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ÌÈÓ האהבה את  לכ ּבֹות  יּוכל ּו לא  ר ּבים  «ƒְְֲִֶַַַָָֹ

יׁשטפ ּוה  לא  ה ּזקן 1ּונהר ֹות  ר ּבנּו ּומבאר  , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ

ּדפר ׁשתנּו א ֹור ' סדרה )2ּב'ת ֹורה  חסידיׁשע  (ּדי ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ה ּפרנסה  טרד ֹות  ּכל  הם  ר ּבים " ְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּמים 

זה  ּכל  ועם  כ ּו', ה ּזה  ע ֹולם  ׁשּבעניני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוה ּמח ׁשב ֹות 

ּבחינת  ׁשהיא  האהבה ", את  לכ ּבֹות  יּוכל ּו ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ"לא 

מ ּיׂשראל  נפ ׁש ּבכל  ׁשּיׁש המס ּוּתרת  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאהבה 

ה ּקּב"ה  לאהבת  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ (ועל  כ ּו' ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבטבע 

לא  ה ּנ"ל  ר ּבים " וה "ּמים  יׂשראל ), ְְְְִִִִֵַַַַַָֹלנׁשמ ֹות 

אהבה  ּבבחינת  ּתמיד  מ ּלהיֹות  לכ ּבֹות ּה ְְְְֲִִִִִַַַָָָיּוכל ּו

נע ׂשה  ה ּנ"ל  ר ּבים " ה "ּמים  ֿ ידי על  ואדר ּבה , ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָכ ּו'.

ה "ּמים  נקראים  ׁשּלכן ּבעב ֹודה , עיל ּוי ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹוספת 

נח " "מי ּבׁשם  ניחא 3ר ּבים " מ ּלׁשֹון - נח  , ְְְִִֵֵַַַַָֹֹ

עיל ּוי.4ּדר ּוחא  ּתֹוספת  נע ׂשה  ֿ ידם  ׁשעל  ּכיון , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחר  ּבמק ֹום  (המבאר  ה ּיד ּוע  מ ּמים 5וכ ּמׁשל  ( ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ

את  ׁשּמֹונעת  סתימה  יׁש ׁשּכא ׁשר  כ ּו', ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָהה ֹולכים 

ּכׁשּמצט ּברים  ֿ ס ֹוף  ֿ ּכל  ס ֹוף  ה ּנה  ה ּמים , ְְְִִִִִֵֶַַַָהיל ּו

ּבֹוקעים  ׁשה ּמים  ּבלבד  זֹו לא  ה ּנה  מים , ְְִִִִִִֵֶַַַַֹריּבּוי

ה ּסתימה  ֿ ידי ׁשעל  א ּדר ּבה , א ּלא  ה ּסתימה , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת 

ׁשּגם  ועד  יֹותר , ּבת ֹוקף  ה ּמים  היל ּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַנע ׂשה 

ּומ ֹוסיפה  ה ּמים  עם  זֹורמת  עצמ ּה ְְִִִִֶֶַַַַָָָה ּסתימה 

ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ה ּמים . הליכת  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַּבת ֹוקף 

על  ּדקאי  ה ּנ"ל , ר ּבים " ּד"מים  ּוסתימה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלהעלם 

ּבפרט , ה ּפרנסה  וטרד ֹות  ּבכלל  ה ּבהמית  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָנפ ׁש

האהבה  למדרגת  ה ּנׁשמה  ּבאה  ֿ ידם  על  ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּדוקא 

" מאד .6ּד"בכל  ְְִֶָֹ
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השירים': ב'שיר  נאמר 

‡Ï ˙B‰e ‰‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa ÌÈÓ«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»¿»…
‰eÙËLÈ1, לאש נמשלה ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש ישראל  בני  אהבת כלומר , ƒ¿¿»

ויבטלו  ישטפו  לא נהרות וגם אותה יכבו  לא  רבים מים שגם וחזקה גדולה

‰Ô˜fאותה, ea ‡Óe¿»≈«≈«»≈
'B‡ ‰B˙'a חסידות מאמרי  ספר  ¿»

בחומשים  התורה פרשיות על  שלו 

ושמות פרשת e˙LÙc2בראשית ¿»»»≈
„Ò‰נח ÚLÈ„ÈÒÁ Èc) פרשת ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿»

החסידית  ÌÈa")השבוע ÌÈn"L∆«ƒ«ƒ
‰Òt‰ ˙B„Ë Ïk Ì‰≈»ƒ¿««¿»»
ÌÏBÚ ÈÈÚaL ˙BLÁn‰Â¿««¬»∆¿ƒ¿¿≈»

'eÎ ‰f‰ את ומייגעות שמטרידות «∆
מסור  להיות קשיים לו  וגורמות האדם

ה', Ê‰לעבודת Ïk ÌÚÂ למרות ¿ƒ»∆
רבות eÏÎeÈשהטרדות ‡Ï"…¿

‡È‰L ,"‰‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ¿«∆»«¬»∆ƒ
‰‰‡‰ ˙ÈÁa'לה˙zeÒÓ‰ ¿ƒ«»«¬»«¿∆∆

ונסתרת  נעלמת היא כלל  שבדרך 

Ï‡NiÓ LÙ ÏÎa LiL∆≈¿»∆∆ƒƒ¿»≈
'eÎ ÚËa'ה מאהבת בשונה ¿∆«

התבוננות  ידי  על  ו 'נולדת' שמתעוררת

האדם Ú‚Baשל  ‰ÊŒCcŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿≈«
˙BÓLÏ ‰"aw‰ ˙‰‡Ï¿«¬««»»¿ƒ¿

Ï‡NÈ בשלימותה נשארת היא שגם ƒ¿»≈
ה"מים  שבגלל  למרות נפגמת ולא

ה' את לעבוד  מתקשה האדם רבים"

‰Ï"pכראוי ), "ÌÈa ÌÈn"‰Â¿««ƒ«ƒ««
הזה  העולם וענייני  הפרנסה טרדות

d˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï אש את …¿¿«»
כל  של  בלבו  המסותרת לה' האהבה

lÓ˙ÈÁaיהודי  „ÈÓz ˙BÈ‰ ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«
‰‰‡ונרגשת eÎ'.גלוייה «¬»

,‰a„‡Â שה"מים בלבד  זו  לא ¿«¿«»
אלא  האהבה את יכבו  לא רבים"

שמחזק  לגורם יהפכו  הם להיפך ,

כי  לה' האהבה את ≈¿»È„ÈŒÏÚומגביר 
Ï"p‰ "ÌÈa ÌÈn"‰ דווקא ««ƒ«ƒ««

לעבודת  וההתמסרות ה' שאהבת בגלל 

מניעות  על  להתגבר  צורך  עם היא ה'

ÈeÏÈÚועיכובים ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ
"Á ÈÓ" ÌLa "ÌÈa ÌÈn"‰ ÌÈ‡˜ ÔÎlL ,‰„BÚa3, »¬»∆»≈ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈≈…«

‡Áec ‡ÁÈ ÔBLlÓ  Á4, של נחת ש'מים' לכך  והטעם רוח, …«ƒ¿«¿»¿»
המורה  לשון  חיובי , בכינוי  נקראים ה' לעבודת מפריעות שלכאורה טרדות

הוא ועונג , נחת ÈeÏÈÚעל  ˙ÙÒBz ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ÔÂÈk הצורך כי  ≈»∆«»»«¬∆∆∆ƒ
ה' בעבודת ולהשתדל  להתאמץ לאדם גורם ועיכובים מניעות על  להתגבר 

שאת. ביתר  ה' ««»¿ÏLnÎÂובאהבת
Á‡ ÌB˜Óa ‡Ó‰) Úe„i‰5 «»««¿…»¿»«≈

החסידות  ÌÈnÓבתורת (ƒ«ƒ
ÌÈÎÏB‰‰וזורמיםL‡kL ,'eÎ «¿ƒ∆«¬∆

‰ÓÈ˙Ò LÈ ומעצור סכר  כמו  ≈¿ƒ»
ÌÈn‰ CeÏÈ‰ ˙‡ ˙ÚBnL∆««∆ƒ««ƒ

נעצרת, ŒÏkŒÛBÒוהזרימה ‰p‰ƒ≈»
ÌÈÓ ÈeaÈ ÌÈaËˆnLk ÛBÒ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הסכר , Ïa„מאחורי  BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
‰ÓÈ˙q‰ ˙‡ ÌÈÚ˜Ba ÌÈn‰L∆««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

לסכר , מבעד  «∆‡l‡וזורמים
‰ÓÈ˙q‰ È„ÈŒÏÚL ,‰ac‡«¿«»∆«¿≈«¿ƒ»

CeÏÈ‰ ‰NÚזרימתÌÈn‰ «¬∆ƒ««ƒ
˙BÈ Û˜B˙a המים זרימת מאשר  ¿∆≈

הסכר , שנבנה ÌbLלפני  „ÚÂ¿«∆«
dÓˆÚ ‰ÓÈ˙q‰ או אבנים אותם «¿ƒ»«¿»

מפני  מעצור  ששימשו  עצמם עפר 

החזק  בזרם נסחפים המים זרימת

עצמה ‰ÌÈnוהסתימה ÌÚ ˙ÓBÊ∆∆ƒ««ƒ
˙ÎÈÏ‰ Û˜B˙a ‰ÙÈÒBÓeƒ»¿∆¬ƒ«

ÌÈn‰ הזרם עם הנסחפים הדברים ««ƒ
ונמצא מגב  הזרימה, עוצמת את ירים

שאינו  רק לא עצמו  המונע שהדבר 

מגביר . אלא ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰מונע
‰ÓÈ˙Òe ÌÏÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿∆¿≈¿ƒ»

Ï"p‰ "ÌÈa ÌÈÓ"c של ¿«ƒ«ƒ««
וההעלמות  והעיכובים המניעות

ה', עבודת על  ≈«¿È‡˜cוההסתרים
היא  האמורים רבים" ב"מים הכוונה

ÏÏÎaעל  ˙ÈÓ‰a‰ LÙ עצם ַ∆∆««¬ƒƒ¿»
היא  בהמית נפש יש שלאדם העובדה

ה' לעבודת והפרעה מניעה כבר 

ËÙa ‰Òt‰ ˙B„ËÂ שהם ¿ƒ¿««¿»»ƒ¿»
וחמורה, גדולה יותר  עוד  מניעה

Ì„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL המניעות ֿ ידי  על  ∆«¿»«»»
‰ÓLp‰והעיכובים ‰‡a בסופו »»«¿»»
דבר  ‰‡‰‰של  ˙‚„ÓÏ¿«¿≈«»«¬»

"E„‡Ó ÏÎ"c6. גבול ללא "מאד ", של  באופן  אהבה ƒ¿»¿…∆
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כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג מים רבים וגוה "מאמר ד'    

ה   ...............................  ה"תשכ'ה ,מרחשון 'ד, נח בת פרשתש

)ד  ח מרחשון"מבה, פרשת בראשיתשבת שיחת, 

בי  ...........................................................  ה"כתש'ה

)ה יז  ..........  ה"תשכ'ה, מרחשון' ד, שיחת שבת פרשת נח

)ו  זכ  ..  ב''תשנ'ה ח מרחשון"מבה, פ בראשית"שמשיחת

)ז  ב"תשנ'ה ח מרחשון"דר' א, נח' פ' יום גשיחת  

לו  .....................................  ללית לאורחים שיחיוביחידות כ

)ח מה  ................  ב''תשנ'מרחשון ה' ד, פ נח"משיחות ש

)ט דנ  .............................  וטכרך  נחפרשת שיחות -לקוטי  

)י המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

נט  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)יא  ס  ..........................  פרשת נח –ילקוט גאולה ומשיח

)יב אס  ....................  נחפרשת  לשבועיומי ש חומ ישיעור

)יג  פז  ..........................  לשבוע פרשת נחשיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

פח  ................................................  לשבוע פרשת נח 

)טו  צז  ........................  לשבוע פרשת נח" היום יום"לוח

)טז ק  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – גק  .......................  לשבוע פרשת נחפרקים ליום ' ג

)יח –  קצ   .....................  לשבוע פרשת נחפרק אחד ליום

)יט – כר  ..........................  לשבוע פרשת נחות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

כבר  .........................................  ופרק  שיר השירים, גפרק  הרמיי

)כא  גיטיןמסכת  –משניות  

כדר  ........................................................ביאור קהתי



)כב  לאר  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כג  עם ביאורים מנחותמסכת  

לבר  .....................................................  סדעד דף  חנמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

סר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה אונאה/מכירהת רוך הלכושולחן ע  

סר  ........................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כו אם יתן איש את כל הון ביתוה "ד אור תורה  

סגר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

חסר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כח ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

טסר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

טסר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

ער  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא צ"רחת'ה –ם מאמריספר ה  

בער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

וער  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

זער  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לד חרע  ........................................חומש לקריאה בציבור

הפר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  ופר  ..................................  לשבוע פרשת נחלוח זמנים

)לז פזר  .....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו  

‰p‰Â ׁשה "ּמים ּבלבד  זֹו (ׁשּלא  לזה   ה ּדר ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

א ּלא  האהבה , את  יכ ּבּו לא  ְֲִֶֶַַַָָָֹר ּבים "

– היא  יֹותר ) עמ ּוקה  אהבה  ׁשּיע ֹורר ּו ְְְֲֲִֵֶַַַָָָא ּדר ּבה ,

ה ּתבה " אל  ּבתב ֹות 7"ּבא  ּולה ּכנס  לבא  הינּו, , ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

האהבה .8ה ּתפ ּלה  ענין ּפֹועלת  ׁשּתפ ּלה  ּכיון , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העב ֹודה ' ּב'ק ּונטרס  ּבאריכ ּות  ׁשעיקר 9וכ ּמבאר  , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּפּולחנא  ּדלית  האהבה , ענין ה ּוא  ְְְֲֲִֵַַָָָָָָהעב ֹודה 

ּדרחימ ּותא  ה ּיראה 10ּכפ ּולחנא  ׁשענין (והינּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

יראה  ׁשהרי ּדוקא , ה ּתפ ּלה  לעב ֹודת  ׁשּי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו

עב ֹודת  ואיל ּו ה ּיֹום , ּכל  להיֹות  (ויכ ֹולה ) ְְְֲִִִִַַָָָצריכה 

האהבה ). ענין את  לע ֹורר  היא  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָה ּתפ ּלה 

טע ּות CÈLÓÓeב ) וזה ּו ׁשם : א ֹור ' ּב'ת ֹורה  «¿ƒְְֶָָָ

ׁשאין  ׁשּבדע ּתם  עסקים ' ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָה 'ּבעלי

אהלים ', ה 'ּיֹוׁשבי ּכמ ֹו ּכ ֿ ּכל  להת ּפּלל  ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹיכ ֹולים 

להת ּפּלל  יכ ֹולים  ׁשהם  ה ּוא , נהפ ֹוך  א ּדר ּבה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָּכי

ּדוקא  הח ׁש מ ּתֹו ה ּוא  הא ֹור  יתר ֹון ּכי ְְִִִֵֶַַָָֹיֹותר ,

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו 11כ ּו'. ְְִֶֶֶֶֶַַַָֹ

יׁש עסקים ' 'ּבעלי ׁשּגם  ֿ ט ֹובים  וימים  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבׁשּבת ֹות 

עב ֹודת  ענין מ ּוטל  עליהם  ה ּנה  ּפנאי, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלהם 

ׁשּבכדי  ּומ ּובן, עז. ויתר  ׂשאת  ּביתר  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָה ּתפ ּלה 

וימים ֿ ּבׁשּבת ֹות  ה ּתפ ּלה  עב ֹודת  להיֹות  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּתּוכל 

ּבימי  ּגם  זֹו עב ֹודה  ׁשּתהיה  ּבהכרח  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָט ֹובים ,

יאכל  ׁשּבת  ּבערב  ׁשּטרח  "מי ּדוקא  ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהח ֹול ,

ּכפ ׁשּוט ּה,12ּבׁשּבת " ּדׁשּבת  לאכילה  ּבנֹוגע  ּוכמ ֹו , ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ׁשּיכ ּות  יׁשנּה ׁשהרי ּדׁשּבת , ל ּתפ ּלה  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ

ּכמבאר  ּדׁשּבת , ּוסע ּוד ֹות  ּדׁשּבת  ּתפ ּלֹות  ְְְְְִֵַַַָָָֹּבין

ּברכ ֹות 13ּבחסיד ּות  ּבד ּוגמת  הן ּדׁשּבת  ׁשה ּתפ ּלֹות  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

הח ֹול  ּבימי ׁשּגם  מ ּובן, ּומ ּזה  ה ּסע ּוד ֹות . ְִִֵֶֶַַַַָעל 
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השבת, לפני  הכנה Ìbומחייבת Ck»«
˙aLc ‰lÙzÏ Ú‚Ba היא שאף ¿≈««¿ƒ»¿«»

השבת, לפני  הכנה ומחייבת דורשת

בשבת  התפילה שעבודת כדי  ולכן 

בעבודת  לעסוק יש כראוי , תהיה

החול  בימות גם ≈¬∆È‰Lהתפילה
˙eÎiL dLÈ ומהות בתוכן  פנימית ∆¿»«»

aLc˙העניינים ˙BlÙz ÔÈa≈¿ƒ¿«»
‡Ók ,˙aLc ˙B„eÚÒe¿¿«»«¿…»

˙e„ÈÒÁa13˙aLc ˙BlÙz‰L «¬ƒ∆«¿ƒ¿«»
ÏÚ ˙BÎa ˙Ó‚e„a Ô‰≈¿¿«¿»«

˙B„eÚq‰' מצותיך ב'דרך  וכמבואר  «¿
"כמו  צדק': ה'צמח לאדמו "ר 

לברך  צריכים היו  כהנים שבאכילת

המשכת  יהיה זה ידי  שעל  כדי  תחלה,

להמשיך  כח לו  ושיהיה סוף, אין  אור 

שיוכל  כדי  כן  כמו  האכילה. ע"י 

תענוג  את שבת עונג  ע"י  להמשיך 

להתפלל  מקודם צריך  הנ "ל  עליון 

תפלה  בלא בשבת יאכל  שאם בכוונה.

ויתפשט  כלום, יעשה לא בכוונה

בחיצוניות  המאכל  של  הגשמי  התענוג 

בתפלה  תחלה יתעורר  כאשר  זולתי  ...

כמו  העליון . העונג  את באכילתו  אח"כ  ימשיך  אזי  בכוונה, התפלה בקריאת

דתפלה  הקריאה בשבת כן  כמו  תחלה, הברכה דכהנים הזבח בבשר  שהיה

השבת  שסעודות כשם – ולענייננו  בשבת") האכילה מצות על  ברכה כמו  הוא

הכנה  דורשת שבת של  התפילה עבודת גם כך  השבת, מלפני  הכנה דורשות
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ז      

'ּבעלי  אצל  (ּגם  ה ּתפ ּלה  עב ֹודת  להיֹות  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָצריכה 

להם  ׁשאין ּכיון הח ֹול , ׁשּבימי  א ּלא  ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעסקים ').

,ּכ ֿ ּכל  ּבזמן ּבאריכ ּות  אינּה העב ֹודה  אזי ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָּפנאי,

ל ֹומר  [ויׁש ּבכ ּונה  מעט  ט ֹוב  ה ּכּונה , היא  ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָוהעיקר 

ּגם  להיֹות  צריכה  ּבּזמן) (ּגם  אריכ ּות  קצת  ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָא ׁשר 

ּכיון  ה ּתבה , לפני ירד ּו לא  ורק  הח ֹול , ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּבימי

ּגם  ׁשּיֹוציא ּו עד  ּכ ֿ ּכל  להארי יכ ֹולים  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשאינם 

ׁשּיׁש ּכא ּלּו ׁשּיׁשנם  ּדכיון ח ֹובתם , ידי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאחרים 

א ֹו 'מל ּמדים ' ּכמ ֹו יֹותר , להארי ּפנאי ְְְְְֲִִֵֶַַַָלהם 

ׁשהם  מ ּוטב  הרי אביהם ', ׁשלחן על  ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֻ'סמ ּוכים 

ה ּתבה ]. לפני הע ֹוברים  ְְְִִִֵֵַָָיהיּו

‰fÓe יֹוׁשבי' ׁשאצל  נֹוספת , ה ֹוראה  מ ּובן ƒ∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

מק ֹום  אין מ ּלכתחילה  ה ּנה  ְְִִִִֵֵַָָָֹאהלים '

עסקים ' 'ּבעלי אצל  ׁשרק  והינּו, ּכזֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָלטע ּות 

להת ּפּלל  יכ ֹולים  ׁשאין טע ּות  להיֹות  ְְְְְִִִֵֵֶַָָיכ ֹולה 

'יֹוׁשבי  אבל  אהלים ', ה 'ּיֹוׁשבי ּכמ ֹו ּכ ֿ ְְְֲִֵֵַָָָָֹּכל 

ׁשאדם  אף  ּגּופא , אצלם  אפיל ּו ה ּנה  ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאהלים '',

עצמ ֹו אצל  ּכזֹו.14קר ֹוב  טע ּות  להיֹות  יכ ֹולה  לא  , ְְְִֵֶַָָָָֹ

מאריכים  ׁשאינם  אהלים ' 'יֹוׁשבי יׁשנם  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹואם 

ׁשאין  יֹודעים  ה ּנ"ל  א ֹור ' מה 'ּתֹורה  ה ּנה  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּתפ ּלה ,

להארי צריכים  ׁשאינם  ּכזֹו לטע ּות  מק ֹום  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנתינת 

ׁשּכיון  ׁשח ֹוׁשבים  ּכא ּלּו ּׁשּיׁש ּומה  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּתפ ּלה .

ואין  ּבּתפ ּלה  מאריכים  ׁשאינם  זמן מ ׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכבר 

עם  ׁשּמס ּכימים  ראיה  זֹו הרי זה , על  ְְֲִִִִֵֶֶַַָָמ ֹוחים 

ֿ ידי  על  מאז, ה ּדבר  ה ּובהר  ּכבר  הרי ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָהנהגתם ,

מק ֹום  נתינת  ׁשאין א ֹור ', ּב'ת ֹורה  ה ּזקן ְְִֵֵֵֶַַַָָָר ּבנּו

ר ּבנּו ּובין ׁשּבינֹו ענין זה  והרי ּבזה , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלטע ּות 

ער  זאל  - להנהגת ֹו טעמים  ל ֹו יׁש ואם  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָה ּזקן.

היא  טענת ֹו אם  ה ּזקן, ר ּבנּו עם  א ֹויס 'טענה 'ן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָזי

א ּלא  ׁשאינּה א ֹו ּתיר ּוץ , ה ּוא אמנם  [ואם  אמתלא  ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

הה ּמנע ּות  על  זאת  לנּצל  ּבמק ֹום  ה ּנה  - זי א ֹויס 'טענה 'ן ׁשּביכל ּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכזה 

ואכן  כ ּו']. ּבחסיד ּות  הבנה  ּתֹוספת  על  זאת  לנּצל  מ ּוטב  ה ּתפ ּלה , ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמעב ֹודת 

ּבמיע ּוט  זאת  לפע ֹול  ׁשּיכ ֹולים  ׁשח ֹוׁשבים  וא ּלּו ּבזמן. אריכ ּות  להיֹות  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָֹצריכה 
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וש"נ.14) ע "ב . ריש כה, יבמות

    
החול . ימות של  התפילה ‰ÏBÁבעבודת ÈÓÈa ÌbL ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ≈«

Ìb) ‰lÙz‰ ˙„BÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ אפילו'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' Ïˆ‡ ¿ƒ»ƒ¿¬««¿ƒ»«≈∆«¬≈¬»ƒ
בפרנסתם). טרודים החול  ÔÈ‡Lשבימות ÔÂÈk ,ÏBÁ‰ ÈÓÈaL ‡l‡∆»∆ƒ≈«≈»∆≈

È‡t Ì‰Ï,בתפילה ÔÓÊaלהאריך  ˙eÎÈ‡a dÈ‡ ‰„BÚ‰ ÈÊ‡ »∆¿«¬«»¬»≈»«¬ƒ«¿«
,‰ek‰ ‡È‰ ˜ÈÚ‰Â ,CkŒÏk»»¿»ƒ»ƒ««»»

‰eÎa ËÚÓ BË לפתגם בהתאם ¿«¿«»»
שלא  מהרבה בכוונה מעט "טוב

‡Lבכוונה" ÓBÏ LÈÂ] על אף ¿≈«¬∆
היא  החול  בימות האריכות שעיקר  פי 

בזמן , אריכות דוקא ולאו  הלב בכוונת

ֿ מקום (Ìbמכל  ˙eÎÈ‡ ˙ˆ¿̃»¬ƒ«
ÈÓÈa Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ (ÔÓfa«¿«¿ƒ»ƒ¿«ƒ≈

e„È ‡Ï ˜Â ,ÏBÁ‰ בעלי «¿«…≈¿
פנאי  להם שאין  ≈¿ÈÙÏƒהעסקים

ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ÔÂÈk ,‰z‰«≈»≈»∆≈»¿ƒ
CkŒÏk CÈ‡‰Ï כזו רבה במידה ¿«¬ƒ»»

È„È ÌÈÁ‡ Ìb e‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¬≈ƒ¿≈
el‡k ÌLiL ÔÂÈÎc ,Ì˙BÁ»»¿≈»∆∆¿»»≈
˙BÈ CÈ‡‰Ï È‡t Ì‰Ï LiL∆≈»∆¿«¿«¬ƒ≈
העסקים, בעלי  להאריך  שיכולים מכפי 

'ÌÈ„nÏÓ' BÓk לתלמידים מורים ¿¿«¿ƒ
B‡ואברכים ÏÚבחורים ÌÈÎeÓÒ'¿ƒ«

'Ì‰È‡ ÔÁÏL צריכים ואינם À¿«¬ƒ∆
לפרנסתם, ËeÓלדאוג  È‰ עדיף ¬≈»

ÈÙÏ ÌÈBÚ‰ eÈ‰È Ì‰L∆≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈
‰z‰ עם אבל  העסקים, בעלי  ולא «≈»

להאריך  צריכים העסקים בעלי  גם זאת

החול . בימות גם לפחות קצת בתפילה

‰fÓe לעיל חובתם מהאמור  אודות ƒ∆
התפילה  בעבודת לעסוק עסק בעלי  של 

ÙÒB˙,באריכות ‰‡B‰ ÔeÓ»»»∆∆
‰p‰ 'ÌÈÏ‰‡ ÈLBÈ' Ïˆ‡L∆≈∆¿≈…»ƒƒ≈
˙eÚËÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»≈»¿»

BÊk בתפילה,שאינם להאריך  יכולים »
ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜L ,eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆«¬≈

'ÌÈ˜ÒÚבפרנסתם ÏBÎÈ‰הטרודים ¬»ƒ¿»
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ˙eÚË ˙BÈ‰Ïƒ¿»∆≈¿ƒ

CkŒÏk Ïlt˙‰Ï של מידה באותה ¿ƒ¿«≈»»
‡‰ÌÈÏ',אריכות ÈLBi'‰ BÓk¿«¿≈…»ƒ

‰p‰ ,''ÌÈÏ‰‡ ÈLBÈ' Ï‡¬»¿≈…»ƒƒ≈
‡Ùeb ÌÏˆ‡ eÏÈÙ‡,עצמםÛ‡ ¬ƒ∆¿»»«

BÓˆÚ Ïˆ‡ B˜ Ì„‡L14 ∆»»»≈∆«¿
עלול  אישיות ופניות נגיעות ובגלל 

eÚË˙לטעות, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï…¿»ƒ¿»

BÊk.מלכתחילהÌÈÎÈ‡Ó ÌÈ‡L 'ÌÈÏ‰‡ ÈLBÈ' ÌLÈ Ì‡Â »¿ƒ∆¿»¿≈…»ƒ∆≈»«¬ƒƒ
‰lÙza,מה ÔÈ‡Lמשום ÌÈÚ„BÈ Ï"p‰ 'B‡ ‰Bz'‰Ó ‰p‰ «¿ƒ»ƒ≈≈«»««¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˙È˙מלכתחילהCÈ‡‰Ï ÌÈÎÈˆ ÌÈ‡L BÊk ˙eÚËÏ ¿ƒ«»¿»»∆≈»¿ƒƒ¿«¬ƒ
‰lÙza.בתפילה להאריך  עליהם בוודאי  el‡kאלא LiM ‰Óe «¿ƒ»«∆≈»≈

ÌÈLBÁL בטעותkL ÔÂÈkL ∆¿ƒ∆≈»∆¿»
ÔÓÊ CLÓארוכה ‡ÌÈתקופה  ∆∆¿«≈»

ÌÈÁBÓ ÔÈ‡Â ‰lÙza ÌÈÎÈ‡Ó«¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈ƒ
‰È‡ BÊ È‰ ,‰Ê ÏÚ«∆¬≈¿»»

Ì˙‚‰‰ ÌÚ ÌÈÓÈkÒnL שלא ∆«¿ƒƒƒ«¿»»»
בתפילה, ‰‰eלהאריך  k È‰¬≈¿»¿«

ea È„ÈŒÏÚ ,Ê‡Ó c‰«»»≈»«¿≈«≈
ÔÈ‡L ,'B‡ ‰B˙'a Ô˜f‰«»≈¿»∆≈
,‰Êa ˙eÚËÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿»»∆
ea ÔÈe BÈaL ÔÈÚ ‰Ê È‰Â«¬≈∆ƒ¿»∆≈≈«≈

Ô˜f‰ רבינו כלפי  אחריותו  כלומר , «»≈
המחאה. מאי  דבר  ללמוד  לו  ואין  הזקן 

ÌÈÓÚË BÏ LÈ Ì‡Â סיבות ¿ƒ≈¿»ƒ
להאריך B˙‚‰‰Ïוצידוקים שלא ¿«¿»»
CÈÊבתפילה Ú Ï‡Ê »∆ƒ
ÒÈB‡Ô'‰ÚË' את להשמיע עליו  ¿«∆

ו 'להסתדר ' eaטענותיו  ÌÚƒ«≈
,Ô˜f‰ ולבחון B˙ÚËולברר  Ì‡ «»≈ƒ«¬»

ıeÈz ÌÓ‡ ‡È‰, אמיתי וצידוק ƒ»¿»≈
‡Ï˙Ó‡ ‡l‡ dÈ‡L B‡∆≈»∆»¬«¿»

חובתו  ממילוי  Ì‡Â]¿ƒוהתחמקות
BzÏÎÈaL ‰Êk ‡e‰»∆∆ƒ»¿

CÈÊ Ô'‰ÚË'ÒÈB‡ את לטעון  ¿«∆ƒ
- עצמו  את ולהצדיק ≈p‰ƒ‰טענותיו 

˙‡Ê ÏvÏ ÌB˜Óa היכולת את ƒ¿¿«≈…
נימוקים  ולהרצות טענות לטעון  שלו 

˙„BÚÓ ˙eÚn‰‰ ÏÚ««ƒ»¿≈¬«
˙‡Ê ÏvÏ ËeÓ ,‰lÙz‰ את «¿ƒ»»¿«≈…
נימוקים ולהשמיע לטעון  »ÏÚהיכולת

.['eÎ ˙e„ÈÒÁa ‰‰ ˙ÙÒBz∆∆¬»»«¬ƒ
ÔÎ‡Â למעשה˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÈ‡גם רק ÔÓÊaבתפילה ולא ¬ƒ«¿«
הלב. בכוונת

ÌÈÏBÎiL ÌÈLBÁL el‡Â¿≈∆¿ƒ∆¿ƒ
˙‡Ê ÏBÚÙÏ על שפועלים מה את ƒ¿…
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ח  

א ּלא  ּכן, האמת  אין - ּבכ ּונה  מעט  ט ֹוב  ְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָזמן,

ּבּכּונה , ּגם  חסר  אזי ּבזמן, ממעטים  ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכא ׁשר 

אריכ ּות  ה ּדֹור ׁשת  ּבהת ּבֹוננּות   צ ֹור יׁש ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַּובאמת 

ּב'א ּגרת  ה ּזקן ר ּבנּו מ ּדברי והראיה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזמן.

ׁשעה 11ה ּקד ׁש'  ער" ּבּתפ ּלה  להארי ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

זאת  לפע ֹול  יכ ֹולים  היּו ואם  לפח ֹות ", ְְְְֱִִִֶָָָֹּומחצה ,

ּובפרט  - ּדֹור ׁש ה ּזקן ר ּבנּו היה  לא  זמן, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּבמיע ּוט 

זאת  וע ֹוד  זמן. אריכ ּות  ּדוקא  - ּכזה  ְְְְֲִֶֶַַָָֹּבת ֹוקף 

מאריכים  אינם  הם  ׁשאם  אהלים ', ל 'יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבנֹוגע 

ׁשּלמדים  אחרים  על  ּגם  ּפֹועל  זה  הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבּתפ ּלה ,

ׁשּיׁש15מהם  אהלים ' ה 'ּיֹוׁשב  אם  ֿ וחמר : ּובקל  , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

מי  הרי - מס ּוים  זמן ּבמ ׁש מת ּפּלל  ּפנאי, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָל ֹו

זמן  ּבמ ׁש ּתפ ּלת ֹו להיֹות  יכ ֹולה  ּפנאי, ל ֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשאין

מ ּזה . ִֶָָקצר 

'ּבעלי LÈÂג ) ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  ּבבא ּור  לה ֹוסיף  ¿≈ְְֲִִֵֵַַָ

ר ּבים ), (ל ׁשֹון אהלים ' ו'יֹוׁשבי ְְְֲִִִֵַָָֹעסקים '

יחיד ). (ל ׁשֹון אהל ' ו'יֹוׁשב  עסק ' 'ּבעל  ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹולא 

ה ּזקן  ר ּבנּו ּׁשּכתב  מה  זה  ׁשאין ׁשאף  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובהק ּדמה ,

ּבחר  צדק ' ׁשה 'ּצמח  ּכיון ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעצמ ֹו,

ו'ל ּקּוטי  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  והד ּפיסם  א ּלּו ְְְְִִִֵֵַָָָ'ה ּנח ֹות '

א ׁשר 16ּתֹורה ' ּובפרט  ּבד ּיּוק . ּבוּדאי זה  הרי , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ

צדק ' ּדה 'ּצמח  ה ּקד ׁש' מהם 17(ּכ'א ּגרת  הר ּבה  ( ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

וה ּגיהם . עליהם  ע ּיּונֹו עין ּבעצמ ֹו ז"ל  ר ּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׂשם 

חסיד ּות . ֿ ּפי על  ר ּבים , ל ׁשֹון אהלים ', 'יֹוׁשבי ּׁשּכת ּוב  מה  לד ּיק  יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּוביֹותר 

הם  ׁשהעסקים  לפי זה  הרי ר ּבים , ל ׁשֹון עסקים ' 'ּבעלי ּׁשּנאמר  מה  ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדב ׁשלמא 

הר ּב ר ׁשּות  ענין ׁשּזה ּו הע ֹולם , ּדפר ּודא ּבעניני ט ּורי '(יֹוׁשבי)18ים , אבל  , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אחת  ּתֹורה  היא  ה ּתֹורה  הרי ּתֹורה , ׁשל  אהלים  על  ׁשּקאי ׁשל 19אהלים ', ענין , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּכת ּוב  ּבמה  ה ּבא ּור  ּבהק ּדם  ויּובן ר ּבים . ל ׁשֹון 'אהלים ' נאמר  ול ּמה  20אחד ּות , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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בענין 15) מתבונן שהוא יחשוב  שהרואה כדי  הטלית, תחת שעה  חצי  לישון אפילו שכדאי  אומרים, היו שפעם כך, כדי  ועד

שלכתחילה  (אף  הזולת על הפעולה שתהי ' להשתדל יש - אצלו חסר כאשר גם כלומר: כן. הוא גם יעשה זה ובגלל עמוק ,

- מנחם תורת (ראה הידוע  כהסגנון - להיות צריך ובהשומעים").הרי  בי  שיפעול "יה"ר וש"נ): שנד. ע ' ריש היומן רשימת

מוגה. בלתי  מהנחה א.16)- אדר יד יום" "היום ואילך. תקסא ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אגרותֿקודש הועתקה 17)ראה

שבט . ג יום" ב "היום הועתק  שלד. ע ' ח "א הזקן אדמו"ר באגרותֿקודש - ולאח "ז לדרמ "צ . המו"ל תניא 18)בהקדמת ראה

ועוד.19)ספל"ג. מט . יב , כז.20)בא כה, תולדות

    
התפילה אריכות ÔÓÊ,ידי  ËeÚÈÓa זמן בתוך  אך  כדבעי  הלב כוונת ידי  על  ¿ƒ¿«

של  בנימוק ‡l‡קצר , ,Ôk ˙Ó‡‰ ÔÈ‡  ‰eÎa ËÚÓ BË לאמתו ¿«¿«»»≈»¡∆≈∆»
דבר  Ó‡e˙של  ,‰eka Ìb ÒÁ ÈÊ‡ ,ÔÓÊa ÌÈËÚÓÓ L‡k«¬∆¿«¬ƒ«¿«¬«»≈«««»»∆¡∆
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‰È‡‰Â .ÔÓÊ ˙eÎÈ‡ שיש ¬ƒ¿«¿»¿»»
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הללו . המאמרים של  בלשונות
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‡ÓÏLc .˙e„ÈÒÁ ÈtŒÏÚ«ƒ¬ƒ¿ƒ¿»»

ומתקבל  מובן  הדבר  היה »Ó‰לכאורה
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È‰ ,‰Bz ÏL ÌÈÏ‰‡…»ƒ∆»¬≈
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e˙kL20 אבינו ˜ÚÈÂביעקב ∆»¿«¬…
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ט      

ר ּבֹותינּו ּופר ׁשּו אהלים , יֹוׁשב  ּתם  איׁש ְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹויעקב 

ּגם 21ז"ל  ׁשּמר ּמז עבר , ׁשל  ואהל ֹו ׁשם  ׁשל  אהל ֹו ְְֳֳֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכפי  ֿ ּפה , ׁשּבעל  ות ֹורה  ׁשּבכתב  ּתֹורה  ְְְְִִֶֶֶַַָָָעל 

ה ּתֹורה ' ּב'א ֹור  צדק ' ה 'ּצמח  ׁשאהל ֹו22ׁשּמבאר  ְְֳֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ה ּתֹורה  ּדכל  ׁשּבכתב , ּתֹורה  על  קאי - ׁשם  ְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל 

על  קאי - עבר  ׁשל  ואהל ֹו ה ּקּב"ה , ׁשל  ְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמ ֹותיו

עלינּו" "ע ֹובר  מ ּלׁשֹון ֿ ּפה , ׁשּבעל  ׁשה ּוא 23ּתֹורה  , ְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּומ ּלׁשֹון  ׁשּבכתב . ּתֹורה  וגיל ּוי המ ׁשכת  ְְְְְִִִִֶַַַָָָענין

עסקים ' ה 'ּבעלי ל "טע ּות  ּבנֹוגע  א ֹור ' ְְֲֲִֵֵַַַַָָָה 'ּתֹורה 

ּכמ ֹו ּכ ֿ ּכל  להת ּפּלל  יכ ֹולים  ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבדע ּתם 

אהלים ' 'יֹוׁשבי א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּבר  ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹה ּיֹוׁשביֿאהלים ",

'ּבעלי  א ֹוד ֹות  ּכמ ֹו סגנֹון ּובא ֹות ֹו ְְְְֲִִִֵַּבסמיכ ּות 

והינּו, ּכּונה . א ֹות ּה ּׁשּבׁשניהם  מ ּובן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעסקים ',

לא  היא  ה ּכּונה  עסקים ' ל 'בעלי ׁשּבנֹוגע  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדכ ׁשם 

ר ּבים ) (ל ׁשֹון עסקים  ּכּמה  להם  ׁשּיׁש למי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָרק 

ּכ אחד , עסק  רק  להם  ׁשּיׁש למי ּגם  א ּלא  ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדוקא ,

מק ֹום  אין (ׁשאצלם  אהלים ' ל 'יֹוׁשבי ּבנֹוגע  ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּגם 

רק  לא  היא  ה ּכּונה  ּכּנ"ל ) לטע ּות , ְְְִִִַַַַַַָָָָֹמ ּלכתחלה 

ׁשּבכתב  ּדת ֹורה  האהלים  ּבׁשני ׁשּיֹוׁשב  ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹלמי

רק  ׁשּיֹוׁשב  למי ּגם  א ּלא  ֿ ּפה , ׁשּבעל  ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָות ֹורה 

רק  ה ּוא  ּבּתֹורה  ׁשּלימ ּוד ֹו הינּו, אחד , ְְִֶֶֶַַַָָֹּבאהל 

ּבּתֹורה  א ֹו לבד  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּבּתֹורה  אחד , ְְְֶֶֶֶַַַַָָָּבא ֹופן

מק ֹום  אין אצלם  ּגם  ה ּנה  לבד , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבכתב 

ּבין  החל ּוק  וה ּנה , ה ּנ"ל . ל ּטע ּות  ְְְִִִִֵֵַַַַַָָמ ּלכתחלה 

ׁשּתֹורה  ה ּוא , ֿ ּפה  ׁשּבעל  ל ּתֹורה  ׁשּבכתב  ְְִֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה 

ֿ הארץ  עם  אפיל ּו ולכן א ֹות ּיֹות , עיקר ּה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבכתב 

ה ּתֹורה  ּבר ּכת   מבר - קאמר  מאי ידע  ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא 

ׁשּבכתב  ּבּתֹורה  לקריאה  ּתֹורה 24ּבעל ּית ֹו ואיל ּו , ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ

ה ּסימן  ואדר ּבה , הא ֹות ּיֹות , ּכ ֿ ּכל  נֹוגע  ולא  וה ּׂשגה , הבנה  עיקר ּה ֿ ּפה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבעל 

והינּו, ׁשּלֹו. ּבא ֹות ּיֹות  הענין מבאר  ּכא ׁשר  ּדוקא  ה ּוא  ּבט ֹוב  הענין את  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהבין

ל ֹומר  אדם  "חיב  ּובכלל  ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּגם  הא ֹות ּיֹות  ׁשמירת  להיֹות  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּצרי

ר ּבֹו" עדין,25ּבל ׁשֹון ה ּׂשיג  ׁשּלא  ענינים  וכ ּמה  ּכּמה  ע ֹוד  יׁש הרב  ּבל ׁשֹון ּכי , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ה ּנ"ל , הענינים  ּכל  ּבזה  ּכל ּולים  יהיּו לא  ׁשּלֹו, ּבּסגנֹון רק  הענין את  ידע  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואם 
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שם.21) ב .22)רש"י  קמה, ט .23)תולדות ד, ספ "ב .24)מלכיםֿב  לאדה"ז ת"ת וש"נ.25)הל' א. מז, ברכות

    
Ï"Ê eÈ˙Ba eLÙe ,ÌÈÏ‰‡ LBÈ Ìz LÈ‡21 בהם שהאהלים ƒ»≈…»ƒ≈¿«≈«

הם  אבינו  יעקב Ú,ישב ÏL BÏ‰‡Â ÌL ÏL BÏ‰‡ בתי שהיו  »√∆≈¿»√∆≈∆
בהם, למד  ויעקב התורה ללימוד  בלשון ÊnnLמדרש 'אהלים' הביטוי  ∆¿«≈

‡nLרבים ÈÙk ,‰tŒÏÚaL ‰B˙Â ˙ÎaL ‰Bz ÏÚ Ìb««»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆¿ƒ∆¿»≈
B‡'a '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿

'‰Bz‰22 ÌL ÏL BÏ‰‡L «»∆»√∆≈
È‡˜הכוונה,˙ÎaL ‰Bz ÏÚ »≈«»∆ƒ¿»

ז "ל  חכמינו  ‰Bz‰כמאמר  ÏÎc¿»«»
BÏ‰‡Â ,‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»¿»√

È‡˜  Ú ÏLהכוונהÏÚ ∆≈∆»≈«
ÔBLlÓ ,‰tŒÏÚaL ‰Bz»∆¿«∆ƒ¿

"eÈÏÚ BÚ"23, הכתוב כלשון  ≈»≈
לבעלה  אמרה השונמית שהאשה

קדוש  אלוקים איש "כי  אלישע אודות

בא  כלומר  תמיד ", עלינו  עובר  הוא,

אלינו , ‰ÎLÓ˙ומגיע ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«
ÔBLlÓe .˙ÎaL ‰Bz ÈeÏÈ‚Â¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿
˙eÚË"Ï Ú‚Ba 'B‡ ‰Bz'‰«»¿≈«¿»
ÌzÚ„aL 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa'‰««¬≈¬»ƒ∆¿«¿»

בטעות  ÌÈÏBÎÈהסבורים ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
CkŒÏk Ïlt˙‰Ï באותה באריכות ¿ƒ¿«≈»»

‰ÌÈÏ‰‡ŒÈLBi",מידה  BÓk¿«¿≈…»ƒ
ÈLBÈ' ˙B„B‡ a„nL∆¿«≈¿≈
B˙B‡e ˙eÎÈÓÒa 'ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿ƒ¿
ÈÏÚa' ˙B„B‡ BÓk ÔB‚Òƒ¿¿«¬≈

Ì‰ÈLaM ÔeÓ ,'ÌÈ˜ÒÚ יש ¬»ƒ»∆ƒ¿≈∆
eÈ‰Â,ל 'מאמר ' .‰ek d˙B‡»«»»¿«¿

ÈÏÚ'Ï Ú‚BaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿≈«¿«¬≈
˜ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ««»»ƒ…«
ÌÈ˜ÒÚ ‰nk Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«»¬»ƒ
Ìb ‡l‡ ,‡˜Âc (ÌÈa ÔBLÏ)¿«ƒ«¿»∆»«
„Á‡ ˜ÒÚ ˜ Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«≈∆∆»
ומעורר  ממריץ ה'מאמר ' אותם וגם

בתפילה, Ú‚Baלהאריך  Ìb Ck»«¿≈«
ÌÏˆ‡L) 'ÌÈÏ‰‡ ÈLBÈ'Ï¿¿≈…»ƒ∆∆¿»
˙eÚËÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ»¿»
בתפילה, לחשוב צריכים שאינם

˜ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ (Ï"pk««««»»ƒ…«
ÌÈÏ‰‡‰ ÈLa LBiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»…»ƒ
ŒÏÚaL ‰B˙Â ˙ÎaL ‰B˙c¿»∆ƒ¿»¿»∆¿«

‰t להאריך חייב הוא שדווקא ∆
LBiLבתפילה, ÈÓÏ Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ∆≈

,eÈ‰ ,„Á‡ Ï‰‡a ˜«¿…∆∆»«¿
˜ ‡e‰ ‰Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»«

˙ÎaL ‰Bza B‡ „Ï ‰tŒÏÚaL ‰Bza ,„Á‡ ÔÙB‡a¿∆∆»«»∆¿«∆¿««»∆ƒ¿»
Ï"p‰ ˙eÚhÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÌÏˆ‡ Ìb ‰p‰ ,„Ï¿«ƒ≈«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ»«»««
על  רק מוטלת לא באריכות ולהתפלל  התפילה בעבודת לעסוק החובה כלומר ,

לסוג  ששייך  מי  כל  על  גם אלא התורה חלקי  בשני  שעוסקים אהלים' 'ישבי 

הוא  אם גם אהלים' 'יושבי  של  זה

בתורה. אחד  בחלק רק עוסק

˜eÏÁ‰ ,‰p‰Â ההבדל‰Bz ÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈»
‰tŒÏÚaL ‰BzÏ ˙ÎaL∆ƒ¿»«»∆¿«∆
d˜ÈÚ ˙ÎaL ‰BzL ,‡e‰∆»∆ƒ¿»ƒ»»

,˙Bi˙B‡, עצמן ÔÎÏÂהמילים ƒ¿»≈
Ú„È ‡lL ı‡‰ŒÌÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«»»∆∆…»«

Ó‡˜ È‡Ó יו הוא שאיננו  מה דע «»»«
שבכתב  בתורה הקורא כלומר  אומר ,

המשמעות  את אפילו  מבין  ואיננו 

- המילים של  ≈«¿CÓהפשוטה
B˙iÏÚa ‰Bz‰ ˙kaƒ¿««»«¬ƒ»

˙ÎaL ‰Bza ‰‡È˜Ï24, ƒ¿ƒ»«»∆ƒ¿»
‰tŒÏÚaL ‰Bz eÏÈ‡Â¿ƒ»∆¿«∆
‡ÏÂ ,‰‚O‰Â ‰‰ d˜ÈÚƒ»»¬»»¿«»»¿…

,˙Bi˙B‡‰ CkŒÏk Ú‚B אין ≈«»»»ƒ
למילים, מיוחדת «»¿»¿a„‡Â‰,חשיבות

ÔÓÈq‰ וההוכחה˙‡ ÔÈ‰L «ƒ»∆≈ƒ∆
BËa ÔÈÚ‰ טובה וקליטה בהבנה »ƒ¿»¿

‡Ó L‡k ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¬∆¿»≈
˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰במיליםBlL »ƒ¿»¿ƒ∆

ששמע.ואינו  המילים על  בדיוק חוזר 

˙ÈÓL ˙BÈ‰Ï CÈvL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒƒ¿¿ƒ«
˙Bi˙B‡‰המילים‰Bza Ìb »ƒ««»

Ì„‡ ÈÁ" ÏÏÎe ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿»«»»»
"Ba ÔBLÏa ÓBÏ25Èk , «ƒ¿«ƒ

‰nk „BÚ LÈ ‰ ÔBLÏaƒ¿»«≈«»
‚ÈO‰ ‡lL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿»ƒ∆…ƒƒ

‡˙התלמיד  Ú„È Ì‡Â ,ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ≈«∆
,BlL ÔB‚qa ˜ ÔÈÚ‰ כפי רק »ƒ¿»««ƒ¿∆

שלו  ובהבנה בשכל  נקלטו  שהדברים

Ïk ‰Êa ÌÈÏeÏk eÈ‰È ‡Ï…ƒ¿¿ƒ»∆»
Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ השיג לא ,שעדיין  »ƒ¿»ƒ««
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י  

חלק  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  ׁשה ּׂשיג   לכ ה ּסימן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל 

ּבא ֹות ּיֹות  הענין מבאר  ּכא ׁשר  ה ּוא , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמהענינים 

הה ֹוראה  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ּדוקא . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ל ׁשֹון  אהלים ", "יֹוׁשבי א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ְְְִִֵַָָֹמ ּלׁשֹון

להת ּפּלל  ׁשּבכדי הח ֹוׁשבים  יׁשנם  ּדה ּנה , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָר ּבים .

ּדוקא , מאמרים  ּבריּבּוי  צ ֹור יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבאריכ ּות 

וכ ּו'. ּבע ּיּון לימ ּוד  ֿ ידי על  ּבט ֹוב  א ֹותם  ְְְְְִִִֵַָָּולהבין

אצל ֹו החסיד ּות  לימ ּוד  סיּבֹות  מ ּכּמה  ּכא ׁשר  ְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאבל 

עמ ּוקה , הבנה  ללא  ּד'למגרס ', ּבא ֹופן רק  ְְְְֲֲִִֶַָָָָֹה ּוא 

ׁשּי אינֹו אזי - חסיד ּות  ריּבּוי למד  לא  ְֲֲִִֵַַַַָָֹוגם 

ׁשאפיל ּו הה ֹוראה , ּבאה  זה  ועל  ה ּתפ ּלה . ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָלעב ֹודת 

והינּו, ּבלבד , ׁשּבכתב  ּדת ֹורה  ּבאהל  ׁשּיֹוׁשב  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

לא ֹופן  ועד  ּד'למגרס ', ּבא ֹופן חסיד ּות  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשּלֹומד 

אצלם  ּגם  ה ּנה  - א ֹות ּיֹות  אמירת   ּדר ֿ על  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשה ּוא 

לטע ּות , מק ֹום  ׁשאין ּבא ֹופן ּגמ ּורה , ְְְְִִֵֶֶָָָּבפ ׁשיט ּות 

א ּלּו ּכמ ֹו ה ּתפ ּלה  ּבעב ֹודת  לעס ֹוק  ְְְֲֲִִֵֶַַַַָׁשּיכ ֹולים 

ּדת ֹורה  ּבא ֹופן ה ּוא  ׁשּלהם  החסיד ּות  ְְֲִִֶֶֶֶַָָׁשּלימ ּוד 

ה ּיֹוׁשב  זה  וגם  כ ּו'. ּובהעמקה  ּבע ּיּון ֿ ּפה , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבעל 

עמ ּוקה  הבנה  ל ֹו ׁשּיׁש ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּדת ֹורה  ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאהל 

ּוכמאמר  ה ּתפ ּלה , לעב ֹודת  מ ּוכרח  - ְְְֲֲִַַַַַַָָָּבּתֹורה 

ז"ל  לי26חכמינּו אין הא ֹומר  כ ּו',ּכל  ּתֹורה  א ּלא  ֲִֵֵֵֶַָָָָָ

ּכן  ּגם  ּתפ ּלה  ֿ אם  .27ּכי ְִִִֵַָ

את e‰ÊÂד ) לכ ּבֹות  יּוכל ּו לא  ר ּבים  מים  ¿∆ְְִִֶַַַֹ

ּבעב ֹודת  העסק  ֿ ידי ׁשעל  ג ֹו', ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָהאהבה 

'ּבעלי  אצל  והן אהלים ' 'יֹוׁשבי אצל  הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹה ּתפ ּלה ,

ה "ּמים  ׁשּמת ּבּטלים  ּבלבד  זֹו לא  ה ּנה  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹעסקים ',

רק  לא  ׁשּיׁשנם  המבל ּבל ֹות , ה ּטרד ֹות  ּכל  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹר ּבים ",

'יֹוׁשבי  אצל  ּגם  א ּלא  עסקים ' 'ּבעלי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאצל 

ֿ ידי  ׁשעל  לעיל , ּכאמ ּור  א ּדר ּבה , א ּלא  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהלים ',

ּבעב ֹודה . עיל ּוי ּתֹוספת  נע ׂשה  ר ּבים " ֲֲִִִֶֶֶַַַַָָה "ּמים 

ֿ ּכל ֿ ׁשּסֹוף  ה ּכת ּוב  ּבס ּיּום  ׁשּכת ּוב  מה  ּגם  ְְִֶֶֶַַַָָָוזה ּו

ּבית ֹו ה ֹון ּכל  את  איׁש יּתן ׁש"אם  ּכ לידי ר ּבים " ה "ּמים  מביאים  ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָס ֹוף 

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  הענין ּכמבאר  ג ֹו', ּבֹוז - " מאד "ּבכל  אהבת  - ועד 28ּבאהבה " . ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹֹ
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א.26) ה, ויקרא לקו"ת ב . קט , יבמות פי "ב .27)ראה החיים עץ  קונטרס  אֿב .28)עיין יו"ד, ב . שם,

    
Ï‡ להיות צריכה ֿ פה שבעל  בתורה גם שכאמור  ולמרות זה עם יחד  ¬»

ֿ מקום  מכל  הרב, לשון  של  האותיות' CÎÏההוכחה‰ÔÓÈq'שמירת «ƒ»¿»
‚ÈO‰L הבין ÌÈÈÚ‰Óלפחות ÌÈtŒÏkŒÏÚשהתלמיד  ˜ÏÁ ∆ƒƒ«»»ƒ≈∆≈»ƒ¿»ƒ

˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰ ‡Ó L‡k ,‡e‰במילים.‡˜Âc BlL «¬∆¿»≈»ƒ¿»¿ƒ∆«¿»
‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
‰Bz'‰ ÔBLlÓ ‰‡B‰‰«»»ƒ¿«»
ÔBLÏ ,"ÌÈÏ‰‡ ÈLBÈ" 'B‡¿≈…»ƒ¿

c .ÌÈaÌÈLBÁ‰ ÌLÈ ,‰p‰ «ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿ƒ
Ïlt˙‰Ïבטעות È„ÎaL∆ƒ¿≈¿ƒ¿«≈

ÈeaÈa CBˆ LÈ ˙eÎÈ‡a«¬ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈÓ‡Óחסידות Âc˜‡,של  «¬»ƒ«¿»

È„ÈŒÏÚ BËa Ì˙B‡ ÔÈ‰Ïe¿»ƒ»¿«¿≈
Ï‡ .'eÎÂ ÔeiÚa „eÓÈÏƒ¿ƒ¿¬»
„eÓÈÏ ˙BaÈÒ ‰nkÓ L‡k«¬∆ƒ«»ƒƒ
˜ ‡e‰ BÏˆ‡ ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆¿«
‰‰ ‡ÏÏ ,'Ò‚ÓÏ'c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ¿»¿…¬»»
ÈeaÈ „ÓÏ ‡Ï Ì‚Â ,‰˜eÓÚ¬»¿«…»«ƒ

˙e„ÈÒÁיחסית מעט ‡ÈÊאלא  ¬ƒ¬«
.‰lÙz‰ ˙„BÚÏ CiL BÈ‡≈«»«¬««¿ƒ»

‰‡B‰‰ ‰‡a ‰Ê ÏÚÂ מדיוק ¿«∆»»«»»
רבים  לשון  אהלים' 'יושבי  הלשון 

לא  נאמרה בתפילה להאריך  שההוראה

בעיון , רבים מאמרים שלמד  למי  רק

Ï‰‡aאלא LBiL ÈÓ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ∆≈¿…∆
,eÈ‰Â ,„Ïa ˙ÎaL ‰B˙c¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¿«¿
ÔÙB‡a ˙e„ÈÒÁ „ÓBlL∆≈¬ƒ¿∆
‡e‰L ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,'Ò‚ÓÏ'cƒ¿ƒ¿»¿«¿∆∆

˙Bi˙B‡ ˙ÈÓ‡ CcŒÏÚ אפילו «∆∆¬ƒ«ƒ
חזרה  של  בצורה חסידות שלומד  מי 

מהבנה  רחוק והוא בלבד  מילים על 

עיוני  ולימוד  ‡ˆÌÏטובה Ìb ‰p‰ƒ≈«∆¿»
ומוחלט  eËÈLÙaƒ¿ƒ˙מוסכם

ÌB˜Ó ÔÈ‡L ÔÙB‡a ,‰eÓb¿»¿∆∆≈»
˜BÒÚÏ ÌÈÏBÎiL ,˙eÚËÏ¿»∆¿ƒ«¬
el‡ BÓk ‰lÙz‰ ˙„BÚa«¬««¿ƒ»¿≈
Ì‰lL ˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈlL∆ƒ«¬ƒ∆»∆
ŒÏÚaL ‰B˙c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»∆¿«
.'eÎ ‰˜ÓÚ‰e ÔeiÚa ,‰t∆¿ƒ¿«¬»»

'יושבי  הלשון  מדיוק ללמוד  יש ועוד 

אהלים':

‰B˙c Ï‰‡a LBi‰ ‰Ê Ì‚Â¿«∆«≈»…∆¿»
‰‰ BÏ LiL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆≈¬»»

‰Bza ‰˜eÓÚ לחשוב אל יטעה ¬»«»
הוא  גם אלא – בכך  «¿ÁÎeÓשדי 

Ï"Ê eÈÓÎÁ Ó‡ÓÎe ,‰lÙz‰ ˙„BÚÏ26ÔÈ‡ ÓB‡‰ Ïk «¬««¿ƒ»¿«¬«¬»≈«»»≈≈
'eÎ ‰Bz ‡l‡ ÈÏ," לו אין  תורה לימוד Ì‡ŒÈk"אפילו  שמלבד  צריך  ƒ∆»»ƒƒ

תהיה  Ôkבאריכות lÙz‰התורה Ìb27. ¿ƒ»«≈
e‰ÊÂ („,'B‚ ‰‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa ÌÈÓ ¿∆«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»

˙„BÚa ˜ÒÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»≈∆«¬«
ÈLBÈ' Ïˆ‡ Ô‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈≈∆¿≈
ÈÏÚa' Ïˆ‡ Ô‰Â 'ÌÈÏ‰‡…»ƒ¿≈≈∆«¬≈

,'ÌÈ˜ÒÚ לעיל שהוסבר  כפי  ¬»ƒ
הסוגים  כל  על  מוטל  שהדבר  באריכות

Ïa„האמורים BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
"ÌÈa ÌÈn"‰ ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ«ƒ
האהבה  אש את לכבות המאיימים

‰B„h˙לאלוקות, Ïk»«ƒ¿
˙BÏaÏÓ‰,'ה מעבודת ומונעות «¿«¿¿

ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜ ‡Ï ÌLiL∆∆¿»…«≈∆«¬≈
ÈLBÈ' Ïˆ‡ Ìb ‡l‡ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ∆»«≈∆¿≈

'ÌÈÏ‰‡ שאצלם המניעות שגם …»ƒ
באריכות, מתפילה למנוע עלולות

יתבטלו , המניעות שכל  אומר  והפסוק

,ÏÈÚÏ eÓ‡k ,‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»»»¿≈
"ÌÈa ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««ƒ«ƒ
‰„BÚa ÈeÏÈÚ ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ»¬»
על  ולהתגבר  להתאמץ הצורך  עצם כי 

לתוספת  דבר  של  בסופו  מביא המניעות

התפילה. בעבודת

ÌeiÒa e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿ƒ
ÛBÒŒÏkŒÛBqL e˙k‰ אחרי «»∆»

המניעות  כל  על  להתגבר  המאמץ

"ÌÈa ÌÈn"‰ ÌÈ‡ÈÓ¿ƒƒ««ƒ«ƒ
עצמן  Ì‡"Lהמניעות Ck È„ÈÏƒ≈»∆ƒ

B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆»≈
ÏÎa" ˙‰‡  "‰‰‡a¿«¬»«¬«¿»
‡Ók ,'B‚ ÊBa  "E„‡Ó¿…∆«¿…»

'B‡ ‰B˙'a ÔÈÚ‰28, ולהלן) »ƒ¿»¿»
בחינת  הוא "ביתו  מהביאור : מקצת

הון  בית. יבנה בחכמה [ככתוב] חכמה

טעמי  בחינת ... פנימיות הוא ביתו 

העליון  עדן  גן  בחינת והוא התורה

איש  בחינת איש יתן  ואם ... ותחתון 

להיות  חכמה בחינת שלהיות מלחמה
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יי      

קט ּנה " לנּו ּד"אח ֹות  להענין מביא  ׁשה ּוא 29ׁשּזה  , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

מדרגה  ׁשהיא  ּד"אח ֹותי", ההתאח ּדּות  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָענין

האהבה  לאחרי ׁשּגם  והינּו, ּביֹותר , ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָנעלית 

נֹוסף  ה ּנה  מדרג ֹות , ּכּמה  יׁשנן " מאד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּד"בכל 

לאהבה  ּבאים  ר ּבים " ה "ּמים  ֿ ידי ׁשעל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָלזה 

ל ּדר ּגא  ּגם  ֿ יד ּה על  ּבאים  ּכּנ"ל , " מאד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּד"בכל 

(ּבס ּיּום  ׁשּכת ּוב  למה  ׁשּבאים  ועד  ְְְֲִִִֶֶַַַָָּד"אח ֹותי".

ּבּה"29ה ּכת ּוב  ׁשּיד ּוּבר  "ּבּיֹום  ׁשּיד ּוּבר 30) - ְְֶֶַַַַָָ

ה ּדר ּגא  היא  ּבּתפ ּלה  ׁשענינֹו ּומאליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ ּמילא 

(וימ ׁשי) יּגיד  (רק ) ּופי ּתפ ּתח  ׂשפתי ְְְְְִִִִַַַַָָּד"אדנ"י

" א ּתמר "31ּתה ּלת" ּבחינת  זה  הרי ּוב ּתֹורה  , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

מ ּמילא  ׁשּנלמד  איתמר , ׁשּכת ּוב 32מ ּלׁשֹון ּכמ ֹו ,33 ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ה ּקֹורא  אחרי ּכע ֹונה  , אמרת ל ׁשֹוני .34ּתען ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ
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ח .29) שם, ב .30)שה"ש יו"ד, ג. ט , שם תו"א תרכ"ח .31)ראה שפתי  אד' ד"ה וראה יז. נא, בלקו"ת 32)תהלים כמבואר

ב ). כה, ב . (כב , נשא קעב .33)פ ' קיט , ובכ"מ .34)תהלים ב . מד, שה"ש לקו"ת ב . סז, יתרו תו"א וראה ב . לח , סוכה ע "פ 

    
ע"י  והוא בלבד  והארה זיו  בחינת רק הוא השגה בבחינת השכינה מזיו  נהנין 

זיו  חכמה  בחינת להיות שיוכל  עד  הצמצומים רבוי  הוא מלחמה איש בחינת

פרס  לקבל  מנת על  שלא כו '. חפצתי  לא ועמך  הנ "ל  אהבה בחי ' אבל  השכינה

... יתברך  ועצמותו  למהותו  ועמך  אם כי  וכו ' העליון  עדן  גן  הבא עולם היינו 

מהותו  בחינת למשוך  יוכל  ואיך 

וזהו  ... המצוות ֿ ידי  על  הוא ועצמותו ,

גן  בחינת ביתו  הון  כל  את איש יתן  אם

ותחתון  העליון  טעמי עדן  חכמה בחינת

בחינת  רק שהוא לו  יבוזו  בוז  התורה

לא  ועמך  באהבה אבל  בלבד  והארה זיו 

למהותו  למדותיו , ולא אליו  ... חפצתי 

יתברך "). ועצמותו 

ÔÈÚ‰Ï ‡ÈÓ ‰fL „ÚÂ¿«∆∆≈ƒ¿»ƒ¿»
"‰pË˜ eÏ ˙BÁ‡"c29 האמור ¿»»¿«»

השירים', ב'שיר  העניין  בהמשך 

˙ecÁ‡˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««ƒ¿«¿
אלוקות  עם ה' את העובד  היהודי 

È‰L‡במדריגה ,"È˙BÁ‡"c«¬ƒ∆ƒ
,eÈ‰Â ,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚„Ó«¿≈»«¬≈¿≈¿«¿
ÏÎ"c ‰‰‡‰ ÈÁ‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»«¬»ƒ¿»

"E„‡Ó אם" בפסוק מדובר  עליה ¿…∆
לעיל , כאמור  באהבה", ביתו  הון  כל  את איש B‚„Ó˙,יתן  ‰nk ÔLÈ∆¿»«»«¿≈

‰‰‡Ï ÌÈ‡a "ÌÈa ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÏ ÛÒB ‰p‰ƒ≈»¿∆∆«¿≈««ƒ«ƒ»ƒ¿«¬»
"È˙BÁ‡"c ‡bcÏ Ìb d„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ,Ï"pk "E„‡Ó ÏÎ"cƒ¿»¿…∆««»ƒ«»»«««¿»«¬ƒ

מאודך ". מ"בכל  יותר  עוד  (ÌeiÒaהנעלית e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
e˙k‰29"da ae„iL ÌBia" (30‡ÏÈnÓ ae„iL  «»«∆¿«»∆¿«ƒ≈»

BÈÚL ,ÂÈÏ‡Óe,ממילא הדיבור  ‰bc‡של  ‡È‰ ‰lÙza ≈≈»∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ««¿»
"E˙l‰z (CÈLÓÈÂ) „ÈbÈ (˜) ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È"„‡"c31 ¿¿»«ƒ¿»ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆

ידי  על  מהפתיחה כתוצאה ממילא,

ֿ הוא, ֿ ברוך  ‰Èהקדוש ‰Bze«»¬≈
‰Ê שלא כדבר  ממילא, הדיבור  ענין  ∆

האדם, ובכוח האדם מצד  נעשה

ÔBLlÓ "Óz‡" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
Ó˙È‡ של הפנימי  התוכן  וזהו  ƒ»»

איתמר ", ביד  הלוים "עבודת הכתוב

‡ÏÈnÓ „ÓÏpL32 כמבואר) ∆ƒ¿«ƒ≈»
הוא  איתמר  "ופירוש תורה': ב'לקוטי 

שאיתמר  התורה אותיות צירופי  בחינת

שהוא  שבגמרא איתמר  מלשון  הוא

(בלשון  כו ', מאליו  הנלמד  דבר  לשון 

געווארן  גילערינט איז  עס אידיש

איתמר  לשון  שהוא נלמד ] [הדבר 

שכתוב  כמו  והוא ממילא) שנלמד 

אשר  ודברי  וגו ' בפיך  דברי  ואשים

ה' דבר  שהוא וגו ' בפיך  שמתי 

,("... בפיו  שמדבר  בהלכה e˙kLהמלובש BÓk33ÈBLÏ ÔÚz ¿∆»««¿ƒ
,E˙Ó‡הוא תורה ‰Bw‡שהלומד  ÈÁ‡ ‰BÚk34 הם שאלה היינו  ƒ¿»∆¿∆«¬≈«≈

אחריו . ואומר  עונה שהלומד  ה' דברי 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו אודות קבלת היתר יציאה ואשר מתכונן לנסוע לכאן, ובודאי לא יהיו 

לו קישויים מבחוץ בזה.

ובטח ידוע לו תוכן שיחתי מכבר להתלמידים שבאו מאה"ק ת"ו, ע"פ פסק רז"ל שהיציאה 

מהארץ מותרת לתלמוד תורה, שא"כ צ"ל התלמוד תורה באופן שע"פ תורה נקרא זה בשם תלמוד 

תורה, וכל אלו השייכים למחנה החסידים ועאכו"כ גם מגזע חסידים חל עליהם הפסק מהו ענין ת"ת 

ע"פ המבואר בתורת החסידות, והנקודה בזה הוא פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

בשם נשיאנו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהוא ילמוד תורה באופן כזה שהתורה תלמוד אותו, 

ובודאי מקבל עליו בהחלט גמור להתנהג מתאים להנ"ל.

והשי"ת יצליחו שתהי' הנסיעה וביאתו בשעה טובה ומוצלחת ובתלמוד תורה ביראת שמים.

בברכה.


