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Y ˘Â„˜‰ Â„Á ,‰ÏÈÙ˙‰ ÈÙÏ Y
(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

BÎÊ ּומס ּים וג ֹו', עמלק   ל ע ׂשה  א ׁשר  את  »ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָ

וג ֹו' עמלק " זכר  את  והינּו,1"ּתמחה  , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָ

מה  ּתמיד  לזּכר  ה ּצּוּוי צ ּוּויים , ׁשני ּבזה  ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּיׁש

כ ּו' זרע ֹו למח ֹות  וה ּצּוּוי עמלק , וצרי2ׁשע ׂשה  . ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ּומה ּו "ּתמחה ", ה ּצּוּוי ה ּוא  הע ּקר  הלא  ְְֲִִִִֶַַָָָֹלהבין,

אינֹו "זכ ֹור " ׁשענין ּגם  ּומה  "זכ ֹור ". ה ּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַַַָָענין

צ ּוּוי  ה ּוא  א ּלא  "ּתמחה ", ל ּצּוּוי ּכהכנה  ְֲִִִֶֶַַָָָָּבא 

ׁשני  נמנּו ה ּמצ ֹות  ּבמנין ׁשהרי ֿ עצמ ֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַּבפני

ו"ּתמחה  וג ֹו', " ל ע ׂשה  א ׁשר  את  "זכ ֹור  ְְְְֲִִִֵֶֶָָָצ ּוּויים ,

וג ֹו'. עמלק " זכר  ְֲֵֵֶֶָאת 

ÔÈ‰Ïe ענין ּכלל ּות  ּתח ּלה  להק ּדים  צרי זה  ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַָָָ

ׁשּזה ּו ׁשּלֹו, מהענׁש זה  ויּובן ְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעמלק ,

ׁשּכת ּוב  והינּו3מה  אבד , עדי ואחרית ֹו עמלק  ּגֹוים  הא ּמֹות 4רא ׁשית  ׁשּבׁשאר  , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּיהיה 5ּכתיב  אחד , ׁשכם  ּכּלם  לעבד ֹו ּגֹו' ּבר ּורה  ׂשפה  ע ּמים  אל   אהפ אז ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

עמלק  ּגֹוים  "רא ׁשית  ּכתיב  ּבעמלק  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  כ ּו', ּבר ּור  ׁשל  ענין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאצלם 

לגמרי. ּוׁשבירה  מחיה  ׁשל  ענין ּבֹו יהיה  א ּלא  ית ּברר  ׁשּלא  אבד ", עדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹואחרית ֹו

הינּוÔÈÚ‰Âב ) ּגֹו', ואחרית ֹו" עמלק  ּגֹוים  "רא ׁשית  ׁשּכת ּוב  מה  ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשני  ׁשּיׁש וה ּטעם  ו"אחרית ". "רא ׁשית " ענינים , ׁשני יׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבעמלק 

"רא ׁשית " ׁשּלמעלה הענינים  לפי ה ּוא  ֿ זה ', ּב'לע ּמת  הינּו ּבעמלק , ו"אחרית " ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

לג ּבי  מת ּדּמה  ׁשה ּקל ּפה  וכיון ו"אחרית ", "רא ׁשית " הענינים  ׁשני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁשנם 

אדם  ּבפני ּכק ֹוף  ׁשהם 6ה ּקד ּׁשה  ּכפי ו"אחרית " "רא ׁשית " הענינים  מ ּׁשני לכן , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
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והוספות"*. שינויים איזה עם – תרס "ה – עשה אשר את זכור מהמאמר "חלק  הוא זה מאמר (*

מ "מ  "איזה בצירוף  אדר), ט ' ש"ק  מוצאי  – (קה"ת בפ "ע  בקונטרס  שי "ל תרס "ה זכור לד"ה דבר" ה"פתח  לשון (*

אדמו"ר  כ"ק  מהערות כמה של)). ע ' שם (וראה ואילך רי  ע ' תרס "ה בסה"מ  לאח "ז (ונדפס  שליט "א אדמו"ר מכ"ק  והערות"

לקמן. נעתקו שליט "א

יט .)1 שם, יז. כה, ועוד.)2תצא קטוֿקטז. עשין סמ "ג קפח ֿקפט . מ "ע  להרמב "ם כ.)3סהמ "צ  כד, תו"א )4בלק  ג"כ ראה

הנ"ל). בקונטרס  (הערה עמלק  מעשה זכירת מצות להצ "צ  סהמ "צ  הפורים. שער סידור תצוה. ט .)5ס "פ  ג, ראה )6צפני '

ב . קמח , זח "ב 

    
נאמר : פורים, שלפני  בשבת הנקראת 'זכור ' בפרשת
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.'B‚Â "˜ÏÓÚ¬»≈¿
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עמלק  את לזכור  CÈ»̂ƒהמצווה
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העולם  אומות גם המשיח ובימות לקדושה הטוב ועליית הרע מן  הטוב הפרדת

ה', את ויעבדו  לטוב "ÈL‡˙ייהפכו  È˙k ˜ÏÓÚa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¬»≈¿ƒ≈ƒ
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"˙ÈL‡" ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ
‰tÏw‰L ÔÂÈÎÂ ,"˙ÈÁ‡"Â¿«¬ƒ¿≈»∆«¿ƒ»
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לצד  דמיון  כביכול , בה, שיש עצמה

‰ÌÈÈÚהקדושה  ÈMÓ ÔÎÏ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÈÙk "˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡"≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
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ו      

ׁשני  ֿ זה ' ּב'לע ּמת  ּגם  ּומ ׁשּתל ׁשל  יֹורד  ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֻלמעלה ,

ׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו ו"אחרית ", "רא ׁשית " ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָהענינים 

ענין  ּובא ּור  וגֹו'. ואחרית ֹו" עמלק  ּגֹוים  ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ"רא ׁשית 

ּכתיב  ּדה ּנה  למעלה , ו"אחרית " אני 7"רא ׁשית " ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָ

על  קאי ו"אחר ֹון" "רא ׁשֹון" אחר ֹון, ואני ְֲֲֲִִִֵַַַַָרא ׁשֹון

ה ּממ ּלא ', ׁשּמ'א ֹור  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְִֵֵֶַַַַָּכלל ּות 

ּכל  "אחרית " עד  ה ּמדרג ֹות  ּכל  ְֲִִֵֵֵַַַַָָמ "רא ׁשית "

ׁשּזה ּו "אני", מ ּבחינת  נמ ׁש זה  ׁשּכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה ּמדרג ֹות ,

ׁשּלא  ּכדי ה ּנה  יֹותר , ּובפרט ּיּות  ה ּסֹובב '. ְְִִִֵֵֵֵֶַָֹ'א ֹור 

"רא ׁשית " ׁשרק  ל ֹומר  ֿ ּדע ּתא  סלקא  ְְְִִֵֶֶַַַַָָיהיה 

ה ּסֹובב ', מ 'א ֹור  - מ "אני" ה ּוא  ְְְֲִִֵֵֵַַַהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ענין  ׁשה ּוא  הה ׁשּתל ׁשל ּות , "אחרית " ְְְְֲֲִִִֶַַַַָאבל 

הע ׂשּיה  לבחינת  עד  למ ּטה  לירד  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

עד  ּבּנפעל , ה ּפֹועל  ּכח  התל ּבׁשּות  ׁשם  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיׁש

נפרד  ודבר  יׁש יהיה  ׁשה ּנברא  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפ ׁשר 

נאמר  לכן ה ּסֹובב ', מ 'א ֹור  זה  אין ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהר ּגׁשת ֹו,

הה ׁשּתל ׁשל ּות , "אחרית " ׁשּגם  אחר ֹון", ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַ"ואני

ּכל  ה ּנה  כ ּו', הע ׂשּיה  לבחינת  עד  ׁשּנמ ׁש ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָּכפי

ה ּסֹובב '. 'א ֹור  ׁשּזה ּו "אני", מ ּבחינת  ה ּוא  ְֲִִִֵֶֶֶַַזה 

ׁשּכת ּוב  ּבּׁשמים 8ּוכמ ֹו ע ׂשה  הוי' חפץ  א ׁשר  ּכל  ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ה ּוא  ה ּסֹובב ' 'א ֹור  הוי'" ׁש"חפץ  ּדהינּו ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּובארץ ,

ה ּוא  "אנּת ּבּזהר  ׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו ּבארץ , ְְְֶֶֶַַַַַַָָָֹּגם 

ה ּסּבֹות " וס ּבת  הע ּלֹות  ׁשּיׁשנם 9ע ּלת  הינּו, , ְְְִִִִֶֶַַַַָָ

"ע ּלה " ו"ס ּבה ", "ע ּלה " הענינים  ׁשני ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָלמעלה 

ועל ּול , ע ּלה   ׁשּבדר הה ׁשּתל ׁשל ּות  על  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָקאי

העל ּול  ׁשהרי , ער ֿ ׁשלפי הה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזֹוהי

יציאת ֹו אחר  וגם  ּבע ּלה , ּכל ּול  ׁשה ּוא  ְְְִִֶַַַָָָָּכמ ֹו
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ו.)7 מד, ו.)8ישעי ' קלה, א).)9תהלים (יז, בהקדמה תקו"ז

    
ÏLÏzLÓe „BÈ ,‰ÏÚÓÏ Ì‰L וצמצומים ירידות ריבוי  Ìbאחרי  ∆≈¿«¿»≈ƒ¿«¿≈«

‰Ó e‰fL ,"˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡" ÌÈÈÚ‰ ÈL '‰ÊŒ˙nÚÏ'a«¿À«∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ∆∆«
.'B‚Â "B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡" e˙kL∆»≈ƒƒ¬»≈¿«¬ƒ¿

‰ÏÚÓÏ "˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡" ÔÈÚ e‡e,באלוקות‰p‰c ≈ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒ¿«¿»¿ƒ≈
È˙k7ישעיה ֿ ‡Èבנבואת הקדוש ¿ƒ¬ƒ

ֿ הוא ‡ÔBÁ,ברוך  È‡Â ÔBL‡ƒ«¬ƒ«¬
È‡˜ "ÔBÁ‡"Â "ÔBL‡"ƒ¿«¬»≈

‰‰eÏLÏzL˙מכוון  ˙eÏÏk ÏÚ«¿»«ƒ¿«¿¿
מלמעלה  היורד  האלוקי  האור  של 

באופן  (וזאת לעולמות ונמשך  למטה

כך  לדרגה, מדרגה השתלשלות של 

חוליות  כמו  בשנייה קשורה דרגה שכל 

שלשלת) ‰lÓn‡',של  B‡'nL∆≈«¿«≈
אור  שהוא השתלשלות' 'סדר  של  האור 

לפי  נברא לכל  ונמשך  הבא מצומצם

עלמין ' כל  הממלא 'אור  הנקרא עניינו ,

ובכל  עולם בכל  שמתלבש שם (על 

ו 'ממלא' פנימית בהתלבשות נברא

הגוף  את ה'ממלאת' הנשמה כמו  אותם

עניינו  לפי  אבר  בכל  ומתלבשת

ÏkהתחלתÈL‡"Ó˙"המיוחד ) ≈≈ƒ»
˙B‚„n‰'השתלשלות Ú„שב'סדר  ««¿≈«
"˙ÈÁ‡" סוף˙B‚„n‰ Ïk «¬ƒ»««¿≈

השתלשלות', Ê‰שב'סדר  ÏkL כל ∆»∆
ה'אחרית'הדרגות  ועד  מה'ראשית'

e‰fL ,"È‡" ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ∆∆
'Bq‰ B‡' הלא האלוקי  האור  «≈

בעולמות  מתלבש שאינו  מוגבל 

ה'ממלא' אור  כמו  בפנימיות ובנבראים

'סובב' בדרך  עליהם מאיר  אלא

הסובב  'אור  ונקרא מלמעלה ו 'מקיף'

עלמין '. כל 

È„k ‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿≈
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ ‰È‰È ‡lL שלא ∆…ƒ¿∆«¿»«¿»

על  L˜הדעת יעלה ÓBÏ«∆«
"˙ÈL‡" הגבוהות הדרגות ≈ƒ

של  ¿¿»¿eÏLÏzL‰‰«ƒ˙והעליונות
הללו  הדרגות של  ‰e‡המקור 

"˙ÈÁ‡" Ï‡ ,'Bq‰ B‡'Ó  "È‡"Ó של הנמוכות הדרגות ≈¬ƒ≈«≈¬»«¬ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור  של  «ƒ¿«¿¿∆ƒ¿««ƒ¿«¿¿

‰iNÚ‰ ˙ÈÁÏ „Ú ‰hÓÏ „ÈÏ ארבעת מבין  התחתון  העולם ≈≈¿«»«ƒ¿ƒ«»¬ƒ»
ֿ עשייה  ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות הכלליים הרוחניים ÌLהעולמות LiL∆≈»

העשייה  שבעולם ‰ÏÚBtבנבראים Ák ˙eLaÏ˙‰ הבוראÏÚÙpa ƒ¿«¿…««≈«ƒ¿»
בנבראים  המתלבש האלוקי  והאור  מועט הנברא, הוא העשייה שבעולם

כך Ú„ומצומצם  „Âייתכן LÙ‡Lכדי  LÈ ‰È‰È ‡p‰L «∆∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿∆≈¿»»
,B˙Lb‰a „Ù ובטל לעצמו  מציאות איננו  שהנברא היא האמת כלומר , ƒ¿»¿«¿»»

האלוקי  שהאור  בגלל  אבל  אותו , ומחייה ומקיים המהווה לבורא לחלוטין 

עצמה, בפני  ומציאות 'יש' הוא הנברא שלו  התחושה לפי  הרי  ונסתר , מצומצם

על  ולהעלות לטעות אפשר  היה ולכן 

'סדר  של  הנמוכות שהדרגות הדעת

העשייה, עולם של  אלה השתלשלות',

ÔÎÏ ,'Bq‰ B‡'Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆≈«≈»≈
Ó‡ אני' רק גם ראשון 'לא אלא ∆¡«

,"ÔBÁ‡ È‡Â" להורותÌbL «¬ƒ«¬∆«
ÈÙk ,˙eÏLÏzL‰‰ "˙ÈÁ‡"«¬ƒ«ƒ¿«¿¿¿ƒ
‰iNÚ‰ ˙ÈÁÏ „Ú CLÓpL∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ«»¬ƒ»

'eÎ,תחתונים גשמיים נבראים לברוא

‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ אלוקית חיות ƒ≈»∆
הוא  שלה והמקור  »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙שהשורש

,"È‡" בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ¬ƒ
'Bq‰ B‡' e‰fL אור שהוא ∆∆«≈

השתלשלות'.בלי  מ'סדר  למעלה גבול ,

e˙kL BÓÎe8 בתהיליםÏk ¿∆»…
ÌÈÓMa ‰NÚ 'ÈÂ‰ ıÙÁ L‡¬∆»≈¬»»»»«»«ƒ
"'ÈÂ‰ ıÙÁ"L eÈ‰c ,ı‡e»»∆¿«¿∆≈∆¬»»

הרצון  '‡Bהעליון פנימיות
'Bq‰ גבול בלי  אור  ‰e‡שהוא «≈

ı‡a Ìb ה'סובב אור  עלמין 'כי  כל  «»»∆
שווה, במידה מקום בכל  ∆¿e‰ÊÂמאיר 
‰fa e˙kL ‰Ó Ìb ב'פתח ««∆»«…«

ֿ "‡zאליהו ' ֿ ברוך  הקדוש אתה, «¿¿
‰BlÚ˙הוא, ˙lÚ ‡e‰ העילה ƒ«»ƒ

העילות  כל  של  הגורם) המקור  (הסיבה,

הגורמים) המקורות, »aÒÂ¿ƒ˙(הסיבות,
"˙Baq‰9, הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש אתה, «ƒ

‰ÏÚÓÏ ÌLiL ,eÈ‰ באלוקות «¿∆∆¿»¿«¿»
"‰lÚ" ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒƒ»

È‡˜ "‰lÚ" ,"‰aÒ"Â מכוון ¿ƒ»ƒ»»≈
˙eÏLÏzL‰‰ ÏÚ האור של ««ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה ∆∆¿∆C„aLהאלוקי 
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ,ותוצאה סיבה ƒ»¿»

ŒÈÙÏL ˙eÏLÏzL‰‰ È‰BfL∆ƒ«ƒ¿«¿¿∆¿ƒ
,CÚ יש דרגה לכל  והשוואה כאשר  יחס יש ולכן  האחרת לדרגה ויחס ערך  ∆∆

ה'עלול ' לתוצאה, ה'עילה' הגורם, המקור  ‰ÏeÏÚבין  È‰L שנתגלה לפני  ∆¬≈∆»
גם  lÚa‰,קיים ÏeÏk ‡e‰L BÓk הוא שהשכל  ומידות בשכל  כמו  ¿∆»»ƒ»

ה'עילה' בתוך  גם קיימות המידות וה'עלול ' המידות התעוררות את הגורם

קרוב  יחס ביניהם שיש מוכח ומזה שבשכל , מידות של  באופן  הם שם השכל ,

B˙‡ÈˆÈ Á‡ Ì‚Â' ה'עלול בפני lÚ‰Ó‰של  כמציאות להתגלות ¿«««¿ƒ»≈»ƒ»
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ז        

ּב ּבעל ּול  הע ּלה  מתל ּבׁשת  אפן מהע ּלה , איזה  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

הה ׁשּתל ׁשל ּות  ענין ה ּוא  ּובכלל ּות  ְְְְְְִִִִֶֶַַַָׁשּיהיה ,

ועל ּול  ע ּלה   ּבדר ׁשהיא  ה ּממ ּלא ', ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמ'א ֹור 

"ס ּבת  ענין אבל  לזֹו. זֹו  ׁשּבער לדר ּגה  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמ ּדר ּגה 

ׁשּזה ּו , ער ֿ ׁשּבאין ה ׁשּתל ׁשל ּות  על  קאי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹה ּסּבֹות "

ׁשה ּוא  ה ּסֹובב ', 'א ֹור  ענין וה ּוא  ס ּבה ,  ּבדר ְְְִִֵֶֶֶַַַָרק 

ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו לה ׁשּתל ׁשל ּות . ס ּבה   ּבדר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָרק 

ה ּוא  ה ּסֹובב ' ׁש'א ֹור  אחר ֹון", ואני רא ׁשֹון ֲֲֲִִִֵֶַַַ"אני

הה ׁשּתל ׁשל ּות , רא ׁשית  ל "רא ׁשֹון", רק  לא  ְְְִִִִֵַַַָָֹס ּבה 

וזה ּו הה ׁשּתל ׁשל ּות . אחרית  ל "אחר ֹון", ּגם  ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָא ּלא 

למעלה  ׁשה ּוא  ּכפי ו"אחרית " "רא ׁשית " ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָענין

ה ּנה  ל ּקד ּׁשה , מת ּדּמה  ׁשה ּקל ּפה  וכיון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבקד ּׁשה .

"רא ׁשית " הענינים  ׁשני יׁשנם  ֿ זה ' ּב'לע ּמת  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּגם 

"רא ׁשית  נאמר  זה  ועל  ׁשּבעמלק . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָו"אחרית "

 ּבדר זה  ׁשאין אבד ", עדי ואחרית ֹו עמלק  ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּגֹוים 

לגמרי. ועקירה  ׁשבירה  ׁשל  ּבאפן ֿ אם  ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבר ּור ,

הא ּמֹות e‡eג ) ל ׁשאר  עמלק  ׁשּבין הח ּלּוק  ≈ְֲִִֵֵֶַָָָֻ

ּדה ּנה  העב ֹודה , ּבענין ׁשה ּוא  ְְְְֲִִִֵֶַָָּכפי

ה ּמּדֹות  ׁשבע  ּכנגד  הן הא ּמֹות  ׁשּׁשבע  ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻיד ּוע 

זה  ׁשעל  העבר ֹות , לענין ה ּמק ֹור  ׁשהן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרע ֹות ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו עברה 10אמר ּו ע ֹובר  אדם  אין ְֲֵֵֵֵַָָָָ

ׁשה 'ר ּוח  ׁשט ּות , ר ּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן ֿ אם  ְְִִֵֶֶַַַָָא ּלא 

על  ׁשּמכ ּסֹות  הרע ֹות  ה ּמּדֹות  ענין ה ּוא  ְְְִִֶַַַַָָׁשט ּות '

מי  ׁשּיׁש והינּו ּפרטים , ּכּמה  ּבזה  ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאמת .

ׁשע ֹוד ּנּו ל ֹו ׁשּנדמה  זה  מ ּצד  העברה  לענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבא 

נפרד  נע ׂשה  ואינֹו היה 11ּביהד ּות ֹו א ּלּו אבל  , ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָ

העברה  ֿ ידי ׁשעל  ׁשהיא  ּכמ ֹו האמת  את  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע 

ּבׁשּום  זאת  ע ֹוׂשה  היה  לא  אזי נפרד , נע ׂשה  ְְֲֲִֶֶַַָָָֹֹה ּוא 

ה ּזקן 12אפן  אדמ ֹו"ר  ּוכמאמר  ער 13, ניט  איד , א  : ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

אלק ּות , פ ּון נפרד  א  ווערן קאן ער  ניט  א ּון ְְֱִִִֶֶַָָֹוויל 

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

29

30

א.)10 ג, פי "ד.)11סוטה ואילך )12תניא מ "ב  ומעין קונטרס  ואילך. פל"ט  תרל"ז וככה המשך ג"כ וראה פכ"ד. תניא ראה

הנ"ל). בקונטרס  (נעתק )13(הערה תקמז ע ' שם תמוז). כה יום" ב "היום (נעתק  שפד ע ' ח "ד מוהריי "צ  אדמו"ר אג"ק  ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב "היום

    
È‰iL‰,עצמה, ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a ÏeÏÚa ‰lÚ‰ ˙LaÏ˙Ó בדוגמה כמו  ƒ¿«∆∆»ƒ»»»¿≈∆…∆∆ƒ¿∆

השכל  הרי  (העלול ) המידות והתגלות התעוררות לאחר  שגם ומידות שכל  של 

שבמידות) שכל  עניין  (והוא במידות מלובש ‰e‡(העילה) ˙eÏÏÎe היחס ƒ¿»
והעלול  העילה בין  ‰‰eÏLÏzL˙הקרוב ÔÈÚ האלוקי האור  מדרגה של  ƒ¿««ƒ¿«¿¿

‰lÓn‡',לדרגה  B‡'nL אור ∆≈«¿«≈
אור  כאמור  שהוא עלמין ' כל  ה'ממלא

ומצומצם 'השתלשלות'È‰L‡מוגבל  ∆ƒ
ה'ממלא' מאור  lÚ‰זו , C„a¿∆∆ƒ»

CÚaL ‰b„Ï ‰bcÓ ÏeÏÚÂ¿»ƒ«¿»¿«¿»∆¿∆∆
BÊÏ BÊ.הדרגות בין  וקירוב יחס שיש ¿

È‡˜ "˙Baq‰ ˙aÒ" ÔÈÚ Ï‡¬»ƒ¿«ƒ««ƒ»≈
האור ‰eÏLÏzL˙ה ÏÚמכוון  של  «ƒ¿«¿¿

לדרגה האלוקי  ≈¿∆ŒÔÈ‡aLמדרגה
,CÚ דרגה בין  והריחוק הפער  כאשר  ¬…

כל אחת  ללא שיעור , לאין  הוא לאחרת

והשוואה, C„aיחס ˜ e‰fL∆∆«¿∆∆
‰aÒ, וישיר קרוב גורם לא אבל  ƒ»

,'Bq‰ B‡' ÔÈÚ ‡e‰Â האור ¿ƒ¿««≈
עלמין 'האלוקי  כל  ה'סובב גבול , הבלי 

‰aÒ C„a ˜ ‡e‰L∆«¿∆∆ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ï ויחס אבל קשר  אין  «ƒ¿«¿¿

גבול  בלי  שהוא ה'סובב' אור  בין  ישיר 

מוגבלים. ונבראים לעולמות סוף, ואין 

e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ הנזכר בפסוק ¿∆«∆»
È‡Âלעיל  ÔBL‡ È‡"¬ƒƒ«¬ƒ

'Bq‰ B‡'L ,"ÔBÁ‡«¬∆«≈
'אני ' כאן  aÒ‰הנקרא ‡e‰ ושורש ƒ»

ÔBL‡"Ï",ומקור  ˜ ‡Ï…«»ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡ הדרגות ≈ƒ«ƒ¿«¿¿

'סדר  של  והגבוהות הראשונות

Ìbהשתלשלות' ‡l‡∆»«
˙ÈÁ‡ ,"ÔBÁ‡"Ï»«¬«¬ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ האחרונות הדרגות «ƒ¿«¿¿
השתלשלות' 'סדר  של  והנמוכות

הבלי  האלוקי  מהאור  נמשכות שכולן 

המאיר  עלמין ' כל  'סובב הנקרא גבול 

בשווה. העולמות ÔÈÚבכל  e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
ÈÙk "˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡"≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
ÔÂÈÎÂ .‰M„˜a ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«¿À»¿≈»

‰tÏw‰L הקדושה היפך  של  הצד  ∆«¿ƒ»
כפי  הקדושה על  ומכסה (המעלים

הפרי ) על  מכסה M„wÏ‰,שהקליפה ‰nc˙Ó מדברי לעיל  הזוהר כאמור  ƒ¿«»«¿À»

אדם  בפני  כקוף נוהגת ÊŒ˙nÚÏ'a‰'שהקליפה Ìb ‰p‰ ה'קליפה'צד ƒ≈««¿À«∆
"˙ÈL‡" ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ גבוהות והיותר  הראשונות הדרגות ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ

"˙ÈÁ‡"Â נמוכות והיותר  האחרונות Ê‰הדרגות ÏÚÂ .˜ÏÓÚaL ¿«¬ƒ∆«¬»≈¿«∆
‰Ê ÔÈ‡L ,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡" Ó‡∆¡«≈ƒƒ¬»≈¿«¬ƒ¬≈…≈∆≈∆

עמלק הסוף  של  ∆∆¿C„aוהתכלית
ea,לטוב אותו  Ì‡ŒÈkשיעלה ≈ƒƒ

‰È˜ÚÂ ‰ÈL ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»«¬ƒ»
ÈÓ‚Ï'תמחה' מוחלט ואבדן  ביטול  ¿«¿≈

אובד '. ו 'עדי 

˜ÏÓÚ ÔÈaL ˜elÁ‰ e‡e (‚≈«ƒ∆≈¬»≈
‡e‰L ÈÙk ˙Bn‡‰ ‡LÏƒ¿»»À¿ƒ∆

‰BÚ„‰ומשתקף מתבטא  ÔÈÚa¿ƒ¿«»¬»
האדם, של  Úe„Èהרוחנית ‰p‰c¿ƒ≈»«
˙Bn‡‰ ÚML שגרו הגויים של  ∆∆«»À
ישראל  בארץ ÚLבעבר  „‚k Ô‰≈¿∆∆∆«
˙BÚ‰ ˙Bcn‰ בנפש הקיימות «ƒ»»

האדם, של  שבע Ô‰Lהבהמית ∆≈
ונטיות  רגשות שבע הללו , המידות

ÔÈÚÏשליליות  B˜n‰«»¿ƒ¿«
‰Ê ÏÚL ,˙BÚ‰ המידות על »¬≈∆«∆

Ï"Êהרעות  eÈ˙Ba eÓ‡10 »¿«≈
Ú‰בגמרא  BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»

Áe Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
‡e‰ '˙eËL Áe'‰L ,˙eËL¿∆»«¿
˙BqÎnL ˙BÚ‰ ˙Bcn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»»∆¿«

˙Ó‡‰ ÏÚ דבר היא עבירה שעשיית «»¡∆
מאד . Êa‰חמור  LÈÂ של בכיסוי  ¿≈»∆

על  הרעות והמידות שטות' ה'רוח

eÈ‰Âהאמת  ,ÌÈËt ‰nk«»¿»ƒ¿«¿
‰Ú‰ ÔÈÚÏ ‡aL ÈÓ LiL∆≈ƒ∆»¿ƒ¿«»¬≈»

בה  pL„ונכשל  ‰Ê „vÓBÏ ‰Ó ƒ«∆∆ƒ¿∆
שעבר ep„BÚLבטעות  לאחר  גם ∆∆

הוא  עדיין  לפני B˙e„‰Èaעבירה כמו  ¿«¬
Ù„העבירה  ‰NÚ BÈ‡Â11 ¿≈«¬∆ƒ¿»

Ú„BÈמהאלוקות, ‰È‰ el‡ Ï‡¬»ƒ»»≈«
ŒÏÚL ‡È‰L BÓk ˙Ó‡‰ ˙‡∆»¡∆¿∆ƒ∆«
„Ù ‰NÚ ‡e‰ ‰Ú‰ È„È¿≈»¬≈»«¬∆ƒ¿»

בקשר  ניתוק וגורם של מהאלוקות

ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש עם »¬‡ÈÊנשמתו 
˙‡Ê ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï מעשה את …»»∆…

‡ÔÙהעבירה  ÌeLa12Ó‡ÓÎe , ¿…∆¿«¬«
Ô˜f‰ "BÓ„‡13Ô‡˜ Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂ Ú ËÈ ,„È‡ ‡ : «¿«»≈«ƒƒ∆ƒƒ∆»

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

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ח      

נע ׂשה  העברה  ֿ ידי ׁשעל  יֹודע  היה  א ּלּו ֿ ּכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואם 

עברה , לידי ּבא  היה  לא  ּבאמת , ׁשּזה  ּכפי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנפרד ,

על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  מ ּצד  ׁשּזה ּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָא ּלא 

למ ּטה  היא  אצל ֹו ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  מי ויׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָהאמת .

ׁשּום  ואין א ֹות ֹו ר ֹואה  איׁש ׁשאין ׁשח ֹוׁשב  ְִִֵֵֵֶֶֶֶמ ּזה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מ ּזה , יֹודע  ּכׁשאדם 14אדם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּומ ּצד  אדם . יראני ׁשּלא  א ֹומר  עברה , ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹע ֹובר 

ּבּדברים  ּתאוֹות  לידי ּבא  ה ּוא  הרי ׁשט ּות ' ְְֲֲִִֵֵַַַָָָה 'ר ּוח 

ׁשּנֹופל  ועד  רצ ּויֹות , ּבל ּתי ּתאוֹות  ועד  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻה ּמּתרים ,

לע ׂשֹות  ׁשּבא  מ ּמׁש, האס ּורים  ּדברים  ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָּבתאוֹות 

לפי  ׁשאינם  ּכא ּלּו ותאוֹות  ּבדברים  עברה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעניני

ּכפי  וׂשכל ֹו מה ּות ֹו ׁשּמּצד  ּדהינּו לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַמה ּות ֹו

אליהם  ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין מה ּתאוה , מע ּור  ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

מבל ּבלים  וה ּתאוה  ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  א ּלא  ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָּכלל ,

את  ׁשּמה ּפכים  ה ּוא  ה ּבל ּבּול  וענין מה ּות ֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַאת 

ניט  איז (עס  אחרת  מה ּות  ׁשּנע ׂשה  וׂשכל ֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַמה ּות ֹו

א ּון  (צ ּוקאכט  ולה ּוט  נלהב  להיֹות  ְְְְִִֶָָָער ),

ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכא ּלּו, ּבתאוֹות  ּומ ׁשקע  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֻפארקאכט )

ּכלל . אליהן ׁשּי היה  ְֲֵֶַָָָָֹלא 

‰p‰Â ּבּדר ּגה ׁשהיא  (ּכפי ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  ס ּבת  ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַַָָ

אלק ּות  ּגּלּוי הע ּדר  ה ּוא  עליֹונה ) ְְֱִֵֵֶֶַָֹה ּיֹותר 

ּבּנפ ׁש ּגם ) א ּלא  ה ּבהמית , ּבנפ ׁשֹו רק  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ(לא 

ּבהעלם  ה ּוא  ׁשאלק ּות  זה  ׁשּמּצד  והינּו, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהאלקית ,

ֿ ט ֹובים , ה ּלא  להענינים  ּבא  ה ּוא  הרי ְְְֲִִִֵֶַָָָֹאצל ֹו,

ׁשבע  ענין ׁשּזה ּו רע ֹות , מ ּדֹות  ׁשבע  הן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמק ֹורם 

ּבזה  ׁשה ּסּבה  וכיון ּבעב ֹודה . ׁשּזה  ּכפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהא ּמֹות 

ה ּוא  זה  ׁשענין מ ּובן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹהיא 

ּכי  ה ּתפ ּלה , ּבעב ֹודת  הח ּסר ֹון א ֹו ההע ּדר  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמ ּצד 

אלק ּות  ּגּלּוי נע ׂשה  ה ּתפ ּלה  עב ֹודת  ֿ ידי ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹעל 

עב ֹודת  סדר  ׁשּזה ּו ּבע ֹולם , וגם  ה ּפרטית  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבנפ ׁשֹו

היא  ה ּנׁשמה  ה ּיֹום  ׁשּבתח ּלת  ה ּיֹום , ּבמ ׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהאדם 

ּבא ּפֹו ּב15רק  עב ֹודת ֹו ֿ ידי על  ּכ ֿ ואחר  עב ֹודת , ְְְֲֲֵַַַַַַַָָ
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,˙e˜Ï‡ ÔeÙ „Ù ‡ ÔÚÂÂ נפרד להעשות יכול  ואינו  רוצה אינו  יהודי  ∆¿«ƒ¿»¡…

NÚ‰מאלקות  ‰Ú‰ È„ÈŒÏÚL Ú„BÈ ‰È‰ el‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ»»≈«∆«¿≈»¬≈»«¬∆
,˙Ó‡a ‰fL ÈÙk ,„Ù עושה לא שהעבירה לחשוב טועה היה ולא ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¡∆

נפרד , ‰'Áeאותו  „vÓ e‰fL ‡l‡ ,‰Ú È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ≈¬≈»∆»∆∆ƒ«»«
.˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL '˙eËL¿∆¿«»«»¡∆
BÏˆ‡ '˙eËL Áe'‰L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆»«¿∆¿

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡È‰,'שטות 'רוח ƒ¿«»ƒ∆
נחות,טעות  יותר  מסוג  וסכלות,

LBÁL בטעותLÈ‡ ÔÈ‡L ∆≈∆≈ƒ
B˙B‡ ‰‡B עבירה עובר  כשהוא ∆

,‰fÓ Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»≈«ƒ∆
‡ÓkÏ"Ê eÈ˙Ba Ó14 בגמרא ¿«¬««≈

ÓB‡ ,‰Ú BÚ Ì„‡Lk¿∆»»≈¬≈»≈
הלוואי  ומבקש È‡Èלעצמו  ‡lL∆…ƒ¿≈ƒ

Ì„‡ מעשיו את רואה שה' (ושוכח »»
eËL˙'תמיד ). Áe'‰ „vÓe היא ƒ«»«¿

כאמור , הרעות, ‰e‡המידות È‰¬≈
˙BÂ‡z È„ÈÏ ‡a חושק והוא »ƒ≈«¬
ÌÈzn‰ ÌÈca את בהם למלא «¿»ƒ«À»ƒ

ויורד ÚÂ„תאוותו , הולך  זה שממצב ¿«
מותרים  לדברים רק מתאווה שאינו  עד 

גם  לו  יש ÈzÏaאלא ˙BÂ‡z«¬ƒ¿ƒ
˙BÂ‡˙a ÏÙBpL „ÚÂ ,˙BÈeˆ¿¿«∆≈¿«¬
‡aL ,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc¿»ƒ»¬ƒ«»∆»
ÌÈ„a ‰Ú ÈÈÚ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿¿≈¬≈»ƒ¿»ƒ

el‡kמאד נחותים  ˙BÂ‡˙Â¿«¬»≈
,ÈÓ‚Ï B˙e‰Ó ÈÙÏ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ«¿«¿≈
BÏÎNÂ B˙e‰Ó „vnL eÈ‰c¿«¿∆ƒ««¿ƒ¿
והרמה  עצמו  מצד  אדם אותו  של 

שלו  האישית BÈ‡Lהרוחנית ÈÙk¿ƒ∆≈
‰Â‡z‰Ó eÚÓ ומונעת שגוברת ¿À»≈««¬»

הוא  (ולכן  האמת את לראות ממנו 

רואה), שאינו  לעיוור  BÏמשול  ÔÈ‡≈
ÏÏk Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL יש אם וגם «»¬≈∆¿»

לא  רצויות, לא ותאוות נטיות לו 

בתאוות  ֿ כך מדובר  כל  לדברים

eËL˙'נחותים, Áe'‰L ‡l‡∆»∆»«¿
B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÏaÏÓ ‰Â‡z‰Â¿««¬»¿«¿¿ƒ∆«
מצד  שהוא כפי  האמיתית, הרוחנית

‰ÏeaÏaעצמו , ÔÈÚÂ שה'רוח ¿ƒ¿««ƒ¿
לאדם  גורמת ‰e‡שטות'

BÏÎNÂ B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿
גבוהה  רוחנית ברמה היו  עתה שעד 

כך  כדי  עד  הוא והמהפך  ËÈיחסית, ÊÈ‡ ÒÚ) ˙Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL∆«¬∆««∆∆∆ƒƒ
Ú אחר לאיש נהפך  כאילו  הוא, לא התהפך ),זה ‰Ïוכעת ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿ƒ¿»

,el‡k ˙BÂ‡˙a Ú˜LÓe (ËÎ‡˜‡Ù Ôe‡ ËÎ‡˜eˆ) Ëe‰ÏÂ¿»»¿«¿»¿À¿»¿«¬»≈
BÓˆÚŒ„vnL עד שלו  הרוחנית למהות CiLעתה יחסית ‰È‰ ‡Ï ∆ƒ««¿…»»«»

.ÏÏk Ô‰ÈÏ‡¬≈∆¿»
'˙eËL Áe'‰ ˙aÒ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«»«¿
˙Bi‰ ‰bca ‡È‰L ÈÙk)¿ƒ∆ƒ««¿»«≈

‰BÈÏÚ היא לתאוות כאשר  גורמת ∆¿»
חמורה  הידרדרות לאחר  לא מותרות,

‡e˜Ï˙יותר  Èelb cÚ‰ ‡e‰ (∆¿≈ƒ¡…
˙ÈÓ‰a‰ BLÙa ˜ ‡Ï)…«¿«¿««¬ƒ
נטיות  לה ויש ב'קליפות' שמקורה

גילוי  בה שאין  פלא זה אין  ולכן  רעות

אלוקות ‡l‡אלוקות, גילוי  לו  אין  ∆»
˙È˜Ï‡‰ LÙpa (Ìb חלק' שהיא ««∆∆»¡…ƒ

ראוי  מהותה ומצד  ממעל ' אלוקה

אלוקות, גילוי  בה ¿»¿eÈ‰Â,שיהיה
‡e‰ ˙e˜Ï‡L ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆¡…

BÏˆ‡ ÌÏÚ‰a אמיתית בהכרה ולא ¿∆¿≈∆¿
גלויות, a‡ובתחושות ‡e‰ È‰¬≈»

,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«…ƒ
˙BcÓ ÚL Ô‰ ÌB˜nL∆¿»≈∆«ƒ
ÚL ÔÈÚ e‰fL ,˙BÚ»∆∆ƒ¿«∆«
,‰„BÚa ‰fL ÈÙk ˙Bn‡‰»À¿ƒ∆∆»¬»
שגורמות  הרעות המידות שבע היינו 

רצויות  לא הנהגות ואף תאוות לאדם

בפועל .

cÚ‰ ‡È‰ ‰Êa ‰aq‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ»»∆ƒ∆¿≈
‰Ê ÔÈÚL ÔeÓ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…»∆ƒ¿»∆

cÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ לגמריB‡ ƒ««∆¿≈
ÔBqÁ‰ לא אך  קיים שהדבר  היינו  «ƒ»

הראוייה  ‰lÙz‰,במידה ˙„BÚa«¬««¿ƒ»
ובהתעוררות  שבלב עבודה עם תפילה

BÚ„˙ראוייה  È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¬«
‰lÙz‰ כראויÈelb ‰NÚ «¿ƒ»«¬∆ƒ

˙ÈËt‰ BLÙa ˙e˜Ï‡ של ¡…¿«¿«¿»ƒ
המתפלל  ÌÏBÚaהאדם Ì‚Â, בכלל ¿«»»

e‰fL והמשכת הארת של  זה עניין  ∆∆
ובעולם  בנפשו  BÚ„˙אלוקות „Ò≈∆¬«

,ÌBi‰ CLÓa Ì„‡‰ יום בכל  »»»¿∆∆«
‰ÓLp‰ויום  ÌBi‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«««¿»»

Bt‡a ˜ ‡È‰15, מועט בגילוי  ƒ«¿«
אין  ועדיין  הניכרת בלבד  השפעה לה
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ט        

ּבנפ ׁשֹו אלק ּות  ּגּלּוי המ ׁשכת  ּפֹועל  ְְְְֱִִֵַַַַָָֹה ּתפ ּלה ,

ק ֹומה ' ה 'צ ּיּור  ּבכל  ה ּגּלּוי ׁשּמת ּפּׁשט  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָה ּפרטית ,

ּכא ׁשר  ה ּוא  זה  וכל  ּבע ֹולם . ּגם  ׁשּנמ ׁש ועד  ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו,

עב ֹודת  ּכא ׁשר  אבל  ּכדבעי, היא  ה ּתפ ּלה  ְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָעב ֹודת 

אצל ֹו נע ׂשה  לא  אזי ּכדבעי, ׁשּלא  היא  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹה ּתפ ּלה 

אצל ֹו, ּבהעלם  ה ּוא  האלק ּות  א ּלא  אלק ּות , ְְְֱֱִֵֶֶֶָָֹֹּגּלּוי

א ֹות ֹו ׁשמביאה  ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  ּבא  ההעלם  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּובגלל 

הא ּמֹות , ׁשבע  ענין ׁשּזה ּו הרע ֹות , ה ּמּדֹות  ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻל ׁשבע 

לזה  ׁשה ּסּבה  וכיון העבר ֹות . לעניני ה ּׁשר ׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהן

להיֹות  ׁשאפ ׁשר  מ ּובן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  ְְְֱִִִֵֶֶֶָָֹהיא 

ּגּלּוי  המ ׁשכת  ֿ ידי על  ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזה 

ּכדבעי, ּתהיה  ה ּתפ ּלה  ׁשעב ֹודת  והינּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹאלק ּות ,

ּומ ּמילא  ּבנפ ׁשֹו, אלק ּות  ּגּלּוי ּפֹועל  ֿ זה  ֿ ידי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשעל 

ה ּמּדֹות  ׁשבע  ׁשהן הא ּמֹות , ּבׁשבע  ה ּבר ּור  ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻנע ׂשה 

הרע ֹות , ה ּמּדֹות  ּבׁשבע  רק  ה ּוא  זה  וכל  ְְִֶֶַַַָָָָָהרע ֹות .

ֿ ידי  על  ולכן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  היא  ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּסּבתן

ה ּבר ּור . ּבהם  ּפֹועל  אלק ּות , ּגּלּוי ְֱִֵֵֶַַַָָֹהמ ׁשכת 

ÌÓ‡ֿאי ׁשּבּה יֹותר , ּתח ּתֹונה  קל ּפה  יׁש »¿»ְְִִֵֵֶַָָָ

והיא  ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון להיֹות  ְְְְִִִֵֶֶֶַָאפ ׁשר 

ר ּבֹונֹו את  ׁשּיֹודע  ה ּוא  ׁשענינֹו עמלק , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָקל ּפת 

ּבֹו למרד  הע ּדר 16ּומכ ּון מ ּצד  אינֹו זה  ׁשענין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

והינּו ר ּבֹונֹו, את  יֹודע  ה ּוא  ׁשהרי אלק ּות , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַֹּגּלּוי

ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  ואף  אצל ֹו, ּבגל ּוי ה ּוא  ְְְֱִֵֶֶַַָָֹׁשהאלק ּות 

וחצ ּפה  התנּׂשא ּות  ׁשל  ענין ׁשּזה ּו ּבֹו, למרד  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמכ ּון

ּתגא  ּבלא  מלכ ּותא  טעם , זה 17ללא  ּובענין . ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹ

ֿ ידי  על  ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָאי

ר ּבֹונֹו את  ׁשּיֹודע  ּדכיון אלק ּות , ּגּלּוי ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹהמ ׁשכת 

ּתֹועיל  מה  ֿ ּכן אם  ּבֹו, למרד  מכ ּון ֿ מק ֹום  ְְִִִִֵֵַַָָֹּומ ּכל 

ה ּוא  זֹו קל ּפה  ּתּקּון א ּלא  אלק ּות . ּגּלּוי ְְֱִִִֶַַָָָֹהמ ׁשכת 

היא  ּדוקא  ׁשּׁשבירתן ּוב ּטּול , עקירה   ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבדר

עדי 18ּתּקנתן  "אחרית ֹו ּבעמלק  ׁשּנאמר  מה  וזה ּו . ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ענין  ׁשה ּוא  עמלק ", זכר  את  "ּתמחה  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאבד ",

לגמרי. וה ּׁשבירה  ְְְְֲִִֵַַָָָהעקירה 
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הגוף  ובכל  ‰lÙz‰,בלב ˙„BÚa B˙„BÚ È„ÈŒÏÚ CkŒÁ‡Â¿««»«¿≈¬»«¬««¿ƒ»

˙e˜Ï‡ Èelb ˙ÎLÓ‰ ÏÚBt תחילה הוא ‰ÈËt˙והגילוי  BLÙa ≈«¿»«ƒ¡…¿«¿«¿»ƒ
המתפלל , היהודי  ‰Èelbשל  ËMt˙nL שבנשמתו ‰'ˆeiאלקות ÏÎa ∆ƒ¿«≈«ƒ¿»«ƒ

'‰ÓB˜ הרוחנית הדמות ובכל  גופו  חלקי  CLÓpLבכל  „ÚÂ ,BlL גילוי »∆¿«∆ƒ¿»
ÌÏBÚa.האלקות  Ìb«»»

˙„BÚ L‡k ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆¬«
,ÈÚ„k ‡È‰ ‰lÙz‰ שקודמת «¿ƒ»ƒƒ¿»≈

הכנה  עצמה לה והתפילה והתבוננות

הראוייה  בהתעוררות «¬‡Ïהיא
‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„BÚ L‡k«¬∆¬««¿ƒ»ƒ

,ÈÚ„k ‡lL בהתעוררות ואיננה ∆…ƒ¿»≈
‡ˆBÏהראוייה  ‰NÚ ‡Ï ÈÊ‡¬«…«¬∆∆¿

˙e˜Ï‡‰ ‡l‡ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…∆»»¡…
בנשמתו  ÌÏÚ‰aשנמצאת ‡e‰¿∆¿≈

ÌÏÚ‰‰ ÏÏ‚e ,BÏˆ‡ וההסתר ∆¿ƒ¿««∆¿≈
האלוקות  eËL˙'על  Áe'‰ ‡a»»«¿

˙Bcn‰ ÚLÏ B˙B‡ ‰‡ÈÓL∆¿ƒ»¿∆««ƒ
ÚL ÔÈÚ e‰fL ,˙BÚ‰»»∆∆ƒ¿«∆«
ÈÈÚÏ LM‰ Ô‰L ,˙Bn‡‰»À∆≈«…∆¿ƒ¿¿≈

˙BÚ‰. לעיל ÔÂÈÎÂכמבואר  »¬≈¿≈»
‰ÊÏ ‰aq‰L שנגרמות עבירות ∆«ƒ»»∆

של  זה מסוג  שטות' גילוי מ'רוח העדר 

חיסרון  מפני  התפילה,אלוקות בעבודת

ÔeÓ ,˙e˜Ï‡ Èelb cÚ‰ ‡È‰ƒ∆¿≈ƒ¡…»
LÙ‡L יכול‰Êa ˙BÈ‰Ï ∆∆¿»ƒ¿»∆

ea C„a Ôewz‰ הטוב הפרדת «ƒ¿∆∆≈
לקדושה  והעלאתו  את מהרע הפועלת

הרעות, המידות שבע של  »ŒÏÚהתיקון 
,˙e˜Ï‡ Èelb ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»«ƒ¡…
‰È‰z ‰lÙz‰ ˙„BÚL eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿ƒ»ƒ¿∆
ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÈÚ„kƒ¿»≈∆«¿≈∆≈
‡ÏÈnÓe ,BLÙa ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ≈»
,˙Bn‡‰ ÚLa ea‰ ‰NÚ«¬∆«≈¿∆«»À
˙BÚ‰ ˙Bcn‰ ÚL Ô‰L∆≈∆««ƒ»»
שטות' ו 'רוח ב'רע' שמדובר  ונמצא

תיקון . לו  שיש

‰Ê ÏÎÂ מה על  לעיל  האמור  ¿»∆
לאדם  לגרום עלולות הרעות שהמידות

הדבר , לתיקון  ˜והדרך  ‡e‰«
,˙BÚ‰ ˙Bcn‰ ÚLa¿∆««ƒ»»

Ô˙aqL להיות הסיבה שעלולה לכך  ∆ƒ»»
הנהגת  על  רצוייה לא השפעה להן 

‡e˜Ï˙האדם  Èelb cÚ‰ ‡È‰ƒ∆¿≈ƒ¡…
האדם, של  דמותו  ובכללות בגופו 

ea‰ Ì‰a ÏÚBt ,˙e˜Ï‡ Èelb ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈«¿»«ƒ¡…≈»∆«≈
יותר . בפרטיות לעיל  כמבואר 

˙BÈ ‰BzÁz ‰tÏ˜ LÈ ÌÓ‡ ושבע האומות שבע של  מהקליפה »¿»≈¿ƒ»«¿»≈
הרעות, יכול ‡LÙ‡ŒÈזו בקליפה daLהמידות ‰Ôewzלא ˙BÈ‰Ï ∆»ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ

˙tÏ˜ ‡È‰Â ,ea C„a¿∆∆≈¿ƒ¿ƒ«
BÈÚL ,˜ÏÓÚ עמלק ‰e‡של  ¬»≈∆ƒ¿»

BBa ˙‡ Ú„BiL את ומכיר  ∆≈«∆ƒ
זאת eהאלוקות ÓÏ„בכל  ÔeÎÓ¿«≈ƒ¿…

Ba16‰Ê ÔÈÚL קליפת , עמלק של  ∆ƒ¿»∆
,˙e˜Ï‡ Èelb cÚ‰ „vÓ BÈ‡≈ƒ«∆¿≈ƒ¡…

BBa ˙‡ Ú„BÈ ‡e‰ È‰L ויש ∆¬≈≈«∆ƒ
באלוקות, הכרה ¿»¿eÈ‰Âלו 

,BÏˆ‡ ÈeÏ‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…¿»∆¿
„ÓÏ ÔeÎÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿«≈ƒ¿…
˙e‡O˙‰ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,Ba∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

עצמית  ויישות ÏÏ‡גאווה ‰tˆÁÂ¿À¿»¿…
ÌÚË ההכרה אדרבה, (כי  הסבר  בלי  ««

כלפי  התבטלות מחייבת באלוקות

בגמרא  ז "ל  חכמינו  כמאמר  האלוקות),

היא  Ïa‡שחוצפה ‡˙eÎÏÓ«¿»¿…
‡‚z17 ופירש) כתר  ללא מלכות »»

אלא  חסר  ואינו  גדולה, "שררה רש"י :

מלכות"). Ê‰כתר  ÔÈÚe של ¿ƒ¿»∆
עמלק  יכול ‡LÙ‡ŒÈקליפת לא ƒ∆¿»

,ea C„a Ôewz‰ ˙BÈ‰Ï כמו ƒ¿«ƒ¿∆∆≈
שבע  ושל  המידות שבע של  התיקון 

Èelbהאומות, ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«ƒ
,˙e˜Ï‡, לעיל ÔÂÈÎcכמבואר  ¡…¿≈»

ÌB˜ÓŒÏkÓe BBa ˙‡ Ú„BiL∆≈«∆ƒƒ»»
באלקות  וההכרה הידיעה למרות

‰Ó ÔkŒÌ‡ ,Ba „ÓÏ ÔeÎÓ¿«≈ƒ¿…ƒ≈«
.˙e˜Ï‡ Èelb ˙ÎLÓ‰ ÏÈÚBzƒ«¿»«ƒ¡…

BÊ ‰tÏ˜ Ôewz ‡l‡ קליפת ∆»ƒ¿ƒ»
È˜Ú‰'עמלק' C„a ‡e‰¿∆∆¬ƒ»
Ïehe, לגמרי‡˜Âc Ô˙ÈML ƒ∆¿ƒ»»«¿»

Ô˙wz ‡È‰18 דרך לשון על  ƒ«»»»
בהם  שנבלע חרס כלי  לגבי  המשנה

או  הגעלה להם מועילה ולא איסור 

אחרים. כלים כמו  Ó‰ליבון  e‰ÊÂ¿∆«
È„Ú B˙ÈÁ‡" ˜ÏÓÚa Ó‡pL∆∆¡««¬»≈«¬ƒ¬≈

,"„‡ תיק ולא מוחלט אבדן  ון סופו  …≈
הציווי  נאמר  ועליו  ∆¿ÁÓz"ƒ‰ובירור 

ÔÈÚ ‡e‰L ,"˜ÏÓÚ ÎÊ ˙‡∆≈∆¬»≈∆ƒ¿«
.ÈÓ‚Ï ‰ÈM‰Â ‰È˜Ú‰»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿≈
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נע ׂשה  העברה  ֿ ידי ׁשעל  יֹודע  היה  א ּלּו ֿ ּכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואם 

עברה , לידי ּבא  היה  לא  ּבאמת , ׁשּזה  ּכפי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנפרד ,

על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  מ ּצד  ׁשּזה ּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָא ּלא 

למ ּטה  היא  אצל ֹו ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  מי ויׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָהאמת .

ׁשּום  ואין א ֹות ֹו ר ֹואה  איׁש ׁשאין ׁשח ֹוׁשב  ְִִֵֵֵֶֶֶֶמ ּזה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מ ּזה , יֹודע  ּכׁשאדם 14אדם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּומ ּצד  אדם . יראני ׁשּלא  א ֹומר  עברה , ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹע ֹובר 

ּבּדברים  ּתאוֹות  לידי ּבא  ה ּוא  הרי ׁשט ּות ' ְְֲֲִִֵֵַַַָָָה 'ר ּוח 

ׁשּנֹופל  ועד  רצ ּויֹות , ּבל ּתי ּתאוֹות  ועד  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻה ּמּתרים ,

לע ׂשֹות  ׁשּבא  מ ּמׁש, האס ּורים  ּדברים  ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָּבתאוֹות 

לפי  ׁשאינם  ּכא ּלּו ותאוֹות  ּבדברים  עברה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעניני

ּכפי  וׂשכל ֹו מה ּות ֹו ׁשּמּצד  ּדהינּו לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַמה ּות ֹו

אליהם  ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין מה ּתאוה , מע ּור  ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

מבל ּבלים  וה ּתאוה  ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  א ּלא  ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָּכלל ,

את  ׁשּמה ּפכים  ה ּוא  ה ּבל ּבּול  וענין מה ּות ֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַאת 

ניט  איז (עס  אחרת  מה ּות  ׁשּנע ׂשה  וׂשכל ֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַמה ּות ֹו

א ּון  (צ ּוקאכט  ולה ּוט  נלהב  להיֹות  ְְְְִִֶָָָער ),

ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכא ּלּו, ּבתאוֹות  ּומ ׁשקע  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֻפארקאכט )

ּכלל . אליהן ׁשּי היה  ְֲֵֶַָָָָֹלא 

‰p‰Â ּבּדר ּגה ׁשהיא  (ּכפי ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  ס ּבת  ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַַָָ

אלק ּות  ּגּלּוי הע ּדר  ה ּוא  עליֹונה ) ְְֱִֵֵֶֶַָֹה ּיֹותר 

ּבּנפ ׁש ּגם ) א ּלא  ה ּבהמית , ּבנפ ׁשֹו רק  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ(לא 

ּבהעלם  ה ּוא  ׁשאלק ּות  זה  ׁשּמּצד  והינּו, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהאלקית ,

ֿ ט ֹובים , ה ּלא  להענינים  ּבא  ה ּוא  הרי ְְְֲִִִֵֶַָָָֹאצל ֹו,

ׁשבע  ענין ׁשּזה ּו רע ֹות , מ ּדֹות  ׁשבע  הן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמק ֹורם 

ּבזה  ׁשה ּסּבה  וכיון ּבעב ֹודה . ׁשּזה  ּכפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהא ּמֹות 

ה ּוא  זה  ׁשענין מ ּובן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹהיא 

ּכי  ה ּתפ ּלה , ּבעב ֹודת  הח ּסר ֹון א ֹו ההע ּדר  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמ ּצד 

אלק ּות  ּגּלּוי נע ׂשה  ה ּתפ ּלה  עב ֹודת  ֿ ידי ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹעל 

עב ֹודת  סדר  ׁשּזה ּו ּבע ֹולם , וגם  ה ּפרטית  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבנפ ׁשֹו

היא  ה ּנׁשמה  ה ּיֹום  ׁשּבתח ּלת  ה ּיֹום , ּבמ ׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהאדם 

ּבא ּפֹו ּב15רק  עב ֹודת ֹו ֿ ידי על  ּכ ֿ ואחר  עב ֹודת , ְְְֲֲֵַַַַַַַָָ
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,˙e˜Ï‡ ÔeÙ „Ù ‡ ÔÚÂÂ נפרד להעשות יכול  ואינו  רוצה אינו  יהודי  ∆¿«ƒ¿»¡…

NÚ‰מאלקות  ‰Ú‰ È„ÈŒÏÚL Ú„BÈ ‰È‰ el‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ»»≈«∆«¿≈»¬≈»«¬∆
,˙Ó‡a ‰fL ÈÙk ,„Ù עושה לא שהעבירה לחשוב טועה היה ולא ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¡∆

נפרד , ‰'Áeאותו  „vÓ e‰fL ‡l‡ ,‰Ú È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ≈¬≈»∆»∆∆ƒ«»«
.˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL '˙eËL¿∆¿«»«»¡∆
BÏˆ‡ '˙eËL Áe'‰L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆»«¿∆¿

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡È‰,'שטות 'רוח ƒ¿«»ƒ∆
נחות,טעות  יותר  מסוג  וסכלות,

LBÁL בטעותLÈ‡ ÔÈ‡L ∆≈∆≈ƒ
B˙B‡ ‰‡B עבירה עובר  כשהוא ∆

,‰fÓ Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»≈«ƒ∆
‡ÓkÏ"Ê eÈ˙Ba Ó14 בגמרא ¿«¬««≈

ÓB‡ ,‰Ú BÚ Ì„‡Lk¿∆»»≈¬≈»≈
הלוואי  ומבקש È‡Èלעצמו  ‡lL∆…ƒ¿≈ƒ

Ì„‡ מעשיו את רואה שה' (ושוכח »»
eËL˙'תמיד ). Áe'‰ „vÓe היא ƒ«»«¿

כאמור , הרעות, ‰e‡המידות È‰¬≈
˙BÂ‡z È„ÈÏ ‡a חושק והוא »ƒ≈«¬
ÌÈzn‰ ÌÈca את בהם למלא «¿»ƒ«À»ƒ

ויורד ÚÂ„תאוותו , הולך  זה שממצב ¿«
מותרים  לדברים רק מתאווה שאינו  עד 

גם  לו  יש ÈzÏaאלא ˙BÂ‡z«¬ƒ¿ƒ
˙BÂ‡˙a ÏÙBpL „ÚÂ ,˙BÈeˆ¿¿«∆≈¿«¬
‡aL ,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc¿»ƒ»¬ƒ«»∆»
ÌÈ„a ‰Ú ÈÈÚ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿¿≈¬≈»ƒ¿»ƒ

el‡kמאד נחותים  ˙BÂ‡˙Â¿«¬»≈
,ÈÓ‚Ï B˙e‰Ó ÈÙÏ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ«¿«¿≈
BÏÎNÂ B˙e‰Ó „vnL eÈ‰c¿«¿∆ƒ««¿ƒ¿
והרמה  עצמו  מצד  אדם אותו  של 

שלו  האישית BÈ‡Lהרוחנית ÈÙk¿ƒ∆≈
‰Â‡z‰Ó eÚÓ ומונעת שגוברת ¿À»≈««¬»

הוא  (ולכן  האמת את לראות ממנו 

רואה), שאינו  לעיוור  BÏמשול  ÔÈ‡≈
ÏÏk Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL יש אם וגם «»¬≈∆¿»

לא  רצויות, לא ותאוות נטיות לו 

בתאוות  ֿ כך מדובר  כל  לדברים

eËL˙'נחותים, Áe'‰L ‡l‡∆»∆»«¿
B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÏaÏÓ ‰Â‡z‰Â¿««¬»¿«¿¿ƒ∆«
מצד  שהוא כפי  האמיתית, הרוחנית

‰ÏeaÏaעצמו , ÔÈÚÂ שה'רוח ¿ƒ¿««ƒ¿
לאדם  גורמת ‰e‡שטות'

BÏÎNÂ B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿
גבוהה  רוחנית ברמה היו  עתה שעד 

כך  כדי  עד  הוא והמהפך  ËÈיחסית, ÊÈ‡ ÒÚ) ˙Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL∆«¬∆««∆∆∆ƒƒ
Ú אחר לאיש נהפך  כאילו  הוא, לא התהפך ),זה ‰Ïוכעת ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿ƒ¿»

,el‡k ˙BÂ‡˙a Ú˜LÓe (ËÎ‡˜‡Ù Ôe‡ ËÎ‡˜eˆ) Ëe‰ÏÂ¿»»¿«¿»¿À¿»¿«¬»≈
BÓˆÚŒ„vnL עד שלו  הרוחנית למהות CiLעתה יחסית ‰È‰ ‡Ï ∆ƒ««¿…»»«»

.ÏÏk Ô‰ÈÏ‡¬≈∆¿»
'˙eËL Áe'‰ ˙aÒ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«»«¿
˙Bi‰ ‰bca ‡È‰L ÈÙk)¿ƒ∆ƒ««¿»«≈

‰BÈÏÚ היא לתאוות כאשר  גורמת ∆¿»
חמורה  הידרדרות לאחר  לא מותרות,

‡e˜Ï˙יותר  Èelb cÚ‰ ‡e‰ (∆¿≈ƒ¡…
˙ÈÓ‰a‰ BLÙa ˜ ‡Ï)…«¿«¿««¬ƒ
נטיות  לה ויש ב'קליפות' שמקורה

גילוי  בה שאין  פלא זה אין  ולכן  רעות

אלוקות ‡l‡אלוקות, גילוי  לו  אין  ∆»
˙È˜Ï‡‰ LÙpa (Ìb חלק' שהיא ««∆∆»¡…ƒ

ראוי  מהותה ומצד  ממעל ' אלוקה

אלוקות, גילוי  בה ¿»¿eÈ‰Â,שיהיה
‡e‰ ˙e˜Ï‡L ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆¡…

BÏˆ‡ ÌÏÚ‰a אמיתית בהכרה ולא ¿∆¿≈∆¿
גלויות, a‡ובתחושות ‡e‰ È‰¬≈»

,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«…ƒ
˙BcÓ ÚL Ô‰ ÌB˜nL∆¿»≈∆«ƒ
ÚL ÔÈÚ e‰fL ,˙BÚ»∆∆ƒ¿«∆«
,‰„BÚa ‰fL ÈÙk ˙Bn‡‰»À¿ƒ∆∆»¬»
שגורמות  הרעות המידות שבע היינו 

רצויות  לא הנהגות ואף תאוות לאדם

בפועל .

cÚ‰ ‡È‰ ‰Êa ‰aq‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ»»∆ƒ∆¿≈
‰Ê ÔÈÚL ÔeÓ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…»∆ƒ¿»∆

cÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ לגמריB‡ ƒ««∆¿≈
ÔBqÁ‰ לא אך  קיים שהדבר  היינו  «ƒ»

הראוייה  ‰lÙz‰,במידה ˙„BÚa«¬««¿ƒ»
ובהתעוררות  שבלב עבודה עם תפילה

BÚ„˙ראוייה  È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¬«
‰lÙz‰ כראויÈelb ‰NÚ «¿ƒ»«¬∆ƒ

˙ÈËt‰ BLÙa ˙e˜Ï‡ של ¡…¿«¿«¿»ƒ
המתפלל  ÌÏBÚaהאדם Ì‚Â, בכלל ¿«»»

e‰fL והמשכת הארת של  זה עניין  ∆∆
ובעולם  בנפשו  BÚ„˙אלוקות „Ò≈∆¬«

,ÌBi‰ CLÓa Ì„‡‰ יום בכל  »»»¿∆∆«
‰ÓLp‰ויום  ÌBi‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«««¿»»

Bt‡a ˜ ‡È‰15, מועט בגילוי  ƒ«¿«
אין  ועדיין  הניכרת בלבד  השפעה לה
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י      

האדם p‰Â‰ד ) ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  עמלק  קל ּפת  ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ

ה ּקריר ּות  ענין ׁשּכת ּוב 19ה ּוא  ּכמ ֹו ,20 ְְְִִֶַַָ

ׁשּלא  ה ּקריר ּות , ענין ּבֹו ׁשּפֹועל  ," קר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ"א ׁשר 

מ ּלמעלה  מראים  ּכא ׁשר  ׁשּגם  ּדבר , מ ּׁשּום  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָית ּפעל 

ה ּנה  למ ּטה , אלק ּות  ּגּלּוי ענין ׁשּזה ּו ּפלא , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדבר 

ול ֹומר  ּולהכחיׁש לקרר  ה ּוא  עמלק  ׁשל  ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָענינֹו

לגמרי, להכחיׁשֹו יכ ֹול  אינֹו וכא ׁשר  ּכן. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאינֹו

על ֿ ּפלא  זה  ׁשאין ול ֹומר  לקרר ֹו מתח ּכם  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָאזי

ֿ ידי  על  ׁשּנע ׂשה  ענין ׁשּזה ּו ּדכיון ֿ ּפנים , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל 

ּפלא  זה  אין לג ּביו הרי ֿ יכ ֹול , ּכל  ׁשה ּוא  ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה ּקּב"ה 

ה ּפלא  ואם  מ ּזה . ית ּפעל  ל ּמה  ֿ ּכן ואם  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכלל ,

ּגם  יכ ֹול  ׁשאינֹו ּכ ֿ ּכל  מ ּוח ׁשי ה ּוא  ִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּדבר 

לע ׂשֹות  מקרר ֹו אזי ׁשּבּדבר , ה ּפלא  את  ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקרר 

הת ּפעל ּות . ּבֹו יפעל  לא  ׁשה ּפלא  ּבנפ ׁשֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹהס ּכם 

ּבֹו יפעל  ׁשּבּדבר  ׁשה ּפלא  מכרח  ּכא ׁשר  ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוגם 

והחלטה  הס ּכם  לע ׂשֹות  מקרר ֹו אזי ְְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָהת ּפעל ּות ,

את  ל ׁשּנֹות  עליו ּתפעל  לא  ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹׁשההת ּפעל ּות 

מה ּות ֹו. את  ל ׁשּנֹות  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ְְִֵֶֶַַַָָָהנהגת ֹו,

e‰ÊÂ את ׁשּיֹודע  ׁשהגם  עמלק , קל ּפת  ענין ¿∆ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

אלק ּות , ּגּלּוי אצל ֹו ׁשּיׁש הינּו, ְְֱִִֵֶֶַֹר ּבֹונֹו,

ּבֹו, למרד  ּומכ ּון מתיּגע  ה ּוא  הרי ֿ מק ֹום  ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמ ּכל 

ה ּבט  מ ּבלי קריר ּות , ׁשל  ענין ׁשּפֹועל  ֿ זה  ֿ ידי  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעל 

ענין  אצל ֹו להיֹות  צרי ה ּׂשכל  ֿ ּפי ׁשעל  ּכ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָעל 

ּדה ּנה , ּפלא . ּדבר  ר ֹואה  ּכא ׁשר  הת ּפעל ּות  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַׁשל 

ּדבר  זה  אין ה ּקּב"ה  ׁשּלג ּבי היא  ׁשהאמת  ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהגם 

וג ֹו' נפלא ֹות  לע ֹוׂשה  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ,21ּפלא , ְְְְִֵֶֶֶָָ

וג ֹו' פלא  ּכל 22ע ֹוׂשה  ה ּנה  ה ּקּב"ה  ׁשּלג ּבי הינּו, , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבלבד  ע ׂשּיה  ּבחינת  רק  הם  מ ּכל 23ֿה ּנפלא ֹות  , ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

צרי ּפלא , זה  הרי האדם  ׁשּלג ּבי ּכיון ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמק ֹום ,

ה ּקּב"ה  ׁשּלג ּבי ּומה  הת ּפעל ּות , ּבֹו לפעל  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה ּדבר 
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יי        

ס ּתירה  להיֹות  צרי לא  ּפלא , ּדבר  זה  ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹאין

ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו האדם . להת ּפעל ּות  ְְְְֲִִִֶַָָָָָּומניעה 

אינֹו אחד  ׁשאצל  ּדבר  ׁשּיׁש אדם , ּבני ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבׁשני

מה  ה ּנה  ּפלא , זה  הרי ה ּׁשני אצל  וא ּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַּפלא ,

ּומניעה  ס ּתירה  אינֹו חבר ֹו, לג ּבי ּפלא  זה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

הרי  ׁשאצל ֹו ּכיון הרא ּויה , ההת ּפעל ּות  ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלפעל 

 ּבער ׁשהם  אדם  ּבני ּבׁשני ה ּוא  ּכן ואם  ּפלא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָזה 

מה  ׁשּלֹו להת ּפעל ּות  ס ּתירה  ׁשאין לזה , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָזה 

הרי  ּפלא , זה  אין אליו  ׁשּבער חבר ֹו ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָׁשאצל 

לא  ּפלא , זה  אין ה ּקּב"ה  ׁשּלגּבי ׁשּמה  ֿ ׁשּכן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ ּכל 

ההת ּפעל ּות  אצל ֹו ׁשּתהיה  ס ּתירה  להיֹות  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָצרי

מ ּצד  זה  הרי ּכן, הענין ׁשאין ּומה  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרא ּויה .

עמלק , קל ּפת  ענין ׁשּזה ּו עמלק , ׁשל  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָה ּקריר ּות 

ׁשהיּו וה ּנפלא ֹות  הא ֹות ֹות  את  ׁשראה  ְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשאף 

ויצא  הת ּפעל , לא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  מצרים , ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹּביציאת 

ללא  ההתנּׂשא ּות  מ ּצד  ׁשּזה ּו ּביׂשראל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלה ּלחם 

ּבֹו להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ולכן ּגד ֹולה . ּבחצ ּפה  ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻטעם ,

ּדוקא , ׁשבירה   ּבדר ה ּוא  ה ּתּקּון א ּלא  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּבר ּור ,

ׁשּכת ּוב  ּבאפן 24ּוכמ ֹו ּבעמלק , ה ּלחם  צא  ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשל  ענין  ׁשּזה ּו ּכיון עמלק ", זכר  את  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּד"ּתמחה 

טעם . ללא  ְְְִַַַֹהתנּׂשא ּות 

א ֹופ ּני ÔÈÚ‰Âה ) ׁשני ׁשּיׁש ּכּיד ּוע  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְֵֵֵֶֶַַַָָ

ֿ ּפי  ׁשעל  התנּׂשא ּות  ְְְְִִִֶַַַהתנּׂשא ּות ,

והתנּׂשא ּות  ה ּמד ּמה ), טעם  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  (על  ְְְְִִֶַַַַַַַָָֻטעם 

טעם  ֿ ּפי ׁשעל  התנּׂשא ּות  ּכלל . טעם  ֿ ּפי על  ְְְִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבחכמת ֹו25היא  חכם  יתה ּלל  אל  ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ע ׁשיר  יתה ּלל  אל  ּבגב ּורת ֹו, ּגּבֹור  יתה ּלל  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָואל 

ׁשל ׁשה  אצל ֹו ׁשּיׁש זה  ׁשּמּצד  והינּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּבע ׁשר ֹו,

נכלל ֹות  (ׁשּבהם  וע ׁשיר ּות  ּגב ּורה  חכמה  ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהענינים 

אצל ֹו ׁשּתהיה  ׁשּי האדם ), מעל ֹות  ׁשאר  ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּגם 

אבל  ּגֹו'. יתה ּלל " "אל  נאמר  ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָהתנּׂשא ּות ,

טעם , ֿ ּפי  ׁשעל  התנּׂשא ּות  זֹו הרי ֿ ּפנים  ֿ ּכל  ְְֲִִִֵֶַַַַַָָעל 

ּבֹו ׁשּיׁש מי ׁשּגם  היא  ׁשהאמת  היֹות  ּדעם  ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָוהינּו,
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˙eÏÚt˙‰Ï ‰ÚÈÓe ‰ÈzÒ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡Ï ,‡Ït c ‰Ê∆¿«∆∆…»ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¬

Ì„‡‰ בו לעורר  צריך  שהפלא בוודאי  עמלק, שמקליפת הקרירות לא ואם »»»
והתרגשות. התפעלות

לא  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לגבי  פלא אינו  שהדבר  שהעובדה לכך  הוכחה ומביא

אמורה  כן  האדם שמצד  לכך  סותרת

מול  אל  והתרגשות התפעלות להיות

הפלא:

ÌÈ‡B e‡L BÓÎe למשלÈLa ¿∆»ƒƒ¿≈
Ì„‡ Èa,שוניםc LiL ¿≈»»∆≈»»

‡Ït BÈ‡ „Á‡ Ïˆ‡L ולגביו ∆≈∆∆»≈∆∆
והתפעלות, התרגשות מעורר  לא הדבר 

‡Ït ‰Ê È‰ ÈM‰ Ïˆ‡ el‡Â¿ƒ≈∆«≈ƒ¬≈∆∆∆
והתפעלות, התרגשות ≈p‰ƒ‰ומעורר 

Èa‚Ï ‡Ït ‰Ê ÔÈ‡L ‰Ó«∆≈∆∆∆¿«≈
‰ÚÈÓe ‰ÈzÒ BÈ‡ ,BÁ¬≈≈¿ƒ»¿ƒ»

Ba ÏÚÙÏ הוא לגביו  שהדבר  מי  אצל  ƒ¿…
פלא ‰Èe‡‰כן  ˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬»¿»

פלא, אותו  לגבי  המתבקשת במידה

.‡Ït ‰Ê È‰ BÏˆ‡L ÔÂÈk≈»∆∆¿¬≈∆∆∆
Ì„‡ Èa ÈLa ‡e‰ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿≈¿≈»»

,‰ÊÏ ‰Ê CÚa Ì‰L ולמרות ∆≈¿∆∆∆»∆
ביניהם  יש (שבגללם ביניהם ההבדלים

יש  ההתפעלות) במידת גדולים הבדלים

קרוב, יחס ÈzÒ‰ביניהם ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»
Ïˆ‡L ‰Ó BlL ˙eÏÚt˙‰Ï«ƒ¿«¬∆«∆≈∆
‰Ê ÔÈ‡ ÂÈÏ‡ CÚaL BÁ¬≈∆¿∆∆≈»≈∆

,‡Ït מתפעל לא שחברו  למרות אלא ∆∆
מתפעל , כן  עצמו  ŒÏkÓהוא È‰¬≈ƒ»

ÔkL וחומר ֿ Èa‚lLקל  ‰nL ∆≈∆«∆¿«≈
‡Ï ,‡Ït ‰Ê ÔÈ‡ ‰"aw‰«»»≈∆∆∆…
‰È‰zL ‰ÈzÒ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿ƒ»∆ƒ¿∆

BÏˆ‡‰Èe‡‰ ˙eÏÚt˙‰‰ ∆¿«ƒ¿«¬»¿»
ובין  בינו  הערך  וריחוק הפער  שהרי 

שיעור , לאין  הוא הוא ֿ ברוך  הקדוש

והשוואה. יחס כל  ÔÈ‡Lללא ‰Óe«∆≈
,Ôk ÔÈÚ‰ לא האדם ולמעשה »ƒ¿»≈

בפלא ההכרה למרות Ê‰מתפעל  È‰¬≈∆
˜ÏÓÚ ÏL ˙eÈw‰ „vÓƒ««¿ƒ∆¬»≈

˜tÏ˙שבנפשו , ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ«
,˜ÏÓÚ שנלחם בעמלק שהיה וכמו  ¬»≈

מצרים, יציאת אחרי  ישראל  בבני 

בתורה, ‡˙כמסופר  ‰‡L Û‡L∆«∆»»∆
eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰Â ˙B˙B‡‰»¿«ƒ¿»∆»

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa פי ֿ השכל ועל  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

גילוי  מול  אל  גדולה התפעלות בו  לעורר  חייבת היתה הניסים והכרת ראיית

Ï‡NÈa,האלוקות, ÌÁl‰Ï ‡ˆÈÂ ,ÏÚt˙‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…ƒ¿»≈¿»»¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈
˙e‡O˙‰‰ „vÓ e‰fL עצמית וישות ÌÚË,גאווה ‡ÏÏ שום בלי  ∆∆ƒ««ƒ¿«¿¿…««

הצדקה, שום ובלי  BÈ‰Ï˙סיבה LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏÂ .‰ÏB„b ‰tˆÁa¿À¿»¿»¿»≈ƒ∆¿»ƒ¿
Baבעמלקea‰ כמו והתיקון  «≈

לעיל , כמבואר  האומות, «∆‡l‡בשבעת
Ôewz‰עמלק C„aשל  ‡e‰ «ƒ¿∆∆

e˙kL BÓÎe ,‡˜Âc ‰ÈL24 ¿ƒ»«¿»¿∆»
,˜ÏÓÚa ÌÁl‰ לתקן ˆ‡ לא ≈ƒ»≈«¬»≈

והמלחמה  בו , להלחם אלא אותו 

להיות ‡˙צריכה ‰ÁÓz"c ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿∆∆
,"˜ÏÓÚ ÎÊ, לגמרי שיאבד  ≈∆¬»≈

היא לכך  ÔÈÚוהסיבה e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆ƒ¿»
ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿¿…««
ומבאר  שממשיך  וכפי  לעיל  כמבואר 

טעם  ללא ההתנשאות עניין  מדוע להלן 

ֿ כך . כל  חמור  -

LiL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆«»«∆≈
˙e‡O˙‰ ÈpÙB‡ ÈL,וגאווה ¿≈«≈ƒ¿«¿

ÏÚL ˙e‡O˙‰ÌÚË ÈtŒ שיש ƒ¿«¿∆«ƒ««
והסבר  סיבה ÌÈtŒÏkŒÏÚ)«»»ƒלה
‰n„n‰ ÌÚË שמקורו טעם לפחות «««¿À∆
וטעות  e‡O˙‰Â˙בדימיון  ,(¿ƒ¿«¿

ÏÏk ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡lL כל ללא , ∆…«ƒ««¿»
ÌÚËסיבה. ÈtŒÏÚL ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿∆«ƒ««

סיבה עם BÓkגאווה ‡È‰ƒ¿
e˙kL25 ירמיהו ‡Ïבנבואת ∆»«
Ïl‰˙È יתפאר ולא ישתבח ÌÎÁלא ƒ¿«≈»»

Bab Ïl‰˙È Ï‡Â B˙ÓÎÁa¿»¿»¿«ƒ¿«≈ƒ
ÈLÚ Ïl‰˙È Ï‡ ,B˙e‚aƒ¿»«ƒ¿«≈»ƒ
‰Ê „vnL ,eÈ‰Â ,BLÚa¿»¿¿«¿∆ƒ«∆
ÌÈÈÚ‰ ‰LÏL BÏˆ‡ LiL∆≈∆¿¿…»»ƒ¿»ƒ
˙eÈLÚÂ ‰eb ‰ÓÎÁ»¿»¿»«¬ƒ

Ì‰aL) אלו כלליות מעלות בשלוש ∆»∆
˙BÏÚÓ ‡L Ìb ˙BÏÏÎƒ¿»«¿»«¬

CiL ,(Ì„‡‰ סיבה ויש יתכן  »»»«»
ומתקבלת ‡ˆBÏהגיונית ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆¿

˙e‡O˙‰,והתפארות גאווה ויחוש ƒ¿«¿
'Bb "Ïl‰˙È Ï‡" Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡««ƒ¿«≈
המעלות  בגלל  להתגאות יתפתה שלא

ÌÈtŒÏkŒÏÚהללו . Ï‡ לכל ¬»«»»ƒ
ŒÏÚLהפחות ˙e‡O˙‰ BÊ È‰¬≈ƒ¿«¿∆«

˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ,ÌÚË Ètƒ««¿«¿¿ƒ¡
LiL ÈÓ ÌbL ‡È‰ ˙Ó‡‰L∆»¡∆ƒ∆«ƒ∆≈
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יב      

מ ּזה , ּבהתנּׂשא ּות  להיֹות  צרי אינֹו א ּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמעל ֹות 

מתח ּכם  החכם  ׁשּכא ׁשר  החכמה , ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמ ֹו

ה ּׂשיג , ׁשּלא  מה  ע ֹוד  ׁשּיׁש ר ֹואה  אזי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבחכמה ,

ׁשל  ולאמ ּתת ּה לעמק ּה עדין ה ּגיע  ׁשּלא  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹוהינּו

ולא  ּבב ּטּול  להיֹות  צרי זה  ּומ ּצד  ְְְְִִִִֶַַָָָֹהחכמה ,

ההת ּבֹוננּות  ּכלל ּות  מ ּצד  וכן ְְְְְְְִִִֵַַַָּבהתנּׂשא ּות ,

(ּכּמבאר  מ ּלמעלה  ל ֹו נּתנּו א ּלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹׁשּמעל ֹות 

"ּומעין" עדין 26ּבקנטרס  זאת  נּצל  לא  ּובוּדאי ,( ְְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹֻ

כ ּו', זאת  מנּצל  היה  והלואי צר ּכֹו, ְְְְֵַַַָָָָֹּכל 

ל ֹו ׁשּמּוטב  החלטה  לידי ּבא  זֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָּומהת ּבֹוננּות 

להיֹות  ולא  האפ ׁשרי, ּככל  א ּלּו ענינים  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלנּצל 

היא  זֹו התנ ּׂשא ּות  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְְֲִִִִֵַַָָּבהתנּׂשא ּות ,

ּבקר ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכיון טעם , ֿ ּפי ׁשעל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהתנּׂשא ּות 

התנּׂשא ּות  יׁש  א מתנּׂשא . ה ּוא  לכן א ּלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָמעל ֹות 

מעלה  ׁשּום  ּבֹו ׁשאין והינּו, טעם , ֿ ּפי על  ְְֲִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא 

מד ּמה , טעם  מ ּצד  לא  אפ ּלּו ּבּה, להתנּׂשא  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּכלל 

ולכן  מ ּזה , יֹודע  עצמ ֹו ה ּוא  ׁשּגם  א ּלא  ע ֹוד  ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא 

על  ה ּבט  ּומ ּבלי עצמ ֹו, ּבעיני ּגם  ּבזּוי ה ּוא  ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָהרי

היא  זֹו ׁשהתנּׂשא ּות  מתנּׂשא , ה ּוא  הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַׁשפל ּות ֹו,

ּבלא  החצ ּפה  מ ּצד  והיא  טעם , ללא  ְְְְְְִִִַַַַַָֹֹֻהתנּׂשא ּות 

טעם , ֿ ּפי על  היא  ההתנּׂשא ּות  ּכא ׁשר  וה ּנה , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַטעם .

ֿ זה  ֿ ידי על  אם  ה ּבר ּור , ענין להיֹות  אפ ׁשר  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאזי

(ּכא ׁשר  ה ּנ"ל  ה ּמעל ֹות  ּבֹו ׁשאין ל ֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַׁשּמראים 

ל ֹו ׁשּנדמה  מד ּמה , טעם  מ ּצד  היא  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֻההתנּׂשא ּות 

ּכן), אינֹו האמת  אבל  להתנּׂשא , ּבּמה  ל ֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּבֹו ׁשּיׁש ׁשהגם  ל ֹו ׁשּמראים  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַא ֹו

א ּלּו), מעל ֹות  ּבאמת  ל ֹו יׁש (ּכא ׁשר  ה ּנ"ל  ֱֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַמעל ֹות 

ל  ֿ מק ֹום  והינּומ ּכל  ּבהתנּׂשא ּות . להיֹות  צרי א  ְְְְְְִִִִַַָָָֹ

היא  ה ּטעם  מ ּצד  ׁשּבאה  ׁשההתנּׂשא ּות  ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָלפי

להיֹות  אפ ׁשר  ולכן ה ּטעם ,  ער לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמג ּדרת 

ללא  היא  ההתנּׂשא ּות  ּכא ׁשר  אבל  ּבזה . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹה ּבר ּור 

ּגב ּול , ּבלי היא  א ּלא  מג ּדרת , אינּה אזי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻטעם ,

ׁשּׁשבירתן  ּדוקא , ּוׁשבירה  עקירה  ֿ אם  ּכי ּבזה , ה ּבר ּור  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָולכן
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טז.)26 מאמר

    
,‰fÓ ˙e‡O˙‰a ˙BÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡ el‡ ˙BÏÚÓ Ba ולאמיתו «¬≈≈»ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

לגאווה  מוצדקת סיבה מהווים לא לאדם שיש רכוש או  מעלה שום דבר  של 
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‡ÏÂ Ïeha ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿ƒ¿…
ÔÎÂ ,˙e‡O˙‰a סיבה קיימת ¿ƒ¿«¿¿≈

חכמה  בגלל  בגאווה להיות לא נוספת

עושר  או  גבורה eÏÏk˙או  „vÓƒ«¿»
el‡ ˙BÏÚnL ˙eBa˙‰‰ לא «ƒ¿¿∆«¬≈
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לו  ניתנו  הללו  שהדברים ברור  שהרי 
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יג        

מצינּו ה ּנ"ל  התנּׂשא ּות  א ֹופ ּני ּוׁשני ּתּקנתן. ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהיא 

התנּׂשא ּות  עמלק . ׁשל  מ ּזרע ֹו ׁשה ּוא  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּבהמן,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו טעם , ֿ ּפי המן 27ׁשעל  להם  ויס ּפר  ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבזה , ׁשהגזים  ּדאף  ּבניו, ורב  ע ׁשר ֹו ּכב ֹוד  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹאת 

א ֹו טעם , ֿ ּפי על  היתה  זֹו התנּׂשא ּות  ֿ מק ֹום  ְְְִִִַַַַָָָָמ ּכל 

טעם , ללא  והתנּׂשא ּות  ֿ ּפנים . ֿ ּכל  על  מד ּמה  ְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֻטעם 

וכ ּו' ה ּכב ֹוד  ׁשּכל  ּכ ֿ אחר  ל ֹו הרא ּו ּכא ׁשר  ְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגם 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  להתנּׂשא , מ ּמה  ל ֹו וׁשאין ּכל ּום , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ולכן  טעם . ללא  היא  זֹו ׁשהתנּׂשא ּות  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהתנּׂשא ,

ּבבניֿ ּתֹורה  למד ּו המן ׁשל  ּבניו ׁשּמּבני ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָמצינּו

אצל ֹו28ּברק  ׁשהיתה  ההתנּׂשא ּות  מ ּצד  ׁשּזה ּו , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ה ּבר ּור , ענין להיֹות  אפ ׁשר  ׁשּבזה  טעם , ֿ ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל 

ׁשה ּוא  ֿ ּברק , ּבבני ּתֹורה  למד ּו ּבניו מ ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָולכן

ההתנּׂשא ּות  ענין אבל  למ ּטה . אלק ּות  ּגּלּוי ְְְְְֱֲִִִִַַַַַָָֹענין

ׁשּי לא  ׁשּבּה עמלק  קל ּפת  זה  הרי טעם , ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹללא 

"ּתמחה  ׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו ׁשבירה , ֿ אם  ּכי ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּבר ּור ,

עמלק ". זכר  ֲֵֵֶֶָאת 

יד ּוע e‡eו) ּדה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  הענין ≈ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

יׁשנֹו ענינים , ׁשני יׁש רע ֹות  ְְְְִִִֵֵֶֶָָׁשּבמ ּדֹות 

ויׁשנם  ה ּבר ּור . ענין ׁשּי ׁשּבֹו ה ּמתא ּוה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכח 

ׁשה ּוא  ה ּמתא ּוה , ה ּכח  נתל ּבׁש ׁשּבהם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹה ּלב ּוׁשים 

נתל ּבׁשה  ׁשּבהם  א ּלּו ּומ ּדֹות  זה , ּפרטי זר  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָרצ ֹון

ּדּבּור  מח ׁשבה  ה ּלב ּוׁשים  ׁשל ֹוׁשה  וכן ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָה ּתאוה ,

להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ּובהם  ּבעצם , רע  ׁשהם  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּומע ׂשה ,

ו  והינּו,ּבר ּור  עקירה ,  ּבדר ֿ אם  ּכי ּכלל , ּתּקּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

ֿ אם  ּכי ּבר ּור , ׁשל  ּבאפן אינֹו ה ּזר  הרצ ֹון ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתּקּון

ה ּלא ֿ מה ּדברים  לגמרי רצ ֹונֹו ׁשע ֹוקר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבאפן

ה ּתׁשּובה  ענין ֿ ידי על  והינּו ׁשל 29ט ֹובים , ּבאפן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשע ֹוקר  לה ּבא , על  ט ֹובה  וק ּבלה  העבר  על  ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָחרטה 

רצ ֹונֹו ּומ ׂשים  ֿ ט ֹובים , ה ּלא  מהענינים  ְְְִִִִֵֵַָָֹרצ ֹונֹו

הרצ ֹון  את  וד ֹוחה  מעביר  ֿ זה  ֿ ידי  ׁשעל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבקד ּׁשה ,

ּבׁשל ׁשה  ה ּמתא ּוה  ּכח  ּבהתל ּבׁשּות  וכן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹה ּזר .

להיֹות  צרי ּומע ׂשה , ּדּבּור  מח ׁשבה  ְְֲֲִִִִֶַַַָָָה ּלב ּוׁשים 
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Ï"p‰ ˙e‡O˙‰ ÈpÙB‡ ÈLe והתנשאות וסיבה טעם עם התנשאות ¿≈«≈ƒ¿«¿««

וסיבה  טעם ÏÓÚ˜.ללא ÏL BÚfÓ ‡e‰L ,ÔÓ‰a eÈˆÓ»ƒ¿»»∆ƒ«¿∆¬»≈
ÌÚË ÈtŒÏÚL ˙e‡O˙‰, בהמןe˙kL BÓk27Ì‰Ï tÒÈÂ ƒ¿«¿∆«ƒ««¿∆»«¿«≈»∆

‰Êa ÌÈÊ‚‰L Û‡c ,ÂÈa Â BLÚ „Bk ˙‡ ÔÓ‰ והתפאר »»∆¿»¿¿…»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆
לפי  לכך  מקום שהיה ממה יותר 

‰˙e‡O˙האמת, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«¿
BÊ' בניו ורוב 'עשרו  על  שמיוסדת

ÌÚË B‡ ,ÌÚË ÈtŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«ƒ««««
.ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‰n„Ó¿À∆«»»ƒ
ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰Â שגם ¿ƒ¿«¿¿…««

בהמן , מצינו  L‡kאותה ÌbL∆««¬∆
ÏkL CkŒÁ‡ BÏ e‡‰∆¿«««∆»

'eÎÂ „Bk‰ לו שזכה מה וכל  «»¿
אסתר  במגילת כמסופר  מאחשורוש,

באריכות, ז "ל  חכמינו  ≈‡BÈובדברי 
‰nÓ BÏ ÔÈ‡LÂ ,ÌeÏk¿¿∆≈ƒ«

‡O˙‰Ï במצב נמצא הוא ואדרבה ¿ƒ¿«≈
ביותר , מצידו ÌB˜ÓŒÏkÓשפל  המן  ƒ»»

‡È‰ BÊ ˙e‡O˙‰L ,‡O˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ
.ÌÚË ‡ÏÏ¿…««

ÔÎÏÂ המן של  שההתנשאות בגלל  ¿»≈
גם  וכללה האופנים בשני  הייתה

טעם בה שיש eÈˆÓ»ƒהתנשאות
ÈanLÔÓ‰ ÏL ÂÈa התגיירו ∆ƒ¿≈»»∆»»

˜aŒÈa ‰Bz e„ÓÏ28, וחלק »¿»ƒ¿≈¿«
תיקונו  על  בא כן  ממנו  ∆∆e‰fLמסויים

‰˙È‰L ˙e‡O˙‰‰ „vÓƒ««ƒ¿«¿∆»¿»
‰ÊaL ,ÌÚË ÈtŒÏÚ BÏˆ‡ כיוון ∆¿«ƒ««∆»∆

ומוגבלת  מוגדרת התנשאות שהיא

לטעם  BÈ‰Ï˙יכול ‡LÙבהתאם ∆¿»ƒ¿
ÂÈa ÈaÓ ÔÎÏÂ ,ea‰ ÔÈÚƒ¿««≈¿»≈ƒ¿≈»»
‡e‰L ,˜aŒÈa ‰Bz e„ÓÏ»¿»ƒ¿≈¿«∆
Ï‡ .‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èelb ÔÈÚƒ¿«ƒ¡…¿«»¬»
,ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¿…««
כאמור  החוצפה והיא יסוד  כל  ללא

ÏÓÚ˜לעיל  ˙tÏ˜ ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ«¬»≈
ea CiL ‡Ï daL, ותיקון ∆»…«»≈

‰ÈL Ì‡ŒÈk ואבדן וביטול  ƒƒ¿ƒ»
e˙kLמוחלט, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»

."˜ÏÓÚ ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
ÔÈÚ‰ e‡e (Â קליפת של  ≈»ƒ¿»

שבע  לקליפות בינה וההבדל  'עמלק'

בא  שהוא כפי  לעיל , כמבואר  האומות,

ומשתקף ביטוי  של BÚa„˙לידי  ה' «¬«

BLÈ ,ÌÈÈÚ ÈL LÈ ˙BÚ ˙BcÓaL Úe„È ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈»«∆¿ƒ»≈¿≈ƒ¿»ƒ∆¿
‰e‡˙n‰ Ák שונות תאוות להתאוות נפשי  ÔÈÚכוח CiL BaL …««ƒ¿«∆∆«»ƒ¿«

ea‰ לדברים מתאווה האדם כעת אם ואפילו  רע אינו  עצמו  מצד  הכוח כי  «≈
בכוח  ולהשתמש הדבר  את לתקן  אפשר  אסורים לדברים אפילו  או  רצויים לא

טובים  לדברים להתאוות כדי  המתאווה

‰ÌÈLelורצויים. ÌLÈÂ¿∆¿»«¿ƒ
‰e‡˙n‰ Ák‰ LaÏ˙ Ì‰aL∆»∆ƒ¿«≈«…««ƒ¿«∆
אלא  'מלובש' מוגדר  אינו  עצמו  שמצד 

לדברים  להתאוות היכולת בו  יש

לדבר  בתאווה ו 'נצטייר ' שונים,

ÈËtמסויים, Ê ÔBˆ ‡e‰L∆»»¿»ƒ
BcÓe˙מסויים  ,‰Ê פרטיות ∆ƒ

LaÏ˙‰מסויימות Ì‰aL el‡≈∆»∆ƒ¿«¿»
‰LBÏL ÔÎÂ ,‰Â‡z‰««¬»¿≈¿»

ÌÈLel‰ הנפש של  הביטוי  כלי  «¿ƒ
‰NÚÓe eac ‰LÁÓ שהאדם «¬»»ƒ«¬∆

ל  כדי  בהם או השתמש לדבר  או  חשוב

הרעות, תאוותיו  בענייני  ≈∆Ì‰Lלעשות
Ì‰e ,ÌˆÚa Ú שכבר בתאוות «¿∆∆»∆

לדברים  רעות כתאוות 'התלבשו '

יכול ‡LÙ‡ŒÈמסויימים לא ƒ∆¿»
ŒÈk ,ÏÏk ÔewzÂ ea ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ

Ì‡ ייתכן שלהם התיקון  C„aאלא ƒ¿∆∆
‰È˜Ú,מוחלט eÈ‰Â,וביטול  ¬ƒ»¿«¿

ÔÙ‡a BÈ‡ f‰ ÔBˆ‰ ÔewzL∆ƒ»»«»≈¿…∆
ea ÏL, אותו ומעלה אותו  המתקן  ∆≈

˜BÚL ÔÙ‡a Ì‡ŒÈk ומבטל ƒƒ¿…∆∆≈
Œ‡l‰ ÌÈc‰Ó ÈÓ‚Ï BBˆ¿¿«¿≈≈«¿»ƒ«…

ÌÈBË שום בהם לו  יהיה שלא עד  ƒ
כלל , ÔÈÚרצון  È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈ƒ¿«
‰eLz‰29‰ËÁ ÏL ÔÙ‡a «¿»¿…∆∆¬»»

ÏÚ ‰BË ‰Ïa˜Â Ú‰ ÏÚ«∆»»¿«»»»«
,‡a‰Ï העבר על  החרטה ומשמעות ¿«»

BBˆהיא, ˜BÚL לגמרי ∆≈¿
ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚ‰Ó שלא עד  ≈»ƒ¿»ƒ«…ƒ

כלל , בהם קשור  משמעות eיהיה

היא  העתיד  על  הטובה הקבלה

BBˆש  ÌÈNÓ כוח' כל  ואת ≈ƒ¿
שלו  ŒÏÚLהמתאווה' ,‰M„˜a«¿À»∆«

‰ÊŒÈ„È ורק אך  הוא רצונו  שכל  ¿≈∆
‡˙בקדושה ‰ÁB„Â ÈÚÓ«¬ƒ¿∆∆

.f‰ ÔBˆ‰»»«»
‰e‡˙n‰ Ák ˙eLaÏ˙‰a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿…««ƒ¿«∆
‰LÁÓ ÌÈLel‰ ‰LÏLaƒ¿…»«¿ƒ«¬»»
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יד      

ה ּמח ׁשבה  ּבא ֹות ּיֹות  ּוכמ ֹו ּדוקא , עקירה  ׁשל  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָענין

ּכמ ֹו ה ּוא  זה  על  ׁשה ּתּקּון ֿ ט ֹובים , לא  ְְְִִִִֶֶַַָֹּבענינים 

ּדמעה 30ׁשּכת ּוב  ּכּנחל  ה ֹורידי צ ּיֹון ּבת  ,31ח ֹומת  ְִִִִֶַַַַַָָ

מ ֹוחין, מ ּמֹותרי ּבא ֹות  ׁשה ּדמע ֹות  לפי ְְְְְִִִֵֶַַָָוהינּו

ה ּוא  ה ּדמע ֹות  ֿ ידי על  ולכן ה ּמח ׁשבה , ְְְְֲֵֵַַַַָָָָמק ֹום 

צרי ֿ כן ּוכמ ֹו ֿ ט ֹוב ֹות . הלא  ה ּמח ׁשב ֹות  את  ְְִֵֵֶַַַָָֹע ֹוקר 

ׁשּזה ּו וה ּמע ׂשה , ה ּדּבּור  לב ּוׁשי את  ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹלעקר 

ּדברים  וּדּוי ּגם  להיֹות  צרי ה ּתׁשּובה  ,32ׁשּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  וּדּוי 33ּכמ ֹו ֿ ידי ׁשעל  ּדברים , ע ּמכם  קח ּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ה ּלא ֿ ּבענינים  ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  ְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדברים 

ּכי  הא "ב , סדר  על  ה ּוּדּוי נתת ּקן ולכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָט ֹובים ,

ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  א ּלּו א ֹות ּיֹות  ֿ ידי ְִִִֵֵֵֶַַעל 

ֿ ידי  על  ׁשנע ׂשה  ה ּדבר  ּגּוף  את  וכן ֿ זה ', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּד'לעמת 

ה ּפרטי  ה ּזר  לרצ ֹון ּבנֹוגע  ה ּוא  זה  וכל  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּמע ׂשה .

נתל ּבׁש ׁשּבהם  ּומע ׂשה  ּדּבּור  ה ּמח ׁשבה  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולב ּוׁשי

ה ּתּקּון  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבהם  ה ּמתא ּוה , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּכח 

אבל  לגמרי. ּוׁשבירה  עקירה  ֿ אם  ּכי ּבר ּור ,  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבדר

נתל ּבׁש ּכא ׁשר  ּגם  הרי עצמ ֹו, ה ּמתא ּוה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹה ּכח 

מה ּקל ּפה  להעל ֹות ֹו יכ ֹול  ט ֹובים , לא  ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹּבענינים 

אפ ׁשר  ה ּמתא ּוה  ׁשּכח  והינּו לקד ּׁשה , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּולהפכ ֹו

להב ּדיל  - להל ּביׁשֹו ואפ ׁשר  ּבקד ּׁשה , ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָֻלהל ּביׁשֹו

ּב א ּלא - 'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכיון ּקל ּפה , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּמע ֹורר  ה ּמסית  ּכח  וה ּוא  ה ּמק ּׁשר ֹו, ממ ּצע  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשּיׁש

 ּדר ֿ ועל  ּתאוה , להתאוֹות  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו סרס ּורי 34מאמר  ּתרין ול ּבא  עינא  ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ

ה ּוא  ה ּסרס ּור  ׁשל  ׁשענינֹו ּדכ ׁשם  נינה ּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדעברה 

ה ּוא  ה ּמסית  ה ּכח  ּכ ּדברים , ׁשני ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּמק ּׁשר 

ה ּתאוה , עם  ה ּמתא ּוה  ּכח  את  ה ּמק ּׁשר  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻה ּממ ּצע 
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יח .)30 ב , הנ"ל).)31איכה בקונטרס  (הערה פי "אֿי "ב  בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי  פ "א )32ראה תשובה הל' רמב "ם

ג.)33ה"א. יד, ה"ה.)34הושע  פ "א ברכות ירושלמי 

    
,‰NÚÓe eac וקיבל הפועל  אל  הכוח מן  יצא המתאווה' ש'כוח לאחר  ƒ«¬∆

בכוח  רק לא קיים כבר  ה'רע' ועכשיו  במעשה או  בדיבור  או  במחשבה ביטוי 

מסויים,אלא  È˜Ú‰ב'ציור ' ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ מוחלט ביטול  »ƒƒ¿ƒ¿»∆¬ƒ»
BÓÎe ,‡˜Âc למשל,ÌÈBËŒ‡Ï ÌÈÈÚa ‰LÁn‰ ˙Bi˙B‡a «¿»¿¿ƒ««¿»»¿ƒ¿»ƒ…ƒ

‰Ê ÏÚ Ôewz‰L לעקור הדרך  ∆«ƒ«∆
וכל  מכל  הדבר  את BÓkולבטל  ‡e‰¿

e˙kL30איכה ÓBÁ˙במגילת ∆»«
ÏÁpk È„ÈB‰ ÔBiˆ ˙a«ƒƒƒ«««

‰ÚÓc31ÈÙÏ eÈ‰Â , ƒ¿»¿«¿¿ƒ
È˙BnÓ ˙B‡a ˙BÚÓc‰L∆«¿»»ƒ¿≈

של  ב'תורה ÔÈÁBÓ,השיריים כמבואר  ƒ
היא  בכייה ..." וישלח): (פרשת אור '

כיווץ  ֿ ידי  שעל  מרירות או  שמחה מפני 

בליחות  המותרות דוחה במוח

כמו  הוא שמחה ֿ ידי  ועל  הדמעות.

רבי  גבי  השירים שיר  בזוהר  שכתוב

לפי  והיינו  כו '. עיניו  שזלגו  עקיבא

כמו  החיות התפשטות הוא שהשמחה

עצם.... תדשן  טובה ושמועה שכתוב

השמחה  לקבל  למטה כלי  כשיש והנה

מוחין  ונותנת מתפשטת היא אז 

רוח  מתפשט זה ידי  על  וכן  חדשים.

כשהכלי  אבל  כנ "ל , עצם לדשן  החיים

במוח  מתקבץ אזי  מהכיל , קטן  שלמטה

הדמעות..." בליחות המותרות ודוחה

הם ‰LÁn‰והמוחין  ÌB˜Ó¿««¬»»
במוח, È„ÈŒÏÚשהיא ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈

˙BÚÓc‰' מוחין מ'מותרי  הבאות «¿»
‡e‰ בכי מתוך  תשובה שעושה האדם

Œ‡Ï‰ ˙BLÁn‰ ˙‡ ˜BÚ≈∆««¿»«…
.˙BBË

CÈˆ ÔÎŒBÓÎe העושה האדם ¿≈»ƒ
שלו  המתאווה שכוח כך  על  תשובה

ומעשה  דיבור  במחשבה, 'התלבש'

˜ÚÏ לחלוטין ÈLeÏולבטל  ˙‡ «¬…∆¿≈
‰NÚn‰Â eac‰ או דיבר  שבהם «ƒ¿««¬∆

רצויים, לא דברים ∆∆e‰fLעשה
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰eLz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»»ƒƒ¿

ÌÈc ÈecÂ Ìb32 שהאדם «ƒ¿»ƒ
את  'והתוודו  במדבר ) (בפרשת בתורה ככתוב החטא על  בפיו  מתוודה

הושע BÓke˙kL33חטאתם', ÌÈcבנבואת ÌÎnÚ eÁ˜ והכתוב ¿∆»¿ƒ»∆¿»ƒ
ה'', אל  'ושובו  ‡Bi˙B˙ממשיך  ˙‡ ˜BÚ ÌÈc ÈecÂ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿»ƒ≈∆ƒ

„Ò ÏÚ Èece‰ Ôw˙˙ ÔÎÏÂ ,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚa eac‰«ƒ»ƒ¿»ƒ«…ƒ¿»≈ƒ¿«≈«ƒ«≈∆

"‡‰,הלאה וכן  גזלנו ' בגדנו , 'אשמנו , אומר  È„ÈŒÏÚוהמתוודה Èk »ƒ«¿≈
el‡ ˙Bi˙B‡ הוידוי את אומר  שבהם בי "ת האל "ף ‡˙אותיות ˜BÚ ƒ≈≈∆

,'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'c eac‰ ˙Bi˙B‡ שגם הקדושה, היפך  שהם דברים ƒ«ƒƒ¿À«∆
הא'ב', באותיות השתמש בהם אזי ÔÎÂבדיבור  כראוי  היא התשובה כאשר  ¿≈

ומבטל  ‰cעוקר  Ûeb ˙‡∆«»»
.‰NÚn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚL∆«¬∆«¿≈««¬∆

‰Ê ÏÎÂ העקירה לגבי  לעיל  האמור  ¿»∆
תיקון  להם שאין  הדברים ‰e‡של 
ÈËt‰ f‰ ÔBˆÏ Ú‚Ba לאחר ¿≈«»»«»«¿»ƒ

ברצון  'התלבש' המתאווה שכוח

ומוגדר  ‰LÁn‰מסויים ÈLeÏe¿≈««¬»»
LaÏ˙ Ì‰aL ‰NÚÓe eacƒ«¬∆∆»∆ƒ¿«≈
ŒÈ‡ Ì‰aL ,‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆∆»∆ƒ
C„a Ôewz‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆
‰ÈLe ‰È˜Ú Ì‡ŒÈk ,ea≈ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»

ÈÓ‚Ï.בהרחבה לעיל  כמבואר  ¿«¿≈
,BÓˆÚ ‰e‡˙n‰ Ák‰ Ï‡¬»«…««ƒ¿«∆«¿
אבל  לרע להתאוות יכול  שאמנם

אפילו  להתאוות יכול  מידה באותה

טובים L‡kלדברים Ìb È‰¬≈««¬∆
,ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚa LaÏ˙ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ…ƒ

ÏBÎÈהאדם‰tÏw‰Ó B˙BÏÚ‰Ï »¿«¬≈«¿ƒ»
ÁkL eÈ‰Â ,‰M„˜Ï BÎÙ‰Ïe¿»¿ƒ¿À»¿«¿∆…«
BLÈaÏ‰Ï LÙ‡ ‰e‡˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»¿«¿ƒ

‰M„˜a רצון לעורר  אותו  ולנצל  «¿À»
שבקדושה, בדברים «¿∆¿LÙ‡Âועניין 

 ÏÈc‰Ï  BLÈaÏ‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ
BÓˆÚŒ„vnL ÔÂÈk ,‰tÏwa«¿ƒ»≈»∆ƒ««¿

'ËeLt' ‡e‰,הגדרה ֿ ‡l‡חסר  »∆»
Ó LiLÚvÓ' מתווך' כוח ∆≈¿À»
BM˜n‰ בדבר לתאווה להפוך  «¿«¿

דווקא, ‰ÈÒn˙מסויים Ák ‡e‰Â¿…««≈ƒ
האדם  את ‡˙ומפתה BÚnL∆¿≈∆

˙BÂ‡˙‰Ï ‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆¿ƒ¿«
,‰Â‡z התאווה כוח עצמו  מצד  כי  «¬»

לא  אם בפועל , להתאוות לא גם יכול 

אותו , מגרים ולא ∆∆»¿CcŒÏÚÂמסיתים
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ó34 בתלמוד «¬««≈

ÔÈzירושלמי  ‡aÏÂ ‡ÈÚ≈»¿ƒ»¿≈
,e‰È ‰Úc ÈeÒÒ('מתווכים' ('ממוצעים', סרסורים שני  והלב העין  «¿≈«¬≈»ƒ¿

הם עבירה ‰eÒqשל  ÏL BÈÚL ÌLÎc, מסחר בעסקי  מתווך  ƒ¿≈∆ƒ¿»∆««¿
ÌÈcלמשל  ÈL M˜nL ‡e‰,והקונה ‰ÈÒn˙המוכר  Ák‰ Ck ∆¿«≈¿≈¿»ƒ««…««≈ƒ

ÚvÓn‰ ‡e‰ המתווך ÌÚה'סרסור ' ‰e‡˙n‰ Ák ˙‡ M˜n‰ «¿À»«¿«≈∆…««ƒ¿«∆ƒ
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טו        

היא  העין  ֿ כן ּוכמ ֹו זר , רצ ֹון אצל ֹו ׁשּנֹולד  ְְִִֵֶֶַַָָָָעד 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּלב , לחמ ּדת  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻממ ּצע 

ּוכמ ֹו כ ּו', ורצ ֹון ּבאהבה  מתע ֹורר  העין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָרא ּית 

ואחרי 35ׁשּכת ּוב  לבבכם  אחרי תת ּור ּו ולא  ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו וג ֹו', ר ֹואה 36עיניכם  העין ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

יׁש ׁשּברא ּיה  מ ּפני והינּו ח ֹומד , ה ּלב  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָואז

ה ּתענּוג ל ֹו37התל ּבׁשּות  ׁשּיׁש ה ּתענּוג  ֿ ידי ועל  , ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַ

ולכן  לזה . להתאוֹות  מתע ֹורר  ה ּוא  הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבּדבר ,

ר ֹואה  מהם  ׁשאחד  אדם , ּבני ּבׁשני ר ֹואים  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאנּו

ואינֹו ר ֹואה  וה ּׁשני לזה , ּומתע ֹורר  ּתאוה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּדבר 

ּכח  יׁש ׁשּלׁשניהם  אף  ּכי ּכלל , לזה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמתע ֹורר 

א ּלא  'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  הרי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמתא ּוה ,

זה  ולכן ה ּתענּוג , וה ּוא  ה ּמק ּׁשר ֹו, ה ּממ ּצע  ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשּיׁש

את  ּברא ֹות ֹו ה ּנה  ה ּזה , ּבּדבר  ּתענּוג  ל ֹו ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיה 

ה ּׁשני  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  לזה , נתע ֹורר  ה ּתאוה , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּדבר 

ּגם  לכן 'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ה ּמתא ּוה  ׁשה ּכח  וכיון ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹכ ּו'.

אפ ׁשר  ט ֹובים , לא  ּבענינים  ְְְְְְִִִִֶַָָֹּבהתל ּבׁשּות ֹו

ה ', לאהבת  לקד ּׁשה , ּולהפכ ֹו מ ּׁשם  ְְְְְֲִִִַַָָָֻלה ֹוציא ֹו

ׁשּכת ּוב  ודר ׁשּו38ּוכמ ֹו , לבב ּבכל  ּגֹו' ואהב ּת ְְְְְְְְֶַָָָָָָ

ז"ל  ּוב ּיצר 39ֿר ּבֹותינּו ּביצר ֿט ֹוב  ,יצרי ּבׁשני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

יׁשּוב הר  ֿ הרע  ה ּיצר  ׁשּגם  ׁשּיפעל  והינּו ע , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשל  ענינֹו ׁשּכל  ּכיון ולכא ֹורה , הוי'. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָלאהבת 

ּולהסית  כ ּו', העלם  לפעל  ּכׁשמ ֹו, ה ּוא  ֿ הרע  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹה ּיצר 

ׁשּגם  לפעל  האדם  יכ ֹול  אי ֿ ּכן אם  האדם , ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאת 

ה ּוא , הענין  א ה '. אהבת  ל ֹו יהיה  ֿ הרע  ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָה ּיצר 

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי ה ּמׁשל 41מה ּזהר 40על  ְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכדי  א ֹות ּה ׂשֹוכר   ׁשה ּמל ׁשאף  , ה ּמל ּובן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמ ּזֹונה 

הרי  להסית ֹו, ה ּוא  וענינּה ּבנֹו, את  ְְְְְֲִִִֵֶָָָָלהסית 

להסית ֹו, ּתּוכל  ׁשּלא  ה ּוא   ה ּמל רצ ֹון ְְְִִִֶֶֶַַָֹּפנימ ּיּות 

ה ּכּונה  ׁשּפנימ ּיּות  ֿ הרע , ה ּיצר  ּבענין ה ּוא  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

את  להסית  יּוכל  ׁשּלא  ה ּוא  העליֹון ְְְִֶֶֶַָָָָֹוהרצ ֹון

ר ֹוצה  אינֹו עצמ ֹו ֿ הרע  ה ּיצר  ּגם  ולכן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאדם ,
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BÏˆ‡ „ÏBpL „Ú ,‰Â‡z‰ של תחושה האדם Êלדבר ÔBˆבלב ««¬»«∆»∆¿»»

ÚvÓÓבפועל , ‡È‰ ÔÈÚ‰ ÔÎŒBÓÎe ומקשר ‰Ákשמחבר  ÔÈa ¿≈»«ƒƒ¿À»≈«…«
˙cÓÁÏ ‰e‡˙n‰ של והתאווה ‰ÔÈÚהרצון  ˙i‡ È„ÈŒÏÚL ,l‰ «ƒ¿«∆¿∆¿««≈∆«¿≈¿ƒ«»«ƒ

ÔBˆÂ ‰‰‡a BÚ˙Óשרואה הדבר  e˙kLכלפי  BÓÎe ,'eÎ35 ƒ¿≈¿«¬»¿»¿∆»
ציצית בפרשת ˙˙eeבתורה ‡ÏÂ¿…»

ÌÎÈÈÚ ÈÁ‡Â ÌÎÏ ÈÁ‡«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â ,'B‚Â36 ¿¿»¿«≈

זהב  פסוק על  B‡‰דרשתם ÔÈÚ‰»«ƒ»
ÈtÓ eÈ‰Â ,„ÓBÁ l‰ Ê‡Â¿»«≈≈¿«¿ƒ¿≈
˙eLaÏ˙‰ LÈ ‰i‡aL∆«¿ƒ»≈ƒ¿«¿

‚eÚz‰37, כוח (שהוא התענוג  כוח ««¬
בנפש, ופנימי  עמוק נעלה, מאד 

והרגש) השכל  מכוחות למעלה

כשהעין  במיוחד  ומתעורר  מתלבש

(הרבה  עונג  לאדם שגורם דבר  רואה

שמיסב  תיאור  שומע אדם מכאשר  יותר 

עונג ) LiLלו  ‚eÚz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈««¬∆≈
,ca BÏ,הראייה ידי  על  הנגרם «»»

˙BÂ‡˙‰Ï BÚ˙Ó ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿≈¿ƒ¿«
‰ÊÏ או הדבר  את להשיג  ורוצה »∆

ÌÈ‡Bלעשותו . e‡ ÔÎÏÂ לפעמים ¿»≈»ƒ
Ì‰Ó „Á‡L ,Ì„‡ Èa ÈLaƒ¿≈¿≈»»∆∆»≈∆
BÚ˙Óe ‰Â‡z c ‰‡B∆¿««¬»ƒ¿≈

‰ÊÏ,הראייה ÈM‰Âבעקבות ¿∆¿«≈ƒ
‰ÊÏ BÚ˙Ó BÈ‡Â ‰‡B∆¿≈ƒ¿≈¿∆
LÈ Ì‰ÈLlL Û‡ Èk ,ÏÏk¿»ƒ«∆ƒ¿≈∆≈

‰e‡˙Ó Ák לא שהשני  ברור  ולכן  …«ƒ¿«∆
אבל  זה, כוח בהעדר  בתאווה התעורר 

‰e‡˙n‰ Ák‰ È‰ עצמו מצד  ¬≈«…««ƒ¿«∆
'ËeLt' ‡e‰ ואינו 'מלובש' ואינו  »

מסויימת, בתאווה «∆‡l‡'מוגדר '
ÚvÓn‰ LiL ומחבר מתווך  גורם ∆≈«¿À»

BM˜n‰ לתאווה התאווה כוח את «¿«¿
ÔÎÏÂמסויימת, ,‚eÚz‰ ‡e‰Â¿««¬¿»≈

BÏ ‰È‰L ‰Ê בהזדמנות בעבר , ∆∆»»
‰p‰קודמת  ,‰f‰ ca ‚eÚz«¬«»»«∆ƒ≈

,‰Â‡z‰ c ˙‡ B˙B‡aƒ¿∆¿«««¬»
,‰ÊÏ BÚ˙ לו הזכירה הראייה כי  ƒ¿≈¿∆

התענוג  ‰ÈMאת ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«≈ƒ
'eÎ למרות בתאווה התעורר  לא

בדבר  עונג  חווה לא מעולם כי  שראה,

זה.

‰e‡˙n‰ Ák‰L ÔÂÈÎÂ מצד ¿≈»∆«…««ƒ¿«∆

'ËeLt'עצמו  ‡e‰ בדבר מוגדר  לעיל ,ולא כמבואר  Ìbמסויים, ÔÎÏ »»≈«
B˙eLaÏ˙‰a בפועל ‡LÙוהגדרתו  ,ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ…ƒ∆¿»

,‰M„˜Ï BÎÙ‰Ïe ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï שבמקום לא כך  תאוות להתאוות ¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿À»
המתאווה  הכוח ינוצל  e˙kLרצויות, BÓÎe ,'‰ ˙‰‡Ï38 אהבת על  ¿«¬«¿∆»

שמע, בקריאת ÏÎaה', 'Bb z‰‡Â¿»«¿»¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba eL„Â ,EÏ39 ¿»¿¿»¿«≈

אלא  לבך ' 'בכל  נאמר  שלא מכך  כי 

ה' שאהבת ללמוד  יש לבבך ' 'בכל 

להיות  EÈˆÈ,צריכה ÈLaƒ¿≈¿»∆
eÈ‰Â ,Ú‰Œˆie BËŒˆÈa¿≈∆«≈∆»«¿«¿
פירושה  לבבך ' 'בכל  ה' שאהבת

eLÈ Ú‰Œˆi‰ ÌbL ÏÚÙiL∆ƒ¿«∆««≈∆»«»
.'ÈÂ‰ ˙‰‡Ï¿«¬«¬»»

BÈÚ ÏkL ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆»ƒ¿»
,BÓLk ‡e‰ Ú‰Œˆi‰ ÏL∆«≈∆»«ƒ¿

ÌÏÚ‰ ÏÚÙÏ דברים על  ולהסתיר  ƒ¿…∆¿≈
ÈÒ‰Ïe˙שבקדושה  ,'eÎ לפתות ¿»ƒ

Ì„‡‰ ולעבור ‡˙ תאוות להתאוות ∆»»»
ÏBÎÈעבירות, CÈ‡ ÔkŒÌ‡ƒ≈≈»

Ú‰Œˆi‰ ÌbL ÏÚÙÏ Ì„‡‰»»»ƒ¿…∆««≈∆»«
'‰ ˙‰‡ BÏ ‰È‰È שהוא דבר  ƒ¿∆«¬«

היצר  של  ומהותו  עניינו  לכל  בניגוד 

הרע?

‰Ó ÈtŒÏÚ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«ƒ«
‡Èza e˙kL40‰f‰Ó41 ∆»««¿»≈«…«
‰BfÓ ÏLn‰ אותה שכר  שהמלך  «»»ƒ»

eאת לפתות ‰CÏnכדי  Ô והעמיד ≈«∆∆
CÏn‰Lיסיון ,בנ אותו  Û‡L∆«∆«∆∆

˙‡ ˙ÈÒ‰Ï È„k d˙B‡ ÎBN≈»¿≈¿»ƒ∆
dÈÚÂ ,Ba תפקידה‡e‰ ¿¿ƒ¿»»

B˙ÈÒ‰Ï,לחטוא אותו  ‰Èולפתות ¿»ƒ¬≈
לה  אומר  שהמלך  את למרות לפתות

בכל  אותה, שכר  המלך  כך  ולשם בנו 

‰e‡זאת  CÏn‰ ÔBˆ ˙eiÓÈt¿ƒƒ¿«∆∆
‡e‰ ÔÎÂ ,B˙ÈÒ‰Ï ÏÎez ‡lL∆…«¿»ƒ¿≈

,Ú‰Œˆi‰ ÔÈÚa שאכן למרות ¿ƒ¿««≈∆»«
את  לפתות להשתדל  הוא שלו  התפקיד 

היא  האמת אותו , ולהחטיא האדם

ÔBˆ‰Â ‰ek‰ ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ««»»¿»»
ÏÎeÈ ‡lL ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ היצר »∆¿∆…«

‰‡„Ìהרע  ˙‡ ˙ÈÒ‰Ï וייכשל ¿»ƒ∆»»»
שלו , ‰Œˆiבמשימה Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««≈∆

˙Ó‡a ‰ˆB BÈ‡ BÓˆÚ Ú‰»««¿≈∆∆¡∆
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ה ּמח ׁשבה  ּבא ֹות ּיֹות  ּוכמ ֹו ּדוקא , עקירה  ׁשל  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָענין

ּכמ ֹו ה ּוא  זה  על  ׁשה ּתּקּון ֿ ט ֹובים , לא  ְְְִִִִֶֶַַָֹּבענינים 

ּדמעה 30ׁשּכת ּוב  ּכּנחל  ה ֹורידי צ ּיֹון ּבת  ,31ח ֹומת  ְִִִִֶַַַַַָָ

מ ֹוחין, מ ּמֹותרי ּבא ֹות  ׁשה ּדמע ֹות  לפי ְְְְְִִִֵֶַַָָוהינּו

ה ּוא  ה ּדמע ֹות  ֿ ידי על  ולכן ה ּמח ׁשבה , ְְְְֲֵֵַַַַָָָָמק ֹום 

צרי ֿ כן ּוכמ ֹו ֿ ט ֹוב ֹות . הלא  ה ּמח ׁשב ֹות  את  ְְִֵֵֶַַַָָֹע ֹוקר 

ׁשּזה ּו וה ּמע ׂשה , ה ּדּבּור  לב ּוׁשי את  ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹלעקר 

ּדברים  וּדּוי ּגם  להיֹות  צרי ה ּתׁשּובה  ,32ׁשּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  וּדּוי 33ּכמ ֹו ֿ ידי ׁשעל  ּדברים , ע ּמכם  קח ּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ה ּלא ֿ ּבענינים  ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  ְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדברים 

ּכי  הא "ב , סדר  על  ה ּוּדּוי נתת ּקן ולכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָט ֹובים ,

ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  א ּלּו א ֹות ּיֹות  ֿ ידי ְִִִֵֵֵֶַַעל 

ֿ ידי  על  ׁשנע ׂשה  ה ּדבר  ּגּוף  את  וכן ֿ זה ', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּד'לעמת 

ה ּפרטי  ה ּזר  לרצ ֹון ּבנֹוגע  ה ּוא  זה  וכל  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּמע ׂשה .

נתל ּבׁש ׁשּבהם  ּומע ׂשה  ּדּבּור  ה ּמח ׁשבה  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולב ּוׁשי

ה ּתּקּון  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבהם  ה ּמתא ּוה , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּכח 

אבל  לגמרי. ּוׁשבירה  עקירה  ֿ אם  ּכי ּבר ּור ,  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבדר

נתל ּבׁש ּכא ׁשר  ּגם  הרי עצמ ֹו, ה ּמתא ּוה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹה ּכח 

מה ּקל ּפה  להעל ֹות ֹו יכ ֹול  ט ֹובים , לא  ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹּבענינים 

אפ ׁשר  ה ּמתא ּוה  ׁשּכח  והינּו לקד ּׁשה , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּולהפכ ֹו

להב ּדיל  - להל ּביׁשֹו ואפ ׁשר  ּבקד ּׁשה , ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָֻלהל ּביׁשֹו

ּב א ּלא - 'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכיון ּקל ּפה , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּמע ֹורר  ה ּמסית  ּכח  וה ּוא  ה ּמק ּׁשר ֹו, ממ ּצע  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשּיׁש

 ּדר ֿ ועל  ּתאוה , להתאוֹות  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו סרס ּורי 34מאמר  ּתרין ול ּבא  עינא  ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ

ה ּוא  ה ּסרס ּור  ׁשל  ׁשענינֹו ּדכ ׁשם  נינה ּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדעברה 

ה ּוא  ה ּמסית  ה ּכח  ּכ ּדברים , ׁשני ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּמק ּׁשר 

ה ּתאוה , עם  ה ּמתא ּוה  ּכח  את  ה ּמק ּׁשר  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻה ּממ ּצע 
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,‰NÚÓe eac וקיבל הפועל  אל  הכוח מן  יצא המתאווה' ש'כוח לאחר  ƒ«¬∆

בכוח  רק לא קיים כבר  ה'רע' ועכשיו  במעשה או  בדיבור  או  במחשבה ביטוי 

מסויים,אלא  È˜Ú‰ב'ציור ' ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ מוחלט ביטול  »ƒƒ¿ƒ¿»∆¬ƒ»
BÓÎe ,‡˜Âc למשל,ÌÈBËŒ‡Ï ÌÈÈÚa ‰LÁn‰ ˙Bi˙B‡a «¿»¿¿ƒ««¿»»¿ƒ¿»ƒ…ƒ

‰Ê ÏÚ Ôewz‰L לעקור הדרך  ∆«ƒ«∆
וכל  מכל  הדבר  את BÓkולבטל  ‡e‰¿

e˙kL30איכה ÓBÁ˙במגילת ∆»«
ÏÁpk È„ÈB‰ ÔBiˆ ˙a«ƒƒƒ«««

‰ÚÓc31ÈÙÏ eÈ‰Â , ƒ¿»¿«¿¿ƒ
È˙BnÓ ˙B‡a ˙BÚÓc‰L∆«¿»»ƒ¿≈

של  ב'תורה ÔÈÁBÓ,השיריים כמבואר  ƒ
היא  בכייה ..." וישלח): (פרשת אור '

כיווץ  ֿ ידי  שעל  מרירות או  שמחה מפני 

בליחות  המותרות דוחה במוח

כמו  הוא שמחה ֿ ידי  ועל  הדמעות.

רבי  גבי  השירים שיר  בזוהר  שכתוב

לפי  והיינו  כו '. עיניו  שזלגו  עקיבא

כמו  החיות התפשטות הוא שהשמחה

עצם.... תדשן  טובה ושמועה שכתוב

השמחה  לקבל  למטה כלי  כשיש והנה

מוחין  ונותנת מתפשטת היא אז 

רוח  מתפשט זה ידי  על  וכן  חדשים.

כשהכלי  אבל  כנ "ל , עצם לדשן  החיים

במוח  מתקבץ אזי  מהכיל , קטן  שלמטה

הדמעות..." בליחות המותרות ודוחה

הם ‰LÁn‰והמוחין  ÌB˜Ó¿««¬»»
במוח, È„ÈŒÏÚשהיא ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈

˙BÚÓc‰' מוחין מ'מותרי  הבאות «¿»
‡e‰ בכי מתוך  תשובה שעושה האדם

Œ‡Ï‰ ˙BLÁn‰ ˙‡ ˜BÚ≈∆««¿»«…
.˙BBË

CÈˆ ÔÎŒBÓÎe העושה האדם ¿≈»ƒ
שלו  המתאווה שכוח כך  על  תשובה

ומעשה  דיבור  במחשבה, 'התלבש'

˜ÚÏ לחלוטין ÈLeÏולבטל  ˙‡ «¬…∆¿≈
‰NÚn‰Â eac‰ או דיבר  שבהם «ƒ¿««¬∆

רצויים, לא דברים ∆∆e‰fLעשה
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰eLz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»»ƒƒ¿

ÌÈc ÈecÂ Ìb32 שהאדם «ƒ¿»ƒ
את  'והתוודו  במדבר ) (בפרשת בתורה ככתוב החטא על  בפיו  מתוודה

הושע BÓke˙kL33חטאתם', ÌÈcבנבואת ÌÎnÚ eÁ˜ והכתוב ¿∆»¿ƒ»∆¿»ƒ
ה'', אל  'ושובו  ‡Bi˙B˙ממשיך  ˙‡ ˜BÚ ÌÈc ÈecÂ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿»ƒ≈∆ƒ

„Ò ÏÚ Èece‰ Ôw˙˙ ÔÎÏÂ ,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚa eac‰«ƒ»ƒ¿»ƒ«…ƒ¿»≈ƒ¿«≈«ƒ«≈∆

"‡‰,הלאה וכן  גזלנו ' בגדנו , 'אשמנו , אומר  È„ÈŒÏÚוהמתוודה Èk »ƒ«¿≈
el‡ ˙Bi˙B‡ הוידוי את אומר  שבהם בי "ת האל "ף ‡˙אותיות ˜BÚ ƒ≈≈∆

,'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'c eac‰ ˙Bi˙B‡ שגם הקדושה, היפך  שהם דברים ƒ«ƒƒ¿À«∆
הא'ב', באותיות השתמש בהם אזי ÔÎÂבדיבור  כראוי  היא התשובה כאשר  ¿≈

ומבטל  ‰cעוקר  Ûeb ˙‡∆«»»
.‰NÚn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚL∆«¬∆«¿≈««¬∆

‰Ê ÏÎÂ העקירה לגבי  לעיל  האמור  ¿»∆
תיקון  להם שאין  הדברים ‰e‡של 
ÈËt‰ f‰ ÔBˆÏ Ú‚Ba לאחר ¿≈«»»«»«¿»ƒ

ברצון  'התלבש' המתאווה שכוח

ומוגדר  ‰LÁn‰מסויים ÈLeÏe¿≈««¬»»
LaÏ˙ Ì‰aL ‰NÚÓe eacƒ«¬∆∆»∆ƒ¿«≈
ŒÈ‡ Ì‰aL ,‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆∆»∆ƒ
C„a Ôewz‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆
‰ÈLe ‰È˜Ú Ì‡ŒÈk ,ea≈ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»

ÈÓ‚Ï.בהרחבה לעיל  כמבואר  ¿«¿≈
,BÓˆÚ ‰e‡˙n‰ Ák‰ Ï‡¬»«…««ƒ¿«∆«¿
אבל  לרע להתאוות יכול  שאמנם

אפילו  להתאוות יכול  מידה באותה

טובים L‡kלדברים Ìb È‰¬≈««¬∆
,ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚa LaÏ˙ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ…ƒ

ÏBÎÈהאדם‰tÏw‰Ó B˙BÏÚ‰Ï »¿«¬≈«¿ƒ»
ÁkL eÈ‰Â ,‰M„˜Ï BÎÙ‰Ïe¿»¿ƒ¿À»¿«¿∆…«
BLÈaÏ‰Ï LÙ‡ ‰e‡˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»¿«¿ƒ

‰M„˜a רצון לעורר  אותו  ולנצל  «¿À»
שבקדושה, בדברים «¿∆¿LÙ‡Âועניין 

 ÏÈc‰Ï  BLÈaÏ‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ
BÓˆÚŒ„vnL ÔÂÈk ,‰tÏwa«¿ƒ»≈»∆ƒ««¿

'ËeLt' ‡e‰,הגדרה ֿ ‡l‡חסר  »∆»
Ó LiLÚvÓ' מתווך' כוח ∆≈¿À»
BM˜n‰ בדבר לתאווה להפוך  «¿«¿

דווקא, ‰ÈÒn˙מסויים Ák ‡e‰Â¿…««≈ƒ
האדם  את ‡˙ומפתה BÚnL∆¿≈∆

˙BÂ‡˙‰Ï ‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆¿ƒ¿«
,‰Â‡z התאווה כוח עצמו  מצד  כי  «¬»

לא  אם בפועל , להתאוות לא גם יכול 

אותו , מגרים ולא ∆∆»¿CcŒÏÚÂמסיתים
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ó34 בתלמוד «¬««≈

ÔÈzירושלמי  ‡aÏÂ ‡ÈÚ≈»¿ƒ»¿≈
,e‰È ‰Úc ÈeÒÒ('מתווכים' ('ממוצעים', סרסורים שני  והלב העין  «¿≈«¬≈»ƒ¿

הם עבירה ‰eÒqשל  ÏL BÈÚL ÌLÎc, מסחר בעסקי  מתווך  ƒ¿≈∆ƒ¿»∆««¿
ÌÈcלמשל  ÈL M˜nL ‡e‰,והקונה ‰ÈÒn˙המוכר  Ák‰ Ck ∆¿«≈¿≈¿»ƒ««…««≈ƒ

ÚvÓn‰ ‡e‰ המתווך ÌÚה'סרסור ' ‰e‡˙n‰ Ák ˙‡ M˜n‰ «¿À»«¿«≈∆…««ƒ¿«∆ƒ
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טז      

לפעל  האדם  יכ ֹול  ולכן אליו. ׁשּיׁשמע ּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבאמת 

אהבה  ל ֹו יהיה  ֿ הרע  ה ּיצר  ׁשּגם  עב ֹודת ֹו ֿ ידי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל 

היא  ה ּנ"ל  ה ּכּונה  ׁשּפנימ ּיּות  והינּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֹלאלק ּות ,

זה  וכל  ּבעב ֹודת ֹו. זאת  לפעל  ׁשּיּוכל  ּכח  ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹנתינת 

ּולברר ֹו לת ּקנֹו ׁשאפ ׁשר  ה ּמתא ּוה , ּבכח  ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹה ּוא 

קל ּפה  יׁש אבל  ּבקד ׁשה . ּולהל ּביׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻמה ּקל ּפה 

ה ּוא  ׁשענינּה עמלק , קל ּפת  יֹותר , ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּתח ּתֹונה 

להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבזה  טעם , ללא  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהתנּׂשא ּות 

ּוׁשבירה  עקירה   ּבדר ֿ אם  ּכי ּבר ּור ,  ּבדר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָה ּתּקּון

אבד ", עדי "ואחרית ֹו נאמר  זה  ועל  ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַֹלגמרי,

לגמרי. מח ּיה  להיֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָׁשּצריכה 

ה )p‰Â‰ז) (סעיף  ה ּנ"ל  התנּׂשא ּות  א ֹופ ּני ׁשני ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵַַַַ

ּומ ׁשּתל ׁשלים  ּבאים  ֿ זה ', ְְְְִִִֶַַַָֻּב'לע ּמת 

התנּׂשא ּות  יׁש ּבּקד ּׁשה  ׁשּגם  והינּו, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻֻמה ּקד ּׁשה .

התנּׂשא ּות  ויׁש ּדקד ּׁשה , וׂשכל  טעם  ֿ ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשעל 

ּכּנ"ל , כ ּו' מת ּדּמה  ׁשה ּקל ּפה  וכיון טעם . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹללא 

והענין  ֿ זה '. ּב'לע ּמת  ּגם  א ּלּו ענינים  יׁשנם  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלכן

ּכתיב  ּדה ּנה  ּפעמים ),42ּבזה , (ׁשּתי ּגאה  גאה  ּכי ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ

התנּׂשא ּות  ההתנּׂשא ּות , א ֹופ ּני ׁשני על  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשּקאי

ֿ כן ׁשעל  ּוכמ ֹו טעם . ללא  והתנּׂשא ּות  טעם  ֿ ּפי ְְְְְִִֵֶַַַַַַֹ

ּוכדברי  ּדקד ּׁשה , ּגא ּות  ּגם  ׁשּיׁש ּבעב ֹודה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻמצינּו

יֹוחאי  ּבן ׁשמע ֹון והן 43ר ּבי על ּיה  ּבני ראיתי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ

הם  ׁשנים  ואם  ה ּוא , אני ה ּוא  אחד  אם  ְְֲִִִִִֵֶַָָמ ּועטין,

ּכאמר ֹו נעלית , ה ּיֹותר  להתנּׂשא ּות  ועד  ּובני, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָאני

ּבעלמא " סימנא  ׁשל 44"א ּנא  ענין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ענין  אמנם , ּבקד ּׁשה . ֿ טעם  ללא  ְְְְְְִִַַַַַָָָֹֻהתנּׂשא ּות 

ׁשל  ּבאפן ה ּוא  ּבקד ׁשה , ֿ טעם  ללא  ְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹֻההתנּׂשא ּות 

ּבמאמר  ּכמ ֹו ּבמציא ּות , ּבּטּול  - ה ּבּטּול  ְְְְֲִִִִִַַַַּתכלית 

ּבעלמא ", סימנא  "א ּנא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָר ּבי

היה  לא  לעצמ ֹו, יׁש מציא ּות  עדין היה  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹׁשאם 

ה ּבּטּול  ּבתכלית  להיֹות ֹו ורק  ּכן, ל ֹומר  ְְְְִִִֵַַַַָיכ ֹול 

היה  ׁשּלא  עד  ּבג ּלּוי ּבֹו היה  ׁשהאלק ּות  ְֱֱִֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאלק ּות ,

מציא ּות ֹו ּכל  א ּלא  ֿ עצמ ֹו, ּבפני מציא ּות  ְְְְִִִֵֶַָָׁשּום 
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יז        

סימנא  "א ּנא  אמר  לכן ׁשּבֹו, האלק ּות  רק  ֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹהיא 

ה ּבּטּול  ּתכלית  זה  הרי ֿ ּכן ואם  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּבעלמא ",

ׁשהיה 45לגמרי  ר ּבנּו ּבמ ׁשה  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  . ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו לאלק ּות , ה ּבּטּול  והאיׁש46ּבתכלית  ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹ

האדמה , ּפני על  א ׁשר  האדם  מ ּכל  מאד  ענו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹמ ׁשה 

ה ּׂשכל . מן ׁשּלמעלה  ּבב ּטּול  ּבעצם  ּבטל  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה 

ׁשּמבאר  מ ּצד 47והגם  ׁשּזה ּו ׁשּלֹו, הענוה  טעם  ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

והח ּוׁשים  ה ּכח ֹות  לזּולת ֹו נּתנּו ׁשא ּלּו ְְְְִִִֶֶַַַָֹהח ׁשּבֹון

ּגּופא  זה  ה ּנה  יֹותר , למעלה  מ ּגיע  היה  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלֹו,

ה ּבּטּול  מ ּצד  ה ּוא  ענוה , אצל ֹו ּפעל  זה  ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּטעם 

ר ּבנּו ׁשּמׁשה  ה ּדבר  ּפׁשּוט  ׁשהרי ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצמי

אחר  א ׁשר  מאד , למעלה  וח ּוׁשיו  ּבכח ֹותיו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹה ּגיע 

ׁשהיה  זה  מ ּצד  ורק  לזה , מ ּגיע  היה  לא  ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזּולת ֹו

יכ ֹול  היה  לכן ה ּמציא ּות , ּבב ּטּול  ה ּבּטּול  ְְְְִִִִֵַַַָָָָּבתכלית 

ּבעצם , אמ ּתי ׁשאינֹו ּכזה  ח ׁשּבֹון ּכדי לע ׂשֹות  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ׁשענין  מ ּובן זה  ּומ ּכל  ענוה . ּבֹו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיפעל 

ׁשל  ּבאפן ה ּוא  ׁשּבקד ּׁשה , ֿ טעם  ללא  ְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹֻהתנּׂשא ּות 

ההתנּׂשא ּות  מענין אמנם , ה ּבּטּול . ְְְְְִִִִֵַַַַַָָּתכלית 

ּב'לע ּמת ֿ ההתנּׂשא ּות  ענין מ ׁשּתל ׁשל  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָֻֻּבקד ׁשה 

, ער ֿ ּבאין קץ  לאין הב ּדל ֹות  ר ּבּוי להב ּדיל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹזה ',

ההתנּׂשא ּות  והן טעם , ֿ ּפי ׁשעל  ההתנּׂשא ּות  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַהן

אין  ּבּקל ּפה , ׁשּלהיֹות ֹו א ּלא  טעם , ֿ ּפי על  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא 

א ּלא  ּבקד ּׁשה ), ׁשה ּוא  (ּכמ ֹו ה ּבּטּול  ענין ְְְִִֶֶֶַַַָָֻזה 

טעם . ּבלא  והחצ ּפה  ה ּיׁשּות  ּתקף  ְְְְֵֶַַַַַַָָֹֹֻא ּדר ּבה ,

ׁשּכת ּוב 48וכ ּמבאר  ּגֹו',49ּבמה  רכב  א ׁשר  וס ּוס  ְְְְֲֶֶַַַָָָֹ

על  ׁשּקאי 'ּגס ', ּפעמים  ׁשּתי ּבגימטר ּיא  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ"ס ּוס "

ּביניהם , והח ּלּוק  ה ּנ"ל . התנּׂשא ּות  א ֹופ ּני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַׁשני

על ֿ מג ּדרת  להיֹות ּה טעם , ֿ ּפי ׁשעל  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֻׁשהתנּׂשא ּות 

ּבר ּור , ׁשל  ענין ּבּה להיֹות  אפ ׁשר  לכן ה ּטעם , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפי

ה ּטעם , ֿ ּפי על  ׁשּלא  התנּׂשא ּות  ֿ ּכן ֿ ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹמה 
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ועוד.)45 ואילך). מט  ע ' תרנ"ה (סה"מ  תרנ"ה ואילך). מח  ע ' ח "א תרל"ג (סה"מ  תרל"ג ויצב  ד"ה גם בהעלותך )46ראה

ג. ועוד.)47יב , .68 ע ' ה'ש"ת השיחות ספר .236 ע ' ה'שי "ת סה"מ  .298 ע ' תרצ "ז נא. ע ' תקס "ב  אדה"ז מאמרי  גם ראה

נח .)48 ע ' שם אוה"ת ב . קכ, מג"א תו"א ח .)49ראה ו, אסתר

    
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk ‡l‡ ,BÓˆÚ ו ÔÎÏאך  ,BaL ˙e˜Ï‡‰ ˜ «¿∆»»¿ƒƒ«»¡…∆»≈

‰Ê È‰ ÔkŒÌ‡Â ,"‡ÓÏÚa ‡ÓÈÒ ‡p‡" Ó‡ של התנשאות »«¬»ƒ»»¿«¿»¿ƒ≈¬≈∆
ÈÓ‚Ï Ïeha‰ ˙ÈÏÎz45. «¿ƒ«ƒ¿«¿≈

‰ÊŒCcŒÏÚÂ יוחאי בר  שמעון  רבי  לגבי  לעיל  לאמור  LÓa‰בדומה ¿«∆∆∆¿…∆
Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰L ea«≈∆»»¿«¿ƒ«ƒ
e˙kL BÓk ,˙e˜Ï‡Ï46 ∆¡…¿∆»

„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â ההיפך ¿»ƒ…∆»»¿…
וישות גאווה של  …ÏkÓƒהמוחלט

,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ L‡ Ì„‡‰»»»¬∆«¿≈»¬»»
ÌˆÚa ÏËa ‰È‰L וראה מהותו  ∆»»»≈¿∆∆

לגמרי  שפל  עצמו  Ïeha¿ƒאת
ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ומעבר מעל  ∆¿«¿»ƒ«≈∆

וההגיון . השכל  מצד  שמתחייב למה

‡nL Ì‚‰Â47 החסידות בתורת «¬«∆¿…»
,BlL ‰ÂÚ‰ ÌÚË רבינו משה של  ««»¬»»∆

el‡L ÔBaLÁ‰ „vÓ e‰fL∆∆ƒ««∆¿∆ƒ
B˙ÏeÊÏ ez אחר ‰BÁk˙למישהו  ƒ¿¿»«…

ÌÈLeÁ‰Â מאד ‰È‰הנעלים ,BlL ¿«ƒ∆»»
˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ,שהוא ממה «ƒ«¿«¿»≈

לכאורה  כן  ואם הגיע, רבינו  משה

כן  רבינו  משה של  והענווה הביטול 

מקום  מכל  וסיבה, טעם על  מבוססים

ביטול  על  מדובר  דבר  של  לאמיתו 

כי  ודעת, מטעם Ê‰למעלה ‰p‰ƒ≈∆
‡Ùeb עצמו‰Ê ÌÚhL החישוב »∆««∆

הכוחות  את מקבל  היה אחר  מישהו  שאם

יותר , מתעלה היה ‡ˆBÏשלו  ÏÚt»«∆¿
Ïeha‰ „vÓ ‡e‰ ,‰ÂÚ¬»»ƒ««ƒ

,BlL ÈÓˆÚ‰,משה È‰Lשל  »«¿ƒ∆∆¬≈
c‰ ËeLt ספק כל  בו  ואין  »«»»
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לא  משה של  השיקול  שלמעשה כך 

אחר  מישהו  שאם היא האמת כי  מוצדק

היה  לא הוא שלו , הכוחות את מקבל  היה

רבינו , משה שהגיע ממה ליותר  מגיע

˙ÈÏÎ˙a ‰È‰L ‰Ê „vÓ ˜Â¿«ƒ«∆∆»»¿«¿ƒ
ÔÎÏ ,˙e‡Èˆn‰ Ïeha Ïeha‰«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
‰Êk ÔBaLÁ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»«¬∆¿»∆
È„k ,ÌˆÚa ÈzÓ‡ BÈ‡L∆≈¬ƒƒ¿∆∆¿≈
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ענווה. ÌÚËŒ‡ÏÏלידי  ˙e‡O˙‰ ÔÈÚL ÔeÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆ƒ¿«ƒ¿«¿¿…««

Ïeha‰ ˙ÈÏÎz ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ,‰M„˜aL. לעיל כמבואר  ∆«¿À»¿…∆∆«¿ƒ«ƒ
‰L„˜a ˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚÓ ,ÌÓ‡ מתכלית נובע אמנם שהוא »¿»≈ƒ¿««ƒ¿«¿«¿À»
צמצומים ÏLÏzLÓהביטול , ידי  על  ƒ¿«¿≈

לדרגה, מדרגה רבות »¿ÔÈÚƒוירידות
,'‰ÊŒ˙nÚÏ'a ˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿«¿À«∆
ÔÈ‡Ï ˙BÏc‰ Èea ÏÈc‰Ï¿«¿ƒƒ«¿»¿≈

,CÚŒÔÈ‡a ı˜ הקדושה בין  ≈¿≈¬…
זה' Lל 'לעומת ˙e‡O˙‰‰ Ô‰ ל ≈«ƒ¿«¿∆
זה' Ô‰Â'לעומת ,ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««¿≈

˙e‡O˙‰‰'זה 'לעומת lL‡של  «ƒ¿«¿∆…
B˙BÈ‰lL ‡l‡ ,ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««∆»∆ƒ¿

‰Ê ÔÈ‡ ,‰tÏwa ללא ההתנשאות «¿ƒ»≈∆
e‰L‡טעם  BÓk) Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿∆

‰M„˜a להתנשאות הכוונה שם «¿À»
ודעת), מטעם «∆‡l‡שלמעלה

היא  זה' ב'לעומת ההתנשאות

˙eLi‰ Û˜z ,‰ac‡«¿«»…∆«≈
.ÌÚË ‡Ïa ‰tˆÁ‰Â¿«À¿»¿…««

‡nÎÂ48בחסידות‰Óa ¿«¿…»¿«
e˙kL49 בדברי אסתר , במגילת ∆»

המלך  אשר  האיש את לכבד  איך  המן 

ביקרו , Bb'חפץ Î L‡ ÒeÒÂ¿¬∆»«
סוס  על  האיש את וירכיבו  המלך , עליו 

iËÓÈ‚a‡זה, "ÒeÒ" מאה ¿ƒ«¿ƒ»
ושש 'Òb',עשרים ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ«

ושלוש שישים שתי Lבגימטריא ∆'גס'
‡ÈpÙBמכוון È‡wפעמים ÈL ÏÚ »≈«¿≈«≈

Ï"p‰ ˙e‡O˙‰ בישות הקשורים ƒ¿«¿««
הרוח. גסות וגאווה,

,Ì‰ÈÈa ˜elÁ‰Â סוגי שני  בין  ¿«ƒ≈≈∆
הללו , ¿»¿e‡O˙‰L∆ƒ˙ההתנשאות

d˙BÈ‰Ï ,ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««ƒ¿»
,ÌÚh‰ ÈtŒÏÚ ˙c‚Ó היא À¿∆∆«ƒ«««

שהטעם  כמה עד  והגבלה, במידה

‡LÙמחייב, ÔÎÏ יכול˙BÈ‰Ï »≈∆¿»ƒ¿
ea ÏL ÔÈÚ da למהפך עד  »ƒ¿»∆≈

לעיל , כמבואר  ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óלקדושה,
ÈtŒÏÚ ‡lL ˙e‡O˙‰ Ôk≈ƒ¿«¿∆…«ƒ

,ÌÚh‰ הגבלה לה שאין  כיוון  «««
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יח      

ענין  ֿ אם  ּכי ּבר ּור , ׁשל  ענין ּבּה להי ֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָאי

ֿ ידי  על  נע ׂשה  זה  וענין ּוב ּטּול . ׁשבירה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשל 

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  עצמ ֹו, את  ׁשּמב ּטׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַה ּבּטּוׁשים 

ר ּבֹותינּו50ז"ל  אמר ּו וכן כ ּו', אדם  יר ּגיז ְְְְִֵֵַַָָָָלע ֹולם 

ּוכמ ֹו51ז"ל  אדם , ׁשל  ּגּופ ֹו ׁשֹוברת  ְֲֶֶֶָָָָאנחה 

ּפרנסה  ׁשל  ּבענין ח ּסר ֹון יׁש ׁשּכא ׁשר  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבג ׁשמ ּיּות ,

מ ּלמעלה  ּבה ׁשּפעה  ׁשחסר  הינּו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּובריא ּות ,

נכלל  ׁשּבהם  ּומזֹוני, ח ּיי ּבני הענינים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשל ׁשה 

ּבֹו ּפֹועל  זה  הרי האדם , הצטרכ ּות  ְְְֲִֵֵֶָָָָָּכלל ּות 

ּבעב ֹודה , ה ּוא  וכן מה ּות ֹו, ּוב ּטּול  ְְֲִִֵַָָָׁשבירה 

ּבאמת  ּומצר  וד ֹואג  עצמ ֹו, את  מב ּטׁש ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּכא ׁשר 

ּבענינים  ּומ ׁשקע  לה ּוט  ׁשה ּוא  אי מ ּצב ֹו, ְְְִִֵֶַַָָָָֻעל 

האס ּורים  ּדברים  ׁשל  לתאוֹות  עד  רצ ּויים , ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָּבל ּתי

את  ּומ ׁשּנה  ּבמה ּות ֹו ׁשבירה  ּפֹועל  זה  הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמ ּמׁש,

רע ׁש ּבק ֹול  ׁשּירעים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַמה ּות ֹו.

ּומתעב  ּומ ׁשּקץ  ור ׁשע  רע  א ּתה  ל ֹומר  כ ּו' ְְְְֶַַַָָָָָֹֹֻורגז

(ּכה ּלׁשֹון וכ ּו' ּתס ּתיר  מתי עד  כ ּו' ה ּמּובא ּומנ ּול  ְְְְִַַַַַָָָָֻ

היא 52ּבּתניא  ׁשה ּקל ּפה  ּדכיון והינּו, ,( ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ה ּוא  ה ּבּטּוׁש אפן לכן טעם , ללא  ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּבהתנּׂשא ּות 

ה ּׂשכל  מן ׁשּלמעלה  ּדּבּורים  ֿ ידי על  ֿ ּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּגם 

ּבעב ֹודה , עמלק  ׁשל  ה ּתּקּון ענין וזה ּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָוה ּטעם .

ּדוקא . ּוב ּטּול  ׁשבירה   ּבדר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

עמלק e‰ÊÂח ) ּגֹוים  "רא ׁשית  ׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ֲִִֵֵֶַָָ

ׁשּיׁשנֹו ׁשּכׁשם  אבד ", עדי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַֹואחרית ֹו

מה  ׁשּזה ּו ּבקד ּׁשה , ו"אחרית " "רא ׁשית " ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻענין

ּוכמ ֹו אחר ֹון", ואני רא ׁשֹון "אני ְֲֲֲִִִֶַַָׁשּכת ּוב 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  "רא ׁשית " רק  ׁשּלא  לעיל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּנת ּבאר 

א ּלא  ה ּסֹובב ', 'א ֹור  ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ְְְֲִִִֵֶַַַָה ּוא 

ּבע ׂשּיה , למ ּטה  הה ׁשּתל ׁשל ּות  "אחרית " ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָּגם 

עד  ּבּנפעל , ה ּפֹועל  ּכח  התל ּבׁשּות  ּבבחינת  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹׁשה ּוא 

נפרד  ודבר  ליׁש יהיה  ׁשה ּנברא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפ ׁשר 

ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ה ּוא  זה  ּגם  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָּבהר ּגׁשת ֹו,

ֿ זה ', ּב'לע ּמת  ו"אחרית " "רא ׁשית " ּבעניני להב ּדיל  ה ּוא  ּכן ה ּנה  ה ּסֹובב ', ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֻ'א ֹור 
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יכול ‡LÙ‡ŒÈוהגדרה, Ì‡ŒÈkלא ,ea ÏL ÔÈÚ da ˙BÈ‰Ï ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»∆≈ƒƒ

Ïehe ‰ÈL ÏL ÔÈÚ.מוחלט וביטול  ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ קיימת היא כאשר  זה' ה 'לעומת שמצד  ההתנשאות שבירת של  ¿ƒ¿»∆

‰ÌÈLehaהאדםבנפש  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ותקיפים חזקים תוכחה דברי  «¬∆«¿≈«ƒƒ
הישות  את להכניע לו  שגורמים

שלו  ‡˙והגאווה LhnL∆¿«≈∆
,BÓˆÚ עצמו את מבטל  שהאדם «¿

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók50 בגמרא ¿«¬««≈
,'eÎ Ì„‡ ÊÈbÈ ÌÏBÚÏ יצר' ¿»«¿ƒ»»

ואל  רגזו  שנאמר  הרע יצר  על  טוב

eÈ˙Baתחטאו ', eÓ‡ ÔÎÂ¿≈»¿«≈
Ï"Ê51 בגמרא‰Á‡ כאב של  ¬»»

BÓÎe ,Ì„‡ ÏL BÙeb ˙BL∆∆∆»»¿
ÔBqÁ LÈ L‡kL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆«¬∆≈ƒ»
,˙e‡Èe ‰Òt ÏL ÔÈÚa¿ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ

‰ÚtL‰a ÒÁL ,eÈ‰ בשפע «¿∆»≈««¿»»
LÏLa‰הניתן  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿…»

ÌÈÈÚ‰ האדם צורכי  של  העיקריים »ƒ¿»ƒ
הגשמיים (ילדים)Èaוחייו  ÈiÁבנים »≈«≈

(בריאות) מזונות ÈBÊÓeחיים ¿≈
eÏÏk˙(פרנסה), ÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿»

‰Ê È‰ ,Ì„‡‰ ˙eÎËˆ‰ƒ¿»¿»»»¬≈∆
‰ÈL Ba ÏÚBt הישות של  ≈¿ƒ»

שלו  והגאווה Ïeheƒהעצמית
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎÂ ,B˙e‰Ó«¿≈»¬»

‡˙הרוחנית, LhÓ L‡kL∆«¬∆¿«≈∆
,BÓˆÚ, כאמור ומוסר , תוכחה בדברי  «¿

,BvÓ ÏÚ ˙Ó‡a ˆÓe ‚‡B„Â¿≈≈≈∆¡∆««»
למי  בדומה באמת לו  מכאיב והדבר 

היינו  הגשמי , במצבו  קושי  על  שנאנח

מצטער  באמת e‰L‡שהוא CÈ‡≈∆
ÈzÏa ÌÈÈÚa Ú˜LÓe Ëe‰Ï»À¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
ÏL ˙BÂ‡˙Ï „Ú ,ÌÈÈeˆ¿ƒ«¿«¬∆

,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc כך ¿»ƒ»¬ƒ«»
באמת  חמור  ÏÚBtשמצבו  ‰Ê È‰¬≈∆≈

˙‡ ‰pLÓe B˙e‰Óa ‰ÈL¿ƒ»¿«¿«∆∆
B˙e‰Ó.לטוב מרע «

ÔÎŒBÓÎe את לפעול  נוספת דרך  יש ¿≈
וה'ישות' הגאווה את ולהכניע הביטוש

ÏB˜a ÌÈÚiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒ¿
'eÎ Ê‚Â LÚ הרע היצר  על  ««¿…∆

לעבירות  אותו  ‡z‰המסית ÓBÏ««»
Ú˙Óe ıwLÓe ÚLÂ Ú«¿»»¿À»¿…»

ÈzÒz È˙Ó „Ú 'eÎ ÏeÓe על ¿À»«»««¿ƒ

האלוקי  Èza‡האור  ‡en‰ ÔBLl‰k) 'eÎÂ52ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,( ¿¿«»«»««¿»¿«¿¿≈»
Leha‰ ÔÙ‡ ÔÎÏ ,ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰a ‡È‰ ‰tÏw‰L∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿¿…««»≈…∆«ƒ
ÌÚh‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈeac È„ÈŒÏÚ ÔkŒÌb ‡e‰«≈«¿≈ƒƒ∆¿«¿»ƒ«≈∆¿«««
ידי  על  דעתו  את לשנות ולנסות הרע היצר  עם לויכוחים להיכנס לא כלומר ,

עליו  'להרעים' אלא שכליים הסברים

והסברים. נימוקים ÔÈÚללא e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰„BÚa ˜ÏÓÚ ÏL Ôewz‰«ƒ∆¬»≈»¬»

ÈL‰הרוחנית, C„a ‰NÚpL∆«¬∆¿∆∆¿ƒ»
.‡˜Âc Ïeheƒ«¿»
e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ (Á בנבואת ¿∆«∆»

לעיל , כנזכר  ÌÈBbבלעם, ˙ÈL‡"≈ƒƒ
,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ¬»≈¿«¬ƒ¬≈…≈
"˙ÈL‡" ÔÈÚ BLiL ÌLkL∆¿≈∆∆¿ƒ¿»≈ƒ

‰M„˜a "˙ÈÁ‡"Â,העליונה ¿«¬ƒ«¿À»
e˙kLבאלוקות, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»

,"ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡"¬ƒƒ«¬ƒ«¬
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe בתחילת ¿∆ƒ¿»≈¿≈

"ÈL‡˙"המאמר  ˜ ‡lL∆…«≈ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ הגבוהות הדרגות «ƒ¿«¿¿

השתלשלות' 'סדר  של  ‰e‡והעליונות
B‡' eÈ‰c ,"È‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒ¿«¿

,'Bq‰, גבול הבלי  האלוקי  האור  «≈
אור  הוא בעולמות, מהתלבשות הנעלה

עלמין ' כל  Ìbה'סובב ‡l‡∆»«
˙eÏLÏzL‰‰ "˙ÈÁ‡"«¬ƒ«ƒ¿«¿¿
והתחתונות, הנמוכות הדרגות

'סדר  של  השתלשלות'האחרונות,

,‰iNÚa ‰hÓÏ העשייה בעולם ¿«»«¬ƒ»
הנחות  העולם ∆e‰L‡ביותר שהוא

ÏÚBt‰ Ák ˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿…««≈
Ú„הנברא,ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»«

LÙ‡L ייתכן‰È‰È ‡p‰L ∆∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿∆
,B˙Lb‰a „Ù „Â LÈÏ¿≈¿»»ƒ¿»¿«¿»»

ויחוש  כמציאות ירגיש עצמו  את

שהכל  היא שהאמת למרות עצמאית,

היא  האלוקות ורק לאלוקות בטל 

אמיתית, Ê‰מציאות Ìb של הבריאה «∆
ֿ כך  כל  נחותים ‰e‡נבראים

"È‡" ˙ÈÁaÓ, עצמו ֿ סוף האין  ƒ¿ƒ«¬ƒ
Ôk ‰p‰ ,'Bq‰ B‡' eÈ‰c¿«¿«≈ƒ≈≈

ÏÈc‰Ï ‡e‰ להיפך קדושה בין  ¿«¿ƒ
"ÈL‡˙"הקדושה  ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈≈ƒ
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יט        

ואחרית ֹו" עמלק  ּגֹוים  "רא ׁשית  נאמר  זה  ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל 

"ּגֹוים ", לכל  "רא ׁשית " רק  לא  ה ּוא  ׁשעמלק  ְְֲִִֵֵֶַָָֹוג ֹו',

נֹולד ֹות  ׁשּמּמּנּו ה ּזר  הרצ ֹון הינּו ְִִֵֶֶֶַַָָָָׁש"רא ׁשית "

ה ּוא  לזה  וה ּמק ֹור  הרע ֹות , ה ּמּדֹות  ּכ ֿ ְְִֶַַַַָָָָאחר 

"ּגֹוים ", לכל  "אחרית " ּגם  ה ּוא  א ּלא  ְֲֲִִֵֶַַָָָעמלק ,

מתל ּבׁשֹות  ׁשה ּמּדֹות  ּכפי הינּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַּד"אחרית "

וגם  ּומע ׂשה , ּדּבּור  מח ׁשבה  ה ּלב ּוׁשים  ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹּבׁשל ׁשה 

ׁשאנּו ל ּדבר , ּוראיה  עמלק . ה ּוא  לזה  ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָה ּמק ֹור 

מח ׁשבה  ּבלב ּוׁשי ּבאה  ה ּמּדה  ׁשּכא ׁשר  ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָר ֹואים 

יֹותר  וה ּתקף  הר ּבּוי ּבּה נע ׂשה  אזי ּומע ׂשה , ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדּבּור 

ּבלב ּוׁשי  התל ּבׁשּות ּה קדם  ּבתח ּלת ּה ׁשהיה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמ ּכמ ֹו

למי  העצה  ׁשּלכן ּומע ׂשה , ּדּבּור  ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמח ׁשבה 

ּבד ּבּור , יביא ּה ׁשּלא  ה ּכעס , מ ּדת  אצל ֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּנֹולדה 

יהיה  ל ׁשּתק , ל ֹו ֿ אפ ׁשר  אי ואם  יׁשּתק , ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹֹא ּלא 

לידי  ׁשּיבא  עד  ֿ ּפנים , ֿ ּכל  על  נמ ּו ּבק ֹול  ְִִִֵֶַַַָָָָֹה ּדּבּור 

לגמרי. לב ּטל ּה יּוכל  ׁשאז מ ּוכח ׁשּתיקה , ּומ ּזה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּדּבּור  מח ׁשבה  ּבלב ּוׁשי מתל ּבׁשת  ה ּמּדה  ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכא ׁשר 

יֹותר . ּבתקף  ונע ׂשית  מת ּגּברת  היא  אזי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּומע ׂשה ,

ֿ ידי  על  ּבּמּדה  וה ּתקף  הר ּבּוי ּבא  מאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹולכא ֹורה ,

ה ּוא , הענין  א ּומע ׂשה . ּדּבּור  מח ׁשבה  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָלב ּוׁשי

נע ׂשה  ולכן מעמלק , ה ּוא  ה "אחרית " ׁשּגם  ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפי

ּגֹוים  "רא ׁשית  נאמר  זה  ועל  וה ּתקף . הר ּבּוי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּה

לזה  וה ּתּקּון ׁשהעצה  אבד ", עדי ואחרית ֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעמלק 

מה  ׁשּזה ּו לגמרי, וה ּׁשבירה  העקירה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָה ּוא 

עמלק ". זכר  את  "ּתמחה  ְֲִֵֵֶֶֶֶָָׁשּכת ּוב 

ּבּמדר ׁשe‰ÊÂט ) ׁשּכת ּוב  זכיר ֹות 53מה  ׁשּתי ¿∆ְְְִִֵֶַַָָ

א ׁשר  את  "זכ ֹור  ּבּתֹורה , לכם  ְֲִֵֶֶַַָָָָּכתב ּתי

הוּו ג ֹו', זכר " את  אמחה  ּו"מחה  ג ֹו', ְֱֶֶֶֶֶָָָֹע ׂשה "

לאפר , ׁשּנמ ׁשל  אברהם  ׁשל  ּבנים  א ּתם  הרי ּכ ע ׂשיתם  ואם  ּבהם , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזהירין

ׁשל 54ׁשּנאמר  ל ׁשע ּבּוד ּה עצמכם  התקינּו - לאו ּובאם  ואפר , עפר  ואנכי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  ֿ ה ּמתחיל 55מצרים , ּדּבּור  ּבּמאמר  ּכּמבאר  ּבזה , והענין ּובלבנים . ּבחמר  ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

תרס "ה  ּכּנ"ל 56"זכ ֹור " ה ּבּטּוׁשים  ֿ ידי על  היא  עמלק  קל ּפת  ׁשּׁשבירת  ּדכיון , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
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ÌÈBb ˙ÈL‡" Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,'‰ÊŒ˙nÚÏ'a "˙ÈÁ‡"Â¿«¬ƒ«¿À«∆∆«∆∆¡«≈ƒƒ

"˙ÈL‡" ˜ ‡Ï ‡e‰ ˜ÏÓÚL ,'B‚Â "B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ ראש ¬»≈¿«¬ƒ¿∆¬»≈…«≈ƒ
"ÌÈBb",והתחלה  ÏÎÏ רצויים הבלתי  העניינים ÈL‡"L˙"כלל  ¿»ƒ∆≈ƒ

f‰ ÔBˆ‰ eÈ‰ הקדושה,הלא צד  של  הרצוי  מהרצון  האחר  טוב, «¿»»«»
CkŒÁ‡ ˙B„ÏB epnnL∆ƒ∆»««»
‰ÊÏ B˜n‰Â ,˙BÚ‰ ˙Bcn‰«ƒ»»¿«»¿∆

‡e‰ ‡l‡ ,˜ÏÓÚ ‡e‰ עמלק ¬»≈∆»
,"ÌÈBb" ÏÎÏ "˙ÈÁ‡" Ìb««¬ƒ¿»ƒ
האחרונות  לבחינות והשורש המקור  גם

זה',של  הסוף ÈÁ‡"c˙"'לעומת ¿«¬ƒ
ה'גוים' Bcn‰L˙של  ÈÙk eÈ‰«¿¿ƒ∆«ƒ

ÌÈLel‰ ‰LÏLa ˙BLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
Ì‚Â ,‰NÚÓe eac ‰LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆¿«

.˜ÏÓÚ ‡e‰ ‰ÊÏ B˜n‰«»»∆¬»≈
,cÏ ‰È‡e המחשבה שגם ¿»»«»»

ונמשך  בא הרעים והמעשה והדיבור 

L‡kLמ'עמלק' ÌÈ‡B e‡L∆»ƒ∆«¬∆
‰‡a ‰cn‰ ביטוי לידי  ובאה יורדת «ƒ»»»

eacגלוי  ‰LÁÓ ÈLeÏaƒ¿≈«¬»»ƒ
da ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰NÚÓe במידה «¬∆¬««¬∆»

Û˜z‰Âעצמה  Èea‰ מתחזקת היא »ƒ¿«…∆
באיכות  ומתחזקת ≈˙BÈבכמות

d˙lÁ˙a ‰È‰L BÓkÓ כאשר ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»»
שבלב, ברגש ∆̃…„Ìהייתה

‰LÁÓ ÈLeÏa d˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»ƒ¿≈«¬»»
ÔÎlL ,‰NÚÓe eac מאחר ƒ«¬∆∆»≈

ביטוי  מקבלות המידות שכאשר 

מתחזקות  הן  ומעשה ודיבור  במחשבה

BÏˆ‡ ‰„ÏBpL ÈÓÏ ‰ˆÚ‰»≈»¿ƒ∆¿»∆¿
d‡ÈÈ ‡lL ,ÒÚk‰ ˙cÓƒ««««∆…¿ƒ»

ea„a תחושת את ויגביר  שיפתח ¿ƒ
‡ŒÈהכעס, Ì‡Â ,˜zLÈ ‡l‡∆»ƒ¿…¿ƒƒ

‰È‰È ,˜zLÏ BÏ LÙ‡∆¿»ƒ¿…ƒ¿∆
ŒÏkŒÏÚ CeÓ ÏB˜a eac‰«ƒ¿»«»
È„ÈÏ ‡iL „Ú ,ÌÈt»ƒ«∆»…ƒ≈
dÏhÏ ÏÎeÈ Ê‡L ,‰˜ÈzL¿ƒ»∆»«¿«¿»

ÈÓ‚Ï. כלל כעס יחוש fÓe‰ולא ¿«¿≈ƒ∆
‰cn‰ L‡kL ÁÎeÓ»∆«¬∆«ƒ»
‰LÁÓ ÈLeÏa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿≈«¬»»
‡È‰ ÈÊ‡ ,‰NÚÓe eacƒ«¬∆¬«ƒ
˙BÈ Û˜˙a ˙ÈNÚÂ ˙ab˙Óƒ¿«∆∆¿«¬≈¿…∆≈
כשהייתה  לכן , קודם שהייתה מכפי 

שבלב. ÔÈ‡Óברגש ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«ƒ

eac ‰LÁÓ ÈLeÏ È„ÈŒÏÚ ‰cna Û˜z‰Â Èea‰ ‡a»»ƒ¿«…∆«ƒ»«¿≈¿≈«¬»»ƒ
‰NÚÓe דברי של  ֿ ביטוי  כלי  רק הם לכאורה שקיימים והרי  רגש או  שכל  «¬∆

הרגשות? ואת המידות את להגביר  ביכולתם ואיך  בנפש

,˜ÏÓÚÓ ‡e‰ "˙ÈÁ‡"‰ ÌbL ÈÙÏ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ וגם «»ƒ¿»¿ƒ∆«»«¬ƒ≈¬»≈
דיבור  עצמם המחשבה, ומעשה

בעמלק, daשורשם ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆»
Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Û˜z‰Â Èea‰»ƒ¿«…∆¿«∆∆¡«

˙ÈL‡"˜ÏÓÚ ÌÈBb ≈ƒƒ¬»≈
‰ˆÚ‰L ,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â¿«¬ƒ¬≈…≈∆»≈»
‰È˜Ú‰ ‡e‰ ‰ÊÏ Ôewz‰Â¿«ƒ»∆»¬ƒ»
‰Ó e‰fL ,ÈÓ‚Ï ‰ÈM‰Â¿«¿ƒ»¿«¿≈∆∆«
ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" e˙kL∆»ƒ¿∆∆≈∆

"˜ÏÓÚ.באריכות לעיל  כמבואר  ¬»≈
e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ (Ë¿∆«∆»

L„na53 הוא ֿ ֿ ברוך  שהקדוש «ƒ¿»
ישראל , לבני  BÈÎÊ˙אומר  ÈzL¿≈¿ƒ

זכירה  של  פסוקים ÌÎÏשני  Èz˙k»«¿ƒ»∆
,‰Bza זכר "BÎÊעמלק לגבי  «»»

'B‚ "‰NÚ L‡ עמלק ‡˙ 'לך  ≈¬∆»»
ממצרים', בצאתכם …«ÁÓ"e‰בדרך 
'B‚ "ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡,עמלקeÂ‰ ∆¿∆∆∆∆¡

,Ì‰a ÔÈÈ‰Ê אותם Ì‡Âלקיים ¿ƒƒ»∆¿ƒ
ÌÈa Ìz‡ È‰ Ck Ì˙ÈNÚ¬ƒ∆»¬≈«∆»ƒ
,Ù‡Ï ÏLÓpL Ì‰‡ ÏL∆«¿»»∆ƒ¿»¿≈∆

Ó‡pL54 על אמר  אבינו  אברהם ∆∆¡«
Ì‡eעצמו  ,Ù‡Â ÙÚ ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»»≈∆¿ƒ
,Â‡Ï לא שתי אם את תקיימו  »

- הללו  ÌÎÓˆÚהזכירות eÈ˜˙‰«¿ƒ«¿¿∆
,ÌÈˆÓ ÏL d„eaÚLÏ¿ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ

Ó‡pL55,ÌÈÏe ÓÁa ∆∆¡«¿…∆ƒ¿≈ƒ
להלן . עוד  יתבאר  וכפי 

Ó‡na ‡nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»««¬»
ÏÈÁ˙n‰Œeac בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ

"BÎÊ" ֿ נשמתו  הרש"ב הרבי  מאת »
משנת  Ò˙56ÔÂÈÎc"‰עדן  ,¿≈»

˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ˙ÈML כפי ∆¿ƒ«¿ƒ«¬»≈
האדם  בנפש È„ÈŒÏÚשהיא ‡È‰ƒ«¿≈
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ענין  ֿ אם  ּכי ּבר ּור , ׁשל  ענין ּבּה להי ֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָאי

ֿ ידי  על  נע ׂשה  זה  וענין ּוב ּטּול . ׁשבירה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשל 

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  עצמ ֹו, את  ׁשּמב ּטׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַה ּבּטּוׁשים 

ר ּבֹותינּו50ז"ל  אמר ּו וכן כ ּו', אדם  יר ּגיז ְְְְִֵֵַַָָָָלע ֹולם 

ּוכמ ֹו51ז"ל  אדם , ׁשל  ּגּופ ֹו ׁשֹוברת  ְֲֶֶֶָָָָאנחה 

ּפרנסה  ׁשל  ּבענין ח ּסר ֹון יׁש ׁשּכא ׁשר  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבג ׁשמ ּיּות ,

מ ּלמעלה  ּבה ׁשּפעה  ׁשחסר  הינּו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּובריא ּות ,

נכלל  ׁשּבהם  ּומזֹוני, ח ּיי ּבני הענינים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשל ׁשה 

ּבֹו ּפֹועל  זה  הרי האדם , הצטרכ ּות  ְְְֲִֵֵֶָָָָָּכלל ּות 

ּבעב ֹודה , ה ּוא  וכן מה ּות ֹו, ּוב ּטּול  ְְֲִִֵַָָָׁשבירה 

ּבאמת  ּומצר  וד ֹואג  עצמ ֹו, את  מב ּטׁש ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּכא ׁשר 

ּבענינים  ּומ ׁשקע  לה ּוט  ׁשה ּוא  אי מ ּצב ֹו, ְְְִִֵֶַַָָָָֻעל 

האס ּורים  ּדברים  ׁשל  לתאוֹות  עד  רצ ּויים , ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָּבל ּתי

את  ּומ ׁשּנה  ּבמה ּות ֹו ׁשבירה  ּפֹועל  זה  הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמ ּמׁש,

רע ׁש ּבק ֹול  ׁשּירעים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַמה ּות ֹו.

ּומתעב  ּומ ׁשּקץ  ור ׁשע  רע  א ּתה  ל ֹומר  כ ּו' ְְְְֶַַַָָָָָֹֹֻורגז

(ּכה ּלׁשֹון וכ ּו' ּתס ּתיר  מתי עד  כ ּו' ה ּמּובא ּומנ ּול  ְְְְִַַַַַָָָָֻ

היא 52ּבּתניא  ׁשה ּקל ּפה  ּדכיון והינּו, ,( ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ה ּוא  ה ּבּטּוׁש אפן לכן טעם , ללא  ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּבהתנּׂשא ּות 

ה ּׂשכל  מן ׁשּלמעלה  ּדּבּורים  ֿ ידי על  ֿ ּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּגם 

ּבעב ֹודה , עמלק  ׁשל  ה ּתּקּון ענין וזה ּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָוה ּטעם .

ּדוקא . ּוב ּטּול  ׁשבירה   ּבדר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

עמלק e‰ÊÂח ) ּגֹוים  "רא ׁשית  ׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ֲִִֵֵֶַָָ

ׁשּיׁשנֹו ׁשּכׁשם  אבד ", עדי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַֹואחרית ֹו

מה  ׁשּזה ּו ּבקד ּׁשה , ו"אחרית " "רא ׁשית " ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻענין

ּוכמ ֹו אחר ֹון", ואני רא ׁשֹון "אני ְֲֲֲִִִֶַַָׁשּכת ּוב 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  "רא ׁשית " רק  ׁשּלא  לעיל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּנת ּבאר 

א ּלא  ה ּסֹובב ', 'א ֹור  ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ְְְֲִִִֵֶַַַָה ּוא 

ּבע ׂשּיה , למ ּטה  הה ׁשּתל ׁשל ּות  "אחרית " ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָּגם 

עד  ּבּנפעל , ה ּפֹועל  ּכח  התל ּבׁשּות  ּבבחינת  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹׁשה ּוא 

נפרד  ודבר  ליׁש יהיה  ׁשה ּנברא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפ ׁשר 

ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ה ּוא  זה  ּגם  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָּבהר ּגׁשת ֹו,

ֿ זה ', ּב'לע ּמת  ו"אחרית " "רא ׁשית " ּבעניני להב ּדיל  ה ּוא  ּכן ה ּנה  ה ּסֹובב ', ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֻ'א ֹור 
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יכול ‡LÙ‡ŒÈוהגדרה, Ì‡ŒÈkלא ,ea ÏL ÔÈÚ da ˙BÈ‰Ï ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»∆≈ƒƒ

Ïehe ‰ÈL ÏL ÔÈÚ.מוחלט וביטול  ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ קיימת היא כאשר  זה' ה 'לעומת שמצד  ההתנשאות שבירת של  ¿ƒ¿»∆

‰ÌÈLehaהאדםבנפש  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ותקיפים חזקים תוכחה דברי  «¬∆«¿≈«ƒƒ
הישות  את להכניע לו  שגורמים

שלו  ‡˙והגאווה LhnL∆¿«≈∆
,BÓˆÚ עצמו את מבטל  שהאדם «¿

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók50 בגמרא ¿«¬««≈
,'eÎ Ì„‡ ÊÈbÈ ÌÏBÚÏ יצר' ¿»«¿ƒ»»

ואל  רגזו  שנאמר  הרע יצר  על  טוב

eÈ˙Baתחטאו ', eÓ‡ ÔÎÂ¿≈»¿«≈
Ï"Ê51 בגמרא‰Á‡ כאב של  ¬»»

BÓÎe ,Ì„‡ ÏL BÙeb ˙BL∆∆∆»»¿
ÔBqÁ LÈ L‡kL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆«¬∆≈ƒ»
,˙e‡Èe ‰Òt ÏL ÔÈÚa¿ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ

‰ÚtL‰a ÒÁL ,eÈ‰ בשפע «¿∆»≈««¿»»
LÏLa‰הניתן  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿…»

ÌÈÈÚ‰ האדם צורכי  של  העיקריים »ƒ¿»ƒ
הגשמיים (ילדים)Èaוחייו  ÈiÁבנים »≈«≈

(בריאות) מזונות ÈBÊÓeחיים ¿≈
eÏÏk˙(פרנסה), ÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿»

‰Ê È‰ ,Ì„‡‰ ˙eÎËˆ‰ƒ¿»¿»»»¬≈∆
‰ÈL Ba ÏÚBt הישות של  ≈¿ƒ»

שלו  והגאווה Ïeheƒהעצמית
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎÂ ,B˙e‰Ó«¿≈»¬»

‡˙הרוחנית, LhÓ L‡kL∆«¬∆¿«≈∆
,BÓˆÚ, כאמור ומוסר , תוכחה בדברי  «¿

,BvÓ ÏÚ ˙Ó‡a ˆÓe ‚‡B„Â¿≈≈≈∆¡∆««»
למי  בדומה באמת לו  מכאיב והדבר 

היינו  הגשמי , במצבו  קושי  על  שנאנח

מצטער  באמת e‰L‡שהוא CÈ‡≈∆
ÈzÏa ÌÈÈÚa Ú˜LÓe Ëe‰Ï»À¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
ÏL ˙BÂ‡˙Ï „Ú ,ÌÈÈeˆ¿ƒ«¿«¬∆

,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc כך ¿»ƒ»¬ƒ«»
באמת  חמור  ÏÚBtשמצבו  ‰Ê È‰¬≈∆≈

˙‡ ‰pLÓe B˙e‰Óa ‰ÈL¿ƒ»¿«¿«∆∆
B˙e‰Ó.לטוב מרע «

ÔÎŒBÓÎe את לפעול  נוספת דרך  יש ¿≈
וה'ישות' הגאווה את ולהכניע הביטוש

ÏB˜a ÌÈÚiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒ¿
'eÎ Ê‚Â LÚ הרע היצר  על  ««¿…∆

לעבירות  אותו  ‡z‰המסית ÓBÏ««»
Ú˙Óe ıwLÓe ÚLÂ Ú«¿»»¿À»¿…»

ÈzÒz È˙Ó „Ú 'eÎ ÏeÓe על ¿À»«»««¿ƒ

האלוקי  Èza‡האור  ‡en‰ ÔBLl‰k) 'eÎÂ52ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,( ¿¿«»«»««¿»¿«¿¿≈»
Leha‰ ÔÙ‡ ÔÎÏ ,ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰a ‡È‰ ‰tÏw‰L∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿¿…««»≈…∆«ƒ
ÌÚh‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈeac È„ÈŒÏÚ ÔkŒÌb ‡e‰«≈«¿≈ƒƒ∆¿«¿»ƒ«≈∆¿«««
ידי  על  דעתו  את לשנות ולנסות הרע היצר  עם לויכוחים להיכנס לא כלומר ,

עליו  'להרעים' אלא שכליים הסברים

והסברים. נימוקים ÔÈÚללא e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰„BÚa ˜ÏÓÚ ÏL Ôewz‰«ƒ∆¬»≈»¬»

ÈL‰הרוחנית, C„a ‰NÚpL∆«¬∆¿∆∆¿ƒ»
.‡˜Âc Ïeheƒ«¿»
e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ (Á בנבואת ¿∆«∆»

לעיל , כנזכר  ÌÈBbבלעם, ˙ÈL‡"≈ƒƒ
,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ¬»≈¿«¬ƒ¬≈…≈
"˙ÈL‡" ÔÈÚ BLiL ÌLkL∆¿≈∆∆¿ƒ¿»≈ƒ

‰M„˜a "˙ÈÁ‡"Â,העליונה ¿«¬ƒ«¿À»
e˙kLבאלוקות, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»

,"ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡"¬ƒƒ«¬ƒ«¬
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe בתחילת ¿∆ƒ¿»≈¿≈

"ÈL‡˙"המאמר  ˜ ‡lL∆…«≈ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ הגבוהות הדרגות «ƒ¿«¿¿

השתלשלות' 'סדר  של  ‰e‡והעליונות
B‡' eÈ‰c ,"È‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒ¿«¿

,'Bq‰, גבול הבלי  האלוקי  האור  «≈
אור  הוא בעולמות, מהתלבשות הנעלה

עלמין ' כל  Ìbה'סובב ‡l‡∆»«
˙eÏLÏzL‰‰ "˙ÈÁ‡"«¬ƒ«ƒ¿«¿¿
והתחתונות, הנמוכות הדרגות

'סדר  של  השתלשלות'האחרונות,

,‰iNÚa ‰hÓÏ העשייה בעולם ¿«»«¬ƒ»
הנחות  העולם ∆e‰L‡ביותר שהוא

ÏÚBt‰ Ák ˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿…««≈
Ú„הנברא,ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»«

LÙ‡L ייתכן‰È‰È ‡p‰L ∆∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿∆
,B˙Lb‰a „Ù „Â LÈÏ¿≈¿»»ƒ¿»¿«¿»»

ויחוש  כמציאות ירגיש עצמו  את

שהכל  היא שהאמת למרות עצמאית,

היא  האלוקות ורק לאלוקות בטל 

אמיתית, Ê‰מציאות Ìb של הבריאה «∆
ֿ כך  כל  נחותים ‰e‡נבראים

"È‡" ˙ÈÁaÓ, עצמו ֿ סוף האין  ƒ¿ƒ«¬ƒ
Ôk ‰p‰ ,'Bq‰ B‡' eÈ‰c¿«¿«≈ƒ≈≈

ÏÈc‰Ï ‡e‰ להיפך קדושה בין  ¿«¿ƒ
"ÈL‡˙"הקדושה  ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈≈ƒ
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כ      

ענין  ה ּוא  עמלק  ׁשּקל ּפת  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ[ּוכמ ֹו

ה ּוא  ּוב ּטּול ּה ּוׁשבירת ּה טעם , ללא  ְְְְִִִַַַַָָָֹההתנּׂשא ּות 

ׁשהיא  ּבקד ּׁשה , ֿ טעם  ללא  ההתנּׂשא ּות  ֿ ידי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹֻעל 

,ּכ ע ׂשיתם  "אם  לכן ּבתכלית ], ּבּטּול  ׁשל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבאפן

ואנכי  ּבֹו ׁשּנאמר  אברהם , ׁשל  ּבנים  א ּתם  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי

"ואם  ּבתכלית . ה ּבּטּול  ענין ׁשּזה ּו ואפר ", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעפר 

א ֹו ה ּבּטּוׁש, לפעל  יכ ֹול  ׁשאינֹו ּדהינּו ְְְִִֵֶַַָָֹלאו",

ּפֹועל  אינֹו ׁשאז ּדנפ ׁשי ּה, א ּדע ּתא  אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשה ּבּטּוׁש

עצמכם  "התקינּו אזי עמלק , קל ּפת  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָׁשבירת 

מצינּו ׁשּלא  ּדאף  מצרים ", ׁשל  ְְְְִִִִֶֶַַָָֹל ׁשע ּבּוד ּה

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו הרי למצרים , 57ׁשּנׁשּתע ּבד ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

וגם  מצרים , ׁשם  על  נקרא ֹות  ה ּגל ּיֹות  ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּכל 

ּובלבנים " "ּבחמר  ה ּׁשע ּבּוד  ענין יׁשנֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹּבר ּוחנּיּות 

ּכמ ֹו ה ּתֹורה , ּבל ּמּוד  וה ּיגיעה  העמל  ֿ ידי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָעל 

ּבּזהר  ֿ וחמר ,58ׁשּכת ּוב  קל  ּדא  "ּבחמר " ְֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּבזה , והענין כ ּו'. הלכתא  ל ּבּון ּדא  ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָ"ּובלבנים "

ּכתיב  ּובדעת ,59ּדה ּנה  ּבחכמה  ׁשעמל ֹו אדם  יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

העליֹון), (אדם  ה ּקּב"ה  זה  "אדם " ר ׁש"י: ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּופר ׁש

ּבֹו ּכמראה 60ׁשּנאמר  ּדמ ּות  ה ּכּסא  ּדמ ּות  ועל  ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּנאמר  ּבחכמה " "ׁשעמל ֹו ּבחכמה 61אדם , ה ' ְְְְֱֲֶֶֶַָָָָָָָ

ּביגיעה  ולא  ּבעמל  לא  הרי ולכא ֹורה , ארץ . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹיסד 

ע ֹולמ ֹו את  ה ּקּב"ה  ּדאף 62ּברא  ה ּוא , הענין  א . ְְִֶַַַָָָָָָָ

ּבעמל , לא  היא  הע ֹולמ ֹות  והתה ּוּות  ְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּבריאת 

ּגּלּוי  ּכ ֿ אחר  להיֹות  צרי ּכא ׁשר  ֿ מק ֹום  ְֲִִִִֶַַַַָָָמ ּכל 

נפעל  ׁשּבֹו ֿ ּתֹורה  מ ּתן ענין ׁשּזה ּו ּבע ֹולם , ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹאלק ּות 

ה ּמּטה  עם  ה ּמעלה  ה ּתח ּתֹון, עם  העליֹון ,63ק ּׁשּור  ְְְִִִֶַַַַַַָָָ

ל ׁשֹון   ּדר ֿ ועל  עמל , ׁשל  ּבאפן ה ּוא  זה  ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹה ּנה 

ז"ל  ּבקריעת 64חכמינּו ּכי ֿ ס ּוף , ים  ּכקריעת  ק ׁשה  ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
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Ï"pk ÌÈLeha‰ הדרך מוחלט שזו  וביטול  שבירה לה [BÓÎeלגרום «ƒƒ««¿

˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˜ÏÓÚ ˙tÏwL ÏÈÚÏ ‡a˙pL במובן ∆ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ«¬»≈ƒ¿««ƒ¿«¿
לביטול  הגמור  הניגוד  וגאווה, חוצפה d˙ÈLeוענווה של  ,ÌÚË ‡ÏÏ¿…««¿ƒ»»

‡È‰L ,‰M„˜a ÌÚËŒ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ dÏeheƒ»«¿≈«ƒ¿«¿¿…«««¿À»∆ƒ
ÈÏÎ˙a˙דווקא  Ïeha ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ

כמו  גבוהה, הכי  ברמה לביטול  עד 

בר  שמעון  ורבי  רבינו  משה אצל 

Ck,יוחאי ], Ì˙ÈNÚ Ì‡" ÔÎÏ»≈ƒ¬ƒ∆»
את היינו  ומחיתם ושברתם ביטלתם

שבכם  ÌÈa'עמלק' Ìz‡ È‰¬≈«∆»ƒ
Ba Ó‡pL ,Ì‰‡ ÏL∆«¿»»∆∆¡«
e‰fL ,"Ù‡Â ÙÚ ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»»≈∆∆∆

שאברהם  כזו  עצמו ,אמירה על  אמר 

Ì‡Â" .˙ÈÏÎ˙a Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L eÈ‰c ,"Â‡Ï»¿«¿∆≈»

ÏÚÙÏ את בנפשוB‡ ,Leha‰ ƒ¿…«ƒ
‡zÚc‡ BÈ‡ Leha‰L∆«ƒ≈««¿»

,dÈLÙc הוא וכאן  עצמו , בשביל  ¿«¿≈
באמת, דבר  לעשות של  במשמעות

שאם  היינו  צדדיים, אינטרסים ללא

אינו  אבל  עצמו  את מבטש האדם

מטרה  לשם אלא באמת זה את עושה

כדי  רק דבר  שעושה כמי  או  צדדית

חובה  ידי  ÏÚBtלצאת BÈ‡ Ê‡L∆»≈≈
ÈÊ‡ ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ˙ÈL¿ƒ«¿ƒ«¬»≈¬«
d„eaÚLÏ ÌÎÓˆÚ eÈ˜˙‰"«¿ƒ«¿¿∆¿ƒ¿»
‡lL Û‡c ,"ÌÈˆÓ ÏL∆ƒ¿«ƒ¿«∆…

eÈˆÓ ממצרים היציאה מאז  »ƒ
e„aÚzLpL ישראל בני  ∆ƒ¿««¿

eÈ˙Ba eÓ‡ È‰ ,ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¬≈»¿«≈
Ï"Ê57 במדרש˙BiÏb‰ ÏkL∆»«»À

Ì‚Â ,ÌÈˆÓ ÌL ÏÚ ˙B‡˜ƒ¿»«≈ƒ¿«ƒ¿«
ea„eaÚM‰ ÔÈÚ BLÈ ˙eiÁ ¿»ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿

רוחני  קושי  של  ∆…¿"ÓÁaבמובן 
ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ "ÌÈÏeƒ¿≈ƒ«¿≈∆»»
BÓk ,‰Bz‰ „enÏa ‰ÚÈ‚i‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«»¿

‰fa e˙kL58‡c "ÓÁa" ∆»«…«¿…∆»
ֿ ידי זה  על  תורה ∆…«̃»ÓÁÂŒÏ,לימוד 

‡c "ÌÈÏe" זהÔeaÏ ƒ¿≈ƒ»ƒ
'eÎ ‡˙ÎÏ‰.הלכה וליבון  עיון  ƒ¿¿»

הרוחני  במובן  למצרים השעבוד  עניין  את יותר  בפרטיות ומבאר  וממשיך 

התורה: בלימוד  ויגיעה עמל  ֿ ידי  על 

È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â59 בקהלת‰ÓÎÁa BÏÓÚL Ì„‡ LÈ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ≈»»∆¬»¿»¿»
) ‰"aw‰ ‰Ê "Ì„‡" :È"L LÙe ,˙Ú„e הנקראÌ„‡ ¿««≈≈«ƒ»»∆«»»»»

Ba Ó‡pL ,(ÔBÈÏÚ‰60 הנביא יחזקאל  שראה העליונה המרכבה בתיאור  »∆¿∆∆¡«
,Ì„‡ ‰‡Ók ˙eÓc ‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ ופירושBÏÓÚL" של ¿«¿«ƒ≈¿¿«¿≈»»∆¬»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הוא ÓÎÁa‰"הקדוש ¿»¿»
‰'במשלי Ó‡pL61כמו  ∆∆¡«

ı‡ „ÒÈ ‰ÓÎÁa פועל ה' הרי  ¿»¿»»«»∆
החכמה. ידי  על  הבריאה מעשה את

È‰ ,‰B‡ÎÏÂ ז "ל חכמינו  אמרו  ¿ƒ¿»¬≈
ÚÈ‚Èa‰במדרש  ‡ÏÂ ÏÓÚa ‡Ï…∆»»¿…ƒƒ»

BÓÏBÚ ˙‡ ‰"aw‰ ‡a62 אלא »»«»»∆»
הכתוב  משמעות ומה בלבד  בדיבור 

היה  לא הרי  בחכמה", "שעמלו 

כלל ? עמל  בבריאה

˙‡ÈaL Û‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«∆¿ƒ«
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â אכן ¿ƒ¿«»»ƒ

L‡k ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏÓÚa ‡Ï…∆»»ƒ»»«¬∆
CkŒÁ‡ ˙BÈ‰Ï CÈˆ לאחר »ƒƒ¿«««

ומסתיר  שמעלים גשמי  עולם שנתהווה

את  להסיר  צריך  האלוקי , האור  על 

ולהביא  ‡e˜Ï˙ההעלם Èelbƒ¡…
‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚa»»∆∆ƒ¿«««»

BaL כדברי הייתה, אז  עד  כאשר  ∆
ירדו  לא שעליונים גזירה המדרש,

ובעת  למעלה יעלו  לא ותחתונים למטה

ואז  הגזירה בטלה ֿ תורה »¿ÏÚÙƒמתן 
eM˜ חיבורÌÚ ÔBÈÏÚ‰ ƒ»∆¿ƒ

‰ÏÚn‰ ,ÔBzÁz‰ האלוקות ««¿««¿»
‰hn‰הרוחנית  ÌÚ63, המציאות ƒ««»

בהרחבה  בחסידות כמבואר  הגשמית,

הכוח  ישראל  לבני  ניתן  ֿ תורה שבמתן 

 ֿ על  גשמיים, בדברים קדושה להחדיר 

המצוות, וקיום התורה לימוד  ≈p‰ƒ‰ידי 
‰Ê ÔÈÚ בתוך אלוקות גילוי  של  ƒ¿»∆

ומסתירה  המעלימה הגשמית המציאות

האלוקי  האור  ÏLעל  ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆
,ÏÓÚ חידוש אותו דבר  להביא שכדי  »»

ויגיעה, בעמל  צורך  יש הפועל  אל 

eÈÓÎÁכביכול , ÔBLÏ CcŒÏÚÂ¿«∆∆¿¬»≈
Ï"Ê64(וזיווגים פרנסה (כמו  אחרים דברים ÚÈ˜k˙לגבי  ‰L»̃∆ƒ¿ƒ«

,ÛeÒŒÌÈ בו שיש לדבר  ודוגמה משל  היא סוף ים שקריעת לכך  והסיבה «
קשה, אינו  דבר  שום ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לגבי  מאליו  שכמובן  אף Èkƒקושי ,
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כי        

ה ּים  ּבת ֹו ּבּיּבׁשה  הלכ ּו ֿ ס ּוף  ענין 65ים  וה ּוא  , ְְְְִַַַַַָָָָ

עלמא  עם  ּדאת ּגליא  עלמא  ְְְְְְְִִִַַָָָָָהתח ּבר ּות 

ּבדר 66ּדאת ּכסיא  א ֹו למעלה  מ ּלמ ּטה   ּבדר אם  , ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למ ּטה  "ק ׁשה "67מ ּלמעלה  נקרא  זה  וענין , ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

הינּו, ּבחכמה ", "ׁשעמל ֹו ענין ּגם  וזה ּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָּכביכ ֹול .

למ  ׁשּיהיה  נקרא ׁשּזה  חכמה , ּבחינת  ּגּלּוי ּטה  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

"עמל " ֿ ּכן ּגם  נקרא  עמלק  וה ּנה , ,68"עמל ". ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָ

ּביֹותר  ׁשּמתיּגע  ֿ זה ', ּד'לע ּמת  העמל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻוה ּוא 

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו אלק ּות , ּגּלּוי על  ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹלהעלים 

ר ּבֹונֹו את  ׁשּיֹודע  עמלק , קל ּפת  ּבענין ד ) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ(סעיף 

ּפלא , ׁשל  ענין יׁשנֹו ּכא ׁשר  ׁשּגם  ּבֹו, למרד  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּומכ ּון

צריכה  ה ּפלא  ּורא ּית  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹּדהינּו

לקרר ֹו עמלק  מתיּגע  אזי הת ּפעל ּות , ּבֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָֹלפעל 

להכחיׁש ל ֹו ֿ אפ ׁשר  אי וכא ׁשר  ּכן, ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָול ֹומר 

ֿ ּכל ֿ על  ּפלא  זה  ׁשאין ל ֹומר  מקרר ֹו אזי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגמרי,

ית ּפעל , ול ּמה  יכ ֹול ', ה 'ּכל  ה ּקּב"ה  לג ּבי ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹּפנים 

ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ּכ ֿ ּכל  מ ּוח ׁשי ה ּוא  ה ּפלא  ְְִִִֶֶֶֶַַָָָואם 

ה ּוא  הרי ׁשּבּדבר , מה ּפלא  ההת ּפעל ּות  את  ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלקרר 

ּבֹו ּתפעל  ׁשּלא  החלטה  לע ׂשֹות  ּבֹו ְְֲִֵֶַַַָָֹּפֹועל 

ּבֹו ׁשּתפעל  ה ּדבר  ּכׁשּמכרח  וגם  ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻהת ּפעל ּות ,

והחלטה  הנחה  ּבעצמ ֹו ע ֹוׂשה  אזי ְְְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָהת ּפעל ּות ,

מעניניו, ל ׁשּנֹות ֹו עליו ּתפעל  לא  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשההת ּפעל ּות 

ה "עמל " ׁשּזה ּו מה ּות ֹו, את  ל ׁשּנֹות  ֿ ׁשּכן ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָּומ ּכל 

ׁשּמּבלי  ֿ זה ', ּד'לע ּמת  "עמל " עמלק , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻּדקל ּפת 

הת ּפעל ּות , לידי לבא   צרי ה ּׂשכל  ֿ ּפי  ׁשעל  ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה ּבט 

לע ׂשֹות  ׁשּבא  עד  לקרר ֹו, ּומתיּגע  עמל  ה ּוא  ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי

מה ּות ֹו ׁשּמּצד  ּדהינּו ה ּׂשכל , נגד  ׁשהם  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּדברים 

ותאוֹות  לדברים  ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין ּבעצם  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוׂשכל ֹו

מ ּפני  רק  זה  הרי לע ׂשֹותם  ׁשּבא  ּומה  ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּכא ּלּו,
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יט .)65 טו, כט . יד, ואילך.)66בשלח  תקסה ע ' בשלח  אוה"ת – כו' הגהות ועם ואילך. עו ע ' תק "ע  אדה"ז מאמרי  ראה

ואילך).)67ובכ"מ . ב  (פו, פנ"ד האמצעי  לאדמו"ר האמונה שער פ "ח . המצות חג שער חיים עץ  פרי  ב . מח , זח "ב  ראה

רצט .)68 ע ' מג"א אוה"ת ראה

    
eÎÏ‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ישראל ‰Ìiבני  CB˙a ‰Laia65, היינו ƒ¿ƒ««»¿««»»¿«»

וה'ים  ה'יבשה' בין  חיבור  היה שעה ‰˙eaÁ˙'שבאותה ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿«¿
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ גלוי עולם‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÌÚ66, עולם »¿»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»

העולם  מן  ישראל  אלוקי  ה' אתה 'ברוך  הכתוב (על  בזוהר  כמבואר  מכוסה,

בו  גלוי ' 'עולם שישנו  העולם') ועד 

בפני  כמציאות ונראים גלויים הנבראים

למקור  מודעים להיות מבלי  עצמה,

שביבשה, הנבראים בדוגמת חיותם,

שבהם  יותר  נעלים עולמות ויש

הנבראים  בדוגמת מכוסה, המציאות

לכך  ומודעים הים במי  המכוסים שבים

ים  ובקריעת חיותם, מקור  הם שהמים

(עלמא  'ים' של  חיבור  היה סוף

דאתגליא) (עלמא ו 'יבשה' דאתכסיא')

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C„a Ì‡ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
'ים' להיות התעלתה ‡Bשה'יבשה'

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C„a67 ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ל 'יבשה',שה'ים' ונמשך  «¿ÔÈÚÂ¿ƒירד 

‰Ê המצב היפך  וחידוש, פלא שהוא ∆
ÏBÎÈk.הרגיל , "‰L˜" ‡˜ƒ¿»»∆ƒ¿»

BÏÓÚL" ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»∆¬»
‰È‰iL ‰fL ,eÈ‰ ,"‰ÓÎÁa¿»¿»«¿∆∆∆ƒ¿∆

‰hÓÏהגשמית Èelbבמציאות ¿«»ƒ
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa,העליונה האלוקית ¿ƒ«»¿»
"ÏÓÚ" ‡˜ החידוש מפני  כי  ƒ¿»»»

עמל  ֿ ידי  על  נעשה הוא שבדבר , והפלא

כביכול . ויגיעה

ÔkŒÌb ‡˜ ˜ÏÓÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈¬»≈ƒ¿»«≈
"ÏÓÚ"68ÏÓÚ‰ ‡e‰Â , »»¿∆»»

הרגיל , כפי  שלא המיוחדת, הפעולה

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c,הקדושה היפך  של  ƒ¿À«∆
ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ˙BÈa ÚbÈ˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈¿«¿ƒ«

,˙e˜Ï‡ Èelb הקליפות משאר  יותר  ƒ¡…
אבל  הקדושה, על  מעלימות הן  שגם

יותר , ומסתיר  מכסה ¿BÓÎeעמלק
(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
Ú„BiL ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ«¬»≈∆≈«

BBa באלוקות ‡˙ ÔeÎÓeמכיר  ∆ƒ¿«≈
BLÈ L‡k ÌbL ,Ba „ÓÏƒ¿…∆««¬∆∆¿

‡Ït ÏL ÔÈÚ את בה רואים רגילים שאנשים מופלאה ותופעה התרחשות ƒ¿»∆∆∆
ה', ÏÚÙÏיד  ‰ÎÈˆ ‡Ït‰ ˙i‡e ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb eÈ‰c¿«¿ƒ¡…»»¿ƒ««∆∆¿ƒ»ƒ¿…
Ba לכך ליבו  ושם שרואה אדם והתלהבות ‰˙eÏÚt˙בכל  והתרגשות ƒ¿«¬

פרטית, בהשגחה האמונה את לחזק ÏÓÚ˜שאמורה ÚbÈ˙Ó ÈÊ‡ ומתאמץ ¬«ƒ¿«≈«¬»≈
הרגיל  מדרך  יתלהבB˜Ïיותר  ולא יתפעל  Ôk,שלא BÈ‡L ÓBÏÂ ¿»¿¿«∆≈≈

LÈÁÎ‰Ï BÏ LÙ‡ŒÈ‡ L‡ÎÂ ולכפורÈÓ‚Ï,הפלאית בתופעה ¿«¬∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿«¿≈
ÈÊ‡ עמלקB˜Ó היהודי ÌÈtŒÏkŒÏÚאת ‡Ït ‰Ê ÔÈ‡L ÓBÏ ¬«¿»¿«∆≈∆∆∆«»»ƒ

‰'Ïkלפחות ‰"aw‰ Èa‚Ï¿«≈«»»«…
Ì‡Â ,ÏÚt˙È ‰nÏÂ ,'ÏBÎÈ»¿»»ƒ¿»≈¿ƒ
CkŒÏk ÈLÁeÓ ‡e‰ ‡Ït‰«∆∆»ƒ»«
˙‡ ˜Ï LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿»≈∆
,caL ‡Ït‰Ó ˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬≈«∆∆∆«»»
את  למנוע עמלק של  הנימוקים וכל 

משפיעים  לא וההתרגשות ההתפעלות

הפלא, עוצמת בגלל  האדם, ≈¬‰Èעל 
‰ËÏÁ‰ ˙BNÚÏ Ba ÏÚBt ‡e‰≈«¬«¿»»
,˙eÏÚt˙‰ Ba ÏÚÙz ‡lL∆…ƒ¿«ƒ¿«¬
ברירה, בלית מסכים, עמלק כלומר 

להחליט  לו  גורם אבל  יתפעל  שהאדם

השפעה  שום תהיה לא שלהתפעלות

‰cעליו  ÁÎnLk Ì‚Â¿«¿∆À¿»«»»
,˙eÏÚt˙‰ Ba ÏÚÙzL כי ∆ƒ¿«ƒ¿«¬
ביותר , גדולה בהתפעלות »¬‡ÈÊמדובר 

‰ËÏÁ‰Â ‰Á‰ BÓˆÚa ‰NBÚ∆¿«¿¬»»¿«¿»»
ÂÈÏÚ ÏÚÙz ‡Ï ˙eÏÚt˙‰‰L∆«ƒ¿«¬…ƒ¿«»»

,ÂÈÈÚÓ B˙BpLÏ, כלומר ¿«≈ƒ¿»»
שתגרום  השפעה תהיה לא להתפעלות

בחייו  מעשי  שלא ÔkLŒÏkÓeשינוי  ƒ»∆≈
השפעה להתפעלות »¿BpLÏ˙תהיה
e‰fL ,B˙e‰Ó המאמצים ‡˙ ∆«∆∆

כדי  עושה שעמלק במיוחד  הגדולים

מענייני  יתרגש ולא יתפעל  לא שיהודי 

אלוקות, וגילוי  ««∆‰"ÏÓÚ"קדושה
"ÏÓÚ" ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜cƒ¿ƒ«¬»≈»»
Ëa‰ ÈÏanL ,'‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆∆ƒ¿ƒ«≈

ÏÎO‰ ÈtŒÏÚL שההיגיון כפי  ∆«ƒ«≈∆
אדםˆCÈמחייב, È„ÈÏכל  ‡Ï »ƒ»…ƒ≈

‡e‰ È‰ ,˙eÏÚt˙‰ עמלק ƒ¿«¬¬≈
„Ú ,B˜Ï ÚbÈ˙Óe ÏÓÚ»≈ƒ¿«≈«¿»¿«

‡aL, שנתקרר בגלל  האדם, ∆»
„‚ Ì‰L ÌÈc ˙BNÚÏ«¬¿»ƒ∆≈∆∆
B˙e‰Ó „vnL eÈ‰c ,ÏÎO‰«≈∆¿«¿∆ƒ««

שלו  הרוחנית שלו BÏÎNÂהרמה eÎiL˙ההבנה BÏ ÔÈ‡ ÌˆÚa ¿ƒ¿¿∆∆≈«»
˙BÂ‡˙Â ÌÈ„Ïומגושמות Ì˙BNÚÏנחותות ‡aL ‰Óe ,el‡k ƒ¿»ƒ¿«¬»≈«∆»«¬»

שלו  ההבנה ונגד  מהותו  נגד  זאת, NBÚL‰בכל  ÈtÓ ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ¿≈∆∆
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כב      

לזה . ּתס ּתר  לא  ׁשההת ּפעל ּות  החלטה  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשע ֹוׂשה 

ֿ ידי  על  עמלק  ׁשבירת  לפעל  יכ ֹול  אינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹוכא ׁשר 

ּתֹורה ' 'עמל  היא  לזה  העצה  ה ּנה  69ה ּבּטּוׁשים , ֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

"ּבחמר  מצרים , ׁשל  ל ׁשע ּבּוד ּה עצמכם  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ(התקינּו

ֿ ידי  ׁשעל  הלכתא ), ול ּבּון ֿ וחמר  קל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּובלבנים ",

ּד'לע ּמת ֿ העמל  ׁשבירת  נע ׂשה  ׁשּבּתֹורה  ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהעמל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  מנּול 70זה ', ּב ּפגע  אם  ְְְֲִֵֶַַַַָָֻ

נּמח . ה ּוא  אבן אם  ֿ ה ּמדר ׁש, לבית  מ ׁשכה ּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה ,

ה ּׁשביר  לפעל  ׁשּבכדי העמל והינּו ׁשל  וה ּבּטּול  ה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּזה ּו ּתֹורה ', 'עמל  להיֹות  צרי ֿ זה ' ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻּד'לע ּמת 

ה ּוא ", אבן  "אם  ואז ֿ ה ּמדר ׁש", לבית  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"מ ׁשכה ּו

ל ֹו ׁשאין ּדֹומם  אבן ּכמ ֹו ה ּוא  אם  ׁשּגם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַהינּו

עמלק  קל ּפת  ענין ׁשּזה ּו ה ּׂשכל , אל  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיכ ּות 

ה ּוא  אז ּגם  ה ּנה  ּכּנ"ל , ה ּׂשכל  מן למעלה  ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּתֹורה ', 'עמל  ֿ ידי על  ְְֲִִֵֶַַַָָֹ"נּמח "

ט ּפין  אפיל ּו ה ּמים  יֹורדים  ׁשּכא ׁשר  ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַּבג ׁשמ ּיּות 

ּבאבן  אפיל ּו ׁשבירה  ּפֹועלים  הם  הרי ,71ט ּפין, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָ

(ׁשּנמ ׁשלה  ּתֹורה ' 'עמל  ֿ ידי על  ה ּנה  ֿ כן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּוכמ ֹו

עמלק ,72למים  ּבקל ּפת  אפיל ּו ׁשבירה  ּפֹועלים  ( ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָ

ה ּׂשכל  מן ׁשּלמעלה  ֿ זה ', ּד'לע ּמת  ה 'עמל ' ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזה ּו

ּתּקּון, ל ׁשֹון כ ּו', "התקינּו" ּפר ּוׁש וזה ּו ְְְְִִֵֶַַַַוה ּדעת .

ֿ ידי  על  ה ּוא  ֿ זה ' ּד'לע ּמת  ה 'עמל ' ׁשּתּקּון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻהינּו,

ּתֹורה ' 'עמל  ענין ׁשּזה ּו מצרים , ׁשל  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשע ּבּוד ּה

ַַּכּנ"ל .

א ׁשר Êe‰י) את  "זכ ֹור  ה ּצּוּויים  ׁשני ענין יּובן »∆ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

זכר  את  ו"ּתמחה  עמלק ",  ל ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָע ׂשה 

ׁשּבקל ּפת  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו והינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעמלק ",

ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָעמלק 

ׁשבירה  ּתּקנתן, זֹוהי ׁשּׁשבירתן ּבאפן ֿ אם  ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹּכי

זכר  את  "ּתמחה  ענין ׁשּזה ּו לגמרי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּוב ּטּול 

ה ּבּטּוׁשים  ֿ ידי על  ה ּוא  ּבעב ֹודה  וענינֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָעמלק ",

זכירת  להיֹות  צריכה  זה  ועל  עצמ ֹו, את  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמב ּטׁש

ּכא ּלּו ּתאוה  ּבעניני ּומ ׁשקע  לה ּוט  ׁשה ּוא  אי ׁשּית ּבֹונן הינּו, עמלק , ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמע ׂשה 
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ב .)69 צט , סנהדרין ב .70ראה נב , פ "ו.)71סוכה נתן דרבי  אבות א.)72ראה ז, תענית ראה

    
‰ËÏÁ‰ בנפשו ÊÏ‰.חזקה zÒz ‡Ï ˙eÏÚt˙‰‰L «¿»»∆«ƒ¿«¬…ƒ¿…»∆

,ÌÈLeha‰ È„ÈŒÏÚ ˜ÏÓÚ ˙ÈL ÏÚÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ L‡ÎÂ¿«¬∆≈»ƒ¿…¿ƒ«¬»≈«¿≈«ƒƒ
שהביטוש  משום או  לבטש מסוגל  שאינו  משום (אם לעיל  האמורות מהסיבות

דנפשיה',) 'אדעתא לא ÊÏ‰הוא ‰ˆÚ‰ ‰p‰ זאת בכל  עמלק על  להתגבר  ƒ≈»≈»»∆
'‰Bz ÏÓÚ' ‡È‰69) כמובא ƒ¬«»

ז "ל  חכמינו  מלשון  eÈ˜˙‰«¿ƒלעיל 
ÓˆÚÏL d„eaÚLÏ ÌÎ «¿¿∆¿ƒ¿»∆

,ÌÈˆÓ שעבודÓÁa" ƒ¿«ƒ¿…∆
"ÌÈÏe,התורה ˜ŒÏבלימוד  ƒ¿≈ƒ«

ŒÏÚL ,(‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏÂ ÓÁÂ»…∆¿ƒƒ¿¿»∆«
‰BzaL ÏÓÚ‰ È„È שלא ביגיעה ¿≈∆»»∆«»

הרגיל  דרך  ÈL˙על  ‰NÚ«¬∆¿ƒ«
ÊŒ˙nÚÏ'c‰',וביטול  ÏÓÚ‰∆»»ƒ¿À«∆

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe70 בגמרא ¿«¬««≈
,‰Ê ÏeÓ Ea Ú‚t Ì‡ היצר ƒ»«¿¿À»∆

L„n‰Œ˙ÈÏ,הרע, e‰ÎLÓ»¿≈¿≈«ƒ¿»
eÈ‰Â .Án ‡e‰ Ô‡ Ì‡ƒ∆∆ƒ…«¿«¿
‰ÈM‰ ÏÚÙÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ»
Œ˙nÚÏ'c ÏÓÚ‰ ÏL Ïeha‰Â¿«ƒ∆∆»»ƒ¿À«

'‰Ê'זה 'מנוול  בלשון  כאן  הנרמז  ∆
,'‰Bz ÏÓÚ' ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¬«»
Œ˙ÈÏ e‰ÎLÓ" e‰fL∆∆»¿≈¿≈

,"L„n‰ ללימוד המיועד  המקום «ƒ¿»
יתייגע Ê‡Âהתורה, האדם כאשר  ¿»

מהרגיל , יותר  ‡Ôבתורה Ì‡"ƒ∆∆
,"‡e‰ כלפי מתפרש הדבר  וכאן 

‡Ìהאדם  ÌbL eÈ‰ האדם‡e‰ «¿∆«ƒ
BÏ ÔÈ‡L ÌÓBc Ô‡ BÓk¿∆∆≈∆≈
ÔÈÚ e‰fL ,ÏÎO‰ Ï‡ ˙eÎiL«»∆«≈∆∆∆ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ˜ÏÓÚ ˙tÏ¿̃ƒ«¬»≈∆¿«¿»
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,Ï"pk ÏÎO‰ ÔÓƒ«≈∆««ƒ≈«»

"Án" ‡e‰ ומתבטל ŒÏÚנמס ƒ…««
e‡L BÓÎe ,'‰Bz ÏÓÚ' È„È¿≈¬«»¿∆»
L‡kL ˙eiÓL‚a ÌÈ‡Bƒ¿«¿ƒ∆«¬∆
ÔÈtË eÏÈÙ‡ ÌÈn‰ ÌÈ„BÈ¿ƒ««ƒ¬ƒƒƒ

È‰ ,ÔÈtË דבר של  ‰Ìבסופו  ƒƒ¬≈≈
‡eÏÈÙהמים  ‰ÈL ÌÈÏÚBt¬ƒ¿ƒ»¬ƒ
Ô‡a71, מה " ז "ל  חכמינו  (וכסיפור  ¿∆∆

בן  אמרו , עקיבא. רבי  של  תחילתו  היה

פעם  כלום, שנה ולא היה שנה ארבעים

מי  אמר , הבאר . פי  על  עומד  היה אחת

שתדיר  המים לו , אמרו  זו . אבן  חקק

עקיבא  לו , אמרו  יום. בכל  עליה נופלים

מיד  מים', שחקו  'אבנים קורא אתה  אי 

את  פסל  רך  מה בעצמו , וחומר  קל  דן  עקיבא רבי  תורה היה דברי  הקשה,

חזר  מיד  ודם. בשר  שהוא לבי  את שיחקקו  וכמה כמה אחת על  כברזל  שקשה

תורה"). ללמוד 

ÏÓÚ' È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎŒBÓÎe בלימוד רבה Bz‰'ויגיעה ¿≈ƒ≈«¿≈¬«»
ÌÈÓÏ ‰ÏLÓpL)72ÌÈÏÚBt ( ∆ƒ¿¿»¿«ƒ¬ƒ

,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜a eÏÈÙ‡ ‰ÈL¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¬»≈
במיוחד , וחמורה קשה ∆∆e‰fLקליפה

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c 'ÏÓÚ'‰∆»»ƒ¿À«∆
.˙Úc‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«≈∆¿«««

Let e‰ÊÂ האמורים המדרש דברי  ¿∆≈
אזי  עמלק, את מחו  לא עדיין  שאם

'eÎ "eÈ˜˙‰" עצמכם את «¿ƒ
הוא  פשוטו  (שלפי  'התקינו ' לשעבוד ,

כאן ) מתפרש עצמכם, את ¿ÔBLÏהכינו 
'ÏÓÚ'‰ ÔewzL ,eÈ‰ ,Ôewzƒ«¿∆ƒ∆»»

עמלק של  ∆»ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À‰'והיגיעה
ÏL d„eaÚL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿»∆
ÏÓÚ' ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«¬«

.Ï"pk '‰Bz»««
ÈL ÔÈÚ ÔeÈ ‰Êe (È»∆»ƒ¿«¿≈
L‡ ˙‡ BÎÊ" ÌÈÈeev‰«ƒƒ»≈¬∆
‰ÁÓz"Â ,"˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ»»¿¬»≈¿ƒ¿∆

,"˜ÏÓÚ ÎÊ נשאלה ‡˙ כך  ועל  ∆≈∆¬»≈
תוכן  מהו  המאמר  בתחילת השאלה

מחיית  היא העיקר  הרי  הציוויים, שני 

‡a˙pLעמלק, BÓk eÈ‰Â¿«¿¿∆ƒ¿»≈
˜ÏÓÚ ˙tÏ˜aL ÏÈÚÏ עצמה ¿≈∆ƒ¿ƒ«¬»≈

LÙ‡ŒÈ‡ יכול BÈ‰Ï˙לא ƒ∆¿»ƒ¿
ea C„a Ôewz‰,ועלייהŒÈk «ƒ¿∆∆≈ƒ

È‰BÊ Ô˙ÈML ÔÙ‡a Ì‡ƒ¿…∆∆¿ƒ»»ƒ
,ÈÓ‚Ï Ïehe ‰ÈL ,Ô˙wz«»»»¿ƒ»ƒ¿«¿≈

‰ÁÓz" ÔÈÚ e‰fL לגמרי לבטל  ∆∆ƒ¿«ƒ¿∆
BÈÚÂ ,"˜ÏÓÚ ÎÊ ˙‡∆≈∆¬»≈¿ƒ¿»

‰„BÚaהרוחניתÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰ »¬»«¿≈
˙‡ LhnL ÌÈLeha‰«ƒƒ∆¿«≈∆

,BÓˆÚ באריכות לעיל  ÏÚÂכמבואר  «¿¿«
‰Ê עמלק מחיית את לפעול  כדי  ∆

ÈÎÊ˙ושבירתו  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«
ÔBa˙iL ,eÈ‰ ,˜ÏÓÚ ‰NÚÓ«¬≈¬»≈«¿∆ƒ¿≈

Ëe‰Ïהאדם ‡e‰L CÈ‡≈∆»
‰Â‡z ÈÈÚa Ú˜LÓe נחותים À¿»¿ƒ¿¿≈«¬»

BÓˆÚŒ„vnLומגושמים el‡k»≈∆ƒ««¿
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כג        

ּבא  זה  ׁשּכל  אליהם , ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד ֿעצמ ֹו

ער  (א ּון כ ּו' זה  על  וידאג  עמלק , קל ּפת  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָמ ּצד 

וההת ּבֹוננּות  וה ּזכירה  דעם ), א ֹויף  ווייטאגן ְְְְְְִִֵֶַַָָָזאל 

ה ּצּוּוי  ׁשּזה ּו יֹום , ּבכל  להיֹות  צריכה  ְְְִִִֶֶַַַָָה ּנ"ל 

ּומ ּזה  עמלק ",  ל ע ׂשה  א ׁשר  את  "זכ ֹור  ְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָהרא ׁשֹון

את  יק ּים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  עצמ ֹו, את  לבט ׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיבא 

ֿ ידי  ׁשעל  עמלק ", זכר  את  "ּתמחה  ה ּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה ּצּוּוי

ל ֹו יע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  עמלק . קל ּפת  ׁשל  וה ּמח ּיה  ה ּׁשבירה  את  יפעל  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָה ּבּטּוׁשים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּבתח ּתֹונים , ּדירה   ה ּכּסא 73ית ּבר ואין ׁשלם  ה ּׁשם  אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עמלק  ּומח ּית  ׁשבירת  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, עמלק , ׁשל  זרע ֹו ׁשּיּמחה  עד  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשלם 

, ית ּבר ל ֹו ּדירה  ענין ׁשּזה ּו ׁשלם ", וה ּכּסא  ׁשלם  "ה ּׁשם  ׁשּיהיה  ּפֹועלים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלגמרי,

ּבימינּו. ּבמהרה  צדקנּו, מ ׁשיח  ֿ ידי על  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  ׁשּיהיה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכפי
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תצא.)73 ס "פ  תנחומא בשלח . ס "פ  פירש"י  ראה

•

    
הרוחני  ומצבו  למעמדו  Ê‰בהתאם ÏkL ,Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL BÏ ÔÈ‡≈«»¬≈∆∆»∆

אלו  בתאוות שקוע הוא זאת שבכל  ÏÓÚ˜,העובדה ˙tÏ˜ „vÓ ‡a»ƒ«¿ƒ«¬»≈
‚‡„ÈÂ ויצטערÔ‚‡ËÈÈÂÂ Ï‡Ê Ú Ôe‡) 'eÎ ‰Ê ÏÚ לו ושיכאב ¿ƒ¿««∆∆»≈»¿

ÌÚ„ ÛÈB‡ כך ‰Ï"pעל  ˙eBa˙‰‰Â ‰ÈÎf‰Â ומצבו ), במעמדו  ∆¿«¿ƒ»¿«ƒ¿¿««
e‰fL ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿»∆∆

BÎÊ" ÔBL‡‰ Èeev‰ דע «ƒ»ƒ»
EÏוהתבונן  ‰NÚ L‡ ˙‡≈¬∆»»¿

,"˜ÏÓÚ, אותך הביא מצב ולאיזה ¬»≈
,BÓˆÚ ˙‡ LËÏ ‡È ‰fÓeƒ∆»…¿«≈∆«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מצבו את היטב שיכיר  ¿«¿≈∆
עצמו  את ‰Èeevויבטש ˙‡ Ìi˜È¿«≈∆«ƒ

ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" ÈM‰«≈ƒƒ¿∆∆≈∆
ÌÈLeha‰ È„ÈŒÏÚL ,"˜ÏÓÚ¬»≈∆«¿≈«ƒƒ
‰iÁn‰Â ‰ÈM‰ ˙‡ ÏÚÙÈƒ¿«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»

.˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ÏL∆¿ƒ«¬»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שבנפשו עמלק מחיית ¿«¿≈∆

‰NÚÈהאדםBÏ הוא ֿ ֿ ברוך  להקדוש «¬∆
‰Èc Ca˙È לגילוי ראוי  מקום ƒ¿»≈ƒ»

הזה ÌÈBzÁ˙a,אלוקות בעולם ¿«¿ƒ

Ï"Êהגשמי , eÈ˙Ba Ó‡Ók73ÌM‰ ÔÈ‡ ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  שמו  ¿«¬««≈≈«≈
‰kהוא ÔÈ‡Â ÌÏL‡qשלמעלהÏL BÚÊ ‰ÁniL „Ú ÌÏL »≈¿≈«ƒ≈»≈«∆ƒ»∆«¿∆

,˜ÏÓÚ על המדבר  בשלח) (בפרשת הכתוב כלשון  הוא המצב אז  ועד  ¬»≈
הוי ' שם כל  נאמר  ולא ֿ ה' י  כסא] נאמר  [ולא 'כס עמלק ¿»¿eÈ‰Â,מלחמת

˙iÁÓe ˙ÈL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«¿ƒ«
‰È‰iL ÌÈÏÚBt ,ÈÓ‚Ï ˜ÏÓÚ¬»≈¿«¿≈¬ƒ∆ƒ¿∆
,"ÌÏL ‡qk‰Â ÌÏL ÌM‰"«≈»≈¿«ƒ≈»≈

e‰fL והשראת גילוי  של  השלימות ∆∆
בעולם  BÏהשכינה ‰Èc ÔÈÚƒ¿«ƒ»

B˜a ‰È‰iL ÈÙk ,Ca˙Èƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

.eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בטיב  הי'  לא  אשר  ששמעתי  אחרי  רוחי  את  הרגיע  אשר  אדר,  מג'  מכתבו  קבלתי  בנועם 

הבריאות בחזירתו מכאן לעירו... וכנראה ממכתבו כבר ת"ל חזר לאיתנו.

ישראל התומ"צ  שיקיימו  לתנאו, שתנאי התנה הקב"ה  לאיתנו  ע"פ מרז"ל  י"ל  וע"ד הצחות 

ענינים  ובספרי חסידות אשר השמים כולל כל  וידוע המבואר בספרי מוסר  ויתקיימו השמים והארץ, 

הרוחניים והארץ כוללת כל הענינים הגשמיים, ואצל איש ואשה הישראלים הנה קיום דברים אלו תלוים 

בקיום התומ"צ שהם הם הצנורות והכלים לכל עניניהם וכמ"ש אם בחקותי תלכו גו' ונתתי גו'...

נהניתי לקרות בסיום מכתבו אשר ביום א' העבר צריכה היתה להיות אסיפת נשי ובנות חב"ד, 

ובטח היתה בהצלחה ובאופן שעוד גדל אצלן הרצון להוסיף אומץ בעבודתן לימים יבואו ובפרט בחדש 

אדר שעוד מתחלת החדש הרי מרבין בשמחה מפני חג הפורים שבו, ואשר אף שגם על חנוכה ופסח 

אמרז"ל שאף הן היו באותו הנס, הרי מובלטה ביותר השתתפות הנשים בימי הפורים.

ולסיים בד"ת מה דמתחיל במכתבו הוא, בענין נתינת שלום לרבו וציין ג"כ לשו"ע יו"ד סי' 

רמ"ב סעיף ט"ז, הנה יעויין בנ"כ השו"ע. וידוע שזהו ג"כ מהחילוקים דבין בני ארץ ישראל ובני בבל 

- וכמובא בספר חלופי מנהגים, ובאשר אין הספר מצוי הנני מעתיק הציונים. ברכות כז, ב. נזיר כ, ב 

)עיי"ש חילוק גירסת הרי"ף והרא"ש( ובמעדני יו"ט שם. ב"ק עג, ב ובתוס' ויפ"ע שם. שבועות לב, א 

)עיי"ש(. בירוש' ברכות ונזיר שם.


