„ ,‡Â‰ ÔÈÚ‰Â .‰Ê ÏÚ ˙„ÁÂÈÓ ‰˘˜·Ï ÍÈ¯ˆÂ
˙ÈÓÈÙ ‰ÚÙ˘‰ Ú"Â‰ ‰ÚÂ¯„ ,¯ÎÊ 'È‰È ‰ÚÂ¯‰˘ „Â„ ˘˜·˘ Â‰ÊÂ .˙ÂÈÂˆÈÁ· 'È‰È

ÚÂ„ÈÎ)79,(‰ÚÂ¯‰) ˙ÈÓÈÙ ‰ÚÙ˘‰‰ ‰˘È ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎÂ .(ÌÈÎÈÒÏ ÌÈÚÂ¯ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ 
‡Â‰ ÈÓÈÙ‰ ˘¯˘Â ,ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÂˆÈÁÓ ‡È‰ ÂÓˆÚ ÛÈ˜Ó‰ ˙Î˘Ó‰ ÈÎ .¯˜ÈÚ‰ ¯ÒÁ
ÍÈÈ˘ ÍÈ‡‰Â ,Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ Ì‰Ï ÌÈ˙Â ˙ÂÒÂÎÓ Ô‡ˆ‰˘Î˘ Ì‚‰Â .ÛÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÈÙÓ
„ÂÓÈÏ ‡Â‰ ‰ÚÂ¯‰ È"Ú˘ ˙ÈÓÈÙ ‰Î˘Ó‰‰„ ,¯ÓÂÏ ˘È ,‰ÚÂ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ

‰¯Â˙‰79È·‚Ï Ï·‰ ‡È‰ ÂÈ˘ÎÚ„ ‰¯Â˙‰˘ ÔÂÈÎÓÂ ,ÁÈ˘Ó Ï˘ Â˙¯Â˙ 80¯ÒÁ˘ ‡ˆÓ ,
ÌÈ˜Ï‡˘ È¯Á‡Ï ‡Â‰ Ô‡Î ¯·Â„Ó‰˘ Ì‚‰Â .(˙ÂÈÓÈÙ) ‰ÚÂ¯„ ÔÈÚ‰ ˙È˙ÈÓ‡ ÔÈÈ„Ú
'È‰È˘ ÈÂÏÈ‚‰ ¯˜ÈÚ È¯‰ ,‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚· 'È‰È ‰Ê˘ 'Â‚Â ‰„Â‰È È¯Ú ‰·ÈÂ ÔÂÈˆ ÚÈ˘ÂÈ
Â˙˘˜· ‰˙È‰ ÂÊÂ ,‰‚˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ„ ÈÂÏÈ‚‰ ‡Â‰ ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚·
˙·‰ ,‰ÚÂ¯„ ÔÈÚ‰ Ì‚ 'È‰È˘ ,‰Ê ‰˘Ú Â˙˘˜· È"ÚÂ ,(‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ „Â„) „Â„ Ï˘

.˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙· ‰¯Â˙‰ ˙‚˘‰Â

(76.Ó"Î·Â .˙"˘'‰ Â¯˘‡ ‰"„Ò ‰‡¯
(77Ú ¯ÂÓÊÓ ÌÈÏ‰˙*.
(78.ËÒ ¯ÂÓÊÓ ÛÂÒ
(79.ÍÏÈ‡Â „ ,‚Ï ı˜Ó ‡"Â˙
(80.‡ ,·"Ù Ì˘ Î"‚ ÔÈÈÚÂ .Á ,‡"ÈÙ ¯"‰˜

(*¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ·˙ÎÓ) ÂÈ˙Â˘ ¯ÙÒÓÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÌÈÏ‰˙ ÏËÈt‡˜‰ ¯ÓÂÏ ‚‰Ó‰ Ù"Ú,ÌÈ·˙ÎÓ ı·Â˜· ÒÙ„ «

ÌÈÏ‰˙ ˙¯ÈÓ‡ „"Ú.‡Ï 'Ú ‡"Á ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˘„Â˜-˙Â¯‚‡ .‚ Ú"Ò È"Á . Ó"‰Ò ÍÏÈ‡Â 1 'Ú ÔÒÈ ‡"ÈZ (

ÌÈÏ‰˙·˘ Ú ¯ÂÓÊÓ ¯ÓÂÏ (‡"Ï˘˙) ÂÊ ‰˘ ÔÒÈ ‡"È· ÂÏÈÁ˙‰.
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ÊÏ˜ à"ìùú'ä ,ïñéð à"é ,øùò éúùò íåéá

(‚Èô"òå˙¯ÈÁ·Â ‰"·˜‰· Ï‡¯˘È ˙¯ÈÁ·„ ˙ÂÎÈÈ˘‰Â ¯˘˜‰ ¯‡·Ï ˘È Ï"‰ ÏÎ
,‰ÏÂ‚Ò ÌÚÏ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Ï‡¯˘È· ‰"·˜‰ ˙¯ÈÁ·„ ,Ï‡¯˘È· ‰"·˜‰
˘¯˘‰ ‡Â‰ ,(¯Á‡ ÔÈÚÏ ÈÚˆÓ‡ Ì‰˘ ‡ÏÂ) Ï‡¯˘È· ‡Â‰ ‰"·˜‰„ ÈÓÈÙ‰ ÂÂˆ¯˘
‰"·˜‰· ÌÈ¯ÁÂ· Ï‡¯˘È˘ ‰Ê„ ‰ÎÂ¯‡· Ï"Î ,‰"·˜‰· Ï‡¯˘È ˙¯ÈÁ·Ï ÁÎ ˙È˙‰Â
‡Â‰ Ï‡¯˘È· ‰¯ÈÁ·‰˘ ‰Ê„ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ] .ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÓÈÙ· ‡Â‰ Ì˘¯˘˘ ÈÙÓ ‡Â‰
,ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÓÈÙ„ ÈÂÏÈ‚‰ 'È‰È ÌÈÈÓ˘‚‰ ÌÈÈÚ· Ì‚˘ ,ÁÎ‰ Ì‰Ï Í˘Ó ‰ÊÓ ,ÛÂ‚‰·
‰Ê ¯‡·Ï ˘È Ê"ÙÚÂ .['‰ ˙„Â·Ú ÏÈ·˘· ‡Â‰ ˙ÂÈÓ˘‚‰ Ì‚˘ Ì‰· ˘‚¯ Ê"ÈÚ˘
Ô¯Â˘È‡ ÔÈ‡˘ Û‡ ,Ï‡¯˘È· ‰"·˜‰ ¯Á·˘ ‰¯ÈÁ·‰ Ì˘ ÏÚ ÂÈ‰ ¯˘‡ Ï˘ ˙Â·¯˜‰˘
˘È˘ ‰Ê ‡Ï) ‡Â‰ Ï‡¯˘È„ ÈÂÏÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,‰"·˜‰· Â¯Á·˘ ÏÚ ‡Ï‡ Ï‡¯˘È Ï˘
È"Ú ÌÈÏÚÂÙ˘ ‰Ó) ‡˜Â„ ‰Ê·Â ,Ì˙„Â·Ú È"Ú ÌÈÏÚÂÙ˘ ‰Ê (‡Ï‡ ,‰ÏÚÓÏ „ˆÓ Ì‰·
˙È˙‰ Ì‰Ï 'È‰È˘ È„Î·˘ ‡Ï‡ ,‰"·˜‰„ ‚ÂÚ˙‰Â ÁÂ¯ ˙Á‰ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ (Ì˙„Â·Ú
È"Ú Í˘Ó ‰Ê ÈÂÏÈ‚Â ,Ï‡¯˘È· ‰"·˜‰ ˙¯ÈÁ·„ ÈÂÏÈ‚‰Â ‰Î˘Ó‰‰ È"Ú ‡Â‰ ‰Ê ÏÚ ÁÎ
,ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈÓÈÙ· Â˘¯˘ „ˆÓ Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Î·˘ ÁÎ‰Ï ÛÒÂ„ .¯˘‡ ·È¯˜‰˘ ˙Â·¯˜‰
¯"ÂÓ„‡ ¯Ó‡˘ È"Ú„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .¯˙ÂÈ ÈÂÏÈ‚· ‰Ê ÁÎ Í˘Ó ,¯˘‡„ ˙Â·¯˜‰ È"Ú ‰‰
Ô˙È ,ˆ"ˆ‰ È"Ú ‰Ê ÌÒ¯Ù˙˘ È¯Á‡Ï Ë¯Ù·Â ,ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ Ô˜Ê‰««
˘È˘ Ì‚‰„ ,ÂÈÎ¯„·Â ÂÈ˙Â·˜Ú· ÌÈÎÏÂ‰‰Ï Ë¯Ù·Â ,Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡ÎÏ (¯˙ÂÈ „ÂÚ) ÁÎ‰
,·ÏÂ ·Ï ‡Ï· ÂÈ‰È ÂÏ˘ ˙ÂÂˆ¯‰ ÏÎ˘ ,·"‰ „ˆÓ˘ ˙ÂÂˆ¯Ï „ÚÂ ,˙ÂÂˆ¯ ÈÂ·È¯ ÂÏ

) ÌÈÂ˙Á˙· ‰¯È„ '˙È ÂÏ ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÓˆÚ‰ ˙ÂÂÎ ÌÈÏ˘‰Ï 'È‰È ÂÂˆ¯ ¯˜ÈÚÂ„"ÚÔÈÚÓÂ 
'È‰È ˙ÂÈÓ˘‚· ÂÂˆ¯ Ì‚Â ,(ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ‰ˆ¯ ‡Ï˘ Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Ïˆ‡ 'È‰˘««
‰ÚÙ˘‰ ÈÂ·È¯ Ì‚ ÂÏ Í˘ÓÂÈ Ê"ÈÚÂ .˙Â˜Ï‡Ï ÈÏÎ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ È„Î· (¯˜ÈÚ·)

Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ¯Ó‡ÓÎ ,˙ÂÈÓ˘‚·81Ô„È‡ ÔÂ‡ ˙ÂÈÓ˘‚ Ô„È‡ ËÈ‚ ¯ÚË˘¯Ú·ÈÂ‡ ¯Ú„ Ê‡ «
˘ÈÏ Ô˙Â ‰"·˜‰˘Î„ ,Ô·ÂÓ ‰ÊÓ„ ,˙ÂÈÁÂ¯ ˙ÂÈÓ˘‚ È„ ÔÂÙ ÔÎ‡Ó˙ÂÈÓ˘‚ ÈÂ·È¯ Ï‡¯ «

,˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ ,˙ÂÎÈ‡· ÈÂ·È¯Â ˙ÂÓÎ· ÈÂ·È¯ ,˙ÂÈÁÂ¯ ÈÂ·È¯ Ï‡¯˘È ÌÈ˘ÂÚ
„Á ‡ÏÂÎ ‰"·Â˜Â (‡˙ÈÈ¯Â‡) Ï‡¯˘È ,‰"·˜‰· ÌÈ„Á‡˙ÓÂ ÌÈ¯˘˜˙Ó˘ „ÚÂ82ÏÎÂ .

˙‡ Ì‚ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,Â˙Â¯ÈÁ ÔÓÊÏ ‰Î‰‰ ÈÓÈ· ,··Ï ·ÂËÂ ‰ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó ‰˘Ú ‰Ê
.˘ÓÓ ·Â¯˜· ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È"Ú ‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚ ,ÏÚÂÙ· Â˙Â¯ÈÁ ÔÓÊ

●

(81˙"˘'‰ Ó"‰Ò .(‰Ò¯ 'Ú ·"Á ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˘„Â˜-˙Â¯‚‡) ˙·Ë ÊÎ "ÌÂÈ ÌÂÈ‰" ‰‡¯
.ÁÚ 'Ú (Â"Ó˘˙ ˙‡ˆÂ‰)

(82.‡ ,‚Ú ‚"ÁÊ ‰‡¯

א"ליתשרשי  בשי  ויב ה"ד 16



בו  ניסן תשל״א,  המאמר שלפנינו נאמר בי״א 
החלה ׳שנת השבעים׳ להולדת הרבי.

הייתה  לא  לנשיאות,  הראשונות  בשנים 
התוועדות קבועה בי״א ניסן. בי״א ניסן תשי״ב 
מאמר  אמר  הרבי  החמישים(  שנת  )סיום 
חסידות, בפני קהל מצומצם, שנקראו להיכנס 
תשכ״ב  ניסן  בי״א  שמות.  לפי  הק׳  לחדרו 
)סיום שנת השישים(, הייתה התוועדות גדולה 
שני  נאמרו  ובמהלכה  שעות,  כשש  שנמשכה 
נערכו  לא  מכן,  שלאחר  בשנים  אך  מאמרים. 
ורק  ניסן,  י״א  לרגל  מיוחדות  התוועדויות 
לפרק  התייחסות  הייתה  הפסח  חג  במאמרי 

התהילים החדש של הרביא.

י״א  שבכל  חדש,  סדר  החל  תשל״א,  משנת 
ניסן מתקיימת התוועדות. באותה שנה, נאמר 

מאמר זה. 

אנא נסיב מלכא 

קרבנות  להקרבת  הי״א  היום  הוא  ניסן,  י״א 
אשר,  שבט  נשיא  הקריב  זה  ביום  הנשיאים. 
כאמור )במדבר ז, עב( ״ביום עשתי עשר יום נשיא 
המדרש,  בדברי  עוסק  המאמר  אשר״.  לבני 
של  גאולתן  שם  על  היא  אשר  שבט  שהקרבת 
ג,  )מלאכי  הגוים״  כל  אתכם  ״ואשרו   – ישראל 
העם  ״אשרי   – ישראל  של  שבחן  שם  ועל  יב(, 

)תהלים  אלקיו״  שה׳  העם  אשרי  לו,  שככה 
של  אישורן  ״אין  המדרש:  וממשיך  טו(.  קמד, 

ישראל אלא על שבחרו בהקב״ה להיות להם 
לעם  לו  להיות  בהם  בחר  והקב״ה  לאלקים, 
להקריב,  אשר  נשיא  כשבא  ולפיכך  סגולה. 
הקריב קרבנו על שם הבחירה שבחר הקב״ה 

בישראל״.

בקב״ה,  הבחירה  משמעות  את  לבאר 

על  הגיליון,  בשולי  בהערה  וראה  דידן.  במאמר  כמו  א( 
הערה 77.

למלך  ״משל  נוסף:  מדרש  במאמר  מובא 
ואיפרכין  דוכסין  עמו  והיו  למדינה  שנכנס 
שרים(.  של  שונים  )סוגים  ואיסטרטילוטין 
אמר  חד  לגבי,  דוכסין  נסיב  אנא  אמר  חד 
נסיב  אנא  אמר  וחד  לגבי,  איפרכין  נסיב  אנא 
המדינה  מבני  אחד  )כל  לגבי  איסטרטילוטין 
היה  השרים(,  מסוגי  אחד  לעצמו  ובחר  לקח 
)אני  מלכא  נסיב  אנא  אמר,  לשם,  אחד  פקח 
ומלכא  מתחלפין  דכולהו  המלך(,  את  לוקח 
אינו מתחלף״ )השרים מתחלפים, והמלך לא(. 

במאמר, מבואר עומק מעלת ה״פיקח״ שבוחר 
במלך, ואומר ״אנא נסיב מלכא״ – הפיקח מוכן 
נעלים  דברים  כולל  רבים,  עניינים  על  לוותר 

מאד, ובלבד להישאר דבוק במלך. 

במאמר מבוארת החשיבות הגדולה של ידיעת 
בה׳  היהודי  ודבקות  בשכל,  אלוקות  ענייני 

בפנימיות.

המאמר,  אמירת  לאחר  שנים  עשרה  שמונה 
הוא הוגה, ויצא לאור לקראת י״א ניסן תשמ״ט, 
הבהיר  יום  ״לקראת  דבר׳:  ה׳פתח  וכלשון 
אדמו״ר  כ״ק  של  הפ״ז  הולדת  יום  ניסן,  י״א 
הננו   – טובות  ושנים  ימים  לאורך  שליט״א, 
עשתי  ביום  ד״ה  המאמר  את  לאור  מוציאים 
עשר יום נשיא לבני אשר, שנאמר בהתוועדות 

די״א ניסן ה׳תשל״א״.

המושגים המבוארים במאמר: 

בחירה / כגרזן ביד החוצב / שלילת עבודה זרה, 
מקיף   / דאלקייא  אלקא   / וממוצעים  שיתוף 
 / אחוריים  בחינת   / המקיף  פנימיות   / ופנימי 
אהבה רבה ואהבה זוטא / עבד ושר / עבד ובן 
/ קבלת עול / יראת העונש ויראת הרוממות / 
הספירות דאצילות / איהו וחיוהי וגרמוהי חד 
/ אורות וכלים / ספירת הכתר / עצם וגילויים / 

רועים ונסיכים / תורתו של משיח

מבוא
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קרבן שבט אשר

ואיתא  אשר,  לבני  נשיא  יום  עשר  ביום עשתי 
של  גאולתן  לשם  השבטים  כל  במדרש 
נקרא  ואשר  נקראו שמותם,  שבחן  ולשם  ישראל 
שמו לשם גאולתן של ישראל כמה דתימא ואשרו 
אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' 
העם  אשרי  דתימא  כמה  שבחן  ולשם  צבאות, 
שככה לו אשרי העם שה' אלקיו, אין אישורן של 
להם  להיות  בהקב"ה  שבחרו  על  אלא  ישראל 
לאלקים והקב"ה בחר בהם להיות לו לעם סגולה, 

רמוזה  השבטים  שמות  שבכל  במדרש,  נאמר 
גאולת ישראל ושבחם. בפרטיות, המדרש מבאר זאת 
רק בנוגע לשבט אשר. וכותב, שהשם "אשר" קשור 
לגאולה העתידה, בה יקוים הייעוד "ואשרו אתכם כל 

הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות". 

גם שבחם של ישראל נרמז בשם "אשר", כדכתיב 
על  אשרי העם שה' אלקיו".  לו,  "אשרי העם שככה 
כך כותב המדרש, שזהו השבח הגדול ביותר לישראל, 
והקב"ה  לאלקים,  להם  שיהיה  בהקב"ה  בחרו  שהם 

בחר בהם.

ומסיים המדרש:

ולפיכך כשבא נשיא אשר להקריב, הקריב קרבנו 
מכל  בישראל  הקב"ה  שבחר  הבחירה  שם  על 
האומות, כמה דתימא ובך בחר ה' אלקיך להיות 

לו לעם סגולה.

זו הייתה כוונת נשיא שבט אשר בהקרבתו – על 
לו  להיות  ישראל  בבני  בחר  שהקב"ה  הבחירה  שם 

לעם סגולהב.

הנשיאים  בפרשת  מדוע  ידועה השאלה,  ביאור:  ביתר  ב( 
התורה חוזרת שוב ושוב על פירוט הקרבנות שהקריב כל נשיא, 
הרי כל הנשיאים הקריבו את אותם קרבנות בדיוק, ואם כן ניתן 
לכתוב  כך  ואחר  הראשון,  הנשיא  אצל  רק  הקרבנות  את  לפרט 

שכן עשו גם יתר הנשיאים?

 )עד כאן דברי המדרש(.

שתי בחירות

לכאורה אינו מובן: 

דאישורן  אומר  הענין  דבתחלת  להבין,  וצריך 
שממשיך  )וזה  בהקב"ה  שבחרו  הוא  ישראל  של 
דבר  כמו  לכאורה  הוא  בהם  בחר  שהקב"ה 
אישורן  שם  )על  דאשר  אומר  זה  ולאחרי  נוסף(, 
של ישראל( הקריב קרבנו על שם הבחירה שבחר 

הקב"ה בישראל. 

מרישא  סתירה  לכאורה  יש  המדרש,  בדברי 
ישראל  בחירת  את  מקדים  הוא  בתחילה,  לסיפא: 
ומשמע, שבחירת  בישראל.  הקב"ה  לבחירת  בקב"ה 
דברי  בסיום  אך  בעיקרג,  כאן  נוגעת  בקב"ה  ישראל 
המדרש, כשמתוארת סיבת ההקרבה, כותב המדרש: 
שם  על  קרבנו  הקריב  להקריב,  אשר  נשיא  "כשבא 
המדרש  כאן   – בישראל"  הקב"ה  שבחר  הבחירה 

מביא רק את בחירת הקב"ה בישראל?

במדרש  יותר:  השאלה  את  מחדד   7 ]בהערה 
שככה  העם  ״אשרי  א(  פסוקים:  שני  מובאים 
ה׳  בחר  ״ובך  ב(  אלקיו״;  שה׳  העם  אשרי  לו 
ב(.  יד,  )דברים  סגולה״  לעם  לו  להיות  אלקיך 

כל  אמנם  לשאלה.  התשובה  מצויה  המדרש,  בדברי 
הנשיאים הביאו אותן בהמות וכו', אך כל נשיא, היה לו כוונות 
אחרות בהקרבה, בהתאם לעניינו של אותו שבט )ליקוטי תורה 
ברכה צח, ג(. זה עומק כוונת המדרש "ולפיכך כשבא נשיא אשר 
להקריב, הקריב קרבנו על שם הבחירה שבחר הקב"ה בישראל 
לשבט  שקשורה  המיוחדת  הכוונה  הייתה  זו  האומות".  מכל 
אשר. וכך מפרט המדרש אצל כל שבט על שם מה הקריב הנשיא 

את הקרבנות בהתאם לשבטו. 
לבחירת  ישראל  בחירת  של  שההקדמה  ולהוסיף,  ג( 
מיוחד  עניין  היה  לא  אם  גרידא.  'הקדמה'  רק  אינה  הקב"ה, 
הקב"ה  בחירת  את  להקדים  ראוי  היה  בוודאי  זו,  בהקדמה 
לבחירת ישראל. המדרש משנה את הסדר באופן מכוון, ומקדים 
העניין  היא  זו  בחירה  כי  הקב"ה.  לבחירת  ישראל  בחירת  את 

העיקרי כאן )כבפנים(.

סעיף א
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הבחירות.  לשתי  מקבילים  אלו  פסוקים  שני 
ישראל בקב״ה מתוארת בלשון  הבחירה של 
להם  להיות  בהקב״ה  ״שבחרו  המדרש: 
״אשרי  הפסוק  ללשון  מקביל  זה  לאלקים״. 
בחירת  זאת,  לעומת  אלקיו״.  שה׳  העם 
המדרש:  בלשון  מתוארת  בישראל  הקב״ה 
סגולה״.  לעם  לו  להיות  בהם  בחר  ״והקב״ה 
וזה מקביל ללשון הפסוק ״ובך בחר ה׳ אלקיך 

להיות לו לעם סגולה״.

בתחילה  יותר:  עוד  בולטת  הסתירה  זה,  לפי 
העם  ״אשרי  הפסוק  את  רק  מביא  המדרש 
שה׳ אלקיו״ )וגם: רק בפסוק זה מודגש הקשר 
מביא  ההקרבה,  בטעם  ובסוף,  ׳אשר׳(,  לשם 
״ולפיכך   – השני  הפסוק  את  רק  המדרש 
כשבא נשיא אשר להקריב, הקריב קרבנו על 
מכל  בישראל  הקב״ה  שבחר  הבחירה  שם 
אלקיך  ה׳  בחר  ״ובך  דתימא  כמה  האומות, 

להיות לו לעם סגולה״![.

הבחירה בקב"ה ובישראל

שאלה נוספת על עצם עניין הבחירה בקב״ה 
ובישראל:

גם צריך להבין, דבחירה שייך דוקא בשני דברים 
ששניהם שוים, או שבכל אחד מהם יש מעלה שאין 
בזולתו, אבל בנוגע להקב"ה ולהבדיל אלקי הנכר, 

האיך שייך לומר שישראל בחרו בהקב"ה.

בחירה שייכת בין שני דברים שווים, או בין שני 
דברים שבכל אחד מהם יש מעלה אחרת שאין בשני, 
כי אחד מעדיף מעלה כזו, והשני יעדיף מעלה אחרת. 
אך ברור שכשאדם מעדיף אבנים טובות ומרגליות על 

פני פסולת, זו אינה 'בחירה' כללד. 

ישראל  בין  הקשר  את  לכנות  ניתן  כיצד  כן,  אם 

ד( ראה גם בהוספות לליקוטי שיחות חלק ד )עמ' 1309(: 
וסיבות  טעמים  שום  אין  אשר  הוא  הבחירה  ענין  "אמיתית 
מוכרח  הוא  הרי  לבחירתו  טעמים  ישנם  כאשר  )כי  להבחירה 
בזה, ובבר שכל, טעם שכלי מכריחהו וכופהו יותר מאשר הכפיה 
בשוטים(, היינו שהבוחר, מצד עצמו, מושלל הוא לגמרי מהדבר 
בבחירתו  כן  שבוחר  ורק  אליו,  נטיות  שום  לו  ואין  בו  שבוחר 

החפשית".

לקב"ה בשם 'בחירה', מה שייכת 'בחירה' בין הקב"ה 
ואין  הבלים  הבל  שהם  האלילים  לבין  הכל,  שהוא 

בהם ממש? 

הקב״ה  לבחירת  בנוגע  גם  קשה  זו  דרך  על 
בישראל:

הרי  בישראל,  בחר  שהקב"ה  בזה  זה  דרך  ועל 
ישראל הם נעלים באין ערוך מכל האומות, ומהו 

שהקב"ה בחר בישראל. 

יש  להם  שהרי  האומות,  מכל  נעלים  ישראל  בני 
נפש אלוקית, ואילו לגויים יש רק נפש בהמית. רק בני 
ישראל הם "חלק אלוה ממעל ממש" )איוב לא, ב. תניא פרק 
ב(. ודווקא הם קרויים 'אדם', וכמאמר חז"ל )בבא מציעא 
קרויין  כוכבים  עובדי  ואין  אדם  קרויין  "אתם  ב(:  קיד, 

אדם".

אם כן כיצד ניתן לכנות את קשר ה' וישראל בשם 
'בחירה'?

גם מה שכתוב בתניא דבנו בחרת מכל עם ולשון 
הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות 
נדמה  דישראל  שהגוף  דזה  ביאור,  צריך  העולם, 
ביאור  זה  אין  העולם  אומות  לגופי  )בחיצוניות( 

)לכאורה( בנוגע להקב"ה.

אדמו"ר  פי מה שמבאר  על  לתרץ,  ניתן  לכאורה 
בחרת  "ובנו  בתפילה  שאומרים  שמה  בתניא,  הזקן 
בגוף  ולשון", מתייחס לבחירה של הקב"ה  מכל עם 
היהודי )ולא לבחירה לנשמה, כי לגוי אין כלל נשמה 
אכן  ישראל  בני  של  שהגוף  שם,  ומבאר  אלוקית(. 
זאת  ובכל  העולם"  אומות  לגופי  בחומריותו  "נדמה 
בגוף ישראל דווקא. בזה מיישב רבינו  הקב"ה בוחר 
הזקן לכאורה גם את השאלה שנשאלה כאן במאמר, 
כי זו הסיבה ששייכת בחירה בישראל, כיוון שהבחירה 

היא בין גופו של יהודי לגופו של גוי. 

אך תירוץ זה אינו מספיק. כי הדמיון בין גופו של 
וכפי  חיצוני,  דמיון  רק  הוא  גוי  גופו של  לבין  יהודי 
היהודי  שגוף  וכותב,  מדייק  עצמו  הזקן  שאדמו"ר 
דבר,  של  לאמיתו  העולם.  אומות  לגופי  "נדמה"  רק 
גם גוף היהודי שונה ונעלה באין ערוך מגוף הגוי, כי 
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לגופי  והדמיון  טמאה,  הגוי  וגוף  טהור,  היהודי  גוף 
האומות הוא רק בחיצוניות. 

אינו  שבוודאי  הקב"ה  אודות  כשמדובר  כן,  אם 
מתייחס ל"נדמה" בחיצוניות, איך שייך לומר שהוא 

'בוחר' בגופם של בני ישראל? 

לסיכום: יש שלוש שאלות בדברי המדרש:

ה( כי גוף הגוי הוא מ"שלש קליפות הטמאות ורעות לגמרי 
ואין בהם טוב כלל" )תניא פרק ו(, וגוף היהודי הוא מ"קליפת 
ומדרגת  בבחינת  ועולה  נכללת  שהיא  )ש(פעמים   .  . נוגה 

הקדושה" )שם פרק ז(.

א( מדוע המדרש מתחיל בזה ששמו של אשר 
ומסיים  בקב״ה,  ישראל  בחירת  שם  על  הוא 
שהקרבת הקרבנות שלו היא על שם בחירת 

הקב״ה בישראל? 

׳בחירה׳ בקב״ה לעומת הבל  ב( כיצד שייכת 
הבלים?

לעומת  ישראל  בבני  בחירה  שייכת  כיצד  ג( 
מבואר  בתניא  אמנם  העולם?  אומות 
שהבחירה היא בנוגע לגוף ישראל ש״נדמה״ 
זה  ואין  זה רק דמיון חיצוני,  לגוף הגוי, אבל 

תירוץ לגבי הקב״ה.
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בחירת הפיקח

לבאר זאת, מקדים עוד מדרש:

ב( ויובן זה בהקדים מה שכתוב חלקי הוי' אמרה 
נפשי, ואיתא במדרש משל למלך שנכנס 
למדינה והיו עמו דוכסין ואיפרכין ואיסטרטילוטין 
כו', חד אמר אנא נסיב דוכסין לגבי חד אמר אנא 
נסיב  אנא  אמר  וחד  לגבי  איפרכין  נסיב 
אמר  לשם  אחד  פקח  היה  לגבי,  איסטרטילוטין 
אינו  ומלכא  מתחלפין  דכולהו  מלכא  נסיב  אנא 

מתחלף, 

נפשי",  אמרה  הוי'  "חלקי  כד(  ג,  )איכה  הפסוק  על 
למדינה,  שמגיע  ממלך  משל,  המדרש  מביא 
"איפרכין"  "דוכסין"  שרים:  סוגי  כמה  בליווי 
לחלק  המדינה  גדולי  החלו  ואז  ו"איסטרטילוטין"ו. 
את  הזמין  הראשון  החשובים.  האורחים  את  ביניהם 
את   – והשלישי  האיפרכים,  את   – השני  הדוכסים, 
'אני מזמין  ואמר:  פיקח אחד,  האיסטרטילוטים. קם 
ורק  כולם מתחלפים,  כי  ובעצמו.  את המלך בכבודו 

המלך אינו מתחלף'ז.

והנמשל:

כן אומות העולם מהן עובדין לחמה ומהן עובדין 
ללבנה כו' אבל ישראל אינן עובדין אלא להקב"ה, 

הדא הוא דכתיב חלקי הוי' אמרה נפשי.

אומות העולם פונים לשרים, דהיינו לשמש ולירח 

ו( ומבאר במוסף הערוך )ערך 'דכוס'(: "דוכוס בלשון רומי 
ואיסטרטולטיס  הפרשים,  שר  יוני  בלשון  ואיפרכוס  צבא,  שר 
הרבה,  צבאות  שרי  היו  רומי  ובעיר  מלחמה.  נגיד  יוני  בלשון 
ומשנהו שר  כלם,  על  נגיד מלחמה  בוררים  היו  אבל בעת צרה 

הפרשים". 
בתקווה  שר,  איזה  לארח  בחר  אחד  כל  ובפשטות:  ז( 
הבין,  הפיקח  רק  אך  מסוים.  בשלב  כגמולו  לו  ישיב  שהאורח 
שכשיוצרים קשר עם שר, יתכן שהוא יוחלף בעתיד. רק המלך 

לעולם אינו מתחלף. לכן, הפיקח הזמין את המלך עצמו.

כך  על  הקב"ה.  את  רוצים  ישראל  בני  רק  ולמזלות. 
נשמת   – נפשי"  אמרה  הוי'  "חלקי  היהודי:  אומר 

היהודי בוחרת בקב"ה שיהיה ה'חלק' שלה.

עד כאן דברי המדרש. ודרוש ביאור: 

שאינו  מי  גם  הרי  דלכאורה,  בזה,  הדיוק  וידוע 
גדול  הוא  שהמלך  יודע  קטן  תינוק  ואפילו  פקח 
יותר מהדוכסין וכו', ומה צריכים לפקחות בכדי 

לבחור בהמלך. 

ידע  הפיקח  ראשית, במשל, המדרש מספר שרק 
לרצות את המלך, ואילו שאר גדולי המדינה העדיפו 
אפילו  הרי  לכאורה,  תמוה  וזה  השונים.  השרים  את 
תינוק קטן מבין, שהמלך ממנה את השרים והדוכסים, 
מיוחדת  פיקחות  נדרשת  מדוע  מכולם.  הגדול  והוא 

כדי לרצות את המלך?

משכמו ומעלה

עוד קשה:

מתחלפין  היו  לא  וכו'  הדוכסין  אם  גם  הרי  וגם, 
היה מובן בפשטות שהמלך הוא גדול מהם ]ובפרט 
גבוה  ומעלה  משכמו  הכתוב  בפירוש  הידוע  לפי 
המדות  היינו  המלך,  של  שכמו  שגם  העם,  מכל 
הוא  ממנו,  ולמטה  שבראש  מהשכל  שנמשכים 
שבזה  העם,  כל  של  )השכל(  מהראש  יותר  גבוה 
)כל העם( נכללים גם השרים הכי גדולים[, ולמה 

צריך להטעם דכולהו מתחלפין. 

המלך  את  רצה  שהפיקח  מסביר,  המדרש  מדוע 
ולא את השרים כי "כולהו מתחלפין"? האם זהו כל 
יהיה  אם  ברור שגם  הרי  בין המלך לשרים?  ההבדל 
למלך  שווה  אינה  דרגתו  מתחלף,  שאינו  שר  איזה 

כלל!

במוסגר מבאר בעומק יותר, שההבדל בין המלך 
את  שמתאר  ב(  ט,  א  )שמואל  בפסוק  רמוז  העם,  לשאר 
שאול המלך, שהיה "משכמו ומעלה גבוה מכל העם". 

סעיף ב
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על פי פנימיות העניינים, מבוארת כאן מעלתו של מלך 
אמיתי – שהוא נעלה באין ערוך מהעם, ואפילו דרגות 
הנפש הנמוכות שלו )"שכמו"( נעלות יותר מהדרגות 

הגבוהות )'ראש'( של כל העם.

)'מידות'(,  ורגשות  )'מוחין'(  שכל  יש  אדם  לכל 
בינה  )חכמה  למוחין  מחולקות  הספירות  שגם  כמו 
כל  אצל  וכו'(.  תפארת  גבורה  )חסד  ומידות  דעת( 
אחד, השכל שבראש נעלה מהמידות שבלב, כי השכל 
הראש  בגשמיות  שגם  וכפי  המידותח,  את  'מוליד' 

גבוה מהלב.

אצל המלך, גם המידות שלו )שרמוזות ב"שכמו" 
ונמשכות  שנולדות  המידות  כמו  מהראש,  שנמשך 
העם.  של  )שכל(  מהראש  יותר  נעלות  מהשכל(, 
משמעות הדבר, שהמלך נמצא ב'עולם' אחר, שנעלה 
הדרגה  שמסתיימת  והיכן  העם,  מכל  יותר  הרבה 
מתחילה  רק  שם  )ראש(  העם  של  ביותר  הנעלית 

הדרגה הנמוכה של המלך )"שכמו" – מידות(ט. 

מאד  ומעמיק  ש"כשמתבונן  ג,  פרק  בתניא  כמבואר  ח( 
במוחו  הרוממות  יראת  מדת  ונתעוררה  נולדה   .  . ה'  בגדולת 
 .  . אש  כרשפי  עזה  באהבה  לבו  יתלהב  ושוב   .  . ומחשבתו 

לגדולת אין סוף ב"ה".
התחתונה  הספירה  הרוחניים,  בעולמות  שגם  וכפי  ט( 
ביותר של עולם האצילות, נעלית יותר מהספירה העליונה ביותר 
של עולם הבריאה שלמטה ממנו. זה 'אבן הבוחן' לכך שמדובר 
נעלה  שלו  שהשכל  רק  זה  שאין  לגמרי,  ונעלה  אחר  בעולם 
)מידות(,  שלו  התחתונה  הדרגה  שגם  אלא  השני,  של  מהשכל 

נעלית יותר מהדרגה העליונה )שכל( שלו.
ניתן לבאר זאת יותר, בהקדם, שההבדל המהותי בין שכל 
נטיית  את  מבטאות  והרגשות  שהמידות  בכך  מתבטא  למידות, 
האדם הטבעית, גם אם אינה כפי האמת. בשונה מהשכל שעניינו 
של  תערובת  ללא  האמת,  כפי  שהוא,  כפי  העניין  את  להבין 
עניינים אישיים. זה "מותר האדם מן הבהמה" )על פי קהלת ג, 
זה  ואין  שלה,  והרגש  תאוותיה  לפי  רק  הולכת  שהבהמה  יט(, 
מה צריך  יכול להבין  לו שכל  והאדם שיש  עניינה מהי האמת. 

לעשות גם אם אין זה נוח עבורו.
 – המידות  גם  היא, שאצלו  נאמר, שמעלת המלך  כך  על 
כלומר נטייתו הטבעית, מכוונת לאמת, ואפילו עוד יותר מאשר 

והיות שבפסוק מודגש שהמלך "גבוה מכל העם", 
מובן שזה כולל גם את השרים הנעלים ביותר. אם כן, 
איך יעלה על הדעת לרצות את השרים, אפילו אם הם 

לא מתחלפים, ולא במלך שנעלה מהם לגמרי?

שבסעיף  השאלות  בין  קשר  לראות,  ]ניתן 
כמו  הקודם.  בסעיף  האחרונות  לשאלות  זה, 
וסיבה  ׳פקחות׳  דרושה  מדוע  מובן  שלא 
מיוחדת כדי לרצות את המלך ולא את השרים 
דבר  בשום  ולא  לבדו,  בה׳  להידבק  )ובנמשל 
אחר(, כך גם אין מובן מדוע הבנה פשוטה זו 

קרויה ׳בחירה׳.

בהמשך המאמר יבואר, שבאמת שורר בעולם 
בלבול, שמצריך פקחות רבה כדי לרצות בכל 
קרויה  בו  הדבקות  ולכן  המלך.  את  רק  זאת 

׳בחירה׳[.

לסיכום: על הפסוק ״חלקי הוי׳ אמרה נפשי״, 
למדינה,  שנכנס  ממלך  משל,  המדרש  מביא 
עם כמה שרים, וגדולי המדינה בחרו כל אחד 
שר מסוים. רק פיקח אחד אמר, שהוא רוצה 
אינו  והמלך  מתחלפים  כולם  כי  המלך,  את 
לשמש  עובדים  העולם,  אומות  כך  מתחלף. 

ולירח, ואילו ישראל עובדים רק את ה׳. 

על כך קשה:

תינוק  גם  הרי  כאן,  נדרשת  פקחות  איזו  א( 
יודע שהמלך נעלה מהשרים?

שהשרים  טעם  מביא  המדרש  מדוע  ב( 
לבחור  יש  זה  טעם  ללא  גם  הרי  מתחלפים, 

במלך?

שכל שאר העם. אצל כל העם, גם בשכלם, למרות מעלת השכל 
על המידות, מעורבת בו ישות, שמעוורת את עיני השכל. לעומת 
נטייתו  אפילו  שמלכתחילה,  באמת,  חדור  כך  כל  המלך  זאת 
הטבעית ומידותיו, מכוונים אליה יותר מאשר שכל העם. במילים 
'מבין'  שהעם  ממה  יותר  האמת,  את  'מרגיש'  המלך  אחרות: 

אותה בשכלו.
זה ממחיש את ריחוק הערך שצריך להיות בין מלך אמיתי 

לבין העם.
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כגרזן ביד החוצב

את  לראות  ניתן  תמיד  שלא  הביאור,  נקודת 
הרווח מהבחירה במלך. להיפך, במבט שטחי 
)למרות  בשרים  לבחור  יותר  שכדאי  נדמה, 
מהמלך(.  נובעת  גדולתם  שכל  שיודעים 
במלך.  לדבוק  מיוחדת  פקחות  דרושה  ולכן 
יובא  זה  יש כמה ביאורים. בסעיף  בזה עצמו 

הביאור הראשון:

פי  על  זה  לבאר  אפשר  היה  והנה לכאורה  ג( 
הידוע שבדורות הראשונים, אלו שעבדו 
לכוכבים ומזלות, ידעו שהשפע שנשפע בארץ על 
ידי הכוכבים ומזלות )ממגד תבואות שמש וממגד 
גרש ירחים( הוא )לא שהם עצמם משפיעים, אלא( 
וחשבו  שטעו  אלא  ידם,  על  משפיע  שהקב"ה 
הכוכבים  ידי  על  יתברך  ממנו  שנשפע  שהשפע 
ומזלות הוא בבחירתם, ולא ידעו את האמת שאין 

להם בחירה כלל, והם רק כגרזן ביד החוצב.

ולכן השתחוו להכוכבים ומזלות ועבדו אותם, כי 
הכוכבים  ידי  על  שנשפע  )שהשפע  טעותם  לפי 
ומזלות הוא בבחירתם( ראוי להודות להם על זה, 

על דרך חמרא למרא טיבותא לשקיי'.

הצמח צדק מתאר )על יסוד דברי הרמב"ם ריש הלכות עבודה זרה(, 
שהגויים הקדמונים שעבדו לשמש ולירח ולכוכבים, 
ידעו שהקב"ה הוא השליט העליון ]"אלקא דאלקייא" 
עצמו  שהקב"ה  שמכיוון  חשבו,  הם  אך  וכדלקמן[. 
וכדכתיב  והירח,  השמש  דרך  יעבור  שהשפע  קבע 
)דברים לג, יד( "וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים" 

ו"יש  הפירות",  "ממתקת  שהשמש  רש"י,  ופירש   –
פירות שהלבנה מבשלתן, ואלו הן קשואין ודלועין", 
כפי שמודים למשרתי המלך,  כבוד,  יש לחלוק להם 
לשקיי'"  טיבותא  למרא,  "חמרא  הפתגם:  דרך  ועל 
עבורם  שמוזג  המשקים  לשר  מודים  המסובים   –
החלו  הם  לכן  למלך.  שייך  שהיין  למרות  הכוס,  את 

להשתחוות לשמש ולירח ולכוכבים ולעבדם. 

טעות זו, לחלוק כבוד לשמש ולירח בגלל השפע 
האלוקי שעובר דרכם, היא עבודה זרה ]וליתר דיוק: 
טענו  לא  הראשונים  האלילים  עובדי  כי  'שיתוף'י. 
שהם  טענו  הם  אלא  משפיעים,  והירח  השמש  שרק 
משפיעים ב'שיתוף', כלומר יחד עם הבורא )ותחתיו(. 
טעותם  הפכה  )וכדלקמן(,  שאחריהם  בדורות  רק 
ולירח  זרה גמורה – הערה 20[. אם לשמש  לעבודה 
הייתה בחירה אם להעביר את השפע האלוקי לעולם 
או לא, היה ראוי לחלוק להם כבוד, אך השמש והירח 
י, טו(, ואין להם  )על פי ישעיה  'כגרזן ביד החוצב'  הם רק 
על  לגרזן  כבוד  יחלוק  לא  אדם,  אף  בחירה.  שום 
עבודתו, כי הוא רק כלי עבודה של האדם החוצב. כך 
גם אין מקום לחלוק כבוד לגרמי השמים, כי השפע 
בא רק בגלל רצון ה', ואין להם שום בחירה והחלטה 
בזה )ואינם דומים לשר שמוזג את היין, כי השר הוא 
למי  להחליט  מסוימת  סמכות  לו  ויש  בחירה,  בעל 

ימזוג יותר ולמי פחות וכו'יא(.

ולירח,  לשמש  סגידה  בין  החילוק  ]זה 
המצווה  לעומת  אלילים,  כעבודת  שנחשבת 
והאם  האב  כי  ואם.  אב  כיבוד  של  החשובה 
אכן קרויים ״שותפים״ לבורא ביצירת הולד, 
כנאמר בגמרא )נדה לא, א(, כי הם בעלי בחירה, 
כמובן  בבחירתם,  נעשתה  הילדים  והולדת 
הראשון  ה׳שותף׳   – יתברך  הבורא  בסיוע 
שהכל ממנו )ליקוטי שיחות כרך לו שיחה ב לפרשת 

יתרו([.

היא  ל'שיתוף',  רגילה  זרה  עבודה  בין  מינה  הנפקא  י( 
שלמרות  קנו(,  סימן  חיים  )אורח  כותב  הרמ"א  לגוי.  בנוגע 
שאיסור עבודה זרה הוא משבע מצוות בני נח, הגויים לא נצטוו 
על השיתוף. גוי שחושב שראוי לחלוק כבוד גם לצבא השמים 
על  עובר  אינו  הוא  אך  גדולה,  טעות  כמובן  זו  לבורא,  בנוסף 
איסור. רק יהודים נצטוו שלא להאמין בשיתוף, וכדכתיב )דברים 

ו, ד( "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" – ה' הוא אחד ויחיד.
יא( וכמבואר בתוספות )בבא קמא צב, ב(, ש"המשקה נותן 

בעין יפה למי שהוא רוצה".

סעיף ג
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בעלי  הם  ומזלות  טעותם שהכוכבים  לפי  כי  וגם 
בחירה חשבו שעל ידי שיעבדו אותם ישפיעו להם 

יותר.

כבוד  לחלוק  בשביל  רק  זאת  עשו  לא  הגויים 
את  יעבדו  הם  שאם  האמינו,  גם  הם  השמים.  לצבא 
השמש והירח והכוכבים, יקבלו מהם יותר שפע. אם 
לשמש ולירח יש בחירה )כפי טעותם(, כדאי לעבוד 

להם, כדי שישפיעו יותר לעובדיהם.

זו הייתה טעות הגויים הקדמונים. אך בדורות 
שאחריהם, טעו טעות גדולה יותר:

ומזה נשתלשל אחר כך שבאו לטעות גדולה יותר, 
שחשבו שעזב ה' את הארץ בידי הכוכבים ומזלות, 

והנהגת הארץ תלויה רק בהם.

המדינה,  את  להנהיג  שרים  שמינה  מלך  בדוגמת 
דהגם שזה שבכחם להנהיג את המדינה הוא מפני 
לאחרי  מקום  מכל  זה,  על  אותם  מינה  שהמלך 
השרים,  ידי  על  היא  המדינה  הנהגת  שנתמנו, 
ואין המלך מתערב בזה )מלבד לפרקים רחוקים, 

בשביל צורך גדול(. 

לאחר מכן הגיעו האומות לטעות גדולה עוד יותר, 
והפקיד  יב(,  ח,  יחזקאל  פי  )על  הארץ"  את  ה'  "עזב  שח"ו 
)ולא  והמזלות  הכוכבים  בידי  רק  העולם  הנהגת  את 
שהם פועלים יחד אתו ב'שיתוף', כדלעיל(. הם טענו, 
'לרדת'  כבודו  לפי  זה  אין  הבורא,  רוממות  שבגלל 

לעולם השפל ולהנהיגו.

גם הם ידעו, שכשהמלך ממנה שרים להנהיג את 
המדינה, כח השרים נובע מהמלך )וכך גם בנמשל – 
אצל הבורא(. אך הם טענו, שאחרי המינוי, המלך אינו 
מיוחדים  במקרים  מלבד  השרים,  בשיקולי  מתערב 
ונדירים, כי למלך עצמו לא מתאים להתעסק עם כל 
כב(:  יח,  )שמות  למשה  יתרו  דברי  דרך  )ועל  פעוט  דבר 
"והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן 

ישפטו הם"(. 

שלכוכבים  מהטעות  כמובן  נובעת  זו  טעות 
ביד  כגרזן  רק  לפי האמת שהם  בחירה.  יש  ולמזלות 
החוצב, הרי אין ל'הנהגתם' משמעות, ואי אפשר לומר 

שהמלך אינו מתערב בשיקוליהם ]וכאמור, טעות זו, 
)כדלעיל(  'שיתוף'  רק  ולא  ממש,  זרה  עבודה  כבר  היא 
הכוכבים  רק  המינוי,  שאחרי  סברו,  אלו  גויים  כי   –

והמזלות משפיעים – "עזב ה' את הארץ"[יב.

אלקא דאלקייא

׳רוממו׳  האחרונים  שהגויים  נראה,  לכאורה 
את הבורא יותר מהגויים הקדמונים?

הקדמונים  הגויים  שגם  להקדים,  יש  תחילה 
שהגיעו  הגויים  וגם  ב׳שיתוף׳(,  )שטעו 
טעו  ממש(,  זרה  בעבודה  )שחטאו  אחריהם 
גבול׳  ׳בלי  מהו  הבינו  לא  הם  טעות.  באותה 
הערך׳  ׳ריחוק  שיש  אמנם  הבינו  הם  אמיתי. 
שגם  חשבו,  אך  לנברא,  הבורא  בין  עצום 
לבורא יש את ה׳הגבלה׳ שלו, והגבלתו נובעת 
מרומם,  כה  שהוא  בגלל  מרוממותו.  דווקא 
הוא אינו יכול להתעסק ישירות עם הנבראים 
מלך  כמו  ׳ממוצעים׳,  צריך  והוא  הנחותים, 
של מדינה, שאינו יכול להתעסק בעצמו בכל 

העניינים הפעוטים.

האמת היא, שהקב״ה אינו מוגבל גם ב׳הגבלת 
דומה  אינו  בוודאי  הוא  ראשית,  הרוממות׳. 
והיכולת  הזמן  את  לו  שאין  מוגבל,  למלך 
יכול  גם בדברים הנמוכים. הקב״ה  להתעסק 
לשלוט ולהנהיג אין סוף נבראים מכל הסוגים. 
אך מעבר לכך, הוא גם לא מוגבל בעצם עניין 
יכול  ירצה,  ובאם  וההפלאה,  ה׳רוממות׳ 
כל  בכלל,  לנמוך.  דווקא  ולהתייחס  ׳לרדת׳ 
ההגדרה של ׳גבוה׳ ו׳נמוך׳ היא בריאה שלו, 
ולכן הוא נעלה משתי הדרגות האלו באותה 
מידה. ה׳גבוה׳ אינו יותר ׳קרוב׳ אליו, וממילא 
ממילא,  ממנויג.  ׳רחוק׳  יותר  אינו  ה׳נמוך׳ 
והירח  )והשמש  ממוצעים  צריך  אינו  הבורא 

הם רק כגרזן ביד החוצב(.

הקדמונים  הגויים  של  הטעות  בין  החילוק 

יותר  נמוכה  דרגה  שיש  הוסיף,  המאמר  אמירת  בעת  יב( 
כלל  מאמינה  שלא  סנחריב",  "קליפת  שקרויה  זרה  עבודה  של 
בה' )וכפי שמסופר במלכים ב פרק יח שסנחריב גידף וחירף את 
ה'(. כאן במאמר המוגה, הרבי נמנע אפילו מלהזכיר את קיומה...

יג( ראה בזה בעומק יותר לקמן בביאור סעיף ט.
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היא  אחריהם,  שבאו  הגויים  של  לטעות 
הגויים  לבורא.  הבריאה  של  הקשר  במהות 
קשר  חייבת  שהבריאה  הבינו,  הקדמונים 
לבורא, ואחרת אין לה קיום. לכן הממוצעים 
קשורים לבורא, והעולם קשור דרכם לבורא. 
עיקרית  בנקודה  טעו  שלאחריהם,  הגויים 
יכול  העולם  הבריאה,  שאחרי  וחשבו  זו, 
זו  טעות  הממוצעים.  ידי  על  רק  להתקיים 

נחשבת כאמור לעבודה זרה ממש.

אך ב׳דקות׳, טעות זו שהעולם יכול להתקיים 
הגויים  אצל  עוד  מתחילה  הבורא,  ללא 
שליטה  נתנו  שהם  זה  עצם  הקדמונים. 
׳בחירה׳(,  להם  )שיש  לממוצעים  מסוימת 
)עיקר(  הוא  זה,  עניין  מהבורא.  ׳פירוד׳  הוא 
)המוסגר(,  הבא  בקטע  שיוסבר  החידוש 

המבאר את הכינוי ״אלקא דאלקייא״:

אותו  קוראין  העולם  שאומות  דזה  לומר,  ]ויש 
שני  בזה  נכללים  דאלקייא  אלקא  בשם  יתברך 

הסוגים.

לקב"ה  קוראים  העולם  אומרת, שאומות  הגמרא 
"אלקא דאלקייא". כלומר: הם מכנים גם את הכוכבים 
והמזלות בשם 'אלקים', אך הם מודים שהקב"ה נעלה 

יותר מהם, והוא 'אלוקי האלקים'.

בשם "אלקא דאלקייא" יש שני קצוות. מצד אחד 
והנעלה  הגדול  השליט  הוא  שהקב"ה  מדגיש,  הוא 
ביותר. אך מצד שני מודגש בו שגם הכוכבים והמזלות 

הם 'אלקים' ח"ו.

גם  'מתאים'  שבו(,  ההדגשות  )ושתי  זה  שם 
ל'שיתוף'(,  )שהובילה  הגויים הקדמונים  לטעות של 
וגם לטעות החמורה יותר של הגויים שבאו אחריהם 

)שמביאה לעבודה זרה ממש(.

מצד אחד הוא יכול 'להתאים' גם לאלו שטועים 
בטעות החמורה ש"עזב ה' את הארץ" ח"ו, כי גם הם 
 – מהבורא  נעלים  ומזלות  שהכוכבים  חושבים  אינם 

ובלשון המאמר:

בידי  הארץ  את  ה'  שעזב  שחושבים  אלו  שגם 
הכוכבים ומזלות קוראין אותו יתברך בשם אלקא 
מהם  גבוה  יתברך  שהוא  לזה  דנוסף  דאלקייא, 

שהכוכבים  גופא  בזה  גם  הנה  עליהם,  ושליט 
להם  שיש  היינו  )לדעתם(,  "אלקייא"  הם  ומזלות 
כח להנהיג את הארץ ולהשפיע בה, הוא לא מצד 
זה,  על  כח  להם  נתן  שהקב"ה  מפני  אלא  עצמם 
מפני  המדינה  את  שמנהיגים  המלך  שרי  בדוגמת 

שהמלך מינה אותם על זה. 

גם הגויים שאומרים "עזב ה' את הארץ" מודים, 
ואדרבה:  והמזלות,  מהכוכבים  נעלה  שהקב"ה 
השליטה של הכוכבים והמזלות נובעת מכך שהקב"ה 

מינה אותם.

לכן גם הם קוראים לקב"ה "אלקא דאלקייא";

מהקב"ה  שנשפע  שהשפע  הטעות  גם  ולאידך, 
נכלל  בבחירתם  הוא  ומזלות  הכוכבים  ידי  על 
שיכולים  זה  גם  כי  דאלקייא,  באלקא  )בדקות( 
של  ענין  הוא  לאו(  או  )להשפיע  כרצונם  לעשות 

שליטה, אלקייא, 

שליטה  נותנים  הקדמונים  הגויים  גם  שני,  מצד 
לכבדם  ראוי  )שלכן  ומזלות  לכוכבים  מסוימת 
"אלקא  מהקב"ה  עושים  הם  גם  ממילא  ולעובדם(. 
הטעות  של  השורש  הוא  זה,  )ופירוד  דאלקייא" 

השנייה, שהיא עבודה זרה ממש, כנ"ל(. 

״אלקא  שהכינוי   ,23 בהערה  שמבהיר  ]וכפי 
דאלקייא״ מגיע אמנם מהגויים שטעו בעבודה 
)ולא רק ב׳שיתוף׳(. אבל ב׳דקות׳,  זרה ממש 
את  מגדירה  הקדמונים  הגויים  טעות  גם 
הקב״ה כ״אלקא דאלקייא״, כי גם הם טוענים 
ועד  ובחירה,  כח  יש  ולמזלות  שלכוכבים 

שבגלל זה ראוי לכבדם ולעבדם[.

ושלילת הענין דאלקים אחרים בתכלית הוא דוקא 
על ידי הידיעה שכל הממוצעים הם רק כגרזן ביד 

החוצב[. 

כ'אלקים',  נברא  של  כינוי  בתכלית  לשלול  כדי 
צריך לדעת שהשמש והירח והכוכבים, וכל 'ממוצע' 
שדרכו עובר שפע אלוקי לנבראים שלמטה, אינו בעל 
לא  )גם  ולעבדו  לכבדו  צורך  אין  וממילא  בחירה, 
באופן של 'שיתוף'(. הוא בסך הכל כגרזן ביד החוצב. 

25א"ליתשרשי  בשי  ויב ה"ד



ב'דקות'(  )אפילו  מקום  אין  זו,  ידיעה  באמצעות  רק 
ל"אלקא דאלקייא" ול"אלקים אחרים".

כל הממוצעים

הממוצעים״.  ״כל  היא:  כאן  המאמר  לשון 
ונראה שהכוונה בזה, שאמנם במדרש מדובר 
רק  לא  יותר,  בעומק  אך  ומזלות,  כוכבים  על 
להיות  יכולה  דומה  טעות  לטעות.  ניתן  בהם 
בנוגע לכל כוחות הטבע שפועלים ומשפיעים 
לטעות  וניתן  והירח,  השמש  כמו  בעולם 
נוגעת  גם  זו,  טעות  ידם.  על  מונהג  שהעולם 
לשמש  עבדו  הגויים  בעבר,  לימינו.  יותר 
במדרש  מדובר  כך  ועל  ולכוכבים,  ולירח 
)וברמב״ם(. אך כיום, נדיר לראות אדם שעובד 

חשיבות  מייחסים  בהחלט  אך  לכוכבים, 
מוגזמת לכוחות הטבע.

והירח  השמש  בין  גדול  חילוק  יש  כמובן, 
״כל  כי  הטבע,  כוחות  יתר  לבין  והכוכבים 
הכוכבים . . בעלי נפש ודעה והשכל הם, והם 
חיים ועומדים״ )רמב״ם יסודי התורה ג, ט(, ולכן 
לעומת  ממש.  כפשוטו  אותם  עבדו  הגויים 
הגיוני  כך  כל  לא  הטבע,  כוחות  יתר  זאת, 
׳לעבוד׳ אותם במובן הפשוט, כי הם לא בעלי 
בחירה(.  בעלי  שאינם  )ובוודאי  והשכל  דעה 
הטבע  לכוחות  ולתת  לטעות  יכולים  אך 
תלויה  העולם  הנהגת  כאילו  ויחס,  חשיבות 

בהם.

גם בזה ניתן לראות ׳שיתוף׳ ואף עבודה זרה 
שולט  הבורא  שאמנם  הסבורים  יש  ממש: 
מעלה,  יש  הטבע  בכוחות  גם  אך  הטבע,  על 
שגורמת לשפע. ניתן להביא לכך דוגמא מכח 
בנפש  מקורו  שאמנם  האדם.  של  הראייה 
ב׳שיתוף׳  מתבצעת  הראייה  אך  הרוחנית, 
פגום,  העין  כשאיבר  הגשמי.  העין  איבר 
שגם  הוכחה,  זו  לראות.  תוכל  לא  הנפש 
לו.  זקוקה  שהנפש  מעלה,  יש  הגשמי  באיבר 
תראה,  הנפש   – העין  איבר  באמצעות  ולכן, 
ולא  תשמע,  היא   – האוזן  איבר  ובאמצעות 

להפך.

שיש  הסבורים  יש  הטבע,  בכוחות  גם  כך 
השפע  שמקור  מסכימים  הם  ׳שיתוף׳. 
מהבורא, אך הם חושבים שלכוחות הטבע יש 

לבורא.  ׳שותפים׳  כמו  הם  ידה  שעל  ׳מעלה׳ 
למשל: ניתן לחשוב בטעות, שאחרי שה׳ ברא 
את הרוח, כשהוא רוצה להניע איזה ענף או 
מניעה  והיא  הרוח,  את  משיב  רק  הוא  עלה, 
שכשרוח  הטבע,  כללי  הם  כך  כי  העלה,  את 
נושבת, העלים נעים. וזו כביכול תוצאה בלתי 

נמנעת.

אך האמת היא, ששום ׳כלל׳ אינו מובן מאיליו. 
ליש  מאין  הבריאה  כל  את  מהווה  שה׳  כפי 
רגע  בכל  יוצר  הקב״ה  כך  ורגעיד(,  רגע  בכל 
ורגע את ה׳כללים׳ של הטבע, וגם את הכלל 
נעים.  דברים  נושבת  שכשרוח  עצמו  הזה 
שגורמת  ׳מעלה׳  שום  אין  עצמה,  מצד  ברוח 

לכך, ולכן רק הקב״ה מניע את העלהטו.

לטעות  ניתן  אך  ׳שיתוף׳,  כמו  היא  זו  טעות 
זרה,  יותר, שמקבילה לעבודה  טעות חמורה 
שאחרי שה׳ ברא את כוחות הטבע – ״עזב ה׳ 

את הארץ״, והעולם מתנהל רק באמצעותם.

חשיבות  שמייחסים  לכך  נפוצה  דוגמא 
בעסק  היא  העולם,  ולחוקי  לטבע  מופרזת 
כעין  גם  היא  הגשמית,  הפרנסה  הפרנסה. 
ה׳  מלמעלה.  השפע  בא  שדרכו  ׳ממוצע׳ 
גשמי  ׳כלי׳  לעשות  האדם  שעל  קבע,  בעצמו 
)דברים  הפסוק  על  הספרי  וכדברי  לפרנסתו, 
תעשה״  אשר  בכל  אלקיך  ה׳  ״וברכך  יח(  טו, 

– ״יכול יהא יושב ובטל? תלמוד לומר ״בכל 
לשכוח  עלול  האדם  לפעמים  תעשה״.  אשר 
תעשיר״  היא  ה׳  ״ברכת  שרק  האמת,  את 
ולבוש,  ׳כלי׳  רק  הוא  והעסק  כב(,  י,  )משלי 

לו  באה  שהפרנסה  לחשוב  מתחיל  והוא 
]ולכן  הגשמיים  בעסקיו  השתדלותו  ידי  על 
ציווי  הפך   – בעסק  כולו  כל  את  משקיע  הוא 
תאכל״  כי  כפיך  ״יגיע  ב(  קכח,  )תהלים  הכתוב 
– שרק האיברים החיצוניים )״כפיך״( יתעסקו 

בפרנסה, ולא ׳יגיע ראשך׳[.

והאמונה  היחוד  שער  ריש  בתניא  באריכות  כמבואר  יד( 
)וראה נספח ערך 'יחודא עילאה ויחודא תתאה'(. 

טו( זה העומק בדברי ר' חנינא בן דוסא לבתו )תענית כה, 
א(: "מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק" – מה 
שהשמן דולק, אין זו 'מעלת' השמן, אלא זה הבורא ש'אומר' לו 
לדלוק. ובאותה מידה הוא יכול לומר לחומץ שידלק. כשחדורים 

באופן מוחלט באמונה זו, ניתן לחולל ניסים.
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אדם זה, עובד עבודה זרה בדקות. בדיוק כמו 
שהשפע שבא על ידי הכוכבים והמזלות אינו 
החוצב,  ביד  כגרזן  רק  הם  כי  להם,  מיוחס 
כך גם השפע שבא על ידי העסק אינו מיוחס 
שצווה  ה׳  מצוות  קיום  רק  הוא  אלא  לעסק, 
אינו  האדם  ]ולכן  לפרנסה  גשמי  כלי  לעשות 
וכמובא  בעסק,  כולו  כל  את  להשקיע  צריך 
ב׳היום יום׳ ד׳ מנחם־אב: ש״ביגיעה הגדולה 
ביותר, אי אפשר להרוויח ״סענט״ אחד יותר 
מאשר קבע הקב״ה – שכך וכך ירוויח פלוני. 
שכל  לזכור  יש  אך  שנחוץ,  כל  לעשות  צריך 
יתברך  ה׳  ברכת  ״טפל״.  אלא  אינה  העבודה 
כשמתנהגים  מרוויחים  אותה  ה״עיקר״,  היא 
שבת  שמירת  בציבור,  תפילה  ליהודי:  כראוי 
חינוך  גדולה,  בהשגחה  כשרות  בהידור, 

הבנים אצל מלמדים יראי שמים״[טז.

הממוצעים״  ״כל  שבמילים  עוד,  לומר  ניתן 
ז,  בסעיף  שיחדש  מה  את  לרמוז  גם  מתחיל 
ולמזלות,  לכוכבים  רק  לא  יחס  לשלול  שיש 
אלא גם ל׳ממוצעים׳ הנעלים ביותר. הכוכבים 
ולמעלה  תחתונים,  ׳ממוצעים׳  הם  והמזלות 
עליונים,  ו׳שרים׳  מלאכים  סוף  אין  יש  מהם, 
השפע  את  ולמזלות  לכוכבים  שמעבירים 
מהבורא. על כך נאמר )קהלת ה, ז( ״גבוה מעל 
׳ממוצעים׳  עליהם״.  וגבוהים  שומר,  גבוה 
אין  זאת,  ובכל  ונעלים,  קדושים  הם  אלו 
לייחס להם חשיבות )וכפי שיבואר בהרחבה 

בהמשך המאמר(יז.

רק שאינו  לא  בעסק,  וההתחכמות  ריבוי ההשתדלות  טז( 
מוסיף ברכה, אדרבה הוא מקלקל יותר. מכיוון שהעסק הוא רק 
העדיף  לא  בלבושים  ש"המרבה  מובן  הרי  ה',  לברכת  'לבוש' 
מאומה, ואדרבה מקלקל יותר" )כי קשה עליו ההליכה וכו'. דרך 

מצוותיך קז, ב(.
וראה לקמן הערה 26, שמי שמשקיע את עצמו בעסק יותר 
היא  השתחואה,  זרה.  לעבודה  'משתחווה'  ממש  הוא  מדאי, 
'הרכנת הראש' והתכופפות שמסמלת התבטלות. וגם אותו אדם 
וכפוף  הראש'(,  'הרכנת  )כמו  הגשמי  בעסק  ראשו  את  משקיע 

אליו, כי הוא סבור שממנו באה פרנסתו.
הנחותים  הממוצעים  בעניין  בפנים  האמור  פי  על  יז( 
בנוגע  יא(  יח,  שמות  )רש"י  חז"ל  דברי  עומק  יובן  והנעלים, 
ליתרו, שלפני שהתגייר וקיבל עול תורה "היה מכיר בכל עבודת 
אין  עבדה".  שלא  אלילים  עבודת  הניח  שלא  שבעולם  אלילים 
ו'ניסה'  לפסל  פתי, שעבר מפסל  כמו  היה  בזה שיתרו  הפירוש 

חכמת הפיקח

של  חכמתו  מהי  לפרש  ניתן  היה  זה,  פי  על 
הפיקח במדרש:

זה  של  פקחותו  לבאר  אפשר  היה  זה  פי  ועל 
שאמר אנא נסיב מלכא )בהנמשל(, דזה שישראל 
יודעים את האמת שכל הממוצעים שעל ידם באה 
ההשפעה הם רק כגרזן ביד החוצב, הוא מצד גודל 

הדעת שלהם, שהם רואים את הפנימיות.

בנמשל, מדובר על בחירת הפיקח בקב"ה לעומת 
תובן  הנ"ל  פי  על  ובירח.  בשמש  האומות  בחירת 
חכמתו המיוחדת של הפיקח לבחור בה'. גם האומות, 
מודים  הם  גם  מה'.  נעלים  והירח  לא טענו שהשמש 
שהקב"ה הוא "אלקא דאלקייא". אך מדובר כאן על 
כדי  פקחות  בו  דרושה  שבאמת  לגמרי,  אחר  וויכוח 
לא לטעות. בהסתכלות חיצונית נראה, שהשפע מגיע 
ולא  בהם  לבחור  יותר  כדאי  כן,  ואם  מהממוצעים, 
בבורא. למרות שמקור השפע הוא מה', משתלם יותר 
כי  לבחור בממוצעים שמהם באה ההשפעה בפועל, 
על פי טעותם, לאדם שלמטה אין )ולא יכול להיות( 
קשר ישיר לבורא, והוא יכול לקבל רק מהממוצעים. 
לממוצעים  ולעבוד  להודות  לאדם  עדיף  כן,  אם 
מיוחדת  פקחות  דרושה  בפועליח.  לו  שמשפיעים 

להבין שהם רק כגרזן ביד החוצב.

ומוסיף בזה נקודה עמוקה יותר: 

את כולם. יתרו היה חכם גדול, וידע את כל הממוצעים. בתחילה 
הוא עבד את הכוכב, ואז ראה שמעליו יש שר, ועבד את השר, 
אחר כך ראה שמעליו יש מלאך, ועבד גם את המלאך, וכך ראה 
עד שהגיע  כולן.  את  והכיר  עד למעלה מעלה,  הדרגות  כל  את 
ביד  כגרזן  רק  הם  כולם  הממוצעים  שכל  האמיתית  למסקנה 
החוצב, והתגייר )ראה בארוכה ליקוטי שיחות חלק יא שיחה א 

לפרשת יתרו סעיף ב(.
יח( וכדיוק הלשון "חמרא למרא טיבותא )דווקא( לשקיי'" 
להם  נותן  הוא  כי  המשקים,  לשר  דווקא  מודים  המסובים   –
תורם להם מאומה.  לא  זה  אך  היין שייך אמנם למלך,  בפועל. 
לעומת זאת אם יודו לשר המשקים כדבעי, ייתכן שבפעם הבאה 
ייתן להם יותר )ראה דברי התוספות שהובאו לעיל הערה יא(. זו 
הסיבה שהאומות במדרש מעדיפים את השרים )השמש והירח( 

על פני הקב"ה.

27א"ליתשרשי  בשי  ויב ה"ד



היא  שההשפעה  דזה  נראה  בחיצוניות  שהרי 
בהם  שיש  מפני  הוא  ומזלות,  הכוכבים  ידי  על 
מעלה שמצד זה הם ראויים להיות ממוצעים, וזה 
ביד החוצב הוא  כגרזן  רק  יודעים שהם  שישראל 

מצד גודל הדעת שלהם. 

לחשוב,  נטייה  יש  לעיל,  בהרחבה  שנתבאר  כפי 
בגלל  הבורא  לבין  הטבע  כוחות  בין  'שיתוף'  שיש 
איזו מעלה שיש בהם, וכפי שהובאה דוגמא לכך מכח 
לאיבר  זקוק  הוא  בנפש,  שמקורו  שלמרות  הראייה, 
העין, כי דווקא בו יש 'מעלה' שמאפשרת את הראייה.

דרושה פקחות מיוחדת כדי להבין, שזה נכון רק 
בגוף ונפש, כי הנפש מחיה את הגוף, אך אינה מהווה 
וגם  מחיה  גם  הבורא  זאת  לעומת  ליש.  מאין  אותו 
מהווה את העולם בכל רגע מאין ליש, והוא מהווה גם 
את התכונות של כל נברא )כנ"ל(. לכן הבורא אינו זקוק 
לשום 'מעלה' שמגיעה מהנברא, כי הכל ממנו )וכפי 
העצים,  את  שמניעה  מהרוח  דוגמא  שם  שהובאה 

שאין זו תכונה שמיוחסת לרוח, אלא לבורא(.

בעלי  אינם  שהכוכבים  בפשטות,  הוסבר  לעיל 
)שנוגעת  יותר  עמוקה  נקודה  מודגשת  כעת  בחירה. 
כלל  ההשפעה  העולם(:  וענייני  הטבע  כוחות  לכל 
לא מיוחסת אליהם. והכל רק מאת ה' ]לפי זה יוצא, 
שהממוצעים הם אפילו פחות מ'גרזן ביד החוצב'. כי 
גם הגרזן יש לו מעלה, שהוא עשוי בצורה מיוחדת, 
את  לייחס  ניתן  ב'דקות'  העץ.  לכריתת  שמתאימה 
יותר,  משובח  שהגרזן  וככל  לגרזן,  גם  הכריתה 

הכריתה תתבצע יותר בקלות. למעלה, אין שום מעלה 
בממוצעים, והכל הוא רק הבורא ותו לא[.

אודות  המדרש  בדברי  ההסבר  שזהו  לומר  ניתן 
חכמתו של הפיקחיט.

עובדי  גם  הראשונים,  בדורות  לסיכום: 
מהקב״ה  באה  שההשפעה  ידעו  האלילים 
שחשבו  הייתה  טעותם  דאלקייא״,  ״אלקא 
לחלוק  צריך  ולכן  בחירה,  יש  לכוכבים  שגם 
שלאחריהם  בדורות  ולעבדם.  כבוד  להם 
את  ה׳  ״עזב  שח״ו  טעות,  עוד  להם  נוספה 
בידי  רק  ההנהגה  את  והשאיר  הארץ״, 

הכוכבים והמזלות.

האמת היא שהכוכבים והמזלות )וכל כוחות 
הטבע( אינם בעלי בחירה, וממילא הם כגרזן 
של  הפקחות  שזו  לומר  ניתן  החוצב.  ביד 
חשיבות  שום  מיחסים  שאינם  ישראל,  בני 
ויודעים  הטבע(,  כוחות  )ולכל  אלו  לכוחות 

שה׳ הוא המנהיג היחידי, ואפס זולתו.

שבסעיף  לשאלה  תשובה  של  'התחלה'  גם  יש  בזה  יט( 
כאן,  המבואר  לפי  כי  'בחירה',  מכונה  בה'  הדבקות  מדוע  א, 
לבין  ה'  בין  אלא  לאלילים,  הקב"ה  בין  רק  לא  היא  הבחירה 
כוחות הטבע וענייני העולם. ולמרות שהפיקח יודע שהם כגרזן 
לא  זו,  לידיעה  בהתאם  לחיות  היא  גדולה  עבודה  החוצב,  ביד 
כלל.  מהם  להתפעל  ולא  חשיבות,  שום  העולם  לענייני  לייחס 
ה'עבודה'  את  מבאר  המאמר,  בהמשך  'בחירה'.  כמו  זה  ולכן 
שבבחירת הפיקח בעומק לפנים מעומק, כשבכל שלב יובן מדוע 
וכמה עניינים שקשה  'וויתור' על כמה  הבחירה בבורא דורשת 
לוותר עליהם, ואפילו וויתור על עניינים נעלים מסוימים! בכל 

שלב, תובן פקחות הפיקח עוד יותר.
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הביאור השני

אך יש להקשות: 

ד( אמנם מזה שהמדרש מביא משל על זה ממלך 
הם  הדוכסין  שבהמשל,  אף  ודוכסין, 
שהבחירה  לומר  מסתבר  שלכן  בחירה,  בעלי 
לגרום  יכולה  דוכסין(  נסיב  )אנא  בהדוכסין 
שישפיעו יותר לאלו שבחרו בהם ]ודלא כבהנמשל, 
כלל,  מועלת  אינה  ומזלות  להכוכבים  שהעבודה 
שהפקח  שזה  מובן,  בחירה[,  בעלי  שאינם  מאחר 
נסיב מלכא הוא מפני שעבודת המלך  אמר אנא 
)ההשפעה(  מהתועלת  יותר  אצלו  חשובה  היא 

שיהיה לו על ידי השרים. 

שמובא  המשל  הקודם,  שבסעיף  הביאור  לפי 
הטעות   – בנמשל  לנמשל.  מתאים  אינו  במדרש 
בחירה  יש  ולמזלות  שלכוכבים  היא,  האומות  של 
ושליטה, בעוד שהאמת שהם רק כגרזן ביד החוצב. 
בעלי  באמת  הם  והאיפרכים  הדוכסים  במשל,  ואילו 
בחירה, והמלך גם מוסר בידיהם את הנהגת המלוכה, 

ומתערב רק לעיתים רחוקות )כדלעיל(!

היא,  הפיקח  שחכמת  לומר  אפשר  אי  כן,  אם 
שהבין שלכוכבים ומזלות אין שום השפעה, כי פרט 

זה, אינו קיים כלל במשל, ו'העיקר חסר מן הספר'. 

במלך  שבחר  הפיקח  בין  שהוויכוח  מפרש,  לכן 
עניין  על  היה  השרים,  את  שהזמינו  המדינה  לגדולי 
האישית,  טובתם  את  העדיפו  המדינה  גדולי  אחר: 
להיות  בחר  הפיקח  ואילו  השרים.  את  הזמינו  ולכן 

נאמן למלך, גם אם בגלל זה יקבל פחות.

מי שמארח שר בביתו, יוצר עמו קשר, והשר יכיר 
את  שמארח  מי  אך  כשיצטרך.  לו  ויסייע  טובה,  לו 
המלך, לא תצמח לו כל כך תועלת מכך, כי בדרך כלל 
הנהגת המדינה היא על ידי השרים ולא על ידי המלךכ. 

כ( בנוסף, האירוח עצמו של המלך קשה יותר, בגלל הצורך 

למרות זאת, הפיקח מוכן לוותר על רווחיו האישיים, 
עבור הזכות לשרת את המלך עצמו.

לפי זה צריך לומר שכך הוא גם בנמשל, שעל 
ידי שהאומות עבדו לשמש ולירח ולכוכבים, 

הם קבלו יותר שפע לעצמם. וכפי שממשיך:

זה  על  הטעם  דעיקר  בהנמשל,  גם  מובן  ומזה 
וכו'  וללבנה  לחמה  עובדין  העולם  שאומות 
)לא  הוא  להקב"ה,  אלא  עובדין  אינם  וישראל 
ומזלות  שהכוכבים  טועים  העולם  שאומות  מפני 
הם בעלי בחירה וישראל יודעים את האמת שהם 
רק כגרזן ביד החוצב, אלא( מפני שאומות העולם, 
העיקר אצלם הוא שיקבלו ההשפעה, ואצל ישראל 

העיקר הוא לעבוד את המלך. 

כפי שבמשל, הוויכוח הוא לא על הבחירה שיש 
או אין לשרים, כך גם בנמשל אין זה הוויכוח. ברור 
החידוש  זה  לא  אך  בחירה,  אין  ולמזלות  שלכוכבים 
המשל  בין  הדמיון  כאן.  להשמיענו  רוצה  שהמדרש 
לקבל  לנמשל הוא, שאומות העולם מחפשים בעיקר 
שפע לעצמם, ולכן הם עובדים לשמש ולירח, כי הם 
חושבים שכך יקבלו יותר שפע )לא בגלל שיש להם 
להלן(.  שיבואר  אחר,  עניין  בגלל  אלא  ח"ו,  בחירה 
ואילו אצל בני ישראל, העיקר הוא לעבוד את המלך. 
כיצד  אלא  לעצמם,  יקבלו  הם  מה  אותם  מעניין  לא 

יוכלו לשרת את המלך, באופן הנעלה ביותר.

על כך נאמר )תיקוני זהר כב, א. תניא סוף פרק א( ש"כל טיבו 
לגרמייהו עבדין" –  גילולים  עובדי  דעבדין האומות 
טוב,  מעשה  איזה  עושים  האלילים  כשעובדי  אפילו 
כוונתם היא רק להרוויח מזה לעצמם – "לגרמייהו". 
להם  אכפת  ולא  השפע,  בקבלת  רק  מעוניינים  הם 

המאמרים  )ספר  המהר"ש  אדמו"ר  ובלשון  בכבודו.  להיזהר 
תר"ל, שצויין בהערות שעל המאמר(: "לעבוד את המלך, צריך 
יגיעה רבה וביטול גדול, שאי אפשר לנגוע בכבוד המלך, ואם 
נוגע בכבוד המלך אפילו מעט נקרא מורד במלכות וחייב מיתה. 

ועל כן צריך ביטול הרבה לפני המלך, ויגיעה רבה".

סעיף ד
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מהו רצונו של בעל השפע. לעומת זאת ישראל, עיקר 
כוונתם הוא עשיית רצון ה'כא.

במצרים חנם

מדוע האומות חשבו שעל ידי העבודה לשמש 
)הרי  שפע  יותר  יקבלו  ולכוכבים,  ולירח 
שהאומות  לומר  המדרש  כוונת  אין  כאמור, 
טענו שלכוכבים יש בחירה(? ממשיך ומבאר:

והענין הוא, דעיקר הטעם על זה שעבדו לכוכבים 
ומזלות הוא )כמבואר בהדרושים(, כי בכדי לקבל 
ולהיות  בביטול,  להיות  צריך  מהקדושה  השפעה 
שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו להכוכבים 
צריך  אין  מהם  ההשפעה  לקבל  שבכדי  ומזלות, 
אזדמן  מסאבא  דרוח  בזהר  וכדאיתא  לביטול, 
תדיר במגנא ובריקנייא, כמו שכתוב אשר נאכל 
)מצרים(  זה  מלעומת  דההשפעה  חנם,  במצרים 

היא חנם. 

שרוצה  "מי  ללה"ק(:  בתרגום   –  28 )שבהערה  בזהר  כתוב 

הקודם.  לסעיף  זה  סעיף  בין  הבדל  שיש  יצוין,  כא( 
טעו  שהאומות  כפשוטה,  זרה  לעבודה  קשור  היה  הנידון  שם 
שלכוכבים ולמזלות יש בחירה ושליטה, ומי שיעבוד אותם יקבל 
השפעה. זו טעות גדולה, כי הכוכבים והמזלות, כלל אינם יכולים 
להשפיע. אך כאן מדובר על טעות אחרת לגמרי. האומות בחרו 
ליהנות ולקבל, ויהודי בוחר ב'אמת' )וכפי שיוסבר עוד בפנים(.

על כך כותב בהערה 26: "להעיר מספר המאמרים תרפ"ו 
דוגמת  קלו, שמדבר שם בעניין ההתחכמות בעסק, שהוא  עמ' 
ההשפעה.  באה  שמהם  חושב  כי  ומזלות,  לכוכבים  המשתחוה 
לטובת  רק  הם  מחשבותיו  "כל  קלז(  )עמ'  שם  הענין  ובהמשך 
רק  שלא  משמע,  דמזה  ורכושו"  הונו  גופו  כלומר  עצמו, 
המחשבה בנוגע סיבת הפרנסה, אלא גם המחשבה "רק לטובת 

עצמו" היא דוגמת עבודת כוכבים ומזלות". 
אדמו"ר הריי"צ מבאר שם, שמי שמשקיע את ראשו יותר 
מדאי בעסקיו, זה כמו מי שמשתחווה לכוכבים )וכדלעיל הערה 
הריי"צ,  אדמו"ר  מוסיף  בזה,  הביאור  אריכות  כל  אחרי  טז(. 
שהסיבה לכל זה היא, שהאדם חושב רק על גופו ורכושו, ואין 
של  עניינה  שעיקר  כעת,  למבואר  מתאים  זה  האמת.  לו  נוגע 

העבודה זרה, שהאדם חושב רק על טובת עצמו.
בזה 'מתווך' כאן במאמר בין שני הסעיפים. גם בסעיף זה 
מדובר על עבודה זרה, כי שורש העבודה זרה נובע מכך שהאדם 
עסוק רק ב'לקבל' ובטובת עצמו. לגבי ההבדל וה'תיווך' בין שני 

הסעיפים, ראה עוד בהערות הבאות, ובהמשך המאמר.

אחרת  רוח  ולקבל  הטומאה,  רוח  את  ממנו  להעביר 
מה  כפי  מלא,  במחיר  לקנותה  חייב  הוא  )טובה(, 
שיבקשו ממנו, אם קצת ואם הרבה. כי רוח הטומאה 
מצויה תמיד בחינם ובריקנות, ונמכרת בלי תשלום . . 
ורוח הקדש אינה כך. אלא בשכר שלם, ובהשתדלות 
וברצון  מקומו,  וטיהור  עצמו  ובטיהור  וגדולה,  רבה 

לבו ונפשו".

בשביל  רק  מעצמם.  גדלים  קוצים  בגשמיות, 
תבואה, צריך להתייגע, לעבד את השדה, ולעקור את 
הקוצים. כך גם ברוחניות: בקדושה צריך להתייגע – 
"אדם לעמל יולד" )איוב ה, ז(, ואילו מצד הקליפה ניתן 

לקבל השפעה בחינם.

לכן האומות עבדו עבודה זרה, למרות שידעו על 
מציאות ה', וקראו לו "אלקא דאלקייא". כי הקדושה 
)תניא פרק ו(: "צד  עניינה ביטול ]וכלשון אדמו"ר הזקן 
הקדושה, אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של 
הקב"ה. ואין הקב"ה שורה, אלא על דבר שבטל אצלו 
יתברך, בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכח, 
ממש  בטל  להיות  שבכחו  למטה  ישראל  איש  ככל 
וזה  ה'"[.  קדושת  על  נפשו  במסירת  הקב"ה  לגבי 
דורש עבודה ויגיעה. הם העדיפו לקבל שפע בחינם, 

ללא התבטלות וכניעה לה'כב. 

זה גם הביאור הפנימי בטענת בני ישראל )לאחר 
צאתם ממצרים(: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים 
חינם" )במדבר יא, ה(. שואל רש"י: "אם תאמר שמצריים 
לא  "ותבן  נאמר  כבר  והלא  חינם,  דגים  להם  נותנים 
נותנין  היו  לא  תבן  אם  יח(,  ה,  )שמות  לכם"  ינתן 
ומתרץ:  חינם?"  להם  נותנים  היו  דגים  חינם,  להם 
רמוז מה  בזה  מן המצות".  חינם  חינם,  אומר  "ומהו 

כב( בהמשך למבואר בהערה הקודמת, לכאורה יש הבדל 
האומות  טעות  שם  הקודם:  לסעיף  זה  סעיף  בין  נוסף  עיקרי 
למי  מחליטים  והם  בחירה,  יש  ולמזלות  שלכוכבים  הייתה 
בחירה  אין  שלכוכבים  ברור,  לאומות  גם  כאן,  אך  שפע.  לתת 
והחלטה, אך כשלא מתבטלים לבורא, ניתן לקבל שפע מהבורא 
הערה  לקמן  ראה  אך  בפנים(.  לקמן  עוד  שיוסבר  )וכפי  בחינם 
כח, ששתי הטעויות הן בעצם אותה טעות )למרות שהן נובעות 

משתי סיבות(.
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הארץ"כג(  )"ערוות  במצרים  ה'סדר'  כאן.  שנתבאר 
הוא, שמקבלים חיות בלי להתייגע ולעבוד את ה' – 

"חינם מן המצוות"כד.

זהו ביאור מדוע נח יותר לקבל מהקליפה )כי 
בנוסף  אך  ולעבדו(,  לה׳  להתבטל  צריך  אין 
שפע  יותר  לקבל  ניתן  גם  הקליפה  מצד   –

מהבורא:

ועוד טעם על זה שרצו לקבל השפעתם מהכוכבים 
ומזלות, כי גם ההשפעה עצמה )הנמשכת על ידי 

הכוכבים ומזלות( היא גדולה יותר. 

'בחינם', ההשפעה  סיבה שבקליפה הכל  מאותה 
כי בקדושה הכל  יותר מאשר בקדושה.  גדולה  משם 
ההשפעה  בקליפה,  חשבון'.  ו'לפי  לעבודה,  בהתאם 
ללא   – וממילא  )חינם(,  בעבודה  תלויה  לא  כלל 

חשבון.

דכיסופא"  "נהמא  לקבל  בעיה  אין שום  לקליפה 
מטיבו  בפני  מלהביט  בוש  שהאוכלו  חינם,  ]לחם 
)ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג([, כי אין לה שום כוונה להתאחד 

עם הבורא ]ו'להביט בפניו'[. היא אמנם מקבלת שפע, 
אך אין בו שום קשר פנימי לבורא. זה דומה לקללת 
הנחש, שהבורא קילל אותו "ועפר תאכל כל ימי חייך" 
)בראשית ג, יד(, מצד אחד מזונותיו יהיו מצויים תמיד, אך 

לפני  ולהתבטל  מזון  לבקש  יצטרך  לא  לעולם  הוא 
הבורא.

התורה  ידי  על  שנמשך  השפע  בתכלית  שונה 
התורה  ידי  על  ב'חינם'(.  נמשך  )ושאינו  והמצוות 
וכפי  לישראל,  מהבורא  פנימי  יחס  נוצר  והמצוות 
שאומרים )בנוסח ברכת המצוות( "אשר קדשנו במצוותיו" – 
ואישה, באהבה בחשק  איש  קידושי  כמו  כביכול  זה 
)עקידה שער פח(. שפע זה אינו יכול להיות "נהמא  ורצון 
עם  והתאחדות  קשר  ליצור  מטרתו  כי  דכיסופא", 

הבורא.

קרויה  הקליפה  של  ההשפעה  זאת,  ]לעומת 

כג( על פי בראשית מב, ט. וראה עץ חיים ריש שער מג.
כד( זו הסיבה שהאריז"ל היה משלם על כל מצוה )ועל כל 
דבר שבקדושה(, ככל שדרשו, בלי להתמקח, כדי שהמצווה לא 

תהיה בחינם )טעמי המצוות פרשת ראה, מצות הצדקה(.

פרק  )תניא  הזקן  רבינו  ובלשון  ׳אחוריים׳, 
״שיניקתם  הבא(:  בסעיף  בקיצור  גם  יובא   – כב 

וחיותם )של צד הקליפה( אינה מבחינת פנים, 
ופירוש  דקדושה.  אחוריים  מבחינת  אלא 
שלא  לשונאו  דבר  הנותן  כאדם  ׳אחוריים׳, 
ברצונו, שמשליכו לו כלאחר כתפו כי מחזיר 
פניו ממנו משנאתו אותו״ – השפעת הקליפה 
דרך  היא  ולכן  חיבור,  ליצור  נועדה  לא 

׳אחוריים׳ – שמבטא ניתוק וריחוק[.

יניקה מהמקיף

ומבאר זאת בעומק יותרכה:

מהמקיף  הוא  אחרא  הסטרא  שיניקת  דמכיון 
היא  משם  שההשפעה  מהשתלשלות,  שלמעלה 
שלא על פי חשבון, הרי ההשפעה היא בריבוי גדול.

על  נמשכת  הקדושה  שהשפעת  כיוון  כאמור, 
בהתאם  הוא  השפע  בחינם(,  )ולא  ומצוות  תורה  ידי 
לעבודה שהנברא עבד את ה'. ובלשון החסידות, זהו 
והדרגות  'סדר השתלשלות'. הספירות  פי  שפע שעל 
העליונות משתלשלות אחת מהשנייה, כשבכל דרגה, 
השפע האלוקי פוחת, כדי להתאים את השפע לאותה 
ומצוות,  תורה  ידי  על  שנמשך  השפע  גם  כך  דרגה. 

מותאם בדיוק לדרגת המקבל, כפי עבודתו. 

מעדיפים  ישראל  מצומצם,  שפע  שזהו  למרות 
קשר  בלי  חינם  מתנות  לקבל  רוצים  ואינם  אותו, 

לבוראכו )למרות שגם הם יכולים לקבלן, וכדלקמן(.

פנימי'  'אור  קרוי  מקבלים,  שישראל  השפע 
זאת  לעומת  כנ"ל(.  פנים"  "מבחינת  נמשך  )והוא 
מקיף'.  'אור  קרוי  מקבלים,  העולם  שאומות  השפע 
אלא  השתלשלות',  ל'סדר  שייכת  שאינה  השפעה  זו 
דרגות  מהשתלשלות.  שלמעלה  מה'מקיף'  מגיעה 
בעולמות.  פנימי  באופן  לחדור  נועדו  ההשתלשלות, 
מצומצמת  אלוקית  דרגה  מלובשת  עולם  בכל  לכן 

לשאלה  מענה  גם  הוא  בפנים,  להלן  המבואר  כה( 
המפורסמת – "מדוע דרך רשעים צלחה?" )ירמיה יב, א(. 

כו( זה על דרך מאמר היונה )כשחזרה אל נח אחר המבול( 
"ריבונו של עולם יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל 

יהיו מתוקין כדבש ותלויין ביד בשר ודם" )עירובין יח, ב(.
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הוא  הוא,  כן  כשמו  ה'מקיף'  עולם.  לאותו  בהתאם 
זו  מלמעלה.  'מקיף'  אלא  בפנימיות,  מלובש  אינו 
להתלבש  יכולה  שאינה  מאד,  נעלית  אלוקית  דרגה 
בעולם )ולאומות אין זה מפריע, כי הם מעוניינים רק 

בשפע, ולא בקשר עם הבורא(.

כיוון שזו דרגה נעלית מאד, גם אין לה שום בעיה 
יתברך,  רצונו  לעוברי  אפילו  שפע  ממנה  שיומשך 
תופסים  אינם  התחתונים  מעשי  זו,  נעלית  בדרגה  כי 
מקום )מצד עצמם(, וכמאמר איוב )לה, ו-ז(: "אם חטאת 
צדקת  אם  לו.  תעשה  מה  פשעיך  ורבו  בו  תפעל  מה 
כז. זו גם 

מה תתן לו". "כחשיכה כאורה" )תהלים קלט, יב(
בריבוי  שפע  נמשך  שלגויים  לכך  העמוקה  הסיבה 
עצום )יותר מההשפעה שעל ידי הקדושה(, ועד שיש 
דרגה  זו  כי  בגשמיות,  גדולה  בהרחבה  שחיים  מהם 
נעלית מאד, דרגת ה'מקיף' שלמעלה מהשתלשלות, 
בעולמות  מלובשת  אינה  )ולכן  מאד  רב  בה  שהאור 
בפנימיות(. מזה נמשכת "שלוות הרשעים" שמוזכרת 

כח.
במשנה )אבות ד, טו(

ידי  על  שלא  לקבל  שניתן  הרב  שהשפע  יודגש, 

לעבור  ניתן  זו  דרגה  שמצד  הכוונה  אין  כמובן  אך  כז( 
עבירות ח"ו. וראה הסברת העניין בהרחבה בביאור לד"ה 'על כן 

קראו' תשי"ג, הערה יא בשולי הגיליון.
כח( שתי דרגות אלו )האור הפנימי שבגדר ההשתלשלות, 
לחילוק  מקבילים  מהשתלשלות(  שלמעלה  המקיף  והאור 
המבואר בכמה מקומות בין 'אור' ל'שפע' )ראה ד"ה 'זאת חוקת 
התורה' תרס"ו, ועוד(. 'אור' הוא כמו אור השמש, שמאיר בלי 
גם במקום  ולכן השמש מאירה  שום קשר למה שקורה למטה, 
האשפה וכו'. הוא אינו מתעסק עם התחתון, וכל עניינו הוא גילוי 
ו'התפשטות' העליון. מאותה סיבה, הוא מאיר כמות שהוא, ללא 

הגבלה.
לעומת זאת 'שפע' מבטא התעסקות עם המקבל והתאחדות 
השפעה  זו  ההשפעה.  לצורך  מעולמו  'יורד'  המשפיע  עמו. 
שלו,  ובהתפשטות  בגילוי  עסוק  אינו  המשפיע  כי  מצומצמת, 
כפי מה  רב, שמלמד את התלמיד  זה כמו  אלא במצב המקבל. 

שהתלמיד יכול ומסוגל, מתוך דאגה ושימת לב למצבו.
]שתי דרגות אלו קרויות גם )על פי זהר חלק ג רכה, א( 'אור 
הסובב כל עלמין', ו'אור הממלא כל עלמין' – אור הסובב, כשמו 
ואילו  בתחתון,  מהתלבשות  ו'למעלה'  ומקיף,  סובב   – הוא  כן 
אור הממלא חודר בפנימיות בתחתון, וכמבואר בכמה מקומות[.

בשמש,  לנמשל.  לגמרי  דומה  אינו  שהמשל  מובן  אך 
במקום  גם  מאיר  הוא  )ולכן  בבחירתה  ממנה שלא  מאיר  האור 

הקדושה, מתבטא בעיקר בעניינים גשמיים, ולכן הוא 
לקב"ה,  קשורה  שאינה  מציאות  כי  שעה".  "לפי  רק 
אינה יכולה להתקיים לנצח, והיא נפסדת, כמו כל דבר 
גשמיכט. רק ישראל שמאוחדים עם הבורא הנצחי, יזכו 

לחיי העולם הבא ולחיי נצח. 

]על כך כותב הרמב״ם )תשובה ח, ה( ש״הנקמה 
שתכרת  )לחוטא(,  ממנה  גדולה  נקמה  שאין 
הנפש ולא תזכה לאותן החיים. שנאמר )במדבר 
טו, לא( ״הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה״. 

וזה האבדון הוא שקורין אותו הנביאים דרך 
כליה  לשון  וכל   .  . ואבדון  שחת  באר  משל 
והשחתה קוראין לו, לפי שהיא הכליה שאין 
אחריה תקומה, וההפסד שאינו חוזר לעולם״.

ולכן,  ח״ו,  ׳הפקר׳  אינו  שהעולם  ברור  אך 
אותם  כילה  הקב״ה  מסוימיםל,  במקרים 
ואצל  המבול,  בדור  שהיה  כפי  הזה,  בעולם 

אנשי סדום וכו׳לא[. 

האשפה(, אך למעלה, הכל ברצון ובחירה, ואם כן, למה עשה ה' 
ככה שיומשך אור כה נעלה לגויים ולרשעים?

הביאור הוא, שלמרות המבואר בפנים שזהו אור ש'למעלה 
מהשתלשלות' ולמעלה מחשבון, בזה עצמו יש כוונה וחשבון, 
שתהיה מציאות של רע בעולם, כדי שתהיה 'עבודה' להפוך את 
החושך לאור ועל ידי זה לגרום תענוג למעלה )וכתשובת משה 
למלאכים "יצר הרע יש ביניכם" – שבת פח, א(, וכדי שתהיה 

בחירה וכו'.
כוונה בעצם ההשפעה הבלתי מוגבלת  יש  יותר,  ]בעומק 
לקליפה, כדי 'לגלות' את זה שהקב"ה כה מרומם ונעלה, ולכן 

אין נוגע לו מעשי התחתונים[. 
הגויים  טעות  את  יותר  בעומק  לקשר  ניתן  זה,  פי  על 
כאן  הטעות  אמנם  הקודם.  שבסעיף  הטעות  עם  זה  שבסעיף 
שבא  שהשפע  טועים  הם  זה  בגלל  אך  לקבל,  מהרצון  נובעת 
מהאור המקיף נמשך לגמרי בלי חשבון )ולא מבינים שגם בזה 
גופא יש כוונה וחשבון(. ממילא, על פי טעותם יוצא, שהשפע 
מיוחס לכוחות הטבע, כי אם זה ללא חשבון אלוקי, אזי "עזב ה' 
את הארץ" שיתנהג על פי כללי הטבע, ואם כן, זו ממש אותה 
טעות שנתבארה בסעיף הקודם )ההבדל הוא רק שבסעיף הקודם 
לא הוסברה הסיבה שהובילה לטעות – הרצון לקבל – ולאידך, 

שם הודגשה הטעות בעניין הבחירה של הכוכבים והמזלות(.
)וראה עוד בזה לקמן הערה לט(.

כט( וכפי שיבאר בעומק יותר בתחילת הסעיף הבא.
ל( בעיקר בחטאים שעניינם "השחתת ישובו של עולם" – 

ראה רמב"ם הלכות רוצח ד, ט.
שנות  אלפי  שששת  בחסידות,  מבואר  יותר,  בעומק  לא( 
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לפי זה יובן השבח והפקחות של ישראל:

דישראל  והפקחות  השבח  גודל  מובן  ומזה 
שבכדי  דהגם  להקב"ה,  אלא  עובדין  שאינם 
אז  וגם  ויגיעה,  לעבודה  צריך  מהקדושה  לקבל 
והגבלה  במדידה  )מלכתחילה(  היא  ההשפעה 
על  מוותרים  הם  מקום,  מכל  העבודה,  מדת  לפי 
ריבוי השפע )בגשמיות( ]אף שגם ישראל יכולים 
לקבל )לפי שעה( שפע מלעומת זה, ולא עוד אלא 
שהם נוטלים חלק בראש, מכל מקום הם מוותרים 
המצומצמת  ההשפעה  יותר  להם  וחביב  זה[  על 

שנמשכת מהקדושה.

בקלות,  השפעה  לקבל  בהחלט  ניתן  כאמור, 
רק  לא  הקדושה.  דרך  לא  כשזה  יותר,  רבה  ובמידה 
יכול "לפי  יהודי  גם  זאת, אלא  יכולים לקבל  הגויים 
ב"לפי  כאן  )הכוונה  מהקליפה  חיות  לקבל  שעה" 
ימיו  כל  לקבל  יכול  הגוי,  לגוי.  ביחס  היא  שעה" 
הבא.  עולם  לחיי  זוכה  אינו  אך  מהקליפה,  השפעה 
זו  השפעה  לקבל  הזה  בעולם  גם  יכול  אינו  יהודי, 
בתמידיות, כי ליהודי יש נשמה אלוקית, והוא לא יכול 

לחיות באופן שמנותק מהבורא לאורך זמןלב(.

קיום העולם, הם כנגד שש המידות העליונות, שמחסד עד יסוד. 
לפי זה, האלף הראשון הוא כנגד מידת החסד, והאלף השני כנגד 
מידת הגבורה. ההבדל בין מידת החסד למידת הגבורה, הוא על 
דרך ההבדל בין 'אור' ל'שפע' שנתבאר בהערה כח. מצד מידת 
החסד, המשפיע מטיב ומשפיע לכולם, בלי להתייחס למצבם, 
התפשטות  הוא  העיקר  כי   – לא  או  להשפעה  ראויים  הם  ואם 
בודק  ובה  הדין,  מידת  גם  היא  הגבורה  מידת  העליון.  וגילוי 
המשפיע על פי שורת הדין אם המקבל ראוי לנתינה – כי כאן 

לא נוגע התפשטות העליון, אלא יש שימת לב למצב התחתון.
הבורא  אז  עד  כי  השני,  באלף  דווקא  היה  המבול  לכן 
קשר  ללא  להם  והשפיע  העולם,  דרגת  לפי  להשפיע  'ירד'  לא 

להנהגתם.
דורות מאדם  ב(: "עשרה  ה,  )אבות  זה עומק דברי חז"ל 
ועד נח, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין 
ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול". דרגה נעלית זו, שממנה 
אפיים"  "ארך  נקראת  ומידה,  חשבון  בלי  שפע  הגויים  קבלו 
 = )"ארך"  והתפשטותו  ה'  גדלות  גילוי  רק  נוגע  זו,  בדרגה   –
האדם  פני  וכמו  גילוי,  שמבטאות  פנים,   = "אפים"  גדלות, 

שדרכם הוא מתגלה(. 
מת  היה  כרת,  חייב  שהיה  יהודי  הבית,  בזמן  לכן  לב( 

יתרה מזו: כשיהודי מקבל )"לפי שעה"( השפעה 
מצד הקליפה, הוא 'נוטל חלק בראש'. מכיוון שיהודי 
עבירה,  עושה  כשהוא  לקליפה,  ולא  לקב"ה  קשור 
אחרא  לסטרא  מעשיו(  )ואת  עצמו  את  מעביר  הוא 
)לכן היא קרויה 'עבירה' – מלשון מעביר(. וב'זכות' 
'קיבלה' חלק שלא היה מיועד עבורה  זו )שהקליפה 

מלכתחילה( הם נותנים לו חלק בראשלג.

במלך,  שבוחרים  ישראל,  בני  של  החכמה  זו 
חשבון,  פי  ועל  יגיעה,  ידי  על  לקבל  ומעדיפים 
והסטרא  מהקליפה  ולא  מהקדושה,  שיקבלו  ובלבד 
לקבל  מעדיפים  העולם  אומות  זאת,  לעומת  אחרא. 
הוא  אצלם  העיקר  כי  אחרא,  והסטרא  מהקליפות 
לקבל, בלי חשבון, ללא עבודה ובלי קשר לאלוקותלד.

להביא  יכולה  בדוכסים  בחירה  לסיכום: 
ניתן  מהקליפה  כי  ראשית,  שפע.  תוספת 
יניקת  כי  שנית,  עבודה.  ללא  ׳בחינם׳,  לקבל 
הקליפות היא מהמקיף, ולכן ההשפעה משם 

היא בריבוי גדול. 

הוא,  לאומות  ישראל  בני  בין  ההבדל  אך 
שהאומות מחפשים בעיקר את טובת עצמם, 
ואילו לבני ישראל, העיקר הוא עבודת המלך, 

והקשר הפנימי אתו.

בגשמיות בגיל חמישים או שישים. כי עניין הכרת הוא "שנכרת 
ונפסק חבל ההמשכה משם הוי' ב"ה" )תניא אגרת התשובה פרק 
ה(, ומכיוון שחיות היהודי היא משם הוי' )ובזמן הבית זה היה 

בגלוי(, גם החיים הגשמיים היו נפסקים )שם פרק ו(.
לג( כך מפרש בקונטרס 'ומעין מבית ה'' )שנסמן בהערות 
בלבבו  "והתברך  יח(  כט,  )דברים  הפסוק  את  המאמר(,  שעל 
לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך". האדם אומר לעצמו, 
שהוא יקבל ריבוי שפע, ו"שלום יהיה לי, כי )כלומר: בגלל ש(
יתנו לו  בשרירות לבי אלך". הוא יתן שפע לקליפות, ולכן הם 

חלק בראש.
ללה"ק(:  )בתרגום  חשוון  ו'  יום'  מ'היום  להעיר  לד( 
"כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, 
אמר שאינו חפץ בזה, שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות 
אמר:  ימים  באריכות  לברכו  וכשרצה  בעבודה.  והתעסקות 
להם  אזנים  יראו  ולא  להם  ש"עינים  איכרים,  בחיי  לא  אבל 
ולא ישמעו" )על פי תהלים קטו, ה-ו(, לא רואים אלוקות, ולא 

שומעים אלוקות".
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פנימיות המקיף

במדרש  שמובא  הטעם  את  יבאר  זה,  בסעיף 
לבחירת הפיקח – ״דכולהו מתחלפין ומלכא 

לא מתחלף״:

בהמלך  שבוחר  )לזה  הפקח  של  והנה הטעם  ה( 
דכולהו  מפני  הוא  בהשרים(  ולא 

מתחלפין ומלכא לא מתחלף.

בזה,  הכוונה  לומר  אפשר  היה  ולכאורה 
שההשפעה הבאה מלעומת זה )עם היותה בריבוי 
דבר  הוא  מהקדושה(  הבאה  מההשפעה  יותר 

המתחלף שאין לו קיום. 

מעוניין  שהפיקח  היא,  המדרש  כוונת  בפשטות 
נותנת  הקליפה  אמנם  כי  הקדושה,  מצד  רק  לקבל 
השפעה רבה, אבל זה זמני, ואין לזה קיום נצחי )כדלעיל 

בסוף הסעיף הקודם(. 

תתבטל  הקליפה  מדוע  יותר  בעומק  ומבאר 
לעתיד:

שנפלו  הניצוצות  כשיתבררו  הבירור,  לאחרי  כי 
יתבטלו  שלהם(  החיות  הוא  )שמזה  בקליפות 

לגמרי.

'נפילה'.  קרויה  לקליפה  האלוקי  השפע  המשכת 
בכללות, זו 'שבירת הכלים'לה, שכתוצאה ממנה 'נפלו' 
והתפזרו ניצוצות הקדושה עד למטה מטה. ועבודתנו 
היא לברר את הטוב )הניצוץ האלוקי( מתוך הרע, על 
גשמיים  בדברים  נעשות  ככולן  שרובן  המצוות,  ידי 
ציצית  בהמה;  מעור  תפילין  בהמה;  מקרן  )שופר 
'מעלים'  המצווה  קיום  ידי  על  וכו'(.  בהמה  מצמר 
חזרה את הניצוץ האלוקי לשורשו הרוחני, ומבררים 
את גשמיות העולם. ועד שבגמר הבירור, יקוים היעוד 
)זכריה יג, ב( "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" – כל 

מציאות הרע יכולה להתקיים רק בגלל הטוב שמעורב 

לה( עניין זה מבואר בהרחבה בנספח ערך 'שבירת הכלים 
– תוהו ותיקון'.

החלק  ממנה  וכשיופרד  אותה(,  שמחיה  )הניצוץ  בה 
הטוב, היא תתבטל מאליה.

דא״ח,  עם  סידור  ״ראה   :34 בהערה  ]ומוסיף 
תבטחו  ״אל  ג(  קמו,  )תהלים  שכתוב  מה  דזהו 
גו׳, )הם הקליפות, כי כאשר( תצא  בנדיבים״ 
שנפלו  ניצוצין  מרפ״ח  הקדושה  )רוח  רוחו 

בהם( גו׳ אבדו עשתונותיו״. 

׳נדיבים׳, כי מצד הקליפה  הקליפות נקראות 
זאת  לעומת  הקודם(.  בסעיף  )כנ״ל  בחינם  הכל 
בקדושה, כל דבר מגיע בעבודה ויגיעה. על זה 
נאמר ״על תבטחו בנדיבים״ – כי כל מה שיש 
שנפלו  ניצוצות  מהרפ״ח  רק  זה  לקליפות, 
בהם. אבל סוף כל סוף, ״תצא רוחו״ – לעתיד 
״אבדו  ואז  לקדושה,  הניצוצות  יעלו  לבוא 

עשתונותיו״ – לא יישאר מהם כלום[.

זה  עכשיו,  שגם  לישראל,  בנוגע  שכן  ]ומכל 
הוא  זה,  מהלעומת  חיות  לקבל  יכולים  שישראל 

רק לפי שעה[. 

כפי שנתבאר לעיל, יש הבדל בין יהודי לגוי בנוגע 
לקבלת חיות מהקליפה. גוי יכול )באופן כללי( לקבל 
אך  דלעתיד,  הבירור  שיושלם  עד  מהקליפות  חיות 

יהודי אינו יכול לקבל מהקליפה גם כיום למשך זמן.

לעתיד,  תתבטל  שהקליפה  רק  שלא  ומוסיף, 
בצד  מוגבלת  בלתי  השפעה  תהיה  גם  אלא 

הקדושה:

הבאה  שההשפעה  דזה  גיסא,  לאידך  הוא  וכן 
מהקדושה היא במדידה והגבלה, הוא רק עכשיו, 
הפנימיות,  דבחינת  השרש  שיתגלה  לאחרי  אבל 
ההשפעה  המקיף,  מפנימיות  הוא  ששרשו 
מהריבוי  יותר  גדול  בריבוי  תהיה  מהקדושה 
להשפיע  גם  )השייך  המקיף  מחיצוניות  שנשפע 
בקליפות(, כמאמר רבותינו ז"ל אם לעוברי רצונו 

כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.

בהערות לעיל )כא-כב( הוסבר, שהחילוק בין האור 

סעיף ה
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'אור'  בין  החילוק  דרך  על  הוא  מקיף  לאור  פנימי 
אך  עליה,  ולדרים  לארץ  מאירה  השמש  ל'שפע'. 
בעצמה  עסוקה  היא  פועל.  האור  מה  לה  נוגע  אין 
מאירה,  היא  שבטבעה  וכיוון  שלה,  וב'התפשטות' 
היא  לשפע  הדוגמא  זאת,  לעומת  אור.  נוצר  ממילא 
ומשפיע  תלמידו,  את  ללמד  ש'מתעסק'  ממחנך, 
ובידיעותיו  בעצמו  מרוכז  אינו  המחנך  שכל.  לו 
ומתרכז  הצידה,  עצמו  את  'מסלק'  אלא  העצומות, 

במצב התלמיד.

המשפיע  השמש.  לאור  דומה  המקיף,  האור 
'מתפשט'  וכשהוא  בטבעו,  טוב  הוא  )הקב"ה( 
ומתגלה, יש שפע טוב וחסד לכולם, ואף למי שאינו 
של  ל'עולמו'  חשיבות  כלל  אין  להשפעה.  ראוי 
המקבל, אלא רק למשפיע והתפשטותו. לעומת זאת, 
המקבל.  במצב  שתלוי  לשפע,  דומה  הפנימי  האור 
שראוי  ומי  מקבל,  אינו   – להשפעה  ראוי  שאינו  מי 
יקבל   – יותר  שיתעלה  וככל  מידה,  לפי  מקבל   –
מעניינו  'יוצא'  המשפיע  זו,  השפעה  בצורת  יותר. 
והתפשטותו, ונכנס לעולמו של המקבל, לבדוק איך 

להשפיע לו, ואם בכלל הוא ראוי להשפעה. 

למידת  החסד  מידת  בין  ההבדל  גם  זה  בכללות, 
הגבורה. מצד החסד, נמשך אור רב ללא תנאים, כי לא 
נוגע מצב המקבל, אלא רק התפשטות וגילוי העליון. 
בגבורה, זה להפך: הגבורה היא מידת הדין. המשפיע 
של  עולמו  אל  והתפשטותו,  מעניינו  כביכול  'יוצא' 

המקבל, ו'דן' אותו אם מגיע לו לקבל או לא. 

בכמה מקומות מוסברלו, שמעלת מידת התפארת, 
שהיא כוללת גם את התגלות המשפיע, וגם את הירידה 
לב  מידת הרחמים. מחד,  היא  אל המקבל. התפארת 
של  כאבו  את  בראותו  ברחמים  מתעורר  המשפיע 
הנזקק, ואם כן זו התפשטות של המשפיע. אך מאידך, 
את  מעוררת  שמצוקתו  למקבל,  גם  קשורה  זו  מידה 
מגלה  המשפיע  התפארת,  במידת  המשפיע.  רחמי 
אינה  המקבל  שמציאות  רבה,  כה  פנימית  'רחבות' 

סותרת למציאותו, והוא והמקבל 'קיימים' יחד.

לו( ראה גם לקמן בביאור לד"ה 'כימי צאתך' תשי"ב סוף 
סעיף ד, וש"נ.

כאמור, חסד מקביל לאור המקיף, וגבורה – לאור 
הפנימי. לפי זה, התפארת מקבילה ל'פנימיות המקיף'. 
כשמצד המקיף נמשך גם לשאינו ראוי )ובעניינינו – 
לגויים(, אין זה הרצון האמיתי וה'פנימי' של המשפיע, 
כי המשפיע  ראוי,  למי שאינו  נמשך  אדרבה: השפע 
כביכול לא נוגע לו ולא אכפת לו כלל מה קורה למטה 
אינה  וודאי  כזו  השפעה  ו'מקיף'(.  מרומם  הוא  )כי 
רבינו  ]וכדברי  המשפיע  של  אמיתי  'רצון'  מבטאת 
דבר  הנותן  כ"אדם  שזה  לעיל,  בתניא שהובאו  הזקן 

לשונאו שלא ברצונו"[.

מרומם,  כה  שהמשפיע  יותר,  גבוהה  דרגה  יש 
ערך  פחיתות  אינן  לתחתון  וההתייחסות  שהירידה 
אינה  המקבל  שמציאות  ה'תפארת'  דרך  )על  עבורו 
גבול  הבלי  אמיתית  זו  המשפיע(.  למציאות  סותרת 
בהגבלת  גם  מוגבל  אינו  שהקב"ה  ג(,  בסעיף  )שהוזכרה 

ה'רוממות', והוא יכול להשפיע ולהתייחס לתחתון. זו 
'פנימיות המקיף' – שלמרות שהוא כה נעלה )מקיף( 
הוא יכול להתייחס באופן 'פנימי' )פנימיות המקיף(, 

ו'להתעניין' בתחתוןלז.

לז( את שלושת הדרגות המבוארות כאן )אור פנימי, אור 
הנפש  בכוחות  כלל  בדרך  מקבילים  המקיף'(  ו'פנימיות  מקיף, 
לשכל ומידות )כוחות פנימיים(, רצון )חיצוניות המקיף(, ותענוג 

)פנימיות המקיף(. וראה גם לקמן סעיף יא.
הם  כי  פנימיים',  ל'כוחות  נחשבים  והמידות,  השכל 
מלובשים באיברים ומתאחדים עמם )השכל – במוח, והמידות 
בלב(. התאחדות זו היא החיבור והירידה שלהם לגוף, כמו האור 
הפנימי שיורד אל התחתון. לעומת זאת, הרצון והתענוג נחשבים 
ל'כוחות מקיפים', כי הם לא מוגבלים לאיברים מסוימים בגוף, 

אלא משפיעים עליהם 'מלמעלה'.
הידוע  וכהפתגם  מוגבל',  'בלתי  גם  הוא  הרצון,  בנוסף, 
ב(  קסב,  ב  חלק  זהר  וראה   ,97 עמ'  ה''  מבית  'ומעין  )קונטרס 
"אין לך דבר העומד בפני הרצון". כך גם התענוג, שהוא מקור 
הרצון )כי אדם רוצה מה שמביא לו תענוג(. לעומת זאת השכל 
לשיקול  בהתאם  מוגבל  תמיד  ממנו(,  ש'נולדות'  המידות  )וגם 

ולטעם השכלי.
אך עם זאת, יש הבדל גדול בין השפעת הרצון להשפעת 
התענוג. הרצון רק 'כופה' על הכוחות והאיברים לעשות כרצונו, 
ב'  יום'  'היום  )ראה  השכל  או  הרגש  את  לשנות  ביכולתו  ואין 
אלול(. אך כשמתגלה התענוג בדבר מסוים, משתנים גם השכל 
והמידות, כי תענוג הוא ההפך מכפייה. הבדל זה, דומה להבדל 
שבין חיצוניות המקיף לפנימיות המקיף. חיצוניות המקיף כלל 
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או  אחד.  באופן  רק  השפעה  להיות  יכולה  כיום, 
אך  ורצון,  בחשק  ניתנת  שאמנם  פנימית,  השפעה 
מוגבלת לפי מצב התחתון, או השפעה בלתי מוגבלת 
לתחתון  ומכוונת  מיועדת  אינה  היא  אך  מהמקיף, 
ברצונו"(.  לשונאו שלא  דבר  הנותן  "אדם  דרך  )ועל 
הגויים בוחרים בהשפעת המקיף, וישראל – בהשפעה 

הפנימית.

הוא  בעולם,  העבודה  כשתסתיים  לעתיד,  אך 
המקיף'  'פנימיות  דרגת  בו  תתגלה  ואז  יתעלה, 
תהיה  זו  אחד  מצד  המעלות:  שתי  את  יש  שמצידה 
עם  אך  מקיף(,  דרגת  זו  )כי  מוגבלת  בלתי  השפעה 
זאת, ההשפעה תהיה 'בכוונה' ורצון. במילים אחרות: 
בישראל, שמצד אחד  לעתיד תתגלה בחירת הקב"ה 
היא  )והבחירה  וברצון  בכוונה  שמגיעה  'בחירה'  זו 
נוגע  אין  בחירה,  שזו  מכיוון  אך  דווקא(,  בישראל 
לגבה מעלות הדבר הנבחר )כי בחירה שנובעת ממעלת 
הדבר הנבחר, אינה בחירה אמיתית, כדלעיל בתחילת 

המאמר(, ולכן ההשפעה תהיה בלתי מוגבלת.

זו )פנימיות המקיף(, היא שורש ההשפעה  דרגה 
הפנימיות  רק  מתגלה  כיום  כיום.  שמתגלה  הפנימית 
מוגבלת(,  ההשפעה  )ולכן  ישראל  במעלת  שתלויה 
ולעתיד תתגלה דרגת הפנימיות הנעלית, שבה הקב"ה 
בוחר בישראל בבחירה עצמית )ולכן ההשפעה תהיה 

בלתי מוגבלת(לח.

אך  בכפייה.  כמו  היא  עליו  והשפעתה  בתחתון,  מתעניינת  לא 
פנימיות המקיף, למרות רוממותה, מתעניינת ויורדת אל התחתון 

– אמיתית הבלי גבול.
לספירות  מקבילים  והמידות  שהשכל  כן,  גם  ]ידוע 
לדרגת   – הרצון  ומידות(;  משכל  כלולות  הן  )שגם  העליונות 
והתענוג  העליון,  הרצון  שהוא  הכתר(  )חיצוניות  אנפין'  'אריך 
)ראה  העליון  התענוג   – הכתר(  )פנימיות  יומין'  'עתיק  לדרגת 
באריכות בנספח בערכם(. ולעתיד, תתגלה 'פנימיות המקיף' – 

דהיינו דרגת 'עתיק יומין'[.
ופנימי  מקיף  על  משל  הובא  הקודמת,  בהערה  לח( 
ופנימיות המקיף, מכוחות הנפש – השכל, הרצון והתענוג. משל 
זה יסייע להבין בעומק יותר את האמור כאן במאמר, ש'פנימיות 

המקיף' היא שורש ה'פנימיות' שמתגלה כיום.
מקבילה   – התחתונה  הפנימיות  דרגת  שם,  שנתבאר  כפי 
לתענוג.  המקיף'  ו'פנימיות  לרצון,  מקביל  ה'מקיף'  לשכל, 
והמשותף בין השכל לתענוג, ששניהם פועלים 'חיבור'. השכל 

היא  המקיף  מפנימיות  שההשפעה  לכך  בנוסף 
גם  היא  המקיף,  מהשפעת  בשונה  ורצון,  בחשק 
יותר ממנה. על כך מביא כעין ראיה  גדולה  השפעה 
מהגמרא במסכת מכות: "כבר היה רבן גמליאל ורבי 
מהלכין  עקיבא  ורבי  יהושע  ורבי  עזריה  בן  אלעזר 
בדרך, ושמעו קול המונה של רומי . . התחילו בוכין, 
ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? 
לו:  אמרו  בוכים?  אתם  מה  מפני  ואתם  להם:  אמר 
הללו כושיים שמשתחוים לעצבים, ומקטרים לעבודת 
רגלי  הדום  בית  ואנו,  והשקט.  יושבין בטח  כוכבים, 
אני  לכך  להן:  אמר  נבכה?  ולא  באש,  שרוף  אלקינו 
מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת 

כמה וכמה!". 

ונעלית  גבוהה  הסיבה לכך היא, שככל שהדרגה 
יותר, גם השפע שנמשך ממנה הוא בריבוי יותר.

זה לכאורה הביאור בטעמו של הפיקח – "דכולהו 
דווקא  בוחר  הפיקח  מתחלף".  לא  ומלכא  מתחלפין 
לקבל  ניתן  שכעת  למרות  כי  הקדושה(,  )בצד  במלך 
זמני.  מצב  זהו  אך  )ובקלות(,  מהקליפה  רב  שפע 
תהיה  וההשפעה  ותאבד,  תתבטל  הקליפה  ולעתיד 

דווקא מצד הקדושה, ובריבוי עוד יותרלט.

כל  לבין  התענוג  בין  שנוצר  הפנימי  החיבור  של  ה'גילוי'  הוא 
מתענג  )כשהאדם  מהתענוג  הוא  החיבור  שורש  האדם.  ענייני 
מאיזה דבר(, והוא מתגלה )בצורה נמוכה יותר( בשכל )כשאדם 

מבין ומזדהה עם הדבר(.
]וכפי שיובא בסעיף הבא )מספר המאמרים תר"ס(, שלכן 
טעם  )כמו  ועריבות  תענוג  מלשון   – 'טעם'  קרוי  שכלי  נימוק 
לאדם  שיש  התענוג  מעין  הוא  השכלי  ההסבר  כי  טוב(,  מאכל 
בדבר. זהו גם הביאור במאמר "לעולם ילמד אדם במקום שליבו 
חפץ" )עבודה זרה יט, א( – כי התענוג )"ליבו חפץ"( משפיע על 

הלימוד וההבנה[.
מפרי   – ד  מט,  נצבים  תורה  )ליקוטי  המאמר  ביאור  זהו 
עץ חיים שער הקריאת שמע פרק טו(: "פנימיות אבא פנימיות 
הדוק  בקשר  קשורה  )"אבא"(  החכמה  פנימיות   – עתיק" 

לפנימיות המקיף )"עתיק"(. וראה עוד בזה בסעיף יא.
טעות  בין  קשר  עוד  כאן  לראות  שניתן  להוסיף,  יש  לט( 
שנתבארה  הגויים  טעות  לבין  ג,  בסעיף  שנתבארה  הגויים 
בסעיף ד )בהמשך למבואר בהערות הקודמות(: הטעות בסעיף 
ג היא, שהגויים חשבו שהקב"ה 'שיתף' את הכוכבים בהנהגה, 
שהגויים  מכך  נובעת  זו  טעות  לגמרי,  בידם  אותה  שמסר  או 
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אך אין די בביאור זה. וכפי שממשיך:

אבל, ביאור זה אינו מספיק, דלפי זה, גם בחירתו 
של הפקח בהמלך הוא בשביל ההשפעה שתהיה לו 
על ידי זה, והחילוק בינו ובין אלו שבחרו בהשרים 
)דוכסין וכו'( הוא שהם חושבים רק במצב ההוה, 
מאמר  דרך  על  בעתיד,  שיהיה  מה  חושב  והפקח 

רבותינו ז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד. 

שהפיקח  בכך,  רק  מתבטאת  הפקחות  זה,  לפי 
רואה את הנולד, בשונה מאלו שרואים רק את ההווה. 
את  מחפש  הפיקח  גם  כי  מהותי,  הבדל  זה  אין  אך 

טובתו האישית בלבד. 

אבל מזה שאומר במדרש, דזה שישראל אין עובדין 
אלא להקב"ה הוא מפני כי חלקי הוי' אמרה נפשי, 
מפני  לא  הוא  בהמלך  בוחר  שהפקח  דזה  מוכח, 

התועלת שיהיה לו מזה, אלא מצד המלך. 

בה'  בוחרים  שישראל  שהסיבה  מבואר,  במדרש 
בהוי'  בחירה  זו  נפשי".  אמרה  הוי'  "חלקי  כי  היא, 
שנובעת מהנשמה )וכדלעיל בסעיף הקודם(. אם זו רק העדפה 
לזה  דרושה  מדוע  זמן,  לאורך  שיחזיק  רווח  לקבל 

בחירה מהנשמה, ומדוע זו בחירה בהוי'?

בקב"ה  אמיתית  בחירה  זו  באמת  אם  שני,  מצד 
שבאה מהנשמה )ולא העדפת שפע כזה על פני אחר(, 
לא  ומלכא  מתחלפין  "דכולהו  כותב  המדרש  מדוע 

מתחלף"?

בחירה בחיים

לכן מביא ביאור אחר בדברי המדרש: 

והיינו דזה שישראל בוחרים בהקב"ה, אף שעכשיו 
)לא  הוא  רצונו  לעוברי  היא  ההשפעה  ריבוי 
רצונו  לעושי  ההשפעה  תהיה  כך  שאחר  מפני 

'רוממו' את הבורא, אך לא הבינו ש'רוממות' אמיתית מתבטאת 
גם  המקיף'(.  'פנימיות  דרגת  )שזו  לרדת  גם  יכול  כשהעליון 
הטעות שמבוארת בסעיף ד, שהגויים רצו לקבל יותר השפעה, 
פנימיות  התגלתה  לא  שעדיין  מכך  כאן(  שמבאר  )כפי  נובעת 
נוסף  )קשר  דווקא  לישראל  שפע  ריבוי  יבוא  שממנה  המקיף, 

יבואר במאמר עצמו לקמן סעיף יו"ד(.

גדולה יותר, אלא( מפני שההשפעה לעושי רצונו 
האמיתי,  וחפצו  יתברך  רצונו  מפנימיות  היא 
בתר  דשדי  כמאן  היא  רצונו  לעוברי  וההשפעה 
שלא  לשונאו  כתפו(  אחר  שמשליך  )=כמי  כתפוי 
לעושי  בההשפעה  דוקא  הם  רוצים  ולכן  ברצונו, 
להיותה  מצומצמת,  השפעה  היותה  עם  רצונו, 

נמשכת מפנימיות רצונו יתברך. 

גדולה  השפעה  ישראל  בני  יקבלו  בעתיד  אכן, 
יהודי  בקב"ה.  בוחרים  הם  זה  בגלל  לא  אבל  יותר, 
בוחר לעבוד את ה', כי השפע שמגיע על ידי זה, הוא 
נותנו מתוך קירוב  מפנימיות רצון הבורא – שהמלך 
'אחוריים'  דרך  מקבלים  הקליפות  ומאידך,  ואהבהמ. 
ברצונו"  שלא  לשונאו  כתפוי  בתר  דשדי  "כמאן   –

)כדלעיל(.

בזה  הכוונה  כו',  מתחלפין  דכולהו  שאומר  ומה 
שגם  מוכח  כך  אחר  מתחלפין  שהם  דמזה  היא, 

עכשיו אינם מציאות אמיתית.

דבר שנפסק ואינו נצחי, גם לפני שנפסק הוא אינו 
אמיתי. על כך נאמר )משלי יב, יט( "שפת אמת תכון לעד, 
ועד ארגיעה לשון שקר" – האמת, קיימת לעד, ואילו 
השקר קיים רק לזמן קצר )"ארגיעה" – מלשון רגע(, 

ולאחריו נמוג ואיננומא.

גם בהלכה מצינו )מסכת פרה ח, ט(, ש"מים המכזבים" 
בשבע  אחת  פעם  אפילו  נפסקים  שמימיו  נהר   =
נקראים "מים  שנים – פסולים למי חטאת. מים אלו 

המכזבים" – מי כזב, ואינם "מים חיים" )במדבר יט, יז(.

מתחלפין"  ש"כולהו  באומרו  הפיקח  כוונת  זו 
– דבר שמתחלף, ובעתיד יתבטל, גם כעת הוא אינו 
הוא  מתחלף,  שאינו  המלך  ורק  אמיתית.  מציאות 

המציאות היחידה, ובו ראוי לדבוקמב.

מ( וכלשון רש"י על הפסוק )במדבר ו, כה(: "יאר ה' פניו 
אליך" – "יראה לך פנים שוחקות, פנים צהובות".

מא( וכלשון רש"י )משלי שם(: "הוא כלה והולך, שהשקר 
אין לו רגלים" )וראה שבת קד, א(.

מב( וכותב על כך בהערה 40: "ועל פי זה מובן האריכות 
והפרטים בהמצוין בהערה 35". אם חכמת הפיקח מתבטאת רק 
צורך  ואין  פשוט,  דבר  זה  הרי  הנולד",  את  "רואה  שהוא  בכך 
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ומוסיף עוד עניין בזה:

חיים  לבעלי  חיות  להשפיע  חיות  בהם  שיש  וזה 
אלא  ח"ו  עצמם  מצד  לא  הוא  העולם,  ולאומות 
שהחיות  ומכיון  מהקדושה,  יונקים  שהם  מפני 
)ואדרבא  עמהם  מתאחד  אינו  שבהם  דקדושה 
הוא בבחינת גלות בתוכם(, הרי מצד מהותם הם 

בחינת מות. 

בהסתכלות שטחית נראה, שבקליפה יש חיות. כי 
)ראה  חיים  ואת הבעלי  אומות העולם,  היא מחיה את 
'מוות'.  קרויה  הקליפה  באמת  אך  ה(.  בהערה  שנסמן  בתניא 

מאלוקות  היא  הקליפה  חיות  שגם  היא,  לכך  הסיבה 
הכל  את  ומחיה  מהווה  הבורא  רק  כי  וקדושה, 
שתהיה  כדי  הקליפות,  בהתהוות  מטרה  יש  )ולבורא 
'עבודה' בבירור הרעמג(. אם הקליפה הייתה מאוחדת 
אך  כ'חי',  נחשבת  הייתה  היא  האלוקית,  החיות  עם 
לאלוקות, החיות האלוקית  מנגדת  מכיוון שהקליפה 
ונפילה  'גלות'  בבחינת  והיא  עמה,  מתאחדת  אינה 

)כנ"ל(. ממילא, היא נחשבת כ'מוות'מד.

על  מתחלף"  ש"לא  המלך  מעלת  בפועל,  אך  ארוך.  בביאור 
 ,35 שבהערה  במקורות  מבוארת  מתחלפין",  ש"כולהו  השרים 

באריכות רבה. 
שההשפעה  מבואר,  תר"ל  המאמרים  בספר  לדוגמא: 
'שליח' שמעביר  כמו  רק  היא  כי  עצמה,  אחרא  אינה מהסטרא 
את השפע האלוקי. ובספר המאמרים תר"ס מוסיף, שהטומאה 
אינה כלי לאור האלוקי, בגלל גאוותה וישותה, ולכן היא נקראת 
מוות, כי החיות אינה מתאחדת עמה )וכפי שיוסבר בקטע הבא 
היא  הטומאה   – מתחלפין"  "כולהו  של  המשמעות  זו  בפנים(. 

מוות בעצם, ולכן חולפת ומתבטלת. 
שגם  מבין  שהפיקח  לבאר,  רוצים  כי  נדרשת,  זו  אריכות 
כעת מצד האמת מציאות הקליפה )והשפע שמגיע ממנה( אינה 
כלום. לכן הוא לא חפץ בה גם כעת, ולא רק בגלל שרואה את 

הנולד. 
מג( וכדלעיל הערה כח.

שבהם  דקדושה  "שהחיות  רק  נאמר  המאמר  בפנים  מד( 
הוא  ש"אדרבא  מוסיף,  בסוגריים  אך  עמהם".  מתאחד  אינו 
גדול.  חידוש  הוא  בסוגריים  האמור  בתוכם".  גלות  בבחינת 
מהאור  היא  לקליפה  שההשפעה  כך  על  דובר  המאמר  בכל  כי 
המקיף, וכפי שהובאה על כך הדוגמא מאור השמש, שמאיר גם 
במקום האשפה. אור מקיף, אינו מתאחד עם הדבר שהוא מאיר 
בו, אך דווקא לכן לא ניתן לומר שהוא ב'גלות' אצלו. וכי ניתן 
לומר שהשמש שמאירה במקום האשפה היא ב'גלות' שם? הרי 

דוגמא: הנשמה מחיה את הגוף, ולכן הגוף הוא 
'חי'. אך במה דברים אמורים? כשהגוף מהווה  דבר 
'כלי' לנשמה, ומתאחד עמה. באופן זה, חיות הנשמה 
'שייכת' גם לגוף, כי הגוף והנשמה נעשים דבר אחד. 
אך כשהגוף מתנתק בתחושתו, ומנגד לנשמה, למרות 
מיוחסת  אינה  החיות  אותו,  מחיה  הנשמה  שבפועל 
אליו. הוא עצמו דבר מת )כי הגוף מצד עצמו הוא רק 

'דומם'(, ורק שנמשכת לו חיות מדבר אחר.

זה ההבדל בין הקדושה לקליפה: ישראל דבקים 
ד(  ד,  )דברים  וכדכתיב  כחיים,  נחשבים  הם  ולכן  בה', 
"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום", אך 
הקליפה מנגדת לאלוקות, ולכן קרויה מוות, זהו עומק 
העניין ש"כולהו מתחלפין" – כי חייהם אינם נחשבים 

לחיים, ולכן אינם מחזיקים מעמד.

מתים,  קרויים  בחייהם  שהרשעים  הסיבה  זו 
וכפי שממשיך:

]ועל דרך זה הוא גם אלו שמקבלים השפעת החיות 
בחייהם  שרשעים  דזה  בתניא,  כמבואר  מהם, 
קרויים מתים הוא מפני שחייהם נמשכים ממקום 

המות והטומאה[. 

בגלל  לא  בחייהם,  גם  מתים  קרויים  הרשעים 
מהקליפה,  חיותם  כי  אלא  חיים,  אינם  הם  שבפועל 

שנקראת מוות.

מתחלפין,  דכולהו  משום  מלכא  נסיב  אנא  וזהו 
המות  ממקום  שנמשכת  בהשפעה  רוצה  שאינו 
והטומאה עם היותה השפעה בריבוי, ורוצה דוקא 
השפעה  היותה  עם  הקדושה  שמצד  בההשפעה 

מצומצמת.

את  מעדיף  הפיקח  הפיקח.  בדברי  הביאור  זהו 
שחושב  בגלל  לא  מהבורא  שנמשכת  ההשפעה 

זה כל עניין המקיף, שהוא 'למעלה' מהתחתון, ואינו מתעניין בו 
כלל לטוב ולמוטב.

אך בכל זאת, החידוש כאן במאמר, שעצם זה שיש השפעה 
העבודה  כל  וזו  ונפילה,  גלות  זו  לאלוקות,  שמנגדת  לקליפה 
בעולם, לגלות את האור הפנימי, ואת פנימיות המקיף, ולהעביר 

את הטומאה מן הארץ, וכדלעיל בפנים.
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לו בעתיד, אלא בגלל שזו השפעה של  ישתלם  שזה 
זו  השפעה  קירוב.  בדרך  משפיע  שהמלך  הקדושה, 
עדיפה לו, למרות שכעת היא מצומצמת, והוא בשום 
אופן אינו מוכן לקבל את השפעת הקליפה שנחשבת 

כמוות.

הפיקח  טעם  את  מבאר  בתחילה  לסיכום: 
מתחלף״,  לא  ומלכא  מתחלפין  ש״כולהו 
הקליפות  שלעתיד  חשבון,  עושה  שהפיקח 
תהיה  מוגבלת  הבלתי  וההשפעה  יתבטלו, 

בצד הקדושה דווקא.

אך לפי זה, גם מטרת הפיקח היא קבלת שפע, 

וההבדל בין ישראל לאומות הוא רק שאומות 
רואים  וישראל  ההווה,  את  רואים  העולם 
שנובעת  במלך  בחירה  זו  ואין  העתיד.  את 
מהנשמה, כמודגש בפסוק המובא במדרש – 

״חלקי הוי׳ אמרה נפשי״.

המלך,  בקירבת  בוחר  שהפיקח  מבאר  לכן 
מהקדושה.  ההשפעה  את  דווקא  רוצה  ולכן 
לא  ומלכא  מתחלפין  ש״כולהו  הטעם 
שדבר  המלך,  מעלת  את  מבאר  רק  מתחלף״ 
לכן הפיקח  ואינו מתחלף.  נפסק  אינו  אמיתי 
בוחר בדבקות במלך, ולא בקליפות שגם כעת 

הן שקר ומוות.
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הנשמה והשכל

ו( וצריך להבין, דלכאורה, גם לביאור זה שבחירת 
התועלת  מצד  לא  היא  בהמלך  הפקח 
שיהיה לו מזה אלא מצד מעלת המלך, שלכן הוא 
מוותר על ריבוי ההשפעה הבאה על ידם, בחירתו 
בהמלך היא מצד השכל, דמכיון שכולהו מתחלפין 
ומלכא לא מתחלף ראוי לוותר על ריבוי ההשפעה 
בההשפעה  ולבחור  השרים  ידי  על  הבאה 
המצומצמת שבאה מהמלך, ומזה שמקשר במדרש 
אמרה  הוי'  חלקי  עם  מלכא(  נסיב  )אנא  זה  ענין 
נפשי, משמע, דזה שישראל בוחרים בהקב"ה הוא 
מצד הנשמה )שהיא חלק הוי'( שלמעלה מהשכל. 

"כולהו  הטעם  משמעות  נתבארה  הקודם  בסעיף 
מתחלפין ומלכא לא מתחלף". כוונת הפיקח לא רק 
לכך שבעתיד השפע יהיה בצד הקדושה, אלא מבאר 

את מעלת המלך, שרק הוא אמת, והקליפה – שקר.

אך עדיין יש לשאול: הרי גם מעלה זו היא על פי 
הפסוק  על  זאת  מבסס  המדרש  מדוע  כן,  ואם  שכל, 

"חלקי הוי' אמרה נפשי"?

בפסוק "חלקי הוי' אמרה נפשי" מדובר על דבר 
הקשר  על  מדובר  בפסוק  משכל.  יותר  הרבה  נעלה 
בין יהודי לבורא שנובע מהנשמה שהיא "חלק הוי'". 
בחירה  היא  מהנשמה  שנובעת  בקב"ה  הבחירה 
אינה  היא  ובן.  אב  של  העצמי  הקשר  כמו  עצמית, 
נובעת מהסברים שכליים, וגם לא ממעלות כאלו או 
אחרות )כמו מעלת "מלכא לא מתחלף"(, אלא מעצם 

הבוחר ועצמות הדבר הנבחר.

וחייו  'אמת'  הוא  שבנו  להסבר  זקוק  אינו  אב, 
קרויים חיים. גם בן אינו אוהב את אביו בגלל חישוב 

שכלי, שאביו הוא בעל מעלת ה'אמת'. 

זו  לו,  שיש  מעלות  בגלל  מישהו  אוהב  כשאדם 
)אבות ה, טז(, ואינה אהבה מצד  "אהבה התלויה בדבר" 
העצם. האהבה מופנית ל'מעלות', ולא לעצם האדם. 

ואילו הפסוק מדבר על 'קשר עצמי' שיש בין עצמות 
ישראל, לעצמות הבוראמה.

טענה  שטוען  "פיקח",  על  מדבר  המדרש  מחד, 
לא  ומלכא  מתחלפין  "כולהו   – ושכלית  'פקחית' 
מתחלף", ומאידך הוא מדגיש את הבחירה העצמית 

של הנשמה – "חלקי הוי' אמרה נפשי"!

ומבאר:

שהוא  כמו  האדם  דשכל  בזה,  הביאור  ונקודת 
לו.  שטוב  בזה  רק  לרצות  מכריח  עצמו  מצד 
שגם  אף  בהשרים,  בוחרים  העולם  שאומות  דזהו 
)דכולהו  העיקר  הוא  שהמלך  להבין  יכולים  הם 
מתחלפין ומלכא לא מתחלף(, כי להיותם בבחינת 
יש, אינם רוצים לוותר על התועלת שיהיה להם על 

ידי שיקבלו מהשרים. 

התשובה היא, שההסבר השכלי מצד עצמו אין בו 
די, והוא עצמו חייב להתבסס גם על בחירת הנשמה. 
מהקדושה  שההשפעה  טוען,  רק  השכלי  ההסבר 
'מוות'.  היא  הקליפה  של  וההשפעה  'אמת',  היא 
איך  אותו  מעניין  לא  שפע,  לקבל  שמחפש  אדם  אך 
נקרא השפע. סוף סוף, כיום הקליפה מעניקה הרבה 
יהיה  השפע  שבעתיד  הידיעה  אפילו  ובקלות.  שפע, 
דווקא בצד הקדושה, לא מבטלת לגמרי את ב'בחירה' 
כאן  היא  התאווה  כי  בחוש(,  שנראה  )כפי  מהאדם 

ועכשיו, והעתיד נראה רחוק.

העניין  את  בודק  הוסבר, שהשכל  ט  לעיל הערה 
לאמיתתו, מבלי לערב שיקולים אישיים. אך עם זאת, 
ויגרום  מעל למציאותו  יתעלה  זה פועל שהשכל  אין 
לאדם לוותר על שפע והנאה. השכל בודק ומחשב את 

מה שמונח לפניו, ונותן תוצאה בהתאם לזה.

רבינו  של  הידוע  וכפתגמו  יהודי,  של  ה'טבע'  וזהו  מה( 
הזקן )'היום יום' כ"ה תמוז(: "ַא איד ניט ער וויל און ניט ער קען 
זיין ַא נפרד פון אלקות" )=יהודי אינו רוצה ואינו יכול להיפרד 

מאלוקות(.

סעיף ו
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הבהמית,  הנפש  של  השכל  על  כשמדובר 
מלכתחילה הוא בודק רק מה 'נעים' לאדם, וגם אם זה 
למשל מאכל לא בריא, אין זה נוגע לו, כי הוא מייצג 
כדי  בשכלה  שמשתמשת  )שבאדם(,  ה'בהמה'  את 
לפניו  ש'מונח'  מה  )וזה  ועכשיו  כאן  תאוות  להשיג 
השכלית'  'הנפש  של  השכל  על  מדובר  אם  לבדוק(. 
)שהוא "מותר האדם מן הבהמה" כמבואר שם( – הוא 
יבדוק אם אכילת המאכל תשתלם גם לאחר האכילה, 
ואם זה עלול לגרום נזק, הוא יורה להתרחק מתאווה 
זו )גם אם כעת האדם חושק במאכל(, אך גם זה כמובן 
ענייני קדושה  אך  מציאות האדםמו.  על  לשם שמירה 
ואלוקות, והעדפתם על מנעמי העולם, אינם שיקולים 
)מצד  השכל  וממילא  האדם,  למציאות  ששייכים 
עצמו( אינו מכיר בעניינים אלו כדי להתבסס עליהם 

בשיקוליומז.

זה מדובר כמובן על גוי, שאין לו נפש אלוקית. וזו 
הסיבה שאומות העולם בוחרים בדוכסים וכו', כי על 
פי שכל לבד, אין שום סיבה שירצו לוותר על התועלת 

וההשפעה שיהיו מהם.

שמגיע  לה׳  לחיבור  זקוק  שיהודי  הסיבה  זו 
מדגיש  המדרש  ולכן  האלוקית,  נשמתו  מצד 
את  גם  השכלי(  ולהסבר  ל׳פקחות׳  )בנוסף 

״חלקי הוי׳ אמרה נפשי״:

על  לוותר  שצריך  ההכרה  ישנה  שבישראל  וזה 
התועלת והמציאות שלהם ולבחור באלקות, הוא 
מצד הנשמה )חלק הוי'( שבחירתה באלקות היא 
בחירה עצמית שלמעלה מהשכל )דבחירה זו היא 
מתחלף,  לא  שמלכא  דאלקות,  העילוי  מצד  לא 

מו( ועל זה נאמר בהערה הנ"ל שישות האדם מעוורת את 
עיני שכלו – אצל כל אדם, השכל של הנפש הבהמית שולט יותר 
מאשר השכל של הנפש השכלית. ואילו אצל מלך אמיתי, השכל 
מידותיו  )ואפילו  והמכריע  המנהיג  הוא  השכלית  הנפש  של 

מכוונות יותר לאמת(. 
של  ממציאותו  חלק  הוא  עצמו  השכל  יותר:  בעומק  מז( 
יורה  שהוא  שייך  אין  עצמו  השכל  גדרי  מצד  כן,  ואם  האדם, 
לאדם להתעלות מעל למציאותו )על דרך "אין חבוש מתיר עצמו 
יח  חלק  שיחות  ליקוטי  וראה  ב(.  ה,  )ברכות  האסורים"  מבית 
שיחת חוקת-בלק י"ב-י"ג תמוז סעיף ב )ובהנסמן שם(, ליקוטי 

שיחות חלק כ"ף וירא ג סעיף ה, ועוד(. 

שגם  שכלם,  על  פועל  וזה  העצמות(,  מצד  אלא 
שחי  האמת  הוא  שאלקות  דמכיון  מכיר  השכל 
וקיים בקיום נצחי )מלכא לא מתחלף(, צריך הוא 

לוותר על המציאות שלו ולבחור באלקות. 

דוקא הקשר העצמי גורם ליהודי לוותר על ריבוי 
השפע שמצד הקליפה, כיוון שהיא אינה "מפנימיות 
רצונו יתברך וחפצו האמיתי" ויהודי הרי 'אינו רוצה 
ואינו יכול להיפרד מאלוקות' )כנ"ל הערה מה(. אך וויתור 
זה, חודר גם בשכל )של הנפש השכלית, ואפילו של 
הנפש הבהמית(. ולכן המדרש מדגיש גם את הטעם 

השכלי.

של  ה'נתונים'  רק  קיימים  גוי,  של  בשכל  אמנם 
השגת השפעה ותו לא. אך השכל של יהודי 'מחשב' 
גם את בחירת הנשמה באלוקות, ולכן הוא מוכן )גם 
כי  מהקליפה,  ההשפעה  על  לוותר  השכל(  פי  על 

"כולהו מתחלפין ומלכא לא מתחלף".

וכפי שמביא בהערה 48 מספר המאמרים תר"ס, 
לו  יש  לכן   .  . הנפש  שמעצמות  הדביקות  ש"מצד 
הנטייה בכח חכמתו להבין את הטוב דאלקות ולבחור 

בטוב".

שלכן  כותב,  שם  תר״ס  המאמרים  ]בספר 
מלשון  הוא  טעם  ׳טעם׳.  קרוי  שכלי  נימוק 
תענוג ועריבות )כמו טעם המאכל(. כי בטעם 
הכח  שהוא  התענוג,  כח  מלובש  השכלי 
על  משפיע  התענוג,  בנפשמח.  ביותר  הנעלה 
זהו  אליו.  בהתאם  שיבין  עליו  ופועל  השכל, 
גם ההסבר במאמר ״לעולם ילמד אדם במקום 
התענוג  כי   – א(  יט,  זרה  )עבודה  חפץ״  שליבו 

)״ליבו חפץ״( משפיע על הלימוד וההבנהמט[.

תחדור  הנשמה  שבחירת  בכך  שיש  המעלה 

למעלה  בטובה  "אין  ד(  )ב,  יצירה  בספר  וכנאמר  מח( 
מעונג".

מט( בכללות יותר, זהו שורש איסור השוחד. התורה אוסרת 
לקחת שוחד, גם אם בכוונת הדיין לזכות את הזכאי ולחייב את 
החייב )כתובות קב, א(, "כי השוחד יעוור עיני חכמים" )דברים 
צודק  דין  בעל  שאותו  יסבור  שהדיין  גורם,  השוחד   – יט(  טז, 
גם על פי שכל... גם בזה, התענוג )המתנה שהדיין קיבל קודם 

עריכת הדיון(, משפיע על השכל.
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ובהרחבה  בעומק  תבואר  בשכל,  גם  ותובן 
החידושיים  אחד  )וזה  ואילך  הבא  מהסעיף 

העיקריים במאמר(.

הערות 46-47

בפנים,  האמור  פי  על  מיישב  אלו  ]בהערות 
׳סתירה׳ שיש לכאורה בדברי אדמו״ר הזקן. 
תורה:  הליקוטי  דברי  את  מביא   46 בהערה 
״ולהעיר מלקוטי תורה תזריע )כ, ב( שאהבה 
רבה )שרוצה בעצמות אור אין סוף ולא בהזיו 
אף שעל ידי זה יתבטל ממציאותו( ״נקרא דכר 
שהוא דעת חזק, שבוחר העיקר ולא הטפל״, 
שישאר  בכדי  בהזיו  )שרוצה  זוטא  ואהבה 
שדעתה קלה,  במציאותו( נקרא ״בשם נקבה 
הלגרמי׳  בשביל  עיקר  הטפל  את  שעושה 

שלו״. 

עניין זה, יבואר גם לקמן )סעיפים ח־ט(. נקודת 
הדברים, שיש ״אהבה זוטא״ )קטנה( ו״אהבה 
זוטא״, מסתפק  לו ״אהבה  יהודי שיש  רבה״. 
)ברכות  ו׳הארה׳ מהבורא. על כך נאמר  ב׳זיו׳ 
יז, א(, שבגן עדן ״צדיקים יושבים ונהנים מזיו 

השכינה״. זהו אור אלוקי מצומצם, שהנשמה 
ממנו(,  )וליהנות  ולהשיג  לקלוט  יכולה 
ולהישאר במציאותהנ. ״אהבה רבה״ פירושה, 
שאדם דבק ב״עצמות אור אין סוף״נא )ולא רק 
שמתבטל  כנר  לגמרי,  בטל  הוא  ואז  ב״זיו״(, 
הזקן,  רבינו  כותב  על  גדולהנב.  אבוקה  בפני 
שה״אהבה זוטא״ קרויה גם ״נקבה״, כי ״נשים 
ל״זכר״  זאת,  לעומת  ב(,  לג,  )שבת  קלה״  דעתן 
)אהבה רבה( יש ״דעת חזק״. לכן, הוא בוחר 

את העיקר ולא את הטפלנג. 

 נ( על אהבה זו נאמר )דברים ל, כ( "לאהבה את ה' אלקיך 
אותו.  מחיה  הוא  כי  ה',  את  אוהב  האדם   – חייך"  הוא  כי   .  .

כלומר: מודגשת כאן המציאות שלו.
בגופא  "לאשתאבא  ב(  ריז,  א  )חלק  הזהר  וכלשון  נא( 

דמלכא".
נב( ועל דרך "כי לא יראני האדם וחי" )שמות לג, כ(.

נג( על זה נאמר )אבות א, ג(: "אל תהיו כעבדים המשמשים 
'פרוסה'. מי  את הרב על מנת לקבל פרס". "פרס" הוא מלשון 
את  ולא  )=פרוסה(,  והארה  זיו  מעדיף  זוטא,  אהבה  לו  שיש 
עצמות הבורא )למרות שהוא יודע שעצמות הבורא נעלית יותר(, 
כי הוא רוצה להישאר במציאותו. על זה אומרת המשנה, שלא 

משמע,  תורה  בליקוטי  הזקן  רבינו  מדברי 
שגם הדבקות בעצמות המלך, נובעת מהשכל 
– ״דעת חזק״ )ואם לא מגיע לדרגה זו זה נקרא 
אמיתי(. ולכאורה  קלה׳ – ואין זה שכל  ׳דעת 
זה סותר למה שכתוב בתניא שמובא בהערה 
בלקוטי  )הובא  יט  פרק  מתניא  ״להעיר   :47
תורה שם(, דזה שנשמת האדם רוצה לידבק 
הגם  ב״ה  החיים  חיי  בה׳  ומקורה  בשרשה 
במציאות  שם  ותתבטל  ואפס  אין  שתהיה 

לגמרי, הוא טבע שלמעלה מהשכל״. 

נר.  כמו  היא  האדם  שנשמת  מבואר,  בתניא 
רוצה  היא  כי  מתנענעת,  תמיד  הנר  שלהבת 
להיכלל  למעלה  ולעלות  מהפתילה  להיפרד 

בשורשה )ביסוד האש שתחת גלגל הירח(. 

)מבין ארבעת היסודות אש רוח מים עפר, טבע 
האש, לעלות למעלה. בשונה מהמים והעפר 
שנושבת  והרוח  למטה,  יורדים  הזמן  שכל 
ונשארת במקומה. הסיבה לכך, שהאש נמשך 
לשורשו שנמצא למעלה. למרות, שאם האש 
יעלה לשורשו וייפרד מהפתילה, הוא יתבטל 
במילים  בטבעו.  חפץ  הוא  בכך  ממציאותו, 

אחרות: לאש יש ׳טבע׳ של ביטול(.

על זה נאמר )משלי כ, כז( ״נר ה׳ נשמת אדם״. 
רוצה  שהיא  כזה,  טבע  יש  האדם  לנשמת  גם 
אף  באלוקות,  בשורשה  ולהתכלל  להידבק 
שתתבטל. זה רצונה בטבעה, כי טבע הנשמה 

הוא למעלה מטעם ודעת. 

להידבק  שהרצון  רואים,  התניא  מדברי 
למעלה  הוא  ולהתבטל  הבורא  בעצמות 
מטעם ודעת. וזה סותר לכאורה למה שנאמר 
בעצמות  הנשמה  שבחירת  תורה,  בליקוטי 

הבורא, נובעת מ״דעת חזק״?נד 

להיות כאותו עבד, אלא לשאוף להידבק בעצמות הבורא, אפילו 
שעל ידי זה תתבטל מציאותו.

זו  הדגשה  מודגשות.  החיים"  "חיי  המילים  בהערה,  נד( 
על  מדובר  תורה  שבליקוטי  תירוץ,  של  אפשרות  לשלול  באה 
"דעת  זה  ולכן  הטפל",  ולא  העיקר  "שבוחר   – שכלי  חישוב 
שהקשר  ובן,  אב  וכמו  טבע,  על  מדובר  בתניא  ואילו  חזק", 

ביניהם הוא טבעי ולא נובע משיקול שכלי.
מובאת  בתניא  שגם  רבינו  מדגיש  זה,  תירוץ  לשלול  כדי 
גם  כן,  ואם  'מעלה' לדביקות באלוקות – שהוא "חיי החיים". 
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אך על פי המבואר בפנים, מתורצת הסתירה. 
אמנם  נובעת  הבורא  בעצמות  הבחירה 
וזו בחירה שלמעלה מטעם ודעת,  מהנשמה, 
ההערה:  ובלשון  השכל.  על  פועל  זה  אך 

בתניא לא מדובר על קשר טבעי בדומה לאב ובן, כי באב ובן לא 
מחפשים 'מעלות', והקשר שלהם הוא קשר עצמי. לפי זה, בתניא 
מדובר על אותו עניין כמו בליקוטי תורה )ולכן מציין בליקוטי 
"טבע  נאמר, שזהו  בתניא  זאת  ובכל  לתניא שם(,  עצמו,  תורה 
שלמעלה מהשכל", כי הנשמה יודעת שעל ידי דביקות זו "תהיה 

אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי".

תורה  בלקוטי  שכתוב  דמה  לומר  יש  ״ואולי 
חזק״  ״דעת  הוא  זה  לרצון  שהסיבה  שם 
לתניא  מציין  גופא  תורה  שבלקוטי  ]ובפרט 
טבע  שמצד  דהרצון  היא,  הכוונה   – שם[ 

הנשמה פועל על השכל״[.

– ״כולהו  לסיכום: המדרש מביא טעם שכלי 
מדגיש  אך  מתחלף״,  לא  ומלכא  מתחלפין 
הוי׳  ״חלקי   – מהנשמה  נובעת  שהבחירה 
לבד  שהשכל  הוא,  הביאור  נפשי״.  אמרה 
אינו מספיק, וזקוקים לבחירת הנשמה. לאחר 

בחירת הנשמה, זה יכול לחדור גם בשכל.
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סעודת המלך

נתבאר שבחירת הנשמה בה׳  בסעיף הקודם 
יותר  היא בחירה עצמית, והיא נעלית הרבה 
שכלי,  מהסבר  שנובעת  בה׳  דבקות  מאשר 
ובחירת הנשמה משפיעה גם על הבנת השכל.

אם  גיסא:  לאידך  ביאור  דרוש  כן,  אם  אך 
יותר,  נעלית  מהנשמה  שנובעת  הבחירה 
השכלית  ההבנה  את  גם  צריכים  מדוע 
ידי  על  נוסף  יתרון  איזה  במדרש(?  )כמודגש 

ההבנה השכלית שדרגתה נמוכה יותר?

עצמה  שבנשמה  יבאר  יא  סעיף  ועד  מכאן 
נוספת מעלה על ידי הבנת השכל: 

ז( ואולי יש להוסיף, דעל ידי שהבחירה דהנשמה 
ופועלת  נמשכת  מהשכל  שלמעלה 
בהשכל, מיתוסף בה עילוי נעלה יותר מכמו שהיא 

מצד עצמה. 

בהבנת  גם  חודרת  הנשמה  כשבחירת  בפשטות, 
בחירה  היא  הנשמה  בחירת  כי  ירידה.  זו  השכל, 
השכלית  מהמעלה  שנובעת  והדביקות  עצמית, 
מוגבלת ונמוכה יותר. הנשמה 'יורדת' אל השכל כדי 
להשפיע עליו. על כך מחדש כאן במאמר, שאדרבה, 
זו לא ירידה לנשמה, אלא עלייה )ביאור העניין יושלם בסעיף 

יא(.

ומתחיל לבאר: 

עבדים  ד"ה  בסידור  המבואר  בהקדים  זה  ויובן 
בענין ההשפעה הנמשכת  היינו לפרעה במצרים, 
דשדי  כמאן  אגב  בדרך  רק  שהיא  רצונו  לעוברי 
בדוגמת מלך שעושה סעודה  בתר כתפוי, שהוא 
ומשתה כשביל השרים הגדולים ועבדים החשובים 
זה ממון רב, ומהשיריים של הסעודה  ומוציא על 
ושפחות  עבדים  כמו  הערך  פחותי  גם  מקבלים 
את  אוכלים  הכלבים  שגם  ועד  הרחיים,  שאחרי 
כיון  לא  שבטח  למטה.  שמשליכים  העצמות 
המלך להוציא בשבילם הוצאות, וזה שנשפע להם 

רב(  הון  הם  הסעודה  של  השיריים  )שגם  שיריים 
הוא רק בדרך אגב. 

לפרעה  היינו  'עבדים  ד"ה  דא"ח'  עם  ב'סידור 
אשר  ה'  "תועבת  הן  שהקליפות  מבואר,  במצרים' 
כביכול  להן  משפיע  והקב"ה  לא(,  יב,  )דברים  שנא" 
כדי  גבו,  מאחורי  לשונאו  שנותן  כאדם  'בהכרח', 
וקבלת  העבודה  לגמר  )עד  חופשית  בחירה  שתהיה 
השכר בעולם הבא(. רק בני ישראל עושים את רצון 
ה', ולכן ה' משפיע להם בסבר פנים יפות )וכנ"ל בהרחבה(.

על כך כותב:

עושה  המלך  כאשר  משל,  דרך  על  זה  "ויובן 
רב  ממון  ומוציא  ועבדיו,  שריו  לכל  ומשתה  סעודה 
כוונתו  אין  שבוודאי  הזאת.  המשתה  על  מאוצרותיו 
ורצונו הפנימית בפיזור זה הגדול, רק בשביל השרים 
וישכרו  וישתו  שיאכלו  החשובים  ועבדים  הגדולים 
מעדני  מיני  מכמה  המלך  שלחן  מאכל  מכל  ויתענגו 
גם  המלך  למשתה  ימצאו  וודאי  והנה  כו'.  מלכים 
שאחרי  הקטנים  ושפחות  עבדים  כמו  ערך,  פחותי 
מסעודת  שישתיירו  השיריים  מן  שיאכלו  הרחיים, 
למטה  שמשליכים  העצמות  כמו  או  השרים,  חשובי 
שאוכלים הכלבים וכהאי גוונא. הרי אי אפשר לומר, 
שהיתה כוונת הפיזור הגדול הזה בשביל שיריים הללו, 
הרחיים  שאחר  והשפחות  העבדים  פחותי  שיאכלו 
המלך  כיוון  לא  בוודאי  הלא  גוונא.  וכהאי  והכלבים 
להוציא בשבילם אפילו פרוטה אחת. רק כאשר כבר 
סעודות  בשביל  פנימיים  וחפץ  ברצון  רב  ממון  פיזר 
השרים החשובים, אזי נשפע גם כן בחינת חיצוניות 
נקרא  זה  והרי  הקטנים.  לעבדים  גם  השיריים  שהם 
בלבד,  אגב  בדרך  חיצוניות  בבחינת  שבאה  השפעה 

כמאן דשדי בתר כתפי'".

המלך עושה את הסעודה, עבור השרים והעבדים 
החשובים. כי הוא חפץ לגרום להם הנאה. רק מכיוון 
שיש בסעודה שפע עצום, גם השיריים הם בעלי שווי 
רב. מזה נהנים העבדים הפחותים והשפחות, ואפילו 

סעיף ז
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המלך  כמובן,  אך  העצמות.  את  שאוכלים  הכלבים 
מתעניין בשרים הגדולים והעבדים החשובים, ורוצה 
להיטיב עמהם. רק בדרך אגב נותרים שיריים לעבדים 

הפשוטים ולכלבים.

לעוברי  שההשפעה  בהנמשל  הוא  זה  דרך  ועל 
רצונו היא רק בדרך אגב, כמאן דשדי בתר כתפוי, 

כמבואר שם בארוכה.

עבור  לעולם  שפע  נותן  הקב"ה  בנמשל,  גם  כך 
זה,  שפע  החשובים(.  והעבדים  )השרים,  ה'  עובדי 
יתגלה בעיקר לעתיד, כשתתגלה ההשפעה מ'פנימיות 
המקיף', וכדלעיל. אומות העולם, שאינן מקיימות את 
ולכלבים(,  פחותים  לעבדים  )ונמשלו  יתברך  רצונו 
מקבלות )עכשיו( רק שיריים מבחינת 'אחוריים' )כנ"ל(. 
כולו  העולם  "כל  ב(:  כד,  )תענית  חז"ל  מאמר  דרך  ועל 

ניזון בשביל חנינא בני".

ארבע דרגות

דוגמאות שההשפעה  דזה שמביא שני  לומר,  ויש 
בשולחן  יושבים  )ואינם  אגב  בדרך  רק  היא  להם 
דוגמאות  ושני  וכלבים,  ושפחות  עבדים  המלך(, 
גדולים  שרים  המלך,  בשולחן  שיושבים  באלו 
דרגות  לד'  בהתאם  הוא,  חשובים,  ועבדים 

בהנמשל. 

במשל מדובר על ארבעה סוגים שנהנים מסעודת 
המלך, וסדרם )מלמטה למעלה( הוא: כלבים; עבדים 

ושפחות פחותים; עבדים חשובים; שרים גדולים.

קבוצות:  לשתי  מחולקים  אלו,  סוגים  ארבעה 
פחותים(  ושפחות  ועבדים  )כלבים  הראשונים  שני 
את  חוטפים  רק  אלא  המלך,  לשולחן  מוזמנים  אינם 
)עבדים  האחרונים  שני  ואילו  והעצמות.  השיריים 
בעיקר  שנערכת  לסעודה  מוזמנים  ושרים(  חשובים 

עבורם.

חלק  הוא  החסידות,  בתורת  שמובא  זה,  משל 
בתכלית.  מדויק  הוא  דבר  כל  בתורה  והרי  מהתורה, 
ארבעת סוגי אוכלי הסעודה שמוזכרים במשל, רומזים 

לסוגי דרגות שונות, וכדלהלן.

שדרגא הכי תחתונה הם הכלבים שאינם עובדים 
גשמיות,  להם  שיושפע  הוא  ורצונם  המלך  את 
עוד ועוד, כמו שכתוב הכלבים עזי נפש לא ידעו 

שבעה. 

לא  והוא כלל  אינם עובדים את המלך,  הכלבים, 
מעניין אותם. אכפת להם רק מעצמם, שישותם תלך 
ותגדל. לכן הם נובחים 'הב, הב!' )'תן, תן!'(. כאילו 

הכל נועד רק עבורם. 

לא  נפש  עזי  "והכלבים  יא(  נו,  )ישעיה  נאמר  כך  על 
רומז  שזה   ,)52 )שבהערה  הזהר  מבאר  שבעה".  ידעו 
לרשעים, שנשמתם מצד הטומאה. הם חושבים רק על 
מציאותם, ואינם בטלים כלל לרצון ה'. לכן הם אינם 

שבעים לעולם, ותמיד רוצים עוד ועוד לעצמם.

כולו  הוא מלשון  הידוע שכלב  עם  זה  לקשר  ויש 
לב. דטבע האדם בתולדתו וטבע יצירתו שהמוח 
שליט על הלב, וזה שהוא בבחינת כלב הוא בקצה 
אלא  המוח,  על  שליט  שהלב  רק  דלא  ההפכי. 
הוא  ענינו  כל  ולכן  לב.  כולו  שהוא  מזו  יתירה 

למלאות תאות לבו. 

 – כלב  אמרו  ז"ל  "ורבותינו  אור:  במאורי  כתב 
הלבנז.  על  שולט  המוח  האדםנו,  בטבע  לב"נה.  כולו 
אמנם הלב חושק בתאוות, אך רק המוח מחליט מה 
י(  לד,  רבה  )בראשית  נאמר  הרשעים  על  לא.  ומה  לעשות 
ש"הן ברשות לבן", אך גם להם יש מוח, ורק שאצלם 
שנמשלו  אלו  זאת,  לעומת  המוח.  על  שולט  הלב 
להם  אין  וכאילו  יותר,  עוד  נמוכה  דרגתם  לכלבים, 
מוח כלל. אין להם שום הבנה במעלת המלך )ה'(, וכל 

מגמתם היא רק למלא את תאוות ליבם.

)העבדים  הפחותים  העבדים  הם  מזה  ולמעלה 
את  עובדים  שהם  הרחיים(,  שאחרי  והשפחות 
ההכרח  מצד  רק  היא  שעבודתם  אלא  המלך 
)מפני אימת הכאת השבט(, היפך הרצון והתענוג 

ב(,  צז,  )סנהדרין  אגדות מהרש"א  בחידוש  גם  וראה  נה( 
ובחידושי אגדות מהר"ל )הוריות יג, א(.

נו( כפי ש"עשה האלקים את האדם ישר" – קהלת ז, כט.
נז( כמובא בזהר ובתניא שבהערה 54.
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)העבד מטבעו,  שלהם, דעבדא בהפקירא ניחא לי' 
רוצה חיי הפקר(. 

היא  הנמוכה  הדרגה  דרגות.  שתי  יש  בעבדים, 
העבד שעליו אמרו חז"ל "עבדא בהפקירא ניחא לי'". 
מצד אחד הוא נעלה יותר מהכלב, שכלל אינו עובד 
"מפני  רק  המלך  את  עובד  העבד  גם  אך  המלך.  את 
המלך,  עבודת  לא  זו  כן,  אם  השבט".  הכאת  אימת 
גשמי,  מעונש  מפחד  הוא  עצמו,  את  עובד  העבד 
ומעוניין לקבל בשביל עצמו, ולכן מקיים את הוראות 

המלך, למרות שהם הפך התענוג והרצון שלונח.

וממילא:

ומכיון שהרצון והתענוג שלהם הוא בתאוות עולם 
הזה, וזה שאינם עוברים על רצונו יתברך הוא מפני 

יראת העונש, מקומם הוא מחוץ לשולחן המלך. 

הסעודה נערכת עבור אלו ששייכים למלך בליבם 
ונפשם. העבדים הפחותים, אמנם מקיימים בפועל את 
הוראות המלך, אך כל כוונתם הוא בשביל מציאותם 
וישותם, והמלך כלל אינו מעניין אותם. לכן מקומם 

מחוץ לשולחן המלך. 

דרגות  את  מבאר  ואילך(  מא  )פרק  שבתניא  ידוע  נח( 
ה'יראה' השונות. רבינו הזקן מונה שם הרבה דרגות, ובכל זאת, 
את 'יראת העונש' הוא כלל לא מביא שם. כי זו לא יראה מהמלך, 
אלא )כלשון אדמו"ר הרש"ב ריש ד"ה 'שובה ישראל' תרנ"ט( 
איבוד  מפני  שירא  לגרמי',  הוא  העונש  יראת  ענין  "דכללות 

הישות שלו".
עמ'  )'הנחות-תקע"ז',  האמצעי  אדמו"ר  מדברי  ולהעיר 
קסז(: "אבל יראת העונש שהוא מגיהנם זה לא מצד אלקות כלל, 
זאת  לגוף שיש  הזה מדבר המזיק  בעולם  יראה  ענין  כמו  והוא 
גם בחיות ובהמות ואומות העולם, ומפני מה נחשב זה בספרים 
אינו  העונש  יראת  כי  הוא  הענין  אך  כו'.  אלקות  ענין  לאיזה 
פירושו מצד העונש, רק מהעונש מובן על גודל הפגם באלקות, 
יכול  כן  כמו  הנאהב,  הדבר  על  מהשכר  להבין  שיכול  שכמו 
להבין מהעונש . . והוא כמשל המלך שעשה לו אומן איזה כלי 
בציור נאה אשר מאד חשקה נפשו של המלך לדבר זה ונותן לו 
המלך בעד זה הון רב אזי גם מי שאין משיג גודל שבח הכלי אזי 
מבין הוא מן השכר שנותנים בעד זה מוכרח להיות שהכלי הוא 
דבר יקר מאד. וכמו כן יובן מההיפוך שאם בא אחד ואיבד הכלי 
הזאת אזי עושים לו כל העונשים ודינין קשים, אזי גם כן מבין 
מזה גודל יוקר וחמדת הדבר ההוא, מאחר שנותנים בעד איבודו 

עונשים כזאת".

למי כן נערכת הסעודה? ממשיך ומבאר:

מה שאין כן עבדים החשובים, עבודתם את המלך 
היא ברצון וחשק. דהגם שעיקר עבודתם היא מצד 
קבלת עול ]כידוע החילוק בין בן לעבד, דזה שהבן 
שהעבד  וזה  האהבה  מפני  הוא  אביו  רצון  עושה 
מכל  עול[,  קבלת  בדרך  הוא  אדונו  רצון  ממלא 
שרוצים לקבל  גופא הוא ברצון וחשק,  זה  מקום, 
הוא  מקומם  ולכן  שמים.  מלכות  עול  עליהם 

בשולחן המלך. 

'עבדים  סוגים:  שני  יש  המלך,  שולחן  ביושבי 
דרךנט  על  הוא  ביניהם,  החילוק  ו'שרים'.  חשובים' 
הבן  דבקות  לבין  לאדונו  עבד  עבודת  בין  החילוק 

באביו.

מבואר בכמה מקומות, שיש הבדל בין בן שמשמש 
את אביו, ועבד שמשמש את רבו. הבן, עושה את רצון 
אביו, בגלל אהבתו וקרבתו אליוס. לעומת זאת העבד, 
ממעלתו.  יראה  ומתוך  עול,  בקבלת  אדונו  את  עובד 
אין זו 'יראת העונש' שנתבארה קודם בנוגע ל'עבדים 
הפחותים', אלא זו יראה ממעלת המלך – "כמו שיש 
בושה לפני אדם גדול בדורו וצדיק" )לשון רבינו הזקן בסידורו 

ב'הערה לתיקון חצות'(.

עול  בקבלת  היא  העבד  עבודת  אחד  מצד  לכן, 

נט( זהו רק 'על דרך' ולא ממש, כי השרים אינם כמו בנים 
בדיוק, וכדלקמן בפנים.

)שבהערה  תרס"ו  בהמשך  הרש"ב  אדמו"ר  ובלשון  ס( 
59(: "שיש בהבן בטבעו אהבה אל אביו ובאהבה רבה ועצומה, 
ונמשך אחריו וחפץ מאד מה שהוא רצון האב. דמה שהוא רצון 
זה  הרי  האב  רצון  נגד  שהוא  ומה  הבן,  רצון  כן  גם  הוא  האב, 
גם כן נגד רצון הבן בתכלית. ועוד זאת, דמה שהוא רצון האב, 
מחייב שכל הבן שכן צריך להיות. ובדרך כלל, מתאים שכל הבן 
אל שכל האב, דכמו שמחייב שכל האב כן מחייב שכל הבן, והרי 
הוא עושה כפי רצון האב בכל פרט. וגם עובדו בעבודה בפועל 
מפני  רק  הוא  זה,  כל  אך  ונפשו.  לבו  בכל  תמה  בעבודה  ממש 
שנמשך מן האב שהולידו, והוא נחשב מעצמותו כמאמר דברא 
כרעא דאבוה כו'. ולכך נמשך אליו באהבה וחשק תמיד כי כל 
דבר נמשך אל שרשו. ולכך גם כן מתאים הרצון והכחות של הבן 
גם מה שיצוה עליו לעבוד  ולזאת  כו'.  כי ממנו לוקח  אל האב 
יעבוד  זה עליו לטורח ולמשא כלל, אלא אדרבה  ולעשות, אין 

ויעשה רצונו בנחת ושמחה, יותר ממה שעובד לצורך עצמו".
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ובלשון  וחשק,  ברצון  נעשה  עצמו  זה  אך  וביטול, 
גם  לכן,  עליהם".  קיבלו  ברצון  "מלכותו  התפילה: 
אל  אותו  ומזמין  העבד,  אל  פניו  את  מאיר  המלך 

שולחנוסא.

והדרגה הנעלית ביותר:

ולמעלה מהם הם השרים, שיש להם ידיעה בהנהגת 
בההנהגה  ענינים  וכמה  כמה  ]שלכן  המלוכה 
במעלת  השגה  להם  יש  וגם  פיהם[,  על  מתנהגים 
המלך ומפני זה יש להם אהבה אליו, ועבודתם היא 

לא רק מצד קבלת עול אלא גם מצד אהבה. 

בהנהגת המדינה.  אינו שותף  עבד חשוב,  אפילו 
רק נותנים לו הוראות, והוא מבצע אותם )גם אם זה 
והוא  בניהול המלוכה,  ידיעה  יש  בשמחה(. רק לשר 
כביכול  השר  זו,  מבחינה  בפועלסב.  זאת  מבצע  גם 
קרוב יותר למעלת המלך, והוא כביכול 'שותף' למלך.

בנוסף, יש לשר הכרה במעלת המלך. הוא לא רק 
מתבטל אל המלך, אלא גם אוהב אותו. רגש האהבה 
)שמבטא  היראה  מרגש  יותר  הרבה  קירבה,  מבטא 

כיווץ וריחוק(סג. 

סא( ההבדל בין העבד הפחות לעבד החשוב, מתבטא גם 
בעבודה עצמה. העבד הפחות, עושה את עבודתו נאמנה, אך היא 
לא מעניינת אותו, והוא לא מוצא בה שום טעם. כל מעשיו, הם 
ולכן מה שלא  יעניש אותו,  לא  ידי חובה', שהאדון  'לצאת  רק 
חייבים – לא יעשה. לעומת זאת העבד החשוב, מקבל את מרות 
מעבר  גם  יעשה  ולכן  רצונו.  כל  וזה  ונפשו,  ליבו  בכל  האדון 
למוטל עליו, ובנמשל זו העבודה של "קדש עצמך במותר לך" 

)יבמות כ, א(, והעבודה במסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת.
סב( ובלשון אדמו"ר הרש"ב בהמשך תער"ב )חלק ג, עמ' 
שיודע  מבלי  המלך,  רצון  לקיים  רק  הוא  עבד,  "עבודת  א'רנ(: 
שום טעם להרצון. ואינו עושה בשביל איזה טעם, כי אם לקיים 
הרצון כו'. דזהו ההפרש בין עבד לשר כו', וכמו שרי המלוכה 
שיודעים ענין הנהגת המלוכה בטעם ושכל על כל דבר, ועשייתם 
שמחייב  השכל  חיוב  מפני  הדבר  שעושה  הטעם,  פי  על  הוא 
שצריך להיות כן, ושעל ידי זה יהיה איזה יתרון בענין המלוכה 
על  נחתכים  המלוכה  עניני  שכל  המלך,  יועצי  ונקראים   .  . כו' 
ובין  בממון  בין  לרעהו  איש  שבין  המשפטים  בכל  השרים  פי 
בנפשות ישפטו הם בועד המשפט שלהם, וכן יסכים המלך אחר 

כך, ולא ישנה את משפטם על פי הרוב".
הנ"ל  תרס"ו  בהמשך  הרש"ב  אדמו"ר  ובלשון  סג( 
)שבהערה 59(: "וידוע דיראה הוא ענין הביטול והנחת עצמותו 

מעלת  מעין  לשרים  יש  שבזה  לומר,  ]אפשר 
הבן. אך יש גם הבדל: כי הבן, אוהב את אביו 
הם  כי  ודעת,  מטעם  למעלה  עצמית,  אהבה 
דבר אחד ממש )כדלעיל(. לעומת זאת, לשר יש 

הבנה במעלת המלך, ולכן הוא אוהב אותו[.

ומוסיף:

ובשרים גופא ישנם כמה וכמה דרגות, שנחלקות 
בכללות לשתים. שרים )סתם( ושרים גדולים. 

במשל שבסידור, מוזכרים רק שני סוגים שמוזמנים 
חשובים'.  ו'עבדים  גדולים'  'שרים  המלך:  לשולחן 
ואחריהם  גדולים',  'שרים  מוזכרים  שאם  מובן,  אך 
נוספת  דרגה  ביניהם  להיות  חייבת  חשובים'  'עבדים 
שני  את  רק  שיש  מסתבר  לא  )כי  פשוטים'  'שרים   –
גדולים,  הקצוות )באוכלי שולחן המלך( – או שרים 

או עבדים(סד.

"והיו עמו"

לפי זה מחדש חידוש גדול בהבנת המדרש:

בשולחן  שנמצאים  אלו  סוגים  דג'  לומר,  ויש 
המלך ]עבדים חשובים, שרים ושרים גדולים[ הם 
ואיפרכין  דוכסין  שבמדרש,  הסוגים  לג'  בהתאם 
ואיסטרטילוטין, שנמצאים יחד עם המלך, כלשון 
החשובים  עבדים  בדוגמת  עמו",  "והיו  המדרש 

והשרים שנמצאים בשולחן המלך. 

עד כה, הוסבר 'פשט' המדרש, שבחירת האומות 
הוסבר  ג  )בסעיף  בקליפה  בחירה  היא  בשרים 
זרה  ועבודה  שיתוף  של  בעניין  הייתה  שטעותם 
ממש, ובסעיף ד הוסבר שהאומות לא רצו להתבטל 
ביאור  יש  בנוסף,  אך  פנימית(.  השפעה  ולקבל  לה' 
עמוק יותר שרק 'נרמז' בדיוק לשון המדרש. במדרש 
נאמר: "משל למלך שנכנס למדינה והיו עמו דוכסין 
עמו"  "והיו  מהלשון  ואיסטרטילוטין".  ואיפרכין 

. והאהבה עיקרה הוא על ידי התבוננות והשגה אלקית שזהו   .
בחינת אור פנימי".

סד( במאמר כאן אינו מבאר מהי הדרגה של ה'שרים סתם' 
בנמשל. וראה מה שיתבאר בזה לקמן הערה עא.
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שהמדרש  )והיינו  למלך  'שייכים'  שהשרים  משמע 
רומז למעלתם, ולא כפי שנתבאר קודם שהם מבטאים 

את הקליפה(.

שלושה  שיש  משמע  שבסידור  מהמשל  כאמור, 
גדולים,  )שרים  המלך  לשולחן  במוזמנים  סוגים 
מאד,  יומתק  זה  לפי  חשובים(  ועבדים  סתם,  שרים 
שאלו ג' סוגי השרים שמוזכרים במדרש – "דוכסין" 
השרים  מעלת  וזו   – ו"איסטרטילוטין"  "איפרכין" 
לשולחנו  וקרואים  המלך,  רצון  עושי  שהם  הללו, 

)ומבטאים כמובן את צד הקדושה(.

וכפי שממשיך )ומפרט(:

)בפשטות(  שהכוונה  דהגם  לומר,  יש  זה  פי  ועל 
בדוכסין וכו' היא להע' שרים דנוגה )כמובא לעיל 
שהדוכסין  שמדייק  זה  מקום  מכל  מהדרושים(, 
רק  ]לא  כאן  שמדבר  לרמז  בכדי  הוא  עמו"  "היו 
דוגמת  עצמו,  בפני  ודבר  יש  שהם  שרים,  בהע' 
לשולחן  מחוץ  הוא  שמקומם  הפחותים  עבדים 
המלך, אלא[ גם במלאכים שהם בטלים לאלקות, 
ולמעלה יותר – בספירות דאצילות שאיהו וחיוהי 

וגרמוהי חד, שהם תמיד עם המלך. 

לפי הביאורים בדרך הפשט )שבסעיפים הקודמים( 
זהו וויכוח בין ישראל לאומות, ובין דבקות בקדושה 

או יניקה מהקליפה.

שורש ההשפעה מהקליפה, היא השפעת 'שבעים 
להסה,  שמשפיע  'שר'  יש  אומה  לכל  דנוגה'.  השרים 
ומכיוון שיש שבעים אומות, יש שבעים שרים רוחניים 
שמשפיעים להם. זהו שורש ההשפעה לקליפה, ובה 
בוחרים האומות. שרים אלו עצמם הם מקליפת נוגה 
לג'  השפע  יורד  דרכם  אך  ורעסו(,  מטוב  )שמעורבת 

הקליפות הטמאות לגמרי ומהם לאומות העולםסז.

סה( כמו "שרו של עשו" – רש"י בראשית לב, כה.
סו( כדאיתא בתניא שהובא בהערה ה.

שבהערה  הקודש  )באגרת  הזקן  אדמו"ר  ובלשון  סז( 
ידי התלבשות  61(: "בארצות העובדי גילולים, החיות היא על 
ניצוץ  שיורד  דהיינו  אומות.  ע'  על  הממונים  החיצונים  שרים 
של  השרים  על  ומאיר  דעשיה,  מלכות  בשם  הנקרא  ה'  מדבר 
מעלה . . ומהשרים נשפע חיות לעובדי גילולים ולבהמות חיות 
ועופות שבארצותיהם, ולארץ הגשמית ולשמים הגשמיים שהם 

זה לפי הביאורים בדרך הפשט שהוזכרו עד כה, 
חסידות  בדרושי  המובאים  ביאורים  על  שמבוססים 

שונים.

נעלים  'שרים'  גם  כאן  רמוזים  קודם,  כאמור  אך 
יותר שמצד הקדושה, שגם בהם הפיקח אינו בוחר, כי 

הוא בוחר במלך עצמו וכפי שיבואר להלן.

והספירות  המלאכים  אלו  יותר,  בפרטיות 
רק  מתבטאת  אינה  הפיקח  של  פקחותו  העליונות. 
בזה שאינו בוחר בקליפה. אלא הוא גם אינו מסתפק 
בעצמות  רק  ובוחר  נעלות,  הכי  האלוקיות  בדרגות 

הבורא ממש – "אנא נסיב מלכא"!סח

המלאכים עומדים בביטול תמידי לה', והספירות 
וחיוהי  "איהו  נאמר:  עליהן  כי  יותר,  עוד  נעלות 
)"איהו"(,  הבורא  עצמות  כלומר:  חד".  וגרמוהי 
ו'כלים'  )"חיוהי"(  מ'אורות'  שמורכבות  והספירות, 
וזה  )"חד"(ע.  ממש  אחד  דבר  הכל   – )"גרמוהי"(סט 

טהורים  ועופות  וחיות  ובהמות  וארץ  ששמים  )אלא  הגלגלים 
גילולים  העובדי  ונפשות  והטמאים  נוגה,  מקליפת  נשפעים 

משאר קליפות(".
מביא  לד(  ב,  רבה  )דברים  אחר  שבמקום  ולהעיר,  סח( 
בהקב"ה  לבחירה  בנוגע  והדוכסין,  המלך  משל  את  המדרש 
הדבר  למה  יצחק  רבי  "אמר  המדרש:  ובלשון  במלאכים!  ולא 
ואיפרכין  דוכסין  עמו  ונכנס  למדינה,  שנכנס  למלך  דומה? 
ואיסטרטילוטין. יש מבני המדינה שבררו דוכוס שיהיה מתקיים 
להן  שבררו  מהן  ויש  איפרכוס,  להן  שבררו  מהן  ויש  עליהם, 
איני בורר אלא המלך,  איסטרטילוטין. אמר אחד שהיה פיקח, 
למה, שכולן מתחלפין והמלך אינו מתחלף. כך כשירד הקב"ה 
לסיני, ירדו עמו חבורות חבורות של מלאכים. מיכאל וחבורתו, 
ויש  מיכאל  להם  שבררו  העולם  מאומות  יש  וחבורתו.  גבריאל 
מהן שבררו להן גבריאל, אבל ישראל בררו להן הקב"ה, אמרו 
"חלקי ה' אמרה נפשי", הרי "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד". 

סט( הספירות מורכבות מ'אורות' ו'כלים', ובקצרה: כאמור 
נמשלו  א(, הספירות  יז,  זהר  תיקוני  )הקדמת  אליהו'  ב'פתח 
לאברי הגוף – "חסד – דרועא ימינא; גבורה – דרועא שמאלא; 
לדוגמא:  לנפש.  כלים  הם  הגוף,  אברי  וכו'.  גופא"   – תפארת 
כח השכל שבנפש. מצד  מלובש  'כלי' שבו  הוא  הגשמי  המוח 
אחד, האיבר הגשמי מגביל ומצמצם את אור הנפש הרוחני, אך 
לאידך, רק על ידי הגבלה זו, הנפש יכולה להתבטא באדם. כך גם 
בנמשל, הספירות הן 'כלים' שבהם נמשך אור אלוקי נעלה מאד, 
והכלים מגדירים אותו ומאפשרים את גילויו )וראה עוד בארוכה 

בנספח 'אורות וכלים'(.
כאן  )כמובא  באצילות  הן  הספירות,  ביאור:  ביתר  ע( 
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עיקר החידוש: לא זו בלבד, שהפיקח אינו רוצה את 
המלך,  את  עובדים  )שאינם  שבקליפות  החיות  שפע 
לא  אפילו  הוא  כדלעיל(,  עצמם  מצד  'מוות'  והם 
מסתפק במלאכים ובספירות, למרות החיות האלוקית 

שמורגשת בהם.

וכפי שממשיך:

זה  של  פקחותו  גודל  יותר  עוד  מובן  זה  ועל פי 
שאינו  לזה  דנוסף  מלכא,  נסיב  אנא  שאמר 
לא  וגם  הכלבים  בדוגמת  ההשפעה  לקבל  רוצה 
)הגם  המלך  לשולחן  שמחוץ  הפחותים  כעבדים 
שההשפעה שנשפע להם היא בריבוי גדול( ורוצה 
גם  רוצה  שאינו  אלא  המלך,  בשולחן  להיות 
דאצילות  ספירות  )מלאכים,  וכו'  בהדוכסין 

ולמעלה יותר(, אלא בהמלך, אנא נסיב מלכא. 

שרוצים  לכלבים  נמשלת  הקליפה  של  ההשפעה 
מחוץ  שמקבלים  הפחותים  לעבדים  או  לקבל,  רק 
שהפיקח  ד,  בסעיף  הוסבר  כך  על  המלך.  לשלחן 
לא רוצה לקבל מ'בחינת אחוריים' גם אם זה בריבוי 
עצום. כאן מבואר חידוש גדול עוד יותר: הפיקח לא 
אל  מאד  שקרובים  הגדולים,  בשרים  אפילו  מסתפק 

עשייה  יצירה  בריאה  בעולמות  הם  המלאכים  ואילו  במאמר(, 
בעשייה(.  ואופנים  ביצירה,   – מלאכים  בבריאה;   – )שרפים 
עשייה  יצירה  בריאה  לעולמות  האצילות  עולם  שבין  החילוק 
הוא, שעולם האצילות הוא עולם האין סוף, ואילו עולמות בריאה 
הנבראים. מעולם הבריאה, מתחילה  עולמות  יצירה עשייה הם 
שהמלאכים  הסיבה  זו  מאין.  יש  מחודשת  ומציאות  בריאה 
נקראים בשם זה – מלאך הוא שליח )בלשון הכתוב(. כי למרות 
גם  הוא  השליח   – ב(  לד,  )ברכות  כמותו"  אדם  של  ש"שלוחו 
מלשון  הוא  'ספירות'  השם  משמעות  לאידך,  לעצמו.  מציאות 
זכות ובהירות )כמו "אבן ספיר" – יחזקאל א, כו(, כי אין להן 

מציאות משל עצמן, וכל עניינן הוא גילוי הבורא.
69, ממשיל את האחדות  בהמשך תער"ב שנסמן בהערה 
אחדות  שזו  ונפש,  גוף  של  להתאחדות  האצילות  שבעולם 
עצמם  הגוף  ובאברי  חי,  דבר  נעשה  עצמו  הגוף  כי  מושלמת, 
שבעולמות  האחדות  את  זאת  לעומת  הנפש.  חיות  את  רואים 
הלבוש  לבוש.  שלובש  לאדם  ממשילים  עשייה  יצירה  בריאה 
אינו מאוחד עם הלובש, כי תמיד הוא יכול להחליף אותו בלבוש 
אחר – "כלבוש תחליפם ויחלופו" )תהלים קב, כז(. וראה עוד 

בזה בסעיף הבא.

מתעלם  הפיקח  לעצמם.  מציאות  להם  ואין  המלך, 
מכל ה'גילויים' הנפלאים, ורוצה רק את המלך עצמו.

ובנמשל: ישראל מואסים ב'שרים' של הכוכבים 
והמזלות, ובשאר עניינים גשמיים, שמנסים לנתק את 
היהודי מאלוקות. אך שיא ה'פיקחות' היא, כשמדובר 
ב'גילויים' מהמלך עצמו – מלאכים שבטלים בתכלית 
הקב"ה  של  מידותיו  שהן  הספירות  או  לאלוקות, 
אינו  היהודי  אך  יותרעא.  נעלות  דרגות  ואף  עצמו, 
את  רוצה  הוא  מהמלך.  וגילויים  בדרגות  מסתפק 

המלך בכבודו ובעצמו – "אנא נסיב מלכא". 

לפני הוי' ישפוך שיחו

וכתורת הבעל שם טוב הידועה על הפסוק תפלה 
שאינו  שיחו,  ישפוך  הוי'  ולפני  יעטוף  כי  לעני 

בכללות,  יותר".  "ולמעלה   – דרגה  עוד  מוסיף  כאן  עא( 
זו דרגת הכתר שלמעלה מאצילות. לפי זה נמצא שיש ג' דרגות 
זה  מאצילות.  ולמעלה  דאצילות,  ספירות  מלאכים,   – בקדושה 
מתאים במדויק לג' הדרגות שבמשל – עבדים חשובים, שרים 
 – במדרש  שמוזכרים  השרים  סוגי  )ולג'  גדולים  ושרים  סתם, 

"דוכסין" "איפרכין" ו"איסטרטילוטין"(.
אך לכאורה צריך לתווך זאת עם המבואר בקטע הקודם, 
שהחילוק בין עבדים חשובים לשרים הוא החילוק בין העבודה 
בקבלת עול לבד, לעבודה שיש בה גם השגה. כיצד זה מתאים עם 

המבואר כעת שאלו המלאכים והספירות, ולמעלה מהספירות?
ויבואר  פי מה שהובא בהערה הקודמת,  על  הוא  הביאור 
הספירות  המלאכים,  בין  שהחילוק  הבא,  בסעיף  בהרחבה 
דאצילות, ולמעלה מאצילות הוא באופן הביטול. המלאכים הם 
כמו 'לבוש', והיינו שהם רק בטלים לאלוקות, אך מציאותם אינה 
אך  ישותו,  את  חש  שהאדם   – היש'  'ביטול  דרך  ועל  אלוקות, 
נכנע לאלוקות. הספירות הם כמו אברי הגוף שמתאחדים ממש 
תחושת  כלל  שאין  במציאות',  'ביטול  דרך  על  וזה  הנפש,  עם 
אברי  מביטול  גם  נעלה  ביטול  זהו  מאצילות,  ולמעלה  ישות. 

הגוף לנשמה )ראה בסעיף הבא(.
שעובד  לעבד  דומה  המלאכים  שדרגת  לומר,  יש  זה  לפי 
האדם  מציאות  היש',  'ביטול  היא  עול  קבלת  עול.  בקבלת  רק 
עדיין אינה אלוקות, והוא 'כופה' את עצמו לעשות את רצון ה'. 
הספירות שהן אלוקות ממש, מקבילות לשרים שנעשים בעצמם 
כמו שותפים למלך, ולמעלה מאצילות זה באופן נעלה עוד יותר.
דרגת  מהי  נתבאר  לא  שבנמשל  הוקשה,  סד  הערה  לעיל 
והשגה,  בהבנה  היא  עבודתם  שגם  מובן,  כעת  סתם'.  ה'שרים 
וביטולם הוא בשלימות, ובכל זאת ביטול השרים הגדולים נעלה 

עוד יותר, וכדלקמן.

49א"ליתשרשי  בשי  ויב ה"ד



מבקש שום דבר ותפלתו היא שלפני הוי' ישפוך 
שיחו. 

א(:  קב,  )תהלים  הפסוק  את  מבאר  טוב  שם  הבעל 
שיחו",  ישפוך  הוי'  ולפני  יעטוף  כי  לעני  "תפילה 
שהעני לא מבקש שום דבר, והוא רוצה רק את עצמות 
הבורא )"לפני הוי' – ישפוך שיחו" – זו גופא בקשתו: 

להיות "לפני הוי'"(.

ומבאר בליקוטי שיחות )חלק ט עמ' 271, בתרגום ללה"ק(: 
"לכאורה אינו מובן: מהו הטעם שדווקא העני מבקש 
לכאורה,  שיחו".  ישפוך  הוי'  ש"לפני  הבקשה  את 
עם  לדבר  שלו  המבוקש  להיות  צריך  העשיר,  דוקא 
המלך, מה שאין כן העני שחסר לו, הרי לכל לראש 

צריך להיות המבוקש שלו למלאות חסרונו?

אלא  עשיר  ש"אין  העניינים,  ברוחניות  ובפרט 
בדעת ואין עני אלא בדעת" )כתובות סח, א( – יוקשה יותר 
כיצד מגיעה לעני סברא והמצאה כזו לבקש ש"לפני 
ישפוך שיחו". אדרבה, עשיר בדעת, שלא חסר  הוי' 
)ויקרא רבה א,  קנית מה חסרת"  לו מאומה, שהרי "דעת 

ו( – היה לו לבקש לדבר עם המלך?

אך העניין הוא:

מה  יש   – מציאות  וכל  מציאות,  הוא   – עשיר 
בקשת  עדיין.  לו  חסר  זה  ועניין  ממנו,  שלמעלה 
עניין  שמבקש  והיינו,  מציאותו,  מצד  באה  העשיר 
עדיין  חסר  זה  שעניין  אלא  מציאותו,  עם  הקשור 
במציאותו. ואילו עני הוא בהעדר המציאות, ובקשתו 
אינה מצד "מציאותו", אלא מצד המלך, ולכן בקשתו 

היא – לדבר עם המלך".

הוא  ה'עשיר'  העניינים.  ברוחניות  גם  הוא  כך 
'מציאות' דקדושה, הוא עוסק בתורה ותפילה, ומהדר 
במצוות, יש לו הבנה והשגה באלוקות ואפילו אהבה 
ויראה. אך דווקא לכן הוא חש את מציאותו. וכהלשון 
 – שאוהב"  מי  "יש  א(  נו,  אור  )תורה  בחסידות  המובא 
הוא מציאות 'יש', והוא אוהב את ה'. ומכיוון שהוא 
מציאות – "יש מה שלמעלה ממנו, וענין זה חסר לו 
עדיין". לעומת זאת העני שאין לו כלום הוא "בהעדר 
המציאות, ובקשתו אינה מצד "מציאותו", אלא מצד 

המלך . . לדבר עם המלך". 

ולזה צריך פקחות גדולה. 

גדולה.  דרושה פקחות  'מציאות',  להיות  לא  כדי 
ובטל  עני  עצמו  את  לעשות  אך  בטבעו.  בטל  העני, 
עושין עצמן  )ראש השנה טז, א(: "שישראל  ]כלשון רש"י 

רשין"עב[, ולרצות רק את המלך, זו פקחות עצומה. 

שם  מהבעל  הוא  )שגם  זה  על  משל  ומוסיף 
טוב(:

להקיטון  ליכנס  שבכדי  ודם,  בשר  מלך  ובדוגמת 
פני  את  ולראות  המלך  נמצא  שבו  קטן(  )=חדר 

וכמה  כמה  דרך  תחילה  לעבור  צריך  המלך, 
וישנם  יקר,  הון  יש  מהם  אחד  שבכל  היכלות 
כאלו שכשרואים את ההון יקר שבהיכל החיצון, 
שם.  ומתעכבים  נפלא  בתענוג  מזה  מתענגים  הם 
ודוקא  יותר.  פנימי  בהיכל  שמתענגים  כאלו  ויש 
מי שהוא חכם גדול, גייט אים ניט אן )=לא מעניין 
אותו( החשיבות והיוקר של ההון עצום הנמצא גם 

בהיכל הכי פנימי, וכל רצונו ותשוקתו היא ליכנס 
להקיטון בו נמצא המלך ולראות את פני המלך. 

בספר 'אור המאיר' )שבהערה 63( כותב:

"שמעתי בשם הבעל שם טוב זלה"ה . . מלך אחד, 
היה לו ארמון מפואר, ובו כמה היכלות זה לפנים מזה 
המלך  חדר  אל  לבא  ורוצים  הניגשים  בעם  והנה   .  .
פנימה . . המעכב אותם מלראות את פני המלך בחדר 
לפנים מן החדר, כי בבואם לשם בראותם גנזי המלך 
הגנוזים לשם,  ורמים  ונוראים  דבריו המופלאים  וכל 
מדברים  עצמו  את  ומתענג  מעולם,  כזה  ראה  שלא 
הנפלאים, עד שנשאר שקוע לשם ואבד טובה הרבה, 
פניו  את  ובכבודו  בעצמו  המלך  את  רואה  שאינו 
מרגישים  שאינם  המובחרת,  כת  אמנם  המאירה. 
המלך  כבוד  לראות  אם  כי  עצמם,  הנאת  מטובת 
פנימי, אפילו בראותם  ובבואם לחדר המלך  בעצמו. 
ראו  לא  אשר  נפלאים  מדברים  עיניהם  מחמד  כל 
מעולם, על כל זה אינו ספונה וחשובה למאומה נגד 

ז,  סעיף  תשכ"ח  יתקע'  ההוא  ביום  'והיה  ד"ה  ראה  עב( 
ובביאור שם.
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וחפצו  ורצונו  התענוגים,  כל  תענוג  הגדול  תענוג 
לראות כבוד המלך בעצמו". 

שבהיכל  מהאוצרות  להסתנוור  ניתן  בגשמיות, 
מי  רק  ברוחניותעג.  יותר(  )ועוד הרבה  גם  כך  המלך. 
מעניינים  ולא  למעליותא,  'עני'  הוא  באמת,  שפיקח 
הוא  שהמלך  יודע  הוא  הנפלאים.  הגילויים  אותו 
לראותו  שיזכה  עד  ישקוט  ולא  ינוח  ולא  העיקר, 

ולהתאחד אתו.

פנימי  שפירוש  יבואר,  המאמר  ]בהמשך 
על  גם  מוותר  )שהפיקח  המדרש  בדברי  זה 
גם  קשור  בקדושה(  נעלים  הכי  הגילויים 
כי  הפשט(,  )שבדרך  הקודמים  לפירושים 
מצילה  ממש,  הבורא  בעצמות  הבחירה  רק 
של  השחת  בבאר  מנפילה  היהודי   את 

הקליפות[.

עג( כי כל התענוגים הגשמיים הם רק 'פסולת' התענוגים 
הרוחניים – ליקוטי תורה שלח מו, ד.

ממלך  משל,  מובא  בסידור  לסיכום: 
החשובים,  ולעבדיו  לשרים  סעודה  שעורך 
והשפחות  העבדים  גם  נהנים  ומהשיריים 
הפחותים, ואפילו הכלבים. זה משל להשפעה 
ולהשפעה  לקדושה,  שנמשכת  הפנימית 

מבחינת אחוריים שנמשכת לקליפה.

לסוגי  רומזים  הסעודה,  אוכלי  סוגי  ארבעת 
את  עובדים  לא  כלל  הכלבים  שונות:  דרגות 
המלך; העבדים הפחותים עובדים את המלך, 
אך כוונתם היא רק להימנע מעונש. העבדים 
החשובים עובדים את המלך מתוך קבלת עול, 
והשרים יש להם גם הבנה בהנהגת המדינה, 

ובמעלת המלך.

עמו״  ״היו  וכו׳  שהדוכסים  המדרש  מלשון 
)כמו  למלך  ׳שייכים׳  הם  שגם  משמע, 
העבדים החשובים והשרים שבסידור(. והיינו 
)ולמעלה  העליונות  והספירות  המלאכים 
יותר(. לפי זה פקחותו של הפיקח היא שהוא 
הבורא  בעצמות  ובוחר  בהן,  גם  מסתפק  לא 

ממש – ״אנא נסיב מלכא״.
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דיך אליין

בעצמות  הפיקח  שבחירת  יבאר,  זה  בסעיף 
נעלית מאד באהבת  הבורא, מקבילה לדרגה 
ה׳, והיא מתבטאת במשפט שאמר רבינו הזקן 

בדביקותו:

לי  דמי  האהבה  הוא  זה  שענין  ויש לומר,  ח( 
בשמים ועמך לא חפצתי, וכלשון אדמו"ר 
הזקן "איך וויל זע גאר ניסט איך וויל ניט דאיין גן 
וויל  איך  כו'  הבא  עולם  דאיין  ניט  וויל  איך  עדן 
מער ניט אז דיך אליין" )=איני רוצה שום דבר. איני 
הבא  העולם  את  רוצה  איני  שלך;  עדן  הגן  את  רוצה 

שלך; אני רוצה רק אותך בעצמך(. 

הבחירה במלך עצמו, נובעת מאהבה נעלית ביותר 
]"אהבה רבה" )כדלעיל בביאור הערה 46([. אהבה זו רמוזה גם 
בפסוק )תהלים עג, כה(: "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי 
בארץ". "שמים" רומזים לגן עדן העליון, ו"ארץ" לגן 
כך,  כל  עד  להיות  צריכה  לה'  האהבה  התחתון.  עדן 
שהאדם לא יחפוץ בהם כלל )"לא חפצתי"(, אלא רק 

בעצמותו יתברך ממש. 

"פירוש  הנ"ל(:  בהערה  )שהובא  הזקן  אדמו"ר  ובלשון 
אפילו מה שעמך בקרוב לך . . "כי עמך מקור חיים", 
שהם חיי העולם הבא ותענוג אלקי שנמשך לנשמות 
והשכלתם  השגתם  מחמת  ה'  על  להתענג  עדן  בגן 
בהשגה והשכלה מופלאת מאד. ועם כל זה, אין השגה 
זו מגעת אלא בבחינת "עמך", שהוא דבר הטפל ובטל 
בי'  תפיסא  מחשבה  לית  כי  ממש.  אתה  ולא  אצלך, 
כלל )לא ניתן להשיג את הבורא(, אלא השגתם הוא 
לזאת  ואי  בעלמא.  והארה  זיו  השכינה  זיו  בבחינת 
ליבטל  היא  רבה  האהבה  אלא  חפצתי".  לא  "ועמך 
וליכלל באור אין סוף ב"ה ממש, ולאשתאבא בגופא 
מעלה  שלמעלה  המלך(,  בגוף  )להתכלל  דמלכא 
אפשר  אי  זו,  שבבחינה  והגם  והארה.  זיו  מבחינת 
אדרבה,  אם  כי  מזיו.  ונהנין  יושבין  דרך  על  להיות 
הנר  והתכללות  וכביטול  במציאות,  ביטול  בחינת 

באבוקה . . שתהיה אין ואפס ותתבטל שם במציאות 
להתבטל  וחפצה,  רצונה  זה  כן  פי  על  אף   .  . לגמרי 

במהותו ועצמותו, מלהיות נהנין רק מזיו".

על כך סיפר אדמו"ר הצמח צדק, שאדמו"ר הזקן 
היה רגיל לומר בעת דביקותו: "איני רוצה שום דבר. 
העולם  את  רוצה  איני  עדן שלך;  הגן  את  רוצה  איני 

הבא שלךעד; אני רוצה רק אותך בעצמך".

]גם במשנה )אבות א, ג( נאמר שיש לעבוד את ה׳ 
שלא על מנת לקבל פרס. אך החידוש בדברי 
מהווה  לא  כלל  עדן  שגן  הוא,  הזקן  אדמו״ר 
שכר בשבילו. מרוב רצונו להתדבק ולהתכלל 
מצומצם  אלוקי  גילוי  שום  יתברך,  בעצמותו 

)כמו גן עדן( לא יכול להשקיט את צמאונועה.

וכפי שממשיך:[

הגילויים  שכן  ומכל  עדן  שבגן  שהגילויים  דהגם 
ואדמו"ר  ביותר,  נעלים  גילויים  הם  הבא  דעולם 
בזה, השגה אמיתית באופן  לו השגה  הזקן היתה 
שהשכל נתאחד עם המושכל, אף על פי כן אינו 
רוצה לא בהגילויים דגן עדן ולא בהגילויים דעולם 

הבא, וכל רצונו הוא רק בהעצמות, דיך אליין. 

אדמו"ר הזקן הבין בשלימות את מהות התענוגים 
וכפי  הבא  ועולם  עדן  גן  של  הנפלאים  והגילויים 

שדרגות אלו מבוארות במאמריו.

הרצוי בהבנת  בתניא, שהאופן  כותב  הזקן  רבינו 
הנלמד,  עם  ממש  מתאחד  שהלומד  הוא,  התורה 
המושכל  את  ומקיף  ממש  'תופס'  הלומד  שכל  כי 
המושכל  בתוך  נמצא  עצמו  השכל  וגם  )הנלמד(, 
)ו'מוקף' על ידו( – מכיוון שהוא עסוק רק בו בריכוז 
ו'תפוס' בו. ועד שזהו "יחוד נפלא, שאין יחוד כמוהו 
לאחדים  להיות  בגשמיות  כלל  נמצא  כערכו  ולא 

לא  רוצה  "איני  הוא:  הלשון  מוגה'  ה'בלתי  במאמר  עד( 
בגן עדן התחתון ולא בגן עדן העליון" )ומבאר שם החילוק בין 

שתי דרגות אלו(.
עה( וראה לעיל הערה נג.

סעיף ח
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ומיוחדים ממש מכל צד ופנה". ואם כן בוודאי שהוא 
עמהןעו.  והתאחד  אלו  דרגות  והשיג  כך  למד  בעצמו 
רק  ורצה  במאומה,  חפץ  לא  הוא  זאת,  ולמרות 

להתאחד עם ה', ולהתבטל ממציאותו לגמרי. 

ספירות ובהירות

ומוסיף ומבאר בעומק יותר:

רוצה  שאינו  בזה  הפקחות  דעיקר  להוסיף,  ויש 
בהדוכסין וכו' )המדריגות שבסדר ההשתלשלות, 
דהגם  הוא,  מהשתלשלות(  שלמעלה  וגם 
אין  ובהירות(  ספירות  )מלשון  שהספירות 
מסתירים על אור אין סוף, דבההשפעה שנמשכת 
על ידי הספירות )הכלים( נראה בגילוי שההשפעה 
היא לא מהספירות עצמם ח"ו אלא שאור אין סוף 

משפיע על ידם, 

כפי שהוזכר בהערה ע, 'ספירות' הן מלשון זכות 
ובהירות )כמו "אבן ספיר"(, כי אין להן מציאות משל 

עצמן, וכל עניינן הוא גילוי הבורא.

וכפי שהובא שם מ'המשך תער"ב' )שצוין בהערה 69(, 
הבורא  עם  האצילות(  )שבעולם  הספירות  שאחדות 
היא בדוגמת התאחדות הגוף עם הנפש, שזו אחדות 
מושלמת, כי הגוף עצמו נעשה דבר חי, ובאברי הגוף 
עצמם רואים את חיות הנפש, בשונה מהאחדות של 
עם  עשייה(  יצירה  בריאה  )שבעולמות  המלאכים 
הקב"ה, שדומה לאדם שלובש לבוש, שהלבוש אינו 
להחליף  יכול  הוא  תמיד  ולכן  לגמרי,  אתו  מאוחד 

אותו בלבוש אחר – "כלבוש תחליפם ויחלופו". 

בהמשך תער"ב שם מובא משל רוחני יותר להבדל 
בין הספירות לבין המלאכים, מכוחות ולבושי הנפש. 
גם בנפש האדם, יש כוחות שמאוחדים עם הנפש, כמו 
ויש את אותיות הדיבור, שקרויים  והמידותעז,  השכל 

'לבושי הנפש'.

דברי  בביאור   283 עמ'  ו  חלק  שיחות  ליקוטי  ראה  עו( 
המשנה )אבות ג, טז( "נפרעין ממנו מדעתו ושלא מדעתו" וש"נ.

עז( משל זה )מהשכל והמידות( כמובן מכוון יותר ממשל 
דעת(  בינה  )חכמה  משכל  כלולות  אכן  הספירות  כי  האיברים, 

של  מ'ציור'  שלמעלה  פשוט'  'עצם  היא  הנפש 
שכל ומידות. ובכל זאת, כשאדם מתבונן ומבין איזה 
דבר, או מתעורר באיזו מידה, זו אותה נפש )שלמעלה 
באהבה  מתעוררת  או  העניין,  את  שמבינה  מהשכל( 
מהנפש.  חוץ  דבר  שום  כאן  ואין  )מידות(.  ויראה 
'זר'  דבר  אינה  ההבנה  בשכל,  דבר  מבינה  כשהנפש 
את  לפרוך  אדם  ירצה  אם  ממהותה.  חלק  אלא  לה, 
ההבנה  כי  זה,  על  לעמול  יצטרך  הוא  הזו,  ההבנה 
גם מידה, קשה מאוד לשנות. לעומת  נחקקת בנפש. 
הן  המחשבה,  אותיות  ואפילו  הדיבור  אותיות  זאת 
אחד  ועוד  שאחד  ולהרהר  לומר  יכול  אדם  זר.  דבר 
אותיות  כי  זאת,  מבין  שאינו  למרות  שלושה,  הם 
נפרד,  דבר  שהוא  לבוש  כמו  הן  והדיבור  המחשבה 

שאפשר לפושטו ולהחליפו.

בעומק יותר: האותיות והמילים קיימות גם בזכות 
אינו  אם  גם  ומילים  אותיות  לומר  יכול  אדם  עצמן. 
מבין את משמעותן. לעומת זאת ההבנה אינה מנותקת 
מהאדם, זה הוא שמבין, וכן במידה – הוא מתעורר. 
ואילו  הנפרד,  לבוש  כמו  הן  הדיבור  המחשבה  לכן, 
השכל והמידות הם רק ביטוי הנפש, ואין מתייחסים 
אליהם כמציאות לעצמם. זה משל לספירות העליונות 

שכל מציאותן היא הבורא שמתגלה על ידן. 

מאורות  כלולות  עצמן  הספירות  לעיל,  כאמור 
של  ב'אורות'  היא  הספירות  מעלת  ועיקר  וכלים. 
'ציור' ממשי, בשונה מהכלים,  אין  הספירות, שבהם 
שמגדירים את האור ונותנים בו ציור – חכמה או חסד 

וכו'.

]על כך מובא בפרדס )שער ד )שער עצמות וכלים( 
דרך  שכשמאיר  השמש,  מאור  משל  ד(  פרק 
זכוכית אדומה או ירוקה, הוא מאיר כמו גוון 
הכלי – למרות שהאור עצמו הוא פשוט. אור 
השמש הוא משל ל׳אור׳ של הספירות, שהוא 
והכלים הצבועים הם משל  ו׳גוון׳,  ציור  ללא 

ומידות )חסד וגבורה וכו'(. אך גם משל האיברים מתאים לאמור 
ב'פתח אליהו' שהספירות נמשלו לאברי הגוף – "חסד – דרועא 
ימינא; גבורה – דרועא שמאלא; תפארת – גופא", וכנ"ל הערה 

סט.
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האור,  את  מגדירים  שהם  הספירות,  ל׳כלי׳ 
ובגללם האור נראה ׳מצויר׳[.

האור  את  שמגדירים  הכלים  גם  זאת  למרות  אך 
'כח  גילוי  אלא  נוסף,  כח  לא  הם  אותו,  ומגבילים 
מהתאחדות  המשלים  ולכן  סוףעח,  האין  של  הגבול' 
מתאים  וכוחותיה  הנפש  והתאחדות  והנפש,  הגוף 
לכלי הספירות )והתאחדות האורות היא באופן נעלה 

עוד יותר, וכפי שממשיך:( 

ידם  שעל  דהספירות,  בהאורות  הוא  וביותר 
מתגלה האור שלמעלה מהם, 

בתכלית  פשוט  הוא  הספירות  של  האור  כאמור, 
הפשיטות ללא ציור ו'גוון', בניגוד לכלים, שמגדירים 
עם  מאוחד  האור  לכן,  אותו.  ו'מציירים'  האור  את 

מקורו ומגלה אותו באופן נעלה יותר. 

בריאה  )שבעולמות  שהמלאכים  נתבאר,  קודם 
הלבוש  זהו  אך  ל'לבוש'.  נמשלו  עשייה(  יצירה 
בדרגה הנמוכה ביותר, שעליו נאמר "כלבוש תחליפם 
שדומים  הספירות,  כלי  גם  יותר,  בעומק  ויחלופו". 
לאברי הגוף, קרויים לבושים, כמו שעל הגוף עצמו 
נאמר )איוב י, יא( "עור ובשר תלבישני", אך זהו 'לבוש 
המאוחד' שלא ניתן להחליפו. בדקות עוד יותר, אפילו 
ב(  קד,  )תהלים  כדכתיב  לבוש,  קרוי  הספירות  של  האור 
יותר,  עוד  נעלה  זה  'לבוש'   – כשלמה"  אור  "עוטה 
הגוף  מהות  מאוחדים,  שהם  למרות  ונפש,  בגוף  כי 
שונה ממהות הנפש. אך ה'אור' אין בו שום ציור, וכל 
גילוי מה שלמעלה ממנו. אם הכלים הם  עניינו הוא 

עח( וכדברי ה'עבודת הקודש' )חלק א, פרק ח(: "אור אין 
סוף הוא שלימותא דכולא, כשם שיש לו כח בבלתי בעל גבול 
כך יש לו כח בגבול, שאם תאמר יש לו כח בבלתי בעל גבול ואין 
לו כח בגבול הרי אתה מחסר שלימותו ואין סוף הוא שלימותא 

דכולא". 
הוא  גדולה. מצד אחד הקב"ה  יש מעלה  הגבול  בכח  גם 
שום  ציור,  ללא  שני,  מצד  אך  וציור,  גבול  גדר  מכל  למעלה 
לפועל(  )ששייך  רצון  כל  כי  בפועל.  להתגלות  יכול  אינו  רצון 
הוא הגדרה ו'כיוון', שיהיה באופן כזה דווקא ולא אחר. הקב"ה 
רצה בתורה ומצוות, ובחר בישראל, ולכן נבראו העולמות. כדי 
שהרצון יתגלה בפועל במצוות גשמיות ובנבראים מוגבלים, הוא 

צריך להיות מוגדר. 

שקופה  זכוכית  כמו  הוא  האור  צבועה,  זכוכית  כמו 
ונקייה, שניתן לראות דרכה את הדבר שבתוכה  זכה 
ללא שום תערובת אחרת. זו אמיתית עניין ה'ספירה' 

מלשון זכות ובהירות.

גילוי המאור

ומכל שכן בהמדריגות שלמעלה מאצילות, שעל 
להתגלות  שאפשר  מה  כל  מתגלה  האור  ידי 

מהמאור, 

בתכלית  שהם  למרות  דאצילות,  האורות  גם 
הזיכוך, ואין בהם שום ציור, עצם זה שהכלים יכולים 
שייכות  איזו  להם  שיש  מורה  זה  ציור,  בהם  לפעול 
שמאפשרת  הגבלה,  איזו  יש  באור  גם  כלומר:  לזה. 
זה  כל  'מצויר'.  כאור  שיראה  עד  בו,  לפעול  לכלים 
הוא באור דאצילות, שהוא 'בגדר' התלבשות בכלים, 
ודווקא בו הכלים יכולים לפעול ציור. האור שלמעלה 
מאצילות )ובכללות: ספירת הכתר – הרצון העליון( 
לא  הם  בכלים,  יתלבש  אם  וגם  לגמרי,  פשוט  הוא 

יפעלו בו כלוםעט.

שמבאר  הפרדס,  משל  אחרות,  ]במילים 
כמו  שהם  הכלים,  מצד  רק  נוצר  שה׳גוון׳ 
דאצילות,  לאור  רק  מתאים  צבועה,  זכוכית 
לאור  לפעול.  יכולה  צבועה׳  ׳זכוכית  שבו 
הוא  כי  יועיל,  לא  זה  מאצילות,  שלמעלה 
הוא  )ולכן  התלבשותפ  מ׳גדר׳  אפילו  למעלה 
הכתר  כמו  ׳מקיף׳,  מלשון   – ׳כתר׳  נקרא 

שהוא מעל לאדם([.

להגדיר  יכולים  היו  הכלים  אם  לזה:  פשוטה  ראיה  עט( 
צריך  היה  לא  אזי  מאצילות,  שלמעלה  האור  את  גם  ו'לצייר' 
לגלות את האור של האצילות, היה ניתן 'להסתפק' באור הכתר 
שלמעלה מאצילות, והכלים יפעלו בו גופא ציור )וראה על דרך 

זו בד"ה 'היושבת בגנים' תשי"ג סעיפים ב-ג, ובביאור שם(.
באיבר  מתלבש  שבנפש  הראייה  כשכח  לזה:  דוגמא  פ( 
לפני ההתלבשות הכח  בכלי.  זה משל להתלבשות האור  העין, 
לו  ונותנת  אותו  מגדירה  באיבר  וההתלבשות  יחסית,  'פשוט' 
רוחני,  כח  הוא  שבנפש  הראייה  שכח  שלמרות  מובן,  'ציור'. 
הוא 'מותאם' להתלבשות באיבר העין. עצם הנפש ממש, גם אם 
'תתלבש' באיבר העין, זה לא יפעל כלום, כי רק כח שמלכתחילה 
יש לו איזו שייכות לכלי, הכלי יתאחד אתו ו'יצייר' אותו )וראה 

בהרחבה בד"ה 'היושבת בגנים' תשי"ג שבהערה הקודמת(.
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את  מבטא  מאצילות,  שלמעלה  הכתר  זה,  לפי 
הבורא, עוד יותר מג' הדרגות שנמנו כאן – המלאכים, 
כלי הספירות, ואור הספירות. דווקא על ידו "מתגלה 
כל מה שאפשר להתגלות מהמאור" )"מאור" = מקור 
האור. זה משל לעצמות הבורא שלמעלה מ'גילויים'(. 

צמצום  לאחר  נתהווה  הכתר  שגם  ]למרות 
האורפא, הוא מגלה את האור שלפני הצמצום. 
הבדל  שקיים  מקומותפב,  בכמה  וכמבואר 
כל  הנפש.  כוחות  לשאר  הרצון  בין  מהותי 
וחסד  חכמה  כמו  האדם,  שבנפש  הכוחות 
מה  דבר.  מציאות  איזה  זאת  בכל  הם  וכו׳, 
הנפש,  על  נוסף  ׳כח׳  אינו  הרצון,  כן  שאין 
לאיזה  ומשיכתה  עצמה  הנפש  הטיית  אלא 
חכמה,  דבר  איזה  השכיל  כשאדם  )לכן  דבר 
אך  נשארת,  החכמה  קיים,  לא  האדם  אם  גם 
לרצון אין שום משמעות מבלעדי הרוצה(. זו 
גם הסיבה שברצון לא משנה כל כך אם הרצון 
פעוט  לדבר  או  ערך  ויקר  נעלה  לדבר  הוא 
הדבר  על  אינה  ברצון  ההדגשה  כי  ביותר, 
בעצמו  הרוצה  על  אלא  )ה׳חפצא׳(,  שרוצים 

)ה׳גברא׳(.

שונה  העליון(  )הרצון  הכתר  למעלה,  גם 
והמידות  )השכל  דאצילות  מהספירות 
לכן  ממש.  העצם  את  מגלה  והוא  העליונים(, 
׳פעוט׳  בעניין  הוא  הכתר  אם  משנה  לא  גם 
)וכנ״ל שמציאותו נתהוותה לאחר הצמצום(, 

כי ההדגשה היא על הרוצה )הבורא( עצמו[.

ובפרט  הללו,  הדרגות  כל  מעלת  למרות 
שמגלה  מאצילות,  שלמעלה  הכתר  מעלת 
בוחר  אינו  הפיקח   – שאפשר״  מה  ״כל  את 
בזה )וזו פקחותו העצומה(, והוא בוחר דווקא 

בעצמות הבורא ממש:

פא( ראה נספח ערך 'צמצום ואור הקו'.
פב( ראה הערה כט בד"ה 'היושבת בגנים' הנ"ל, ובנסמן 

שם.

אנא  בהמלך,  אלא  בהם  רוצה  אינו  מקום,  מכל 
נסיב מלכא.

דאיין גן עדן

וממשיך:

ויש לומר, שזהו גם דיוק לשון אדמו"ר הזקן "איך 
עולם  דאיין  ניט  וויל  איך  עדן  גן  דאיין  ניט  וויל 
הבא", דהגם שהגן עדן והעולם הבא הם "דאיין גן 
שהגילויים  לזה  דנוסף  הבא",  עולם  "דאיין  עדן", 
נעלים  גילויים  הם  עצמם  הבא  ודעולם  עדן  דגן 
ביותר מתגלה על ידם כל מה שאפשר להתגלות 
מהמאור, מכל מקום אינו רוצה בהם, וכל רצונו 

הוא בהעצמות, דיך אליין.

עולם  ו"דאיין  עדן"  גן  "דאיין  במילים  ההדגשה 
הבא  והעולם  עדן  הגן  על  שמדובר   – היא  הבא" 
הנפלאים  הגילויים  על  רק  מדובר  אין  כלומר,  שלך. 
שיש בגן עדן והעולם הבא מצד עצמם, אלא גם על 
כך שמתגלה שם כל מה שאפשר להתגלות מהבורא 
הגילויים שלמעלה מאצילות(. אך אדמו"ר  דרך  )על 
הזקן לא הסתפק בשום 'גילוי' נעלה, ורצה דווקא את 

עצמות הבורא ממש!

מתבטאת  עצמו,  במלך  הבחירה  לסיכום: 
בדביקותו:  אומר  היה  הזקן  שרבינו  במשפט 
״איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דאיין גן 
איך  כו׳,  הבא  עולם  דאיין  ניט  וויל  איך  עדן, 

וויל מער ניט אז דיך אליין״.

גם כלי הספירות, מגלים את הבורא, ועל אחת 
כמה וכמה אורות הספירות, והאור שלמעלה 
שאפשר״  מה  ״כל  שמגלה  מהספירות 
מה״מאור״. אך הפיקח בוחר דווקא ב״מאור״ 
עצמו, ולא בשום גילוי אור נעלה ככל שיהיה.

עדן״  גן  ״דאיין  הזקן  רבינו  הדגשת  גם  זו 
ו״דאיין עולם הבא״ – אמנם מתגלה שם ״כל 
מה שאפשר״ מהבורא, אך אדמו״ר הזקן רצה 

לדבוק בעצמות הבורא ממש.
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הקשר בין הפירושים

עניינים  כמה  ויבאר  יוסיף  ואילך,  זה  מסעיף 
בקשר לפירוש החדש במדרש:

אחד,  דבר  על  פירושים  כמה  כשיש  ראשית, 
צריך להיות קשר, ש׳יאחד׳ את הפירושים. כי 
הם  שגם  ומסתבר  אחד,  עניין  מבארים  כולם 
ובלשון  רבדים(.  בכמה  )שנאמר  אחד  פירוש 
הגמרא )נדה סא, ב(: ״מדאפקינהו רחמנא בחד 
לישנא״ )=מכך שהתורה בחרה להשמיע לנו 
קשר  שיש  מוכח  אחת,  בלשון  עניינים  כמה 

ביניהם(.

בדברי  פירושים  שלושה  הובאו  במאמר  כאן 
פירוש  הובא  ג(  )סעיף  בתחילה  המדרש. 
שהאומות טעו בשיתוף או בעבודה זרה ממש, 
בחירה,  יש  ומזלות  שלכוכבים  חשבו  הם  כי 
לאחר  לממוצעים.  ומעלה  ׳חשיבות׳  ונתנו 
שהוויכוח  נוסף,  פירוש  הובא  ד(  )סעיף  מכן 
בין הפיקח שמייצג את ישראל לאומות הוא, 
והפיקח  לעצמם,  השפעה  רוצים  שהאומות 
ז(  )סעיף  כך  ואחר  המלך.  את  לעבוד  רוצה 
הובא פירוש עמוק עוד יותר, שהוויכוח הוא 
בספירות  בוחר  לא  שהפיקח  גופא.  בקדושה 
ובדרגות האלוקיות הנעלות ביותר, ורוצה רק 

את עצמות המלך.

כמה  מצינו  הראשונים  הפירושים  שני  בין 
בין  אך  דלעיל(.  בהערות  שנתבאר  )וכפי  קשרים 
כל  אין  לכאורה  השלישי  לפירוש  שניהם 
קשר, ואדרבה הם הפכיים מהקצה אל הקצה, 
כי שני הפירושים הראשונים שוללים בחירה 
ואילו  ממש(,  זרה  לעבודה  )ועד  בקליפה 
בפירוש השלישי כלל לא מדובר על ׳קליפה׳, 
גופא.  שבקדושה  בדרגות  בחירה  על  אלא 
הפירושים  כל  בין  ולקשר  לתווך  ניתן  כיצד 

הללו?

תוך כדי ביאור הקשר בין הפירושים, תתווסף 
בהירות גם בכללות העניין. לעיל הובא משל 
לארמון  שנכנסים  מאנשים  טוב,  שם  הבעל 
שיש  ועצום׳  יקר  מה׳הון  ומתפעלים  המלך, 

בהיכלות השונים שבארמון, ואינם נכנסים אל 
המלך בעצמו. במשל מבואר, שדרושה חכמה 
בהיכלות,  להתעכב  לא  מיוחדת,  ופקחות 

ולהידבק אך ורק במלך.

ביאור.  דרוש  עדיין  בנמשל  לכאורה  אך 
כשמדובר באדמו״ר הזקן, שיודע את המעלות 
וכו׳,  והספירות  הבא  והעולם  עדן  הגן  של 
את  רק  ורוצה  עליהם,  מוותר  זאת  ולמרות 
נוגע כל  זה לא  זו חכמה. אך  העצמות ממש, 
כך אלינו. האם יש חשש שגם לנו יהיה ׳ניסיון׳ 

לבחור בספירות ולא בעצמות הבורא?

נתפלל  שלא  לומר  כאן  הכוונה  שאין  ברור 
הובא  )ספרי,  בחז״ל  מפורש  הרי  זה  לספירות. 
ז(  ד,  )דברים  הפסוק  על  ב(  פרק  לב  שער  בפרדס 

למידותיו״.  ולא  ״אליו,   – אליו״  קראנו  ״בכל 
הזקן  רבינו  כוונת  הייתה  לזה  לא  ובוודאי 

בדביקותו.

לאידך, ברור ופשוט שלא ניתן ׳לוותר׳ על כל 
הדרגות שלמעלה, שהרי כל מאמרי החסידות 
)ועוד  אלו  דרגות  אודות  בביאורים  מלאים 
כוונת  מה  כן,  ואם  קבלה(,  בספרי  לזה  קודם 
אם  במלך,  רק  אלא  בהן  רוצה  שאינו  הפיקח 

כן, מדוע צריך ללמוד אודות הדרגות הללו?

כל  בין  והתיווך  הקשר  את  יבאר  כאן 
הפירושים במאמר, ובמהלך הביאור יובן כל 

העניין: 

ט( ויש לומר, דפירוש זה באנא נסיב מלכא שאינו 
רוצה בהדרגות )דקדושה( שלמעלה אלא 
כפשוטו  מלכא  נסיב  דאנא  והפירוש  בהעצמות, 
)שאינו עובד להכוכבים ומזלות(, שייכים זה לזה. 

בסעיף זה, אינו מבאר כיצד כל שלושת הפירושים 
קשורים יחד. כאן יבאר רק, שמצד אחד יש קשר בין 
קשר  רואים  שני,  ומצד  והשלישי,  הראשון  הפירוש 
כל  בין  )הקשר  והשלישי  השני  הפירוש  בין  דווקא 

הפירושים יבואר בסעיף הבא(.

סעיף ט
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עיקר וטפל

הפירוש  בין  הקשר  את  מסביר  תחילה 
השלישי לפירוש השני:

בשמים  לי  דמי  שהאהבה  הידוע  פי  על  זה  ויובן 
שאינו רוצה בהגילויים דגן עדן אלא בעצמות אור 
אין סוף, אף שבגן עדן ישאר במציאותו ויהיה לו 
)נהנים מזיו השכינה( מה  ותענוג באלקות  השגה 
שאין כן מצד הגילוי דעצמות אור אין סוף יתבטל 
עדן  דגן  שהגילוי  מכיון  מקום,  מכל  ממדריגתו, 
ערוך  )זיו השכינה(, שבאין  רק הארה בלבד  הוא 
לגבי עצמות אור אין סוף, הוא בוחר בהעיקר ולא 

בהטפל. 

כפי שנתבאר לעיל, יש שני סוגי אהבה: "אהבה 
היהודי  זוטא",  ב"אהבה  רבה".  ו"אהבה  זוטא" 
עדן,  בגן  כמו  מה',  והארה  זיו  של  בגילוי  מסתפק 
ש"צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה". כיוון שזה 
במציאותו,  להישאר  יכול  האדם  מצומצם,  גילוי 
היא  רבה"  "אהבה  ה'.  מנועם  להתענג  ולהמשיך 
יתברך ממש,  רוצה להתאחד עם עצמותו  כשהיהודי 

אף שעל ידי זה תתבטל מציאותו לגמרי.

זו האהבה שעליה נאמר "מי לי בשמים" )כנ"ל בסעיף 
"כלה  ממשיך:  שלאחריו  בפסוק  מיד  ואכן,  הקודם(, 

וביטול  לכיליון  מביאה  זו  אהבה   – ולבבי"  שארי 
מציאות האדם.

זוטא"  "אהבה  בדרגת  בוחר  אחד  יהודי  מדוע 
יודעים  שניהם  רבה"?  "אהבה  בדרגת  אחר  ויהודי 
היטב, שעצמותו יתברך היא העיקר, וה"זיו" הוא רק 
מוכן  לא  שהוא  בגלל  רק  ב"זיו"  בוחר  האדם  טפל. 

לוותר על מציאותו ולהתבטל לגמרי. 

'לגרמי'' בדקות

ה״אהבה  בדרגת  שבוחר  היהודי  בדקות, 
זוטא״ הוא רוצה ׳לגרמי׳׳. לא ה״אהבה זוטא״ 
עצמה היא לגרמי׳, כי גם בדרגה זו הוא רוצה 
היה  הוא  זה  )ובשביל  לאלוקות  להתקרב 
מה  אך  הזהפג(,  עולם  תענוגי  על  לוותר  צריך 

פג( וכמאמר הידוע )חובות הלבבות שער ח )שער 'חשבון 

שהוא מעדיף ׳טפל׳ )״זיו״( על ׳עיקר׳ )עצמות 
שתתבטל  ירא  שהוא  בגלל  זה  הבורא(, 

מציאותו, וזה שיקול של ׳לגרמי׳׳פד!

דגן  בהגילויים  בוחר  הוא  דכאשר  מובן,  ומזה 
עדן )שהם כלא חשיב לגבי עצמות אור אין סוף( 
במציאותו  שישאר  בכדי  שלו,  הלגרמי'  בשביל 
ידי  )על  מזה  שיבוא  אפשר  השכינה,  מזיו  ויהנה 
שיודע שההשפעה  דהגם  וכו'(  ריבוי השתלשלות 
המות  ממקום  נמשכת  היא  שרים  הע'  ידי  שעל 
בהשפעה  ירצה  מקום  מכל  ה(,  סעיף  סוף  )כנ"ל 
זו יותר מבההשפעה שמהקדושה, בכדי שיהיה לו 

שפע בריבוי. 

ה',  את  שאוהב  צדיק,  ביהודי  אמנם  מדובר 
על  מוותר  שהוא  זה  אך  העולם.  בתענוגי  ושמואס 
זה  מציאותו,  שתתבטל  ירא  כי  בטפל  ובוחר  העיקר 
מורה שעדיין הוא מעדיף את מציאותו האישית, ואינו 

מסוגל להתעלות ממנה לגמריפה.

בכלי  ומים  אש  ישכנו  כה(, ש"כשם שלא  אופן  ג  פרק  הנפש'( 
אחד, כך לא ישכנו בלב אחד אהבת ה' ותענוגי עולם הזה".

תורה".  בלקוטי  הלשון  הוא  "כן  כותב:   74 בהערה  פד( 
ניתן לקרוא ליהודי שיש לו  מצד הסברא וההיגיון, לא  כלומר: 
'אהבה זוטא' שהוא רוצה "לגרמיה" )כי גם 'אהבה זוטא' היא 
הלשון  הוא  "כן  זאת,  בכל  אך  בקדושה(.  מאד  גבוהה  דרגה 
כי  "לגרמי'"(.  לזה  גם  קורא  הזקן  )אדמו"ר  תורה"  בלקוטי 
בדקות, ההעדפה של סוג אהבה זו, היא בגלל שהאדם אינו בטל 

לגמרי לאלוקות )כבפנים(. וראה הערה הבאה.
אך  ה'  את  שאוהב  ליהודי  דוגמא  מעין  להביא  ניתן  פה( 
נשאר במציאותו, מהמובא )ליקוטי דיבורים חלק א נו, א( בשם 
רבינו הזקן, ש"כל ענין החסידות הוא לשנות טבע מידותיו. לא 

רק לשנות מידותיו הטבעיים אלא גם – טבע מידותיו". 
כלומר: בעבודת ה' על פי דרך החסידות, יש שני שלבים. 
הדרגה הראשונה היא, כשהאדם משנה את 'מידותיו הטבעיים' 
– למשל: אדם שמטבעו נוטה לקו החסד והאהבה, הוא עובד על 
עצמו שהאהבה תהיה אך ורק לה'. בדרגה זו האדם לא הפך את 
טבעו, הוא נשאר בקו האהבה, אלא שהגיע למסקנא שרק את ה' 
ראוי לאהוב, והוא אכן אוהב רק את ה'. לפי זה, אם אותו אדם 
היה מטבעו בקו היראה, הוא לא היה מגיע לאהבת ה', כי הוא לא 

'הופך' את טבעו, אלא רק 'מכוון' אותו לקדושה.
'טבע  יותר היא, כשהאדם משנה לגמרי את  דרגה גבוהה 
הופך את מציאותו,  הוא  היראה,  היה בטבע  אם  וגם  מידותיו', 

ופועל שתהיה לו גם אהבה לה'.
מואס  האדם  זוטא',  ל'אהבה  דומה  הראשונה  הדרגה 
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כמו שבחולי הגוף, כשיש פתח הכי קטן לקלקול, 
זה יכול להידרדר לקלקול וחולי גדול, כך גם בחולי 
יכולה  'לגרמי'',  של  זו  'דקה'  מהעדפה  הנפשות. 
ועד  'לגרמי'',  של  יותר  גסה  העדפה  להשתלשלפו 
ריבוי  בקלות  לקבל  שיעדיף  עניינו,  כל  יהיה  שזה 
שפע לעצמו ממקום המוות והקליפה, בדיוק כטעות 

האומות שנתבארה בסעיף דפז. 

)שהדוכסים  השלישי  הביאור  בין  הקשר  זה 
ד  שבסעיף  השני  לביאור  גופא(,  בקדושה  הם  וכו' 
נוגע  ואין  רוצים לקבל שפע לעצמם,  )שהאומות רק 

להם מקור השפע(. 

ממלא, סובב, עצמות

לביאור  השלישי  הביאור  בין  מקשר  כעת 
הראשון )שבסעיף ג(:

ועל דרך זה הוא גם בנוגע להטעות של העובדים 
למציאות  אותם  שמחשבים  ומזלות  לכוכבים 
או  עצמם,  ומזלות  מהכוכבים  באה  )שההשפעה 

שיש להם בחירה על כל פנים להשפיע(.

בעצמות  ולא  עדן  דגן  בהגילויים  שרוצה  דמזה 
לענין  חשיבות  נותן  שהוא  היינו  סוף,  אין  אור 
ידי  )על  מזה  שיבוא  אפשר  להעצמות,  שמחוץ 

הכל  אך  העיקר,  הוא  שאלוקות  בזה  ומכיר  העולם,  בתאוות 
רבה',  ל'אהבה  דומה  השנייה  הדרגה  מציאותו.  לגדרי  בהתאם 
כפי  רק  הוא  עניינו  וכל  מציאותו,  את  לגמרי  מבטל  האדם  כי 

שהקב"ה רוצה.
השתלשלות  ריבוי  ידי  "על  וכותב  מדייק  במאמר  פו( 
טבעות,  שלשלת  כמו  היא,  כן  כשמה  'השתלשלות',  )כי  וכו'" 
אפשר  אי  ולכן,  שמעליה.  בטבעת  וקשורה  אחוזה  טבעת  שכל 
שמ'השתלשלות' לחוד יתהווה מקדושה )אהבה זוטא( עניין של 
קליפה, גם אם יהיו אין סוף דרגות. לכן מוסיף "וכו'" )ובמאמר 
ומסכים  השתלשלות  כמה  "לאחרי  הוא:  הלשון  מוגה  הבלתי 
ופרסאות וכו'"(, וכוונתו, שיש עוד אופני ירידה, שאינם מכונים 
'השתלשלות', שמהם יכולה להיווצר מציאות של קליפה. וכפי 
הכלים  שבירת  ידי  על  נוצרה  הקליפות  שהתהוות  מצינו  שאכן 
)כדלעיל(, והיינו בדרך נפילה ושבירה, ולא על ידי 'השתלשלות'.

פז( ועל דרך מאמר חז"ל )שבת קה, ב(: "כך אומנתו של 
יצר הרע: היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד 

שאומר לו עבוד עבודה זרה".

ריבוי השתלשלות וכו'( שיתן חשיבות להכוכבים 
ומזלות, שיש להם בחירה בהשפעתם, ויתירה מזו 

שההשפעה היא מהם עצמם ח"ו. 

לעיל  להקדים:  יש  כאן,  הנאמר  את  להבין  כדי 
 – דרגות  שתי  שיש  הזהר,  דברי  הובאו  כח  הערה 
כל  'ממלא  עלמין'.  כל  ו'סובב  עלמין'  כל  'ממלא 
עלמין' הוא אור אלוקי מצומצם, שמהווה את הבריאה 
המקבלים,  אל  יורד  זה  שאור  מכיוון  בה.  ומלובש 
את  יש  מזה,  הוא מצומצם. למעלה  יחס,  להם  ונותן 
לעולמות.  יחס  נותנת  אינה  זו  דרגה  ה'סובב'.  דרגת 
בדרגה זו האור מאיר כפי שהוא מצד המשפיע, ולכן 
זהו אור בלתי מוגבל )וכפי שהוסבר שם שזהו החילוק 

בין 'אור' ל'שפע'(.

ה'מאור'  וכמו  יותר.  עוד  נעלה  עצמו,  הבורא 
שלמעלה מה'אור', וכדלעיל.

מהנבראים  ערוך  באין  נעלות  אלו,  דרגות  שלוש 
באופן  הוא  ערוך'  ה'אין  דרגה,  בכל  אך  התחתונים. 
שונה. גם דרגת הממלא, נעלית באין ערוך מהנבראים, 
כי היא מהווה אותם מאין ליש, והמהווה נעלה באין 

ערוך מהמתהווה, כמובן בפשטות.

מתבטא  ערוך'  ה'אין  הסובב,  בדרגת  כשמדובר 
באופן אחר לגמרי. בדרגת הממלא, יש ב'דקות' איזה 
זה  לנבראים. עצם  בין הכח המהווה  כביכול  'דמיון' 
להם  שיש  מורה  זה  אותם,  לברוא  'מתעסק'  שהוא 
חשיבות אצלו. בעומק יותר, דרגת ה'ממלא' מבטאת 
את 'סדר ההשתלשלות' – כלומר סדר מסודר, שדרגה 
מזו,  למטה  זו  שנייה,  מדרגה  משתלשלת  אחת 
מלמעלה עד למטה. בדרגת הממלא, כביכול הבורא 
קבע שיש עליון ויש תחתון. ובעליון יש 'מעלה' על 

התחתון. 

אם יש כללים ויש מעלות, סוף סוף גם לתחתון יש 
את המעלות שלו. גם אצל הנבראים יש מעלה למין 
ה'מדבר' על מין ה'חי', ול'חי' יש מעלה על ה'צומח', 
המהווה  הכח  שמעלת  נכון  ה'דומם'.  על  ול'צומח' 
היא באין ערוך ממעלת הנבראים, אך גם לנבראים יש 

איזו מעלה, גם אם היא פעוטה ביותר. 

]במילים אחרות: יוצא, שההבדל בין הנבראים 
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ב׳כמות׳.  הבדל  כמו  הוא  המהווה  לכח 
לנבראים יש מעלה קטנה מאד, ולכח המהווה 
יש מעלה גדולה מאד. למרות שההבדל הוא 
קיצוני, ההבדל הוא בגודל המעלה. וסוף סוף, 

גם אור הממלא הוא מוגבל[.

בדרגת הסובב, כלל לא עושים חשבון. דרגה זו, 
של  עניין  מכל  ולמעלה  מהשתלשלות,  למעלה  היא 
אמנם  שהקב"ה  בטעות  לחשוב  ניתן  והיגיון.  סדר 
ברא את העולם יש מאין, אך מה שיש בעולם כללים, 
דבר  זה  משניים,  יותר  הם  ששלושה  למשל  כמו 
העולם,  שנברא  אחרי  כלומר  עצמו,  בזכות  שקיים 
נוצר הכלל ששלושה הם  ויש ריבוי נבראים, ממילא 
הללו  ה'כללים'  גם  נכון.  זה  אין  אך  משניים.  יותר 
הם  מהעולם,  שלמעלה  הסובב  ובדרגת  נבראים.  הם 
יהיו  ששניים  ייתכן  הסובב  בדרגת  קיימים.  לא  כלל 
דבר  זה  ש'מעלה'  ההבנה  כל  וגם  משלושה,  יותר 
רצוי ו'חיסרון' זה דבר לא טוב, זה גם 'כלל'. בדרגת 
שום  אין  יב(.  קלט,  )תהלים  כאורה"  "כחשכה   – הסובב 

מעלה ב'מעלה', ושום חיסרון ב'חיסרון'.

ממילא, ה'אין ערוך' של הסובב הוא באופן אחר 
לגמרי. זה לא שלסובב יש מעלה מיוחדת שהיא מאד 
מעלה  שום  אין  הסובב,  מצד  אלא  מהעולם,  נעלית 
בשום דבר, ולגבה, הדומם, והצומח, והחי והמדבר, 
"כחשכה  ממש.  בהשוואה  הכל  וחסרונות,  מעלות, 

כאורה"פח.

יתברך,  עצמותו  על  כשמדובר  הסובב.  מצד  זה 
הסובב,  יותר:  עוד  נעלה  באופן  הוא  ערוך'  ה'אין 
ואין  אצלו,  בהשוואה  שהכל  בזה  'מוגבל'  כביכול 
הבדלים.  יש  העצמות  מצד  דווקא  אך  הבדל.  שום 
וההבדלים הם – מה שהוא )הבורא( רוצה. אם הבורא 
רוצה עניין מסוים, זהו הדבר הנעלה והאמיתי ביותר 
)גם אם מצד עצמו הוא הדבר הכי פעוט(, ואם הבורא 

לגבי  ג  בסעיף  לעיל  שהוסבר  למה  קצת  דומה  זה  פח( 
שהוסבר  מה  אך  ממעלתה.  נובעת  לא  העלה  שתנועת  הרוח, 
שם, זה גם מצד דרגת הממלא. גם מצד הממלא, לא ניתן לייחס 
לרוח שום חשיבות ומעלה. כי הכל הקב"ה עושה. אך מצד דרגת 
ומטה  וחיסרון, מעלה  עניין של מעלה  לא שייך בכלל  הסובב, 

)וראה בהמשך הביאור בפנים(.

ואפס  אין  הוא  הדבר,  מהו  משנה  לא  בו,  חפץ  אינו 
ממשפט.

'באין  נעלה  שהבורא  לומר  אפילו  ניתן  לא  כאן 
בהשוואה  ושהכל  ערוך',  באין  'נעלה  גם  כי  ערוך', 
דברים  כביכול  כאן  יש   – יחס  של  סוג  זהו  לגביו 
שנמדדים לעצמם, וכביכול 'נקבע' שהכל בהשוואה. 
מצד העצמות, הכל תלוי רק ברצונו, אם הוא רוצה – 

זה הכל, ואם לא – אז אין כלוםצ.

הכי  בספירות  גם  יתברך,  עצמותו  מצד  זה,  לפי 
שהוסבר  כפי  עצמן.  מצד  ומעלה  'ערך'  אין  נעלות, 
לעיל בסעיף ג, שב'ממוצעים' אין מעלה מצד עצמם 
שגורמת או מסייעת לשפע, והכל הוא רק הבורא ואין 
אין  ביותר.  העליונים  ב'ממוצעים'  גם  זה  כך  בלתו, 
שום מעלה או עניין ב'עשר ספירות' דווקא )ועל דרך 
המובא בכמה מקומותצא, שמצד העצמות היו יכולות 
להיות "ספירות אין קץ" או בכלל באופן אחר לגמרי(, 
וכך זה בכל הדרגות, הכל הוא אך ורק הבורא, ואפס 

זולתו.

וזה הקשר בין הביאור השלישי לביאור הראשון. 
או  לספירות  ויחס  חשיבות  איזו  כשנותנים  כאן,  גם 
לאיזו דרגה אלוקית נעלית ככל שתהיה )ה'ממוצעים' 
ריבוי  ידי  )"על  מזה  להשתלשל  יכולה  העליונים(, 
השתלשלות וכו'"צב( נתינת יחס ל'ממוצעים' הנחותים, 
לכוכבים ולמזלות, ולכוחות הטבע השונים, וכמבואר 

באריכות בסעיף ג.

היא  הטעות  אחת:  הטעות  נקודת  כאן  גם 

פט( לכן דווקא מצד העצמות, יש בחירה בישראל, ובחירה 
בתורה ומצוותיה. וזו בחירה עצמית, וכפי שיוסבר בסוף המאמר.
צ( זה מקביל למבואר לעיל ריש סעיף ה בנוגע לשלושת 
הדרגות 'פנימי', 'מקיף' ו'פנימיות המקיף'. גם שם, האור הפנימי 
נעלה אמנם מהמקבל, אך גם הוא אור מצומצם ומוגבל. האור 
'פנימיות  מוגבל.  ובלתי  המקבל,  מגדרי  לגמרי  נעלה  המקיף, 
המקיף' היא למעלה גם מהאור המקיף, ודווקא מדרגה זו באה 

הבחירה בישראל ובתורה ומצוות, כנ"ל בהרחבה שם.
'הנחות הר"פ' עמ' קסט,  צא( ראה מאמרי אדמו"ר הזקן 

ועוד.
צב( גם כאן מוזכרת אותה לשון כמו קודם. וכפי שהעניין 

נתבאר לעיל הערה פו.
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עצמו.  מצד  מעלה  איזו  יש  שב'ממוצע'  שחושבים 
בכוחות הטבע הטעות היא שיש 'מעלה' בטבע הרוח 
כי  )אם  טעות  אותה  זו  האלוקיות  ובדרגות  להניע, 

בדקות ובעדינות( – שיש דבר נעלה מצד עצמו.

לספירות  וחשיבות  יחס  מנתינת  להגיע  ניתן  כך 
וזו  ח"ו,  זרה  ולעבודה  ל'שיתוף'  יותר(  )ולמעלה 

השייכות בין הפירושיםצג.

'בדוגמת' דאיין גן עדן

על  מדובר  היה  אם  ביאור:  דרוש  עדיין  אך 
שזו  מובן  עצמן,  לספירות  חשיבות  נתינת 
בגלל  היא  בספירות  הרצון  הרי  אך  טעות. 
הקב״ה )ובסגנון רבינו הזקן  שעל ידן מתגלה 
כן,  ואם  הבא״(,  עולם  ״דאיין  עדן״  גן  ״דאיין 
אין כאן נתינת חשיבות לספירות, אלא לקב״ה 

שמתגלה על ידן?

על כך מוסיף:

מפני  הוא  עדן  בגן  כשרצונו  דגם  להוסיף,  ויש 
שהוא גן עדן של הקב"ה )"דאיין גן עדן"(, גם אז 
אפשר שיבוא מזה הטעות שיש להם )להכוכבים 
ומזלות( בחירה להשפיע ועד להטעות שההשפעה 
הכח  זו  טעות  לפי  שגם  מכיון  עצמם,  מהם  היא 
אלא(  עצמם  מצד  )לא  הוא  להשפיע  להם  שיש 
ג  סעיף  כנ"ל  זה  על  אותם  מינה  שהקב"ה  מפני 

)בדוגמת "דאיין גן עדן"(. 

 – הבורא  גילוי   – היא  הספירות  מעלת  אמנם 
"דאיין גן עדן" ו"דאיין עולם הבא", אך עדיין צריך 
שרק  בספירות  מעלה  איזו  שיש  לחשוב  לא  להיזהר 
בחר  שהקב"ה  מה  להתגלות.  הבורא  יכול  דרכן 
ידי הספירות, זה אך ורק מצד החלטת  להתגלות על 

לפירוש  הקשר  את  מבאר  שקודם  הסיבה  לכאורה  צג( 
השני, ורק אחר כך חוזר לבאר את הקשר לפירוש הראשון, כי 
ירידה מרצון בספירות ובדרגות נעלות, לענייני  כאן מדובר על 
קליפה, ועד לשיתוף ועבודה זרה. לכן, קודם מבאר איך נעשית 
ואחר  השני(,  כהפירוש  שפע,  לקבל  )לרצון  לקליפה  הירידה 
יותר, עד לשיתוף ועבודה זרה )כהפירוש  יורדים עוד  כך כיצד 

הראשון(.

רק  הן  הספירות  הספירות.  מעלת  מצד  ולא  הקב"ה, 
'כגרזן ביד החוצב'צד, והכל הוא רק הקב"ה.

טעות בעניין זה, יכולה להוביל לטעות שנתבארה 
בסעיף ג, שגם לכוכבים ולמזלות ולכוחות הטבע יש 
לטעות  ועד  בהשפעה,  חלק  להם  יש  ולכן  'מעלה' 
גם  כי  הארץ,  את  לגמרי  בידם  עזב  הכי חמורה שה' 
שם, טענת האומות הייתה "בדוגמת דאיין גן עדן" – 
האומות טענו, שהקב"ה מינה את הכוכבים והמזלות, 

ואם כן, הם כביכול מגלים אותו...

ולסיכום: אם יש עוד 'עניין' מלבד הבורא )אפילו 
בקדושה(, זה יכול לגרום לירידה מטה מטה!

ולכן:

נסיב  לאנא  מקום  נתינת  שום  יהיה  שלא  ובכדי 
)מעין  אצלו  שיעורר  ידי  על  הוא  וכו'  דוכסין 
ושמץ על כל פנים, שזהו בכחו של כל אחד ואחת 
גן  "דאיין  אפילו  לרצות  שלא  כדלקמן(  מישראל 

עדן", כי אם "מער ניט אז דיך אליין". 

לבחור  שלא  עבורנו  נוגע  מה  מובן  זה  לפי 
בספירות, כי הכל הוא אותו עניין – שאין שום דבר 

בעל חשיבות ומעלה חוץ מעצמותו יתברך.

בסעיף זה נתבארו שני עניינים, והם שייכים לכל 
של  הרגש  שלילת  הוא  הראשון,  העניין  ואחד.  אחד 
"לגרמי'" בתכלית, גם למי שלא משיג בדיוק מהו גן 
עדן ומה הן הספירות. יהודי צריך לעבוד על כך, שלא 
"הנחת  החסידות  ובלשון  דבר.  איזה  לעצמו  לרצות 
עד  להגיע  יכול  עצמו,  על  שחושב  יהודי  עצמותו". 
ממקום  אפילו  השפעה  להעדיף  האומות,  לטעות 

המוות והקליפה.

'ממוצע'  לשום  מעלה  לייחס  השני, שלא  העניין 
מצד  ורק  אך  הוא  הכל  כרוחני.  גשמי  כגדול,  קטן 
הקב"ה. דבר שהקב"ה רוצה בו – הוא הדבר המעולה, 
ומה שהקב"ה לא חפץ בו – הוא אין ואפס. גם טעות 

בעניין זה, יכולה להוביל לטעויות חמורות, כנ"ל.

את הקב"ה',  'לרצות   – ובכלל  אלו,  עניינים  שני 

צד( ואפילו פחות מזה, כדלעיל סוף סעיף ג.
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וחוץ ממנו לא לרצות בשום דבר – "מער ניט אז דיך 
אליין" – זו כמובן דרגה גבוהה מאד, אך "מעין ושמץ 
על כל פנים" שייך לכל אחד ואחד מישראל, וכל אחד 

מחויב להתייגע על כך.

תכלית הידיעה שלא נדעך

בקבלה וחסידות מבוארות כל הדרגות האלו, לא 
נוכל  ידן  כדי שעל  איזו מעלה, אלא  להן  לייחס  כדי 
להשיג מעט כמה ה'אין ערוך' בינינו לקב"ה. בקב"ה 
המעלות  רק  לא  שהוא  השלילה',  'ידיעת  רק  שייכת 
שאנו מכירים, אלא הרבה יותר מהן. אבל מה הוא כן 
אודות  לומד  שלא  יהודי  אך  להשגה.  ניתן  לא  זה   –
'לשלול'  מה  יודע  לא  גם  הוא  העילאיות,  הדרגות 
מהקב"ה, והוא שולל ממנו רק מעלות קטנות שהוא 
מכיר. ככל שלומדים על דרגה עילאית יותר, מבינים 
שהקב"ה הוא למעלה גם ממנה. זה הפירוש במאמר 
)בחינות עולם חלק ז פרק כ; עיקרים מאמר ב פרק ל; של"ה קצא, ב( "תכלית 

הידיעה שלא נדעך" – את 'אי הידיעה' בקב"ה ניתן 
שיהודי  אחרי   – הידיעה"  "תכלית  אחרי  רק  להשיג 

למד את מה שהוא יכול לדעת ולהשיג.

את  ג(  טוב  שם  )כתר  טוב  שם  הבעל  מבאר  כך 
רבה  איכה  ז;  א,  חגיגה  )ירושלמי  חז״ל  מאמר 
״אותי  יא(  טז,  )ירמיה  הפסוק  על  ב(  פתיחתא 

אותי  ״הלואי   – שמרו״  לא  תורתי  ואת  עזבו 
טוב,  ומבאר הבעל שם  ותורתי שמרו״.  עזבו 
שיש סבורים, שהיות שאי אפשר להשיג את 
הקב״ה, אין מה להתבונן גם במה שאפשר. וזו 
טעות, כי על ידי שמשיג כל מה שאפשר לדעת 
בשכל, הוא מבין כמה שאי אפשר להשיג. ועל 
ותורתי  עזבו  אותי  ״הלואי  הנביא:  מקונן  זה 
׳עוזבים׳  עצמו  הקב״ה  את  אמנם   – שמרו״ 
בי׳,  תפיסא  מחשבה  לית  כי  ולידע,  מלחקור 

ולדעת  להתבונן  שניתן  מה  הפחות  לכל  אך 
מתוך התורה, יש ללמוד ולדעתצה.

שההשגה  יא,  בסעיף  יותר  בעומק  יבואר  כך  על 
השכלית )ככל שאפשר( בגדלות ה', חשובה מאד, כי 
שורש ישראל ב'פנימיות המקיף', ולכן בנוסף לקשר 
ידיעה,  להיות  חייבת  באלוקות,  הנשמה  של  העצמי 

כדי שזה יחדור בפנימיות.

בא  לא  הספירות  אודות  הלימוד  זאת,  עם  אך 
את  בפנימיותנו  להחדיר  אלא  הספירות,  את  לרומם 

הביטול לעצמותו יתברך, כנ"ל.

השלישי  הפירוש  בין  הקשר  לסיכום: 
היא  הטעות  שבשניהם  הוא,  השני  לפירוש 
העדפת ה״לגרמיה״. בפירוש השלישי, יהודי 
ירא  כי  הבורא,  בעצמות  ולא  ב״זיו״  בוחר 
להשתלשל  יכולה  מזה  מציאותו.  שתתבטל 
הטעות שבפירוש השני, שאדם מעדיף לינוק 

מהקליפה, כי ממנה קל יותר לקבל שפע.

בין הביאור השלישי לביאור הראשון  הקשר 
חשיבות  נתינת  היא  הטעות  שבשניהם  הוא, 
מדובר  השלישי  בפירוש  ל׳ממוצעים׳.  ויחס 
מאד  נעלים  לממוצעים  יחס  נתינת  על 
הטעות  להשתלשל  יכולה  מזה  אך  בקדושה, 
לכוכבים  יחס  נתינת   – הראשון  שבפירוש 

ולמזלות ולכוחות הטבע השונים.

של  העמוק  הרצון  את  לעורר  היא,  העצה 
שום  לייחס  ולא  במלך,  רק  לדבוק  יהודי  כל 

חשיבות לשום דבר זולתו.

כל  את  שלמד  מי  דומה  אינו  פשוטות:  ובמילים  צה( 
הדרגות, והוא מבין שהקב"ה נעלה למעלה מעלה מהן עד אין 
ילד  כמו  כפשוטו,  כלום  יודע  ואינו  כלום,  למד  שלא  למי  קץ, 

קטן.
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פנימיות וחיצוניות

שלושת  כל  בין  הקשר  את  יבאר  זה  בסעיף 
הפירושים.

למשל,  וחיצוניות.  פנימיות  יש  דבר,  בכל 
עצמו  העסק  לפרנסתו,  לעבוד  יוצא  כשאדם 
הוא רק ה׳חיצוניות׳. ה׳פנימיות׳ היא המטרה 
)ושאר  מזון  ולקנות  כסף  להרוויח  שיוכל   –
כ׳חיצוניות׳  נחשב  עצמו  המזון  גם  צרכיו(. 
לעומת הרצון לחיות )שבשבילו האדם אוכל(, 
יהודי, גם הרצון לחיות הוא חיצוניות,  ואצל 
יהודי חי רק כדי לעבוד את ה׳צו. החכמה  כי 
החיצוניות  את  לעשות  לא  היא,  והפקחות 
והפנימיות  המטרה  את  לראות  אלא  לעיקר, 

שבכל דבר.

בין  החילוק  את  לראות  ניתן  זו,  בנקודה 
כל  לפי  העולם,  לאומות  )ישראל(  הפיקח 

שלושת הפירושים.

לכוכבים  שעבדו  אלו  של  הטעות  הייתה  זו 
ולמזלות )בפירוש הראשון(:

נסיב  דאנא  בהשייכות  ביאור  ויש להוסיף  יו"ד( 
מלכא להאהבה דמי לי בשמים שרוצה 
דעבודת  הענין  שעיקר  בהקדים  סוף,  אין  באור 
רק  שהוא  דבר  שחושבים  הוא  ומזלות  כוכבים 
ומזלות,  להכוכבים  בנוגע  הן  לעיקר.  אמצעי 
דהאמת הוא שאינם אלא אמצעי )גרזן( שעל ידם 
ומזלות  לכוכבים  והעובדים  ההשפעה,  נמשכת 

חושבים שהם עיקר, 

שהם  הייתה,  זרה  העבודה  עובדי  של  הטעות 
הם  לעיקר.  )החיצוניות(  ה'אמצעי'  את  החשיבו 
רק  שהם  למרות  והמזלות,  הכוכבים  את  החשיבו 
כגרזן ביד החוצב. במקום לראות את העניין הפנימי, 
שהקב"ה משפיע על ידם, הם החשיבו את החיצוניות 
הנראית לעין – את הכוכבים והמזלות וכוחות הטבע.

צו( ראה שולחן ערוך אורח חיים סימן רלא.

והן בנוגע להשפעות הגשמיות הנשפעות על ידם, 
בהם  שישתמשו  בכדי  היא  הגשמיות  שהשפעת 
לעבודת ה', והעובדים לכוכבים ומזלות מחשבים 
את הגשמיות לעיקר )שלכן הם רוצים בההשפעה 
מהלעומת זה, בכדי שיהיה להם ריבוי שפע גשמי, 

כנ"ל סעיף ד(. 

על  בוויכוח  גם  לראות  ניתן  טעות  אותה  את 
את  עשו  הגויים  השני(.  )הביאור  ההשפעה  קבלת 
קבלת השפע עצמה לעיקר. לעומת זאת הפיקח יודע 
לעבודת  בה  רק שישתמשו  היא  שהשפעת הגשמיות 
ה'. שוב, הפיקח רואה את הכוונה הפנימית, והגויים 

תופסים את החיצוניות כעיקר.

)כמו  עליונות  בדרגות  שבוחר  מי  גם  בדקות, 
בעצמות  לבחור  במקום  הבא(  ועולם  עדן  גן 
הבורא )הביאור השלישי(, עושה את האמצעי 

לעיקר:

והנה הגילויים, גם הגילויים הכי נעלים, התכלית 
ידם  שעל  אמצעי  רק  והם  עצמם,  בהם  לא  הוא 

תושלם הכוונה הפנימית דדירה בתחתונים. 

אינה  הרוחניים,  והעולמות  הדרגות  כל  תכלית 
בהם עצמם. ובלשון אדמו"ר הזקן )תניא פרק לו(: "תכלית 
למדרגה,  ממדרגה  וירידתם  העולמות  השתלשלות 
ירידה  ולהם  הואיל  העליונים,  עולמות  בשביל  אינו 

מאור פניו יתברך". 

עבור העולמות העליונים, היה עדיף שלא להיברא, 
כי זו ירידה גדולה עבורם. כל דרגה אלוקית, נמשכת 
דרגה  בכל  כן,  ואם  שמעליה,  מהדרגה  ומשתלשלת 
האור יורד מדרגתו. ברור אם כן, שעולמות אלו אינם 
תכלית הבריאה, אלא רק אמצעי, כדי שמהם ישתלשל 
לבסוף העולם הזה הגשמי, והוא יהיה דירה לעצמותו 
יתברך – שנתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים דווקא 

)כמבואר בתניא שםצז(.

צז( וראה בד"ה 'באתי לגני' תשי"א סעיפים ד-ה, ובהמשכו 

סעיף יו"ד
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אם כן, גם כשאדם מוותר על גילוי עצמותו יתברך, 
ומסתפק בגילוי האלוקי המצומצם שמאיר בעולמות 
הוא  והתכלית.  האמצעי  בין  מבלבל  הוא  העליונים, 

תופס את האמצעי לבד, בלי להגיע למטרה.

סוף(,  אין  באור  )ולא  בהגילויים  כשרוצה  ולכן, 
היינו שמחשיב אותם לעיקר, אפשר להיות נתינת 
ומזלות  )הכוכבים  האמצעים  גם  שיחשיב  מקום 

והשפע הגשמי( לעיקר. 

בדקות  טעות  הקודם,  בסעיף  שנתבאר  כפי 
גם  עניין.  באותו  יותר  גסה  לטעות  לגרום  יכולה 
אם  גם  לעיקר,  האמצעים  את  כשמחשיבים  כאן, 
עוד  לטעות  עלולים  ביותר,  נעלות  בדרגות  מדובר 
יותר, ולהחשיב את השפע הגשמי לעיקר, ולהתייחס 

לכוכבים ומזלות כ"אלקייא".

שורש ההבדל

בשורש  יותר  עמוקה  נקודה  מבאר  מכאן 
שהאומות  מה  לאומות:  ישראל  בין  ההבדל 
ששורש  מכך  נובע  בחיצוניות,  בוחרים 
בחירת  גם  כך  הרצון׳.  ב׳חיצוניות  האומות 
ששורשם  מכך  נובעת  בפנימיות,  ישראל 

בפנימיות הרצון:

מהן  העולם  שאומות  דזה  לומר,  יש  זה  פי  ועל 
עובדין  אינן  וישראל  ללבנה  ומהן  לחמה  עובדין 
העולם  דאומות  השרש  כי  הוא,  להקב"ה,  אלא 
הוא מחיצוניות הרצון )שרוצה באיזה דבר בשביל 
ענין אחר(, והבחינה דחיצוניות הרצון )כמו שהיא 
מקור לאומות העולם( היא באופן שאין נרגש בה 
גופא  שזה  אלא  אחר  ענין  בשביל  הוא  שהרצון 
הוא התכלית, ולכן מסתעף מזה שאומות העולם 
מחשבים את הממוצעים דכוכבים ומזלות לעיקר. 

שמצד  הרצון,  מפנימיות  הוא  דישראל  והשרש 
פנימיות הרצון אין נתינת מקום לאיזה ענין אחר, 
ומזלות הם  לישראל ההכרה שהכוכבים  יש  ולכן 
הגשמי  )וכן השפע  החוצב  ביד  כגרזן  רק אמצעי 

ד"ה 'היושבת בגנים' תשי"א סעיף א, ובביאור שם.

הוא רק בשביל עבודת ה'(, ולכן אינן עובדין אלא 
להקב"ה, אנא נסיב מלכא. 

מקבלים  ישראל  שבני  הוסבר,  ד-ה  בסעיפים 
שפע מהפנימיות, ולעתיד – יקבלו מפנימיות המקיף. 
המקיף  המקיף.  מחיצוניות  רק  מקבלים  האומות 
מ'פנימיות  מקבלים  שישראל  והיינו  הרצוןצח.  הוא 
הרצון', והאומות – מ'חיצוניות הרצון'. ההבדל הוא 
לא רק מהיכן מקבלים את השפע, אלא גם בשורש – 
שורש ישראל הוא בפנימיות הרצון, ושורש האומות 

בחיצוניות הרצון.

העולמות.  לבריאת  הפנימית  המטרה  הם  ישראל 
בתורה  הראשון  הפסוק  על  רש"י  שכותב  כפי 
"ב'  היינו  ש"בראשית"  אלקים",  ברא  "בראשית 
"בשביל   – 'ראשית'(  הקרויים  עניינים  )ב'  ראשית" 
ובשביל  כב(,  ח,  )משלי  דרכו"  "ראשית  שנקראת  התורה 
ישראל שנקראו "ראשית תבואתו" )ירמיה ב, ג(, ובשבילם 
נועד  ברא ה' את העולם. העולם אינו המטרה, והוא 
כן,  אם  התורה.  את  בו  יקיימו  שישראל  בשביל  רק 
רק חיצוניות  היא  )כולל אומות העולם(  כל הבריאה 
הרצון )אמצעי, לאפשר לעם ישראל לעשות את רצון 

ה'(, ורק )עבודת( ישראל, היא פנימיות הרצון.

הרצון  מחיצוניות  הוא  האומות  ששורש  בגלל 
)'אמצעי'(, הם בוחרים ב'אמצעי'. מי שהוא 'אמצעי', 
כדי  ב'אמצעי'.  יבחר  גם   – מ'אמצעי'  שפע  ויונק 
לבחור בפנימיות, צריך להיות 'למעלה' מה'אמצעי'. 
מעל  להתעלות  יכול  אינו  'אמצעי'  עניינו  שכל  מי 

עצמו, ולבחור בפנימיות.

ולמזלות,  לכוכבים  עובדים  שהאומות  הסיבה  זו 
הוא  עניינם  כל  כי  כעיקר,  השפע  קבלת  את  ורואים 

ה'חיצוניות', וזה אצלם העיקרצט.

צח( כדלעיל הערה לז – וראה בסעיף הבא.
צט( זו גם הסיבה הפנימית לכך שהאומות לא הוזהרו על 
ניתן  לא  כי  י(,  הערה  לעיל  שהובא  הרמ"א  )כפסק  ה'שיתוף' 
לדרוש מהם להתעלם לגמרי מהאמצעי )שהוא שורשם(. הם רק 

מוזהרים שלא לומר ש"עזב ה' את הארץ" כנ"ל.
הלכות  ריש  הרמב"ם  מדברי   75 בהערה  שמדייק  וכפי 
לכוכבים  שעבדו  הקדמונים  הגויים  שטעות  זרה,  עבודה 
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הפנימית  המטרה  הם  ישראל  בני  זאת,  לעומת 
של הרצון העליון. לכן, אין אצלם שום נתינת מקום 
להם,  ברור  המטרה.  לא  שהוא  אחר  לדבר  וחשיבות 
שהכל רק בשביל המטרה, ולא לשום עניין אחר. הם 
רק  הם  כי  והמזלות,  לכוכבים  חשיבות  מייחסים  לא 
השפע  שגם  יודעים  הם  החוצב.  ביד  כגרזן  אמצעי, 
רק  בוחרים  והם  ה'.  עבודת  לצורך  רק  הוא  הגשמי, 
בעצמותו יתברך, כי הוא העיקר ופנימיות הכל, ולא 

ב'גילויים'ק.

ומזלות הייתה )לא מפני שצריך להודות להם על דרך "טיבותא 
לשקיי'", כמובא לעיל, אלא( מפני שהקב"ה "חלק להם כבוד" 
ושזה )שיחלקו להם כבוד( הוא "רצון הא-ל". ומבאר בהערה, 
"שהסיבה לטעות זו היא כי בחיצוניות הרצון )כמו שהוא מקור 
בגלל  כלומר:  הפנימי".  הרצון  שזהו  נרגש  העולם(  לאומות 
ששורש האומות הוא בחיצוניות הרצון )ובאופן שלא מורגשת 

הפנימיות(, אכן נראה שהקב"ה רוצה בכוכבים ומזלות.
ק( בעומק יותר: כפי שהוסבר לעיל סעיף ח, מהות הרצון 
הרוצה,  על  היא  ברצון  וההדגשה  עצמה,  הנפש  הטיית  היא 
שברצון  מכך,  להתעלם  ניתן  לא  זאת,  עם  אך  הדבר.  על  ולא 
כי  הדבר,  מצד  ולא  הרוצה,  )מצד  מסוים  לדבר  'משיכה'  יש 
ההבדל  'רצון'.  ולא  'מידות'  זה  האדם,  את  מושך  ה'דבר'  אם 
בין 'רצון' ל'מידות' הוא )כמוסבר במקומות רבים(, שבמידות, 
וזקוק לו, וברצון זה להפך,  האדם כביכול נמצא מתחת לדבר, 
ונמשך  הדבר,  את  לרצות  מחליט  החפשית,  בבחירתו  האדם, 
אליו מיוזמתו(. אם כן יוצא, שברצון יש כמו שני קצוות: הטיית 
הנפש, שמבטאת את הרוצה עצמו, ויחס מסוים אל הדבר הנרצה.

'פנימיות הרצון'  שני קצוות אלו, מקבילים לחילוק שבין 
ו'חיצוניות הרצון'. בפנימיות הרצון, מודגש יותר המקום שממנו 

נוסף, שבולט בכל שלושת  יש קשר  לסיכום: 
לחיצוניות  שייכים  האומות  הפירושים: 
לכן  הרצון.  לפנימיות   – וישראל  הרצון, 
את  החשיבו  האומות  הראשון(  )בביאור 
כגרזן  רק  שהם  למרות  והמזלות,  הכוכבים 
ביד החוצב, כי האומות עניינם חיצוניות. רק 
ב׳חוצב׳  בוחרים  פנימיות,  שעניינם  ישראל 

ולא ב׳גרזן׳.

)בביאור  ההשפעה  קבלת  על  הוויכוח  גם  זה 
עצמה  השפע  קבלת  את  עשו  הגויים  השני(. 
שהשפעת  יודע  הפיקח  זאת  לעומת  לעיקר. 

הגשמיות היא רק שישתמשו בה לעבודת ה׳.

גם הבחירה בדרגות עליונות במקום עצמותו 
משייכות  נובעת  השלישי(,  )בביאור  יתברך 
׳אמצעי׳,  רק  הם  הדרגות  כל  כי  לחיצוניות, 
והמטרה היא עשיית הדירה לה׳ בעולם הזה.

בא הרצון, והיינו הנפש עצמה, ואילו בחיצוניות הרצון, מודגש 
הרצון  חיצוניות  )ולכן  הנרצה  הדבר  מצד  שבא  ה'הכרח'  יותר 
אינה מבטאת את הנפש ממש, וכמו עסק הפרנסה, שהאדם אינו 
והיה מעדיף להרוויח את לחמו בלי לעבוד.  רוצה בזה באמת, 

ופנימיות הרצון, מבטאת את רצונו וחפצו האמיתי של האדם(.
אומות העולם, עניינם חיצוניות הרצון, ולכן גם הם אינם 
שחוץ  ל'דבר'  אלא  יתברך(,  )עצמותו  עצמו  ל'רוצה'  מחוברים 
הגשמיות,  השפעת  )גילויים,  מהאמצעי  עושים  הם  לכן  ממנו. 
יחס  יש  מבחינתם  כי  עיקר,  הטבע(  וכוחות  ומזלות  והכוכבים 
הרצון,  פנימיות  שעניינם  ישראל  רק  לקב"ה.  שמחוץ  ל'דבר' 
ה'רוצה' עצמו, מואסים בכל דבר שמחוץ לקב"ה, ורוצים רק את 

עצמותו יתברך – "אנא נסיב מלכא".
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בחירה בפנימיות

שבחירת  בכך  היתרון  מה  הוקשה,  ז  בסעיף 
נפשי״(  אמרה  הוי׳  )״חלקי  בה׳  הנשמה 
ומלכא  מתחלפין  )״כולהו  בשכל  גם  חודרת 

אינו מתחלף״(. כאן מסתיים הביאור:

יא( ועל פי זה יש לבאר גם המעלה בזה דבחירת 
ישראל בהקב"ה היא לא רק מצד הרצון 
השכל  מצד  גם  אלא  מהשכל  שלמעלה  דהנשמה 
הוא  דישראל  שהשרש  זה  כי  ז(,  סעיף  )כנ"ל 
מפני  הוא  הרצון(  )פנימיות  המקיף  בפנימיות 
שישראל הם בחינת פנימי, וכידוע דשרש הפנימי 
הוא בפנימיות המקיף, ולכן, עיקר העילוי דבחירת 
ישראל בהקב"ה הוא כשהרצון דהנשמה שלמעלה 
מהשכל )מקיף( נמשך ופועל גם בהשכל )פנימי( 
שעל ידי זה דוקא נמשך מעצם הנשמה )פנימיות 
מהשכל  מהרצון שלמעלה  גם  שלמעלה  המקיף(, 

)חיצוניות המקיף(. 

ישראל  הקודם,  הסעיף  בסוף  שנתבאר  כפי 
המקיף.  פנימיות  שהיא  הרצון,  בפנימיות  מושרשים 
פנימית  השפעה  רק  לקבל  מוכנים  שהם  הסיבה  זו 
זו  ד.  בסעיף  כמבואר  האומות(  כמו  מהמקיף,  )ולא 
גם הסיבה שתמיד הם רוצים רק את הפנימיות שבכל 
דבר )ולא נותנים חשיבות לכוכבים ומזלות, להשפעה 
בסעיף  כמבואר  עליונים(  לגילויים  ואפילו  הגשמית, 
הקודם. כי "שורש הפנימי הוא בפנימיות המקיף" – 
מי ששייך ל'פנימיות המקיף', שייך תמיד לפנימיותקא.

נובע  מהותם,  בכל  'פנימיים'  הם  שישראל  מכך 
עניין עיקרי נוסף:

המקיף',  ו'פנימיות  'מקיף'  'פנימי',  המושגים 
הערות  לעיל  והוסבר  במאמר,  כאן  שכותב  )כפי  בנפש  גם  קיימים 
מקיף,  כח  הוא  הרצון  פנימי;  כח  הוא  השכל  לז-לח(: 

קא( לביאור המושג "שורש הפנימי הוא בפנימיות המקיף" 
בפרטיות – ראה לעיל הערה לח.

ו'עצם הנשמה' ]או כח התענוג )כדלעיל בהערות שם([ הוא 
'פנימיות המקיף'.

גם הקשר של יהודי לאלוקות, יכול להיות באחד 
שנובע  'פנימי'  קשר  יש  אלו:  אופנים  משלושה 
מתחלף"(;  לא  ומלכא  מתחלפין  )"כולהו  מהשכל 
יש קשר באופן מקיף שמבטא את ה'רצון', ויש קשר 

עצמי שנובע מעצם הנשמה )ומתבטא בתענוג(.

להתגלות  יכול  עצמו,  העצמי  הקשר  כלומר: 
ש'מנותק'  באופן  להתגלות  יכול  הוא  אופנים.  בשני 
מהכוחות הפנימיים של האדם )שכלו ומידותיו(, ואז 
זה מקביל ל'רצון' )מקיף(, שדרך פעולתו באדם היא 
ב'ציווי' ופקודה, בלי להתאחד עם השכל והמידותקב, 
ויש אפשרות נוספת, שהקשר העצמי חודר גם בשכל, 
הנשמה(,  עצם  את  )שמבטא  התענוג  כמו  זה  ואז 
כי  המקיף(,  )פנימיות  האדם  ענייני  בכל  שחודר 

התענוג הוא כמובן הפך מ'ציווי' ופקודה.

יהודי  שבין  העצמי  לקשר  דוגמא  הובאה  לעיל 
ייתכן  עצמו  בזה  אך  ובן.  אב  לאלוקות, מהקשר של 
שהקשר הוא בלי הבנה. כי קשר של אב ובן לא תלוי 
בהבנה. אך קשר כזה, למרות שהוא קשר עצמי, הוא 
האדם  על  שפועל  רצון,  כמו  הוא  מקיף.  בבחינת 
של  הגלויים  הנפש  בכוחות  להתאחד  בלי  מלמעלה, 
בלי  אך  זאת,  עושה  האדם  ומידות(.  )שכל  האדם 
להבין מדוע, וממילא עם פחות רגשקג. כך גם בקשר 
קשר  יהיה  שזה  ייתכן  שבשמים,  לאביו  יהודי  של 

באופן של 'מקיף' ולא מושלם.

קב( וכדלעיל הערה לח שם – מ'היום יום'.
עניין  )להבנת  לעיל  שהובאה  הדוגמא  כמו  זה  קג( 
ולא  טבעי,  באופן  בא  השמש  אור  השמש.  מאור  ה'מקיף'( 
כתוצאה מ'עבודה'. הוא לא מתייחס למקבלי האור, ומאיר בהם 
כמו בכפייה. כך גם הקשר של אב ובן, או של יהודי לאלקות, 
שמגיע  טבעי,  עניין  כמו  הוא  והתבוננות,  עבודה  בלי  כשהוא 
ולכוחותיו  'למעלה'(, בלי להתייחס לאדם,  )מצד  מצד הנשמה 

הגלויים למטה. 

סעיף יא
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אין  שלישראל  לעיל,  פעמים  כמה  שהודגש  כפי 
שייכות ל'מקיף' אלא לפנימיות ול'פנימיות המקיף', 
כך גם בקשר העצמי לאלוקות. כשיהודי מחדיר זאת 
גם בשכלו, הוא הופך את הקשר ל'פנימי'. יתרה מזו: 
'פנימיות  מתגלה  בשכל,  גם  חודר  העצמי  כשהקשר 
הנשמה  עצם  התאחדות  הוא,  עניינה  כי  המקיף', 
ענייני האדם  עם השכל – כמו התענוג, שחודר בכל 

ומתאחד עמם.

הקשר  את  גם  מרוממת  השכלית  ההבנה  כך 
העצמי, והופכת אותו לקשר נעלה יותר, שמבטא את 
המקיף'.  ל'פנימיות  שמקבילה  ממש,  הנשמה  עצם 
זה מה שנאמר בתחילת סעיף ז, ש"על ידי שהבחירה 
דהנשמה שלמעלה מהשכל נמשכת ופועלת בהשכל, 
מצד  שהיא  מכמו  יותר  נעלה  עילוי  בה  מיתוסף 

עצמה".

בכך  מוגבל  )הרצון(  המקיף  אחרות:  במילים 
)השכל(.  מה׳פנימי׳  ומרומם  נעלה  שהוא 
עוד  נעלית  המקיף(  )פנימיות  הנשמה  עצם 
והפנימי בהשוואה,  ומבחינתה המקיף  יותר, 
הכוחות  עם  גם  להתאחד  יכולה  היא  ולכן 
הפנימיים. ממילא כשיהודי מחדיר את הקשר 
הרוממות  מתגלה  בשכל,  לאלוקות  שלו 
לכוחות  לרדת  גם  שיכולה  הזו,  האמיתית 

הפנימייםקד.

תורת  ללימוד  עצומה  חשיבות  יש  לכן, 
שיהיו  אלוקות  ענייני  שמבארת  החסידות, 

מובנים בשכל האדם, וכדלעילקה.

קד( זה דומה למה שנתבאר לעיל, שהטעות של האומות 
גם  נעלה  שהבורא  הבינו  לא  שהם  הייתה,  לבורא(  )בקשר 
מהתחתון )פנימי, גבול( וגם מהעליון )מקיף, בלי גבול(. ובאם 
ירצה, יכול לרדת גם אל התחתון, ואדרבה בזה מתגלה רוממותו 

עוד יותר. 
)=תובעת(  ָמאנט  "חב"ד  נשיאינו:  רבותינו  וכפתגם  קה( 
בקיצור  אלוקות  ענייני  בידיעת  להסתפק  אין  פנימיות". 
ובשטחיות, אלא יש להתבונן ולהעמיק ככל שיד שכלו מגעת, 

ולהחדיר את העניינים בפנימיות במוחו ולבו.
ראיות לחשיבות הקשר  כמה  הביא  בעת אמירת המאמר, 
הפנימי עם הקב"ה. אחת הראיות היא מהמבואר בנוגע לטלית, 
האדם(,  של  ורובו  ראשו  את  מקיפה  היא  )כי  'מקיף'  שעניינה 
ובכל זאת הקדושה היא בחוטי הציצית, שעניינם פנימיות )שלכן 

אמיתית הפנימיות

]לכאורה, מדוע הביאור הזה הובא רק כאן? 
הסעיף  על  אמנם  מבוססת  הביאור  נקודת 
הביאורים  שלושת  לכל  שהמשותף  הקודם, 
הרצון׳,  ל׳פנימיות  שייכים  שישראל  הוא, 
ולכן, גם הקשר שלהם לאלוקות צריך להיות 
בפנימיות )בהבנה והשגה(, אך היה ניתן לומר 
זאת גם אחרי הביאורים הראשונים )שבסעיפים 
ג־ד( שגם בהם רואים שעניינם של ישראל הוא 

מחשיבים  לא  הם  שלכן,   – הרצון׳  ׳פנימיות 
הגשמית.  וההשפעה  והמזלות,  הכוכבים  את 
הביאור  את  גם  להביא  צריך  היה  מדוע 
את  גם  מחשיבים  אינם  שישראל  השלישי 

הממוצעים העליונים?

לאחר  שדווקא  בפשטות,  בזה  הביאור 
הביאור השלישי, ניתן לומר שישראל עניינם 
׳פנימיות׳ במלוא המובן. כי פנימיות אמיתית 
של  עניין  כל  יתברך.  עצמותו  גילוי  רק  היא 
נחשב   – ביותר  הנעלה  ואפילו  ׳ממוצע׳, 
כ׳חיצוניות׳. רק אחרי ששוללים בתכלית כל 
ודווקא  באמת.  לפנימיות  זוכים  חיצוני,  עניין 

אז, מודגש הצורך בהבנה בשכל[.

חלק, גורל וירושה

הוי' אמרה  גם מה שכתוב חלקי  דזהו  לומר,  ויש 
פנימי  בחינת  הוא  דחלק  דוקא(,  )חלקי  נפשי 
)כידוע בענין מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה 
ישראל בהקב"ה  דבחירת  והעילוי  ירושתנו(,  יפה 
בפנימיות,  נמשכת  דהנשמה  כשהבחירה  הוא 
בהבנה והשגה, ובאופן שזה פועל במחשבה דיבור 
דפנימיות  ההמשכה  הוא  זה  ידי  שעל  ומעשה, 

המקיף. 

הם חוטים דקים, כמו ההשפעה הפנימית שהיא בצמצום, כמו 
חוט דק, בהתאם לכלי המקבל(.

ראיה נוספת שהוזכרה אז, היא מהעניין של 'תוהו ותיקון' 
היו  שבתוהו  מכיוון  שדווקא  לה(,  בהערה  שצוין  נספח  )ראה 
הוא  והתכלית  הכלים,  שבירת  בו  אירעה  מרובים',  'אורות 
בתיקון, שהאור יתאים לכלי, ועל ידי העבודה בבחינת התיקון, 
לך'  'ויתן  בד"ה  )ראה  ותיקון  מתוהו  שלמעלה  לדרגה  מגיעים 

תשכ"ח ובביאור שם, ובכמה מקומות(.
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חלקנו, ומה  אומרים בתפילה: "אשרינו מה טוב 
ירושתנו". רמוזים כאן שלוש  יפה  גורלנו, ומה  נעים 

דרגות בקשר של יהודי לקב"ה: 

הכוחות  שמצד  הקשר  הוא   – חלקנו"  טוב  "מה 
הפנימיים – השכל והמידות, שהם חלק מהאדם ממש. 
מהשכל  שלמעלה  הבחירה  זו   – גורלנו"  נעים  "מה 
'למעלה  שהוא  בפשטות,  לגורל  בדומה  )מקיף(, 
בין שני דברים שווים,  מהשכל'. כשצריכים להכריע 
גורל,  עורכים  שכל,  פי  על  להכריע  אפשר  אי  שאז 
וקובעים כפי שיצא הגורלקו. "ומה יפה ירושתנו" – זה 
עצם הנשמה )פנימיות המקיף(. כמו ירושה בפשטות, 
הוא  ביניהם  שהקשר  לאביו,  בן  בין  בעיקר  ששייכת 
את  מחדירה  )"ירושתנו"(  הנשמה  עצם  עצמי.  קשר 

ה'למעלה מהשכל' )"גורלנו"( בשכל )"חלקנו"(.

 – דידן  המדרש  שמביא  בפסוק  גם  רמוז  זה,  כל 
לכוחות  רומז  "חלקי"  נפשי":  אמרה  הוי'  "חלקי 
לכוחות  רומז  ו"נפשי"  "חלקנו"(.  )כמו  הפנימיים 
קאי  שזה  במאמר  )כדלעיל  הנשמה  של  המקיפים 

קו( ראה בארוכה בד"ה 'על כן קראו לימים האלה פורים' 
תשי"ג סעיף ב ואילך )ובביאור שם(.

נפשי"  אמרה  הוי'  וכש"חלקי  הנשמה(.  בחירת  על 
כשהמקיף  הוי'",  "חלקי  'אומרת'  כשהנפש  כלומר: 
הנשמה  עצם  את  מגלה  זה  בשכל,  גם  ומתגלה  יורד 

שלמעלה ממקיף ופנימי )פנימיות המקיף(.  

זו המעלה הגדולה של ישראל, שבחירת הנשמה 
ועד  ובמידות,  בשכל  הפנימיים,  בכוחות  גם  חודרת 
כך  על  ומעשה.  דיבור  מחשבה   – הנפש  ללבושי 
טוב",  "מה  "אשרינו",   – השבח  לשונות  כל  נאמרו 

"מה נעים" ו"מה יפה".

לאלוקות  יהודי  של  שהקשר  מכיוון  לסיכום: 
להבנה  גדולה  מעלה  יש  פנימי,  קשר  הוא 
בפנימיות  דבוק  האדם  ידה  שעל  השכלית, 

בה׳.

קשר  הוא  לאלוקות  יהודי  בין  הקשר  אמנם 
מתגלה  בשכל,  גם  חודר  כשהוא  אך  עצמי, 
הגבלה  מכל  שלמעלה  המקיף׳  ׳פנימיות 
חיבור  להיות  יכול  מצידה  ודווקא  והגדרה, 

של מקיף ופנימי.

״חלקי   – המדרש  שמביא  בפסוק  מרומז  זה 
הנשמה  עצם  חיבור   – נפשי״  אמרה  הוי׳ 

)״נפשי״( עם השכל )״חלקי״(.
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למנצח לדוד להזכיר

יבאר, שהאמור לעיל קשור לפרק  זה  בסעיף 
ע בתהליםקז:

יב( ויש לקשר זה עם מה שכתוב במדרש תהלים 
משל  להזכיר,  לדוד  למנצח  הפסוק  על 
למלך שהיה לו צאן וכעס עליהם גירש את הצאן 
והתיר את הדיר והעביר את הרועה, אחר זמן כנס 
אמר  הזכיר,  לא  ולרועה  הדיר  את  ובנה  הצאן 
ואני איני  בנוי  והדיר  הרועה הרי הצאן מכונסות 
נזכר. כך אמר דוד למעלה מן המזמור כי אלקים 
יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, הרי הדיר בנוי, וישבו 
שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו 
לכך  נזכר,  איני  ואני  מכונסות,  הצאן  הרי  בה, 

למנצח לדוד להזכיר. 

במדרש מבואר הקשר בין סוף פרק סט בתהלים 
)"כי אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, וישבו שם 
וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה"(, 

לתחילת פרק ע )"למנצח לדוד להזכיר"(.

על כך מובא משל, ממלך שכעס על צאנו, וגירש 
את  וסילק  הדיר,  את  )החריב(  התיר  הוא  אותם. 
הרועה. אך לאחר זמן המלך שב מכעסו, אסף בחזרה 
את הצאן, בנה את הדיר, אך לא קרא לרועה. כשראה 
זאת הרועה, ביקש מהמלך שיחזירו לתפקידו, והמלך 

עשה זאת. 

הקב"ה  המקדש,  בית  חורבן  בזמן  והנמשל: 
אותם.  והגלה  )הצאן(,  ישראל  בני  על  כעס  )המלך( 
)הדיר(,  ישראל  וארץ  המקדש  בית  את  החריב  הוא 
וביטל את מלכות בית דוד )הרועה(. אך לעתיד לבוא, 
הקב"ה יבנה את בית המקדש, ויחזיר את בני ישראל 

קז( בשולי הגיליון מוסיף, שאת הפרק הזה התחילו לומר 
ביום אמירת המאמר – י"א ניסן תשל"א, תחילת 'שנת השבעים', 
אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  )שהתפרסם  טוב  שם  הבעל  מנהג  פי  על 

הריי"צ( "לומר הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו".

לארץ ישראל, ועל כך מדובר בסוף פרק סט. מבקש 
הרועה – דוד מלכא משיחא – שהמלך יזכור גם אותו, 

וזה תוכן תחילת פרק ע – "למנצח לדוד להזכיר". 

על כך שואל במאמר: 

שכעס  לאחרי  הצאן  שכנס  זה  הרי  להבין,  וצריך 
מפני  הוא  לפניו(  מרוצים  היו  )ולא  עליהם 
הזכיר  לא  ולמה  אליהם,  הרצון  שוב  שנתעורר 
)מעצמו( להרועה, וצריך לבקשה מיוחדת על זה. 

מדוע באמת המלך לא החזיר את הרועה ביחד עם 
הצאן, וחיכה לבקשה מיוחדת על כך? מדוע היו כאן 
הצאן  את  החזיר  המלך  הראשון  בשלב  שלבים,  שני 
ובעקבות  יותר,  מאוחר  בשלב  ורק  הדיר,  את  ובנה 

בקשה מיוחדת, המלך החזיר גם את הרועה? 

את  לראות  ניתן  השאלה,  לשון  בדיוק  כבר 
המלך.  מרצון  נובע  הכל  לתשובה.  היסוד 
״לא  הם  כי   – הצאן  את  פיזר  המלך  בתחילה 
החזיר  הוא  מכן  לאחר  לפניו״,  מרוצים  היו 
אליהם״.  הרצון  שוב  ״נתעורר  כי   – אותם 
הרצון׳  ׳חיצוניות  דרגות:  שתי  יש  ברצון 
יש  כאן  גם  ולכן  )וכדלעיל(.  הרצון׳  ו׳פנימיות 

שני שלבים בהתעוררות רצון המלך.

וכפי שמבאר:

והענין הוא, דרצון הוא מקיף, ואפשר שהמשכת 
הרצון יהיה בחיצוניות. וזהו שבקש דוד שהרועה 
פנימית  השפעה  ענין  הוא  דרועה  נזכר,  יהיה 
)כידוע החילוק בין רועים לנסיכים(. וכל זמן שלא 
ישנה ההשפעה פנימית )הרועה(, חסר העיקר. כי 
המקיף,  מחיצוניות  היא  עצמו  המקיף  המשכת 

ושרש הפנימי הוא מפנימיות המקיף. 

ל'חיצוניות  דומה  הרועה,  ללא  הצאן  החזרת 
העולם.  באומות  גם  שיש  לרצון  דומה  זה  הרצון'. 
בהם  רוצה  מורה שהמלך  זה  רועה,  יש  כשלצאן  אך 

ב'פנימיות הרצון'.

סעיף יב
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הרועה  מקיף.  הוא  הרצון  לעיל,  שנתבאר  כפי 
ולכן  מיד(,  שיוסבר  )וכפי  פנימית  השפעה  מבטא 
כשיש רועה, מתגלה פנימיות המקיף ופנימיות הרצון.

 .)79 )שבהערה  אור  בתורה  מבוארת  הרועה  מעלת 
רבינו הזקן מבאר שם את הפסוק )מיכה ה, ד(: "והקמנו 
זה,  בפסוק  אדם".  נסיכי  ושמונה  רועים  עליו שבעה 
הם  שהנסיכים  ומבאר,  ו'נסיכים'.  'רועים'  מוזכרים 
צדיקים נעלים מאד, שמשפיעים על עם ישראל באופן 
מקיף – "וכמו הנסיך שהוא ענין מלוכה, שהוא בחינת 
מקיף ששמו נקרא על האנשים שבמדינתו כו'. ואינו 
השפעה בפנימיות ממש )רק הוא על דרך משל, כמו 
בדחילו  המתפלל  צדיק  אדם  מתפלת  מתפעל  אחד 
. . שהרי לא  . . שעל ידי זה מתפעל גם הוא  ורחימו 
דבור,  ידי  על  וחכמה  השכלה  בפנימית  ממנו  קבל 
מצדקתו.  שנתפעל  אם  כי  בפנימית,  השפעה  שהוא 
והרי צדקתו ואהבה ויראה שלו, הוא בבחינת ריחוק 

ממנו, בחינת מקיף(". 

ה',  ויראת  תורה  מלמדים  הרועים,  זאת,  לעומת 
כפשוטו,  רועה  כמו  פנימי.  באופן  משפיעים  וכך 
לדבר  דוגמא  הוא  המזון,  לבהמותיו.  מזון  שנותן 
התורה  על  גם  וכך  הגוף(,  )בתוך  בפנימיות  שחודר 

נאמר )תהלים מ, ט( "ותורתך בתוך מעי" – בפנימיותקח.

לכן נדרשת בקשה מיוחדת כדי להחזיר את הרועה 
למקומו. כשעם ישראל זוכה לרועה ולתורה )השפעה 
פנימית(, מתגלה שישראל מושרשים בפנימיות הרצון.

בפשט  שאלה  בהקדם  ביאור,  בזה  ומוסיף 
דברי המדרש:

שמונה.  והנסיכים  שבעה,  הם  שהרועים  הסיבה  זו  קח( 
ההבדל בין שני מספרים אלו הוא, ששבע שייך להשתלשלות. 
וכל ענייני העולם הם במספר שבע )ראה  לכן יש שבע מידות, 
הוא  שמונה,  כן  שאין  מה  ט(.  סימן  א  חלק  הרשב"א  שו"ת 
שהשפעתם  ה'רועים',  לעולם.  ומעל  מהשתלשלות'  'למעלה 
חודרת בפנימיות, הם במספר שבע, כי השפעתם חודרת למטה 
'למעלה  נשארת  הנסיכים  השפעת  ואילו  ההשתלשלות,  ובסדר 

מהעולם', באופן מקיף – שמונה.
בן  חנינא  מר'  ל'נסיכים',  דוגמא  מובאת  שם  אור  בתורה 
דוסא, שהיה צדיק גדול מאד, ומסופר עליו בגמרא שעשה ניסים 
ומופתים גדולים ביותר, אך בכל זאת לא מצינו הלכות שנאמרו 

משמו בש"ס.

כל  להם  נותנים  מכונסות  שכשהצאן  והגם 
צרכיהם, והאיך שייך לומר שאין להם רועה, 

במשל שמביא המדרש, הצאן כונסו אל הדיר עוד 
לא אסף את  ופשוט, שהמלך  ברור  אך  הרועה.  לפני 
הצאן כדי להמיתם ברעב. הוא כמובן דאג שיתנו להם 
לומר  אפשר  איך  כן,  אם  לחיות.  שיוכלו  כדי  מזון, 
שאין רועה לצאן? הרי מי שנותן להם את המזון הוא 

הרועה!

בתורה  דבר  כל  כי  בנמשל.  גם  קיימת  זו,  שאלה 
יש  ישראל(  )עם  שלצאן  יוצא,  בתכלית.  מדויק  הוא 
השפעה פנימית מיד. איך זה מתאים עם מה שנתבאר, 

שכל זמן שלא נזכר ה'רועה' אין השפעה פנימית? 

הביאור הוא: 

יש לומר, דההמשכה פנימית שעל ידי הרועה הוא 
לימוד התורה, ומכיון שהתורה דעכשיו היא הבל 
לגבי תורתו של משיח, נמצא שחסר עדיין אמיתית 

הענין דרועה )פנימיות(.

מקבלים  ישראל  הרועה,  זכירת  לפני  גם  אכן, 
אך  למזון.  שנמשלה  התורה  שהיא  פנימית,  השפעה 
חז"ל אומרים ש"התורה שאדם למד בעולם הזה הבל 
חסר  הזה  בזמן  ולכן,  משיח".  של  תורתו  לפני  היא 

עיקר התורה – עיקר ההמשכה הפנימית.

פרשת  יט,  )חלק  שיחות  בליקוטי  ]וכלשונו 
ללה״ק(:  בתרגום   – ב  סעיף  א  שיחה  ואתחנן, 

בתורה  פנויין  ״יהיו  ישראל  שכאשר  ״מובן, 
גדולים״,  חכמים  ישראל  ו״יהיו  וחכמתה״ 
ו״מלאה הארץ דעה״ ו״תרבה הדעת והחכמה 
יהיו  ספרו(,  בסיום  הרמב״ם  )לשונות  והאמת״ 
והבנתה בדרגה הגבוהה באין  לימוד התורה 
שהתורה  חז״ל,  כדברי  עתה.  מאשר  ערוך 
התורה  לעומת  ״הבל״  היא  עתה  הנלמדת 
לפיכך  המשיח.  ידי  על  לבוא  לעתיד  שילמדו 
גדולים,  ידי  על  גם  הזה,  בזמן  התורה  לימוד 
של  לימוד  מאשר  יותר  כללי,  באופן  אינו, 

״קטן״.

ועוד: כשם שלימוד התורה של קטן הוא ענין 
יגדל,  של חינוך, הכנה לחיוב העיקרי כאשר 
הזה  בעולם  התורה  לימוד  לגבי  גם  הוא  כך 
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התורה  ללימוד  והכנה  חינוך  שהוא  בכלל, 
לעתיד לבוא, רק לאחר ש״תלמודו בידו״ יוכל 
״לקלוט״ את לימוד התורה בשלימות על ידי 

משיח״[.

בתורה שנלמדת עכשיו, חסרה קליטת המשמעות 
רועה.  ללא  לצאן  המדרש  זה ממשיל  את  בשלימות. 
רק בגאולה, המשיח )הרועה(, ילמד את עומק התורה 

בשלימות.

בפנימיות  אלוקות  ענייני  להחדיר  העבודה 
להדיא  )כמבואר  זמן  בכל  אמנם  דרושה 
תהיה  בזה  השלימות  אך  כאן(,  עד  במאמר 
הכוונה  תושלם  אז  העתידהקט.  בגאולה 
במלואה, ו׳פנימיות הרצון׳ תתגלה בישראל. 

ועדיין קשה:

יושיע  שאלקים  לאחרי  הוא  כאן  שהמדובר  והגם 
בגאולה  יהיה  שזה  וגו'  יהודה  ערי  ויבנה  ציון 

העתידה, 

לכאורה, הרי מדובר כאן לאחר הגאולה, כשנזכה 
הפסוק  )כלשון  יהודה"  הרי  ויבנה  ציון  יושיע  ש"אלקים 

בסוף פרק סט(?

הביאור הוא:

הוא  העתידה  בגאולה  שיהיה  הגילוי  עיקר  הרי 
מהשגה,  שלמעלה  סוף  אין  אור  דעצמות  הגילוי 
משיחא(,  מלכא  )דוד  דוד  של  בקשתו  היתה  וזו 
ועל ידי בקשתו נעשה זה, שיהיה גם הענין דרועה, 

הבנת והשגת התורה בתכלית השלימות.

תתגלה  שאז  בגאולה,  שיהיה  החידוש  עיקר 
דווקא  ה'גילויים'.  מכל  שלמעלה  סוף  אין  עצמות 
מסיבה זו, הגילוי יכול להישאר למעלה מהשכל, ולא 

לחדור בפנימיות, שזהו העיקר )כדלעיל(.

קט( וכפי שגם הוזכר בסעיף ה שפנימיות המקיף תתגלה 
לעתיד.

מזרע  )שהוא  המשיח  מלך   – הרועה  מבקש  לכן 
דוד המלך, ונקרא על שמו(: "למנצח לדוד להזכיר" 
– לזכור את הרועה. ואכן, בקשתו מתקבלת, ובגאולה 
תהיה השפעה פנימית של תורתו של משיח, בתכלית 

השלימות – גילוי פנימיות המקיף. 

לכן, יהיו במשיח שתי מעלות. מצד אחד, משיח 
ל'נסיכי  )בדומה  מקיף  של  עניין  שזה  מלך,  יהיה 
אדם'(. מצד שני, הוא גם ילמד תורה את העם, שזהו 

אור פנימי – פנימיות המקיףקי. 

שגירש  ממלך  משל,  מביא  המדרש  לסיכום: 
את צאנו, החריב את הדיר, וסילק את הרועה. 
את  בנה  הצאן,  את  אסף  המלך  זמן  לאחר 
זאת  כשראה  לרועה.  קרא  לא  אך  הדיר, 
והמלך  אותו,  שיחזיר  מהמלך  ביקש  הרועה, 

נענה לו.

והנמשל: הקב״ה גירש את בני ישראל, החריב 
את בית המקדש, וביטל את מלכות בית דוד. 
יבנה את בית המקדש,  לעתיד לבוא, הקב״ה 
ויחזיר את בני ישראל לארצם. על כך מדובר 
ע,  פרק  בתחילת  בתהלים.  סט  פרק  בסוף 
מבקש הרועה – דוד מלכא משיחא – שהמלך 

יחזיר גם אותו. 

מקבילה  הרועה,  ללא  הצאן  החזרת 
שיש  לרצון  דומה  זה  הרצון׳.  ל׳חיצוניות 
רועה  יש  כשלצאן  אך  העולם.  באומות  גם 
שישראל  מתגלה  פנימית(,  השפעה  )שעניינו 

מושרשים ב׳פנימיות הרצון׳.

גם לפני החזרת הרועה, הצאן מקבל  במשל, 
לתורה.  זוכים  ישראל  בנמשל,  גם  וכך  מזון, 
מלך  ידי  על  תהיה  התורה  השפעת  עיקר  אך 

המשיח, הרועה.

בגאולה, תתגלה עצמות אין סוף, ולכן מבקש 
הרועה – מלך המשיח – שזה יחדור בפנימיות.

קי( וכמבואר בארוכה ב'דרך מצוותיך' )מצוות מינוי מלך 
פרק ג(, שמלך המשיח יהיה גם 'מלך' וגם 'רב', עיין שם.
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הקרבנות על שם בחירת הקב"ה

כעת, יתרץ את השאלה הראשונה שבסעיף א. 
מדוע המדרש מתחיל לבאר ש״אשר״ מבטא 
ומסיים  בקב״ה,  ישראל  בחירת  מעלת  את 
שהקרבת הקרבנות שלו היא על שם בחירת 

הקב״ה בישראל?

לפי מה שנתבאר עד כה, יובן העניין:

והשייכות  הקשר  לבאר  יש  הנ"ל  כל  ועל פי  יג( 
דבחירת ישראל בהקב"ה ובחירת הקב"ה 
בישראל, דבחירת הקב"ה בישראל להיות לו לעם 
בישראל  הוא  דהקב"ה  הפנימי  שרצונו  סגולה, 
השרש  הוא  אחר(,  לענין  אמצעי  שהם  )ולא 
כנ"ל  בהקב"ה,  ישראל  לבחירת  כח  והנתינת 
בארוכה דזה שישראל בוחרים בהקב"ה הוא מפני 

ששרשם הוא בפנימיות הרצון. 

ישראל  בין  הוויכוח  יו"ד,  בסעיף  שנתבאר  כפי 
האומות  שורש  למעלה.  משורשם  נובע  לאומות, 
ב'אמצעים'  בוחרים  הם  ולכן  הרצון,  מחיצוניות 
גשמיות(,  והשפעות  הטבע  כוחות  ומזלות,  )כוכבים 
הם  גם  ולכן  הרצון,  מפנימיות  ישראל  שורש  אך 
)ואפילו  ב'אמצעים'  ולא  )הקב"ה(,  בעיקר  בוחרים 
לא בגילויים עליונים(. יוצא, שהבחירה העצמית של 
ישראל  לבחירת  כח  ונותנת  גורמת  בישראל  הקב"ה 

בקב"ה.

ומוסיף במוסגר:

בהגוף,  הוא  בישראל  שהבחירה  דזה  לומר,  ]ויש 
מזה נמשך להם הכח, שגם בענינים הגשמיים יהיה 
בהם  נרגש  זה  ידי  שעל  הרצון,  דפנימיות  הגילוי 

שגם הגשמיות הוא בשביל עבודת ה'[. 

נפש  בכלל  אין  לגויים  א,  בסעיף  שהוזכר  כפי 
לישראל.  כלל  לדמותם  אין  זו  ומבחינה  אלוקית, 
העדפת ישראל מובנת מאליה, ואינה בחירה אמיתית. 
עיקר הבחירה היא בגוף היהודי, ש"נדמה בחומריותו 

לגופי אומות העולם", ואף על פי כן ה' בוחר דווקא 
בו.

מכיוון שהבחירה היא בגוף הגשמי, היא 'פועלת' 
גם  יהיה  הרצון  פנימיות  שגילוי  כח  נותנת  היא  בו. 
בזכות  הגשמיים.  העניינים  ובשאר  הגוף  בענייני 
היא  הגשמיות  שגם  מרגיש  יהודי  בגוף,  הבחירה 

לצורך עבודת ה'קיא. 

)וחוזר לשאלה שבסעיף א:(

זה שהקרבנות של אשר היו  יש לבאר  זה  ועל פי 
על שם הבחירה שבחר הקב"ה בישראל, אף שאין 

אישורן של ישראל אלא על שבחרו בהקב"ה, 

נשיא  שהקריב  הקרבנות  מדוע  הייתה,  השאלה 
בחר  שהקב"ה  הבחירה  שם  על  הם  אשר  שבט 
בישראל, אף שעיקר אישורם ומעלתם של ישראל היא 

שהם בחרו בהקב"ה?

והביאור בזה:

בהם  שיש  זה  )לא  הוא  דישראל  העילוי  עיקר  כי 
מצד למעלה, אלא( זה שפועלים על ידי עבודתם, 
הוא  עבודתם(  ידי  על  שפועלים  )מה  דוקא  ובזה 
שבכדי  אלא  דהקב"ה,  והתענוג  רוח  הנחת  עיקר 
ידי  על  הוא  זה  על  כח  הנתינת  להם  שיהיה 
ההמשכה והגילוי דבחירת הקב"ה בישראל, וגילוי 

זה נמשך על ידי הקרבנות שהקריב אשר. 

שבני  לכך  הגורם  היא  בישראל,  הקב"ה  בחירת 
ישראל בוחרים בהקב"ה. ולכן: 

נחת  שגורמת  ישראל  מעלת  עיקר  אחד,  מצד 
מה  ולא  העצמית,  עבודתם  היא  לה',  ותענוג  רוח 
ה' בהם(. לכן  )בחירת  שהם קיבלו במתנה מלמעלה 
אלא  ישראל  בני  של  אישורן  ש"אין  המדרש,  כותב 
אך  בהקב"ה".  בחרו  שלהם(  בעבודתם  ש)הם,  על 
ישראל  מקבלים  בקב"ה,  לבחור  הכח  את  שני,  מצד 

קיא( וראה עוד בהמשך הסעיף.

סעיף יג
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מהבחירה של הקב"ה בהם. ועל כך הקריב נשיא שבט 
אשר קרבנות, כדי להמשיך ולגלות את בחירת ישראל 
הבחירה שבחר  על שם  היא  ההקרבה  לכן  בהקב"ה. 

הקב"ה בישראל. 

שרשו  מצד  מישראל  אחד  שבכל  להכח  דנוסף 
דאשר,  הקרבנות  ידי  על  הנה  הרצון,  בפנימיות 

נמשך כח זה בגילוי יותר. 

יהודי  בכל  נמצאת  ביהודי  בחירת הקב"ה  מעלת 
בשורש  קיימת  היא  הרצון".  בפנימיות  שרשו  "מצד 
אותה  ולגלות  אותה  להמשיך  דרוש  ועדיין  היהודי, 
במדרש  מבואר  כך  על  היהודי.  ענייני  בכל  למטה, 
הבחירה  שם  על  קרבנו  "הקריב  אשר  שבט  שנשיא 
שבחר הקב"ה בישראל" – קרבנות שבט אשר פעלו 

שהבחירה של הקב"ה בישראל תומשך ותתגלה.

סיום המאמר

ומסיים:

וויל  איך  הזקן  ידי שאמר אדמו"ר  לומר דעל  ויש 
מער ניט אז דיך אליין, ובפרט לאחרי שנתפרסם 
יותר(  )עוד  הכח  ניתן  צדק,  הצמח  ידי  על  זה 
לההולכים  ובפרט  מישראל,  ואחת  אחד  לכל 
ריבוי רצונות,  לו  ובדרכיו, דהגם שיש  בעקבותיו 
ועד לרצונות שמצד נפש הבהמית, שכל הרצונות 
שלו יהיו בלא לב ולב, ועיקר רצונו יהיה להשלים 
כוונת העצמות לעשות לו יתברך דירה בתחתונים 
)על דרך ומעין שהיה אצל אדמו"ר הזקן שלא רצה 
מער ניט אז דיך אליין(, וגם רצונו בגשמיות יהיה 
)בעיקר( בכדי לעשות את הגשמיות כלי לאלקות.

בחירת  את  גילו  אשר  שבט  של  שהקרבנות  כמו 
רק  לבחור  לישראל  כח  שנותנת  בישראל  הקב"ה 
הזקן  אדמו"ר  על  הסיפור  גם  כך  הבורא,  בעצמות 
ופרסום  אליין",  דיך  אז  ניט  מער  וויל  "איך  שאמר 
לכל  כח  נותן  )כדלעיל(,  צדק  הצמח  ידי  על  זה  סיפור 
בני ישראל )ובפרט לאלו שהולכים בדרכו של רבינו 
לכל  יש  אמנם  הבורא.  עצמות  את  רק  לרצות  הזקן( 
אחד רצונות גם בעניינים גשמיים, אך סיפור זה נותן 

ולב"  לב  "בלא  יהיו  הזרים  הרצונות  שכל  הכח,  את 
כי  והתלהבות,  'כוונה'  בלי  כלומר  לד(.  יב,  א  הימים  )דברי 

לו  ולעשות  ה',  רצון  את  להשלים  יהיה  רצונם  עיקר 
יתברך דירה בתחתונים.

תהיה  הגשמיים,  הרצונות  אפילו  כן,  על  יתר 
מגמתם להשתמש בגשמיות לקדושה, כך שתהיה כלי 
לאלוקות. כי רובן ככולן של המצוות נעשות בדברים 
בחירת  שבגלל  לעיל,  שנתבאר  וכפי  גשמייםקיב. 
מטרת  שכל  לחוש  יהודי  יכול  הגשמי,  בגוף  הקב"ה 

הגשמיות היא לצורך עבודת ה'. 

לכן יהודי באמת זקוק לשפע גשמי – לעשות 
את הגשמיות כלי לאלוקות. וממילא:

ועל ידי זה יומשך לו גם ריבוי השפעה בגשמיות, 
אויבערשטער  דער  אז  הזקן  אדמו"ר  כמאמר 
גשמיות  די  פון  אידן מאכן  און  גשמיות  אידן  גיט 
ויהודים  גשמיות,  ליהודים  נותן  )=הקב"ה  רוחניות 
עושים מהגשמיות רוחניות(, דמזה מובן, דכשהקב"ה 

ריבוי  ישראל  עושים  גשמיות  ריבוי  לישראל  נותן 
ועד  באיכות,  וריבוי  בכמות  ריבוי  רוחניות, 
ומתאחדים  שמתקשרים  ועד  השלימות,  לתכלית 
הוא  בריך  וקודשא  )אורייתא(  ישראל  בהקב"ה, 

כולא חד. 

וכל זה נעשה מתוך שמחה וטוב לבב, בימי ההכנה 
מביא  וזה  זה(,  מאמר  אמירת  )זמן  חירותנו  לזמן 
האמיתית  גאולה  בפועל,  חירותנו  זמן  את  גם 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש.

כאן במאמר, מיישב במפורש רק את השאלה 
במדרש,  )הסתירה  א  בסעיף  הראשונה 
ומסיים  בקב״ה,  ישראל  בבחירת  שפותח 

בבחירת הקב״ה בישראל(.

)מדוע  א  בסעיף  השנייה  השאלה  לגבי 
נתבאר  כבר  בחירה(  קרויה  בקב״ה  הדבקות 
כל  עוסק  בזה  שבעצם  יט,  בהערה  לעיל 
המאמר, המבאר בעומק לפנים מעומק, מדוע 
ועיקר,  כלל  פשוטה  אינה  בקב״ה  הבחירה 

קיב( כדלעיל ריש סעיף ה.
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ודרושה ׳פקחות׳ עצומה בשביל לוותר על כל 
ה׳ממוצעים׳ ולרצות רק את עצמותו יתברך.

שייכת  מה   – השלישית  השאלה  רק  נשארה 
התבוננות  במעט  אך  ישראל.  בבני  ׳בחירה׳ 
במאמר, התשובה לשאלה זו ברורה. במאמר 
)פנימי(;  שכל  דרגות:  שלוש  שיש  מבואר, 
המקיף.  ופנימיות  )מקיף(;  מהשכל  למעלה 
להשוות  מקום  שאין  ברור  אכן  שכל,  פי  על 
בין ישראל לאומות. אך מצד המקיף אין שום 
כאורה״  ״כחשכה  שם  כי  לישראל,  העדפה 
)כמוסבר בהרחבה לעיל(, ושם באמת דרושה 
בישראל  שהבחירה  מבואר,  כך  על  ׳בחירה׳. 
מפנימיות   – יותר  עוד  גבוהה  מדרגה  באה 

המקיף, שמבטאת את עצמות הבורא.

שהכל  בזה  מוגבלת  אכן  המקיף  דרגת 
עשו  ״אח   – זו  דרגה  לגבי  לגבה,  בהשוואה 
ליעקב״ )מלאכי א, ב(, ואין העדפה לזה או לזה, 
כי כולם אינם תופסים מקום כלל. אך למרות 
זאת ״ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי״ )שם, 
׳פנימיות  מצד  בישראל  בוחר  ה׳  ב־ג(.  פסוקים 

מבחירת  נובעת  החשיבות  שבו  הרצון׳, 
הבורא. לכן זו בחירה אמיתית.

גם  זאת  לומר  ניתן  להכי,  דאתינן  והשתא 
של  הבחירה  גם   – השנייה  לשאלה  בקשר 
לא  ואפילו  מהשכל,  לא  נובעת  בה׳  ישראל 
מהמקיף שנעלה מהשכל, אלא מעצם הנשמה 
שיכולה לחדור גם בשכל – ״חלקי הוי׳ אמרה 
בקב״ה  ישראל  בחירת  גם  כן,  אם  נפשי״. 
שזו  המקיף׳,  מ׳פנימיות  בשורשה  מגיעה 

הבחירה האמיתית.

שבתחילת  לשאלה  התשובה  לסיכום: 
השבח  את  מבאר  המדרש  שקודם  המאמר, 
אך  בקב״ה,  בחרו  שהם  ישראל,  של  העיקרי 
בחירה זו עצמה נובעת מבחירת הקב״ה בהם, 

ובחירה זו התגלתה בהקרבת הקרבנות.

ידי  על  העניין  ופרסום  הזקן,  רבינו  פתגם 
ואחד,  אחד  לכל  כח  נותן  צדק,  הצמח 
רוח  נחת  לעשות  רק  ולרצות  להתעלות 
לבורא. גם אם יש לאדם שאיפות גשמיות, זה 

״בלא לב ולב״.

כלי  עצמה  מהגשמיות  עושה  שיהודי  ידי  על 
וה׳  האלוקית,  הכוונה  נשלמת  לאלוקות, 
מתגלה בעולם. שלימות הגילוי תהיה בגאולה 

העתידה, בקרוב ממש ובעגלא דידן.
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סעיף א:

מובא במדרש, ששם שבט "אשר" קשור לגאולה 
העתידה, בה יקוים הייעוד "ואשרו אתכם כל הגויים, 

כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות". 

גם שבחם של ישראל נרמז בשם "אשר", כדכתיב 
על  אשרי העם שה' אלקיו".  לו,  "אשרי העם שככה 
כך כותב המדרש, שזהו השבח הגדול ביותר לישראל, 
והקב"ה  לאלקים,  להם  שיהיה  בהקב"ה  בחרו  שהם 
בחר בהם. וזו הייתה כוונת נשיא שבט אשר בהקרבתו 
– על שם הבחירה שהקב"ה בחר בבני ישראל להיות 

לו לעם סגולה.

בדברי המדרש יש לכאורה סתירה מרישא לסיפא: 
בקב"ה  ישראל  בחירת  את  מקדים  הוא  בתחילה, 
ישראל  שבחירת  ומשמע,  בישראל.  הקב"ה  לבחירת 
דברי המדרש,  בסיום  אך  בעיקר,  כאן  נוגעת  בקב"ה 
נאמר: "כשבא נשיא אשר להקריב, הקריב קרבנו על 

שם הבחירה שבחר הקב"ה בישראל"?

דברים  שני  בין  שייכת  בחירה  נוספת:  שאלה 
שווים, או בין שני דברים שבכל אחד מהם יש מעלה 
טובות  אבנים  מעדיף  שכשאדם  ברור  אך  אחרת. 
כלל. אם  'בחירה'  אינה  זו  פני פסולת,  על  ומרגליות 
לקב"ה  ישראל  בין  הקשר  את  לכנות  ניתן  כיצד  כן, 
בשם 'בחירה', מה שייכת 'בחירה' בין הקב"ה, לבין 

האלילים שהם הבל הבלים? 

על דרך זו קשה גם בנוגע לבחירת הקב"ה בישראל 
העולם,  אומות  על  רבות  מעלות  יש  לישראל  הרי   –

וכיצד הקשר בין הקב"ה וישראל נקרא בחירה?

"ובנו  בתפילה  שאומרים  שמה  מובא,  בתניא 
בחרת מכל עם ולשון", זו הבחירה של הקב"ה בגוף 
העולם".  אומות  לגופי  בחומריותו  ש"נדמה  היהודי, 
של  גופו  בין  הדמיון  כי  מספיק.  אינו  זה  תירוץ  אך 
זה  ואין  גוי הוא רק בחיצוניות,  גופו של  יהודי לבין 

תירוץ בנוגע לקב"ה.

סעיף ב:

מביא  נפשי",  אמרה  הוי'  "חלקי  הפסוק  על 
המדרש משל, ממלך שנכנס למדינה, עם כמה שרים, 
פיקח  רק  מסוים.  שר  אחד  כל  בחרו  המדינה  וגדולי 
אחד אמר, שהוא רוצה את המלך, כי כולם מתחלפים 
עובדים  העולם,  אומות  כך  מתחלף.  אינו  והמלך 

לשמש ולירח, ואילו ישראל עובדים רק את ה'.

לכאורה קשה:

יודע  תינוק  גם  הרי  כאן,  נדרשת  פקחות  איזו  א( 
שהמלך נעלה מהשרים )והוא זה שממנה אותם(?

ב( מדוע המדרש מביא טעם שהשרים מתחלפים, 
הרי גם אם הם אינם מתחלפים, יש לבחור במלך?

סעיף ג:

הגויים הקדמונים שעבדו לשמש ולירח ולכוכבים 
חשבו,  אך  דאלקייא".  "אלקא  הוא  שהקב"ה  ידעו 
השמש  דרך  יעבור  שהשפע  קבע  שהקב"ה  שמכיוון 
והירח, יש לחלוק להם כבוד, כפי שמודים למשרתי 
לשקיי'".  טיבותא  למרא  "חמרא  דרך  ועל  המלך, 
והירח  השמש  את  יעבדו  הם  שאם  האמינו,  גם  הם 

והכוכבים, יקבלו יותר שפע. 

ולירח  לשמש  אם  זרה.  עבודה  היא  זו,  טעות 
הייתה בחירה אם להעביר את השפע לעולם או לא, 
היה ראוי לחלוק להם כבוד, אך השמש והירח הם רק 

'כגרזן ביד החוצב', ואין להם שום בחירה. 

יותר,  גדולה  לטעות  האומות  הגיעו  מכן  לאחר 
שח"ו "עזב ה' את הארץ", והפקיד את הנהגת העולם 

רק בידי הכוכבים והמזלות.

טענו  לא  האומות,  גם  הפיקח.  של  הפיקחות  וזו 
נראה,  בחיצוניות  אך  מה'.  נעלים  והירח  שהשמש 
יותר  כדאי  כן,  ואם  מהממוצעים,  מגיע  שהשפע 
בפועל.  משפיעים  הם  כי  בבורא,  ולא  בהם  לבחור 

סיכום המאמר:
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ביד  כגרזן  רק  שהם  להבין  מיוחדת  פקחות  דרושה 
החוצב, ואין בהם שום מעלה עצמית.

סעיף ד: 

שמובא  המשל  הקודם,  שבסעיף  הביאור  לפי 
הטעות   – בנמשל  לנמשל.  מתאים  אינו  במדרש 
בחירה  יש  ולמזלות  שלכוכבים  היא,  האומות  של 
ושליטה, בעוד שהאמת שהם כגרזן ביד החוצב. ואילו 
במשל, הדוכסים וכו' הם באמת בעלי בחירה, והמלך 
רק  ומתערב  המלוכה,  הנהגת  את  בידיהם  מוסר  גם 
היה  לומר שהוויכוח  דחוק  כן,  אם  רחוקות.  לעיתים 

בנוגע לבחירה, כי פרט זה, אינו קיים במשל. 

את  העדיפו  המדינה  שגדולי  ביאור,  מביא  לכן 
ואילו  השרים.  את  הזמינו  ולכן  האישית,  טובתם 
הפיקח בחר להיות נאמן למלך, גם אם בגלל זה יקבל 
פחות. כך גם בנמשל, אומות העולם מחפשים בעיקר 
כי  ולירח,  לשמש  עובדים  ולכן  לעצמם,  לקבל שפע 
בני  אצל  ואילו  שפע.  יותר  יקבלו  שכך  חושבים  הם 

ישראל, העיקר הוא לעבוד את המלך. 

בקדושה צריך להתייגע, ואילו מצד הקליפה ניתן 
לקבל  העדיפו  האומות  לכן  בחינם.  השפעה  לקבל 
ללא  חינם"(,  במצרים  נאכל  )"אשר  בחינם  שפע 
התבטלות וכניעה לה'. בנוסף, שורש השפע שנמשך 
שפע  נמשך  שממנו  מה'מקיף',  הוא  הקליפה  ידי  על 

רב מאד.

הם  במלך.  לבחור  היא,  ישראל  של  הפקחות 
ובלבד  יגיעה,  ידי  ועל  בחשבון  לקבל  מעדיפים 

שיקבלו מהקדושה, ולא מהקליפה. 

סעיף ה: 

הטעם לבחירת הפיקח הוא – "דכולהו מתחלפין 
לקבל  רוצה  הפיקח  בפשטות,  מתחלף".  לא  ומלכא 
רק מהקדושה, כי אמנם הקליפה נותנת השפעה רבה, 
דרגת  תתגלה  לעתיד,  קיום.  לזה  ואין  זמני,  זה  אבל 
'פנימיות המקיף' שמצידה יש השפעה בלתי מוגבלת, 

דווקא לקדושה ולישראל.

מאלו  בשונה  הנולד,  את  רואה  הפיקח  זה,  לפי 
שרואים רק את ההווה. אך במדרש הובא על בחירה 
זו הפסוק "חלקי הוי' אמרה נפשי". אם זו רק ראיית 
העתיד, מדוע היא נובעת מהתקשרות הנשמה בהוי'?

מהקדושה,  בהשפעה  בוחר  שיהודי  ומבאר, 
מהקליפות  בשונה  הרצון  מפנימיות  באה  היא  כי 
שמקבלים דרך 'אחוריים' – "כמאן דשדי בתר כתפוי 
ב"כולהו  הפיקח  וכוונת  ברצונו".  שלא  לשונאו 
מתחלפין" היא, שדבר שיחלוף בעתיד, גם כעת הוא 
בבחינת מוות. ראוי לדבוק רק במלך שאינו מתחלף, 

ולכן מציאותו אמיתית.

סעיף ו:

בסעיף הקודם נתבאר ש"כולהו מתחלפין ומלכא 
לא מתחלף" פירושו שרק המלך הוא אמת, והקליפה 

– שקר.

זה  וכיצד  פי שכל,  על  היא  זו  גם מעלה  הרי  אך 
קשור ל"חלקי הוי' אמרה נפשי"?

חייב  עצמו  השכלי  שההסבר  הוא,  הביאור 
העצמי  הקשר  דווקא  הנשמה.  בחירת  על  להתבסס 
השפע  ריבוי  על  לוותר  ליהודי  גורם  הנשמה  שמצד 
יתברך  רצונו  "מפנימיות  שאינה  כיוון  מהקליפה, 
גם  חודר  זה  וויתור  מכן,  לאחר  האמיתי".  וחפצו 

בשכל.

סעיף ז:

על ידי הבנת השכל נוספת מעלה גם בנשמה. 

ממלך  בסידור,  המובא  משל  מביא  זאת,  לבאר 
מכיוון  החשובים.  ולעבדים  לשרים  סעודה  שעושה 
והשפחות  העבדים  גם  רב,  שפע  בסעודה  שיש 
עצמות  אוכלים  הכלבים  ואפילו  נהנים,  הפחותים 
בשרים  מתעניין  המלך  כמובן,  אך  לשולחן.  מתחת 
הגדולים והעבדים החשובים, ורוצה להיטיב עמהם. 
הפשוטים  לעבדים  שיריים  נותרים  אגב  בדרך  רק 
שנמשכת  הפנימית  להשפעה  משל  זה  ולכלבים. 
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שנמשכת  אחוריים  מבחינת  ולהשפעה  לקדושה, 
לקליפה.

סוגים  ארבעה  על  מדובר  במשל  יותר,  בפרטיות 
ושפחות  עבדים  )כלבים;  המלך  מסעודת  שנהנים 
פחותים; עבדים חשובים; שרים גדולים(. והם כנגד 

ארבע דרגות שונות:

הכלבים נובחים 'הב, הב', כי הם רוצים רק לקבל, 
ידעו  לא  נפש  עזי  "הכלבים   – לעולם  ואינם שבעים 
שבעה". לכן הם קרויים 'כלב' – "כולו לב" – כי כל 

מגמתם היא רק למלא את תאוות ליבם.

רק "מפני  עובדים את המלך  העבדים הפחותים, 
אימת הכאת השבט". זהו רק פחד מאיבוד ישותם.

'עבדים  סוגים:  שני  יש  המלך,  שולחן  ביושבי 
בקבלת  אדונו  את  עובד  העבד,  ו'שרים'.  חשובים' 
עול, ואילו לשר יש ידיעה במלוכה, והוא קרוב יותר 

למלך.

'שרים  רק  אמנם  מוזכרים  שבסידור,  במשל 
דרגה  יש  ביניהם  אך  חשובים'.  ו'עבדים  גדולים' 

נוספת – 'שרים פשוטים'.

שרים   – הדרגות  ששלושת  לומר,  יש  זה  לפי 
חשובים ופשוטים ועבדים חשובים הן כנגד ה"דוכסין 
"והיו  הלשון  דיוק  זהו  ואיסטרטילוטין".  ואיפרכין 
כנגד  הן  אלו  דרגות  למלך.  'שייכים'  שהם   – עמו" 
"איהו  נאמר  והספירות העליונות שעליהן  המלאכים 
אינו  יותר. הפיקח  ואף למעלה  וגרמוהי חד"  וחיוהי 
ובוחר רק בעצמותו  נעלות אלו,  גם בדרגות  מסתפק 

יתברך ממש – "אנא נסיב מלכא".

וכתורת הבעל שם טוב על הפסוק "תפילה לעני 
כי יעטוף ולפני הוי' ישפוך שיחו", שהעני אינו מבקש 

שום דבר, והוא רוצה רק את עצמותו יתברך.

סעיף ח:

בשמים  לי  "מי  נאמר  עצמו  במלך  הבחירה  על 
ועמך לא חפצתי בארץ". וכפי שהיה רבינו הזקן אומר 
בדביקותו: "איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דאיין 
וויל  ניט דאיין עולם הבא כו', איך  וויל  גן עדן, איך 

מער ניט אז דיך אליין". רבינו הזקן ידע את משמעות 
הגילויים האלו, ובכל זאת, הוא רצה רק את הקב"ה 

בעצמו.

ובפרט  הקב"ה,  את  מגלות  שהספירות  למרות 
הדרגות  וכמה  כמה  אחת  ועל  שבספירות,  האורות 
בעצמותו  דווקא  בוחר  הפיקח  מהספירות,  שנעלות 

יתברך – "אנא נסיב מלכא".

זו גם הדגשת רבינו הזקן "דאיין גן עדן" ו"דאיין 
אך  שם,  שמתגלה  הבורא  זהו  אמנם   – הבא"  עולם 

אדמו"ר הזקן רצה לדבוק בעצמותו יתברך ממש.

סעיף ט:

הם  שבמדרש  השרים  זה,  פירוש  שלפי  למרות 
זה  פירוש  בין  קשר  יש  בקדושה,  נעלות  דרגות 

לפירושים הקודמים:

)כמו  מצומצמת  והארה  ב'זיו'  בוחר  כשיהודי 
בעצמותו  ולא  הבא(,  ועולם  עדן  גן  של  הגילויים 
יתברך, כדי שמציאותו לא תתבטל, יכולה להשתלשל 
שיעדיף  ועד  'לגרמי'',  של  יותר  גסה  העדפה  מזה 
כטעות  והקליפה,  המוות  ממקום  שפע  ריבוי  לקבל 

האומות שבסעיף ד. 

אלוקית  לדרגה  או  לספירות  חשיבות  כשנותנים 
יכולה  העליונים(,  )ה'ממוצעים'  שתהיה  ככל  נעלית 
ומזלות  לכוכבים  גם  יחס  נתינת  מזה  להשתלשל 
שבסעיף  האומות  כטעות  הנחותים(,  )ה'ממוצעים' 
מצד  רק  זה  בספירות,  מתגלה  שהבורא  ולמרות  ג. 

החלטת הקב"ה, ולא מצד מעלת הספירות. 

סעיף יו"ד:

עובדי  טעות  הפירושים:  כל  בין  נוסף  קשר  יש 
להחשיב  הייתה,  הראשון(  )שבביאור  זרה  העבודה 
החשיבו  הם  לכן  לעיקר.  )החיצוניות(  ה'אמצעי'  את 
משפיע  שהקב"ה  למרות  והמזלות,  הכוכבים  את 

באמצעותם.

לקבלת  בנוגע  עצמה  על  חוזרת  טעות  אותה 
קבלת  את  עשו  האומות  השני(.  )בביאור  ההשפעה 
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שההשפעה  יודע  הפיקח  זאת  לעומת  לעיקר.  השפע 
רואה  הפיקח  ה'.  לעבודת  בה  שישתמשו  רק  נועדה 
את הכוונה הפנימית, והגויים תופסים את החיצוניות 

כעיקר.

הדרגות  כל  תכלית  השלישי,  בביאור  גם  כך 
והגילויים העליונים, אינה בהם עצמם. הם רק אמצעי 
כשמסתפקים  בתחתונים.  יתברך  עצמותו  לגילוי 
תופסים  העליונים,  שבעולמות  המצומצם  בגילוי 
להשתלשל  יכולות  ומזה  לבד.  החיצוני  האמצעי  את 

הטעויות שבשני הביאורים הקודמים.

בגלל ששורש האומות הוא מחיצוניות הרצון, הם 
בוחרים ב'אמצעי'. לעומת זאת שורש בני ישראל הוא 
מקום  נתינת  שום  אצלם  אין  לכן,  הרצון.  מפנימיות 
בעצמותו  רק  בוחרים  והם  חיצוני,  לדבר  וחשיבות 

יתברך, כי הוא העיקר ופנימיות הכל.

סעיף יא:

יש  בפנימיות המקיף,  הוא  ישראל  כיוון ששורש 
מעלה כשהקשר העצמי לאלוקות חודר בשכל, כי כך 

המקיף חודר בפנימיות. 

הוי'  זה מרומז בפסוק שמביא המדרש – "חלקי 
עם  )"נפשי"(  הנשמה  עצם  חיבור   – נפשי"  אמרה 

השכל )"חלקי"(.

סעיף יב:

צאנו,  את  שגירש  ממלך  משל,  מביא  המדרש 
החריב את הדיר, וסילק את הרועה. לאחר זמן המלך 
לרועה.  קרא  לא  אך  הדיר,  את  בנה  הצאן,  את  אסף 
אותו,  שיחזיר  מהמלך  ביקש  הרועה,  זאת  כשראה 

והמלך נענה לו.

החריב  ישראל,  בני  את  גירש  הקב"ה  והנמשל: 
את בית המקדש, וביטל את מלכות בית דוד. לעתיד 
לבוא, הקב"ה יבנה את בית המקדש, ויחזיר את בני 
ישראל לארצם. על כך מדובר בסוף פרק סט בתהלים. 
בתחילת פרק ע, מבקש הרועה – דוד מלכא משיחא – 

שהמלך יחזיר גם אותו. 

לרועה  קרא  לא  )הקב"ה(  המלך  בתחילה  מדוע 
)דוד(?

החזרת הצאן ללא הרועה, מבטאת את 'חיצוניות 
העולם.  באומות  גם  שיש  לרצון  דומה  זה  הרצון'. 
בהם  רוצה  מורה שהמלך  זה  רועה,  יש  כשלצאן  אך 

ב'פנימיות הרצון'.

מקבלים  ישראל  הרועה,  זכירת  לפני  גם  אמנם 
אך  למזון.  שנמשלה  התורה  שהיא  פנימית,  השפעה 
"התורה שאדם למד בעולם הזה הבל היא לפני תורתו 
עומק  את  ילמד  המשיח,  בגאולה,  רק  משיח",  של 

התורה בשלימות.

עיקר החידוש שיהיה בגאולה, הוא גילוי עצמות 
יכול  זה  גילוי  ה'גילויים'.  מכל  שלמעלה  סוף  אין 
 – הרועה  מבקש  לכן  מהשכל.  למעלה  להישאר 
יתגלה  שזה  הרועה,  את  לזכור  משיחא,  מלכא  דוד 

בפנימיות.

סעיף יג:

ולכן  הרצון,  מחיצוניות  האומות  שורש  כאמור, 
ושפע  ומזלות  )כוכבים  ב'אמצעים'  בוחרים  הם 
גשמי(, אך שורש ישראל מפנימיות הרצון, ולכן הם 
)ואפילו  ב'אמצעים'  ולא  )הקב"ה(,  בעיקר  בוחרים 
לא בגילויים עליונים(. יוצא, שהבחירה העצמית של 
ישראל  לבחירת  כח  ונותנת  גורמת  בישראל  הקב"ה 

בקב"ה.

מצד  המאמר:  שבתחילת  השאלה  מתורצת  בזה 
העצמית,  עבודתם  היא  ישראל  מעלת  עיקר  אחד, 
שבחרו  על  אלא  ישראל  בני  של  אישורן  ש"אין  לכן 
בהקב"ה". אך מצד שני, את הכח לזה, הם מקבלים 
מהבחירה של הקב"ה בהם. ועל כך הקריב נשיא שבט 
אשר קרבנות, כדי להמשיך ולגלות זאת. לכן ההקרבה 

היא על שם הבחירה שבחר הקב"ה בישראל. 

גם דברי אדמו"ר הזקן שאמר "איך וויל מער ניט 
אז דיך אליין", נותן כח לרצות באמת רק את עצמותו 

יתברך, ולעשות לו דירה בתחתונים.
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בעבודת  מפורסמים  עניינים  שני  יש  זה,  במאמר 
״איך   – בדביקותו  הזקן  רבינו  פתגם   – הראשון  ה׳: 
וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דאיין גן עדן, איך וויל 
דיך  אז  ניט  וויל מער  איך  כו׳,  עולם הבא  דאיין  ניט 
אליין״ – שזו פקחותו של הפיקח במדרש שרוצה אך 

ורק את המלך – ״אנא נסיב מלכא״.

המאמר,  של  החידוש  הוא  השני  העניין 
גם  להתבטא  צריכה  לקב״ה,  העצמית  שההתקשרות 

בהבנה שכלית בגדלות ה׳.

אך כבר מתחילת המאמר, מובאות הדרכות רבות 
בעבודת ה׳. כמעט בכל סעיף מבואר עוד עניין, כיצד 

יהודי צריך לחיות ולדבוק בה׳.

כגרזן ביד החוצב

הגויים  טעות  מובאת  ג(,  )סעיף  המאמר  בתחילת 
ידעו  הם  ולמזלות.  לכוכבים  שעבדו  הקדמונים 
דאלקיא״.  ״אלקא   – העליון  השליט  הוא  שהקב״ה 
ולמזלות,  גם לכוכבים  אך חשבו, שיש לחלוק כבוד 
טיבותא  למרא,  ״חמרא  וכעין  המלך,  משרתי  הם  כי 
לשקיי׳״. טעות זו קרויה – ׳שיתוף׳. הגויים לא הבינו 
שהכוכבים והמזלות אינם בעלי בחירה, ולכן הם רק 

׳כגרזן ביד החוצב׳, ותו לא.

גדולה  טעות  טעו  הגויים  שלאחריהם,  בדורות 
יותר, שח״ו ״עזב ה׳ את הארץ״, והפקיד את הנהגת 
העולם רק בידי הכוכבים והמזלות. הם טענו, שבגלל 
לעולם  ׳לרדת׳  כבודו  לפי  זה  אין  הבורא,  רוממות 
זרה׳  כ׳עבודה  מוגדרת  זו  טעות  ולהנהיגו.  השפל 

ממש.

ומזלות,  בכוכבים  אמנם  טעו  הקדמונים  הגויים 
אך לא רק בזה ניתן לטעות. טעות דומה יכולה להיות 
בנוגע לכל כוחות הטבע שפועלים ומשפיעים בעולם. 
כיום, נדיר לראות אדם שעובד לכוכבים, אך בהחלט 

מייחסים חשיבות מוגזמת לכוחות הטבע.

זרה  עבודה  ואף  ׳שיתוף׳  לראות  ניתן  בזה  גם 
ממש: יש הסבורים שאמנם הבורא שולט על הטבע, 
אך גם בכוחות הטבע יש מעלה, שגורמת לשפע. ניתן 
להביא לכך דוגמא מכח הראייה של האדם. שאמנם 
מקורו בנפש הרוחנית, אך הראייה מתבצעת ב׳שיתוף׳ 
לא  הנפש  פגום,  העין  כשאיבר  הגשמי.  העין  איבר 
יש  הגשמי  באיבר  שגם  הוכחה,  זו  לראות.  תוכל 
מעלה, שהנפש זקוקה לו, ובלעדיו לא תוכל לראות. 
בכל איבר יש מעלה מיוחדת. ולכן, באמצעות איבר 
העין – הנפש תראה, ובאמצעות איבר האוזן – היא 

תשמע, ולא להפך.

כך גם בכוחות הטבע, יש הסבורים שיש ׳שיתוף׳. 
הם  אך  מהבורא,  מקורו  שהשפע  מסכימים  הם 
הם  ידה  שעל  ׳מעלה׳  יש  הטבע  שלכוחות  חושבים 
בטעות,  לחשוב  ניתן  למשל:  לבורא.  ׳שותפים׳  כמו 
שאחרי שה׳ ברא את הרוח, כשהוא רוצה להניע איזה 
מניעה  והיא  הרוח,  את  משיב  רק  הוא  עלה,  או  ענף 
את העלה. כלומר: ה׳ רק נותן פקודה לרוח לנשב, אך 
העלה מתנועע על ידי הרוח, כי כך הם כללי הטבע, 
תוצאה  כביכול  וזו  נעים.  העלים  נושבת,  שכשרוח 

בלתי נמנעת.

מאליו.  מובן  אינו  ׳כלל׳  ששום  היא,  האמת  אך 
כפי שה׳ מהווה את כל הבריאה מאין ליש בכל רגע 
ה׳כללים׳  את  ורגע  רגע  בכל  יוצר  הקב״ה  כך  ורגע, 
של הטבע, וגם את הכלל הזה עצמו שכשרוח נושבת 
׳מעלה׳  שום  אין  עצמה,  מצד  ברוח  נעים.  דברים 
שגורמת לכך. אם הקב״ה לא היה מהווה באותו רגע 
את הכלל שהעלה חייב לנוע מפני הרוח, הוא לא היה 

זז ממקומו.

שמקבילה  יותר,  חמורה  טעות  לטעות  ניתן 
לעבודה זרה )ולא רק ל׳שיתוף׳(, שאחרי שה׳ ברא את 
כוחות הטבע, ״עזב ה׳ את הארץ״, והעולם מתנהל רק 

באמצעותם.

המעשה הוא העיקר:
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מופרזת  חשיבות  שמייחסים  לכך  נפוצה  דוגמא 
הפרנסה  הפרנסה.  בעסק  היא  העולם,  ולחוקי  לטבע 
השפע  בא  שדרכו  ׳ממוצע׳  כעין  גם  היא  הגשמית, 
׳כלי׳  מלמעלה. ה׳ בעצמו קבע, שעל האדם לעשות 
גשמי לפרנסתו, אך לפעמים האדם עלול לשכוח את 
האמת, שרק ״ברכת ה׳ היא תעשיר״, והעסק הוא רק 
באה  שהפרנסה  לחשוב  מתחיל  והוא  ולבוש,  ׳כלי׳ 
הוא  ולכן  הגשמיים,  בעסקיו  השתדלותו  ידי  על  לו 
משקיע את כל כולו בעסק – הפך ציווי הכתוב ״יגיע 
כפיך כי תאכל״ – שרק האיברים החיצוניים )״כפיך״( 

יתעסקו בפרנסה, ולא ׳יגיע ראשך׳.

כמו  בדיוק  בדקות.  זרה  עבודה  עובד  זה,  אדם 
שהשפע שבא על ידי הכוכבים והמזלות אינו מיוחס 
להם, כי הם רק כגרזן ביד החוצב, כך גם השפע שבא 
קיום  רק  הוא  מיוחס לעסק, אלא  אינו  ידי העסק  על 
לכן  לפרנסה.  גשמי  כלי  לעשות  שצווה  ה׳  מצוות 
האדם אינו צריך להשקיע את כל כולו בעסק. ״ביגיעה 
הגדולה ביותר, אי אפשר להרוויח ״סענט״ אחד יותר 
צריך  פלוני.  ירוויח  וכך  שכך   – הקב״ה  קבע  מאשר 
לעשות כל שנחוץ, אך יש לזכור שכל העבודה אינה 
אותה  ה״עיקר״,  היא  יתברך  ה׳  ברכת  ״טפל״.  אלא 
מרוויחים כשמתנהגים כראוי ליהודי: תפילה בציבור, 
שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך 

הבנים אצל מלמדים יראי שמים״.

לכל זה דרושה פקחות גדולה, לדעת שכל כוחות 
להשקיע  ש׳כדאי׳  שנראה  העולם  ענייני  וכל  הטבע 

בהם, הם רק כגרזן ביד החוצב.

גם המחשבה שה׳ ׳מרומם׳ מדי, ולכן אין זה לפי 
כבודו לרדת לעולם, היא טעות. כי כל ההגדרות הללו 
ולכן  הקב״ה,  של  בריאה  הן  ירידה,  או  רוממות  של 

ה׳יחס׳ שלו לא נמדד לפי ההגדרות הללו.

זהו הביאור הראשון בפקחותו של הפיקח – לא 
לטעות ב׳שיתוף׳ וב׳עבודה זרה׳ גם בדקות.

הנחת עצמותו

)בסעיף ד(, שהוויכוח  נוסף  לאחר מכן מביא ביאור 
בעניין  היה  השרים,  את  שהזמינו  לאלו  הפיקח  בין 

האישית,  טובתם  את  העדיפו  המדינה  גדולי  אחר: 
להיות  בחר  הפיקח  ואילו  השרים.  את  הזמינו  ולכן 

נאמן למלך, גם אם בגלל זה יקבל פחות.

על הגויים נאמר ״כל טיבו דעבדין האומות עובדי 
גילולים לגרמייהו עבדין״. הם מעוניינים רק בקבלת 
בעל השפע.  של  רצונו  מהו  להם  אכפת  ולא  השפע, 
לעומת זאת ישראל, עיקר כוונתם הוא עשיית רצון ה׳.

הגויים רק רוצים ׳לקבל׳, בלי לעבוד. אין להם שום 
בעיה לקבל ״נהמא דכיסופא״ שבו המקבל מתבייש 
להביט בפני הנותן, כי אין להם שום כוונה להתאחד 
עם הבורא ו׳להביט בפניו׳. הם אמנם מקבלים הרבה 
אין  אך  העבודה,  במידת  תלוי  אינו  השפע  כי  שפע, 
לקללת  דומה  זה  לבורא.  פנימי  זה שום קשר  בשפע 
ימי  כל  תאכל  ״ועפר  אותו  קילל  שהבורא  הנחש, 
חייך״, מצד אחד מזונותיו יהיו מצויים תמיד, אך הוא 

לעולם לא יצטרך לבקש מזון ולהתבטל לבורא.

התורה  ידי  על  שנמשך  השפע  בתכלית  שונה 
פנימי  יחס  נוצר  והמצוות  התורה  ידי  על  והמצוות. 
קדשנו  אשר  שאומרים  וכפי  לישראל,  מהבורא 
במצוותיו״ – כמו קידושי איש ואישה, באהבה בחשק 
ורצון. שפע זה אינו יכול להיות ״נהמא דכיסופא״, כי 

מטרתו ליצור קשר והתאחדות עם הבורא.

למרות שזהו שפע מצומצם, כי הוא תלוי בעבודה, 
מתנות  לקבל  רוצים  ואינם  אותו,  מעדיפים  ישראל 
חינם אך בלי קשר לבורא. זה על דרך מאמר היונה: 
״ריבונו של עולם יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין 
בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלויין ביד בשר ודם״.

ומעדיף  במלך,  שבוחר  הפיקח,  של  החכמה  זו 
צריכה  כך  לעבודה.  ובהתאם  יגיעה  ידי  על  לקבל 
מאומות  בשונה  יהודי,  כל  של  ההשקפה  להיות 
העולם שמעדיפים לקבל מהקליפות והסטרא אחרא, 
כי העיקר אצלם הוא לקבל בלי חשבון, ללא עבודה, 

ובלי קשר לאלוקות.

באור פני מלך חיים

נובעת  הפיקח  בחירת  שאולי  מקשה,  ה,  בסעיף 
מכך שהוא יודע שבעתיד יומשך ריבוי השפע דווקא 
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ל׳עושי רצונו׳ )כי אז תתגלה דרגת ׳פנימיות המקיף׳(, 
ואם כן גם הפיקח דורש את טובת עצמו?

לכאורה משמע כן גם מלשון המדרש שמבאר את 
לא  ומלכא  מתחלפין  ״דכולהו   – הפיקח  של  טעמו 
יודע שההשפעה לקליפה  מתחלף״. דהיינו שהפיקח 
ותאבד,  תתבטל  היא  ולעתיד  זמני,  מצב  רק  היא 
עוד  ובריבוי  הקדושה,  מצד  דווקא  תהיה  וההשפעה 

יותר?

ומבאר, שלא זו הסיבה לבחירת הפיקח. זה נכון 
יותר,  גדולה  השפעה  ישראל  יקבלו  שבעתיד  אמנם 
בוחר  יהודי  בקב״ה.  בוחרים  הם  זה  בגלל  לא  אבל 
הוא  זה,  ידי  על  שמגיע  השפע  כי  ה׳,  את  לעבוד 
נותנו מתוך קירוב  מפנימיות רצון הבורא – שהמלך 
ואהבה. ומאידך, הקליפות מקבלים דרך ׳אחוריים׳ – 

״כמאן דשדי בתר כתפוי לשונאו שלא ברצונו״.

מתחלפין״  ש״כולהו  באומרו  הפיקח  כוונת 
כעת  גם  יתבטל,  ובעתיד  שמתחלף,  שדבר  היא, 
הוא  רק המלך שאינו מתחלף,  הוא מציאות שקרית. 

המציאות היחידה האמיתית, ובו ראוי לדבוק.

קרויה  היא  הקליפה,  את  מחיה  שהבורא  למרות 
ונפרדת  שבתוכה,  לחיות  מתנגדת  היא  כי  ׳מוות׳, 
אלו  רק  ותאבד.  תכלה  באמת  היא  בסוף  לכן  ממנה. 

שדבקים בה׳ חיי החיים, קרויים חיים.

חלקי הוי' אמרה נפשי

בה׳  הבחירה  ו(.  )בסעיף  מסתפק  אינו  בזה  גם  אך 
בו קרוי חי  ומי שדבק  בגלל שהוא מציאות אמיתית 
על  לכאורה  מדובר  במדרש  אך  שכלית.  בחירה  היא 
אמרה  הוי׳  ״חלקי  מצד  בחירה   – יותר  נעלה  עניין 
נפשי״. זו בחירה שלמעלה מהשכל. כמו שהקשר בין 
אב לבן אינו תלוי במעלות האב או הבן – נעלות ככל 

שיהיו. 

השכל  מצד  הבחירה  שאכן  היא,  הביאור  נקודת 
אינה מספיקה. שכל לבד, לא יכול לגרום לאדם לוותר 
ולהתעלות ממנה. רק כשהשכל מבוסס  על מציאותו 
להגיע  יכול  הוא  הנשמה,  שמצד  העצמי  הקשר  על 
למסקנה שעדיף לו לוותר על מציאותו ולדבוק במלך.

אך אם כן קשה לאידך גיסא, מדוע בכלל מובאת 
ומלכא  במדרש הטענה השכלית ש״כולהו מתחלפין 
נעלית  הנשמה  שמצד  הבחירה  הרי  מתחלף״?  לא 

הרבה יותר?

השכלית,  שההבנה  במאמר,  כאן  מחדש  כך  על 
מרוממת גם את בחירת הנשמה.

לפני הוי' ישפוך שיחו

שמובא  משל  ז(  )בסעיף  מקדים  העניין,  להבנת 
שמיועדת  המלך,  שעורך  גדולה  סעודה  על  בסידור, 
ואנשים  כלבים  גם  אך  אליו,  לאלו שקשורים  בעיקר 

פחותים יכולים ליהנות ממנה.

והוא כלל לא  אינם עובדים את המלך,  הכלבים, 
מעניין אותם. אכפת להם רק מעצמם, שיישותם תלך 
נועד  הכל  כאילו  הב׳,  ׳הב,  נובחים  הם  לכן  ותגדל. 
רק עבורם. עליהם נאמר ״והכלבים עזי נפש לא ידעו 
שבעה״. גם שמם ׳כלב׳ מורה על מהותם: ״כולו לב״ 

– ללא שכל בכלל.

הכאת  אימת  ״מפני  רק  המלך  את  מי שעובד  גם 
הוא  הכל  בסך  כי  למלך,  באמת  שייך  אינו  השבט״, 
כמו  הוא,  גם  אך  שלו״.  הישות  איבוד  מפני  ״ירא 

הכלבים, נהנה משיירי הסעודה.

מטרת הסעודה היא בשביל: ה׳עבדים החשובים׳ 
עול,  וקבלת  יראה  יש  החשובים  לעבדים  וה׳שרים׳. 
לא ׳יראת העונש׳ אלא – ״כמו שיש בושה לפני אדם 
ברצון  היא  עצמה  עול  והקבלת  וצדיק״.  בדורו  גדול 
השרים  עליהם״.  קיבלו  ברצון  ״מלכותו   – וחשק 
המלך,  במעלת  השגה  להם  יש  כי  יותר,  עוד  נעלים 

והמלך משתף אותם בהנהגה.

הם  במדרש,  המוזכרים  השרים  שסוגי  ומבאר, 
זה,  על דרך אוכלי הסעודה שבמשל שבסידור, ולפי 
הפקחות של הפיקח נעלית עוד יותר. למרות שמדובר 
בהם  גם  גבוהות,  הכי  בדרגות  שבקדושה,  שרים  על 

הפיקח אינו בוחר, אלא הוא בוחר במלך עצמו.

בפרטיות יותר, מדובר כאן על המלאכים והספירות 
העליונות. פקחותו של הפיקח אינה מתבטאת רק בזה 
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שאינו בוחר בקליפה. הוא גם לא מסתפק בדרגות הכי 
נעלות, ובוחר רק בעצמות הבורא ממש!

וכפירוש הבעל שם טוב על הפסוק ״תפילה לעני 
כי יעטוף ולפני הוי׳ ישפוך שיחו״, שהעני לא מבקש 

שום דבר, והוא רוצה רק את עצמות הבורא.

עוסק  הוא  דקדושה,  ׳מציאות׳  הוא  ה׳עשיר׳ 
בתורה ותפילה, ומהדר במצוות, יש לו הבנה והשגה 
הוא  לכן  דווקא  אך  ויראה.  אהבה  ואפילו  באלוקות 
חש את מציאותו. וכהלשון המובא בחסידות ״יש מי 
זו ראיה  ה׳,  שאוהב״ – עצם הדבר שהוא אוהב את 
שהוא מציאות ׳יש׳, והוא אוהב את ה׳. ומכיוון שהוא 
מציאות – ״יש מה שלמעלה ממנו, וענין זה חסר לו 
עדיין״. לעומת זאת העני שאין לו כלום הוא ״בהעדר 
המציאות, ובקשתו אינה מצד ״מציאותו״, אלא מצד 

המלך . . לדבר עם המלך״. 

גדולה.  דרושה פקחות  ׳מציאות׳,  להיות  לא  כדי 
ובטל,  עני  עצמו  את  לעשות  אך  בטבעו.  בטל  העני, 

ולרצות רק את המלך, זו פקחות עצומה. 

שבהיכל  מהאוצרות  להסתנוור  ניתן  בגשמיות, 
באמת,  שפיקח  מי  רק  ברוחניות.  גם  כך  המלך. 
הגילויים  אותו  מעניינים  ולא  למעליותא,  ׳עני׳  הוא 
ינוח  ולא  העיקר,  הוא  שהמלך  יודע  הוא  הנפלאים. 

ולא ישקוט עד שיזכה לראותו ולהתאחד אתו.

מער ניט אז דיך אליין

נעלית  מאהבה  נובעת  עצמו,  במלך  הבחירה 
ביותר )כפי שמסביר בסעיף ח(. אהבה זו רמוזה בפסוק: ״מי 
רומז  ״שמים״  בארץ״.  חפצתי  לא  ועמך  בשמים  לי 
האהבה  התחתון.  עדן  לגן  ו״ארץ״  העליון,  עדן  לגן 
לה׳ צריכה להיות עד כל כך, שהאדם לא יחפוץ בהם 
כלל, אלא רק בעצמות הבורא ממש. על כך אמר רבינו 
וויל  ניסט, איך  גאר  זע  וויל  הזקן בדביקותו – ״איך 
ניט דאיין גן עדן, איך וויל ניט דאיין עולם הבא כו׳, 

איך וויל מער ניט אז דיך אליין״.

עולם  ו״דאיין  עדן״  גן  ״דאיין  במילים  ההדגשה 
הבא״ היא – שמדובר על הגן עדן והעולם הבא שלך. 
שיש  הנפלאים  הגילויים  על  רק  מדובר  אין  כלומר, 

כך  על  גם  אלא  עצמם,  מצד  הבא  והעולם  עדן  בגן 
שמתגלה שם כל מה שאפשר להתגלות מהבורא. אך 
ורצה  נעלה,  ׳גילוי׳  לא הסתפק בשום  הזקן  אדמו״ר 

את עצמות הבורא ממש.

מעין ושמץ – נוגע לכל אחד

לאנשים  נוגע  זה  מה  לבאר  מתחיל  ט,  בסעיף 
בפקחות  הפירושים  שלכל  העניין,  נקודת  כערכנו. 
הבורא  בעצמות  הבחירה  רק  שייכות.  יש  הפיקח 
ירצה השפעה  לא  הזקן, מבטיחה שהאדם  רבינו  של 

לעצמו, ושלא יתדרדר ל׳שיתוף׳ ועבודה זרה.

בהמשך הפסוק ״מי לי בשמים ועמך לא חפצתי 
בארץ״ נאמר: ״כלה שארי ולבבי״ – כלומר: זו אהבה 

שמביאה לביטול מציאות האדם.

זה  הבורא,  בעצמות  ולא  ב״זיו״  רק  שבוחר  מי 
כן,  אם  מציאותו.  על  לוותר  מוכן  לא  שהוא  בגלל 
׳דקה׳  ומהעדפה  ׳לגרמי׳׳.  של  שיקול  זה   – בדקות 
זו של ׳לגרמי׳׳, יכולה להשתלשל העדפה גסה יותר 
ריבוי שפע ממקום  ׳לגרמיה׳, עד שיעדיף לקבל  של 

המוות והקליפה, בדיוק כטעות האומות שבסעיף ד. 

בנוסף, כפי שהוסבר בסעיף ג, שכל ה׳ממוצעים׳ 
מצד  מעלה  בהם  ואין  החוצב,  ביד  כגרזן  רק  הם 
עצמם, כך זה גם ב׳ממוצעים׳ העליונים ביותר. אפילו 
המעלה  מהם  שלמעלה  והכתר  העליונות,  הספירות 

היא לא מצידם, וגם הם רק כגרזן ביד החוצב.

לספירות  ויחס  חשיבות  איזו  כשנותנים  כאן,  גם 
או לאיזו דרגה נעלית ככל שתהיה, יכולה להשתלשל 
לכוכבים  שלמטה,  ל׳ממוצעים׳  יחס  נתינת  מזה 
ולמזלות, ולכוחות הטבע השונים, וכמבואר באריכות 

בסעיף ג.

במילים פשוטות: אם יש עוד ׳עניין׳ מלבד הבורא 
)אפילו בקדושה(, אי אפשר לדעת להיכן זה יוביל.

נוגע לכל אחד: שלילת הרגש של ״לגרמי׳״  וזה 
עדן  גן  מהו  בדיוק  משיגים  לא  אנו  אם  גם  בתכלית. 
על  לעבוד  צריך  אחד  כל  אבל  הספירות,  הן  ומה 
העניין הזה, שלא לרצות לעצמו איזה דבר – ״הנחת 
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עצמותו״. יהודי שחושב על עצמו אפילו בדקות, יכול 
אפילו  השפעה  להעדיף  האומות,  לטעות  עד  להגיע 

ממקום המוות והקליפה.

קטן  ׳ממוצע׳  לשום  מעלה  לייחס  אין  בנוסף, 
מעלה  לייחס  לא  מזו:  יתרה  כרוחני,  גשמי  כגדול, 
לעצם המושג ׳מעלה׳. הכל הוא אך ורק מצד הבורא. 
ודבר  הוא הדבר המעולה,   – בו  רוצה  דבר שהבורא 
טעות  גם  ואפס.  אין  הוא   – בו  רוצה  הבורא  שאין 

בענין זה, יכולה להוביל לעברי פי פחת, ח״ו.

׳לרצות את הבורא׳, וחוץ ממנו לא לרצות בשום 
דרגה  כמובן  זו   – אליין״  דיך  אז  ניט  ״מער   – דבר 
גבוהה מאד, אך ״מעין ושמץ על כל פנים״ שייך לכל 
אחד ואחת מישראל, וכל אחד מחויב להתייגע על כך.

על  ׳לוותר׳  צריך  האדם  לפעמים  ובפשטות: 
ענייני קדושה ואלוקות בשבילו, לצורך מילוי הכוונה 
על  לוותר  מיהודי  כשנדרש  למשל  זה  כך  העליונה. 
למקום  וללכת  ולקהילה,  לצדיק  בסמיכות  השהייה 
מרוחק, שאולי גם מנין יהודים לתפילה אין בו. האדם 
צריך אז ׳לוותר׳ על כל ה׳גילויים׳, שמצד עצמם הם 
 – הבורא  עצמות  בשביל  ביותר,  וחשובים  נעלים 
להשפיע על עוד יהודי נידח, ולעשות לו יתברך דירה 

בתחתונים. 

התקשרות פנימית

לישראל  האומות  בין  שההבדל  י(,  )בסעיף  ומוסיף 
הוא גם בשורש. האומות, שייכים ל׳חיצוניות הרצון׳. 
לכוכבים   – ל׳חיצוניות׳  חשיבות  נותנים  הם  ולכן 

הגשמיות.  להשפעת  ובכלל  הטבע,  לכוחות  ומזלות, 
ישראל שייכים ל׳פנימיות הרצון׳, ולכן הם מסתכלים 
ולא על הממוצעים  על העיקר – על עצמות הבורא, 

אפילו הנעלים ביותר, ולא על השפעת הגשמיות.

חשיבות  יש  פנימיות,  עניינם  שישראל  מכיוון 
הקשר  יא(.  בסעיף  שמבאר  )וכפי  השכלית  להבנה  גדולה 
העצמי שמצד הנשמה, יכול להתגלות בשני אופנים: 
מהכוחות  ש׳מנותק׳  באופן  להתגלות  יכול  הוא 
של  באופן  ומידותיו(,  )שכלו  האדם  של  הפנימיים 
נוספת,  אפשרות  ויש  מלמעלה.  וציווי  ׳פקודה׳ 
שהקשר העצמי חודר גם בשכל האדם ובכל ענייניו. 
האדם,  מציאותו של  כל  להיות  הופכת  בה׳  הדבקות 

וזה התענוג שלו.

לכך  שואף  הוא  ׳פנימי׳,  הוא  שיהודי  מאחר 
ובכל  נפשו  בפנימיות  בו  יחדור  לאלוקות  שהקשר 
שניתן  ככל  ומבין  ומתבונן,  לומד  הוא  לכן  ענייניו. 

אלוקות בשכלו.

הזקן  אדמו״ר  על  שהסיפור  יג(,  סעיף  )בסוף  ומסיים 
ופרסום  אליין״,  דיך  אז  ניט  מער  וויל  ״איך  שאמר 
בני  לכל  כח  נותנים  צדק,  הצמח  ידי  על  זה  סיפור 
רבינו  של  בדרכו  שהולכים  לאלו  )ובפרט  ישראל 
לכל  יש  אמנם  הבורא.  עצמות  את  רק  לרצות  הזקן( 
אחד רצונות גם בעניינים גשמיים, אך סיפור זה נותן 
ולב״.  יהיו ״בלא לב  את הכח, שכל הרצונות הזרים 
כי עיקר רצונם יהיה להשלים את רצון ה׳, ולעשות לו 
יתברך דירה בתחתונים. ואדרבה, הרצונות הגשמיים 

עצמם, יהיו בשביל להשתמש בהם לקדושה.
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מוקדש

לחיזוק ההתקשרות

לכ"ק אדוננו מורנו ורבינו

נשיא דורנו

•

לזכות

מרת ורדה רבקה בת מזל

ולזכות יו"ח:

 אהרן נתן הלוי בן ורדה רבקה וזוגתו פייגא יהודית בת ציפא 

וב"ב: חנה אסתר בת פייגא יהודית, שמואל מאיר הלוי בן פייגא יהודית, 

לוי יצחק הלוי בן פייגא יהודית, חיה מושקא בת פייגא יהודית. 

אברהם פרץ הלוי בן ורדה רבקה וזוגתו חנה בת מרים 
וב"ב: שיינא בריינא בת חנה, ישראל דוד הלוי בן חנה, נחמה דינה בת 

חנה.

•

לזכות ציפא בת טייבל לרפואה שלימה



לעילוי נשמת

שמואל מאיר בן דוד ברוך הלוי
נלב"ע כ' מנחם אב התשס"א 

חיים שלמה בן סנדר הלוי 
נלב"ע ח"י תמוז התשע"ג

ישראל בן נח 
נלב"ע כ"ג אלול התשס"א

אהרן בן פריד 
נלב"ע א' דר"ה התש"ל

מזל בת שלמה
נלב"ע כ"ו מרחשוון התשע"ז 

דוד ברוך בן שמואל הלוי
נלב"ע ז"ך טבת ה'תשנ"ג

אסתר בת אלתר בן ציון
נלב"ע י"א אדר א' התשס"ג

ת. נ. צ. ב. ה.



 לזכות 

 הרב מנחם מענדל בן דבורה ומשפ'

 יצחק בן לאה ומשפ'

אדיב בן הלנה ומשפ'


