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E˙BÏÚ‰a הּנרֹות ּב'לּקּוטי 1את ואיתא , ¿«¬¿ְְִִֵֵֶַָ

ּכמֹו2ּתֹורה' הּנׁשמֹות הם ּדנרֹות ְְְֵֵַָָ

הּנרֹות 3ׁשּכתּוב  [וז' אדם נׁשמת הוי' נר ְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

ה', ּבעבֹודת יׂשראל ּבני סּוגי ז' הם ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָּדהמנֹורה

ויׁש (חסד) ּכּמים מׁשּו מאהבה עֹובד ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָיׁש

ּומבאר  וכּו']. (ּגבּורה) אׁש ּכרׁשפי ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָמאהבה

וידּבר  הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו מהר"ׁש ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָאדמֹו"ר

מאה  לפני ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבהעלֹות ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָגֹו'

ּכמאמר 4ׁשנה  הּוא נרֹות נקראים ׁשהּנׁשמֹות ּדזה , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ז"ל  ונר5רּבֹותינּו ּביד נרי לאדם הּקּב"ה אמר ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּדכתיב  הּתֹורה, זֹו ּביד נרי מצוה 6ּבידי, נר ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ

ּדכתיב  הּנפׁש, זֹו ּבידי ונר אֹור. הוי'3ותֹורה נר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

את  מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם אדם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנׁשמת

.נר את מכּבה אני נרי את ּכּבית ואם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנר

נרֹות  נקראים ׁשהּנׁשמֹות זה הרי להבין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוצרי

ולּמה  אדם), נׁשמת הוי' (נר ּבּקרא מפרׁש ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹהּוא

ונר ּביד נרי הּמדרׁש ּדברי את ּבּמאמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמביא

נר נאמר ּדבּפסּוק להבין, צרי ּגם ied'ּבידי. ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָ£¨¨
ּובּמדרׁש הוי', נר היא ׁשהּנׁשמה אדם, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנׁשמת

(ּדהאדם) נר היא ׁשהּנׁשמה אֹומר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּנ"ל

(ּדהּקּב"ה). נרי היא ְְִִֵַַָָָוהּתֹורה

ּבכּמה LÈÂב) הּמבאר ּבהקּדים זה לבאר ¿≈ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּנרֹות 7מקֹומֹות  את ּבהעלֹות ּדענין ְְְְְֲִֵֶַַַ
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ב  לאור יצא (*`"ypz ± oeiq e"h qxhpew נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של מאסרו התחלת יום סיון, ט"ו עם "בקשר ,

ה'תנש"א". סיון, טו בהעלותך, ג' . . תרפ"ז* ב.1)בשנת ח, (בהעלותך) הנרות 2)פרשתנו את בהעלותך רד"ה פרשתנו

ג). כז.3)(כט, כ, בהעלותך 4)משלי ד"ה גם וראה ואילך. ריד ע' תרכ"ט בסה"מ נדפס – (תשכ"ט) זה מאמר אמירת משנת

ואילך). שלו ע' תרע"ח (סה"מ ד.5)תרע"ח פ"ד, כג.6)דב"ר ו, (ע'7)משלי הנרות את בהעלותך ד"ה פרשתנו אוה"ת

תרפ"ט  הבית תורת זאת ד"ה גם וראה ואילך). 127 (ע' ה'ש"ת ואילך). תעג (ע' עטר"ת בסה"מ זה ד"ה שלב). ע' שם שכז.

ובכ"מ. ואילך). 164 ע' תרפ"ט (סה"מ ואילך פ"ב

תהי' שעי"ז בכדי זריעה, הי' שהמאסר נתגלה תמוז די"ב הגאולה שלאחרי ,40 ובהערה שעא ס"ע לקמן וראה (*

המעיינות. בהפצת והוספה בריבוי צמיחה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר ובמקדש במשכן המנורה נרות את להדליק המצוה על

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a1‡˙È‡Â Bz¯‰'מובא , ÈËewÏ'a2 ספר ¿«¬¿∆«≈¿ƒ»¿ƒ≈»
על  הזקן אדמו"ר של חסידות ויקראֿבמדברֿדברים מאמרי ≈¿B¯c˙החומשים

המשמעות  הדברים לפי של ‰BÓLp˙הפנימית Ì‰ ישראל בני BÓkשל ≈«¿»¿
·e˙kL3Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ∆»≈¬»»ƒ¿«»»

שהנשמה  לנר הרי שבע [ÊÂ'נמשלה ¿
Ì‰ ‰¯BÓ‰c ˙B¯p‰ כנגד'Ê «≈¿«¿»≈

,'‰ ˙„B·Úa Ï‡¯NÈ Èa È‚eÒ≈¿≈ƒ¿»≈«¬«
CeLÓ ‰·‰‡Ó „·BÚ LÈ≈≈≈«¬»»

ÌÈnk להיות טבעם שהמים כשם ««ƒ
ונמשכים  העובד זורמים כך ונשפעים,

זה  מסוג מאהבה ה' משיכה את מרגיש

לאלוקות  הנפש ∆∆(ÒÁ„והשתפכות
החסד  למידת שייכות הללו והתחושות

LÈÂושופעת שנמשכת  שעובד ) מי ¿≈
ה' ‡Lאת ÈÙL¯k ‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ¿≈≈

ותחושה  עז צימאון כלות מתוך של

ומכלה  שבוערת אש כמו הנפש

‰¯e·b) שייכות הללו והתחושות ¿»
הגבורה  eÎÂ'למידת הלאה ) וכן ¿

בע  נוספים מתוך אופנים ה' בודת

המידות  לשאר ששייכות ].תחושות
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«¬»
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
˙‡ E˙BÏÚ‰a 'B‚ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«¬¿∆
‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL ,˙B¯p‰«≈∆∆¡«ƒ¿≈≈»

‰L4, בשנת זה מאמר אמירת מעת »»
היינו  תרכ"ט,תשכ"ט, ∆¿Êc‰בשנת

‡e‰ ˙B¯ ÌÈ‡¯˜ ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿»ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók5 במדרש ¿«¬»«≈«

È¯ Ì„‡Ï ‰"aw‰ ¯Ó‡ הנר »««»»¿»»≈ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  ¿«¿E„Èaנמצא של

האדם  נמצא E¯Âביד האדם של הנר ¿≈¿
È„Èa,הקדושֿברוךֿהוא È¯ביד ¿»ƒ≈ƒ
E„Èa ביד הקדושֿברוךֿהוא של נרו ¿»¿

È˙Îc·האדם  ,‰¯Bz‰ BÊ6È„Èa E¯Â .¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯ Èk «»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿¿»ƒ
ביד  האדם של ‰ÈÂ'הקדושֿברוךֿהוא נרו ¯ ·È˙Îc ,LÙp‰ BÊ«∆∆ƒ¿ƒ≈¬»»
,Ì„‡ ˙ÓL לאדם ואומר ממשיך ‡˙והקדושֿברוךֿהוא z¯ÓL Ì‡ ƒ¿«»»ƒ»«¿»∆

È¯ התורה את שומר האדם E¯אם ˙‡ ¯nLÓ È‡ הקדושֿברוךֿהוא ≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿
האדם, של נשמתו את Ì‡Â¿ƒשומר

˙‡ ‰aÎÓ È‡ È¯ ˙‡ ˙Èakƒƒ»∆≈ƒ¬ƒ¿«∆∆
.E¯≈¿

‰Ê È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆
‡e‰ ˙B¯ ÌÈ‡¯˜ ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿»ƒ≈

‡¯wa L¯ÙÓ שבמקרא בפסוק ¿…»«¿»
‰nÏÂ ,(Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯)≈¬»»ƒ¿«»»¿»»

מה  מהר"ש È·Ó‡לשם אדמו"ר ≈ƒ
¯Ó‡na גםL¯„n‰ È¯·c ˙‡ ««¬»∆ƒ¿≈«ƒ¿»

È„Èa E¯Â E„Èa È¯ מה כלומר, ≈ƒ¿»¿¿≈¿¿»ƒ
לגבי  הפסוק על המדרש דברי מוסיפים

במאמר?. המבואר הנושא

˜eÒt·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿«»
,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ¯Ó‡∆¡«≈¬»»ƒ¿«»»
,'ÈÂ‰ ¯ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ≈¬»»
¯ÓB‡ Ï"p‰ L¯„n·e«ƒ¿»««≈
(Ì„‡‰c) E¯ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ≈¿¿»»»
(‰"aw‰c) È¯ ‡È‰ ‰¯Bz‰Â¿«»ƒ≈ƒ¿«»»
אין  שלכאורה בלבד זו לא כן ואם

על  ותוספת חידוש המדרש בדברי

לנר  הנשמה בין ההשוואה כי הפסוק

שקיימת  אלא בפסוק, מופיעה כבר

הנשמה  בפסוק כי ביניהם סתירה

של  הנר היינו הוי'", "נר נקראת

במדרש  ואילו הקדושֿברוךֿהוא

של  הנר היינו "נרך", נקראת הנשמה

האדם!.

ÌÈc˜‰a ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ (·¿≈¿»≈∆¿«¿ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰7 «¿…»¿«»¿

ּד החסידות E˙BÏÚ‰aבתורת ÔÈÚ¿ƒ¿«¿«¬¿
˙B¯p‰ הפנימית לפי ‡˙ המשמעות ∆«≈
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h"kyz'dו ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

ּבהם  ׁשּיהיה הּנׁשמֹות את מעֹורר ׁשאהרן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּוא

ּבעצמּות  ליּכלל ועד למעלה, לעלֹות ְְְְְֲִֵַַַַָָָָהרצֹון

טבע  הּוא זה ּדרצֹון והגם ְֲֵֶֶַַַָאֹורֿאיןֿס ֹוף.

ּבּתניא  וכּמבאר ׁשהּנׁשמֹות 8ּדהּנׁשמה, ּדהּטעם , ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָָָֹ

טבעֹו ׁשהּנר ּכמֹו ּכי הּוא, נרֹות, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָנקראים

האׁש (ּביסֹוד ּבׁשרׁשֹו ולידבק למעלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָלעלֹות

ׁשּתחת  היא 9הּכללי הּנׁשמה ּכן הּירח) ּגלּגל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּבמקֹור  להּכלל למעלה לעלֹות הרצֹוא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבטבע

את  יעלה ׁשאהרן צרי מּכלֿמקֹום ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻחּצבה,

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ּכי (הּנׁשמֹות), ְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּנרֹות

הרצֹוא  טבע מתעּלם ּבּגּוף, והתלּבׁשּותּה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלמּטה

ּבּדרּוׁשים  ּבארּכה וכּמבאר ּדמהּטעמים 7ׁשּבּה. , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ

אדם, זרע נקראים ּדאצילּות ׁשהּנׁשמֹות זה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָעל

זרע  נקראים ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָוהּנׁשמֹות

ּגם 10ּבהמה  ּדאצילּות, הּנׁשמֹות ּכי הּוא, , ְְֲִִֵַַַָָ

ׁשּבהם  והעלּיה הרצֹוא טבע למּטה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבירידתם

רּוח  ׁשם על אדם ּבׁשם נקראים ולכן ּבגּלּוי, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהּוא

למעלה  היא העֹולה והּנׁשמֹות 11האדם , ְְְְִַַָָָָָָָ

הּנׁשמֹות  רב (ׁשהם ),12ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

הן  ּבּגּוף, ּומתלּבׁשֹות למּטה יֹורדֹות ְְְְְִֵֵֶַַַָּכׁשהן

הּגׁשמי, הּזה עֹולם ועניני הּגּוף אחר ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָנמׁשכֹות

הּבהמה  רּוח ׁשם על ּבהמה ּבׁשם נקראים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָולכן

למּטה  היא היא 11הּיֹורדת אהרן ׁשל ועבֹודתֹו . ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיׁשנֹו והעלּיה הרצֹוא טבע את ּולגּלֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָלעֹורר

ּבהעלֹות ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבּנׁשמֹות ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָּגם

ּבגּל יהיה ׁשּבהם העלּיה ׁשּטבע הּנרֹות, ּוי.את ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

¯‡·Óe הּנרֹות 13ּבדרּוׁשים ׁשהעלאת ּדהּטעם , ¿…»ְְֲִִֵֶַַַַַַָ

והעלּיה  הרצֹוא טבע ְֲִִֶַָָָָ[ּגּלּוי

ּבאהרן  ּכי ּדוקא, אהרן עלֿידי הּוא ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹּדהּנׁשמֹות]
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פי"ט.8) ה"י.9)ריש פ"ג יסוה"ת הל' ובכ"מ.10)רמב"ם משפטים. ר"פ תו"א וראה כו. לא, כא.11)ירמי' ג, קהלת

עלי'12) בני הן דאצילות נשמות כי שבדורותינו, הנשמות כל כמעט דבי"ע) (נשמות "שהם שם תו"א מועטים ראה שהם

הראשונים". בדורות אפילו תעדֿו).13)כו' (ע' שם עטר"ת סה"מ שלב). ע' שם ואילך. שכז (ס"ע שם פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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סוף  אין באור ולהיכלל להתעלות
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כזו BÚ·Ëהגשמי  בצורה לבעור ƒ¿
ÏÚÓÏ‰נמשכת שהאש  ˙BÏÚÏ«¬¿«¿»

L‡‰ „BÒÈa) BL¯La ˜·„ÈÏÂ¿ƒ»≈¿»¿ƒ»≈
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ו  ÏÏk‰Ïהנוכחי ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ«¬¿«¿»¿ƒ»≈
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(˙BÓLp‰) ˙B¯p‰ זה יהיה והוא «≈«¿»
להם  לכך,שיגרום ŒÏÚהתעוררות Èkƒ«

‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„È¿≈¿ƒ««¿»»¿«»
וחומרי  גשמי עולם שהוא הזה לעולם

Ûeba d˙eLaÏ˙‰Â גוף שהוא ¿ƒ¿«¿»«
וחומרי, Ú·Ëגשמי ÌlÚ˙Óƒ¿«≈∆«

‡Bˆ¯‰ לאלוקות וההשתוקקות »»
.daL∆»

ÌÈLe¯ca ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ7, ¿«¿…»«¬À»«¿ƒ
חסידות  אחד ÌÈÓÚh‰Ócבמאמרי ¿≈«¿»ƒ

BÓLp‰L˙הטעמים  ‰Ê ÏÚ«∆∆«¿»
˙eÏÈˆ‡c הוא שלהם שהשורש «¬ƒ

האצילות  בעולם שהיא כפי מהאלוקות

ביותר  והנעלה הראשון העולם (שהוא

הכלליים: העולמות ארבעת מבין

עשיה  יצירה, בריאה, )אצילות,
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‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c שהיא כפי מהאלוקות הוא שלהם שהשורש ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
אלו Ó‰a‰בעולמות Ú¯Ê ÌÈ‡¯˜10, על וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿»ƒ∆«¿≈»

הגבוהות  שהנשמות בהמה" וזרע אדם זרע ישראל בית  את "וזרעתי הכתוב

דמות  הכסא "ועל המרכבה במעשה (ככתוב העליון" "אדם מבחינת ששורשן

"זרע  נקראות ברֿדעת, כאדם באלוקות, גדולה ידיעה להם ויש אדם") כמראה

כל  כמעט "שהם אור' ב'תורה הזקן רבנו כדברי (אשר הנשמות ושאר אדם"

סוגי  שני בין ההבדלים ואחד בהמה". "זרע נקראות שבדורותינו") הנשמות

‰BÓLp˙הנשמות  Èk ,‡e‰ƒ«¿»
,˙eÏÈˆ‡c"אדם "זרע Ìbשהם «¬ƒ«

‰hÓÏ Ì˙„È¯Èa,הזה לעולם ƒƒ»»¿«»
ולמרות  וחומרי גשמי שהעולם למרות

וחומרי  גשמי בגוף זאת שירדו בכל ,

‡Bˆ¯‰ Ú·Ë להתקרב התשוקה ∆«»»
Ì‰aLלאלוקות ‰iÏÚ‰Â בנשמות ¿»¬ƒ»∆»∆

אדם" "זרע בחינת Èel‚aשל ‡e‰¿ƒ
ונרגשת, מודעת ≈«¿ÔÎÏÂבצורה

ÌL ÏÚ Ì„‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈»»«≈
‡È‰ ‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰ Áe¯«»»»»»ƒ

‰ÏÚÓÏ11, שההבדל הכתוב כדברי ¿«¿»
האדם  שרוח הוא ל"בהמה" "אדם" בין

כלפי  להתעלות שואפת היינו עולה,

Œ‰‡È¯·cמעלה  ˙BÓLp‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰L) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ כאמור ¿ƒ»¬ƒ»∆≈

הזקן רבנו ‰BÓLp˙מדברי ·¯12,( …«¿»
‰hÓÏ ˙B„¯BÈ Ô‰Lk¿∆≈¿¿«»
˙BÎLÓ Ô‰ ,Ûeba ˙BLaÏ˙Óeƒ¿«¿«≈ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚÂ Ûeb‰ ¯Á‡«««¿ƒ¿¿≈»«∆

ÈÓLb‰ השאיפה את מרגישות ולא ««¿ƒ
לאלוקות, ולהתקרב למעלה לעלות

ÏÚ ‰Ó‰a ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»«
‡È‰ ˙„¯Bi‰ ‰Ó‰a‰ Áe¯ ÌL≈««¿≈»«∆∆ƒ

‰hÓÏ בין המבדיל הפסוק כהמשך ¿«»
לבהמה  11ÏLהאדם B˙„B·ÚÂ .«¬»∆

Ô¯‰‡ הן הנרות את ומעלה המדליק «¬…
‡˙הנשמות ˙Bl‚Ïe ¯¯BÚÏ ‡È‰ƒ¿≈¿«∆

BLiL ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë∆«»»¿»¬ƒ»∆∆¿
ובהעלם BÓLpa˙בעצם Ìb««¿»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
Ú·hL ,˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆«≈∆∆«
Èel‚a ‰È‰È Ì‰aL ‰iÏÚ‰ וגם »¬ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ

ותשוקה  רצון ירגישו הללו הנשמות

לאלוקות. להתקרב

ÌÈLe¯„a ¯‡·Óe13,,חסידות ‰B¯p˙במאמרי ˙‡ÏÚ‰L ÌÚh‰c ¿…»ƒ¿ƒ¿«««∆«¬»««≈
˙BÓLp‰c ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë Èelb] בטבעם בהם קיים שאכן ƒ∆«»»¿»¬ƒ»¿«¿»

ונסתר  נעלם הוא Ô¯‰‡aאך Èk ,‡˜Âc Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ [«¿≈«¬…«¿»ƒ¿«¬…
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ז zexpd z` jzelrda

הּזקן 14ּכתיב  על יֹורד הראׁש על הּטֹוב ּכּׁשמן ְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

זקן  וענין מּדֹותיו, ּפי על ׁשּיֹורד אהרן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹזקן

הּתֹורה  הלכֹות הּוא הּתֹורה,15אהרן ועלֿידי , ְְְֲִֵַַַַָָֹ

אֹור  העלּיה 6ּתֹורה טבע ּומאיר מתּגּלה , ְֲִִִֵֶֶַַָָָ

למּטה  ּבירידתּה ּגם (ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּדהּנׁשמה

הּנרֹות. את ּבהעלֹות ּבּגּוף), ְְְְְֲִֵֶַַַַָוהתלּבׁשּותּה

רּבֹותינּו ּדמאמר הּׁשּיכּות לבאר יׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָועלּֿפיֿזה

אני  נרי את ׁשמרּת אם ּבּמאמר) (הּמּובא ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָז"ל

ענין  ּכי הּנרֹות, את לבהעלֹות ,נר את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַמׁשּמר

ּתכּבה) ׁשּלא הּנר (ׁשמירת נר את מׁשּמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאני

והעלּיה  הרצֹוא (טבע ּדהּנׁשמה ׁשהּנר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא

ּדהּנׁשמה  הּנר ׁשּׁשמירת וזה ּבגּלּוי, יהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּה)

עלּֿדר הּוא ּדתֹורה, הּנר ׁשמירת עלֿידי ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּוא

אהרן, ׁשעלֿידי הּנרֹות את ּדבהעלֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהענין

ָּתֹורה.

ּבאם CÈLÓÓeג) להבין ּדצרי ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִִַַָָָ

את  מׁשּמר אני נרי את ְְֲִִֵֵֶֶַַָָׁשמרּת

ׁשהם  ועד ועֹוד לזה, זה ׁשּיכּותם מהי ,ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנר

ּדאיתא  מה עלּֿפי זה ּומבאר ּבזה. זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּתלּויים

הּׁשמים 16ּבּמדרׁש תֹולדֹות אּלה נבראּו מי ּבזכּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אּלה 17והארץ  ּבזכּות עֹומדים, הם מי ּובזכּות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָ

יׂשראל  ּבני עֹומדים,18ׁשמֹות מי ּבזכּות ואּלה , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָ

א  והּמׁשּפטים ּבזכּות והחּקים העדֹות .19ּלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

יׂשראל, ּבׁשביל היא העֹולם ּדבריאת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּכּונה

ּדעלֿידי  הּתֹורה. עלֿידי היא ּדיׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוהּׁשלמּות

מתעּלים  הם מצֹות, הּתרי"ג מקּימים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּיׂשראל

עצמם. מּצד ׁשהם מּכמֹו יֹותר נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָלמדרגה

ּומתלּבׁשת  למּטה יֹורדת ּׁשהּנׁשמה מה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

עלֿידי  ּכי ּומצֹות, ּתֹורה לקּים ּבכדי ּגׁשמי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָּבגּוף

למעלה  הּנׁשמה מתעּלית ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָקּיּום

אם  וזהּו ירידתּה. קדם ׁשהיתה מּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹיֹותר
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ב.14) קלג, ג).15)תהלים (ל, שם פרשתנו לקו"ת גם ב.16)ראה פמ"ח, ד.17)שמו"ר ב, א.18)בראשית א, שמות

מה.19) ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙k14Ô¯‰‡ Ô˜Ê Ô˜f‰ ÏÚ „¯BÈ L‡¯‰ ÏÚ ·Bh‰ ÔÓMk ¿ƒ«∆∆««»…≈««»»¿««¬…

Ô¯‰‡ Ô˜Ê ÔÈÚÂ ,ÂÈ˙BcÓ Èt ÏÚ „¯BiL הרוחנית משמעותו לפי ∆≈«ƒƒ»¿ƒ¿«¿««¬…
‰Bz¯‰הפנימית ˙BÎÏ‰ ‡e‰15, מבואר לתורה הזקן בין הקשר ועל ƒ¿«»

אפשר  ולכן המוח חיות מעט בהן שיש משערות הוא שהזקן תורה בלקוטי

למוח, להכאיב מבלי שערות לגזור

והחיות  כמשל היא השערה וברוחניות

הנקראת  התורה וכך כנמשל היא שבה

לקדושֿ כמשל היא הקדמוני" "משל

ידי  על כי הנמשל שהוא ברוךֿהוא

מסויימת  להשגה באים התורה לימוד

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבקדושֿברוךֿהוא
¯B‡ ‰¯Bz ,‰¯Bz‰6, השופכת «»»

אותה  ומאירה הנשמה על אור

‰iÏÚ‰ Ú·Ë ¯È‡Óe ‰lb˙Óƒ¿«∆≈ƒ∆«»¬ƒ»
BLiL) ‰ÓLp‰c קיים והוא ¿«¿»»∆∆¿

d˙„È¯Èaבהעלם Ìb הנשמה של «ƒƒ»»
,(Ûeba d˙eLaÏ˙‰Â ‰hÓÏ וזו ¿«»¿ƒ¿«¿»«

של  הפנימית ¿¬»¿E˙BÏÚ‰aהמשמעות
˙B¯p‰ שהנשמות ‡˙ היינו ∆«≈

לאלוקות  להתקרב הרצון את מרגישות

גלוייה. בצורה

˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»
‡·en‰) Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óc¿«¬««≈««»

¯Ó‡na מהר"ש אדמו"ר של )הנזכר ««¬»
¯nLÓ È‡ È¯ ˙‡ z¯ÓL Ì‡ƒ»«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈
˙‡ E˙BÏÚ‰·Ï ,E¯ ˙‡∆≈¿ƒ¿«¬¿∆

,˙B¯p‰ גם די וזה לא מדוע ההסבר «≈
אדם" נשמת הוי' "נר הפסוק ִבאזכור

המדרש  דברי את גם להביא צורך  ויש

nLÓ¯האמורים  È‡ ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¬ƒ¿«≈
‡lL ¯p‰ ˙¯ÈÓL) E¯ ˙‡∆≈¿¿ƒ««≈∆…

‰aÎz להאיר ימשיך ‰e‡אלא ( ƒ¿∆
¯p‰L והאורÚ·Ë) ‰ÓLp‰c ∆«≈¿«¿»»∆«

dlL ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ בה שקיים »»¿»¬ƒ»∆»
הירידה  לאחר גם È‰È‰בהעלם (ƒ¿∆

ÊÂ ,Èel‚a¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰ ¿ƒ¿∆∆¿ƒ««≈
‰ÓLp‰c שימשיך להבטיח מנת על ¿«¿»»

מורגשת  ובצורה בגלוי ‰e‡להאיר
,‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈¿»
ÔÈÚ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆»ƒ¿»
ŒÏÚL ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰·cƒ¿«¬¿∆«≈∆«

‰¯Bz ,Ô¯‰‡ È„È הוא שאף ¿≈«¬…»

לאלוקות. להתקרב הרצון התעוררות של תוצאה לאותה מביא

,¯Ó‡na CÈLÓÓe מהר"ש ‚) אדמו"ר של ÔÈ·‰Ïהנ"ל CÈ¯ˆc «¿ƒ««¬»¿»ƒ¿»ƒ
לכל  אומר שהקדושֿברוךֿהוא המדרש ישראל בדברי מבני Ì‡a¿ƒאחד

È¯ ˙‡ z¯ÓL התורהE¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡,הנשמהÈ‰Ó »«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿«ƒ
Ì˙eÎiL הנשמה ושל התורה של «»»

„BÚÂ ,‰ÊÏ ‰Ê מדוע להבין צריך ∆»∆¿
עמוקה  כך כל היא ביניהם השייכות

.‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz Ì‰L „ÚÂ¿«∆≈¿ƒ∆»∆
‡˙È‡c ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Óe¿»≈∆«ƒ«¿ƒ»

מובא  אחר במקום L¯„na16יש, «ƒ¿»
˙B„ÏB˙ ‰l‡ e‡¯· ÈÓ ˙eÎÊaƒ¿ƒƒ¿¿≈∆¿

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰17 בהם שכתוב «»«ƒ¿»»∆
ÌÈ„ÓBÚ"אלה" Ì‰ ÈÓ ˙eÎÊ·eƒ¿ƒ≈¿ƒ

Èaוקיימים, ˙BÓL ‰l‡ ˙eÎÊaƒ¿≈∆¿¿≈
Ï‡¯NÈ18,"אלה" כתוב בהם שגם ƒ¿»≈
‰l‡Â עצמם ישראל ÈÓבני ˙eÎÊa ¿≈∆ƒ¿ƒ

˙B„Ú‰ ‰l‡ ˙eÎÊa ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈∆»≈
ÌÈËtLn‰Â ÌÈwÁ‰Â19 מצוות ¿«Àƒ¿«ƒ¿»ƒ

כתוב  בהם שגם התורה "אלה".ודברי

היא  המדרש דברי ומשמעות

k‰L‰e והתכלית והמטרה ∆««»»
ÏÈ·La ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»ƒƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈc ˙eÓÏM‰Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿≈¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚc .‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»¿«¿≈
‚"È¯z‰ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ««¿»

˙BˆÓ,בתורה ‰Ìשניתנו ƒ¿≈
‰‚¯„ÓÏ ÌÈlÚ˙Ó דרגה˙ÈÏÚ ƒ¿«ƒ¿«¿≈»«¬≈

ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆≈ƒ««¿»
המצוות. וקיום התורה ∆¿e‰ÊÂללא

הפנימי  ÓLp‰M‰לכךהטעם ‰Ó«∆«¿»»
‰hÓÏ ˙„¯BÈ הגשמי הזה לעולם ∆∆¿«»

È„Îa ÈÓLb Ûe‚a ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆¿«¿ƒƒ¿≈
,˙BˆÓe ‰¯Bz Ìi˜Ï שגם למרות ¿«≈»ƒ¿

העליונים  בעולמות בהיותה לכן קודם

ביותר  נעלה במצב È„ÈŒÏÚהיא Èkƒ«¿≈
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ דבר ƒ«»ƒ¿

בעולם  רק ובגוף שאפשרי הגשמי הזה

‰ÓLp‰גשמי  ˙ÈlÚ˙Ó לדרגה ƒ¿«≈«¿»»
BÓkÓגבוהה  ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿

‰˙È‰L בעולמות העליונים למעלה ∆»¿»
d˙„È¯È Ì„˜ הזה לעולם למטה …∆¿ƒ»»

גשמי. בדברי e‰ÊÂוגוף הפירוש ¿∆

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



h"kyz'dח ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

הּנר  ׁשּׁשמירת ,נר את מׁשּמר אני נרי את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשמרּת

ּדתֹורה. הּנר ׁשמירת עלֿידי היא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּדהּנׁשמה

ÈtŒÏÚÂׁשמרּת אם ּדענין ּבּמאמר ׁשּכתּוב מה ¿«ƒְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

הּוא  נר את מׁשּמר אני נרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַאת

הּנׁשמה  מתעּלית ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשעלֿידי

יׁש ירידתּה, קדם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹלמעלה

את  ּבהעלֹות עם זה ענין ׁשּמקּׁשר ּדזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָלֹומר,

הּנרֹות  את ּבהעלֹות ענין ּגם ּכי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַהּנרֹות,

יֹותר 20הּוא  למעלה ּבהּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהעלּיה

למּטה. ירידתם קדם ׁשהיּו מּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָָָֹּגם

להקּדים e‡·e¯ד) יׁש יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְִִִִֵֵַָָָ

הם  מה מּפני ּבּמאמר ְְֲִִֵֵַַַַָּדהּדּיּוק

ּדתֹורה] הּנר ּוׁשמירת ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ[ׁשמירת

לא  הּוא נרי את ׁשמרּת ּכי הּוא, ּבזה זה ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּתלּויים

צּוּוי  על חסֿוׁשלֹום עֹובר אינֹו ׁשהאדם זה ְִֵֵֶֶַַַָָָָרק

ׁשהּוא אּלא הּתֹורה mIwnהּתֹורה מצֹות ,21את ֶֶַָָ§©¥ְִֶַָ

ּדזה  ּבזה. זה ּתלּויים הם מה מּפני מדּיק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָולכן

עֹובר  ׁשאינֹו ּבזה ּתלּויה ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמירת

ּכׁשעֹובר  ּכי הּוא, הּתֹורה, צּוּוי על ְְִִֵֶַַַָָחסֿוׁשלֹום

ּבּנׁשמה. ּפגם נעׂשה הּתֹורה צּוּוי על ְְְֲִֶַַַַַָָָָָחסֿוׁשל ֹום

ּדהּנׁשמה והּדּי הּנר ּׁשּׁשמירת מה הּוא ּבּמאמר ּוק ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשהּדּיּוק 22הּתֹורה mEIwAּתלּויה להֹוסיף, ויׁש . ְָ§¦ְְִִֵֶַַָ

ּדאצילּות. נׁשמֹות ּבנֹוגע ּבעּקר הּוא ְְְֲֲִִֵַַַַָָָּבּמאמר

רב  (ׁשהם ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה נׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּדבנֹוגע

ּדהּנׁשמה  הּנר ׁשּׁשמירת ּדזה לֹומר יׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנׁשמֹות)

הּגּוף  ׁשאצלם ּדכיון הּוא ּדתֹורה ּבנר ְְְְְֵֵֶֶַָָָָּתלּויה

לכן  הּנׁשמה, על ּומסּתיר מעלים הּבהמית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָונפׁש

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי הּוא ּדנׁשמתם הּנר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָׁשמירת
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שסט).20) ע' (לקמן ס"ב ה'תשל"ד בהעלותך ד"ה גם וראה ואילך. רכ ע' תרכ"ט סה"מ לשון 21)ראה יומתק ועפ"ז

שהאדם  הוא נרי" את "כבית ענינים. שני הם אלא ענין, כפל זה שאין נרי, את כבית ואם כו' נרי את שמרת אם המדרש

דלא  הוא נרי" את ו"שמרת בפנים], כדלקמן בהנשמה, פגם שנעשה נרך", את מכבה "אני [ואז התורה מצוות על ח"ו עובר

בהשימור]. שנוסף נרך", את משמר "אני [ואז התורה מצוות מקיים שהוא אלא ח"ו עובר שאינו מ"ש 22)רק יומתק ועפ"ז

צריך  שיאמר מספיק הי' דלכאורה – כו' שייכותם מהו נרך, את משמר אני נרי את שמרת באם להבין דצריך בהמאמר

רק  הוא שהדיוק להדגיש היא בזה שכוונתו לומר, ויש המדרש? לשון פעם עוד מעתיק ולמה כו' שייכותם מהו להבין

כבית"). ב"אם (ולא כו' שמרת" ב"אם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האמורים  ליהודי המדרש אומר È¯שהקב"ה ˙‡ z¯ÓL Ì‡ התורה ƒ»«¿»∆≈ƒ

E¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡,הנשמה‡È‰ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ¬ƒ¿«≈∆≈¿∆¿ƒ««≈¿«¿»»ƒ
‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ על שדווקא מצוות כיון וקיום התורה «¿≈¿ƒ««≈¿»

וזוכה  'נשמרת' הנשמה הזה בעולם גשמי לגוף הירידה ידי על התורה

למעלה  ביותר, גבוהה לדרגה להתעלות

למטה. הירידה לפני היתה בה מהדרגה

מהר"ש  אדמו"ר דברי ביאור כאן עד

הרבי  מוסיף כך ועל הנזכר. במאמרו

ואומר:

¯Ó‡na ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»««¬»
È¯הנזכר  ˙‡ z¯ÓL Ì‡ ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ»«¿»∆≈ƒ

E¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡ לפי ¬ƒ¿«≈∆≈¿
הפנימית È„ÈŒÏÚLהמשמעות ‡e‰∆«¿≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ הזה בעולם ƒ«»ƒ¿
‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈«¿»»¿«¿»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»¿»…∆
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ,d˙„È¯È¿ƒ»»≈«¿∆

¯M˜nL במאמר‰Ê ÔÈÚ של ∆¿«≈ƒ¿»∆
הירידה  ידי על דווקא הנשמה התעלות

‡˙הכתוב ÌÚלמטה E˙BÏÚ‰a ƒ¿«¬¿∆
Èk ,‡e‰ ,˙B¯p‰ קשר יש אכן «≈ƒ

הדברים  שני בין מהותי ודמיון פנימי

‡˙כי  E˙BÏÚ‰a ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«¿«¬¿∆
‡e‰ ˙B¯p‰20‰NÚpL ‰iÏÚ‰ «≈»¬ƒ»∆«¬∆

Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ˙BÓLp‰a¿«¿»¿«¿»≈«
Ì˙„È¯È Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓƒ¿∆»…∆¿ƒ»»

‰hÓÏ.להלן שיתבאר כפי ¿«»
˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˜eic‰c ÌÈc˜‰Ï LÈ ,¯˙BÈ≈≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Ó‰הנזכר Ó‡na¯והשאלה ÈtÓ ««¬»ƒ¿≈«
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓL] Ì‰≈¿ƒ««≈¿«¿»»
ÌÈÈeÏz [‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««≈¿»¿ƒ

‰Êa ‰Ê אומר שהקב"ה כך כדי עד ∆»∆
"אני  אזי נרי" את שמרתי "אם ליהודי

נרך" את z¯ÓLמשמר Èk ,‡e‰ƒ»«¿»
‰Ê ˜¯ ‡Ï ‡e‰ È¯ ˙‡∆≈ƒ…«∆

Ì„‡‰L השלילי במובן "נשמר" ∆»»»
ÌBÏLÂŒÒÁכלומר  ¯·BÚ BÈ‡≈≈«¿»

‡e‰L ‡l‡ ‰¯Bz‰ Èeeˆ ÏÚ החיובי במובן גם התורה את "שומר" «ƒ«»∆»∆
‰Bz¯‰כלומר ˙BˆÓ ˙‡ Ìi˜Ó21Ì‰ ‰Ó ÈtÓ ˜i„Ó ÔÎÏÂ , ¿«≈∆ƒ¿«»¿»≈¿«≈ƒ¿≈«≈

‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz לשמירת חיובי באופן המצוות קיום בין הקשר דווקא כי ¿ƒ∆»∆
ביאור. דורש הנשמה Êa‰נר ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰Êc¿∆∆¿ƒ««≈¿«¿»»¿»»∆

Á ¯·BÚ BÈ‡LÏÚ ÌBÏLÂŒÒ ∆≈≈«¿»«
‡e‰ ,‰¯Bz‰ Èeeˆ ואינו מובן דבר ƒ«»

שאלה, ŒÒÁמעורר ¯·BÚLk Èkƒ¿∆≈«
‰NÚ ‰¯Bz‰ Èeeˆ ÏÚ ÌBÏLÂ¿»«ƒ«»«¬∆

‰ÓLpa Ì‚t הזקן רבנו (כדברי ¿»«¿»»
פרק  התניא שבספר התשובה' ב'אגרת

כנודע. הנפש פוגמין הן "עבירות... ה:

והוא  הסכין פגימת מלשון הוא ופגם

מתרי"ג  שזור עב מחבל עלֿדרךֿמשל

ההמשכה... חבל ככה דקים חבלים

חס  וכשעובר מצוות מתרי"ג כלול

חבל  נפסק מהנה אחת על ושלום

‰e‡הדק...") ¯Ó‡na ˜eic‰Â¿«ƒ««¬»
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓMM ‰Ó«∆¿ƒ««≈¿«¿»»

‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰ÈeÏz22 זה ועל ¿»¿ƒ«»
קיום  ידי שעל האמור הביאור בא

מתעלית. הנשמה ≈¿LÈÂהתורה
¯Ó‡na ˜eic‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆«ƒ««¬»
ושמירת  התורה קיום בין הקשר אודות

הנשמה Ú‚Baועליית ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»¿≈«
˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL הנשמות ¿»«¬ƒ

אדם". "זרע הנקראות הגבוהות

Œ‰‡È¯·c ˙BÓL Ú‚B·cƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»
·¯ Ì‰L) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆≈…

˙BÓLp‰,"בהמה "זרע ונקראות «¿»
Êc‰כאמור  ¯ÓBÏ LÈ (≈«¿∆

‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML∆¿ƒ««≈¿«¿»»
‡e‰ ‰¯B˙c ¯a ‰ÈeÏz דבר ¿»¿≈¿»

תמיהה מעורר שאינו «≈¿ÔÂÈÎcמובן
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ÌÏˆ‡L∆∆¿»«¿∆∆««¬ƒ
,‰ÓLp‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ««¿»»
Ì˙ÓLc ¯p‰ ˙¯ÈÓL ÔÎÏ»≈¿ƒ««≈¿ƒ¿»»
‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ«»

˙BˆÓe הרצון טבע גילוי את הפועלת ƒ¿
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ט zexpd z` jzelrda

ּבּמאמר  והּׁשאלה והּדּיּוק ב), סעיף (כנ"ל ְְְְֲִִֵַַַַָָּומצֹות

ׁשאצלם  ּדכיון ּדאצילּות, ּבנׁשמֹות ּבעּקר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהּוא

לנר  הם צריכים לּמה ּבגּלּוי, היא ְְְְִִִִֵֵַָָָָהּנׁשמה

ְָּדתֹורה.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ¿«ƒ∆ְֲִִֶַַַָָָָ

היא  ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת ְְְְִִֵֶֶַַַָָּדזה

ׁשמֹות  אּלה ּכי הּוא, ּדתֹורה הּנר ׁשמירת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעלֿידי 

והחּקים  העדּות אּלה ּבזכּות  עֹומדים יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּבני

עֹומדים  ׁשּיׂשראל זה ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָוהּמׁשּפטים,

קּיּום  ׁשעלֿידי הּוא והּמצֹות הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַָּבזכּות

נעלית  למדרגה מתעּלים הם ּומצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּתֹורה

ׁשּמּצד 23יֹותר  יׂשראל ּדנׁשמֹות הּדרּגא (אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

אם  ּופרּוׁש ּבּתֹורה), לכאֹורה ּתלּויה אינּה ְְְִִֵֵַַָָָָָעצמם,

הּוא, נר את מׁשּמר אני נרי את ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמרּת

הּנר  ּדרּגת (היינּו ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּׁשמירת

עצמּה מּצד הּנר 24ּדהּנׁשמה ׁשמירת עלֿידי הּוא ( ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

הּזהר  מאמר עלּֿפי זה לבאר ויׁש 25ּדתֹורה. ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבּתניא  מאיר 26הּמּובא אינֹו הּנר ׁשאֹור ּדכמֹו , ְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשֹורה  הּׁשכינה אין ּכן ׁשמן, ּבלי ּבּפתילה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונאחז

ּגּוף  עלֿידי על אּלא לּפתילה ׁשּנמׁשל האדם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּתניא  ּומבאר לׁשמן. ׁשּנמׁשלּו טֹובים ,27מעׂשים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

ּגּוף  על הּׁשכינה ׁש(הׁשראת זה על ְְְִֶֶַַַַַַַַָָּדהּטעם

(מעׂשים  הּמצֹות קּיּום עלֿידי ּדוקא היא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהאדם

אלקה  חלק ׁשהיא ּבנׁשמתֹו לֹו ּדי ו)לא ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹטֹובים),

נׁשמת  ּכי לּפתילה, ּכּׁשמן היא להיֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָמּמעל

ה' עֹובד ּגמּור צּדיק ּכׁשהּוא אפילּו ְֲִִֵֶַָָָָהאדם,

ּבמציאּות  ּבטלה אינּה ּבתענּוגים, ואהבה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּביראה

ואֹוהבֹו. ה' ירא עצמֹו ּבפני  ּדבר הּוא רק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָלגמרי ,

החּיּות  אין  , יתּבר רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָוהּמצֹות

ולכן  .יתּבר ּברצֹונֹו ונכלל מיחד הּוא אּלא ּכלל ּבפניֿעצמֹו נפרד ּדבר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻׁשּבהם
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כו'".23) האדם מתעלה עי"ז מצוות תרי"ג "שע"י בהמאמר שימור 24)וכמ"ש בה שנוסף הוא נרך" את ד"משמר והגם

שאינו  רק לא הוא שמרת שענין דהגם נרי, את שמרת [וע"ד נשמר עצמו שהדבר הוא השימור ענין הרי – (21 הערה (כנ"ל

עצמה]. המצוה שמקיים אלא בהמצוה הוספה זה אין מ"מ, המצוה, שמקיים אלא א.)25עובר קפז, בלק) (פ' פל"ה 26)ח"ג

א). ואילך).27)(מד, סע"א (מד, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהעלם, שהוא אלא הנמוכות בנשמות גם נשמה, בכל שקיים והתשוקה

סעיף  (כנ"ל הנרות הדלקת ידי על ישראל בנשמות אהרן של לפעולתו בדומה

eÏÈˆ‡c˙,ב), ˙BÓLa ¯wÚa ‡e‰ ¯Ó‡na ‰Ï‡M‰Â ˜eic‰Â¿«ƒ¿«¿≈»««¬»¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒ
¯Ï Ì‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰nÏ ,Èel‚a ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌÏˆ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆∆¿»«¿»»ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈¿≈

.‰¯B˙c¿»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שהדיוק שהוכח לאחר ¿«ƒ∆

בין  הקשר אודות במאמר והשאלה

הנשמה  ושמירת התורה קיום

יש  הגבוהות, לנשמות מתייחסים

את  מיישב אכן הביאור כיצד להבין

כלומר È¯ˆ‰Óהשאלה, ÔÈ·‰Ï C »ƒ¿»ƒ«
¯Ó‡na ·e˙kM לשאלה במענה ∆»««¬»

‰p¯הזו ˙¯ÈÓML ‰Êc¿∆∆¿ƒ««≈
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«¿≈
Èk ,‡e‰ ‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL¿ƒ««≈¿»ƒ
,Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡≈∆¿¿≈ƒ¿»≈
˙e„Ú‰ ‰l‡ ˙eÎÊa ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈∆»≈

ÌÈËtLn‰Â ÌÈwÁ‰Â ונמצא ¿«Àƒ¿«ƒ¿»ƒ
הנותנים  הם ומצוותיה התורה שחוקי

ישראל, לנשמות וקיום כוח

Ï‡¯NiL ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ„ÓBÚ ומתקיימים˙eÎÊa ¿ƒƒ¿

ŒÏÚL ‡e‰ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿∆«
Ì‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«»ƒ¿≈
˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿«¿≈»«¬≈

¯˙BÈ23 הנשמה של הדרגה מאשר ≈
בתורה  עסקה לפני למעלה בהיותה

הזה בעולם ‰b¯c‡ומצוות Ï·‡)¬»««¿»
„vnL Ï‡¯NÈ ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ«

ÌÓˆÚ האמורה ההתעלות ללא «¿»
‰¯B‡ÎÏ ‰ÈeÏz dÈ‡≈»¿»ƒ¿»
z¯ÓL Ì‡ Le¯Ùe ,(‰¯Bza«»≈ƒ»«¿»
E¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡ È¯ ˙‡∆≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ,‡e‰∆¿ƒ««≈¿«¿»»

eÈÈ‰) עצם של במובן ה'שמירה' «¿
אלא  המיוחדת ההתעלות לא הקיום,

„vÓ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙b¯c«¿««≈¿«¿»»ƒ«
dÓˆÚ24È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ( «¿»«¿≈

‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL זה ודבר ¿ƒ««≈¿»
אבל  נמוכות בנשמות דווקא שייך

הנשמה  ששמירת נאמר ולמה לו זקוקות לא לכאורה הגבוהות הנשמות

התורה?. בשמירת תלויה

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ25‡Èza ‡·en‰26BÓÎc , ¿≈¿»≈∆«ƒ«¬««…««»««¿»ƒ¿
ÔÈ‡ Ôk ,ÔÓL ÈÏa ‰ÏÈ˙ta ÊÁ‡Â ¯È‡Ó BÈ‡ ¯p‰ ¯B‡L∆«≈≈≈ƒ¿∆¡»«¿ƒ»¿ƒ∆∆≈≈
Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»«»»»
È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ‰ÏÈ˙tÏ ÏLÓpL∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«¿≈
eÏLÓpL ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿

.ÔÓLÏ הזוהר דברי כאן עד ¿∆∆
¯‡·Óeכך ,Èza27‡על ¿…»««¿»

L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c˙‡¯L‰) ¿««««∆∆«¿»«
‡È‰ Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«»»»ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈ƒ«ƒ¿
BÏ Èc ‡Ï(Â ,(ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ)«¬ƒƒ…«

B˙ÓLa,להאיר כדי כשלעצמה ¿ƒ¿»
‡Ï˜‰למרות  ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»

ÔÓMk ‡È‰ ˙BÈ‰Ï ÏÚnÓƒ««ƒ¿ƒ«∆∆
,Ì„‡‰ ˙ÓL Èk ,‰ÏÈ˙tÏ«¿ƒ»ƒƒ¿«»»»
¯eÓb ˜Ècˆ ‡e‰Lk eÏÈÙ‡¬ƒ¿∆«ƒ»

‰‡¯Èa '‰ „·BÚ הוא לכך ובנוסף ≈¿ƒ¿»
גם  ה' ÌÈ‚eÚ˙aעובד ‰·‰‡Â¿«¬»¿«¬ƒ

ביותר, גבוהה בדרגה אהבה שהיא

הצדיק  כדי כאשר עד לאלוקות קרוב

ממי  (בשונה ה' על מתענג שהוא כך

נמשלה  שלו והאהבה רחוק, שעדיין

למרות  הרי ותשוקה) לצמאון דומה

צדיק,מעלותיו  אותו של הגדולות

עדיין  ÏËa‰נשמתו dÈ‡≈»¿≈»
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa הקב"ה כלפי ƒ¿ƒ¿«¿≈

עצמאית  מציאות כל לה שאין במידה

‰e‡משלה, עדיין ¯˜ צדיק אותו «
'‰ ‡¯È BÓˆÚ ÈÙa ¯·c»»ƒ¿≈«¿¿≈

B·‰B‡Â הגיע טרם לדרגת אבל ¿¬
במציאות'. Ô‰L'ביטול ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿∆≈

C¯a˙È BBˆ¯ ˙eiÓÈt של ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
c·¯הקב"ה, Ì‰aL ˙eiÁ‰ ÔÈ‡≈««∆»∆»»

‡l‡ ÏÏk BÓˆÚŒÈÙa „¯Ùƒ¿»ƒ¿≈«¿¿»∆»
„ÁÈÓ ‡e‰ מלאה באחדות ¿À»

C¯a˙Èומוחלטת  BBˆ¯a ÏÏÎÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
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עלֿידי  היא האדם ּגּוף על הּׁשכינה ְְְִִֵַַַַַָָָָָהׁשראת

הּׁשכינה  הׁשראת ענין ּכי ּדוקא, הּמצֹות ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָקּיּום

ה' ּבאֹור נכלל הּדבר ׁשאֹותֹו הּוא ּדבר ְְְִֵֶֶַָָָָָּבאיזה

ׁשֹורה  ּדוקא ׁשאז לגמרי, ּבמציאּות לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּובטל

לבאר  יׁש ועלּֿפיֿזה אחד. ה' ּבֹו ּומאיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומתּגּלה

ׁשמירת  עלֿידי היא ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

הּבּטּול  הּוא ּדהּנׁשמה הּנר ענין ּכי ּדתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּנר

(ּבּטּול 28ׁשּלּה ּדהּנׁשמה הּבּטּול ּוׁשלמּות , ְְְִִֵֶַַָָָ

הּמצֹות. קּיּום עלֿידי הּוא לגמרי) ְְְְְִִִִֵֵַַַּבמציאּות

והּנר  (ּדהאדם), נר נקרא ּדהּנׁשמה ׁשהּנר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו

הּבּטּול  ּכי (ּדהּקּב"ה), נרי נקרא ּומצֹות ְְְְִִִִִֵַַָָָָּדתֹורה

– ּבתכלית ּבּטּול  אינֹו עצמ ּה) (ׁשּמּצד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּדהּנׁשמה

רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשהּוא ּדמצֹות והּנר ּדהאדם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָנר

מקּים  ׁשהאדם ועלֿידי ּדהּקּב"ה. נרי הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיתּבר

אני  ּבּנׁשמה, ּגם זה ּבּטּול נמׁש הּמצֹות, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָאת

נר את .29מׁשּמר ְְֵֵֶַ

לחג ÈÚ‰Ïe¯,ה) ׁשּי הּנ"ל ּדמאמר ¿»ƒְְֲַַַַַָָ

ׁשּפרׁשת  לזה ּדנֹוסף ְְֶֶַַָָָָהּׁשבּועֹות.

קֹורין  הּמאמר) (התחלת הּנרֹות את ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָּבהעלֹות

הּׁשבּועֹות  חג הּמאמר 30לאחרי ּבהתחלת נרׁשם , ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָ

אנכי  וידּבר הּמתחיל' ל'ּדּבּור ׁשּי .31ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּדזה לֹומר, יׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועלּֿפיֿזה

עלּיה  נעׂשה ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ׁשּנתחּדׁש ּדיׂשראל העּלּוי עלּֿדר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּנׁשמה,

הּטבעית  ּדהאהבה הּוא, והענין ּתֹורה. ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבמּתן

ולא  ּבה' ּדבּוק  להיֹות מּיׂשראל אחד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּבכל

מּתן  קדם ּגם היתה מּמׁש, נפׁש ּבמסירת אפילּו אפן ּבׁשּום יתּבר מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלּפרד

ּבּתניא  ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי מאבֹותינּו. לנּו ירּוׁשה היא זֹו אהבה ׁשהרי 32ּתֹורה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
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לגמרי".28) במציאות שם ותתבטל ואפס אין שתהי' "הגם ב) (כד, רפי"ט תניא בהנשמה 29)ראה שנמשך שהביטול והגם

דענין  נרך), את משמר (אני שמירה בשם נקרא מ"מ עצמה, שמצד דהנשמה מהביטול למעלה הוא המצוות קיום ע"י

ט. סעיף כדלקמן להנשמה, שייך זה ביטול גם כי ,(24 הערה (כנ"ל נשמר עצמו שהדבר הוא שנים 30)השמירה שיש אלא

חג  שלפני בהשבת לעולם קוראין במדבר שפרשת וע"ד תשכ"ט). – זו (כבשנה השבועות חג לאחרי נשא פ' גם שקוראין

נשא. פ' גם ולפעמים ואילך).31)השבועות קצג ע' תרכ"ט בסה"מ (נדפס תרכ"ט השבועות וראה 32)דחג ב). (כג, פי"ח

ק). (ע' שם לתניא והערות קיצורים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מציאות  חיות לאותה לייחס מסוימת.מבלי ‰L¯‡˙עצמאית ÔÎÏÂ¿»≈«¿»«
Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰ÈÎM‰ שיש העובדה עצם בזכות להיות יכולה לא «¿ƒ»«»»»

אלא  נשמה ÔÈÚלו Èk ,‡˜Âc ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿«¿»ƒƒ¿«
של  ‰c·¯המשמעות B˙B‡L ‡e‰ ¯·c ‰ÊÈ‡a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿≈∆»»∆«»»

'‰ ¯B‡a ÏÏÎ את ומאבד ƒ¿»¿
שנכלל  קטן נר (כמו העצמית מציאותו

גדולה) BÏבאבוקה ÏË·e»≈
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa מלאה בצורה ƒ¿ƒ¿«¿≈

מציאות  לו שתהיה מבלי ומוחלטת

משלו, BL¯‰כלשהי ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»∆
„Á‡ '‰ Ba ¯È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ∆»
להיות  יכולה השכינה שהשראת כאמור

השכינה  שבו האדם או הדבר כאשר רק

לאלוקות. מוחלט בביטול יהיה שורה

‰Ê ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
‡È‰ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML∆¿ƒ««≈¿«¿»»ƒ
,‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈¿»

¯p‰ ÔÈÚ Èk והאור‰ÓLp‰c ƒƒ¿««≈¿«¿»»
dlL Ïeha‰ ‡e‰28˙eÓÏLe , «ƒ∆»¿≈

Ïeha) ‰ÓLp‰c Ïeha‰«ƒ¿«¿»»ƒ
ŒÏÚ ‡e‰ (È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈«

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È ואינו דווקא ¿≈ƒ«ƒ¿
הנשמה  של בכוחה להיות מצד יכול

ÓLp‰c‰עצמה. ¯p‰L e‰ÊÂ¿∆∆«≈¿«¿»»
¯p‰Â ,(Ì„‡‰c) E¯ ‡¯˜ƒ¿»≈¿¿»»»¿«≈
È¯ ‡¯˜ ˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

,(‰"aw‰c) שבפסוק למרות וזאת ¿«»»
נקראת  האדם הנשמה נר ולא ה'" "נר

„vnL) ‰ÓLp‰c Ïeha‰ Èkƒ«ƒ¿«¿»»∆ƒ«
dÓˆÚ המצוות קיום ‡BÈללא ( «¿»≈

˙ÈÏÎ˙a Ïeha צדיק שגם וכאמור ƒ¿«¿ƒ
עדיין  וביראה באהבה ה' את העובד

הנשמה  ולכן 'יש' בבחינת להיות יכול

p‰Â¯נקראת  ,Ì„‡‰c E¯ Y≈¿¿»»»¿«≈
BBˆ¯ ˙eiÓÈt ‡e‰L ˙BˆÓc¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿

C¯a˙È דווקא בו, וכלול בו ומאוחד ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚÂ .‰"aw‰c È¯ ‡e‰≈ƒ¿«»»¿«¿≈
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó Ì„‡‰L∆»»»¿«≈∆«ƒ¿

בתכלית  אלא 'יש' של מציאות כל ללא היא שבהם והחיות בקב"ה המאוחדות

‡˙הביטול, ¯nLÓ ‰"·˜‰ È‡ ,‰ÓLpa Ìb ‰Ê Ïeha CLÓƒ¿»ƒ∆««¿»»¬ƒ¿«≈∆
E¯29.האדם של נרו ≈¿

Ï"p‰ ¯Ó‡Óc ,¯ÈÚ‰Ïe גו'דיבורֿהמת ‰) וידבר משנת חיל בהעלותך ¿»ƒ¿«¬»««
‰BÚe·M˙.תרכ"ט  ‚ÁÏ CiL«»¿««»

˙L¯tL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»«
˙ÏÁ˙‰) ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆«≈«¿»«
‚Á È¯Á‡Ï ÔÈ¯B˜ (¯Ó‡n‰««¬»ƒ¿«¬≈«

˙BÚe·M‰30˙ÏÁ˙‰a ÌL¯ , «»ƒ¿»¿«¿»«
¯eac'Ï CiL ‡e‰L ¯Ó‡n‰««¬»∆«»¿ƒ

ÈÎ‡ ¯a„ÈÂ 'ÏÈÁ˙n‰31 שהוא ««¿ƒ«¿«≈»…ƒ
השבועות  חג של שנה.המאמר אותה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ של לשייכות בהתאם ¿«ƒ∆
השבועות  לחג ÓBÏ¯,המאמר LÈ≈«

¯Ó‡na ¯‡·nL ‰Êc של הנזכר, ¿∆∆¿…»««¬»
בהעלותך  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLתרכ"ט פרשת

‰NÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿«¬∆
,‰ÓLpa ‰iÏÚ קודם מצבה לעומת ¬ƒ»«¿»»

לעיל  כמבואר הזה, לעולם שירדה

Ï‡¯NÈc ÈelÚ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆»ƒ¿ƒ¿»≈
‰¯Bz ÔzÓa LcÁ˙pL לעומת ∆ƒ¿«≈¿««»

מתן  לפני שיתבאר מצבם כפי תורה,

להלן.

‰·‰‡‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»«¬»
„Á‡ ÏÎaL ˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ∆¿»∆»
'‰a ˜e·c ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»«
ÌeLa C¯a˙È epnÓ „¯tÏ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»≈¿

eÏÈÙ‡ ÔÙ‡ להיפרד לא כדי אם …∆¬ƒ
צורך מהדביקות  יש בקב"ה

LnÓ LÙ ˙¯ÈÒÓa על וויתור ƒ¿ƒ«∆∆«»
בפועל, ישראל ‰È˙‰החיים בני אצל »¿»

È¯‰L ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ Ìb«…∆««»∆¬≈
eÏ ‰Le¯È ‡È‰ BÊ ‰·‰‡«¬»ƒ¿»»

eÈ˙B·‡Ó.ויעקב יצחק אברהם ≈¬≈
‡Èza ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ32 ¿«ƒ«∆»««¿»
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יי zexpd z` jzelrda

אהבה  מּיׂשראל  אחד לכל הֹוריׁשּו ׁשהאבֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּדזה

הּמרּכבה  הן הן ׁשהאבֹות לזה ׁשּי ּדענין 33זֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהיא היא [ּדזה dlhAהּמרּכבה להרֹוכב ְִִֶֶַָָ§¥¨ְְֵֶָ

רצֹון  ּכפי היא (הּסּוסים) הּמרּכבה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשהליכת

ׁשּתהיה ׁשרֹוצים  מּפני לא הּוא mdlהרֹוכב ְְִִִֵֵֶֶֶָֹ¨¤
הּנ"ל  הּטבעית אהבה עלּֿדר) להרֹוכב ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּיכּות

מּפני  אּלא ּבה') ּדבּוק יהיה ׁשהּוא הרצֹון ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

הּטבעית  ׁשּבהאהבה לֹומר, יׁש להרֹוכב], ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבּטּולם

ּכלּולה  הּמרּכבה הן הן מהאב ֹות ּבירּוׁשה ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּבאה

ּבּטּול  ׁשּבבחינת האהבה ּגם ׁשאינֹו34(ּבהעלם) , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה הּוא רצֹונֹו וכל ּכלל, לעצמֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָרֹוצה

ּבעֹולם  ּדדירה 35אלקּות הּכּונה לֹו36וׁשּתׁשלם ְְְֱִֶַַַָָָָָֹֻ

ּבּתחּתֹונים. ְְִִֵַַָיתּבר

‰p‰Â והרצֹון 37ידּוע האהבה היא ּדאהבה ¿ƒ≈ְְֲֲִַַַָָָָָָ

ּכׁשהאהבה  ּגם ולכן, (האֹוהב), ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָּדהאדם

מּכלֿ העליֹון, רצֹון ׁשּיׁשלם הּוא ׁשּלֹו ְְְְִֶֶֶַָָָָֻוהרצֹון

מציאּות. הּוא והרצֹון האהבה ענין עצם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָמקֹום,

על, ּדקּבלת ּבעבֹודה הּוא הּבּטּול ענין ְְֲֲִִִִַַַַַָָָֹואמּתית

מה  וכל רצֹונֹות, ׁשּום לֹו ׁשאין עבד ּכמֹו ְְְֵֶֶֶֶַָׁשהּוא

עליו, ׁשּמּטל האדֹון על מּצד הּוא ִֶֶֶַָָָָָֹֻּׁשעֹוׂשה

הּוא זה ויׁשgxknׁשּמּצד האדֹון. רצֹון לקּים ִֶֶַª§¨ְְְֵֵַָָ

לא  הּוא להרֹוכב הּמרּכבה  ׁשּבּטּול ּדכיון ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹלֹומר,

ּבטלה  להיֹות (ׁשרֹוצה ּדהּמרּכבה הרצֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָמּצד

לכן  הרֹוכב, מּצד אּלא אליו) ּומרּכבה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלהרֹוכב

ּבהעלם  ּכלּול הּמרּכבה, הן הן מהאבֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבירּוׁשה

רּבֹותינּו מּמאמר [ּולהעיר על. ּדקּבלת הּבּטּול ְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹּגם

לנׁשמע 38ז"ל  נעׂשה יׂשראל ׁשהקּדימּו ּבׁשעה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
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ו.33) פפ"ב, ו. פמ"ז, בסה"מ 34)ב"ר – ובארוכה ואילך). ב (נז, פמ"א תניא ראה – הטבעית אהבה על זו דאהבה המעלה

גם) אלא בו דבוק להיות רק (לא היא ישראל" כל שבלב הטבעית דה"אהבה א) (נח, שם ובתניא ואילך. קמט ע' תר"ס

זו". בכוונה עצמו להרגיל אדם לכל "יש ולכן ב"ה", העליון רצון שהוא מה כל (הובא 35)"לעשות א (ל, פרשתנו בלקו"ת

זה  דענין הקודמת שבהערה תניא ראה אבל דאברהם. מאהבה שלמעלה דאהרן אהבה היא זו שאהבה שם)) תר"ס בסה"מ

שלא  יבין "והמשכיל שלח) (ע' פרשתנו אוה"ת וראה מהאבות. שבירושה המסותרת אהבה מצד מישראל אחד לכל שייך

ש  כמו זהו אלא ח"ו, דאהרן אה"ר למדריגת הגיע לא ע"י שאברהם אוא"ס להמשיך שיוכלו לישראל הכח נמשך במ"ת

אברהם". לזה זכה שלא מה מעשיות תניא 36)מצוות ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

יז.37)רפל"ו. ע' ח"ד לקמן א.38)ראה פח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CiL BÊ ‰·‰‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ eLÈ¯B‰ ˙B·‡‰L ‰Êc¿∆∆»»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈«¬»«»

‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰L ‰ÊÏ33, מאד גבוהה שלהם שהדרגה היינו ¿∆∆»»≈≈«∆¿»»
העליונה  המרכבה בחינת ÏËa‰והם ‡È‰L ‡È‰ ‰·k¯n‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««∆¿»»ƒ∆ƒ¿≈»

·ÎB¯‰Ï משלה בביטול רצון כל לה אין שהרי ÎÈÏ‰L˙מוחלט ‰Êc] ¿»≈¿∆∆¬ƒ«
ÈÙk ‡È‰ (ÌÈÒeq‰) ‰·k¯n‰«∆¿»»«ƒƒ¿ƒ

·ÎB¯‰ ÔBˆ¯ לרצונות וללא ביטוי ¿»≈
ÌÈˆB¯Lשלהם  ÈtÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿≈∆ƒ

·ÎB¯‰Ï ˙eÎiL Ì‰Ï ‰È‰zL∆ƒ¿∆»∆«»¿»≈
להגשים  שלהם וכרצון »(ŒÏÚשאיפה

Ï"p‰ ˙ÈÚ·h‰ ‰·‰‡ C¯c∆∆«¬»«ƒ¿ƒ««
לקב"ה שיש  יהודי È‰L∆ƒ‡בכל

˜e·c ‰È‰È ‡e‰L ÔBˆ¯‰»»∆ƒ¿∆»
ÌÏeha ÈtÓ ‡l‡ ('‰a«∆»ƒ¿≈ƒ»

·ÎB¯‰Ï ברירה ולפי ],ובלית ¿»≈
הכלי  הוא שביטול לעיל האמור

השכינה  אלוקות להשראת ≈LÈוגילוי
˙ÈÚ·h‰ ‰·‰‡‰aL ,¯ÓBÏ«∆¿»«¬»«ƒ¿ƒ
Ô‰ ˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa ‰‡a‰«»»ƒ»≈»»≈
(ÌÏÚ‰a) ‰ÏeÏk ‰·k¯n‰ Ô‰≈«∆¿»»¿»¿∆¿≈
˙ÈÁ·aL ‰·‰‡‰ Ìb«»«¬»∆ƒ¿ƒ«

Ïeha34, יותר שהיא נעלית אהבה ƒ
האהבה  כי הטבעית, האהבה מאשר

מסותרת", "אהבה היא הטבעית

ניכרת  אהבה היא הביטול של והאהבה

הוא  הביטול ומהות ≈∆BÈ‡Lונרגשת,
‰ˆB¯ דבר ÏÏk,שום BÓˆÚÏ ∆¿«¿¿»

Èelb ‰È‰iL ‡e‰ BBˆ¯ ÏÎÂ¿»¿∆ƒ¿∆ƒ
ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡35ÌÏLzLÂ ¡…»»¿∆À¿«

‰ek‰ העולם בריאת של והמטרה ««»»
‰¯È„c36ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ

השראת  ותהיה ויתגלה ידור שהקב"ה

התחתון. הזה בעולם למטה, השכינה

Úe„È ‰p‰Â37‡È‰ ‰·‰‡c ¿ƒ≈»«¿«¬»ƒ
Ì„‡‰c ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿»»¿»»»

,(·‰B‡‰) ותחושות רגשות כלומר »≈
האדם של שסוף ÔÎÏÂאישיות כיון , ¿»≈

וברצון  אישית בתחושה מדובר סוף

הרי ÌÏLiLאישי ‡e‰ BlL ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰Lk Ìb ויתמלא «¿∆»«¬»¿»»∆∆À¿«
‰ÔBÈÏÚ,ויתבצע ÔBˆ¯ לתועלת ושאיפה ברצון ולא הקב"ה של רצונו ¿»∆¿
e‡ÈˆÓ˙אישית  ‡e‰ ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ÌˆÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆∆ƒ¿«»«¬»¿»»¿ƒ

האוהב. האדם של האישית למציאות ביטוי ‰Ïehaונותן ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒƒ¿««ƒ
לאלוקות האדם כאשר ‰e‡של לא

ורגשות, רצונות של התעוררות לו יש

אלא ביותר הנעלים «¬«B·Úa„‰ולו
,ÏÚ ˙Ïa˜c את עובד האדם כאשר ¿«»«…
גישה מתוך Ú·„ה' BÓk ‡e‰L∆¿∆∆

˙BBˆ¯ ÌeL BÏ ÔÈ‡L אישיים ∆≈¿
‰e‡משלו, ‰NBÚM ‰Ó ÏÎÂ¿»«∆∆

,ÂÈÏÚ ÏhnL ÔB„‡‰ ÏÚ „vÓƒ«…»»∆À»»»
Ìi˜Ï Á¯ÎÓ ‡e‰ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆À¿»¿«≈

ÔB„‡‰ ÔBˆ¯ מצד היינו זה, ובמובן ¿»»
העבד  של הגישה הביטול, מעלת

בלי  אדונו של הרצון את שמבצע

רצון  של רגשות לחוש ובלי להבין

שהרי  יותר הנעלית היא זאת, לעשות

יותר  בטל עול בקבלת העושה

רגש. או הבנה עם מהעושה

ÏehaL ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆ƒ
‡Ï ‡e‰ ·ÎB¯‰Ï ‰·k¯n‰«∆¿»»¿»≈…
‰·k¯n‰c ÔBˆ¯‰ „vÓƒ«»»¿«∆¿»»
‰ÏËa ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯L)∆»ƒ¿¿≈»

ÂÈÏ‡ ‰·k¯Óe ·ÎB¯‰Ï שהרי ¿»≈∆¿»»≈»
רגש  ואין דעת אין ‡l‡למרכבה (∆»

הוא שלה ‰¯ÎB·הביטול „vÓƒ«»≈
כרצונו, אותה ומוביל ≈«ÔÎÏשמוליך

ישראל  לבני שיש הטבעית באהבה

Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èaƒ»≈»»≈≈
,‰·k¯n‰ בזה שיש למרות הרי «∆¿»»

דבר של לאמתו אהבה של eÏkÏרגש »
˙Ïa˜c Ïeha‰ Ìb ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««ƒ¿«»«

ÏÚ,ביותר הנעלה הביטול שהוא …
Ó‡nÓ¯כאמור. ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯38‰ÚLa «≈«¿»»
‰NÚ Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆
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h"kyz'dיב ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

ּבחסידּות  ּומבאר זה, רז לבני ּגּלה מי ּדזה 39כּו' ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ

על  ּדקּבלת [ׁשּבּבּטּול לנׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשהקּדימּו

לבעל  ּבּטּול ּביֹותר, נעלה ּבּטּול הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַעצמֹו

רז. המסּתרת, אהבה ּגּלּוי עלֿידי הּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻהרצֹון]

ׁשהּׁשּייכּות לֹומר, מסּתרת dad`Cויׁש ְֵֶַַַָ§©£¨ְֶֶֻ

) לנׁשמע נעׂשה להקּדמת ּדקּבלת lEHA(מציאּות) ְְְְְֲִִֶַַַַָ¦ְַַָ

ּבירּוׁשה  היא המסּתרת אהבה ּכי הּוא, ְֲִִִֶֶַַָָֹֻעל),

הן הן ּדהּבּטּול daMxOdמהאבֹות מּובן, ּומּזה .[ ֵֵֵָָ©¤§¨¨ְִִֶַָ

) ּתֹורה ּבמּתן ליׂשראל ׁשּנמׁשixg`lׁשהקּדימּו ְְְְִִֵֶַַַָָ§©£¥ְִִֶ

ּגם  יֹותר נעלה ּבּטּול הּוא לנׁשמע) ְְֲֲִִֵֶֶַַַַנעׂשה

ּדמרּכבה. ְְִֵֶַָָמהּבּטּול

ּבּגמרא ÔÈÚ‰Âו) ּדאיתא עליו 40הּוא, אמרּו ¿»ƒ¿»ְְְִַָָָָָָ

ר  הּניח על ׁשּלא זּכאי ּבן יֹוחנן ּבן ִִֶֶַַַַַָָָֹ

מרּכבה, מעׂשה ּגדֹול ּדבר קטן, ודבר ּגדֹול ְְֲֵֶַָָָָָָָָָָָָּדבר

ּבּמאמר  ּומבאר ורבא. ּדאּבּיי הויֹות קטן ,41ּדבר ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָָָָֹ

הּוא, ּגדֹול ּדבר  נקרא מרּכבה  ׁשּמעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּדהּטעם

הּמרּכבה  עלֿידי על 42ּכי הרֹוכב האדם מּגיע ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּצד  לׁשם להּגיע יכֹול ׁשאינֹו למקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמרּכבה

ׁשהחּיֹות  העליֹונה, ּבּמרּכבה הּוא כן ּוכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָעצמֹו,

הּכּסא  את הּכּסא 43נֹוׂשאֹות ׁשעל האדם 44ואת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אדם  לא לא 45לבחינת לבחינת ההעלאה ועּקר . ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹֹ

הן  הן (האב ֹות ּדהאבֹות  ּבּמרּכבה הּוא ְְֵֵֶַָָָָָָָָאדם,

ּדבחינת  העלּיה ּכי ּדאצילּות. מרּכבה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהּמרּכבה),

מרּכבה  ׁשעלֿידי אדם לא לבחינת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם

הּכּסא  ׁשעל ׁשהאדם היא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
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ד).39) (יד, שהקדימו בשעה על ביאור במדבר א.40)לקו"ת כח, ואילך.41)סוכה רטז ע' תרכ"ט לקמן 42)סה"מ בהבא

ובכ"מ. ב. עא, יתרו תו"א גם שמו"ר 43)ראה שם]. ברד"ל וראה [ספ"ד. פרדר"א בשם יא כה, תרומה עה"פ בחיי ראה

אשכנז. נוסח הקדושה) (בנוסח לר"ה במוסף "והחיות" פיוט ספי"ד. במדב"ר כו.44)ספכ"ג. א, יחזקאל לשון 45)ראה

כט. טו, שמואלֿא – הכתוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÚÓLÏואמרה קול בת ¯Êיצאה È·Ï ‰lb ÈÓ סוד‰Ê שיש ¿ƒ¿«ƒƒ»¿»«»∆
נעשה  e„ÈÒÁa39eÓÈc˜‰L˙כך על Óe·‡¯לנשמע,להקדים ‰Êc ¿…»«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

‡e‰ BÓˆÚ ÏÚ ˙Ïa˜c ÏehaaL] ÚÓLÏ ‰NÚ‰ÏÚ Ïeha «¬∆¿ƒ¿«∆«ƒ¿«»«…«¿ƒ«¬∆
,¯˙BÈa הבנה בעקבות לא עול, קבלת מתוך לקב"ה האדם של בביטול ¿≈

עד  שונות דרגות יש רגשות, או והשגה

ופנימי. עמוק הוא הביטול כמה

בני  כאשר לנשמע, נעשה והקדמת

לעשות  עצמם על קבלו ולקיים ישראל

ששמעו  לפני אפילו התורה דברי את

הנקרא  מאד עמוק ביטול הוא הם מה

‰¯ˆÔBבחסידות  ÏÚ·Ï Ïehaƒ¿««»»
לרצון  בטל האדם שבו מצב יתכן שכן

עדיין  הוא אבל הקב"ה של מסוים

ויתכן  לעצמו, כלשהי מציאות נשאר

אבל  יתבטל, לא הוא אחר רצון שכלפי

אל  ביטול היינו הרצון" ל"בעל ביטול

מבטל  שהאדם באופן בעצמו הקב"ה

כל  וממילא את לחלוטין מציאותו

איזה  רצון, כל כלפי הוא הביטול

È„ÈŒÏÚשיהיה  ‡e‰ שבאותה ] «¿≈
אצלם שעה  היה ונשמע נעשה שאמרו

,˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡ Èelb הנקראת ƒ«¬»«¿À∆∆
Ê¯ כלל שבדרך לסוד דומה היא כי »

השאלה: נשאלת ולכאורה נעלם. הוא

אהבה  שרגשי בהרחבה לעיל הוסבר

למצי  ביטוי ורק הם האוהב של אותו

עבד  כמו רגש, ללא עול קבלת

ההכרח, מפני אדונו רצון את שמקיים

עולים  הדברים ואיך אמיתי. ביטול היא

שבני  כאן האמור עם אחד בקנה

של  עמוק הכי לביטול הגיעו ישראל

גילוי  ידי על לנשמע נעשה הקדמת

על  להשיב וכדי המסותרת? האהבה

מוסיף: זו ÓBÏ¯,שאלה LÈÂ¿≈«
˙¯zÒÓ ‰·‰‡c ˙eÎÈiM‰L∆««»¿«¬»¿À∆∆

,(ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha) ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰Ï (˙e‡ÈˆÓ)¿ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«ƒ¿«»«…
ביניהם למרות  סתירה יש ‰È‡שלכאורה ˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡ Èk ,‡e‰ƒ«¬»«¿À∆∆ƒ

.‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa הזו האהבה ששורש ומאחר ƒ»≈»»≈≈«∆¿»»
הן  שהאבות כך כדי עד ונעלה עמוק ביטול שהיה האבות של מהביטול הוא

של  רגש כאן יש שלמעשה אף לכן משלה, רצון שום לה שאין "המרכבה"

זו  אין התעוררות אהבה, אדרבה אלא לביטול שסותרת והתגלות אהבה

מתוך  ונשמע" "נעשה לומר ישראל לבני שגרמה היא המסותרת האהבה

בתכלית]. "נעשה fÓe‰ביטול שבאמירת לעיל מתן מהאמור לפני ונשמע" ƒ∆
ופנימי  עמוק כך כל בביטול ישראל בני היו Ïeha‰cתורה ,Ô·eÓ»¿«ƒ

‰¯Bz ÔzÓa Ï‡¯NÈÏ CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿««»
‰NÚ eÓÈc˜‰L È¯Á‡Ï)¿«¬≈∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰ÏÚ Ïeha ‡e‰ (ÚÓLÏ¿ƒ¿«ƒ«¬∆
‰·k¯Óc Ïeha‰Ó Ìb ¯˙BÈ≈«≈«ƒ¿∆¿»»
שהרי  תורה מתן לפני אצלם שהיה

לדרגה  נתעלו תורה שבמתן מובן

מהי  להלן שיתבאר כפי יותר, גבוהה

במתן  שנפעלה הביטול בענין ההוספה

ישראל  בבני היתה לא ועדיין תורה

ונשמע. נעשה כשאמרו

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,יש ¿»ƒ¿»¿ƒ»
Óba40ÏÚ¯‡מובא  ÂÈÏÚ e¯Ó‡ «¿»»»¿»»«

ÁÈp‰ ‡lL È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa«̄»»»∆««∆…ƒƒ«
הותיר  ללמוד לא ÏB„bמבלי ¯·c»»»

‰NÚÓ ÏB„b ¯·c ,ÔË˜ ¯·„Â¿»»»»»»»«¬≈
˙BÈÂ‰ ÔË˜ ¯·c ,‰·k¯Ó∆¿»»»»»»¬»
¯‡·Óe .‡·¯Â Èia‡c¿««≈¿»»¿…»

¯Ó‡na41,תרכ"ט משנת הנזכר ««¬»
‰·k¯Ó ‰NÚnL ÌÚh‰c¿«««∆«¬≈∆¿»»
ŒÏÚ Èk ,‡e‰ ÏB„b ¯·c ‡¯˜ƒ¿»»»»ƒ«

‰·k¯n‰ È„È42Ì„‡‰ ÚÈbÓ ¿≈«∆¿»»«ƒ«»»»
ÌB˜ÓÏ ‰·k¯n‰ ÏÚ ·ÎB¯‰»≈««∆¿»»¿»
„vÓ ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«ƒ«¿»ƒ«

BÓˆÚ,המרכבה ÔÎללא BÓÎe «¿¿≈
,‰BÈÏÚ‰ ‰·k¯na ‡e‰«∆¿»»»∆¿»

˙BiÁ‰L העליונות הקודש חיות ∆««
˙B‡NB ומרוממות ‡˙ומגביהות ¿∆
‡qk‰43Ì„‡‰ ˙‡Â העליון «ƒ≈¿∆»»»

‡qk‰ ÏÚL44‡Ï ˙ÈÁ·Ï ∆««ƒ≈ƒ¿ƒ«…
Ì„‡45."אדם" מבחינת שלמעלה »»

‰‡ÏÚ‰‰ ¯wÚÂ ושל הכסא של ¿ƒ«««¬»»
אדם  (‰‡·B˙בחינת ˙B·‡‰c ‰·k¯na ‡e‰ ,Ì„‡ ‡Ï ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…»»«∆¿»»¿»»»»

˙eÏÈˆ‡c ‰·k¯Ó ,(‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ קיימת העליונה המרכבה שכן ≈≈«∆¿»»∆¿»»«¬ƒ
כפי  למרכבה דאצילות המרכבה דומה ולא ומדרגתו ענינו לפי עולם בכל

בעולמות  האצילות שהיא מעולם ‡„Ìשלמטה ˙ÈÁ·c ‰iÏÚ‰ Èk .(ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ‰·k¯Ó È„ÈŒÏÚL Ì„‡ ‡Ï ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…»»∆«¿≈∆¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
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יג zexpd z` jzelrda

לדרּגא  מתעּלה ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה) ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ(אדם

ּדבריאהֿ אדם לגּבי אדם לא ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהיא

ּדהאבֹות, הּמרּכבה ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָיצירהֿעׂשּיה.

אדם  ּדבחינת העלּיה נעׂשה ּדאצילּות, ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָמרּכבה

מאצילּות, ׁשּלמעלה אדם לא לבחינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּדאצילּות

ּכי  ּגדֹול, ּדבר נקרא מרּכבה ׁשּמעׂשה וזהּו .ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָארי

וצמצּום,xirfאדם, קטנּות ּבחינת הּוא אנּפין, ָָ§¥ְְְְְִִִַַַ

,ארי לבחינת מתעּלה הּוא הּמרּכבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָועלֿידי

lFcB. ¨
ÌÚh‰Â קטן ּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ¿«««ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּבעלּֿפה) ּבּתֹורה עּקר ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַַָ(אף

קטּנים. ּבדברים נתלּבׁשּו הּתֹורה הלכֹות ּכי ְְְְְִִִִִִַַַָָהּוא,

ּבד  נתלּבׁשּו ׁשהּמצ ֹות לזה ּגׁשמּיים,ּדנ ֹוסף ברים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ

ּדענין  ּדינים, ּפרטי ּכּמה מצוה ּבכל ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָיׁש

והגּבלה, צמצּום הּוא (ּפרטים) ְְְְְְִִִַַַָָָההתחּלקּות

[ועלּֿפיֿזה  מעׂשה 46קטנּות. ּבין החּלּוק , ְְֲִִֵֵֶַַַַ

אל  הּקצה מן הּוא ורבא ּדאּבּיי להויֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה

מּבחינת  הּיציאה הּוא מרּכבה ּדענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהּקצה.

– אדם) (לא ּבליּֿגבּול לבחינת (אדם) ְְְְִִִַַָָָָָָֹהגּבלה

ּבדבר  הּוא הּגדלּות ענין (ּדאמּתית ּגדֹול ְְְֲִִִַַַַָָָָָּדבר

מגּבל  הּוא 47ׁשאינֹו ורבא ּדאּבּיי ּובהויֹות ,( ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֻ

ּגבּול, ּבלי העליֹון, רצֹון התלּבׁשּות ,ְְְְְְְִִֵֶֶַָלהפ

ּבּמאמר  ּוממׁשי קטן]. ּדבר – מגּבלים ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֻּבדברים

נקראים  ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות זה על טעם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעֹוד

לגּבי  קטן ּדבר היא ּדעכׁשו הּתֹורה ּכי קטן, ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָָּדבר

לפי  וגם לעתיד. ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָּפנימּיּות

לאֹורֿאיןֿסֹוף  ּולבּוׁש מׁשל היא ְְִֵֶַָָָׁשהּתֹורה

מׁשל  ּבׁשם הּתֹורה נקראת ׁשּלכן ּבּה. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמלּבׁש

קדמֹונֹו48הּקדמֹוני  לבחינת ּולבּוׁש מׁשל ׁשהיא , ְְְְִִִִֶַַַַָָ

עֹולם  קטן.49ׁשל ּדבר הּוא נמׁשל לגּבי ּומ ׁשל . ְְִֵֶַָָָָָָָָ
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שמא).46) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח בהעלותך ד"ה ראה ריבוע) (בהחצאי לקמן מוגבל 47)בהבא דבר על דכשאומרים

קטן. והוא ממנו גדולים שהם דברים ישנם אבל ממנו, קטנים שהם דברים לגבי רק היא שלו הגדלות גדול, שהוא

יג.48) כא, משפטים עה"פ פרש"י שם. ובפרש"י ב יו"ד, מכות עה"פ. פרש"י וראה יד. כד, בארוכה 49)שמואלֿא ראה

ב. צח, מג"א תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאצילות  שלמטה (‡„Ìהעולמות ‡qk‰ ÏÚL Ì„‡‰L ‡È‰ƒ∆»»»∆««ƒ≈»»

‡Ï ˙ÈÁa ‡È‰L ‡b¯„Ï ‰lÚ˙Ó (‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«∆¿«¿»∆ƒ¿ƒ«…
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c Ì„‡ Èa‚Ï Ì„‡ האצילות לעולם היינו »»¿«≈»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

מעלתו  העולמות.שעם בכלל הוא עדיין בי"ע, לעולמות ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂביחס
‰·k¯Ó ,˙B·‡‰c ‰·k¯n‰«∆¿»»¿»»∆¿»»

,˙eÏÈˆ‡c‰iÏÚ‰ ‰NÚ «¬ƒ«¬∆»¬ƒ»
˙eÏÈˆ‡c Ì„‡ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»»«¬ƒ
‰ÏÚÓlL Ì„‡ ‡Ï ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…»»∆¿«¿»

CÈ¯‡ ,˙eÏÈˆ‡Ó אריך" בחינת ≈¬ƒ¬ƒ
שבאיןֿסוף  עליון" שב"כתר אנפין"

העולמות. מארבעת למעלה שהוא

‡¯˜ ‰·k¯Ó ‰NÚnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬≈∆¿»»ƒ¿»
¯ÈÚÊ ,Ì„‡ Èk ,ÏB„b ¯·c»»»ƒ»»¿≈

,ÔÈt‡ בדרך (כאשר קטנות פנים «¿ƒ
עולם  של למידות הכוונה כלל

האיןֿסוף  אור שלעומת האצילות

מועט) אור בהן יש מאצילות שלמעלה

,ÌeˆÓˆÂ ˙eË˜ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿¿ƒ¿
‡e‰ ‰·k¯n‰ È„ÈŒÏÚÂ בחינת ¿«¿≈«∆¿»»

שבקטנות  ÈÁ·Ï˙"אדם" ‰lÚ˙Óƒ¿«∆ƒ¿ƒ«
להיות  והופך אדם" מ"קטן""לא

.ÏB„b ,CÈ¯‡¬ƒ»
‡·¯Â Èia‡c ˙BÈe‰L ÌÚh‰Â¿«««∆«»¿««≈¿»»
‡e‰L Û‡) ÔË˜ ¯·c ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ»»»»«∆
,‡e‰ (‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ¯wÚƒ««»∆¿«∆
eLaÏ˙ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ Èkƒƒ¿«»ƒ¿«¿

,ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„a שהולך כפי ƒ¿»ƒ¿«ƒ
Bˆn‰L˙ומבאר. ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆«ƒ¿

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
רוחניים  ענינים לעומת 'קטנים' שהם

ÈË¯t ‰nk ‰ÂˆÓ ÏÎa LÈ≈¿»ƒ¿»«»¿»≈
˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚc ,ÌÈÈcƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
ÌeˆÓˆ ‡e‰ (ÌÈË¯t)¿»ƒƒ¿

˙eË˜ ,‰Ïa‚‰Â באור שהרי  ¿«¿»»«¿
ורק  דרגות חילוקי אין מוגבל בלתי

יש  וההגבלה הצמצום בעקבות

למידת  בהתאם שונות ודרגות הבדלים

והגילוי. ,ÊŒÈtŒÏÚÂ]46‰הצמצום ¿«ƒ∆
˜elÁ‰ההבדל‰NÚÓ ÔÈa «ƒ≈«¬≈

‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰Ï ‰·k¯Ó∆¿»»«¬»¿««≈¿»»

‡e‰עצום ומרחק ‰e‡פער ‰·k¯Ó ÔÈÚc .‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆∆«»∆¿ƒ¿«∆¿»»
‡Ï) Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï (Ì„‡) ‰Ïa‚‰ ˙ÈÁaÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿…

(Ì„‡– גדולה עליה הוא גבול לבלי מגבול ÏB„bוהמעבר ¯·c »»»»»
Ïa‚Ó BÈ‡L ¯·„a ‡e‰ ˙eÏ„b‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡c)47 דבר כי «¬ƒƒƒ¿«««¿¿»»∆≈À¿»

זו  הרי גדול, שיהיה ככל הרי מוגבל

לגב  בלבד, יחסית דברים גדלות י

לא  דבר ורק ממנו. קטנים אחרים

בגדלות  באמת, גדול מוגבל

יחסית  רק ולא ),אבסולוטית
‡e‰ ‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰·e«¬»¿««≈¿»»
ÔBˆ¯ ˙eLaÏ˙‰ ,CÙ‰Ï¿≈∆ƒ¿«¿¿

ÔBÈÏÚ‰ של העליונים וחכמתו רצונו »∆¿
Ïe·b,הקב"ה, ÈÏa שירדו כפי ¿ƒ¿

למטה  שירדה כפי בתורה ונתלבשו

ÌÈÏa‚Ó ÌÈ¯·„a לעומת וקטנים ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ
מוגבל הבלתי העליון c·¯הרצון Y»»

.[ÔË»̃»
¯Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר„BÚ «¿ƒ««¬»

Èia‡c ˙BÈe‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚË«««∆∆«»¿««≈
Èk ,ÔË˜ ¯·c ÌÈ‡¯˜ ‡·¯Â¿»»ƒ¿»ƒ»»»»ƒ

ÂLÎÚc ‰¯Bz‰ הנגלית התורה «»¿«¿»
כעת  Èa‚Ïלנו ÔË˜ ¯·c ‡È‰ƒ»»»»¿«≈

‰lb˙zL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿«∆
„È˙ÚÏ את יגלה הקב"ה כאשר ∆»ƒ

התורה. סיבה Ì‚Âסתרי ישנה ¿«
ורבא  אביי שהויות לכך נוספת

קטן" "דבר ÈÙÏ¿ƒנקראים
Le·Ïe ÏLÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»»¿

‰LaÏnוכיסוי  ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï¿≈«¿À»
da רצונו היא התורה וחכמתו שהרי »

שנתלבשה  כפי האיןֿסוף הקב"ה של

הזה. העולם ≈«∆ÔÎlLבענייני
‰¯Bz‰ ˙‡¯˜ בפסוקÌLa ƒ¿≈«»¿≈
ÈBÓ„w‰ ÏLÓ48‡È‰L , ¿«««¿ƒ∆ƒ

BBÓ„˜ ˙ÈÁ·Ï Le·Ïe ÏLÓ»»¿ƒ¿ƒ««¿
ÌÏBÚ ÏL49 על רש"י כפירוש ∆»

עולם, של קדמונו "משל הפסוק:

של  משלו שהיא הקב"ה".התורה

¯·c ‡e‰ ÏLÓ Èa‚Ï ÏLÓe»»¿«≈ƒ¿»»»
ÔË˜ הוא שהעיקר מובן שהרי »»
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LÈÂ ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ּדלהּטעם לֹומר ¿≈ְְְִֵֶַַַַַַַָָָ

נתלּבׁשה  ׁשהּתֹורה מּפני קטן ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָנקראים

מּצד  הּוא קטן ּדבר  הּתאר קטּנים, ְְִִִִַַַַָָָָֹֹּבדברים

ּדעכׁשו  ׁשהּתֹורה מֹוסיף ולכן ּדתֹורה. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּלבּוׁשים

ׁשּתתּגּלה  הּתֹורה ּפנימּיּות לגּבי קטן ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא

אֹורֿ לגּבי קטן ּדבר ׁשהיא [וגם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא

הּתאר  זה, טעם ּדעלּֿפי ּבּה], הּמלּבׁש ְְִֵֶַַַַַַָָֹֻאיןֿסֹוף

[ּומה  עצמּה. לּתֹורה ּבנֹוגע (ּגם) הּוא קטן ְְֵַַַַַָָָָָָּדבר

נתלּבׁשה  ׁשהּתֹורה הראׁשֹון טעם ּגם ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּמביא

מדּגׁש זה ּבטעם ּכי לֹומר, יׁש קטּנים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻּבדברים

מרּכבה  למעׂשה ורבא ּדאּבּיי הויֹות ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהחּלּוק

ּכּנ"ל]. הּקצה, אל הּקצה מן חּלּוק ִִֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשהּתֹורה ÍÈLÓÓeז) ּבזה ּבאּור עֹוד ּבּמאמר «¿ƒ¿ֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשם  על ׁשהּוא קטן, ּדבר ְִֵֵֶַָָָָנקראת

הּמלּבׁש אֹורֿאיןֿסֹוף לגּבי ההלכה ּבּטּול ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻעצם

להיֹות  צרי ּדהאדם הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּדכמֹו ְְְִִִִֶַָָָָָָּבּה.

אמרת לׁשֹוני ּתען אחר 50ּבבּטּול, ּכעֹונה , ְְְְִִִֶֶַַַַָ

להלכֹות 51הּקֹורא  ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְִֵֵֶֶֶַַַ

לאֹורֿאיןֿסֹוף  ּבבּטּול ׁשהם עצמם ְְְִֵֵֶַַָָהּתֹורה

ּדלהּפרּוׁש לֹומר, [ויׁש ּכדלקּמן. ּבהם, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמלּבׁש

ּביחס  הּוא קטן ּדבר הּתאר ּכפׁשּוטֹו, ְְִַַַַָָָָָָֹקטן

הּבּטּול  ׁשם על קטן ּולהּפירּוׁש אחרים . ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלענינים

החסדים  מּכל קטנּתי הּקטנּות 52[עלּֿדר ,[ ְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(להּפירּוׁש להבין וצרי עצמֹו]. ּבֹו הּוא ְְְְִִִֵַַָָ(ּבּטּול)

מרּכבה  ּגם הרי הּבּטּול), ׁשם על הּוא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁש"קטן"

ּדבר  נקראת ואףֿעלּֿפיֿכן להרֹוכב, ּבבּטּול ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָהיא

ָּגדֹול.
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קעב.50) קיט, ובכ"51)תהלים ב. סז, יתרו וש"נ.תו"א שלד. ס"ע לעיל וראה יא.52)מ. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשל  בין היחס ולכן לנמשל, להגיע אמצעי אלא אינו והמשל הנמשל,

דבר  לעומת קטן כדבר הוא (הקב"ה) והנמשל לעולם) שירדה כפי (התורה

גדול.

שהתורה  לכך הסברים בכמה צורך יש מה לשם לתמוה מקום היה לכאורה

"דבר  נקראת ורבא") דאביי ("הוויות

לגבי  השני בהסבר התוספת ומה קטן"

להסיר  וכדי העניין. תוכן מצד הראשון,

עוד. ומבאר הולך הזו, התמיהה את

˙BÈe‰L ÌÚh‰Ïc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿«««∆«»
¯·c ÌÈ‡¯˜ ‡·¯Â Èia‡c¿««≈¿»»ƒ¿»ƒ»»
‰LaÏ˙ ‰¯Bz‰L ÈtÓ ÔË»̃»ƒ¿≈∆«»ƒ¿«¿»

ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„a יש ולכן ומוגבלים ƒ¿»ƒ¿«ƒ
שונים, דינים פרטי התורה בהלכות

‰e‡כאמור, ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰«…«»»»»
‰¯B˙c ÌÈLe·l‰ „vÓ בהם ƒ««¿ƒ¿»

והלבושים  למטה לרדת כדי נתלבשה

לפי  אבל התורה, עצם על מכסים הללו

לא  קטן" "דבר התואר הזה הביאור

עצמה. התורה אל ≈«¿ÔÎÏÂמתייחס
ÛÈÒBÓ מהר"ש אדמו"ר של במאמר ƒ

"דבר  נקראת שהתורה לכך נוסף טעם

והוא  ÂLÎÚcקטן" ‰¯Bz‰L∆«»¿«¿»
˙eiÓÈt Èa‚Ï ÔË˜ ¯·c ‡È‰ƒ»»»»¿«≈¿ƒƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙zL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

ÔË˜ ¯·c ‡È‰L Ì‚Â] ומוגבל ¿«∆ƒ»»»»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï מוגבל הבלתי ¿«≈≈

ÌÚË ÈtŒÏÚc ,[da LaÏn‰«¿À»»¿«ƒ««
‡e‰ ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰ ,‰Ê∆«…«»»»»
.dÓˆÚ ‰¯BzÏ Ú‚Ba (Ìb)«¿≈««»«¿»

מה [ שהוסבר לאחר שמעתה, אלא

הראשון  הטעם על מוסיף השני הטעם

יש  כן אם מדוע גיסא, לאידך לבאר יש

הולך  כך ועל הראשון בטעם צורך

ÌÚËומבאר  Ìb ‡È·nM ‰Óe«∆≈ƒ«««
‰LaÏ˙ ‰¯Bz‰L ÔBL‡¯‰»ƒ∆«»ƒ¿«¿»

ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„a,הלכות ופרטי ƒ¿»ƒ¿«ƒ
השני  הטעם לכאורה והרי - כאמור

חזק  טעם הוא עצמה לתורה המתייחס

‰BÈÂ˙יותר, ÔÈa ˜elÁ‰L Lb„Ó ‰Ê ÌÚËa Èk ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿««∆À¿»∆«ƒ≈¬»
Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜elÁ ‡e‰ ‰·k¯Ó ‰NÚÓÏ ‡·¯Â Èia‡c¿««≈¿»»¿«¬≈∆¿»»ƒƒ«»∆∆

Ï"pk ,‰ˆw‰"וה"גדלות ה"קטנות" בין יש הזה הפירוש לפי שדווקא כך «»∆««
מדובר  ולא אמיתי יחסית פער ו"גדלות" "קטנות" על ].רק

¯·c ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L ‰Êa ¯e‡a „BÚ ¯Ó‡na CÈLÓÓe (Ê«¿ƒ««¬»≈»∆∆«»ƒ¿≈»»
‰ÎÏ‰‰ Ïeha ÌˆÚ ÌL ÏÚ ‡e‰L ,ÔË˜ עצמם היינו התורה דברי »»∆«≈…∆ƒ«¬»»

da LaÏn‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï.בהלכה‰¯Bz‰ „enlL BÓÎc ¿«≈≈«¿À»»ƒ¿∆ƒ«»
ÈBLÏ ÔÚz ,Ïeh·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡‰c הלומד האדם של לשונו ¿»»»»ƒƒ¿¿ƒ««¿ƒ

הקב"ה E˙¯Ó‡50תורה  של דבריו ƒ¿»∆
והלומד  התורה, אומר נותן איננו תורה

אלא  מעצמו ‡Á¯דברים ‰BÚk¿∆««
‡¯Bw‰51,'אור ב'תורה כמבואר «≈

תורה  לומד יהודי שכאשר הזקן לרבנו

האדם  אצל נפרד נעשה הדבור "אין אזי

רק  שלו הוא כאלו עצמו מפי יוצא להיות

שהתורה  אמרתך לשוני תען שכתוב כמו

כעונה  תען שלשוני אלא אמרתך היא

גילוי  ענין שהוא האומר... אחר [חוזר]

בבחינת  למעלה כמו למטה סוף אין אור

ויפול  המשכיל יתבונן ומזה ממש. בטול

בשומו  התורה בעסק ופחד אימה עליו

דבר  לומד] שהוא התורה [דברי כי ללבו

מסיני". למשה שנאמרו ממש הוא ה'

מתבטל  תורה הלומד שהאדם וכשם

הקב"ה  ‰e‡כלפי ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
ÌÓˆÚ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«»«¿»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï Ïeh·a Ì‰L∆≈¿ƒ¿≈

Ôn˜Ï„k ,Ì‰a LaÏn‰ כפי «¿À»»∆¿ƒ¿«»
להלן. ÓBÏ¯,שיתבאר LÈÂ]¿≈«

,BËeLÙk ÔË˜ Le¯t‰Ïc שדברי ƒ¿«≈»»ƒ¿
"קטנות"התורה  בבחינת הם עצמם

ÒÁÈa ‡e‰ ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰«…«»»»»¿««
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÚÏ שלגבי ומשמעו ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

"קטן". הוא ממנו גדולים אחרים דברים

Le¯Èt‰Ïe הנוכחיÌL ÏÚ ÔË˜ ¿«≈»»«≈
C¯cŒÏÚ] Ïeha‰ אבינו יעקב דברי «ƒ«∆∆

ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜52 שחסדי »…¿ƒƒ…«¬»ƒ
בעיני  ושפל עניו להיות לו גרמו ה'

Baעצמו  ‡e‰ (Ïeha) ˙eËw‰ ,[««¿ƒ
BÓˆÚ מתבטלת עצמה שהתורה «¿

הקב"ה  לגבי עצמה ].ומקטינה
ˆÂLe¯Èt‰Ï) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ לפי ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

האחרון  ‰Ïeha),הפירוש ÌL ÏÚ ‡e‰ "ÔË˜"L מאותה כן אם ∆»»«≈«ƒ
כי  קטן" "דבר להקרא צריך היה מרכבה" "מעשה גם עצמה Ìbסיבה È¯‰¬≈«

¯·c ˙‡¯˜ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·ÎB¯‰Ï Ïeh·a ‡È‰ ‰·k¯Ó∆¿»»ƒ¿ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ¿≈»»
ÏB„b."קטן "דבר ולא »
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˙c˜e ׁשּנקרא ּדהּבּטּול לֹומר, יׁש ּבזה הּבאּור ¿À«ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  הּוא, (קטנּתי), קטן ּדבר ְְִֵֶָָָָָֹּבׁשם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מעלה. ׁשּום ּבֹו ואין לגמרי ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָּבטל

קטנּתי  הּמתחיל' 'ּדּבּור הּקדׁש' ,53ּב'אּגרת ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

ּבֹו ׁשאין מּמׁש ּומֹותרֹות ּכׁשיריים עצמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָשּמׂשים

ועד  מציאּות, היא ׁשהּמרּכבה וכיון .צר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּום

ׁשעלֿידי  [וכּנ"ל הרֹוכב לגּבי יתרֹון ּבּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּיׁש

יכֹול  ׁשאינֹו למקֹום להּגיע  הרֹוכב יכֹול ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמרּכבה

קטן. ּדבר אינּה לכן עצמֹו], מּצד לׁשם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלהּגיע

היא  ׁשעלֿידֹו ׁשּבּה, העּלּוי מּצד ְְִִִֶֶַַַַָָָָ[ואדרּבה

ּגם  נקראת ,(ארי) ּגדֹול לבחינת ְְֲֲִִִִִֵַַָָָהעלּיה

הּתֹורה  והלכֹות ּגדֹול]. ּדבר ּבׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָָָהּמרּכבה

הראׁשֹון  [ּפרּוׁש ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָׁשּנתלּבׁשּו

להם  אין ּגׁשמ ּיים ׁשּדברים ּכיון קטן'], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּב'דבר

ּבהם,54ער הּמלּבׁשים יתּבר ּורצֹונֹו לחכמתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

ועלֿידי  קטן. ּדבר הּבּטּול, ּבתכלית הם ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהרי

הּבּטּול  נמׁש עצמם, הּתֹורה ׁשּבהלכֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָהּבּטּול

ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּבּתֹורה, העֹוסק ּבאדם ִֵֶֶַַַָָָָָָּגם

אחר  ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני ּדּתען ּבאפן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹיהיה

ֵַהּקֹורא.

האּלה e‰ÊÂח) הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ¿∆ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחסידּות 55לאמר  ּומבאר ּדבמּתן51ֿ, , ְְֲִִֵַַַָֹֹ

יהיה  האדם ׁשל הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכח נּתן ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּתֹורה

אֹומר, ׁשהּקּב"ה הּדברים לחזר ּדלאמר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבאפן

לפני  ּגם הרי ּדלכאֹורה, ,אמרת לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתען

לנׁשמע, נעׂשה יׂשראל הקּדימּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָמּתןּֿתֹורה

הרצֹון, ּדבעל ּבּטּול הּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָּדהקּדמת

ּבמּתןֿ ׁשּנתחּדׁש ּדלאמר ּבּבּטּול החּדּוׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹּומהּו

ּבזה, והּבאּור ונׁשמע. ּדנעׂשה הּבּטּול לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּתֹורה
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ב.53) סימן אגה"ק נה.54)תניא ע' תרס"ו המשך א.55)ראה כ, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯·c ÌLa ‡¯˜pL Ïeha‰c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆≈«¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈»»

) ÔË˜ על שאמר אבינו יעקב של לביטול ‰e‡,עצמו בדומה ,(ÈzË˜ »»»…¿ƒ
‰ÏÚÓ ÌeL Ba ÔÈ‡Â È¯Ó‚Ï ÏËa ‡e‰L לעצמו רואה שאינו היינו ∆»≈¿«¿≈¿≈«¬»

כלשהי. "גדלות" תחושת לו שיגרום יתרון ושום חשיבות e˙kL·כל BÓÎe¿∆»
'L„w‰ ˙¯b‡'a התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

ÈzË˜ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'53, ƒ««¿ƒ»…¿ƒ
כך  כדי עד לענווה ÌÈNn∆̆≈ƒשהכוונה

˙B¯˙BÓe ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ«¿¿ƒ«ƒ»
LnÓ לחלוטין מיותר ÔÈ‡Lכדבר «»∆≈

C¯ˆ ÌeL Ba רק קיים הזה והביטול …∆
סוף בהלכות  אין אור לגבי התורה

רק  ולכן בהם נקראים המלובש הם

קטן". k¯n‰L·‰"דבר ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«∆¿»»
הרוכב למרות  לגבי È‰ƒ‡ביטולה

˙e‡ÈˆÓ,מסוימתda LiL „ÚÂ ¿ƒ¿«∆≈»
Ï"pÎÂ] ·ÎB¯‰ Èa‚Ï ÔB¯˙Èƒ¿¿«≈»≈¿««
ÏBÎÈ ‰·k¯n‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«∆¿»»»
BÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï ·ÎB¯‰»≈¿«ƒ«¿»∆≈
BÓˆÚ „vÓ ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ««¿
נושאות  העליונות הקודש חיות ולכן

לעיל, כנזכר הכסא את ומרוממות

כמו וכדברי  אור': ב'תורה הזקן רבנו

שהרוכב  היות עם הסוס, משל דרך על

וטפל  בטל הוא והסוס העיקר הוא עליו

מנהיג  הסוס מקום מכל עליו הרוכב אל

הרוכב  מקום את עד למקום ממקום

מצד  לשם להגיע יכול הרוכב שאין

והמרכבה  שהסוס ומכאן עצמו",

‡dÈ"מציאות"נחשבים  ÔÎÏ ,[»≈≈»
„vÓ ‰a¯„‡Â] .ÔË˜ ¯·c»»»»¿«¿«»ƒ«

ÈelÚ‰ והיתרון המעלה,daL »ƒ∆»
˙ÈÁ·Ï ‰iÏÚ‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ«

,(CÈ¯‡) ÏB„b לעיל כמבואר »¬ƒ
ÌLa ‰·k¯n‰ Ìb ˙‡¯˜ƒ¿≈««∆¿»»¿≈
‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰Â .[ÏB„b ¯·c»»»¿ƒ¿«»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙pL∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
¯·„'a ÔBL‡¯‰ Le¯t]≈»ƒ¿»»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cL ÔÂÈk ,['ÔË»̃»≈»∆¿»ƒ«¿ƒƒ

C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡54 ודמיון יחס ≈»∆∆∆
C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁÏ¿»¿»¿ƒ¿»≈

,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ È¯‰ ,Ì‰a ÌÈLaÏn‰ נחשבים ולא «¿À»ƒ»∆¬≈≈¿«¿ƒ«ƒ
נקראים  ולכן ˜ÔË"מציאות" ¯·c יעקב עצמו על שאמר "קטנתי" (כמו »»»»

CLÓאבינו). ,ÌÓˆÚ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ∆¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿»
,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡a Ìb Ïeha‰ הכוח את מקבל הוא ומכך «ƒ«»»»»≈«»

,E˙¯Ó‡ ÈBLÏ ÔÚzc ÔÙ‡a ‰È‰È BlL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆ƒ¿∆¿…∆¿««¿ƒƒ¿»∆
‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ופחד ואימה הביטול תכלית מתוך לימוד שהוא ¿∆«««≈

הזקן  רבנו מדברי לעיל אור').(כמובא ב'תורה

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ (Á55, ¿∆«¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
,˙e„ÈÒÁa ¯‡·Óe בהקדמת ¿…»«¬ƒ

"לאמר"השאלה  המילה שלכאורה

בדרך  כי מובנת לא הפסוק שבסיום

לאחרים  ולמסור לומר משמעה כלל

(וכל  ישראל בני כל תורה במתן ואילו

נו  היו הדורות) שבכל כחים הנשמות

אלא  שהמלה בעצמם הוא הביאור

מלמדת  «»»¿BzŒÔzÓ·cƒ¯‰"לאמר"
Ák‰ Ôz הדורות בכל ישראל לבני ƒ««…«

Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆»»»
¯ÊÁÏ ,¯Ó‡Ïc ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆¿≈…«¬…
,¯ÓB‡ ‰"aw‰L ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆«»»≈

גם  שזהו לעיל הכתוב כמובא פירוש

ÔÚz ותאמר של ÈBLÏתחזור ««¿ƒ
תורה האדם  של ‡E˙¯Óהלומד ƒ¿»∆

כאשר  הרי לעיל שנתבאר וכפי הקב"ה,

דברים  אומר שאיננו יודע תורה הלומד

כפי  ה' דבר על חוזר אלא  משלו

להתבטל  גורם זה הרי סיני בהר שנאמר

הקב"ה  אימה אל מתוך תורה וללמוד

להבין  צריך ועדיין זה ופחד. בעניין

ŒÔzÓ ÈÙÏ Ìb È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿≈««
‰NÚ Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰ ‰¯Bz»ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆
‰NÚ ˙Óc˜‰c ,ÚÓLÏ¿ƒ¿«¿«¿»««¬∆

ÚÓLÏ עליהם שמקבלים היינו ¿ƒ¿«
ה' רצון את שהם לעשות לפני אפילו

הרצון  מהו Ïehaיודעים ‡e‰ עמוק ƒ
ביטול  ביותר, ‰¯ˆÔBופנימי ÏÚ·c¿««»»

זה  אין מסוים כי רצון לגבי רק ביטול

של  מוחלט ביטול מציאות אלא כללות

בעל  בעצמו, הקב"ה כלפי האדם

מעלת  אודות לעיל (כמובא הרצון

שאין  כעבד עול קבלת בדרך הביטול

משלו), רצונות כל כן e‰Óeלו אם «
¯Ó‡Ïc Ïehaa LecÁ‰«ƒ«ƒ¿≈…
Èa‚Ï ‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈¿««»¿«≈

ÚÓLÂ ‰NÚc Ïeha‰ במתן האלוקות התגלות שלאחר ספק אין והרי «ƒ¿«¬∆¿ƒ¿«
מתן  לפני בהם היה מאשר נעלה יותר עוד ביטול ישראל בבני נפעל תורה

תורה?.

,‰Êa ¯e‡a‰Â תורה מתן שלפני הביטול בין בעת ההבדל שנפעל לביטול ¿«≈»∆

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

85

86

87

88



h"kyz'dטז ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

מעלה. ּבֹו יׁש לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָׁשהּבּטּול

מלכּות, על קּבלת הּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹּדהקּדמת

נעׂשה  מלכּותֹו על את מקּבלים ׁשהעם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועלֿידי

ׁשעלֿידי  ּדמרּכבה, הּבּטּול ועלּֿדר] ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמל

עלֿידיֿזה  להרֹוכב, ּדהּמרּכבה היא 56הּבּטּול ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדלאמר  והּבּטּול הרֹוכב]. את ּומגּביהה ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹנֹוׂשאת

ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָׁשּנתחּדׁש

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂֿׁשּבמּתן הּמצוֹות, ּבקּיּום הּוא ¿«∆∆∆ְְְִִֶַַַ

הּמצֹות  ׁשּקּיּום הּכח נּתן ְִִִֶַַַַָֹּתֹורה

ׁשּקּיּום  היינּו הּבּטּול, ּבתכלית יהיה האדם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשל

על  עליו קּבל ׁשהּוא מּפני (לא יהיה ׁשּלֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּמצֹות

ׁשּצּוּוי  מּפני אּלא) מצֹות, ועל ׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמלכּות

וכּמבאר  הּצּוּוי. ּכפי להיֹות עליו ּגֹוזר ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ּתֹורה' הּדּברֹות 57ּב'לּקּוטי לעׂשרת ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּבנֹוגע ׁשּנא  הּוא [ועלּֿדרֿזה ּתֹורה ּבמּתן מרּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

וגם  צּוּוי  ּבלׁשֹון ׁשּנאמר ּו ׁשּבּתֹורה] הּצּוּויים ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּכל

עצמֹו הּדּבּור ּכי עתיד, האדם xfFBּבלׁשֹון על ְְִִִִַַָ¥ַָָָ

אֹותם  (ּומכריח ּכן.58והעֹולם להיֹות ( ְְְִִֵַַָָָ

LÈÂ הּמצֹות ּדקּיּום ּבּבּטּול ּדהּיתרֹון לֹומר ¿≈ְְְְִִִִַַַַ

הּוא  על, ּדקּבלת הּבּטּול לגּבי זה ְְְִֵֶֶַַַַָֹֹּבאפן

הּוא  על ּדקּבלת ׁשהּבּטּול  לפי ענינים. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּבׁשני

מלEdW`עלֿידי ׁשל עבּדֹו להיֹות עליו קּבל ְֵַ¤ְְִִֵֶֶֶַָָ

הּקּב"ה  הּמלכים ׁשהּבּטּול 59מלכי מּזֹו, ויתירה . ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכׁשהּוא [ּגם לאדֹונֹו עם clFpּדעבד קׁשּור עבד] ְְֲֶֶֶַַ¨ִֶֶָ

ׁשל  עבד ׁשהּוא זה הּוא ׁשענינֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶָמציאּותֹו,

מּצד 60האדֹון  (לא הּוא הּנ"ל ּבאפן והּבּטּול , ְְִִֶַַַַָָֹֹ
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ב.56) עא, יתרו תו"א 57.235)ראה ס"ע ח"ג תשמ"ט בהתוועדויות בהנסמן גם וראה ג). (יג, שם שמצד 58)במדבר היינו

הבריאה. טבע היפך לבחור חפשית בחירה להאדם שיש אלא כן. להיות מוכרחים הבריאה לאחרי 59)טבע גם שלכן,

שמכרוהו  דעבד שהשעבוד זה על הטעם שזהו לומר, דיש .28 הערה שנז ע' לעיל ראה כ"כ. בטל אינו – עבד שנעשה

עצמו. מהמוכר יותר גדול שעבוד הוא הציוויים 60)ב"ד לקיים מחוייב אינו אדונו של עבד שאינו דמי מבין העבד גם שלכן

שלו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  תורה L‰ÏÚÓמתן Ba LÈ ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c Ïeha‰∆«ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«≈«¬»

eÎÏÓ˙,ויתרון. ÏÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c¿«¿»««¬∆¿ƒ¿««»«…«¿
CÏÓ ‰NÚ B˙eÎÏÓ ÏÚ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó ÌÚ‰L È„ÈŒÏÚÂ ובמובן ¿«¿≈∆»»¿«¿ƒ∆…«¿«¬∆∆∆

שלא  ורוממות מעלה למלך המוסיף הוא והעם כביכול לעם, זקוק המלך זה

בו  סוף קיימים שכך וכיון עצמו מצד

הביטול  תכלית זה אין »¿[ŒÏÚÂסוף
,‰·k¯Óc Ïeha‰ C¯c שאמנם ∆∆«ƒ¿∆¿»»

רצונות  לה ואין לרוכב בטלה המרכבה

עילוי אבל משלה פועלת המרכבה

ברוכב  ‰Ïehaותוספת È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚ ,·ÎB¯‰Ï ‰·k¯n‰c¿«∆¿»»¿»≈«¿≈

‰Ê56‰‰Èa‚Óe ˙‡NB ‡È‰ ∆ƒ≈«¿ƒ»
·ÎB¯‰ בענין ‡˙ לעיל כמובא ∆»≈

העליונה  שבמרכבה הקודש" "חיות

ולכן, הכסא את ומרוממות ש"נושאות"

מוגדרת  המרכבה הביטול, עם יחד

Ó‡Ïc¯"מציאות" Ïeha‰Â .[¿«ƒ¿≈…
‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈¿««»

˙ÈÏÎ˙a Ïeha העם המתבטל שבו ƒ¿«¿ƒ
כלל. "מציאות" איננו

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל שנתבאר כשם ¿«∆∆∆
לימוד  Ìei˜aהתורה אודות ‡e‰¿ƒ

Ôz ‰¯BzŒÔzÓaL ,˙BÂˆn‰«ƒ¿∆¿««»ƒ«
ÏL ˙Bˆn‰ ÌeiwL Ák‰«…«∆ƒ«ƒ¿∆
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ
ל"מציאות" עצמו יראה שהאדם מבלי

‰Bˆn˙כלשהי  ÌeiwL eÈÈ‰«¿∆ƒ«ƒ¿
‡e‰L ÈtÓ ‡Ï) ‰È‰È BlL∆ƒ¿∆…ƒ¿≈∆

חשובה  ÏÚכ"מציאות" ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»…
,˙BˆÓ ÏÚÂ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒ¿…ƒ¿
‰"aw‰ ÈeevL ÈtÓ (‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒ«»»

k ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ ¯ÊBbÈeev‰ ÈÙ ≈»»ƒ¿¿ƒ«ƒ
רק  מצוות ומקיים תורה לומד והוא

תערובת  כל ללא ה' רצון שזהו מפני

איננו של  שהרי משלו, רצונות

כלל. «…¿»¿nÎÂ·‡¯"מציאות"
'‰¯Bz ÈËewÏ'a57Ú‚Ba ¿ƒ≈»¿≈«

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ] ‰¯Bz ÔzÓa e¯Ó‡pL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚÏ«¬∆∆«ƒ¿∆∆∆¿¿««»¿«∆∆∆
Ì‚Â Èeeˆ ÔBLÏa e¯Ó‡pL [‰¯BzaL ÌÈÈeev‰ Ïk Ú‚Ba¿≈«»«ƒƒ∆«»∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«

,„È˙Ú ÔBLÏa מתן "בשעת במדבר): (פרשת תורה' ב'לקוטי מבואר וכך ƒ¿»ƒ
בחינה  תהא שלא עתיד לשון פירוש תרצח, לא אומר גוזר בעצמו הדבור תורה

כלומר, אחד". בלשון משמשין שניהם והציווי העתיד כי לעולם נראית זו

לשון  וגם לרצוח ואיסור ציווי לשון גם היא תרצח" "לא המלים משמעות

(וראה  רצח יהיה שלא וקביעה עתיד

לטבע  היא שהכוונה כאן 85 בהערה

בחירה  לאדם שיש אלא הבריאה

הבריאה) טבע היפך לבחור חופשית

ÏÚ ¯ÊBb BÓˆÚ ¯eac‰ Èkƒ«ƒ«¿≈«
ÁÈ¯ÎÓe) ÌÏBÚ‰Â Ì„‡‰»»»¿»»«¿ƒ«

Ì˙B‡58Ôk ˙BÈ‰Ï על ) ולהתנהג »ƒ¿≈
מתן  שבעת משום וזאת התורה פי

הבריאה  כל של ביטול נפעל תורה

לקב"ה.

Ïehaa ÔB¯˙i‰c ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ¿«ƒ
‰Ê ÔÙ‡a ˙Bˆn‰ Ìei˜c שכל ¿ƒ«ƒ¿¿…∆∆

העליון  לרצון בטלה העולם מציאות

התורה  פי על מתנהל הכול וממילא

ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ Èa‚Ï שעם ¿«≈«ƒ¿«»«…
עדיין  נחשב האדם זאת בכל מעלתו כל

מסוימת, ÈLaל"מציאות" ‡e‰ƒ¿≈
ÌÈÈÚ האחד ÈÙÏהיבטים. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ŒÏÚ ‡e‰ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰L∆«ƒ¿«»«…«
‡e‰L È„ÈהאדםÂÈÏÚ Ïa˜ ¿≈∆ƒ≈»»

ÈÎÏÓ CÏÓ ÏL Bc·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿∆∆∆«¿≈
‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰59 וכיון «¿»ƒ«»»

החלטה  של תוצאה הוא שהביטול

עמוק  הוא הרי האדם של והתבטלות

מסוגל  שהאדם במידה רק ופנימי

כאשר  ואילו לזה, מעבר ולא להתבטל

הקב"ה  אל מתבטלים והבריאה האדם

ביטול  זה הרי הקב"ה וגזירת ציווי מתוך

והשני  ופנימי. עמוק יותר הרבה

Ïeha‰L ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ קבלת של ƒ≈»ƒ∆«ƒ
לביטול  הנמשל BB„‡Ïעול „·Úc¿∆∆«¬

„·Ú „ÏB ‡e‰Lk Ìb] נהיה ולא «¿∆»∆∆
שלו  והתבטלות החלטה בגלל עבד

ומדעתו  e‰L‡מרצונו ‰Ê ‡e‰ BÈÚL ,B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ ¯eL˜ [»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆∆
המוגדרת  ‰‡„ÔB"מציאות" ÏL „·Ú60Ï"p‰ ÔÙ‡a Ïeha‰Â היינו , ∆∆∆»»¿«ƒ¿…∆««
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יז zexpd z` jzelrda

ׁשּתהיה  ׁשאיֿאפׁשר אּלא) האדם, ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָענינֹו

הפ ּבעֹולם d"ATdמציאּות iEEv61. ְִֵֶָָ¦©¨¨

וקּיּום p‰Â‰ט) הּתֹורה ּדלּמּוד ׁשהּבּטּול הגם ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַַָ

ּבּטּול  הּוא הּנ"ל ּבאפן ְְִִֶַַַֹהּמצֹות

וקּודׁשאֿ ׁשּיׂשראל ּכיון מּכלֿמקֹום ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבתכלית,

חד  ּכּוּלא ׁשֹולל 62ּבריֿהּוא אינֹו זה ּבּטּול לכן , ְִִֵֵֵֶַָָ

הּוא  ּגּופא זה אּדרּבה אּלא מציאּותם ְְִֶֶֶַַָָָָאת

מׁשּמר  אני נרי את ׁשמרּת אם וזהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמציאּותם.

הּוא  נר את מׁשּמר אני ׁשענין ּדהגם ,נר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַאת

ּגם  (ׁשּלמעלה  הּבּטּול לתכלית ּבא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשהאדם

את  ׁשֹולל זה אין מּכלֿמקֹום ּדמרּכבה), ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָמּבּטּול

אּדרּבה אּלא ּגם xOWnמציאּותֹו וזהּו .נר את ְְִֶַַָָ§©¥ְְֵֶֶַ

את  ּבהעלֹות הּפסּוק על רׁש"י ׁשּפרׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָזה

ּדהגם  מאליה, עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּנרֹות,

היא  הּנרֹות) את ּבהעלֹות) ּדהּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָׁשהעלּיה

הּוא  מּכלֿמקֹום, הּבּטּול, לתכלית ּבאים ְְִִִִֵֶַַָָָׁשהם

ׁשלהבת  עצמם, (נׁשמֹות) לּנרֹות ׁשּׁשּי ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאפן

וקּיּום  הּתֹורה ׁשּלּמּוד והינּו, מאליה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָעֹולה

ּבחּיּות  ּגם זה עם ּוביחד ּבבּטּול, הּוא ְְְְִִִֶַַַַַהּמצֹות

ּגדר  ּפֹורצת ׁשּׂשמחה וכיון וׂשמחה 63ּובׂשמחה. ּתֹורה ׁשל ׂשמחה עלֿידי לכן, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

הגּבלֹות. ּבלי והּגׁשמּיים הרּוחנּיים הענינים ּכל נמׁשכים מצוה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָׁשל
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יותר 61) נעלה ביטול הוא א) פח, (שבת כגיגית הר עליהם כפה שהקב"ה ע"י דישראל שהביטול ,32 הערה שם לעיל

שנמשך  הביטול בפנים, מ"ש וע"פ ב"ד). ומכרוהו עצמו דמכר החילוק (וע"ד לנשמע נעשה שהקדימו ע"י שלהם מהביטול

דכפה. מהביטול גם יותר נעלה ביטול הוא תורה א.62)במתן עג, זח"ג האמצעי 63)ראה אדמו"ר מאמרי ס' בארוכה ראה

ועוד. ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ואילך. תיז ע' ח"ב חתונה דרושי –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמתן  הנעלה והגזירה הביטול הציווי מצד ובבריאה באדם פעל מלמעלה תורה

‰È‰zL ¯LÙ‡ŒÈ‡L (‡l‡ ,Ì„‡‰ ÏL BÈÚ „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ«ƒ¿»∆»»»∆»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
‰"aw‰ Èeeˆ CÙ‰ ÌÏBÚa ˙e‡ÈˆÓ61 ועמוק נעלה ביטול כמובן, וזה, ¿ƒ»»≈∆ƒ«»»

שיעור.לאין 

Ïeha‰L Ì‚‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈¬«∆«ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏc¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿

Ï"p‰ ÔÙ‡a הגזירה מצד הביטול ¿…∆««
תורה והציווי  במתן ‰e‡שנתחדש

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒƒ»»
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NiL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»≈¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a62 כולם ¿ƒ»«
ÏÏBLאחד, BÈ‡ ‰Ê Ïeha ÔÎÏ»≈ƒ∆≈≈

Ì˙e‡ÈˆÓ אותם ‡˙ מבטל ואינו ∆¿ƒ»
המושג  של השלילי «∆‡l‡במובן

‡Ùeb ‰Ê ‰a¯c‡ עצמו‡e‰ «¿«»∆»
.Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»

e‰ÊÂ המדרש בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
¯nLÓ È‡ È¯ ˙‡ z¯ÓL Ì‡ƒ»«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈
È‡ ÔÈÚL Ì‚‰c ,E¯ ˙‡∆≈¿«¬«∆ƒ¿«¬ƒ

E¯הקב"ה  ˙‡ ¯nLÓ הנשמה ¿«≈∆≈¿
˙ÈÏÎ˙Ï ‡a Ì„‡‰L ‡e‰∆»»»»¿«¿ƒ
ÏehaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL) Ïeha‰«ƒ∆¿«¿»«ƒƒ

‰·k¯Óc באריכות לעיל כמבואר ¿∆¿»»
עול  קבלת של הביטול יתרון אודות

בבחינת  הביטול לעומת שמים מלכות

Ê‰מרכבה  ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈∆
‡l‡ B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ÏÏBL≈∆¿ƒ∆»

E¯ ˙‡ ¯nLÓ ‰a¯c‡ ומעניק «¿«»¿«≈∆≈¿
לעיל  (כמבואר רבה חשיבות לנשמה

הנר  "שמירת" לגבי ד סעיף בתחילת

מעבירות). הימנעות ידי על שלילי באופן רק ולא המצוות, קיום חיובי, באופן

,˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a ˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ L¯tL ‰Ê Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆∆≈≈«ƒ««»¿«¬¿∆«≈
˙BÓLp‰c ‰iÏÚ‰L Ì‚‰c ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL על ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»«¬«∆»¬ƒ»¿«¿»

התורה  ענין הכהן, אהרן של הנרות הדלקת ‰B¯p˙)ידי ˙‡ E˙BÏÚ‰a)¿«¬¿∆«≈
˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈ‡a Ì‰L ‡È‰ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ïeha‰«ƒƒ»»

CiML ÔÙ‡a והעליה הביטול ¿…∆∆«»
ÌÓˆÚ (˙BÓL) ˙B¯pÏ ופעל «≈¿»«¿»

עילוי, ÏBÚ‰בהם ˙·‰ÏL«¿∆∆»
,eÈ‰Â .‰ÈÏ‡Ó בא לידי והדבר ≈≈∆»¿«¿

בכך  בפועל ‰Bz¯‰ביטוי „enlL∆ƒ«»
‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â אחד מצד ¿ƒ«ƒ¿

,Ïeh·a הדגשה לתת בלי ¿ƒ
האדם  של ÌÚל"מציאות" „ÁÈ·e¿««ƒ

‰ÁÓN·e ˙eiÁa Ìb ‰Ê שהם ∆«¿«¿ƒ¿»
והשילוב  נפשו, כוחות של ביטויים

שולל  איננו שהביטול מכך נובע הזה

מציאות  הוא את ואדרבה הנשמה

להתעלות. אותה «≈¿ÔÂÈÎÂהמביא
¯„b ˙ˆ¯Bt ‰ÁÓOL63 לה ואין ∆ƒ¿»∆∆»≈

ומעכב, מונע È„ÈŒÏÚשום ,ÔÎÏ»≈«¿≈
ÏL ‰ÁÓNÂ ‰¯Bz ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿ƒ¿»∆

ÌÈÎLÓ ‰ÂˆÓ ובאים מלמעלה ƒ¿»ƒ¿»ƒ
למטה  גילוי ‰ÌÈÈÚלידי Ïk»»ƒ¿»ƒ

ÈÏa ÌÈiÓLb‰Â ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ
.˙BÏa‚‰«¿»
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כיוון שהראייה אינה תלוייה בקליטה  וזאת,  ביותר,  גדול  גם עולם  לראות  והבנה מוגבלים, מסוגל  אפילו אדם קטן, בעל תפיסה 
ובהבנה.

ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה


