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È˙Ï·‰‚ÂÓ
‡˙È‡ּפרׁשתנּו רׁש"י 1ּבמדרׁש ּבפרּוׁש (והּובא ƒ»ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּתֹורה  ׂשיחתן 2על יפה אחא, רּבי אמר ( ִִַַַַָָָָָָָָ

אחר  (נּוסח אבֹות עבדי אבֹות)3ׁשל ּבּתי עבדי ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אליעזר  ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָכּו'

אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹּכפּולה

נּׂשיאינּו4ּברמיזה  רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּומבאר . ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹ

הּתֹורה' ּב'אֹור הּנדּפס הּזקן אדמֹו"ר ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ(ּבמאמר

צדק' ה'צמח הּגהֹות עם צדק' ,5לה'צמח ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּפרׁשתנּו חּיים' ֿ 6ּוב'תֹורת ׁשּלאחרי ּובּדרּוׁשים , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

אּלא 7זה  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי ׁש"הרּבה מה ,( ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּברמיזא" לחּכימא "ּדי (ּכי ֿ 8ּברמיזה" ואףֿעל , ְְְְִִִִִִַַַַָָָ

הּוא  ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָּפיֿכן

ׁשּדּו הּוא ענינּה אליעזר  ׁשל ׁשּפרׁשה ְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָמּׁשּום

ּבין  החּלּוק לכללּות ּדנֹוסף (הינּו, ורבקה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָיצחק

ּבּתי  עבדי ׁשל ו"ׂשיחתן ּבנים" ׁשל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ"ּתֹורתן

ּפרׁשת  מעלת הרי ּבּדרּוׁשים, המבאר ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹאבֹות"

יצחק  ּבׁשּדּו עֹוסקת להיֹותּה ּגם היא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָאליעזר

על  מֹורה ורבקה' יצחק 'יחּוד ענין ּכי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָורבקה).

ּכללּות  ּתכן ׁשּזהּו ונּוקבא' זעירֿאנּפין ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ'יחּוד

ּכל  ׁשעלֿידי מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבֹודת

ונּוקבא', זעירֿאנּפין 'יחּוד ּפֹועלים ְְְְְֲִִִִֵַָָמצוה

לכן  לּבנים", סימן אבֹות ׁש"ּמעׂשה ֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּומּכיון

נּׂשּואי הכ  ּבענין המדּברת זֹו ּפרׁשה ּבּתֹורה ּפלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ורבקה. ְְְִִָָיצחק
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קט.)1 רמז פרשתנו יל"ש ח. פ"ס, מב.)2ב"ר כד, שם.)3פרשתנו שם.)4ב"ר פירש"י ב )5לשון קכז, פרשתנו אוה"ת

ד. צו, ברכה לקו"ת ואילך. לו ע' תקס"ג אדה"ז מאמרי גם וראה גם )6ואילך. וראה ואילך. ד קלז, ואילך. א קלה, תו"ח

ואילך. ד עט, לךֿלך כט.)7תו"ח ע' תר"ס ב.)8סה"מ רפ, סע"ב. רכט, ח"ג ב. כו, ח"א זהר פכ"ב. משלי מדרש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡ מובאe˙L¯t L¯„Óa1 שרה חיי פרשת השבוע, פרשת ƒ»¿ƒ¿«»»»≈

‰¯Bz‰ ÏÚ È"L¯ Le¯Ùa ‡·e‰Â)2 בדברי בפרשתנו הכתוב על ¿»¿≈«ƒ««»
היום' 'ואבוא אברהם עבד ÙÈ‰אליעזר ,‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ יותר ) עדיפה »««ƒ»»»»

Ô˙ÁÈN הסיפורים¯Á‡ ÁÒe) ˙B·‡ È„·Ú ÏL3 המדרש בדברי ƒ»»∆«¿≈»««≈
Ô˙¯BzÓ 'eÎ (˙B·‡ Èza È„·Ú«¿≈»≈»ƒ»»
ÏL ‰L¯t È¯‰L ,ÌÈa ÏL∆»ƒ∆¬≈»»»∆

,‰¯Bza ‰ÏeÙk ¯ÊÚÈÏ‡ בפרשת ¡ƒ∆∆¿»«»
התורה  שרה, חיי פרשת השבוע,

עם  שהתרחש מה את תחילה מספרת

עליו  הטיל אבינו שאברהם מאז אליעזר

ועד  ליצחק אשה למצוא השליחות את

כל  מכן ולאחר רבקה את שפגש

כאשר  ונכפלים חוזרים הפרטים

המשפחה  לבני כך על מספר אליעזר

רבקה Bz¯‰של ÈÙeb ‰a¯‰Â¿«¿≈≈»
במצוות  מרכזיים בדברים רבות הלכות

ÊÈÓ¯a‰התורה ‡l‡ ez ‡Ï4 …ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»
מפורש  שבעלֿפה בתורה ורק בלבד,

בתורה  הדברים כוונת מה ומבואר

שבכתב.

ÈLe¯„a ¯‡·Óe חסידות מאמרי ¿…»ƒ¿≈
eÈ‡ÈOשל eÈ˙Ba¯ אדמו"רי «≈¿ƒ≈

‰Ô˜fחב"ד  ¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa)¿«¬««¿«»≈
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a Òt„p‰«ƒ¿»¿«»
˙B‰b‰ ÌÚ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï¿«∆«∆∆ƒ«»

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰5˙¯B˙'·e , «∆«∆∆¿«
'ÌÈiÁ האמצעי לא דמו"ר «ƒ

e˙L¯t6ÌÈLe¯c·e , »»»≈«¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL7 של החסידות מאמרי ∆¿«¬≈∆

הבאים  בדורות נשיאינו Ó‰רבותינו ,(«
ez ‡Ï ‰¯Bz ÈÙeb ‰a¯‰"L∆«¿≈≈»…ƒ¿
Èc" Èk) "‰ÊÈÓ¯a ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»ƒ«

‡ÊÈÓ¯a ‡ÓÈkÁÏ כאשר כי ," ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»
צורך  ואין לו לרמוז די בחכם, מדובר

במפורש  הדברים את לו ),8לומר
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ש'גופי למרות ¿««ƒ≈

ברמז רק נאמרו ÏLתורה' ‰L¯t»»»∆
‡e‰ ,‰¯Bza ‰ÏeÙk ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆¿»«»
¯ÊÚÈÏ‡ ÏL ‰L¯tL ÌeMÓƒ∆»»»∆¡ƒ∆∆

˙eÏÏÎÏ ÛÒBc ,eÈ‰) ‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ CecL ‡e‰ dÈÚƒ¿»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¿¿»ƒ¿»
˜elÁ‰ הכללי ÏLההבדל Ô˙ÁÈN"Â "ÌÈa ÏL Ô˙¯Bz" ÔÈa «ƒ≈»»∆»ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó‰ "˙B·‡ Èza È„·Ú של והיתרון המעלה ובגלל «¿≈»≈»«¿…»«¿ƒ

ובפירוט, באריכות נאמרים דבריהם אבות' בתי עבדי  של ≈¬‰¯È'שיחתן
˜ÁˆÈ CecLa ˙˜ÒBÚ d˙BÈ‰Ï Ì‚ ‡È‰ ¯ÊÚÈÏ‡ ˙L¯t ˙ÏÚÓ«¬«»»«¡ƒ∆∆ƒ«ƒ¿»∆∆¿ƒƒ¿»

‰˜·¯Â מצד שלה, הנוספת המעלה בגלל גם זו פרשה לכפול ראוי ולכן ¿ƒ¿»
שלה  Â¯·˜‰'התוכן ˜ÁˆÈ „eÁÈ' ÔÈÚ Èk ÏÚלמטה). ‰¯BÓ ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆«

'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈ'ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
וחסידות, בקבלה כמבואר למעלה,

הספירות  (בעשר המידות שבע

פנים  אנפין', 'זעיר נקראות העליונות)

המאיר  האלוקי האור לגבי (כי זעירות

האלוקי  האור שלגבי ובוודאי במוחין

המאיר  האור מהספירות, שלמעלה

ומצומצם) מועט אור הוא במידות,

בחינת  לזכר, נמשלה המידות ובחינת

(האחרונה  המלכות וספירת המשפיע,

בחינת  'נוקבא' נקראת הספירות) מעשר

מ'זעיר  השפע את המקבלת המקבל,

איך  השתלשלות' 'סדר ויש אנפין',

מ'זעיר  האור יומשך כמה ועד וכיצד

(ספירת  ל'נוקבא' (המידות) אנפין'

שתי  בין 'יחוד' יש כאשר אך המלכות),

השפעה  (ויש הללו הבחינות

ולא  המידות של והעומק מהפנימיות

וגילוי  אור תוספת יש מהחיצוניות) רק

e‰fL בין הפנימי החיבור ה'יחוד', ∆∆
הוא ונוקבא, eÏÏk˙ז"א ÔÎz…∆¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Ú¬«»∆»¿∆»
‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆«¿≈»ƒ¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈ' ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿≈«¿ƒ

'‡·˜eÂ למנהג) לומר שנהוג וכפי ¿¿»
ולפי  היום, בתחילת אחת פעם חב"ד

מצווה) כל קיום לפני אחרות נוסחאות

(המידות, הוא בריך קודשא יחוד 'לשם

נוקבא)', (המלכות, ושכינתיה ז"א)

ימשיך  המצוה שקיום היא והכוונה

אלוקי, אור «≈ÔÂÈkÓeƒתוספת
˙B·‡ ‰NÚn"L של מעשיהם ∆«¬≈»

ויעקב יצחק ÌÈaÏ",אברהם ÔÓÈÒƒ»«»ƒ
הדורות, בכל ישראל בני של לעבודתם

ÔÎÏ עניין של הרבה החשיבות בגלל »≈
ונוקבא, ז"א יחוד הפועלות המצוות קיום של העניין כללות שהוא זה,

˜ÁˆÈ È‡eO ÔÈÚa ˙¯a„Ó‰ BÊ ‰L¯t ‰¯Bza ‰ÏtÎ‰À¿¿»«»»»»«¿«∆∆¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»
‰˜·¯Â.למעלה ונוקבא ז"א יחוד כנגד הוא ביניהם והיחוד שהשידוך ¿ƒ¿»
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ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב
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סטר  ......................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )לג
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עאר  .............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה



epzyxtו yxcna `zi`

LÈÂ,האדם עבֹודת ׁשּבכללּות זה ׁשענין לֹומר, ¿≈ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

מׁשּפיע  'יחּוד ונּוקבא', זעירֿאנּפין ְְְְְִִִִֵַַַָ'יחּוד

הּצּוּוי  מצוה. ּבכל ּבפרטּיּות יׁשנֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּומקּבל',

היא  הּמצוה מעׂשה על מּלמעלה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹ(ּונתינתּֿכח)

'המקּבל'. הּוא הּמצוה ועצם 'מׁשּפיע', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּבחינת

הּצּוּוי, עלֿידי (הּבא הּמצוה ׁשּמעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָונמצא,

וגם  ּומקּבל'. מׁשּפיע 'יחּוד הּוא הּמצוה) ְְְְְִִִֵַַַַַָוגּוף

ענינים  ׁשני יׁש ּגּופא וכּונת 9ּבּמצוה טעם , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

הּמצוה) (וכּונת טעם עצמּה. והּמצוה ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָהּמצוה,

היא  עצמּה והּמצוה 'מׁשּפיע', ּבחינת ְְְְְִִִִַַַַַָָהּוא

(ׁשּבּה הּמצוה ׁשּבמעׂשה ונמצא, 'מקּבל'. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת

הּוא  עצמּה) והּמצוה הּמצוה, טעם ְְְְְִִִִַַַַַָָָָנכללים

ּבאדם  ׁשּגם זאת, ועֹוד ּומקּבל'. מׁשּפיע ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ'יחּוד

ּכּונת  ענינים, ׁשני יׁשנם הּמצוה את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוׂשה

היא  הּמצוה ּכּונת הּמצוה. ּגּוף ועׂשּית ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָהּמצוה

ּבחינת  היא הּמצוה ועׂשּית 'מׁשּפיע', ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָּבחינת

'יחּוד  נהיה הּמצוה ׁשּבעׂשּית נמצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ'מקּבל'.

ּומקּבל'. ְְִֵַַַמׁשּפיע

LÈÂ את העֹוׂשה ׁשּבאדם ּדזה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְִֶֶֶֶֶָָָָָ

הּמצוה  ּכּונת ענינים, ׁשני יׁשנם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמצוה

ּבלא  הּנעׂשה ּבמעׂשה ּגם הּוא הּמצוה, ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָֹועׂשּית

למעׂשה  הּגֹורמת הּמחׁשבה יׁשנּה ׁשהרי ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכּונה,

הּבאּור  לֹומר ויׁש הּמעׂשה. עצם על נֹוסף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה,

הּדּבּור, ּכח לגּבי אחר ּבמקֹום מבאר ּדהּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבזה,

הּמחׁשבה  קדימת עלֿידי ּבא ּדּבּור ּומה 10ׁשּכל , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

מחׁשבה, ּבלי ׁשּמדּבר מי ׁשּיׁש רֹואים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלפעמים

אחר. ּבזמן ּבמחׁשבּתֹו זה ׁשהיה מּׁשּום זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהרי

הּמעׂשה, לכח ּבנֹוגע ּגם לֹומר יש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹועלּֿדרֿזה

ּבלא  הנעׂשה מעׂשה ׁשל מציאּות ׁשּיׁש ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹּדאף
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(ÁkŒ˙È˙e) Èeev‰ ֿ הקדוש של «ƒ¿ƒ«…«
NÚÓ‰ברוךֿהוא ÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»««¬≈

'ÚÈtLÓ' ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ«
אנפין' 'זעיר בחינת כנגד המכוון

‰e‡(המידות), ‰Âˆn‰ ÌˆÚÂ¿∆∆«ƒ¿»
'Ïa˜Ó‰',הציווי את ומקבל הקולט «¿«≈

(ספירת  'נוקבא' בחינת כנגד המכוון

NÚnL‰המלכות). ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬≈
‰Âˆn‰בפועל המצווה (‰a‡קיום «ƒ¿»«»

‰Âˆn‰ Ûe‚Â ,Èeev‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
בפועל  המצווה את לעשות כדי שהרי

הציווי  בין חיבור לפעול צריך

ÚÈtLÓלמעשה  „eÁÈ' ‡e‰ (ƒ«¿ƒ«
וגוף Ïa˜Óe'(הציווי) (עצם ¿«≈

המצוה).

‡Ùeb ‰Âˆna Ì‚Â עצמהLÈ ¿««ƒ¿»»≈
ÌÈÈÚ ÈL9 שתי בדוגמת שהם ¿≈ƒ¿»ƒ

ו'מקבל', 'משפיע' של אלו בחינות

‰Âˆn‰Â ,‰Âˆn‰ ˙eÎÂ ÌÚË««¿«»««ƒ¿»¿«ƒ¿»
(‰Âˆn‰ ˙eÎÂ) ÌÚË .dÓˆÚ«¿»««¿«»««ƒ¿»

המצווה של והעניין ‰e‡התוכן
‰Âˆn‰Â ,'ÚÈtLÓ' ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«¿«ƒ¿»

dÓˆÚ המצווה עצם ‰È‡וגוף «¿»ƒ
'Ïa˜Ó' ˙ÈÁa את ומקבל שקולט ¿ƒ«¿«≈

המצווה. של הרוחני «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,התוכן
daL) ‰Âˆn‰ ‰NÚÓaL∆¿«¬≈«ƒ¿»∆»
המצווה  של המעשית בפעולה

ÌÈÏÏÎ יחד ומתחברים ומתאחדים ƒ¿»ƒ
‰Âˆn‰Â ,‰Âˆn‰ ÌÚË«««ƒ¿»¿«ƒ¿»

„eÁÈ' ‡e‰ (dÓˆÚ פנימי חיבור «¿»ƒ
Ïa˜Óe'.של ÚÈtLÓ«¿ƒ«¿«≈

,˙‡Ê „BÚÂ משפיע 'יחוד עניין ¿…
אחת  בכל ביטוי לידי בא ומקבל'

נוספת  בדרך Ì„‡aמהמצוות ÌbL∆«»»»
‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ רק ולא »∆∆«ƒ¿»

עצמה ÌÈÈÚ,במצווה ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
‰Âˆn‰ ˙ek ועניינה המצווה של התוכן על וחושב מכוין שהאדם כפי «»««ƒ¿»

‰Âˆn‰ Ûeb ˙iNÚÂ.בפועל המצווה את מקיים שהאדם ek˙כפי «¬ƒ««ƒ¿»«»«

‰Âˆn‰האדם ידי ‰Âˆn‰על ˙iNÚÂ ,'ÚÈtLÓ' ˙ÈÁa ‡È‰ «ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ««¬ƒ««ƒ¿»
aבפועל  ‡È‰'Ïa˜Ó' ˙ÈÁ שהמעשה היא והמטרה התכלית שהרי ƒ¿ƒ«¿«≈

הכוונה. מתוך יהיה ‰Âˆn‰בפועל ˙iNÚaL ‡ˆÓ בפועל וקיומה ƒ¿»∆«¬ƒ««ƒ¿»
‰È‰בפועל Ïa˜Óe'.נפעל ÚÈtLÓ „eÁÈ' ƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿«≈

‰Êc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿∆
‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ Ì„‡aL∆»»»»∆∆«ƒ¿»
˙ek ,ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ«»«

‰Âˆn‰ המשפיע בחינת שהיא «ƒ¿»
‰Âˆn‰ ˙iNÚÂ בחינת שהיא «¬ƒ««ƒ¿»

מצווה  מקיים כשאדם ולכן המקבל,

ומקבל, משפיע יחוד פועל הוא הרי

‡Ïa ‰NÚp‰ ‰NÚÓa Ìb ‡e‰«¿«¬∆««¬∆¿…
,‰ek המצווה קיום שבזמן מבלי «»»

על  ובמחשבתו בליבו יכוון האדם

המצווה, של והמהות ≈¬∆È¯‰Lהתוכן
במצווה כוונה לאדם אין אם «¿∆dLÈגם

‰NÚÓÏ ˙Ó¯Bb‰ ‰·LÁn‰««¿»»«∆∆¿«¬∆
‰NÚn‰ ÌˆÚ ÏÚ ÛÒB ,‰Ê∆»«∆∆««¬∆
שהוא  לפני רגע חושב אדם כל שהרי

לבדה  זו ומחשבה מסויים מעשה עושה

בקיום  שגם כך משפיע, בחינת היא

בחינת  הן יש כוונה, ללא מצווה

מקבל. בחינת והן משפיע

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ עניין ¿≈««≈»∆
בלבד, במחשבה שקיים ה'משפיע'

כוונה, ÌB˜Óaללא ¯‡·Ó ‰p‰c¿ƒ≈¿…»¿»
¯Á‡,החסידות Ákבתורת Èa‚Ï «≈¿«≈…«

¯eac ÏkL ,¯eac‰ מן יוצא ללא «ƒ∆»ƒ
˜„ÓÈ˙הכלל, È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈¿ƒ«

‰·LÁn‰10, חושב האדם תחילה ««¿»»
מדבר  הוא כך אחר ורק לדבר, מה

LiL ÌÈ‡B¯ ÌÈÓÚÙlL ‰Óe«∆ƒ¿»ƒƒ∆≈
ÈÏa ¯a„nL ÈÓ והקדמה הכנה ƒ∆¿«≈¿ƒ

הדיבור,LÁÓ·‰של Ê‰לפני È¯‰ «¬»»¬≈∆
‰Ê ‰È‰L ÌeMÓ שאותו העניין ƒ∆»»∆

היה  מחשבה, ללא עכשיו מדבר הוא

¯Á‡ ÔÓÊa Bz·LÁÓa,בעבר ¿«¬«¿ƒ¿««≈
מהמחשבה  כתוצאה הוא כעת והדיבור

להסבר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ההיא. בדומה ¿«∆∆∆
הדיבור, כוח לגבי Ìbזה ¯ÓBÏ ˘È≈««

,‰NÚn‰ ÁÎÏ Ú‚Ba בעת משתמש הוא שבו האדם של הכוח הוא ¿≈«¿…«««¬∆
מעשית, מצוה Ïa‡קיום ‰NÚ‰ ‰NÚÓ ÏL ˙e‡ÈˆÓ LiL Û‡c¿«∆≈¿ƒ∆«¬∆««¬∆¿…
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ז g"nyz'd oeygxn a"k ,dxyÎiig zyxt zay

ׁש להלכה ּגם ונֹוגע הּצריכים ּכּונה, מעׂשים ּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מּכלֿמקֹום  מֹועילים, אינם ּכּונה ּובלא ְִִִֵַַָָָָָָָֹּכּונה,

מעׂשה, לידי הּבא ּדבר ׁשּכל לֹומר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהכרח

נעׂשה  ואם ּבמחׁשבה, לפניֿזה ׁשהיה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהכרח

על  ׁשהיתה לֹומר צרי עלּֿכרח - מחׁשבה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָּבלי

להלכה  ׁשּבנֹוגע אּלא לפניֿזה. מחׁשבה איזֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה

אינּה אחר ּבזמן ׁשהיתה זֹו מחׁשבה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי

לעּכּובא  אם מֹועיל, אינֹו הּמעׂשה ולכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמסּפיקה,

ּכאן  ואין אחר, ּבמקֹום וכּמבאר לכתחלה. רק ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹאֹו

ׁשּבכל  מּובן, זה ּומּכל ּבזה. להארי ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָהּמקֹום

ּומקּבל'. מׁשּפיע 'יחּוד יׁשנֹו ְְְְִִִֵֶַַַָמצוה

‰p‰Â'ּומקּבל מׁשּפיע ּד'יחּוד ּגּופא זה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הּוא  ׁשּבזה הּמעׂשה הרי ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָׁשּבמצֹות,

'יחּוד 11העקר  מענין לזה ּדּוגמא לֹומר ויׁש , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

האבֹות, ּבמעׂשה ׁשהּוא ּכפי ּומקּבל' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומׁשּפיע

יצחק  ׁשּדּו ּבענין ּדהּנה ורבקה. יצחק ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָּבׁשּדּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו היתה, ּבזה הּמּטרה הרי 12ורבקה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּוכתיב  יצחק, את לֹו ואּתן זרעֹו את ּכי 13וארּבה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּנֹולד  יעקב על ּדקאי זרע, ל יּקרא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹביצחק

והרי 14מּיצחק  יׂשראל, עם ּכל נֹולד ּומּמּנּו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

רבקה, עלֿידי היתה הּלידה עקר הרי זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבענין

ׁשהענין  ּדכמֹו הענין, ּוכּפׁשטּות ה'ּמקּבל'. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא

והּידיעה  ההכנה ׁשּתהיה אפׁשר האב, מּצד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּוא

הּלידה  אבל הּתֹולדֹות, יהיּו אי ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָוההׁשערה

רבקה. ּדהינּו האם, עלֿידי  היא ּבהתּגּלּות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעצמּה

"אברהם  ּברּוחנּיּות, ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר ְְְִֵֵֶַַַָָָויׁש

הּנׁשים" את מגּירת וׂשרה האנׁשים, את ,15מגּיר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מעלה  ׁשּיׁש ורבקה, ּביצחק ּגם היה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכן
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מי"ז.)11 פ"א ג.)12אבות כד, יב.)13יהושע כא, הל')14וירא רמב"ם וראה טו. כח, ויצא פירש"י א. לא, נדרים ראה

ה"ז. פ"י מלכים הל' הכ"א. פ"ט ה.)15נדרים יב, לךֿלך פירש"י ד. פפ"ד, יד. פל"ט, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰ek של והקדמה הכנה מבלי מעשה יעשה שאדם יתכן שבפועל למרות «»»

המעשה, ומהות תוכן על ÌÈNÚÓכוונה LiL ‰ÎÏ‰Ï Ìb Ú‚BÂ גם ¿≈«««¬»»∆≈«¬ƒ
המצוות  ÌÈÏÈÚBÓבקיום ÌÈ‡ ‰ek ‡Ï·e ,‰ek ÌÈÎÈ¯v‰«¿ƒƒ«»»¿…«»»≈»ƒƒ

נעשו, לא È„ÈÏוכאילו ‡a‰ ¯·c ÏkL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿∆¿≈««∆»»»«»ƒ≈
ŒÈÙÏ ‰È‰L Á¯Î‰a ,‰NÚÓ«¬∆¿∆¿≈«∆»»ƒ¿≈

,‰·LÁÓa ‰Ê לא אדם שהרי ∆¿«¿»»
לו  שתהיה בלי פעולה שום עושה

על קודם  מסויימת מחשבה לפחות לכן

NÚ‰כך  Ì‡Â כעתÈÏa ¿ƒ«¬»¿ƒ
‰·LÁÓ הביצוע ŒÏÚבעת - «¬»»«

ÏÚ ‰˙È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯k»¿¬»ƒ«∆»¿»«
‰ÊŒÈÙÏ ‰·LÁÓ BÊÈ‡ ‰Ê∆≈«¬»»ƒ¿≈∆

ÎÏ‰Ï‰בעבר. Ú‚BaL ‡l‡∆»∆¿≈««¬»»
È¯‰ להיות חייב שהמעשה במקום ¬≈

È‰L˙‰בכוונה  BÊ ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»
¯Á‡ ÔÓÊa ביצוע בשעת כעת, ולא ƒ¿««≈

בפועל, ÈtÒÓ˜‰,המעשה dÈ‡≈»«¿ƒ»
,ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰NÚn‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¬∆≈ƒ

‡·ekÚÏ Ì‡ מסויימים במקרים  ƒ¿ƒ»
כאילו  נחשב זה והרי מעכב הדבר

נעשתה  לא ¯˜הפעולה B‡«
‰ÏÁ˙ÎÏ ובדיעבד כראוי, איננה ¿«¿ƒ»

נחשבת. כן «…¿»¿nÎÂ·‡¯הפעולה
Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿≈«

‰Êa CÈ¯‡‰Ï ÌB˜n‰. «»¿«¬ƒ»∆
‰ÂˆÓ ÏÎaL ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆¿»ƒ¿»
כוונה  מתוך היה המצווה קיום אם בין

היה  המצווה קיום אם ובין הראויה

המצווה  קיום אם ובין בלבד, במחשבה

או  כוונה סמך על מחשבה, ללא היה

בעבר, שהייתה 'eÁÈ„מחשבה BLÈ∆¿ƒ
'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ פועלת והמצווה «¿ƒ«¿«≈

אלוקי. אור תוספת של וגילוי המשכה

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚa ‰p‰Â עצמו ¿ƒ≈¿ƒ¿»∆»
'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ „eÁÈ'c¿ƒ«¿ƒ«¿«≈

,˙BˆÓaL חיבור ידי על הנפעל ∆«ƒ¿
(בחינת  שבמצווה והמחשבה הכוונה

(בחינת  המצוה מעשה עם משפיע)

ÊaL‰מקבל) ‰NÚn‰ È¯‰¬≈««¬∆∆»∆
המקבל) ‰Ú˜¯(בחינת ‡e‰11, אבות בפרקי במשנה ז"ל חכמינו כמאמר »ƒ»

המעשה', אלא עיקר המדרש ÊÏ‰'לא ‡Ó‚ec ¯ÓBÏ LÈÂ זה לעניין ¿≈«¿»»∆
והמקבל, המשפיע ביחוד העיקר היא המקבל 'eÁÈ„שבחינת ÔÈÚÓ≈ƒ¿«ƒ

˜ÁˆÈ CecLa ,˙B·‡‰ ‰NÚÓa ‡e‰L ÈÙk 'Ïa˜Óe ÚÈtLÓe«¿ƒ«¿«≈¿ƒ∆¿«¬≈»»¿ƒƒ¿»
‰˜·¯Â.ומבאר שממשיך כפי העיקר, היא המקבל בחינת בו p‰c‰שגם ¿ƒ¿»¿ƒ≈

BÓk ,‰˙È‰ ‰Êa ‰¯hn‰ È¯‰ ‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ CecL ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬≈««»»»∆»¿»¿
·e˙kL12,אבינו אברהם על אומר שהקדושֿברוךֿהוא יהושע בספר ∆»

˙‡ BÏ Ôz‡Â BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆
·È˙Îe ,˜ÁˆÈ13˜ÁˆÈ· Èk ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»

È‡˜c ,Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ההבטחה ƒ»≈¿»«¿»≈
אבינו) (לאברהם לך יקרא ביצחק 'כי

מכוונת  ÏBpL„זרע' ·˜ÚÈ ÏÚ««¬…∆«
˜ÁˆiÓ14, בנו מישמעאל, ולא ƒƒ¿»

אבינו, אברהם של ∆epnÓeƒהאחר
אבינו ÌÚמיעקב Ïk „ÏB«»«

,Ï‡¯NÈ והתכלית שהמטרה ונמצא ƒ¿»≈
עם  לידת היא ורבקה יצחק שידוך של

ויעקב, יצחק אברהם מהאבות, ישראל

‰Ê ÔÈÚa È¯‰Â את יוליד שיצחק «¬≈¿ƒ¿»∆
‰È˙‰יעקב  ‰„Èl‰ ¯˜Ú È¯‰¬≈ƒ««≈»»¿»

‡È‰L ,‰˜·¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆ƒ
,ÔÈÚ‰ ˙eËLtÎe .'Ïa˜n'‰«¿«≈¿«¿»ƒ¿»
שיש  העניין, בתוכן הוא שכך והעובדה

ביחס  ל'מקבל' מיוחדת ומעלה יתרון

גם  הוא שכך מזה גם מובנת ל'משפיע',

בפועל  ÔÈÚ‰Lבמציאות BÓÎcƒ¿∆»ƒ¿»
הולד לידת ‰‡·,של „vÓ ‡e‰ƒ«»»

‰Î‰‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«¬»»
eÈ‰È CÈ‡ ‰¯ÚL‰‰Â ‰ÚÈ„i‰Â¿«¿ƒ»¿««¿»»≈ƒ¿
dÓˆÚ ‰„Èl‰ Ï·‡ ,˙B„ÏBz‰«»¬»«≈»«¿»

˙elb˙‰a בפועלומציאות‡È‰ ¿ƒ¿«ƒ
‰˜·¯ eÈ‰c ,Ì‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈¿«¿ƒ¿»
וגם  העניין, ברוחניות גם מובן ומזה

המצוות  בקיום ומקבל משפיע בעניין

(בחינת  המעשה לעניין יתרון שיש

והמחשבה  הכוונה עניין על מקבל)

משפיע). (בחינת

ÔkL ¯ÓBÏ LÈÂ ומעלה יתרון שיש ¿≈«∆≈
ה'משפיע' על ב'מקבל' ‰e‡מיוחדת

ישראל  בני לידת בעניין רק לא

אלא  כפשוטו והאמהות »Ìbמהאבות
,˙eiÁe¯a של הרוחנית בפעולה ¿»ƒ

דורם בני על והאמהות i‚Ó¯האבות Ì‰¯·‡" השכינה כנפי תחת ומכניס «¿»»¿«≈
בה' להאמין ‰ÌÈLp"ומלמד ˙‡ ˙¯i‚Ó ‰¯NÂ ,ÌÈL‡‰ ˙‡15, ∆»¬»ƒ¿»»¿«∆∆∆«»ƒ

‰˜·¯Â ˜ÁˆÈa Ìb ‰È‰ ÔkL ורבקה האנשים על השפיע שיצחק ∆≈»»«¿ƒ¿»¿ƒ¿»
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epzyxtח yxcna `zi`

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו והגם רבקה. 16ּבפעּולת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

אמרּו מּכלֿמקֹום כּו', לכּבֹוׁש ּדרּכֹו ְְְִִִַָָָָהאיׁש

(ּבתמיהה),17רז"ל  ּכֹוסס חּטין חּטין, מביא אדם ְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אׁשר  הּלחם את האֹופה האּׁשה להיֹות ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּצריכה

האדם  יחיה הוי'18עלֿידֹו ּפי "מֹוצא עלֿידי , ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמצֹות,18ׁשּבֹו" למעׂשה ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּבֹו, ה'ּנּוקבא' ּבחינת הּוא ּבזה ְְִִֶֶֶַַָָָָׁשהעּקר

העקר. הּוא ֲִֶַַָָהּמעׂשה

‰p‰Âׁשעלֿידֹו ּכפׁשּוטֹו, ּבׁשּדּו ׁשהּוא ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַָ

ׁשּכתּוב  מה ּומלאּו19מקּימים ּורבּו ּפרּו ְְְְְִִֶַַָ

ּגםּֿכן  הּוא עלּֿדרֿזה וכבׁשּוה, הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָאת

מעׂשה  ׁשלמּות ׁשעלֿידי הּמצֹות, מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַעלֿידי 

הארץ  את "מלא ּו ׁשּיהיה ּפֹועלים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָהּמצֹות

יׂשראל  ארץ את ּכֹולל ׁשּזה ּבפׁשטּות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָוכבׁשּוה"

ּכן, על ויתר עממין, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּכפׁשּוטּה,

"ּגבּול את ה' עממין,20"ירחיב עׂשר ארץ , ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

וקדמֹוני  קניזי קיני "מלאּו21ּכֹולל לענין ועד , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַ

ּכל  ּכֹולל  ׁשּזה ּו ּכפׁשּוטֹו, וכבׁשּוה" הארץ ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָאת

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹונה הּלזֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָהארץ

יתּבר לֹו ּדירה עֹוׂשים ׁשּבּה ְִִִִֵֶֶָָָָמּמּנה,

(אּון 22ּבתחּתֹונים  וחי ּדר יתּבר ׁשהּוא הינּו , ְְְְְִִֵֶַַַָָ

ּבּדירה  ׁשּכתּוב 23לעּבט) מה ויקּים לגּני 24. ּבאתי ְְִִִִֶֶַַַַָָָֻ
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ב.)16 סה, ובפירש"י.)17יבמות א סג, ואילך.)18שם סע"ב יג, צו לקו"ת עה"פ. להאריז"ל ל"ת וראה ג. ח, עקב ע"פ

כח.)19ועוד. א, ח.)20בראשית יט, שופטים כ. יב, ועוד.)21ראה שם. ראה מספרי שם, שופטים רפל"ו.)22פירש"י תניא

ועוד.)23 ואילך. תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת ה'שי"ת.)24ראה לגני באתי המשך וראה א. ה, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנשים, על ¯·˜‰השפיעה ˙ÏeÚÙa ‰ÏÚÓ LiL הנשים את 'לגייר' ∆≈«¬»ƒ¿«ƒ¿»

האנשים. את 'לגייר' יצחק של פעולתו Lעל Ì‚‰ÂeÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ «¬«∆»¿«≈
Ï"Ê16'eÎ LBaÎÏ Bk¯c LÈ‡‰ על מצווה שהאיש בגמרא כמבואר , «»ƒ«¿ƒ¿

את  ומלאו ורבו 'פרו שנאמר כך על מצווה האשה ואין ורביה פריה מצות

לכבוש, דרכו ו'איש וכבשוה' הארץ

ולכאורה  לכבוש', דרכה אשה ואין

הן  הלידה, ענין שעיקר מזה משמע

של  במובן לידה והן כפשוטה לידה

ולאשה, לאיש שייך רוחנית השפעה

ומעלה  יתרון שיש כאן כמבואר לא

בחינת  האשה, בפעולת מיוחדת

והן  כפשוטה בלידה הן המקבל,

הנשים') את ('מגיירת רוחנית בהשפעה

Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ17 ƒ»»»¿««
ÒÒBk ÔÈhÁ ,ÔÈhÁ ‡È·Ó Ì„‡»»≈ƒƒƒƒƒ≈

,(‰‰ÈÓ˙a) שרבי בגמרא (כמסופר ƒ¿ƒ»
לו: ואמר הנביא אליהו את פגש יוסי

אשה  במה - עזר' לו 'אעשה כתיב

מביא  אדם לו: אמר לאדם? עוזרתו

זקוק  הוא [אלא ? כוסס חיטין - חיטין

לעשות  כדי אשתו של לעזרה

לובש? פשתן - פשתן לחם] מהחיטים

כדי  אשתו של לעזרה זקוק הוא [אלא

נמצאת  לא בגד] מהפשתן לעשות

רגליו?), על ומעמידתו עיניו מאירה

החיטים  את בשיניו כוסס האדם ואין

אלא  מהשדה מביא «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰שהוא
˙‡ ‰ÙB‡‰ ‰M‡‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ»»»∆
‰ÈÁÈ B„ÈŒÏÚ ¯L‡ ÌÁl‰«∆∆¬∆«»ƒ¿∆

Ì„‡‰18Èt ‡ˆBÓ" È„ÈŒÏÚ , »»»«¿≈»ƒ
"BaL 'ÈÂ‰18, בקבלה כמבואר ¬»»∆

'כי  עקב בפרשת הכתוב על וחסידות

שהאדם  האדם', יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם, יחיה לבדו הלחם על לא

האלקית  מהחיות אלא עצמו הגשמי מהלחם וחיות כוח  שואב לא לחם האוכל

מתקיים. הלחם שממנה הוי' פי מעלת fÓe‰'מוצא אודות לעיל מהמבואר ƒ∆
לגבי  והן ברוחניות) וגם כפשוטו (גם הלידה לגבי הן המקבל, בחינת האשה,

שלה, בעזרה הבעל של ‰Bˆn˙,הצורך ‰NÚÓÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿«¬≈«ƒ¿
‡e‰ ‰NÚn‰ ,BaL '‡·˜ep'‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰Êa ¯wÚ‰L∆»ƒ»»∆¿ƒ««¿»∆««¬∆

¯˜Ú‰ כמבואר שבמצוות, והמחשבה הכוונה לגבי ומעלה יתרון לו ויש »ƒ»
לעיל.

‰Ó ÌÈÓi˜Ó B„ÈŒÏÚL ,BËeLÙk CecLa ‡e‰L ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¿ƒƒ¿∆«»¿«¿ƒ«
·e˙kL19,‰eL·ÎÂ ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓe e·¯e e¯t וכוונת ∆»¿¿ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

את  ימלאו האדם שבני זו לתוצאה לבוא בשביל היא מלכתחילה השידוך

אותה, ו'יכבשו' (העולם) È„ÈŒÏÚהארץ ÔkŒÌb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«≈«¿≈
,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ,שידוך של הרוחנית לפעולה דומה הרוחנית שפעולתו «¬≈«ƒ¿

ומקבל, משפיע ‰Bˆn˙יחוד ‰NÚÓ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚL כאשר ∆«¿≈¿≈«¬≈«ƒ¿
בשלימות  זו עבודה מקיימים

ÌÈÏÚBtישראל È‰iL‰בני ¬ƒ∆ƒ¿∆
"‰eL·ÎÂ ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓ"ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

,˙eËLÙa (העולם)שכל הארץ ¿«¿
הקדושה  לצד 'כבושה' ∆∆fL‰תהיה

Ï‡¯NÈ'הארץ' ı¯‡ ˙‡ ÏÏBk≈∆∆∆ƒ¿»≈
,dËeLÙk ישראל בני כניסת שעד ƒ¿»

זו  ארץ היתה הארץ, ו'כיבוש' לארץ

,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ı¯‡ כך ואחר ∆∆ƒ¿»¬»ƒ
ישראל, בני ידי על 'נכבשת' היא

,Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂ בלבד זו לא ¿∆∆«≈
העמים  שבעת ארץ את ש'כובשים'

‡˙אלא  '‰ ·ÈÁ¯È"«¿ƒ∆
"EÏe·b20, כיבוש ‡¯ıעל ¿¿∆∆

ÈÈ˜ ÏÏBk ,ÔÈÓÓÚ ¯NÚ∆∆¬»ƒ≈≈ƒ
ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜21, שלושה ארץ ¿ƒƒ¿«¿ƒ

האמורים  השבעה על נוספים עמים

ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓ" ÔÈÚÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆»»∆
,BËeLÙk "‰eL·ÎÂ שמלבד ¿ƒ¿»ƒ¿

לצד  המורחבת ישראל ארץ 'כיבוש'

'מלאו  עניין את גם פועלים הקדושה,

כולו  העולם כל לגבי הארץ' את

BÊl‰ ı¯‡‰ Ïk ÏÏBk e‰fL∆∆≈»»»∆«≈
ÔBzÁz ÔÈ‡L ‰BzÁz‰««¿»∆≈«¿

,‰pnÓ ‰hÓÏ בספר כמבואר  ¿«»ƒ∆»
שתכ  של התניא והמטרה הכוונה לית

העולמות  בבריאת נשלמת לא הבריאה

הוא  כעת מצבם לגביהם כי העליונים

היא  התכלית אלא עולמות, לברוא כדי ממקורו האלוקי האור של ירידה

ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי העולם התחתון, הזה העולם בריאת

ידי  על  נשלמת הזו והתכלית התחתונה daLוהכוונה הגשמית בארץ ∆»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÈNBÚ להשראת ראוי אלקות מקום וגילוי השכינה ƒƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a22¯c C¯a˙È ‡e‰L eÈ‰ ËaÚÏנמצא , Ôe‡) ÈÁÂ ¿«¿ƒ«¿∆ƒ¿»≈»¿«∆¿
חי  Èca¯‰והוא עניין 23) ששלימות בחסידות ה'דירה וכמבואר «ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא  כאשר היא למעלה,דר בתחתונים' שהוא כמו למטה כאן

ועניין  מועטת, הארה רק ולא האלקות ומהות עצמות של התגלות שיש היינו

המצוות, מעשה ידי על נפעל להיות Ìi˜ÈÂזה יהפוך העולם 'דירה'כאשר ƒÀ«
בעצמו, e˙kL·לקדושֿברוךֿהוא ‰Ó24 ֿ שהקדושֿברוך השירים בשיר «∆»
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ט g"nyz'd oeygxn a"k ,dxyÎiig zyxt zay

עקרי  ׁשהיה למקֹום לגנּוני, "לגּני כּלה, ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָאחֹותי

ׁשהּו25ּבתחלה" זאת ועֹוד ׁשל , ּגּנֹו נקרא א ְְְִִֶֶַַָָֹ

וטּיּול  ּתענּוג ׁשל מקֹום הינּו ,26הּקּב"ה, ְְֲִֶַַַָָָ

ויׁש יׂשראל. עם ּכביכֹול ּבֹו מטּיל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהּקּב''ה

ּדלעתידֿלבא  ׁשהּגּלּוי מה עם קׁשּור ׁשּזה ְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלֹומר,

חּוצה  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות ּבהפצת ,27ּתלּוי ְְֲִִַַַַַָָָָ

ּבׁשם  נקרא הּתֹורה ּפנימּיּות לּמּוד ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשהרי

ּברמּב"ם  (ּכמבאר ּובגן' ּבפרּדס ּומּזה 28'טּיּול ,( ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּפנימּיּות  ּבפרּדס טּיּול לגּני", "ּבאתי לענין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבאים

"ּתֹורה  ּגּלּוי ּכׁשּיהיה לעתידֿלבא, ְְִִִֶֶֶַָָָָֹהּתֹורה

עפר 29חדׁשה" ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו זה 30, וכל , ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָ

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא ְֲִִֶַַַָָָיהיה
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עה"פ.)25 28.)26שהש"ר שבהערה שיחות גם בתחילתו.)27ראה קה"ת) (הוצאת בכש"ט נדפס – דהבעש"ט אגה"ק

ס"א )28ובכ"מ. תשל"ה) שלאח"ז והתוועדויות כסלו י"ט (משיחות הרמב"ם על "הדרן" וראה הי"ג. פ"ד יסוה"ת הל'

וש"נ. . 123 ע' חכ"ו לקו"ש בשוה"ג. 6 ג.)29הערה פי"ג, ויק"ר יט.)30ראה כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לכנסת אומר È˙‡a","‰lÎהוא È˙BÁ‡ Èp‚Ï כך על ואמרו »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»

במדרש  ז"ל Èe‚Ï,חכמינו Èp‚Ï" היחוד È‰L‰שלי מקום ÌB˜ÓÏ ¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»
"‰ÏÁ˙a È¯˜Ú25 בתחילת בעולם השכינה השראת היתה שבו למקום ƒ»ƒ«¿ƒ»

שם הבריאה  במדרש (וכמבואר

עיקר  הבריאה שבתחילת לכך שהכוונה

בעולם  היתה השכינה והשראת גילוי

חטאים  כאן שנעשו ואחרי הזה,

לרקיע  עד למעלה, השכינה נסתלקה

כך  ואחר שבעה השביעי, עמדו

הורידו  הטובים שבמעשיהם צדיקים

לרקיע, מרקיע בחזרה השכינה את

(וכל  השביעי שהוא רבנו ומשה

המשכת  את השלים חביבין) השביעין

הקמת  בעת בארץ למטה השכינה

גילוי  עיקר להיות חזר ואז המשכן

בתחילת  כמו בעולם השכינה והשראת

e‰L‡הבריאה) ˙‡Ê „BÚÂ דווקא ¿…∆
הגשמי  הזה ÏLהעולם Bpb ‡¯˜ƒ¿»«∆
eÈ‰ ,‰"aw‰ דירה בית רק לא «»»«¿

שהוא  'גן' אלא המוכרח דבר ÏeiËÂשהוא ‚eÚz ÏL ÌB˜Ó26, »∆«¬¿ƒ
.Ï‡¯NÈ ÌÚ ÏBÎÈ·k Ba ÏiËÓ ‰"aw‰L∆«»»¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈

‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ של באופן בעולם השכינה ו'דירת' התגלות של זה עניין ¿≈«∆∆

כביכול, Èelb‰Lתענוג, ‰Ó ÌÚ ¯eL˜ בעולם האלוקות של »ƒ«∆«ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc של והכוונה התכלית במילואה תושלם שאז המשיח, בימות ƒ¿»ƒ»…

בתחתונים' ‰Bz¯‰'דירה ˙eiÓÈt ˙BÈÚÓ ˙ˆÙ‰a ÈeÏz»«¬»«««¿¿ƒƒ«»
‰ˆeÁ27, המשיח מלך כדברי »

'אימתי  הבעלֿשםֿטוב לשאלת במענה

אדוני, יבוא מתי מר', אתי ≈¬∆È¯‰Lקא
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÏ Ìb«ƒ¿ƒƒ«»
 ֿ הבעלֿשם תורת של המעינות שהיא

Òc¯Ùaטוב  ÏeiË' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿≈
Ì"aÓ¯a ¯‡·Ók) 'Ô‚·e28,( ¿««¿…»»«¿«

לפרדס  ל'כניסה' רק הכוונה אין כלומר

נכנסו  'ארבעה הגמרא (כלשון

לעסוק  כלומר, 'לטייל' אלא לפרדס'...)

באריכות התורה פנימיות רבה בענייני

כזו  לרמה עד מעמיקה ובהתבוננות

עונג, גורם ÌÈ‡aשהדבר ‰fÓeƒ∆»ƒ
ÏeiË ,"Èp‚Ï È˙‡a" ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒƒ
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Òc¯Ùa¿«¿≈¿ƒƒ«»

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,המשיח בימות ∆»ƒ»…
"‰L„Á ‰¯Bz" Èelb ‰È‰iLk29ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰Â , ¿∆ƒ¿∆ƒ»¬»»¿»ƒ¿«¿¿≈

¯ÙÚ30, המתים יקויים תחיית של היעוד Ï‚Úa‡בפועל ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ »»¿»∆ƒ¿∆«¬»»
Ô„Èc שלנו המושגים) (לפי LnÓ.במהירות ƒ««»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zekn(iying meil)

meyn miwely mirax`l sqepa ,mirax` zewlna minnef micr
.'mnf xy`k'

:`xnbd zx`andéì éòaéî àeäämdl jxvp df `xwn -äøäæàì ©¦¨¥¥§©§¨¨
.ïéîîBæ íéãòìmziyre' minnef micrl yper dxeza xn`p ,epiidc §¥¦§¦

ypr `l'y epicia `ed llk j` ,'eig`l zeyrl mnf xy`k el
dxidfd okid ,xxal yi ok m`e ,'xidfd ok m` `l` aezkd
ef dxdf` cenll yiy minkg mixaeqe .minnef micrl dxezd
micrl aezkd xidfdy ,'xwy cr jrxa dprz `l' `xwnd on
z` mda eniiwi ef dxdf` lr exari m`e ,xwy eciri `ly
mixaeqy itle .'eig`l zeyrl mnf xy`k el mziyre' yperd
cenll xyt` i`y `vnp ,`a `ed dxdf`l df `xwny minkg
m`y mixaeq md ok lre ,zewln mirax` cer aiigl epnid
`l` mipeny miwel md oi` ,zewln aiigy mc` lr ecird

mirax`.

:zxxane `xnbd dayøéàî éaøå`l' ly df `xwnny xaeqd §©¦¥¦
,minnef micrl zewln mirax` cer aiigl cenll yi 'dprz

ok m` ,'mnf xy`k' meyn miwel mdy mirax`l sqepaäøäæà©§¨¨
.déì àðî ïéîîBæ íéãòì§¥¦§¦§¨¥

:`xnbd zx`andéì à÷ôð ,äéîøé éaø øîàz`f cnel `ed -îo ¨©©¦¦§§¨©§¨¥¦
`xwnd(k hi mixac),'ãBò eôéñBé àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå'§©¦§¨¦¦§§§¦¨§Ÿ¦

lk z` xidfn `ed ixde ,xn`p minnef micr zyxta df `xwny
ecnlie ,E`xi ornl ,el` minnef micr ly mypera E`xiy mrd¦§¦¨

.mdiyrnk zeyrl `ly
:zxxane `xnbd dayïðaøåmicrl dxdf` cenll yiy mixaeqd §©¨¨

,xi`n iaxk mixaeq md oi` recn ,'dprz `l' `xwnd on minnef
.'e`xie ernyi mix`ypde' `xwnd on z`f cenll yiy

:`xnbd zx`andéì éòaéî àeääernyi mix`ypde' `xwnd - ©¦¨¥¥
minkg zhiyl `ed jxvp 'etiqei `le e`xie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

המשך ביאור למס' מכות ליום חמישי עמ' ב


