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*f"nyz'd xii`

Ôb חתּום מעין נעּול ּגל ּכּלה אחֹותי ּומביא 1נעּול , «ְֲִִֵַַַָָָָָ
איּיר  ּדב' ההּלדת יֹום ּבעל מהר"ׁש ְְֲִֶֶַַַַַָָֻאדמּו"ר
תר"ם  זֹו מצה ּבהמׁש ּתזריעֿמצֹורע ּדפרׁשת 2ּבהּמאמר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואיֿאפׁשר  נעּול הּוא ׁשּגןֿעדן ּדכמֹו הּתרּגּום, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּפרּוׁש
אֹוגדין  יׂשראל ּכן הּצּדיקים, נפׁשֹות ּכיֿאם ּבֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָלּכנס

ּבהּמאמר  ּומבאר הּקּב"ה. זה  לּבעלם ּדגן 3ּפתחיהם , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רק  הּתענּוג ׁשאין הּוא נעּול ּגן וענין ּתענּוג, ְְֲֲִֵֶַַַַַַָהּוא

חפצּתי  לא ועּמ ֿ 4ּבאלקּות, ׁשּלפני ׁשּבהּמאמר ּולהעיר . ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מרע 5זה  סּור הּוא נעּול ּדגן מרע 6מבאר סּור ּדענין . ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

(עלּֿפי  זה ׁשּבמאמר והחּדּוׁש מּמׁש. ּבפעל ּבעּקר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּוא
הּוא  הּתרּגּום) ׁשּלֹו7ּפרּוׁש הּתענּוג ׁשּגם הּוא נעּול ּדגן , ְְֲֵֶֶַַַַַַָ

ּבאלקּות  רק .8הּוא ֱֶַֹ

‰p‰Â הם ׁשּיׂשראל מפרׁש, הּפסּוק על ּדוד' ּב'מצּודת ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבעל  ּכיֿאם ּבֹו, לבֹוא ׁשּיּוכל מי ׁשאין הּנעּול ְִִִֵֶֶַַַַַָָּכגן
ּבּגן  ּגם הּוא ּתענּוג הּוא ׁשּגן זה הרי להבין, וצרי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָהּגן.
מּובן  ּכפׁשּוטֹו, נעּול ּדגן מהּמׁשל ּגם ּכן, ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּכפׁשּוטֹו,
רק  הּוא ׁשּלֹו ׁשהּתענּוג הּוא ּפתחיהן אֹוגדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַּדענין
אֹוגדים  ּדיׂשראל הענין ּבהבנת מתוּסף ּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבאלקּות,
ּגןֿעדן. על קאי נעּול ׁשּגן הּפרּוׁש עלֿידי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפתחיהם,

ּבפ  נעּול ּדגן ּדוד')ּובפרט ה'מצּודת (ּכפרּוׁש ׁשטּות ְְְְְְִִֵַַַַָָָ
נעּול  ׁשּגן ּדכיון להּנמׁשל. יֹותר לכאֹורה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמתאים
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הננו  ― נ"ע מהר"ש אדמו"ר כ"ק הולדת יום שבתפארת, תפארת אייר, ב' "לקראת תש"נ, ― אייר ב' בקונטרס לאור יצא (*

(1 ה'תש"נ". שנת אייר, אדר"ח ניסן, ל' .. לאור יב.מוציאים ד, ב 2)שה"ש כרך שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה יט). (ע' פי"ד

תמג). ע' שם תלב. תלב).3)(ע' (ע' שם באוה"ת וכ"ה כא). (ע' כה.4)פט"ו עג, יח).5)תהלים (ע' פי"ג שמיני לומר,6)דפ' ויש

היתר. תאוות גם נכלל מרע דברים 7)דבסור מלדבר נעול פיה "שיהי' הוא נעול דגן כב) ע' ריש ― (פט"ז זה במאמר שגם להעיר,

נעול. גן עה"פ התרגום לפירוש בהמשך אינו זה ביאור אבל בלקו"ת 8)בטלים". (ועד"ז ואילך סע"א מה, שלח מלקו"ת להעיר

הוא  פתחיהן אוגדין שענין מובן, דמזה זרים". אחרי הלהוטה זונה כמו זרה אש ורשפי התלהבות בחי' נק' "זנות ד) עה, פינחס

תאוות. אחרי להוט אינו שגם אלא בפועל עושה שאינו רק לא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ìe˙Á ÔÈÚÓ ÏeÚ Ïb ‰lk È˙BÁ‡ ÏeÚ Ôb:דוד במצודת ופירש «»¬ƒ«»«»«¿»»

מי  שאין הנעול כגן את הרי יאמר וכה הצניעות בדבר לשבחה חוזר "עתה

על  הוא והנמשל ... הנעול כמעין נעול את ... הגן בעל אם כי בו לבוא יוכל

ומזלות" כוכבים עובדי מן ÏÚaההרחקה L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»««
¯iÈ‡ '·c ˙„l‰‰ ÌBÈ«À∆∆¿ƒ»
(בשנת  אייר ב' ביום שנולד

שלו Ó‡n‰a¯תקצ"ג) ¿««¬»
Ú¯BˆÓŒÚÈ¯Êz ˙L¯Ùc¿»»««¿ƒ«¿»

CLÓ‰a מאמרים סדרת ¿∆¿≈
 ֿ בדיבור שפותחת אחד בהמשך

BÊהמתחיל ‰ˆÓ תר"ם משנת «»
,Ìeb¯z‰ Le¯t זה פסוק על ≈««¿

ÏeÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL BÓÎcƒ¿∆«≈∆»
Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡Â ולא ¿ƒ∆¿»ƒ»≈

לגןֿעדן  להיכנס רשאי אחד כל

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ Ì‡ŒÈkƒƒ«¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡ Ï‡¯NÈ Ôk קושרים ≈ƒ¿»≈¿ƒ

את ∆≈¿Ì‰ÈÁ˙tƒומייחדים
‰"aw‰ ‰Ê ÌÏÚaÏ ולא ¿«¬»∆«»»

מלבד  אחד לאף מאפשרים

להיכנס  הקדושֿברוךֿהוא

Ó‡n‰a¯בתוכם. ¯‡·Óe¿…»¿««¬»
מהר"ש, הרבי של »¿Ô‚cהנזכר

,‚eÚz ‡e‰ מהבית בשונה «¬
נועד  הגן הכרחי, צורך שהוא

ותענוג ÏeÚלהנאה Ôb ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»
ישראל  שבני האמירה תוכן

נעול לגן ÔÈ‡Lנמשלו ‡e‰∆≈
˙e˜Ï‡a ˜¯ ‚eÚz‰ שהם ««¬«∆¡…

התענוגים  סוגי כל בפני 'נעולים'

באלוקות, רק הוא שלהם והעונג

שכתוב  Ï‡וכמו EnÚÂ¿ƒ¿…
ÈzˆÙÁ בחסידות וכמבואר »«¿ƒ

ולא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל הוא היהודי של והחפץ שהרצון שהכוונה

אל  בקירוב "עמך" שהם גבוהות רוחניות לדרגות לא ואפילו אחר דבר לשום

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡n‰aL ¯ÈÚ‰Ïe'המשך' באותו הקודם במאמר ¿»ƒ∆¿««¬»∆ƒ¿≈∆
ÏeÚמאמרים Ô‚c ¯‡·Ó'ה Ú¯Óבחינת‰e‡בעבודת ¯eÒ הזהירות ¿…»¿«»≈»

לאֿתעשה. מצוות על ÏÚÙaמלעבור ¯wÚa ‡e‰ Ú¯Ó ¯eÒ ÔÈÚc¿ƒ¿«≈»¿ƒ»¿…«
LnÓ.במוח והשגה והתבוננות הלב לרגש כלֿכך קשורה שלא עבודה וזו «»

Ô‚c ,‡e‰ (Ìeb¯z‰ Le¯t ÈtŒÏÚ) ‰Ê ¯Ó‡ÓaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆¿«¬»∆«ƒ≈««¿¿«
‡e‰ ÏeÚ'ה רצון על לעבירה מקום נתינת שאין במובן "נעול" רק לא »

אלא  בפועל »∆ÌbLבמעשה
BlL ‚eÚz‰ כוח שהוא ««¬∆

בנפש  ונעלה ¯˜עמוק ‡e‰«
.˙e˜Ï‡a∆¡…

ÏÚ '„Âc ˙„eˆÓ'a ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«
˜eÒt‰"...נעול L¯ÙÓ,"גן «»¿»≈

ÏeÚp‰ Ô‚k Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿««»
‡B·Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ∆«»
Ôb‰ ÏÚa Ì‡ŒÈk ,Baƒƒ««««
מכניסים  לא ישראל בני ובנמשל,

מלבד  זר גורם אף רשותם לתוך

CÈ¯ˆÂ¿»ƒהקדושֿברוךֿהוא.
,ÔÈ·‰Ï המצודת פירוש לפי ¿»ƒ

הרבי  בדברי קושי מתעורר דוד,

כי  במאמר  Ê‰מהר"ש È¯‰¬≈∆
‡e‰ ÔbLשל eÚz‚מקום ∆««¬

,BËeLÙk Ôba Ìb ‡e‰«««ƒ¿
וכד' ופרחים עצים של גן שהרי

בו ולהתענג ליהנות Ì‡Â¿ƒנועד
ÏeÚ Ô‚c ÏLn‰Ó Ìb ,Ôk≈«≈«»»¿«»

,BËeLÙk נפרש אם גם ƒ¿
זה  שבפסוק נעול" מ"גן שהמשל

גן  הפשוט, במובן גן על מדבר

עדיין ÔÈÚcגשמי, Ô·eÓ»¿ƒ¿«
Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡ בנמשל ¿ƒƒ¿≈∆

BlL ‚eÚz‰L ‡e‰ של ∆««¬∆
ה' את העובד ¯˜האדם ‡e‰«

ÛqÂ˙Ó ‰Óe ,˙e˜Ï‡a∆¡…«ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈc ÔÈÚ‰ ˙·‰a«¬»«»ƒ¿»¿ƒ¿»≈

Ì‰ÈÁ˙t ÌÈ„‚B‡,הקדושֿברוךֿהוא מלבד אחד, לאף מאפשרים ולא ¿ƒƒ¿≈∆
בתוכם, ‰Le¯tלבוא È„ÈŒÏÚ התרגום ÏÚשל È‡˜ ÏeÚ ÔbL «¿≈«≈∆«»»≈«

?.Ô„ÚŒÔb«≈∆
Ë¯Ù·eהעובדה לאור יותר מתחזק eËLÙa˙,הקושי ÏeÚ Ô‚c גשמי גן ƒ¿»¿«»¿«¿

ÏLÓp‰Ï ¯˙BÈ ‰¯B‡ÎÏ ÌÈ‡˙Ó ('„Âc ˙„eˆÓ'‰ Le¯Ùk)¿≈«¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»≈¿«ƒ¿»
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dlkו izeg` lerp ob

ׁשל הּתענּוג הּוא נעּול mc`dּבהּנמׁשל ׁשהּוא (יׂשראל) ְְֲִֶַַַָ¨¨¨ְִֵֶָָ
העֹולם  ּבתענּוגי מּלהתעּנג הּמתאים 9וסגּור הּמׁשל הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ׁשּגן  הּתרּגּום מפרׁש ול ּמה סתם, מּגן הּוא לכאֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלזה
הּתענּוג  (מּלכּתחּלה) ׁשהּוא ּגןֿעדן על קאי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָנעּול

ֱֶֹּבאלקּות.

הּוא ·) נעּול ּדגן ּבהּמאמר, ּׁשּכתוב מה עלּֿפי זה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָויּובן
הּידּוע  עלּֿפי זה ּומבאר הּקּדּוׁשין. ּבענין 10ּכענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו11קּדׁשנּו , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
הּוא  הּקּדּוׁשין ּדענין קּדּוׁשין, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִִִִֶַַּבמצֹותי
ּומיחדת  מזּמנת היא הּמתקּדׁשת ׁשהאּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהזמנה,

העֹולם  ּכל על נאסרת היא ועלֿידיֿזה ותן 12לבעלּה, . ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפנימּיּות, המׁשכה הּנּׂשּואין, ענין הּוא ּבתֹורת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָחלקנּו

חלקנּו ׁשּנעׂשית ועד ההמׁשכה, את קֹולט ׁשהאדם 13ועד ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו וזהּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ּדיׂשראל).
מּקיף, ּבבחינת היא הּמצֹות ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדההמׁשכה

(ּבעּקר  היא ה ּמצוה את המקּים ּבהאדם )14ּופעּלתּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבדגמת  הרעֹות, מּדֹות ּומּכל מהּתאוֹות מבּדל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּיהיה
זה  (ּבעּקר) הּוא לבעלּה מתקּדׁשת ׁשהאּׁשה ּדזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָקּדּוׁשין,

העֹולם  ּכל על נאסרת נעׂשה 15ׁשהיא הּוא ועלֿידיֿזה . ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מעי  ּבתֹו ותֹורת הּתֹורה, אֹור לקלט ניּׂשּוא 16ּכלי ין., ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

LÈÂ לאירּוסין ותֹורה ּדמצֹות ׁשהּדמיֹון להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְִִִִֵֶַָ
ההמׁשכה, ּבאֹופן ענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָוניּׂשּואין,
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העולם.9) בתענוגי יתענג שלא פתחו, את לאגוד לפעולה, שצריך מוכח פתחיהן אוגדין שמהלשון צא,10)ובפרט שמע"צ לקו"ת

ועוד. ב. סח, בלק ג. טז, במדבר לקו"ת גם וראה .2 שבהערה באוה"ת הובא ― ויו"ט.11)א שבת ב.12)תפלת ב, קידושין

כהקדש. אכו"ע לה דאסר ד"ה שם תתעא.13)ובתוס' ע' תצא אוה"ת כ)14)ראה ע' (ריש שם ובהמאמר שם ברכה לקו"ת ראה

דמצוות. המכוון קידושין.15)שזהו אינם אדם שום על אוסרים שאינם דקידושין אהנו", לא דשמעון "קידושי ב פב, גיטין ראה

ואילך).16) סע"ב (ט, פ"ה תניא וראה ט. מ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרוחני. עדן גן ÏLמאשר ‚eÚz‰ ‡e‰ ÏLÓp‰a ÏeÚ ÔbL ÔÂÈÎc¿≈»∆«»¿«ƒ¿»««¬∆

È‚eÚ˙a ‚pÚ˙‰lÓ ¯e‚ÒÂ ÏeÚ ‡e‰L (Ï‡¯NÈ) Ì„‡‰»»»ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬≈
ÌÏBÚ‰,באלוקות לעונג רק ÊÏ‰ופתוח ÌÈ‡˙n‰ ÏLn‰ È¯‰ »»¬≈«»»««¿ƒ»∆

Ì˙Ò ÔbÓ ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏ גן של למושג יותר ומובן פשוט משל שהוא ƒ¿»ƒ«¿»
זרים, בפני אותו נועל שבעליו

Ìeb¯z‰ L¯ÙÓ ‰nÏÂ¿»»¿»≈««¿
Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆

‰lÁzÎlÓ) ‡e‰L במשל ∆ƒ¿«¿ƒ»
בנמשל  רק לא ‰eÚz‚עצמו, (««¬

?.˙e˜Ï‡a∆¡…
‰Ê Ô·eÈÂ לכך ·) הטעם ¿»∆

ש"גן" הפירוש מובא שבמאמר

עדן גן Ó‰הוא ÈtŒÏÚ«ƒ«
Ô‚c ,¯Ó‡n‰a ·Â˙kM∆»¿««¬»¿«

ÏeÚ המדמה המשל של התוכן »
נעול  לגן ישראל כנסת ‰e‡את

ÔÈLecw‰ ÔÈÚk"ש"נועל ¿ƒ¿««ƒƒ
העולם  כל בפני האשה את

(כפי  לבעלה רק אותה ומתיר

ומבאר). שהולך

‰Ê ¯‡·Óe מהר"ש הרבי ¿»≈∆
המאמר ÈtŒÏÚ«ƒבהמשך

Úe„i‰ החסידות בתורת «»«
ÔÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

התפילה ≈¿̃»eLcנוסח
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
eLc˜c ,E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈
ÔBLlÓ ‡e‰ EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆ƒ¿
ÔÈLecw‰ ÔÈÚc ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

‰ÓÊ‰ ‡e‰ הכנה של במובן «¿»»
סימון  כמו וקידוש הכנה בה שיש

מיוחדת, למטרה ‰Lc˜˙n˙דבר ‰M‡‰Lלבעלה˙nÊÓ ‡È‰ מוכנה ∆»ƒ»«ƒ¿«∆∆ƒ¿À∆∆
ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ומוקדשת  ,dÏÚ·Ï ˙„ÁÈÓe מקודשת שהיא בעקבות ¿À∆∆¿«¬»¿«¿≈∆

לבעלה Ò‡¯˙ומיוחדת ‡È‰ ממילאÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ מבקשים אנו וכך ƒ∆¡∆∆«»»»
וקשורים  לקדושֿברוךֿהוא ומוקדשים מיוחדים נהיה המצוות קיום שעלֿידי

מיוחד. בקשר ‰ÔÈ‡eOp,בו ÔÈÚ ‡e‰ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆ƒ¿««ƒƒ
,˙eiÓÈÙa ‰ÎLÓ‰ השלב שהוא ואשה, בעל בין הקידושין שלאחר כשם «¿»»ƒ¿ƒƒ

העמוק  השני, השלב שהוא הנישואין עניין בא שביניהם, בקשר הראשון

מבקשים  אנו כך פנימי, יחוד ביניהם נוצר שבו שביניהם בקשר יותר, והפנימי

יהיה  המצוות, קיום עלֿידי שנוצר הקדושֿברוךֿהוא עם לקשר שבנוסף

פנימי ויותר עמוק יותר ויחוד קשר התורה לימוד Ì„‡‰Lעלֿידי „ÚÂ¿«∆»»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙‡ ËÏB˜,בפנימיות בתוכו האלוקית ÚÂ„וההתגלות ≈∆««¿»»¿«

e˜ÏÁ ˙ÈNÚpL ומצוות בתורה העוסק היהודי של הפרטית ונחלתו חלקו ∆«¬≈∆¿≈
.(Ï‡¯NÈc)¿ƒ¿»≈

e‰ÊÂ של הפנימי התוכן ¿∆
EÈ˙BˆÓaהתפילה  eLc«̃¿≈¿ƒ¿∆

,E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆
‰ÎLÓ‰‰c האלוקי והגילוי ¿««¿»»

È„ÈŒÏÚL קיום˙Bˆn‰ ∆«¿≈«ƒ¿
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ
בעומק  חודרת ואינה מלמעלה,

האדם, נפש ובפנימיות

d˙lÚÙe של ההשפעה ¿À»»
זו והתגלות «««¿Ì„‡‰aהמשכה

‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
Ïc·Ó ‰È‰iL (¯wÚa)¿ƒ»∆ƒ¿∆À¿»
˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó≈««¬ƒ»ƒ
,ÔÈLec˜ ˙Ó‚„a ,˙BÚ¯‰»»¿À¿«ƒƒ

והבדלה קדושה ∆¿Êc‰שפירושם
˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰L∆»ƒ»ƒ¿«∆∆
(¯wÚa) ‡e‰ dÏÚ·Ï¿«¬»¿ƒ»
מקודשת  שהאשה העובדה

בעיקר  ביטוי לידי באה לבעלה

ÏÚבדבר  ˙¯Ò‡ ‡È‰L ‰Ê∆∆ƒ∆¡∆∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿«¿≈∆
מצליח  שהאדם העובדה מכוח

מתאוות  ומובדל רחוק להיות

רעות וממידות הזה ‰e‡העולם
ÈÏk ‰NÚ ומוכשר ראוי «¬∆¿ƒ

‰¯Bz‰ ¯B‡ ËÏ˜Ï בצורה ƒ¿…«»
ועמוקה, ÈÚÓ,פנימית CB˙a E˙¯B˙Â עניין כאמור ÔÈ‡eOÈשהוא שהם ¿»¿¿≈»ƒƒ

בחסיד  שמבואר (וכפי הקידושין מעניין יותר ופנימי עמוק ויחוד בכמה קשר ות

באופן  היא התורה לימוד ופעולת 'מקיף' בדרך היא המצוות שפעולת מקומות

מחוץ  שנמצא ללבוש נמשלו שהמצוות ד פרק בתניא שמוסבר וכפי פנימי,

זה  לעניין הובא ושם האדם בפנימיות שחודר למזון נמשלה והתורה לאדם

מעי"). בתוך "ותורתך הפסוק

,ÔÈ‡eOÈÂ ÔÈÒe¯È‡Ï ‰¯B˙Â ˙BˆÓc ÔBÈÓc‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿ƒƒ
הוא  התורה ועניין קידושיןֿאירוסין בדוגמת הוא המצוות שעניין לעיל, האמור
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f"nyz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz zyxt zay

היא  הּמצוה את הּמקּים ּבהאדם ּדהּמצֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשההמׁשכה
ּבהאדם  ּדתֹורה וההמׁשכה (ארּוסין), מּקיף ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבבחינת
וגם  ּכּנ"ל. (נּׂשּואין) ּבפנימּיּות היא ּבּתֹורה ְְִִִִִִֵַַַַָָהעֹוסק
נעלית  המׁשכה היא ּדתֹורה ּדההמׁשכה עצמּה, ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָּבהמׁשכה

ּדמצֹות  מההמׁשכה יֹותר ׁשההמׁשכה 17ּופנימית [ועד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּדתֹורה  ההמׁשכה לג ּבי אחֹורים ּבחינת היא ],18ּדמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

הּטּפה 19ולכן  המׁשכת ּדגמת היא ּדתֹורה ההמׁשכה , ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻ
ענין  ׁשּגם לֹומר, ויׁש עצמית. המׁשכה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ(נּׂשּואין)
ׁשני  חלקנּו, ּדבלׁשֹון .ּבתֹורת חלקנּו ּבותן מרּמז ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻזה
וׁשהיא  (ּכּנ"ל), ּדיׂשראל חלקנּו נעׂשית ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענינים.

מהּקּב"ה  אּתה 13חלק העצם מן ּבחלק ּתֹופס ּדכׁשאּתה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבכּלֹו .20ּתֹופס ְֵֻ

הקּדמה ‚) הּוא ּבמצֹותי ׁשּקּדׁשנּו ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָויׁש
ׁשּקֹודם  זה על מהּטעמים הּוא ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלותן

החֹודׁש ּפרׁשת נאמרה מצרים ּכּמה 21יציאת ּבּה ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּמצֹות], ּבמנין ונמנֹות לדֹורֹות [ׁשּנֹוהגֹות מצֹות ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָוכּמה

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין הּותחל מצרים ּביציאת ולכן 22ּכי , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
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התורה 17) (ש)ע"י .. וגם .. יותר עליונה בחי' המשכת "שהיא ענינים שני המצוות על התורה דבמעלת א עד, בלק לקו"ת גם ראה

פנימיות". בבחי' הגילוי ב.18)נמשך עא, שם ב. סח, בלק ב).19)לקו"ת (סח, שם בלק בלקו"ת תקכב.20)כ"מ ע' תרס"ו המשך

.19 הע' 32 ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ועוד. א'פא. ע' ח"ב תטו. ע' שם גם וראה תקנג. ע' ח"א תער"ב יב,21)המשך בא

ואילך. והחירות 22)א הגאולה על גם הכח ניתן מצרים דיציאת שבהגאולה קמט, ע' ניסן המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה

למעלה). יעלו שלא הגזירה (ביטול דהתחתונים

לפני  שנאמר החודש הפסוק את ע"ז ומביא ― תורה במתן (בכללות) שהיו האירוסין בענין שמדבר ספט"ו, משמו"ר ולהעיר

מצרים. ל)יציאת (וסמוך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נישואין ÌÈÈÚ.בדוגמת ÈLa ‡e‰ ובהשוואה בדמיון אחד עניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא על ‰‰ÎLÓ‰צורת ÔÙB‡aהאמורה הנפעלת האלוקית וההתגלות ¿∆««¿»»
התורה, לימוד ועלֿידי המצוות קיום Ì„‡‰aידי ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿¿»»»

‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ המצוות קיום ידי על שנפעלת האלוקית ההתגלות «¿«≈∆«ƒ¿»
האדם על שלה È‰ƒ‡וההשפעה

(ÔÈÒe¯‡) ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ
בפנימיות, לחדור מבלי מלמעלה

‰ÎLÓ‰‰Â וההתגלות ¿««¿»»
Ì„‡‰aהאלוקית ‰¯B˙c¿»¿»»»

‡È‰ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ
(ÔÈ‡eO) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒƒ

.Ï"pk בהשוואה השני והענין ««
לתורה  ונישואין אירוסין בין

ההמשכה  אופן מלבד ומצוות,

הוא  האדם על »¿Ì‚Âופעולתה
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a מקום יש ««¿»»«¿»

הזו, ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰להשוואה
‰¯B˙c האלוקית ההתגלות ¿»

ידי  על וממשיך פועל שהאדם

התורה  ‰ÎLÓ‰לימוד ‡È‰ƒ«¿»»
ושורש ÈÏÚ˙והתגלית  ממקור «¬≈

ונעלה  גבוה ÈÓÈÙe¿ƒƒ˙יותר
¯˙BÈ על שלה האדם וההשפעה ≈

יותר  פנימי באופן היא

‰Ó˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰ ≈««¿»»¿ƒ¿
ידי  שעל ההמשכה בין [וההבדל המצוות קיום ידי שעל האלוקית ההתגלות

מאד  ומשמעותי גדול הוא המצוות ידי שעל להמשכה כך ÚÂ„תורה כדי ¿«
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«≈««¿»»

‰¯B˙c והתגלות המשכה פועלים המצוות קיום שעלֿידי בחסידות כמבואר ¿»
וההמשכה  כולם" כנגד תורה "תלמוד זאת ועם מאורֿאיןֿסוף, נעלית אלוקית

שעל  שההתגלות כך כדי עד בהרבה נעלית התורה לימוד שעלֿידי וההתגלות

ביחס  העליון האלוקי הרצון מ"חיצוניות" המשכה נחשבת המצוות ידי

הרצון  מ"פנימיות" להמשכה הנחשבת התורה לימוד שעלֿידי להתגלות

בחינת  בין למרחק נמשל ל"פנימיות" "חיצוניות" בין והמרחק העליון האלוקי

המשכה  זו הרצון פנימיות של התגלות כשיש – "אחוריים" לבחינת "פנים"

של  התגלות וכשיש ורצון, וקירוב עניין מתוך המשכה "פנים", מבחינת

רצון  ללא "אחוריים" מבחינת להשפעה דומה הדבר בלבד, הרצון חיצוניות

לאחוריו  דבר המשליך ÔÎÏÂ,כאדם הגדול ], והיתרון המיוחדת המעלה בגלל ¿»≈

‰th‰של  ˙ÎLÓ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ אל מהאיש ««¿»»¿»ƒÀ¿««¿»««ƒ»
ÈÓˆÚ˙האשה  ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L (ÔÈ‡eO) ופנימיות מעצמיות שנמשכת ƒƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒ

התורה  לימוד שעלֿידי האלוקית ההמשכה כביכול, למעלה, גם וכך האדם

העליון. הרצון ועצמיות מפנימיות היא

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»∆
e˜ÏÁ Ô˙Âa Ên¯Ó¿À»ƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a הזו הבקשה ונוסח ¿»∆
לכך  גם רומז בתפילה

היא  התורה ידי שעל שההמשכה

שהולך  כפי במיוחד, נעלית

e˜ÏÁ,ומבאר. ÔBLÏ·c¿ƒ¿∆¿≈
ÌÈÈÚ ÈL ותן" לבקשה שכן ¿≈ƒ¿»ƒ

יש  בתורתך" משמעות חלקנו

- האחת «»∆Bz‰L¯‰כפולה.
Ï‡¯NÈc e˜ÏÁ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿≈¿ƒ¿»≈

Ï"pk) האלוקות שהמשכת ««
ידי  הופכת שעל התורה לימוד

היהודי  של ונחלתו חלקו להיות

È‰LÂ‡והשנייה ),הלומד  -¿∆ƒ
‰"aw‰Ó ˜ÏÁ,13 ≈∆≈«»»

היא  הזו וההתגלות שההמשכה

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא חלק

ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡LÎcƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ
BlÎa ÒÙBz ‰z‡ ÌˆÚ‰»∆∆«»≈¿À
שאמר  לכלל בהתאם וזאת

ל'תפיסה' נחשבת דבר של ופנימיות מעצמיות בחלק ש'תפיסה' הבעלֿשםֿטוב

שלא  אחת נקודה בעצם, היא, והפנימיות שהעצמיות למרות ולכן בכולו,

שמחוץ  פרטים על מדובר הרי חלוקה בה יש אם (כי שונים מחלקים מורכבת

מתגלה  ולא נעלם העצם כללות כאשר גם הרי והפנימית), העצמית לנקודה

ובענייננו  כולו. העצם כמו נחשבת 'מקצת' אותה גילוי, לידי באה 'מקצת' ורק

המשכת  למעשה, הוא, התורה לימוד עלֿידי הנמשך הפנימי מהעניין 'מקצת' –

העצם. כל

EÈ˙BˆÓa eLcwL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הקידושיןֿאירוסין ‚) עניין ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰,הנישואין ‰e‡עניין «¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿»∆

ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÌÈ¯ˆÓאחד ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ‰Ê ÏÚ לפני ועוד ≈«¿»ƒ«∆∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
סיני  בהר תורה nk‰במצרים Ó‡¯‰מתן da LiL ,L„BÁ‰ ˙L¯t ∆∆¿»»»««∆∆≈»«»

˙BˆÓ ‰nÎÂ מצוות אלא שעה לאותה שייכות שהיו מצות רק [ולא ¿«»ƒ¿
˙Bˆn‰ ÔÈÓa ˙BÓÂ ˙B¯B„Ï ˙B‚‰BpL במתן שניתנו מצוות כמו ∆¬¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿
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ז f"nyz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz zyxt zay

היא  הּמצוה את הּמקּים ּבהאדם ּדהּמצֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשההמׁשכה
ּבהאדם  ּדתֹורה וההמׁשכה (ארּוסין), מּקיף ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבבחינת
וגם  ּכּנ"ל. (נּׂשּואין) ּבפנימּיּות היא ּבּתֹורה ְְִִִִִִֵַַַַָָהעֹוסק
נעלית  המׁשכה היא ּדתֹורה ּדההמׁשכה עצמּה, ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָּבהמׁשכה

ּדמצֹות  מההמׁשכה יֹותר ׁשההמׁשכה 17ּופנימית [ועד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּדתֹורה  ההמׁשכה לג ּבי אחֹורים ּבחינת היא ],18ּדמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

הּטּפה 19ולכן  המׁשכת ּדגמת היא ּדתֹורה ההמׁשכה , ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻ
ענין  ׁשּגם לֹומר, ויׁש עצמית. המׁשכה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ(נּׂשּואין)
ׁשני  חלקנּו, ּדבלׁשֹון .ּבתֹורת חלקנּו ּבותן מרּמז ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻזה
וׁשהיא  (ּכּנ"ל), ּדיׂשראל חלקנּו נעׂשית ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענינים.

מהּקּב"ה  אּתה 13חלק העצם מן ּבחלק ּתֹופס ּדכׁשאּתה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבכּלֹו .20ּתֹופס ְֵֻ

הקּדמה ‚) הּוא ּבמצֹותי ׁשּקּדׁשנּו ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָויׁש
ׁשּקֹודם  זה על מהּטעמים הּוא ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלותן

החֹודׁש ּפרׁשת נאמרה מצרים ּכּמה 21יציאת ּבּה ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּמצֹות], ּבמנין ונמנֹות לדֹורֹות [ׁשּנֹוהגֹות מצֹות ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָוכּמה

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין הּותחל מצרים ּביציאת ולכן 22ּכי , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
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התורה 17) (ש)ע"י .. וגם .. יותר עליונה בחי' המשכת "שהיא ענינים שני המצוות על התורה דבמעלת א עד, בלק לקו"ת גם ראה

פנימיות". בבחי' הגילוי ב.18)נמשך עא, שם ב. סח, בלק ב).19)לקו"ת (סח, שם בלק בלקו"ת תקכב.20)כ"מ ע' תרס"ו המשך

.19 הע' 32 ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ועוד. א'פא. ע' ח"ב תטו. ע' שם גם וראה תקנג. ע' ח"א תער"ב יב,21)המשך בא

ואילך. והחירות 22)א הגאולה על גם הכח ניתן מצרים דיציאת שבהגאולה קמט, ע' ניסן המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה

למעלה). יעלו שלא הגזירה (ביטול דהתחתונים

לפני  שנאמר החודש הפסוק את ע"ז ומביא ― תורה במתן (בכללות) שהיו האירוסין בענין שמדבר ספט"ו, משמו"ר ולהעיר

מצרים. ל)יציאת (וסמוך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נישואין ÌÈÈÚ.בדוגמת ÈLa ‡e‰ ובהשוואה בדמיון אחד עניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא על ‰‰ÎLÓ‰צורת ÔÙB‡aהאמורה הנפעלת האלוקית וההתגלות ¿∆««¿»»
התורה, לימוד ועלֿידי המצוות קיום Ì„‡‰aידי ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿¿»»»

‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ המצוות קיום ידי על שנפעלת האלוקית ההתגלות «¿«≈∆«ƒ¿»
האדם על שלה È‰ƒ‡וההשפעה

(ÔÈÒe¯‡) ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ
בפנימיות, לחדור מבלי מלמעלה

‰ÎLÓ‰‰Â וההתגלות ¿««¿»»
Ì„‡‰aהאלוקית ‰¯B˙c¿»¿»»»

‡È‰ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ
(ÔÈ‡eO) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒƒ

.Ï"pk בהשוואה השני והענין ««
לתורה  ונישואין אירוסין בין

ההמשכה  אופן מלבד ומצוות,

הוא  האדם על »¿Ì‚Âופעולתה
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a מקום יש ««¿»»«¿»

הזו, ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰להשוואה
‰¯B˙c האלוקית ההתגלות ¿»

ידי  על וממשיך פועל שהאדם

התורה  ‰ÎLÓ‰לימוד ‡È‰ƒ«¿»»
ושורש ÈÏÚ˙והתגלית  ממקור «¬≈

ונעלה  גבוה ÈÓÈÙe¿ƒƒ˙יותר
¯˙BÈ על שלה האדם וההשפעה ≈

יותר  פנימי באופן היא

‰Ó˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰ ≈««¿»»¿ƒ¿
ידי  שעל ההמשכה בין [וההבדל המצוות קיום ידי שעל האלוקית ההתגלות

מאד  ומשמעותי גדול הוא המצוות ידי שעל להמשכה כך ÚÂ„תורה כדי ¿«
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«≈««¿»»

‰¯B˙c והתגלות המשכה פועלים המצוות קיום שעלֿידי בחסידות כמבואר ¿»
וההמשכה  כולם" כנגד תורה "תלמוד זאת ועם מאורֿאיןֿסוף, נעלית אלוקית

שעל  שההתגלות כך כדי עד בהרבה נעלית התורה לימוד שעלֿידי וההתגלות

ביחס  העליון האלוקי הרצון מ"חיצוניות" המשכה נחשבת המצוות ידי

הרצון  מ"פנימיות" להמשכה הנחשבת התורה לימוד שעלֿידי להתגלות

בחינת  בין למרחק נמשל ל"פנימיות" "חיצוניות" בין והמרחק העליון האלוקי

המשכה  זו הרצון פנימיות של התגלות כשיש – "אחוריים" לבחינת "פנים"

של  התגלות וכשיש ורצון, וקירוב עניין מתוך המשכה "פנים", מבחינת

רצון  ללא "אחוריים" מבחינת להשפעה דומה הדבר בלבד, הרצון חיצוניות

לאחוריו  דבר המשליך ÔÎÏÂ,כאדם הגדול ], והיתרון המיוחדת המעלה בגלל ¿»≈

‰th‰של  ˙ÎLÓ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ אל מהאיש ««¿»»¿»ƒÀ¿««¿»««ƒ»
ÈÓˆÚ˙האשה  ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L (ÔÈ‡eO) ופנימיות מעצמיות שנמשכת ƒƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒ

התורה  לימוד שעלֿידי האלוקית ההמשכה כביכול, למעלה, גם וכך האדם

העליון. הרצון ועצמיות מפנימיות היא

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»∆
e˜ÏÁ Ô˙Âa Ên¯Ó¿À»ƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a הזו הבקשה ונוסח ¿»∆
לכך  גם רומז בתפילה

היא  התורה ידי שעל שההמשכה

שהולך  כפי במיוחד, נעלית

e˜ÏÁ,ומבאר. ÔBLÏ·c¿ƒ¿∆¿≈
ÌÈÈÚ ÈL ותן" לבקשה שכן ¿≈ƒ¿»ƒ

יש  בתורתך" משמעות חלקנו

- האחת «»∆Bz‰L¯‰כפולה.
Ï‡¯NÈc e˜ÏÁ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿≈¿ƒ¿»≈

Ï"pk) האלוקות שהמשכת ««
ידי  הופכת שעל התורה לימוד

היהודי  של ונחלתו חלקו להיות

È‰LÂ‡והשנייה ),הלומד  -¿∆ƒ
‰"aw‰Ó ˜ÏÁ,13 ≈∆≈«»»

היא  הזו וההתגלות שההמשכה

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא חלק

ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡LÎcƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ
BlÎa ÒÙBz ‰z‡ ÌˆÚ‰»∆∆«»≈¿À
שאמר  לכלל בהתאם וזאת

ל'תפיסה' נחשבת דבר של ופנימיות מעצמיות בחלק ש'תפיסה' הבעלֿשםֿטוב

שלא  אחת נקודה בעצם, היא, והפנימיות שהעצמיות למרות ולכן בכולו,

שמחוץ  פרטים על מדובר הרי חלוקה בה יש אם (כי שונים מחלקים מורכבת

מתגלה  ולא נעלם העצם כללות כאשר גם הרי והפנימית), העצמית לנקודה

ובענייננו  כולו. העצם כמו נחשבת 'מקצת' אותה גילוי, לידי באה 'מקצת' ורק

המשכת  למעשה, הוא, התורה לימוד עלֿידי הנמשך הפנימי מהעניין 'מקצת' –

העצם. כל

EÈ˙BˆÓa eLcwL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הקידושיןֿאירוסין ‚) עניין ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰,הנישואין ‰e‡עניין «¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿»∆

ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÌÈ¯ˆÓאחד ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ‰Ê ÏÚ לפני ועוד ≈«¿»ƒ«∆∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
סיני  בהר תורה nk‰במצרים Ó‡¯‰מתן da LiL ,L„BÁ‰ ˙L¯t ∆∆¿»»»««∆∆≈»«»

˙BˆÓ ‰nÎÂ מצוות אלא שעה לאותה שייכות שהיו מצות רק [ולא ¿«»ƒ¿
˙Bˆn‰ ÔÈÓa ˙BÓÂ ˙B¯B„Ï ˙B‚‰BpL במתן שניתנו מצוות כמו ∆¬¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿
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dlkח izeg` lerp ob

היה  ׁשּזה מצֹות, ּבכּמה נצטּוּו מצרים יציאת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלפני
ׁשהת  ּדמּתןּֿתֹורה להענין מצרים.הקּדמה ּביציאת חיל ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבמרה  מצֹות עׂשר נצטּוּו הכנה 23ּולאחריֿזה היה ׁשּזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדזה  לֹומר, יׁש יֹותר ּובכללּות ּבפֹועל. ְְְְִֵֵֶַַַַָָלמּתןּֿתֹורה

ּכח  מּׁשּום ּבבראׁשית, מתחלת הּגיד 24ׁשהּתֹורה מעׂשיו ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּגֹוים  נחלת להם לתת ההקּדמה 25לעּמֹו עלּֿדר הּוא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּתלּויֹות  הּמצֹות ׁשל רּוּבם ּכי לּתֹורה, הּמצֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּדמעׂשה
ּגֹוים). (נחלת ֲִֶַַָָּבארץ

LÈÂ חג ׁשּקֹודם זה על מהּטעמים ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ¿≈ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
וכּמה  ּכּמה יׁשנם ּתֹורתנּו, מּתן זמן ְְְֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשבּועֹות
ספירת  ּומצות הּפסח ּדחג הּמצֹות מיחדֹות, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָֻמצֹות
ּברּיה  נעׂשה ּכׁשהאדם יֹום, ׁשּבכל ּדכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָהעֹומר.

ּכּמה 26חדׁשה  קּיּום לאחרי הּוא הּתֹורה לּמּוד (עּקר) , ְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
וכּו') ּתפּלה ּתפילין, (קריאתֿׁשמע, מצֹות ,27וכּמה ְְְְְְְִִִִִַַַָָ

ׁשנה  ּבכל הּפסח ׁשּבחג הּׁשנה, ּבזמּני הּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה
יׂשראל  לידת הּוא הּמצֹות 28וׁשנה קּיּום ׁשּלאחרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ספירת  ודימי הּפסח ּדחג (מצֹות אּלּו ּדזמּנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהמיּוחדות
ּתֹורתנּו. מּתן זמן הּוא ְֵֶַַַָָהעֹומר)

ואּׁשה „) איׁש ׁשּקידּוׁשי ּדכמֹו ּבהּמאמר, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּוממׁשי
(ּפרּוטה  ּדבר לּה נֹותן ׁשהאיׁש עלֿידי הּוא ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּכפׁשּוטם
נפׁשּה, חּיי לקנֹות יכֹולה היא ׁשּבֹו ּפרּוטה) ׁשוה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָאֹו
ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ׁשהּקּב"ה לזה ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעלּֿדרֿזה
ׁשּמקּים  להאדם חּיּות נמׁש הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

שהסיבה  אף ― ד) פ"ג, משמו"ר יב. ג, שמות עה"פ (פרש"י התורה שקבלו בזכות היתה ממצרים ישראל שיציאת יומתק ועפ"ז

מצרים. ביציאת התחיל תורה דמתן הענין כי ― ממצרים)* (היציאה המסובב לפני להיות צריכה (הזכות)

ב.23) נו, ו.24)סנהדרין קיא, בראשית.25)תהלים ר"פ סי"גֿיד.26)פרש"י ס"ד או"ח מהדו"ב אדה"ז שו"ע שו"ע 27)ראה ראה

ספר  ― מנחם תורת וראה ב. צו, ברכה לקו"ת וראה התפלה". אחר מיד אותה לקבוע המובחר מן "מצוה קנה ר"ס או"ח אדה"ז

קכח. ע' כסלו טז.28)המאמרים קאּפיטל ַיחזקאל

מקודם. ישנה להתענות בפועל שהקבלה לפי הוא כשינצלו" כו' להתענות עליהם "יקבלו תקעא סו"ס או"ח בשו"ע ומ"ש (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÁ˙eתורה], ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa Èk מסויים ŒÔzÓcבמובן ÔÈÚ‰ ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿««

eeËˆ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ישראל בני‰nÎa »¿»≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»
‰fL ,˙BˆÓ ממצרים היציאה לפני החודש בפרשת שנאמרו ‰È‰המצוות ƒ¿∆∆»»

‰Óc˜‰ והכנה.ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÏÈÁ˙‰L ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰Ï «¿»»¿»ƒ¿»¿««»∆ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe היציאה אחרי ¿«¬≈∆

עדי  אבל מתן ממצרים לפני ין

ישראל eeËˆתורה  NÚ¯בני ƒ¿«∆∆
˙BˆÓ שניתנו אלה על נוספות ƒ¿

החודש  בפרשת ««¿Óa¯‰להם
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰È‰ ‰fL∆∆»»¬»»¿««

ÏÚBÙa ‰¯Bz של זה ועניין »¿«
למתן  הכנה בתור שבאו מצוות

לעיל  המבואר כעין הוא תורה

הכנה  הוא במצוותיך" ש"קדשנו

כשם  בתורתך" חלקנו ל"תן

לנישואין. הכנה הם שהקידושין

¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e כללי באופן ƒ¿»≈
בפרטיות  להיכנס מבלי יותר,

שניתנו  המצוות בין להבדלים

במרה  שניתנו למצוות במצרים

תורה  במתן שניתנו ≈LÈוהמצוות
‰¯Bz‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆«»

,˙ÈL‡¯·a ˙ÏÁ˙Ó ולא «¿∆∆ƒ¿≈ƒ
שהיא  לכם" הזה ב"החודש

לבני  שניתנה הראשונה המצווה

רש"י  בפירוש (כמבואר ישראל

התורה) על פירושו בתחילת

„Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák ÌeMÓƒ…««¬»ƒƒ
˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï BnÚÏ¿«»≈»∆«¬«

,ÌÈBb שאם – רש"י (כדברי ƒ
לבני  העולם אומות יאמרו

שכבשתם  אתם ליסטים ישראל

ברצונו  הקדושֿברוךֿהוא, של היא הארץ שכל להם יענו גויים, שבעה ארצות

לנו) ונתנה מהם נטלה וברצונו להם, ‰‰˜Óc‰נתנה C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆««¿»»
BÈeÏz˙וההכנה  ˙Bˆn‰ ÏL Ìae¯ Èk ,‰¯BzÏ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc¿«¬≈«ƒ¿«»ƒ»∆«ƒ¿¿

(ÌÈBb ˙ÏÁ) ı¯‡a לארץ ישראל בני של השייכות את להזכיר ראוי ולכן »»∆«¬«ƒ
לכם". הזה ב"החודש שתחילתו המצוות מעשה על הציווי לפני ישראל

ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הטעמים Ì„BwLאחד ‰Ê ÏÚ ¿≈«∆∆«≈«¿»ƒ«∆∆∆

,e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ˙BÚe·M‰ ‚Á התורה שעניינו nk‰לימוד ÌLÈ ««»¿«««»≈∆¿»«»
˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓe ÁÒt‰ ‚Ác ˙Bˆn‰ ,˙B„ÁÈÓ ˙BˆÓ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿¿À»«ƒ¿¿««∆«ƒ¿«¿ƒ«

¯ÓBÚ‰ השבועות בחג תורה למתן הכנות ÌBÈ,שהם ÏÎaL BÓÎc . »∆ƒ¿∆¿»
‰L„Á ‰i¯a ‰NÚ Ì„‡‰Lk ונשמתו הלילה משנת שהתעורר לאחר ¿∆»»»«¬∆¿ƒ»¬»»

לכוחות  זוכה והוא אליו חזרה

ומחודשים  (wÚ¯)רעננים ,ƒ«
È¯Á‡Ï ‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¿«¬≈
˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nk Ìeiƒ̃«»¿«»ƒ¿
,ÔÈÏÈÙz ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜)¿ƒ«¿«¿ƒƒ

('eÎÂ ‰lÙz שלימוד כך ¿ƒ»¿
הכנה  אחרי (בעיקר) בא התורה

מצוות  כמה של ŒÏÚוהקדמה ,«
ÈpÓÊa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿«≈

,‰M‰ מהלך בסדר שגם «»»
במצוות, היא ההתחלה השנה

בתורה »¿∆ÁaL‚וההמשך
‰LÂ ‰L ÏÎa ÁÒt‰«∆«¿»»»¿»»

,Ï‡¯NÈ ˙„ÈÏ ‡e‰ בדומה ≈«ƒ¿»≈
בוקר  מידי נעשה אדם שכל לכך

כולו  ישראל עם כך חדשה, בריה

מידי  הפסח בחג מחדש נולד

בשנה  ˜Ìeiשנה È¯Á‡lL∆¿«¬≈ƒ
˙Â„ÁeÈÓ‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿»…

el‡ ÌÈpÓÊc הפסח חג של ƒ¿«ƒ≈
אחריו  הבאים שהם (והימים

ÈÓÈ„Â ÁÒt‰ ‚Ác ˙BˆÓƒ¿¿««∆«¿ƒ≈
ÔÓÊ ‡e‰ (¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆¿«

e˙¯Bz ÔzÓ קיום היינו ««»≈
התורה. לימוד כך ואחר המצוות

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe („«¿ƒ¿««¬»
מהר"ש, הרבי של ¿BÓÎcƒהנזכר

‰M‡Â LÈ‡ ÈLe„ÈwL∆ƒ≈ƒ¿ƒ»
) ¯·c dÏ Ô˙B LÈ‡‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌËeLÙk לפחות‰Ëe¯t ƒ¿»«¿≈∆»ƒ≈»»»¿»

B‡ חפץdLÙ ÈiÁ ˙B˜Ï ‰ÏBÎÈ ‡È‰ BaL (‰Ëe¯t ‰ÂL ובכך »∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«≈«¿»
לו, מקודשת להיות מסכימה ÊÏ‰היא Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«¿∆
,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ‰"aw‰L כביכול,וקידש אליו, È„ÈŒÏÚLאותנו ∆«»»ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¿≈

,˙Bˆn‰ Ìi˜nL Ì„‡‰Ï ˙eiÁ CLÓ ˙Bˆn‰ Ìei˜ לכך בדומה ƒ«ƒ¿ƒ¿»«¿»»»∆¿«≈«ƒ¿
והתגלות  המשכת כך חיות, ידו על לקבל יכולה שהיא דבר לאשה נותן שהאיש
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f"nyz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz zyxt zay

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וחי 29הּמצֹות, האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּדרצֹון העליֹון, רצֹון הם ׁשהּמצֹות והגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבהם.
ּומּובּדל  קדֹוׁש הּוא עצמֹו ׁשּמּצד סֹובב, ְְְִִֵֶַַַָָּבחינת
להאדם  חּיּות זה מאֹור נמׁש מּכלֿמקֹום ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָמהעֹולמֹות,

ּפנימי[ת]ׁש חּיּות הּמצֹות, מּזה 30ּמקּים ּגם וכּמּובן . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבמחׁשבה  רק (לא ּפֹועל הּמצֹות עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהאֹור
ּבהרצֹון  ועד ּבהּמּדֹות ּגם אּלא) ׁשּלֹו, ּומעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּדּבּור
מהּמאמר, אֿב) (סעיף לעיל וכּמּובא ׁשּבֹו, ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָותענּוג
מּדֹות  ּומּכל מהּתאוֹות מּובדל נעׂשה הּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי
עלֿידי  (ּׁשּנעׂשה ּפתחיהן אֹוגדין וׁשענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרעֹות,

לֹו ׁשאין הּוא ׁשּכל bEprYהּמצֹות) אּלא ּבאלקּות. אּלא ְִֵֶַ©£ֱֶֶֶֶָָָֹ
ּתֹו ּבתֹו עדין נקלט ולא הּלב ּבחיצֹונּיּות רק הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹזה

ארּוסה  נקראת ולכן לבבֹו. .31עֹומק ְְְֲִֵֵֶָָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על קאי נעּול ׁשּגן הּתרּגּום ּפרּוׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכיֿאם  ּבֹו לּכנס ׁשאיֿאפׁשר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָּגןֿעדן,
הּנ"ל  ּבאֹופן ּפתחיהן ּדאֹוגדין הענין ּכי הּצּדיקים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָנפׁשֹות
המׁשכת  עלֿידי הּוא ּבאלקּות , רק הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּגם
על  הּמׁשל ולכן ה ּמצֹות), קּיּום (עלֿידי מּלמעלה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהאֹור
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חיות".29) מהם שמקבל ― בהם "וחי ואילך)] א (פב, פע"ה חיים בדרך [ועד"ז א ב, שה"ש ובלקו"ת ה. יח, גם 30)אחרי ראה

.50 הערה שם  המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה ― פמ"ו מתניא ולהעיר נח. ע' אדר המאמרים ספר ― מנחם ראה 31)תורת

נשואה. נק' דוקא אז לבבו", עומק תוך "בתוך האור דכשנקלט ג, פה, מטות לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיות  לו משפיעה המצוות קיום עלֿידי לאדם שבאה e˙kL·האלוקות BÓk¿∆»

המצוות  Ì‰a.על ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡¬∆«¬∆»»»»»«»∆
Ò ˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯c ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L Ì‚‰Â,··B «¬«∆«ƒ¿≈¿»∆¿¿»¿ƒ«≈

,˙BÓÏBÚ‰Ó Ïc·eÓe LB„˜ ‡e‰ BÓˆÚ „vnL שקיום האמור על ∆ƒ««¿»¿»≈»»
יש  חיות לאדם ממשיך המצוות

שבכוחות  כשם לשאול: מקום

(השכל  והמידות המוחין הנפש

'פנימיים' כוחות הם והרגש)

והם  הגוף, באברי (שמלובשים

ומחולקים) מוגדרים כוחות

כוח  הוא הרצון כוח ואילו

הגוף  בכל שנמצא וכללי 'מקיף'

כביכול, למעלה, כך בשווה,

המשכות  הם הספירות עשר

העליון  הרצון ואילו 'פנימיות'

ולמעלה  וכללי 'מקיף' הוא

ובנבראים  בעולם מהתלבשות

שהמצוות  ומאחר פנימי, באופן

איך  העליון, לרצון ביטוי הן

המצוות  שקיום לומר אפשר

על  פנימית? חיות לאדם ממשיך

המענה: בא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכך
נמשכות אף  המצוות שבמקור

זאת  בכל ה'מקיף', מהרצון

CLÓ ומתגלה‰Ê ¯B‡Ó ƒ¿»≈∆
Ìi˜nL Ì„‡‰Ï ˙eiÁ«¿»»»∆¿«≈
.[˙]ÈÓÈt ˙eiÁ ,˙Bˆn‰«ƒ¿«¿ƒƒ

המצוות  קיום ידי על האדם בנפש הנמשך שלאור לכך הוכחה ומביא וממשיך

מקיף: בדרך פעולה רק ולא פנימית השפעה יש

‡Ï) ÏÚBt ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿≈…
,BlL ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa לעומת שהם ¯˜ חיצוניים דברים «¿«¬»»ƒ«¬∆∆

מקיף, מאור כתוצאה גם להיות יכולה עליהם והשפעה עצמם הנפש כוחות

היינו  ומעשה, דיבור במחשבה עליו להשפיע שכדי האדם בטבע שרואים כפי

יזדהה  והוא בפנימיות בו תחדור שההשפעה הכרח אין בפועל, בהנהגה

השכל  על ולהשפיע שינוי לחולל כדי מהֿשאיןֿכן המעשים, תוכן עם לחלוטין

על  הנמשך האלוקי האור שכאן וכיוון פנימית, בהשפעה צורך יש שלו והרגש

דיבור  המחשבה, של החיצוני החלק על רק לא משפיע המצוות קיום ידי

Bcn‰a˙ומעשה  Ìb (‡l‡ הלב BaL,רגש ‚eÚ˙Â ÔBˆ¯‰a „ÚÂ ∆»«¿«ƒ¿«¿»»¿«¬∆
שהם  והעונג הרצון יותר, הנעלים הכוחות על גם השפעה לזה שיש מזו ויתירה

בנפש  יותר עמוקים Ó‡n‰Ó¯,כוחות (·Œ‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ¿«»¿≈≈««¬»
˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó Ï„·eÓ ‰NÚ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¬∆¿»≈««¬ƒ»ƒ

,˙BÚ¯‰ חיצוני עניין רק ולא מהותי פנימי שינוי בו שנפעל ÔÈÚLÂהרי »»¿∆ƒ¿«
Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡"נעול "גן הכתוב בפירוש לעיל (NÚpM‰האמור ¿ƒƒ¿≈∆∆«¬∆

˙e˜Ï‡a ‡l‡ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ (˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ בשום ולא «¿≈«ƒ¿∆≈«¬∆»∆¡…
(למרות  ביותר ופנימית עמוקה היא שההשפעה מוכיח בוודאי שזה אחר דבר

העליון  ברצון מקורה שכאמור

בכוחו  כי ומקיף, 'סובב' שהוא

את  להביא המצוות קיום של

בפנימיות). הזו ההמשכה

‰Ê ÏkL ‡l‡ שמדובר אף ∆»∆»∆
בעבודת  ונעלים גבוהים בדברים

מתאוות  מהתרחקות החל ה'

אין  שבו למצב ועד רעות ומידות

התענוג  מלבד תענוג שום לאדם

¯˜באלוקות  ‡e‰«
·l‰ ˙eiBˆÈÁa שכל היינו ¿ƒƒ«≈

בפנימיות  לו נוגע בהחלט זה

שינוי  בו ועושה לליבו וחודר

רק  מגיע הדבר זאת ובכל מהותי

הלב  ËÏ˜לחיצוניות ‡ÏÂ¿…ƒ¿»
˜ÓBÚ CBz CB˙a ÔÈ„Ú¬«ƒ¿∆

B··Ï עמוקה נקודה ויש ¿»
עומק  תוך "תוך מאד, ופנימית

לא  עדיין ההשפעה שבה לבבו",

˜¯‡˙חודרת. ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈
‰Òe¯‡ עניין נפעל כאשר ורק ¬»

של  ההתקרבות אזי הנישואין,

כזו  במידה היא לאלוקות האדם

הלב. עומק בתוככי גם והשפעה פעולה לה שיש

הובא ועתה  מה לשם המאמר: בתחילת שנשאלה השאלה ליישוב חוזר

שהמשל  נפרש אם גם והרי עדן גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש במאמר

מובן  עדיין גשמי, גן הפשוט, במובן גן על מדבר זה שבפסוק נעול" מ"גן

ומה  באלוקות רק הוא שהתענוג היינו בנמשל פתחיהן" בהבנת ש"אוגדין נוסף

והביאור: עדן? גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש עלֿידי העניין

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המצוות בקיום העיסוק עצם אלא רק מדבר לא נעול" ש"גן ¿«ƒ∆
כניסה  מאפשר ולא "נעול" שהוא בדרגא נמצא שהאדם אלא התורה ובלימוד

באלוקות  התענוג מלבד ("גן") עונג שום ‰Ìeb¯zשל Le¯t ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈≈««¿
Ì‡ŒÈk Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆∆ƒ∆¿»ƒ»≈ƒƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ,צדיקים שאינם האדם בני שאר כל בפני "נעול" והוא «¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡c ÔÈÚ‰ Èk וסוגרים קושריםÌbL Ï"p‰ ÔÙB‡a Ô‰ÈÁ˙t ƒ»ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈∆¿∆««∆«

BlL ‚eÚz‰שלו והמעשה והדיבור המחשבה רק ¯˜ולא ‡e‰ ««¬∆«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¿≈«¿»«»ƒ¿«¿»«¿≈ƒ
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ט f"nyz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz zyxt zay

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וחי 29הּמצֹות, האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּדרצֹון העליֹון, רצֹון הם ׁשהּמצֹות והגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבהם.
ּומּובּדל  קדֹוׁש הּוא עצמֹו ׁשּמּצד סֹובב, ְְְִִֵֶַַַָָּבחינת
להאדם  חּיּות זה מאֹור נמׁש מּכלֿמקֹום ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָמהעֹולמֹות,

ּפנימי[ת]ׁש חּיּות הּמצֹות, מּזה 30ּמקּים ּגם וכּמּובן . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבמחׁשבה  רק (לא ּפֹועל הּמצֹות עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהאֹור
ּבהרצֹון  ועד ּבהּמּדֹות ּגם אּלא) ׁשּלֹו, ּומעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּדּבּור
מהּמאמר, אֿב) (סעיף לעיל וכּמּובא ׁשּבֹו, ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָותענּוג
מּדֹות  ּומּכל מהּתאוֹות מּובדל נעׂשה הּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי
עלֿידי  (ּׁשּנעׂשה ּפתחיהן אֹוגדין וׁשענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרעֹות,

לֹו ׁשאין הּוא ׁשּכל bEprYהּמצֹות) אּלא ּבאלקּות. אּלא ְִֵֶַ©£ֱֶֶֶֶָָָֹ
ּתֹו ּבתֹו עדין נקלט ולא הּלב ּבחיצֹונּיּות רק הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹזה

ארּוסה  נקראת ולכן לבבֹו. .31עֹומק ְְְֲִֵֵֶָָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על קאי נעּול ׁשּגן הּתרּגּום ּפרּוׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכיֿאם  ּבֹו לּכנס ׁשאיֿאפׁשר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָּגןֿעדן,
הּנ"ל  ּבאֹופן ּפתחיהן ּדאֹוגדין הענין ּכי הּצּדיקים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָנפׁשֹות
המׁשכת  עלֿידי הּוא ּבאלקּות , רק הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּגם
על  הּמׁשל ולכן ה ּמצֹות), קּיּום (עלֿידי מּלמעלה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהאֹור
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חיות".29) מהם שמקבל ― בהם "וחי ואילך)] א (פב, פע"ה חיים בדרך [ועד"ז א ב, שה"ש ובלקו"ת ה. יח, גם 30)אחרי ראה

.50 הערה שם  המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה ― פמ"ו מתניא ולהעיר נח. ע' אדר המאמרים ספר ― מנחם ראה 31)תורת

נשואה. נק' דוקא אז לבבו", עומק תוך "בתוך האור דכשנקלט ג, פה, מטות לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיות  לו משפיעה המצוות קיום עלֿידי לאדם שבאה e˙kL·האלוקות BÓk¿∆»

המצוות  Ì‰a.על ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡¬∆«¬∆»»»»»«»∆
Ò ˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯c ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L Ì‚‰Â,··B «¬«∆«ƒ¿≈¿»∆¿¿»¿ƒ«≈

,˙BÓÏBÚ‰Ó Ïc·eÓe LB„˜ ‡e‰ BÓˆÚ „vnL שקיום האמור על ∆ƒ««¿»¿»≈»»
יש  חיות לאדם ממשיך המצוות

שבכוחות  כשם לשאול: מקום

(השכל  והמידות המוחין הנפש

'פנימיים' כוחות הם והרגש)

והם  הגוף, באברי (שמלובשים

ומחולקים) מוגדרים כוחות

כוח  הוא הרצון כוח ואילו

הגוף  בכל שנמצא וכללי 'מקיף'

כביכול, למעלה, כך בשווה,

המשכות  הם הספירות עשר

העליון  הרצון ואילו 'פנימיות'

ולמעלה  וכללי 'מקיף' הוא

ובנבראים  בעולם מהתלבשות

שהמצוות  ומאחר פנימי, באופן

איך  העליון, לרצון ביטוי הן

המצוות  שקיום לומר אפשר

על  פנימית? חיות לאדם ממשיך

המענה: בא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכך
נמשכות אף  המצוות שבמקור

זאת  בכל ה'מקיף', מהרצון

CLÓ ומתגלה‰Ê ¯B‡Ó ƒ¿»≈∆
Ìi˜nL Ì„‡‰Ï ˙eiÁ«¿»»»∆¿«≈
.[˙]ÈÓÈt ˙eiÁ ,˙Bˆn‰«ƒ¿«¿ƒƒ

המצוות  קיום ידי על האדם בנפש הנמשך שלאור לכך הוכחה ומביא וממשיך

מקיף: בדרך פעולה רק ולא פנימית השפעה יש

‡Ï) ÏÚBt ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿≈…
,BlL ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa לעומת שהם ¯˜ חיצוניים דברים «¿«¬»»ƒ«¬∆∆

מקיף, מאור כתוצאה גם להיות יכולה עליהם והשפעה עצמם הנפש כוחות

היינו  ומעשה, דיבור במחשבה עליו להשפיע שכדי האדם בטבע שרואים כפי

יזדהה  והוא בפנימיות בו תחדור שההשפעה הכרח אין בפועל, בהנהגה

השכל  על ולהשפיע שינוי לחולל כדי מהֿשאיןֿכן המעשים, תוכן עם לחלוטין

על  הנמשך האלוקי האור שכאן וכיוון פנימית, בהשפעה צורך יש שלו והרגש

דיבור  המחשבה, של החיצוני החלק על רק לא משפיע המצוות קיום ידי

Bcn‰a˙ומעשה  Ìb (‡l‡ הלב BaL,רגש ‚eÚ˙Â ÔBˆ¯‰a „ÚÂ ∆»«¿«ƒ¿«¿»»¿«¬∆
שהם  והעונג הרצון יותר, הנעלים הכוחות על גם השפעה לזה שיש מזו ויתירה

בנפש  יותר עמוקים Ó‡n‰Ó¯,כוחות (·Œ‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ¿«»¿≈≈««¬»
˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó Ï„·eÓ ‰NÚ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¬∆¿»≈««¬ƒ»ƒ

,˙BÚ¯‰ חיצוני עניין רק ולא מהותי פנימי שינוי בו שנפעל ÔÈÚLÂהרי »»¿∆ƒ¿«
Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡"נעול "גן הכתוב בפירוש לעיל (NÚpM‰האמור ¿ƒƒ¿≈∆∆«¬∆

˙e˜Ï‡a ‡l‡ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ (˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ בשום ולא «¿≈«ƒ¿∆≈«¬∆»∆¡…
(למרות  ביותר ופנימית עמוקה היא שההשפעה מוכיח בוודאי שזה אחר דבר

העליון  ברצון מקורה שכאמור

בכוחו  כי ומקיף, 'סובב' שהוא

את  להביא המצוות קיום של

בפנימיות). הזו ההמשכה

‰Ê ÏkL ‡l‡ שמדובר אף ∆»∆»∆
בעבודת  ונעלים גבוהים בדברים

מתאוות  מהתרחקות החל ה'

אין  שבו למצב ועד רעות ומידות

התענוג  מלבד תענוג שום לאדם

¯˜באלוקות  ‡e‰«
·l‰ ˙eiBˆÈÁa שכל היינו ¿ƒƒ«≈

בפנימיות  לו נוגע בהחלט זה

שינוי  בו ועושה לליבו וחודר

רק  מגיע הדבר זאת ובכל מהותי

הלב  ËÏ˜לחיצוניות ‡ÏÂ¿…ƒ¿»
˜ÓBÚ CBz CB˙a ÔÈ„Ú¬«ƒ¿∆

B··Ï עמוקה נקודה ויש ¿»
עומק  תוך "תוך מאד, ופנימית

לא  עדיין ההשפעה שבה לבבו",

˜¯‡˙חודרת. ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈
‰Òe¯‡ עניין נפעל כאשר ורק ¬»

של  ההתקרבות אזי הנישואין,

כזו  במידה היא לאלוקות האדם

הלב. עומק בתוככי גם והשפעה פעולה לה שיש

הובא ועתה  מה לשם המאמר: בתחילת שנשאלה השאלה ליישוב חוזר

שהמשל  נפרש אם גם והרי עדן גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש במאמר

מובן  עדיין גשמי, גן הפשוט, במובן גן על מדבר זה שבפסוק נעול" מ"גן

ומה  באלוקות רק הוא שהתענוג היינו בנמשל פתחיהן" בהבנת ש"אוגדין נוסף

והביאור: עדן? גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש עלֿידי העניין

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המצוות בקיום העיסוק עצם אלא רק מדבר לא נעול" ש"גן ¿«ƒ∆
כניסה  מאפשר ולא "נעול" שהוא בדרגא נמצא שהאדם אלא התורה ובלימוד

באלוקות  התענוג מלבד ("גן") עונג שום ‰Ìeb¯zשל Le¯t ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈≈««¿
Ì‡ŒÈk Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆∆ƒ∆¿»ƒ»≈ƒƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ,צדיקים שאינם האדם בני שאר כל בפני "נעול" והוא «¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡c ÔÈÚ‰ Èk וסוגרים קושריםÌbL Ï"p‰ ÔÙB‡a Ô‰ÈÁ˙t ƒ»ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈∆¿∆««∆«

BlL ‚eÚz‰שלו והמעשה והדיבור המחשבה רק ¯˜ולא ‡e‰ ««¬∆«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¿≈«¿»«»ƒ¿«¿»«¿≈ƒ
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dlkי izeg` lerp ob

(ׁשּמּלמעלה) אלקי ּתענּוג מּגןֿעדן, הּוא לֹומר,32זה ויׁש . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּכי  הּוא, הּתרּגּום, ּפרּוׁש (ּבתחּלתֹו) ּבהּמאמר ׁשּמביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדזה
ׁשאֹוגדין  ׁשּבהּמאמר, להּבאּור הּיסֹוד הּוא זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּפרּוׁש

.ּבמצֹותי קּדׁשנּו ענין הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַּפתחיהן

ּבזה ‰) הּביאּור ּבהקּדים לֹומר יׁש יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָּובעֹומק
ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבענין ּבהּמאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמארי
הּוא  זה ּבמאמר הרי ּדלכאֹורה, הּנּׂשּואין), ענין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ(ׁשהּוא
ּנֹוגע  ּומה ,ּבמצֹותי קּדׁשנּו ענין הּוא נעּול ׁשּגן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבאר
יׁש ּובפׁשטּות .ּבתֹורת חלקנּו ּדותן הענין לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן

חל  ּדותן הענין ּכאן ׁשּמבאר ּדזה ּבתֹורת,לֹומר, קנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבּמדרׁש ּדאיתא  הּכתּוב. ׁשּבהמׁש נעּול לגל ּגן 33נֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּומבאר  הּבעּולֹות, אּלּו נעּול ּגל הּבתּולֹות, אּלּו ְְְֵֵֵַַַָָָנעּול
צדק' נעּול 34ה'צמח וגל ארּוסה, ּבחינת הּוא  נעּול ּדגן ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ

ה'צמח  ּפרּוׁש עם זה לקּׁשר [ויׁש נׂשּואה. ּבחינת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוא
ּגל 35צדק' ענין הּוא נעּול נפלאֹות 36ּדגל ואּביטה עיני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

לבֹוא  לעתיד יהיה הּנּׂשּואין ענין עיקר ּכי ,37מּתֹורת, ְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָ
יהיה  ׁשאז הּתֹורה 38לפי ּדפנימּיּות ּכיון 39הּגּלּוי אבל, .[ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּגן  ּבענין רק מדּבר זּו) מצה (דההמׁשך זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבמאמר
ׁשּלאחריו  ּבהּמאמר מתחיל נעּול ּדגל (והּבאּור ),40נעּול ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּדותן  הענין זה ּבּמאמר ׁשּמבֹואר ּדזה לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמסּתּבר
ּבאּור  מתוּסף עלֿידיֿזה ּכי הּוא, ,ּבתֹורת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָחלקנּו
נעּול  ּדגן העבֹודה ׁשעלֿידי ּדזה נעּול. ּדגן הענין ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבהבנת
קליטה  - ּבתֹורת חלקנּו לותן ּבאים (ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ(קּדׁשנּו
ׁשעלֿידּה ּדהּמצֹות ׁשההמׁשכה לפי הּוא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָּבפנימּיּות,

ּבחּיּות ּבהם ּדוחי ּבאֹופן היא הּקּדּוׁשין, inipR[z]נעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ§¦¦
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אתכפיא 32) נק' זו בחינה גם כי לומר, יש ― באלקות רק הוא שלו שהתענוג אף ― (9 הערה לעיל (ראה פתחיהן אוגדין והלשון

נכלל  הלב, בחיצוניות רק היא שהאהבה אלא ה' אהבת לו כשיש דגם אֿב, צו, להצ"צ מספהמ"צ ולהעיר ג). פד, שם לקו"ת (ראה

יצרו". את ב"כובש עה"פ.33)זה תמג.34)שהש"ר ע' ב' כרך שה"ש תנו.35)אוה"ת ע' שם יח.36)אוה"ת קיט, שמו"ר 37)תהלים

ב.38)ספט"ו. א, שה"ש עה"פ א.39)פרש"י מח, שה"ש פי"ז.40)לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(˙Bˆn‰ לכך הכוח את הנותן הוא בנפש האור וגילוי ÔÎÏÂוהמשכת «ƒ¿¿»≈

(‰ÏÚÓlnL) È˜Ï‡ ‚eÚz ,Ô„ÚŒÔbÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ ÏLn‰ כי «»»«∆ƒ«≈∆«¬¡…ƒ∆ƒ¿«¿»
אלא  באלוקות רק הוא שהתענוג העובדה לעצם משל להביא רק הכוונה אין

שישנו  באלוקות תענוג על מדובר שבמשל שכמו זה במובן גם מכוון המשל

בא  האדם בנמשל כך עדן, בגן

האלוקות  המשכת בכוח כך לידי

בנפשו.

,¯ÓBÏ LÈÂ את וליישב ¿≈«
האמורה  ∆¿Êc‰השאלה

¯Ó‡n‰a ‡È·nL∆≈ƒ¿««¬»
Le¯t (B˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ»≈

,Ìeb¯z‰ האמור ש"גן נעול" ««¿
שגם  (למרות עדן גן הוא בפסוק

הולם) משל הוא כפשוטו גן

‡e‰ ‰Ê Le¯t Èk ,‡e‰ƒ≈∆
¯e‡a‰Ï „BÒi‰«¿¿«≈
ÔÈ„‚B‡L ,¯Ó‡n‰aL∆¿««¬»∆¿ƒ
eLc˜ ÔÈÚ ‡e‰ Ô‰ÈÁ˙tƒ¿≈∆ƒ¿««¿≈

EÈ˙BˆÓa לאלוקות והקירוב ¿ƒ¿∆
המצוות,שנהי' קיום עלֿידי

בהרחבה. לעיל כמבואר

LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (‰¿∆≈≈
¯e‡Èa‰ ÌÈc˜‰a ¯ÓBÏ«¿«¿ƒ«≈

‰Êa הדבר וסיבת בטעם »∆
ÔÈÚa ¯Ó‡n‰a CÈ¯‡nL∆«¬ƒ¿««¬»¿ƒ¿«
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆
,(ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««ƒƒ
¯Ó‡Óa È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿«¬»
ÏeÚ ÔbL ¯‡·Ó ‡e‰ ‰Ê∆¿»≈∆«»
eLc˜ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿≈
Ô‡k Ú‚Bp ‰Óe ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«≈«»
e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a הנישואין ענין שהוא ¿»∆
זה.? בעניין להאריך ועוד

e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈÚ‰ Ô‡k ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ˙eËLÙ·e¿«¿≈«¿∆∆¿»≈»»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
·e˙k‰ CLÓ‰aL ÏeÚ Ï‚Ï Ú‚B ,E˙¯B˙a על נוסף עניין שהוא ¿»∆≈«¿«»∆¿∆¿≈«»

נעול". מובא È‡c˙‡"גן זה L¯„naיש, פסוק ‡elעל ÏeÚ Ôb ¿ƒ»«ƒ¿»«»≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe ,˙BÏeÚa‰ el‡ ÏeÚ Ïb ,˙BÏe˙a‰ את «¿«»≈«¿¿»≈«∆«∆∆

הדברים  של הפנימית הרוחנית ÈÁa˙המשמעות ‡e‰ ÏeÚ Ô‚c¿«»¿ƒ«
‰‡eN ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeÚ Ï‚Â ,‰Òe¯‡ שעניין לעיל וכמבואר ¬»¿«»¿ƒ«¿»

האדם  בין יותר ופנימי עמוק קשר על מורה פנימי יחוד שהוא הנישואין

Ê‰והקדושֿברוךֿהוא. ¯M˜Ï LÈÂ] של זה ש"גן פירוש צדק' ה'צמח ¿≈¿«≈∆
הנישואין" עניין הוא נעול" ו"גל האירוסיןֿקידושין עניין הוא ÌÚƒנעול"

Le¯t של ÈÈÚנוסף Ïb ÔÈÚ ‡e‰ ÏeÚ Ï‚c '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ≈«∆«∆∆¿«»ƒ¿««≈«
‰È‰È ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ Èk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆ƒƒ«ƒ¿««ƒƒƒ¿∆

,‡B·Ï „È˙ÚÏ הדרגה ∆»ƒ»
עם  ישראל בני ביחוד הגבוהה

לעתיד  תהיה הקדושֿברוךֿהוא

תהיה  האלוקות כאשר לבוא,

התורה  ולימוד עיני" "גל בגילוי,

השלימות  בתכלית ÈÙÏ¿ƒיהיה
Èelb‰ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆«ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc וגם ƒ¿ƒƒ«»
בהעלם, הם שכיום הדברים

בידיעת  הוא עליהם והלימוד

בגלוי  יהיו בלבד. המציאות

המהות  זה ].בהשגת לפי ואמנם

במאמר  מדוע לבאר אפשר

("ותן  נעול" "גל על גם מדובר

"גן  על רק ולא בתורתך") חלקנו

כי  במצוותיך") (קדשנו נעול"

בהמשך  בא הנישואין עניין

הקידושין  ÔÂÈkלעניין ,Ï·‡¬»≈»
ÍLÓ‰‰„) ‰Ê ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆¿«∆¿≈
ÔÈÚa ˜¯ ¯a„Ó (eÊ ‰ˆÓ«»¿«≈«¿ƒ¿«
Ï‚c ¯e‡a‰Â) ÏeÚ Ôb«»¿«≈¿«
¯Ó‡n‰a ÏÈÁ˙Ó ÏeÚ»«¿ƒ¿««¬»

ÂÈ¯Á‡lL זו מצה ב'המשך' ∆¿«¬»
הם  הללו המאמרים ששני תר"ם

ממנו  azÒÓ¯חלקים  ,(ƒ¿«≈
¯‡B·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆¿»

‰Ê ¯Ó‡na דיבורֿהמתחיל ««¬»∆
נעול" Ô˙Âc"גן ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈

,E˙¯B˙a e˜ÏÁ שאין אף ∆¿≈¿»∆
המאמר  של העיקרי הנושא זה

ÏeÚ Ô‚c ÔÈÚ‰ ˙·‰a ¯e‡a ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,‡e‰ƒ«¿≈∆ƒ¿«≈≈«¬»«»ƒ¿»¿«»
נע  ל"גל והקדמה הכנה הוא נעול" ש"גן משום רק (ולא ∆¿Êc‰ול").עצמו

Ô˙ÂÏ ÌÈ‡a (EÈ˙BˆÓa eLc˜) ÏeÚ Ô‚c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿«»«¿≈¿ƒ¿∆»ƒƒ¿≈
,˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏ˜ - E˙¯B˙a e˜ÏÁ לימוד של היתרון התורה שזהו ∆¿≈¿»∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

לעיל  כמבואר המצוות קיום Bˆn‰c˙על ‰ÎLÓ‰‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««¿»»¿«ƒ¿
˙eiÁa Ì‰a ÈÁÂc ÔÙB‡a ‡È‰ ,ÔÈLecw‰ ‰NÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆«ƒƒƒ¿∆¿»«»∆¿«

(„ ÛÈÚÒ Ï"Î) [˙]ÈÓÈt וממשיך מגלה המצוות שקיום לעיל כמוסבר ¿ƒƒ¿ƒ
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אּלא ד). סעיף ּבהּניׂשּואין iEliBW(כנ"ל הּוא זה ענין ְִֶָ¤¦ְְִִִֶַָ
.ּבתֹורת חלקנּו ְְְִֵֵֶֶָּדותן

(Â העבֹודה היא נעּול ּדגן גֹו', נעּול ּגל גֹו' נעּול ּגן ְְֲִֶַַַָָָָָוזהּו
ּובפרט  הּתֹורה עסק הּוא נעּול וגל הּמצֹות, ְְְְִִִֵֶַַַָָָּדקּיּום

ּבאֹופן ּפ להיֹות צריכֹות העבֹודֹות ּוׁשּתי הּתֹורה, נימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
ההּולדת  יֹום  ּבעל ּכהֹוראת אריּבער', .41ּד'מלכתחילה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ
חיל  אל מחיל ּדילכּו ּבההילּו הּוא ,42ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

נעּול), (ּגל ּדניׂשּואין להּדרּגא נעּול) (ּגן ּדאירּוסין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָמהּדרּגא
ּדלכתחילה  ּבאֹופן להיֹות צריכים והעלּיה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָׁשההילּו
ׁשּגם  אתערּותאּֿדלעילא, ּובאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאריּבער.
ּתהיה  אּלּו עבֹודֹות ׁשעלֿידי מּלמעלה והּגּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
אריּבער' ה'לכתחילה ּבער ּגם אריּבער', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ'לכתחילה
ּבאֹופן  היא ׁשּכׁשהעבֹודה לזה ּדנֹוסף האדם. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעבֹודת

ּומצאתי  אזי ער43ּדיגעּתי, לפי ׁשּלא היא ּדמציאה , ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
הּדעת  ּבהיסח ּבאה מציאה ׁשהרי המציאה 44הּיגיעה, , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אריּבער'. ּד'לכתחילה ּבאֹופן היא ְְְִִִִֶֶַַָָּגּופא

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּובפרט אּלה, ּבענינים הּדיּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ּבזה, העבֹודה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָעלֿידי
ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו הּׁשלמּות יהיה ׁשאז העתידה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּגאּולה
נעׂשה  וׁשם ― הּמצֹות ׁשלימּות ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָותן

רצֹונ ּכמצות ּתֹורה 45לפני ― הּתֹורה ּוׁשלמ ּות , ְְְְְִֵֶֶַַָָָ
תצא  מאּתי  עּכבן 46חדׁשה ּדלא ּבאֹופן יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
עין  ּכהרף ּד'לכתחילה 47אפילּו ּבאֹופן ּגּופא וזה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

מּמׁש. מּמׁש עין ּכהרף אפילּו עּכבן ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאריּבער',
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בפנימיות. Ê‰אלוקות ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡ ניכר לא אך נמשך שתחילה ∆»∆ƒƒ¿»∆

E˙¯B˙aונרגש  e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈ‡eNÈp‰a ‡e‰ ההמשכה שאז ¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆
ניכרת  האדם בנפש ופעולתה גילוי, לידי באה המצוות ידי על שנמשכה

ונרגשת.

Ïb 'B‚ ÏeÚ Ôb e‰ÊÂ (Â¿∆«»«
,'B‚ ÏeÚ הדברים שני ולכן »

זה  אחר בזה בפסוק »¿Ô‚cבאים
Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ÏeÚ»ƒ»¬»¿ƒ

,˙Bˆn‰ הקידושין Ï‚Âעניין «ƒ¿¿«
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ ÏeÚ»≈∆«»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒƒ«»

הנישואין, ≈¿ÈzLeעניין
˙B„B·Ú‰ המצוות קיום של הן »¬

התורה  לימוד של BÎÈ¯¿̂ƒ˙והן
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆
,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ'c¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
ÌBÈ ÏÚa ˙‡¯B‰k¿»«««

˙„Ïe‰‰ שאמר מהר"ש הרבי «∆∆
שנחשב  הידוע הפתגם את

עבודתו: סדר את למאפיין

אפשר  אי שכאשר אומר העולם

מדלגים  אזי מלמטה ללכת

– אומר ואני לכתחילה מלמעלה

יש  שמלכתחילה היינו אריבער,

המכשולים  מעל להתעלות

ליעד. מעבר »¿ŒÏÚÂולהתקדם
CeÏÈ‰‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«ƒ
,ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈc¿≈¿≈«ƒ∆»ƒ
ועליה  והתקדמות הליכה היינו

לדרגה, «¿»»≈b¯c‰Ó‡מדרגה
(ÏeÚ Ôb) ÔÈÒe¯È‡c¿≈ƒ«»
Ïb) ÔÈ‡eNÈc ‡b¯c‰Ï¿««¿«¿ƒƒ«
‰iÏÚ‰Â CeÏÈ‰‰L ,(ÏeÚ»∆«ƒ¿»¬ƒ»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿∆

¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏc מלכתחילה.ללא מכשול בשום התחשבות ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡·e הזוהר כלשון ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מצידו  למעלה, התעוררות וממשיכה פועלת האדם, מצד למטה, שהתעוררות

וכמבואר  עבודתו את לעבוד כוחות לאדם הנותן הקדושֿברוךֿהוא של

מלמטה  ההתעוררות אופן ולפי בהתאמה היא מלמעלה שההתעוררות בחסידות

של  באופן חיל אל מחיל והולך עבודתו את עושה מצידו האדם וכאשר

גורם  זה הרי אריבער" Èelb‰Â"לכתחילה ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL האלוקי ∆«««¿»»¿«ƒ

,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ' ‰È‰z el‡ ˙B„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«¿≈¬≈ƒ¿∆¿«¿ƒ»«ƒ∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úc '¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'‰ C¯Úa Ìb לכתחילה" שהיא «¿∆∆«¿«¿ƒ»«ƒ∆«¬«»»»

"לכתחילה  אלא והדרגה סדר פי על מסודרת לעבודה ביחס רק לא אריבער"

האדם. שמצד אריבער" ל"לכתחילה ביחס אפילו להגבלות ומעבר אריבער"

ה"אתערותא  שכאשר היינו

יציאה  מתוך היא דלתתא"

האדם, של והגבולות מהגדרים

דלעילא" ה"אתערותא אזי

רק  לא היא זה ידי על שנגרמת

האדם  של להתעוררות יחסית

והגבולות  מהגדרים למעלה אלא

מלמעלה. שהם «¿ÛÒBcכפי
‡È‰ ‰„B·Ú‰LkL ‰ÊÏ»∆∆¿∆»¬»ƒ

ÈzÚ‚Èc ÔÙB‡a יותר יגיעה ¿∆¿»«¿ƒ
רגילה, »¬‡ÈÊמעבודה

‡È‰ ‰‡ÈˆÓc ,È˙‡ˆÓe»»ƒƒ¿ƒ»ƒ
,‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL∆…¿ƒ∆∆«¿ƒ»
ידי  על שבא ושכר מרווח בשונה

מידת  כך המאמץ וכמידת עבודה

זוכים  היגיעה בזכות הרי השכר

המאמץ  ערך לפי שאינו לשכר

מציאה  ÈˆÓ‡‰כמו È¯‰L∆¬≈¿ƒ»
˙Úc‰ ÁÒÈ‰a ‰‡a ולא »»¿∆««««

האדם, מצד מאמץ של כתוצאה

מזו  יתירה «ÈˆÓ‰«¿ƒ‡‰אלא
‡Ùeb עצמהÔÙB‡a ‡È‰ »ƒ¿∆

.'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'cƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
,‰l‡ ÌÈÈÚa ¯eaÈc‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

‰Êa,בפועל·B¯˜a ‰kÊ »∆ƒ¿∆¿»
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ LnÓ«»«¿»»¬ƒ»

˙eÓÏM‰ ‰È‰È Ê‡L של ∆»ƒ¿∆«¿≈
לעיל  המבוארים העניינים שני

EÈ˙BˆÓa eLc˜c,נעול"קידושין E˙¯B˙a,"גן e˜ÏÁ Ô˙Â,נישואין ¿«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿»∆
נעול" Z"גל ˙Bˆn‰ ˙eÓÈÏL שמבקשים התפילה הגאולה כנוסח על ¿≈«ƒ¿

המקדש  בית ¯ˆEBובניין ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ עבודת שאז ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
(וכללות  בשלימות,הקרבנות יהיו המצוות) Zקיום ‰¯Bz‰ ˙eÓÏLe כפי ¿≈«»

שאז  לבוא לעתיד על È‰È‰שנאמר ‰Ê ÏÎÂ ,‡ˆ˙ Èz‡Ó ‰L„Á ‰¯Bz»¬»»≈ƒƒ≈≈¿»∆ƒ¿∆
,ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÚ ‡Ïc ÔÙB‡a ומיד תכף Ùeb‡אלא ‰ÊÂ ¿∆¿…ƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ¿∆»

עצמם המהירות  העיכוב ‡¯ÚaÈ¯',ואי ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'c ÔÙB‡a ללא כלומר ¿∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
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אּלא ד). סעיף ּבהּניׂשּואין iEliBW(כנ"ל הּוא זה ענין ְִֶָ¤¦ְְִִִֶַָ
.ּבתֹורת חלקנּו ְְְִֵֵֶֶָּדותן

(Â העבֹודה היא נעּול ּדגן גֹו', נעּול ּגל גֹו' נעּול ּגן ְְֲִֶַַַָָָָָוזהּו
ּובפרט  הּתֹורה עסק הּוא נעּול וגל הּמצֹות, ְְְְִִִֵֶַַַָָָּדקּיּום

ּבאֹופן ּפ להיֹות צריכֹות העבֹודֹות ּוׁשּתי הּתֹורה, נימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
ההּולדת  יֹום  ּבעל ּכהֹוראת אריּבער', .41ּד'מלכתחילה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ
חיל  אל מחיל ּדילכּו ּבההילּו הּוא ,42ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

נעּול), (ּגל ּדניׂשּואין להּדרּגא נעּול) (ּגן ּדאירּוסין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָמהּדרּגא
ּדלכתחילה  ּבאֹופן להיֹות צריכים והעלּיה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָׁשההילּו
ׁשּגם  אתערּותאּֿדלעילא, ּובאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאריּבער.
ּתהיה  אּלּו עבֹודֹות ׁשעלֿידי מּלמעלה והּגּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
אריּבער' ה'לכתחילה ּבער ּגם אריּבער', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ'לכתחילה
ּבאֹופן  היא ׁשּכׁשהעבֹודה לזה ּדנֹוסף האדם. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעבֹודת

ּומצאתי  אזי ער43ּדיגעּתי, לפי ׁשּלא היא ּדמציאה , ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
הּדעת  ּבהיסח ּבאה מציאה ׁשהרי המציאה 44הּיגיעה, , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אריּבער'. ּד'לכתחילה ּבאֹופן היא ְְְִִִִֶֶַַָָּגּופא

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּובפרט אּלה, ּבענינים הּדיּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ּבזה, העבֹודה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָעלֿידי
ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו הּׁשלמּות יהיה ׁשאז העתידה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּגאּולה
נעׂשה  וׁשם ― הּמצֹות ׁשלימּות ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָותן

רצֹונ ּכמצות ּתֹורה 45לפני ― הּתֹורה ּוׁשלמ ּות , ְְְְְִֵֶֶַַָָָ
תצא  מאּתי  עּכבן 46חדׁשה ּדלא ּבאֹופן יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
עין  ּכהרף ּד'לכתחילה 47אפילּו ּבאֹופן ּגּופא וזה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

מּמׁש. מּמׁש עין ּכהרף אפילּו עּכבן ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאריּבער',
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ועוד.41) .124 ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר ח.42)אגרותֿקודש פד, ב.43)תהלים ו, צז,44)מגילה סנהדרין

ב 45)א. תתשכח, ו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, שם תו"ח ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח

ובכ "מ. פס"ג . תר"ם  זו מצה  ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם פי"ג,46)ואילך. ויק"ר ד. נא, ישעי'

טו).47)ג. ז, (מיכה נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי והרי מא). יב, בא עה"פ ופרש"י (מכילתא מצרים ביציאת שהי' כמו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפנימיות. Ê‰אלוקות ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡ ניכר לא אך נמשך שתחילה ∆»∆ƒƒ¿»∆

E˙¯B˙aונרגש  e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈ‡eNÈp‰a ‡e‰ ההמשכה שאז ¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆
ניכרת  האדם בנפש ופעולתה גילוי, לידי באה המצוות ידי על שנמשכה

ונרגשת.

Ïb 'B‚ ÏeÚ Ôb e‰ÊÂ (Â¿∆«»«
,'B‚ ÏeÚ הדברים שני ולכן »

זה  אחר בזה בפסוק »¿Ô‚cבאים
Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ÏeÚ»ƒ»¬»¿ƒ

,˙Bˆn‰ הקידושין Ï‚Âעניין «ƒ¿¿«
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ ÏeÚ»≈∆«»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒƒ«»

הנישואין, ≈¿ÈzLeעניין
˙B„B·Ú‰ המצוות קיום של הן »¬

התורה  לימוד של BÎÈ¯¿̂ƒ˙והן
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆
,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ'c¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
ÌBÈ ÏÚa ˙‡¯B‰k¿»«««

˙„Ïe‰‰ שאמר מהר"ש הרבי «∆∆
שנחשב  הידוע הפתגם את

עבודתו: סדר את למאפיין

אפשר  אי שכאשר אומר העולם

מדלגים  אזי מלמטה ללכת

– אומר ואני לכתחילה מלמעלה

יש  שמלכתחילה היינו אריבער,

המכשולים  מעל להתעלות

ליעד. מעבר »¿ŒÏÚÂולהתקדם
CeÏÈ‰‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«ƒ
,ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈc¿≈¿≈«ƒ∆»ƒ
ועליה  והתקדמות הליכה היינו

לדרגה, «¿»»≈b¯c‰Ó‡מדרגה
(ÏeÚ Ôb) ÔÈÒe¯È‡c¿≈ƒ«»
Ïb) ÔÈ‡eNÈc ‡b¯c‰Ï¿««¿«¿ƒƒ«
‰iÏÚ‰Â CeÏÈ‰‰L ,(ÏeÚ»∆«ƒ¿»¬ƒ»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿∆

¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏc מלכתחילה.ללא מכשול בשום התחשבות ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡·e הזוהר כלשון ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מצידו  למעלה, התעוררות וממשיכה פועלת האדם, מצד למטה, שהתעוררות

וכמבואר  עבודתו את לעבוד כוחות לאדם הנותן הקדושֿברוךֿהוא של

מלמטה  ההתעוררות אופן ולפי בהתאמה היא מלמעלה שההתעוררות בחסידות

של  באופן חיל אל מחיל והולך עבודתו את עושה מצידו האדם וכאשר

גורם  זה הרי אריבער" Èelb‰Â"לכתחילה ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL האלוקי ∆«««¿»»¿«ƒ

,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ' ‰È‰z el‡ ˙B„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«¿≈¬≈ƒ¿∆¿«¿ƒ»«ƒ∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úc '¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'‰ C¯Úa Ìb לכתחילה" שהיא «¿∆∆«¿«¿ƒ»«ƒ∆«¬«»»»

"לכתחילה  אלא והדרגה סדר פי על מסודרת לעבודה ביחס רק לא אריבער"

האדם. שמצד אריבער" ל"לכתחילה ביחס אפילו להגבלות ומעבר אריבער"

ה"אתערותא  שכאשר היינו

יציאה  מתוך היא דלתתא"

האדם, של והגבולות מהגדרים

דלעילא" ה"אתערותא אזי

רק  לא היא זה ידי על שנגרמת

האדם  של להתעוררות יחסית

והגבולות  מהגדרים למעלה אלא

מלמעלה. שהם «¿ÛÒBcכפי
‡È‰ ‰„B·Ú‰LkL ‰ÊÏ»∆∆¿∆»¬»ƒ

ÈzÚ‚Èc ÔÙB‡a יותר יגיעה ¿∆¿»«¿ƒ
רגילה, »¬‡ÈÊמעבודה

‡È‰ ‰‡ÈˆÓc ,È˙‡ˆÓe»»ƒƒ¿ƒ»ƒ
,‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL∆…¿ƒ∆∆«¿ƒ»
ידי  על שבא ושכר מרווח בשונה

מידת  כך המאמץ וכמידת עבודה

זוכים  היגיעה בזכות הרי השכר

המאמץ  ערך לפי שאינו לשכר

מציאה  ÈˆÓ‡‰כמו È¯‰L∆¬≈¿ƒ»
˙Úc‰ ÁÒÈ‰a ‰‡a ולא »»¿∆««««

האדם, מצד מאמץ של כתוצאה

מזו  יתירה «ÈˆÓ‰«¿ƒ‡‰אלא
‡Ùeb עצמהÔÙB‡a ‡È‰ »ƒ¿∆

.'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'cƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
,‰l‡ ÌÈÈÚa ¯eaÈc‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

‰Êa,בפועל·B¯˜a ‰kÊ »∆ƒ¿∆¿»
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ LnÓ«»«¿»»¬ƒ»

˙eÓÏM‰ ‰È‰È Ê‡L של ∆»ƒ¿∆«¿≈
לעיל  המבוארים העניינים שני

EÈ˙BˆÓa eLc˜c,נעול"קידושין E˙¯B˙a,"גן e˜ÏÁ Ô˙Â,נישואין ¿«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿»∆
נעול" Z"גל ˙Bˆn‰ ˙eÓÈÏL שמבקשים התפילה הגאולה כנוסח על ¿≈«ƒ¿

המקדש  בית ¯ˆEBובניין ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ עבודת שאז ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
(וכללות  בשלימות,הקרבנות יהיו המצוות) Zקיום ‰¯Bz‰ ˙eÓÏLe כפי ¿≈«»

שאז  לבוא לעתיד על È‰È‰שנאמר ‰Ê ÏÎÂ ,‡ˆ˙ Èz‡Ó ‰L„Á ‰¯Bz»¬»»≈ƒƒ≈≈¿»∆ƒ¿∆
,ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÚ ‡Ïc ÔÙB‡a ומיד תכף Ùeb‡אלא ‰ÊÂ ¿∆¿…ƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ¿∆»

עצמם המהירות  העיכוב ‡¯ÚaÈ¯',ואי ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'c ÔÙB‡a ללא כלומר ¿∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
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