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פתח דבר
È¯Ó‡Ó ,"¯‡Â·Ó ¯Ó‡Ó" ˙¯„Ò· ˙ÈÚÈ·˘ ˙¯·ÂÁ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰Ï ‰Ê· Â‰ - Ë"ÏÚ·‰ ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ ˙‡¯˜Ï
,('‡‰) Ê"Ï˘˙ "Ï‡¯˘È ‰·Â˘" ¯Ó‡Ó ˙ÏÏÂÎ‰ ,¯Â‡È· ÌÚ Ó"‰Ó ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
.Ê"Ï˘˙ È¯˘˙ Â"‡Â ˙Â„ÚÂÂ˙‰· ¯Ó‡˘
ÔÈÚÂ ,˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡Â ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÔÈÚ· ¯Â‡È· ÏÏÂÎ ,ÏÏÎ· ‰·Â˘˙‰ ˙„Â·Ú ÈÈÈÚ ¯‡·Ó‰ ¯Ó‡Ó
.‡Â·Ï „È˙ÚÏ„ "ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘"‰
‰˙ÈÈ‰ Ê‡ ˙ÂÚÈ·˜‰˘ ¯ÈÚ‰ÏÂ .(Ê"Ò˘˙ – Ê"Ï˘˙ È¯˘˙ Â"‡Â) ¯Ó‡Ó‰ ˙¯ÈÓ‡Ï ‰˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ – ‰˘‰Â
.˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ ‰˘‰-˘‡¯ – ÂÊ ‰˘·Î
^ ^ ^
˙Â¯·ÂÁÏ ‡Â·Ó· ‰‡¯ ¯Â‡È·‰ ˙ÎÈ¯Ú ÔÙÂ‡ ÏÚ ;Â˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊÂ ¯Ó‡Ó‰ ˙Â„Â‡ ‰¯È˜Ò ‰‡· ‡Â·Ó·
.˙ÂÓ„Â˜‰
.˙ÂÓÈÎÁÓ ˙Â¯Ú‰Â ‰‰‚‰· Ô‰Â ,˘Â¯„‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‚˘‰· Ô‰ – ‰ÎÈ¯Ú· ÌÈÚÈÈÒÓ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰ ÏÎÏ ‰Â˙ ÂÈ˙„Â˙
.‰Î¯·‰ ÏÚ ÌÏÂÎ Â‡Â·È
¯Ù˘Ï ÏÎÂ˘ ˙Ó ÏÚ ,˙¯·ÂÁ‰ ÏÚ Ì‰È˙Â¯‡‰Â Ì‰È˙Â¯Ú‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ,ÌÈÈÈÚÓ‰Â ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÏÎÓ ÂÈ˙˘˜·
.Ì‰· ÈÂÏ˙ ÌÈ·¯‰ ˙ÂÎÊÂ ,˙Â‡·‰ ˙Â‡ˆÂ‰·Â ˙Â¯·ÂÁ· ‰"ÊÚ· Ô˜˙ÏÂ
^ ^ ^
"ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙È"‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ˘ÓÓ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ‰ÎÊ ,˘"„‡ ˜"Î È¯Ó‡Ó „ÂÓÈÏ ˙ÂÎÊ· ¯˘‡ ,ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ
˙ÂÈÓÓÂ˜ ÂÎÈÏÂÈÂ ÂÏ‡‚ÈÂ ‡Â·È ,ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÂÏ‚˙‰· – ‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚·
.Â‡ ,˘ÓÓ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ,Âˆ¯‡Ï

˙Â·È˘È‰ È„ÈÓÏ˙ „Â‚È‡
770 – ˙ÈÊÎ¯Ó‰ Ï"˙Â˙ ˙·È˘È È"Ú˘

"¯‡Â·Ó ¯Ó‡Ó" ˙Î¯ÚÓ
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מבוא
ÂÓ‡ ,‰"Ú ‰Á ˙¯Ó ˙È˜„ˆ‰ ˙È·¯‰ ‰˜Ï˙Ò ,‰"Î˘˙ ˙˘ "‰ÁÓ‰ ˙ÂÏÚ·" ,È¯˘˙ Â"‡Â ,‰·Â˘˙ ˙·˘·
.Ó"‰Ó ˘"„‡ ˜"Î Ïˆ‡ "˙Â„ÚÂÂ˙‰ ÌÂÈ"Ï È¯˘˙ ˘„ÂÁÏ È˘˘‰ ÌÂÈ Ú·˜ ,Ê‡ ÈÓ .‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï˘
ÂÊ ˙Â„ÚÂÂ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ – ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÏ ‰˘‰ ˘‡¯ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ Ï˘ ÌÚˆÓ‡· ÏÁ‰ ÍÈ¯‡˙Ï ÌÈ‡˙ÓÎ
ÍÈ¯‡˙˘Î Û‡ Â¯Ó‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ˘ ,Á"‡„‰ È¯Ó‡Ó· Ì‚ ÍÎÂ ,˘„Â˜‰ ˙ÂÁÈ˘· ÍÎ .‰·Â˘˙‰ ÈÈÈÚÏ ˙˘„˜ÂÓ
.ÚÂ·˘‰ ˙ÂÓÈ· ÏÁ ‰Ê
,"Ï‡¯˘È ‰·Â˘" ¯Ó‡Ó ˘"„‡ ˜"Î ¯Ó‡ ‰Ê ÌÂÈ ˙Â„ÚÂÂ˙‰· .È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· È¯˘˙ Â"‡Â ÏÁ ,Ê"Ï˘˙ ˙˘·
ÔÂ˘‡¯‰ "‰·Â˘"· ÈÎ ,ÔÈÁ·‰Ï Ô˙È .‰ÏÁ˙‰ ‰˙Â‡ ÌÚ ¯Ó‡Ó ÂÈÏ‡ Í˘Ó‰Î ¯Ó‡ - ˘„Â˜-˙·˘ Ï˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰·Â
¯Ó‡Ó·Â ,‡Â·Ï „È˙ÚÏ„ ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘Â ˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ÔÈÈÚ ˙‡ ¯‡·ÓÂ ,‰˘‰ ˘‡¯ ÌÚ ÌÈ¯·„‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ ¯˘˜Ó
.È¯˘˙ Â"‡Â· ¯Ó‡˘ ,ÔÂ˘‡¯‰ ¯Ó‡Ó‰ ÚÈÙÂÓ ÂÈÙÏ˘ ˙¯·ÂÁ· .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ÂÎÂ˙ ÌÚ – È˘‰
Ì‰ÈÏÚ ˙Â¯Â˜Ó‰Ó ‰˘ÂÏ˘ ˘"„‡ ˜"Î ¯ÈÎÊ‰ - (˙ÂÙÒÂ‰· ÔÓ˜Ï ‰ÚÈÙÂÓ‰) ¯Ó‡Ó‰ ˙¯ÈÓ‡ È¯Á‡Ï˘ ‰ÁÈ˘·
.Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰ ,(‰Â˘‡¯Ï ‰˘ ‰˙Â‡· ÒÙ„˘) Ë"¯˙ Í˘Ó‰ ,‰¯Â˙ ÈËÂ˜Ï :¯Ó‡Ó‰ „ÒÂÈÓ
˘˜· ·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó ¯ÂÒ" Ï˘ ˙ÂÈÁ·‰ '‚ „‚Î˘ ‰·Â˘˙· ˙ÂÈÁ·‰ '‚ ¯Â‡È· – ¯Ó‡Ó· ÈÊÎ¯Ó‰ ‡˘Â‰
Ì˘· ‡È·Ó 2‡"Ó˘˙ Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ¯Ó‡Ó· .1˜Ï· ˙˘¯Ù ‰¯Â˙ ÈËÂ˜Ï·˘ "Â·ÂË ‰Ó" ˘Â¯„ ÏÚ „ÒÂÈÓ – "ÌÂÏ˘
ÊÈ‡ ÒÚ" ˜„ˆ‰ ÁÓˆ‰ ¯Ó‡Â ,‰·Â˘˙ Ï˘ ˙Â¯ '‚ ‰·Â˘˙ ˙·˘· ÂÈ‰ ˜„ˆ ÁÓˆ‰ Ïˆ‡˘" ,ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
ÈËÂ˜Ï· ÌÈ¯‡Â·Ó‰ ˙Â·Â˘˙‰ '‚ Ì‰˘ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡È·Â .[˙Â·Â˘˙ '‚ Ì˘È=] "˙Â·Â˘˙ ÈÈ¯„ Ô‡¯
« ‡Ù
«
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¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÊÁ Ì˙Â‡ ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ¯Ó‡Ó‰Ó ‡Â‰ ,¯ÎÊ‰ "Â·ÂË ‰Ó" ˘Â¯„ ÈÎ ,¯ÙÂÒÓ ÌÂÈ-ÌÂÈ‰ ÁÂÏ· ."‰¯Â˙
."ÌÏÂÚ‰ ¯ÈÂ‡ ¯‰ËÏ" ÏÈ·˘· ÌÈ˘ ‰ÓÎÏ ˙Á‡ ÁÓˆ‰
‰‡¯Â‰ ÌÚ – ‰·Â˘˙‰ ˙ÂÈÁ·‰ '‚ – ¯Ó‡Ó‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ ¯˘È˜ ,¯Ó‡Ó‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï ¯Ó‡˘ Ï"‰ ‰ÁÈ˘·
.ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ „Ú ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˜„ˆÏ ˙˙Ï :‰˘ÚÓÏ
'‚ 'ÓÚ „"Á Ë˜ÂÏÓ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ¯ÙÒÏ Ì˘ÓÂ ,È¯˘˙ 'Â Ò¯ËÂ˜· ¯Â‡Ï ‡ˆÈÂ ,¯Ó‡Ó‰ ‰‚Â‰ "˘˙ ˙˘·
.ÍÏÈ‡Â

. כמצויין בהערות, מלבד המובא מדרושי שבת תשובה שבלקו"ת,( זאת1
.( סה"מ מלוקט ח"ג עמ' טז2
.( כ"ח תמוז3
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תוכן המאמר
˙ÂÂ‰˙‰· ˘¯Ù‰‰Â – ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓÂ ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ – "ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰" ˙ÂÓ˘‰ ÔÎÂ˙ ‰ÎÂ¯‡· ¯‡·Ó
Ì‰ Ì‡‰ ,ÌÈÂ‰˙Ó‰ ˙ÂÓÏÂÚ·Â ;‡ÏÈÓÓ Í¯„· Â‡ ˙Â˘·Ï˙‰ Í¯„· - ˙ÂÂ‰˙‰‰ ÔÙÂ‡· ;¯Â‡‰ ˙‚È¯„Ó·) Ì„ˆÓ˘
Ì„‡‰˘ ,"Ú¯Ó ¯ÂÒ"„ ‰„Â·Ú‰˘ ,˜ÈÒÓ .("„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰ 'È‰" ÔÎÏ˘ ÔÂˆ¯‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÈÂËÈ· ˜¯ Â‡ ,"˙Â‡ÈˆÓ"
,ÌÈ˜Ï‡ Ì˘Ï ˙ÎÈÈ˘ - (ÌÈ¯·„ '· Ì‰ ‡¯ÈÈ˙Ó ÂÓÓ ¯·„‰Â Ì„‡‰˘ ,‰‡¯È· ‰˘¯˘Â) ·ÂÈÁ‰ ÈÙÎ ˜¯ ‰˘ÂÚ
Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·ËÓ ¯˙ÂÈ ˆ"ÓÂ˙· Ú‚ÈÈ˙Ó Ì„‡‰˘ "·ÂË ‰˘ÚÂ" Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÂÏÈ‡Â ;˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÂ ‰ËÈÏ˘
.Ú·Ë‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ 'ÈÂ‰ Ì˘Ï ˙ÎÈÈ˘ - (˜˜Â˙˘Ó ÂÈÏ‡ ¯·„· ˜·„Â Â˙Â‡ÈˆÓÓ ‡ˆÂÈ ‰· ,‰·‰‡· ‰˘¯˘Â)
Ï˘ ‰„Â·Ú· Í‡ .Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ·¯ÂÚÓ '‰ ˙·‰‡· ÔÎÂ ,(‰Â‰Ó ÔÂ˘Ï 'ÈÂ‰) ˙ÂÓÏÂÚÏ ÍÈÈ˘ 'ÈÂ‰ Ì˘ Ì‚ ÌÓ‡
ÏÂËÈ·‰ ˙ÈÏÎ˙ ‡Â‰ ,ÌÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ˘ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡Ï ˘Â·Ï ‡È‰˘ ,‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ ,"ÌÂÏ˘ ˘˜·"
.ÂÂ¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„Ó‰ ‡È‰ "‰ÎÏ‰ ÂÊ 'ÈÂ‰ ¯·„"˘ ÏÎ·" ;‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡· ˙ÂÂ·˙‰Ó ˙ÈÓ‰·‰ ˘Ù· Ì‚ ‰·‰‡ – "Í··Ï ÏÎ·" Ì‰ '‰ ˙·‰‡· ÂÏ‡ ˙Â‚È¯„Ó '‚
¯Â‡ ˙ÂÏ‚˙‰Ó – "Í„‡Ó ÏÎ·" ;‰ˆÂ¯˘ ÈÙÓ Ï·‡ ,˙ÂÓÏÂÚÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡· ˙ÂÂ·˙‰Ó ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ – "Í˘Ù
.˙Â˜Ï‡Ó „¯Ù ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ „ˆÓ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ,˙ÂÓÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ˘
,ÌÓ‡ ."ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" „‚Î˘ "·ÂË ‰˘Ú"Â "Ú¯Ó ¯ÂÒ"„ ˙Â„Â·Ú‰ ‡Â‰ ‰·Â˘˙ ÏÚ·‰ ˙„Â·Ú· ¯ÒÁ˘ ‰Ó
ÍÈ¯ˆ - ‡ËÁ‰ Ì„Â˜Î ·È·ÁÂ ‰ˆÂ¯Ó 'È‰È˘ ˙ÂÂÂÚ‰ ˙ÁÈÏÒ ˙ÂÓÈÏ˘ ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆÂ ,"ÍÂÂÚ· ˙Ï˘Î"˘ ÔÂÂÈÎÓ
"ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ" ‰Ê È"Ú˘ ,(ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘) "Í„‡Ó ÏÎ·" ˙ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰Ï ‰·Â˘˙ ÏÚ·‰
.˘„Á ÔÂˆ¯ ÌÈ˘ÂÚÂ "ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·" ˙‚È¯„Ó· ÌÈÚÈ‚Ó˘ –
Ï·‡ ,‡ÏÓÓÂ ··ÂÒ ¯Â·ÈÁ ,"ÍÈ˙ÂÈÁÂ ÍÁÎ ,ÍÈ˜Ï‡ 'È‰È 'ÈÂ‰˘ „Ú" (‡ :˜ÂÒÙ· ÌÈ˘Â¯ÈÙÂ ÌÈÙÂ‡ '· ‰Ê·Â
Ì˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ Ò"‡Â‡ È·‚Ï ÌÂˆÓˆÂ "ÌÈ˜Ï‡" ˙ÈÁ· ‰˘Ú "'ÈÂ‰"˘ „Ú (· .ÈÂÏÈ‚· ¯È‡Ó ÂÈ‡ ÂÓˆÚ Ò"‡Â‡
.ÈÂÏÈ‚· ¯È‡Ó ÂÓˆÚ Ò"‡Â‡˘ ,'ÈÂ‰
(˙ÂÂ¯ÎÊÂ ˙ÂÈÎÏÓ) ‡ÏÓÓÂ ··ÂÒ ¯Â·ÈÁ ÏÚÂÙ˘ - ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ˙Ó‚Â„ Ì‰ Ï"‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '·
¯ÙÂ˘ ˙Ó‚Â„ ,ÂÓˆÚ ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ Í˘Ó Ì„È ÏÚ˘ - ˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡Â ,Ì‰È˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡ È"Ú
.‡Â·Ï „È˙ÚÏ„
ÍÎ ¯Á‡Â ,"Ú˜˙È ¯ÙÂ˘· (ÌÈÏÚ ˙ÂÓ˘ Ì‰˘ ,ÌÈ˜Ï‡ „Â˜È·) 'ÈÂ‰ '„‡Â"„ ÈÂÏÈ‚‰ 'È‰È ‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÏÈÁ˙·
˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï˘ ,‰·Â˘ ˙·˘ ˙¯ÂËÙ‰· .ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎ„ ‡ÓÈ˙Ò ,Ú˜Â˙‰ Â‰ÈÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ "ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙È"
.·˘ÁÈ ÌÈ˜Ï‡Î 'ÈÂ‰ '„‡ Ì‚˘ Â˘Â¯ÈÙ˘ "ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú" ÌÈ¯ÓÂ‡ ,‰˘‰ ˘‡¯· ˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ
‰¯Â˘˜Â ,˙ÂÈÓ˘‚·Â ˙ÂÈÁÂ¯· "·Á¯Ó· ÈÚ" ˙ÏÚÂÙÂ ,¯„‚ ˙ˆ¯ÂÙ ‰·Â˘˙ ˙·˘„ ‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙· ‰ÁÓ˘‰
.‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚· 'È‰˙˘ ‰·Á¯‰‰ ÌÚ
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– ¯Ó‡Ó‰„ ‰Â˘‡¯‰ ‰‡ˆÂ‰Ï ¯·„ Á˙Ù

–

בס״ד.

פתח דבר
לקראת ו׳ תשרי ,יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת חנה תנצב״ה )אמו
של – יבלח״ט – כ״ק אדמו״ר שליט״א( ,נסתלקה שבת תשובה בעת עלות המנחה
שנת תשכ״ה ,אשר השנה מלאו עשרים וחמש שנים מיום ההסתלקות שלה –
הננו מוציאים לאור את המאמר ד״ה שובה ישראל גו׳ ,שאמר כ״ק אדמו״ר
שליט״א בהתוועדות דיום ה׳ ,וא״ו תשרי ה׳תשל״ז.
יום ה' ,וא"ו תשרי ה'תש"נ )השנה תהא שנת נסים(,
מאתיים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק,
שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א,
ברוקלין ,נ.י.

מערכת ״אוצר החסידים״

שובה ישראל ,תשל"ז )א(  -סעיף א' ב'
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בס"ד .יום ה' ,וא"ו תשרי ה'תשל"ז

שובה ישראל עד הוי׳ אלקיך ,1וידוע הדיוק בזה שאומר עד הוי' אלקיך ,דלכאורה הול"ל להוי'
אלקיך .2וגם מה שמזכיר כאן ב' השמות הוי' ואלקים .3גם צלה"ב מה שממשיך בכתוב
כי כשלת בעוניך ,הרי זה שתשובה )שובה( היא על חטא ועון מובן מעצמו ,ומה מחדש הכתוב בכי
כשלת בעוניך.4
ב( והענין הוא ,דבעבודת האדם שני ענינים בכללות .סור מרע ועשה טוב .5וידוע 6שהעבודה
דסור מרע שייכת )בעיקר( לשם אלקים ,והעבודה דעשה טוב לשם הוי' .והענין הוא,
כדאיתא בשו"ע 7שכשמזכירים שם הוי' צריך לכוין שהוא הי' הוה ויהי' ,וכשמזכירים שם אלקים
צריך לכוין שהוא תקיף ואמיץ אשר לו היכולת בעליונים ובתחתונים .ומהחילוק שבין שני ענינים
אלה הוא ,דזה שלו היכולת בעליונים ובתחתונים הוא בהאלקות שבערך העולמות ,דבכללות הוא
 (1הושע יד ,ב – .התחלת וראשית ההפטורה דשבת שובה .וראה לקמן מאמר ד״ה שובה ישראל מש״פ האזינו – שהוא המשך למאמר זה(2 .
 (3רד״ה זה תרנ״ט )סה״מ
לקו״ת דרושים לשבת שובה ד״ה שובה הב׳ )סו ,ריש ע״ב( .רד״ה זה תרס״ו )המשך תרס״ו ע׳ יז( .ובכ״מ.
 (4מקומות שבהערה הקודמת .ד״ה זה
תרנ״ט ע׳ יח( ,תרצ״ה )סה״מ קונטרסים ח״ב שכח ,א( ,תרח״צ )סה״מ תרח״צ ע׳ לד( .ועוד.
 (6לקו״ת בלק ד״ה מה טובו )עג ,ב .שם ,ד( (7 .אדה״ז או״ח סה ס״ב-ג.
 (5תהלים לד ,טו.
ה׳תש״ד )סה״מ ה׳תש״ד ע׳  .(15ועוד.

סעיף א'

סעיף ב'

ביאור השמות "הוי'" ו"אלקים" )סובב כל עלמין וממלא
דיוקים בלשון הפסוק
שובה ישראל עד הוי' אלקיך ,וידוע הדיוק בזה כל עלמין( ,והחילוק ביניהם בעניין ההתהוות; הקשר
ל"סור מרע" ו"עשה טוב"
שאומר עד הוי' אלקיך ,דלכאורה הוי לי' למימר
] [¯ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰להוי' אלקיך.
ב( והענין הוא ,דבעבודת האדם שני ענינים
בכללות .סור מרע ועשה טוב .וידוע שהעבודה דסור
וגם מה שמזכיר כאן ב' השמות הוי' ואלקים.
מרע שייכת )בעיקר( לשם אלקים ,והעבודה דעשה
‰ÓÂ ,(¯‡·˙È˘ ÈÙÎ) ˙ÂÂ˘ ˙Â‚¯„ '· ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‰
טוב לשם הוי'.

.‰Ï‡ ˙Â‚¯„ '· ¯ÈÎÊ‰Ï Ô‡Î Ú‚Â
"'ÈÂ‰" ˙ÂÓ˘‰ Ï˘ ÌÈÈÚ Â‰Ó ¯‡·ÈÂ ÌÈ„˜È ,ÔÎÏÂ
גם צריך להבין מה שממשיך בכתוב כי כשלת
Ï˘ ‰„Â·ÚÏ Ì‰ÈÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó - ÍÎ ¯Á‡Â ,"ÌÈ˜Ï‡"Â
בעוניך ,הרי זה שתשובה )שובה( היא על חטא
"."·ÂË ‰˘Ú"Â "Ú¯Ó ¯ÂÒ
ועון מובן מעצמו ,ומה מחדש הכתוב בכי כשלת
והענין הוא ,כדאיתא בשולחן-ערוך שכשמזכירים
בעוניך.
שם הוי' צריך לכוין שהוא הי' הוה ויהי' ,וכשמזכירים
1
] ÏÚ ‡Ï) ÌÚËÎ ‡· ÍÂÂÚ· ˙Ï˘Î ÈÎ"˘ ÚÓ˘Ó ÔÎÏÂשם אלקים צריך לכוין שהוא תקיף ואמיץ אשר לו
ÔÙÂ‡˘ ÍÎ ÏÚ (Ì‡ ÈÎ ,ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ‰·Â˘˙· Í¯Âˆ‰
היכולת בעליונים ובתחתונים.
.["ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú" ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰·Â˘˙‰
ומהחילוק שבין שני ענינים אלה הוא ,דזה
]˘ [ÍÎ· ‰"·˜‰ ˙‡ ÌÈÁ·˘Óשלו היכולת בעליונים
ובתחתונים  -הוא בהאלקות שבערך העולמות,
דבכללות הוא ממלא כל עלמין,
 (1כן מובן מהביאור בסעיף ו' ,וכן נתבאר בעת אמירת
המאמר.

˘˙ÂÈ‰Ï ÌˆÓËˆÓ˘ ÈÙÎ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰ ˙‚¯„ ‡È‰
·‡¯· ÏÎ·Â ˙ÂÓÏÂÚ· ˘·Ï˙Ó ÔÎÏÂ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ Í¯Ú
.ÂÈÈÚ ÈÙÏ
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ממלא כל עלמין ,וזה שהוא הי' הוה ויהי' כאחד 8הוא בהאלקות שלמעלה מעולמות ,סובב כל עלמין.
והענין הוא ,דגדר העולם הוא מקום וזמן ,9דכמו"כ הוא גם בעולמות הרוחניים שהם מוגדרים בגדר
דמקום וזמן ,אלא שהמקום והזמן שבהם הוא מקום וזמן רוחני .10וכיון שאור הממלא הוא אור
שבערך העולמות ,מובן ,שגם באור הממלא יש דוגמת מקום וזמן] ,וכידוע 11שבאור הקו ,שבכללות
הוא אור הממלא ,ישנם הענינים דמעלה ומטה )מקום( קדימה ואיחור )זמן([ ,שהוא השרש דמקום
 (8שעהיוה״א פ״ז )פב ,א( ,מרע״מ פ׳ פינחס )רנז ,סע״ב( .פרדס שער א )שער עשר ולא תשע( פ״ט .ואפשר שכ״ה הכוונה גם בשו״ע שם.
 (10ראה בארוכה סה״מ תרנ״ד ע׳ רצא .המשך תער״ב ח״ב ע׳ תתקב ואילך (11 .ראה המשך תער״ב שם .סה״מ
 (9שעהיוה״א שם.

,˙ÂÈÁÂ¯· Â˘È˘ "ÌÂ˜Ó"‰˘ ,ÔÓ˜Ï ¯‡·È˘ ÈÙÎÂ
וזה שהוא הי' הוה ויהי'
,‰‚È¯„ÓÂ ‰ÏÚÓ Ï˘ Ô·ÂÓ· "‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ" ‡Â‰
'‰ ˙ÂÈÁˆ ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ˜¯ ‡Ï) ‡È‰ ‰Ê· ‰ÂÂÎ‰
˘,‰È˘ ‰‚È¯„ÓÓ "‰ÏÚÓÏ" ˙‡ˆÓ ˙Á‡ ‰‚È¯„Ó
˘˜'ÈÂ‰ Ì˘ È·‚Ï˘ ,‡È˙· ‡·ÂÓÎ ,(Ì‡ ÈÎ ,„ÈÓ˙ ÌÈÈ
˙Á‡ ‰‚È¯„Ó˘ ,"¯ÂÁÈ‡Â ‰ÓÈ„˜" ‡Â‰ ˙ÂÈÁÂ¯· "ÔÓÊ"Â
"- ÌÈ·˘Á "‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰
.‰Ï ˙Ó„Â˜‰ ‰‚È¯„Ó‰Ó ˙Ï˘Ï˙˘ÓÂ ˙Î˘Ó
כאחד
]Ô‰Ó „Á‡ ÏÎ" ÌÈÎ‡ÏÓÏ Ú‚Â· 3Ì"·Ó¯‰ È¯·„ÎÂ
‡Â‰Â ,["‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ"=] Â¯È·Á Ï˘ Â˙ÏÚÓÓ ‰ËÓÏ È¯„‚· ÈÎ ."„Á‡ Ú‚¯· ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰" :Ì˘ ÂÂ˘Ï·Â
. . ["¯ÂÁÈ‡Â ‰ÓÈ„˜"=] ‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÂÁÂÎÓ ÈÂˆÓ Â‡ ‰Â‰Ï Â‡ ,¯·ÚÏ Â‡ ÍÈÈ˘Â ¯„‚ÂÓ Ú‚¯ ÏÎ ,‰‡È¯·‰
˙ÏÚÓ ‰È‡ Â¯È·Á Ï˘ Â˙ÏÚÓÓ ‰ËÓÏ Â¯Ó‡˘ ‰Ê ÂÈ‡ ÌÈÓÊ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ „Á‡ Ú‚¯˘ Ï·‡ ,„È˙ÚÏ
˘– ÔÎÏÂ ,‰‡È¯·‰ ¯„‚· ÍÈÈ
ÂÓÎ ‡Ï‡ ,Â¯È·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·˘ÂÈ˘ Ì„‡ ÂÓÎ ,ÌÂ˜Ó
הוא בהאלקות שלמעלה מעולמות ,סובב כל ˘‡‰ÓÎÁ· Â¯È·ÁÓ ÏÂ„‚ „Á‡˘ ÌÈÓÎÁ È˘· ÔÈ¯ÓÂ
˘‰ÏÈÚ· ÔÈ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎÂ ,‰Ê Ï˘ Â˙ÏÚÓÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰
עלמין.
˘.["ÏÂÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰
ÂÈ‡˘ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÚ È˜ÂÏ‡ ¯Â‡ ÏÚ ‰¯ÂÓ 'ÈÂ‰ Ì˘ ÈÎ
‡(˙ÂÓÏÂÚ) ÌÈ‡¯·· ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ ‰Ê ÏÎ ,ÌÓ
·Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰È‡ ÌÏÂÚ· Â˙Î˘Ó‰ ,ÔÎÏÂ ,ÌÏÂÚ‰ Í¯Ú
Ì‚ Â˙Ó‚Â„ ÌÈÈ˜˘ ÌÂ˘Ó Ï˘Ï˙˘Ó ‰ÊÂ ,ÌÈÈÁÂ¯‰
.(Í˘Ó‰· ¯·ÒÂÈ˘ ÈÙÎ) ˙ÈÓÈÙ ˙Â˘·Ï˙‰
·‡:˙ÂÓÏÂÚ‰ Í¯Ú·˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â
)"ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚ÓÂ ˘Ó˘ ÈÎ" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 2¯‡Â·ÓÎÂ
וכיון שאור הממלא הוא אור שבערך העולמות,
– ˘ÒÁÈÏ ‰ÓÂ„· ‡Â‰ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘Â 'ÈÂ‰ Ì˘ ÔÈ· ÒÁÈ‰
˘· ˘Ó˘‰ ¯Â‡ ˙‡ ÌˆÓˆÓ‰ Ô‚Ó‰ ÔÈ·Â ˘Ó˘‰ ÔÈמובן ,שגם באור הממלא יש דוגמת מקום וזמן,
– ˘˘,ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ ,Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ¯Â‡ ‡Â‰ 'ÈÂ‰ Ì
]וכידוע שבאור הקו ,שבכללות הוא אור הממלא,
 ÏÎ ‡ÏÓÓ ,ÌÂˆÓˆ· ‡·˘ ÈÙÎ ¯Â‡‰ ‡Â‰ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘Âישנם הענינים דמעלה ומטה )מקום( קדימה ואיחור
.(ÔÈÓÏÚ
)זמן([ ,שהוא השרש דמקום וזמן שבעולמות.
(
˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î˘ ,˙Â„ÈÒÁ·Â ‰Ï·˜· ¯‡Â·Ó

והענין הוא ,דגדר העולם הוא מקום וזמן,
‰˘Ú ,ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡Ó ÌÈÏ·‚ÂÓ ˙ÂÓÏÂÚ ˙ÂÂ‰˙‰
דכמו כן הוא גם בעולמות הרוחניים שהם "ˆ,("ÏÂ‚ÈÚ" ‰Ï·˜· ‡¯˜‰) Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰ ¯Â‡· "ÌÂˆÓ
,˙È˘‡¯ - "Â˜" ‡¯˜‰ ÌˆÓÂˆÓ ¯Â‡ Í˘Ó ÂÈ¯Á‡ÏÂ
מוגדרים בגדר דמקום וזמן ,אלא שהמקום והזמן
Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰ ¯Â‡Ï ÒÁÈ· "˜„ Â˜" ÂÓÎ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó
שבהם הוא מקום וזמן רוחני.
˘¯Â‡ Ï˘ Â˙ÂÏ‚˙‰Â Â˙Â‡ÈˆÓ ,˙È˘Â ;ÌÂˆÓˆ‰ ÈÙÏ

 (2שער היחוד והאמונה פרק ד'.

 (3הלכות יסודי התורה פ"ה הלכה ה-ו.

שובה ישראל ,תשל"ז )א(  -סעיף ב'
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וזמן שבעולמות .וזה שהוי' הוא הי' הוה ויהי' כאחד למעלה מהתחלקות הזמן ,הוא ,כי הוי' הוא
האור שלמעלה מעולמות .אלא שאעפ"כ ,מזה שאומרים שהוי' הוא הי' הוה ויהי' כאחד ]דהי' הוה
ויהי' הו"ע הזמן ,אלא שהוא למעלה מהתחלקות[ ,מובן ,שגם הוי' שייך לזמן) 12עולמות( ,דזהו גם
מה שהוי' הוא לשון מהוה ,13דהתהוות כל העולמות היא משם הוי' .אלא שהעולמות כמו שמתהווים
 (12להעיר מעטרת ראש שער ר״ה פ״ד :״הי׳ הוה ויהי׳ כא׳ שהוא למעלה מבחי׳ התחלקות הזמן דעבר הוה
ה׳תש״ח ס״ע  160ואילך.
 (13שעהיוה״א רפ״ד .וראה גם זהר ופרדס שבהערה .8
עתיד״ ,״מ״מ הרי הוא שרש התחלקות הזמן  . .ונק׳ מקור הזמן עכ״פ״.

.˙Â˜ÏÁ˙‰ Ï˘ ÏÎ· Ì‡ ÈÎ ,ÌÂˆÓˆÂ ˙Â˜ÏÁ˙‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰È‡ ··ÂÒ‰
,(‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ Â· ÔÈ‡˘ "ÏÂ‚ÈÚ"Ï ‰ÓÂ„·) ‰Â˘· ÌÂ˜Ó
(
˙ÏÈÁ˙· - "‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ" Ï˘ ÔÈÚ ÌÈÈ˜ "Â˜"· ÂÏÈ‡Â
'ÈÂ‰ Ì˘· ÊÓ¯‰ ··ÂÒ‰ ¯Â‡Ï Ì‚ ÈÎ ,¯‡·È ÔÓ˜Ï
‰Ó ,ÌÂˆÓˆ‰ ÈÙÏ˘ ¯Â‡Ï ˙Â˜È·„· ‡Â‰ Â˙Î˘Ó‰
– .˙ÂÓÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÊÈ‡ ˘È
˘‡.ÔÂ˙Á˙‰ Â‰ˆ˜· ÔÎ ÔÈ
אלא שאעפ"כ ,מזה שאומרים שהוי' הוא הי' הוה
‰ÓÈ„˜"Â "‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ" Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Í˘Ó ‰ÊÓÂ
 ‰‚È¯„Ó‰Ó Ï·˜Ó˘ ‰Ó ÈÎ – ˙ÂÓÏÂÚ· "¯ÂÁÈ‡Âויהי' כאחד ]דהי' הוה ויהי' הוא ענין הזמן ,אלא
 Í˘Ó˘ ‰ÓÂ "‰ÏÚÓ" ˙ÈÁ·· ‡Â‰ – Â˜·˘ ‰ÂÈÏÚ‰שהוא למעלה מהתחלקות[ ,מובן ,שגם הוי' שייך
לזמן )עולמות(,
.4"‰ËÓ" ˙ÈÁ·· ‡Â‰ Â˜·˘ ‰Â˙Á˙‰ ‰‚È¯„Ó‰Ó
ÏÏÎ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ˙ÂÎÈÈ˘ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÂÊ ‰‚¯„· Ì‡ ÈÎ
‡Ë˘ÙÂÓÂ ˜„ ÈÎ‰ ÔÙÂ‡· "‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ" ÂÏÈÙ‡ ,ÌÓ
˘(ÍÎ· ‰ÏÚÓ‰ È‰ÓÂ) ¯ÓÂÏ ÔÎ˙È ÍÈ‡ – ÔÓÊ‰ ‚˘ÂÓ ÏÎ ¯Â‡· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡· ˜¯ ‡Â‰ ,'È‰È
˘˜Á¯Î‰· ‡Ï‡ ?„Á‡Î "‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰" Ì˘ ÌÈÈ
:ÂÂ˘Ï·Â ,˙ÂÓÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰˘ ,··ÂÒ‰
˘‡Ì¯„‚˘) ˙ÂÓÏÂÚÏ Â‰˘ÏÎ ÒÁÈ ˘È ÂÊ ‰‚¯„· ÂÏÈÙ
וזה שהוי' הוא הי' הוה ויהי' כאחד למעלה
Ï˘ ‰Ï·‚‰‰ ˙‡ Ì˘ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ,("ÔÓÊÂ ÌÂ˜Ó" ‡Â‰
מהתחלקות הזמן ,הוא ,כי הוי' הוא האור שלמעלה
."„Á‡Î" ‡Â‰ ÔÎÏÂ – ˙ÂÓÏÂÚ· ˙ÓÈÈ˜‰ ÔÓÊÂ ÌÂ˜Ó
מעולמות.
˘È˘ È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰Ó Ì‚ Ô·ÂÓ ‰Ê ÔÈÚ„ ÍÈ˘ÓÓÂ
,"ÔÓÊÂ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ¯„‚"˘ ,ÏÈÚÏ ¯‡·˙
·˘:'ÈÂ‰ Ì
Û‡Â ,ÌÈÂÈÏÚ ÈÎ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· Ì‚ ‰Ê ¯„‚ ÌÈÈ˜ ÔÎÏÂ
דזהו גם מה שהוי' הוא לשון מהוה ,דהתהוות כל
·‡Ì‰ ,ÔÓÊ‰Â ÌÂ˜Ó‰ È¯„‚ .ÌÏÂÚÏ ÍÈÈ˘‰ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â
· ˙Â˜ÏÁ˙‰‰ ‚˘ÂÓÏ ÈÏÏÎ‰Â ÈÂ˘‡¯‰ ÈÂËÈ·‰ ÌˆÚהעולמות היא משם הוי'.
˘·,"„ÁÂÈÓÂ „ÈÁÈ „Á‡" ‡Â‰ ‰"·˜‰ „ÂÚ· :˙ÂÓÏÂÚ
˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÂÂ‰Ï ‡Â‰ 'ÈÂ‰ Ì˘ Ï˘ ÂÈÈÚ˘ ÔÂÂÈÎÓ
‡¯Â¯· ,ÔÎ Ì‡Â ,˙ÂÂ‰˙‰Ï ¯Â˜Ó ÌÈÈÂÒÓ Ô·ÂÓ· Â‰È¯‰ – ‰ÏÈÏÁ ˙Â·Î¯ÂÓÂ ˙Â˜ÏÁ˙‰ ÌÂ˘ ÈÏ· ‰ËÂ˘Ù ˙Â„Á
 ˘È ˙ÂÓÏÂÚÏ Ì‚˘ ,ÍÙÈ‰Ï ÔÎÂ] Ì‰ÈÏ‡ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ˘È˘ Ï˘ ‚˘ÂÓ ÌÈÈ˜ ,˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰‚¯„· Û‡ ,˙ÂÓÏÂÚ· È¯‰".[ÂÈ·‚Ï ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ‰ÊÈ‡ .Ì‰ÈÈ· ‰·Î¯‰Â ˙ÂÂ˘ ˙Â‚¯„Ï ‰˜ÂÏÁ ,"˙Â˜ÏÁ˙‰
ÍÈÈ˘‰ ÌˆÓÂˆÓ‰ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡· - ÈÎ Ú·Â ‰ÊÓÂ
אלא שהעולמות כמו שמתהווים משם הוי' אינם
 "˙Â˜ÏÁ˙‰"‰ ÔÈÚ ÌÈÈ˜ ,Ì‰· ˘·Ï˙ÓÂ ˙ÂÓÏÂÚÏמוגבלים כל כך ,ולכן ,העבר ההוה והעתיד הם
 È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡· ÂÏÈ‡Â .˙ÂÓÏÂÚ·˘ ˙Â˜ÏÁ˙‰Ï ˘¯Â˘Îכאחד.
˘,‰"·˜‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï ˜¯ ÂÈÈÚ˘ ,˙ÂÓÏÂÚÓ ‰ÏÚÓÏ
˙ÂÓÈÈ˜ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘ „ˆÓ˘ ‰ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ :¯ÓÂÏÎ
‚˘ÂÓÓ ‰ÏÚ‰ ¯Â‡ – "ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡" ÂÓˆÚ· Â‰È¯‰
·'ÈÂ‰ Ì˘ „ˆÓ ÂÏÈ‡Â ,(ÌÏÂÚ) "ÔÓÊÂ ÌÂ˜Ó"‰ ˙ÂÈÁ
·È˘ ÂÏ‡ – Ì‡ ÈÎ ;‰Ï‡ ÌÈ¯„‚ ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈÏË
 (4אף שה"מעלה ומטה קדימה ואיחור" כפי שהם באור הקו:Ì˙Â‡ÈˆÓÂ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÂÂ‰˙‰ ÔÈÚ· ˙Â‚È¯„ÓÂ ÌÈÙÂ‡ ,
הוא למעלה ובדקות יותר גם מכפי שהוא בעולמות הכי עליונים 'È‰) ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓÂ ˙ÂÂ‰˙‰ ,ÌÈ˜Ï‡ Ì˘ „ˆÓ
– ראה המשך תער"ב שנסמן בהערה  10במאמר.
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משם הוי' אינם מוגבלים כ"כ ,ולכן ,העבר ההוה והעתיד הם כאחד .וזהו שהוי' ואלקים הוא סובב
כל עלמין וממלא כל עלמין ,14דההתהוות שמאור הממלא ,מכיון שהוא בערך העולמות ומקור
אליהם ,היא בדרך התלבשות .ולכן העולמות שנתהוו ממנו הם מציאות ,15כי ענין ההתלבשות הוא
שהוא מתלבש להוות את העולמות ,וההתהוות שמאור הסובב ,מכיון שאין להעולמות ערך אליו,
 (15ראה ד״ה
 (14לקו״ת בלק שם )עג ,ד ואילך( .ובכ״מ .וראה גם ד״ה לך אמר לבי ה׳תש״כ ס״ו )סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ רפו( .וש״נ.
הנ״ל שם ,דהנבראים שמתהווים משם אלקים )ממלא( ,מכיון שהתהוותם היא בדרך התלבשות ,הביטול שלהם הוא רק ביטול היש ,והנבראים
שמתהווים משם הוי׳ )סובב( ,מכיון שהתהוותם היא באופן דבדרך ממילא ,הביטול שלהם הוא ביטול במציאות.

'ÈÂ‰ Ì˘ „ˆÓÂ ,‰Ï·‚‰Â ˙Â˜ÏÁ˙‰· ‡È‰ ('È‰ÈÂ ‰Â‰
Ï·‚ÂÓ È˙Ï·Â ¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ
).(„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰ 'È‰
:ÌÈ˜ÂÒÙ· ÂÈˆÓ˘ ˙ÂÂ‰˙‰‰ ÈÙÂ‡ È˘ Ì‰ ÂÏ‡Â
"·¯‡˘5"ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ˘‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯· ˙È
– Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰˘ ÌÈ˜ÂÏ‡ Ì˘Ó ˙ÂÂ‰˙‰‰ ‡Â‰
‡Â‰ ÈÎ 'ÈÂ‰ Ì˘ ˙‡ ÂÏÏ‰È" ÂÏÈ‡Â ;"‡¯·" ,‰ÏÂÚÙ
ˆÔÙÂ‡· ‡È‰˘ ,'ÈÂ‰ Ì˘Ó ˙ÂÂ‰˙‰‰ ‡È‰ 6"Â‡¯·Â ‰Â
˘7¯Ó‡˘ ÈÙÎÂ ,'‰ ÔÂˆ¯Ó ‰‡ˆÂ˙Î ‡ÏÈÓÓ Í¯„· Â‡¯·
‚'· – Ì‚ ÌÈÚ·Â ‰ÊÓÂ] ."‰˘Ú 'ÈÂ‰ ıÙÁ ¯˘‡ ÏÎ" Ì
‡.[¯‡·˙È˘ ÈÙÎ ,˙Â˜ÂÏ‡Ï ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÂËÈ·· ÌÈÙÂ

‡È‰ Â˙¯ËÓ ,„ÈÓÏ˙ „ÓÏÓ ·¯ ¯˘‡Î :‡Ó‚Â„Ï
– ˘¯·„‰ (1) :ÔÎÏÂ .„ÓÏ‰ ÔÈÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ·È „ÈÓÏ˙‰
„ÈÓÏ˙‰ ˙‚˘‰ Í¯Ú· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‡Â‰ ,ÏÎ˘‰ ,ÚÙ˘‰
)‡·Â¯È˜Â "ÌÂˆÓˆ" Ï˘ ÛÒÂ ÍÈÏ‰˙ ÍÎÏ ˘¯„È Ì‡ Û
‰Ï ˘È˘ ·¯· ‰‚¯„ È‰ÂÊ :¯Á‡ ÔÂ‚Ò· Â‡ .(Â˙Ó¯Ï
˘·¯‰˘ ‰¯Âˆ· ‡Â‰ „ÂÓÈÏ‰ ÔÙÂ‡ (2) .„ÈÓÏ˙Ï ˙ÂÎÈÈ
(3) .ÂÏ˘ ‰‚¯„· "˘·Ï˙Ó"Â „ÈÓÏ˙‰ ÌÚ ˜ÒÚ˙Ó
;„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˜‰ ÔÙÂ‡Ï ˙Â·È˘ÁÂ ˙ÂÚÓ˘Ó ˘È
˘Â˙Â‡ÈˆÓ· ¯‡˘ ,ÍÙÈ‰Ï Ì‡ ÈÎ ,ÏË·˙Ó ÂÈ‡ ÂÏÎ
‡Ë·˙Ó ¯·„‰Â) ·¯‰ È¯·„ ˙·‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙È‡ÓˆÚ‰
·ˆ.(·¯‰ È¯·„ ˙‡ ÒÙÂ˙ „ÈÓÏ˙ ÏÎ ‰· ‰Â˘‰ ‰¯Â

:˙Á‡ ‰„Â˜Ó ÌˆÚ· ÌÈÚ·Â ÂÏÏ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ
‡Ë·˙Ó‰ ,˙ÂÂ‰˙‰‰ ÈÙÂ‡ '· ÔÈ· Ï„·‰‰ ¯‡·È ÔÓ˜ÏÂ
·˘ÌÓ‡ ÏÎ‰ .ÂÏÎ˘Â „ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÚ ‡Â‰ Ô‡Î ˘‚„‰ ˙‚È¯„Ó· (‡) :‰Ê· ‰Ê ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÈÚ ‰˘ÂÏ
ÌÚ - (ÂÈÏ‡ ‰ÏË· „ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÔÎÏ˘) ·¯‰Ó ÚÈ‚Ó ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ· (‚) .˙ÂÂ‰˙‰‰ ÔÙÂ‡· (·) .¯Â‡‰
ÂÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÓÂ Â˙‚È¯„ÓÓ „¯ÂÈÂ ‡ˆÂÈ ·¯‰ ,˙‡Ê
.Ì„È ÏÚ ‰Â‰˙Ó‰
.ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙ „ÈÓÏ˙‰ ‰· ‰‚¯„Ï
(
‡Â‰ ˘‚„‰ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘ „ˆÓ˘ ˙ÂÂ‰˙‰· :Ï˘Ó·Â
וזהו שהוי' ואלקים הוא סובב כל עלמין וממלא È˜ÂÏ‡ ¯Â‡ Â‰Ê (1) – ÔÎ Ì‡Â ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÚ
כל עלמין,
˙ÂÂ‰˙‰‰ ÔÙÂ‡ (2) ;˙ÂÓÏÂÚ‰ Í¯Ú·˘ ÌˆÓÂˆÓ
‡ÏÈÓÓÂ (3) ;˙Â˘·Ï˙‰Â ˙Â˜ÒÚ˙‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡Â‰
דההתהוות שמאור הממלא,
˙Â˜ÏÁ˙‰Â ‰Ï·‚‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· Ì‰ ÌÈÂ‰˙Ó‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰
)‡( מכיון שהוא ] [¯Â‡‰בערך העולמות ומקור ).(˙Â·È˘ÁÂ ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙ ‡¯· ÏÎ
אליהם[ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÔÎÏ] ,
]˘:ÂÂˆ¯ ˙Â˘ÚÏ Â„·Ú ÏÚ ‰ÂˆÓ‰ ÍÏÓ· ¯·„‰ ‰Â
)·( היא ] [˙ÂÂ‰˙‰‰ ˙ÏÂÚÙבדרך התלבשות.
ÌÂÈ˜ È"Ú ˜¯ ˙¯ˆÂ „·Ú‰Â ÍÏÓ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰˘ ‰„·ÂÚ‰
)‚( ולכן העולמות שנתהוו ממנו הם מציאותÈÂÂÈˆ‰ :¯ÓÂÏÎ .Ì‰ÈÈ· Í¯Ú‰ ˜ÂÁÈ¯Ó ˙Ú·Â ,ÈÂÂÈˆ‰ ,
כי ענין ההתלבשות הוא שהוא מתלבש להוות את ˜˘,„·ÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘Ó È¯Ó‚Ï ˙ÈÏÚ‰ ÍÏÓ· ‰‚¯„ ÌÚ ¯Â
ÍÂ¯Î‰ „·Ú‰ Ï‡ ÍÏÓ‰ "·Â¯È˜"Ï ‰ÏÈÚ Ô‡Î ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
העולמות,
·È„Î ÂÏÎ˘ ˙‡ ÌˆÓˆÓ‰ ·¯Ó ‰Â˘·) ÌÂˆÓˆÂ ‰„È¯È
"È"Ú ÍÏÓ‰ ÔÂˆ¯ ÚÂˆÈ· Ì‚ .(8„ÈÓÏ˙‰ ÏÎ˘Ï "˙„¯Ï
 (5בראשית א ,א.
 (6תהלים קמח ,ה.
 (7שם קלה ,ו.

 (8פרט זה במשל בא להמחיש רק רק את העדר הצורך בצמצום
של המלך ,אבל לאידך ,מכיוון שאין העבד "מתהוה" מרצון
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היא באופן דבדרך ממילא ,בדוגמת פעולה הבאה מהרצון) 16דרצון הוא משל על סובב( ,שהרצון
הוא רק סיבה להפעולה ואינו מתלבש בה .17ולכן העולמות שנתהוו מאור הסובב אינם בבחי'
 (16ראה המשך תרס״ו ע׳ קצח .ולהעיר גם מסה״מ קונטרסים ח״א צט ,סע״ב ואילך ״ההתהוות דשם הוי׳ היא בדרך ממילא  . .כשעלה ברצונו
 (17המשך תרס״ו שם.
ית׳ שיהיו עולמות נתהווה מציאות העולמות  . .שבזה ההתהוות היא בדרך ממילא״.

."‰· ˘·Ï˙Ó ˙ÂÏË·˙‰Â ÍÏÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÏÓ ˙‡ ˜¯ ˘È‚„Ó ,„·Ú‰
,·Â˘Â .(Â˙Â‡ÈˆÓÂ „·Ú‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ ‡ÏÂ) ÂÈÏ‡ „·Ú‰
:ÌÈ¯·„‰ ˙¯·Ò‰
ÌÈÈ˜‰ „ÈÁÈ‰ ¯·„‰ :˙Á‡ ‰„Â˜Ó ÌÈÚ·Â ‰Ï‡ ÏÎ
ÔÙÂ‡ ,·Ï· ˘‚¯ ‰„ÈÏÂÓ ÏÎ˘‰ ˙ÂÂ·˙‰ ¯˘‡Î
.[ÍÏÓ‰ ÔÂˆ¯ ÌÂÈ˜ ‡Â‰ Ô‡Î
„¯ÂÈ ÏÂÎÈ·Î ÏÎ˘‰ – ˙Â˘·Ï˙‰ Í¯„· ‡È‰ ‰ÏÂÚÙ‰
ÈÂ‡¯ ÚÂ„Ó Ì‰Ï ¯È·ÒÓÂ ,˙Â„ÈÓ‰ ÌÏÂÚ· ˘·Ï˙ÓÂ ¯Â‡Ó ˙ÂÂ‰˙‰· ‰Ï‡ ˙Â„Â˜ ˙˘ÂÏ˘ Ë¯ÙÓ ˙ÚÎÂ
:··ÂÒ‰
˙‡ ÏÈÚÙÓ ˜¯ ‡Ï ÏÎ˘‰ :¯ÓÂÏÎ .ÌÈÈÂÒÓ ¯·„ ·Â‰‡Ï
Í˘Ó ÏÎ˘‰˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ Á˙Ù˙Ó‰ ˘‚¯‰ ;˙Â„Ó‰
וההתהוות שמאור הסובב,
‡Â‰ ¯·„‰˘ ˘‚¯ ÔÓˆÚ ˙Â„Ó·˘ „Ú Â˙‚È¯„ÓÓ „¯ÈÂ
)‡( מכיון שאין להעולמות ] [ÂÓÓ ÌÈÂ‰˙Ó‰ערך
.ÈÂ‡¯Â ·ÂË
אליו ],[ÔÎÏ ,¯Â‡Ï
"‰·ÈÒ" ‰Â‰Ó ‡Â‰˘ Û‡ ,ÔÂˆ¯‰ ÁÎ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ
)·( היא ] [˙ÂÂ‰˙‰‰באופן דבדרך ממילא,
Í˘Ó ‡Â‰ ÔÈ‡ ,˙ÂÁÂÎ‰ ¯‡˘ ˙ÏÂÚÙÏ ÚÈÓ Ì¯Â‚Â
]ÏÚ ‰ÂˆÓÂ Â˙‚È¯„Ó· ¯‡˘ ‡Â‰ - Ì‰· ˘·Ï˙ÓÂ ÌÈÎÂ¯Î‰ ˙Â˜ÒÚ˙‰Â ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï :¯ÓÂÏÎ
·ÍÂÙ‰ ¯·„‰ Ì‡ Û‡ ,10ÂÈÏ‡ ˙ÈÈˆÏ ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÁÎ‰ ,¯Â‡‰ ÔÈÚÏ 9‰ÓÂ„· ‡Ï‡) ÌÂˆÓˆÂ ˙Â˘·Ï˙‰
ÏÚ „˜ÂÙ‰ ÍÏÓÓ Ï"‰ Ï˘ÓÏ ‰ÓÂ„·) ÌÚ·ËÏ „‚ÂÓÂ Ï˘ ˙Â˜ÒÚ˙‰Â ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ‡ÏÏ ‡ÏÈÓÓ Í¯„· ¯È‡Ó‰
.(ÂÂˆ¯ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ „·Ú‰
[(¯Â‡Ó‰
ÌˆÚÓ Ú·Â ,ÔÂˆ¯‰Â ÏÎ˘‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡· ‰Ê Ï„·‰
בדוגמת פעולה הבאה מהרצון )דרצון הוא משל
על סובב( ,שהרצון הוא רק סיבה להפעולה ואינו ˘·Ï˙Ó ÏÎ˘‰ :Ì‰Ó ‰ËÓÏ˘ ˙ÂÁÂÎÏ ÌÒÁÈÂ Ì˙Â‰Ó
·.Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÂ Í¯Ú ˘È ÂÓˆÚ ÂÏ˘ ÌÂ˘Ó - ˙Â„ÈÓ
מתלבש בה.
‰·‰‡ ˘‚¯ ‰„ÈÏÂÓ ˙ÓÈÈÂÒÓ ˙ÂÂ·˙‰˘ ‰„·ÂÚ‰
)‚( ולכן העולמות שנתהוו מאור הסובב אינם ÈÎ – ‡È‰ ,‰‡¯È Ï˘ ˘‚¯ ˙¯Á‡ ˙ÂÂ·˙‰ ÂÏÈ‡Â ,¯·„Ï
בבחינת מציאות,
‚„¯.11ÍÙÈ‰Ï Â‡ ‰·‰‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÂ·˙Ó Â· ÏÎ˘‰ È
Ï˘ ÂÈÈÚÏ Ì‡˙‰· Ú·˜Â ·˘Á˙Ó ÏÎ˘‰ ,ÔÎ Ì‡ Ï„·‰‰Ó ‡Â‰ – ı¯Ó ¯ÂˆÈ˜· Ô‡Î ‡·ÂÓ‰ Ï˘Ó‰
˘·˙„ÏÂ‰ ·Ï·˘ ‰„ÈÓ‰ Û‡˘ Ô‡ÎÓÂ ,ÔÂ·˙Ó Â· ¯·„‰ ˙ÚÙ˘‰Î) Ì„‡· ÌÈÈÓÈÙ‰ ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÈ
ÔÂˆ¯‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÈ·Â ,(ÂÈ˙Á˙Ó˘ ˙ÂÁÎ‰ ÏÚ ÏÎ˘‰
˘ÂÈ‡Â ‰ÏÂÚÙ‰Ï ‰·ÈÒ ˜¯ . . ‡ÏÈÓÓ Í¯„·" ‡È‰

המלך )אלא רק מקיים את רצונו( ,נשאר אכן העבד במדריגתו
הנמוכה .אולם בנמשל – וכן במשל שיובא להלן במאמר מכח
הרצון – העולמות מתהוים מהרצון )וכן התהוות והמשכת הכוחות
היא מהרצון( ,ולכן התהוותם ומציאותם היא באופן נעלה יותר,
בהתאם למקורם-הרצון ,כפי שיתבאר לקמן בפנים.
 (9המשל מ"אור" נזכר גם לקמן בסעיף .אך מבואר בחסידות
שאין המשל דומה לנמשל ,כי האור אכן מאיר מחמת טבע המאור,
אמנם למעלה גם ההתהוות "בדרך ממילא" היא ברצונו של הבורא
ואינה חלילה ענין הכרחי.

 (10המחשה נוספת לחילוק שבין התלבשות השכל ופעולת
הרצון :כשאדם רוצה להזיז את רגלו ,הרגל תזוז מייד ,אולם
כאשר ירצה להתלמד לרקוד בהתאם לקצב ניגון – הדבר אורך זמן
עד שהרגלים "ילמדו" להתנועע בהתאם לקצב הניגון .והסיבה:
בלימוד הריקוד ,השכל פועל על כח המעשה ,והתלבשות השכל
עד שהוא נקלט ברגל )שכן השפעה זו "נשארת" ברגל המאומנת
מעתה לרקוד( אורכת זמן; ואילו הזזת הרגל נפעלת מהרצון שאינו
בא בדרך התלבשות )וברגל עצמה לא נפעל ומתחדש עניין כלשהו
כתוצאה מהרצון(  -ולכן הדבר מתרחש באופן מיידי.
 (11זו הכוונה שהשכל מהוה "מקור" למדות – בו עצמו יש נטיה
האם ראוי לאהוב את הדבר או לירא הימנו.
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מציאות ,כי כמו שהרצון עצמו אינו מציאות והוא רק גילוי העצם ]וע"ד הרצון שבנפש האדם
שהוא רק הטיית והמשכת הנפש[ ,עד"ז הוא גם בנוגע לההתהוות שמהרצון ,18שענינה הוא )לא
 (18ראה עד״ז המשך תער״ב ח״א פמ״ט .סה״מ תרע״ח ע׳ שה .ד״ה בלילה ההוא תש״כ.

)˘ÌÈ‡ ÂÓÓ ÌÈÂ‰˙Ó‰ ÌÈ¯·„‰˘Â ,‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‡Â‰
.12¯·„‰ Í¯Ú ÈÙÏ ˙Ó‡˙ÂÓ ,˙ÂÂ·˙‰‰Ó
‡¯‡˘Ï ÂÈ· ÒÁÈ‰Â Í¯Ú‰ ˜ÂÁÈ¯ ÏÏ‚· ‡Â‰ (‰Ï·‚‰· ÌÂ˘Ó ‰Ê ÔÈ‡ – ÌÈÈÂÒÓ ¯·„ ‰ˆÂ¯ Ì„‡˘Î ÌÏÂ
˘"‚„¯.˙ÂÁÎ‰ ˜¯Â Í‡ ‡Ï‡ ,ÍÎÂ ÍÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈÂÒÓ "ÔÂˆ¯ È
Â˜ÂÏÈÁÂ ÔÂˆ¯‰ ÁÎ ˙Â‰Ó· ¯·„‰ ˘¯Â˘ ¯‡·È ÔÓ˜Ï
˘ÔÂˆ¯‰ ÔÈ‡ ,ÍÎÈÙÏ .¯·„Ï Í˘ÓÂ ‰ˆÂ¯ ,Ì„‡‰ ,‡Â‰
¯Â‡È·Ó .˘ÙÏ ÌÒÁÈ ÔÙÂ‡Ó Ú·Â‰ – ˙ÂÁÂÎ‰ ¯‡˘Ó ÏÂÎÈ ‡Â‰ – ‰ˆ¯‰ ¯·„‰ Ï˘ ÂÎ¯ÚÏ Ì‡˙‰· Ï·‚ÂÓ
,ÂÓÓ ÌÈÂÂ‰˙Ó‰ ÌÈ¯·„· ‰Ï·‚‰‰ ¯„Ú‰ ÈÎ ,Ô·ÂÈ ‰Ê ‰ˆ¯È˘ Û˜Â˙ Â˙Â‡· ¯˙ÂÈ· ÁÈÊÂ ËÂÚÙ ¯·„· ˙Âˆ¯Ï
„·¯ ‡Ï‡ ,‡„È¯‚ Ì‰ÈÈ· Í¯Ú‰ ˜ÂÁÈ¯ ÏÏ‚· ˜¯ ‡Ï) ‡Â‰ ÂÎ¯Ú ˙‡ Ï˜Â˘‰ ÏÎ˘Ï „Â‚È· ÈÎ ,‰ÏÚÂ ·Â˘Á
˘.ÔÂˆ¯‰ ÁÎ Ï˘ Â˙Â‰ÓÏ Ì‡˙‰· (‰·¯„‡ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ¯ˆÂ ÂÈÈÚ· ¯·„‰ Í¯Ú Ô‡Î ,¯·„‰ Ï
¯.Â˙Â‡ ‰ˆÂ
כי כמו שהרצון עצמו אינו מציאות והוא רק גילוי

] :"ÔÂˆ¯‰ ÈÙ· „ÓÂÚ‰ ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡" 13¯Ó‡ ÔÎÏÂהעצם ]ועל דרך הרצון שבנפש האדם שהוא רק
 ÁÎ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰ ÏÎ ÔÎÂ) ˙Â„Ó‰ ÏÚ ÏÎ˘‰ ˙ÚÙ˘‰הטיית והמשכת הנפש[,
,Ì˙Ï·‚‰· ÌÈ¯‡˘ ˙Â„ÈÓ‰˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ,(ÈÓÈÙ
ÌÚ ,˘Ù‰ Ï˘ ÌÈÈÂÏÈ‚ Ì˙ÂÈ‰ ˙Â¯ÓÏ ,˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ
Ì‡˙‰· ‡·Â "·˘Á˙Ó" ÔÂÈÏÚ‰ ÁÎ‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÈÎ
:‰Ó‚Â„Ï .˙È‡ÓˆÚ ˙ÈÁÂ¯ ˙Â‡ÈˆÓ Ì‚ Ì‰ ,˙‡Ê
¯·„ Û˜Â˙· ‰ˆÂ¯ Ì„‡‰˘Î Í‡ ;ÔÂ˙Á˙‰ ÁÎ‰ ˙„ÈÓÏ
‡Â‰˘ ,˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ˘Ù‰ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ ‡Â‰ ,ÏÎ˘‰ ÁÎ
ÈÎ – ÏÏÎ ÂÈ˙ÂÁÂÎ ¯„‚· ÌÈ‡˘ ÌÈÈÚ ÏÚÂÙ ‡Â‰ ,‰Ó
˜ÒÂÚ Ì„‡‰˘Î ,ÔÎÏÂ .˘Ù‰ ‰È‡˘ ˙ÈÁÂ¯ ˙Â‡ÈˆÓ
·ˆÓÂ „ÓÚÓ· ÌÈ„ÓÂÚÂ ,Ì˙Ï·‚‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ ˙ÂÁÂÎ‰
·˙Â‡ÈˆÓ ÍÎ ¯Á‡ Ì‚ ¯‡˘È˙ „ÈÓ˙ ,Â‰˘ÏÎ ÈÏÎ˘ ÔÈÚ
·„ÓÏÈ ÌÏÂÚÏ" 14Ï"ÊÁ È¯·„ÎÂ .ÔÂˆ¯‰ ˙‚È¯„ÓÏ Ì‡˙‰
˘ÏÎ˘‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈ·) ÏÏÎ Â· ÔÂ·˙Ó ÂÈ‡˘Î Ì‚ ,ÏÎ˘ Ï
‡„ÏÎÂÈ ÔÂˆ¯‰Â ıÙÁ‰ „ˆÓ ÈÎ – "ıÙÁ Â·Ï˘ ÌÂ˜Ó· Ì
˘.(ÏÎ˘‰ ÁÎÏ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ‡·˘ ˜ÂÊÈÁ‰ Â‡ ,ÏÈÎ˘‰
.[ÂÓˆÚ „ˆÓ ÏÂÎÈ ÏÎ˘‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ÔÈ·‰ÏÂ „ÂÓÏÏ
Â‰Ê (‡) :'ÈÂ‰ Ì˘ „ˆÓ˘ ˙ÂÂ‰˙‰· ,Ï˘Ó· ‡Â‰ ÔÎÂ
‡‰ÓˆÚ ˙ÂÂ‰˙‰‰ (·) ,˙ÂÓÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â
ÂÈ‰ ¯Â‡‰˘ Û‡ ÈÎ ;"Â‡¯·Â ‰Âˆ" ,‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‡È‰
.˙Â˘·Ï˙‰· ˙ÂÓÏÂÚ· ‡· ‡Â‰ ÔÈ‡ ˙ÂÂ‰˙‰Ï ‰·ÈÒ
דומה:
)‚( "˙Â‡ÈˆÓ ˙ÈÁ··" ÌÈ‡ ÌÈÂ‰˙Ó‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰
כאשר יש טענה בין בעלי-דין ,והולכים לרב שיפסוק את הדין,
– ,‡¯· ÏÎ Ï˘ ˙ÈË¯Ù‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÚ ‰È‡ ‰˘‚„‰‰
הנה אצל כל אחד ה"מציאות" של הדבר היא באופן שונה :אצל
ÔÈ‡ ÔÎ Ì‡Â ,Ì„È ÏÚ ÌÏ˘˘ ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯‰ ÏÚ Ì‡ ÈÎ
בעלי הדין – ה"מציאות" היא הממון עליו דנים ,ואף כשמתעניינים
גם בפרטי הפסק ומדוע עליהם לחלוק באופן מסויים ,הרי זה רק
.[15‰¯Ú‰· ‰‡¯] ÔÂˆ¯‰ „·ÏÓ ˙Â‡ÈˆÓ Ô‡Î
(
ÔÂˆ¯‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ÈÎ ,Ï˘Ó· ¯‡·˙‰ ‰Î „Ú

 (12ובזה יובן החילוק בין אהבה לדבר הנולדת מהשכל ,ובין
רצון לדבר שלמעלה מהשכל.
 (13זהר ח"ב קסב ,רע"ב.
 (14עבודה זרה יט ,א.
 (15בלקוטי שיחות )ח"ו יתרו-ב' ס"ו( מובא משל בנוגע לענין

עניין שנמצא בשכלם ותו לא .ואילו אצל הרב – ה"מציאות" היא
– ההלכה והסברות שישנם בענין זה ,ואילו הממון הוא רק תוצאה
וביטוי שלהם.
מזה נובע עניין נוסף :אצל בעלי הדינים ,הרי כל פרט בתביעה,
תופס מקום וחשיבות ומשקל בפני עצמו ,ואינו דומה ה"מציאות"
בפועל של פרוטה למציאות של מאה )או :חוב שקשור עם הלוואה
לחלוקה של שותפות וכו'( .אמנם ,מנקודת מבטו של הרב ,כל
הפרטים הם תוצאה מפסק ההלכה ,ו"דין פרוטה כדין מאה"
– כולם מבטאים רק את קיום דבר הוי' זו הלכה.
 (16אין הכוונה לדברים שמחוץ לנפש לגמרי ,כמו הדבר שהאדם
נתן ,אלא במציאות הרוחנית הקיימת בנפש עצמה.
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' סעיף ב- ( תשל"ז )א,שובה ישראל

 וזוהי השייכות דאור הסובב ואור. אלא( זה שע"י ההתהוות נשלם הרצון,זה שמתהווים עולמות
 כי הוא בדוגמת כח,19 דאור הממלא נקרא בשם אלקים מלשון כח,הממלא להשמות הוי' ואלקים
 מובא, ובסה״מ תרפ״ח ע׳ סט.( יג( ואת אילי הארץ לקח )מקומות שבהערה הבאה, דאלקים הוא לשון כח כמ״ש )יחזקאל יז,( בכ״מ בדא״ח19
.( וכשמזכיר שם אלקים יכוין שהוא תקיף ואמיץ7 גם )בהמשך לפסוק זה( מ״ש בשו״ע רבינו ז״ל )שבהערה

.˙" לפעולÂ‡ÈˆÓ" Ì‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ,˙Â„ÈÓ‰ ˙ÏÂÚÙ· Ì‚ ÍÎÂ
ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚ ˘Ù· Ì˙ÂÁ ÌÈ¯È‡˘Ó Ì‰ ,˙ÈÁÂ¯
ÛÒÂ·) ˘Ù‰ ˙ÂÁÂÎ· "ÁÎ" ÔÈ·Â "¯Â‡" ÔÈ· Ï„·‰‰
,Â˘Ù· „ÒÁ‰ ÁÎ ˜ÊÁ˙Ó ,„ÒÁ ÈÈÈÚ· ˜ÒÚ˘ Ì„‡)
ÂÏÈ‡Â ,¯Â‡Ó‰Ó ‡ÏÈÓÓ Í¯„· ¯È‡Ó ¯Â‡˘ ,¯ÎÊ˘ ‰ÓÏ
.(16·"ÂÈÎÂ
Í˘Ó ¯·„‰ ÔÈ‡Â ÏÚÂÙ˘ ¯·„· ˘·Ï˙ÓÂ ˜ÒÚ˙Ó "ÁÎ"
,¯Â‡Ó‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï ÂÈÈÚ ¯Â‡˘ ,Ì‚ ‡Â‰ (‡ÏÈÓÓ ÂÓÓ ÂÈÈÚ ÏÎ – ˘Ù· "˙Â‡ÈˆÓ" ÂÈ‡ ÔÂˆ¯‰ ÌÓ‡
ıÂÁ˘ ¯·„· ˙¯„‚ÂÓ ‰ÏÂÚÙÂ ‰¯ËÓ ˘È "ÁÎ"Ï ÂÏÈ‡Â Ô‡Î ˙¯ˆÂ ‡Ï ;‰ÓˆÚ ˘Ù‰ ˙Î˘Ó‰Â ˙ÈÈË‰ ‡Â‰
˜¯ ‡ÏÂ) ÚÂÓ˘Ï ‰ÚÈÓ˘‰ ÁÎ ,˙Â‡¯Ï 'È‡¯‰ ÁÎ :ÂÓÓ ¯Á‡Ï ÔÎÏÂ ,"ÔÂˆ¯" ‰Ó˘˘ ‰ÓˆÚ ÈÙ· ˙ÈÁÂ¯ ˙Â‡ÈˆÓ
.(˘Ù‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï .‰ÓÂ‡Ó ˘Ù· ÂÓÓ ¯‡˘ ‡Ï – ÔÂˆ¯‰ ˜Ï˙Ò‰˘
˙Â˜Ï˙Ò‰ ¯Á‡Ï ‰¯Â˜ ‰Ó ˜¯ ÂÈ‡ Ï„·‰‰ :¯ÓÂÏÎ
,"ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ" ˙ÈÁ··˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰ :Ï˘Ó·Â
Ô‡Î ˘È Ì‡‰ – ‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ‡Ï‡ ,ÔÂˆ¯‰ Â‡ ÏÎ˘‰
˙‡ ˙ÂÂ‰Ï ÂÈÈÚ˘ "ÁÎ" ˙ÈÁ·· ˙ÂÈ‰Ï ÌËˆÓˆ‰
.˘Ù‰ „·ÏÓ ‰ÓÂ‡Ó Ô‡Î ÔÈ‡˘ Â‡ ,"˙Â‡ÈˆÓ" „ÂÚ
.˙ÂÓÏÂÚ‰
ÔÂˆ¯‰Â ÏÎ˘‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÔÈ· ‡Â‰ Ï„·‰‰ ,Ï˘Ó· ,Ì¯·
(
ÌÈÂ‰˙Ó ÔÂˆ¯‰Ó – ‰ÏÚÓÏ Ï˘Ó· ÂÏÈ‡Â ,ÌÓˆÚ
‡ÏÓÓ" ˙ÈÁ··˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰˘ ¯‡È· Ô‡Î „Ú
‡Ï" ‡Â‰ ÂÓˆÚ ÔÂˆ¯‰˘ Ì˘Î ,ÔÎ Ì‡Â ,˙ÂÓÏÂÚ ÌÈ‡¯·Â
ÔÎÏÂ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ Í¯Ú·Â ˙Â˘·Ï˙‰· ‡· ,"ÔÈÓÏÚ ÏÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰ Ì‚ ÍÎ ,˘Ù‰ Ï˘ ÈÂËÈ· ˜¯ ‡Ï‡ "˙Â‡ÈˆÓ
Ô˙È ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰Ó .ÂÈ·‚Ï ÌÂ˜Ó ÌÈÒÙÂ˙ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ‡Ï‡ ,ÌÓˆÚÏ "˙Â‡ÈˆÓ" ˙ÈÁ·· ÌÈ‡ ÂÓÓ ÌÈÂ‰˙Ó‰
Í¯·˙È ‡Â‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÂÊ ‰ÈÁ·· ÈÎ ,˜ÈÒ‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ
:ÂÂ˘Ï·Â .È˜ÂÏ‡‰ ÔÂˆ¯‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÈÂËÈ· ˜¯
ÌÈÂÈÏÚ· ˙ÏÂÎÈ‰ ÂÏ") ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÚ ËÏÂ˘Â Ï˘ÂÓ
,על דרך זה הוא גם בנוגע לההתהוות שמהרצון
ÔÎ˘ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÌÂÈ˜ ÔÙÂ‡Ï ˜¯ ˙Ú‚Â - ("ÌÈÂ˙Á˙Â
.Ì‰ÈÏÚ ËÏÂ˘ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ Ì‰Ï ˘È 'ÈÂ‰ ıÙÁ ¯˘‡ ÏÎ" ,'ÈÂ‰ Ì˘ „ˆÓ˘ ˙ÂÂ‰˙‰‰ ‡È‰
"‰˘Ú
ÏÏÎ ‰ÓÂ„ Ï˘Ó‰ ÔÈ‡ ˙Ó‡· ÈÎ ,¯‡·ÓÂ ÍÈ˘ÓÓ˘ Â‰ÊÂ
˙‡ ‰Â‰ÓÂ ‡¯Â· È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰ ‰ÏÚÓÏ È¯‰˘ ,Ï˘ÓÏ ( אלא,שענינה הוא )לא זה שמתהווים עולמות
ÏÎ ‡ÏÓÓ" ˙ÈÁ· È·‚Ï Ì‚ ,ÔÎÏÂ ,˘ÈÏ ÔÈ‡Ó ˙ÂÓÏÂÚ‰
.זה שע"י ההתהוות נשלם הרצון
:‰Ê· ¯Â‡È·‰Â .ÌÈÏË· ˙ÂÓÏÂÚ‰ "ÔÈÓÏÚ
,˙ÂÓÏÂÚ ÂÈ‰È˘ ‰¯ËÓ‰ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘ „ˆÓ˘ ˙ÂÂ‰˙‰·
˙‡ ,17‰ÂÓ‡‰Â „ÂÁÈ‰ ¯Ú˘· ¯‡·Ó Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡
˙‡ ÌÈ‡Ë·Ó Ì‰ÈË¯Ù ÏÎÂ ÌÈÂ‰˙Ó‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÎÏÂ
,"˘ÈÓ ˘È" ‡Â‰˘ Ì„‡ ‰˘ÚÓ ÔÈ· "ÏÂ„‚‰ Ï„·‰‰" ‡Ï 'ÈÂ‰ Ì˘ „ˆÓ ˙ÂÂ‰˙‰· ÂÏÈ‡Â .Ì‰Ï˘ Ì˙Â‡ÈˆÓ
Û¯ÂˆÏ ‡ˆÈ ¯˘‡Î" :"ÔÈ‡Ó ˘È" ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ÔÈ·Ï ,˙ÂÂ‰Ï ‰"·˜‰ ˙ÏÂÎÈ ÌÚ ‡Ï‡ ˙ÂÓÏÂÚ ÌÚ ÌÈ˜ÒÚ˙Ó
ÂÈ„È˘ Û‡ ÈÎ ,Û¯Âˆ‰ È„ÈÏ ÍÈ¯ˆ ÈÏÎ‰ ÔÈ‡ ·Â˘ ÈÏÎ ÏÎ ÔÎÏÂ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÌÈ˘Ú ‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‰Ê „ˆÓÂ
Â˙È·˙· ÌÈÈ˜ ÈÏÎ‰ ,˜Â˘· ÂÏ ÍÏÂ‰Â ÂÓÈ‰ ˙Â˜ÏÂÒÓ Ì„È ÏÚ ÌÏ˘˘ ÍÎÏ ÈÂËÈ· ˜¯ ‡È‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ
‰˘Ó˘ ˜¯ ,˘ÈÓ ˘È ‡Â‰˘" ÌÂ˘Ó ,"˘ÓÓ ÂÓÏˆÂ
.'‰ ÔÂˆ¯
,"ÈÏÎ ˙ÂÓ˙Ï ÛÒÎ ˙ÎÈ˙Á ˙ÂÓ˙Ó ‰ÂÓ˙‰Â ‰¯Âˆ‰
(
,"ÔÈ‡Ó ˘È" ˙Â˘„Á˙‰ ‡È‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ÌÓ‡
Â˙ÂÈÁ‰Ï „ÈÓ˙ ÏÚÙ· ÏÚÂÙ‰ ÁÎ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ" ÔÎÏÂ וזוהי השייכות דאור הסובב ואור הממלא
 דאור הממלא נקרא בשם,להשמות הוי' ואלקים
 כי הוא בדוגמת כח שענינו הוא,אלקים מלשון כח
.'( פרק ב17
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מאמר מבואר חוברת ז'  -שובה ישראל ,תשל"ז )א(

שענינו הוא לפעול .20אלא שמכיון שמציאות העולמות הוא עי"ז שכח האלקי מהווה אותם בכל רגע
ורגע מאין ליש ,21לכן הכוונה בשם אלקים היא אשר לו היכולת בעליונים ותחתונים ,שהממשלה
והשליטה שלו )אלקים מלשון שררה (22על העליונים והתחתונים היא גם לאחר שנתהוו ,והשליטה
עליהם היא גם בנוגע לעצם מציאותם )אם להוות אותם אם לאו( .ואור הסובב נקרא בשם הוי' ,הי'
הוה ויהי' כאחד ,דמכיון שההתהוות שמאור הסובב ענינה הוא זה שע"י ההתהוות נשלם הרצון,
הרי אין חילוק בזה בין עבר הוה ועתיד ,23הוי' הוה ויהי' כאחד.
 (21שעהיוה״א פ״א (22 .פרש״י סנהדרין ב ,סע״ב .הובא
 (20ראה סה״מ עטר״ת ע׳ שס .תרפ״ח שם .קונטרסים ח״א ע׳ צז .ועוד.
 (23וע״ד חילוקי המדריגות מעלה ומטה שבעולמות ,שהם מצד אור הממלא ,משא״כ אור הסובב הוא סובב
באוה״ת יתרו ע׳ תשנ.
כל עלמין בשוה )לקו״ת ר״פ אמור .ובכ״מ(.

."˘ÓÓ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ï ‡¯·‰ ·Â˘È" ‡Ï Ì‡Â ,"ÂÓÈÈ˜ÏÂ

מציאותם )אם להוות אותם אם לאו(.

˜¯ Ì„‡‰ "˘ÈÓ ˘È" ˙¯ÈˆÈ· ÈÎ ,ÌÈ„ÓÏ ÂÈˆÓ
(Ì‰Ï˘ "‰¯Âˆ"‰) Ì˙Â‡ÈˆÓ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â· ˜¯ ‡ÏÂ
"Ì˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ Ú‚Â· Ì‚ ‡Ï‡ ,Ì˙‚‰‰ ‰È‰˙ „ˆÈÎÂ ˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚ ˙‡ ¯ˆÂÈ ‡Ï Ï·‡ ,"‰¯Âˆ‰ ‰˘Ó
.˙ÚÎ ÂÂ‰˙È ÏÏÎ· Ì‡‰ - ÌÓÂÈ˜Â ÏÎ ˜¯ ÈÏÎ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Ì„‡‰ ˙ÏÂÎÈ· ,ÔÎÏÂ ;¯ÓÂÁ‰
˙Â˜ÏÂÒÓ ÂÈ„È" ¯˘‡Î Í‡ ,Â„È ˙Á˙ ‡ˆÓ ‡Â‰˘ „ÂÚ
(
˙‡È¯· ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÂÏ ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡Â ÌÈÈ˜ ÈÏÎ‰ "ÂÓÈ‰
‡ÌÈ˜ÂÏ‡ Ì˘ „ˆÓ ˙ÂÂ‰˙‰‰ ÏÚÂÙ·˘ ÔÂÂÈÎÓ ,ÌÓ
˘,¯·ÎÓ ÌÈÈ˜‰ ¯·„· ‰¯ÈˆÈ ‰ÏÈÏÁ ‰È‡ ,ı¯‡Â ÌÈÓ
‡– ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ÂÏ Ô˙ÂÂ ‡¯·‰ Í¯Ú·˘ ¯Â‡Ó ‡È‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ,ÔÎÏÂ ;Ì˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚ Ï˘ ˘Â„ÈÁ ‡Ï
˘ÏÂËÈ·‰ ;‡¯·‰ ˙Â‡ÈˆÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ÂÈ‡ ÏÂËÈ·‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ,Ú‚¯ ÏÎ· ,˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘· Â‡¯·
."‰ËÈÏ˘Â ‰Ï˘ÓÓ" ,‰ÈÏÚ ÛÒÂ ¯·„ ÂÓÎ ‡Â‰ ‡ÂÙÈ‡ Â„ÚÏ·Â ,˘„ÁÓ Ì˙Â‡ ‰Â‰Ó‰ È˜ÂÏ‡‰ ÁÎÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰
˘‡¯·‰ ˙Â‡ÈˆÓ Ì˘ – 'ÈÂ‰ Ì˘Ó ˙ÂÂ‰˙‰· ¯·„‰ ‰Â
.ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ˙ÂÈ‰Ï Â¯ÊÁÈ
ÈÂËÈ· ‡Ï‡ ‡È‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰· ¯ÎÈ˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ‰ÓˆÚ
‡· "ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ" Ï˘ ¯Â‡‰˘ Û‡ ÈÎ ,‡ˆÓ
.ÍÈ˘ÓÓ˘ ÈÙÎÂ .ÔÂˆ¯‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
·Â„È ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎÓ ,˙‡Ê ÌÚ ,˙ÂÓÏÂÚ· ˙Â˘·Ï˙‰
ואור הסובב נקרא בשם הוי' ,הי' הוה ויהי' כאחד,
Ì‰ÈÏÚ "‰ËÈÏ˘"‰ – ˘ÈÏ ÔÈ‡Ó ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÌÈÂÂ‰˙Ó
 Ì‚Â Ì˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ Ú‚Â˘ ,¯˙ÂÈ ˜ÂÓÚ ÔÙÂ‡· ‡È‰דמכיון שההתהוות שמאור הסובב ענינה הוא זה
שע"י ההתהוות נשלם הרצון ,הרי אין חילוק בזה
.Â‡¯·˘ ¯Á‡Ï
בין עבר הוה ועתיד ,הוי' הוה ויהי' כאחד.
:ÂÂ˘Ï·Â

אלא שמכיון שמציאות העולמות הוא ע"י זה
שכח האלקי מהווה אותם בכל רגע ורגע מאין ליש,
לכן הכוונה בשם אלקים היא
:ÂÓÓ Ú·Â‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÂËÈ· ÔÈÚÏ

"אשר לו היכולת בעליונים ותחתונים",
שהממשלה והשליטה שלו )אלקים מלשון שררה(
על העליונים והתחתונים היא

,ÌÈÈÂÒÓ ¯·„ ‰ˆÂ¯ Ì„‡ ¯˘‡Î ,¯·ÒÂ‰ ¯·Î˘ ÈÙÎ
‡ÔÂˆ¯‰ ÈË¯Ù Ì‚Â ,ÏÂ„‚ ¯·„ ÔÈ·Â ÔË˜ ¯·„ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ
.ÂÂˆ¯ ÌÈÈÂ˜È ‰Ê·˘ – „Á‡ ÔÈÈÚ ˜¯ ÌÈ‡Ë·Ó ÂÓˆÚ
Ì‚ ‡Ï‡ ,ÂÓˆÚ ÔÂˆ¯‰ ÁÎ ˙Â‡ÈˆÓ· ˜¯ ‡Ï ¯ÎÈ ¯·„‰
·„·¯˘Ù‰ ˙ÂÁÂÎ :Ï˘Ó· – ÔÂˆ¯‰Ó ÌÈÚÙ˘ÂÓ‰ ÌÈ
˘ÌÁÎ· ÔÈ‡˘ ÌÈÈÈÚ ÌÈÏÚÂÙÂ Ì˙Ï·‚‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‰
.ÌÓˆÚ „ˆÓ

˙Â‡ÈˆÓ ÂÊ˘ ÔÂÂÈÎÓ :Ï˘Ó· ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ
ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ·˘ Ë¯Ù ÏÎ· È¯‰ ,'ÈÂ‰ ıÙÁÓ ‰Â‰˙Ó‰
)‡( גם לאחר שנתהוו,
‡ÔÂˆ¯ ÌÏ˘ ‰Ê·˘ ˜¯ ‡Ï‡ ,ÈË¯Ù‰ ‰ÈÈÚ ¯ÎÈ ÔÈ
ÂÈ„È ÈÏÎ‰ ‰˘Ú˘ ¯Á‡Ï˘ ,˘ÈÓ ˘È ÂÓÎ ‡ÏÂ
ÌÈ‡¯·‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÔÈ‡ ˘ÓÓ ÏÚÂÙ· – ÂÊÓ ‰¯È˙È .'‰
.Â‡˘Ú˘ ÔÓÂ‡Ï ÍÈ¯ˆ ÈÏÎ‰ ÔÈ‡Â ÂÓÈ‰ ˙Â˜ÏÂÒÓ
·."„Á‡Î – ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰" ‡Ï‡ ,‰Ï·‚‰Â ˙Â˜ÏÁ˙‰
)·( והשליטה עליהם היא גם בנוגע לעצם

שובה ישראל ,תשל"ז )א(  -סעיף ב'
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וזהו הקשר דשני העבודות דסור מרע ודועשה טוב לב' השמות אלקים והוי' .דהנה ידוע 24שבסור
מרע נכלל גם הזהירות שלא לעבור על מ"ע )דביטול מ"ע הוא איסור ,רע( ,אלא שבסור
מרע ,מכיון שהזהירות שלו בקיום המצוות הוא מפני שירא 25לעבור על ציווי המלך ,קיום המצוות
שלו הוא רק עד כמה שמחוייב .והחידוש בהעבודה דעשה טוב הוא ,שקיום המצוות שלו הוא )לא
רק מפני שהוא מוכרח בזה ,בכדי שלא לעבור על הציווי ,אלא( באופן דעשי' ,ועשה טוב .וכמ"ש
בלקו"ת 26דענין ועשה טוב הוא שמייגע את עצמו בתומ"צ ,ועד ליגיעה יותר מטבעו ורגילותו.27
וזהו שהעבודה דסור מרע שייכת לשם אלקים והעבודה דועשה טוב לשם הוי' ,כי זה שהוא ירא
לעבור על מצות המלך ,ועד שמפני היראה שלו הוא כובש את יצרו )גם כשיצרו בוער כאש (28מפני
שהוא ירא לעבור על מצות המלך ,הוא ע"י שמרגיש שהוא ית' מושל ושולט עליו ,אלקים .והעבודה
 (25ראה לקו״ש שם ,דמ״ש בתניא רפמ״א ״שהיראה שרש לסור מרע״ )ולא ״לשס״ה ל״ת״
 (24ראה לקו״ש ח״ז ע׳  183הערה .39
כבפ״ד( כי היראה היא שרש גם ל״סור מרע״ שבמ״ע (26 .בלק שם )עג ,ד( (27 .וע״ד ״ענין עבוד אלקים המבואר בסש״ב פט״ו״
 (28ראה תניא פ״ל )לח ,ב(.
– לקו״ת שם.

ÈÎ ,‡¯·‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÚ ÛÒÂ ¯·„ ÂÈ‡ ,‡ÂÙÈ‡ ,ÏÂËÈ·‰
דהנה ידוע שבסור מרע נכלל גם הזהירות שלא
‡.Â¯Â˜ÓÏ ÏÂËÈ·‰ ˙‡ ‡Ë·Ó ÂÓˆÚ ‡¯·‰ ,Ì
לעבור על מצות עשה )דביטול מצות עשה הוא
]„ ¯È‡Ó ˘„˜Ó‰ ˙È·· :ÌÂ˜Ó‰ ÔÈÚ· - Ï"‰Ï ˙Â‡Ó‚Âאיסור ,רע(,
·‚ÌÂ˜Ó· 'ÈÂ‰ ˘È ÔÎ‡" ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,'ÈÂ‰ Ì˘ ÈÂÏÈ
‡ÏÂ) ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ÌÂÈ˜Ï ‡È·Ó "Ú¯Ó ¯ÂÒ" ,ÔÎ Ì‡Â
„¯ÂÓ ÂÈ‡Â Ú¯Ó ¯Ò Ì„‡‰˘ – (‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ ˜¯ ˙Ï·‚‰ Ì˘ ÔÈ‡ ÈÓ˘‚ ÌÂ˜Ó Â‰Ê˘ Û‡ ÔÎÏÂ ,"‰Ê‰
ÔÎ Ì‡Â ,ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ· '‰ ÔÂˆ¯ ˙‡ ‰˘ÂÚ ÔÎÏÂ ÍÏÓ· ÌÈÂÁ˙˘ÓÂ ÌÈÙÂÙˆ ÌÈ„ÓÂÚ" ¯Ó‡˘ ÈÙÎ ,ÌÂ˜Ó‰
¯?"·ÂË ‰˘ÚÂ"Ï ÂÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ Â‰Ó ·˙Î˘ Ë"˘Ú·‰Ó ¯ÂÙÈÒ‰ ÚÂ„È :ÔÓÊ‰ ÔÈÚ·Â ."ÌÈÁÂÂ
ÈÎ ,ÌÈ˘ 15 ¯Á‡Ï ˘Á¯˙È˘ ÔÈÈÚ ÏÚ „Á‡Ï ·˙ÎÓ
אלא שבסור מרע ,מכיון שהזהירות שלו בקיום
‡ˆ‰‚¯„‰ ÌÏˆ‡ ¯È‡Ó '‰Ï ÌÏÂËÈ· ˙ÓÁÓ ÌÈ˜È„ˆ Ï
˘ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·˘ ‰˘ÚÓ ,ÔÎÏÂ ,"„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰ 'È‰" Ïהמצוות הוא מפני שירא לעבור על ציווי המלך,
קיום המצוות שלו הוא רק עד כמה שמחוייב.
.[18‰¯˜ ¯·Î ÂÏÈ‡Î Â˙‚¯„· ·˘Á ,'È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
והחידוש בהעבודה דעשה טוב הוא ,שקיום
ÏÚ ‡Â‰ ˘‚„‰ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘Ó ˙ÂÂ‰˙‰· :ÌÂÎÈÒÏ
 ˙Â˜ÏÁ˙‰· ‡È‰ Â˙Â‡ÈˆÓ ÔÎÏÂ ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓהמצוות שלו הוא )לא רק מפני שהוא מוכרח בזה,
 ÏÚ "ËÏÂ˘" ÌÈ˜Ï‡ Ì˘ ,˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ· Í‡] ‰Ï·‚‰Âבכדי שלא לעבור על הציווי ,אלא( באופן דעשי',
 ÂÏÈ‡Â ;[‡Ï Â‡ Â˙ÂÂ‰Ï Ì‡ ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚועשה טוב .וכמו שנתבאר בלקוטי-תורה דענין
· ¯·„ ˜¯ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ˘‚„ÂÓ 'ÈÂ‰ Ì˘Ó ˙ÂÂ‰˙‰ועשה טוב הוא שמייגע את עצמו בתורה ומצוות
‡ ,[ÂÊÓ ‰¯È˙ÈÂ .·ÈÈÂÁÓ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ] ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,'‰ ÔÂˆ¯ ÌÏ˘ ‰‡È¯··˘ – „Áועד ליגיעה יותר
 ÔÓÊ‰Â ÌÂ˜Ó‰ ÈË¯Ù ÏÎ ‡Ï‡ ,ÌÏÂÚ·˘ ˙Â˜ÏÁ˙‰Ïמטבעו ורגילותו.
)."„Á‡Î" (Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ Ì˙Â‡ÈˆÓÂ ÌÈ‡Ë·Ó
 „Â·Ï˘ ÌÂ˜Ó· Ì„‡ „ÓÏÈ" ÔÈÚ· ¯ÂÓ‡‰ ˙Ó‚Â(
ÌÈ¯·„ ÔÈ·ÓÂ Â˙Ï·‚‰Ó ÏÎ˘‰ ‡ˆÂÈ ÔÂˆ¯‰ „ˆÓ˘ ,"ıÙÁ
˘.[ÛÈÚÒ‰ ÛÂÒ· ‰‡¯Â] ÂÓˆÚ „ˆÓ ÂÁÎÓ ‰ÏÚÓÏ
וזהו הקשר דשני העבודות דסור מרע ודועשה
ÂÈ‡ "·ÂË ‰˘ÚÂ"· ˘Â„ÈÁ‰ ,ÔÓ˜Ï ¯È‰·È˘ ÈÙÎÂ
טוב לב' השמות אלקים והוי'.
·"Ú¯Ó ¯ÂÒ"„ ‰„Â·Ú‰ Ì‚ ÈÎ ,ÂÓˆÚÏ˘Î ‰ÚÈ‚È‰ ÔÈÚ
„‰ÚÈ‚È‰˘ - ‡Ï‡ ,¯ˆÈ‰ „‚ „ÂÓÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÈ‚È ˙˘¯Â
.ÂÚ·ËÓ ‰ÏÚÓÏ Û‡Â ·ÂÈÁÏ ¯·ÚÓ˘ ÌÈÈÈÚ ÏÚ ‡È‰
 (18לקו"ש ח"ב הוספות לפ' בראשית ס"ד ואילך.
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 הוא ע"י גילוי אור הסובב שלמעלה, שמייגע עצמו בתומ"צ יותר מטבעו ורגילותו,דועשה טוב
. הוי' שלמעלה מטבע,מעולמות

ÂÏ ÔÈ‡ .¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ‰ËÈÏ˘‰ „ˆÓ ·ÈÈÂÁÓ˘ ‰ÓÎ „Ú ˜¯ וזהו שהעבודה דסור מרע שייכת לשם אלקים
.ÍÎÏ ¯·ÚÓ ¯„‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÂÓˆÚ Ï˘Ó ÔÂˆ¯  כי זה שהוא ירא,'והעבודה דועשה טוב לשם הוי
 ועד שמפני היראה שלו הוא,לעבור על מצות המלך
 שמייגע עצמו בתורה,והעבודה דועשה טוב
 הוא ע"י גילוי אור,כובש את יצרו )גם כשיצרו בוער כאש( מפני שהוא ומצוות יותר מטבעו ורגילותו
. הוי' שלמעלה מטבע, הוא ע"י שמרגיש הסובב שלמעלה מעולמות,ירא לעבור על מצות המלך
. אלקים,שהוא יתברך מושל ושולט עליו
'ÈÂ‰ Ì˘ ÂÏÈ‡Â ,"Ú·Ë‰" ‡È¯ËÓÈ‚· ‡Â‰ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘
¯Â‡ ÈÂÏÈ‚Â - Ú·Ë‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘ „ˆÓ ÏÂËÈ·‰ ,¯·ÒÂ‰˘ ÈÙÎ
ÂÏ ˘È˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï) ¯˘‡ ,Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· Û˜˙˘Ó ‰Ê ÌÈ‡Ë·Ó ÌÈ‡ ÌÈ‡¯·‰Â ,"‰Ï˘ÓÓÂ ‰ËÈÏ˘" Ï˘
‡Ï‡ ,·ÈÈÂÁÓ ÂÈ‡˘Î Ì‚ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÔÂˆ¯ ¯·„‰ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· .Ì‰Ï˘ Ì˙Â‡ÈˆÓ· ‰Ê ÏÂËÈ·
ÏÎ· Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·ËÓ ‰‡ÈˆÈ Ï˘ ‰ÚÂ˙· ‡Â‰˘ (Ì‚ Í‡ ‡È‰˘ ÈÙÎ ˙¯‡˘ Â˙Â‡ÈˆÓ˘ ÍÎ· ,ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡·
.˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙Ï ¯Â˘˜‰ ‰˘ÂÚ ÔÈÈÚ ÏÎ· ÔÎÏÂ .˙Â˜ÂÏ‡Ï ÏË· ‡Â‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
Í‡ ,(‰ÏÂ„‚ ‰ÚÈ‚È· ÍÂ¯Î ¯·„‰ Ì‡ Û‡) '‰ ÔÂˆ¯ ÈÙÎ
˙ÈÁ· ‡Â‰ ÈÎ ,"ÁÎ" ÔÂ˘ÏÓ Â˘Â¯ÈÙ ÔÎÂ "ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ· ˙ÏÂÎÈ‰ ÂÏ" ¯˘‡ Â˙ÂÂÎ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘ :ÌÂÎÈÒ
˙ÂÓÏÂÚ‰ (‚) ˙Â˘·Ï˙‰ Í¯„· ‡Â‰ ÂÓÓ ˙ÂÂ‰˙‰‰ ÔÙÂ‡ (·) ,˙ÂÓÏÂÚ‰ Í¯Ú·˘ ¯Â‡ (‡) ‡Â‰˘ ,"ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ"
,"„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰ 'È‰" ‡Â‰ ,(‰Â‰Ó ÔÂ˘Ï 'ÈÂ‰ ,˙ÂÓÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ˘È˘ Û‡) 'ÈÂ‰ Ì˘ .˙Â‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÈÂ‰˙Ó‰
(‚) ,‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‡È‰ ÂÓÓ ˙ÂÂ‰˙‰‰ (·) ,˙ÂÓÏÂÚÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡ (‡) ‡Â‰˘ ,"ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ" ˙ÈÁ· ‡Â‰ ÈÎ
Ì˘Ï ¯Â˘˜ "Ú¯Ó ¯ÂÒ" :ÔÎÏÂ .ÔÂˆ¯‰ ÌÏ˘ Ì„È ÏÚ˘ ‰Ó ÌÈÈÚÂ ˙Â‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·· ÌÈ‡ ÂÓÓ ÌÈÂ‰˙Ó‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰
ÂÓˆÚ Ú‚ÈÈÓ˘ ,"·ÂË ‰˘ÚÂ" 'ÈÂ‰ Ì˘ „ˆÓ Ï·‡ .ÍÏÓ‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ‡¯ÈÂ ÂÈÏÚ ËÏÂ˘ ‰"·˜‰˘ ˘È‚¯Ó˘ ,ÌÈ˜Ï‡
.Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·ËÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙·
˘Ù· ÔÂˆ¯‰ ˙‚¯„ ¯Â‡È· ' ."‡ÏÈÓÓ Í¯„·"Â "˙Â˘·Ï˙‰" ' .˙ÂÈÁÂ¯· ÔÓÊÂ ÌÂ˜Ó ' :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â
.Ú‚¯ ÏÎ· ÔÈ‡Ó ˘È ˙ÂÂ‰˙‰ ' .‰˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡Â

(
‰„Â·Ú· Â˙Ó‚Â„Â ,Ì˙ÂÏÈ‚¯Â ÌÚ·ËÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÁÎ· ÏÚÂÙ‰ ÔÂˆ¯‰ ÁÎ ˙Â„Â‡ ,‰Ê ÛÈÚÒ· ¯‡Â·Ó‰ ÌÚ ¯˘˜·
˙Â„Â‡ ÍÂ¯‡ ¯ÂÙÈÒ ‡È·Ó ,ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÏ "˙Â„ÈÒÁ‰ „ÂÓÈÏ" Ò¯ËÂ˜· ÈÎ ,ÔÈÈˆÏ ˘È – "·ÂË ‰˘ÚÂ" Ï˘
‰È‰Â ,"ıÚ ÏÂ·" Ì˘ ÂÂ˘ÏÎÂ ,¯˙ÂÈ· ÌÈËÂ˘Ù ˙ÂÂ¯˘Î ÌÚ È„Â‰È ‰È‰˘ ,¯ÚÏÙÚÈÏ Ï‡È˙Â˜È '¯ ÚÂ„È‰ „ÈÒÁ‰
ÂÏ ¯Ó‡ ,˙Â„ÈÁÈ· ‰Î¯· ÍÎ ÏÚ ˘˜È·˘Î .ÚÓ˘˘ ˙Â„ÈÒÁ‰ È¯Ó‡Ó ˙‡ ÔÈ·‰Ï Ï‚ÂÒÓ ‰È‰ ‡Ï˘ ÍÎÓ ÏÂ„‚ ¯Úˆ·
‰„Â˜ÙÂ ‰¯ÈÊ‚· ÔÂˆ¯‰ ÁÎ Ì‰ÈÏÚ ÏÚÂÙ ˙Â„ÓÂ ÏÎ˘" "ÔÂˆ¯‰ ÈÙ· „ÓÂÚ‰ ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡" ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
Ú‚ÈÈ˙‰Ï ÏÁ‰Â ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏ· ¯‡˘ ‡Â‰ ,ÔÎ‡Â ."ÌÈ·Á¯˙Ó ÌÈ˘ÂÁ‰ Ì‚ ˙Ó‡· ÌÈˆÂ¯ ¯˘‡ÎÂ ,ÔÂÈÏÚ ÁÎ Ï˘ Í¯„·
È¯Ó‡" ¯ÙÒ ˙‡ ÈÎ ,¯ÙÂÒÓ .¯˙ÂÈ· ÌÈ˜„‰ ÌÈÈÚ‰ ˙‚˘‰Ï ÂÓˆÚ ˙‡ ‡È·‰˘ „Ú ,˙Â„ÈÒÁ „ÂÓÈÏ· ‰ÓÂˆÚ ‰ÚÈ‚È·
!‰Ê „ÈÒÁ ¯Â·Ú „ÁÂÈÓ· ·˙Î - ÈÚˆÓ‡‰ ÂÈ·¯ È¯ÙÒ· ÌÈ˜ÂÓÚ‰Ó "‰È·
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, הנה נתבאר לעיל,ג( וביאור השייכות של העבודה דועשה טוב לאור הסובב בפרטיות יותר
 אלא שענינם של העולמות לגבי אור,שגם אור הסובב יש לו שייכות לעולמות
, ועד"ז הוא בהעבודה דועשה טוב. רק( זה שעל ידם נשלם הרצון,הסובב הוא )לא המציאות שלהם
 הרי עבודתו את,29דמכיון שהעבודה דועשה טוב הוא מפני שהוא אוהב את הוי' וחפץ לדבקה בו
.( תניא רפ״ד29

'סעיף ג
 למעלה גם מסובב,"העבודה של "בקש שלום
ÔÂÂÈÎÓ :È˘ÚÓ‰ Ë·È‰‰Ó "·ÂË ‰˘ÚÂ" Ï˘ ‰„Â·ÚÏ "ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ" ˙ÈÁ· ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ¯‡È· Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ·
.˙ÂÓÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰ÈÁ· ÌÚ ¯Â˘˜ ‰Ê È¯‰ ,Â˙ÂÏÈ‚¯Ó ¯˙ÂÈÂ ·ÂÈÁ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˘ÂÚ Ì„‡‰˘
ÚÈ‚Ó Ì„‡‰ :¯˙ÂÈ ˙ÈÓÈÙ ‰ÈÁ·Ó ··ÂÒ‰ ˙‚È¯„ÓÏ "·ÂË ‰˘ÚÂ" Ï˘ ¯˘˜‰ ˙‡ ¯‡·ÈÂ ÛÈÒÂÈ ,ÂÈÙÏ˘ ÛÈÚÒ·
.'‰· ˜·„Â Â˙Â‡ÈˆÓÓ ‡ˆÂÈ Â‰È¯‰ ÔÎÏÂ ,("Ú¯Ó ¯ÂÒ"· ÂÓÎ ‰‡¯È ˜¯ ‡ÏÂ) '‰ ˙·‰‡ Ï˘ ˘‚¯ „ˆÓ "·ÂË ‰˘ÚÂ"Ï
,˙ÂÓÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙ÂÈ‰ ÌÚ ,ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ ˙ÈÁ· ,Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ· ¯‡·˙˘ ÈÙÎ :ÛÒÂ ÔÈÈÚ Ô·ÂÈ ‰Ê ÈÙ ÏÚ
‰¯Â˘˜‰ ‰„Â·Ú· Ì‚ ,ÔÎ Ì‡Â .("„Á‡Î" Ì‰˘ ‡Ï‡ ,"'È‰ÈÂ ‰Â‰ 'È‰" Ì˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÔÎÏ˘) ÌÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ï ˘È
˙ÒÈÙ˙ ‰ÊÈ‡ ˘È ÔÈÈ„Ú ,Ì„‡‰ ˙ÂÏÈ‚¯Â Ú·ËÓ ‰‡ÈˆÈ ‰˙ÂÈ‰ ÌÚ :‰Ê ˙Ó‚Â„ ÌÈÈ˜ – "·ÂË ‰˘ÚÂ" – ÂÊ ‰ÈÁ· ÌÚ
ÏÂËÈ· ‡È‰˘ – "ÌÂÏ˘ ˘˜·" – ˜ÂÒÙ· ˙¯ÎÊ‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ÈÁ·‰ ˙‡ ¯‡·ÈÂ ÍÈ˘ÓÈ ‰ÊÓÂ .ÂÏ˘ ˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÂ˜Ó
.˙Â˜ÂÏ‡Ï Ì„‡‰ Ï˘ ¯ÂÓ‚
,(Ì„ˆÓ˘ ‰Ï·‚‰· "·˘Á˙Ó" ‡Â‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ) ÂÓÈ‰
.ÂÈ˙Á˙Ó˘ ˙ÂÁÂÎÏ ÒÁÈÈ˙ÓÂ ‰ÂˆÓ ‡Â‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
ÌÓ‡ ¯Â‡‰ :'ÈÂ‰ Ì˘ „ˆÓ˘ ˙ÂÂ‰˙‰· ÔÎ ÂÓÎÂ
ÔÎÏÂ) ‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‡È‰ ˙ÂÂ‰˙‰‰Â Â˙‚È¯„Ó· ¯‡˘
˜¯ ‡Ï‡ ÌÓˆÚÏ˘Î ˙Â‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·· ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÈ‡
ÒÁÈ Ô‡Î ˘È ,˙‡Ê ÏÎ· Í‡ ,(ÔÂˆ¯‰ ÌÏ˘ Ì‰·˘ ‰Ó
.ÌÏÂÚ‰ ÔÈÚÏ ÌÈÈÂÒÓ

,ועל דרך זה הוא בהעבודה דועשה טוב

ג( וביאור השייכות של העבודה דועשה טוב
, הנה נתבאר לעיל,לאור הסובב בפרטיות יותר
,שגם אור הסובב יש לו שייכות לעולמות
,(‰Â‰Ó ÔÂ˘Ï 'ÈÂ‰) ˙ÂÂ‰˙‰Ï ¯Â˜Ó ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÎ
ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ‰ÊÈ‡ ˘È Â„ˆÓ Ì‚

אלא שענינם של העולמות לגבי אור הסובב
 רק( זה שעל ידם נשלם,הוא )לא המציאות שלהם
.הרצון

˙‡Ê ;Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ‰ÊÈ‡ ‰· ˘È˘
Ï˘ ˘‚¯· 19‰˘¯˘ "·ÂË ‰˘ÚÂ" Ï˘ ‰„Â·Ú‰˘ ÌÂ˘Ó ˙Â˜ÏÁ˙‰Â ‰Ï·‚‰· ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÈ‡ ,„Á‡ „ˆÓ ,ÔÎÏÂ
.'‰ ˙·‰‡ – Í„È‡Ï ÌÓ‡ ,(‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡ „ˆÓ˘ ˙ÂÂ‰˙‰· ÂÓÎ)
‰Â‰Ó ‡Â‰˘ ÍÎ· ‡Â‰ ··ÂÒ‰ ¯Â‡ Ï˘ Á·˘‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
דמכיון שהעבודה דועשה טוב הוא מפני שהוא
Ì˙ÂÂ‰˙‰Â ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÈÈÚ·˘ ‰¯ÂÓ ‰Ê È¯‰ ,˙ÂÓÏÂÚ
 הרי עבודתו את,אוהב את הוי' וחפץ לדבקה בו
‰Ï ˘È˘ ,˙ÓÈÈÂÒÓ ‰ÏÚÓÂ ˙ÂÓÈÏ˘ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·
 האהבה והרצון,ה' קשורה עם מציאותו של האדם
.Ì˙Â‡ ‰Â‰Ó‰ ¯Â‡Ï ÒÁÈ· Ì‚ ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ‰ÊÈ‡
.שלו
ÔÈ‡ ÌÓ‡ :„·Ú‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ‰ ÍÏÓÓ Ï˘Ó· ÂÓÎÂ]
'È‰È˘ ÏÎÎ ‰ÏÚ ,Ì„‡‰ Ï˘ ˘‚¯ Â‰Ê˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÎ
Â˙ÏÂÎÈ ÏÚ ‡Ï‡ ,„·Ú‰ ˙Â‡ÈˆÓÂ ˙ÏÚÓ ÏÚ ˘‚„‰
.Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ Â· "˙·¯ÂÚÓ" – ‰ÂˆÓ ÍÏÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌˆÚ Ï·‡ – ˙ÂÂˆÏ ÍÏÓ‰ Ï˘
.[ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ÂÊÈ‡ ÂÏ Ô˙Â ÍÏÓ‰˘ ‰‡¯Ó ,„·ÚÏ
. במאמר25 ( ראה המובא מתניא בהערה19

ıÂÁ˘ ¯·„· ˘·Ï˙ÓÂ „¯ÂÈ ÔÂˆ¯‰ ÔÈ‡˘ Û‡ ,ÔÎ Ì‡
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מאמר מבואר חוברת ז'  -שובה ישראל ,תשל"ז )א(

ה' קשורה עם מציאותו של האדם ,האהבה והרצון שלו .אלא שהאהבה שלו להוי' היא באופן שזה
)אהבת ה'( נעשה כל ענינו ,30שלכן עבודתו את ה' היא באופן שאינו מתחשב עם הגבלת הטבע
 (30להעיר מסה״מ ה׳תשי״א ע׳  ,323דביראה ,האדם הירא והדבר שירא ממנו ,הם שני ענינים .משא״כ באהבה ,מציאותו של האדם האוהב הוא
הדבר שכוסף ומשתוקק אליו .ולכן ״כשם שאי אפשר שישכנו האש והמים בכלי אחד ,כך לא תשכון בלב המאמין אהבת הוי׳ ואהבת עוה״ז״.
ועפ״ז יש לומר ,דזה שהיגיעה יותר מטבעו ורגילותו היא בהעבודה דועשה טוב דוקא ,הוא ,כי ע״י אהבתו את הוי׳ )השרש דוע״ט( הוא יוצא
*( ואין סתירה לזה ממ"ש בתניא רפ"ד )נעתק לעיל בפנים( "והמקיימן באמת הוא האוהב את שם הוי'
ממציאותו* וכל ענינו הוא אהבת ה׳.
וחפץ לדבקה בו" – כי "אין הכוונה שמקיים את המצוות מצד הטוב המגיע לו מזה ,כ"א שעי"ז יהי' דבוק באלקות" )סה"מ ה'תש"ח ע' .(82

‡'‰ ˙‡¯È ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï Ô˙È ‰„ÈÓ ‰˙Â‡· È¯‰) !?ÌÈÓÂ ˙·¯ÂÚÓ Ì‡ :‡ÒÈ‚ Í„È‡Ï ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÈÙ ÏÚ Í
.(ÌÈÓÂ ˘‡Î ÌÈÎÙ‰Î ÌÏÂÚ‰ ÈÈÈÚÓ „ÁÙÂ ˙‡ˆÏ Â˙Â‡ ÏÈ·ÂÈ ‰Ê˘ ÔÎ˙È ÍÈ‡ – Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ Ô‡Î
‰Ê ÏÚÂ ?Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·ËÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Â˘ÚÏÂ Â˙Â‡ÈˆÓÓ
:‰‡¯ÈÏ ‰·‰‡ ÔÈ· ÏÂ„‚ ˜ÂÏÈÁ Â˘È˘ ,‡Â‰ ¯·Ò‰‰Â
‰‡¯È ÈÎ ,Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ˙‡ ‰˘Ó ‰È‡ ,'‰ ˙‡¯È Â‰Ê˘ – ÔÓ˜Ï„Î ‰¯Ú‰· ¯˙ÂÈ ËÂ¯ÈÙ· ¯‡·˙ÈÂ ,¯‡·Ó
‚‰ˆÂÁÓ˘ ¯·„Ï Ì„‡‰ Ï˘ ˘‚¯Â ÒÁÈ ‡È‰ ‰˙Â‰Ó· ˙‡ ˙¯„ÂÁÂ ‰ÙÈ˜Ó ‡È‰˘ ,'‰ ˙·‰‡ Ï˘ ÔÈÚ‰ ‡ÙÂ
˙Ú· ‰·Â ,‰"·˜‰Ó ‡¯ÈÈ˙È Ì„‡‰˘ ÔÎ˙È ,ÔÎÏÂ .ÂÏ :ÂÏ˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙È˘Ú ÂÊ˘ „Ú ,Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÎ
‡ÔÈ‡˘ ÍÎÏ ‰ÓÂ„·) ÌÈÈÎÙ‰ ÌÈÈÚÓ „ÁÙ Â·Ï· Ô˜È ÚÂ·˙Ï Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÓÓÂ¯Ó ‡È‰ ,ÔÎÏÂ .'‰ ˙·‰
ÈÎ ,(˙ÂÈÎÙ‰ ˙Â¯·Ò '· ÂÏÎ˘· ÔÈ·‰Ï ÏÎÂÈ˘ ‰¯È˙Ò :ÂÂ˘Ï·Â .Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·ËÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÌÈÈÈÚ ÂÓˆÚÓ
אלא שהאהבה שלו להוי' היא באופן שזה ‡È‰˘ ,‰·‰‡‰ ˙ÚÂ˙ ÌÓ‡ .‰ÈÚ· ˙¯‡˘ Â˙Â‡ÈˆÓ
)אהבת ה'( נעשה כל ענינו ,שלכן עבודתו את ה' ˜,ÂÓˆÚ Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ· ÈÂÈ˘ ‰ÁÈ¯ÎÓ ,˙Â˜È·„Â ·Â¯È
היא באופן שאינו מתחשב עם הגבלת הטבע שלו˜˜Â˙˘ÓÂ ÛÒÂÎ˘ ¯·„‰" ÌÚ ÔÈËÂÏÁÏ ‰‰ÂÊÓ Â˙Â‡ÈˆÓ .
‡.'‰ ·‰Â‡ Ï˘ ‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓ Ô‡Î ˘È ÂÏÈ‡ÎÂ ,"ÂÈÏ
(
·¯‰ÎÈ˘Ó Ì‚ ÂÏ 'È‰˙ ˙Ú· ‰·˘ ÔÎ˙È ‡Ï˘ ,‡ÂÙÈ‡ ¯Â
.ÌÏÂÚ‰ ÈÈÈÚÏ ÌÚ ‰¯Â˘˜ ‡È‰˘ Û‡ ,‰·‰‡ ÚÂ„Ó ¯˙ÂÈ ¯‡·Ï È„Î
‡ˆÂÈ Ì„‡‰ Â· "·ÂË ‰˘ÚÂ"Ï ‰‡È·Ó ,Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ
]Ï„·‰‰Ó Ú·Â ¯·„‰ ,ÔÓ˜Ï ¯‡Â·Ó‰Ó Ì‚ Ô·ÂÈ˘ ÈÙÎ
‰‡¯È ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ˙‡ 30 ‰¯Ú‰· ¯‡·Ó - Â˙ÂÏÈ‚¯Ó
Ï˘ ‰ÚÂ˙ ‡È‰ ‰‡¯È :‰‡¯ÈÏ ‰·‰‡ ÔÈ·˘ È˙Â‰Ó‰
):‰·‰‡ ÔÈ·Â ("Ú¯Ó ¯ÂÒ"Ï ‰‡È·Ó‰
Û‡ ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰„ÈÓ·Â) ÔÎ˙È ÏÂËÈ·‰ ÔÈÚÂ ,˙ÂÏË·˙‰
להעיר מספר המאמרים ה'תשי"א ע' ˙Â¯ÓÏÂ ‰ÈÚ· Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ¯˘‡Î (¯˙ÂÈ È˙ÂÚÓ˘Ó ,323
דביראה ,האדם הירא והדבר שירא ממנו ,הם שני ˙ÓÂÚÏ .‰‡¯È‰ ˘‚¯Ó ‰‡ˆÂ˙Î ,˙ÏË·˙Ó ‡È‰ ˙‡Ê
ענינים .מה שאין כן באהבה ,מציאותו של האדם ˙˘¯Â„ ‡È‰ ,˙ÂË˘Ù˙‰Â "˘È" ˙ÈÁ· ‡È‰ ‰·‰‡ ,˙‡Ê
האוהב הוא הדבר שכוסף ומשתוקק אליו .ולכןÂÊÎ ‰ÚÂ˙ .·‰‡È ‡Â‰˘ ,ÂÓˆÚ Ì„‡‰ ˘Ù· ˙ÂÁÎÂ ,
"כשם שאי אפשר שישכנו האש והמים בכלי אחד˙ÈÙÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁÂ ,ÌÈ„Â‚È ÏÈÎ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ,
כן לא תשכון בלב המאמין אהבת הוי' ואהבת עולם .[„·Ï· „Á‡ ÔÂÂÈÎÏ
הזה".
‰‡È·Ó '‰ ˙·‰‡ ÚÂ„Ó ¯˙ÂÈ ˜ÓÂÚ· Ô·ÂÈ ‰Ê·Â
:˙ÂÏÈ‚¯‰Â Ú·Ë‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÚÈ‚È ,"·ÂË ‰˘ÚÂ"Ï ,20"˙Â··Ï‰ ˙Â·ÂÁ" ¯ÙÒ· Â¯Â˜Ó ˙Â‡Î¯Ó·˘ Ì‚˙Ù‰
‰·‰‡ È·‚Ï ˜¯ ÚÂ„Ó :‰Â˘‡¯ ‰Ù˜˘‰· ¯Â‡È· ˘¯Â„Â
ועל פי זה יש לומר ,דזה שהיגיעה יותר מטבעו
 '‰ ˙·‰‡ Ì„‡‰ ·Ï· „ÁÈ· ÂÎ˘È˘ ÔÎ˙È ‡Ï ÈÎ ¯Ó‡ורגילותו היא בהעבודה דעשה טוב דוקא ,הוא ,כי
 ˘‡Î ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙ÂÒ Ì˙ÂÈ‰Ï ,ÌÏÂÚ‰ ÈÈÈÚ ˙·‰‡Âע"י אהבתו את הוי' )השורש דועשה טוב( הוא
יוצא ממציאותו וכל ענינו הוא אהבת ה'.
 (20שער חשבון הנפש פרק ג' אופן כ"ה  -בשינוי לשון המיוסד
על דבריו בפתיחה לשער אהבת ה'.

]"Ú¯Ó ¯ÂÒ"Ï ˘¯Â˘‰ ‡È‰˘ ‰‡¯È· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó
.ÂÓˆÚ ˙‡ ÚÈÎÓ ˜¯Â Â˙Â‡ÈˆÓ· ¯‡˘ Ì„‡‰ ‰·˘ -

שובה ישראל ,תשל"ז )א(  -סעיף ג'
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שלו .וזוהי המעלה בהעבודה דבקש שלום ,שהוא עסק התורה ,על העבודה דועשה טוב ,כי התורה
‡Â‰ ˙Â˜ÂÏ‡˘ ˘È‚¯Ó ,¯˙ÂÈ ˙ÂÏÚ ˙Â‚¯„· ÂÏÈ‡Â ¯‡˘ Â‰È¯‰ ,ÍÏÓ‰ ˙ÂÂˆÓ ÏÚ ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘ Û‡ ,ÔÎÏÂ
·‚„¯.[·ÈÈÂÁÓ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ Ú‚ÈÈ˙Ó ‡ÏÂ ,ÂÚ·Ë·Â ÂÈ
Ï·‡ .˙ÂÓÏÂÚÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ˘ ,ÌˆÚ· ‰ÏÚÂ ·ÂË
·˘‚È˘‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ‚ÂÚ˙Â ˜˘Á "„ÂÚ" ‰Ê ÔÈ‡ ,ÔÙÂ‡ ÏÎ· ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ¯È‰·Ó ,‰¯Ú‰Ï ÔÂÈÏ‚‰ ÈÏÂ
˙Ó‡‰· ¯ÈÎÓÂ 22Â˙Â‡ÈˆÓÓ ‡ˆÂÈ˘ Ì‡ ÈÎ ,ÂÓˆÚÏ
˘·‡:"Â˙Â‡ÈˆÓÓ ‡ˆÂÈ" Ì„‡‰ '‰ ˙·‰
˘ˆ¯.˙Â˜Ï‡· ˜Â·„ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ
ואין סתירה לזה ממה שנתבאר בתניא ריש
,Â˙Â‡ÈˆÓ· È¯Ó‚Ï ¯‡˘ Ì„‡‰ '‰ ˙‡¯È· :ÌÂÎÈÒÏ
פרק ד' )נעתק לעיל בפנים( "והמקיימן באמת הוא
‡‡ˆÂÈ '‰ ˙·‰‡· .ÍÏÓ‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ‡¯È˘ ‡Ï
האוהב את שם הוי' וחפץ לדבקה בו"
ÔÎÏÂ ,'‰ ˙·‰‡ ‡È‰ Â˙Â‡ÈˆÓ ÏÎÂ ˙ÈÚ·Ë‰ Â˙Â‡ÈˆÓÓ
–  -כי "אין הכוונה שמקיים את המצוות מצד ÛÂÒ˘ ÔÂÂÈÎÓ ,Ì¯· .Â˙ÂÏÈ‚¯Â ÂÚ·ËÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˘ÂÚ
הטוב המגיע לו מזה ,כי אם שע"י זה יהי' דבוק ÏÂËÈ· ‰È‡ ,Ì„‡‰ Ï˘ ÔÂˆ¯Â ˘‚¯ ‡È‰ ‰·‰‡ Ì‚ ÛÂÒ
באלוקות"
·˙.˙ÈÏÎ
Ì„‡‰˘ ‡È‰ ‰·‰‡ Ì‚ È¯‰ ‰¯Â‡ÎÏ :‡È‰ ‰Ï‡˘‰
·‰‡È˘ ÌÂ˜Ó·˘ ‡Ï‡ ,Â¯Â·Ú ·ÂË‰ ¯·„· ˜˘ÂÁ
וזוהי המעלה בהעבודה ד"בקש שלום" ,שהוא
'‰· ˜·„‰Ï ‚ÂÚ˙· ˙ÚÎ ÂÂˆ¯ ,ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈÈÈÚ
עסק התורה ]‡˘¯ " ,[23"ÌÂÏ˘ ‰È˙Â·È˙ ÏÎעל
– ?"Â˙Â‡ÈˆÓÓ ‰‡ÈˆÈ" ‰·‰‡· ˘È ÔÎÈ‰ ,ÔÎ Ì‡Â
העבודה דועשה טוב,
‰˘Â„˜ ÈÈÈÚ ·‰Â‡ Ì„‡‰ ÔÎ‡ Ì‡ :‰Ê· ¯Â‡È·‰Â
]Ï˘ ·ÂÈÁÏ Ô‡Î ‰ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ,¯ÎÊÂ‰ ¯·Î˘ ÈÙÎ
·˘·„ÂÒÈ‰˘ ,¯ÓÂÏÎ - ‰ÊÓ ÂÏ ÁÓˆÈ˘ ·ÂË‰ ÏÈ
¯‰Ê "Ú¯Ó ¯ÂÒ" „ˆÓ ÂÏÈÙ‡ È¯‰˘) ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ Â· ‚Ú˙Ó˘ ¯·„‰ ˙ÚÎ˘ ‡Ï‡ ,ÂÏ˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ‡Â‰
‡Ï‡ ,(˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜Â ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙ÈÏÎ˙· Ì„‡‰ ÔÂ˘Ï·Â) ˙ÈÁÂ¯ ˙ÂÓÈÏ˘ ‡Â‰ Â˙Â‡ÈˆÓ· "ÛÈÒÂÓ"Â
«¯ ≈¯˙ÂÈ ‰ÏÚ‰ ,‰¯Â˙‰ ˙‚È¯„Ó ÌÚ ¯Â˘˜‰ ÏÂËÈ·Ï - .‰˙˙ÈÓ‡Ï '‰ ˙·‰‡ ÂÊ ÔÈ‡ – ("'ÈÓ
"¿ ‚Ï
¿ ˙Â„ÈÒÁ‰
·[˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜Ó Ú·Â‰ ÏÂËÈ·‰Ó ‰ÓÂ„·) Â˙Â‡ÈˆÓ ˙Ï„‚‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰¯Âˆ ÂÊ ,ÌˆÚ
כי התורה נקראת "משל הקדמוני" ,שהיא משל
„ÓÂÚ Û‡ ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰„ÈÓ·Â ,(ÈÓ˘‚ ‚ÂÚ˙Ï ‰·‰‡Ï
·.21'‰ ˙·‰‡Ï „Â‚È

(

‡‰¯Î‰Ï ÚÈ‚Ó Ì„‡‰˘ - ‡È‰ ‰˙˙ÈÓ‡Ï '‰ ˙·‰
˘‡ÌÈ‚ÂÚ˙‰ ¯‡˘ ÏÎÂ „ÈÁÈ‰ È˙Ó‡‰ ·ÂË‰ ‡Â‰ ˙Â˜Ï
- ·Â‰‡Ï ÈÂ‡¯˘ „ÈÁÈ‰ ¯·„‰˘ ¯Â¯· ÔÎÏÂ ,Ï·‰ Ì‰
˘ÙÁÓ ‡Â‰ ÔÈ‡ ,¯ÓÂÏÎ ."ÍÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ ˙·‰‡Â" ‡Â‰
˙Â˜ÂÏ‡ ÈÂÏÈ‚ 'È‰È˘ ‰ˆÂ¯ ‡Ï‡ ,‚ÂÚ˙ ‰ÊÈ‡ ÂÓˆÚÏ
·:˙Â¯Âˆ ‰ÓÎ· ÚÈÙÂ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ˘‚¯‰˘ ,‡Ï‡ .ÌÏÂÚ
·„¯‚ÍÎ· ˙Â˜ÂÏ‡· ‰ÏÚÓ‰ ˘È‚¯Ó ,¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ ‰
˘;"·ÂË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜" - ·"ÂÈÎÂ ˙ÂÓÏÂÚÏ ÚÈÙ˘Ó

 (21ולכן הדבר מוגדר בחסידות "רע שבנוגה"  -זאת בניגוד
ליראה ,שגם כשהיא "לגרמי'" ,כגון יראת העונש וכיו"ב  -היא
"טוב שבנוגה" ,משום שסוף סוף זו תנועה של ביטול מציאותו.
וראה ספר הערכים חב"ד כרך א' ערך אהבת ה' עמ' ערה ואילך.
ושם ,שבאופנים מסויימים יש טוב גם באופן כזה של אהבה .עיין
שם.

 (22עניין זה לאמיתתו קיים רק באהבת ה' ולא בענייני העולם,
אך כדי לסבר את האוזן ,מעין דוגמא לדבר בגשמיות :יש אדם
שמחפש כל מיני תענוגים ,ובונה לעצמו בית עם כלים וציורים
נאים; אצל אדם כזה ,התענוג מהציור היפה הוא כמו התענוג
ממאכל ערב ,כדי לפעול בעצמו עונג .אמנם ,כשאדם מבין גדול
בחכמת הציור רואה ציור נפלא מעשה ידי אמן ,והוא נעשה מרותק
כולו לציור ואינו יכול להנתק ממנו – כאן ,הגם שיש לו תענוג
נפלא ,בכל אופן ,אין זה שהוא חיפש לעצמו תענוג ,אלא שכביכול
היופי והמעלה שיש בדבר עצמו מתפשט גם עליו ו"כובש" את כל
מציאותו.
 (23במאמר כאן לא נתפרש הקשר בין ענין התורה ל"שלום",
ומבואר הוא במאמר "מה טובו" בלקו"ת שהוא מצד ענין "חיבור
ההפכים" שבתורה ,המחברת את בחינות "סובב כל עלמין וממלא
כל עלמין" )שזהו עומק מאמרם "כל העוסק בתורה משים שלום
בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה"( - .תוכן זה של חיבור סובב
וממלא ע"י העבודה ד"בקש שלום"  -נתבאר לקמן בסעיף ה.
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נקראת משל הקדמוני ,31שהיא משל ולבוש לבחי' קדמונו של עולם ,היינו לעצמות אוא"ס שאינו
בגדר עלמין כלל ,32ולכן ,הביטול דעסק התורה הוא ביטול בתכלית .33וכמבואר בתו"א 34החילוק
בין תורה למצוות ,שבקיום המצוות ,האדם המקיים את המצוות הוא כמו עבד המקיים מצות המלך,
דמציאות העבד אינה מציאות האדון .וגם כשקיום המצוות שלו היא מאהבה בתענוגים ,אעפ"כ
יש מי שאוהב .35משא"כ בלימוד התורה ה"ה המלך עצמו .דכאשר עסק התורה הוא בביטול ,אזי
ואשים דברי בפיך ,36דברי ממש .היינו )שלא האדם הוא המדבר ,כי אם( שדבר הוי' זו הלכה 37היא
המדברת מתוך גרונו.
 (32לקו״ת שם )עד ,א(.
 (31שמואל-א כד ,יד .וראה פרש״י עה״פ .פרש״י משפטים כא ,יג )ד״ה והאלקים אנה לידו הב׳(.
 (33ראה תו״א וארא שבהערה הבאה ,דזה שבעסק התורה ה״ה המלך עצמו )ראה לקמן בפנים( הוא כי התורה היא מבחינת אנכי שלמעלה
 (37שבת קלח ,ב.
 (35תו״א וארא שם (36 .ישעי׳ נא ,טז.
 (34וישב כז ,ב .וארא נו ,א.
מהוי׳.

ולבוש לבחינת קדמונו של עולם ,היינו לעצמות
אוא"ס שאינו בגדר עלמין כלל,

˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÚË ÏÚ ËÙ˘ÓÏ ‡·Ï ÌÏÂÚÏ ‰Ê‰ ¯·„‰
‡‡ÏÂ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÈ„ ‰ÓÎ È·‚Ï Ï"ÊÁ È¯·„Î) "ÂÏ
ÈÙÎ Í¯·˙È ÂÂˆ¯ ‡È‰ ‰¯Â˙‰ ,‡Ï‡ ,[(˙ÂÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú
˘¯Á‡ ÔÈÚÏ ÒÁÈÈ˙Ó ÂÈ‡˘ ˘ÓÓ Â˙ÂÓˆÚ· ‡Â‰
˘ÏÈ·˘·" ‡¯· ÌÏÂÚ‰ - ‰·¯„‡ ÔÎÏÂ .ÂÓÓ ıÂÁ
Ì‚ 'È‰È (ÌÏÂÚÏ ÒÁÈÈ˙Ó ÂÈ‡˘) ‰Ê ÔÂˆ¯˘ ,"‰¯Â˙‰
·.[ÏÚÂÙ

·˙ÈÁ· ÌÚ ‰¯Â˘˜ "·ÂË ‰˘ÚÂ" Ï˘ ‰„Â·Ú‰ „ÂÚ
"È¯‰ - ˙ÂÓÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ï ˘È˘ "ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ
‰‚¯„ ‰Ï‚˙Ó Â„È ÏÚ˘ 24"˘Â·ÏÂ Ï˘Ó" ‡È‰ ‰¯Â˙‰
˘"ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂÓ„˜" ,ÌÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ
)‡Ï‡ ˙ÂÓÏÂÚ ˘È˘ ‰¯ÂÓ ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ ÈÂËÈ·‰ ÈÎ
:'‰ ˙„Â·Ú· Ì‰ÈÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ 26Ú·Â ‰ÊÓÂ
˘"ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂÓ„˜" ÂÏÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ ÛÈ˜ÓÂ ··ÂÒ ‡Â‰
)˘È¯Ó‚Ï Ì„˜˘ Â˘Â¯ÈÙ (‰"·˜‰ ÏÚ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰
ולכן ,הביטול דעסק התורה הוא ביטול בתכלית.
.(ÌÏÂÚÏ
וכמבואר בתורה-אור החילוק בין תורה למצוות,
] ˙ÂÂˆÓ‰ ¯„‚ :¯˙ÂÈ ‰·Á¯‰· ¯‡È· 25¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Âשבקיום המצוות ,האדם המקיים את המצוות הוא
 ‰˘È˘ ,ÂÈÈ‰ ,ÌÏÂÚ· ‚‰˙‰Ï ÍÈ‡ Ì„‡Ï ÈÂÂÈˆ - ‡Â‰כמו עבד המקיים מצות המלך ,דמציאות העבד
 ÂÈ‰È ÍÈ‡ ÈÂÂÈˆ Ì‰ ˙ÂÂˆÓ‰Â ,ÌÏÂÚ‰Â Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓאינה מציאות האדון.
,"ÌÏÂÚÏ ‰Ó„˜" ‰¯Â˙‰ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ;ÌÏÂÚ‰Â Ì„‡‰
וגם כשקיום המצוות שלו היא ]ÏÂÚ ˙Ï·˜· ˜¯ ‡Ï
ÌÏÂÚ‰Â Ì„‡‰Ï ˙Â¯Â‰Ï ˙Ó ÏÚ ÌÈ‡ ‰È˙ÂÎÏ‰Â
] [Ì‚ ‡Ï‡ ,„·ÚÎ ‰È‰È ‡ÏÂ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Û‡" ‡È˙· Ô˜Ê‰ ÂÈ·¯ È¯·„ÎÂמאהבה בתענוגים ,אף על פי כן "יש
מי שאוהב".
 (24כשם ש"לבוש" בגשמיות עניינו לגלות את האדם ע"י
שמסתיר עליו – כך תפקידו של "משל" בעולם השכל :הוא
"מלביש" שכל עמוק במשל ,וע"י כך מאפשר את המשכתו לדרגה
בה אין השומע יכול להבין כי אם באמצעות משל .התורה איפוא
היא "משל ולבוש" ,המאפשר את המשכת עצמותו ומהותו של
הקב"ה כאן לעולם הזה הגשמי; התורה אמנם עוסקת בסיפורים
והלכות גשמיות ,אך בהם מלובש עצמותו יתברך ,והלומד תורה
מתחבר באופן הנעלה יותר עם הקב"ה.
 (25קונטרס "הלכות של תורה שבע"פ שאינן בטלין לעולם",
סעיף ו' והערה ) 49סה"ש תשנ"ב ח"א עמ'  .32הלשון בפנים הוא
לשונו בשיחה בקיצור קצת(.

˙ÂË˘Ù˙‰Â "˘È" ˙ÈÁ·· ‡È‰ ‰·‰‡ ,¯‡·˙˘ ÈÙÎ
)‡ˆÈÈ Ì„‡‰˘ ˙ÏÚÂÙ ‡È‰˘ Ì˘Î ,ÔÎÏÂ ,(ÏÂËÈ· ‡ÏÂ
¯·„‰" Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓÏ ÍÂÙ‰ÈÂ ÂÏ˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙Ï·‚‰Ó
‡‰ÓˆÚ· ‰˙ÂÈ‰Ï ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ· ,"˜˜Â˙˘ÓÂ ÛÒÂÎ ÂÈÏ
‡Â‰˘ ¯·„‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ È¯‰ – ˙Â‡ÈˆÓÂ "˘È" Ï˘ ÔÈÚ
‡È¯‰ ,˙ÂÓÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰ ‡Â‰ ·‰Â

 (26כן מפורש בספר השיחות תשמ"ח ח"א ע'  213בשוה"ג
להערה .80

21

' סעיף ג- ( תשל"ז )א,שובה ישראל

ÏÏÎ ÂÓˆÚ ˙‡ ˘È‚¯Ó ÂÈ‡˘ ,‚ÂÚ˙ Â‡ ‰·‰‡ ˙˘‚¯‰ È˘ Ô‡Î ˘È ,ÔÎ Ì‡Â .27"˙Â‡ÈˆÓ" ‡Â‰ ˘‚¯‰ ÌˆÚ
,ÏÏÎ ÂÓˆÚÏ ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙ ÂÈ‡Â ˙Â‡ÈˆÓ· ÏË· ‡Â‰ ˜¯ .Â· ‰Ï‚˙Ó‰ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰Â ,Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ – ÌÈ¯·„
."¯·„Ó ‡Â‰˘ ‰Ó ¯·Ã≈ „« Ï¿ ÂÈ¯Á‡ Í˘Ó ‡Â‰˘ ‡Ï‡ .מה שאין כן בלימוד התורה הרי הוא המלך עצמו
„Á‡˙ÓÂ ˙ÈÏÎ˙· ÏË· Ì„‡‰ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ,ÔÎ Ì‡
 אזי "ואשים דברי,דכאשר עסק התורה הוא בביטול
˘‚¯Ó ‰ÓÂ‡Ó ‰Ê· ·¯Ú˙È˘ ÈÏ·Ó ,˙Â˜ÂÏ‡· È¯Ó‚Ï , היינו )שלא האדם הוא המדבר. דברי ממש,"בפיך
˙ÂÏ‚˙‰ :„Á‡ ¯·„ ˜¯ Ô‡Î ÌÈÈ˜ ;Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓÂ כי אם( ש"דבר הוי' זו הלכה" היא המדברת מתוך
‰‡· ‡È‰˘ ‡Ï‡ ,ÂÓˆÚ· ‰"·˜‰ Ï˘ Â˙ÓÎÁÂ ÂÂˆ¯
.גרונו
Â˙ÂÓˆÚ ‰Ê· Í˘Ó ,ÔÎÏÂ .„ÓÂÏ‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÈÙ Í¯„
‡˙ÈÈ¯Â‡Â ‰ÎÏ‰ ÂÊ '‰ ¯·„" :28Ô˜Ê‰ ÂÈ·¯ ÔÂ˘ÏÎÂ
.ÏÏÎ ÔÈÓÏÚ ¯„‚· ÂÈ‡˘ ,˘ÓÓ ‰"·˜‰ Ï˘ Â˙Â‰ÓÂ
ÌÂ˘ ‰Ê· ÍÈÈ˘ ‡Ï . . „Á ‡ÏÂÎ ‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜Â
‰·˘ ,‰·‰‡ ,"·ÂË ‰˘ÚÂ"Ï ,Ì„‡Ï ıÂÁÓ˘ ¯·„· ‡È‰˘ ,‰‡¯È ,"Ú¯Ó ¯ÂÒ" ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ· ¯Â‡È· ÛÈÒÂÈ :ÌÂÎÈÒ
,"·ÂË ‰˘ÚÂ" Ì‚ ,˙ÂÓÏÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ˘È ··ÂÒÏ Ì‚˘ Ì˘Î ,ÌÓ‡ .'‰ ˙·‰‡ ‡Â‰ ÂÈÈÚ ÏÎÂ Â˙Â‡ÈˆÓÓ Ì„‡‰ ‡ˆÂÈ
,‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ ,"ÌÂÏ˘ ˘˜·"„ ‰„Â·Ú· ‡Â‰ ÏÂËÈ·‰ ˙˙ÈÓ‡Â ;("·‰Â‡˘ ÈÓ ˘È") Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ ‰¯Â˘˜ ,‰·‰‡
,ÍÏÓ‰ ÔÂˆ¯ ÌÈÈ˜Ó‰ „·ÚÎ ˜¯ ÂÈ‡ Ê‡˘ - ˙ÂÓÏÂÚÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ˘ ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂÓ„˜ ˙ÈÁ·Ï ˘Â·ÏÂ Ï˘Ó ‡È‰˘
.ÂÂ¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„Ó "‰ÎÏ‰ ÂÊ 'ÈÂ‰ ¯·„"˘ ‡Ï‡
ÌÈÓ‰Â ˘‡‰ ÂÎ˘È˘ ¯˘Ù‡ È‡˘ Ì˘Î" Ì‚˙Ù‰ ¯Â‡È· ' .ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂÓ„˜ ' :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â
ÏÂËÈ·‰Â ˙ÂÂˆÓ„ ÏÂËÈ·‰ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ' ."‰Ê‰ ÌÏÂÚ ˙·‰‡Â 'ÈÂ‰ ˙·‰‡ ÔÈÓ‡Ó‰ ·Ï· ÔÂÎ˘˙ ‡Ï ÔÎ ,„Á‡ ÈÏÎ·
.‰¯Â˙„

.27 ( ראה ספר המאמרים מלוקט ח"ה עמ' צו הערה27
. במאמר34 ( תורה אור וארא שבהערה28
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ד( והנה עד"ז הוא בהעבודה דאהבת ה' ,שיש בה ג' מדריגות .בכל לבבך ,בכל נפשך ,ובכל מאדך.
ומבואר בכ"מ ,38שהאהבה דבכל לבבך היא ע"י ההתבוננות באור האלקי המתלבש
בנבראים להחיותם ,דבכללות הוא אור הממלא .דע"י שמתבונן שהחיות של כל דבר הוא אלקות,
וההתבוננות שלו היא באופן שזה יהי' מובן גם בהשכל דנפש הבהמית ,עי"ז יבוא לאהבה את הוי'
בכל לבבך בשני יצריך .39והאהבה דבכל נפשך היא ע"י ההתבוננות שהאור המחי' את העולמות
הוא הארה בלבד ושהארה זו היא באין ערוך לגבי אוא"ס ,דבכללות הוא אור הסובב ,עי"ז יבוא
להאהבה דבכל נפשך ,שאהבתו את הוי' היא באופן דמסירת נפש ,אפילו נוטל את נפשך .והאהבה
 (38תו״ח שמות תקלט ,א .סה״מ תר״ן ע׳ שנו ואילך .סה״מ קונטרסים ח״ב שפח ,ב.
)הובא בפרש״י( עה״פ

 (39ואתחנן ו ,ה .ברכות נד ,א במשנה .ספרי

סעיף ד'
ג' מדריגות באהבת ה'; מעלת המסירות-נפש של "בכל מאדך"
‡ÁÏÂÙ ˙ÈÏ" 29¯‰Ê‰ È¯·„Î ,'‰ ˙·‰‡ ÔÈÚ· ‡Â‰ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ¯˜ÈÚ˘ ,˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙· ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ¯‡·˙
,"·ÂË ‰˘ÚÂ"„ ‰„Â·ÚÏ ˙ÎÈÈ˘ '‰ ˙·‰‡ ˙ÂÈË¯Ù·˘ Û‡ ,ÔÎÏÂ .[‰·‰‡‰ ˙„Â·ÚÎ ‰„Â·Ú ÔÈ‡=] "‡˙ÂÓÈÁ¯„ ‡ÁÏÂÙÎ
.'‰ ˙„Â·Ú· ˙Â‚È¯„Ó‰ ˙ÂÏÏÎ ‰· ÌÈÙ˜˙˘Ó ˙‡Ê ÌÚ
,ÌÂÏ˘ ˘˜· ,·ÂË ‰˘Ú ,Ú¯Ó ¯ÂÒ – Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‡‰ '‚ ÈÎ ,ÂÈÙÏ˘ ÛÈÚÒ· ¯‡·È ‰ÊÂ
˙Â‚È¯„Ó‰ '‚· ÌÈÙ˜˙˘Ó – ··ÂÒÓ Ì‚ ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡Â ,ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ ,ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ„ ˙ÂÈÁ·Ï ÌÈÏÈ·˜Ó‰
˘.'‰ ˙·‰‡· Ô˘È
ד( והנה על דרך זה הוא בהעבודה דאהבת ה'.˙Â˜ÂÏ‡‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ,

והאהבה דבכל נפשך היא ע"י ההתבוננות
שיש בה ג' מדריגות .בכל לבבך ,בכל נפשך ,ובכל
שהאור המחי' את העולמות ] [‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡‰הוא
מאדך.
הארה בלבד ושהארה זו היא באין ערוך לגבי
ומבואר בכמה מקומות ,שהאהבה דבכל לבבך
אוא"ס ,דבכללות הוא אור הסובב,
היא ע"י ההתבוננות באור האלקי המתלבש
‡,˙Â˜ÂÏ‡ ‡Â‰ ¯·„ ÏÎ· ˙ÂÈÁ‰ ÈÎ Ú„ÂÈ˘ È¯Á
בנבראים להחיותם ,דבכללות הוא אור הממלא.
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡ ˙Ó‡· ÈÎ ÔÂ·˙Ó
דע"י שמתבונן שהחיות של כל דבר הוא אלקות,
‡Ï ÌÈÂÈÏÚ ÈÎ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· ÂÏÈÙ‡ – ÌÏÂÚ· ˙Â˘·Ï˙‰Ó
וההתבוננות שלו היא באופן שזה יהי' מובן גם
ÂÈÊÂ ‰¯‡‰ ˜¯ Ì‡ ÈÎ ,‡Â‰˘ ÈÙÎ ¯Â‡‰ ˙Â‰Ó ˘·Ï˙Ó
בהשכל דנפש הבהמית ,עי"ז יבוא לאהבה את הוי' È·‚Ï È¯Ó‚Ï ÍÂ¯Ú ÔÈ‡· ‡È‰ ÂÊ ˙ËÚÂÓ ‰¯‡‰Â ,ÂÓÓ
"בכל לבבך" ] [:Â˘Â¯ÈÙ˘ Ï"ÊÁ Â˘¯„Âבשני יצריך.
ÂˆÙÁ ,ÔÎÏÂ .ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ‰ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡ Ï˘ Â˙Â‰Ó
,˙ÂÓÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡· ˜·„‰Ï Â˙˜Â˘˙Â È¯„‚· ‡Â‰˘ ¯·„ ÒÂÙ˙Ï ‰ÏÂÎÈ ˙ÈÓ‰·‰ ˘Ù‰
:ÍÈ˘ÓÓ˘ ÈÙÎ ÈÈÈÚ ÏÎ·˘ ‰Ï ÌÈ¯È·ÒÓ ¯˘‡Î ,ÔÎÏÂ ,ÌÏÂÚ‰
„ˆÓ ÈÓ˘‚‰ ÈÎ ,È˜ÂÏ‡‰ ˙ÂÈÁ‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ÌÏÂÚ‰
ע"י זה יבוא להאהבה דבכל נפשך ,שאהבתו את
 ,ÌÓ‡ .'‰ ˙·‰‡Ï ‰‡· ‡È‰ ,„ÒÙÂ ‰ÏÎ ‡Â‰ ÂÓˆÚהוי' היא באופן דמסירת נפשÏÎ·"˘ Ï"ÊÁ ˙˘¯„Î] ,
‰‡·‰ ˙Â˜ÂÏ‡‰ ˙‚¯„· ˜¯ ‡È‰ ÂÊ ˙ÂÂ·˙‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
 [Â˘Â¯ÈÙ "Í˘Ùאפילו נוטל את נפשך.
·ÏÚ ‰‡·˘ ‰·‰‡‰ Ì‚ ‡ÏÈÓ· ,˙ÂÓÏÂÚ· ˙Â˘·Ï˙‰
ÏÎÏ ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ÔÈ‡˘ ‰¯Î‰Ï ‡· ÂÊ ˙ÂÂ·˙‰· ÈÎ
ÂÓˆÚ ÌÏÂÚ·˘ ‡Ï‡ ,ÌÏÂÚ‰Ó ‰‡ÈˆÈ ‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‰„È
‡È‰ Â·˘ È˜ÂÏ‡‰ ˙ÂÈÁ‰ ÂÏÈÙ‡ ÈÎ ,ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ
·‡ÛÂ‚‰ ¯ˆÈÓÓ ˙‡ˆÏ ıÙÁ ‡Â‰ ÔÎÏÂ ,Â¯Â˜ÓÏ ÍÂ¯Ú ÔÈ
.ÌÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡· ˜·„‰ÏÂ
 (29ראה זהר ח"ב נה ,ב .ח"ג רסז ,א.
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דבכל מאדך היא ע"י גילוי עצמות אוא"ס שאינו בגדר עלמין כלל ,שע"י גילוי זה ,האהבה היא
למעלה ממדידה והגבלה .והגם שגם האהבה דבכל נפשך היא אפילו נוטל את נפשך וענין המס"נ
הוא למעלה ממדידה והגבלה ,הנה המס"נ 40שבהאהבה דבכל נפשך ,שהוא בכללות בבחי' חי',41
היא באופן שהוא רוצה למסור את נפשו ]ויתירה מזו שרצון זה הוא דוגמת 42הרצון שע"פ טעם,
מצד זה שכל הענינים הם באין ערוך לגבי אוא"ס[ .והאהבה דבכל מאדך ,שהיא בכללות בבחי'
 (40בהבא לקמן – ראה גם )עד״ז( ד״ה פדה בשלום ה׳תשל״ט סעיף ד )סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ כז-ח( (41 .שערי תשובה לאדהאמ״צ ח״א
)שער התפלה( נה ,א (42 .אבל לא ממש .כי אהבה זו היא מצד הנשמה ,ורק שמתעוררת ע״י ההתבוננות – קונטרס העבודה פ״ה )ע׳ 18
ואילך( .ובכ״מ .וכ״מ גם בתו״ח שבהערה .38

]‡ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÊÈ‡ ˘È ··ÂÒ‰ ¯Â‡Ï Ì‚˘ ÔÂÂÈÎÓ Íאת נפשך וענין המסירות נפש הוא למעלה ממדידה
 ‰ÊÈ‡ ‰· ˘È Â„ˆÓ ‰‡·‰ ‰·‰‡‰ Ì‚˘ Ô·ÂÓ ,ÌÏÂÚÏוהגבלה,
.[¯‡·˙È˘ ÈÙÎ ,‰Ï·‚‰
הנה המסירות נפש שבהאהבה דבכל נפשך,
והאהבה דבכל מאדך היא ע"י גילוי עצמות שהוא בכללות בבחינת ] [˙‡¯˜‰ ‰Ó˘‰חיה ,היא
אוא"ס שאינו בגדר עלמין כלל ,שע"י גילוי זה ,באופן שהוא רוצה למסור את נפשו
האהבה היא למעלה ממדידה והגבלה.
ÂÈ‰˘ ,¯ÓÂÏÎ) ÂÂˆ¯·Â Â˙¯ÈÁ·· ˙‡Ê ‰˘ÂÚ˘ ÂÈÈ‰
„,(Â˘Ù ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ¯Á· ‡Â‰Â ,˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ '· ÂÈÙ· ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡ 30˙ÂÏ‚˙‰Ó ‡È‰ ÂÊ ‰·‰‡˘ ÔÂÂÈÎÓ
˘‡‡Â‰ ‰Ê ÔÂˆ¯ Ï˘ ˘˜Â·Ó‰Â ‰‡ˆÂ˙‰˘ ˙Â¯ÓÏ ,ÔÎÏÂ Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ‰·‰‡‰ Ì‚ ,˙ÂÓÏÂÚÏ ÏÏÎ ÍÈÈ˘ ÂÈ
"ÈÎ ,˙ÈÏÎ˙· ÏÂËÈ· ‰Ê ÔÈ‡ ,˙‡Ê ÌÚ ,Â˘Ù ˙‡ ¯ÂÒÓÏ Ì‚ Ô·ÂÓÂ] Ï·‚ÂÓ È˙Ï·Â ÏÂ„‚ ÈÂ·È¯ 31Â˘Â¯ÈÙ˘ ,"„‡Ó
.Â˙Â‡ÈˆÓÂ Ì„‡‰ ÔÂˆ¯ Ô‡Î ·¯ÂÚÓ ‰„Ó ÏÎ· – Í„‡Ó ÏÎ·" Ï"‰ Ï"ÊÁ ˙˘¯„ Í˘Ó‰Ó
·ˆÓÏ ˙Ï·‚ÂÓ ‰È‡ ‰·‰‡‰˘ ÂÈÈ‰ ,"ÍÏ „„ÂÓ˘ ‰„ÓÂ
ÍÎÏ „ÂÒÈ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ :33ÏÚÂÙ· Ì‚ Ï˘Ï˙˘Ó 32‰ÊÓÂ
,Ì„‡‰ ÌÚ ‰"·˜‰ ‚‰˙Ó Â· ÔÙÂ‡ ÏÎ· ‡Ï‡ ,ÌÈÈÂÒÓ
È¯‰ ,Â˘Ù ˙‡ ¯ÂÒÓÏ Â˙ËÏÁ‰Â Ì„‡‰ ÔÂˆ¯ ‡Â‰
·Â˙·‰‡· „ÓÂÚ ‡Â‰ ,ÂÎÙ‰ Â‡ ÌÈÙ ÈÂÏÈ‚· Ì‡ ÔÈ
ÔÂˆ¯‰˘ ÁÈË·Ó ‰Ê ÔÈ‡ ,Ï·‚ÂÓ ‡Â‰ Ì„‡‰˘ ˙ÂÈ‰Ï
.['‰Ï
˘ÏÏ˘ÂÓ ‡ÏÂ ,ÈÎÙ‰‰ ÔÂÂÈÎÏ ‰ÈË ÏÚ „ÈÓ˙ ¯·‚˙È ÂÏ
(
·˙Â˘Ù ¯ÒÂÓ˘Î Û‡Â .'‰ ÔÂˆ¯ ÍÙÈ‰ ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ ˙ÈÏÎ
,¯Á‡ ÔÙÂ‡· 'È‰È˘ ÂÏˆ‡ Í¯ÙÂÓ˘ ÏÏ‚· ‰Ê ÔÈ‡ ,ÏÚÂÙ· ÔÈ·Â "Í˘Ù ÏÎ·" ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ Â‰Ó - ¯˙ÂÈ ¯‡·È ÔÓ˜Ï
"·.ÂÂˆ¯· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯Á· ‡Â‰˘ ‡Ï‡ Ì„‡‰˘ ‡Â‰ "Í˘Ù ÏÎ·" Ì‚ ,‰¯Â‡ÎÏ˘ ,"Í„‡Ó ÏÎ
¯˘‡Ó ÏÂ·‚ ÈÏ· ¯˙ÂÈ ÍÈÈ˘ ‰Ó ÈÎÂ – Â˙Ï·‚‰Ó ‡ˆÂÈ
]]ויתירה מזו שרצון זה הוא דוגמת הרצון שעל
"· ,¯Â‡È·‰ ˙„Â˜Â ?"Í˘Ù ˙‡ ÏËÂ ÂÏÈÙ‡ ,Í˘Ù ÏÎפי טעם ,מצד זה שכל הענינים הם באין ערוך לגבי
 Â˘Ù ¯ÂÒÓÏ ÔÎÂÓ˘ ‡È‰ Ì‰È˘· ‰‡ˆÂ˙‰˘ Û‡ ÈÎאוא"ס[.
Â˙ÓÁÓ˘ ˘Ù‰ ˘‚¯‰· ÌÂˆÚ ˜ÂÏÈÁ ˘È ,˙‡Ê ÌÚ ,'‰Ï
.Â˘Ù ˙‡ Ì„‡‰ ¯ÒÂÓ
והגם שגם האהבה דבכל נפשך היא אפילו נוטל

 (30במאמר מדייק בלשונו שאהבה זו היא "ע"י גילוי עצמות
אוא"ס"  -ולא "התבוננות בעצמות אוא"ס" כמו שכתב לפני זה.
ראה בנידון זה "מאמר מבואר" חוברת ג' הערה  68בביאור.
 (31ראה הנסמן בספר הערכים חב"ד כרך א' ערך אהבת ה' בכל
לבבך כו' עמ' תכז.

 (32הפירוט בביאור כי הרצון של "בכל נפשך" )א( אינו ביטול
בתכלית )ב( גם בפועל אינו שולל לגמרי דבר הפכי )מלבד שמפורש
במאמרים נוספים כמצויין בהערה הבאה( – מובן מלשונו בהמשך
כאן לגבי האהבה של "בכל מאדך" ,שבה )א( "אינו יכול להפרד
מאחדותו" בפועל ,וגם היא )ב( "אמיתית ענין הביטול".
 (33ראה ספר המאמרים מלוקט ח"ד עמ' רפו בחצאי ריבוע
המתחילים "ויש לקשר" ובהערה  ;32שם עמ' שב קטע המתחיל
"ויש להוסיף" ,ובביאור על קטע זה ב"מאמר מבואר" חוברת א'.
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 דמס"נ באופן.43' היא לא מצד הרצון שלו אלא מפני שאינו יכול להפרד ח"ו מאחדותו ית,41יחידה
. מכיון שהמס"נ היא לא מצד הרצון )מציאות( שלו אלא מצד האלקות,זה הוא אמיתית ענין הביטול
.וע"ד שנת"ל )סעיף ג( מעלת העבודה דבקש שלום על העבודה דועשה טוב
. וראה גם תניא פי״ח ״שאי אפשר כלל״.( המשך תרס״ו ע׳ רסז43

.34ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ‰ÏÚÓÏ˘ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡· ˜·„‰Ï ÔÂˆ¯‰ ,ÌÈÈÂÒÓ Ô·ÂÓ·
‰‡·‰ ‰·‰‡‰ ÌÚ ‰Â˘‰ „ˆ ÂÏ ˘È ,˙ÂÓÏÂÚ‰Ó
ועל דרך שנתבאר לעיל )סעיף ג( מעלת העבודה
˙[ על העבודהÈÏÎ˙· ÏÂËÈ· ‡È‰˘]  דבקש שלוםÌ˘Î :˙Â˜ÂÏ‡ ‡È‰ ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÈÁ‰˘ ˙ÂÂ·˙‰Ó
.‡ דועשה טובÏÂ ¯·„·˘ ˙Â˜ÂÏ‡‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰˘ Ú„ÂÈ˘ ‰Ú˘·˘
¯˘‡Î È¯‰ ,ÏÙË· ‡ÏÂ ¯˜ÈÚ· ıÙÁ Â‰È¯‰ ,Â˙ÂÈÓ˘‚
Í‡ ,Â˙ÂÏÈ‚¯Ó ‰‡ÈˆÈÏ Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡È·Ó ÌÓ‡˘
‰¯‡‰ ‡Â‰ ˙ÂÓÏÂÚ·˘ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰˘ ‰¯Î‰Ï ÚÈ‚Ó
.˙Â‡ÈˆÓÂ "˘È" ˙ÈÁ· ‡È‰˘ '‰ ˙·‰‡· ‰˘¯˘ ‰ˆÂ¯ Â‰È¯‰ - ··ÂÒ‰ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡ È·‚Ï ÏÙËÂ „·Ï·
,ÍÎÈÙÏÂ .ÂÓÓ ‰¯‡‰· ˜¯ ‡ÏÂ ,‰Ê ¯Â‡· ˜Â·„ ˙ÂÈ‰Ï
(
,ÌÚË‰ ˙ÓÁÓ ‡·‰ ÔÂˆ¯ ÂÓÎ ·˘ÁÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ÔÂˆ¯ Ì‚
ÔÎÂ˙ ÌÈ„˜‰Ï ˘È ,ÌÈ‡·‰ ÛÈÚÒ‰Â ‡˜ÒÙ‰ ˙·‰Ï
‡ÏÂ ,"˙Â‡ÈˆÓ" ‡Â‰ ‰Ê ÔÂˆ¯ ‰ÓÎ „Ú ¯˙ÂÈ ˘È‚„Ó ‰ÊÂ
:¯Ó‡Ó· 45 ‰¯Ú‰· ‡·ÂÓ‰ ÌÈ¯·„‰
."ÏÂËÈ·"
‰˘¯Ù· ·Â˙Î‰ ÏÚ] ,Ô·¯ Â˙ :˙ÂÎ¯·· ‡¯Ó‚· ¯Ó‡
Â˙Â‡ ˘ÓÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,42 ‰¯Ú‰· ¯È‰·Ó˘ ÈÙÎ ,Ì¯·]
,¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ,"Í‚„ ˙ÙÒ‡Â" [ÚÓ˘ ˙‡È¯˜· ‰È˘
,˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ· ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡· ˜·„‰Ï ÔÂˆ¯‰ ÈÎ ,¯·„
ÏÂÎÈ ,"ÍÈÙÓ ‰Ê‰ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˘ÂÓÈ ‡Ï" ¯Ó‡˘ ÈÙÏ
‡„È¯‚ ˙ÈÏÎ˘ ˙ÂÂ·˙‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡
˜ÂÒÚÈ ‡ÏÂ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ì„‡ „ÓÏÈ˘] Ô·˙ÎÎ ÌÈ¯·„
˙ÈÓ‰·‰ ˘Ù‰ ˙‡ Û‡ ‰‡È·Ó ˙ÂÂ·˙‰˘ ÂÓÎ)
Ô‰· ‚‰‰« ,"Í‚„ ˙ÙÒ‡Â" ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ?[Â˙Ò¯Ù·
Ú·Ë „ˆÓ ˜¯ È¯˘Ù‡ ‰Ê ÔÂˆ¯ ;("Í··Ï ÏÎ·" ‰·‰‡Ï
Ì‚ ˜ÂÒÚÏ] ı¯‡ Í¯„ ‚‰Ó [‰¯Â˙‰ È¯·„ ÌÚ „ÁÈ·]
˙ÂÏ‚ÏÂ ¯¯ÂÚÏ ˜¯ ‰˙¯ËÓ ˙ÂÂ·˙‰‰ ¯˘‡Î ,‰Ó˘‰
ÏË·ÈÏ ÍÙÂÒ ˙ÂÈ¯·‰ Í¯Âˆ È„ÈÏ ‡Â·˙ Ì‡˘" ,‰Ò¯Ù·
.[‰Ó˘‰ ÔÂˆ¯ ˙‡
ÔÂÚÓ˘ È·¯ .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È¯·„ ,[35"‰¯Â˙ È¯·„Ó
˙Ú˘· ˘¯ÂÁ Ì„‡ ¯˘Ù‡ [‰‰ÈÓ˙·] :¯ÓÂ‡ ÈÁÂÈ Ô·  שהיא בכללות בבחינת,והאהבה דבכל מאדך
˘„Â ‰¯Èˆ˜ ˙Ú˘· ¯ˆÂ˜Â ‰ÚÈ¯Ê ˙Ú˘· Ú¯ÂÊÂ ‰˘È¯Á  היא לא מצד הרצון שלו,˜¯‡˙[ יחידה‰ ‰Ó˘‰]
‡‰˙ ‰Ó ‰¯Â˙ – ÁÂ¯‰ ˙Ú˘· ‰¯ÂÊÂ ‰˘È„ ˙Ú˘· אלא מפני שאינו יכול להפרד חס ושלום מאחדותו
ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ Ï‡¯˘È˘ ÔÓÊ· ‡Ï‡ !?‰ÈÏÚ
.יתברך
ÌÈ¯Ê Â„ÓÚÂ" ¯Ó‡˘ ,ÌÈ¯Á‡ È"Ú ˙È˘Ú Ô˙Î‡ÏÓ ÔÂˆ¯ ÏÚ ¯Â·ÚÈ˘ ·ˆÓ ÔÈËÂÏÁÏ ÂÏˆ‡ Í¯ÙÂÓ ,ÔÎÏÂ
ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ Ï‡¯˘È ÔÈ‡˘ ÔÓÊ·Â ,"'Â‚Â ÌÎ‡ˆ ÂÚ¯Â ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ‡Ï‡ ,ÏÏÎ ÂÂˆ¯· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ – ÔÂÈÏÚ‰
˙ÙÒ‡Â" ¯Ó‡˘ ,ÔÓˆÚ È"Ú ˙È˘Ú Ì˙Î‡ÏÓ ÌÂ˜Ó Ï˘ 43 ‰¯Ú‰· ‡È·Ó˘ ‡È˙‰ ÔÂ˘ÏÎÂ ,Â˙Â„Á‡Ó „¯Ù‰Ï
ÔÈ‡˘" ÔÓÊ· ¯·„Ó "Í‚„ ˙ÙÒ‡Â" ˜ÂÒÙ‰ ,¯ÓÂÏÎ] "Í‚„
."ÏÏÎ ¯˘Ù‡ È‡˘" ¯Ó‡Ó·
˙„Â·Ú· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏ˘ ,"ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ
Â˘Ú ‰·¯‰ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ :‡¯Ó‚‰ ˙ÓÈÈÒÓÂ ."[‰Ó„‡‰ ˜ÂÓÚ ˙Â˜Ï‡Ï ÏÂËÈ·‰ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ,ÍÎÓ Ú·Â ‰ÊÂ
:¯˙ÂÈ
: אלא אדרבה,( אין הכוונה שאין כאן כלל עבודת האדם34
 עד שהמסירות נפש שלו היא,שע"י עבודתו מגיע לביטול מוחלט
 – ראה ב"מאמר מבואר" חוברת.בגלל שכן מוכרח מצד האלוקות
.'א' בביאור לסעיף ה
.( רש"י שם35

דמסירות נפש באופן זה הוא אמיתית ענין
 מכיון שהמסירות נפש היא לא מצד הרצון,הביטול
.)מציאות( שלו אלא מצד האלקות
˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÂ˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ÌÂ˘ Ô‡Î ÔÈ‡ ,ÔÎ Ì‡Â
ÍÙÈ‰ 'È‰È˘ ÍÈÈ˘ ‡Ï ˙Â˜ÂÏ‡ „ˆÓ˘ ˜¯ Ì‡ ÈÎ ,Ì„‡‰
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ויש לומר ,דזהו הטעם שבפרשה שני' דק"ש נאמר רק בכל לבבכם ובכל נפשכם ,44כי האהבה
דבכל מאדך ,להיותה באה ע"י הגילוי דאוא"ס שאינו בגדר עלמין כלל ,אינה לכאו"א .45וזה
שדורשים מכאו"א היא האהבה שמצד אור הממלא ואור הסובב .ועד"ז הוא בנוגע לג' הענינים דסור
מרע ועשה טוב ובקש שלום ,שבכו"כ מקומות נזכרו רק שני הענינים דסור מרע ועשה טוב.
 (45להעיר מברכות לה ,ב ״הרבה עשו כר״י ועלתה בידן ,כרשב״י ולא עלתה בידן״ ,דמזה מוכח שענין ״עושין רצונו
 (44עקב יא ,יג.
של מקום״ הוא רק ביחידי סגולה – והרי ״עושין רצונו של מקום״ הוא כשישנה גם האהבה דבכל מאדך ,כדלקמן ס״ה

‡ÏÂ ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯Î Ô„È· ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓ˘È È·¯Î
."Ô„È· ‰˙ÏÚ

ÔÎÏÂ .‰ÏÂ‚Ò È„ÈÁÈÏ ˜¯ ‡Ï‡ ,„Á‡ ÏÎÏ ÏÈ‚¯‰ Í¯„ ÏÚ
ÊÓ¯ ‰Ê· ÈÎ ,‰È˘ ‰˘¯Ù· "ÌÎ„‡Ó ÏÎ·" ¯Ó‡ ‡Ï
˘‡‰Ú˘ ÏÎ·Â ˙Ú ÏÎ· ˘È‚¯È˘ Ì„‡ ÏÎÓ ÌÈ˘¯Â„ ÔÈ
‡ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ·" Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ,Í„È‡Ï .ÂÊÎ ˙ÈÏÚ ‰·‰
.„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÎÈÈ˘ ,"Í˘Ù

˘˙Á˙ÂÙ ‰È˘‰ ‰˘¯Ù‰ È¯‰ :‡"˘¯‰Ó‰ ÍÎ ÏÚ Ï‡Â
"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï 'Â‚ ÂÚÓ˘˙ ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰È‰Â
˙ÙÒ‡Â" ÈÊ‡˘ ,"ÌÎ˘Ù ÏÎ·Â ÌÎ··Ï ÏÎ· Â„·ÚÏÂ
„‚ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡" ·˘Á ‰Ê ·ˆÓ˘ ¯ÓÂÏ ÔÎ˙È ÍÈ‡Â – "Í
ויש לומר ,דזהו הטעם שבפרשה שני' דקריאת
¯ˆ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰È˘ ‰˘¯Ù· :ı¯˙ÓÂ ?"ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂ
שמע נאמר רק בכל לבבכם ובכל נפשכם,
˘‰˘¯Ù· ¯Ó‡˘ ÈÙÎ) "ÌÎ„‡Ó ÏÎ·" ¯Ó‡ ‡Ï ÚÓ
כי האהבה דבכל מאדך ,להיותה באה ע"י הגילוי
¯‡˘ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡"· ˙˜ÒÂÚ ‰˘¯Ù‰˘ Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ ,(‰Â
‚ ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ·" ‡È‰ Ì˙„Â·Ú˘ Ì‚‰˘ ,"ÌÈ¯ÂÓדאוא"ס שאינו בגדר עלמין כלל ,אינה לכל אחד
 ‡¯˜ ÔÎÏÂ ,"Í„‡Ó ÏÎ·" ‰·‰‡‰ ÌÏˆ‡ ‰¯ÒÁ ,"Í˘Ùואחד.
"‡Í¯„· Â¯Â‡È· Ì˘ ÔÈÈÚ) "ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ
וזה שדורשים מכל אחד ואחד היא האהבה
.(‰„‚‡‰
שמצד אור הממלא ואור הסובב.
:ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÂÎ ˜ÓÂÚ ˙Â„ÈÒÁ· ¯‡Â·ÓÂ
ועל דרך זה הוא בנוגע לג' הענינים דסור מרע
" ÌÂÈ˜ ˜¯ Â˙ÂÂÎ ÔÈ‡ "ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚועשה טוב ובקש שלום ,שבכמה וכמה מקומות
 ,(ÂÓÈÈ˜Ó ‡Â‰Â ¯·ÎÓ ‡ˆÓ ÔÂˆ¯‰˘ ÂÈÈ‰) ÔÂˆ¯‰נזכרו רק שני הענינים דסור מרע ועשה טוב.
‡36ÁÒÂÎÂ) ‰ÏÚÓÏ ˘„Á ÔÂˆ¯ ÌÈÂ‰ÓÂ ÌÈ˘ÂÚ˘ ‡Ï
(Ú¯Ó ¯ÂÒ) ÍÏÓ‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ‡¯È˘ ÂÈÈ‰
ÌÈÈÂÒÓ ¯·„· Ì‡ Ì‚˘ ÌÈ˘˜·Ó˘ ,"ÔÂˆ¯ È‰È" ‰ÏÈÙ˙‰
Â˙ÂÏÈ‚¯Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ÂÓˆÚ ˙‡ Ú‚ÈÈÓ˘Â ‰¯ÈÊ‚‰ ‰˙˘ÈÂ ˘„Á ÔÂˆ¯ ‰˘ÚÈÈ ,‰¯ÈÊ‚ ¯·Î ‰¯Ê‚
,‰¯Â˙‰ ˙‚È¯„Ó „ˆÓ˘ ÏÂËÈ·‰ Ï·‡ .(·ÂË ‰˘ÚÂ) ÈÎ – "Í„‡Ó ÏÎ·" ‰·‰‡‰ È"Ú ˜¯ ÌÈÚÈ‚Ó ‰ÊÏÂ .(·ÂËÏ
¯˜ ,("ÌÂÏ˘ ˘˜·") ÂÂ¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„Ó ‰¯Â˙‰ ÏÂÎÈ·Î˘ ,ÔÂˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰‚¯„ ÂÓˆÚ· ‰Ï‚Ó Ì„‡‰ ¯˘‡Î
.37„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÏÈ‚¯‰ Í¯„ ÏÚ ÍÈÈ˘ ÂÈ‡ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ÔÈ‡˘ ‰Ó) ˘„Á ÔÂˆ¯ ‰ÏÚÓÏ Ì‚ ‰˘Ú
˙·˘Á ÔÎÏÂ ,"Í˘Ù ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ·" Ï˘ ˙Ï·‚ÂÓ‰
"‡.("ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ
'¯Î Â˘Ú ‰·¯‰" ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ÌÂÈÒ Ô·ÂÈ ‰Ê·Â
‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯Î ,Ô„È· ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓ˘È
·˙„Â·Ú˘ ,ÂÊÎ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ˙Ó‡· ÈÎ – "Ô„È
˙ÎÈÈ˘ ‰È‡ "Í„‡Ó ÏÎ·" 'È‰˙ Ô¯„ÒÎ ÔÈ„ÈÓ˙ Ì„‡‰

 (36כן הוא במאמר והי' עקב תשט"ז סעיף ג' )תו"מ התוועדויות
חי"ז עמ' .(138

 (37בפנים המאמר כתב ש"בכמה וכמה מקומות נזכרו רק שני
הענינים דסור מרע ועשה טוב" – ראה בכתוב )תהלים לז( "סור
מרע ועשה טוב ושכן לעולם" ,ולא נזכר שם "בקש שלום" .אך יותר
נראה כוונתו )ובזה יובן הלשון "בכמה וכמה מקומות"( – לספרי
מוסר וחסידות שנתבאר בהם ענין עבודת האדם ,שכמה פעמים
נזכר רק "סור מרע ועשה טוב".
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,˙Â˜Ï‡ ‡Â‰ ¯·„ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÁ‰˘ ,‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡· ˙ÂÂ·˙‰Ó :'‰ ˙·‰‡· Ì‚ Ì˘È Ï"‰ ˙Â‚È¯„Ó‰ '‚ :ÌÂÎÈÒ
ÂÏÈÙ‡ ,Í˘Ù ÏÎ·" ‰·‰‡Ï ‡· ˙ÂÓÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ··ÂÒ‰ ¯Â‡· ˙ÂÂ·˙‰Ó ;"ÍÈ¯ˆÈ È˘· ,Í··Ï ÏÎ·" ‰·‰‡Ï ‡·
ÏÂ·‚ ÈÏ· ,"Í„‡Ó ÏÎ·" ‰·‰‡Ï ‡· ,ÏÏÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ¯„‚· ÂÈ‡˘ Ò"‡Â‡ ˙ÂÏ‚˙‰ È"ÚÂ ;˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ,"Í˘Ù ˙‡ ÏËÂ
ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ‡Â‰ "Í„‡Ó ÏÎ·" Ï·‡ ,Â˘Ù ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ‰ˆÂ¯ Ì„‡‰˘ ‡Â‰ "Í˘Ù ÏÎ·" Ï˘ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ‰ .È¯Ó‚Ï
"Í„‡Ó ÏÎ·"„ ‰„Â·Ú‰ .˙Â˜Ï‡ „ˆÓ ‡Ï‡ Ì„‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ „ˆÓ ÂÈ‡˘ ,ÏÂËÈ·‰ ˙È˙ÈÓ‡ Â‰ÊÂ ,˙Â˜Ï‡Ó „¯Ù ˙ÂÈ‰Ï
.„Á‡ ÏÎÏ ˙ÎÈÈ˘ ‰È‡ "ÌÂÏ˘ ˘˜·"Â
.˙Â˜ÂÏ‡ „ˆÓ ,‰„ÈÁÈ„ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ;ÔÂˆ¯‰ „ˆÓ ,‰ÈÁ„ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â
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ה( והנה ידוע 46דזה שע"י התשובה נעשה סליחת עוונות ,דאמיתית ענין הסליחה הוא שהאדם
יהי' מרוצה לפניו ית' כמו קודם החטא ,הוא ,כי ע"י התשובה ממשיכים רצון חדש
מאוא"ס בעל הרצון ,שלמעלה מהרצון דתומ"צ .והמשכה זו היא ע"י שעשיית התשובה שלו היא
באופן דבכל מאדך ,למעלה ממדידה והגבלה .כידוע 47שע"י האהבה דבכל מאדך עושין רצונו של
מקום ,ופירוש עושין רצונו של מקום הוא שעושים את הרצון .כי ע"י האהבה דבכל מאדך ,מגיעים
באוא"ס שלמעלה מרצון ,ועי"ז ,ממשיכים משם רצון חדש .48וע"פ הידוע 49שעבודת האדם שעל
 (47או״ת להה״מ )הוצאת קה״ת( פ׳
 (46סהמ״צ להצ״צ לט ,ב .סה״מ קונטרסים ח״א קכו ,א ואילך .וראה עד״ז לקו״ת אחרי כו ,ג
 (48ראה בכ״ז לקו״ת
עקב נג ,סע״ג ואילך )בהוצאת קה״ת ה׳תש״מ ואילך – סי׳ קסו( .וראה גם חדא״ג מהרש״א לברכות שם.
ברכה צט ,ג .אמרי בינה שער הק״ש פפ״ו .חינוך )שבשערי תשובה לאדהאמ״צ( פמ״ט )נו ,א ואילך( .אוה״ת עקב ע׳ תצו .ראה ס״ע תערב
 (49ראה בארכוה ד״ה באתי לגני ה׳תשכ״ט ס״ט )סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ מז-ח(.
ואילך .ועוד.

סעיף ה'
ביאור ענין "עושין רצונו של מקום" בעבודת התשובה
והמשכה זו היא ע"י שעשיית התשובה שלו היא
ה( והנה ידוע דזה שע"י התשובה נעשה סליחת
עוונות ,דאמיתית ענין הסליחה הוא שהאדם יהי' באופן דבכל מאדך ,למעלה ממדידה והגבלה.
מרוצה לפניו יתברך כמו קודם החטא,
„ÔÂˆ¯ ÂÓˆÚ· ÏÚÂÙÂ Â˙Ï·‚‰Ó ‡ˆÂÈ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
ÍÏÓ‰ ÔÂˆ¯ ˙Â˘ÚÏ ÂÓˆÚ ÚÈÎÓ˘ ˜¯ ‡Ï ÂÈÈ‰ – ˘„Á
)‡‰ÏÚÓÏ˘ ‡‚¯„Ï Â˘Ù· ÚÈ‚Ó˘ ‡Ï‡ ,(‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘ Û
ÂÏ˘ ÔÂˆ¯‰˘ ÏÚÂÙÂ ÂÈ˙ÂÂˆ¯ ‰˘Ó ‰„È ÏÚÂ ÔÂˆ¯‰Ó
È"Ú – 39"ÂÂˆ¯Î ÍÂˆ¯ ‰˘Ú" ,‰ÏÚÓÏ ÔÂˆ¯‰ ÈÙÎ ‰È‰È
‰˘ÚÂ ÔÂˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰‚È¯„ÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÚÈ‚Ó ‰Ê
¯ˆ."‡ËÁ‰ Ì„Â˜Î ·È·ÁÂ ‰ˆÂ¯Ó" 'È‰È˘ ,˘„Á ÔÂ

ÂÏ ÔÈ¯ÈÎÊÓ ÔÈ‡Â . . È¯Ó‚Ï ÂÏ 38ÏÁÓ˘" ˜¯ ‡Ï ÂÈÈ‰
„·¯ "ÌÂÏ˘Â ÒÁ ‰Ê ÏÚ Â˘ÚÏ ÔÈ„‰ ÌÂÈ· ¯·„ ÈˆÁÂ
)˘¯Â·ÚÈ ‡Ï"˘ ‰ËÏÁ‰Â "‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ" ˜ÈÙÒÓ ‰ÊÏ
ÈÙÏ ÔÂˆ¯Ï 'È‰È˘" Ì‚ ‡Ï‡ ,(ÏÚÂÙ· "ÍÏÓ‰ ˙ÂˆÓ „ÂÚ
˙ÂÈ‰Ï ‡ËÁ‰ Ì„Â˜Î Í¯·˙È ÂÈÙÏ ·È·ÁÂ ‰ˆÂ¯ÓÂ '‰
ÍÏÓ· Á¯Ò˘ Ì„‡ÎÂ . . Â˙„Â·ÚÓ ÂÂ˜Ï ÁÂ¯ ˙Á
ÁÏÂ˘ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÂÏ ÏÁÓÂ ÔÈËÈÏ˜¯Ù È"Ú ÂÒÈÈÙÂ
כידוע שע"י האהבה דבכל מאדך "עושין רצונו
„ ."ÍÏÓ‰ ÈÙ ˙Â‡¯Ï ÂÏ ‰ˆ¯˙È˘ ÂÈÙÏ ‰ÁÓÂ ÔÂ¯Âשל מקום" ,ופירוש "עושין רצונו של מקום" הוא
 ÂÓÎ Í¯·˙È ÂÈÙÏ ‰ˆÂ¯Ó 'È‰È"˘ Ì„‡‰ ÏÚÂÙ „ˆÈÎÂשעושים את הרצון .כי ע"י האהבה דבכל מאדך,
˜?"‡ËÁ‰ Ì„Â
מגיעים באוא"ס שלמעלה מרצון ,וע"י זה ,ממשיכים
הוא ,כי ע"י התשובה ממשיכים רצון חדש משם רצון חדש.
מאוא"ס בעל הרצון ,שלמעלה מהרצון דתורה
:¯Â‡È· ¯˙ÈÏ
ומצוות.
˜¯ ‰È‡ ,"ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ" Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
‡Â‰ - ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯‰ ÍÙÈ‰ ‰˘ÂÚÂ ‡ËÂÁ Ì„‡‰˘Î
,ÔÂˆ¯‰ ˜Ï˙ÒÓ - ˙ÂÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· ˘·ÂÏÓ‰ ÔÂˆ¯‰
ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ ,ÔÂˆ¯Ï Â˙„Â·Ú ‰È‰˙ ·Â˘˘ È„Î ,ÔÎÏÂ
˘„Á ÔÂˆ¯ - "ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·" ˙‚¯„ – ˙ÂÂˆ¯‰ ¯Â˜ÓÓ
ÏÚÂÙ „ˆÈÎÂ .‰·Â˘˙‰ ÔÈÚ· ÔÂˆ¯‰ ‡Â‰Â ,¯˙ÂÈ ‰ÏÚÂ
?Ì„‡‰ ˙‡Ê

 (38הציטוטים מאגרת התשובה פרק ב' בתחילתו.

˘·‡Ï‡ ,¯Á‡ ÔÂˆ¯ Í˘Ó ˜Ï˙Ò‰˘ ÔÂˆ¯‰ ÌÂ˜Ó
– ˘‡Â‰˘ ÂÓÎÂ .¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÔÂˆ¯ ‡Â‰ ˘„Á‰ ÔÂˆ¯‰
·ÂÏ Ì¯Â‚ ÔÎ‡ ÍÏÓ‰ ÈÂÂÈˆ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó‰ „·Ú – ˙ÂË˘Ù
ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆÂ ,"ÍÏÓ· Á¯Ò" „·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÁÂ¯ ˙Á
‡ˆÏÎ ‚ÂÚ ¯¯ÂÚÏÂ ÚÈ‚‰Ï ÂÈÏÚ – ÔÂˆ¯‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÂÏ
‡Ï‡ „·ÚÏ ÏÁÓ˘ ˜¯ ‡Ï) Â„ˆÓ˘ ,ÍÏÓ· ÈÓÈÙ ÍÎ

 (39כן נזכר בעת אמירת המאמר.
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ידה נעשית ההמשכה צריכה להיות מעין ההמשכה ,יש לומר ,דשני הענינים בעושין רצונו של
מקום ,שההמשכה היא מאוא"ס שלמעלה מבחי' רצון ושגם הרצון שנמשך משם הוא למעלה יותר
מהרצון כמו שהוא מצד עצמו ,נעשים ע"י דוגמת שני ענינים אלה בהאהבה דבכל מאדך .דע"י
שהאהבה דבכל מאדך היא למעלה מרצון )וכנ"ל סעיף ד' שהמס"נ דבכל מאדך היא לא שהוא רוצה
למסור נפשו אלא שאינו יכול להפרד ח"ו מאחדותו ית'( ,לכן היא מגעת בבעל הרצון .50וזה שע"י
האהבה דבכל מאדך נעשה עילוי גם בהאהבה דבכל לבבך ובכל נפשך ,עי"ז ,גם הרצון שנמשך
מבעל הרצון הוא נעלה יותר.
 (50להעיר מלקו״ת ברכה שם ,שבכל מאדך הוא ״ביטול רצון״.

‚.Â˙„Â·Ú ˙‡ ‰ˆÂ¯Â ˘„ÁÓ Â· ÁÓ˘ ÍÏÓ‰ (Ì
ÌÈÎÈ˘ÓÓ‰ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ÈË¯ÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ‡·‰
:‡Â‰Â ,˙Â„ÈÒÁ· „ÂÒÈ ¯ÈÎÊÈ ÍÎÏ ‰Ó„˜‰ÎÂ .‰˙Â‡ ˙ÏÂÎÈ‰ :ÌÈË¯Ù '· ÌˆÚ· ‰Ê· ˘È ,ÔÓ˜Ï ¯‡·˙È˘ ÈÙÎÂ
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙·˘ ÔÂˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰˘ ‰‚È¯„ÓÏ ÚÈ‚‰Ï
‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡·" ÈÎ ‰"·˜‰ Ú·˜˘ ÏÏÎ‰
)˙¯¯ÂÚÓ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú˘ ÂÈÈ‰ ,"‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ‡Â‰˘ ˘„Á‰ ÔÂˆ¯‰ ˙Î˘Ó‰Â ;("ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·" ˙‚È¯„Ó
˙Â‰Ó˘ - 41Ì‚ Â˘Â¯ÈÙ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙ÂÎ˘Ó‰ ˙ÏÚÂÙÂ ‰ÓÏ ‰ÓÂ„·Â] .Ì„Â˜ ‰È‰˘ ÔÂˆ¯‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÂÓˆÚ
˘ÔÙÂ‡Â ‚ÂÒÏ Ì‡˙‰· ‰È‰˙ ‰ÏÚÓÏÓ ‰Î˘Ó‰‰ ‚ÂÒÂ ˜ÒÙ‰ Ï·Á Ï˘ÓÎ" ‡Â‰˘ ,40‰·Â˘˙‰ ˙¯‚È‡· ¯Ó‡
¯˘‡Î˘ ,42¯‰Ê‰ È¯·„ Ì‰Â] ‰ËÓÏ Ì„‡‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ,"ÏÙÂÎÓÂ ÏÂÙÎ ‡Â‰ ¯˘˜‰ ÌÂ˜Ó·˘ Â¯˘Â˜Â ¯ÊÂÁÂ
‰Â„Á ÂÈÏÚ ˙Î˘Ó ,‰Â„Á Ï˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓ Ì„‡‰ ÏÚÓ ˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ ¯·‚˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÌˆÚ „·ÏÓ˘ ÂÈÈ‰
.[Ì„‡‰ ˙„Â·ÚÏ Ì‡˙‰· ‡È‰ ‰Î˘Ó‰‰ ÈÎ - ‰ÏÚÓÏÓ ˜ÊÁ ¯˘˜ ˘„ÁÓ ÌÈ¯ˆÂÈ ,"Ï·Á‰ ˜ÒÙ"˘ ÍÎ· Ì‚Ù‰
.[Ì„Â˜ ‰È‰˘ ÈÙÎÓ ¯˙ÂÈ ‰ÏÚÂ
ÔÈ˘ÂÚ" Ï˘ ‰Î˘Ó‰· ÌÈË¯Ù‰ – ÂÈÈÚÏ Ú‚Â·Â
]‡ÏÎ·" ‰·‰‡‰˘ ¯‡·˙ ‡ÂÏ‰ :ÔÈ·‰Ï ˘È Í
-ÏÚ·‰ ÏÂÎÈ ÍÈ‡Â ,„Á‡ ÏÎÏ ˙ÎÈÈ˘ ‰È‡ "Í„‡Ó
˙˘‰ˆÂ¯Ó" ‡Â‰ ‰„È ÏÚ ˜¯˘) ÂÊ ‰·‰‡Ï ÚÈ‚‰Ï ‰·Â
‰Ê ¯Ó‡Ó· ¯‡Â·Ó ‰‰ ?("‡ËÁ‰ Ì„Â˜Î ·È·ÁÂ
„˘ÈÎ – "¯ˆÈÓ‰ È„È ÏÚ ‡˜Â„" ÏÚÙ ‰Ê˘ ,Ë"¯˙ ˙
"Ú¯‰Â Í˘Á‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ Â˘Ù ¯Ó· ¯¯ÂÚ˙È ¯˘‡Î
˙ÂÂÚ‰Â ÌÈ‡ËÁ‰ ÌˆÂÚÓ „‡Ó ÂÏ ¯ˆ· ÂÈÈ‰Â ,˙ÂÓÂ
˘‰˜ÚÊÂ ‰˜Úˆ ÏÏÎÏ ‡·È ‰‰ ,˘ÓÓ Â˘Ù· Ú‚
‚„‰-È È˙‡¯˜ ¯ˆÈÓ‰ ÔÓ ·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ . . ‰¯ÓÂ ‰ÏÂ
,'ÂÎ ÌÈ‡ËÁ‰Ó „‡Ó ÂÏ ¯ˆ˘ ¯ˆÈÓ‰ ÔÓ ÂÈÈ‰„ ,'ÂÎ
È"Ú˘ ˜ÂÁÈ¯‰ :¯ÓÂÏÎ ."‰-È È˙‡¯˜ ‡˜Â„ ‰Ê È"Ú
˙Â˜Ï‡Ï ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÔÂ‡Óˆ ÂÏˆ‡ ¯¯ÂÚÓ ,‡ËÁ‰
.["Í„‡Ó ÏÎ·" ,¯˙ÂÈ ÌÈÈÓÈÙ ˙ÂÁÂÎ Â· ‰Ï‚ÓÂ

*

¯ˆÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ÈË¯ÙÏ Ì‡˙‰· Ì‰ ,"ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂ
"·."Í„‡Ó ÏÎ

ועל פי הידוע שעבודת האדם שעל ידה נעשית
ההמשכה צריכה להיות מעין ההמשכה,
יש לומר ,דשני הענינים בעושין רצונו של מקום,
)‡( שההמשכה היא מאוא"ס שלמעלה מבחינת
רצון
)·( ושגם הרצון שנמשך משם הוא למעלה יותר
מהרצון כמו שהוא מצד עצמו,
ÌÈÈÚ È˘ ÏÏÂÎ "ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ" :¯ÓÂÏÎ
– )‡( ÏÚ·" ˙‚¯„) ˘„Á‰ ÔÂˆ¯‰ Í˘Ó ÂÓÓ ¯Â˜Ó‰
ÔÈ‡˘ ,Í˘Ó˘ ÔÂˆ¯‰-‰Î˘Ó‰‰ ˙Â‰Ó (·) .("ÔÂˆ¯‰

,"ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ"„ ‰Î˘Ó‰‰ ÈË¯Ù ¯‡·È ÔÓ˜Ï

 (40פרק ט' )צט ,א(.

 (41כלומר :לא רק כללות הענין שהעבודה למטה תעשה נחת
רוח למעלה.
 (42ח"ב קפד ,ב.
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ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ·" „·ÏÓ ‰‚È¯„Ó „ÂÚ ÂÏˆ‡ ‰ÙÒÂ˘ ,¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÔÂˆ¯ ‡Ï‡ ,Ì„Â˜ 'È‰˘ ÔÂˆ¯ Â˙Â‡ ‡Â‰
.Ï"Î
ÏÎ·" ˙Â˜Ï‡Ï ÔÂˆ¯‰Â ‰·‰‡‰ Ì‚ – Ì‡ ÈÎ ,"Í˘Ù
!¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÔÙÂ‡· Ì‰ ÂÏˆ‡ "Í˘Ù ÏÎ·Â Í··Ï נעשים ע"י דוגמת שני ענינים אלה בהאהבה
„ÂÚ" ˜¯ ‰È‡ ÏÏÎ· '‰ ˙·‰‡˘ Ì˘Î :¯Â‡È· ¯˙ÈÏ
.דבכל מאדך
ÔÓˆÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ‰„È ÏÚ Ì‡ ÈÎ ,'‰ ˙„Â·Ú· "‰ÏÚÓ
דע"י שהאהבה דבכל מאדך היא למעלה מרצון
Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰„ÚÏ·Â" ¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ ‰¯Âˆ·Â ˙ÂÈÁ· ‡Â‰
)וכנ"ל סעיף ד' שהמסירות נפש דבכל מאדך היא
˙¯ˆÂ‰ ‰·‰‡ – ‡ÙÂ‚ '‰ ˙·‰‡· ÍÎ ,43"È˙Ó‡ ÌÂÈ˜
לא שהוא רוצה למסור נפשו אלא שאינו יכול
,‰Ó˘‰ Ï˘ (ÔÂˆ¯‰Â ÏÎ˘‰) ÌÈÈÂÏ‚‰ ˙ÂÁÂÎ‰Ó
¯˘‡Î ¯˙ÂÈ ÌÈ˜ÂÓÚ Û˜Â˙Â ÔÎÂ˙ ,˙ÂÚÓ˘Ó ˙Ï·˜Ó  לכן היא,(להפרד חס ושלום מאחדותו יתברך
.מגעת בבעל הרצון
Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰Ó 44ÌÈÚÙ˘ÂÓ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂÎ
ÈÎ ,ÏÈÚÏ ¯‡·˙˘ ‰ÓÏ ‰ÓÂ„·Â] .˙Â˜Ï‡· ‰Ó˘‰ ‡È‰˘ ‡‚¯„· ÂÓˆÚ· ÚÈ‚Ó Ì„‡‰˘ ‰Ê È"Ú :¯ÓÂÏÎ
Ì˙Ï·‚‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‰ ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ÔÂˆ¯‰ ˙ÏÂÚÙ „ˆÓ „ˆÓ ‰È‡ ÂÏ˘ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ‰ ÔÎÏ˘) ÔÂˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ
.[ÌÓˆÚ „ˆÓ ÌÁÂÎÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÌÈ¯·„ ÌÈÏÚÂÙÂ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰„ˆÓ˘ ,¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁ·Ó ‡Ï‡ ,ÂÂˆ¯
‡È‰˘ ‡‚¯„· ‰ÏÚÓÏ ÚÈ‚Ó ‰Ê È"Ú – (˙Â˜Ï‡Ó „¯Ù‰Ï
‰‚¯„ ‰Ï‚˙Ó˘ ˜¯ ‡Ï Ì„‡‰ Ïˆ‡˘ Ì˘Î ,ÔÎÏÂ
."ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·" ,ÔÂˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ
ÏÎ·"‰˘ Ì‡ ÈÎ ,"Í˘Ù ÏÎ·Â Í„‡Ó ÏÎ·"Ó ‰ÏÚÓÏ˘
Ì‚ ÍÎ – ¯˙ÂÈ ÌÈÏÚ ÌÓˆÚ "Í˘Ù ÏÎ·Â Í··Ï וזה שע"י האהבה דבכל מאדך נעשה עילוי גם
‰‚È¯„ÓÏ ÚÈ‚Ó˘ ˜¯ ‡Ï) ‡È‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰Î˘Ó‰‰  גם הרצון, ע"י זה,בהאהבה דבכל לבבך ובכל נפשך
ÔÂˆ¯ ‡Â‰ Í˘Ó˘ ÔÂˆ¯‰˘ (Ì‚ ‡Ï‡ ,ÔÂˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ˘
.שנמשך מבעל הרצון הוא נעלה יותר
.¯˙ÂÈ ‰ÏÚ
˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,"Í„‡Ó ÏÎ·" ‰·‰‡ Ì„‡Ï ˘È˘ ‰Ú˘·
ÔÈ˘ÂÚ" ‰Ê È"Ú˘ ,"Í„‡Ó ÏÎ·" È"Ú ‰˘Ú ,‡ËÁ‰ Ì„Â˜ ÂÓÎ ·È·ÁÂ ‰ˆÂ¯Ó 'È‰È Ì„‡‰˘ ,˙ÂÂÂÚ‰ ˙ÁÈÏÒ :ÌÂÎÈÒ
ÂÓˆÚ· ÚÈ‚Ó Ì„‡‰˘ È"Ú :ÌÈÈÚ '· ‰Ê· .˘„Á ÔÂˆ¯ ÌÈ˘ÂÚÂ ÔÂˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ˘ Ò"‡Â‡· ÌÈÚÈ‚Ó˘ ,"ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯
„¯Ù‰Ï ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ÔÂˆ¯‰ ˙ÓÁÓ ‡Ï ‡Â‰ "Í„‡Ó ÏÎ·" Ï˘ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ‰ ÔÎ˘ – ÔÂˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰‚È¯„ÓÏ
‰·‰‡· Ì‚ ÈÂÏÈÚ ˙ÏÚÂÙ Í„‡Ó ÏÎ· ‰·‰‡‰˘ È"ÚÂ ;ÔÂˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ÔÂˆ¯‰ ÏÚ· ˙‚¯„Ï ‰ÏÚÓÏ ÚÈ‚Ó – Â˙Â„Á‡Ó
.¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ‡Â‰ Í˘Ó˘ ÈÙÎ ÔÂˆ¯‰ Ì‚ ‰‰ ,ÌÓˆÚ Í˘Ù ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ·„
˙„Â·Ú ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏÓ ‰Î˘Ó‰‰ ' ."ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·" ˙‚¯„ ' "ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ" ' :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â
.Ì„‡‰

.( א,( תניא לקו"א פרק ד' )ח43
 שנקודת,( וכמבואר בכמה מקומות במאמרי ושיחות רבינו44
 חודרת ומתלבשת- היהדות שלמעלה לגמרי משכל וטעם ודעת
בשכל עד שהוא עצמו מבין בהתאם למה שמתחייב מצד נקודת
. ראה לקו"ש חלק ח' שיחה א' לפרשת במדבר בסופה- .היהדות
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ו( וזהו שובה ישראל עד הוי' אלקיך ,דזה שנאמרו כאן ב' השמות הוי' ואלקים הוא ,כי ענינו
ועבודתו של כל אחד מישראל הוא בב' שמות אלה .וכיון שענין התשובה הוא שישוב
ויחזור למקומו ,לכן נאמרו כאן ב' השמות דהוי' ואלקים .וזה שאומר עד הוי' אלקיך )ולא להוי'
אלקיך( הוא ,כפירוש אדמו"ר הזקן ,51ששיעור התשובה 52הוא עד שהוי' יהי' אלקיך .והיינו,
שהתשובה צריכה להיות באופן דבכל מאדך ,למעלה ממדידה והגבלה ,שעי"ז היא ההמשכה
מאוא"ס שלמעלה מהוי' ,דענין זה )שההמשכה היא מאוא"ס שלמעלה מהוי'( מתגלה בזה
שהוי' הוא אלקיך כחך וחיותך .כי בכדי שיהי' החיבור דסובב )הוי'( וממלא )אלקים( הוא ע"י
 (52כ״ה הלשון ברד״ה שובה ישראל ה׳תש״ד )סה״מ ה׳תש״ד ע׳ .(15

 (51לקו״ת דרושים לשבת שובה ד״ה שובה הא׳ )סה ,א(.
וכ״ה גם ברד״ה זה תרח״צ )סה״מ תרח״צ ע׳ לד(.

סעיף ו'
התשובה לבחינות הוי' ואלקים ,וחיבורם ע"י אור שלמעלה משניהם
ÛÈÚÒ· ı¯˙È ,ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈÙÈÚÒ· ¯‡Â·Ó‰ ÈÙ ÏÚ
˘.'‡ ÛÈÚÒ·˘ ˜ÂÒÙ· ÌÈ˜ÂÈ„‰ ˙‡ ÂÈÙÏ

ו( וזהו שובה ישראל עד הוי' אלקיך ,דזה
שנאמרו כאן ב' השמות הוי' ואלקים הוא ,כי ענינו
ועבודתו של כל אחד מישראל הוא בב' שמות
אלה.

·[ÛÈÚÒ‰ ÌÂÈÒ·Â 45‰¯Ú‰
?‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ ÍÈ‡Â

והיינו ,שהתשובה צריכה להיות באופן דבכל
מאדך [Â˘Â¯ÈÙ "„‡Ó"˘] ,למעלה ממדידה והגבלה,
שע"י זה היא ההמשכה מאוא"ס שלמעלה מהוי',
דענין זה )שההמשכה היא מאוא"ס שלמעלה מהוי'(
מתגלה בזה שהוי' הוא אלקיך כחך וחיותך.

¯ÂÒ" ‡È‰ „Á‡ ÏÎÏ ˙ÎÈÈ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ,¯‡È·˘ ÈÙÎ
-ÏÚ·‰ Ïˆ‡ Í‡ .ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „‚Î˘ ,"·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó
כי בכדי שיהי' החיבור דסובב )הוי'( וממלא
˙˘:ÔÎÏÂ ,‰Ï‡ ˙Â„Â·Ú· ¯ÒÁ ‰È‰ ‰·Â
)אלקים( הוא ע"י שההמשכה היא מאוא"ס שלמעלה
וכיון שענין התשובה הוא שישוב ויחזור למקומו ,מהוי'.
לכן נאמרו כאן ב' השמות דהוי' ואלקים.
ÛÈ˜Ó ¯Â‡ ‡Â‰˘ ‰Ê· "¯„‚ÂÓ" ··ÂÒ‰ ¯Â‡‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
‡Â‰˘ ‰Ê· ¯„‚ÂÓ ‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡‰ ÂÏÈ‡Â ,ÏÂ·‚ ÈÏ·Â ˙Â˘ÚÏ ¯ÊÂÁ ‡Â‰˘ È"Ú ÂÓÂ˜ÓÏ ·˘ ‡Â‰˘ ‰¯ÂÓ‰
ÌÈÎÙ‰ È˘ Ï˘ ¯Â·ÈÁ 'È‰È˘ È„Î È¯‰ ,ÈÓÈÙÂ Ï·‚ÂÓ ‰ÂÂÎ‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‡ Í‡] .·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó ¯ÂÒ„ ‰„Â·Ú‰
¯˜ ÈÂÏÈ‚ È"Ú ‡Â‰ – ˙ÂÈÓÈÙ· ‡Â·È ÛÈ˜Ó‰ ¯Â‡‰˘ – ‰Ï‡ 'ÈÂ‰ „‚Î˘ ‰„Â·Ú‰ ‰˘ÂÚÂ ·˘ Ì„‡‰˘ ¯ÓÂÏ
¯„‚· ‡Ï ¯„‚ÂÓ ÂÈ‡˘ ,Ì‰È˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡ ÌÓ‡ ,"ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï" ·Â˙ÎÏ ˜ÈÙÒÓ 'È‰ ,ÌÈ˜Ï‡Â
¯·ÁÏ ÏÂÎÈ ÔÎÏÂ ,"ÏÂ·‚ ÈÏ·" Ï˘ ¯„‚· ‡ÏÂ "ÏÂ·‚" Ï˘ ÈÙÎ ,ÛÒÂ ÔÈÚ ÚÓ˘Ó "ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú" ˜ÂÈ„‰Ó
‡.46Ì˙Â
˘[ÍÈ˘ÓÓ
¯ÂÚÈ˘" ˙Ó‡· ÚÂ„Ó – ¯‡·ÓÂ ·Â˙Î‰ ÍÈ˘ÓÓÂ
וזה שאומר עד הוי' אלקיך )ולא להוי' אלקיך(
הוא ,כפירוש אדמו"ר הזקן ,ששיעור התשובה הוא 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡Ï ÚÈ‚È˘ „Ú ‡Â‰ "‰·Â˘˙‰
'ÈÂ‰Ï" ·Â˘È˘ ˜ÈÙÒÓ ‡ÏÂ) ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ¯Â·ÈÁ ÏÚÂÙ‰
עד שהוי' יהי' אלקיך.
‡Â‰˘ ,'ÈÂ‰ Ì˘ ¯˘‡ ÏÚÂÙ˘ ÍÎ È„Î „Ú :¯ÓÂÏÎ
ÔÙÂ‡· ˜¯ ‰Ï‚˙Ó ÏÏÎ Í¯„·˘) ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ‰ ¯Â‡‰
ÔÙÂ‡· ÈÂÏÈ‚· ,"ÍÈ˜Ï‡" Ï˘ ÔÙÂ‡· ÂÏˆ‡ 'È‰È ,(ÛÈ˜Ó
‰‡¯] "Í˙ÂÈÁÂ ÍÁÎ – ÍÈ˜Ï‡" ˘Â¯ÈÙ‰ Â‰Ê˘ ,ÈÓÈÙ

 (45בשובה ישראל תש"ד מביא על זה לשון הגמרא "מורגל
בנסים" – שההנהגה של "נס" שהיא למעלה מהטבע ,הופכת אצלו
לדבר הרגיל כמו טבע.
 (46המשך תרס"ו שבהערה  55במאמר ,ובכ"מ.
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 שהוא טעם, וזהו שממשיך בכתוב כי כשלת בעוניך.53'שההמשכה היא מאוא"ס שלמעלה מהוי
 לכן אין מספיק העבודה דבכל, דמכיון שכשלת בעוניך,על זה שהתשובה צריכה להיות באופן זה
' בכדי שתהי, וצריכה להיות העבודה דבכל מאדך,'לבבך ובכל נפשך שמצד השמות אלקים והוי
.'ההמשכה מאוא"ס שלמעלה מהוי
( שע״י עסק התורה )בקש שלום,( א, וראה גם לקו״ת בלק שם )עד.( ראה לקמן בפנים )מהמשך תרס״ו( בענין מלכיות זכרונות ושופרות53
. נעשה השלום והחיבור דסובב וממלא,שהיא משל ולבוש לקדמונו של עולם שלמעלה מסובב

"Í··Ï ÏÎ·" Í‡ ."Í˘Ù ˙‡ ÏËÂ ÂÏÈÙ‡" ,ÌÏÂÚ‰Ó
Â˙ÂÈÁ ,ÂÓˆÚ ÌÏÂÚ·˘ ‰¯Î‰‰ – ÍÙÈ‰Ï ,‡È‰
Ì‰ Ì‰È˘˘ Û‡Â .(ÌÈ˜Ï‡) ˙Â˜Ï‡ ‡È‰ ˙È˙ÈÓ‡‰
˙ÂÚÂ˙ È˙˘ ÂÏ‡ ,˙‡Ê ÏÎ· ,'‰ ˙·‰‡· ÌÈÙÂ‡
ÌÈÓÊ· ˙Â‡· ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ˘ ,˙Â„‚ÂÓÂ ˙ÂÂ˘
Ì„‡‰ ¯¯ÂÚ˙Ó ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ú˘· :‡Ó‚Â„Ï .ÌÈÂ˘
Ò‡ÂÓÂ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ È„Î „Ú '‰Ï ‰ÓÂˆÚ ‰·‰‡·
¯ÁÒÓ· Â˜ÒÚ ˙Ú· ÂÏÈ‡Â ,ÌÏÂÚ‰ ÈÈÈÚ ÏÎ· È¯Ó‚Ï
˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÂÈÁ‰˘ ÍÈ‡ ÔÂ·˙Ó ,"Â‰Ú„ ÍÈÎ¯„ ÏÎ·"
'È‰È˘ ÍÈÈ˘ ‡Ï ˙ÂË˘Ù·Â ;'‰Ó ‡È‰ ¯·„ ÏÎ Ï˘
‡Ï ÁË·Â ,ÌÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰ Ê‡ ÂÏˆ‡ ˘‚¯
ÏÏÂ˘ ‰Ê ¯Â‡ ,‰·¯„‡ ÈÎ) Â˙ÂÈÁ ÂÊ˘ ˘È‚¯È˘ ÔÙÂ‡·
.(ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ˙‡
‰ÏÚÓÏ˘ ‡‚¯„ Ì„‡‰ Ïˆ‡ ¯È‡Ó ¯˘‡Î ,ÌÓ‡
,˙ÂÈÎÙ‰ ˙ÂÚÂ˙ È˙˘ ¯·ÁÏ ‰˙ÏÂÎÈ·˘ ,Ì‰È˘Ó
,ÌÏÂÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ,"'ÈÂ‰"˘ ˘È‚¯‰Ï ÏÂÎÈ Ê‡ È¯‰
Â˙ÂÈ‰· Ì‚˘ ÂÈÈ‰ – "Í˙ÂÈÁÂ ÍÁÎ ,ÍÈ˜Ï‡ ‡Â‰"
‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰Ó ˙ÂÈÁÂ ÁÎ ˙ÙÒÂ˙ ˘È‚¯Ó ,ÂÈ˜ÒÚ·
ÌÏÂÚ‰ ÈÈÚ· ˜ÒÚ‰ Ì‚ ,‰Ê ¯Â‡ „ˆÓ ÈÎ ,ÌÏÂÚ‰Ó
ÂÓÎ ˜ÂÈ„· ,‰˘Â„˜‰ ˙ÈÏÎ˙· ¯Â„Á ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ
.[‰ÏÈÙ˙Â ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ˘ ˙Ú·

:(ÌÓˆÚ ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „‚Î˘ ‰„Â·ÚÏ ,"ÍÈ˜Ï‡

 שהוא,וזהו שממשיך בכתוב כי כשלת בעוניך
,טעם על זה שהתשובה צריכה להיות באופן זה
 לכן אין מספיק העבודה,דמכיון שכשלת בעוניך
,'דבכל לבבך ובכל נפשך שמצד השמות אלקים והוי
' בכדי שתהי,וצריכה להיות העבודה דבכל מאדך
.'ההמשכה מאוא"ס שלמעלה מהוי
‰ˆÂ¯Ó 'È‰È˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÂÂÚ‰ ˙ÁÈÏÒ˘ ÔÂÂÈÎÓ
‰Ê È"Ú˘ ,"Í„‡Ó ÏÎ·" È"Ú ‡Â‰ ,‡ËÁ‰ Ì„Â˜Î ·È·ÁÂ
,ÔÎÏ – ˘„Á ÔÂˆ¯ ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ "ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ"
˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰˘ ‰„Â·ÚÏ ¯ÂÊÁÈ˘ ˜ÈÙÒÓ ‡Ï
'ÈÂ‰ „‚Î˘ "·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó ¯ÂÒ") ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏˆ‡
"Í„‡Ó ÏÎ·" ˙‚¯„Ï Ì‚ ˙ÂÏÚ˙‰Ï ÂÈÏÚÂ ,(ÌÈ˜Ï‡Â
˙ÁÈÏÒ ÏÂÚÙÏ È„Î ,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ
.˙ÂÂÂÚ‰
ÍÁÎ ,ÍÈ˜Ï‡ ‡Â‰ 'ÈÂ‰˘" ‚˘ÂÓ· 47‰¯·Ò‰ ¯˙ÈÏ]
:"Í˙ÂÈÁÂ
˙ÂÂ·˙‰‰Ó˘ – ‡Â‰ "Í˘Ù ÏÎ·" ,¯·ÒÂ‰˘ ÈÙÎ
ÍÂ¯Ú ÔÈ‡·˘ ‰¯‡‰Â ÂÈÊ ˜¯ ‡È‰ ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÈÁ‰˘
‰‡ÈˆÈ Ï˘ ‰ÚÂ˙Ï Ì„‡‰ ‡· ,('ÈÂ‰) ··ÂÒ‰ ¯Â‡Ï

ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ Ì˘ „‚Î˘ ˙Â„Â·ÚÏ ÂÈÈ‰ ,ÂÓÂ˜ÓÏ ¯ÂÊÁÏÂ ·Â˘Ï ‡È‰ ‰·Â˘˙ :˜ÂÒÙ· ÌÈ˜ÂÈ„‰ ı¯˙Ó :ÌÂÎÈÒ
,ÍÈ˜Ï‡ 'È‰È 'ÈÂ‰˘ „Ú" ‰„Â·Ú‰ ‰·Â˘˙ ÏÚ·‰ Ïˆ‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ,"ÍÂÂÚ· ˙Ï˘Î"˘ ÔÂÂÈÎÓ Í‡ .„Á‡ ÏÎÏ ˙ÂÎÈÈ˘‰
.'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡· ‰ÚÈ‚Ó‰ Í„‡Ó ÏÎ· ‰„Â·Ú‰ È"Ú ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ¯Â·ÈÁ ÂÈÈ‰ "ÍÈ˙ÂÈÁÂ ÍÁÎ
.Ì‰È˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡ È"Ú ‡ÏÓÓÂ ··ÂÒ ¯Â·ÈÁ ' :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â

' חל"ד עמ.'( ראה לקו"ש חי"ח שיחה א' לפר' קורח סעיף ח47
.' וראה גם משיחת פ' תבוא תנש"א סעיף ג.112-3
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ז( ועוד פירוש בשובה ישראל עד הוי' אלקיך ,שהתשובה צריכה להיות עד שהוי' יהי' רק
בחי' אלקים וצמצום לגבי אוא"ס שלמעלה מהוי' .54והחילוק בין שני הפירושים הוא,
דלהפירוש בעד הוי' אלקיך שהוי' יהי' אלקיך כחך וחיותך ,מה שנמשך בגילוי הוא השמות הוי'
ואלקים ,אלא שהחיבור דב' השמות הוא ע"י המשכה מאוא"ס שלמעלה מהוי' ואלקים .ולהפירוש
בעד הוי' אלקיך שהוי' יהי' רק בחי' אלקים וצמצום לגבי אוא"ס שלמעלה מהוי' ,האור עצמו
)שלמעלה מהוי'( נמשך בגילוי .דזה שהוי' נעשה בחי' אלקים וצמצום לגבי אוא"ס שלמעלה מהוי'
הוא דוקא כשאור זה מאיר בגילוי.
 (54לקו״ת שבהערה .51

סעיף ז'
פירוש נוסף ב"עד הוי' אלקיך"; על דרך החילוק בין תקיעת שופר ואמירת פסוקי שופרות
¯Â‡Â ··ÂÒ ,‡ÏÓÓ „‚Î˘ ,ÌÂÏ˘ ˘˜·Â ·ÂË ‰˘Ú ,Ú¯Ó ¯ÂÒ – Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ˙Â‚È¯„Ó '‚ ˘È˘ ¯‡È· Ô‡Î „Ú
˘‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡ È"Ú ‡ÏÓÓÂ ··ÂÒ ¯Â·ÈÁ ˜¯ ‡Ï :˙ÈÚÈ·¯ ‰‚¯„ ˘È ÈÎ ¯‡·È ÂÈÙÏ˘ ÛÈÚÒ· .Ì‰È˘Ó ‰ÏÚÓÏ
'„ Ì‰˘ ¯‡·ÈÂ ."ÌÂˆÓˆÂ ÌÈ˜Ï‡"Î ·˘Á 'ÈÂ‰ Ì˘ ÂÏÈÙ‡ ÂÈ·‚Ï˘ ,ÂÓˆÚ 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ,‡Ï‡ ,Ì‰Ó
.˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡Â ,˙Â¯ÙÂ˘ ,˙ÂÂ¯ÎÊ ,˙ÂÈÎÏÓ :‰˘‰ ˘‡¯ ˙„Â·Ú·˘ ÌÈÈÚ‰

ז( ועוד פירוש בשובה ישראל עד הוי' אלקיך ,האור עצמו )שלמעלה מהוי'( נמשך בגילוי.
שהתשובה צריכה להיות עד שהוי' יהי' רק בחינת
דזה שהוי' נעשה בחינת אלקים וצמצום לגבי
אלקים וצמצום לגבי אוא"ס שלמעלה מהוי'.
אוא"ס שלמעלה מהוי' הוא דוקא כשאור זה מאיר
 ÂÏÈÙ‡ ÂÈ·‚Ï˘ „Ú ,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰ ‰Ï‚˙È˘ ÂÈÈ‰בגילוי.
˘.48ÌÈ˜Ï‡ ,ÌÂˆÓˆÎ ·˘Á (··ÂÒ‰ ¯Â‡) 'ÈÂ‰ Ì
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „ÂÁÈ ‰˘Ú˘ ,ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ
‡'ÈÂ‰"˘ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï – Ì‰È˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰ È"Ú ‰Ê ˘Â¯ÈÙ· ‰ÙÒÂ‰‰Â ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó :ÔÈ·‰Ï ˘È Í
– ˘‚„ÂÓ ,‰·¯„‡ ÈÎ ,"ÌÂˆÓˆÂ ÌÈ˜Ï‡ ˙ÈÁ· ‰˘Ú ,ÍÈ˜Ï‡ 'È‰È 'ÈÂ‰˘ „Ú" ÏÈÚÏ„ ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÎÂ˙ Ì‚ È¯‰
È"Ú ‡· ‰Ê˘ ‡Ï‡ ,‡ÏÓÓ· ··ÂÒ‰ ˙Î˘Ó‰· ‰ÏÚÓ‰ ··ÂÒÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡ ‰Ï‚˙Ó˘ ‡Â‰ ,"ÍÈ˙ÂÈÁÂ ÍÁÎ
,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ Í‡ .¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ ‡‚¯„Ó ÁÎ ˙È˙
:ÍÈ˘ÓÓ˘ Â‰ÊÂ ?ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ¯·ÁÓ‰
˘ÂÈ·‚Ï È¯‰ – ÈÂÏÈ‚· ‡· ÂÓˆÚ 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰
והחילוק בין שני הפירושים הוא ,דלהפירוש
˘.·˘ÁÈ (ÌÂˆÓˆ) ÌÈ˜Ï‡Î (··ÂÒ) 'ÈÂ‰ Ì
ב"עד הוי' אלקיך" שהוי' יהי' אלקיך כחך וחיותך,
‰ÓÓ Í¯Ú· ‡Ï˘ ˙ÈÏÚ‰ ˙ÈÚÈ·¯ ‰‚¯„ È‰ÂÊ ,ÔÎ Ì‡Â
מה שנמשך בגילוי הוא השמות הוי' ואלקים ,אלא
שהחיבור דב' השמות הוא ע"י המשכה מאוא"ס ˘‰ÏÚÓÏ˘ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡ ‰Ï‚˙Ó˘ – ‰Î „Ú ¯‡·˙
··ÂÒ ¯Â·ÈÁÏ ÁÎ ˙È˙Î ˜¯ ‡Ï ,ÂÓˆÚ 'ÈÂ‰Ó
שלמעלה מהוי' ואלקים.
.49‡ÏÓÓÂ
‡Ï‡ ,ÂÓˆÚ 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡‰ ‰Ï‚˙Ó ÔÈ‡˘ ÂÈÈ‰
(
¯˜ .ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ¯Â·ÈÁÏ ÁÎ ˙È˙ ÂÓÓ Í˘Ó
„Ú"· ÌÈÈÈÚ‰Â ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ÈÎ ,¯‡·È ÔÓ˜Ï
ולהפירוש ב"עד הוי' אלקיך" שהוי' יהי' רק
בחינת אלקים וצמצום לגבי אוא"ס שלמעלה מהוי',

 (48כנ"ל בביאור לסעיף ב' בענין "כי שמש ומגן הוי' אלקים".

 (49במאמר כאן לא ביאר תוכנם של ב' פירושים ועניינים אלה
בעבודת התשובה; אך נתבאר במאמר 'שובה ישראל' השני ,שנאמר
בשבת-שובה כהמשך למאמר זה ,ראה שם סעיף ד'.
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 דהחילוק בין שני הפירושים הוא ע"ד החילוק שבין תקיעת שופר לאמירת פסוקי,לומר
, שמלכיות וזכרונות הם באור הממלא ואור הסובב,55 דהנה מבואר בהמשך תרס"ו.שופרות

ויש

.( ע׳ תקלז ואילך55

:ÌÈÂ˘ ÌÈÈÈÚ '· ˘È˘ ÌÈ‡Â¯ ÏÚÂÙ· ÂÏÈ‡Â
È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡Â ,˙ÂÂ¯ÎÊÂ ˙ÂÈÎÏÓ ÈÙÏ ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙
.51˙ÂÂ¯ÎÊÂ ˙ÂÈÎÏÓ È¯Á‡Ï ˙Â¯ÙÂ˘

˙ÚÈ˜˙" Ï˘ ˙ÂÈÁ·‰ '·Ï ÌÈÏÈ·˜Ó – "ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰
ÌÈ¯·„‰ ˙·‰ÏÂ ."˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡"Â "¯ÙÂ˘
.ÌÈ„˜‰Ï ˘È

‰Ï‡ ÌÈÈÈÚ ¯„ÒÂ ÔÎÂ˙ ,¯ÂˆÈ˜· ¯‡·˙È ÔÓ˜ÏÂ
.‰˘‰ ˘‡¯ ˙„Â·Ú·

˘‡¯· ÈÙÏ Â¯Ó‡ ‰"·˜‰ ¯Ó‡" :50‡¯Ó‚· ‡˙È‡
È„Î - ˙ÂÈÎÏÓ ,˙Â¯ÙÂ˘Â ˙ÂÂ¯ÎÊ ˙ÂÈÎÏÓ ‰˘‰
ÌÎÂ¯ÎÊ ‰ÏÚÈ˘ È„Î - ˙ÂÂ¯ÎÊ ,ÌÎÈÏÚ ÈÂÎÈÏÓ˙˘
."¯ÙÂ˘· - ‰Ó·Â ,‰·ÂËÏ ÈÙÏ

 דהחילוק בין שני הפירושים הוא על,ויש לומר
דרך החילוק שבין תקיעת שופר לאמירת פסוקי
.שופרות
 שמלכיות וזכרונות,דהנה מבואר בהמשך תרס"ו
,הם באור הממלא ואור הסובב
ÂÓÎ ,ÌÚ‰ È"Ú ‰˘Ú ‰ËÓÏ ‰ÎÂÏÓ‰ ÔÈÚ˘ 52Ì˘Î
"ÌÚ ‡Ï· ÍÏÓ ÔÈ‡"Â ,ÍÏÓ ÍÈÏÚ ÌÈ˘˙ ÌÂ˘ ·Â˙Î˘
‰˘Ú ‰"·˜‰˘ ,‡ÚÈ˜¯„ ‡˙ÂÎÏÓ· ‡Â‰ ‰Ê Í¯„ ÏÚ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏ·˜Ó Ï‡¯˘È˘ È"Ú ÍÏÓ
‰Ê ÔÈÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ."'ÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÚ ÍÂÏÓ" ÌÈ˘˜·ÓÂ
"˙ÂÎÏÓ"˘ ÌÂ˘Ó ‡È‰ – ‰ËÓÏ ‰„Â·Ú‰ È"Ú ‰˘Ú
Í¯ÚÂ ÒÁÈ ÂÏ ˘È˘ ,ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡· ‡È‰
‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡˘" ˙Â„ÈÒÁ‰ ÔÂ˘Ï·Â) ˙ÂÓÏÂÚÏ
.("Ì˘Ï ˙Ú‚Ó
‰ÏÚÓ· Â‡ ÌÂ˜Ó· ˜ÂÁ¯‰ ¯·„· ‡Â‰ ÔÂ¯ÎÊ ÌÓ‡
,ÂÓÈ‰ ‰ËÓÏ˘ ¯·„· ÏÂÎÈ·Î "¯ÎÊ‰Ï" ÍÈ¯ˆ ÔÎÏ˘)
··ÂÒ‰ ¯Â‡ È·‚Ï :ÂÈÈÚ·Â .(ÂÈ·‚Ï ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙ ÂÈ‡˘
,ÔÎÏ ,ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙ ÂÈ‡˘ „·Ï· ‰¯‡‰ ‡Â‰ ‡ÏÓÓ‰ ¯Â‡
¯ÂÎÊÏ ‰¯ÈÎÊ‰ ÔÈÚ ‡Â‰Â ,ÏÂÎÈ·Î ‰ÁÎ˘ ‰Ê ÏÚ 53ÍÈÈ˘"

,( יחודם של אמירת פסוקי שופרות בולט גם לאור העובדה51
 אולם פסוקי,שכאשר ראש השנה חל בשבת אין תוקעים בשופר
' שמזה מובן שמבחינה רוחנית יש כאן ב. נאמרים אז- השופרות
 פסוקי השופרות באים לא רק כהשלמה והמשך לתקיעת:ענינים
. אלא יש בהם גם ענין בפני עצמו,השופר
 סעיף, ליל ער"ה תשמ"ב,( הבא לקמן על פי מאמר זה היום52
.(ח' )סה"מ מלוקט ח"ג עמ' ט
. במאמר55 ( המשך תרס"ו שבהערה53

‰˙ÈÈ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ˙ÂÏÏÎ˘ ,˙Â„ÈÒÁ· ¯‡Â·ÓÂ
‡‡" ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÚ ÍÂÏÓÏ ‰"·˜‰ Ï˘ ÔÂˆ¯‰ ˙ÓÁÓ
˙ÓÁÓ ‰Ê ‰È‰ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ·˘ ,‡Ï‡ ."ÍÂÏÓ‡
,‰ËÓÏÓ ‰„Â·Ú ÈÏ· ÂÓˆÚ „ˆÓ "„ÒÁ ıÙÁ ÈÎ"
‰˘ÚÂ ÈÂÏ˙ Í¯·˙È Â˙ÂÎÏÓ ÈÂÏÈ‚ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Í‡
ÔÂˆ¯‰ ÂÏˆ‡ ÌÈ¯¯ÂÚÓ‰ ,Ï‡¯˘È Ï˘ Ì˙„Â·Ú È"Ú
."ÌÎÈÏÚ ÈÂÎÈÏÓ˙˘" ,‰ÎÂÏÓ‰ ÔÈÚ· ‚ÂÚ˙‰Â
˘‡¯ ÏÎ· :‰˘ ÏÎ· ˘„ÁÓ ˙È˘Ú ÂÊ ‰„Â·ÚÂ
,˙Á‡ ‰˘ Í˘ÓÏ ˙ÂÈÁ‰Â ÔÂˆ¯‰ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰˘‰
˜Ï˙ÒÓÂ "Ì˙ÂÓ„˜Ï ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ÌÈ¯ÊÂÁ" ÍÎ ¯Á‡Â
(¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÔÙÂ‡·Â) ˘„ÁÓ ÂÎÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,ÔÂˆ¯‰
‰˘‰ ˘‡¯ ˙„Â·Ú ˙ÂÏÏÎ ÂÊÂ .‰‡·‰ ‰˘‰ Í˘ÓÏ
Ï˘ Â˙ÂÎÏÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ï·˜Ï ,"˙ÂÎÏÓ‰ ˙Ï·˜" .‰"·˜‰
ÔÈÚ ÔÎÂ˙ Â‰Ó (‡) :ÔÈ·‰Ï ˘È ÔÈÈ„Ú ,ÌÓ‡
È¯‰ ,‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÔÎ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ÍÈ‡Â ,˙ÂÂ¯ÎÊ‰
ÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï˘ ¯·„ ÏÚ ¯ÎÊ˘ ÂÓÎ ÚÓ˘Ó ÔÂ¯ÎÊ"
¯˙ÂÈ·Â ."‰ÏÚÓÏ ÔÎ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ÍÈ‡Â ,‰˙Ú „Ú Â˙Ú„
,˙ÂÈÎÏÓ È¯Á‡ ˙ÂÂ¯ÎÊ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÚÂ„Ó ,Ô·ÂÓ ÂÈ‡
ÍÈÈ˘ ÂÈ‡ È¯‰ ‰ÎÂÏÓ‰ ˙ÈÁ· Í˘Ó˘ ¯Á‡Ï„"
˙ÂÈÎÏÓ"˘ ÔÂÂÈÎÓ (·) ."ÂÓÚ ÏÚ ÁÎ˘È ÍÏÓ‰˘
˙È˘Ú‰ ,¯ÙÂ˘‰ ˙ÚÈ˜˙ È"Ú ÌÈÏÚÙ "˙ÂÂ¯ÎÊÂ
ÔÎ Ì‡ - "˙ÂÂ¯ÎÊÂ ˙ÂÈÎÏÓ" ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏ ÍÎ ÌÂ˘Ó
.˙Â¯ÙÂ˘‰ È˜ÂÒÙ ˙‡ Ê‡ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯Â‡ÎÏ ‰È‰

. א,( ראש השנה טז50
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וההמשכה שע"י שופר היא מאוא"ס שלמעלה מממלא וסובב ,ועד לההמשכה מהעלם העצמי ,שע"י
המשכה זו נעשה היחוד דסובב וממלא .וההמשכה 56שע"י אמירת פסוקי שופרות היא למעלה יותר
גם מההמשכה שע"י תקיעת שופר .דההמשכה שע"י תקיעת שופר היא רק אור הסובב ואור הממלא,
אלא שע"י שההמשכה היא מאוא"ס ]ולמעלה יותר מהעלם העצמי[ ,הם מתחברים ומתאחדים ,וע"י
אמירת פסוקי שופרות נמשך העלם העצמי עצמו ,בדוגמת הגילוי שיהי' לעתיד .וזהו 57מה שבפסוקי
שופרות אומרים פסוקי שופרות דמ"ת ומסיימים בענין השופר דלעתיד ,כי לע"ל יהי' הגילוי דהעלם
העצמי .ועד"ז הי' הגילוי דמ"ת.
 (56שם ע׳ תקמא ואילך.

 (57שם ע׳ תקמג.

·˙ÈÁ· ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ ¯Á‡Ï ,ÔÎÏÂ ,"‡È‰‰ ‰¯‡‰‰ ˙ÈÁ
ÌÈÎÈ¯ˆ Ê‡" ,"ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ" ˙ÈÁ·· ‰ÎÂÏÓÏ ÔÂˆ¯‰
.54"ÂÊ ‰¯‡‰‰ ˙ÈÁ· ¯ÂÎÊÈ˘ ˙ÂÂ¯ÎÊ ¯ÓÂÏ
‡ÒÂÙ˙˙ ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ ˙‚È¯„Ó·˘ ‡ÙÂ‚ ‰Ê ,ÌÓ
‡Â‰ – ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ Ï˘ ‰ÈÁ·‰ ("ÔÂ¯ÎÊ") ÌÂ˜Ó
˙Â‚È¯„Ó‰ '· È¯‰„" ,Ì‰È˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Î˘Ó‰ È"Ú
„‰ÊÓ ‰Ê ÌÈÏ„· Ì‰ ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓÂ ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ
ÏÎ ··ÂÒ „ÂÁÈ ˙ÂÈ‰Ï È„Î·Â . . ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈÎÙ‰ Ì‰ È¯‰Â
‰Î˘Ó‰‰ ˘¯Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓÂ ÔÈÓÏÚ
ÌÂ˜Ó ÌÈÒÙÂ˙ ÌÈ‡ Ì‰È˘ Ì˘„ ÛÂÒ ÔÈ‡ ˙ÂÓˆÚÓ
:ÍÈ˘ÓÓ˘ ÈÙÎ ,¯ÙÂ˘‰ È"Ú ‰˘Ú ‰ÊÂ ."Ì‰È˘ ÏÏÂÎÂ

וההמשכה שע"י שופר היא מאוא"ס שלמעלה
מממלא וסובב ,ועד לההמשכה מהעלם העצמי,
שע"י המשכה זו נעשה היחוד דסובב וממלא.
˙ÂÈÓÈÙ Ï˘ ˙ÈÓÈÙ ‰˜Úˆ ‡Â‰ ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÔÈÚ
55Â‰Ê˘" – ÌÈÙÈ˜Ó‰ ˙ÂÁÂÎÓ Ì‚ ‰ÏÚÓÏ˘ ˘Ù‰ ÌˆÚÂ
'‰Ï ÂÓˆÚ ˙‡ ¯ÒÂÓÂ Ô˙Â˘ . . ˘ÓÓ ˘Ù‰ ÌˆÚ ˙ÊÊ‰
·˙ÊÊ‰Â ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ˙ÈÁ·· ˘ÓÓ Â˘Ù ˙ÂÓˆÚ ÏÎ
‰ÈÁ· Í˘Ó ‰Ê È"Ú ,ÔÎÏÂ ."ÏÂÚ ˙Ï·˜· Â˙ÂÓˆÚ ÏÎ
˘.‡ÏÓÓÂ ··ÂÒÓ ‰ÏÚÓÏ

(

 (54ולכן חותמים ברכה זו "זוכר הברית" – כמו שני אוהבים
שכרתו ביניהם ברית שגם כאשר יתרחקו זה מזה תשאר האהבה
ביניהם למעלה מטעם ודעת ,כך גם העבודה של "זכרונות" מעוררת
"הברית וההתקשרות כביכול בנשמות ישראל".
 (55המשך תרס"ו שם.

·"‰˜ÂÓÚ ‰„Â˜ ‰ÎÂ¯‡· ¯‡·Ó "Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰
·‰¯È„ Í¯·˙È ÂÏ ˙Â˘ÚÏ" ‰ÂÈÏÚ‰ ‰ÂÂÎ‰ ˙Â‰Ó
·˙ÂÈ‡ ,Ï‡¯˘È Ï˘ Ì˙„Â·Ú ˙ÂÓÈÏ˘ :"ÌÈÂ˙Á
¯˜ ˘¯Â‡‰ ‰Ï‚˙Ó Í˘Ó ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜ È"Ú
ÁÎ· Ì˙„Â·Ú È"Ú˘ – Ì‚ Ì‡ ÈÎ ,ÌÏÂÚ· È˜ÂÏ‡‰
ÚÈ‚Ó‰ ,È¯Ó‚Ï ˘„Á ÔÈÚ ÏÂÎÈ·Î ‰˘Ú ÌÓˆÚ
··.ÌÂˆÓˆ‰ Ì„Â˜˘ ¯Â‡‰Ó Ì‚ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰ÈÁ
‡È‰˘ ‰‚¯„ ˙Î˘Ó ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ È"Ú˘ ,ÂÈÈ‰Â
··,ÂÈÏ‡ ÌÈÏÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÔÈ‡˘ ˜¯ ,ÈÂÏÈ‚Â ¯Â‡ ˙ÈÁ
;("ÌÏÚ‰‰ ÈÂÏÈ‚") ‰ËÓÏ ‰Ê ¯Â‡ ÌÈÎÈ˘ÓÓ Ï‡¯˘ÈÂ
‰Ó ÂÓÎ) ÔÓˆÚ ÁÎ· Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú È"Ú ÂÏÈ‡Â
˘,‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙· Ì˙ÚÈ‚È· ÌÈ˘„ÁÓ Ï‡¯˘È
˙Î˘Ó - (Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ Â˘„ÈÁ˘ 'ÂÎÂ ˙Â˜˙‰ ÔÎÂ
„¯‚,"ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰" ,¯Â‡ ˙ÈÁ·Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰
˘Â·Á¯‰˘ ‰Ó ‰‡¯Â] .ÂÓˆÚ „ˆÓ ÌÏÚÂ ÌÂ˙Ò
·.[ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ‰Ê
È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ Â‰Ê˘ ,·˙ÂÎ Í˘Ó‰‰ ÌÂÈÒ·Â
˘˙ÚÈ˜˙„ ‰ÂˆÓ‰ È"Ú :¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ¯Á‡Ï ˙Â¯ÙÂ
˘‰ÏÚÓÏ˘ ‡‚¯„ È"Ú ‡ÏÓÓÂ ··ÂÒ ¯Â·ÈÁ ‰˘Ú ¯ÙÂ
È˜ÂÒÙ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï‡¯˘È˘ È"Ú ÌÓ‡ ,Ì‰È˘Ó
˘‡· ÂÓˆÚ ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ Ì‚ – 56‰¯Â˙· ˙Â¯ÙÂ
·‚.ÈÂÏÈ

וההמשכה שע"י אמירת פסוקי שופרות היא
למעלה יותר גם מההמשכה שע"י תקיעת שופר.
דההמשכה שע"י תקיעת שופר היא רק אור הסובב
 (56מלבד מה שע"י זה מתגלה בעולם הענין הנפעל ע"י המצוה,
שכן תורה עניינה גילוי" ,תורה אור" .וראה במילואים.
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' סעיף ז- ( תשל"ז )א,שובה ישראל

וע"י אמירת פסוקי שופרות נמשך העלם העצמי
 אלא שע"י שההמשכה היא מאוא"ס,ואור הממלא
. בדוגמת הגילוי שיהי' לעתיד, הם מתחברים עצמו,[ מהעלם העצמי- ]ולמעלה יותר
,ומתאחדים
וזהו מה שבפסוקי שופרות אומרים פסוקי שופרות
 כי, דמתן תורה ומסיימים בענין השופר דלעתידÍÈ˘Ó‰Ï È„Î ˜¯ ‡È‰ ,¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ È"Ú˘ ‰Î˘Ó‰‰
 ועל דרך. לעתיד לבוא יהי' הגילוי דהעלם העצמיÈ„Î ,ÂÈÈ‰ – "˙ÂÈÂÎÏÓ" ˙ÈÁ·· "˙ÂÂ¯ÎÊ" ˙ÈÁ· ˙‡
. זה הי' הגילוי דמתן תורה,ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡ÏÓÓ ˙‚¯„ ÌÂ˜Ó ÒÂÙ˙È ··ÂÒ‰ ˙ÈÁ··˘
.Ì‰È˘Ó ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ È"Ú ‡Â‰
ÈÂÏÈ‚· Ï·‡) Ì‰È˘Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯Â‡ È"Ú ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ¯Â·ÈÁ ˜¯ ‡Ï - "ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú"· ÛÒÂ ˘Â¯ÈÙ :ÌÂÎÈÒ
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· .ÌÂˆÓˆÂ ÌÈ˜Ï‡Î ·˘Á 'ÈÂ‰ ÂÈ·‚Ï˘ ,ÂÓˆÚ 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ Ò"‡Â‡ ÈÂÏÈ‚ ‡Ï‡ ,(··ÂÒÂ ‡ÏÓÓ ˜¯ ‡Â‰
,˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡Â ,(˙ÂÂ¯ÎÊÂ ˙ÂÈÂÎÏÓ) ··ÂÒÂ ‡ÏÓÓ ÌÈ¯·Á˙Ó Â„È ÏÚ˘ ,¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ Í¯„ ÏÚ
¯ÙÂ˘‰ ÔÈÚ· ˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ÌÈÓÈÈÒÓ ÔÎÏÂ .„È˙ÚÏ„ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Ó‚Â„ ,ÂÓˆÚ ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ÈÂÏÈ‚· ‡· Â„È ÏÚ˘
.„È˙ÚÏ„
.ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ' :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â
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ח( והנה השופר דלעתיד הוא נעלה יותר מהשופר דמ"ת ,כדאיתא בפרקי דר"א 58בענין ב' קרניו
של אילו של יצחק ,דקרן הימין גדול מהשמאל ,בשל שמאל תקע בו הקב"ה על הר
סיני ובשל ימין עתיד לתקוע בו לעתיד לבוא .וגם בשופר דלעתיד עצמו ישנם כמה דרגות ,ואד'
הוי' בשופר יתקע ,ויתקע בשופר גדול .59דאד' הוי' הם שמות ,אלא ששמות אלה )אד' הוי' בניקוד
אלקים( הם נעלים ביותר ,כמבואר בארוכה בלקו"ת .60דגילוי זה יהי' בהתחלת הגאולה .ולאח"ז
יתקע בשופר גדול ,יתקע סתם ולא נאמר מי הוא התוקע ,כי תקיעה זו היא המשכה וגילוי מבחינת
 (60נצבים מז ,ד ואילך .ושם הוא בנוגע להשמות הוי׳ אד׳
 (58פל״א (59 .זכרי׳ ט ,יד .ישעי׳ כז ,יג .והם מפסוקי שופרות דר״ה.
שבפסוק כי כארץ תוציא צמחה גו׳ כן אד׳ הוי׳ יצמיח גו׳ .ובלקו״ת דרושים לר״ה )נט ,ג( מדבר בהפסוק ואד׳ הוי׳ בשופר יתקע ומציין ללקו״ת
נצבים שם.

סעיף ח'
שופר דמתן תורה וב' בחינות בשופר דלעתיד לבוא
ח( והנה השופר דלעתיד הוא נעלה יותר ‚„.(Ï"‰ ¯ÊÚÈÏ‡-È·¯„-È˜¯Ù· ‡·ÂÓÎ) ÏÂ
:ÌÈÈÚ‰ ˙ÂÈÓÈÙ· Ì‰ÈÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ¯Â‡È·Â
מהשופר דמתן תורה ,כדאיתא בפרקי-דרבי-
אליעזר בענין ב' קרניו של אילו של יצחק ,דקרן
דאד-ני הוי' הם שמות ,אלא ששמות אלה
הימין גדול מהשמאל ,בשל שמאל תקע בו הקב"ה )אד-ני הוי' בניקוד אלקים ]˘˘‡¯˜Â „˜ÂÓ 'ÈÂ‰ Ì
על הר סיני ובשל ימין עתיד לתקוע בו לעתיד "‡ (["ÌÈ˜Ïהם נעלים ביותר ,כמבואר בארוכה
לבוא.
בלקוטי תורה.
וגם בשופר דלעתיד עצמו ישנם כמה דרגות,
·' -„‡" ˜ÂÒÙ· ÔÁ˙‡Â ˙˘¯Ù· Â¯ÎÊ ÂÏÏ‰ ˙ÂÓ˘‰
˘˜ÂÒÙÓÂ ,"Í„·Ú ˙‡ ˙Â‡¯‰Ï ˙ÂÏÁ‰ ‰˙‡ 'ÈÂ‰ È '·Ï ÌÈÒÁÈÈ˙ÓÂ ,ÌÈÂ˘ ÌÈ˜ÂÒÙ È˘· Â¯Ó‡
‡˙Â¯Ú˙‡ – Â˘Â¯ÈÙ "˙ÂÏÁ‰ ‰˙‡" :ÌÎÂ˙ Ô·ÂÈ ‰Ê
:ÌÈÂ˘ ÌÈÓÊ
„,ÂÈÈ‰) ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ÈÏ· ,‰ÓˆÚ „ˆÓ ‡ÏÈÚÏ
"ואד-ני הוי' בשופר יתקע" ,ו"יִתָּקע בשופר ˘‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ÔÈ‡˘ ¯˙ÂÈ· ˙ÈÏÚ ‡‚¯„ ÂÊ
גדול".
˙Â„Ó ‚"È" ¯Â˜Ó ‡È‰ ÂÊ ‡‚¯„Â .(‰˙Â‡ ‰ÎÈ˘ÓÓ
˘‡Ï˘ ,‰"·˜‰ Ï˘ ÌÈÈÓˆÚ ÌÈÓÁ¯ Ì‰˘ ,"ÌÈÓÁ¯‰ ¯ÙÂ˘· 'ÈÂ‰ È-„‡Â" :57˙ÂË˘Ù· Ì‰ÈÈ· ˜ÂÏÈÁ‰
.ÌÈÂ˙Á˙‰ ˙„Â·ÚÏ Í¯Ú· "‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÏÁ˙‰·" ,ÔÓ˜Ï ·˙ÂÎ˘ ÈÙÎ ,‰È‰È "Ú˜˙È
– ·„‚ Â‡ËÁ˘ ˙ÂÓÂ‡‰ „‚ ÔÈ„‰Â ˙ÂÓÁÏÓ‰ ÔÓÊ
‡"˙ÂÓ˘" Ì˙ÂÈ‰Ï ,Ì˙ÏÚÓ Ï„Â‚ ÏÎ ÌÚ ,ÌÓ
ÌÈÈÂÒÓ ¯ÂÈˆ· ÈÂÏÈ‚ ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ Ì‰È¯‰ ,‰"·˜‰ Ï˘ Ú˜Â˙‰ ¯Â·È‚Î" ¯ÙÂ˘· ‰ÚÈ˜˙‰ 'È‰È Ê‡˘ ,Ï‡¯˘È
·Ì˘ ÏÚ" Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó „ÂÒÈ ÏÚ ,59˙Â„ÈÒÁ· ¯‡Â·ÓÎ) È¯Á‡Ï" 'È‰È "ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙È" ÂÏÈ‡Â ;"‰ÓÁÏÓ
ÌÈ‡· ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘ ˙ÂÏÏÎ˘ ,"‡¯˜ È‡ È˘ÚÓ ¯ÙÂ˘· ‰ÚÈ˜˙‰ È"Ú 'È‰˙˘ ,58˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜ ÔÓÊ· ,"‰Ê

 (57ראה מפרשים על פסוקים אלה ,וכן הובא במאמר "והי'
ביום ההוא יתקע בשופר גדול" לכ"ק אדמו"ר הריי"צ ,בספר
המאמרים אידיש עמ'  78ואילך .וראה במילואים להערה הבאה.
 (58ראה רמב"ם הלכות מלכים פי"ב הלכה ד' ,לגבי סדר
פעולותיו של מלך המשיח" :אם עשה והצליח וניצח כל האומות
שסביביו ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל הרי זה משיח

בודאי" – וידועים דברי רבינו )לקו"ש ח"ה ויצא-ב' בסופה ובהערה
 51שם( ,שגם סדר האירועים שנמנו ברמב"ם כאן הם הלכה,
היינו שקודם יהיו המלחמות של מלך המשיח )וכדבריו שם לפנ"ז
"וילחם מלחמת ה'"( ונצחונו ,ורק אח"כ ,בסיום פעולותיו  -יהי'
קיבוץ גלויות ,שהוא ע"י השופר .וראה במילואים.
 (59ראה דרך מצוותיך שרש מצות התפילה פרק ה'.

שובה ישראל ,תשל"ז )א(  -סעיף ח'
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סתימא דכל סתימין .61ויש לומר ,דזה שבפסוקי שופרות דר"ה אומרים גם הפסוק יתקע בשופר
גדול ,הוא ,כי ע"י העבודה דר"ה ממשיכים גם ענין זה .ועפ"ז יש לומר ,דזה שאומרים בההפטורה
דשבת תשובה שובה ישראל עד הוי' אלקיך ,שבהוי' זה נכלל גם הענין דאד' הוי' בניקוד אלקים
שהוא דרגא נעלית ביותר ,ואעפ"כ אומרים שהתשובה צריכה להיות עד שהוי' יהי' רק בחינת
אלקים וצמצום לגבי אוא"ס שלמעלה מהוי' ,כי ע"י העבודה דר"ה ממשיכים גם ענין יתקע בשופר
גדול ,ולגבי דרגא זו ,גם השם הוי' אד' כאלקים יחשב.
 (61לקו״ת דרושים לר״ה שם נט ,סע״ד.

‰Î˘Ó‰Â ÌÂˆÓˆ· ‡·˘ ÈÙÎ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰ ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï
.(ÌÈÓÈÈÂÒÓ

˘.„È˙ÚÏ ‰Ï‚˙È˘ ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ· ‡Â‰

ועל פי זה יש לומר ,דזה שאומרים בההפטורה
דגילוי זה יהי' בהתחלת הגאולה.
דשבת תשובה שובה ישראל עד הוי' אלקיך ,שבהוי'
ולאחרי זה יִתָּקע בשופר גדול ,יִתָּקע סתם ולא זה נכלל גם הענין דאד-ני הוי' בניקוד אלקים שהוא
נאמר מי הוא התוקע ,כי תקיעה זו היא המשכה דרגא נעלית ביותר,
וגילוי מבחינת "סתימא דכל סתימין".
ואעפ"כ אומרים שהתשובה צריכה להיות עד
" ,˙ÈÏÚ ÍÎ ÏÎ ‰‚¯„ ÂÈÈ‰ ,"ÌÈÓÂ˙Ò‰ ÏÎ·˘ ÌÂ˙Òשהוי' יהי' רק בחינת אלקים וצמצום לגבי אוא"ס
שלמעלה מהוי',
˘.'È‰È˘ Ì˘ ‰ÊÈ‡· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·Ï È„ÎÓ ‰ÏÚÓÏ
:‰ÊÏ ÌÚË‰Â
(
כי ע"י העבודה דראש השנה ממשיכים גם ענין
„Ú"· È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ˜ÓÂÚ· ¯‡·Ó ÔÓ˜Ï
 'ÈÂ‰ Ì˘Ï ÊÓÂ¯ Ô‡Î ¯ÎÊ‰ 'ÈÂ‰ Ì˘˘ – "ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰יִתָּקע בשופר גדול ,ולגבי דרגא זו ,גם השם הוי'
· ("Ú˜˙È ¯ÙÂ˘· 'ÈÂ‰ È-„‡Â" ˜ÂÒÙ·˘) ÌÈ˜Ï‡ „Â˜Èאד-ני כאלקים יחשב.
Ì˘ Ì‚ ,˙‡Ê ÌÚÂ ,¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰
È¯Á‡Ï ¯·Î ÌÈÊÁÂ‡ ‰·Â˘˙ ˙·˘·˘ ÔÂÂÈÎÓ ,ÍÎÈÙÏÂ
¯ÙÂ˘" Ï˘ ÔÈÚ‰ Í˘Ó ‰· ,‰˘‰ ˘‡¯„ ‰„Â·Ú‰ ÌÏÚ‰" Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ È·‚Ï "·˘ÁÈ ÌÈ˜Ï‡Î" – ‰Ê 'ÈÂ‰
:ÂÂ˘Ï·Â !"ÈÓˆÚ‰
‚„‡È‰ ‰·Â˘ ˙·˘· ‰„Â·Ú‰ ,ÔÎ Ì‡ ,„È˙ÚÏ„ "ÏÂ
ויש לומר ,דזה שבפסוקי שופרות דראש השנה ·‡ÌÈ˜Ï‡Î ·˘Á – È-„‡ 'ÈÂ‰ Ì˘ ÂÏÈÙ‡˘ ÔÙÂ
אומרים גם הפסוק יִתָּקע בשופר גדול ,הוא ,כי ע"י .ÂÈ·‚Ï ÌÂˆÓˆÂ
העבודה דראש השנה ממשיכים גם ענין זה.

'ÈÂ‰ È-„‡Â" 'È‰È ‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÏÁ˙‰· :˙Â‚È¯„Ó '· - ‰¯Â˙ Ô˙Ó Ï˘ ¯ÙÂ˘‰Ó ‰ÏÚ‰ - „È˙ÚÏ˘ ¯ÙÂ˘· :ÌÂÎÈÒ
·˘¯ÙÂ˘· Ú˜˙È" Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ 'È‰È ÍÎ ¯Á‡Â ,¯˙ÂÈ· ÌÈÏÚ Ì‰ ÌÈ˜Ï‡ „Â˜È· 'ÈÂ‰ È-„‡ ,ÂÏ‡ ˙ÂÓ˘˘ ,"Ú˜˙È ¯ÙÂ
‚„‰˘‰ ˘‡¯·˘ ÔÂÂÈÎÓ .ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎ„ ‡ÓÈ˙Ò ,˙ÂÓ˘Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ˘ ‰ÈÁ· ÂÊ ÈÎ ,Ú˜Â˙‰ ‡Â‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"ÏÂ
.·˘ÁÈÈ ÌÈ˜Ï‡Î È„‡ 'ÈÂ‰ Ì‚˘ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘· ÔÎÏ ,"ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘" ˙ÈÁ· ˙Î˘Ó
.ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎ„ ‡ÓÈ˙Ò ' .ÌÈ˜Ï‡ „Â˜È· 'ÈÂ‰ È-„‡ ' :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â
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מאמר מבואר חוברת ז'  -שובה ישראל ,תשל"ז )א(

ט( והנה ידוע מ"ש באגה"ת 62שתשובה עילאה היא בשמחה רבה .ומזה מובן במכ"ש בנוגע
להתשובה דשבת תשובה ,שבתשו"ע עצמה היא דרגא נעלית ביותר ,ועד שגם הוי' אד'
כאלקים יחשב ,שצריכה להיות בשמחה רבה ועצומה .וכיון ששמחה פורצת גדר ,63הנה ע"י השמחה
בעשרת ימי תשובה ,ובפרט בשבת תשובה ,פורצים כל המדידות וההגבלות ,ענני במרחב י"ה,64
וזה נמשך על ובכל השנה ,בענינים הרוחניים ,שהעבודה בתומ"צ תהי' בהרחבה ובאופן דופרצת,65
וגם בענינים הגשמיים בבני חיי ומזוני רויחי ,ועד להרחבה האמיתית שתהי' בביאת משיח צדקנו,
ורחבה גו' למעלה עתידה ירושלים להיות מורחבת כו' ,66עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ
ישראל ועתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות ,67בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.
 (64תהלים קיח ,ה.
 (62פי״א )קא ,רע״א( (63 .ראה בארוכה ד״ה שמח תשמח תרנ״ז ס״ע  49ואילך )סה״מ תרנ״ז ע׳ רכג ואילך(.
 (67ראה ספרי דברים בתחלתו .פס״ר פ׳ שבת ור״ח .יל״ש ישעי׳ רמז
 (66יחזקאל מא ,ז .שהש״ר פ״ז ,ד.
 (65ויצא כח ,יד.
תקג.

סעיף ט'
תשובה עילאה  -בשמחה פורצת גדר השייכת לגאולה
ט( והנה ידוע מה שכתוב באגרת התשובה
שתשובה עילאה היא בשמחה רבה.
"˙˘˙ÂÏÚ‰ÏÂ ÌÈÓ‚Ù‰ ˙Â˜Ï ‡È‰ "‰‡˙˙ ‰·Â
"‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙" ÂÏÈ‡Â ,‡ËÁ‰ È"Ú˘ ‰„È¯È‰Ó ˘Ù‰
‡¯˘‡ ÌÈ˜ÂÏ‡‰ Ï‡ ·Â˘˙ ˘Ù‰Â" ‡Ï‡ ˙ÂÂÂÚ ÏÚ ‰È
‰˙ÈÈ‰˘ ÂÓÎ ‰˘¯˘Â ‰¯Â˜Ó· ˘Ù‰ ˙Â˜È·„ - "‰˙
˜‰¯Â˙· Ì„‡‰ ˜ÒÚ È"Ú ÏÚÙ‰ ¯·„ ,‰˙„È¯È Ì„Â
‚,Ì˘ ¯‡·ÓÂ .‰·Â˘˙‰ ˙¯‚È‡· ¯‡Â·ÓÎ ,‰ÏÈÙ˙Â Á"Ó
˘"˙˘,¯·˘ ·ÏÂ ‰ÚÎ‰ È"Ú ‰‡· ÔÎ‡ "‰‡˙˙ ‰·Â
‡·˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰˘ – ‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙ Ï
·‡„˙Â˜È·„‰ „ˆÓ ,‰·¯ ‰ÁÓ˘· ‡È‰ - "ÂÈÓÈ ÏÎ" Ì
.‰„È ÏÚ ˙‚˘ÂÓ‰ '‰· ˙ÈÏÚ‰

ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÍÎ È„Î „ÚÂ ,60˙Â˙·˘‰ ÏÎ·˘ ‰·Â˘˙‰Ó
‡'ÈÂ‰˘ „Ú ,Â˘Â¯ÈÙ˘ ,"ÍÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘" Ê
– È·‚Ï ÌÂˆÓˆÂ ÌÈ˜Ï‡Î ·˘Á - "'ÈÂ‰ È-„‡" Ì‚ ÏÏÂÎ
.(‰˘‰ ˘‡¯· ¯·Î Í˘Ó˘) ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰„ ÈÂÏÈ‚‰
,‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙· ¯˙ÂÈ· ˙ÈÏÚ ‡‚¯„ ÂÊ˘ ÔÂÂÈÎÓÂ
.¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÁÓ˘‰ Ì‚ ‡ÏÈÓÓ

וכיון ששמחה פורצת גדר ,הנה ע"י השמחה
בעשרת ימי תשובה ,ובפרט בשבת תשובה ,פורצים
כל המדידות וההגבלות ,ענני במרחב י"ה,
וזה נמשך על ובכל השנה ,בענינים הרוחניים,
שהעבודה בתורה ומצוות תהי' בהרחבה ובאופן
ד"ופרצת",

ומזה מובן במכל שכן בנוגע להתשובה דשבת
ÏËÂÓ‰ ·ÂÈÁ· ·˘Á˙Ó ÂÈ‡ ÌÈÈÈÚ‰ ÏÎ·˘ 61ÂÈÈ‰
תשובה ,שבתשובה עילאה עצמה היא דרגא נעלית ‰„È„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ „·ÂÚ ‡Ï‡ ,'ÂÎÂ ÚÂ·˜‰ ÔÓÊ· ,ÂÈÏÚ
ביותר ,ועד שגם הוי' אד-ני כאלקים יחשב ,שצריכה .‰Ï·‚‰Â
להיות בשמחה רבה ועצומה.
וגם בענינים הגשמיים בבני חיי ומזוני רויחי,
‡„˙ÈÁ· ‡È‰ ˙·˘‰˘" ,Ì˘ ¯‡·Ó Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ
˙˘˙·˘· ÈÎ ,˘Â‡ ·"˘≈ Ã̇» ˙ÂÈ˙Â‡ ˙"·˘Â ‰‡ÏÈÚ ‰·Â
ÌÏÂÚ·˘ Ì˘Î ,ÔÎÏÂ – "Ì¯Â˜ÓÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÏÚ ‡È‰
‰ÎÈ¯ˆ ,˘Ù· Ì‚ ÍÎ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÈÈÏÚ Ï˘ ÔÓÊ ‡Â‰
˙·˘‰ ‡È‰˘ ,‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ Ê‡ ˙ÂÈ‰Ï
.ÛÂ‚· ‰„¯È˘ Ì„Â˜ ÂÓÎ ‰˙Â˜È·„Ï ˘Ù‰
¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ‰ ,‰·Â˘˙ ˙·˘· ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ

]˜¯ Ï·‚ÂÓ ÂÈ‡ "˙ˆ¯ÙÂ"‰ ¯˘‡Î :‰ÂÂÎ‰ ‰¯Â‡ÎÏ

 (60ראה שובה ישראל תש"מ בתחילתו )סה"מ מלוקט ח"א
עמ' שמה(.
 (61נתבאר בלקוטי שיחות ח"א קטע האחרון לפרשת תרומה.
ובארוכה – בשיחת י"ט כסלו תשי"ט )תו"מ התוועדויות חכ"ד עמ'
 285ואילך(.

שובה ישראל ,תשל"ז )א(  -סעיף ט'
‰‡· ˙ÈÁÂ¯‰ ‰·Á¯‰‰ ‡Ï‡ ,ÌÈÈÁÂ¯‰ ÌÈÈÈÚÏ
˙˙ÈÓ‡ ‡Â‰ ÈÊ‡ – ÌÈÈÓ˘‚‰ ÌÈÈÈÚ· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ
˙‡ ˙‡Ë·Ó ˙ÈÓ˘‚‰ ‰·Á¯‰‰˘ ,"˙ˆ¯ÙÂ" Ï˘ ÔÈÚ‰
.[˙ÂÈÁÂ¯· ‰·Á¯‰‰

ועד להרחבה האמיתית שתהי' בביאת משיח
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צדקנו [·Â˙Î˘ ÂÓÎ] ,ורחבה גו' למעלה ]Â˘¯„Â
 [Ï"ÊÁעתידה ירושלים להיות מורחבת כו' ,עתידה
ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל ועתידה ארץ
ישראל שתתפשט בכל הארצות ,בביאת משיח
צדקנו בקרוב ממש.

¯„‚ ˙ˆ¯ÂÙ ‰ÁÓ˘Â ,‰·¯ ‰ÁÓ˘· ‡È‰˘ ‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙· ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ ‡È‰ ‰·Â˘˙ ˙·˘„ ‰„Â·Ú‰ :ÌÂÎÈÒ
·¯.‡Â·Ï „È˙ÚÏ 'È‰˙˘ ‰·Á¯‰Ï „ÚÂ ,˙ÂÈÓ˘‚·Â ˙ÂÈÁÂ
.'‰ ˙„Â·Ú· "˙ˆ¯ÙÂ" ' .‰·¯ ‰ÁÓ˘· ‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙ ' :ÛÈÚÒ· ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â

( תשל"ז )א, שובה ישראל- 'מאמר מבואר חוברת ז
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מילואים
:"ÂÓˆÚ ÁÎ· ‰„Â·Ú" ˙Â„Â‡ ,¯Â‡È·· 'Ê ÛÈÚÒÏ
Ï˘ Â˙È· ÏÎ ‚È‰Ó ‡Â‰Â . . ˙ÂÏÚÓ‰ ÏÎ· ÌÏ˘ÂÓ Ô· ÂÏ ˘È˘ ·‡" ÂÓÎ ,Ï˘Ó ‰Ê ÏÚ ‡È·Ó Ì˘ Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰·
˙ÈÁ·· ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ Ô·‰˘ ÍÎÏ ÛÒÂ ÈÎ ,"·‡‰ ˙Ú„ ‰Á ‡Ï" ÔÈÈ„Ú ÂÊ Â˙ÁÏˆ‰Ó Í‡ ,"ÂÏÎ˘ ¯˘ÂÈÂ Â˙ÓÎÁ· ÂÈ·‡
¯·„‰ ÌˆÚ˘ ÂÈÈ‰Â ,‡˜Â„ ÂÈ·‡ ÈÒÎ· ‡Â‰ ÏÎ‰" Â˙„Â·Ú Ì‚ È¯‰ ,(ÂÂÊÓ ˙‡ ÂÓÓ Ï·˜Ó˘) ‡·‡‰Ó "Ï·˜Ó"
‡Â‰ È˙Ó‡‰ ˙ÂÓÈÏ˘‰Â ."Â¯˜ÈÚÓ ¯·„ ˘„ÁÓ˘ ‰Ê ÔÈ‡" ‰Ê· ÛÈÒÂÓ Ô·‰˘ ‰Ó Ì‚ ÔÎÏÂ ,"·‡‰Ó ‡Â‰ ÔÎÂÓ ¯·Î
‰Ê ÔÙÂ‡· ËÚÂÓ ÁÂÈ¯˘ ,"ÏÏÎ ÂÈ·‡ ÈÒÎ Ï˘Ó ‡Ï˘ ‡˜Â„ ÂÏ˘· ÂÈÙÎ ÚÈ‚È· ÂÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ Â˙ÏÎÈ· 'È‰È˘Î"
,Â˙Â‡ Ò¯ÙÓÂ ÂÈ·‡Ó ¯˙ÂÈ ¯˘Ú˙Ó Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÓÂ ,ÂÈ·‡ ÈÒÎ· ‰˘ÂÚ˘ ÏÂ„‚ ÁÂÈ¯Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‚ÂÚ˙ ‡È·Ó
."Â¯˜ÈÚÓ ˘Â„ÈÁ· ‰Î¯· ˙ÙÒÂ˙ ˙Â˘ÚÏ Ô·Ï ‰„ÓÚ Â˙ÓÎÁ˘ Â‰Ê ÈÎ"
„ÓÂÚÂ ÔÎÂ‰ ¯·Î˘ ‰Ó· ÏÎ‰" ,ÂÈ·‡ ÈÒÎ· ˜ÒÂÚ‰ Ô·‰ ÂÓÎ ‡Â‰ ˆ"ÓÂ˙‰ ÌÂÈ˜ È"Ú ˙Â˜ÂÏ‡ ˙Î˘Ó‰ ,Ï˘Ó·Â
'È‰È˘ È˙ÈÓ‡‰ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ¯˜ÈÚ ,ÌÓ‡" .ÔÓˆÚ ÁÎ· ÏÚÙ‰ È˙Ó‡ ˘Â„ÈÁ ÂÈ‡ ÔÎÏÂ ,"‰ÓÂ„˜‰ ‰¯Â˙ È"Ú ‡Â‰˘
È"Ú ‡· ,"ÛÂÒ ÔÈ‡„ ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ· Í˙ÏÂÊ ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ˘ . . „È˙ÚÏ„ ÌÈÈÂÏÈ‚‰·
Â˙ÚÈ‚È· ÂÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÓ˘ ‰Ó Â‰Ê˘" ,‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙· ÌÈ˘„ÁÓ Ï‡¯˘È˘ ‰Ó ÂÓÎ) ÔÓˆÚ ÁÎ· Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú
.("È˙Ò¯Ù È˙ÈÈÚ¯" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÎ ,"ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡Ï ÌÈÒ¯ÙÓ Ì‚Â ,‡˜Â„
‰ÚÈ‚Ó‰) "ÂÓˆÚ ÁÎ·" ‰„Â·Ú ÔÈ·Â "ÌÏÚ‰‰ ÈÂÏÈ‚" ˙ÏÚÂÙ‰ ‰„Â·Ú ÔÈ· ˜ÂÏÈÁÏ Ì˘ ‡È·Ó˘ ÌÈÏ˘Ó‰ „Á‡
:("ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰" ˙‡ ‰ÎÈ˘ÓÓÂ
˜ÓÂÚ‰ ÔÈ·‰ ‰ÚÈ‚È ¯Á‡Ï Í‡ ,ÈÂ‡¯Î ‰ÈÏÚ „ÓÚ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙·˘ ,¯˙ÂÈ· ‰˜ÂÓÚ ‰ÓÎÁ Â·¯Ó „ÓÏ˘ „ÈÓÏ˙
˜ÓÂÚ „ˆÓ˘ ‡Ï‡ ,‰Î˘Ó‰Â "¯Â‡" ˙ÈÁ·· ¯·Î ‰È‰ ÈÂÏÈ‚Ï ÌÏÚ‰Ó ˙ÚÎ ‡·˘ ‰Ê ÏÎ˘ ‰‰ – ·¯‰ È¯·„· ÔÂÓË‰
ÚÓ˘˘ È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ‡˘Â· ˜ÓÚ˙Ó˘ ÂÈÈ‰ ,"¯·„ ÍÂ˙Ó ¯·„ ÔÈ·Ó"‰ „ÈÓÏ˙ Â˘È ,ÌÓ‡ .ÂÈ·‰ ‡Ï ÌÈ¯·„‰
˜¯ ‡Ï ,Ô‡Î .„ÓÂÏ Â˙Â‡ ÔÈÚ· ¯Â˘˜‰ ˘„Á ÔÈÚÏ ÚÈ‚‰Ï ÁÈÏˆÓ ‰ÊÓÂ ,˙„ÓÏ‰ ‡È‚ÂÒÏ ÏÏÎ ¯Â˘˜ ÂÈ‡˘ ,·¯‰Ó
,ÈÂÏÈ‚Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ·¯· ÂÊÎ ‰‚È¯„ÓÏ ÚÈ‚‰ Â˙ÚÈ‚È ÍÂ˙Ó ‡Ï‡ ,‰·‰Â ÈÂÏÈ‚Ï ÂÏ ÍÈ˘Ó‰ ·¯‰˘ ÏÎ˘‰ ˙‡ ‡È·‰˘
ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ ,Ï˘Ó· ÔÎÂ) .˘ÓÓ ˘„Á ¯·„ ‡ÈˆÂ‰Ï ÁÈÏˆ‰ ,ÔÂ„ÈÏ ¯Â˘˜ ÂÈ‡˘ ÚÓ˘˘ È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÈÚÓ ÔÎÏÂ
‡Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁÓ ÌÈÈ„ Ì‚ ‡Ï‡ ,·˙Î·˘ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÈÂÏÈ‚Ï ÌÏÚ‰Ó ÌÈ‡È·Ó˘ ˜¯ ÌÈ‡ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙·
.(¯˙ÂÓ‰Â ¯ÂÒ‡‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó Ì˙ÚÈ‚È· Ï‡¯˘ÈÂ ,˘Â¯ÈÙ· Â¯ÎÊ
:"ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰" ‚˘ÂÓÏ ,Ì˘
."˙Â‡ÈˆÓ· Â˘È˘ ÌÏÚ‰" ˙ÓÂÚÏ "˙Â‡ÈˆÓ· ÂÈ‡˘ ÌÏÚ‰" Ï˘ ÔÈÚÏ ‰ÓÂ„· ‡Â‰ ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ Ï˘ ÂÚÓ˘Ó
‡ÏÈÓ·Â ,˙Â‡ÈˆÓ· Ì˘ ‡È‰ Ï·‡ ,˙ÓÏÚ ÌÓ‡ ‡È‰˘ ,˙ÏÁ‚· ‰ÂÓË‰ ˘‡ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ÂÓÎ ,‡Â‰ ‰Ê· Ï˘Ó‰Â
‰ÂÓË‰ ˘‡ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .˙ÈÒÁÈ ‰Ï˜ ‡È‰ ÈÂÏÈ‚‰ Ï‡ ÌÏÚ‰Ó ‰‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÚÈ‚È‰ ,ÔÎ ÂÓÎÂ ;ÌÈÈÂÒÓ ÏÂ·‚ ‰Ï ˘È
.Ô·‡· ‰‡Î‰ - ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÈ‚È ˙˘¯„ ‰‡ÈˆÂ‰Ï È„ÎÂ ,˙ÏÂÎÈ· ˜¯ ‡Ï‡ ˙Â‡ÈˆÓ· ˙ÓÈÈ˜ ‰È‡ ,˘ÈÓÏÁ‰ ¯Âˆ·
Ì˘ ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ,Ô·‡‰Ó ˙ÂˆÂˆÈ „ÂÚ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È „ÈÓ˙Â ÌÏÂÚÏ ˙ÈÏÎ ‰È‡ ÂÊ‰ ˘‡‰˘ ‰·ÈÒ‰ Ì‚ ÂÊ
.˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‡È‰˘ ˙ÏÂÎÈ· ‡Ï‡ ,˙Ï·‚ÂÓ ˙Â‡ÈˆÓÎ
Ì‚„ ˙·‰Ï˘‰ ˘‡ ÂÓÎ ‡ÏÂ ,ÂÓˆÚÏ Ì‚ ÌÏÚ‰ ‡Â‰Â ÏÏÎ ˙Â‡ÈˆÓ ÂÈ‡˘" - "ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰" Ï˘ ÔÈÚ‰ Ì‚ Â‰ÊÂ
˘‡ Ï·‡ . . ˘‡ ˙Â‡ÈˆÓ· ‡Â‰ È¯‰ ÂÓˆÚ È·‚Ï Ï·‡ ˙ÏÂÊ‰ È·‚Ï ˜¯ ÌÏÚ ‡Â‰ È¯‰ ˙ÏÁ‚‰ ÍÂ˙· ‡Â‰˘ ÂÓÎ
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 מילואים- ( תשל"ז )א,שובה ישראל
."ÂÓˆÚÏ Ì‚ ˙Â‡ÈˆÓ· ÂÈ‡˘ ÂÈÈ‰„ ,ÌÏÚ‰· ‡Â‰ ÂÓˆÚÏ Ì‚ ,ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ‡Â‰ ¯Âˆ·˘
:55 ‰¯Ú‰· ,Ì˘

˙ÚÈ˜˙ ˙ÂˆÓ·˘ ÏÂÚ-˙Ï·˜Â ÏÂËÈ·‰ È·‚Ï ˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ˙¯ÈÓ‡· ˘Â„ÈÁ‰˘ (‡Ó˜˙ 'ÓÚ) Ì˘ Í˘Ó‰· ‰‡¯
‰¯Â˙· ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ ,Ù"Ú·˘Â˙· ‰ÚÈ‚È‰ È"Ú ÌÈ˘Â„ÈÁ· ‰ÏÚÓ‰ ˙Ó‚Â„Î) "„·Ú ‰˘Ú˘ Ô·" ˙ÈÁ· ‡Â‰˘ ,¯ÙÂ˘
ÍÏÈÂ ÌÈ·ˆ Ù"˘ ˙ÁÈ˘· ˙Â¯ÙÂ˘ È˜ÂÒÙ ÔÈÚ·Â ‰ÎÂ¯‡· ¯‡·˙˘ ‰Ó Ì‚ ‰‡¯Â .(ÏÂÚ-˙Ï·˜‰ ˙ÏÚÓ (‰‚˘‰)
.(ÍÏÈ‡Â 341 'ÓÚ „"Á Ë"Ó˘˙ ˙ÂÈÂ„ÚÂÂ˙‰) Ë"Ó˘˙
:58 ‰¯Ú‰ 'Á ÛÈÚÒÏ
ÂÈÏÚ „ÒÂÈÓ‰ Á"Î˘˙ "‡Â‰‰ ÌÂÈ· 'È‰Â" ¯Ó‡Ó· ÔÎÂ ,˙Ó„Â˜‰ ‰¯Ú‰· ¯ÎÊ˘ ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó·
ÈÙÏ „ÂÚ ‰·Â˘˙Ï ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÈ˘ "ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘ Ú˜˙È"· ÛÒÂ ÔÈÚ ‡È·Ó – (Â˙ÏÈÁ˙· Â"Á Ë˜ÂÏÓ Ó"‰Ò)
˙‡ ¯˙ÂÒ ÂÈ‡˘ ,(‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú· Á"Î˘˙ Ù"˘Á‡ ÌÂÈ ˙ÁÈ˘Ó) ÊË¯ 'ÓÚ ‡"Á "Â·ÈÒÓ· ÍÏÓ‰" ‰‡¯Â .‰ÏÂ‡‚‰
ÈÎ ,(ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈÒ· 'È‰È (¯ÙÂ˘‰ È"Ú ‡Â‰˘) ˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜˘) ‰ÏÂ‡‚‰ ¯„ÒÏ Ú‚Â· Ì"·Ó¯‰ È¯·„
.Ê"ÙÏ 'È‰È ‰ÊÂ ,‰·Â˘˙‰ ÔÈÚÏ ˜¯ ‡Â‰ ÌÈ¯Ó‡Ó Ì˙Â‡· ¯‡Â·Ó‰
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הוספה

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
:(¯Ó‡ ¯Ó‡Ó‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï)
Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰ÓÂ (‰˙Ú ÒÙ„‰) Ë"¯˙ Í˘Ó‰Ó Ì‚ ,ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ È¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ (¯Ó‡Ó‰·) ÏÈÚÏ ¯·Â„
.‰˘ÂÏ˘‰ ÏÎ È·‚Ï Í¯Ú· ‡Ï˘ ‡È‰˘ ‡‚¯„‰Â ,˙Â‚¯„‰ ˙˘ÂÏ˘ ˙Â„Â‡ – ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎÂ ‰¯Â˙-ÈËÂ˜ÏÓÂ
Â‰ÈÓ ¯ÎÊ ‡ÏÂ ,"'Â‚ ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙È"Â ,"ÂÈ˙Â¯ÈÁÏ ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙" ‰ÏÂ‡‚Ï Ú‚Â· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó Ì‚ Â‰Ê˘
.2¯ÙÎÓ‰ Â‰ÈÓ ¯ÓÂ‡ ÂÈ‡˘ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ· Ì‚ ‰Ê Í¯„ ÏÚÂ ,1Ú˜Â˙‰
:Ï‡¯˘È È· Ï˘ Ì˙„Â·Ú· Ì‚ Ú‚Â ‰Ê˘
˙Á˜Ï È„Â‰È ÏÎ ÏÂÎÈ ,‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú· Ë¯Ù·Â ,"ÚÂ¯Ê· ÌÈÁ˜ÂÏ"‰ ÂÏ‡Î Ì˘È˘ ,3‡¯Ó‚‰ ˙¯ÓÂ‡ ÏÏÎ·
,"·Â¯˜ Â˙ÂÈ‰·"Â "Â‡ˆÓ‰·" Ï˘ ÔÓÊ·Â ‰·Â˘˙ Ï˘ ‰ÚÂ˙· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ,ÚÂ¯Ê·
‰„È„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ 'È‰È ‰Ê˘Â ,¯ÙÎÓ‰ Â‰ÈÓÂ Ú˜Â˙‰ Â‰ÈÓ ¯ÎÊ ‡Ï˘ ‡‚¯„‰Ó ‰Î˘Ó‰‰ 'È‰˙˘ ÌÈˆÂ¯˘ ÔÂÂÈÎÓ Í‡
Ì‡ ÈÎ ,"ÚÂ¯Ê· ÌÈÁ˜ÂÏ" Ï˘ ÔÈÚ‰ ÍÈÈ˘ ÔÈ‡ Ì˘˘ ÂÊÎ ‡‚¯„ È‰ÂÊ È¯‰˘ – ‡„Á ‡Ú‚¯·Â ‡„Á ‡˙Ú˘·Â ‰Ï·‚‰Â
ÍÏ" ÏÈÁ˙Ó‰ ¯Â·È„ Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Ï˘ ÚÂ„È‰ ˘Â¯„· ¯‡Â·Ó‰ ÈÙ ÏÚ Ë¯Ù·Â ,"‰˜„ˆ‰ '‰ ÍÏ" Ï˘ ÔÈÚ‰ ‡Â‰ Ì˘
."‰˜„ˆ‰ 'ÈÂ‰
ÌÈÓÈ· – ‰˜„ˆÏ ÌÈÓÚÙ '‚ ÌÈÙ ÏÎ ÏÚ Â˙È ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎ˘ – ¯„ ÈÏ· – ÂÏ„˙˘È˘ ¯˙ÂÈ· ÔÂÎ ¯·„ ‰È‰ ÔÎÏ˘
.(ÌÂÈ· ‡Ï‡ ‰ÏÈÏ· ‡Ï - ·ÂË ‰ÓÂ ,Â"Á ˙·˘· ‡Ï ÂÓˆÚÓ Ô·ÂÓ) ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ „Ú Â¯‡˘˘
Â˘ÚÈ Ì‰ Ì‚˘ – "‡ËÁ Â· ÔÈ‡˘ Ï·‰" ‡Â‰ Ì‰Ï˘ Ï·‰‰˘ ,˙Â˜ÂÈ˙ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ‰Ê· ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÏ„˙˘ÈÂ
,Ï"Î
,ÌÈÏÂ„‚‰ ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈÁ‡Ï Â‡ ÌÈ¯Â‰Ï ÚÈ„Â‰Ï Â‚‡„È ,˙Â˜ÂÈ˙‰ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈ‚Ó ‡Ï ˙ÚÎ˘ ‰Ï‡ ¯ÙÒ È˙· ÂÏÈÙ‡Â
‰˜„ˆ‰ ÔÈÚ· ÌÈÙ ÏÎ ÏÚ ‚˘ÂÓ Ì‰Ï ˘È˘ Â‡ ,ÍÂÈÁÏ ÂÚÈ‚‰ ˜¯ Ì‡ ,ÂÈ‰È˘ ÏÎÎ ÌÈË˜ – ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÂÎÊÈ Ì‰˘
."‰˘· ˙Á‡" Ï˘ ÌÂÈ‰ ÈÙÏ „ÂÚ ‰˜„ˆ ÌÈÓÚÙ '‚ ÌÈÙ ÏÎ ÏÚ Â˙È˘ –
,4Ë"˘Ú·‰ ˜ÒÙÎ) ‡ˆÓ ‡Â‰ Ì˘ Ì„‡ Ï˘ ÂÂˆ¯˘ ÌÂ˜Ó·Â ,ÂÊÎ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ¯·Î ‰˘È˘ Ú„ÂÈ ‰"·˜‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ
Ì˘˘ ÔÂÂÈÎÓ˘ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ,(‰Ï‚ ÏÚ „ÒÂÈÓ ‡Â‰˘ ‰ÎÂ¯‡· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ¯·Â„ÓÎ ÔÈ·Â¯ÈÚ Ï˘ ÔÈÚ‰ ÏÚ „ÒÂÈÓ
,ÂÏ˘ 'È˘Ú‰ ÁÎ ÌÚ „ÁÈ· Â˙Â‡ÈˆÓ ÏÎ Ì˘ – ÂÏ˘ ÔÂˆ¯‰ ‡Â‰

.'( ראה במאמר סעיף ח1
.' סעיף ד,(( ראה שובה ישראל הב' )שנאמר בשבת שובה2
. ב,( ברכות יז3
. וש"נ.( כש"ט הוספות סמ"ח4
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‰ÁÏˆ‰ – "‰˜„ˆ‰ 'ÈÂ‰ ÍÏ"‰ ÛÎÈ˙ ‰˘ÚÂ – ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆ 'È˘Ú‰ ÁÎ˘ ‰Ó ÂÏ˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÏÚÂÙ ‡ÏÈÓ·
,ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ,"‰˘· ˙Á‡"‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ Ì‚ ÏÏÂÎ ,‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú· Â¯˙Â „ÂÚ˘ ÌÈÓÈ· ‰„Â·Ú· ‰‚ÏÙÂÓ
.‰ÏÂÎ ‰˘‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰‰ÎÂ ‰‰Î ‰Ê· ÛÈÒÂ‰ÏÂ ,ÌÈÏÂ·Ï· ÌÂ˘ ÈÏ· ··Ï ·ÂË·Â ‰ÁÓ˘·Â
˙‡ ÌÈÚÓÂ˘ Ì‰˘ ÔÂÂÈÎÓ Í‡ ,ÌÙÂ‚· Ô‡Î ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡Â ˙‡Ê ÌÈÚÓÂ˘‰ ÂÏ‡Ï Ì‚ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰˘ Ô·ÂÓ ÂÓˆÚÓ
'ÂÎÂ ÌÈ·ÂË‰ ˙ÂÓ˘‰ ÏÎ ÌÚ ÔÂÙÏË ,[¯Â„È˘=] "Ù‡-˜Â‰" ˙ÈÏ‚‡· ‰ÊÏ ÌÈ‡¯Â˜˘ ÈÙÎÂ – 'È‰È˘ ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡· ‰Ê
.·"ÂÈÎÂ ¯˜Â·· ¯ÁÓ Â‡ ‰ÏÈÏ· ÌÂÈ‰ ‰Ê ˙Â„Â‡ Ì‰Ï Â¯ÙÒÈ˘ ‰Ï‡ ÏÎÏ Ì‚Â ,Ì‰ÈÏ‡ Ì‚ ‰ÂÂÎ‰ –
.‰ÏÈÏ· Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ËÏÁ‰‰˘ – ‰Ê· ‰ËÏÁ‰‰ ÌÈÙ ÏÎ ÏÚ ,Ì„Â˜ „Á‡ Ú‚¯ ‰ÙÈÂ
ÌÂÈÏ Ú‚Â· ‡È·Ó 5È"˘¯˘ ÈÙÎ ,‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡·Â ,··Ï ·ÂËÂ ‰ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó ˙‡Ê Â˘ÚÈÂ
."ÌÏ˘ ·Ï·Â ‰ÁÓ˘·" ‰Ê ‰È‰ Ê‡˘ ,ÌÈ¯ÂÙÎ‰
„Á‡ ÏÎÏ ‰Ï‚‰Â ‰‡¯‰ ·ÂË· ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰ËÓÏ ‰·ÂË ‰ÓÈ˙Á ¯Ó‚Â ‰ÓÈ˙Á‰ ‰˙Ú ¯·Î Í˘ÓÂ˙˘Â
.Ï‡¯˘ÈÓ ˙Á‡Â
‰‚ÏÙÂÓ ‰ÁÏˆ‰· ˘Â„˜‰ ÌÂÈ ·¯ÚÂ ,‰‚ÏÙÂÓ ‰ÁÏˆ‰· ‰·Â˘ ˙·˘Â ,‰‚ÏÙÂÓ ‰ÁÏˆ‰· ‰·Â˘ ˙·˘ ·¯Ú 'È‰ÈÂ
.‰‚ÏÙÂÓ ‰ÁÏˆ‰· ,‰˘· ˙Á‡ ,ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ
‡Ï‚Ú·Â ··Ï ·ÂË·Â ‰ÁÓ˘·Â ,ÌÈÓÁ¯·Â „ÒÁ·Â ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰ËÓÏ ÁÈ˘Ó ‡È·‰Ï ‰‚ÏÙÂÓ ‰ÁÏˆ‰·Â
.Ô„È„

. יא,( תשא לג5

יצאו לאור בסדרת "מאמר מבואר":
חוברת א':

"יהי הוי' אלקנו עמנו" תשכ"ד
קונטרס ג' תמוז תש"נ

ביאור המעלה המיוחדת בעבודת היראה והמסירות-נפש; מיוסד על שיחתו הידועה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בג' תמוז תרפ"ז.
@

חוברת ב':

"אני לדודי" תשכ"ו
קונטרס ראש חודש אלול תש"נ

ביאור עבודת חודש אלול "באתערותא דלתתא" אף שמאירים בו י"ג מידות הרחמים – מיוסד על משל אדמו"ר הזקן שהוא "כמלך
בשדה".
@

חוברת ג':

"וידבר גו' זאת חוקת התורה" תשכ"ט
קונטרס י"ב-י"ג תמוז תנש"א

ביאור ארוך בענין "תפילת משה" שהיא תפילת עשיר )על פי משל המדרש "מדינה פלונית חריבה והיא שלך ,גזור שתיבנה" ,מילוי
החסרון בספירת המלכות באופן ד"בנין עדי עד"( ,וההתקשרות העצמית של נשיאי ישראל לעם ישראל.
@

חוברת ד':

"ביום השמיני שלח" תשמ"א
קונטרס שמע"צ שמח"ת תשמ"ח

תוכן ענין שמיני-עצרת ושמחת-תורה בהמשך לכללות חודש תשרי ,כולל ביאור ארוך במאמר חז"ל "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים
טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא".
@

חוברת ה':

"באתי לגני" תשי"א

מאמרו הראשון של כ"ק אדמו"ר מה"מ ,מיוסד על סעיף הראשון בהמשך ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ .מבאר מאמר חז"ל "כל
השביעין חביבין" ,ועבודת "דור השביעי" ,בהמשכת "עיקר שכינה" בתחתונים ע"י פרסום אלקותו יתברך; ומבאר בארוכה את הטעם
שתכלית הכוונה היא בעולם הזה דווקא ,שנעשה "דירה לו יתברך".
@

חוברת ו':

"להבין ענין כתיבת ספר תורה" תש"ל
סיום ספר תורה לקבלת פני משיח

נתינת כח לעבודה למטה ע"י "ויכתוב משה" – המשכת שורש הנשמה ,והשייכות בזה בין משה ומשיח; בחינת "ואמת" בי"ג מדות
הרחמים ובתורה; ביאור נפלא מדוע בחינת "אני הוי' לא שניתי" מתגלה בעולם הזה ובעיקר בנשמות ישראל.
@

חוברת ז':

"שובה ישראל" תשל"ז
קונטרס וא"ו תשרי  -תש"נ

ביאור עבודת התשובה בג' הבחינות של "סור מרע ,ועשה טוב ,בקש שלום" ,שכנגד שמות אלקים ,הוי' ,ואוא"ס שלמעלה מהוי' .ביאור
החילוק שבין תקיעת שופר ואמירת פסוקי שופרות ,וענין השופר גדול דלעתיד לבוא.
@

בכל חוברת – מבוא מפורט אודות המאמר וזמן אמירתו ,תוכן ענינים ,הקדמה וסיכום לכל סעיף ,וביאור מהלך המאמר והמושגים
שנזכרו בו.

לע"נ
הרה"ח הרה"ת ר' מנחם מענדל נ"ע
ב"ר מאיר שלום ע"ה

בליזינסקי
נפטר ה' אדר א' ה'תשנ"ה


לזכות הילד ,חייל בצבאות ה'
מנחם שי'
לרגל הולדתו בט' מנחם אב ,יום הולדת דמשיח,
ולזכות אחותו חיה מושקא שתחי'
ולזכות הוריו
הרה"ת שמואל אלכסדר סענדער שי' ומרת פריידא דאבא לאה שתחי'

ווילשאנסקי
מילאנו ,איטליה


לעילוי נשמת

מרת אסתר בת ראובן
נלב"ע ש"ק כ"ב שבט ה'תשס"ד

תרומת בנה הרה"ח ראובן שי' שאער


לז"נ מרת צפורה ב"ר זימל ע"ה

מוקדש

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לכבוד מאה וארבע שנה להולדתו
יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו התמימים בפרט,
משלוחיו ,חסידיו ,וכלל ישראל  -בכלל
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומיד ממ"ש


נדפס על ידי תלמידי התמימים
תות"ל  -בית משיח 770 -

