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ְוָאז  ֵמַהֶּׁשַפע.  ְוַהְּקִלּפֹות  ַהְּכִפירֹות  ֲאִחיַזת  ְוִנְתַּבֵּטל  ּוְבִמָּדה  ְּבַהְדָרָגה 

ַּדְיָקא ֻהַּתר ֶהָחָדׁש, ִּכי ָאז ְמַקְּבִלין ַהֶּׁשַפע ֶּדֶרְך ַהְּקֻדָּׁשה ְלַבד. ַעל ְיֵדי 

ֶׁשעֹוִׂשין ֵּכִלים ּוִמָּדה ַעל ְיֵדי ֲהָנַפת ָהֹעֶמר ַּכַּנ"ללל:

ולהרחיק משם את  ולנפץ  כי אכילת ישראל הוא לקשר כל הששה קצוות,  לל. 
וברעב  אותו,  שמחייה  ובלעם  שאוכל,  מאכל  באותו  עבודה  אין  כאילו  הכפירה 
שמרגיש, ]ובפנימיות מובן שהוא כולל כל מציאות הרגשת המאכל, וענין לנת"א 
והבחי' שכל הששה קצוות הם השורש של מציאות כל דבר[, כי המאכל שאוכל 
בהמיות שנדמה שאין  מציאות של  והוא  מאוד,  וחשוך  רחוק  אחרית  הוא  עכשו 
כאן השגחה והסתכלות מלמעלה, ועיקר העבודה הוא לבלל מחשבה זו, על ידי 
תיקון העומר שעורים, שמניף כל צמצום למצוא שם את השי"ת בכל דבר ובכל 
אכילה ואכילה יהיה איך שיהיה, גם בתכלית הריחוק, וכך אפשר להתקרב להשי"ת 
דייקא על ידי ענין האכילה שהוא הסוף למעשה מכל ענין המשא ומתן, כי המשא 
לראשית,  אחרית  מתקשר  ובכך  השגחה  לגלות  צריך  ושם  לאכילה,  מביא  ומתן 
והוא עבודה השייך לכל אחד, שאי אפשר לאכל עד שיניף את הבהמיות במידה 
ובצמצום, מתוך הסתכלות על השי"ת, וכך הוא מתיר את אכילתו, לזכור שהמאכל 
איסור  של  העבודה  כדוגמת  מלמעלה,  בהסתכלות  בהשגחה  אליו  הגיע  שלפניו 
חדש, שהותר רק אחר הנפת העומר. וכך הוא הדרך להתכונן להתחדשות בתורה, 
ידי שמקדש אכילתו ומצמצם התסכלותו בעומר  להתחיל בעבודת המחשבה על 

ובמידה ומניפו להשי"ת. 
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ֲחֻתָּנֵתנּו  ְזַמן  ַהֶּזה ֵעת ֹּבא ּדֹוִדים  ַלְּזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקַּיְמנּו  ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו 

– ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִעם קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ּוְכמֹו ְלֵעת ִנּׂשּוִאין  ְוִנּׂשּוֵאינּו 

ְּכמֹו  ַהִּשּׁדּוְך.  ְלַהְצָלַחת  ַהְדָרכֹות  ּוְלַקֵּבל  ּוְלִהְתּכֹוֵנן  ִלְלֹמד  ֶׁשָּצִריְך 

ֶאת  ְנַחֵּזק  ְלַמַען  ַהַּצִדיק  ְּבִסְפֵרי  ְוַלֲהגֹות  ְלַהְרּבֹות  ִלְלֹמד  חֹוָבה  ֵכן 

ְלַהְדָרַכת  ְּבִקּצּור  ִמִּלים  ְמַעט  ִנְכֹּתב  ָאַמְרנּו  ֹזאת  ְּבָכל  ַאְך  ַהֻּׁשָּתפֹות. 

ֵסֶדר ַהּיֹום ַהָּקדֹוש.

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום

ֶאת  ְלַקֵּבל  ְוִכּסּוִפים  ִּבְרצֹונֹות  ַהֵּלב  ֲהָכַנת  הּוא  ַהּיֹום  ֲעבֹוַדת  ִעַּקר 

הֹוְלִכים  ָאנּו  ִהֵּנה  ְוַלְחֹׁשב  ִּתְתַּפֵּזר  ְלַבל  ַהַּמְחָׁשָבה  ִלְתֹּפס  ַהּתֹוָרה, 

ְלֻחָּפה ִעם השי"ת. הּוא ּבֹוֵחר ָּבנּו, ְוָאנּו ּבֹוֲחִרים אֹותֹו. ּוִמּׁשּום ָּכְך ָאנּו 

ַרק  אֹוָתם  ּוְמַמְּקִדים  ַהֶּנֶפׁש,  ֹּכחֹות  ָּכל  ֶאת  ְמַלְּקִטים  ַּבַּלְיָלה,  ֵעִרים 

להשי"ת ִלְכֹסף ֵאָליו, ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצֵמנּו ֶׁשָאנּו רֹוִצים ַרק אֹותֹו, הּוא 

ַהַּתְכִלית ֶׁשָּלנּו ַּבַחִּיים.

ֱאֹלֶקיָך" –  ה'  ֵאֵלינּו "ָאֹנִכי  ַהְמַדֵּבר  ה'  קֹול  ְּביֹוֵתר  ִמְתַּגֶּלה  ְּבָׁשבּועֹות 

ֵהיָכן ַאָּתה ְמַחֵּפׂש אֹוִתי – ָאֹנִכי – ִהְּנִני ְלָפֶניָך, ַרק ָּתִרים ֶאת ָהֵעיַנִים 

ּוְבָדָבר  ֶׁשְּלָך.  טֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ַעל  ִמְסַּתֵּכל  אֹוִתי  ְוִתְרֶאה  ֵאַלי 

ְּכלֹוַמר  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֵמָחָדׁש,  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָצִריְך  ֶזה 

ְוָכְך  ֵעֶרְך,  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ָנִבין  ָעֵלינּו.  ְמֻקָּבלֹות  ִיְהיּו  ּוִמְצוֹוֶתיָה  ֶׁשַהּתֹוָרה 

ִּתָּכֵנס ָּבנּו רּוַח ֲחָדָׁשה ְּבָכל ַהַחִּיים ִלְמֹצא ִסּפּוק ִמָּכל ִמְצָוה ֶׁשעֹוִׂשים.

ִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהּיֹום הּוא ְלַהֲאִמין ֶׁשְּבַוַּדאי ָּכֵעת ִהְננּו הֹוְלִכים ְלַקֵּבל ֶאת 
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ַהּתֹוָרה, ְּבִלי ִלְבֹּדק ְּבָכל ֶרַגע ַהִאם ַמְרִּגיִׁשים ְּכָבר ֶאת ָהאֹור אֹו ֹלא.

ת ַמֲעִריב ִפּלַ ּתְ

ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ְלַהְכִניס  ְלִהְׁשַּתֵּדל  זֹו,  ִּבְתִפָּלה  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָהָראּוי  ִמן 

ְלתֹוְך ֵּתיבֹות ַהְּתִפָּלה. "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו...", ְלִהְתַחֵּבר ֶלֱאמּוָנה 

ּוְלהֹודֹות  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  ֹעל  ְּבַאֲהָבה  ְלַקֵּבל  ַחֵּיינּו.  ָּכל  ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה 

ַלה' ַעל ֶׁשָּבַחר ָלֵתת ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה "ַאָּתה ְּבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים...". 

ַהִּמִּלים  ֶאת  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֹנאַמר  ַהֵּלב,  ִהְתעֹוְררּות  ֵאין  ִאם  ְוַגם 

ִּבְפִׁשיטּות. 

ְסעּוַדת יֹום טֹוב

ֶזה  יֹום  ַעל  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּסעּוָדה,  ִּבְׁשַעת  ְּגדֹוָלה  ְלִׂשְמָחה  ְלִהְתעֹוֵרר  ֵיׁש 

ָאְמרּו ֲחַז"ל "ֶחְציֹו ָלֶכם", ָלִׁשיר ּוְלַזֵּמר ַלה' ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ִּכי ְּכָכל 

ֶׁשִּמְתָקֵרב יֹוֵתר ְׁשַעת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ִמְתעֹוֵרר ְלַמְעָלה ֵחֶׁשק ָעצּום 

ְלִהְתעֹוֵרר  ְּביֹוֵתר  נּוַכל  ֹזאת,  ּוְכֶׁשִּנְזֹּכר  אֹוָתנּו,  ּוְלָקֵרב  ְלַרֵחם  ֵאֵלינּו 

ּוִבְלּבּוִלים:  ַמֲחָׁשבֹות  ִמיֵני  ִמָּכל  ִנְתַּבְלֵּבל  ְוֹלא  ַלה',  ּוְלהֹודֹות  ְלַזֵּמר 

ְוכּו',  ָּכָראּוי  ִהְתּכֹוַנְנִּתי  ֹלא  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָראּוי  ֶׁשֲאִני  ָאַמר  ִמי 

ַלְּזַמן ַהֶּזה",  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ְּבִקּדּוׁש "ֶׁשֶהֱחָינּו  ְמָבְרִכים  ֶזה  ַעל  ֶׁשֲהֵרי 

ְּכלֹוַמר: ִאם ָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ַחִּיים ְונֹוְׁשִמים ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ִסיָמן 

ֶׁשִּנְמֵצאנּו ְראּוִיים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֶזה ָהאֹות ֶׁשִּנְבַחְרנּו ְלָכְך ִּבְמֻיָחד 

ַּבָּׁשָנה ַהֹּזאת.

ְוָלֵכן ִנְפַּתח ְּבהֹוָדָאה ַלה' ַעל ֶׁשָּבַחר ָּבנּו ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמִעּמֹו ּוְלִהְׁשַּתֵּדְך 
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ִעּמֹו. ְוֶעֶצם ֶזה ֶׁשַּנֲעֹסק ְּבהֹוָדָאה ַעל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֶזה ְיַחֵּזק ְּבִלֵּבנּו 

ֶאת ָהֱאמּוָנה, ִהֵּנה ָאנּו הֹוְלִכים ָאֵכן ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה.

ִמְּתִחַּלת  ְּבֵטִלים  ְּדָבִרים  ׁשּום  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ּוְׁשֵלִמים  ְיֵרִאים  ִמְנַהג 

ִמְתעֹוֵרר  ֵאּלּו  ֶׁשְּבָׁשעֹות  ֵּכיָון  ַּבֹּבֶקר,  מּוָסף  ְּתִפַּלת  ַאַחר  ַעד  ַהַּלְיָלה 

ֹזאת  ְלַהְזִּכיר  ְנַנֶּסה  ֵּכן  ְוַעל  להשי"ת.  ֵּביֵנינּו  ַהִחּבּור  ְלַמְעָלה  ְמֹאד 

ְלַעְצֵמנּו ְּבָכל ֵעת ]ַּכּמּוָבן, ְּבִלי ֲעַצִּבים ְוַלַחץ, ְוֹלא ַעל ֶחְׁשּבֹון ֲאֵחִרים[, 

ְלַמֵעט ְּבִדּבּוִרים ְּבֵטִלים.

בּועֹות ּקּון ֵליל ׁשָ ּתִ

ְלַאַחר ַהְּסעּוָדה הֹוְלִכים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְואֹוְמִרים ִּתּקּון ֵליל ָׁשבּועֹות. 

ִיחּוִדים  ִמְתעֹוְרִרים  ֵּתיָבה  ְּבָכל  ִּכי  ּוְנִעיָמה,  ְּבִנּגּון  ֹזאת  לֹוַמר  ָראּוי 

ְּגדֹוִלים ְלַמְעָלה, ְוֵיׁש ִלְזֹּכר ֹזאת ְּבָכל ֵעת ָהֲאִמיָרה, ְלַהְכִניס ַמֲחָׁשבֹות 

ּוִמְתַחֵּדׁש  ְלַמְעָלה,  רּוַח  ַנַחת  ַנֲעֶׂשה  ָּכֵעת  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַהּזֹו  ֵמָהֱאֶמת 

ַהִּשּׁדּוְך ֵּביֵננּו ְלֵבין השי"ת. ּוַמה ּטֹוב ִאם ֶאְפָׁשר ִלְמֹצא ַּכָּמה ֲחֵבִרים 

ִלְרֹקד ּוְלַזֵּמר להשי"ת ִנּגּוֵני ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוִׂשְמַחת ַהַּיֲהדּות.

ִויִרידֹות,  ֲעִלּיֹות  ַהְרֵּבה  ַהִּכּסּוִפים  ְּבִעְנַין  ֵיׁש  ַהַּלְיָלה  ֶׁשְּבֶמֶׁשְך  ּוְבַוַּדאי 

ֲאָבל ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ַהִּתּקּון, ְלָהִבין ֶׁשַהִּכּסּוִפים ֵאיָנם ְמִאיִרים ָּתִמיד, ְוִכי 

ֵיׁש ְּבֶזה ִמְלָחָמה, ְלַבל ִּתְתַּפֵּזר ַמְחַׁשְבֵּתנּו ּוְרצֹונֹוֵתינּו, ִּכי ֶזהּו ַהַּתֲענּוג 

ְלַמְעָלה ֶׁשָאנּו ִנְלָחִמים ְּבִעְנָין ֶזה.

ִעם  ֶזה  ָקדֹוׁש  ְלַלְיָלה  ָּבִאים  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַלֲעֵיפּות,  ָהֵעָצה  ֶּבֱאֶמת  ְוֹזאת 

ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ֵעִרים, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ִמְתַּגֶּבֶרת ָהֲעֵיפּות. ַהָּדָבר 
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ָּבא ְּבָנֵקל יֹוֵתר ַּכֲאֶׁשר ַמִּסיִחים ֶאת ַהַּדַעת ּוִמְסַּתְּכִלים ַעל ַהַּכָּוָנה ֶׁשל 

ַהָּדָבר, ַלֲחֹׁשב ִמַּקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ְלִהְסַּתֵּכל ַעל השי"ת ּוְלַצּפֹות ֶׁשְּיָקֵרב 

ֶׁשרֹוִצים  ַהַּצִּדיִקים  ֵעצֹות  ְלַקֵּבל  הק'.  ַהּתֹוָרה  אֹור  ָּבנּו  ְוָיִאיר  אֹוָתנּו 

ְלַהְטִעים אֹוָתנּו ַהַּטַעם ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיָנָתּה 

– ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו ִיחּוד ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ֶאָחד ִּבְפָרִטּיּות ִעם ַהָּקָּב"ה.

ְלָקֵרב  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  השי"ת,  ִעם  ּוְלַדֵּבר  ְלִהְתּבֹוֵדד  ְזַמן  ַלֲחֹטף  ְוֵיׁש 

אֹוָתנּו ֵאָליו, ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה ְּבאֹור ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים 

ַצַער  ֶׁשל  ִּכּסּוִפים  ִמּתֹוְך  ֹלא  ֲאָבל  להשי"ת,  ֵעיֵנינּו  ֶאת  ֶׁשְּמַכְּוִנים 

ֶׁשִּנְמֵצאנּו  הֹוָדָאה  ִמּתֹוְך  ֵחֶׁשק,  ֶׁשל  ִּכּסּוִפים  ֶאָּלא  ִחָּסרֹון,  ְוַהְרָּגַׁשת 

ֵמָחָדׁש  ָלבֹוא  ַהֵּלב  ֶאת  ְלָהִכין  ְוָצִריְך  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְראּוִיים 

להשי"ת, ְּכמֹו ֵּגר ֶׁשִּנְתַּגֵּיר.

ָׁשבּועֹות,  ֵליל  ַהִּתּקּון  ְואֹוְמִרים  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל  ֵנעֹוִרים  ַּגם  ְוָלֵכן 

ְּבִתּקּון,  ַהַּתַנ"ְך  ִסְפֵרי  כ"ד  ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָּבֲאִריָז"ל  מּוָבא  ֲאֶׁשר 

ַהֲחֻתָּנה  ִלְקַראת  ַּכָּלה  ִקּׁשּוֵטי  ְּבכ"ד  הק'  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְלַקֵּׁשט  זֹוִכים 

ָלנּו  ְמַגֶּלה  ַהְּׁשִכיָנה?  ֶׁשל  ַהַּכָּלה  ִקּׁשּוֵטי  ּוָמֶהם  ַהּתֹוָרה.  ַקָּבַלת  ֶׁשל 

ְוַהֵּגִרים,  ְּתׁשּוָבה  ַהַּבֲעֵלי  ֵהם  ַהְּׁשִכיָנה  ִקּׁשּוֵטי  ס"ב(  ַרֵּביַז”ל )ליקו"מ 

ַהְינּו אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלא ְראּוִיים, ֲאָבל ְּבָכל ֹזאת ִמְתַנֲעִרים 

ֵמֶהָעָבר ֶׁשָּלֶהם ּוִמְתָקְרִבים ֵמָחָדׁש, ְּכמֹו ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְוֵגִרים. 

ִלְרֹמז  ֶׁשַּבַּתָנ"ְך  ֵסֶפר  ִמָּכל  ַהַהְתָחָלה  ֶאת  ַרק  ַּבִּתּקּון  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן 

ֲהָלכֹות  )ִלּקּוֵטי  ֲחָדׁשֹות  ַהְתָחלֹות  ַהְרֵּבה  ְלַהְתִחיל  רֹוִצים  ֶׁשָאנּו 

ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ו'(.
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בּועֹות ל ׁשָ ִמְקֶוה ׁשֶ

ְּבִמְקֶוה  ְוִהְתַחְּדׁשּות,  ֵּגרּות  ְלֵׁשם  ִלְטֹּבל  הֹוְלִכים  ַהַּׁשַחר  ֲעלֹות  ִלְפֵני 

ַהְּקֻדּׁשֹות  ָּכל  ָּכלּול  ַהֶּזה  ַּבִּמְקֶוה  ַהֲחִמִּׁשים.  ִמַּׁשַער  ְקֻדָּׁשָתּה  ֲאֶׁשר 

ְוָכל ַהָּטֳהרֹות, ְוֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ּבֹו ֶאת ָּכל ָהְרפּואֹות ֶׁשָּבעֹוָלם )ַּכְמֹבָאר 

ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּדַעת  ִמְתַּגָּלה  ְוָאז  נ"ו(  סי  בליקו"מ 

ּוֻמְׁשָּפע אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ְלָהִבין ֵאיְך השי"ת ָהָיה ִאָּתנּו ְּבָכל ַהַהְסָתּרֹות 

ֲחָזָקה,  ַקָּבָלה  ְּבִלֵּבנּו  ַלְחֹקק  ִנְתַחֵּדׁש  ּוָבֶזה  ֶׁשָעְבָרה.  ַהָּׁשָנה  ְּבֶמֶׁשְך 

ָעֵלינּו  ֶּׁשַּיֲעֹבר  ַמה  ּוְבָכל  ַמָּצב  ְּבָכל  השי"ת  ִעם  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ֶׁשִהְננּו 

ִנְזֶּכה  ְוָכְך  ָׁשם.  ִנְמָצא  שהשי"ת  ְּבַוַּדאי  יֹוְדִעים  ָאנּו  ִּכי  ַהָּבָאה,  ְּבָׁשָנה 

ְלַקֵּבל רּוַח ֲחָדָׁשה ֶׁשל אֹור ַהְּגֻאָּלה ֵאיְך ְלהֹוִציא ַלֹּפַעל ּוְלַגּלֹות אֹור ה' 

ְּבָכל ַהְסָּתָרה ְוַהְסָּתָרה.

ֲחִרית ׁשַ

ַּפַעם  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ֵּגר  ְּכמֹו  ֲחָדָׁשה  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל,  ָּבִאים  ָּכְך  ַאַחר 

ִּבְתִפָּלה  ְלֵהָרֵדם  ָּגדֹול  ְוִנָּסיֹון  ִמְלָחָמה  ֵיׁש  ִּבְכִדי  ְוֹלא  ְּבַחָּייו,  ִראׁשֹוָנה 

ִלְמֹצא  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ְוֵיׁש  ָקׁשֹות.  ַהַהְתָחלֹות  ֶׁשָּכל  ֵמֲחַמת  זֹו,  ְקדֹוָׁשה 

ְּבֶזה  ֵיׁש  ִּכי  ְוַכּדֹו',  ַּבֲעִמיָדה  ְלֵהָרֵדם,  ְּבֹלא  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵאיְך  ַּתְחּבּולֹות 

ִמְלָחָמה ַהִאם ְנַכֵּון ִלֵּבנּו ִלְכֹסף ַלה'. ְוַגם ִאם ָקֶׁשה ְלִהְתַרֵּכז ַּבְּתִפָּלה, 

ַעל ָּכל ָּפִנים ִנְׁשַּתֵּדל ְלהֹוִציא ַהֵּתיבֹות ְּבֶפה ָמֵלא, ִמָּלה ִמָּלה ְּבקֹול, ַאְך 

ְלָפחֹות ֵיׁש ִלְׂשֹמַח ְּכמֹו ֵּגר ֶׁשּזֹוֶכה ַעל ָּכל ָּפִנים לֹוַמר ֵּתיבֹות ַהְּתִפָּלה 

)ַעֵּין סֹוף ליקו"מ(. ְוַאַחר ָּכְך קֹוְרִאים ְמִגַּלת רּות, ֶׁשִהיא ָהְיָתה ֹראׁש 

ַּדְיָקא  ֵאיְך  ִלְראֹות  ּוִמְתַחְּזִקים  ֵּגרּות,  ִהְלכֹות  לֹוְמִדים  ּוִמֶּמָּנה  ְלֵגִרים, 
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ֵּגִרים  ֲהָלכֹות  ּוָמִׁשיַח )ִלּקּוֵטי  ָּדִוד  ִמֶּמָּנה  ָיָצא  ֶׁשָּלּה  ַהַהְתָחָלה  ִּבְזכּות 

ג'(. 

ּוְבַכָּוָנה זֹו ָּבִאים ִלְקַראת ַהִּיחּוד ַהָּגדֹול ַהַּנֲעֶׂשה ַּבֶּכֶתר ֶׁשל מּוָסף, ְוָאז 

ָאנּו ִמְתַיֲחִדים ְלַגְמֵרי ִעם השי"ת ּוְמַקְּבִלים ַעל ַעְצֵמנּו ַקָּבָלה ֲחָדָׁשה: 

ִאם  ַּגם  אֹותֹו.  ֶאֱעֹזב  ֹלא  ּוְלעֹוָלם  השי"ת,  ֶאת  ַרק  ֲאִני  רֹוֶצה  ֵמַעָּתה 

ְלִהְתָיֵאׁש,  ְּבֹלא  ֲחָדׁשֹות  ַהְתָחלֹות  ַאְתִחיל  ָּתִמיד  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ֶאֹּפל 

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמָרה רּות ְלָנֳעִמי, "ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות" )ַעֵּין ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות 

ִׁשּלּוַח ַהֵּקן ה'(.

ּוְבִעָּקר ְּבֵעת ָהַאְקָּדמּות ֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּדל ְקָצת ְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות, ִּכי 

ֶזהּו ִׁשיר ֶׁשל ֵחֶׁשק, ּוְמֻסָּגל ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם 

ְנעֹוֵרר  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ְּבֵעת  ְוֵכן  ָהַר"ן(.  ְּבִׂשיחֹות  ֶׁשַּבָּׁשַמִים )ַּכּמּוָבא 

ְּבִלֵּבנּו ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּכֵעת ַמָּמׁש ִהְננּו עֹוְמִדים ְּבַהר ִסיַני, ִּכי ֶזה ִמְתַחֵּדׁש 

ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ְוַגם ִאם ֵאין ַמְרִּגיִׁשים ֹזאת, ֲעַדִין ֵאין ֶזה ְמַבֵּטל ֶאת 

ַהְּמִציאּות ֶׁשְּבַוַּדאי ִהְננּו ְמַקְּבִלים ָּכֵעת אֹור ָחָדׁש ְּבַיֲהדּוֵתנּו.

ַמַאְכֵלי ָחָלב

ְלַאַחר מּוָסף נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ַמַאְכֵלי ָחָלב. ְוָצִריְך ִלְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה סֹודֹות 

ְּגדֹוִלים, ֲאֶׁשר ָאז ִמְתַּגָּלה ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשל השי"ת ָעֵלינּו, ַּכָּכתּוב "ֵעיָניו 

ְּכיֹוִנים רֹוֲחצֹות ְּבָחָלב", ּוְכִפי ֶׁשר' ָנָתן ּכֹוֵתב ֶׁשָּבֶזה ָאנּו ְמַחְּזִקים ֶאת 

ֶלֱאֹכל  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ָעֵלינּו.  ּוְלַהְׁשִּגיַח  ְלִהְסַּתֵּכל  אֹוֵהב  שהשי"ת  ָהֱאמּוָנה 

ָהַרֲחִמים  ֶׁשל  ְׂשֵמחֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ְוַלְחֹׁשב  ֶאֶרץ  ְוֶדֶרְך  ָׁשַמִים  ְּבִיְרַאת 
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ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל השי"ת.

בּועֹות יֹום ׁשָ

ָאנּו  ֶׁשֲעַדִין  ִלְזֹּכר  ָהָראּוי  ִמן  ַהְּמנּוָחה,  ְלַאַחר  ַהָּצֳהַרִים,  ִּבְׁשעֹות 

ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַחג ָׁשבּועֹות, ּוְבָכל ַּפַעם ְלָהִרים ַהֵּלב להשי"ת ְלִהְסַּתֵּכל 

ָהָיה  ֱאָנ"ׁש  ִמִּזְקֵני  ]ֶאָחד  ָּבנּו  ּוִמְתַעֵּנג  אֹוָתנּו  רֹוֶאה  הּוא  ֵאיְך  ְוָלחּוׁש 

אֹוֵמר ׁשּוב ֶאת ָהַאְקָּדמּות ַּבָּצֳהָרִים, ְלַאַחר ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלָאְמָרּה ְּבַכָּוָנה 

ַּבֹּבֶקר ֵמֲחַמת ָהֲעֵיפּות, ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ַהֵחֶׁשק להשי"ת[.

ּוְכמֹו ֵכן ָראּוי לֹוַמר ְקָצת ְּתִהִּלים, ְלעֹוֵרר ׁשּוב ְמִתיקּות ַהִחּבּור ֵּביְנָך 

ְלֵבין השי"ת. ֶזהּו יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה ֶׁשִרָּוה להשי"ת 

ְּבָכל  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ִלְמֹצא  ְּבַדְרּכֹו  ָלֶלֶכת  ְוָעֵלינּו  ְוִתְׁשָּבחֹות,  ְּבִׁשירֹות 

ֵּתיָבה ִמֵּסֶפר ַהְּתִהִּלים, ְוָכְך ִנְזֶּכה ְלַנֵּגן ְנִגיָנֵתנּו ְלָפָניו ית' ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו.
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שו"ת

ֵאלֹות  שְׁ
ּוְתׁשּובֹות

9

בּועוֹת ִעְנְיֵני ַחג ַהשָּׁ בְּ
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ַלת ַהּתֹוָרה ֲהָכָנה ְלַקּבָ

ְׁשֵאָלה:

ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְמעֹוֵרר  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ַהִּכּסּוִפים ֶׁשל  ֶׁשִרּבּוי  ְּפָעִמים 

ְוֵאיְך  ַהּתֹוָרה.  ְּבַקָּבַלת  ְלִהְתַחְּדׁשּות  ֶאְזֶּכה  ָאֵכן  ַהִאם  ַוֲחָׁשׁשֹות  ֶמַתח 

ֶאְפָׁשר ִלְׂשֹמַח ֶּבָחג ַּכֲאֶׁשר ֵאיִני ָּבטּוַח ֶׁשֲאַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה? 

ְּתׁשּוָבה: 

ֶׁשְּכֶׁשַּמִּגיַע  ב'(  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ַרֵּבנּו  ִׂשיַחת  ַנְזִּכיר  ַהָּדָבר  ֵראִׁשית  א[ 

ַהּיֹום  אֹותֹו  ֶׁשל  ַהִהְתַנֲהגּות  ָּכל  ֶאת  מֹוֵסר  ָהָיה  טֹוב  יֹום  אֹו  ַׁשָּבת 

להשי"ת ֶׁשִּיְהֶיה ַהֹּכל ִּכְרצֹונֹו, ַוֲאַזי ְּכָבר ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ְוחֹוֵׁשב ְּכָלל ֶׁשָּמא 

ַהֹּכל  ָמַסר  ֶׁשְּכָבר  ְמַאֵחר  ַהּיֹום,  ְקֻדַּׁשת  ְּבַהְנָהַגת  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא  ֹלא 

להשי"ת. ְוֶזהּו ְּכָלל ִראׁשֹון, ְלָהִסיר ֶאת ָּכל ַהֵּיׁשּות ִאם ֲאִני ַמְצִליַח אֹו 

ֹלא, ִּכי ֲאִני מֹוֵסר ַהֹּכל להשי"ת, ְוַהּטֹוב ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה ִלְכבֹודֹו.

ב[ ֵיׁש ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ְּבִבָּטחֹון ָּגדֹול ֶׁשְּבַוַּדאי השי"ת הֹוֵלְך ָלֵתת ֶאת 

ַהּתֹוָרה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַּבֲאֶׁשר הּוא. 

ּוַמֲעָלָתּה  ַּפְרָנָסה  ְּבִעְנְיֵני  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ֲחִׁשיבּות  ּוָברּור  ֶׁשָּידּוַע  ְּכמֹו 

ַהֶּנֶפׁש  ֹּכחֹות  ַהְרֵּבה  ּוְלַהְכִניס  ַלֲעֹבד  ֵיׁש  ִמֶּזה,  ְויֹוֵתר  ָּכְך  ְוַכּיֹוֵצא, 

ְּבֵעת  ַלֲחֹׁשב   – ַהִּמְצוֹות  ְוִקּיּום  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ַהִּבָּטחֹון  ְּבִמַּדת  ְלִהְתַרֵּכז 

ִקּיּום ַהִּמְצָוה ֶׁשָּכֵעת ַמָּמׁש השי"ת ִמְסַּתֵּכל ָעַלי ְוֶנֱהֶנה ְּבַוַּדאי ִמֶּמִּני, 

ַהְיסֹודֹות  ְיסֹוד  ְוהּוא  ַהִּמְצָוה!  ִמְּקֻדַּׁשת  ָעַלי  ְלַהְׁשִּפיַע  רֹוֶצה  ּוְבַוַּדאי 

ַּבַּיֲהדּות. 
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ְוַכָּמה,  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ִּבָּטחֹון,  ָאנּו  ְצִריִכים  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ְּבָכל  ְוִאם 

ַמֲחָׁשבֹות  ַהְרֵּבה  ַלֲחֹׁשב  ּתֹוָרה.  ַמַּתן  ֶׁשל  טֹוב  ְּביֹום  ְלִהְתַחֵּזק  ָלנּו  ֵיׁש 

ּוְבַוַּדאי  ֵמָחָדׁש,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל  הֹוְלִכים  ָאנּו  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִּבָּטחֹון,  ֶׁשל 

השי"ת ִמְסַּתֵּכל ָעֵלינּו ִעם ַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ּוְמַצֶּפה ַמָּמׁש ָלֵתת ָלנּו ֶאת 

ַהּתֹוָרה. 

ִּכי  ֵמַהִּבָּטחֹון,  אֹוָתנּו  ֶׁשַּיְחִליׁשּו  ְסֵפקֹות  ָלנּו  ִיָּכְנסּו  ִאם  ְלִהָּבֵהל  ְוֵאין 

ַלה'.  ְלַצּפֹות  ְּבַעְצֵמנּו  ֲחָזִקים  ָאנּו  ַּכָּמה  ַעד  ִמְלַמְעָלה  אֹוָתנּו  ְמַנִּסים 

ְוהּוא ַמָּמׁש ְּכֻדְגַמת ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבִעְנַין ַהִּבָּטחֹון ֶׁשְּצִריִכים ְּבָצְרֵכי 

ַּפְרָנָסה.

ַהִּדּבּור,  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ְלִהְתַחֵּזק  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל  ְלַהְקִּפיד  נֹוֲהִגים  ְוָלֵכן 

ֶׁשל  ְּבַמְחָׁשבֹות  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ּוְלַצְמֵצם  ְלַרֵּכז  ֵיׁש  ָאז  ִּכי 

ִּכּסּוִפים ְוִהְׁשּתֹוְקקּות, ִׂשְמָחה ְוִרּקּוִדים ִמּתֹוְך ְּתחּוַׁשת ִּבָּטחֹון ֻמְחָלט 

ֶׁשְּבַוַּדאי ָאנּו הֹוְלִכים ִלְקַראת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. )ַעל ִּפי ליקו"מ סי' ע"ו, 

ְוִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַמָּׂשא ּוַמָּתן ד'(

ִּבְתִפּלֹות  ַלֲעֹסק  ֶׁשָּצִריְך  ַהְּזַמן  הּוא  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ִּבְתקּוַפת  ְוָאֵכן, 

ָהֲעבֹוָדה  ִעַּקר  ַעְצמֹו  ְּבָׁשבּועֹות  ַאְך  ַהּתֹוָרה,  ְלַקָּבַלת  ִלְזּכֹות  ּוְתִחּנֹות 

ֵמַעם  ֵחֶלק  ָאנּו  ֶׁשָאֵכן  ְּבטּוִחים  ִלְהיֹות  ָהֱאמּוָנה,  ִהְתַחְּדׁשּות  הּוא 

ִּתּקּוִנים  ּוְמַתְּקִנים  עֹוָלמֹות  ֶׁשהֹוְפִכים  ֵאּלּו  אֹוָתם  ְוָאנּו  ִיְׂשָרֵאל, 

ְּגדֹוִלים ְּבָכל ִמְצָוה ּוַמֲעֶׂשה טֹוב. 

ָּפָרָׁשה  ָּכל  ּוַמְתִחיִלים  ָׁשבּועֹות.  ֵליל  ִּתּקּון  אֹוְמִרים  ָאנּו  ָּכְך  ּוִמּׁשּום 
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ְּבִבָּטחֹון  ְּבַדְעֵּתנּו  ַלְחֹקק  ְּכֵדי  אֹותֹו  ְמַסְּיִמים  ְוֵתֶכף  ַּבְּתָנ"ְך,  ְוֵסֶפר 

ָּגדֹול, ַּכָּמה ְיָקָרה ָּכל ִמָּלה ַּבּתֹוָרה ְלַמְעָלה, ְוִכי ֵיׁש ְּבָכל ֵּתיָבה ְּבַעְצמֹו 

ַלֹּפַעל  ּוְלהֹוִציא  ְלַסֵּים  ְּבַוַּדאי  ָזִכינּו  ְּכָבר  ֶׁשִהְתַחְלנּו,  ּוָבֶרַגע  ְׁשֵלמּות, 

ַּתְכִלית ְׁשֵלָמה ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

ְׁשֵאָלה:

ְּתִחַּלת  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ַהּתֹוָרה  ְלַקָּבַלת  מּוָכן  ַעְצִמי  ֶאת  רֹוֶאה  ֵאיִני 

ַהְּסִפיָרה, ֹלא ִהְתַקַּדְמִּתי ִּבְמֻיָחד.

ְּתׁשּוָבה:

השי"ת  ִלְפֵני  ָּכְך  ַלֲעֹמד  ַהּתֹוָרה,  ְלַקָּבַלת  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה  ַהֲהָכָנה  זֹו 

ְולֹוַמר לֹו: "ֵאיֶנִּני מּוָכן ְּכָלל, ַמָּמׁש ֹלא מּוָכן, ֹלא ִהְתַקַּדְמִּתי ְּכלּום..." 

ֹנאַמר ְּתִהִּלים ַּבֲחִמימּות ַהֵּלב, ִמּתֹוְך ַהְכָנָעה ֲאִמִּתית, ְנַדֵּבר ַעל ָּכְך ִעם 

השי"ת, ַנִּגיד ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות ַעל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה – ֶזה ִנְקָרא ַּגְעּגּוִעים. 

ְוַהִּכּסּוִפים,  ָהְרצֹונֹות  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ַהְּסִפיָרה,  ֲעבֹוַדת  ִעַּקר  ְּבַעְצמֹו  ֶזה 

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו מֹוְצִאים ֶאת ַעְצֵמנּו ֹלא ְראּוִיים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו 

ֹלא רֹוִאים ׁשּום ִהְתַקְּדמּות. ְוָלֵכן השי"ת ָנַתן ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ַהר ִסיַני 

ַּדְוָקא ִמְּפֵני ֶׁשָעַמד ְּבִׁשְפלּות ּובּוָׁשה ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשֵאין הּוא 

ָראּוי ֶׁשַהּתֹוָרה ִּתָּנֵתן ָעָליו.

ַלֲחֹׁשב  ַּדְעֵּתנּו,  ֶאת  ֶׁשַּיְחִליׁש  ְּבֹאֶפן  ַהִּׁשְפלּות  ֶאת  ִנַּקח  ֶׁשֹּלא  ֲאָבל 

ַהְּגדֹוָלה  ָהַרֲחָמנּות  ַעל  ְלִהָּׁשֵען  ָלנּו  ֵיׁש  ֶהָחג.  ְלאֹור  ַׁשָּיכּות  ָלנּו  ֶׁשֵאין 
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רֹוֶצה  הּוא  ּוְבַוַּדאי  ַהָּׁשבּועֹות,  ְּבַחג  ִּבְמֻיָחד  ַהִּמְתַּגֶּלה  השי"ת,  ֶׁשל 

ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלֵתת  ַמְסִּכים  ֶׁשהּוא  ַרק  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ָלנּו  ָלֵתת 

ִמִּצֵּדנּו  ָאנּו  ֶׁשַּנְסִּכים  ָלֶזה  ְּביֹוֵתר  ּוִמְׁשּתֹוֵקק  ִמְתַּגְעֵּגַע  הּוא  ֶאָּלא 

ְלִהְתַחֵּדׁש ְוִלְׁשֹּכַח ֵמָהֵעֶבר ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוָלֵכן ֶזה ְּבִדּיּוק ַהֲהָכָנה 

ִמָּכל  ַהּׁשֹוֵכַח  ְלִהְתַּגֵּיר,  ַהָּבא  ּגֹוי  ְּכמֹו  ְּבִהְתַחְּדׁשּות,  ָלבֹוא  ְלָׁשבּועֹות, 

ֶהָעָבר ּוַמְתִחיל ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה. 

ַלת ַהּתֹוָרה ַקּבָ ׁשּות ּבְ ַהִהְתַחּדְ

ְׁשֵאָלה:

ַמִהי ְלַמֲעֶׂשה ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש?

ְּתׁשּוָבה:

ַהּתֹוָרה,  ְּבִמְצוֹות  ְלַהֲאִמין  ְלִהְתַחֵּדׁש  ִהיא  ְּבַפְׁשטּות  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת 

שהשי"ת ַמְׁשִּגיַח ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַעל ָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה, ְוהּוא רֹוֶאה 

ָּכל ִמְצָוה ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים, ֵהן ַּבַּמֲעֶׂשה ֵהן ְּבִדּבּור ְוֵהן ְּבַמְחָׁשָבה.

ָּברּוְך ה', ָאנּו ְּכָבר זֹוִכים ְלַקֵּים ַהְרֵּבה ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ַוֲאִפּלּו 

ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֹזאת  ֶׁשְּבָכל  ֶאָּלא  ְּכִרּמֹון.  ִמְצוֹות  ְמֵלִאים  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי 

ְוָאנּו  ֶהְרֵּגל,  ֵמֲחַמת  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים  ְּכִמְצַות  ַהִּמְצוֹות  ְמַקְּיִמים  ָאנּו 

ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך  השי"ת,  ִעם  ְלִהְתַיֵחד  ַהִּמְצָוה  ֲעִׁשַּית  ְּבֵעת  ׁשֹוְכִחים 

ֶׁשָאנּו  ַּפַעם  ּוְבָכל  ֵמִאָּתנּו.  ְוֶנֱהֶנה  ָעֵלינּו  ִמְסַּתֵּכל  הּוא  ַמָּמׁש  ֶׁשָּכֵעת 

חֹוְׁשִבים ַמֲחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשל ֱאמּוָנה, ַרְעיֹונֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ְוַכּדֹוֶמה, 
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מהשי"ת  ַהַּמְחָׁשָבה  ּוְתִפָּלה,  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְמַדְּבִרים  אֹו  ִמְצָוה  עֹוִׂשים 

ַמָּמׁש  ֶׁשָּכֵעת  ַהֶּזה,  ַהּנֹוָרא  ָהֱאֶמת  ֶאת  ִלְזֹּכר  ָלנּו  ְוָקֶׁשה  ִמְתַּפֶּזֶרת, 

ִלְתֹּפס  ַּבֲחָזָרה,  ָעָליו  ֶׁשִּנְסַּתֵּכל  ְמַצֶּפה  ְוהּוא  ָעֵלינּו  ִמְסַּתֵּכל  השי"ת 

"ִלְראֹות  ָלֶרֶגל  ַּבֲעִלָּיה  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ִּבְבִחיַנת   – ַעִין'  'ֶקֶׁשר  ִּכְבָיכֹול 

ּוְלֵהָראֹות", ְּכלֹוַמר ִלְראֹות ֶאת ה' ּוְלַהֲאִמין ֶׁשָּכֵעת הּוא רֹוֶאה אֹוִתי.

ֹּכַח  ִמְתַּפֵּזר  ַהֶּמְרָחק  ֶׁשֵּמֲחַמת  ְלֵמָרחֹוק,  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ִמי  ְּכמֹו  ְוהּוא 

ֹלא  ָּכְך  ּוִמּׁשּום  ִלְראֹות,  ֶׁשרֹוֶצה  ְּבָדָבר  ְלִהְתַמֵּקד  לֹו  ְוָקֶׁשה  ָהְרִאָּיה, 

ֶאת  ָחָזק  ְלַצְמֵצם  ָצִריְך  ֲאַזי  ִלְראֹות,  רֹוֶצה  ְּבַדְוָקא  ְוִאם  ָּברּור.  רֹוֶאה 

ֵעיָניו, ּוְלַמְּקָדם ֵהיֵטב ְּבאֹוָתּה ְנֻקָּדה ֶׁשרֹוֶצה ִלְראֹות. 

ֲאָבל  ַהֹּכל,  ְורֹוֶאה  ִמְסַּתֵּכל  שהשי"ת  ַאף  ִמְצָוה,  ֲעִׁשַּית  ְּבֵעת  ַּגם  ָּכְך 

הּוא רֹוֶצה ֶׁשַּגם ָאנּו ִנְסַּתֵּכל, ְלַמֵּקד ֵהיֵטב ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ְלַבל ִּתְתַּפֵּזר 

ָּכל  ַּכָּוַנת  ְּכַלל  ֶזהּו  ָעֵלינּו.  ִמְסַּתֵּכל  הּוא  ֵאיְך  ֱאמּוָנה,  ְּבֵעיֵני  ְוִלְראֹות 

ַהִּמְצוֹות, ְלַהְמִליְך ֶאת השי"ת ָעֵלינּו. 

ֶׁשִּמְתַרֵּכז  ִמי  ֵיׁש  ַאְך  ַלֲעׂשֹות.  ָצִריְך  ִּכי  ַהֶּמֶלְך  ְרצֹון  ֶׁשעֹוֶׂשה  ִמי  ֵיׁש 

ְּבֶמֶלְך, ּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹונֹו הּוא ִמְתַרֵּכז ּוְמַכֵּון ֶאת ֵעיָניו 

ְלָכְך  מּוָדע  הּוא  ֲאֵחרֹות,  ּוְבִמִּלים  ָעָליו.  ִמְסַּתֵּכל  ַהֶּמֶלְך  ֵאיְך  ִלְראֹות 

ֶׁשְּבַמֲעָׂשיו הּוא ַמְמִליְך ֶאת ַהֶּמֶלְך, ּוִביִדיָעה זֹו ֶׁשחֹוֵׁשב ֵמַהַּנַחת רּוַח 

ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ְּבֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא ַמְמִליְך ֶאת ַהֶּמֶלְך.

ְוַגם ִאם ֵאין ָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ֵאיֶזה ַהְרָּגָׁשה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ְּדֵבקּות ְּבִמְצָוה, 

ֶּבֱאמּוָנה  ַהַּמְחָׁשָבה  ּוְלַכֵּון  ְלַצְמֵצם  ָצִריְך  ָּכְך  ִמּׁשּום  ַּדְוָקא  ַאְדַרָּבא, 
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ֲחָזָקה ְוַתִּקיָפה ֶׁשְּבַוַּדאי ִמְסַּתְּכִלים ָעֵלינּו ַעְכָׁשו.

ּוְכָכל ֶׁשִּנְזֹּכר ֹזאת ְּבֵעת ֲעִׁשַּית ַהִּמְצָוה, ָּכְך ַנֲעֶׂשה 'ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך 

ַהָּבִסיס  ְוהּוא  ַהִּמְצוֹות,  ָּכל  ַּתְכִלית  ֶׁשּזֹו  יֹוֵתר.  ָּגדֹול  ּוְׁשִכיְנֵּתיּה'  הּוא 

ֵמַהֵחְטא  ִּבְזִהירּות  ְוֵהן  ְּבִמְצוֹות,  ִלְזִריזּות  ֵהן  ֲאִמִּתית,  ָׁשַמִים  ְלִיְרַאת 

ְלִהְתַיֵחד  ַהֹּכַח  לֹו  ֵיׁש  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ְּפִניִמּיּות  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמי  ]ְוָלֵכן 

יֹוֵתר ְּבָכל ִמְצָוה, ִּכי יֹוֵדַע ְּפָרִטּיֹות ַהִּיחּוד ְוַהִחּבּור ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבֶזה, ְוַגם 

ְּכָלל,  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִמְצָוה  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ִלְזֹּכר  ֵיׁש  ָאז 

ואיכהמל"ב[.

ְוָלֵכן ְצִריִכים ָאנּו ְּבָכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבֹכַח 

ִמְצָוה  ְּבָכל  ָעֵלינּו  ַמְׁשִּגיַח  שהשי"ת  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ָהְרִאָּיה, 

ַמֶּׁשהּו  ּומּוָחִׁשי,  ֲאִמִּתי  ָּדָבר  ֶזה  ְוַהִּמְצוֹות  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְלָהִבין   – ּוִמְצָוה 

קֹוֶרה ְּכֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמים אֹוָתּה.

ַהִּמְצוֹות  ְלִׂשְמַחת  ָלבֹוא  נּוַכל  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִנְזֶּכה  ְוַכֲאֶׁשר 

ּוְלִסּפּוק ָּגדֹול ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים, ְּכֻדְגַמת ַהִּסּפּוק, ֶׁשָאָדם ַמְרִּגיׁש 

ֶׁשִהְצִליַח ִליֹצר ְיִציָרה אֹו ְלהֹוִציא ַלֹּפַעל ֵאיֶזה ָּדָבר. 

ּוֵמַעָּתה ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ְמֻבְלָּבִלים ֵמַעְצֵמנּו, ְמֻרָּקִנים ְּבִלי 

ִּבְזִריזּות  ָלרּוץ  נּוַכל  ַּבַחִּיים,  ָּכאן  עֹוִׂשים  ָאנּו  ָמה  ָלַדַעת  ּוְבִלי  ִסּפּוק, 

ּוְלִהְתַרֵּכז  ְוַלֲעׂשֹוָתּה  ִראׁשֹוָנה  ָלנּו  ַהִּמְזַּדֶּמֶנת  ִמְצָוה  ֵאיֶזה  ְלתֹוְך 

ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשִהֵּנה ָּכֵעת השי"ת ִמְסַּתֵּכל ָעַלי, ְוִלְמֹצא ְּבֶזה ִסּפּוק.

ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּביַז”ל )ִׂשיחֹות ָהַר"ן נ"א(, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָּבעֹוָלם ָצִריְך ְזִכָּיה 
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ְוֵאיְך  ִּיעּודֹו,  ַמה  ָּבעֹוָלם:  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  הּוא  ַמה  ֶׁשֵּיַדע  ַהָּׁשַמִים  ִמן 

ֵהם  ְּכָבר  ִּכי  ָלֶזה.  ְצִריִכים  ֵאין  ִיְׂשָרֵאל  "ַאְך  ְוכּו',  ִּכּׁשּוָריו  ֶאת  ְלָהִפיק 

יֹוְדִעים ַמה ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה". )ַעל ִּפי ליקו"מ סי' ע"ו וליקו"ה 

ַמָּׂשא ּוַמָּתן ד'( 

ִאְסרּו ַחג

ְׁשֵאָלה:

ְּכָבר  ַאְך  ְּבִהְתַחְּדׁשּות,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  ְוִנְכַנס  ָזִכינּו 

ִּכְמַעט ָׁשַכְחִּתי ֶׁשָהְיָתה ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה?

ְּתׁשּוָבה:

ָצִריְך ָלַדַעת, ֶׁשאּוַלי ָאנּו ָׁשַכְחנּו ֶׁשָהָיה יֹום טֹוב, ֲאָבל ֶהָחג ֹלא ָׁשַכח 

אֹוָתנּו. ַהְּמִתיקּות ֶׁשל ֶהָחג עֹוֶמֶדת ּוִמְתַחֶּנֶנת ֶאל ַהֶּנֶפׁש ְלַבל ִּתְתָּפֵרד 

ְוָהַאֲהָבה  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ְלֹגֶדל  ִמֶּמִּני  ְלִהְתָּפֵרד  ּתּוַכל  ֵאיְך  "ִּכי  ִמֶּמּנּו, 

ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵנינּו, ִּכי ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ְיַקר ָיְפִיי ְוִזיִוי ְוָהְדִרי ְוִתְפַאְרִּתי, ְוֵאיְך 

ּתּוַכל ְלַנֵּתק ֶאת ַעְצְמָך ִמֶּמִּני ְוִלְפֹרד ֵמִאִּתי". 

ְיָקרֹות  סגולות  עֹוד  ִלְלֹקט  ְּכֵדי  יֹוֵתר  ֵליֵלְך  ָצִריְך  ֶׁשַאָּתה  ֱאֶמת  "ֵהן 

ָּכל  ְּדבּוִקים  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָהֱאֶמת  ִהיא  ָּכְך   [ ְּגדֹולֹות,  ַוֲחמּודֹות 

ֶׁשֲהֵרי  בהשי"ת,  ַהְּדֵבקּות  ֶׁשל  ְוַהָּנִעים  ַהָּמתֹוק  ַטַעם  ְּבאֹותֹו  ַהְּזַמן 

 – ֹחל  ַהּיֹום  ְלַמְּצֵבי  ַהּתֹוָרה  אֹור  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  הּוא  ַּתְפִקיֵדנּו  ִעַּקר 

ְוִלְׁשֹּכַח  ִמֶּמּנּו  ִלְפֹרד  ּתּוַכל  ֵאיְך  סֹוף  סֹוף  ֲאָבל  ַה"ְּפׁשּוִטים"[  ַהָּיִמים 
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אֹוִתי. ָלֵכן ַעל ָּכל ָּפִנים ִּתְרֶאה ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך ְוָתבֹוא ְלָׁשם, ֹלא 

ִּתְׁשַּכח אֹוִתי ְוֹלא ִּתָּפֵרד ִמֶּמִּני". )ִמּתֹוְך ְלׁשֹון ַרֵּביַז”ל ליקו"מ סי' ס"ה(

ְּבַנְפֵׁשנּו.  ְקׁשּוָרה  ִהיא  ַהַּמָּתָנה,  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ֶנְעָלם,  ֹלא  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג 

ַקָּבַלת  ִמֶּמָּנה.  ְוֵלָהנֹות  ַהֲחִביָלה  ֶאת  ִלְפֹּתַח  ְלִהְתַחֵּזק  ָעֵלינּו  ַעְכָׁשו 

ַהּתֹוָרה ַמְׁשָמעּוָתּה, ֶׁשִהְתַחֵּדׁש ַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּלנּו ִעם השי"ת ְוִקַּבְלנּו ֶאת 

ַהְּזכּות ִלְהיֹות ֵאּלּו ֶׁשְּמַנְּצִחים ֶאת ַהִּנְסיֹונֹות, ִאם ַרק ִנְזֹּכר ִמְּזכּות זֹו. 

ֹלא ִקַּבְלנּו ִצּוּוִיים ֲחָדִׁשים ְּבָׁשבּועֹות, ֶאָּלא ִהְתַחַּדְׁשנּו ְלַהֲאִמין ְּבאֹוָתם 

ֶׁשל  ַהְּבִחיָרה  ֹּכַח  ִהְתַחֵּדׁש  ִמֵּמיָלא.  ְּכָבר  ְלַקֵּים  ָאנּו  ֶׁשְרִגיִלים  ִמְצוֹות 

ֶלֱאֹהב  ֶׁשל השי"ת ֵאֵלינּו,  ִיְׂשָרֵאל, ִהְתעֹוֵרר ָּבנּו ֵמָחָדׁש ָהַאֲהָבה  ַעם 

אֹוָתנּו ּוְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ִמָּכל ַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו. ַּתְפִקיֵדנּו ַעְכָׁשו הּוא ְלַהְתִחיל 

ַלֲחֹׁשב ִמֶּזה, ְלעֹוֵרר ֶאת ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ְּבָכל ֵעת, ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה.  

ְלַמֲעֶׂשה. ֵמַעָּתה ְּבָכל ִמְצָוה ֶׁשָאנּו 'ִמֵּמיָלא' עֹוִׂשים, ָנִרים ֶאת ָהֵעיַנִים 

להשי"ת, ִנְסַּתֵּכל ֵאיְך הּוא ִמְסַּתֵּכל ָעֵלינּו ְּבֵעת ֲעִׂשָּיֵתנּו ִמְצָוה זֹו. ְוֹלא 

ֻקְפָסא  ְלֵביתֹו  ִמחּוץ  מֹוֵצא  יֹום  ֶׁשל  ֶׁשְּבָבְקרֹו  ֶאָחד  אֹותֹו  ְּכמֹו  ִנְהֶיה 

ָיָפה ֲעטּוָפה ַּבֲעִטיָפה ְוֶסֶרט, ְוָעֶליָה ָּכתּוב "ֵמֵאת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם". ָיָדיו 

ָרֲעדּו, ְּבֹקִׁשי ִהְכִניס ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהַּבְיָתה, ָּפַתח ֶאת ַהֲחִביָלה ִּבְדִחילּו 

ָּפַלט  ַאְכָזָבתֹו  ֵמרֹוב  ָקָטן...  ַטִּלית  ְּבתֹוָכּה,  הּוא  ּמֹוֵצא  ּוַמה  ּוְרִחימּו, 

ְוָאַמר, נּו... ֵיׁש ִלי ְּכָבר ַהְרֵּבה ָּכֵאּלּו... ֹלא ָלֶזה ִצִּפיִתי...

ָׁשבּועֹות.  ְלַאַחר  אֹור  ְלַהְרִּגיׁש  ֲאמּוִרים  ָאנּו  ְּכִאּלּו  ַלֲחֹׁשב  ָטעּות 

ַּפַעם  ְּבָכל  ֵמָחָדׁש,  ֶרַגע  ְּבָכל  ְלַעְצֵמנּו  ֹזאת  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשָּלנּו  ֲעבֹוָדה  זֹו 

ֶׁשִּיְתַּגְּברּו ִנְסיֹונֹות, ְנעֹוֵרר ֶאת ַהִּזָּכרֹון, ִלְזֹּכר ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵיׁש 
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ֶׁשִּלי  ִמְצָוה  ָּכל  ַהּבֹוֵרא,  ִעם  ְוַׁשָּיכּות  ֶקֶׁשר  ִלי  ֵיׁש  ִמְצוֹות,  ֵיׁש  ּתֹוָרה, 

ְּכמֹו  ֹזאת  ִלְלֹמד  ֹלא  ֲאָבל  ּתֹוָרה,  ִׁשעּור  ֵאיֶזה  ַלֲחֹטף  ְלַמְעָלה.  ְיָקָרה 

ִלְפֵני ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ִזָּכרֹון, ִהֵּנה השי"ת ׁשֹוֵמַע ָּכל ִּדּבּור 

ָיָצא  ַהִּשּׁדּוְך  ֲחֻתָּנה,  ָהְיָתה  ְּבַוַּדאי.  ִקַּבְלנּו  ַהָּׁשבּועֹות  ֶאת  ִּכי  ֶׁשִּלי... 

ִלְזֹּכר  ֶזה,  ִעם  ְלַהְמִׁשיְך  ְלִזָּכרֹון  ֹזאת  קֹוְׁשִרים  ַּכָּמה  ַהְּׁשֵאָלה  ַלֹּפַעל, 

ֶׁשָהָיה ָׁשבּועֹות. "ָלֵכן ַעל ָּכל ָּפִנים ִּתְרֶאה ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך ְוָתבֹוא 

ְלָׁשם, ֹלא ִּתְׁשַּכח אֹוִתי ְוֹלא ִּתָּפֵרד ִמֶּמִּני"...

ְׁשֵאָלה:

ֶזה טֹוב אּוַלי ְלִמי ֶׁשָּזָכה ְלַהְרִּגיׁש ֵאיֶזה ִהְתָקְרבּות ֲחָדָׁשה ֶּבָחג. ַאְך ַמה 

ַיֲעֶׂשה ִמי ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלִהְתַחֵּדׁש, ְוֶהָחג ָעַבר ְּכמֹו ֶׁשָעַבר?

ְּתׁשּוָבה:

ֵאין ָסֵפק ְּבָדָבר ֶׁשִּקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. ֹזאת ִהיא ַהְּמִציאּות, ֵּכן 

ִהְרַּגְׁשנּו ֹלא ִהְרַּגְׁשנּו הּוא ִעְנָין ְצָדִדי ְלַגְמֵרי. ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה 

ֶׁשְּבַוַּדאי ִקַּבְלנּו ֶאת ַהַּמָּתָנה, ַרק ִנְפַּתח ֶאת ַהֲחִביָלה ְוֵנָהֶנה ִמֶּמָּנה. 

ֹלא ִנֵּתן ְלֵיֶצר ָהָרע ְלַבְלֵּבל אֹוָתנּו ִּבְסֵפקֹות ּוְׁשֵאלֹות, ְּכמֹו: "ֵהיָכן ָהִייָת 

ְּבָׁשבּועֹות"? "ַוֲהֵרי ִמֵּמיָלא ֹלא ָהִייָת ְרִציִני ֶּבָחג"? ָּכל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה 

ְלָכל  ָלֵתת  ֶׁשֶהְחִליט  ֵאֵלינּו,  השי"ת  ֶׁשל  ַאֲהָבה  ִהְתעֹוְררּות  הּוא 

ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ַאף ִאם ֹלא ָהִיינּו ֹּכה ְרִציִנִּיים 

ְּבַהְחָלָטֵתנּו ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה.
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ַעִין  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ָהְיָתה  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ֶׁשְּכָבר  אֹוְמִרים,  ֲחַז"ל 

ֵמֵעיַנִיְך",  ְּבַאַחת  ָאַמר "ִלַּבְבִּתִני  השי"ת  ֹזאת  ּוְבָכל  ָהֵעֶגל,  ַעל  ַאַחת 

ְּכלֹוַמר ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַאף ֶׁשִהְסַּתְּכלּו ְוִהְׁשּתֹוְקקּו ֵאַלי ַרק 

ְּבַעִין ַאַחת ִּבְלַבד.

ֵאיזֹו  ָהְיָתה  ַהֵּלב  ְּבתֹוְך  ְרִציִנִּיים,  ָהִיינּו  ֹלא  ִאם  ַּגם  ֲאֵחרֹות,  ְּבִמִּלים 

זֹו  ְנֻקָּדה  ּוִבְגַלל  להשי"ת,  ְוִהְׁשּתֹוֵקק  ֶׁשָרְצָתה  ַּבֵּלב,  ְנֻקָּדה  ֶׁשִהיא 

השי"ת ֵהִביא ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַוַּדאי.

ַהְּמִציאּות  ֶאת  ְמַבֵּטל  ֶזה  ֵאין  ַהּתֹוָרה,  ַקָּבַלת  ֶאת  ִהְרַּגְׁשנּו  ֹלא  ִאם 

ֶזה  ְּבֶרַגע  ַעְכָׁשו  ָּפׁשּוט  הּוא,  ַלֲעׂשֹות  ֶּשָׁעֵלינּו  ַמה  ָׁשבּועֹות.  ֶׁשָהָיה 

ֶאת  ַמְפִעיל  ֲאִני  ֵמַעְכָׁשו  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִקַּבְלִּתי  ִהֵּנה  ֵמָחָדׁש:  ְלִהָּזֵכר 

ַהַּמְחָׁשָבה ְּבָכל ִמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ִלְזֹּכר ֶׁשִהֵּנה השי"ת ִמְסַּתֵּכל ַעל 

ֶזה, ְוֵיׁש לֹו ַנַחת רּוַח ִמֶּמִּני.

ְׁשֵאָלה:

ֶאת  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ָחַׁשְבִּתי  ִמְתַּגְּבִרים.  ֶׁשַהִּנְסיֹונֹות  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  ֲאָבל, 

ַהּתֹוָרה ּוֵמַעָּתה ֶאְהֶיה ִּכְרצֹון ה'?

ְּתׁשּוָבה: 

ֶיְׁשָנם ַהְרֵּבה ֶׁשַאֲחֵרי ַחג ַהָּׁשבּועֹות נֹוְפִלים ְּבַדְעָּתם, ֵמֲחַמת ֶׁשָּכל ָּכְך 

ִהְתּכֹוְננּו ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוִדּמּו ְּבַנְפָׁשם ְּכִאּלּו ֵמַעָּתה ְּכָבר ֹלא ִיְתַּגְּברּו 

ַהִּנְסיֹונֹות, ַהֹּכל ֵיֵלְך ְּבַקּלּות, ְוֵהם ֵיָהְפכּו ַלַּצִּדיִקים ְּגמּוִרים. ְוִהֵּנה ַעָּתה, 
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ְלַאַחר יֹום טֹוב ֵהם מֹוְצִאים ֶאת ַעְצָמם ְּבאֹוָתּה ְּתנּוָחה ְּכמֹו ִלְפֵני ֶּפַסח 

ּוְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא נֹוַדע ִּכי ָּבא 'ַחג ַהָּׁשבּועֹות' ֶאל ִקְרּבֹו.

ְוָהֱאֶמת ֵּתָאֵמר, ֶׁשֵּמֲחַמת אֹוָתּה ִסָּבה ַמָּמׁש ֶיְׁשָנם ַהְרֵּבה ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה 

ֶאת  ִּבְמֻיָחד, זֹוְכִרים ֵהם  ְּגדֹולֹות  ִּתְקוֹות  ִעם  ֹלא ָּבאּו ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ּוִמֵּמיָלא  ְלִהְׁשַּתּנֹות...  ֶּבֱאֶמת  ָזכּו  ֵהם  ְוַכָּמה  ֶׁשָעְבָרה,  ָׁשָנה  ֶׁשל  ֶהָחג 

ָּפג ִלָּבם ְלַהֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלים ֵהם ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבָׁשָנה זֹו.

ַקָּבַלת  ֶׁשל  ַהַּמהּות  ָּכל  ַאְדַרָּבא  ִּכי  ְּבָיָדם.  ִהיא  ָטעּות  ָוֵאּלּו  ֵאּלּו  ַאְך 

ְמִציאּות  ֵיׁש  ְּבִחיָרה,  ָּבעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  ּוְלָהִבין  ַּדַעת  ְלַקֵּבל  ִהיא,  ַהּתֹוָרה 

ֶׁשִּיְהֶיה  אֹו  ַהְסָּתָרה,  ְלָכל  ַנֲאִמין  ַהִאם  ְלַנּסֹוֵתנּו  ֶׁשָּבָאה  ַהְסָּתָרה,  ֶׁשל 

ָלנּו ֵׂשֶכל ַלֲחֹׂשף ֶאת ִמי ֶׁשָּׁשַלח אֹותֹו. 

ֹּכַח  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  ְוַהְינּו  ֹּכֲהִנים",  "ַמְמֶלֶכת  אֹוָתנּו  ִּכָּנה  השי"ת  ְוָלֵכן 

ַהּזֹו  ַהַּמְלכּות  ֶאת  ְוַהְסָּתָרה.  ִנָּסיֹון  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְּבֹתֶקף  ַלֲעֹמד  ּוֶמְמָׁשָלה 

ִקַּבְלנּו ְּביֹום טֹוב ָׁשבּועֹות, ִקַּבְלנּו ֶאת ַהַּדַעת ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ְּבִחיָרה! 

ַהְּבִחיָרה.  ִּתְתַּבֵּטל  ֶׁשֵּמַהּיֹום  אֹוֵמר  ֶזה  ֵאין  ַאְך  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִקַּבְלנּו 

ַרק  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ִמִּפי  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ָרצּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַאְדַרָּבא, 

ְּכֵדי ֶׁשִּתָּׁשֵאר ָלֶהם ַהְּבִחיָרה, ִּכי ִאם ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים 

ִמִּפי השי"ת, ֲאַזי ָהְיָתה ִמְתַּבֶּטֶלת ָלֶהם ַהְּבִחיָרה )ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן סי' 

ק"צ(. 

ָידּוַע ַהַּמֲעֶׂשה, ֶׁשָּׁשָנה ַאַחת ִהְתַאְּספּו ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהְרֵּבה ֵמֱאָנ"ׁש 

ֵאֶצל מֹוֵרנּו ר' ָנָתן ָז"ל, ְוָהְיָתה ָאז ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ְמֹאד, ַעד ֶׁשִּכּנּו 
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ָאַמר  ִמּמֹוָהָרָנ"ת,  ְוִנְפְרדּו  ָנְסעּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול",  "ַהָּׁשבּועֹות  ֹזאת 

ָלֶהם, ַאַחר ֶׁשִּקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ֹלא ַלֲחֹטא ָּבֵעֶגל...

ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה ָּכתּוב, "ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם". ִּכי ַעְכָׁשו ָצִריְך ְלַיֵּׂשם 

ְלִהָּׁשֵאר  ְוֹלא  ַהִּנְסיֹונֹות,  ְּבתֹוְך  יֹום  ַהּיֹום  ְּבַחֵּיי  ְלַמֲעֶׂשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת 

ְסִביב ָהָהר ְוִלְתהֹות ֵהיָכן ֶנְעַלם ָהאֹור ַהָּמתֹוק ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה. 

ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ִנְמָׁשְך ָעֵלינּו ֵׂשֶכל ְוַדַעת ְּגדֹוָלה, ֶׁשּנּוַכל ַעל ָידֹו ִלְמֹצא 

ֶאת השי"ת ְּבָכל ַהַהְסָתּרֹות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִלְבֹחר ְּבטֹוב.

ַהְּמִדיָנה,  ְּבֵני  ֶאת  ְלַנּסֹות  ֶׁשָרָצה  ֶמֶלְך  ַעל  הק',  ַהֶּבְעְׁש"ט  ְמַׁשל  ָידּוַע 

ְּבַמֵּדי  ִהְלִּביָׁשם  ַחָּיִלים,  ְּפֻלַּגת  ַהֶּמֶלְך  ָלַקח  ֵאָליו.  ֵהם  ֶנֱאָמִנים  ִאם 

ָהאֹוֵיב ְוָאַמר ָלֶהם ָלֵצאת ְלִהָּלֵחם ִעם יֹוְׁשֵבי ַהְּמִדיָנה. ָהְלכּו ַהַחָּיִלים 

ְוֵתֶכף  ַהֶּמֶלְך,  ֶנֶאְמֵני  ֵּבין  ִנְמנּו  ֹלא  יֹוְׁשֶביָה  ֲאֶׁשר  ַאַחת,  ָלִעיר  ְוִנְכְנסּו 

ַּכֲאֶׁשר יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ָראּו ֶאת ָהאֹוֵיב ָקֵרב ּוָבא, ֵהִרימּו ֶּדֶגל ָלָבן ּוָפְתחּו 

ַהְּׁשָעִרים ּוָמְסרּו ָלֶהם ֶאת ָהִעיר.

ִהְמִׁשיכּו ְוָהְלכּו ְלִעיר ַאֶחֶרת, ְוָׁשם ָהיּו ֶנֱאָמִנים ְּביֹוֵתר ַלֶּמֶלְך ְוִנְלֲחמּו 

ְּבֵחרּוף ֶנֶפׁש ְלַמַען ְּכבֹוד ַהֶּמֶלְך. ָהְלכּו ָלֶהם ַהַחָּיִלים ְלִעיר ְׁשִליִׁשית, 

ַהֶּמֶלְך  ֶׁשֵאין  ִיָּתֵכן  ֲהֵאיְך  ְלַעְצָמם,  ְוָחְׁשבּו  ֲחָכִמים,  ָיְׁשבּו  ָׁשם  ֲאֶׁשר 

נֹוֵקף ֶאְצַּבע ְּבָׁשָעה ֶׁשָהאֹוֵיב ִמְסּתֹוֵבב ַּבְּמִדיָנה ְוכֹוֵבׁש ָעִרים, ְּבַוַּדאי 

ֶׁשַהֶּמֶלְך ָׁשַלח אֹוָתם ְלַנּסֹות אֹוָתנּו, ִאם ֵּכן ְּבַוַּדאי ֵהם ִמֶּׁשָּלנּו... ִמָּיד 

ִעָּמם,  ְלִהָּלֵחם  ְצִריִכים  ָהיּו  ֹלא  ּוְכָלל  ּוְמחֹולֹות,  ְּבֻתִּפים  ֲאֵליֶהם  ָיְצאּו 

ַּכֲאֶׁשר ָחְׂשפּו ֶאת ֶזהּוָתם.



כט
שו"ת

ֶאת ַהֵּׂשֶכל ַהֶּזה ִקַּבְלנּו ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות! 

ְוַהִּנְסיֹונֹות.  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ִמְתַּגֵּבר  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְלַאַחר  ְּבַוַּדאי  ֵּכן,  ְוִאם 

ַרע,  ִּבְלּבּול  ִמָּכל  ְוִנְבָהִלים  ְמַפֲחִדים  ָאנּו  ֵאין  ְּכָבר  ֶׁשֵּמַעָּתה  ֶאָּלא 

ּוְתִפָּלה  ְּבתֹוָרה  ַלֲעֹסק  ּוְכֵבדּות  ַעְצלּות  ַּתֲאוֹות,  ֶׁשל  ִהְתעֹוְררּות 

ְוַכּדֹוֶמה, ִּכי ְּכָבר ִקַּבְלנּו ֶאת ַהַּדַעת ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְמלּוָכה ּוֶמְמָׁשָלה, 

ּוִבְׁשִביל ֶזה ַּדְיָקא ָּבאנּו ְלעֹוָלם, ְלהֹוִציא ַלֹּפַעל ֶאת ַהֹּכַח ֶׁשָּלנּו, ְּבתֹוְך 

ָמקֹום ֶׁשל ִנָּסיֹון.

ִּכי ֵיׁש ִמי ֶׁשּמֹוֵסר ַעְצמֹו ִליֵדי ַהֵּיֶצר ָהָרע ח"ו. ּוְכֶנְגּדֹו, ֵיׁש ִמי ֶׁשּלֹוֵחם 

ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה ִויִגיָעה ַרָּבה ְלַמַען ְּכבֹוד ה'. ַאְך ֵיׁש ִמי ֶׁשֵּמִבין ְותֹוֵפס 

ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ְּבַדְעּתֹו,  הּוא  ְמַחֵּׁשב  ִנָּסיֹון  ֵעת  ּוְבָכל  ָּכאן,  ֶּׁשַּנֲעָׂשה  ַמה 

לֹוַמר  ַהֶהְכֵרַח  ִמן  ָּבעֹוָלם,  ָּכאן  ִלְׁשֹלט  ָהָרע  ַלֵּיֶצר  ֵמִניַח  שהשי"ת 

ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ָׁשַלח אֹותֹו ָּכֵעת ִּבְׁשִביל ְלַנּסֹות אֹוִתי, ְוִאם ֵּכן, ֵאין ִלי 

ַמה ְּלַפֵחד, ְּבַוַּדאי ֶאְפָׁשר ָּכאן ְלִהְתָקֵרב ַלה'.

ִנְדֶמה  ֶׁשהּוא  ֵמֲחַמת  הּוא  ָהָרע,  ֵיֶצר  ִמָּכל  ִנְבָהל  ֶׁשָאָדם  ַהִּסָּבה  ָּכל 

ִלְמֹצא  ַׁשָּיְך  ֶאְצלֹו  ְוַרק  ָּבעֹוָלם,  ה'  אֹור  ֶׁשֵּיׁש  ֵמִבין  ְוֵאינֹו  ַּכֲאִמִּתי,  לֹו 

ַמְסִּתיר  שהשי"ת  ִּבְגַלל  ֶזה  ְלֵהֶפְך,  ֶּׁשִּנְדֶמה  ַמה  ְוָכל  ָוֹנַעם,  ְמִתיקּות 

ִמְּפֵני  ַרק  ֶזה  ִנָּסיֹון,  ָּבא  ְוִאם  ַהְּבִחיָרה,  ְלַמַען  ַהְּבִריָאה  ְּבתֹוְך  ַעְצמֹו 

ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֹּכַח ְלָהִסיר ֶאת ַהַהְסָּתָרה. 

ֲאַזי  ֶּבֱאֶמת,  ָּכאן  ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ְלָהִבין  ַהַּדַעת  ֶאת  ְלַקֵּבל  ַנְׂשִּכיל  ְוַכֲאֶׁשר 

ַרֵּביַז"ל  ִּבְלׁשֹון  ְוַכְמֻרָּמז  ְמֹאד,  ְּבָנֵקל  ֵּתֵלְך  ה'  ָהֲעבֹוַדת  ָּכל  ִמֵּמיָלא 
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ַהְינּו  ְּבָנֵקל",  ַהַּפְרָנָסה  ֵּכן  ַהַּדַעת  ַהְגָּדַלת  "ּוְלִפי  נ"ּו(:  סי'  )ליקו"מ 

ַּפְרָנַסת ַהֶּנֶפׁש ָּבא לֹו ְּבָנֵקל, ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש לֹו ַהַּדַעת ֶׁשל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה.

ּוֵמַעָּתה ְּבָכל ִנָּסיֹון ְוִהְתַּגְּברּות ַהֵּיֶצר ַנְזִּכיר ְלַעְצֵמנּו, ֶׁשִהֵּנה ֹלא ִמְּכָבר 

ֶנְגָּדם  ַלֲעֹמד  ֹּכַח  ְנַקֵּבל  ּוָבֶזה  ָחָזק,  ֶזה  ֶאת  ְנַקֵּׁשר  ַהָּׁשבּועֹות.  ַחג  ָהָיה 

ּוְלַנְּצָחם.

ְׁשֵאָלה:

ֵמֵהיָכן ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהַּדַעת ַהִּנְפָלָאה ַהֹּזאת ֶׁשִּתֵּתן ֹּכַח ְלִהָּלֵחם 

ְּבַהְסָּתרֹות?

ְּתׁשּוָבה:

ַהֶּמֶלְך,  הּוא  שהשי"ת  ַהְּבִסיִסית  ַהֲהָבָנה  ֶאת  ְלֻכָּלנּו  ְּכָבר  ֵיׁש  ְּבֶעֶצם 

ֹזאת  ְיִדיָעה  ֹזאת  ְּבָכל  ַאְך  ְּבִחיָרה,  ֶׁשִּתְהֶיה  ִהיא  ַהְּבִריָאה  ְוֶׁשַּמְּטַרת 

זֹו  ְיִדיָעה  ְלַצְמֵצם  ֵאיְך  יֹוְדִעים  ָאנּו  ְוֵאין  ְּכָלִלית,  ְיִדיָעה  ִהיא  ֶאְצֵלנּו 

ֲאֶׁשר  ְוִׁשְכָחה,  ִנְסיֹונֹות  ֶׁשל  ִהְתַּגְּברּות  ְּבֵעת  ַהַחִּיים  ְלתֹוְך  ְלַמֲעֶׂשה 

ְּבָכל יֹום ִמְתַּגְּבִרים ִּבְלּבּוִלים ְוִנְסיֹונֹות ֲחָדִׁשים.

ְוָלֵכן ָנַתן ָלנּו השי"ת ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֲאֶׁשר ֵיׁש ָּבּה ַהֹּכַח ְלַהְמִׁשיְך 

ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֶאְצֵלנּו.  ְמֻזָּמן  ֵּתֶכף  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאֵלינּו,  השי"ת  ֶאת 

הּוא  ִּבְׁשמֹו,  ַלֲחֵברֹו  ַהּקֹוֵרא  ֶׁשָאָדם  ּוְכמֹו  השי"ת,  ֶׁשל  ְׁשמֹות  ֵצרּוֵפי 

ֶׁשל  ְׁשמֹוָתיו  ְוקֹוֵרא  ְּבִפיו  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ַּכֲאֶׁשר  ָּכְך  ֵאָליו,  ַמִּגיַע  ֵּתֶכף 

השי"ת, ֲאַזי הּוא ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ַחּיּות מהשי"ת ְלתֹוְך ַהָּמקֹום ּבֹו הּוא 
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ִנְמָצא.

ָּכֵעת ְלַאַחר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֵיׁש ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ִּבְקִביַעת ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה, 

ִצְמצּום ָקבּוַע ֶׁשל ַּכּמּות אֹו ְזַמן ְּבִלּמּוד. ֵהן ְּבֵחֶלק ַהִּנְגֶלה ֶׁשַּבּתֹוָרה, 

ָהָאָדם  ְמַקֵּבל  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַוֲהָלָכה,  ְּגָמָרא  ִמְׁשָניֹות,  ַרִׁש"י,  ֻחָּמׁש  ְּכמֹו 

ִּכי  ָּבעֹוָלם,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהַּתְפִקיד  ֵמַהַּמְלכּות  ֵליַדע  ַהַּדַעת  ֶאת  ֵמָחָדׁש 

ֵמֶעֶצם ַהִּלּמּוד ְמַקֵּבל ַהֲהָבָנה ֶׁשִהֵּנה ֵיׁש ה' ָּבעֹוָלם, ְוֵיׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון 

ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִמֶּמִּני, ְוֶאת ֶזה הּוא לֹוֵמד.

ְּבִסְפֵרי  ְויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַהְינּו  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ַהִּנְסָּתר  ַּבֵחֶלק  ְוֵהן 

ִמְסַּתֵּתר  השי"ת  ֵאיְך  ַהְּגדֹוָלה,  ַהַּדַעת  ִמְתַּגָּלה  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַצִּדיִקים, 

ְּבָכל ַהְּבִריָאה. ְוִיְׁשַּתֵּדל ָלַקַחת ְלַעְצמֹו ֵאיזֹו ְנֻקָּדה ֶׁשְּמִאיָרה לֹו, ְוֵיֵלְך 

ִעם ֶזה ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום, ַעל ְיֵדי ֶׁשַּיְזִּכיר ֹזאת ְלַעְצמֹו ַיְחֹׁשב ִמֶּזה ָּכל ֵאיַמת 

ֶׁשּיּוַכל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלַגּלֹות ָּכל ַהַהְסָתּרֹות.

ֶאת  ְויֹום  יֹום  ְלָכל  ָלֵתת  ֵיׁש  ַהִּנְסיֹונֹות  ְּבָכל  ַלֲעֹמד  ַהֹּכַח  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי   

ֶאת  ַלֲעֹבר  ָלנּו  ַלֲעֹזר  ֶׁשּיּוַכל  ה',  ְיִדיַעת  ֶׁשל  ַהָּנכֹון  ְוַהִּצְמצּום  ַהַחּיּות 

אֹותֹו ַהּיֹום ְּבָׁשלֹום.

השי"ת  ֲאַזי  ְקבּוִעים,  ְּבִׁשעּוִרים  ֵאיָתָנה  ִּבְקִביעּות  ֶׁשִּמְתַחֵּזק  ּוִמי 

ַהְּתרּוָפה  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ְלַקֵּבל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  לֹו  ׁשֹוֵלַח 

ְּתַחֵּדׁש  ֲאֶׁשר  ְמֻסֶּיֶמת  ְוֵעָצה  ַּדַעת  ְלַקֵּבל   – ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  לֹו  ֶׁשַּתֲעֹזר 

אֹותֹו ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ָּכל ַהַהְסָתּרֹות.

)ַעל ִּפי ליקו"מ סי' נ"ו(



לי

שאל בני - חג השבועות



לי
איגרות

רֹות ִאיגְּ
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ֲעבוִֹתים  "ִאְסרּו ַחג בַּ

ְקׁשֹר ֶאת ֶהָחג 

ֲחָבִלים ָעִבים  בַּ

ַוֲחָזִקים"
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ָאִחי ַהָּיָקר!

ַמָּזל טֹוב, ַמָּזל טֹוב, ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה ֵעת ֹּבא 

ּדֹוִדים, ְזַמן ַהֲחֻתָּנה ְוַהִּנּׂשּוִאים – ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִעם קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. 

ְוִהֵּנה ָאִחי ֲאהּוִבי, ְּכמֹו ְלֵעת ִנּׂשּוִאין ֶׁשָּצִריְך ִלְלֹמד ּוְלִהְתּכֹוֵנן ּוְלַקֵּבל 

ַהְדָרכֹות ְלַהְצָלַחת ַהִּשּׁדּוְך, ְּכמֹו ֵכן חֹוָבה ָעֶליָך ִלְלֹמד ְוַלֲהגֹות ְּבִסְפֵרי 

ַהַּצִדיק ְּכֵדי ֶׁשִּתְזֶּכה ָלַדַעת ֵאיְך ִלְבנֹות ַהַּבִית ָּכָראּוי, ּוְלַחֵּזק ַהֻּׁשָּתפּות 

ְמַעט  ְלָך  ִלְכֹּתב  ָאַמְרִּתי  ֹזאת  ְּבָכל  ַאְך  השי"ת.  ִעם  ָהַאֲהָבה  ְוַהְּבִרית 

ִמִּלים ְּבִקּצּור ַעל ַמהּות ַהֲחֻתָּנה.

סֹוד  ַמהּות  ֶאת  ְלָך  ְלָבֵאר  ְלַהְתִחיל  ֵמֵהיָכן  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאיִני  ִהיא  ָהֱאֶמת 

ַהֲחֻתָּנה ְוַהּיֹום ַהָּקדֹוש ַחג ַהָּׁשבּועֹות. ֵאּלּו סֹודֹות ֲעצּוִמים ֵיׁש ַּבֲחֻתָּנה 

ַחג  ֶׁשל  ַהָּקדֹוש  ַּבַּלְיָלה  ַנֲעִׂשים  נֹוָרִאים  ִיחּוִדים  ְוֵאּלּו  ַהּזֹו,  ַהְּקדֹוָׁשה 

ַהָּׁשבּועֹות.

ְמַבֵּטא  ֲאֶׁשר  הק',  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  נֹוָרא  ִּדּבּור  ְלָך  ֹאַמר  ַאַחת  ְּבִמָּלה  ַאְך 

'ּוְבָׁשבּועֹות  וזלה"ק:  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  ֶׁשל  ַמהּותֹו  ֶאת  'ְלַמֲעֶׂשה' 

ְמַקְּבִלים ַהּתֹוָרה ִויכֹוִלים ְלַקֵּבל ַחּיּות ָחָדׁש'. )ליקו"מ רס"ז(

ֵאיזֹו ַעְמקּות ֶׁשל ְּתִמימּות ֲעצּוָמה ִנְמָצא ְּבֵתיבֹות ֵאּלּו: 'ְלַקֵּבל ַחּיּות 

ָחָדׁש' ְּבַיֲהדּוֵתנּו – ֶזה ַּתְמִצית ָּכל ֶהָחג.

ִמְצָוה  ְוֵאין  ִּבְמִהירּות,  עֹוֵבר  ֲאֶׁשר  ֶזה  ְּביֹום  ָּגדֹול  ִּבְלּבּול  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת 

ְמֻיֶחֶדת ְּביֹום ֶזה ְּכמֹו ְּבֶפַסח ּוְבֻסּכֹות. ַאְך ַאְדַרָּבא ֶזה ְּבַעְצמֹו מֹוֶרה ַעל 

ְּגֻדַּלת ֹּתֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום, ֲאֶׁשר ִעַּקר ִמְצָוָתּה ִהיא ְּבִמְצַות ֹלא ַּתֲעֶׂשה 
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ֶׁשל 'ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה ֹלא ַּתֲעׂשּו'. ְוִהיא ִנְקֵראת ַחג ָהֲעֶצֶרת, ְּכלֹוַמר 

ַלֲעֹצר ֶאת ִׁשְגַרת ַהַחִּיים ּוְלִהָּזֵכר ֵמֶעֶצם ַהִּנּׂשּוִאין.

ֶׁשִּתְׁשַּכח  ֶאְפָׁשר  ֶהָחָתן,  ְלַצד  ֶׁשְּלָך  ַּבִהְתַחְּיבּות  ָעסּוק  ֶׁשַאָּתה  ֵמרֹוב 

ִמּלּוי  ֶׁשל  ַחִּיים  ַרק  ְוֹלא  ִנּׂשּוִאין,  ַחֵּיי  ָּכאן  ְוֵיׁש  ָנׂשּוי  ַאָּתה  ֶׁשֶּבֱאֶמת 

ַמָּטלֹות, ֶהְסֵּפִקים ְוַהְצָלחֹות. ִּכי ַמהּותֹו ֶׁשל ִנּׂשּוִאין הּוא ְלעֹוֵרר ֵחֶׁשק 

ְוָרצֹון: ַאָּתה ַלה', ְוה' ֵאֶליָך.

ְוזֹו ֲעבֹוַדת ַהּיֹום, ְלעֹוֵרר ֵמָחָדׁש ֶאת ָהָרצֹון ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְּכָבר ַּבֵּלב, ִלְהיֹות 

ַחּיּות  ְלָך  ָלֵתת  ָיכֹול  ְלַבד  זֹו  ִויִדיָעה  הק'.  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלה'  ְמֻחָּבר 

ִּתְרֶצה  ְוֹלא  ָלּה.  ִּתְׁשֶוה  ֹלא  ַחּיּות  ׁשּום  ֲאֶׁשר  ָּכזֹו,  ַוֲעצּוָמה  ְּגדֹוָלה 

ְלַרּמֹות  ְמַנֶּסה  ֶׁשַהֵּיֶצר  ֶׁשָּקִריָת  ַחּיּות  ְּדַבר  ׁשּום  ִּבְתמּוַרת  ְלַהְחִליָפּה 

אֹוְתָך ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב.

ְוהּוא ַהַּתְרּגּום ַהָּפׁשּוט ֶׁשל ַהִּמִּלים 'ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה', ְּכלֹוַמר ְּתַקֵּבל ֶאת 

אֹוָתם,  ִקַּבְלָּת  ֹלא  ֲעַדִין  ֲאָבל  ִמְצוֹות,  ְמַקֵּים  ֶׁשַאָּתה  ְּבַוַּדאי  ַהּתֹוָרה. 

ִמֶּזה,  ְמֻרֶּצה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּבֹאֶפן  ִקּדּוִׁשין,  ְּבתֹוַרת  אֹוָתם  ְלַקֵּבל  ַּתְתִחיל 

ּוְבֹאֶפן ֶׁשַּיְקֶנה אֹוְתָך ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ִלְהיֹות ָּתִמיד ַרק ֶׁשּלֹו.

תקצ"ג,  ִּבְׁשַנת  ַהָּגדֹול  ֶׁשְּבָׁשבּועֹות  ָז"ל  ָנָתן  ר'  מֹוֵרנּו  ַעל  ְוַכְמֻסָּפר 

ָהָארֹון  ְּפִתיַחת  ּוָבֵעת  ְמֻיֶחֶדת.  ְוִהְתעֹוְררּות  ָּגדֹול  ִקּבּוץ  ָאז  ֶׁשָהָיה 

ֹקֶדׁש  ַלֲארֹון  ָהֹראׁש  ִעם  ְוָנַפל  ָהָארֹון.  ִּבְפִתיַחת  מֹוָהָרָנ"ת  ֶאת  ִּכְּבדּו 

זיך  ָהֶאֶבן  ִמיר  ָקדֹוׁש,  ַעם  'ִיְׂשָרֵאל  ְוָצַעק:  ּתֹוָרה  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ְוָחַטף 

אצינד א ִניַע ּתֹוָרה, ַמָּמׁש ִניַע ]ִיְׂשָרֵאל ִעם ָקדֹוׁש ֵיׁש ָלנּו ַעְכָׁשו ּתֹוָרה 
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ֶׁשָעָלה  ֹקֶדם  ּתֹוָרה  ַהֵּסֶפר  ִעם  ְּבַעְצמֹו  ְוָרַקד  ֲחָדָׁשה[,  ַמָּמׁש  ֲחָדָׁשה, 

ַעל ַהִּביָמה ִעם ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה, ְוַגם ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָרְקדּו.

ִּכי ֹּזאת ַהַחּיּות ַהֲחָדָׁשה ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ְלַקֵּבל ְּבָׁשבּועֹות, ְלִהָּזֵכר ֶׁשֵּיׁש 

ִקּיּום  ֶׁשל  ְיֵבָׁשה  ַיֲהדּות  ְסָתם  ְוֹלא  ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש,  ֲאִמִּתי  ַמֶּׁשהּו  ָּכאן 

ִמְצוֹות ּוַמָּטלֹות.

2

ְלִהְתעֹוֵרר  ִּתְזֶּכה  ֵמֵהיָכן  ָּכזֹו?  ִׂשְמָחה  לֹוְקִחים  ֵמֵהיָכן  ֹּתאַמר,  ְוֶׁשָּמא 

ִלְרצֹות ֶאת ה' ְּבַחְׁשקּות ּוְדֵבקּות ָּכזֹו?

ִמְתעֹוֶרֶרת,  ֵחֶׁשק  ֶׁשל  ִהְתעֹוְררּות  ְּביֹוֵתר.  ְּפׁשּוָטה  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה 

ֵאֶליָך,  ְּבַעְצמֹו,  להשי"ת  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהֵחֶׁשק  ֵמָהָרצֹון  ְוֵתַדע  ִּתְרֶאה  ַּכֲאֶׁשר 

ְוַעד ַּכָּמה הּוא ַמְׁשִּגיַח ָעֶליָך.

ַּפַעם  ִמֵּדי  ֵעיָניו  עֹוֵצם  ֲאָבל  ָּדָבר,  ַעל  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשָאָדם  ְּפָעִמים  ִּכי 

ֵמֲחַמת ֶׁשַהָּדָבר ֶׁשרֹוֶאה הּוא ָׂשְנאּוי ָעָליו ַעד ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלָסְבלֹו. ֲאָבל 

ֹּגֶדל  ִמְתַּגֶּלה  ּוְבָׁשבּועֹות  ָּתִמיד,  ָעֵלינּו  ְלִהְסַּתֵּכל  ְמֹאד  אֹוֵהב  השי"ת 

הּוא  ֵאיְך  ָעֵלינּו,  השי"ת  ֶׁשל  ַהַהְׁשָּגָחה  ִמְתַּגָּלה  ָעֵלינּו,  ֶׁשּלֹו  ָהַאֲהָבה 

ִמְסַּתֵּכל ָעֵלינּו ְּבַעִין ַאַחת ֶׁשֻּכּלֹו ַרֲחִמים ְלֹלא ׁשּום ִּדין, ְוִכְבָיכֹול ֵאינֹו 

עֹוֵצם ֵעיָניו ְלֶרַגע ֵמִאָּתנּו, ְלרֹוב ַאֲהָבתֹו אֹוָתנּו, )ליקו"ה ָׁשבּועֹות א'(.

ְּכיֹוִנים  'ֵעיָניו  ַהָּכתּוב  ֵׁשם  ַעל  ָחָלב,  ַמַאְכֵלי  ֶלֱאֹכל  נֹוֲהִגים  ְוָלֹזאת 

רֹוֲחצֹות ְּבָחָלב', ִּכי ֵאין ׁשּום ַאְדמּוִמית ְּבֵעיָניו ִּכְבָיכֹול, ַרק ֻּכּלֹו ַרֲחִמים 

ָמֵלא ַלְבנּוִנית, ּוְכִאּלּו ָרֲחצּו אֹוָתן ְּבָחָלב. 
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ַהָּׁשבּועֹות,  ֶּבָחג  ִמֶּזה  ְוַתְחֹׁשב  ַהֶּזה,  ַּבִּזָּכרֹון  ַעְצְמָך  ֶאת  ְּתעֹוֵרר  ְוִאם 

ֶהָחָתן  ֶׁשַּצד  ַהִּבָּטחֹון  ֶאת  ּוְתעֹוֵרר  ֵאֶליָך,  ה'  ֶׁשל  ַאֲהָבה  ִׁשיֵרי  ְוָתִׁשיר 

ִמְתָּפֵאר ְּבָך ְמֹאד, ֲאַזי ִמֵּמיָלא ִיְתעֹוְררּו ֶאְצְלָך ִּכּסּוִפים ַּבֵּלב ִלְרצֹות 

ְלִהָּכֵלל ַרק ַּבה' ְוִלְׂשֹמַח ְּבִנּׂשּוִאין ֵאּלּו.

***

ְוֵאין ְלָך ַלֲחֹׁשב ּוְלַהְרֵהר ַאַחר ַעְצְמָך ִלְראֹות ִאם ַאָּתה 'ּבֹוֵער' ַמָּמׁש 

ְוַאָּתה  ֻמְגֶמֶרת,  ְוֻעְבָּדה  ַקֶּיֶמת  ְמִציאּות  הּוא  ִנּׂשּוִאין  ִּכי  ְּבִכּסּוִפים, 

ַרק ָצִריְך ִלְהיֹות מּוָדע ְלָכְך ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ִּבְמִציאּות ַחִּיים ַאֶחֶרת, ְוֶזה 

ֵמַעְצמֹו ְיעֹוֵרר ְּבָך ַהְנָהָגה ְמֻחֶּדֶׁשת ְוַאֲחָרִאית ֶׁשל ָאָדם ָנׂשּוי.

ַהִּנּׂשּוִאין.  ִּבְבִרית  ֶׁשָּבא  ִמי  ְלָכל  לֹוַמר  ֶׁשָּצִריְך  ְּפׁשּוָטה  ַהְדָרָכה  ְוֹזאת 

ֶׁשל  ַהִּׂשְמָחה  ַהְרָּגַׁשת  ֶׁשֵאין  ִמָּכְך  ְלִהָּבֵהל  לֹו  ֵאין  ַקְטנּות  ִּביֵמי  ֶׁשַּגם 

ַהַחִּיים.  ֶׁשל  ַהֲחָדָׁשה  ַהְּמִציאּות  ֶאת  ְּבַמְחָׁשָבה  ְלַהְזִּכיר  ַרק  ַהֲחֻתָּנה 

ְלַאט  ּוְלַאט  ֻמְחֶלֶטת,  ֶנֱאָמנּות  ַעל  ֻמְׁשָּתת  ֶנֱאָמן  ַּבִית  ּבֹוִנים  ְוָכְך 

ִמְתעֹוְרִרים ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק.

ַוֲאַסֵּים ִּבְבָרָכה, ֶׁשִּתְזֶּכה בעז"ה ֶׁשִּיְהֶיה ֶקֶׁשר ֶׁשל ַקְּיָמא ְּבִבְנַין ֲעֵדי ַעד 

ַוֲהָקַמת ּדֹורֹות ְיָׁשִרים ְמֹבָרִכים ֶׁשל ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ַמָּזל טֹוב! ַמָּזל טֹוב!
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בּועֹות ל ׁשָ י ליקו"מ ּתֹוָרה נ"ו – ּתֹוָרה ׁשֶ ֶרת ַעל ּפִ ִאּגֶ

ָאִחי ַהָּיָקר!

ִהֵּנה ָזִכינּו ָאנּו, ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ַהְמַגָּלה ָלנּו ַּדַעת ֵליַדע 

ַמה ֵּיׁש ָלנּו ַלֲעׂשֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם. ָאְמָנם רֹוב ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַמֲאִמיִנים 

ָלֶהם  ֵּיׁש  ַמה  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ֲאָבל  בהשי"ת,  ָהֱאמּוָנה  ְנֻקַּדת  ְּבֶעֶצם 

ַהִּמְצוֹות,  ְלַקֵּבל  ָזִכינּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָאנּו  ֲאָבל  זֹו,  ְיִדיָעה  ִעם  ַלֲעׂשֹות 

ַׁשָּבת, ַּכְׁשרּות ְוכּו' ְועֹוד ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך, ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם 

ֶאת  ַהַּמְסִּתיר  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלַמֲעֶׂשה  ה'  ְּבַהְמָלַכת  ֵחֶלק  נֹוְטִלים  ָאנּו 

ֱאֹלקּותֹו ית'. 

ִויִדיָעה זֹו ִהיא ִעַּקר ַחּיּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו, ִּכי ַהָּדָבר ֶׁשָהִכי ָיכֹול ְלַהֲחיֹות 

ֵּכיָון  ְוֹזאת  ּוֶמְמָׁשָלה,  ַמְלכּות  ְלַהִּׂשיג  ַמְצִליַח  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  הּוא  ָאָדם 

ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהֶּנֶפׁש הּוא ְּבעֹוַלם ַהַּמְלכּות, ְּכלֹוַמר ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֵחֶלק 

ְּבִגּלּוי ַמְלכּות ה' ָּבעֹוָלם. ְוֶזהּו ַהָּכבֹוד ְוַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשָּלנּו. 

ָהֲאִמִּתית  ַהַּמְלכּות  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ַמְסִּתיר  ַהֶּזה  ֶׁשָהעֹוָלם  ֵּכיָון  ַאְך 

ֶׁשָּלנּו, ָאנּו ַמְחִליִפים ֶאת ַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשִּקַּבְלנּו, ּוִבְמקֹום ֶׁשִּנְרֹּדף ַאֲחֵרי 

ַהַּתְכִלית ֶׁשל ּתֹוָרה ְּתִפָּלה ַוֲעבֹוַדת ה', ָאנּו ֲעסּוִקים ִלְדֹחק ֶאת ַעְצֵמנּו 

ַהְצָלָחה,  ָּכבֹוד,  ְּכמֹו  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ְלַהִּׂשיג  ְּפָרִטית  ְלַמְלכּות  ָלבֹוא  ְּבֹכַח 

ּוִמְׁשַּפְחֵּתנּו,  ְּבֵביֵתנּו  ֶמְמָׁשָלה  ֵאיֶזה  ְמַחְּפִׂשים  ֶׁשָאנּו  אֹו  ְוכּו'.  ָממֹון, 

ְּבֵבית  ַהֲחֵבִרים  ֵּבין  ְוָכבֹוד  ַמְלכּות  ְקָצת  ּדֹוְרִׁשים  ָאנּו  ֶׁשִּלְפָעִמים  אֹו 

ַהְּכֶנֶסת אֹו ָּבֲעבֹוָדה ְוַכּדֹוֶמה.
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רֹוְדִפים  ֶׁשָאנּו  ֵמֲחַמת  ַרק  ֵהם  ָלנּו,  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּנֶפׁש  ְוָעְגַמת  ַהָּצרֹות  ְוָכל 

ְוִנָּצחֹון.  ֶהֵּׂשג  ְלֵאיֶזה  ָלבֹוא  ֶׁשָּלנּו,  ַהְּפָרִטית  ַהַּמְלכּות  ֶאת  ְלַהְגִּדיל 

ָּתִמיד ַמְחַׁשְבֵּתנּו ְּתפּוָסה ִּבְדָאָגה ִאם ֵיֵלְך ְּכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִצים אֹו ֹלא, ְוָכל 

ְּפִגיָעה ִּבְכבֹוֵדנּו ַמְטִריָדה ֶאת ְמנּוָחֵתנּו. ְוִעַּקר ַהָּמקֹום ּבֹו ִמְתַּבֵּטאת 

ָהְרִדיָפה ַאַחר ַהַּמְלכּות ְוַהְגָּדַלת ַהֹּכַח ֶׁשָּלנּו ֶׁשָּבֶזה הּוא ְּבִעְנְיֵני ָממֹון, 

הֹון  ֹּכַח,  ִלְצֹּבר  ֵאיְך  ּוַמֲהָלִכים  ַמֲחָׁשבֹות  ַהּיֹום.  רֹוב  ַהֹּמַח  ִנְמָצא  ָׁשם 

ָוֹעֶׁשר, ְוַעל ֶזה רֹוב ָהעֹוָלם ְמַבִּלים ֶאת ְיֵמיֶהם. ֵחֶלק ִהִּׂשיגּו ְּבִמְקָצת 

ֹלא  ָלָּמה  ְוַהָּיגֹון  ְּבַצַער  ֲעסּוִקים  ְוֵחֶלק  ַעְצָמם,  ִמֶּׁשל  ָממֹון  ַמְלכּות 

ֶאת  ַהַּמְסִּתיָרה  ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ַמְלכּות  ְוֹזאת  ָממֹון.  ֶׁשל  ַמְלכּות  ִהִּׂשיגּו 

ַהֻּמְפָלָאה  ַהְּזכּות  ְיהּוִדים,  ֱהיֹוֵתנּו  ֵמֶעֶצם  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהַּמְלכּות 

ָלִׂשים ֶּכֶתר ַלה' ַעל ְיֵדי ִמְצוֹוֵתינּו.

ָאנּו  ֶׁשֵאין  ַעד  ַמְלכּות  ֶׁשְּנַחֵּפׂש  ָחָזק  ָּכְך  ָּכל  אֹוָתנּו  ּתֹוֵפס  ֲעָמֵלק 

ְמַחְּפִׂשים  ָאנּו  ֶׁשָאְמָנם  ָאִחי,  ְלָך  ַּדע  ֲאָבל  ַאֶחֶרת.  ְמִציאּות  ְמִביִנים 

ְּפִניִמי  ַמֶּׁשהּו  ֶאָּלא  ָלנּו,  ַמִּציַע  ֶׁשֲעָמֵלק  ַמְלכּות  ֹלא  ֲאָבל  ַמְלכּות, 

ֲאִמִּתית  ַחּיּות  ִלְקָצת  ָלבֹוא  ְמַחְּפִׂשים  ָאנּו  ַנְפֵׁשנּו  ִּבְפִניִמּיּות  יֹוֵתר. 

ֶׁשל ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה. אֹוָתּה ַחּיּות ֶׁשִהְתַּגְּלָתה ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ֶׁשָאז 

ָּבַחר ָּבנּו ה' ְלַעם, ְוִקַּבְלנּו ֶאת ַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְּכלֹוַמר ַהְּזכּות ְלַגּלֹות 

ַהַהְסָּתָרה, ְלַהְמִליְך ֶאת ה' ַעל ַהַּמְחָׁשבֹות, ְלַתֵּקן ֶאת ַהִּמּדֹות, ַעְצבּות 

ּוְדָאגֹות ּוְלַחֵּפׂש ָּתִמיד ְּדָרִכים ְלָהִבין ְּבָמה ָאנּו טֹוִעים.

ְלַלְּמָדם  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ַעל  ֶׁשִּיְמְׁשלּו  ַלַּצִּדיִקים  ְמלּוָכה  ָנַתן  השי"ת 

ַּדַעת ֵאיְך ֵהם ַיְמִליכּו ֶאת ה'. ּוְבֹכַח ַהַּדַעת ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלים ִמַּצִּדיִקים, 
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ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְנָׁשמֹות  עֹוד  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶמְמָׁשָלה  ֹּכַח  ַּגם  ָלנּו  ֵיׁש  ֲאַזי 

ִלְבִלי  ְלִהָּזֵהר  ָאנּו  ֶׁשְּצִריִכים  ֶאָּלא  ה'.  ִמַּמְלכּות  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ֶׁשֲעַדִין 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ֹּכַח ַהַּמְלכּות – ֹּכַח ַהַהְׁשָּפָעה, ְלָצְרֵּכנּו ְוַלֲהָנָאֵתנּו ֶאָּלא 

ִּבְׁשִביל השי"ת, ֶׁשִּיְהֶיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ.

ְוִהֵּנה ְּבַוַּדאי ִּתְׁשַאל ֵמֵהיָכן נּוַכל ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהַחּיּות ַהֶּזה ֶׁשל ַהַּמְלכּות 

ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשֲהֵרי ַאף ִאם ָאנּו זֹוְכִרים ֶאת ֶעֶצם ָהִעְנָין ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַמְלכּות, 

ָאנּו ׁשֹוְכִחים ּוְמַאְּבִדים ֶאת ַהַחּיּות ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה. ָלֵכן ָאִחי, ַּדע ְלָך ֶׁשַחּיּות 

ַחִּיים  ֹאַרח  ָלנּו  נֹוֶתֶנת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  הק'.  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ִנְמֵצאת  ֶזה 

ֶאת  ָלנּו  ַהַּמֲחִזיָרה  ְוִהיא  ִנְצחֹונֹות,  ְּבִלי  ַחִּיים  ִלְחיֹות  ֵמֲעָמֵלק,  ָלֵצאת 

ְוַהֶּמְמָׁשָלה  ַהְּזכּות  ָלנּו  ֶׁשִּתְהֶיה  ֵמִאָּתנּו,  ֶאָחד  ְלָכל  ַה'ַּמְלכּות'  ֹּכַח 

ַהּתֹוָרה  ִמִּלּמּוד  ְלַקֵּבל  ֲאמּוִרים  ֶׁשָאנּו  ַהַחּיּות  ְוזֹוִהי  ה'.  ֶאת  ְלַהְמִליְך 

הק'.

ַהַּמְלכּות  ֶאת  ּוְלַרֲעֵנן  ְלַחֵּדׁש  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ְזֹכר, 

ֶׁשָּלנּו. ַהּתֹוָרה ִהיא ֻּכָּלּה ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ּוְכֶׁשָאָדם קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה 

ְּבִפיו, ֶזה ְּכמֹו ֶׁשּקֹוֵרא להשי"ת ִּבְׁשמֹו, ְוהּוא ֵּתֶכף ַנֲעֶׂשה ְמֻזָּמן ֶאְצלֹו, 

ְּכמֹו ֶאָחד ַהּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ִּבְׁשמֹו ְוֵתֶכף ָּבא ֵאָליו.

ֵאיֶזה  יֹום  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה,  ְּבִלּמּוד  ִׁשעּוִרים  יֹום  יֹום  ֶׁשִּנְקַּבע  ְיֵדי  ְוַעל 

ַהִּגּלּוי  ֶאת  ְנַצְמֵצם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאַזי  ַהָּׂשָגֵתנּו,  ְּכִפי  ַּבּתֹוָרה,  ַאֵחר  ֵחֶלק 

ֶׁשָּלנּו  ַהַחִּיים  ְמִציאּות  ְלתֹוְך  ַחּיּות  ְלַקֵּבל  ְונּוַכל  ֵאֵלינּו,  השי"ת  ֶׁשל 

ֵמִאָּתנּו  ַהַּמֲעֶלֶמת  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ֶׁשל  ְוַהַהְסָּתָרה  ַהִּצְמצּום  ֶאת  ַלֲעֹבר 

ֶאת ַמְלכּות ה'. ְוַעל ֶזה ְּכִתיב, 'ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם', ַהְינּו ֶׁשֶאְפָׁשר 



מי

שאל בני - חג השבועות

ְלַהֲאִריְך ָיִמים, ִלְחיֹות עֹוד יֹום ֶׁשל ִּגּלּוי ַמְלכּות ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְלַמד ְּבַחּיּות 

ָהֲאִמִּתִיים.  ַהַחִּיים  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֲהָבָנה  ִמּתֹוְך  ְוִהְתַלֲהבּות 

ְוָכְך ְנַקֵּבל ֶּדֶרְך ָלֵצאת ִמִּׁשְכָחה.

ח"ו  ְלִהָּכֵׁשל  ָיכֹול  ֲאַזי  ַׁשָּבת,  ִהְלכֹות  לֹוֵמד  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָחד  ְלֻדְגָמא, 

ִזְכרֹון  ֶאְצלֹו  ִמְתַחֵּדׁש  ֲאַזי  ַהִּזָּכרֹון,  ּוְמַרֲעֵנן  לֹוֵמד  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבִאּסּוִרים, 

ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ּמּוָטל  ַמה  ְּבִדּיּוק  ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ֶׁשִהֵּנה  ַהַּמְלכּות, 

ִזְכרֹון  ִמְתַחֵּדׁש  ַצִּדיִקים  ִסְפֵרי  ְּבִלּמּוד  ֵכן  ּוְכמֹו  ה'.  ֶאת  ְלַהְמִליְך 

ַהֵּיֶצר  ַעל  ִלְמֹלְך  נּוַכל  ֵאיְך  ֵעצֹות,  ֶׁשל  ֳאָפִנים  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ַהַּמְלכּות 

ָהָרע ּוְלַהְמִליְך ֶאת ה' ָעֵלינּו.

ְוֶזהּו ַהֹּכַח ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֹּכַח ַהִּצְמצּום. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֶאת 

ֶׁשָאָדם  ַּבּתֹוָרה  ֵחֶלק  ֵאיֶזה  ֵיׁש  יֹום  ְּבָכל  ֶאָּלא  ַאַחת,  ְּבַבת  ַהּתֹוָרה  ָּכל 

ַמה  יֹום  ּוְבָכל  ַצִּדיִקים,  ִסְפֵרי  ּוְׁשָאר  ֹזַהר  ָערּוְך,  ֻׁשְלָחן  ְּגָמָרא,  לֹוֵמד, 

ְלַהֲחיֹות  ַהֹּכַח  ָּבנּו  ֵיׁש  ָּכְך  ְּבתֹוָרה,  ִׁשעּוִרים  ַּכָּמה  ַלֲחֹטף  זֹוִכים  ֶּׁשָאנּו 

אֹותֹו ַהּיֹום. ּוָבֶזה ָאנּו ַמְמִׁשיִכים ֲאִריכּות ָיִמים ְלתֹוְך ַהַּמְלכּות ֶׁשָּלנּו, 

ְּבאֹותֹו  ַלֲעׂשֹות  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ַהּיֹוִמי  ְּבַתְפִקיד  ַהַחּיּות  ֶׁשִּמְתַחֶּדֶׁשת  ְוַהְינּו 

ַהּיֹום.

ְּגֻדַּלת  ֶאת  ִלְראֹות  ָקֶׁשה  ֲאַזי  ַהּתֹוָרה,  ִמְּקִריַאת  ִמְתַרֲחִקים  ּוְכֶׁשָאנּו 

ה', ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָהיּו ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ְלָהִבין ֶׁשַהֹּכל ֵמֵאת ה'. 

ְוָכְך ַמְמִׁשיִכים ִלּפֹול ַעד ֶׁשָעַבר ְוָׁשָנה ַנֲעֶׂשה לֹו ְּכֶהֵּתר, ְוָאנּו נֹוְפִלים 

ֵמַהַּמְלכּות ֶׁשָּלנּו, ְוֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ֲאִפּלּו ָמה רֹוִצים ֵמִאָּתנּו, ְוִנְדֶמה ָלנּו 

ַהַּגְׁשִמית  ְוַהַחּיּות  ַהַּמְלכּות  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ָלַקַחת  ָּבָאה  ַהּתֹוָרה  ְּכִאּלּו 
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ֶׁשָּלנּו. ְוַהֹּכל ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין לֹוְמִדים ּתֹוָרה ַּבַּכָּוָנה ַהְּנכֹוָנה ְלעֹוֵרר ַקָּבַלת 

ַהּתֹוָרה ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים, ְוַעל ֵּכן ָאנּו ְרחֹוִקים ֵמַהַּדַעת ַהּזֹו.

ְוַעל ֶזה ִהְתַנֵּבא ֹמֶׁשה ִלְפֵני ִהְסַּתְּלקּותֹו ְוָאַמר ֶׁשִּיְהֶיה ְזַמן ֶׁשל ַהְסָּתָרה 

"ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ְוכּו'" ֶׁשֹּלא ַרק שהשי"ת ִיְהֶיה ִנְסָּתר ֵמִאָּתנּו, 

ֵמִאָּתנּו,  ֶׁשִּנְסָּתר  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ִּבְכָלל  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמִציאּות  ִנְסָּתר  ִיְהֶיה  ֶאָּלא 

ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֹּלא ִנְתעֹוֵרר ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ַהַּמְלכּות. 

ֵמִאיר  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ּתֹוָרה,  ַמַּתן  ְליֹום  ָלבֹוא  יֹום  נ'  סֹוְפִרים  ָאנּו  ָּכְך  ְלֵׁשם 

ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשָּלנּו,  ָהֲאִמִּתית  ַלַּמְלכּות  ָלבֹוא  ַהְּגדֹוִלים  ָהַרֲחִמים  אֹור 

ַהּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיֵּתן ָלנּו ַהֹּכַח ְלַגּלֹות ֶאת ָּכל ַהַהְסָתּרֹות. ְוִהיא 

ִהְתַּגּלּות ַהּתֹוָרה – אֹור ָּבִהיר – ֹּכַח ֶׁשל ָחְכָמה ִעָּלָאה, ַרֲחִמים ֶעְליֹוִנים 

ַהִּמְתַּגִּלים ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. 

ּתֹוָרה  ְלַקֵּבל  הֹוֵלְך  ִהְּנָך  ַהּתֹוָרה.  ְלַקָּבַלת  ַהָּיִמים  ָנא  ְסֹפר  ָאִחי,  ָלֵכן 

ֵחֶלק  ָלַקַחת  ְלָך  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּגדֹוָלה  ַּבְּזכּות  ַחּיּות  ֶׁשּתֹוִסיף  ּתֹוָרה  ֲחָדָׁשה, 

ְּבַמְלכּות ה'. 
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י ליקו"מ סי' נ"ו( בּועֹות )ַעל ּפִ ֶרת ְלׁשָ ִאּגֶ

ָאִחי ַהָּיָקר!

ַהַּמְלכּות  ֶאת  ִיַּקח  ִמי  ָקָׁשה,  ְּבִמְלָחָמה  ָּכאן  ִנְמָצִאים  ֶׁשָאנּו  ְלָך  ַּדע 

ַעל  ִלְׁשֹלט  ִּדְקֻדָּׁשה  ַמְלכּות  ֶׁשל  ֹּכַח  ְלַעְצֵמנּו  ִנַּקח  ַהִאם  ְוַהֶּמְמָׁשָלה. 

ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמְסִּתיר ֶאת ה', אֹו ֶׁשִּנַּקח ְלַעְצֵמנּו ַמְלכּות ְּכֻדְגַמת ָהָמן 

ֲעָמֵלק ֶׁשְּמַחֵּפׂש ִלְמֹלְך ְוִלְׁשֹלט ַעל ֲאֵחִרים, ְלַהְצִליַח ְוִלְכֹּבׁש ּוְלַהִּׂשיג 

ַמֲעָמד ֶׁשל ֶּכֶסף ְוִׁשְלטֹון.

ָּדָבר ֶזה הּוא ּגֹוֵרם ָלנּו ְלִהָּמֵׁשְך ַאַחר ַעְצבּות ּוְכֵבדֹות, ֵמַאַחר ֶׁשִּנְדֶמה 

ָּדָבר  ֵיׁש  ְּכִאּלּו  השי"ת,  ַעל  חֹוֶלֶקת  ַהְּבִריָאה  ְמִציאּות  ְּכִאּלּו  ָלנּו 

ֶׁשָאנּו  ְמָלאכֹות  ל"ט  ּוְׁשָאר  ַהַּפְרָנָסה  ְיִגיַעת  ּוְבִעָּקר  ֶנְגּדֹו,  ֶׁשעֹוֵמד 

ְצִריִכים ְלִהְתַעֵּסק ְסִביָבם, ֲאֶׁשר ֵהם ַהַּמְסִּתיִרים ֵמִאָּתנּו ֶאת ַמְלכּות 

ה'. 

ֵיׁש  ֲאַזי  ה',  ְּבַמְלכּות  ְלַהֲחִזיק  ְלִהְתַחֵּזק  רֹוִצים  ְּכָבר  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ְוַגם 

ֶׁשָהעֹוָלם  רֹוִאים  ָאנּו  ה'.  ַמְלכּות  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ֶׁשַּמְסִּתיר  נֹוָסף  ִנָּסיֹון 

ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהְּסֵפקֹות  ּוִמְתַּגְּבִרים  ְוֵדעֹות,  ִׁשיטֹות  ְּבַמֲחֹלֶקת,  ָמֵלא 

ְלֹלא ֵּברּור ֲהָלָכה ְוֹחֶסר ְּבִהירּות ְּבַדְרֵכי ֲעבֹוַדת ה' ֵאיְך ְלַהְמִליכֹו. ָּדָבר 

ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמֹאד ֶאת ַהִּגּלּוי ֶׁשל ַמְלכּות ה'.

ֲאָבל ַאל ִּתֹּפל ְּברּוֲחָך, ַּכֲאֶׁשר ִהְּנָך רֹוֶאה ֶאת ַהַהְסָתּרֹות ְוַהַּמֲחלֹוקֹות. 

ֵיׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר ֵהם ִּבְבִחיַנת ָמְרְּדַכי ַהַּצִדיק ֶׁשִּמְתַהֵּלְך "ִלְפֵני ֲחַצר 

ֵּבית ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּה" – ֵהם ְמִאיִרים 
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ָלנּו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשל ַהְסָּתָרה ּוְמַגִּלים ַּדַעת ְּגדֹוָלה ֵאיְך השי"ת ִנְמָצא 

ְּבָכל ָּדָבר, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַהֶּפֶכת ַהַהְסָּתָרה ְלַדַעת. 

ֶׁשְּמַגֶּלה  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ִּגּלּוי  ַהּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  ֶׁשְּמַגֶּלה  ַהַּצִדיק  ְּגֻדַּלת  זֹוִהי 

ַּדְרֵכי  ְּכָלִלּיּות  ְוֵהם  ָלַעִין.  ִנְגָלה  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְּבָמקֹום  ֻמְסָּתִרים  ְּדָבִרים 

ְיֵדי  ַעל  ָּתִמיד  בהשי"ת  ֶלֱאֹחז  אֹוָתנּו,  ְמַלֵּמד  ֶׁשַרֵּביַז"ל  ַהִהְתַחְּזקּות 

ָמקֹום  ּוְבָכל  ַמָּצב,  ְּבָכל  ָּבנּו  ִמְתָּפֵאר  ֶׁשה'  ְוָלַדַעת  טֹובֹות  ְנֻקּדֹות 

ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְסמּוִכים ֵאָליו ַעל ְיֵדי ַצֲעַקת 'ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו' ְועֹוד 

ָלנּו  ַהְמַגֶּלה  ָּגדֹול  ַּדַעת  ֶׁשל  אֹור  ַהַּמְמִׁשיִכים  ִנְפָלִאים  ִלּמּוִדים  ְועֹוד 

שהשי"ת ִמְתַלֵּבׁש ְּבָכל ַהְמקֹומֹות ְנמּוִכים ֶׁשָּלנּו. 

ְמַרֵּמז  ַהָּנִׁשים  ֵּבית   – ַהָּנִׁשים'  ֵּבית  ֲחַצר  'ִלְפֵני  ִמְתַהֵּלְך  ַהַּצִדיק  ְוָלֵכן 

ְלַגְמֵרי  ֶׁשִּנְתַרֲחקּו  ֵאּלּו  א.  ֶׁשָּבעֹוָלם:  ְוַהַהְסָּתרֹות  ַהְּנִפילֹות  ְּכַלל  ַעל 

מהשי"ת ֶׁש'ָּנׁשּו' ְוָקְפצּו ִמְּמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם. ב. ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ְקָצת ֵאֶצל 

השי"ת ֶאָּלא ֶׁשָּׁשְכחּו אֹותֹו, ְוהּוא 'ָנִׁשים' ִמְּלׁשֹון ִׁשְכָחה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ְּבֹכָחם  ֶׁשֶּנְחְלׁשּו  ֶאָּלא  מהשי"ת  ֶׁשּזֹוְכִרים  ֵאּלּו  ג.  ֱאֹלִקים'.  ַנַּׁשִני  'ִּכי 

ְו'ָנְׁשָתה' ְּגבּוָרָתם. 

ְואֹור ַהַּדַעת ַהָּגדֹול ֶזה ִהְתַּגָּלה ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ַּכֲאֶׁשר ִנְתַּבֵּטל ַהֶּטַבע 

ְצִריִכים  ָהִיינּו  ְלַקְּבלֹו,  ַהֹּכַח  ָלנּו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ֲאָבל  ִנְפָלאֹות,  ְוָרִאינּו 

ְסִפיַרת מ"ט ָיִמים, ּוַבּיֹום ַהֲחִמִּׁשים ִהְתעֹוְררּו ַרֲחֵמי השי"ת ָלֵתת ָלנּו 

ֶאת ַהּתֹוָרה ִעם ֹּכַח ֶׁשל ַּדַעת ַהְּגדֹוָלה ַהֶּזה ֶׁשִּתְהֶיה ֻמְׁשֶרֶׁשת ְּבַנְפֵׁשנּו, 

ְוֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָּבנּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. 
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ַהַהְסָּתָרה  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ְוָהָעְצָמה  ַהֹּכַח  ֶאת  ָאנּו  ְמַקְּבִלים  ְּבָׁשבּועֹות 

ְּכָזֵקן  ְלִיְׂשָרֵאל  ִנְרָאה  השי"ת  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  השי"ת,  ֶאת  ָׁשם  ְוִלְמֹצא 

ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ֶׁשהּוא  ְמֹאד,  ְוָגבֹוַּה  ָּגדֹול  ֵׂשֶכל  ְוִהְתַּגָּלה  ַרֲחִמים  ָמֵלא 

ַהֶּמְמָׁשָלה  ֶאת  ָאנּו  ְמַקְּבִלים  ֶזה  ֶׁשָּכל  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּגדֹוִלים,  ְוַרֲחִמים 

ְוַהַּמְלכּות ָהֲאִמִּתית ִלְׁשֹלט ַעל ַהַהְסָתּרֹות ּוְלַגּלֹות ֵׁשם ה' ְּבָכל ָמקֹום 

ּוְבָכל ַמָּצב. ּוְבִמִּלים ֲאֵחרֹות ָאנּו זֹוִכים ְלַהְתִחיל ְלָהִבין ְּבִדְבֵרי ַרֵּביַז"ל 

ַהַהְסָּתָרה,  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ֶׁשַּמֲעִביִרים  ֲאִמִּתּיֹות  ֵעצֹות  ִּבְדָבָריו  ִלְמֹצא 

ַהּתֹוָרה  ְלִקּיּום  ְקרֹוִבים  ְוִלְהיֹות  להשי"ת  ְקרֹוִבים  ִלְהיֹות  ֵאיְך  ְוֵנַדע 

ְּבִיְרָאה.

ֹלא  ַּפְרָנָסה,  ִמָּצְרֵכי  ִנְדַאג  ֹלא  ְּכָבר  ֲאַזי  זֹו,  ַּדַעת  ָלנּו  ִּתְתַּגֶּלה  ְוַכֲאֶׁשר 

הּוא  ְּבָׁשבּועֹות  ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  ַהֵּׂשֶכל  ִּכי  ִּבְדָאגֹות,  ְּבַמְחְׁשבֹוֵתינּו  ְנׁשֹוֵטט 

ְּכֻדְגַמת ֲאִכיַלת ָמן, ַהָּׂשָגה ֶׁשל ִּבָּטחֹון ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית שהשי"ת ָזן 

ּוְמַפְרֵנס. ָאְמָנם ְּבֶפַסח ִהְתַּגּלּו ִנִּסים ְלַמְעָלה ֵמַהֶּטַבע, ּוְבָׁשבּועֹות ָאנּו 

זֹוִכים ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּגּלּוי ַהֶּזה ְלַהְכִניסֹו ְלתֹוְך ְמִציאּות ַהַחִּיים ַּבַּמֲעָבִרים 

ְוִהְתעֹוְררּות ַהִּמּדֹות ֶׁשַּבֶּנֶפׁש, ַהִּמְתַחְּדִׁשים ְּבָכל יֹום.

ִּגּלּוי ָּכֶזה ֶׁשָּנִבין ֵאיְך ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ַמְחֹלֶקת, ֹלא ִנְתַּבְלֵּבל ִמִּׁשיטֹות 

ְמֻהָּפכֹות, ַנְחִזיק ַמֲעָמד ִּבְזַמֵּני ְנִפילֹות ּוְבַמָּצִבים ָּבֶהם ִיְדֶמה ָלנּו ְּכִאּלּו 

ָלנּו  ִּתְהֶיה  ה'.  ְרצֹון  הּוא  ֶׁשָּכְך  ָנִבין  ִּכי  השי"ת,  ַעל  חֹוֶלֶקת  ַהְּבִריָאה 

ַעל  ֶׁשחֹוֵלק  ָּדָבר  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּיְהֶיה  ה'  ְרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ֶאת  ְלָהִבין  ְנכֹונּות 

ַהְּקֻדָּׁשה. ּוִמֵּמיָלא ְנַקֵּבל ַּדַעת ְלַהֲעִביר ָּכל ַהְסָּתָרה ּוְלִהְתַעֵּסק ְּבל"ט 

ְמָלאכֹות ָּכָראּוי ִמּתֹוְך ַחּיּות ְּבִלי ְּכֵבדּות ְוַעְצלּות.



מז
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ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלֵׂשֶכל ָּגבֹוַּה ֶזה ֵיׁש ָלנּו ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְפֵני ָׁשבּועֹות ְלִהְתַאֵּנַח 

ֵהיָכן  ַעד  ָּבעֹוָלם,  ָּכאן  ָהֱאֶמת  ַמִהי  ִלְתֹּפס  להשי"ת,  ַהֵּלב  ֵמֹעֶמק 

ְּגדֹוָלה ַהַהְסָּתָרה ֶׁשל ַמְלכּות ה'. ְוַעל ְיֵדי ֲאָנָחה זֹו ִנְזֶּכה ְלַטֵהר ּוְלַזֵּכְך 

ֶאת ַהֹּכל ּוְלַגּלֹות ַּדַעת ֱאֶמת, ַהִּמְתַּגָּלה ַּבּיֹום ַהֲחִמִּׁשים, ַּדַעת ָּכזֹו ֶׁשל 

ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים, ֶׁשָּנִבין ֵאיְך ָּכל ַהְּבִריָאה ְמֻאֶחֶדת ִעם השי"ת, ְונּוַכל 

ְלַקֵּבל ְּבִׂשְמָחה ֶאת ַמְלכּות ה'.

ְוָלֵכן ְּבֵליל ָׁשבּועֹות ָאנּו עֹוְמִדים ֵנעֹוִרים ָּכל ַהַּלְיָלה ְועֹוְסִקים ַּבֲאִמיַרת 

ֶזה,  ָקדֹוׁש  ְליֹום  ַהַּׁשָּיְך  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ְּבִצְמצּום  ָׁשבּועֹות  ֵליל  ִּתּקּון 

ַּבּתֹוָרה  אֹוֲחִזים  ֶׁשָאנּו  ְלַהְראֹות  ַהֵּׁשם  ְּכבֹוד  ֶאת  ְמַקְּׁשִטים  ָאנּו  ּובו 

ּוְמַבְּקִׁשים ְלַהֲעִביר ַהַהְסָּתָרה ְּבֹכָחּה. ְוָכל ַהַּלְיָלה ָאנּו עֹוְסִקים ְּבִדְבֵרי 

ַהַּצִּדיִקים ַהְמַחִּיים ְואֹוֲחִזים ְּבִכּסּוִפים ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. ְוָאנּו קֹוְרִאים 

ַּבּתֹוָרה ְלַקֵּבל ַהֹּכַח ֶׁשַּמֲעִביר ַהַהְסָּתָרה, ְוָסמּוְך ַלֲעלֹות ַהַּׁשַחר יֹוְרִדים 

אֹור  ָהֶעְליֹוִנים,  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֶׁשל  ַהֶּׁשַפע  ְלַקֵּבל  ַעְצֵמנּו  ְלַטֵהר 

ַהַּדַעת ַהָּגדֹול ַהְמַחֶּיה ֹחֶׁשְך ַהַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתֹוְך סֹוף ַהַּלְיָלה ֶׁשהּוא ְזַמן 

ְטִביַלת ַהִּמְקֶוה ַהֶּזה ֶׁשל ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים, ָעָליו ַמְזִּכיר ַרֵּביַז"ל ֶׁשהּוא 

ִהְתַּגּלּות 'ֵׂשֶכל ְוַדַעת ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ְּגדֹוִלים', ְוהּוא ִעַּקר ַהְּכִלי ְלַקֵּבל 

ֶאת ַהּתֹוָרה. 

ָּכְך  ַהַהְסָתּרֹות,  ְּבתֹוְך  ִעָּמנּו  ִנְמָצא  ֶׁשה'  ְלַגּלֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּכָּמה  ּוְכִפי 

ַנְמִׁשיְך ֶּבֱאֶמת ְיׁשּוָעה ּוְרפּוָאה ְלָכל ַהַּמֲחלֹות ְוַהָּצרֹות. ִעַּקר ַהְיׁשּוָעה 

ְּבָכל יֹום הּוא ֶׁשְּנַקֵּבל ַהֹּכַח ְלָגלּות ַהַּדַעת ּוְבָכְך ְלִהָּנֵצל ֵמַהָּצרֹות. ְוזֹו 

ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה – ְלַהְמִליְך ֶאת ה' ֶּבֱאֶמת.
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ָאִחי, ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ֵאיְנָך ְלַבד ְּבַהְסָּתָרה, השי"ת ָעָׂשה ֹזאת ְוָׁשַלח אֹוְתָך 

ְלָׁשם ִּכי ַרק ְלָך ֵיׁש ַהֹּכַח ִלְׁשֹלט ַעל ַהַהְסָּתָרה – ֵלְך ַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 

ַאל  ֶמֶלְך,  ַאָּתה   – ַמְלכּוְתָך  ּוְתַחֵּדׁש  ַהַּצִּדיִקים  ַּדַעת  ַקֵּבל  ְּבָׁשבּועֹות, 

ִּתְתַּבְלֵּבל ִמַּמֲחלֹוקֹות ְוַהְסָתּרֹות.
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ְנֻקּדֹות 
אֹור
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בּועוֹת  ְלַחג ַהשָּׁ

יַז"ל ִמּתוְֹך ּתוֹרוֹת ַרבֵּ



נ

שאל בני - חג השבועות



ני
נקודות אור

ְנֻקּדֹות אֹור

ְיָׁשרֹות  ֵעצֹות  ַּכָּמה  ְּבֶזה  ִלַּקְטנּו  ַהּתֹוָרה.  ַקָּבַלת  יֹום  ּוָבא  ָקֵרב  ִהֵּנה 

ְּבַחג  ֶנֶאְמרּו  ֶחְלָקם  ֲאֶׁשר  מֹוָהָר"ן,  ִמִּלּקּוֵטי  ַמֲאָמִרים  ַּכָּמה  ִמּתֹוְך 

ְלִהְסַּתֵּכל  ֶלַקח  יֹוִסיף  ְוַהְמַעֵּין  ְּבִקּצּור,  ָהֵעצֹות  ]ִהְזַּכְרנּו  ַהָּׁשבּועֹות. 

ִּבְפִנים ַהּתֹוָרה[.

2

ִסיָמן ד'

)ֶנֶאְמָרה ְּבַחג ָׁשבּועֹות ְׁשַנת תקס"א – תקס"ב ִּבְזָלאִטיָּפאָלע(

ֶׁשָּכל  ֵליַדע  הּוא  הק'  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהְיסֹוד  ִעַּקר   – ֱאֹלֶקיָך  ה'  ָאֹנִכי 

זֹוִכים  ָלֶזה  ְלטֹוָבתֹו.  ַהֹּכל   - ְּבַגְׁשִמּיּות  ְוֵהן  ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ְמֹאְרעֹוָתיו 

ַּכֲאֶׁשר ֵצרּוֵפי ַהּתֹוָרה ְמֻסָּדִרים ֶאְצלֹו ָּכָראּוי.

ַהּתֹוָרה,  ֵצרּוֵפי  ִּכְבָיכֹול  ִמְתַּבְלְּבִלים  ֲעֵברֹות,  עֹוֵבר  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך 

ִלְנִפיַלת  ּגֹוֵרם  ְוֶזה  ָהָראּוי,  ְּכִסְדָרם  ֶׁשֹּלא  ַעְצמֹוָתיו  ַעל  ֶנְחָקִקים  ְוֵהם 

ַהַּמְלכּות ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַקֵּבל ְּבִלּבֹו ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבתֹו. ַאְך ְּבֹכַח 

ַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ָּכל ַהֵּצרּוִפים ָהָרִעים, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתַעִּלים 

ְּבִהְתַלֲהבּות ַהֵּלב ְּבִבּטּול ְלַאִין סֹוף, ְלָמקֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַרֲחִמים – ֵעיָנא ַחד 

ְּדַרֲחֵמי, ֲאֶׁשר ָׁשם ִמְתַּגֶּלה ַהַּדַעת ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבה. 
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ִסיָמן י"א

)ֶנֶאְמָרה ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות תקס"ג(

ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְהיֹות ֶמְרָּכָבה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַיֵחד ְׁשמֹו ית' 

ְּבַמֲעֶׂשה ּוְבַמְחָׁשָבה ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ָּבעֹוָלם. ּוִבְׁשִביל ֶזה ָנַתן ָלנּו 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַדֵּבר ִלְכבֹוד ה', 

ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשַהּתֹוָרה ָּתִאיר לֹו ְלָכל ַהְמקֹומֹות ַהֲחׁשּוִכים ִלְמֹצא 

ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוְלַיֵחד ָׁשם אֹותֹו ית'.

ְּבִחּפּוׂש  ֶׁשַּיֲעֹסק  ָצִריְך  ַּגֲאָוה,  ְלֹלא  ַהּתֹוָרה  ִּדּבּוֵרי  ְלַדֵּבר  ָלבֹוא  ּוְכֵדי 

ֵמַהֵּׁשם  ְוַחּיּותֹו  ַּתֲענּוגֹו  ִעַּקר  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוַהְינּו  ַהְּבִרית,  ְקֻדַּׁשת  ַאַחר 

ִיְתָּבַרְך, ִּכי ֵיׁש ַּדי ֶּבֱאֹלקּותֹו ְלָכל ְּבִרָּיה. 

ְוֹזאת ַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשּזֹוִכים ְלַקֵּבל ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְלַקֵּבל ָהאֹור ָהֲאִמִּתי 

ָמקֹום,  ְּבָכל  השי"ת  אֹור  ֶאת  ַהּתֹוָרה  לֹו  ֶׁשָּתִאיר  ְּבֹאֶפן  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל 

ְויּוַכל ְלַיֵחד ְׁשמֹו ית' ָּתִמיד. 

ִסיָמן י"ט

)ֶנֶאְמָרה ְּבָׁשבּועֹות תקס"ד(

ה'  ִּדֶּבר  ְּבָפִנים  'ָּפִנים  ִלְבִחיַנת  ָלֹבא  הּוא  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְׁשֵלמּות 

ִעָּמֶכם'. ְוִהֵּנה ָּכל ַהְּבִריָאה ִהיא אֹוִתּיֹות כמ"ש ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו. 

ַעל  ַמְסִּתיָרה  ֵאיָנּה  ְּכֶׁשַהְּבִריָאה  ַהְינּו  ַהֹּקֶדׁש,  ְלׁשֹון  ֶׁשל  אֹוִתּיֹות  ֵיׁש 

ֶאָּלא  ָּגמּור  ִאּסּור  ֶׁשֵאיָנם  ִעְנָיִנים  ַהְינּו  ַּתְרּגּום,  ְלׁשֹון  ְוֵיׁש  ית'.  ְּכבֹודֹו 
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ֶאת  ִמֶּמּנּו  ּוְלַהְׁשִּכיַח  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַרּמֹות  ָּבֶהם  ִמְתַּגֵּבר  ֶׁשַהְמַדֶּמה 

ֶׁשִּיְרֶאה  ַהַּתְרּגּום,  ע"י  ַרק  ַהֹּקֶדׁש  ִלְלׁשֹון  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ּבֹוְראֹו. 

ְל'ֵלב  זֹוֶכה  ְיֵדי  ַעל  השי"ת,  ֶאת  ָׁשם  ִלְמֹצא  ַהֶהֵּתר  ִעְנְיֵני  ֶאת  ְלַקֵּדׁש 

ָׂשֵמַח ֵייִטב ָּפִנים', ּוְלֶהָאַרת 'ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה' ִעָּמֶכם'.

ּתֹוָרה  ֹלא  הק',  ַּבּתֹוָרה  ָחָדׁש  אֹור  ִמְתַּגֶּלה  ְּבָׁשבּועֹות  ָׁשָנה  ּוְבָכל 

ִנְזֶּכה ִלְׁשֹמַע ָּדָבר  ָיָדּה  ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ִּבְלַבד ֶאָּלא ּתֹוַרת ַחִּיים, ֶׁשַעל 

ה' ָּפִנים ְּבָפִנים. 

ִסיָמן כ"ב

'ַנֲעֶׂשה  ע"י  הּוא  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ְלחֹוַתם  ְּכִניָסֵתנּו  ִעַּקר 

ַלֲעׂשֹות  ֶּׁשְּבֹכחֹו  ַמה  ְּבִׂשְמָחה  ַלֲעׂשֹות  ֶאָחד  ִמַּצד  ֶׁשִעְנָינֹו  ְוִנְׁשָמע', 

ְוִלְׁשֹמַע ֵמִאיָדְך ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות ְלִהְתַעּלֹות ְלַדְרָּגא נֹוֶסֶפת. ֶאָּלא ֶׁשֵּבין 

ַעְצמֹו  ִאם הּוא חֹוֵתם  ְיִריָדה, ְוַרק  ֶׁשָהְיָתה  ָּכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ֻמְכַרַחת 

ֲאַזי  ֶּׁשַּיֲעֹבר,  ַמה  ָעָליו  ַיֲעֹבר  ִאם  ַּגם  הק'  ַהּתֹוָרה  ְּבאֹור  ָּתִמיד  ִלְהיֹות 

יֹוֵתר  ְּגבֹוָהה  ְלַדְרָּגא  ְלִהְתַעּלֹות  ְוִיְזֶּכה  ָהֲעִלָּיה,  ַּתְכִלית  ִהיא  ַהְיִריָדה 

הק',  ַּבּתֹוָרה  ְלֵהָחֵתם  ְּבָׁשבּועֹות,  ֲעבֹוָדֵתנּו  ְוזֹו  ְוִנְׁשָמע.  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשל 

ְלִהְתַחֵּזק ִלְהיֹות ָּתִמיד ִּבְפִנים, ַּגם ְּבֵעת ַהְיִריָדה, ְוֶזה ָּתלּוי ַרק ְּכֶׁשִּיְהֶיה 

ְּבִׂשְמָחה, ִלְׂשֹמַח ַּב'ַּנֲעֶׂשה' ֶׁשּלֹו, ַהְינּו ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ְּכָבר. 

ִסיָמן כ"ט

)ֶנֶאְמָרה ְּבָׁשבּועֹות ְׁשַנת תקס"ו(

ִעְנָין  אֹותֹו  ְלֹׁשֶרׁש  ְלִהְתרֹוֵמם  ָצִריְך  ִעְנָין,  ֵאיֶזה  ְלַתֵּקן  רֹוִצים  ַּכֲאֶׁשר 
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ּוְלַתֵּקן ָׁשם, ִּכי ְּכֶׁשְּמַתְּקִנים ִּתּקּון ַהְּכָלִלי, ִמֵּמיָלא ְיֻתְּקנּו ָּכל ַהְּפָרִטים. 

ּוְלרֹוֵמם  ּוְלָהִקים  ְּדַקְטנּות,  ֵמַהֹּמִחין  ָלֵצאת  הּוא  ַהְּכָלִלי  ִּתּקּון  ְוִעַּקר 

ֶאת ַהַּדַעת ְלַגְדלּות ַהֹּמִחין.

ְוִעַּקר ֲהָרַמת ַהֹּמִחין הּוא ע"י ֶׁשַּמְרֶּבה ְלַדֵּבר ְּבֶׁשַבח השי"ת ְוַהַּצִּדיִקים, 

ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתרֹוֵמם ַהֹּמַח ְוזֹוֶכה ְלַתֵּקן ִמֵּמיָלא ָּכל ַהְּפָרִטים. ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר 

רֹוֶצה ְלַתֵּקן ָּכל ָהֲעֵברֹות, ָצִריְך ְלָהִרים ַהֹּמַח ִלְזּכֹות ִלְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית, 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיֻתַּקן ַהֹּכל. 

ְוֶזהּו ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ְלַקֵּבל ֹמַח ָחָדׁש, ֶּבֶגד ָנִקי, ְלָהִרים ַהֹּמַח ֵליַדע 

ַהְּפָרִטים  ָּכל  ְלַתֵּקן  ִמֵּמיָלא  זֹוִכים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר  השי"ת  ִמַּגְדלּות 

ּוְלַרֵּפא ָּכל ַהַּמֲחלֹות. 

ִסיָמן ל"ד

ְּבָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ְנֻקַּדת ַצִּדיק מֹוֵׁשל, ְנֻקַּדת ֶקֶׁשר ִעם השי"ת, ֶׁשַעל ָיָדּה 

זֹו  ּוְנֻקָּדה  ְּבטֹוב,  ְוִלְבֹחר  ָהָרע  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ָהעֹוָלם,  ָּכל  ַעל  ִלְמֹׁשל  יּוַכל 

ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהָּׁשֵבר. ְוִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהּיֹום טֹוב הק' ֶׁשל ָׁשבּועֹות 

הּוא, ָלֵצאת ֵמַהֵּיאּוׁש ְוַהֶחְרּפֹות, ַמה ֶּׁשִּנְדֶמה ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְבֹחר 

ַּבּטֹוב, ּוְלַגּלֹות ְנֻקָּדה זֹו ֶׁשל ֹּכַח ַהֶּמְמָׁשָלה ְלַקֵּבל ֹּכַח ְלִהְתַחֵּדׁש ִלְבֹחר 

ְּבטֹוב.

ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְלַדֵּבר  ַהְינּו  ַהִּדּבּור.  ֹּכַח  ְיֵדי  ַעל  הּוא  זֹו  ְנֻקָּדה  ְלעֹוֵרר  ְוַהֹּכַח 

קֹונֹו, ְוֵכן ְלַדֵּבר ִעם ַהֲחֵבִרים ְּבִדְבֵרי ַהַּצִּדיִקים, ַאְך ָהִעָּקר הּוא ְלעֹוֵרר 

ְּבתֹוְך ַהִּדּבּור ֶאת אֹור ַהְיסֹוד ְוַהֶּקֶׁשר ִעם השי"ת, ִּכי ַהִּדּבּור הּוא ַהְּכִלי 
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ָלֶזה. 

ֹלא  ֶׁשָהאֹוִתּיֹות  ַהְּתמּוָנה,  ְּבֵסֶפר  ַּכּמּוָבא  ֶזה,  ֹּכַח  ִמְתַּגֶּלה  ּוְבָׁשבּועֹות 

ְוֶזה  ִעָּמֶהם.  ָיַרד  שהשי"ת  ַעד  ָהעֹוָלם  ָלֶזה  ְוָלֶרֶדת  ְלִהְׁשַּתְלֵׁשל  ָרצּו 

ַנֲעֶׂשה ְּבָכל ָׁשבּועֹות ֵמָחָדׁש, ֶׁשאֹור ה' ִמְתַּגֶּלה ְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, 

ְוַהְינּו ְנֻקַּדת ַהַּצִדיק ֶׁשֵּיׁש ַּבֵּלב, ִמְתַּגָּלה ְּבתֹוְך ַהִּדּבּוִרים ְקדֹוִׁשים. ְוַעל 

ְיֵדי ֶזה ְמַקֵּבל ַחּיּות ֲחָדָׁשה ְּבָכל ִמְצָוה, ְלַנֵּצַח ֶאת ָהָרע ְוִלְבֹחר ַּבּטֹוב. 
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ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ִׁשעּוִרים  ִּפי  ַעל  ִנְכְּתבּו  ְלַקָּמן  ַהּמּוָבִאים  ַמֲאָמִרים  ג' 
ִּפי  ַעל  ּוְמֻיָּסִדים  ְּבנּוִיים  ְוֵהם  ׁשֹוִנים.  ִּבְזַמִּנים  ְלָׁשבּועֹות  ַּכֲהָכָנה 
ַמֲאָמִרים ְּבִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן, ּתֹוָרה ל"ד, י"א, נ"ו. ְוַכּמּוָבן ֶׁשֹּלא ָּכאן 
ְמַעְנְיִנים  ְקָצת  ֻהְזְּכרּו  ְוַרק  ַהּתֹורֹות,  אֹוָתם  ְלָבֵאר  ַהָּמקֹום  הּוא 

ַהְמֹבָאִרים ַּבּתֹוָרה ְּכֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה.

ַמֲאָמִרים ֵאּלּו ִנְכְּתבּו ַעל ַּדַעת ְוַאֲחָריּות ַהּכֹוֵתב ִּבְלַבד ְוֹלא ֻהְּגהּו 
ְּכָלל.



נט
מאמרים

לֹוָתיו" ָרֵאל ַמְמׁשְ "ִיׂשְ

בּועֹות – עפ"י ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן ּתֹוָרה ל"ד ָ ֲהָכָנה ְלַחג ַהּשׁ

ת ֶהָחג ַ ל ְקֻדּשׁ ב ְלַקּבֵ א. ִהְתעֹוְררּות ַהּלֵ

ִהֵּנה ָקֵרב ּוָבא ַהּיֹום ַהָּקדֹוש ְוַהּנֹוָרא 'ַחג ַהָּׁשבּועֹות' – יֹום ִהְתַחְּדׁשּות 

ַעל  ַהּתֹוָרה  ְלַקָּבַלת  ַּכֲהָכָנה  ִצָּונּו  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהּתֹוָרה,  ַקָּבַלת 

ִלּבֹו  ִויעֹוֵרר  ֵיַדע  ֶׁשָאָדם  הּוא  ְלַמֲעֶׂשה  ַהֲהָכָנה  ְוִעַּקר  ַהְגָּבָלה,  ִמְצַות 

הֹוֵלְך  ַעָּתה  ֲאָבל  ַהְּקֻדּׁשֹות,  ִמָּכל  ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ֶׁשָאְמָנם  ְלָכְך 

ּוִמְתָקֵרב אֹור ַהּיֹום טֹוב ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ְּכָלל ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכחֹו 

ְלָהִאיר אֹור ָחָדׁש ְּבִנְׁשָמתֹו. ְוֶזהּו ִעַּקר ַהֲהָכָנה ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֶׁשֹּלא 

ִיְתָיֵאׁש לֹוַמר ֶׁשְּכָבר יֹוֵדַע ַמהּו יֹום טֹוב ּוְכָבר ָהיּו ְּבַחָּייו ַּכָּמה ְוַכָּמה יֹום 

טֹוב, ּוַמה ְּכָבר ָיכֹול ְלִהְׁשַּתּנֹות ְּבָׁשָנה זֹו, ִּכי ְּבֹאֶפן ֶזה הּוא ֶּבֱאֶמת סֹוֵגר 

ֵמַעְצמֹו ֶאת ֶהָאַרת ַהּיֹום טֹוב. 

ֶׁשָּבא  טֹוב  ַהּיֹום  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִהֵּנה  ְלַהֲאִמין   – ַהִּבּטּול  הּוא  ַהֲהָכָנה  ִעַּקר 

ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַיֲעֹזר ִלי ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות, ִּכי ְּבָכל יֹום טֹוב ִמְתעֹוֶרֶרת 

ּוְבַוַּדאי  ְּתֵניָנא(,  ד'  )תו'  ָהָרצֹון  ְוֶהָאַרת  ל'(  )תו'  ַהָּפִנים  אֹור  ֶהָאַרת 

ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּבל ֶהָאָרה זֹו ]ְוַהְינּו ֶׁשִאם ַמְרִּגיׁש ָּכל ָּכְך ָרחֹוק ְוָׁשבּור ְּבֵעיֵני 

ַעְצמֹו, ֶׁשֵּיַדע ֶׁשַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ִעַּקר ַהֲהָכָנה, ֶׁשֹּיאַמר ֶׁשִהֵּנה ַעָּתה הֹוֵלְך 

ּוָבא אֹור ָחָדׁש ֶׁשּיֹוִציא אֹוִתי ְלַגְמֵרי, ְוַהִּבּטּול ַהֶּזה הּוא ִעַּקר ַהֲהָכָנה[.  
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לֹוָתיו  ָרֵאל ַמְמׁשְ ב. ִיׂשְ

ְוִהֵּנה ַרֵּבנּו הק' ]ּתֹוָרה ל"ד[ ְמַגֶּלה ְּבסֹוד ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוַז"ל: 

ִּכי ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ַהֶּמְמָׁשָלה ְּבַיד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה 

אֹוִתּיֹות  ִּכי  ְּבִחיָנתֹו.  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְלַיד  ַהֶּמְמָׁשָלה  ָנַתן 

ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ִהְתַלְּבׁשּות  ֵהם  ַהּתֹוָרה 

ֶׁשִּיְהֶיה  ְרצֹונֹו  ָהָיה  ְּתִפִּלין,  ִמְצַות  ְלָמָׁשל  ָּכְך,  ִיְהיּו  ֶׁשַהִּמְצוֹות  ִיְתָּבַרְך 

ִנְמָצא  ְרצֹונֹו,  ֵּכן  ִּכי  ֶּכֶסף,  ֶׁשל  ְוֹלא  עֹור  ֶׁשל  ּוָבִּתים  ָּפָרִׁשּיֹות  ְּבַאְרַּבע 

ֶׁשְרצֹונֹו ְמֻלָּבׁש ְּבָכל ַהּתֹוָרה. 

ָמסּור  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָהָרצֹון  ַּגם  ְּבָיֵדינּו,  ְמסּוָרה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְוַעְכָׁשו 

ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְרצֹוֵננּו,  ְּכִפי  ְרצֹונֹו  ִלְהיֹות  ִּכְבָיכֹול  מֹוְׁשִלין  ֶׁשָאנּו  ְּבָיֵדינּו. 

"ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו", עכ"ל. 

ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָאַמר ָלנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך "ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים 

ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ִּבְבִחיַנת  ִּכְבָיכֹול,  ַהֶּמְמָׁשָלה  ָלנּו  ָנַתן  ּוָבֶזה  ָקדֹוׁש",  ְוגֹוי 

"ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו", ֶׁשָאנּו ְנעֹוֵרר ַהֵּלב ִלְמֹׁשל ַעל ָּכל ַהִּמּדֹות ֶׁשַּבֵּלב 

ֶׁשִּיְהיּו ִמּדֹות ִּדְקֻדָּׁשה. ְוהּוא ַמה ֶּׁשָּכתּוב 'ָּכְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּבָך' - ִלְכֹּתב 

ְוַלְחֹקק ַעל ַהֵּלב ֶאת ַהִּמּדֹות ִּדְקֻדָּׁשה. 

י ְבָרה ִלּבִ ה ׁשָ ג. ֶחְרּפָ

ְוִעַּקר ַהְּבִחיָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם הּוא ַמה ֶּׁשִּנְדֶמה ְלָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ֶמְמָׁשָלה 

ְוַהְינּו ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלעֹוֵרר ִלּבֹו ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ֶהְרֵּגֵׁשי ַהֵּלב 

ֶׁשִּיְהיּו ִּבְקֻדָּׁשה. ֵיׁש 'ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה ִלִּבי', ַהְינּו ְּכַלל ַהַּתֲאוֹות – ֲאִכיָלה 
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ַה'ֶחְרָּפה'  ֶזה  ַעל  ְונֹוָסף  ַהְּיהּוִדי,  ַהֵּלב  ֶאת  ֶׁשּׁשֹוְבִרים  ניאו'  ָממֹון 

ְוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ֶׁשִּנְכָנסֹות ַּבֵּלב ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָנַפל ְלַתֲאוֹות, ֶׁשרֹוֶאה 

ֶׁשְּכָלל ֵאין לֹו ֵלב ְיהּוִדי, ּוְבָכל ַּפַעם נֹוֵפל ֵמָחָדׁש. ְוַהִּבָּזיֹון ְוַהֶחְרָּפה ַהּזֹו 

ְׁשִביַרת  ְּכֵעין  ְוהּוא  ַהֵּלב,  ְנֻקַּדת  ְלעֹוֵרר  יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ִלּבֹו  ֶאת  ׁשֹוְברֹות 

ַהּלּוחֹות – לּוחֹות ַהֵּלב.

ְלֵעיָניו  ִמְתַּגָּלה  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ה',  ַלֲעבֹוַדת  ְלִהָּכֵנס  יֹוֵתר  ֶׁשרֹוֶצה  ּוְכָכל 

ַהֶחְרָּפה ֶׁשּלֹו – בחי' ְׁשִביַרת ַהֵּכִלים – ְנִפיַלת ָהַאֲהָבה ִּדְקֻדָּׁשה ִלְהיֹות 

ִלִּבי  ְלעֹוֵרר  ַהֹּכַח  ָלַקַחת  ִלי  ִמַּנִין  ְלַעְצמֹו  אֹוֵמר  ְוָאָדם  ְנפּוָלה.  ַאֲהָבה 

ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ֲאִמִּתית, ַוֲהֵרי ְּכָבר ִהְתַחְלִּתי ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ְוֹלא 

ָעָלה ְּבָיִדי, ְוֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֵּיׁש ִלי ַׁשָּיכּות ְלֵלב ָׁשֵלם, ַהֵּמִכיל ְּבתֹוכֹו אֹור 

ה'.

ּלֹו ִדיק ׁשֶ ת ַהּצַ ל ֶאָחד ֶאת ְנֻקּדַ ל ּכָ ַלת ַהּתֹוָרה ְמַקּבֵ ַקּבָ ד. ּבְ

ֲעֶׂשֶרת   – הק'  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָלנּו  ָנַתן  ָלֵכן  ַּדְיָקא  ִהֵּנה  ַאְך 

ַהִּדְּברֹות, ֶׁשְּכָלִלּיּות ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות הּוא 'ֹלא ַּתְחֹמד' – ְּבִחיַנת ִּתּקּון 

ַהֶחְרָּפה. 

ַהֹּכַח   – ַהְּבִחיָרה  ֹּכַח   – ַהֶּמְמָׁשָלה  ֹּכַח  ִיְׂשָרֵאל  ִקְּבלּו  ַהּתֹוָרה  ְּבַקָּבַלת 

ִלְבֹחר ַּבּטֹוב, ַהֹּכַח ְלִהְתַחֵּדׁש ּוְלַתֵּקן ֶחְרַּפת ַהֵּלב. 

ֹּכַח   – הק'  טֹוב  ְּביֹום  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת  ִהיא  זֹו  ְוַהֶהָאָרה 

ִקּיּום  ִּבְׁשִביל  ֶׁשָּצִריְך  הק'  ָהֱאמּוָנה   – ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ֶׁשל  ַהְּפִניִמּיּות 

ַהּתֹוָרה הק'.



סי

שאל בני - חג השבועות

ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ִמְתַחֶּדֶׁשת ֶהָאָרה זֹו ִמַּׁשַער ַהֲחִמִּׁשים – ֹׁשֶרׁש ִמּדֹות 

ָהַרֲחִמים, ֶׁשָאָדם ָיִבין ֶׁשה' ָנַתן לֹו ַהֶּמְמָׁשָלה ִּכי הּוא רֹוֶצה אֹותֹו ְוָחֵפץ 

ֶאָחד  ְּבָכל  מֹוֵׁשל.  ִלְהיֹות  ַהֹּכַח  ֶּבֱאֶמת  ְמַקֵּבל  הּוא  ּוָבֶזה  ַּבֲעבֹוָדתֹו, 

ֵיׁש ְנֻקַּדת 'ַצִּדיק' ֶׁשָּבֶזה הּוא ַנֲעֶׂשה ִּבְבִחיַנת 'ַצִּדיק מֹוֵׁשל  ִמִּיְׂשָרֵאל 

ִמְתַחֵּדׁש  ָׁשבּועֹות  ּוְבָכל  ִלְמֹׁשל,  ַהֹּכַח  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש   – ֱאֹלִקים'  ְּבִיְרַאת 

ָהָאָדם ְלַקֵּבל ְנֻקָּדה זֹו.

ְוִלְפֵני ֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ֲאַזי ִנְדֶמה ָלָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַׁשּנֹות 

ֶׁשֹּלא  אֹותֹו  ַמְפִחיִדים  ּבֹו  ֶׁשְּמֹעָרִבים  ָהָרע  ְוֶחְלֵקי  ֶׁשּלֹו,  ַהִּמּדֹות  ֶאת 

ִיְתעֹוֵרר ְלִהָּכֵנס ָלֶזה. ַאְך ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְמַקְּבִלים ַהֹּכַח ֶׁשל ַהְּבִחיָרה, 

ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך נֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ְנֻקַּדת ַהַּצִדיק ֶׁשּלֹו, ֶׁשהּוא 

ַהֶחְרּפֹות  ַעל  מֹוֵׁשל  ִלְהיֹות  ֶׁשּיּוַכל  ִּבְׁשִביל  ָצִריְך  הּוא  ֶׁשָּדְייָקא  ַהֹּכַח 

ֶׁשּלֹו. 

ַהּתֹוָרה  ִלְׁשֹמַע  ָרצּו  ֹלא  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ק"ץ  בתו'  ַרֵּבנּו  ֶּשִּׁגָּלה  ַמה  ]ְוֶזה 

ִמִּפי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשָּיָצא ַהִּדּבּור ִמִּפי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ַלֲעׂשֹות ֹזאת ַהִּמְצָוה, ֵאין ׁשּום ְּבִחיָרה, ְוָאנּו ֻמְכָרִחים ְּבַמֲעֵׂשינּו. ְוַעל 

ַעם  ְּבִחיָרה.  ָלֶהם  ֶׁשִּתָּׁשֵאר  ְּכֵדי  ֹמֶׁשה,  ִמִּפי  ַהּתֹוָרה  ִלְׁשֹמַע  ָרצּו  ֵּכן 

ֶזה  ְוֹכַח  ְּבִחיָרה,  ֶׁשִּתָּׁשֵאר  הּוא  ָהעֹוָלם  ִּתּקּון  ֶׁשִעַּקר  ֵהִבינּו  ִיְׂשָרֵאל 

ִקְּבלּו ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשָּׁשְמעּו ִמִּפי ֹמֶׁשה, ּוֵבַאְרנּו ָהִעְנָין ַּבֲאִריכּות 

ַּבַּמֲאָמר ַעל ּתֹוָרה ק"ץ[

ְוָכל ֶאָחד ְּכִפי ָהָרצֹון ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּכְך הּוא ְמַקֵּבל 

ֶאת ֶהָאַרת ַהַּדַעת ֶׁשהּוא ָצִריְך ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ֶמְמָׁשָלה. ּוַמה ֶּׁשָאָדם 
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ַמְרִּגיׁש ָרחֹוק ִמָּכל ֶזה הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה הּוא הֹוֵלְך ְלַקֵּבל 

ַהָּׁשָנה ּוְמֹיָאׁש ְּכָבר ֵמַהֵּׁשָנה ְּדֶאְׁשָּתַקד, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ָׁשָנה יֹוֶרֶדת 

ִּכי  לֹו,  נֹוְתִנים  ָאז  ְלַקֵּבל  רֹוֶצה  ּוְכֶׁשָאָדם  ֲחָדָׁשה,  ִּתְקָוה  ֶׁשל  ֶהָאָרה 

ְוֶזהּו ִעַּקר ַהֲהָכָנה, ְלִהְתעֹוֵרר ִלְרצֹות  לֹו,  ֶׁשֵּיׁש  ָהָרצֹון  ְלִפי  לֹו  נֹוְתִנים 

ְלַקֵּבל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל.

יק, ָחֵבר ְוַעְצמֹו ִדיק – ַצּדִ ה. ג' ְנֻקּדֹות ַהּצַ

ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  מֹוֵׁשל'  'ַצִּדיק  ִלְנֻקַּדת  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  זֹו,  ְנֻקָּדה  ְלַקֵּבל  ְוַהֶּדֶרְך 

ֶׁשִּמְתַקְּׁשִרים  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ָעָליו  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ַעל  ֶמְמָׁשָלה  ֶׁשְּיַקֵּבל   –

ִלְנֻקָּדה ַהַּׁשֶּיֶכת ְלִלּבֹו ְּבאֹותֹו ֵעת – ְלַחֵּפׂש ַהְּנֻקָּדה ֶׁשל ֱאֶמת ֶׁשִּנְׁשֲאָרה 

לֹו ֲעַדִין.

ְוֵיׁש ג' ְּדָרִכים ְלַקֵּבל ֹזאת: א. ְנֻקַּדת ַהַּצִדיק. ב. ְנֻקַּדת ֶהָחֵבר. ג. ְנֻקַּדת 

ַעְצמֹו, ּוְכמֹו ֶׁשְּנָבֵאר. 

ָהִעָּקר הּוא ַהַּצִדיק ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלָהִאיר ָלָאָדם ֶאת ָהֱאֶמת. ֲאָבל ֲעַדִין 

ֵאין ַּדי ְּבֶזה ָלֵתת ֹּכַח ְלָאָדם ִלְהיֹות מֹוֵׁשל. ָצִריְך ְנֻקַּדת ֶהָחֵבר, ִלְהיֹות 

ֶּשֲׁחֵברֹו  ַמה  ַהַּצִדיק  ְּבִדְבֵרי  ַמִּׂשיג  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ֵּדין',  ִמין  ֵּדין  'ְמַקְּבִלין 

ֹלא ִהִּׂשיג, ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ִלְהיֹות ְמַקֵּבל ֵמֲחֵברֹו ַהֵּברּור ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבִדְבֵרי 

ְנֻקַּדת  ֵיׁש  ְוָאז  ַהֶּמְמָׁשָלה.  ִקּיּום  ִליֵדי  ְלַמֲעֶׂשה  ָלבֹוא  ֵאיְך  ַהַּצִדיק 

ַעְצמֹו, ֶׁשָהָאָדם ְּבַעְצמֹו ְמַחֵּפׂש ַהְּנֻקָּדה ֶׁשֵּיׁש לֹו, ּוְלַקֵּׁשר ַהְּנֻקָּדה ַלֵּלב.

ִדיק ת ַהּצַ ׂש ְנֻקּדַ ִמיד ְלַחּפֵ ֵרז ּתָ ו. ְלִהְזּדָ

ְמַמֵהר  ֵאינֹו  ִלּבֹו,  ַעל  ַהֶחְרּפֹות  ִהְתַּגְּברּות  ִּבְראֹותֹו  ַּבַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ְוָכל 
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ְמַחֵּזק  הּוא  ַאְדַרָּבא  ֶאָּלא  ַהַּמָּצב,  ַעל  ִלְׁשֹלט  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשהּוא  לֹוַמר 

ַהְּנֻקָּדה  ּוְמַחֵּפׂש  ַהַּמָּצב,  ַעל  ִלְמֹׁשל  ַהֹּכַח  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַעְצמֹו  ֶאת 

ֶׁשָּיכֹול ָּכֵעת ְלַהִּציל אֹותֹו, ּוִמְתַקֵּׁשר ְלאֹותֹו ְנֻקָּדה.   

ָחָזק  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְינּו  ִּבְכָלִלּיּות  ּוִבְפָרִטּיּות.  ִּבְכָלִלּיּות  הּוא  ֶזה  ְוִעְנָין 

ְּבַדְעּתֹו ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְלִהָּכֵנס ַלֲעבֹוַדת ה', ְוֹלא ְלִהְתָיֵאׁש. ַאְך ְּבִעָּקר 

ּוְׁשָאר  ּוָממֹון  ֵמֲאִכיָלה  ְוחֹוֵׁשב  ֶׁשִּמְתַעֵּסק  ַּפַעם  ְּבָכל  ִּבְפָרִטּיּות,  הּוא 

'ֶחְרָּפה',  ֶׁשל  ִנָּסיֹון  ֵאיֶזה  ָעָליו  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ַּפַעם  ּוְבָכל  ִהְצָטְרֻכּיֹוָתיו, 

ֶׁשֹּלא ְיַמֵהר ְלַהְחִליט ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיכֹול, ֶאָּלא ִיְזָּדֵרז ִלְהיֹות 'ַצִּדיק מֹוֵׁשל 

ְּבִיְרַאת ֱאֹלִקים' ּוְלִהְתעֹוֵרר ְלַחֵּפׂש ַהְּנֻקָּדה ֶׁשּלֹו ֶׁשָּׁשם ָיכֹול ִלְׁשֹלט, ִּכי 

ּתֹוֵפס ֶׁשִהֵּנה ָּדָבר ֶזה ֶׁשָּבא ְלָידֹו הּוא ֹלא 'ְסָתם' ֵאיֶזה ֶהְרֵּגׁש ֶׁשל ַאֲהָבה 

ְוֶחְמָּדה ְוכּו', ֶאָּלא הּוא ִנָּסיֹון ֶׁשָּבא לֹו ַרק ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ְּכֵדי ֶׁשְּיָבֵרר 

ָׁשם ֵּברּוִרים, ְוַאף ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק ֵמֶהם ַהֵּברּוִרים, ֲאָבל הּוא ּתֹוֵפס 

ַּבּטֹוב,  ִלְבֹחר  ֹּכַח  לֹו  ֵיׁש  ַוֲהֵרי  ֶׁשּלֹו,  ַהְּבִחיָרה  ִּבְׁשִביל  הּוא  ֶזה  ֶׁשִּנָּסיֹון 

ּוִמּתֹוְך ָּכְך ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ִלְהיֹות 'מֹוֵׁשל' הּוא הֹוֵלְך ּוְמַחֵּפׂש ִעם ֲחֵבִרים 

ֲאִמִּתִּיים ֶׁשָּיִאירּו ּבֹו ִּדְבֵרי ַהַּצִדיק ְּבאֹור ָּגדֹול יֹוֵתר. ּוְבָכְך ִיְתַחֵּזק יֹוֵתר 

ִּבְפָרִטּיּות ִלְמֹׁשל ְּבִיְרַאת ֱאֹלִקים ]ּוְבתֹוָכם ֶאְפָׁשר ְלַחֵּפׂש ֶאת ֶהָחֵבר 

הּוא  ְוָכְך  ִלּבֹו[,  ֶאת  ֶׁשּׁשֹוֵבר  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  לֹו  ַלֲעֹזר  ְּביֹוֵתר  ָיכֹול  ֶׁשהּוא 

ָּבא ְלאֹור ָּגדֹול ְּבִדְבֵרי ַהַּצִדיק ]ְוָכְך ִנְמָצא ֶׁשִהְתִחיל ִמְּנֻקַּדת ַעְצמֹו ְוָכְך 

ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָחֵבר ְּכֵדי ֶׁשָּיִאיר לֹו ִּדְבֵרי ַהַּצִדיק[. 

ִהְתעֹוְררּות  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ֶׁשִּמֹּקֶדם  ְלֵהֶפְך,  ַמְתִחיל  ֶׁשַהֵּסֶדר  ּוְפָעִמים 

ֵמֹעֶצם ִהְתַּגְּברּות ַה'ֶחְרּפֹות', ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ְולֹוֵמד ִּדְבֵרי ַהַּצִדיק ּוִמֶּזה ָּבא 
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ְלִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב ִלְהיֹות מֹוֵׁשל. ַאְך ִּפְתאֹום מֹוֵצא ַעְצמֹו ְּכֹלא ֵמִבין 

ְוֵאין לֹו ֵעָצה ְּברּוָרה, ְוָאז ָּבא ַלֲחֵבִרים ַהְמֹקָרִבים ַלַּצִּדיק ּוְמַלְּבִנים ַיַחד 

ְלַמֲעֶׂשה,  ֵעָצה  לֹו  ֶׁשְּמִאיָרה  ְּבֹאֶפן  ַעְצמֹו  ִלְנֻקַּדת  ּוָבא  ַהַּצִדיק  ִּדְבֵרי 

]ְוָכְך הֹוֵלְך ַהֵּסֶדר ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב[.

ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ם ּתִ ז. ְוַאּתֶ

ֶזה  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ַקָּבַלת  ְּביֹום  ָׁשָנה  ְּבָכל  ִמְתַחֵּדׁש  ֶזה  ִעְנָין  ְּכָלִלּיּות  ַאְך 

ִעַּקר ַמה ֶּׁשָּצִריְך ְלַקֵּבל ֵמָחָדׁש – ַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשל 'ְנֻקַּדת ַהַּצִדיק' ְּבג' 

ְּבִחינֹות ֶׁשֻהְזְּכרּו ְלֵעיל. 

ּדֹור  ִמּדֹור  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהָּמסֹוָרה  ֶׁשַהֲעָבַרת  רֹוִאים  ֶׁשְּבַפְׁשטּות  ּוְכמֹו 

ְּגָמָרא  ְלַבד  ִלְלֹמד  ִיְתעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם  ָצִריְך  ֵאּלּו.  ְנֻקּדֹות  מג'  ְּכלּוָלה 

ּוְכֵדי  ַחְברּוָתא,  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהֲהָלָכה  ִלּבּון  ֲאָבל  ְוכּו',  שו"ע  ִמְׁשָניֹות 

ָלבֹוא ְלַכֵּון ַלֲאִמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְוִלְפֹסק אֹו ֵּפרּוׁש ֲאִמִּתי ָלֶזה ָצִריְך ָחָכם 

ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ַּפְׁשטּות  ְּכלֹוַמר  ָהֱאֶמת.  לֹו  ְלַהְסִּביר  ֶׁשָּיכֹול  ְוַרב 

ַעל ְיֵדי ג' ְנֻקּדֹות ֵאּלּו.  

ִקּיּום  ֶׁשל  ַהֹּכַח  ְּפִניִמּיּות  ְּבַקָּבַלת  ֵאּלּו  ְנֻקּדֹות  ַהג'  ָצִריְך  ְּביֹוֵתר  ֲאָבל 

ַהּתֹוָרה ְלַמֲעֶׂשה – ְלַקֵּבל ֹּכַח ַהְּבִחיָרה ֶׁשל ִלְהיֹות מֹוֵׁשל, ְוֹלא ְלַפֵחד 

ְּבג'  ָהֵעֶסק  ָצִריְך  ְּבַוַּדאי  ֶׁשָּלֶזה  ֵמַה'ֶחְרָּפה',  ְּבַדְעּתֹו  ְוִלּפֹול  ֵמַהִּנָּסיֹון 

ּוְפָעִמים  ֵמַהִּבְלּבּול,  אֹותֹו  מֹוִציא  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְּפָעִמים  ֵאּלּו.  ְנֻקּדֹות 

ַעְצמֹו  ִלְנֻקַּדת  ְלָהִאיר  ִּבְׁשִביל  ְוַהֹּכל  ּוְמעֹוְדדֹו  ְמַחְּזקֹו  ֶׁשֶהָחֵבר 

ֶׁשִּיְתַחֵּזק  ַעד  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִלּבֹו  ְוָיִׂשיַח  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר 
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ִּבְנֻקַּדת ַהַּצִדיק ֶׁשּבֹו ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ַעל ֶחְמּדֹות ִלּבֹו.  ְוֶזהּו ִעַּקר ְיׁשּוַעת 

ָׁשבּועֹות  טֹוב  ּוְביֹום  ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ְלָאָדם  ַהִּנְצָרְך  ָּדָבר  ְלָך  ֶׁשֵאין  ָהָאָדם 

הּוא ַהְּזַמן ַהְמֻסָּגל ְלָכְך.

ִלי  ִּתְהיּו  'ְוַאֶּתם  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ִלְפֵני  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְוֶזה 

ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים' – ִּכי נֹוַדע ֶׁש'ֹּכֵהן' הּוא ִמַּדת ַהֶחֶסד – ִמַּדת ָהַאֲהָבה 

ֵאֶצל  ְלִהְצַטֵּיר  ַהֶחֶסד  ְּכִלי  ֶׁשִּנְׁשָּבר  ַהְּנִפיָלה,  ִעַּקר  ֶׁשָּׁשם  ִּדְקֻדָּׁשה, 

ַעל  ֶׁשַעָּתה  אֹוֵמר  ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ְנפּולֹות,  ְוָהַאֲהבֹות  ְּכַתֲאוֹות  ָהָאָדם 

ְיֵדי ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ַהְינּו ִלְהיֹות מֹוְׁשִלים 

ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד - ֹּכֵהן.

ים ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ח. ׁשַ

ְוַעל ֵּכן ְּכֵדי ְלִהְתַעּלֹות ְלַדְרָּגא זֹו ָהִיינּו ֻמְכָרִחים ְלַהְמִּתין ַעד יֹום טֹוב 

ֹעֶצם  ֶׁשהּוא  ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער   – ַהֶּכֶתר  ִהְתַּגּלּות  ָהְיָתה  ֶׁשָאז  ָׁשבּועֹות 

ֻטְמָאה,  ַׁשֲעֵרי  ְּבמ"ט  ְׁשקּוִעים  ָהִיינּו  ֶׁשְּבִמְצַרִים  ֵּכיָון  ָהַרֲחִמים,  ִמַּדת 

ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶהְבֵּדל ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלּגֹוִיים, 

ַאְך ְּכֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת ִמַּדת ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים, ֲאַזי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציא ָאָדם 

ִּבְבִחיַנת   – ֶׁשּבֹו  ַהַּצִדיק  ְנֻקַּדת   – ַלּטֹוב  ְלִהְתַקֵּׁשר  ּוְלַהֲעלֹותֹו  מעוה"ז 

ַנְפׁשֹו  ֶׁשָּמַסר  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ְּבֹכַח  ָהָיה  ְוַהֹּכל  ַמְמְׁשלֹוָתיו',  'ִיְׂשָרֵאל 

ֶּשָׁהִיינּו  ַמה   – ַהֶּזה  ַהָּגדֹול  ַהְמֻרָחק  ָּכל  ֶאת  יֹום  ַּבֲחִמִּׁשים  ְלַהֲעלֹוֵתנּו 

ָהעֹוָלמֹות  ְלִחיצֹוִנּיּות  ַהְּקׁשּורֹות  ַהַּדַעת,  ֵעץ  ֵמֵחְטא  ְנפּולֹות  ְנָׁשמֹות 

ָהעֹוָלמֹות,  ִּבְפִניִמּיּות  ִנְקָׁשִרים  ִלְהיֹות  ְוֶהֱעָלנּו  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ְּכמֹו 
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ִמִּזיו  ְוֵלָהנֹות  ה'  ִּביִדיַעת  ּוְלַהִּׂשיג  ִמְצוֹות  ַהַּתְרַי"ג  ְלַקֵּבל  ֶׁשּנּוַכל 

ַהְּׁשִכיָנה.

ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ַהְּגדֹוִלים  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ֵמֹעֶצם  ְוֶזהּו 

ַּפְׁשטּות ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ִּכְתִפִּלין ּוְמזּוָזה, ַׁשָּבת ָזָקן ּוֵפאֹות ְוכּו', ֶׁשַעל 

ָהעֹוָלם  'ֶחְרּפֹות'  ָּכל  ּוְלַחֵּבר  ְלִהְתַקֵּׁשר  ֵאיְך  ַהֹּכַח  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ָיָדן 

ַהּיּו"ד,  ִעם  ַהָּוא"ו  ]ֶקֶׁשר  ִּדְקֻדָּׁשה  ְלַאֲהָבה  ּוְלִהְתַּדֵּבק  ית'  ֵאָליו  ַהֶּזה 

ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא יּו"ד, ְוָהעֹוָלם הּוא ָוא"ו, ַעֵּין ָּפִנים, ְוַהֹּכל ְּבֹכַח ַהַּצִדיק 

ֶׁשהּוא ַּגם בחי' יּו"ד, ְוִיְׂשָרֵאל בחי' ָוא"ו, ּוְבאֹור ַהַּצִדיק ֶאְפָׁשר ִלְקֹׁשר 

ּוְלַחֵּבר ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶאת ָּכל ַהְּנִפילֹות ְוַהֶחְרּפֹות ְלַהֵּׁשם 

ְּבטֹוב  ִלְבֹחר  ַהֹּכַח   – מֹוֵׁשל  ַהַּצִדיק  ְנֻקַּדת  ֶאת  ְמַגֶּלה  הּוא  ִּכי  ִיְתָּבַרְך, 

ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ודו"ק[.

ַלל ָהִעְנָין ּכְ

ְוַהֶחְרּפֹות,  ִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהּיֹום טֹוב הק' ֶׁשל ָׁשבּועֹות ָלֵצאת ֵמַהֵּיאּוׁש 

ַמה ֶּׁשִּנְדֶמה ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְבֹחר ַּבּטֹוב, ִּכי ְּביֹום ֶזה ִמְתַחֵּדׁש ְּבָכל 

ֶמְמָׁשָלה,  ְמַקֵּבל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ְוָכל  ַּבּטֹוב,  ִלְבֹחר  ַהֹּכַח  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה 

ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ַעל ָּכל ָהָרע.

ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  הּוא,  ֶזה  ָקדֹוׁש  ְּביֹום  ָהֵעֶסק  ְוִעַּקר 

ַעְצמֹו ִמַּדת ָהַרֲחִמים ]ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּיׁש ִמַּדת ָהַרֲחִמים ִּבְׁשִבילֹו[ ּוְלעֹוֵרר 

ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ַּבּטֹוב.  ִלְבֹחר  ֹּכַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵליַדע  ֶׁשּלֹו  ַהַּצִדיק  ְנֻקַּדת  ֶאת 

ִעם  ִויַדֵּבר  הק'.  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ֶׁשְּיַדֵּבר  ַהִּדּבּור,  ֹּכַח 
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ַעד  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ָנֲהגּו  ִּכי  ]ַּבּיֹום,  ַהַּצִדיק  ְּבִדְבֵרי  ַהֲחֵבִרים 

ֵאּלּו  ְנֻקּדֹות  ובג'  מֹוֵׁשל,  ִלְהיֹות  ֹּכַח  ּבֹו  ֶׁשָּיִאיר  ַעד  מּוָסף[,  ְלַאַחר 

ֻּכָּלּה . ַהָּׁשָנה  ְלָכל  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  אֹור  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  יּוַכל 

2

אן ֵחֶלק  יק ּכָ ִפּלֹות ַנְעּתִ ה ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ְלַמַען ִנְזּכֶ
ִפּלֹות:  ֶפר ִלּקּוֵטי ּתְ ה ֹל"ד ֵמַהּסֵ ִפּלָ ִמּתְ

ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ַרִּבים, חֹוֵמל ַּדִּלים, ׁשֹוֵמַע ֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים, רֹוֶאה 

ְּבֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים, ֶהָחֵפץ ִּבְתׁשּוָבָתן ֶׁשל ְרָׁשִעים ְוֵאינֹו ָחֵפץ ְּבִמיָתָתם, 

ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה  צֹוְרָרי.  ָּכל  ֶנְגְּדָך  ּוְכִלָּמִתי  ּוָבְׁשִּתי  ֶחְרָּפִתי  ָיַדְעָּת  "ַאָּתה 

ִלִּבי ָוָאנּוָׁשה ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין ְוַלְמַנֲחִמים ְוֹלא ָמָצאִתי". ֲהֵריִני ְלָפֶניָך 

ָמֵלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ָמֵלא ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות. ֶמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה 

ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  "ַהֲעֵבר  ָעַלי.  ַוֲחֹמל  חּוס  ֶאְצַטַּדק. 

טֹוִבים". 

ְוַעָּתה ָמה ֶאֱעֶׂשה ּוָמה ֶאְפַעל, ְלֵהיָכן ָאנּוס ְלֶעְזָרה, ַהִּביָטה ְּבָעְנִיי ִּכי 

ַרּבּו ַמְכֹאִבי ְוָצרֹות ְלָבִבי. ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִני ְמַקֶּוה ּוְמַיֵחל ְלַרֲחֶמיָך 

ֹׁשֶרׁש  ְוֶעֶצם  ְלָבִבי  ְצפֹון  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִּכי  ַהְּגנּוִזים,  ְוַלֲחָסֶדיָך  ָהַרִּבים 

ְנֻקָּדִתי ַהּטֹוָבה. ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵיׁש ִּבי ֹׁשֶרׁש ְנֻקָּדה טֹוָבה ּוְקדֹוָׁשה 

ּוְטהֹוָרה, ִּכי ֲאִני ִמֶּזַרע ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוִנְׁשָמִתי ֻמְׁשֶרֶׁשת ְּבִנְׁשַמת ַהַּצִדיק 

ָהֲאִמִּתי ֶׁשהּוא ֹׁשֶרׁש ְּכָלִלּיּות ִנְׁשַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 

ָׁשֵלם  ּוְבֵלב  ֶּבֱאֶמת  ֵאֶליָך  ֲאִני צֹוֵעק  ַהּטֹוָבה,  ְנֻקָּדִתי  ֹׁשֶרׁש  ִּבְפִניִמּיּות 

ֶׁשָּתֹחס ָעַלי ּוְתַרֵחם ָעַלי. ּוְתָחֵּנִני ֵמאֹוַצר ַמְּתַנת ִחָּנם. ְוַתַעְזֵרִני ְלָהִסיר 
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ִמֶּמִּני ָעְרַלת ִלִּבי ּוְׁשִביַרת ִלִּבי ְוֶחְרַּפת ִלִּבי. 

ָּבָראָת  ֲאֶׁשר  ַּבֹּכל,  ֲאבֹוַתי, מֹוֵׁשל  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלַקי  ה'  ְלָפֶניָך  ָּבאִתי  ּוְבֵכן 

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ְּכֵדי  ַעְּמָך,  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  ַהּטֹוב,  ִּבְרצֹוְנָך  עֹוָלְמָך 

ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכּו ִלְמֹׁשל ְּבָך ִּכְבָיכֹול, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַצִּדיק 

אֹוְתָך  ֵּכן  ַעל  ַמְמְׁשלֹוָתיו".  "ִיְׂשָרֵאל  ּוְכִתיב:  ֱאֹלִהים".  ִיְרַאת  מֹוֵׁשל 

ֶאְדֹרׁש אֹוְתָך ֲאַבֵּקׁש, ְלָפֶניָך ֶאְתַחֵּנן, ְלָפֶניָך ֶאְׁשַּתַּטח ְּבִקיָדה ִּבְכִריָעה 

ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ִּבְכִפיַפת ֹראׁש ִּבְכִניַעת ַחִיל, ְּבֵאיָמה ְּבִיְרָאה ִּבְרֵתת ְוִזיַע 

ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה, ֶנֱאָנח ְוִנְדָּכא, ְמֻמָּׁשְך ּוְמֹמָרט. צּור ִיְׂשָרֵאל ּוְקדֹוׁשֹו, 

ָהֲעצּוִמים  ַּבֲחָסֶדיָך  ְוַזֵּכנּו  ִׁשְמָך  ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ִיְׂשָרֵאל,  ּגֹוֵאל 

ְּכָלִלּיּות  ֹׁשֶרׁש  ֶׁשֵהם  ָהֲאִמִּתִּיים,  ַלַּצִּדיִקים  ּוְלִהְתַקֵּׁשר  ְלִהְתָקֵרב 

ִמִּפיֶהם  ְוִלְׁשֹמַע  ֶּפה,  ֶאל  ֶּפה  ִעָּמם  ְלַדֵּבר  ּוְתַזֵּכִני  ִיְׂשָרֵאל.  ִנְׁשמֹות 

ַהָּקדֹוש ִּדּבּוִרים ְקדֹוִׁשים. ִויַדְּברּו ַעל ִלִּבי ְּדָבִרים ַהִּמְתַיְּׁשִבין ַעל ַהֵּלב. 

ַהְּקדֹוָׁשה.  ִלְנֻקָּדָתם  ַהְּקדֹוִׁשים  ִּפיֶהם  ְלִדְבֵרי  ִלִּבי  ֶאת  ְלַקֵּׁשר  ְוֶאְזֶּכה 

ִיְתַּבֵּטל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלִלִּבי.  ִמִּפיֶהם  ַהְּקדֹוָׁשה  ְנֻקָּדָתם  ְוָתִאיר  ְוִתְמֹׁשל 

ִמִּלִּבי ָּכל ַהֶחְרּפֹות ֵלב ְוָכל ֶהָעְרַלת ֵלב ְוָכל ָהַעְקִמימּות ֶׁשַּבֵּלב, ְוִיְהֶיה 

ִלִּבי ָיָׁשר ִעם ְיֹהָוה ָּתִמיד:

ַוֲעבֹוָדה  ְּבתֹוָרה  ָקְדְׁשָך  ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ְּכָלִלּיּות  ִעם  ְלַדֵּבר  ְּתַזֵּכִני  ּוְבֵכן 

ְלַהֵּׁשם  ְוִהְתעֹוְררּות  טֹוָבה  ֶהָאָרה  ְלַקֵּבל  ֶׁשֶאְזֶּכה  ַעד  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת 

ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ַהְּנֻקּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ַמה 

ֶּׁשֵאין ַּבֲחֵברֹו. ְוִנְזֶּכה ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ָּגדֹול ֵּבין ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך. 

ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים ַעד ֶׁשֻּכָּלנּו ַעְּמָך ֵּבית 
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ִיְׂשָרֵאל ִנְהֶיה ִנְכָלִלים ֶזה ְּבֶזה ְּבַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות. ְוָכל ֶאָחד ְיַקֵּבל 

ַּבֲחֵברֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּקדֹוָׁשה  ִמְּנֻקָּדה  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִהְתעֹוְררּות  ֵמֲחֵברֹו 

ּוְלתֹוָרְתָך  ַלֲעבֹוָדְתָך  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ּוְנעֹוֵרר  ִמֶּזה,  ֶזה  ּוְנַקֵּבל  ִמֶּמּנּו.  יֹוֵתר 

ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו:

ּוְתַזֵּכִני ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָזַרע ַזְרִעי ְוֶאת ָּכל ַעְּמָך 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשִּנְזֶּכה ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַדֵּבר ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו. ּוְנעֹוֵרר ִלֵּבנּו 

ְלִיְרַאת ָׁשַמִים. ְוִנְזֶּכה ָּתִמיד ְלָפֵרׁש ִׂשיָחֵתנּו ְלָפֶניָך ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּבָלׁשֹון 

ּוִפּיּוִסים  ִרּצּוִיים  ּוְבִדְבֵרי  ְּגדֹוִלים,  ְוַתֲחנּוִנים  ְּבַרֲחִמים  ּבֹו,  ֶׁשְּמַדְּבִרים 

ֶּבֱאֶמת,  ָּגדֹול  ּוְבִהְתעֹוְררּות  ְנכֹונֹות,  ַוֲאַמְתָלאֹות  ּוִבְטָענֹות  ַהְרֵּבה, 

ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּנֻקָּדה  ֶאל  ִלְבנֹו  ְלַקֵּׁשר  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַעד  ְוַתֲחנּוִנים,  ֵחן  ּוְבִדְבֵרי 

ֶׁשֵּיׁש ָּבנּו ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת "ַצִּדיק מֹוֵׁשל". ְוִנְזֶּכה ְלַהְעִּתיר ַהְרֵּבה ְלָפֶניָך, 

ְלָפֶניָך  לֹוַמר  ְוִנְזֶּכה  ְּתִפָּלה.  זֹו  ְּבִׂשיָחה  ְויֹום  יֹום  ְּבָכל  ְמֹאד  ּוְלַהְרּבֹות 

ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ּוִוּדּוִיים ּוְתִפּלֹות ְוַהְפָצרֹות. 

ִנֵּתן  ְוַאל  ְוַתֲעצּומֹות.  ֹעז  ְּבָכל  ְוַתֲחנּוִנים  ִּבְתִפָּלה  ְוִנְתַאֵּמץ  ְוִנְתַחֵּזק 

ַרֲחֶמיָך  ֶׁשְּנעֹוֵרר  ַעד  ֶׁשַּתֲעֵננּו.  ַעד  ֵאֶליָך  ִנְקָרא  ֶׁשְּתָחֵננּו  ַעד  ָלְך  ְּדֵמי 

ָהֲאִמִּתִּיים ָעֵלינּו. ְוִנְזֶּכה ְלַנֵּצַח אֹוְתָך ִּבְתִפָּלֵתנּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו ְוִׂשיָחֵתנּו, 

ְלָפֶניָך  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ּוְתִׁשיֶבּנּו  ּוְתַרֲחֶמּנּו,  ֵאֵלינּו  ָּפֶניָך  ֶׁשָּתִׁשיב 

ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש:

ּוְתַזֵּכנּו ֶׁשָּיִאירּו ָּבנּו ָּכל ְׁשלֹוש ַהְּנֻקּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהָּללּו ֶׁשֵהם ֶהָאַרת 

ַהְּנֻקָּדה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל ַהַּצִדיק ַהּדֹור ָהֲאִמִּתי, ְוֶהָאַרת ַהְּנֻקָּדה ַהְּקדֹוָׁשה 

ַּבֲחֵברֹו  ָיִאיר  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַלֲחֵברֹו,  ֵמֶאָחד  ַעְּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ְּכָלִלּיּות  ֶׁשל 
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ַהְּנֻקָּדה  ְוֶהָאַרת  ַּבֲחֵברֹו,  ֶּׁשֵאין  ַמה  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּנֻקָּדה  ֶהָאַרת 

ּוֵביּה  ִמֵּניּה  ְיַקֵּבל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְּבַעְצמֹו.  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּקדֹוָׁשה 

ֵּבינֹו  ֶׁשְּיַדֵּבר  ְיֵדי  ַעל  ְלִלּבֹו  ִמִּפיו  ֶׁשָּתִאיר  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּקדֹוָׁשה  ֵמַהְּנֻקָּדה 

ְלֵבין קֹונֹו ְּבִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב, ִּבְתִפָּלה ְוִׂשיָחה ּוְתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה ֶּבֱאֶמת 

עֹוָלם  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ֶהָאַרת  ֶׁשָּיִאיר  ִנְזֶּכה  ֶזה  ָּכל  ְיֵדי  ְוַעל  ָׁשֵלם.  ּוְבֵלב 

ְּבִלֵּבנּו. ְוִנְזֶּכה ֶׁשִּיְתַקֵּׁשר ְלָבֵבנּו ֶּבֱאֶמת ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְוָחָזק ְלעֹוְלֵמי ַעד 

ְלאֹור ְׁשלֹוש ְנֻקּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהָּללּו ֲאֶׁשר ָׁשם אֹור ָהַאֲהָבה ְוַהֶחֶסד 

ַהָּקדֹוש ׁשֹוֶרה ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ַעל ְיֵדי ֶזה ָּכל ַהֶחְרּפֹות ַהּׁשֹוִרין ַעל ַהֵּלב 

ַהִּנְקָרִאין ָעְרַלת ֵלב ְׁשִביַרת ֵלב. ֶׁשֵהם ָּכל ַהַּתֲאוֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים 

ָרִעים. ְוֶאְזֶּכה ֶׁשִּיְטַהר ִלִּבי ֶּבֱאֶמת ִמָּכל ָהַעְקִמימּות ֶׁשַּבֵּלב ּוִמָּכל ִמיֵני 

ַהַּתֲאוֹות  ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ִלְׁשֹּבר  ְוַתַעְזֵרִני  ַהֵּלב.  ֹרַע  ּוִמָּכל  ֶׁשַּבֵּלב  ְּכִפירֹות 

ִמיֵני  ְוָכל  ָרעֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ִמיֵני  ְוָכל  ָרִעים  ַהִהְרהּוִרים  ְוָכל  ָרעֹות 

ָטהֹור  ְלֵלב  ֶׁשֶאְזֶּכה  ַעד  ֶׁשַּבֵּלב,  ַוֲעִכירּות  ְּפֹסֶלת  ִמיֵני  ְוָכל  ִּבְלּבּוִלים, 

ְוִכְרצֹון  ִּכְרצֹוְנָך  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ֵלב  ְלַיְׁשרּות  טֹוב,  ְלֵלב  ָקדֹוׁש,  ַלֵּלב 

ֶׁשֶאְזֶּכה  ַעד  ָּתִמיד  ְיֹהָוה  ִעם  ָיָׁשר  ִלִּבי  ְוִיְהֶיה  ָהֲאִמִּתִּיים.  ַהַּצִּדיִקים 

ַעל  ְּתַכֶּסה  ַהְּגדֹוָלה  ּוְבַאֲהָבְתָך  ַהּטֹוב.  ִּבְרצֹוְנָך  ּוְלִהָּכֵלל  ְּבָך  ְלִהְתַּדֵּבק 

ְוִתְמַחל  ַאֲהָבה".  ְּתַכֶּסה  ְּפָׁשִעים  ָּכל  ֶׁשָּכתּוב: "ְוַעל  ְּכמֹו  ְּפָׁשֵעינּו  ָּכל 

ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ֲחָטֵאינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו, ְוֶתֱאֹסף ֶאת 

ֶחְרָּפֵתנּו. ּוֵמַעָּתה ִּתְהֶיה ְּבֶעְזֵרנּו ֶׁשֹּלא ֶנְחָטא עֹוד ְלעֹוָלם, ֵּבין ְּבׁשֹוֵגג 

ֵּבין ְּבֵמִזיד ֵּבין ְּבֹאֶנס ֵּבין ְּבָרצֹון. ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ִמיֵני ְּפָגִמים ֶׁשָּבעֹוָלם, 

ְוִנְזֶּכה ִלְהיֹות ִּכְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֶּבֱאֶמת: 
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ָאה" ָאה ְוַתּתָ "ִיחּוָדא ִעּלָ
בּועֹות – עפ"י ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן ּתֹוָרה י"א ָ ֲהָכָנה ְלַחג ַהּשׁ

ָאה ָאה ְוַתּתָ א. ִיחּוָדא ִעּלָ

ִהֵּנה, ֵיׁש ִיחּוָדא ִעָּלָאה ְוִיחּוָדא ַּתָּתָאה, ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶׂשה 

ֹזאת ַהִּיחּוד ַעל ָידֹו, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָנַתן ֹּכַח ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, 

ֵּכן  ְוַעל  ָּבנּו,  ַרק  ְּתלּוִיים  ִיְהיּו  ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ָהעֹוָלמֹות,  ְלַיֵחד  ֶׁשּיּוְכלּו 

ָצִריְך ְלַיֵחד ִיחּוָדא ִעָּלָאה ְוַתָּתָאה.

ְלַהֵּׁשם  ַעְצֵמנּו  ְלַיֵחד  ְצִריִכים  ֶׁשָאנּו  הּוא,  ְּבַפְׁשטּות  ָהִעְנָין  ּוֵפרּוׁש 

ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ְוָהֵריָקנּות  והיצה"ר  ְוָהַעְצבּות  ַהַּבָּטָלה  ִמּתֹוְך  ִיְתָּבַרְך 

ַּפְׁשטּות ַהִּמְצוֹות, ְוֶזהּו ִיחּוָדא ַּתָּתָאה. 

ִּדְקֻדָּׁשה.  ְּבַמְחָׁשבֹות  ָמֵלא  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהֹּמַח  ֶלֱאֹחז  ַהְינּו  ִעָּלָאה  ְוִיחּוָדא 

ִעָּלָאה  ְלִיחּוָדא  ּוִמָּׁשם  ֶעְליֹון  יֹוֵתר  ַּתָּתָאה  ְלִיחּוָדא  עֹוִלים  ָּכְך  ְוַאַחר 

ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ְוָכְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַעד ַּדְרַּגת ַהַּצִּדיִקים הק' ֶׁשֵהם ַמָּמׁש 

ַּתָּתָאה  ִיחּוָדא  ֵיׁש  ָהֶעְליֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות  ְוֵכן  ִעָּלָאה,  ְּבִיחּוָדא  אֹוֲחִזים 

ְוִעָּלָאה. 

ָיַרד  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ַהֶּמְרָּכָבה  ִּתּקּון  ֶׁשל  ַהְּזַמן  ִעַּקר  הּוא  ּוְבָׁשבּועֹות 

ֶׁשָרָאה  ַהֶּמְרָּכָבה  ֵמִעְנַין  ַּבַהְפָטָרה  ָאז  קֹוְרִאים  ֵּכן  ְוַעל  ִסיַני,  ַהר  ַעל 

ְיֶחְזֵקאל, ִּכי ָאז הּוא ִעַּקר ַהְּזַמן ֶׁשל ִּתּקּון ֶמְרַּכְבָּתא ִעיָּלָאה ְוַתָּתָאה. 

ְוֶזהּו ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֶׁשָאָדם ִיְתַחֵּדׁש ְּבֶהָאַרת ַהְיִדיָעה ֶׁשהּוא ֶמְרָּכָבה 
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ַלָּמקֹום, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָצִריְך אֹותֹו ָּבעֹוָלם ִּבְׁשִביל ִלְהיֹות לֹו ְלֶמְרָּכָבה 

ְקֻדַּׁשת  ְיֵדי  ְוַעל  ַּתָּתָאה[  ]ִיחּוָדא  ַהִּמְצוֹות  ִקּיּום  ַּפְׁשטּות  ְיֵדי  ַעל 

ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ִעָּלָאה[.  ]ִיחּוָדא  ְוִיְרָאה  ְוַאֲהָבה  ְּדֵבקּות  ֶׁשל  ַהַּמְחָׁשָבה 

ּוְלִהָּזֵהר  ָׁשַמִים  ְלִיְרַאת  ּוְלִהָּכֵנס  ַהִּמְצוֹות  ִקּיּום  ִלְׁשִמיַרת  ִמְתעֹוֵרר 

ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְּבָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ְּבַמְחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, ִּכי ֵמִבין 

ֶׁשִּיחּוִדים ֵאּלּו ַנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

ּבּור ב. ּכַֹח ַהּדִ

ְוַהֶּדֶרְך ְלִהְתעֹוֵרר ְלִתּקּון ֶזה הּוא ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ֲעֶׂשֶרת 

ְמַדֵּבר  ּוְכֶׁשָאָדם  ּתֹוָרה.  ְּבִדְבֵרי  ְלַדֵּבר  ַהֹּכַח  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ְוַהְינּו  ַהִּדְּברֹות – 

ֶׁשַּמְרֶּבה  ּוְכָכל  ְּתׁשּוָבה,  ִהְרהּוֵרי  ִליֵדי  ָּבא  ָהָאָדם  ֲאַזי  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי 

ַעד  ַהְּתׁשּוָבה  ִּבְדָרַכי  ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָּגא  עֹוֶלה  ָּכְך  ּתֹוָרה  ִּדּבּוֵרי  ְלַדֵּבר 

ֶׁשָּבא ִלְתבּונֹות ַהּתֹוָרה ְלָעְמָקּה.  

ִנְמָצא ֶׁשַּלִּדּבּור ֵיׁש ֹּכַח ָּגדֹול ְונֹוָרא. ְוָלֵכן ָּצִריְך ְלִהָּזֵהר ֶׁשַהִּדּבּור ִיְהֶיה 

ְלֹלא ֵּגאּות, ֶאָּלא ְלַדֵּבר ַהִּדּבּור ַמָּמׁש ַרק ִלְכבֹוד ה', ַוֲאַזי ַהִּדּבּור ֵמִאיר 

לֹו ִלְמקֹומֹות ֶׁשָּצִריְך ָׁשם ְלִהְתעֹוֵרר ִּבְתׁשּוָבה. 

ָּדָבר  ֶזהּו  ה'  ִלְכבֹוד  ֶּבֱאֶמת  ַהָּדָבר  ְוַלֲעׂשֹות  ִמֵּגאּות  ְלִהָּנֵצל  ּוֶבֱאֶמת 

ְיׁשּוַעת  ]ְוִעַּקר  ְוֵיׁשּות,  ְּבֵגאּות  מּוָנִחים  ֻּכָּלם  ִּכי  ֵמָהָאָדם  ְמֹאד  ָרחֹוק 

ּוְבָכְך  ַּגֲאָוה(  אּוַלי  )ְוֹלא  ַּגֲאָוה  ַּבַעל  ְּבַוַּדאי  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּיַדע  הּוא  ָהָאָדם 

ִיָּנֵצל ִמַּמְחְׁשבֹות ֶׁשל ַּגְדלּות ּוִמָּכל ַהִּבְלּבּוִלים ֶׁשֵּיׁש ְּבִעְנַין ַהִּמְלָחָמה 

ַעל ֲעָנָוה ְוַגֲאָוה )ַּבֲחִקירֹות ִאם ָזָכה ְּכָבר ִלְהיֹות ָעָנו ֲאִמִּתי ִאם ָלאו(, 
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ודו"ק[.  ְּבַוַּדאי,  ַּגֲאָוה  ָמֵלא  ֲאִני  ַוֲהֵרי  ִמְתָּגֶאה  ֲאִני  ָמה  ַעל  ַיְחֹׁשב  ִּכי 

ְוַכֲאֶׁשר ָהָאָדם ְּבֵגאּות ֲאַזי ַהִּדּבּור ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשְּמַדֵּבר, הּוא ֹלא ִלְכבֹוד 

ָצִריְך  ֶׁשָּׁשם  ִלְמקֹומֹות  לֹו  ְלָהִאיר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ּוִמֵּמיָלא  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.

ה ִרּיָ ֱאֹלקּותֹו ְלָכל ּבְ י ּבֶ ׁש ּדַ ּיֵ ג. ׁשֶ

ֶּבֱאֶמת  ֵאָליו  ּוְלִהְתַּבֵּטל  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ֶּבֱאֶמת  ֵליַדע  ִלְזּכֹות  ּוְכֵדי 

ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ָּדָבר ִלְכבֹודֹו, ֶזה ָּתלּוי ַּכָּמה ֶׁשהּוא ָּבא ִלְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית – 

ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ֵׁשם 'ַׁשַּדי', ִּכי ֵׁשם ֶזה הּוא נֹוָטִריקֹון 'ֶׁשֵּיׁש ַּדי ֶּבאֹלקּוִתי 

ְלָכל ְּבִרָּיה'. ְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית ֵּפרּוָׁשּה, ֶׁשֵּיׁש לֹו ֹעֶנג ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוָכל 

ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ִמַּמְחְׁשבֹות  ַרק  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַהְּנִעימּות  ְוָכל  ַּתֲענּוגֹו 

ַּכָּמה הּוא ְמֹלא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ְוַכָּמה הּוא אֹוֵהב אֹותֹו ְוָסמּוְך ֵאָליו 

ְוכּו', ֶׁשְּכִפי ֶׁשִּנְכָנס ְלַמְחָׁשבֹות ֵאּלּו ָּכְך ִמְתַמֵּלא ְּבַתֲענּוג רּוָחִני ֲאִמִּתי, 

ּוִמֵּמיָלא נֹוֵפל ָּכל ָּדָבר ַּתֲענּוג ַאֵחר ]ְוֶזה 'ֶׁשֵּיׁש ַּדי ֶּבאֹלקּוִתי ְלָכל ְּבִרָּיה' 

– ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּדי ַּתֲענּוג ֵמֱאֹלקּותֹו ית'[.

ּוְכִפי ַמה ֶּׁשעֹוֵסק ְּבֶזה ְלַהְגִּדיל ַּתֲענּוגֹו ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ָּכְך זֹוֶכה ְלִדּבּור. 

ִּדּבּוִרים  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו   – ֶּפה'  'ְּכַבד  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֵּכן  ִלְפֵני  ֲאָבל 

ֶּבֱאֶמת ִלְפֵני ה', ְּבֹאֶפן ֶׁשָּיִאיר לֹו ָלבֹוא ִלְתׁשּוָבה.

ּוִמֵּמיָלא מּוָבן ָהִעְנָין ֶׁשַּקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַרק ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה 

ַרֵּבנּו ֶׁשהּוא ֶהָעָנו ִמָּכל ָהָאָדם, ְוַרק ְּבֹכחֹו ְלָהִאיר ָלנּו ַהּתֹוָרה ִמַּׁשַער 

ְוֹלא  ָהֱאֶמת,  ַעְצִמּיּות ּתֹוַרת  – ֶׁשהּוא  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים 
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יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ְלָאָדם  ּגֹוֵרם  ֶׁשֶּזה  ְּבֵגאּות,  ְּכֶׁשָּמֵלא  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְּכמֹו 

ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו ֶהָאַרת ַהְּתׁשּוָבה.

ָלה ר – ֲהָלָכה ְוַקּבָ ד. ִנְגֶלה ְוִנְסּתָ

ַהְמֻכֶּנה  ְו'ִנְסָּתר'  'ֲהָלָכה',  ַהְמֻכֶּנה  ִמ'ִּנְגֶלה'  ְּכלּוָלה  ַהּתֹוָרה  ְוִהֵּנה 

'ַקָּבָלה', ּוְכֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר ֲאַזי ָיכֹול ְלַיֵחד ִיחּוָדא 

ָּכ'ל  ַל'ה'  ָה'ִריעּו  ר"ת  ֶׁש'ֲהָלָכה'  ַּבְּכֻתִבים  מּוָבא  ִּכי  ְוִעָּלָאה.  ַּתָּתָאה 

ָה'ָאֶרץ, ְוַהְינּו ֶׁשַעל ְיֵדי ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה – ַּפְׁשטּות ִקּיּום ַהִּמְצוֹות, ַעל ְיֵדי 

ֶזה ָיכֹול ְלָהִריַע ַלה' ִמּתֹוְך ָּכל ָהַאְרִצּיּות ֶׁשָּׁשם הּוא ִנְמָצא, ִּכי ָּתִמיד 

יֹוֵדַע ָמה ְרצֹון ַהּתֹוָרה, ְוֵאיְך ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְּבַמָּצב ְּפלֹוִני ּוַבּיֹום ְּפלֹוִני 

ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ְוכּו'. ּוְבָכְך ְמַיֵחד ַעְצמֹו ִעם ְׁשמֹו ית' ְּבאֹותֹו ָּדָבר – ֶׁשֶּזהּו 

בחי' ִיחּוָדא ַּתָּתָאה.

ֵאיְך  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְוַהְינּו  ֹק'ֶדׁש,  ְּב'ַהְדַרת  ַל'ה'  ִה'ְׁשַּתֲחוּו  ר"ת  ְו'ַקָּבָלה' 

ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלה' ְּבָכל ָּדָבר, ֶׁשהּוא ִעְנָין ֶׁשל ֲעבֹוַדת ְקֻדַּׁשת ַהַּמְחָׁשָבה, 

ַלֲחֹׁשב ַמֲחָׁשבֹות ְטהֹורֹות ֶׁשל ִיחּוד ָהֱאמּוָנה ּוִמְּגֻדָּלתֹו ית' ְוכּו' ֶׁשֶּזהּו 

ֵאין  ֶׁש'ַּקָּבָלה'  ַהֶּבְעְׁש"ט,  ּתֹוַרת  ֵמִעְּקֵרי  ִעָּלָאה, ]ְוַכּנֹוָדע  ִיחּוָדא  בחי' 

ֵּפרּוׁשֹו ַמה ֶּׁשִּנְדַּפס ִּכְתֵבי ָהֲאִריָז"ל ְוַכּדֹו', ִּכי ֶזה ֲעַדִין ִּבְבִחיַנת 'ִנְגֶלה', 

ַהֶהְרֵּגׁש  ֵּפרּוׁשֹו  'ַקָּבָלה'  ֶאָּלא  ֹזאת,  ְוִלְלֹמד  ַהֵּסֶפר  ִלְפֹּתַח  ֶׁשָּיכֹול 

ּוְבִהְתָקְרבּות  ָּגדֹול,  ְיִדיעֹות  ַּבַעל  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֵאין  ֶׁשָּלֶזה  ָּבֱאֹלקּות, 

ַלַּצִּדיִקים זֹוִכים ְלָכְך. ּומּוָבן ֶׁשְּכָכל ֶׁשַּמְגִּדיל ְיִדיעֹוָתיו ִּבְסָפִרים ֵאּלּו, 

יּוַכל יֹוֵתר ִלְהיֹות ְּכִלי ְלַהָּׂשגֹות ֱאֹלקּות, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעַּקר ַהָּדָבר[.
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ַלת ַהּתֹוָרה ה. ַקּבָ

ְוֹלא  ָהָראּוי,  ְּבֹאֶפן  ְוַהִּנְגֶלה  ַהִּנְסָּתר  ְלַקֵּבל   – ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ִעַּקר  ְוֶזה 

ּו'ַבַעל  'ַלְמָדן'  ְלִהָּקֵרא  ִּבְׁשִביל  ְוַהַּקָּבָלה  ַהֲהָלָכה  ֶׁשּלֹוְקִחים  ְּכמֹו 

ַהָּׂשָגה' ְוַכּדֹו' )ֲאִפּלּו ְלַעְצמֹו ֹלא ִּבְׁשִביל ִּפְרסּום(, ּוְביֹום טֹוב ָׁשבּועֹות 

ְלַקֵּבל  ַהְינּו  זֹו,  ֶהָאָרה  ִהְתַחְּדׁשּות  ְלַקֵּבל  ִלְזּכֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַהְּזַמן  הּוא 

ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבֹאֶפן ֶׁשָּיִאיר לֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְּבָמקֹום ֶׁשָּצִריְך.

ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָמֵלא ִּבְלּבּוִלים ְוַתֲאוֹות ּוְדָאגֹות ְוכּו', ְוַהַהָּצָלה ִהיא ִּדּבּוֵרי 

ְּבִיחּוָדא  ֵאּלּו  ִּבְמקֹומֹות  ית'  ְׁשמֹו  ְלַיֵחד  ֶאְפָׁשר  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ַהּתֹוָרה 

ַּתָּתָאה ְוִעָּלָאה. ֲאָבל ַּגם ַּבּתֹוָרה ִמְתַלֶּבֶׁשת ַהַּגְדלּות, ְוָכל ַהִהְסַּתְּכלּות 

ַחּיּות  ָמֵלא  הּוא  ]ֶׁשָאז  ֶׁשּיֹוֵדַע  ַהְיִדיעֹות  ַּכּמּות  ְּכִפי  הּוא  ַהּתֹוָרה  ַעל 

ְּבֵעיֵני  ָנפּול  הּוא  ]ֶׁשָאז  ְיִדיעֹות  ֵליַדע  ָזָכה  ֶּׁשֹּלא  ִמַּמה  אֹו  ִמֵּיׁשּותֹו[ 

ַעְצמֹו[, ּוְבֹאֶפן ָּכֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַיֵחד ְׁשמֹו ית' ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ּוִמֵּמיָלא 

ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.

ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ִהְתַחְּדׁשּות ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת, ְוהּוא ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ֵמִאיר 

ְוָאז  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְּכָזֵקן  ִהְתַּגֶּלה  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ְּדַרֲחֵמי'  ַחד  ָה'ֵעיָנא 

ִנְּתנּו ָלנּו ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשָּׁשם ָּברּור ַלֹּכל ַמה ֶּבֱאֶמת ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 

ּוַמה ַּכָּוָנָתּה ַהְּפִניִמית ֶׁשל ַהּתֹוָרה – ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך, ְלִהָּזֵהר ֵמֲעבֹוָדה 

ָזָרה ְוֵיׁשּות, ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת, ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ]ֶׁשהּוא ִעְנָין ֶׁשל 

ְּכֹלא  ְוַהַּתֲאוֹות  ַהֶחְמּדֹות  ּוִבּטּול  ּוִבעּור  ְוִאָּמא[  ַאָּבא   – ַהֹּמִחין  ִּכּבּוד 

ִּתְנַאף ֹלא ַּתְחֹמד ְוכּו'.
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ְוֶזהּו ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַחִּיים – 'ְוַחי ָּבֶהם' – ִלְׁשָמּה, ִלְהיֹות 

ְׂשֵמִחים ְוַעִּליִזים ַעל ַמה ֶּשּׁזֹוֶכה ַלֲחֹטף ְלֹלא ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתֲחרּות, 

ְוָכְך ִמְזָּדֵרז ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ְוֵאינֹו ֵמִניַח ַעְצמֹו ִלּפֹול ְלַעְצלּות ְלַהְפִסיק 

ְּדֵבקּותֹו ַּבּתֹוָרה הק'. ְועֹוֵסק ְּבִיחּוָדא ַּתָּתָאה ְוִעָּלָאה ּוִמְסַּתֵּכל ְּבֵׂשֶכל 

ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ַּבִּצְמצּום ַהָּנכֹון ְלִפי ַהָּׂשָגתֹו ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ַעל ְיֵדי ָּכל ָּדָבר.

ו. ַט"ל אֹורֹות

ַלֲעֹסק  ַהְּמִניָעה  ִעַּקר  ִּכי  אֹורֹות.  ַהַּט"ל  ְלַקֵּבל  זֹוֶכה  הּוא  ַּגם  ּוָבֶזה 

ַּבּתֹוָרה הּוא ִטְרַּדת ַהַּפְרָנָסה ּוְׁשָאר ִעְסֵקי ַהַּגְׁשִמי ַמה ֶּׁשָּצִריְך ַלֲעֹסק 

ּוַמִּפילֹות  ָהָאָדם  ַעל  ַמְכִּבידֹות  ֶׁשֵהן  ְקָללֹות  ל"ט   – ְמָלאכֹות  בל"ט 

אֹותֹו ִלְכֵבדּות )ַעֵּין תו' נ"ו(, ַאְך ְּבָׁשבּועֹות זֹוֶכה ְלַקֵּבל ֶהָאַרת הל"ט 

ְמָלאכֹות – ֵעיָנא ַחד ְּדַרֲחֵמי. ְוָכְך ִנְמָׁשְך ָעָליו ָהֹעֶנג ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ַּדי ֶּבֱאֹלקּותֹו ְוֹלא ִמְתַּבְלֵּבל ִמָּכל ִּבְלּבּול ְוִטְרָדה ִּכי יֹוֵדַע ָּתִמיד ְלַיֵחד 

ַעְצמֹו ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

בּועֹות ז. ֵליל ׁשָ

ַהּתֹוָרה  ְּבִדּבּוֵרי  ָאז  ְוַלֲעֹסק  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל  ֵנעֹור  ִלְהיֹות  ָצִריְך  וע"כ 

ָׁשבּועֹות'  ֵליל  ַה'ִּתּקּון  לֹוַמר  ֶּשּׁנֹוֲהִגים  ַמה  ְלֶׁשַבח  ַטַעם  ]ְוָלֵתת  הק' 

ֶׁשּמֹוֵסר  ּוָבֶזה  ְיִדיעֹות[,  ֲאִגיַרת  ְלֵׁשם  ְוֹלא  ִלְׁשָמּה,  ִלּמּוד  בחי'  ֶׁשהּוא 

ַנְפׁשֹו ּוֹמחֹו ַעל ְיֵדי ִׁשּבּור ַהֵּׁשָנה, ְּבֶזה הּוא ַמְרֶאה ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּדי ֶּבֱאֹלקּותֹו 

ְוַהְינּו ֶׁשָּכל ְרצֹונֹו הּוא ַרק ְלִהְתַּדֵּבק ֶלֱאֹלקּותֹו ית', ְוהּוא ִהּפּוְך ִמְּפַגם 
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בבחי'  ַהֹּמַח  ֲהָרַמת  הּוא  ַהְּבִרית  ִּתּקּון  ְוִעַּקר  'ֵׁשָנה'.  ֶׁשִּנְקָרא  ַהְּבִרית 

ְוַכּנֹוָדע  ב'(,  ָׁשבּועֹות  ּוְבִהְלכֹות  כ"ט  ּתֹוָרה  )ַעֵּין  ִקּנֹו'  ָיִעיר  'ְּכֶנֶׁשר 

ֵמָהֲאִריָז"ל ֶׁשִּלְהיֹות ֵנעֹור ַּבַּלְיָלה הּוא ִּתּקּון ָּכֵרת. 

 – ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער  ֶהָאַרת  ִנְפַּתַחת  ֶזה  ּוְבַלְיָלה 

ָהֱאֶמת,  ִלְראֹות  ְנכֹוחֹות  ֵעיַנִים  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּדַרֲחֵמי,  ַחד  ֵעיָנא 

ֶׁשִּדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ָיִאירּו לֹו ְלָכל ַהְמקֹומֹות ַהְּנפּוִלים, ְוֹלא ִלּמּוד ּתֹוָרה 

ֶׁשל ִּבְלּבּוִלים ְוֹלא ִלְׁשָמּה, ֶאָּלא ְּבִהְתעֹוְררּות ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך נֹוֵתן ָלנּו 

ְלַהְמִליְך אֹותֹו ְּבָכל ָמקֹום  ְּכֵדי ֶׁשֶאְזֶּכה  ַהּתֹוָרה ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים ְוכּו' 

ָּבעֹוָלם. 

ַלל ָהִעְנָין ּכְ

ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְהיֹות ֶמְרָּכָבה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַיֵחד ְׁשמֹו ית' 

ַּבַּמֲעֶׂשה ּוְבַמְחָׁשָבה, ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ָּבעֹוָלם.  ּוִבְׁשִביל ֶזה ָנַתן ָלנּו 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַדֵּבר ִלְכבֹוד ה', 

ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשַהּתֹוָרה ָּתִאיר לֹו ְלָכל ַהְמקֹומֹות ַהֲחׁשּוִכים ִלְמֹצא 

ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוְלַיֵחד ָׁשם אֹותֹו ית'.

ּוְכֵדי ָלבֹוא ְלַדֵּבר ִּדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ְלֹלא ַּגֲאָוה ָצִריְך ֶׁשַּיֲעֹסק ְּבִחּפּוׂש ַאַחר 

ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ִיְהֶיה ֵמַהֵּׁשם  ְוַחּיּותֹו  ְוַהְינּו ֶׁשִעַּקר ַּתֲענּוגֹו  ְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית, 

ֵיׁש ַּדי ֶּבֱאֹלקּותֹו ְלָכל ְּבִרָּיה.  

ְלַקֵּבל  ַהְינּו  ַהָּׁשבּועֹות,  ְּבַחג  ְלַקֵּבל  ֶׁשּזֹוִכים  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִעַּקר  ְוֶזה 

ַהֵּׁשם  ֶאת  ָמקֹום  ְלָכל  לֹו  ֶׁשָּיִאיר  ְּבֹאֶפן  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתי  ָהאֹור 
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ִיְתָּבַרְך, ּוְלַיֵחד ְׁשמֹו ְּבאֹותֹו ָמקֹום.

2

אן ֵחֶלק  יק ּכָ ִפּלֹות ַנְעּתִ ה ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ְלַמַען ִנְזּכֶ
ִפּלֹות:  ֶפר ִלּקּוֵטי ּתְ ה י"א ֵמַהּסֵ ִפּלָ ִמּתְ

ָאָּנא ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, ֲאֶׁשר ָּבָראָת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 

ְוִלְכבֹוִדי  ִבְׁשִמי  ַהִּנְקָרא  "ֹּכל  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך,  ְּכבֹוְדָך  ִּבְׁשִביל 

ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו". ּוְבֵכן ַּתַעְזֵרִני ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ֶׁשֶאְזֶּכה 

ֶׁשאֹוֵכל  ְּבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  ָיִדי,  ַעל  ְּכבֹוְדָך  ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְׁשַּתַּבח  ֶׁשִּיְתַּגֵּדל 

ְוֶאֶפס,  ְלַאִין  ְּכבֹוִדי  ֶׁשִּיְהֶיה  ִּבְכבֹוִדי,  ּוְלַמֵעט  ְלַגְמֵרי  ַעְצִמי  ְלַבֵּטל 

ְוִיְהיּו  ַהָּמקֹום,  ְּכבֹוד  ְלַהְרּבֹות  ַרק  ְּכָלל,  ַעְצִמי  ִּכּבּוד  ַעל  ַאְׁשִּגיַח  ְוֹלא 

ַהָּגדֹול  ְּכבֹוְדָך  ִּבְׁשִביל  ַרק  ֻּכָּלם  ּוְרצֹוִני  ּוַמְחַׁשְבִּתי  ַוֲעִׂשָּיִתי  ֲעָסַקי  ָּכל 

ִיְתָּבַרְך:

ְוַתַעְזֵרִני ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ִלְׁשֹּבר ּוְלַסֵּלק ֵמָעַלי ִמַּדת ַהַּגֲאָוה, ֶׁשֶאְזֶּכה 

ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ְּבִלִּבי ׁשּום ַצד ְוִנְדנּוד ֵּגאּות ָּבעֹוָלם ְוֶאְזֶּכה ַלֲעָנָוה ֶּבֱאֶמת. 

ַּדְרֵכי  ְלָהִפיק  ֶׁשאּוַכל  ְּבֹאֶפן  ֵמִאְּתָך  ֲאִמִּתּיֹות  ְוָחְכָמה  ֵׂשֶכל  ִלי  ְוִתֵּתן 

ֶׁשֹּזאת  ָּכבֹוד,  ִּבְׁשִביל  ֶׁשִהיא  ֵמֲעָנָוה  ְּפסּוָלה,  ֵמֲעָנָוה  ְוֶאָּנֵצל  ָהֲעָנָוה, 

ִלְהיֹות  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַּכָּוָנִתי,  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהַּגְדלּות,  ַּתְכִלית  ִהיא  ָהֲעָנָוה 

ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ְּתַזֵּכִני  ַרק  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהְתַיֵּקר  ְלִהְתַּכֵּבד  ְּכֵדי  ָעָנו 

ַוֲחָסֶדיָך ַהְּגדֹוִלים ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַתְכִלית ָהֲעָנָוה ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו:

ַעל ֵּכן ָעְזֵרִני ה' ֱאֹלַקי, ֶׁשֹּלא ִיְתַּבְלֵּבל ַּדְעִּתי ְּבׁשּום ַצד ְּפִנּיּות ְוֵגאּות 
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ִּבְדָרִכים  ִלְתעֹות  ַּתִּניֵחִני  ְוֹלא  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ָעַלי  ּוְתַרֵחם  ְּכָלל, 

ְוֶאת  ֵאֵלְך,  ְּבֻחֶּקיָך  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַתֲעֶׂשה  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ְנבֹוִכים, 

ְוַתַעְזֵרִני  ַלֲאִמּתֹו.  ֶּבֱאֶמת  ָהֲעָנָוה  ְּבַתְכִלית  ֶּבֱאֶמת  ֶאְׁשֹמר  ִמְׁשָּפֶטיָך 

ֶׁשֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה ֶׁשְּתַזֵּכִני ַלֲעׂשֹות טֹוב, ֶׁשֹּלא ֵאַדע ֵמַעְצִמי ָּכַלל ְלעֹוָלם:

ִּפי  ְוִתְפַּתח  ַמֲעֶׂשיָך,  ַעל  ֲחֹמל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָהֱאֶמת,  ַרֲחָמן  ה',  ָאָּנא 

ְוִלִּבי ֶׁשאּוַכל ְלָפֵרׁש ִׂשיָחִתי ְלָפֶניָך. ְוֶאְזֶּכה ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמִּתִּיים 

ַעְצִמי  ּוְלַטֵהר  ְלַקֵּדׁש  ֶׁשֶאְזֶּכה  ִלי  ְוַתֲעֹזר  ֵמַעָּתה,  ָעַלי  ֶׁשְּתַרֵחם  ָעַלי, 

ֶׁשָּבעֹוָלם.  ַהְּבִרית  ְּפַגם  ִמיֵני  ִמָּכל  ֵמַעָּתה  ְוֶאָּנֵצל  ַהְּבִרית  ִּבְקֻדַּׁשת 

"ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא, ִּבְדָרֶכיָך ַחֵּיִני":

ְלַקֵּדׁש  ֶׁשֶאְזֶּכה  ְוָטֳהָרה,  ִלְקֻדָּׁשה  ֶׁשֶאְזֶּכה  ָהַרִּבים,  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַתַעְזֵרִני 

ַעד  ְקֻדָּׁשה,  ַעל  ְקֻדָּׁשה  ְלהֹוִסיף  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוֶאְזֶּכה  ִלי,  ַּבּמֹוָתר  ַעְצִמי 

ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּיְתַיֵחד  ֶׁשֶאְזֶּכה  ַעד  ֶּבֱאֶמת,  ּוְפִריׁשּות  ִלְקֻדָּׁשה  ֶׁשֶאְזֶּכה 

ִיחּוָדא ִעָּלָאה ְוִיחּוָדא ַּתָּתָאה: 

ָאָּנא ה', ָעְזֵרִני ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֶׁשֹּלא ֲאַאֵּבד ֶאת עֹוָלִמי, ַחס ְוָׁשלֹום, 

הל"ט  ִמְּפַגם  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַתִּציֵלִני  ַהַּפְרָנָסה,  ִטְרַּדת  ְיֵדי  ַעל 

ְמָלאכֹות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשֵהם ל"ט ַמְלֻקּיֹות, ֶׁשֵהם ַמְטִריִדים ֶאת ֹרב 

ָהעֹוָלם ִּביִגיעֹות ּוְטָרדֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ֵהם ָרִצים ָּכל ְיֵמיֶהם ַאַחר 

ְּבִעָּצבֹון.  ֶלֶחם  אֹוְכֵלי  ְוֵהם  ְמֹאד,  ְּגדֹולֹות  ּוְטָרחֹות  ִּביִגיעֹות  ַּפְרָנָסָתם 

ִיְּׂשאּו  ֹלא  ּוְמאּוָמה  ָהֲאָדָמה,  ֶאל  ׁשּוָבם  ַעד  ֶלֶחם  ֹיאְכלּו  ַאָּפם  ְּבֵזַעת 

ּומֹוַנַעת  ְיֵמיֶהם,  ָּכל  אֹוָתם  ְמַבְלֶּבֶלת  ַהַּפְרָנָסה  ִטְרַּדת  ִּכי  ַּבֲעָמָלם, 

אֹוָתם ִמִּלְזֹּכר ְוָלִׁשים ֶאל ִלָּבם ֶאת ַּתְכִליָתם ַמה ַּיֲעׂשּו ְליֹום ְּפקּוָדה:
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ָאָּנא ה', ָמֵלא ַרֲחִמים ַרִּבים, ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֶחְבָרֵתנּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוַתִּציל אֹוָתנּו ִמָּכל ֶזה, ּוְתַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה ְטרּוִדים 

ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֻמְכָרִחים  ֶׁשָאנּו  ְּבֵעת  ַוֲאִפּלּו  ַהַּפְרָנָסה,  ְּבִטְרַּדת  ְּכַלל 

ֵעֶסק אֹו ַמָּׂשא ּוַמָּתן ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה, ַּתַעְזֵרנּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֶׁשִּיְהֶיה 

ִטְרָּדא  ְּבִלי  ַהּטֹוב,  ִּכְרצֹוְנָך  ּוֶבֱאמּוָנה  ֶּבֱאֶמת  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ַהֹּכל 

ָיֵדינּו  ַעל  ְוֹלא  ֵמִאְּתָך  ַהֹּכל  ִּכי  ְוַנֲאִמין  ְוֵנַדע  ָּכַלל.  ַהַּדַעת  ִּבְלּבּול  ּוְבִלי 

ַהֹּכל  ִיְהֶיה  ַּפְרָנָסה  ְוִעְסֵקי  ּוְבַמָּתן  ְּבַמָּׂשא  ַוֲעִׂשָּיֵתנּו  ִעְסֵקנּו  ְוָכל  ְּכָלל, 

ְּבַט"ל  ְוֻיְכְללּו  ְמָלאכֹות  הל"ט  ָּכל  ְמִאיִרים  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ּוְמֻזָּקק,  ְמֻזָּכְך 

ִּבְקֻדָּׁשה  ִיְהיּו  ְמָלאכֹות  הל"ט  ְוָכל  ַהָּגדֹול.  ִמִּׁשְמָך  ַהִּנְמָׁשִכים  אֹורֹות 

ָיֵדינּו,  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ּוְתָבֵרְך  ַהִּמְׁשָּכן.  ְמֶלאֶכת  ִּבְבִחינֹות  ּוְבָטֳהָרה, 

ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ִעְסֵקנּו ַוֲעִׂשָּיֵתנּו. ְוַתְזִמין ַּפְרָנָסֵתנּו ָקַדם 

ָיְדָך  ִמַּתַחת  ְּבִאּסּור  ְוֹלא  ְּבֶהֵּתר  ְּבִצְמצּום,  ְוֹלא  ְּברּוַח  ָלֶהם,  ֶׁשִּנְצָטֵרְך 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו,  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ֹנַעם  "ִויִהי  ְוַהְּמֵלָאה.  ָהְרָחָבה 

ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו":

ֶקַבע  ּתֹוָרֵתנּו  ְוִתְהֶיה  ָּתִמיד  ְּבֶחְלֵקנּו  ְׂשֵמִחים  ֶׁשִּנְהֶיה  ה'  ְוָעְזֵרנּו 

ַלֲעֹסק  ֶׁשִּנְצָטֵרְך  ַהְּמעּוָטה  ַהָּׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ַוֲאִפּלּו  ֲעַראי.  ּוְמַלאְכֵּתנּו 

ְּבֵאיֶזה ֵעֶסק אֹו ַמָּׂשא ּוַמָּתן ִּבְׁשִביל ֶהְכֵרִחּיּות ַּפְרָנָסֵתנּו. ַּגם ָאז ִנְהֶיה 

ְּדבּוִקים ְּבָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֹלא ִנְׁשַּכח אֹוְתָך ֲאִפּלּו ֶרַגע ַקל:

ֵמַעָּתה  ִלי  ַוֲעֹזר  ִמְּלָפֶניָך.  ֶּׁשִּבַּקְׁשִּתי  ַמה  ְלָכל  ְלַהִּגיַע  ַזֵּכִני  ה',  ָאָּנא 

ַעְצִמי  ְלַבֵּטל  ְוֶאְזֶּכה  ַהְּבִרית,  ִּבְקֻדַּׁשת  ַעְצִמי  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ֶׁשֶאְזֶּכה 

ּוְפִנּיּות  ְוַגְבהּות  ֵּגאּות  ַצד  ׁשּום  ְוַדְעִּתי  ְּבִלִּבי  ַיֲעֶלה  ְוֹלא  ֶּבֱאֶמת,  ֶנְגְּדָך 
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ֶׁשִּיְתַּגֵּדל  ּוְתַזֵּכִני  ְוַתַעְזֵרִני  ַלֲאִמּתֹו.  ֶּבֱאֶמת  ַלֲעָנָוה  ְוֶאְזֶּכה  ָּבעֹוָלם, 

ַהְּמִאיִרים  ְלִדּבּוִרים  ּוְתַזֵּכִני  ָיִדי,  ַעל  ַהָּגדֹול  ְּכבֹוְדָך  ְוִיְׁשַּתַּבח  ְוִיְתַקֵּדׁש 

ַּבּתֹוָרה, ְוָיִאירּו ִלי ִּדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ָלֵצאת ִמְּפִחיתּות ְוִׁשְפלּות ַמְדֵרָגִתי 

ַּפַעם  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ִּדּבּוֵרי  ִלי  ֶׁשָּיִאירּו  ְוֶאְזֶּכה  ְמֹאד.  ּוְׁשָפָלה  ַהְּפחּוָתה 

ְלָכל ַהְמקֹומֹות ֶׁשֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְּבֹאֶפן ֶׁשֶאְזֶּכה ַלֲעׂשֹות 

ַהְמֻרִּבים,  ּוְפָׁשַעי  ַוֲעוֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ָּכל  ַעל  ַמָּמׁש  ַהִּמְׁשָקל  ְּתׁשּוַבת 

ְוַעל ָּכל ַהְּפָגִמים ֶׁשָּפַגְמִּתי ִּבְכבֹוְדָך ַהָּגדֹול ִיְתָּבַרְך ִמְּנעּוַרי ַעד ַעָּתה. 

ּוְתַזֵּכִני ְלַתֵּקן ַהֹּכל ְּבַחַּיי, ְוַתַעְזֵרִני ְּבָכל ַּפַעם ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, 

ּוְלָהִבין  ֵליַדע  ּוְתַזֵּכִני  ְלָעְמָקּה,  ַהּתֹוָרה  ִלְתבּונֹות  ָלבֹוא  ֶׁשֶאְזֶּכה  ַעד 

ּוְלַהִּׂשיג ָהְלָכה ְוַקָּבָלה, ָרִזין ְוָרִזין ְּדָרִזין:
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ַמִים" ם ׁשָ "ַמְחֹלֶקת ְלׁשֵ
בּועֹות - עפ"י ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן ּתֹוָרה נ"ו ָ ֲהָכָנה ְלַחג ַהּשׁ

א. ְּבָכל ֶאָחד ֵיׁש ִמַּדת ַהַּמְלכּות

ֶּבן  הּוא  ְיהּוִדי  ָּכל  ִּכי  'ַמְלכּות',  ִמַּדת  ּבֹו  ֵיׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ְּבָכל  ִהֵּנה 

ֶמֶלְך – ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּוִמַּדת ֹּכַח ַמְלכּותֹו הּוא ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְלַהְכִּתיר 

ֶאת ה' ְּבָכל ָּדָבר ְוָדָבר, ְוִלְכֹּבׁש ע"י ַהִּמְצוֹות ְוַהְּבָרכֹות ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲחֹטף 

ְּבֶזה ָהעֹוָלם עֹוד ְועֹוד ְמקֹומֹות ֶׁשָּׁשם ָהָיה ְמֻכֵסה אֹור ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, ֶׁשְּכֶנֶגד ִמַּדת 'ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה' - ַהֹּכַח ִלְמֹׁשל ָּבעֹוָלם 

ּוְלַהְׁשִליט ַמְלכּות ה' - עֹוֶמֶדת 'ַמְלכּות ָהִרְׁשָעה' ֶׁשִהיא ַמְלכּות ָהָמן 

ִּכי  ָהעֹוָלם.  ַעל  ְּבַעְצמֹו  ְוִלְׁשֹלט  ָממֹון  ְוִלְצֹּבר  ֶלֱאֹסף  ֶׁשרֹוֶצה  ֲעָמֵלק, 

ַמְמְלכּות  ַעְצמֹו  ְמַחֶּיה  ְּכֶׁשֵאינֹו  ַאְך  'ַמְלכּות',  ִמַּדת  לֹו  ֵיׁש  ָאָדם  ָּכל 

ַהְּזכּות  ְּבֹגֶדל  ֵמַהַהָּכָרה  ְוִׂשְמָחה  ַחּיּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ְּכלֹוַמר  ִּדְקֻדָּׁשה 

הּוא  ֲאַזי  ְלַהְמִליכֹו,  יּוַכל  ֶׁשהּוא  ַהָּכבֹוד  ֶאת  לֹו  ָנַתן  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם 

ְמַחֵּפׂש ַחּיּות ִמְּדָבִרים ֲאֵחִרים ִלְהיֹות ָׁשם ְּבִחיַנת 'ֶמֶלְך', ֶׁשִעָּקרֹו הּוא 

ֶׁשֵּיׁש  ַׁשִּליט  ּוַמְרִּגיׁש  ִמְתָּגֶאה  הּוא  ָממֹון  לֹו  ]ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש  ַהָּממֹון,  ְּבִעְנַין 

ֻמְׁשָּפל  הֹוֵלְך  ֲאַזי  ַהָּממֹון  לֹו  ּוְכֶׁשֵאין  ֶּׁשִּבְרצֹונֹו,  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ְּבֹכחֹו 

ְוִנְדֶּכה, ָעצּוב ְודֹוֵאג ְּכָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ַלֹּפַעל ַמה ֶּׁשִּבְרצֹונֹו, 

ִּדְקֻדָּׁשה  ַהַּמְלכּות  ֹּכַח  ֵמָהָאָדם  ֶׁשַּמְׁשִּכיַח  ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ַמְלכּות  ְוזֹו 

ְלַהְמִליְך  עֹוָלם  ְּברּוֵאי  ִמָּכל  ִנְבָחר  ַּדְיָקא  הּוא  ֶׁשהּוא  ְלָהִבין  לֹו,  ֶׁשֵּיׁש 

ֶאת ה' ְּבתֹוְך ַהְסָּתרֹוָתיו, ְוֶׁשֶּזה ָּכל ַּתְכִלית ּוְמִציאּות ַחָּייו, ֶׁשֲאַזי ְּכָבר 
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ֹלא ָיִׂשים ֶחְפצֹו ּוְמַגָּמתֹו ַעל ַהָּממֹון, ְוַאף ֶׁשִּלְכאֹוָרה ְמִציאּות ַהַחִּיים 

ַהָּממֹון  לֹו  ְּכֶׁשֵאין  ֻמְׁשָּפל  ְּבַנְפׁשֹו  ַמְרִּגיׁש  ֵאינֹו  ַאְך  ָממֹון,  ַמְצִריָכה 

ַהָּצִריְך לֹו, ודו"ק[. 

ים ׁשִ ית ַהּנָ ב. ֲחַצר ּבֵ

ֶׁשַּמְכִניַע ֶאת ַמְלכּות ָהָמן,  וְכֵדי ִלְׁשֹּבר ַמְלכּות 'ָהָמן' עֹוֵמד 'ָמְרְּדַכי' 

ּוַמה  ֶאְסֵּתר  ְׁשלֹום  ֶאת  ָלַדַעת  ַהָּנִׁשים  ֵּבית  ְּבָחֵצר  "ִמְתַהֵּלְך  ְוהּוא 

ֵּיָעֶׂשה ָּבּה". 'ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים' ְמַרֵּמז ַעל ְּכַלל ַהְּנִפילֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם. 

'ָנִׁשים' הּוא ִמְּלׁשֹון 'ֶׁשָּנׁשּו ְוָקְפצּו ִמְּמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם' ְוַהְינּו ֶׁשִּנְתַרֲחקּו 

ֶׁשְּכָבר  ַאְך  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵאֶצל  ְקָצת  ָהיּו  ֶׁשְּכָבר  ְוֵיׁש  ִיְתָּבַרְך.  ֵמַהֵּׁשם 

ִׁשְכָחה  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ַהָּנִׁשים'  'ֵּבית  ְלׁשֹון  ַּגם  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך,  אֹותֹו  ָׁשְכחּו 

ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵאֶצל  ֶׁשָהיּו  ֶׁשַאף  ְוַהְינּו  ֱאֹלִקים'  ַנַּׁשִני  'ִּכי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַאְך ֶׁשְּכָבר ָׁשְכחּו אֹותֹו. ְוֵיׁש ֶׁשַּגם ַעָּתה זֹוְכִרים ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַאְך 

'ֶׁשָּנְׁשָתה' ְּגבּוָרָתם ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצָרם. 

ּוִבְׁשִביל ֶזה ְּכַלל סּוֵגי ַהְּנִפילֹות ִנְקָרא ְּבֵׁשם 'ֲחַצר ֵּבית ָנִׁשים' ֵמֲחַמת ג' 

ִמיֵני ְנִפילֹות, ִּכי ֵיׁש ֶׁשְּלַגְמֵרי ִנְתַרֵחק, ְוֵיׁש ֶׁשִּנְתָקֵרב ְּכָבר ַאְך ֶׁשּׁשֹוֵכַח, 

ְוֵיׁש ִמי ֶׁשּזֹוֵכר ַאְך ָנְׁשָתה ְּגבּוָרתֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַּגֵּבר.

ֶׁשִּנְסָּתר  ְוַהַהְסָּתרֹות,  ַהְּנִפילֹות  ְּכַלל  ֵהם  ַהָּנִׁשים'  ֵּבית  ֶׁש'ֲחַצר  ִנְמָצא 

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  ה'  ָלָּמה  ֵמִבין  ְוֵאינֹו  ָּבעֹוָלם,  הֹוֵלְך  ַמה  ֵמָהָאָדם 

ֹּכַח  ִלְראֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָהָיה  ְוִאּלּו  ָּבעֹוָלם.  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ֵּיׁש  ּוַמה 

ַהַּמְלכּות ֶׁשֵּיׁש לֹו, ְוַכָּמה ַנַחת רּוַח ְוַׁשֲעׁשּוִעים ַנֲעֶׂשה ַּבָּׁשַמִים ע"י ָּכל 
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ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשחֹוֵטף, אֹו ֵאיזֹו ְנֻקָּדה ֶׁשל ָרצֹון ֶׁשעֹוָלה ְּבִלּבֹו, ֲאַזי 

ֹלא ָהָיה ַמְרִּגיׁש ְּכָבר ׁשּום ְּכֵאב ָּבעֹוָלם, ְוָהָיה ָמֵלא ַחּיּות ִּכי ָהָיה זֹוֵכר 

ַּכָּמה ַנַחת רּוַח ָעָׂשה ַהּיֹום, ּוְבָנֵקל ָהָיה ִמְתַּגֵּבר ַעל היצה"ר ְוַעל ְׁשָאר 

ַהִּבְלּבּוִלים ּוִמְזָּדֵרז ַּבֲעבֹוַדת ה'. 

ַמה  ֲאִפּלּו  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ַעד  ָּכְך,  ָּכל  ֻמְסָּתר  ַהֶּזה  ָהֱאֶמת  ֶׁשָּכל  ֵּכיָון  ַאְך 

ָּבעֹוָלם  ְמִציאּות  ְוַקֶּיֶמת  ֶׁשֵּיׁש  ֵמִבין  ֶׁשֵאינֹו  ִמֶּמּנּו,  ְוֶנֱעָלם  ֶּׁשִּנְסָּתר 

ֲעָבִדים  ְלִמְׁשַּפַחת  ֶׁשּנֹוַלד  ֶעֶבד  ְּכמֹו  ְוהּוא  ְלַגְמֵרי,  ֲאֵחִרים  ַחִּיים  ֶׁשל 

ֵיׁש  אּוַלי  ְלַבֵּקׁש  ְּבַדְעּתֹו  נֹוֵפל  ֵאין  ֶׁשְּכָלל  ּדֹורֹות  ִמּדֹוֵרי  ּוְׁשָפחֹות 

ֵּבית  ַּב'ֲחַצר  ְוָגר  ַחי  ֶׁשהּוא  ִמּׁשּום  ְוֶזהּו  ֲאֵחִרים,  ַחִּיים  ֶׁשל  ְמִציאּות 

ַהָּנִׁשים'.

ְלכּות יֹוֵצאת ְלֵחרּות  ג. ַהּמַ

ֲאָבל "ְּבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלְך ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת 

ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר" – ָמְרְּדַכי הּוא ִמְּלׁשֹון 'ָמר ַּדְכָיא' ֶׁשַּתְרּגּומֹו 'ָמר ְּדרֹור' 

– 'ָמר' הּוא ִמְּלׁשֹון ָמרּות ּוַמְלכּות, ְוַהְינּו ֶׁשַה'ָּמרּות' – ַמְלכּות ֵיׁש ָלּה 

ְּדרֹור ְוֵחרּות. 

ֶׁשָּיָצא  ָאָדם  ְלָכל  ָּתִמיד  ְוֵעָצה  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  ֲאַזי  ְּבֵחרּות  ּוְכֶׁשַהַּמְלכּות 

ְוֶזהּו  ִּדְקֻדָּׁשה.  ַהַּמְלכּות  ֶאְצלֹו  ְוִיְתַּגֶּלה  ַהְסָּתָרה,  ֶׁשְּבתֹוְך  ֵמַהַהְסָּתָרה 

'ּוָמְרְּדַכי ִמְתַהֵּלְך' – ֶׁשַהַּמְלכּות יֹוֵצאת ְלֵחרּות ּוִמְתַהֶּלֶכת 'ַּבֲחַצר ֵּבית 

 – ֶאְסֵּתר'  ְׁשלֹום  ֶאת  'ָלַדַעת  ְוַהְּנִפילֹות,  ַהִּׁשְכָחה  ִּבְמקֹום   – ַהָּנִׁשים' 

ֶאת  ַמְכִניַע  ּוָבֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ְמִציאּות  ֶאת  ַהַהְסָּתָרה  ְּבתֹוְך  ֵליַדע 
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ַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ֶׁשל ָהָמן ֲעָמֵלק. 

ֹלא  ֶׁשּלֹו  ַה'ַּמְלכּות'  ֶׁשִּמַּדת  ָהָאָדם,  ֶאת  ְלַבְלֵּבל  רֹוֶצה  ֲעָמֵלק  ָהָמן  ִּכי 

ֶׁשֵּיׁש  ָהֲאִמִּתי  ַהְּמלּוָכה  ֹּכַח  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַּמְסִּתיר  ְוַהְינּו  חֹוִרין,  ֶּבן  ִיְהֶיה 

ַמְלכּות  ֶׁשל  ְּבִחיָנה  ֵאיֶזה  ָהָאָדם  מֹוֵצא  ְּכָבר  ְוִאם  ִיְׂשָרֵאל.  ִאיׁש  ְלָכל 

ִּבְקֻדָּׁשה – ְלַהְרִּגיׁש ְקָצת ְּבִלּבֹו ֶאת ְמִציאּות ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי ַּגם ֶזה 

ְמַבְלֵּבל ָהָמן, ִּכי הּוא רֹוֶצה ֶׁשַהַּמְלכּות ֹלא ִיְהֶיה ְּבֵחרּות, ִּכי ֵּתֶכף נֹוֵפל 

ְּבַגֲאָוה – ְוַהַּמְלכּות ַנֲעֶׂשה ֶאְצלֹו ְּכֶעֶבד ְלַמְּלאֹות ַּתֲאָותֹו, ּוְכָבר רֹוֶצה 

ַמֶּׁשהּו,  יֹוֵדַע  ְּכָבר  ְוִאם  ְוכּו',  ְלִהְתַנֵהג  ְוֵאיְך  ַּלֲעׂשֹות  ַמה  ַלֲחֵברֹו  לֹוַמר 

הּוא ּדֹוֵאג ִלְהיֹות ַאֲחַראי ַעל ֻּכָּלם ּוִמְתָעֵרב ְּבַחֵּיי ֲאֵחִרים ְוכּו', ִּבְמקֹום 

ֶׁשִּיְחֶיה ַחִּיים טֹוִבים ַוֲאִמִּתִּיים, הּוא ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַבד – ֶׁשִּיְרֶאה 

ְלַהְמִליְך אֹותֹו ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ְוכּו', ְּבִלי ֶׁשַּיְחֹׁשב יֹוֵתר ִמַּדי 

ֵמֲאֵחִרים. 

ַמְלכּות   – ַהְקִלּפֹות  ֲאַזי  ַּדַעת,  ֵאיֶזה  ַמִּׂשיג  ֶׁשָאָדם  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוֵכן 

ְלטֹוָבה,  ַהִּצּיּור  ְיַצֵּיר  ֶׁשֹּלא  ִמֶּזה,  אֹותֹו  ְלַבְלֵּבל  ָעָליו  ִמְתַלְּבׁשֹות  ָהָמן, 

ֶׁשַעל ֵּכן ָּכל ֵחֶלק ֶׁשל ַּדַעת ֶׁשִּנְתַוֵּסף לֹו, ַרק ּגֹוֵרם לֹו ַצַער ּוִמְתַּבְלֵּבל 

ֵמֲאֵחִרים ְוכּו'. ְוָלֵכן ָצִריְך ָלַדַעת ֵאיְך ִלְחיֹות ִעם ַהַּמְלכּות ַרק ִּבְבִחיַנת 

ה'  ֵאיְך  לֹו  ְלַגּלֹות  ַהַהְסָּתָרה  ֶאת  ְּבַעְצמֹו  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּיַגֶּלה  ְּבֹאֶפן  ֵחרּות, 

ִנְמָצא ִאּתֹו ְוִעּמֹו ֶּבֱאֶמת. ְּכֶׁשַהַּמְלכּות ְּבֵחרּות ֲאַזי הּוא ַחי ֶּבֱאֶמת ַרק 

ִלְכבֹוד ה', ִּכי יֹוֵדַע ּוֵמִבין טֹוב ֶאת ֹּגֶדל ֹּכחֹו ְודֹוֵאג ְלַמְּלאֹות ְׁשִליחּותֹו 

ֶּבֱאֶמת, ְלֹלא ַמֲחָׁשבֹות ְצָדִדּיֹות ְוַכּדֹו'. 

ְוִאם רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהַּמְלכּות ְוָהאֹור ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּבְׁשִביל ְלַחֵּזק ֶאת 



פז
מאמרים

'ַמְלכּות'  ְּבִחינֹות  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשרֹוֶאה  ֵּכיָון  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  אֹותֹו  ַהּסֹוְבִבים 

ְלַהְׁשִּפיַע  ַהֹּכַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֲחֵבָריו  אֹו  ּוָבָניו  ֵּביתֹו  ַאְנֵׁשי  ְּכגֹון:  ֲעֵליֶהם, 

ה'  ֵאיְך  לֹו  ְלַגּלֹות  ַרק  ֶׁשרֹוֶצה  ְּבֹאֶפן  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֲאַזי  ֲעֵליֶהם, 

ְמֻׁשְעָּבד  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשהּוא  ַהַהְסָּתָרה  ֶאת  ֵמֲחֵברֹו  ּוְלַגּלֹות  ְוֶאְצלֹו  ִאּתֹו 

ְוכּו', ְוֹלא ְּבֹאֶפן ֶׁשל ְׂשָרָרה ּוַמְלכּות ֶׁשל ַעְצמֹו, ֶׁשִהֵּנה הּוא יֹוֵדַע ְוהּוא 

ַמֲעִמיד ֶאת ֲחֵברֹו ַעל ְמקֹומֹו ְוכּו' ְוכּו', ודו"ק.

ְלכּות ְלָכל ֶאָחד ִדיק ְלַהְחִזיר ַהּמַ ד. ּכַֹח ַהּצַ

ֶּׁשֶּנֱעַלם  ַמה  ַהְסָּתָרה,  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהַהְסָּתָרה  ֶאת  ְלַבֵּטל  ֶׁשָּצִריְך  ְוַהְּכָלל, 

ָּבעֹוָלם  אֹור  ֵאיֶזה  ֶׁשֵּיׁש  יֹוֵדַע  ֶּׁשֵאינֹו  ּוַמה  ֶׁשּלֹו,  ַהַּמְלכּות  ֹּכַח  ִמֶּמּנּו 

ֶׁשֻּמְסָּתר ִמֶּמּנּו, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה ַהָּדָבר ָקרֹוב ֵאָליו. ְוַעל ֵּכן ָצִריְך 

 – ְּדרֹור  ָמר   – ַאָּבא(  )ְיסֹוד  'ָמְרְּדַכי'  לבחי'  ָזָכה  ֶׁשהּוא  ַלַּצִּדיק  ֵליֵלְך 

ֶׁשַהַּמְלכּות ֶאְצלֹו ֶּבן חֹוִרין, ְוִלְלֹמד ְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ִּכי ֵאֶצל ַהַּצִדיק 

ְּבָכל  ָאָדם  ְלָכל  ְלָהִאיר  ֶׁשְּיכֹוִלים  ָּכֵאּלּו  ִנְפָלִאים  ִלּמּוִדים  ַּבִּנְמָצא  ֵיׁש 

ַמָּצב ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ָּכאן ָּבעֹוָלם ּוִמְתָּפֵאר ּבֹו ָּכל ָּכְך, ְוִלּמּוִדים 

ֵאּלּו ַמְחִזיִרים ְלָכל ֶאָחד ֹּכַח ַהַּמְלכּות ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִליְך ֶאת ַהֵּׁשם 

ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ַהַהְסָתּרֹות ֶׁשעֹוְברֹות ָעָליו. 

ְּבִחינֹות  ְלָכל  ְלָהִאיר  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ָּגדֹול,  ָּכְך  ָּכל  ָמְרְּדַכי,   – ַהַּצִדיק  ְוֹכַח 

ָּכְך  ָּכל  ּוְמֻבְלָּבל  ְלַגְמֵרי  ְוָׁשַכח  ֶׁשָּנַפל  ְלִמי  ֲאִפּלּו  ַהָּנִׁשים'  ֵּבית  ַה'ֲחַצר 

ְוִנְדֶמה לֹו ְּכָבר ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ֹּכַח, ַּגם ָׁשם ְמִאיָרה לֹו ַהַּמְלכּות ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבן 

חֹוִרין. ]ִּכי ֶזה ְּכַלל אֹור ַהַּצִדיק ְלַהְחִזיר ְלָאָדם ֶאת ֹּכַח ַהַּמְלכּות, ֶׁשֵּיַדע 

ִמֹּכַח ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו – ּוְבָכְך ִלְׁשֹּבר ֶאת ָּכל ַהַהְסָתּרֹות[ 



פח

שאל בני - חג השבועות

ַמִים ם ׁשָ ה – ַמּצּוָתא – ַמְחֹלֶקת ְלׁשֵ ה. ַמּצָ

ֶׁשִּבֵּטל  ע"י  ִמִּמְצַרִים  הֹוִציָאנּו  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִּבְזַמן  ְוִהֵּנה, 

ֹּכַח ַהִּכּׁשּוף ּוְכַלל ֻטְמַאת ְוֶעְרַות ִמְצַרִים ֶׁשִּׁשְעֵּבד אֹוָתנּו, ָאז ִנְתַּבְּטָלה 

ַהַהְסָּתָרה ְוִנְתַּגָּלה ַהַּדַעת ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ַהַּׁשִּליט ַהָּיִחיד ָּבעֹוָלם 

ְוֶנֱאָמן  ּוְמַקֵּים  ַמְבִטיַח  ְוהּוא  ַהְּתִמיִדית,  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ְמסֹוָבב  ְוַהֹּכל 

ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר. 

ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָלנּו  ָנַתן  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ֵּתֶכף  ֲאָבל 

ִּבְלַבד  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ַּדי  ֵאין  ֵמַהַהְסָּתָרה  ָלֵצאת  ִּבְׁשִביל  ִּכי  ַמָּצה, 

ע"י ִהְתַּגּלּות אֹותֹות ּומֹוְפִתים. ָצִריְך עֹוד ַּדַעת יֹוֵתר ְלָהִבין שאע"פ 

ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ַהֶּמֶלְך ְוהּוא ַמְנִהיג ַהְּבִריָאה, ְּבָכל ֹזאת ֵיׁש עֹוָלם 

ֶׁשחֹוֵלק ַעל ֶזה, ּוְבֶהְכֵרַח ֵליַדע ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּבָרא עֹוָלם ֶׁשל ַּתֲאוֹות, 

עֹוָלם ֶׁשל ְּדָאגֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוַהְסָתּרֹות ְוכּו', עֹוָלם ֶׁשל ִניצֹוצֹות ְנפּוִלין, 

ֶׁשֶּזהּו ֹּכַח ַה'ַּמְלכּות' ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכחֹו ְלִהָּכֵנס ַלְּכָפר 

ַהֶּזה ּוְלָכְבׁשֹו ּוְלַהְמִליְך ָׁשם ֶאת ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים. 

ָאְמָנם ִמְּתִחָּלה ִּביִציַאת ִמְצַרִים ִנְׁשְּבָרה ַהַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה, 

ֲעָבִדים  ִמִּלְהיֹות  חּוץ  ָּבעֹוָלם  ַאֶחֶרת  ֱאֶמת  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ְיֵדי  ַעל 

ְלֻטְמַאת ְוֶעְרַות ִמְצַרִים, ַאְך ֲעַדִין ָצִריְך ַהֹּכַח ְוָהֵעָצה ֵאיְך ֵליֵרד ְלתֹוְך 

ַמָּצב ֶׁשל ַהְסָּתָרה ּוְלָׁשְברֹו, ִּכי ֲעַדִין ֵאין יֹוְדִעים ֵאיְך ְלִהָּלֵחם ְּכֶׁשָּתׁשּוב 

ַהַהְסָּתָרה. 

וע"כ ָנַתן ָלנּו ֵּתֶכף ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְצַות 'ַמָּצה', ֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון 'ַמּצּוָתא' 



פט
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ִנְתַּגָּלה  ֶׁשְּבֹכַח ַהַּמָּצה  ְוַהְינּו  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ַמְחֹלֶקת  ְּבִחיַנת  ַמְחֹלֶקת,   –

ַּדַעת ֶׁשֵּיׁש ֻמָּׂשג ֶׁשל ַמְחֹלֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשֵּמִבין ֹלא ְלִהְתַּבְלֵּבל ִמַּמה 

ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ַּבַּבִית ּוְבַעְצמֹו ְוכּו' ְוכּו'. ָצִריְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִלְהיֹות ָחָזק 

ְלָהִבין ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך רֹוֶצה ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִריָאה ָּכזֹו ֶׁשְּתַבְלֵּבל ֶאת ָהָאָדם. 

ֵמִבין  ָעָליו,  ֶּׁשעֹוֵבר  ּוְבַמה  ְּבַמֲחֹלֶקת  ֲעִמיָדה  ֶׁשל  ַהַּדַעת  לֹו  ּוְכֶׁשֵּיׁש 

ְלֵׁשם  'ַמְחֹלֶקת  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהִּנְסיֹונֹות  ַהַּמְחֹלֶקת  ֶׁשָּכל 

ְלַהְמִליְך  ְּכֵדי  ַמְחֹלֶקת  ְלתֹוְך  אֹותֹו  ׁשֹוֵלַח  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם   - ָׁשַמִים' 

ֶּבן  ַהַּמְלכּות  ֲאַזי  ַמָּצב.  ְּבאֹותֹו  ְוַסְבָלנּות  ֱאמּוָנה  ֶׁשְּיַגֶּלה  ע"י  אֹותֹו 

חֹוִרין, ְוהּוא ָמֵלא ְּבַחּיּות ּוְבִׂשְמָחה ְויֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמה ַּלֲעׂשֹות ָּבעֹוָלם.   

ָנה ר מ' ׁשָ ְדּבָ ּמִ ָאְכלּו ּבַ ו. ָמן ׁשֶ

ְוֶזה ְּבִחיַנת 'ָמן' ֶׁשָאְכלּו ַּבִּמְדָּבר מ' ָׁשָנה, ִּכי 'ָמן' הּוא ִהְתַּגּלּות ַּדַעת 

ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ִּכי  ַּדְיָקא  ָׁשָנה  מ'  ִמן  ָאְכלּו  וע"כ  ַהְׁשָּגָחה,  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה 

ַהֵּׁשם  ֵאיְך  ִלְראֹות  ְּגדֹוָלה  ַּדַעת  ָלֶהם  ִנְפְּתָחה  ַה'ָּמן'  ֶׁשְּבֹכַח   – ְלִביָנה 

ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּגיַח ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַעל ָּכל ֶאָחד. ִּכי ַעל ְיֵדי ַה'ָּמן' ִנְתַּגָּלה 

ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵאיְך  ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  ֹּבֶקר  ְּבָכל  רֹוִאים  ֶׁשָהיּו  ַהַהְׁשָּגָחה, 

ַמְזִמין ָלֶהם ַּפְרָנָסָתם. ּוְכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶאת ַהָּפסּוק 'ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִקים 

ְּכֵדי  ָּבעֹוָלם  ִנְבָרא  ֶׁשַהַּׁשָּבת  ְוַהְינּו  ַּבָּמן,  ֶׁשֵּבְרכֹו   – ַהְּׁשִביִעי'  יֹום  ֶאת 

ֶׁשל  ַחִּיים  ַהַּטל  ֶאת  ְלַהִּכיר  ְוַהְינּו  ַּב'ָּמן',  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּדַעת  ְלַהִּׂשיג 

'ֹלא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶׁשָעָליו  ְוָנִקי,  ַזְך  ָּכְך  ָּכל  ַמֲאָכל  ָהָיה  ]ְוַהָּמן  ַהְׁשָּגָחה, 

ִנְּתָנה ּתֹוָרה ֶאָּלא ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן'[. 

ּוְמַגֶּלה ַרֵּבנּו הק' ֶׁשַה'ָּמן' הּוא ִהְתַּגּלּות אֹור ַהַּדַעת ֶׁשל ַהַּמָּצה, ְוַהְינּו 
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ְוַקֶּיֶמת  ֶׁשֵּיׁש  ְלָהִבין  ַהְסָּתָרה  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהַהְסָּתָרה  ִלְׁשֹּבר  ַרק  ֶׁשֹּלא 

ְמִציאּות ֶׁשל אֹור ָּבעֹוָלם, ֶאָּלא ַּגם ְלַקֵּבל ַהַּדַעת ַהָּגדֹול ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש 

ַמְחֹלֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים ּוֵמִבין ֶׁשְּכַדאי ְלִהָּלֵחם ְּבֶזה, ְוֶזה ָהָיה ִעַּקר ַטַעם 

ֲאִכיַלת ָמן.

וע"כ ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה ֹלא ָּפַסק ַהָּמן, ִּכי ֹמֶׁשה הּוא ְׁשֵלמּות 

ִה'ֵּלל  ַׁש'ַּמאי  ַמ'ְחֹלֶקת  ר"ת  ֹמֶׁשה  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ַמְחֹלֶקת  ֶׁשל  ַהַּדַעת 

)ַעֵּין ִּבְפִנים ַהַּמֲאָמר(.

ֶׁשְּכָבר  ַהְינּו  ְּביֹוֵתר  ְּבָנֵקל  ַהַּפְרָנָסה  ֵּכן  ְּביֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ֶׁשַהַּדַעת  ּוְכָכל 

ֵאינֹו ָטרּוד ָּכל ָּכְך, ִּכי ְּכֶנֶגד בחי' ַהַּמָּצה – ָמן ]ֶׁשהּוא ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, 

ֶׁשָאָדם ֵיׁש לֹו בחי' ַמְלכּות ֶׁשָּיכֹול ְלַהְמִליְך ֶאת ה' ְּבָכל ִטְרדֹוָתיו ְוכּו'[ 

ֵיׁש בחי' ַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ֶׁשהּוא בחי' ָהָמן ֶׁשּצֹוֵבר ָממֹון ֶׁשרֹוֶצה ָממֹון 

ַהַּפְרָנָסה  ַאַחר  ְוטֹוֵרַח  ָיֵגַע  ָהָאָדם  ֲאַזי  ַּדַעת  ְּכֶׁשֵאין  ִּכי  ְוכּו',  ְוָכבֹוד 

ְּביֹוֵתר ְּבַעְצבּות ְוַאְנִּפין ֲחׁשּוִכין.

בּועֹות ז. יֹום טֹוב ׁשָ

הּוא  ָׁשבּועֹות  ִּכי  'ָׁשבּועֹות',  טֹוב  יֹום  ְסֻגַּלת  ֶׁשֶּזה  הק'  ַרֵּבנּו  ְואֹוֵמר 

ְוַרֲחִמים  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ֶׁשהּוא  ְמֹאד  ְוָגבֹוַּה  ָּגדֹול  ֵׂשֶכל  ֶׁשל  ִהְתַּגּלּות 

ְּכָזֵקן  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָלֶהם  ִנְתַּגָּלה  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ֶׁשִּבְׁשַעת  ּוְכמֹו  ְּגדֹוִלים, 

ָמֵלא ַרֲחִמים. 

ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָעָלה ֹמֶׁשה ְלַׁשַער הנ' ֶׁשל ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים 

ְיׁשּוָעה  ָּבעֹוָלם  ְלָהִאיר  ַהַהְסָּתָרה,  ֶאת  ֶׁשְּמַבְּטִלים  ָהַרֲחִמים  ְלַגּלֹות 
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ֶאת  ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה  ְוַהְינּו  ָּבעֹוָלם,  ְיׁשּוָעה  ׁשּום  ֵאין  זֹו  ְיׁשּוָעה  ֶׁשִּמַּבְלֲעֵדי 

ַהּתֹוָרה הק' ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכָחּה ְלַהֲעִביר ַהַהְסָּתָרה. 

ְמַגָּלה  ִהיא  ְוכּו'  ְּגָמָרא  ִמְׁשָנה  ְּכִמְקָרא  הקד'  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ִלּמּוד  ְוָכל 

ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִּכי  הק',  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּצְמצּום  ֹּכַח  ֶׁשֶּזהּו  ַהְסָּתָרה,  ֶאת 

ְלָקְראֹו  ָצִריְך  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִלְקֹרא  ּוְכֶׁשרֹוֶצה  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ְׁשמֹוָתיו 

ִּבְׁשמֹו, ְּכמֹו ְּכֶׁשּקֹוְרִאין ְלֶאָחד ָצִריְך ִלְקֹרא אֹותֹו ִּבְׁשמֹו. ִנְמָצא שע"י 

ְוַכֲאֶׁשר  ָּכאן,  ֶׁשַהֶּמֶלְך  יֹוֵדַע  הּוא  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשל  ְׁשמֹוָתיו  ֶׁשִהיא  ַהּתֹוָרה 

עֹוֵסק ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי ע"י ִלּמּוד התו' הק' הּוא ְמַהֵּפְך 

ֶאת ַהַהְסָּתָרה ּוְמַגֶּלה ֶׁשְּבָכל ַמה ֶּׁשָעַבר ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ּוָבֶזה  ָּדָבר.  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ָעַבד  ֵאיְך  ּומֹוֵצא  ַמָּמׁש,  ִאּתֹו  ָהָיה 

ִהְתַּגּלּות   – ֱאֹלקּות  ִּגּלּוי  ֶׁשל  ָּגדֹול  ֹּכַח  ְמֹאד,  ְּגבֹוָהה  ּתֹוָרה  ִנְתַּגְּלָתה 

ַהַּמְלכּות. 

ְּפָרִטים  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְמַגֶּלה  הּוא  ַּבּתֹוָרה  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ֶׁשעֹוֵסק  ּוְכָכל 

ַּבַּמֲאָמר  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְּבִחיַנת  ָּכאן ]ְוֶזה  ַמָּמׁש  ִנְמָצא  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ִּביִדיָעה 

ָהְרחֹוִקים  ואפי'  ֶׁשַּתְחָּתיו  ֵאּלּו  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ְיכֹוִלין  ַהּתֹוָרה  שע"י 

ַּדַעת  ְלַגּלֹות  ְיכֹוִלין  ַהּתֹוָרה  שע"י  ְוַהְינּו  ִּבְפִנים(  )עי'  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם 

ְלָכל  ְמַאֵּסף  ִּדְקֻדָּׁשה  ַמְלכּות  בחי'  ְוֶזהּו  ָעָליו.  ֶׁשעֹוְבִרים  ְּבַמָּצִבים 

ַהַּמֲחנֹות, ודו"ק[.

בּועֹות ל ׁשָ ח. ִמְקֶוה ׁשֶ

ַׁשַער  ֶׁשל  ִמְקֶוה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָׁשבּועֹות,  ֶׁשל  ַהִּמְקֶוה  סֹוד  ְוֶזה 
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ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִּביָנה,  ַׁשֲעֵרי  מנ'  ָהֶעְליֹון  ַׁשַער  ֶׁשהּוא  ַהֲחִמִּׁשים 

ְוַדַעת ֶעְליֹון. וע"כ ַהִּמְקֶוה מֹוִׁשיַע ִמָּכל ַהָּצרֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ִמְקֵוה 

ִמָּכל  ֶׁשּמֹוִׁשיַע  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  הּוא  ִּכי  ָצָרה',  ְּבֵעת  מֹוִׁשיעֹו  ִיְׂשָרֵאל 

ַהָּצרֹות. ְוַעל ֵּכן ַהִּמְקֶוה ְמַטֵהר ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ְוָזַרְקִּתי 

ְוַעל  ָעוֹון.  ְּבֹלא  ִיּסּוִרין  ֵאין  ִּכי  ְוכּו''  ּוְטַהְרֶּתם  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם 

ִמָּכל  ְמַטֵהר  הּוא  ַהִּיּסּוִרים,  ּוִמָּכל  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ֶׁשּמֹוִׁשיַע  ַהִּמְקֶוה  ֵּכן 

ֶׁשל  ִמ'ְקֶוה  ר"ת  ֶׁשהּוא  'ָמן'  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַהֲחָטִאים.  ּוִמָּכל  ַהֻּטְמאֹות 

ַׁשַער נ' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ֶׁשל ַּדַעת ְּגדֹוָלה ְמֹאד.

מּוָבא ַּבְּכֻתִבים ֶׁשָּצִריְך ִלְטֹּבל ִלְפֵני ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ְּבֵליל ָׁשבּועֹות, ְוַעל 

ִּפי ַהַּנ"ל מּוָבן ָהִעְנָין, ֶׁשָּצִריְך ִלְטֹּבל ַּדְיָקא ִמְּבעֹוד ֹחֶׁשְך, ְלַגּלֹות ְּבֹתֶקף 

ַהַהְסָּתָרה ֶאת ַרֲחֵמי ה' ֶׁשהּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ע"י ִמְקֶוה זֹו ֶׁשל 

ֶׁשֵאין  ָאָדם  ָלַקַחת  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַרֲחִמים,  ָּבעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  ִמְתַּגֶּלה  ָׁשבּועֹות 

לֹו ְּכָלל ַּדַעת ּוַמְעִלים אֹותֹו ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהַּדַעת ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּיׁש 

ְּבִחיַנת  ָׁשַמִים'  ְלֵׁשם  'ַמְחֹלֶקת  סֹוד  ְלַהִּׂשיג  ִּביָנה,  ַׁשֲעֵרי  נ'   – ָּבעֹוָלם 

ַמָּצה. 

ֶׁשֵּיׁש  ְלָהִבין  ַהְסָּתָרה  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהַהְסָּתָרה  ִנְתַּגְּלָתה  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת 

ָּבעֹוָלם ֱאֹלקּות, ֲאָבל ֲעַדִין ַּפְרֹעה – ֹּכַח ַהַהְסָּתָרה, רֹוֵדף ַאֲחֵרינּו, ְוֵאין 

ָלנּו ַהֹּכַח ְּבַעְצֵמנּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהַהְסָּתָרה ִמַּצד ִאְתֲערּוָתא ִּדְלַתָּתא, 

ְוַהִּתּקּון ְלָכְך הּוא ַהִּמְקֶוה ֶׁשל ָׁשבּועֹות. 

ֶׁשל  יֹום  ָּכל  ִּכי  ָהֹעֶמר,  ִמְּסִפיַרת  הּוא  ַהָּטֳהָרה  ַהְתָחַלת  ּוֶבֱאֶמת 

ַהְּסִפיָרה ִמְתַּגֶּלה ֶאָחד מהנ' ְׁשָעִרים ֶׁשל ָטֳהַרת ַהִּמְקֶוה, ִּכי ַהִּמְקֶוה 



צי
מאמרים

וע"כ  ְׁשָעִרים.  נ'  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַה'ָּמן'  ֹׁשֶרׁש  ַהֹּמִחין  אֹורֹות  ַהְמָׁשַכת  הּוא 

ִּכי  ַהְּסִפיָרה,  ִּביֵמי  ִלְטֹּבל  ְּביֹוֵתר  ְלִהָּזֵהר  ַהִּמּדֹות  ְּבֵסֶפר  מּוָבא  ַּגם 

ְוַגם  ֵמַהַהְסָּתָרה,  ָלֵצאת  ֹּכַח  ְקָצת  יֹום  ְּבָכל  ְלַהְמִׁשיְך  ִמְׁשַּתְּדִלים  ָאז 

ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ָהָיה ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה. וע"כ סֹוְפִרים ַהָּיִמים, ִּכי ַהָּיִמים 

ְלַהְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָצִריְך  ֶׁשְּלָׁשם  ְוַהִּצְמצּוִמים  ַהִּמּדֹות  ֵהם 

ְלַהְראֹות  ְוָצִריְך  ַהַּמֲאָמר(  ִּבְפִנים  )ַעֵּין  ַהָּיִמים  ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות 

ֶׁשַּקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּתלּוָיה ָּבנּו ְלִפי ַהֲהָכָנה ע"י ֶׁשְּנַטֵהר ַהִּמּדֹות ִּבְסִפיַרת 

ַהֹּמִחין  ַהְמָׁשַכת  ֶׁשִעַּקר  )ְוַכּמּוָבא  ַמְלכּות  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ִּכי  ָהֹעֶמר, 

ַּבְּסִפיָרה הּוא ְּבִמַּדת ַהַּמְלכּות ֶׁשְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ודו"ק(.

ּוְכַלל ָהִעְנָין ֶׁשְּיֵמי ַהְּסִפיָרה ֵהם ִּתּקּון מ"ט ְׁשָעִרים ִלְׁשֹּבר ַהַהְסָּתָרה, 

ֶׁשהּוא  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ַהַּמֲחֹלֶקת  ֶׁשל  ַהַּדַעת  ָׁשם  ֲחֵסָרה  ֲעַדִין  ֲאָבל 

ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהִּמְקֶוה,  ע"י  ְּבָׁשבּועֹות  ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  ַהּנּו"ן  ַׁשַער  ע"י  ִנְמָׁשְך 

ִלּפֹול  ֶׁשֹּלא  ְוַהְינּו  ְמָלאכֹות,  בל"ט  ָעָליו  ֶּׁשעֹוֵבר  ְּבַמה  ָיַדִים  ַעְצבּות 

ְלַמְלכּות ָהָמן ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְכִּביד ַהַּפְרָנָסה ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשֹחָרה, ֶאָּלא 

ַאְדַרָּבא ְלַקֵּבל ַּדַעת ֶׁשָּכל ַהַּמֲחֹלֶקת ְוַהְּטָרדֹות ֶׁשל הל"ט ְמָלאכֹות ֵהם 

ֶּבֱאֶמת ִהְתַּגּלּות ַהְׁשָּגָחה ִּבְבִחיַנת 'ֲאִכיַלת ָמן'.

ֵנס ְלַמֲחֹלֶקת ַעת ְלִהּכָ ַלת ַהּדַ ַלת ַהּתֹוָרה – ַקּבָ ט. ַקּבָ

ַהֹּכַח  ְלַקֵּבל  ַמְׁשָמעּוָתּה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּקָּבַלת  ְלַמֲעֶׂשה  ְלעּוְבָדא  ְוִנְמָצא 

ַהַהְסָּתָרה  ָּכל  ַלֲהֹפְך  ֶאְפָׁשר  ָידֹו  ֶׁשַעל  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּזה  ַהִּנְפָלא 

ְוַצַער  ִיּסּוִרים  ׁשּום  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ָּכְך  ַּדַעת ְּגדֹוָלה ָּכל  ְמֹאד,  ָּגדֹול  ְלַדַעת 

ְוִעְּצבֹון רּוַח, ִּבְבִחיַנת ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ה' מֹוִׁשיעֹו ְּבֵעת ָצָרה.



צד

שאל בני - חג השבועות

ְּבָכל  ֵמָחָדׁש  ְלַקֵּבל  ָּצִריְך  ּוַמה  ַהּתֹוָרה  ִקַּבְלנּו  ְּכָבר  ֲהֵרי  ְלָהִבין.  ָצִריְך 

ְיִדיַעת  ֶעֶצם  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ְּכָבר  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ַקָּבַלת  ְּבֵעת  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה 

ַהִּנְקָרא  ַהָּגדֹול  ַהַּדַעת  אֹור  ְלַקֵּבל  ְלִהְתַחֵּדׁש  ֶׁשָּצִריְך  ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה. 

ָּכל  ְּבתֹוְך  ְוִלְראֹות  ָעֶליָך  ֶּׁשעֹוֵבר  ְּבַמה  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ֶׁשַאָּתה  'ַמְחֹלֶקת' 

ַהְסָּתָרה ֵאיְך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִאְּתָך ִעְּמָך ְוֶאְצְלָך.  

ַהַּדַעת  ְולֹוֵמד  ִּבְקֻדָּׁשה  ֲאִכיָלה  ְּבִעְנַין  לֹוֵמד  ֶׁשָאָדם  ְלֻדְגָמא  ְוַנְזִּכיר 

ֶׁשּׁשֹוֵכַח  רֹוֶאה  הּוא  ֶלֱאֹכל  ְלַיֵּׁשב  ְּכֶׁשָּבא  ַּבְמִציאּות  ַאְך  ֲאִכיָלה,  ֶׁשל 

ָאְמָנם  ִּכי  ְוֶזהּו  ֶּׁשָּלַמד,  ַמה  ְלַקֵּים  ֵאיְך  ָהֵעָצה  ִלְמֹצא  ָידּוַע  ְוֵאינֹו  ַהֹּכל 

ע"י ִלּמּודֹו ָׁשַבר ֶאת ַהַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה ֶׁשִּנְתַּגְּלָתה לֹו ֶׁשֵּיׁש 

ֲעַדִין  לֹו  ֲחֵסָרה  ֲאָבל  ִּבְקֻדָּׁשה,  ֲאִכיָלה  ֶׁשל  ְמִציאּות  ָּבעֹוָלם  ְוַקּיֶ ֶמת 

ית'  ִּבְרצֹונֹו  ָעָלה  ָּכְך  ִּכי  ָעָליו,  חֹוֵלק  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשַהַּמֲאָכל  ְלָהִבין  ַהַּדַעת 

ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְקֻדָּׁשה.  ֶׁשל  ַמֲחָׁשבֹות  ְלַכֵּון  ְוַיְפִריַע  ֶׁשַּיְחֹלק  ָּדָבר  ִלְבֹרא 

ְּבִחיַנת ַהַּמָּצה ֶׁשהּוא ִעְנָין ֶׁשל ַמּצּוָתא – ַמְחֹלֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים. 

ִלְמקֹומֹות  ֵליֵרד  ָצִריְך  ֶזה  ִעְנָין  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ֻּדְגָמא,  ַרק  ְוִהְזַּכְרנּו 

ִטְרדֹות  ַּדַעת:  ֻּכָּלּה  ַהַהְסָּתָרה  ָּכל  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְלָהִבין  יֹוֵתר,  ְמֻטָּנִפים 

ְוכּו'  ְוכּו'  ִנְסיֹונֹות  ּוְׁשָאר  ַּבּׁשּוק  ֲהִליָכה  ְוָכל  ַּפְרָנָסה  ַּדֲאגֹות  ַהַּבִית, 

ֻּכָּלּה ַּדַעת ְוִגּלּוי ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. ְוֵאּלּו ֵהם ַהִּמּדֹות ְוַהְּגבּוִלים ֶׁשָּבֶהם 

ַהְּׁשִליחּות  ָאָדם  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ִּדְקֻדָּׁשה,  ַהַּמְלכּות  ִּגּלּוי   – ֱאֹלקּות  ִנְמָצא 

ְלַגּלֹות ַהַּדַעת ִּבְמקֹומֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ְּתִחַּלת ַהִּמְלָחָמה ִהיא ַרק ְּכֶׁשָּיִבין 

ְוַיִּׂשיג ַהְּמִציאּות, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל ֶזה חֹוֵלק ָעָליו ְלַהְסִּתיר ֹזאת ִמֶּמּנּו, ְּכֵדי 

ֶׁשְּיַגֶּלה ָׁשם ַמְלכּות, ְוֹלא ִיְתַּבְלֵּבל ִמֶּזה, ִּכי ֹזאת 'ַמְחֹלֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים'. 



צה
מאמרים

ִּביִציַאת ִמְצַרִים ִנְתַּגָּלה ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ַהֹּכל ְוהּוא ַהְמַחֵּדׁש 

ְלַמֲעֶׂשה  הּוא  ְוָכְך  ֻּכּלֹו,  ַהְּבִריָאה  ָּכל  ֶאת  ֶרַגע  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ְּבטּובֹו 

ֵאיְך  ֶׁשֵּיַד ע  ְוַדַעת  ּתֹוָרה  ְלַלְּמדֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָאָדם  ָּכל  ֵאֶצל  ִּבְפָרִטּיּות 

עֹוְבִדים ֶאת ה' ְּבָכל ָּדָבר. ֲאָבל ְּכֵדי ְלַקֵּבל ַהֹּכַח ָלֶזה, ֶׁשִּיְהֶיה לֹו בחי' 

ַמְלכּות ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ַאף ָאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ' ְּבִחיַנת 

ִּבְפָרִטּיּות  ֶׁשַאָּתה  ֵליַדע  ָקדֹוׁש'  ְוגֹוי  ֹּכֲהִנים  ַמְמֶלֶכת  ִלי  ִּתְהיּו  'ְוַאֶּתם 

ָצִריְך  ָלֶזה  ָּכֶרַגע,  ִמֶּמּנּו  ָטרּוד  ֶׁשִהְּנָך  ֶזה  ְּבָדָבר  ַמָּמׁש  ה'  ֶאת  ַמְמִליְך 

ַּדַעת ֶׁשל ְּבִחיַנת ַמָּצה ֶׁשְּמַבֵּטל ֵיׁשּות ַהָּדָבר ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָלֶזה ְלַהְחִמיץ 

ֶאְצלֹו. ְוָאז זֹוֶכה ָלַדַעת ַהְּׁשֵלָמה ְּביֹום טֹוב ָׁשבּועֹות ֶׁשְּכָבר ֻמָּתר ֶהָחֵמץ 

ַּבִּמְקָּדׁש )ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם( ֶׁשֵּמִבין ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך רֹוֶצה ָּכְך ֶׁשִּיְרֶאה ָחֵמץ.

ים ִ ַער ַהֲחִמּשׁ י. ׁשַ

ֶׁשְּיכֹוִלים  ְמֹאד,  ְּבַמֲעָלה  ַהֻּמְפָלִגים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ַהִּגּלּוי  סֹוד  ְוֶזהּו 

ִּבְדָבִרים  ָעסּוק  ָיָמיו  ֶׁשָּכל  ָאָדם  ָלַקַחת  ָּכֶזה,  ִּפְלִאי  מֹוֵפת  ַלֲעׂשֹות 

ַהַּמְלכּות  ְוָלֵתת לֹו  ְוכּו'  ִּבְנִפילֹות  ֶׁשָּמֵלא  ָאָדם  ַהֹּמַח,  ַהְמַבְלְּבִלים ֶאת 

ְּבַמה  ִיְתַּבְלֵּבל  ְוֹלא  ַמְחֹלֶקת  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  ַלֲחֹׁשב  ִיְטֶעה  ֶׁשֹּלא  ְּבָידֹו, 

ְׁשִליחּות  ְלֵׁשם  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ַמְחֹלֶקת  ִהיא  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ָעָליו,  ֶּׁשעֹוֵבר 

ְקָצת  ָלנּו  ֶׁשְּמַגִּלים  ַצִּדיִקים  ֵיׁש  ָאְמָנם  ִאם  ִּכי  ֶׁשְּיַגֶּלה ָׁשם ַמְלכּות ד', 

ַהִּגּלּוי  ֵיׁש  ֶזה  ַאַחר  ֲאָבל  ַהְסָּתָרה,  ֶׁשַהֹּכל  ֵאיְך  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ֵמאּוס 

ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ַהֻּמְפָלִגים ְּבַמֲעָלה ֶׁשֵהם ְמַגִּלים ַהַּדַעת ְוָהַרֲחִמים ֶׁשל 

ְוֵליֵרד  ַלֲעֹמד  ֵאיְך  ָלַדַעת  ַמָּצה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשל  ַהַּדַעת  ַהֲחִמִּׁשים –  ַׁשַער 

ְלַמֲעֶׂשה ְלתֹוְך ֹּתֶקף ַהַּמֲחֹלֶקת ְוַהִּבְלּבּוִלים.
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ַהֵּׂשֶכל   – ָׁשבּועֹות  טֹוב  ְּביֹום  ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  ְמֹאד  ָּגדֹול  ְוַדַעת  ֵׂשֶכל  ְוֶזהּו 

ַהָּיָקר ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ֶׁשָּיכֹול ֵליֵרד ַּגם ְלָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ַּדַעת ָוֵׂשֶכל, 

ְוָאֵכן ָּכְך רֹוִאים ְּבִמְקָרא ֶׁשֵאין ַהּיֹום טֹוב ָׁשבּועֹות ִנְקָרא ַעל ִּפי ַהּיֹום 

הּוא  ִּכי  ַהֲחִמִּׁשים',  'יֹום  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ֶאָּלא  ִסיָון,  ְּבֹחֶדׁש  יֹוֵצא  ֶׁשהּוא 

יֹום ֶׁשּבֹו ִמְתַּגֶּלה ֵׂשֶכל ְוַדַעת ְּגדֹוָלה ְמֹאד ֶׁשל ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים, ֶׁשהּוא 

ָׁשם  ָעָליו,  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהַּדַעת  ִמְתַּגֶּלה  ֶׁשּבֹו  ֵמַהְּזַמן,  ְלַמְעָלה 

ֵיׁש ַּדַעת ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּגּלּוי ַהְׁשָּגָחה. 

בּועֹות  י"א. ִמְנַהג ֵליל ׁשָ

וע"כ ֵנעֹוִרים ַּבַּלְיָלה ְּכֵדי ְלַטֵהר ָהֵעיַנִים ִלְראֹות ַה'ַחד ֵעיָנא ְּדַרֲחֵמי' 

ָאז  ִלְקֹראות  ָנֲהגּו  ֵּכן  ְוַעל  'ָמן'.  ֶׁשל  ִהְתַּגּלּות  ַהְׁשָּגָחה,  ֶׁשַהֹּכל  ְלָהִבין 

הכ"ד ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלה ֶׁשֵהם כ"ד ִסְפֵרי ַהַּתַנ"ְך ֶׁשֵהם ְּכַלל ַהִּצְמצּוִמים ֶׁשל 

ִּדיְקָנא,  ִּתּקּוֵני  ט'  ַרֲחִמים,  ֶׁשל  ִמּדֹות  ָהֶעְליֹוִנים )י"ג  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות 

וב' ֹמִחין( ֶׁשַעל ָיָדם קֹוְרִאים ִּכְבָיכֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשמֹו. 

ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל  ֶׁשֵּנעֹוִרים  ַהִּמְנָהג  ַעל  בספה"ק  ]ּומּוָבא 

ָיְכלּו  ֵאיְך  ְוֵתַמּה  ַהּתֹוָרה.  ַקָּבַלת  ִלְפֵני  ְיֵׁשִנים  ָהיּו  ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל  ַמה  ַעל 

ִליֹׁשן ְּבָיְדָעם ֶׁשְּלָמֳחַרת ְיַקְּבלּו ַהּתֹוָרה, ְוָלָּמה ֹלא ֵהִכינּו ַעְצָמם, ֶאָּלא 

ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה,  ְלַקָּבַלת  ַעְצָמם  ְלָהִכין  ָרצּו  ֵהם  ֶׁשָּיְׁשנּו,  ְּבֶזה  ֶׁשֶּבֱאֶמת 

ֵּכיָון  ְּפָגם  ְּבֶזה  ָהָיה  ֹזאת  ְּבָכל  ַאְך  ַהּתֹוָרה.  ְלַקֵּבל  ַהֹּכַח  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה 

שהש"י  ִּבָּטחֹון,  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ֵאיֶזה  ָצִריְך  ַהּתֹוָרה  ְלַקֵּבל  ֶׁשְּכֵדי 

ַהּתֹוָרה  ְלַקֵּבל  א"א  ִּכי  ָהָראּוי,  ַהֹּכַח  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַלָּמֳחָרת  ְּבֶעְזרֹו  ִיְהֶיה 

ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע, וכמו"כ ְלִעְנָין ֶׁשל ַמְחֹלֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשהּוא ַהֲהָכָנה 
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לקבה"ת ֶׁשֵּמִבין ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ִמְלָחָמה ּומּוָכן ְלַהְתִחיל ִלְלֹחם. ְוֶזה ִעַּקר 

ֲעבֹוַדת ה', ַהְיִדיָעה ַהּזֹו ֶׁשֵּיׁש ַמְחֹלֶקת[ 

דֹוש ַלת ַהּיֹום ַהּקָ ׁשּות ַקּבָ י"בֹ. ִהְתַחּדְ

וע"כ ַּכָּמה ָצִריְך ְלִהְתַחֵּדׁש ְלַקֵּבל ַהּיֹום טֹוב ַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ָלֵצאת ִמָּכל 

ַהְּזַמן  ְוִעַּקר  ָהֵעת  הּוא  ַעָּתה  ִּכי  ֶהָעָבר,  ָּכל  ִלְׁשֹּכַח  ְיִריָדה,  ֶׁשל  ֶהְרֵּגׁש 

ֶׁשּבֹו ֶאְפָׁשר 'ָלַדַעת ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר' ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרה ְּבֹאֶפן ֶׁשּיּוַכל ְלַגּלֹות 

ַהַּדַעת ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו, ֶׁשֹּלא ִיְפַחד ְּכָלל ִמָּכל ַהַּמֲחלֹוקֹות, ְוָכְך 

יּוַכל ָּתִמיד ְלַגּלֹות ַהַהְסָּתָרה ְּבֶמֶׁשְך ְיֵמי ַהָּׁשָנה.  ועי"ז ִיְתַּגֶּלה ֶאְצלֹו 

ַמְנִהיג  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ֶנ'ֱאָמן,  ַמ'ֲאָמר  ר"ת   – ָמן  ֲאִכיַלת  ְּבִחיַנת 

ָהעֹוָלם ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. 

ַהַּמִים  ְּבתֹוְך  ְוֶנֱעָלם  טֹוֵבל  ֶׁשָאז  ָׁשבּועֹות  ֶׁשל  ַהִּמְקֶוה  הּוא  ְוִעָּקר 

ֶׁשחֹוֵזר ְלֵראִׁשית ַהְּבִריָאה, ּוְלִהְתעֹוֵרר ָאז ְמֹאד ִלְראֹות ְּגֻדַּלת ַרֲחֵמי 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּמַטֵהר ָּכל ַהְּטֵמִאים ְוָכל ָּכְך ָחֵפץ ּבֹו ְוהּוא ׁשֹוֵמַע ָּכל 

ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשֵּמִׂשיַח ִלּבֹו ֵאָליו ְוכּו' כו'. ּוְכָכל ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש ְּבֵעת ְטִביַלת 

ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִמְתַקֵּׁשר  יֹוֵתר  ָּכְך  ִיְתָּבַרְך,  ְּבַהֵּׁשם  ְלַהֲאִמין  ַהִּמְקֶוה 

הּוא  ַהַהְתָחָלה  ִּכי  ֶׁשּלֹו,  ַהַּמְלכּות  בחי'  ְלַקֵּבל  ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ְויּוַכל 

ְּבִמּדֹות ָהַרֲחִמים ְוָאז ַהַּמְלכּות הּוא ִּבְבִחיַנת ֶּבן חֹוִרין ֶאְצלֹו. 

ֶׁשל  ָהַרֲחָמנּות  ֶׁשל  ַהֵּגר[  ְטִביַלת  ]ְּבִחיַנת  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ְלַכֵּון  ְוָהִעָּקר 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּבַוַּדאי ְיַרֵחם ָעָליו ָלֵצאת ְלֵחרּות. ]ְוָידּוַע ֶׁשְּכַלל ַּכָּונֹות 

ַּבֶּכֶתר,  נֹוֵגַע  ָהִעְנָין  ּוְכַלל  ְּביֹוֵתר,  נֹוָרא  הּוא  ָׁשבּועֹות  ֶׁשל  ַהִּמְקֶוה 
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ְוַהְינּו ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּלְמדּו ּתֹוָרה ָּכל ַהַּלְיָלה מֹוִליִכים ֶאת ַהְּבִריָאה ְלתֹוְך 

ִמּדֹות  ֶׁשל  זֹו  ֶהָאָרה   – ַלְּבִריָאה  'ֶּכֶתר'  ְונֹוְתִנים  ֵמַהַהְסָּתָרה  ַהְיִציָאה 

ָהַרֲחִמים[.  ּוֶבֱאֶמת ֹּכַח ֶזה ֵיׁש ְּבָכל ְטִביַלת ִמְקֶוה ֶׁשל ְיֵמי ַהָּׁשָנה, ַרק 

ֶׁשַהּׁשֶרׁש לֹו הּוא ַהִּמְקֶוה ֶׁשל ָׁשבּועֹות.

ִּבְבִחיַנת  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ּוְמַקֵּבל  ַהַּדַעת  ְלִהְתַּגּלּות  זֹוֶכה  ּוְכֶׁשָאָדם 

הּוא  ַהַּמְלכּות  ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות  ְלַהְמִׁשיְך  ְלִהְזָּדֵרז  ָצִריְך  ַמְלכּות, 

ע"י ֶׁשַּיְרֶּבה ַלֲחֹטף ִׁשעּוִרים ְקבּוִעים ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ועי"ז יּוַכל ְּבֹפַעל 

ִּכְבָיכֹול  קֹוֵרא  הּוא  ַהִּלּמּוד  ע"י  ִּכי  ְּגדֹוָלה  ְלַדַעת  ַהְסָּתָרה  ָּכל  ַלֲהֹפְך 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשמֹוָתיו ְלתֹוְך ַהִּצְמצּוִמים ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו, ודו"ק.

ַלל ָהִעְנָין ּכְ

ְּבָכל  ִנְמָצא  ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא  ַהֶּזה ַמְסִּתיר ֶאת ְמִציאּות ֱאֹלקּותֹו  ָהעֹוָלם 

ָמקֹום ְוַהֹּכל ֻמְׁשָּגח ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, וע"כ ָהָאָדם ִנְטָרד ִמָּכל ִּבְלּבּול 

ֵאיְך  ִלְמֹצא  ְלָאָדם  ְוָקֶׁשה  ַּפְרָנָסה,  ְּבִעְנְיֵני  ּוִבְפָרט  ָעָליו  ֶׁשָּבא  ּוְדָאָגה 

ֶׁשְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵיׁש ַּדַעת ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּגּלּוי ֱאֹלקּות. ּוְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 

ִמַּׁשַער  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ָלֶזה  ֵמָעָליו,  ַהַהְסָּתָרה  ְלַגּלֹות  ְלָאָדם  ֹּכַח 

ִיְתָּבַרְך  ְלָאָדם ֵאיְך ֶׁשַהֵּׁשם  ָּכֶזה ֶׁשְּמַגֶּלה  ְוַדַעת  ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל 

ִנְמָצא ִאּתֹו ְּבָכל ַהְסָּתָרה ְוַהְסָּתָרה, ְוַאל ִיְתַּבְלֵּבל ְוִיְתַּפֵחד ִמַּמה ֶּׁשעֹוֵבר 

ָעָליו, ִּכי זֹו ַרק ְׁשִליחּות ֶׁשִּנְׁשַלח ְלַמָּצִבים ֵאּלּו ְּכֵדי ְלַהְכִּתיר ָׁשם ֶאת 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ע"י ֶׁשְּיַגֶּלה ָׁשם ֹּכַח ֲעִמיָדה ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ְוכּו', ּוְבָכל 

ַּפַעם ַעל ְיֵדי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה )ּומֹוִציא ַהִּלּמּוד ְּבִפיו( הּוא קֹוֵרא ִּכְבָיכֹול 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוַהְינּו ֶׁשִּמְתַּגָּלה ֵמִאּתֹו ַהַהְסָּתָרה.  
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ְלָהִבין  ָׁשבּועֹות,  טֹוב  ְּביֹום  ֵמָחָדׁש  ָׁשָנה  ְּבָכל  ֶׁשִּמְתַּגָּלה  ַהַּדַעת  ְוזֹו 

ֶׁשְרצֹון ה' הּוא, ֶׁשִּיְהֶיה עֹוָלם ִעם ִּבְלּבּוִלים ָּכֵאּלּו ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשעֹוֵבר 

טֹוב  ְּביֹום  ָצִריְך  וע"כ  ַהַהְסָּתָרה.  ֶאת  ָׁשם  ִויַגֶּלה  ֶׁשִּיָּלֵחם  ְּכֵדי  ָעָליו, 

ַהּזֹו,  ַהּנֹוָרָאה  ַהַּדַעת  ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל  ַּבִּמְקֶוה  ִלְטֹּבל  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָׁשבּועֹות 

ּוָבֶזה ְלַקֵּבל ֹּכַח ִהְתַחְּזקּות ָחָדׁש ִלְלֹחם ַּבַהְסָּתָרה. 

2

ה  ִפּלָ אן ּתְ יק ּכָ ִפּלֹות ַנְעּתִ ה ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ְלַמַען ִנְזּכֶ
ִפּלֹות:  ֶפר ִלּקּוֵטי ּתְ נ"ו ֵמַהּסֵ

ַעל  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצֵמנּו  ּוְלַקֵּדׁש  ְלַטֵהר  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְוהֹוִׁשיֵענּו  ְוַזֵּכנּו  ְוָעְזֵרנּו 

ַעל  ְּגדֹוָלה  ּוְקֻדָּׁשה  ָטֳהָרה  ָעֵלינּו  ְלַהְמִׁשיְך  ְוִנְזֶּכה  ִמְקֶוה,  ְטִביַלת  ְיֵדי 

ַהֲחָטִאים  ִמָּכל  ַהֻּטְמאֹות  ִמָּכל  ַעְצֵמנּו  ְלַטֵהר  ַהִּמְקֶוה,  ְטִביַלת  ְיֵדי 

ְוָהֲעוֹונֹות ְוַהְּפָׁשִעים, ֶׁשָחָטאנּו ְוֶׁשָעִוינּו ְוֶׁשָּפַׁשְענּו ְלָפֶניָך ִמְּנעּוֵרינּו ַעד 

ַהּיֹום ַהֶּזה, ּוְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו ְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה ַעל ְיֵדי ַהִּמְקֶוה ַהְּקדֹוָׁשה.

ָלנּו  ְוִתֵּתן  ַרִּבים.  ְוַרֲחִמים  ָּגדֹול  ַּדַעת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָעֵלינּו  ְוַתְׁשִּפיַע 

ַהִּדיִנים  ָּכל  ַהִּמְקֶוה  ְטִביַלת  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְמִּתיק  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְוַתַעְזֵרנּו  ֹּכַח 

ּוְלַבֵּטל  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ּוֵמַעל  ַזְרֵענּו  ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ֶׁשָּבעֹוָלם, 

ַעל  ָּתִמיד  ָלנּו  ְותֹוִׁשיַע  ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  ָרעֹות  ַהְּגֵזרֹות  ְוָכל  ַהָּצרֹות  ָּכל 

ֶׁשָּכתּוב:  ִמְקָרא  ִויֻקַּים  ְמֹאד,  ְוַהּנֹוָרָאה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהִּמְקֶוה  ְטִביַלת  ְיֵדי 

ָעֵלינּו  ְלַהְמִׁשיְך  ּוְתַזֵּכנּו  ָצָרה".  ְּבֵעת  מֹוִׁשיעֹו  ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל  "ִמְקֵוה 

ּתֹוָרֵתנּו,  ַמַּתן  ְזַמן  ֶׁשהּוא  ַהָּקדֹוש  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ֶׁשל  ַהִּמְקֶוה  ְקֻדַּׁשת 
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ֶׁשָאז ִנְתָקְרבּו ִיְׂשָרֵאל ֵאֶליָך ְוָזכּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַעל ְיֵדי 

ַּבִּמְקֶוה  ַעְצֵמנּו  ִלְטֹּבל  ַהָּׁשבּועֹות  ְּבַחג  ֻּכָּלנּו  ְוִנְזֶּכה  ַהִּמְקֶוה,  ְטִביַלת 

ַרֲחִמים  ֶׁשהּוא  ַהְּקֻדָּׁשה,  ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער  ֶׁשל  ְּבִמְקֶוה  ָהֶעְליֹוָנה, 

ְּגדֹוִלים ְוַרִּבים, ְוֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַדַעת ָּגדֹול ְמֹאד. 

ַהָּׁשָנה  ְּבָכל  ַהֹּזאת  ַהִּמְקֶוה  ְקֻדַּׁשת  ָעֵלינּו  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְוַתַעְזֵרנּו 

ֵמֲחִמִּׁשים  ְמֵהָרה  ְוָלֵצאת  ָּתִמיד,  ַעְצֵמנּו  ּוְלַקֵּדׁש  ְלַטֵהר  ְוִנְזֶּכה  ֻּכָּלּה. 

ָּבנּו  ִויֻקַּים  ְקֻדָּׁשה.  ַׁשֲעֵרי  ַהֲחִמִּׁשים  ְּבתֹוְך  ְוִלָּכֵנס  ֻטְמָאה,  ַׁשֲעֵרי 

ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם, ִמֹּכל 

ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם".

טֹוִבים  ַחִּיים  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ֵמִאְּתָך  ְלַהְמִׁשיְך  ְוַזֵּכנּו 

ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּבֹאֶפן  ִּדְקֻדָּׁשה,  ְוַדַעת  ּוִביָנה  ְוָחְכָמה  ְוָׁשִנים,  ָיִמים  ַוֲאִריכּות 

ַוֲאִפּלּו  ּוְבָכל ָמקֹום.  ָאָדם  ּוְבָכל  ְזַמן  ְּבָכל  ָּתִמיד  ִנְמָצא  ֶׁשַאָּתה  ָלַדַעת 

ַאָּתה  ִּכי  ִנְמָצא.  ַאָּתה  ָׁשם  ַּגם  ַהְסָּתָרה  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהַהְסָּתָרה  ְּבֹתֶקף 

ַּבַהְסָּתָרה  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהַהְסָתּרֹות  ָּכל  ְּבתֹוְך  ִנְסָּתר  ְּבַעְצְמָך 

ֶׁשְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה ַוֲאִפּלּו ְּבַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ַהְסָתּרֹות ַעד ֵאין 

ֶאת  ְמַחֶּיה  "ְוַאָּתה  ִמָּנְך.  ָּפנּוי  ֲאָתר  ֵלית  ִּכי  ִנְמָצא  ַאָּתה  ָׁשם  ַּגם  ֵקץ, 

ֻּכָּלם", ּוִבְלָעֶדיָך ֵאין ׁשּום ַחּיּות ְלׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם.
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ַחְברּוָתא
9

ְלִלמוד ִלּקּוֵטי מוָֹהָר"ן 
ֶאְמָרה  נֶּ ּתוָֹרה נ"ו שֶׁ
בּועוֹת תקס"ה שָׁ בְּ
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ְלתֹוֶעֶלת ַרִּבים, ֵצַרְפנּו ֻּדְגָמא ֶׁשל ֶקַטע ָהִראׁשֹון ִמִּלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן סי' 

נ"ּו ֶׁשהּוא ַאַחת ֵמַהּתֹורֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשַרֵּביַז"ל ִּגָּלה ַעל ָׁשבּועֹות, ַוֲאֶׁשר 

– ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  ִנְלַמד ְּבַצְוָּתא ַּבֲחבּוָרה, ְּבֹאֶפן ֶׁשל ִׂשיַחת ֲחֵבִרים 

ְלָהִבין ּוְלַדֵּיק ַּפְׁשטּות ַהְּדָבִרים ַעל ָּכל ֵּתיָבה ּוִמְׁשָּפט ֶׁשל ַהַּמֲאָמר. 

ֶעֶצם  ֲהָבַנת  ִמַּצד  ֵהן  ֶזה,  ִלּמּוד  ִמּצּוַרת  ּתֹוֶעֶלת  ִקְּבלּו  ְוַרִּבים  ֶוֱהיֹות 

ַמֲאָמִרים  ִלְלֹמד  ֵאיְך  ֲהָבָנה  ֶּדֶרְך  ְקָצת  ִמֶּזה  ֶׁשִּקְּבלּו  ְוַגם  ַהַּמֲאָמר, 

ְלקּוְנְטֵרס  ְלָצְרפֹו  ָאַמְרנּו  ְוָלֵכן  מֹוָהָר"ן,  ִלּקּוֵטי  מהספה"ק  ֲאֵחִרים 

ָנֶאה  ָּדָבר  ְלָהִביא  ַלּמֹוֵעד  ָחזֹון  ְועֹוד  ֲעַדִין  ָׁשֵלם  ַהָּדָבר  ֶׁשֵאין  )ַאף  ֶזה 

ּוְמֻתָּקן(.

ּתֹוָרה נ"ו

ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם,  ַלה'  ֲחָדָׁשה  ִמְנָחה  ְּבַהְקִריְבֶכם  ַהִּבּכּוִרים  ּוְביֹום 

ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעׂשּו )ְּבִמְדַּבר 

כ"ח(:

]א[ ִּכי ֵיׁש ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ְוָכל ֶאָחד ְלִפי 

ְּבֵביתֹו,  ֶׁשהּוא ׂשֹוֵרר  ֵיׁש  ַמְלכּות.  ְּבִחינֹות  לֹו  ֵיׁש  ֵּכן  ְּבִחיָנתֹו, 
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ְוֵיׁש ֶׁשהּוא מֹוֵׁשל ְּביֹוֵתר, ְוֵכן ֵיׁש ֶׁשהּוא מֹוֵׁשל ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, 

"ָׂשֵרי  ִּבְבִחינֹות:  לֹו.  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות  ְּבִחיַנת  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל 

)ְׁשמֹות  ֲעָׂשרֹות"  ְוָׂשֵרי  ֲחִמִּׁשים  ְוָׂשֵרי  ֵמאֹות  ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים 

י"ח(:

ְּבִאְתַּגְלָיא  ִהיא  ֶאָחד,  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהֹּזאת  ַהַּמְלכּות  ּוְבִחינֹות 

ְלִפי  ְלָכל ֶאָחד  ַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשֵּיׁש  ַהְינּו  ְּבִאְתַּגְלָיא,  ּוְבִאְתַּכְסָיא. 

ְּכִפי  ְּבִאְתַּגְלָיא,  ָהֲאָנִׁשים  ֵאּלּו  ַעל  מֹוֵׁשל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיָנתֹו, 

ְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ַּכַּנ"ל. ּוְבִאְתַּכְסָיא הּוא, ִּכי ַּגם ֵיׁש ְלָכל 

ֶׁשַאף  ְּדַהְינּו  ְּבִאְתַּכְסָיא.  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ְּבִחיָנתֹו  ְלִפי  ֶאָחד 

ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא ִנְרֶאה ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמָׁשָלה ַעל ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים, 

ֵאּלּו  ַעל  מֹוֵׁשל  הּוא  ָּגדֹול,  ּוְבֶהְעֵלם  ְּבִאְתַּכְסָיא  ֶזה  ָּכל  ִעם 

ְוַגם ֹזאת  ְוִנְכָנִעים ַּתְחָּתיו.  ִנְׁשָמָתם ֵהם ַּתְחָּתיו,  ִּכי  ָהֲאָנִׁשים. 

ַהְּבִחיָנה ֶׁשל ַמְלכּות ְּבִאְתַּכְסָיא, ִהיא ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹו 

ִּבְבִחיַנת: "ָׂשֵרי ֲאָלִפים, ְוָׂשֵרי ֵמאֹות" ְוכּו':

ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶמְמָׁשָלה,  לֹו ׁשּום  ֵאין  ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא  ֶאָחד  ְוֵיׁש 

ַוֲאִפּלּו  ַהּדֹור,  ָּכל  ַעל  מֹוֵׁשל  הּוא  ָּגדֹול,  ּוְבֶהְעֵלם  ְּבִאְתַּכְסָיא 

ַּתַחת  ֻּכָּלם  ֵהם  ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ָּכל  ִּכי  ַהּדֹור.  ַצִּדיֵקי  ָּכל  ַעל 

ֶמְמַׁשְלּתֹו ּוַמְלכּותֹו, ְוֻכָּלם ִנְכָנִעים ּוְכפּוִפים ֵאָליו. ַרק ֶׁשהּוא 

ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול, ִּבְבִחינֹות )ַמְלָאִכי א(: "ְּבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש 

ֶזה  ָּכל  ַעל  ֱאִליִלים,   – ֲעבֹוַדת  עֹוְבִדים  ֶׁשֵהם  ֶׁשַאף  ִלְׁשִמי". 

ְועֹוְבִדים אֹותֹו  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ִנְכָנִעים  ֻּכָּלם  ֵהם  ָּגדֹול  ְּבֶהְעֵלם 
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ֶׁשל  ַהְּבִחיָנה  ֹזאת  ֵכן  ְּכמֹו  ָּגדֹול.  ְּבֶהְעֵלם  ֶׁשהּוא  ַרק  ִיְתָּבַרְך, 

ְּבִאְתַּכְסָיא, ֶׁשַאף ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא ֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמָׁשָלה,  ַמְלכּות 

ִעם ָּכל ֶזה ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול, הּוא מֹוֵלְך ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ֻּכָּלם ַּתְחָּתיו 

ְוִנְכָנִעים ֵאָליו:

ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות  ְּבִחינֹות  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִלְבִלי  ֶאָחד  ָּכל  ְוָצִריְך 

ֶאְצלֹו  ַהַּמְלכּות  ְּבִחינֹות  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ּוְלָצְרּכֹו.  ַלֲהָנָאתֹו  לֹו 

ְּכֶעֶבד ְלַמֹּלאת ַּתֲאָותֹו, ַרק ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות ִּבְבִחיַנת 

ֶּבן  ֶׁשַּמְלֵּכְך  ֶאֶרץ  "ַאְׁשֵריְך  י(:  )ֹקֶהֶלת  ִּבְבִחיַנת  חֹוִרין.  ֶּבן 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִלְבִלי  חֹוִרין,  ֶּבן  ֶאְצְלָך  ִיְהֶיה  ֶׁשַהַּמְלכּות  חֹוִרים", 

ּבֹו ְלֲהָנָאְתָך.

ְוֶזה ְּבִחיַנת ָמְרֳּדַכי, ְּבִחיַנת ָמר ְּדרֹור )ֻחִּלין קל"ט:(. ֶׁשַהָּמרּות, 

ָּבּה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  ְוֵחרּות,  ְּדרֹור  ָלּה  ֵיׁש  ַהַּמְלכּות,  ַהְינּו 

)ֹעַבְדָיה  ִּבְבִחינֹות  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ִאם  ִּכי  ּוְלָצְרּכֹו,  ַלֲהָנָאתֹו 

ַהַּמְלכּות  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְּדַהְינּו  ַהְּמלּוָכה".  ַלה'  "ְוָהְיָתה  א(: 

ָּכל  ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ְּדַהְינּו  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת 

ְּבִחינֹות  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֵאָליו,  ֶׁשִּנְכָנִעים  ַהְּנָׁשמֹות 

ֵהן ִאם הּוא מֹוֵׁשל  ּוְבִאְתַּכְסָיא.  ְּבִאְתַּגְלָיא  ַהַּמְלכּות ֶׁשֵּיׁש לֹו 

לֹו  ֵיׁש  ְוִאם  ֵּביתֹו.  ְּבֵני  ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ָצִריְך  ְּבֵביתֹו, 

ְלִפי  ֲאָנִׁשים,  ְויֹוֵתר  ְלַהְזִהיר יֹוֵתר  ָעָליו  ֶמְמָׁשָלה יֹוֵתר, ֻמָּטל 

ְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו.
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ִחיַנת ַמְלכּות ָרֵאל ּבְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ י ֵיׁש ּבְ ּכִ

א.  ַמה ֵּפרּוׁש ַהֻּמָּׂשג 'ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵיׁש ְּבִחיַנת ַמְלכּות'?

ְּבַפְׁשטּות ַהַּכָּוָנה ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבִחיָנה ֶׁשָּנְתנּו לֹו ִׁשְלטֹון ִלְהיֹות ֶמֶלְך ְוׁשֹוֵלט 

ַעל ַמֶּׁשהּו. 

ּוָבֹעֶמק יֹוֵתר מּוָבן ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ּוֻמְׁשָרׁש ִּבְסִפיַרת ַהַּמְלכּות, 

ְּבֹפַעל,  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְנִהיג  ֶׁשה'  ַהִּמָּדה  ֵּפרּוׁשֹו  ַהַּמְלכּות  ְסִפיַרת  ִּכי 

ּוִמָּׁשם ָּבִאים ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנְחַצְבנּו ִמָּׁשם ְוָיַרְדנּו ִּבְׁשִביל ְלַהְמִליְך 

ַעל  ִׁשְלטֹון  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהּזֹו  ֵמַהְּמלּוָכה  ֵחֶלק  ִקַּבְלנּו  ַּגם  ְוָלֵכן  ה',  ֶאת 

ָנַפל  ֶׁשְּפָעִמים  ֶאָּלא  ה'.  ֶאת  ְלַהְמִליְך  ִּבְׁשִביל  ַעְצֵמנּו  ַעל  אֹו  ֲאֵחִרים 

ַהַּמְלכּות ַהּזֹו ֶׁשָּלֶכן רֹוִאים ֶׁשַחּיּות ָהָאָדם הּוא ִלְמֹלְך ְוִלְׁשֹלט ּוְלהֹוִציא 

ַלֹּפַעל ְרצֹונֹות ֶׁשּלֹו.

ַעל  ְּבִעָּקר  ְמַדֵּבר  ֶאָּלא  ֶמֶלְך  ֶׁשל  ַהְנָהָגה  ַעל  ַרק  ָּכאן  ְמַדֵּבר  ְוֵאינֹו 

ֻׁשָּתפּות ִּבְמִציאּות ַמְלכּות ה' ָּבעֹוָלם, ְוהּוא ְיסֹוד ָחׁשּוב ְּבָכל ֶהְמֵׁשְך 

ַהַּמֲאָמר.

ב.  ֵהיָכן ְלַמֲעֶׂשה ִמְתַּבֵּטאת ַהְּמלּוָכה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד, ַהִאם ַרק 

ָּכל  ַהְמַכֵּון ֶׁשל  ָּכל  ]ְוִכי  ַמָּצִבים ֶׁשּלֹו  ַּגם ַעל  ֲאֵחִרים, אֹו  ָאָדם  ְּבֵני  ַעל 

ּתֹוָרה זֹו הּוא ִלְלֹמד ֵאיְך ְלהֹוִכיַח ֲאֵחִרים?[?

ה'  ַמְלכּות  ְלַגּלֹות  הּוא  ַהַּמְלכּות  ִעַּקר  ַהּתֹוָרה,  ְּבֶהְמֵׁשְך  ַהְמֹבָאר  ְּכִפי 

ְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה, ְמקֹומֹות ֶׁשל ַעְצבּות ְוַכַעס ְוַאְכָזִרּיּות 

ּוַמְחֹלֶקת.
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ַמּדּוַע ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב ָלַדַעת ְיִדיָעה זֹו ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֶאָחד ַמְלכּות,  ג. 

'ַמְלכּות',  ֶׁשל  זֹו  ַהְגָּדָרה  ַעל  ַהּתֹוָרה עֹוֶמֶדת  ַקָּבַלת  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ְוַהִאם 

ַוֲהֵרי ְּבַפְׁשטּות ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ִהיא ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֹעל ַעְבדּות ה' )ַעֵּין 

סֹוף ַהּתֹוָרה ְּבֵבאּור ַהָּפסּוק 'ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים'(? 

ִנְרֶאה ֶׁשַהַּכָּוָנה ֶׁשֵּנַדע ַהְגָּדָרה זֹו ֶׁשל ַמְלכּות, ִּכי זֹוִהי ַהַהְגָּדָרה ְלָהִרים 

ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ַהְינּו  ה',  ַעְבדּות  ַמהּו  ְלָהִבין  ַהּתֹוָרה,  ְלַקָּבַלת  אֹוָתנּו 

ְוִלְׁשֹלט  ְּדָבִרים  ַלֹּפַעל  ְלהֹוִציא  ַהֹּכַח  ָלנּו  ֵיׁש  ְוֶׁשֶּבֱאֶמת  ה',  ִמַּמְלכּות 

ָּכאן ַעל ֲאֵחִרים ְוַעל ַעְצֵמנּו ַּבְּבִחיָרה ֶׁשָּלנּו. 

ָּברּור ֶׁשָאנּו ֲעָבִדים, ֲאָבל ַהִּגיָׁשה ָצִריְך ִלְהיֹות ֶׁשָאנּו ֻׁשָּתִפים ְלַהְמָלַכת 

ה', ָלֶגֶׁשת ְּבַהְגָּדָרה ַאֶחֶרת...

ּוַמהּו  ְּבִחיָרתֹו  ֹּכַח  ֵליַדע  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ַרֵּבנּו  ֵמִרים  זֹו  ְּבֵתיָבה  ּוְבֶעֶצם 

ֵּבן  ַּדל  ַאָּתה  'ַמּדּוַע  ַהּתֹוָרה  ְּבֶהְמֵׁשְך  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה,  ַקָּבַלת 

ַאָּתה  ָמה  ֶמֶלְך,  ֶּבן  ַאָּתה  ִּתְתַחֵּזק  חֹוֶלה  ַאָּתה  ָלָּמה  ְּכלֹוַמר  ַהֶּמֶלְך', 

ֶׁשִּתְתַחֵּזק  ַמָּמׁש  ִּבְׁשִביְלָך  ָּבאּו  ֲהֵרי  ֵהם  ֶׁשְּלָך,  ַהִּנְסיֹונֹות  ִמָּכל  ְמַפֵחד 

ְוַאל  ִּבְׁשִביְלָך,  ָהֵאּלּו  ַהַהְסָתּרֹות  ֶאת  ָעָׂשה  השי"ת  ֲעֵליֶהם,  ִלְמֹלְך 

ִּתָּבֵהל ָלָּמה ֵהם ָּבִאים ָעֶליָך.

ַהָּפסּוק  ֶאת  ַהַּמֲאָמר  ְּבסֹוף  ּוֵמִביא  ַהִּבּכּוִרים'  'ּוְביֹום  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

ְּבַעְצמֹו  הּוא  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ָאֶרץ'  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור  ָאִני  'ַאף 

ַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֶׁשְּמַקֵּבל ֵמָחָדׁש ַהְּמלּוָכה.

ְלָכל ֻמָּׂשג ֵיׁש ַּגם ַהֵהֶפְך ֶׁשּלֹו ְּבַצד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשהּוא 'ֶזה  ד. 
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ְלֻעַּמת ֶזה'. ְוָלֵכן ָחׁשּוב ְמֹאד ָלַדַעת ְלַהְגִּדיר ָּכאן ַמה ַהֵהֶפְך ֵמַהַּמְלכּות 

ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהַּמְלכּות  ַמה  ֵהיֵטב  ֶׁשָּנִבין  ְּכֵדי  ֶאָחד,  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש 

ֶאָחד ]ַעֵּין ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּתֹוָרה אֹות ה' ְּבִעְנַין 'ַמְלכּות דסט"א'[?

ַהֵהֶפְך ֶׁשל ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ִהיא ַמְלכּות דסט"א ֶׁשרֹוֶצה ִלְצֹּבר ָממֹון 

ְוָרצֹון  ַלה'  ִּבּטּול  הּוא  ֲאֶׁשר  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהַּמְלכּות  ֵהֶפְך  ְוִהיא  ּוְלַהְצִליַח, 

ֶׁשה' ַיְצִליַח, ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְּבֶהְמֵׁשְך ְּבִעְנַין ָׂשֵרי ָהֲעָׂשרֹות. 
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ְּבִחינֹות ַמְלכּות. ֵיׁש ֶׁשהּוא  ֵּכן ֵיׁש לֹו  ְּבִחיָנתֹו,  ְלִפי  ְוָכל ֶאָחד 

ׂשֹוֵרר ְּבֵביתֹו, ְוֵיׁש ֶׁשהּוא מֹוֵׁשל ְּביֹוֵתר, ְוֵכן ֵיׁש ֶׁשהּוא מֹוֵׁשל 

לֹו.  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות  ְּבִחיַנת  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ָהעֹוָלם,  ָּכל  ַעל 

ְוָׂשֵרי  ֲחִמִּׁשים  ְוָׂשֵרי  ֵמאֹות  ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים  "ָׂשֵרי  ִּבְבִחינֹות: 

ֲעָׂשרֹות".

ַמּדּוַע חֹוֵזר ּוַמְדִּגיׁש ֶׁשָּכל ֶאָחד מֹוֵׁשל 'ְלִפי ְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות  ה. 

ֶׁשֵּיׁש לֹו', ַּדי לֹוַמר ֶׁשָּכל ֶאָחד מֹוֵׁשל ְּבֹאֶפן ַאֵחר?

ַמְלכּותֹו,  ִמֹּׁשֶרׁש  ַרק  הּוא  ַמְלכּותֹו  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ָהִעָּקר  ְמַסֵּדר  ְּבֶזה 

ָּבעֹוָלם,  ֶׁשּמֹוֵׁשל  ה'  ֶׁשל  ַהַּמְלכּות  ִמַּדת  הּוא  ַהַּמְלכּות  ִמַּדת  ֶׁשִעַּקר 

ְוָכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ְּבֶזה ְלַגּלֹות ַמְלכּות ה', ְוָכל ַמְלכּותֹו ִהיא ַרק ְלִפי 

ַהֵחֶלק ֶׁשהּוא ֻמְׁשָרׁש ְּבִמַּדת ַמְלכּותֹו.

ַרק  ְוִכי  ֵמאֹות',  ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים  'ָׂשֵרי  ַהָּפסּוק  ֵהִביא  ַמּדּוַע  ו. 

ְלַלֵּמד  רֹוֶצה  ֶׁשָּמא  אֹו  ְמלּוָכה,  ֶׁשל  ְּדָרגֹות  ַּכָּמה  ֶׁשֵּיׁש  ִלְלֹמד  ִּבְׁשִביל 
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ִלְהיֹות ַהְּמלּוָכה  ְצִריָכה  ֹאֶפן  ְּבֵאיֶזה  ֶזה,  ְלַמֲעֶׂשה ְּבָפסּוק  אֹוָתנּו ֵעָצה 

ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְּבֵביתֹו ְוַעל ֲחֵבָריו ]ֶׁשֲהֵרי ַּפְׁשטּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר ַעל ָׂשֵרי 

ֲאָלִפים ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ְמֻמִּנים ַעל ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות[? 

ֵהם  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל  ְוֶזה  ְּבֵביתֹו  מֹוֵׁשל  ֶׁשֶּזה  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות 

ֹלא ְׁשֵּתי ַמְלֻכּיֹות ִנְפָרדֹות, ֶאָּלא ָצִריְך ָּתִמיד ְלַקֵּבל ַהֹּכַח ִלְמֹלְך ִמִּמי 

ֶׁשְּלַמְעָלה ִמֶּמּנּו, ִּכי ֹראׁש ָּכל ַהַּמְנִהיִגים הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְוֵיׁש ָלנּו ְלַקֵּבל 

ַּכֲאֶׁשר  ְוכּו'  ְּבִחּנּוְך  ְלַהְצִליַח  ֶאְפָׁשר  ְוָכְך  ְוִלְׁשֹלט.  ִלְמֹלְך  ַהֹּכַח  ִמֶּמּנּו 

ְלַגּלֹות  ֶׁשָּבָאה  ְׁשֵלָמה  ִמַּמֲעֶרֶכת  ְוֵחֶלק  ָׁשִליַח  ַהֹּכל  ַסְך  ֶׁשהּוא  זֹוֵכר 

ַמְלכּות ה'.

ַהְמֻמִּנים  ַהְּגדֹוִלים  ַהָּׂשִרים  ְּתִחָּלה  מֹוֶנה  ַהָּפסּוק  ִלְכאֹוָרה  ז. 

ַעל ַהָּׂשִרים ַהְּקַטִּנים, ְוִאּלּו ַרֵּביַז"ל מֹוֶנה ְּתִחָּלה ַהָּקָטן ֶׁשּמֹוֵׁשל ַרק ַעל 

ֵּביתֹו, ְוַאַחר ָּכְך ַהָּגדֹול ֶׁשּמֹוֵׁשל ַעל ָּכל ָהעֹוָלם?

אּוַלי ְוֶׁשָּמא ֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִנְפָלא ִּכי ְּבָפסּוק אֹוֵמר ֹזאת ְלֹמֶׁשה, ֶׁשַּיְתִחיל 

ֵמַהָּגדֹול ְלָקָטן. ְוָכאן ַרֵּבנּו ְמַדֵּבר ֵאֵלינּו, ֶׁשִּנְזֹּכר ֶׁשָאנּו ַהְּקַטִּנים ְצִריִכים 

ְּבֶהְכֵרַח ְלַקֵּבל ֵמַהָּגדֹול.

ְורֹוִאים ַּגם ַּבָּפסּוק ֶׁשַהָּׂשִרים ָהֵאּלּו ָהיּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְנִקִּיים ֶּבֱאֶמת 

ֶׁשָּצִריְך  ְּבִעְנָין  ַהַּמֲאָמר  ְלֶהְמֵׁשְך  ַהֶּקֶׁשר  ְוהּוא  ְוכּו',  ָּבַצע  ׂשֹוְנֵאי  ְוֹלא 

ֶׁשַהַּמְלכּות ִּתְהֶיה ְנִקָּיה ְוכּו'.
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ְּבִאְתַּגְלָיא  ִהיא  ֶאָחד,  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהֹּזאת  ַהַּמְלכּות  ּוְבִחינֹות 
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ְלִפי  ְלָכל ֶאָחד  ַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשֵּיׁש  ַהְינּו  ְּבִאְתַּגְלָיא,  ּוְבִאְתַּכְסָיא. 

ְּכִפי  ְּבִאְתַּגְלָיא,  ָהֲאָנִׁשים  ֵאּלּו  ַעל  מֹוֵׁשל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיָנתֹו, 

ְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ַּכַּנ"ל. ּוְבִאְתַּכְסָיא הּוא, ִּכי ַּגם ֵיׁש ְלָכל 

ֶׁשַאף  ְּדַהְינּו  ְּבִאְתַּכְסָיא.  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ְּבִחיָנתֹו  ְלִפי  ֶאָחד 

ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא ִנְרֶאה ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמָׁשָלה ַעל ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים, 

ֵאּלּו  ַעל  מֹוֵׁשל  הּוא  ָּגדֹול,  ּוְבֶהְעֵלם  ְּבִאְתַּכְסָיא  ֶזה  ָּכל  ִעם 

ְוַגם ֹזאת  ְוִנְכָנִעים ַּתְחָּתיו.  ִנְׁשָמָתם ֵהם ַּתְחָּתיו,  ִּכי  ָהֲאָנִׁשים. 

ַהְּבִחיָנה ֶׁשל ַמְלכּות ְּבִאְתַּכְסָיא, ִהיא ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹו 

ִּבְבִחיַנת: "ָׂשֵרי ֲאָלִפים, ְוָׂשֵרי ֵמאֹות" ְוכּו':

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָלנּו ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ֻמָּׂשג ֶׁשל ַמְלכּות ְּבִאְתַּכְּסָיא,  א. 

מֹוְׁשִלים  ֶׁשָאנּו  ְנָׁשמֹות  אֹוָתן  ֵהם  ִמי  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ִמֵּמיָלא  ִאם 

ֲעֵליֶהם?

א[ ְּבַפְׁשטּות מּוָבן ֵמֶהְמֵׁשְך ַהַּמֲאָמר, ֶׁשרֹוֶצה ְלַגּלֹות ֶאת ַהְיִדיָעה ַהּזֹו 

ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶמְמָׁשָלה ַּגם ְּבִאְתַּכְּסָיא, ֶוֱהיֹות ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאינֹו 

ֶׁשִּתְתַּגֶּלה  ִּבְׁשִביל  ַהַחִּיים  ַחי  ֶאת  ְוִלְקרֹות  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  לֹו  ֵיׁש  יֹוֵדַע 

ֶאְצָלם ַהְיִדיָעה.

ּוְצִריִכים  ְּבִאְתַּכְּסָיא,  ֶׁשּמֹוֵׁשל  ִמי  ֵיׁש  ָעֵלינּו  ֶׁשַּגם  ָלַדַעת  ָלנּו  ֵיׁש  ב[ 

ְוכּו',  ֲעָׂשרֹות  ָׂשֵרי  ִּבְבִחיַנת  ֶּׁשָאַמְרנּו  ַמה  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו,  ְלַקֵּבל  ָאנּו 

ָעֵלינּו  ֶׁשּמֹוֵׁשל  ֶאָחד  ֵמאֹותֹו  ה'  ַהַּמְלכּות  ְלַגּלֹות  ַהֹּכַח  ְלַקֵּבל  ֶׁשָּצִריְך 

ְּבִאְתַּכְּסָיא.
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לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְּבֵביתֹו,  ִלְמֹׁשל  ֶׁשרֹוֶצה  ְלֶאָחד  ָעצּום  ִחּזּוק  ַּגם  ְּבֶזה  ֵיׁש  ג[ 

ֲהֵרי  ְּבִגּלּוי,  ַמְצִליַח  ֵאינֹו  ִאם  ְוַאְּדַרָּבא  ְוַהֲעָלָמה,  ְּבִכּסּוי  ַהְׁשָּפָעה  ַּגם 

ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלִהְתַחֵּזק ְּבֵעָצה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְּבֶהְמֵׁשְך, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶּבֱאֶמת 

ַהַהְׁשָּפָעה.

ֶׁשל  ִּבְמקֹומֹות  ְלַעְצמֹו  ה'  ַמְלכּות  ְלַגּלֹות  הּוא  ַהַּמְלכּות  ִעַּקר  ד[ 

ַמְלכּות  ְלַגּלֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהּזֹו,  ַהּתֹוָרה  ְלָכל  ַהַהְקָּדָמה  ְוזֹו  ֶׁשּלֹו.  ַהַהְסָּתָרה 

ַּגם ֵחֶלק ְּבַמְלכּות  ֶׁשֵּיׁש לֹו  ְוַעל ֶזה אֹוֵמר  ה' ְּבַמֲחֹלֶקת ּוְנִפילֹות ְוכּו'. 

ִּבְמקֹומֹות ֵאּלּו ֶׁשִּכְבָיכֹול ֵיׁש לֹו ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשֵאין לֹו ְׁשִליָטה ָׁשם. ְוַעל 

ֶזה ְמַגֶּלה ֶׁשָּיַדע ֶׁשַּגם ָׁשם ָצִריְך ְלַגּלֹות ַמְלכּות ה', ְּבִאְתַּכְּסָיא ַעל ְיֵדי 

ָהֵעָצה ֶׁשִּתְתַּגֶּלה ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּתֹוָרה.

ַמּדּוַע חֹוֵזר ְלַהְדִּגיׁש ֶׁשַּגם ְּבַמְלכּות ְּבִאְתַּכְּסָיא ֵיׁש ִעְנָין ֶׁשל  ב. 

'ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות'?

ַּכַּנ"ל ְלַהְזִּכיר ָלנּו ֶׁשָּצִריְך ָּתִמיד ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמְלכּות ֵמַהְמֻמִּנים ָעָליו 

ְוֶזהּו ָּכל ַּתְכִלית ַהַּמְלכּות, ְוֹלא שח"ו הּוא ֶמֶלְך ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

ַהִאם ֵיׁש ָּדֵגׁש ְמֻיָחד ַּבָּלׁשֹון ֶׁשּנֹוֵקט ֶׁשֵּיׁש ֶמְמָׁשָלה 'ְּבֶהְעֵלם  ג. 

ָּגדֹול'? 

ֶׁשְּבתֹוְך  ַהְסָּתָרה  ֶׁשל  ְלִעְנָין  ַהּתֹוָרה  ֶהְמֵׁשְך  ַעל  ְּבֶזה  ְמַרֵּמז  ִלְכאֹוָרה 

ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבְּתׁשּוָבה  ְוַכּמּוָבא  ֶמְמָׁשָלה,  ָׁשם  ְלַגּלֹות  ֶׁשָּצִריְך  ַהְסָּתָרה, 

אֹות ד'.
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ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶמְמָׁשָלה,  לֹו ׁשּום  ֵאין  ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא  ֶאָחד  ְוֵיׁש 

ַוֲאִפּלּו  ַהּדֹור,  ָּכל  ַעל  מֹוֵׁשל  הּוא  ָּגדֹול,  ּוְבֶהְעֵלם  ְּבִאְתַּכְסָיא 

ַּתַחת  ֻּכָּלם  ֵהם  ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ָּכל  ִּכי  ַהּדֹור.  ַצִּדיֵקי  ָּכל  ַעל 

ֶמְמַׁשְלּתֹו ּוַמְלכּותֹו, ְוֻכָּלם ִנְכָנִעים ּוְכפּוִפים ֵאָליו. ַרק ֶׁשהּוא 

ֻמְקָטר  ָמקֹום  "ְּבָכל  א(:  )ַמְלָאִכי  ִּבְבִחינֹות  ָּגדֹול,  ְּבֶהְעֵלם 

ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי", ֶׁשַאף ֶׁשֵהם עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים, ַעל ָּכל ֶזה 

ְועֹוְבִדים אֹותֹו  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ִנְכָנִעים  ֻּכָּלם  ֵהם  ָּגדֹול  ְּבֶהְעֵלם 

ֶׁשל  ַהְּבִחיָנה  ֹזאת  ֵכן  ְּכמֹו  ָּגדֹול.  ְּבֶהְעֵלם  ֶׁשהּוא  ַרק  ִיְתָּבַרְך, 

ְּבִאְתַּכְסָיא, ֶׁשַאף ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא ֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמָׁשָלה,  ַמְלכּות 

ִעם ָּכל ֶזה ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול, הּוא מֹוֵלְך ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ֻּכָּלם ַּתְחָּתיו 

ְוִנְכָנִעים ֵאָליו.

ֻּכָּלם,  ַעל  ֶׁשּמֹוֵׁשל  ֶאָחד  ֶׁשֵּיׁש  ָלַדַעת  ָחׁשּוב  ָּכְך  ָּכל  ַמּדּוַע  א. 

ִּבְפָרט ִאם הּוא ַרק ְּבִאְתַּכְּסָיא?

ְוֻכָּלם  ה',  ְּבַמְלכּות  ֶׁשָּדבּוק  ַהַּצִדיק  ֶׁשל  ֹּכחֹו  ָּכאן  ְמַגֶּלה  ְּבַפְׁשטּות 

ְצִריִכים ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֹּכַח ִּבְׁשִביל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמְלכּוָתם ְּכֻדְגַמת 

ּוְכמֹו  ַעְצָמם,  ִּבְפֵני  ְמָלִכים  ַנֲעִׂשים  ֵהם  שח"ו  ְוֹלא  ַהֲאָלִפים,  ָׂשֵרי 

ֶׁשְּמַגֶּלה ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּתֹוָרה ְּבִעְנַין ָמְרְּדַכי ֶׁשִּמְתַהֵּלְך ַּבֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים. 

ֶׁשֵאין  ְּבֵעת  ֶׁשַּגם  ֶׁשִּיְזֹּכר  ָהָאָדם  ְּבִעְנַין  ָעצּום  ִחּזּוק  ַּגם  מּוָנח  ּוָבֶזה 

ְוָתִמיד  ְּבִאְתַּכְּסָיא  ָעָליו  מֹוֵׁשל  ֶׁשַהַּצִּדיק  ִיְזֹּכר  ַהַּצִדיק,  ֶאת  ַמְרִּגיׁש 

הֹוֵלְך ַּבֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים. 



קיי
חברותא

ַמה ַהֵּפרּוׁש 'ְּבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי'? ב. 

ְלַהֲאִמין  ָלֶהם  ֶׁשָּקֶׁשה  ֵמֲחַמת  ָהֱאִליִלים  עֹוְבִדים  ָהַעּכּו"ם  ֶׁשַּגם 

ְוָלֵכן  ֶדֱאָלַהָּיא,  ֱאָלָהא  ֶׁשהּוא  ַּבה'  ֵהם  ַמֲאִמיִנים  ֲאָבל  ה',  ְּבַהְׁשָּגַחת 

ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול ֵהם עֹוְבִדים ֶאת ה'.

ֶׁשְּמַקְּבִלים  ֵאּלּו  ְלֵבין  ֱאִליִלים  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ַהִּדּמּוי  ָמה  ג. 

ְּבִאְתַּכְּסָיא ֵמַהַּצִּדיק?

ֶׁשְּבתֹוְך  ְּבַהְסָּתָרה  ְמַגֶּלה  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשַהַּצִּדיק  ָּכאן  ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  ַהִּגּלּוי  ֶזה 

ֶמְמַׁשְלּתֹו.  ְּבַעְצמֹו  ְוֶזה  ה',  ֶאת  עֹוְבִדים  ָׁשם  ֶׁשַּגם  ְּבֶהְעֵלם  ַהְסָּתָרה 

ְוָלֵכן ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב ָלנּו ָלַדַעת ַהּסֹוד ַהֶּזה, ֶׁשל ִאְתַּכְּסָיא ֶׁשַאף ֶׁשֵאין ָלנּו 

ֶמְמָׁשָלה ְּבָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות ֶׁשל ַּפְרָנָסה ּוַמְחֹלֶקת ְוכּו', ֵיׁש ָלנּו ִלְזֹּכר 

ֶׁשְּבַהֲעָלָמה ְּגדֹוָלה ֵיׁש ָלנּו ֶמְמָׁשָלה, ְוָאנּו ְצִריִכים ִלְמֹצא ֶאת ָהֱאֹלקּות 

ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ָמקֹום, ָּכל ֶאָחד ְלִפי ְּבִחינֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו, ְוָלֵכן ַמְדִּגיׁש ׁשּוב 

ֶׁשַהֹּכל ָצִריְך ְלַקֵּבל ֵמאֹותֹו ַצִּדיק ִּכי ְּבַפְׁשטּות ָהִיינּו אֹוְמִרים ֶׁשָּצִריְך 

ִלְראֹות ֵאיְך ֵאין ֱאֹלקּות ָׁשם ח"ו.

ָּדָבר  ָּכל  ִלְקֹׁשר  ֶׁשָּצִריְך  ּוֵמאֹות,  ַהֲעָׂשרֹות  ָׂשֵרי  ֶׁשל  ָלִעְנָין  ּדֹוֶמה  ְוֶזה 

ַלֹּׁשֶרׁש.

2

ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד, ִלְבִלי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ְּבִחינֹות ַהַּמְלכּות ֶׁשֵּיׁש 

ֶאְצלֹו  ַהַּמְלכּות  ְּבִחינֹות  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ּוְלָצְרּכֹו.  ַלֲהָנָאתֹו  לֹו 

ְּכֶעֶבד ְלַמֹּלאת ַּתֲאָותֹו, ַרק ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות ִּבְבִחיַנת 



קיד

שאל בני - חג השבועות

ֶּבן  ֶׁשַּמְלֵּכְך  ֶאֶרץ  "ַאְׁשֵריְך  י(:  )ֹקֶהֶלת  ִּבְבִחיַנת  חֹוִרין.  ֶּבן 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִלְבִלי  חֹוִרין,  ֶּבן  ֶאְצְלָך  ִיְהֶיה  ֶׁשַהַּמְלכּות  חֹוִרים", 

ּבֹו ְלֲהָנָאְתָך.

ְוֶזה ְּבִחיַנת ָמְרֳּדַכי, ְּבִחיַנת ָמר ְּדרֹור )ֻחִּלין קל"ט:(. ֶׁשַהָּמרּות, 

ָּבּה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  ְוֵחרּות,  ְּדרֹור  ָלּה  ֵיׁש  ַהַּמְלכּות,  ַהְינּו 

)ֹעַבְדָיה  ִּבְבִחינֹות  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ִאם  ִּכי  ּוְלָצְרּכֹו,  ַלֲהָנָאתֹו 

ַהַּמְלכּות  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְּדַהְינּו  ַהְּמלּוָכה".  ַלה'  "ְוָהְיָתה  א(: 

ָּכל  ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ְּדַהְינּו  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת 

ְּבִחינֹות  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֵאָליו,  ֶׁשִּנְכָנִעים  ַהְּנָׁשמֹות 

ֵהן ִאם הּוא מֹוֵׁשל  ּוְבִאְתַּכְסָיא.  ְּבִאְתַּגְלָיא  ַהַּמְלכּות ֶׁשֵּיׁש לֹו 

לֹו  ֵיׁש  ְוִאם  ֵּביתֹו.  ְּבֵני  ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ָצִריְך  ְּבֵביתֹו, 

ְלִפי  ֲאָנִׁשים,  ְויֹוֵתר  ְלַהְזִהיר יֹוֵתר  ָעָליו  ֶמְמָׁשָלה יֹוֵתר, ֻמָּטל 

ְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו.

ְּבַמְלכּות  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  זֹו  ַהְזָהָרה  ַמְׁשָמעּות  ְלָהִבין  ֵיׁש  א. 

ַלֲהָנָאתֹו ּוְלָצְרּכֹו? ּוַמה ַּמְׁשָמעּות ַהַהְגָּדָרה 'ְּכֶעֶבד ְלַמְּלאֹות ַּתֲאָותֹו'?

ְּבַפְׁשטּות ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָלָאָדם ַמְלכּות הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ַלֲהָנָאתֹו ְוָצְרּכֹו 

ֲהֵרי  ְצָרָכיו  ַעל  חֹוֵׁשב  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָהִעְנָין  ּוְמַחֵּדד  ְוכּו',  ְּבַחָּייו  ְלַהְצִליַח 

ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלא עֹוֶׂשה ׁשּום ָּדָבר ְּבַמְלכּותֹו ִּבְׁשִביל ִּתּקּון ַהְּמִדיָנה, ֶאָּלא 

ְמֻׁשְעָּבד ְלַתֲאוֹוָתיו ְוהּוא ְּכמֹו ֶעֶבד, ַוֲהֵרי ָּכל ַהַּתְכִלית ֶׁשָּלנּו ַּבֲעבֹוַדת 

ִהְגִּדיר  ַרֵּבנּו  ֹזאת  ְּבָכל  ֲאָבל  ַעְבדּות,  ַמֲעֵׂשי  'ֵּכן'  הּוא  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ה', 

ֹזאת ְּבֹמִחין ְּדַגְדלּות ֶׁשל 'ַמְלכּות', ָּכְך ָצִריְך ָלֶגֶׁשת ַלֲעבֹוַדת ה': ֲאִני 



קטו
חברותא

אֹוֵמר.  ֶּשָׁהָאדֹון  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּצִריְך  ָלחּוץ  ְּכֶעֶבד  ְוֹלא  ָּכאן,  ַהֶּמֶלְך 

ּוְכמֹו ֵכן ַּבֲעבֹוַדת ה', ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשַהֵּלב ְוַהַהְצָלָחה אֹוְמִרים... ֶׁשֶּזהּו 

ִעְנַין ַהַהְסָתּרֹות ֶׁשְּבתֹוְך ַהְסָתּרֹות, ְלַגּלֹות ֵׁשם ה'. 

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ַהְזָהָרה זֹו ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתֵּמׁש ַלֲהָנָאתֹו ְוָצְרּכֹו  ב. 

ְלִעְנַין ַהַּמְלכּות ֶׁשְּבִאְתַּכְּסָיא?

ֶׁשֹּלא  ְלִהָּזֵהר  לֹו  ֵיׁש  ְּבַהְסָּתָרה  ה'  ִלְגלֹות  ְּכֶׁשַּכָּוָנתֹו  ְּבִאְתַּכְּסָיא  ַּגם  ִּכי 

ַיְחֹׁשב ַעל ַעְצמֹו, ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבן חֹוִרין ְּכֵדי ְלַהְמִליְך ֶאת ה'.

ְלֵׁשם ָמה ִהְזִּכיר ַהָּפסּוק 'ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה'? ג. 

א[ ְּבַפְׁשטּות ִהְזִּכיר ַהָּפסּוק ִּבְׁשִביל ְלעֹוֵרר ֶׁשָּכל ִסַּבת ַהַּמְלכּות הּוא 

ִּבְׁשִביל ֶׁשה' ִיְהֶיה ְלֶמֶלְך, ְוהּוא ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ִּבְתִחַּלת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּצִריְך 

ֶׁשָּכל ַהַּמְלכּות ֶׁשָּלנּו הּוא ְּבֶעֶצם ַהָּכבֹוד ְלַהְמִליְך ֶאת ה'.

ָצִריְך  ַלה',  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשַהַּכָּוָנה  ְּברּוָחִנּיּות  ֶׁשַּגם  מּוָבן  יֹוֵתר  ְּבֹעֶמק  ַאְך  ב[ 

ָהֲאִמִּתי,  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשהּוא  ַהְּמלּוָכה'  ַלה'  'ְוָהְיָתה  ַהָּפסּוק  ָּתִמיד  ִלְזֹּכר 

ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  הּוא  ּוִמֵּמיָלא  ה',  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ַהַּכָּוָנה  ֶׁשּזֹו 

ֶאת  ֲאִני  ְּבִעְנָין  ַהּתֹוָרה  ּוְכְדֶהְמֵׁשְך  ִּלְדֹאג,  ַמה  ִלי  ֵאין  ַוֲאִני  'אֹוְיְסִפיְרן' 

ַנְפִׁשי ִהַּצְלִּתי...

ַהַהְסָתּרֹות,  ְּבתֹוְך  ה'  ְלַגּלֹות  ֶׁשָּצִריְך  ַלֶהְמֵׁשְך  ַהּתֹוָרה  ָקַׁשר  ְוהּוא 

ֶׁשהּוא ֵהֶפְך ֵמָהֻעְבּדֹות ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ַּדְוָקא ְלַהְצִליַח...

ַמהּו ַמְׁשָמעּות ַהָּפסּוק 'ַאְׁשֶריָך ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכְך ֶּבן חֹוִרים'? ד. 



קטז
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ַּבֹּבֶקר  ְוָׂשַרִיְך  ָנַער  ֶׁשַּמְלֵּכְך  ֶאֶרץ  ָלְך  ִאי   : ָׁשם  אֹוֵמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה 

ִּבְגבּוָרה  ֹיאֵכלּו  ָּבֵעת  ְוָׂשַרִיְך  חֹוִרים  ֶּבן  ֶׁשַּמְלֵּכְך  ֶאֶרץ  ַאְׁשֵריְך  ֹיאֵכלּו: 

ְוֹלא ַבְּׁשִתי:

ְּכלֹוַמר: ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְמַׁשֵּבַח ְואֹוֵמר אֹוי ְלָך ֶאֶרץ ֶׁשַהֶּמֶלְך ֶׁשְּלָך הּוא 

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ִהיא  ְמֻאֶּׁשֶרת  ֹזאת  ּוְלֻעַּמת  ְּבַנֲערּות,  ּוִמְתַנֲהִגים  ַנַער 

ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּלּה 'ֶּבן חֹוִרים'. 

ֶׁשל  ַהְגָּדָרה  ַהֵּׁשם,  ַאְנֵׁשי  ִלְגדֹוִלים  קֹוְרִאים  ֶׁשֵּכן  ַהְמצּודֹות  ּוְמָפֵרׁש 

ֵמַהַּתֲאוֹות  ְמֻׁשְחָרר  ֶׁשהּוא  חֹוִרים,  ֶּבן  ַמְסִּביר  ְוַהְּספֹוְרנֹו  חֹוִרים.  ֶּבן 

ִעְנְיֵני  ֶאת  ְלַתֵּקן  ְוִיְפֶנה  ֵמַעְצמֹו,  ֵעָצה  ַּבַעל  ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ְוִהְתַּגְּברּות. 

ַהְּמִדיָנה ִּבְגבּוָרה ִּבְזִריזּות ְוָחִריצּות, ִּכי ֹלא ְמֻׁשְעָּבד ְלַאף ֶאָחד.

ְוַעל ָּכל ָּפִנים רֹוִאים ֶׁשֶּמֶלְך ָהרֹוֶצה ְלַהְנִהיג ֶאת ַהְּמִדיָנה ִּבְגבּוָרה ְּכמֹו 

ֶׁשָּצִריְך, הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ָחְפִׁשי, ֹלא ִלְהיֹות ֶעֶבד ַהְמֻׁשְעָּבד ְלַמְּלאֹות 

ֶׁשִּמְתַנֵהג  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ֵכן  ִלְפֵני  ַמְזִהיר  ָׁשם  ֶׁשַהָּפסּוק  ּוְכמֹו  ַּתֲאָותֹו, 

ַּבַּמֲעֶׂשה ַנֲערּות. 

ֶּבן  ְּכמֹו  ֶאְצְלָך  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֶׁשַהַּמְלכּות  ָּכאן  אֹוֵמר  ֶּשַׁרֵּבנּו  ַמה  ְוֶזה 

חֹוִרין, ְּבִלי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַלֲהָנָאְתָך.

ְואּוַלי ַּגם ֵיׁש ִלְרֹמז ֶׁשַהַּמְלכּות ֶּבן חֹוִרין ֶזה ה' ְּבַעְצמֹו, ְוִאם ֵּכן ַּכֲאֶׁשר 

ָאנּו אֹוְמִרים ְלַעְצֵמנּו ַאְׁשֶריָך ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכְך ֶּבן חֹוִרים ְוֵיׁש ָׁשם ַׁשַער 

ַהֲחִמִּׁשים, ֲאַזי ַּגם ַהַּמְלכּות ֶׁשָּלנּו ִיְהֶיה ֶּבן חֹוִרין. 
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ַמִהי ַמְׁשָמעּות ַהַהְגָּדָרה ְלַמֲעֶׂשה ֶׁשל 'ֶּבן חֹוִרין'? ְוֵאיְך הּוא  ה. 

ָקׁשּור ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות? 

ַהַּׁשַער  הּוא  ּוְלַמֲעֶׂשה  ַהֶּמֶלְך,  ֶׁשהּוא  ַּכַּנ"ל  ַהֵחרּות  הּוא  חֹוִרין  ֶּבן 

ְמֻׁשְחָרר  הּוא  ֶׁשָּׁשם  ְמֹאד,  ְוָגבֹוַּה  ָּגדֹול  ֵׂשֶכל  ָׁשבּועֹות  ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים 

ְּבתֹוְך  ַּגם  ָמקֹום  ְּבָכל  ִנְמָצא  ְוהּוא  ה',  ֵמֵאת  ֶׁשַהֹּכל  ְויֹוֵדַע  ְלַגְמֵרי, 

ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהְמֻחֶּדֶׁשת  ַהַהְגָּדָרה  ְוהּוא  ְלַהָּלן.  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ּוְכִפי  ַהַּמְחֹלֶקת 

ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְלַקֵּבל בחי' ַמְלכּות, ַהְינּו ַהְּזכּות ְלַהְמִליְך ֶאת ה'. 

ָלָּמה ִהְזִּכיר ִעְנַין ָמְרְּדַכי? ו. 

ֶׁשָּמְרְּדַכי  ְוֶאְסֵּתר,  ָמְרְּדַכי  ַמֲעֶׂשה  ָּכל  ֶׁשל  ַהֶהְמֵׁשְך  ְמַקֵּׁשר  ְּבֶזה 

ִמְתַהֵּלְך ְוכּו', ִּכי ַרק ְּבֹכַח ַהֵחרּות ֵיׁש לֹו ֹּכַח ָלֶרֶדת ְלֶאְסֵּתר. ְוֵכן ִלְרֹמז 

ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַקֵּׁשר ַלַּצִּדיק ּוְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ַהַּמְלכּות.

2

ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהַּמְלכּות,  ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות  ְלַהְמִׁשיְך  ְוָצִריְך 

ִּכי  ְּבָעֶליָה'.  ֶאת  ְמַקֶּבֶרת  'ָהַרָּבנּות  פ"ז:(:  )ְּפָסִחים  ִּבְבִחינֹות 

צֹוֶפה,  ְּבִחיַנת  הּוא  לֹו,  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות  ְּבִחיַנת  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל 

ִמָּׁשְרׁשֹו,  ֶׁשֵהם  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ָעָליו  ֶׁשֻּמָּטל 

ּומֹוִכיַח  ַמְזִהיר  הּוא  ְוִאם  ֲעֵליֶהם.  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 

ְּכמֹו  ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ּוַמִּציל  ֶׁשּלֹו,  ֶאת  עֹוֶׂשה  הּוא  ֲאַזי  אֹוָתם, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיֶחְזֵקאל ג(: "ֹצֶפה ְנַתִּתיָך ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוכּו', ְוַאָּתה 

ִּכי ִהְזַהְרָּת ָרָׁשע ְוֹלא ָׁשב ֵמִרְׁשעֹו ְוכּו', הּוא ַּבֲעֹונֹו ָימּות ְוַאָּתה 



קיח

שאל בני - חג השבועות

ֶאת ַנְפְׁשָך ִהַּצְלָּת". ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ַמְזִהיר ּומֹוִכיַח אֹוָתם, ֲאַזי 

ָהֹעֶנׁש ָעָליו )ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם(, ְוַעל ֵּכן 'ָהַרָּבנּות ְמַקֶּבֶרת ֶאת 

ְּבָעֶליָה'. ְוַעל - ֵּכן ָצִריְך ִלְראֹות ְלַהְמִׁשיְך ֲאִריכּות ָיִמים ְלתֹוְך 

ַהַּמְלכּות, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְרֶאה ֶׁשּיּוַכל ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח אֹוָתם:

ֵיׁש ְלָהִבין ַמְׁשָמעּות ָהִעְנָין ֶׁשל 'ְלַהְמִׁשיְך ֲאִריכּות ָיִמים'? א. 

ַאַחר ֶׁשִהְתָּבֵאר ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּמְלכּות ֶבן חֹוִרין, ָּבא ְואֹוֵמר ֶׁשָּצִריְך 

ְלַהֲאִריְך ְיֵמי ַהַּמְלכּות, ְוֶזה ַעל ְיֵדי ֶׁשּיֹוִכיַח ֲאֵחִרים, ִּכי ָּכל ֶאָחד ָצִריְך 

ָלַדַעת ֶׁשהּוא 'צֹוֶפה'.

ְועֹוד יֹוֵתר, ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲאִריְך ֶאת ָּכל יֹום ָויֹום ֶׁשל ַהַּמְלכּות, ְלַהְמִׁשיְך 

ַחִּיים  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ֵמת,  ֶמֶלְך  ִּבְבִחיַנת  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַחִּיים,  ָׁשם 

ִצְמצּוִמים  ֵהם  ַהָּיִמים  ִּכי  ָיִמים,  ֲאִריכּות  ְּבֵׁשם  ָלֶזה  קֹוֵרא  ְוָלֵכן  ֵמה'. 

ְוָׁשם עֹוֵבר ַמה ֶּׁשעֹוֵבר, ְוָׁשם ָצִריְך ְלַהְכִניס ַחִּיים ּוְלַגּלֹות ֵׁשם ה' ַעל 

ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ְוָלֵכן ָצִריְך ְלהֹוִכיַח, ִלְראֹות ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּצִריְך ְלַתֵּקן.

ְמָבֵאר  ְוֵאיְך  ְּבָעֶליָה'  ְמַקֶּבֶרת  'ָהַרָּבנּות  ַהִּמְׁשָנה  ֵּפרּוׁש  ַמה  ב. 

ֹזאת ַרֵּביַז"ל ְוַהִאם ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים עֹוִלים ְּבָקֶנה ֶאָחד?

ַהְּבָעִלים,  ֶאת  ְמַקְּבִרים  ְוַרָּבנּות  ְּבַמְלכּות  ֶׁשָהֵעֶסק  ַהִּמְׁשָנה  ַּפְׁשטּות 

ְוִאּלּו ַרֵּבנּו ַמְסִּביר ֶׁשָהַרָּבנּות ֶׁשֵאיָנּה מֹוִכיָחה ְוֵאינֹו ִמְתַנֵהג ְּכַרב ִהיא 

קֹוֶבֶרת ֶאת ְּבָעֶליָה, ִלְכאֹוָרה ְׁשֵני ֵּפרּוִׁשים ֲהפּוִכים, ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא 

ֶׁשהּוא  ַרָּבנּות  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן  ְּבַרָּבנּות  ֶׁשָהֵעֶסק  ַיַחד,  ְקׁשּוִרים  ֶׁשְּׁשֵניֶהם 

ֵהֶפְך ִמֶּבן חֹוִרין, ֲאַזי הּוא ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה, ֲאָבל ֵמִאיָדְך ִאם ֹלא ִמְתַעֵּסק 
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ְּבַמְלכּות, ֲאַזי ֶּבֱאֶמת הּוא ַסָּכָנה ִּכי הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות צֹוֶפה.

ְוֹלא  צֹוֶפה  ְּבֵׁשם  אֹותֹו  ְמַכֶּנה  ּוַמּדּוַע  ַה'ּצֹוֶפה'  ִעְנַין  ַמהּו  ג. 

'ֶמֶלְך'?

ּוֵפֵרׁש  ָהָעם,  ֶאת  ִהְזִהיר  ֹלא  ְוָלָּמה  צֹוֶפה  ֶׁשהּוא  ִליֶחְזֵקאל  אֹוֵמר  ה' 

ַרִׁש"י: ֹצֶפה ְנַתִּתיָך - ָלָּמה ַאָּתה ׁשֹוֵתק ֲהֹלא ְּכצֹוֶפה ֶׁשַּמֲעִמיִדים ַעל 

ֶאת  ְלַהְזִהיר  ְּבׁשֹוָפר  ִיְתַקע  ָלִעיר  ְּגָיסֹות  ָיֹבאּו  ִאם  ִלְראֹות  ַהִּמְגָּדִלים 

ָהָעם ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ְוִיְתַחְּזקּו, ֵּכן ְנַתִּתיָך ְלַהְזִהיָרם ְלִהָּׁשֵמר ִמן ַהֻּפְרָענּות 

ֶׁשֹּלא ֲאִביֶאּנּו ֲעֵליֶהם:

ְּכלֹוַמר ֵיׁש ָּכאן ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ֶׁשִּמּנּו אֹותֹו, ְוַהֹּכל הּוא ַרק ְּבִחיַנת צֹוֶפה 

ִּכי ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבֵחרּות ַהֹּמִחין. ֲאָבל הּוא ֵחֶלק ִמִּקּיּום ַהַּמְלכּות.

ַמּדּוַע ָהָיה ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ָּפסּוק ֶזה ֶׁשל 'ֹצֶפה ְנַתִּתיָך'? ד. 

ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה הּוא נֹוֵתן לֹו ֶאת ַּתְפִקיד ַהַּמְלכּות ּוֵמִרים אֹותֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ַּתְפִקיד 'צֹוֶפה ְנַתִּתיָך'....

ֶאת  ִהִּציל  הּוא  הֹוִכיַח  ֶׁשִאם  ָהִעְנָין  ַמְדִּגיׁש  ַרֵּביַז"ל  ַמּדּוַע  ה. 

רֹוִצים  ֶׁשֶּבֱאֶמת  אֹו  ֵמֹעֶנׁש,  ְלִהָּפֵטר  ֵּתרּוץ  ְמַחְּפִׂשים  ָאנּו  ְוִכי  ַנְפׁשֹו, 

ַלֲעֹזר ַלֵּׁשִני?

ַחָּיב  ֶאָחד  ִמַּצד  חֹוִרין,  ֶּבן  ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך  ַהֵחרּות  ִעְנַין  ְמעֹוֵרר  ָּכאן 

ָלַקַחת ַהַּתְפִקיד ִּבְרִצינּות ִּכי ָׂשמּו אֹותֹו ְלצֹוֶפה, ֲאָבל ַרק צֹוֶפה, ְוֵאין 

ַּגם  ה'  ֶאת  ִלְמֹצא  ָצִריְך  ֶאָּלא  ַהַּמְלכּות,  ְלַגְרֵמי  ַלֹּפַעל  ְלהֹוִציא  ַחָּיב 

ְוֵהן  ֲאֵחִרים,  ְּכַלֵּפי  ְּבַמְלכּות  ִׁשּמּוׁש  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן  ַּגם  ְוהּוא  ְּבַהְסָּתרֹות, 
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ֵּתֶכף  ָצִריְך  ֲאָבל  ְוכּו'.  צֹוֶפה  ְוִלְהיֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד  ֶׁשָּצִריְך  ַעְצמֹו,  ְּכַלֵּפי 

ְלַחֵּזק ַעְצמֹו ֶׁשִאם ֹלא ִהְצִליַח ֲהֵרי הּוא ֶּבן חֹוִרין ִּכי ה' ִנְמָצא ִעּמֹו ַּגם 

ָּכאן. ַוֲאִני ֶאת ַנְפִׁשי ִהַּצְלִּתי, ֵּתָרַגע...

2

אן: ְקִציר ַעד ּכָ ּתַ

ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשל ַמְלכּות ְּבִאְתַּגְלָיא אֹו ְּבִאְתַּכְּסָיא,  א. 

ֶׁשּמֹוֵׁשל ַעל ֲאֵחִרים.

ְוַלֲהָנָאתֹו  ְלָצְרּכֹו  ְּבַמְלכּות  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִלְבִלי  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ב. 

ְלָקֵרב  ה',  ֶאת  ְלַהְמִליְך  ְּכֵדי  חֹוִרין'  'ֶּבן  ִּבְבִחיַנת  ֶאְצלֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאָּלא 

ּוְלהֹוִכיַח ֲאֵחִרים.

ִאם ֹלא מֹוִכיַח ֲאַזי ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ְיכֹוָלה ִלְקֹּבר אֹותֹו, ְוָלֵכן  ג. 

ְיֵדי ֶׁשּיֹוִכיַח  ְוֶזה ַרק ַעל  ָיִמים ַלַּמְלכּות ֶׁשּלֹו,  ָצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ֲאִריכּות 

ְוִיְׁשַּתֵּמׁש ִעם ֹּכַח ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ְלָקֵרב ֲאֵחִרים.

ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלהֹוִכיַח  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  לֹוַמר  ַרֵּביַז"ל  ָּבא  ָּכאן  ד. 

ֲאִריכּות ָיִמים ַלַּמְלכּות ֶׁשּלֹו.

2

ַאְך ֵאיְך ֶאְפָׁשר לֹו ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח אֹוָתם, ִּכי ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה 

ֶּׁשָּצִריְך ָלֶהם, ְוַגם ֵאיָנם ֶאְצלֹו ְלהֹוִכיַח אֹוָתם. 

ִהיא  זֹו  ְׁשֵאָלה  ַהִאם  ְלהֹוִכיַח',  ָיכֹול  'ֵאיְך  ַהְּׁשֵאָלה  ַמִהי  א. 
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ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות  ֵחֶלק  ַעל  ַּגם  אֹו  ְּבִאְתַּכְּסָיא,  ַהַּמְלכּות  ַעל 

ֵּתֶכף  ֵליֵלְך  ָיכֹול  ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא  ְּבַמְלכּות  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשֲהֵרי  ְּבִאְתַּגְלָיא, 

ְלהֹוִכיַח ְולֹוַמר ַמה ֶּׁשרֹוֶצה לֹוַמר?

ְּבַפְׁשטּות מּוָבן ֶׁשַרֵּביַז”ל ׁשֹוֵאל ֹזאת ַּגם ַעל ֵחֶלק ַהַּמְלכּות ְּבִאְתַּגְלָיא, 

ְוַאְּדַרָּבא  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ְּבִאְתַּכְּסָיא  ַהַּמְלכּות  ֵחֶלק  ַעל  ְוַגם 

ְלֵׁשם  ֶּבֱאֶמת  ָּכָראּוי  ִלְמֹלְך  ֶׁשְּכֵדי  ְלעֹוְרֵרנּו  ַרֵּביַז"ל  רֹוֶצה  זֹו  ִּבְׁשֵאָלה 

ָׁשַמִים ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַלֲהָנָאתֹו ּוְלָצְרּכֹו ֻמְכָרח ְלַחֵּפׂש ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלהֹוִכיַח, 

ְוֵאינֹו ַרק ִּכְפׁשּוטֹו ְלהֹוִכיַח אֹוָתם ְלִפי ַמה ֶּׁשרֹוֶאה ֶאְצָלם ֶׁשִּמְתַנֲהִגים 

ֶאְצָלם  ְלַגּלֹות  ֶׁשָּצִריְך  לֹוַמר  ֶּשַּׁמְמִׁשיְך  ַמה  ְלִפי  ּוִבְפָרט  ָּכָראּוי.  ֶׁשֹּלא 

ֶׁשְּבתֹוְך  ַּבַהְסָּתָרה  ַּגם  השי"ת  ֶאת  ִלְמֹצא  ֶׁשִּיְזּכּו  ַהַהְסָּתָרה  ֶאת 

ַהְסָּתָרה, ָצִריְך ָלֶזה ֹּכַח ָּגדֹול ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְוֵאינֹו ַרק ְּבתֹוָכָחה ַהְּפׁשּוָטה 

ֶׁשָאנּו ַמִּכיִרים.

ִלְכאֹוָרה ֵאין ֶזה ָּכל ָּכְך ִמַּדְרּכֹו ֶׁשל ַרֵּביַז"ל ִלְׁשֹאל ּוְלָתֵרץ,  ב. 

ִּכי ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְמַגֶּלה ֵעָצה ְלַמה ֶּׁשָאַמר ִלְפֵני ֵכן ְּבִלי ִלְׁשֹאל ְּבֹאֶפן ֶׁשל 

ְׁשֵאָלה 'ֵאיְך ֶאְפָׁשר' ְלַקֵּים ֶאת ַמה ֶּׁשָאַמר ְלֵעיל?

ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְׁשֹאל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשָּצִריְך  ְלעֹוְרֵרנּו  רֹוֶצה  ֶׁשַרֵּביַז"ל  ֶאְפָׁשר, 

ּוְכִפי  ַהְסָּתָרה,  ּוְלַגּלֹות  ְלהֹוִכיַח  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ָּתִמיד  ּוְלַחֵּפׂש  זֹו  ְׁשֵאָלה 

ַהִחּפּוׂש  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַרק  ְוכּו',  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ֶׁשל  ָהֵעָצה  ְלַגּלֹות  ֶׁשהֹוֵלְך 

ֶׁשל  ְמִציאּות  ִמָּכל  ַהַהְסָּתָרה  ְלַגּלֹות  ָּכָראּוי  ִלְמֹלְך  ְיַחֵּפׂש  ֶׁשָאָדם 

ַהְסָּתָרה, ֲאַזי ִיְזֶּכה.
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ֵיׁש ְלַדֵּיק ִּבְלׁשֹון ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשֵּמִביא ְׁשֵּתי ִסּבֹות ַמּדּוַע ָקֶׁשה  ג. 

ְלהֹוִכיַח, א. ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ָּצִריְך ָלֶהם? ב. ֵאיָנם ֶאְצלֹו ְלהֹוִכיַח?

ַמה  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  א.  ַהַּמְלכּות,  ֶחְלֵקי  ְׁשֵני  ַעל  ֶׁשּׁשֹוֵאל  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר 

ָּצִריְך ָלֶהם, סֹוֵבב ַעל ֵחֶלק ַהַּמְלכּות ְּבִאְתַּגְלָיא, ֶׁשֹּלא ָּתִמיד יֹוֵדַע ַמה 

ֶּׁשָּצִריְך ָלֶהם ִּבְׁשִביל ְלהֹוִכיָחם, ַאף ִאם ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֵּכן יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשָּצִריְך 

ָלֶהם. 

ֶׁשָּצִריְך  ַרֵּביַז"ל  ֶּׁשָאַמר  ְלַמה  ַהִּתּקּון  ִנְמָצא  ְּבַעְצָמם  ֵאּלּו  ּוְבִמִּלים 

ֻמְגֶמֶרת,  ְּכעּוְבָדא  ֹזאת  קֹוֵבַע  ַרֵּביַז"ל  ִּכי  חֹוִרין,  ֶּבן  ַמְלכּות  ֶׁשִּתְהֶיה 

ָיכֹול  ָּכְך  ְוַרק  ָלֶהם.  ֶּׁשָּצִריְך  ַמה  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ָלַדַעת  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 

ִלְהיֹות ֶמֶלְך ֶּבן חֹוִרין, ַּכֲאֶׁשר ֵמִבין ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהִּתּקּון ָהֲאִמִּתי 

ֶּׁשחֹוֵׁשב  ַמה  ְלהֹוִכיַח  ֶׁשּלֹו  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ִאם  ְוַאף  ֶאָחד,  ָּכל  ֶׁשל 

ֶׁשָּצִריְך, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ַהּסֹוד ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ַעל ָּכל ְיהּוִדי.

ַעל  רֹוֵמז  ְּבֶזה  ְלהֹוִכיָחם,  ֶאְצלֹו  ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשֵהִביא,  ַהְּׁשִנָּיה  ְוַהִּסָּבה 

ֵאּלּו  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ִּכי  ְלהֹוִכיָחם,  ֶאְצלֹו  ֶׁשֵאיָנם  ְּבִאְתַּכְּסָיא,  ַהַּמְלכּות 

ְנָׁשמֹות ִנְמָצִאים ַּתְחָּתיו.

ִהיא  ִאם  ֲאִפּלּו  ְלהֹוִכיָחם  ֶאְצלֹו  ֶׁשֵאיָנם  ְּבַדּקּות,  לֹוַמר  עֹוד  ְוֶאְפָׁשר 

ַמְלכּות ְּבִאְתַּגְלָיא, ּוָבֶזה ְמָבֵאר ַרֵּביַז”ל ַמּדּוַע ָקֶׁשה ְלהֹוִכיַח ּוְלהֹוִציא 

ַלֹּפַעל ֶאת ַהַּמְלכּות, ִּכי ַאף ֶׁשֵהם עֹוְמִדים ֶאְצלֹו, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת 'ֵאיָנם 

ֶאְצלֹו' ְלהֹוִכיָחם, ִּכי ֵהם ִנְמָצִאים ִּבְמִציאּות ֶׁשל ַהְסָּתָרה, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע 

ָמה עֹוֵבר ָעָליו ַּבְּפִניִמּיּות. 
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ַרק  ִּכי  ַהָּנִׁשים,  ֵּבית  ַּבֲחַצר  ִמְתַהֵּלְך  ֶׁשָּמְרְּדַכי  ְּבֶהְמֵׁשְך  אֹוֵמר  ְוָלֵכן 

ְלָכל  ָלֶלֶכת  ָיכֹול  הּוא  ַלַּצִּדיק[  ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ֶׁשּמֹוִכיַח  ִמי  ]אֹו  ַהַּצִדיק 

ֶׁשֹּלא  ִמי  ֲאָבל  ֶאְצָלם,  ְוִלְהיֹות  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִמְּמקֹומֹו  ְוָנׁשּו  ֶׁשָּנְפלּו  ֵאּלּו 

יֹוֵדַע ָלֶרֶדת ְלָׁשם הּוא ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְמֹאד ְּבתֹוַכְחּתֹו, ֵמֲחַמת 'ֶׁשֵאיָנם 

ֶאְצלֹו', ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַעל ָיָדם ְּבגּופֹו.

ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ָלֶזה ַּדַעת, ְּכֵדי ֵליַדע ֵאיְך ְלהֹוִכיָחם. 

ֶׁשֲהֵרי  ְלהֹוִכיַח,  ֵאיְך  ַּדַעת  ְלַקֵּבל  ֶׁשָּצִריְך  ַהַּכָּוָנה  ַהִאם  ד. 

ְּבֶהְמֵׁשְך ֵאינֹו ְמָבֵאר ַמִהי ַהַּדַעת ֶׁשַעל ָיָדּה יֹוְדִעים ֵאיְך ְלהֹוִכיַח, ֶאָּלא 

ְמָבֵאר ֵאיְך ְלַהִּׂשיג ַּדַעת ֶׁשֵּיַדע מהשי"ת ֶׁשִּנְמָצא ְּבָכל ַהַהְסָתּרֹות, ְוַרק 

ַעל ְיֵדי ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ַהַּדַעת ַהֹּזאת, ֲאַזי ֵיַדע ְלהֹוִכיַח?

ְּבַפְׁשטּות ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ֵמַהֶהְמֵׁשְך, ֶׁשַהַּדַעת היא ֹלא ַּדַעת ֵאיְך ְלהֹוִכיַח, 

ֶאָּלא ִעַּקר ַהַּדַעת הּוא ָלַדַעת ֵאיְך ה' ִנְמָצא ְּבתֹוְך ָּכל ַהַהְסָתּרֹות, ְוַרק 

ַהְּנָׁשמֹות  ְלָכל  ּוְלָהִאיר  ְלהֹוִכיַח  ֶאְפָׁשר  ָאז  ַהּזֹו  ַהַּדַעת  ֶׁשֵּיׁש  ְיֵדי  ַעל 

ַהִּנְמָצאֹות ַּתְחָּתיו ְלָקֵרב אֹוָתן להשי"ת.

ָלַדַעת  ֶׁשָּצִריְך  ִּבְׁשֵאָלתֹו  ַמֲאִריְך  ַרֵּביַז”ל  ֶׁשָּלֶכן  ְלֵעיל,  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ּוְכִפי 

לֹו  ֵיׁש  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְלֵעיל  ֶׁשָאַמר  ַּכָּוָנתֹו  ְמָבֵאר  ְּבֶזה  ִּכי  ְלהֹוִכיַח,  ֵאיְך 

ְלָהִאיר  ֶׁשָּצִריְך  הּוא  ַּכָּוָנתֹו  ְוִעַּקר  ּוְלַהְזִהיר.  ְלהֹוִכיַח  ְוָצִריְך  ַמְלכּות 

ְלָכל ְּבֵני ָהעֹוָלם ֶׁשה' ִנְמָצא ִאָּתם ִעָּמם ְוֶאְצָלם ְּבתֹוְך ָּכל ַהַהְסָתּרֹות, 

ְוַרק ֶזה ָהֹאֶפן ֶׁשָּצִריְך ְלהֹוִכיַח. ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו 

יּוַכל  ְוָכְך  ַהַהְסָתּרֹות,  ְּבתֹוְך  ֲאִפּלּו  ִנְמָצא  ֶׁשה'  ַהּזֹו  ַהַּדַעת  ֶאת  ִמֹּקֶדם 
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ְלָקֵרב ּוְלהֹוִכיַח.

ְּבַעְצמֹו.  ָיִמים  ֲאִריַכת  ְיֵדי  ַעל  ֵּכן  ַּגם  ַהּזֹו, הּוא  ַלַּדַעת  ְוָלבֹוא 

ַהְיִדיָעה  ִעַּקר  ִּכי  ֵמַחָּייו,  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ֶׁשאֹוְמִרים  ְוֶזה 

הּוא ֵמַחִּיים, ֵמֲאִריכּות ָיִמים:

ָמה ַהַּכָּוָנה ֶׁשָּצִריְך ֲאִריכּות ָיִמים ִּבְׁשִביל ָלבֹוא ָלַדַעת? ה. 

ֶׁשֹּלא  ֶׁשּלֹו  ַלַּמְלכּות  ָיִמים  ֲאִריכּות  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשָּצִריְך  ָאַמר  ִמֹּקֶדם  ִּכי 

ָצִריְך  ְלהֹוִכיַח  ּוִבְׁשִביל  ָאָדם,  ְּבֵני  ִויָקֵרב  יֹוִכיַח  ֹלא  ִאם  אֹותֹו  ִּתְקֹּבר 

ְוַעָּתה  ֶׁשּלֹו.  ַלַּמְלכּות  ָיִמים  ֲאִריכּות  ְלַהְמִׁשיְך  יּוַכל  ָּכְך  ְוַרק  ַּדַעת, 

אֹוֵמר ֶׁשְּכֵדי ָלבֹוא ָלַדַעת ַהּזֹו ְּבַעְצמֹו ָצִריְך ְּכָבר ֶׁשִּיְהֶיה ֲאִריכּות ָיִמים, 

ּוְכֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֲאִריכּות ָיִמים ִיְהֶיה לֹו ַּדַעת, ַוֲאַזי ִיְהֶיה ָיכֹול ְלהֹוִכיַח, ְוָאז 

ִמֵּמיָלא ַיֲאִריְך ָיִמים.

ְּבתֹוְך  ה'  ֶׁשל  ָהאֹור  ֶאת  ֶׁשַּמְמִׁשיָכה  ַהּתֹוָרה  ִהיא  ַהּזֹו  ָיִמים  ַוֲאִריכּות 

ֹזאת  לֹו  ּוְכֶׁשֵאין  ַהַחִּיים,  ִעַּקר  ְוֶזה  ְלַקָּמן,  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכִפי  ַהַהְסָתּרֹות, 

ְּבַחִּיים  ָיָמיו  ֶאת  ּוַמֲאִריְך  ַהּתֹוָרה  לֹו  ֵיׁש  ְוַכֲאֶׁשר  ַחִּיים.  ִנְקָרא  ֵאינֹו 

ְיֵדי  ַעל  ָיִמים,  ְלַהֲאִריְך  ָיכֹול  הּוא  ֲאַזי  מהשי"ת,  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֲאִמִּתִּיים 

ֶׁשּיֹוִכיַח ִויָקֵרב ְּבֵני ָאָדם להשי"ת, ִויַגֶּלה ָלֶהם ֶׁשה' ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום.

אֹוֵמר  ֶׁשָהעֹוָלם  ֵמַהִּפְתָּגם  ֶׁשֵּמִביא  ַהָּמָׁשל  ַּמְׁשָמעּות  ַמה  ו. 

ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַחָּייו, ּוָמה ַהִּנְמָׁשל? ּוַמדּוַע אֹוְמִרים 'ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַחָּייו' 

אֹוְמִרים  ֹלא  ְוָלָּמה  ִמָּכְך,  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא  ַחִּיים  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַּמְׁשָמע 

ְּבַפְׁשטּות 'ֵאין לֹו ַחִּיים ִּכי ֵאינֹו יֹוֵדַע'?
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ְּכֶׁשֵּיׁש ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֶׁשֵאין ּבֹו ַּדַעת, ֲאַזי ָנהּוג ָּבעֹוָלם לֹוַמר ָעָליו 'ֶׁשֵאינֹו 

יֹוֵדַע ֵמַחָּייו'. ְוִלְכאֹוָרה הּוא ָּדָבר ְמֻׁשֶּנה ְמֹאד לֹוַמר ָּכְך, ִּכי ָמה ַהֶּקֶׁשר 

ֵּבין ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ְלֵבין ַהְיִדיָעה ֶׁשּיֹוֵדַע? ְוַעל ָּכְך ְמָבֵאר ַרֵּביַז”ל, ֶׁשִעַּקר 

ַהַחִּיים ֶׁשל ָהָאָדם הּוא ְמִציאּות אֹור ה', ְוַהְיִדיָעה ֶׁשל ָהָאָדם ִנְמֶׁשֶכת 

ִמּתֹוְך ְמִציאּות ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ּוְכֶׁשֵאין לֹו ַהַּדַעת ַהּזֹו, ִסיָמן ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע 

ֵמַהַחִּיים ֶׁשּלֹו. 

ְוָלֵכן אֹוְמִרים ְּבָלׁשֹון ָּכזֹו – 'ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַחָּייו', ְוֵאין אֹוְמִרים ֶׁשֵאין לֹו 

ַחִּיים, ִּכי ַהְּמִציאּות ִהיא ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ַחִּיים מהשי"ת, ּוְכתֹוָצָאה 

ְּבִחיַנת  ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש  ָלֵכן  מהשי"ת.  ַחי  ֶאָחד  ָּכל  ָהֵאֶּלה  ֵמַהַחִּיים 

'ַמְלכּות', ִּכי ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ְּבִגּלּוי ַמְלכּות ה' ָּבעֹוָלם, ִּכי ִמָּׁשם ִנְמָׁשִכים 

ַחָּייו. 

ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵאין לֹו ַּדַעת, ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמָהֱאֶמת ַהֶּזה, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשה' 

ִנְמָצא ִעּמֹו ְּבתֹוְך ַהַהְסָתּרֹות, אֹוְמִרים 'ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַהַחִּיים ֶׁשּלֹו'. ְוֶזה 

ִחּזּוק ָּגדֹול ֶׁשָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּכָבר ַהַחִּיים מהשי"ת, ֶאָּלא 

ֶׁשָּצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ְלַעְצמֹו ַהְיִדיָעה ַהּזֹו ֶׁשֵּיַדע ֵמַהַחִּיים ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּכָבר!

ַמּדּוַע ֵיׁש ִעְנָין ְלָבֵאר ִּפְתָּגם ֶׁשל ָהעֹוָלם? ז. 

ַוֲאִפּלּו  ה',  ֶאת  ַהַּמְסִּתיִרים  ַהַהְסָּתָרה  ֶׁשל  ַהְּמִציאּות  הּוא  ָהעֹוָלם  ִּכי 

ְּבתֹוְך ַהַהְסָּתָרה ַהּזֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם, ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ָּדָבר ֶׁשל 

ְׁשטּות ְוֶהֶבל, ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶׁשהּוא ְּבַהְסָּתָרה, ְוָאז אֹוְמִרים לֹו ַּבָּלׁשֹון 

ְלַחֵּפׂש  אֹותֹו  ְמעֹוְרִרים  ְּכלֹוַמר  ֵמַחָּייו',  יֹוֵדַע  'ֶׁשֵאינֹו  ַהּזֹו  ַהּמּוָזָרה 
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ָהעֹוָלם,  ֶׁשל  ַהּזֹו  ַהַהְסָּתָרה  ְּבתֹוְך  ֲאִפּלּו  ַהַחִּיים.  ֶׁשל  ַמהּוָתם  ָלַדַעת 

ַּדַעת,  ְלָאָדם  ּוְכֶׁשֵאין  ַּדַעת,  הּוא  ַהַחִּיים  ֶׁשִעַּקר  ָהֱאֶמת  ֶאת  יֹוְדִעים 

ֶזה  ּוְבֶעֶצם  ַחִּיים,.  לֹו  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  לֹו  אֹוְמִרים  ֻּכָּלם  ֲאַזי 

ְּגבֹוָהה  ּתֹוָרה  ֶׁשֵּיׁש  ָהעֹוָלם,  ְּבתֹוְך  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּנְסֶּתֶרת  ַהּתֹוָרה  ְּבַעְצָמּה 

ֶׁשּצֹוֵעק ָׁשם ְלִהְתעֹוֵרר ְלַחֵּפׂש ַּדַעת.

ֶאת  ְלָאָדם  ְלַהְחִזיר  הּוא  ַהַּדַעת  ֶׁשִעַּקר  ֵמַהַּמֲאָמר  יֹוֵצא  ְוִלְכאֹוָרה 

ֶזה  ְלִפי  ְוִנְמָצא  ְלהֹוִכיַח.  ֶׁשָּצִריְך  ַהּתֹוָכָחה  ִעַּקר  ְוֶזהּו  ֶׁשּלֹו,  ַהַּמְלכּות 

ֶׁשַּמְתִאים ְמֹאד לֹוַמר ַהָּלׁשֹון ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַחָּייו, ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע 

ִמי הּוא – ִּבְבִחיַנת ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְּבֶהְמֵׁשְך ַהַּמֲאָמר, 'ַמּדּוַע ַאָּתה ַּדל ֶּבן 

ַהֶּמֶלְך'.

ִּכי  ַהּתֹוָרה.  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָיִמים,  ַלֲאִריכּות  ָלבֹוא  ִּכי 

ּוְכמֹו  ַּדף כ"ה:(,  י'  ְּבִריְך הּוא )ִּתּקּון  ְּדֻקְדָׁשא  אֹוַרְיָתא ְׁשָמא 

ְּכֶׁשְּצִריִכין ִלְקרֹות ֶאת ֶאָחד קֹוִרין אֹותֹו ִּבְׁשמֹו, ֵּכן ְּכֶׁשְּצִריִכין 

ַוֲאִריכּות  ַחִּיים  ִמֶּמּנּו  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ַהַחִּיים,  ַחי  ֶאת  ִלְקרֹות 

ִּכְבָיכֹול, ּוְׁשמֹו הּוא ַהּתֹוָרה  ָיִמים, ָצִריְך ִלְקרֹות אֹותֹו ִּבְׁשמֹו 

ַּכַּנ"ל. 

ַמה ַּמְׁשָמעּות ַהָּדָבר ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ְׁשמֹו ֶׁשל השי"ת? א. 

ֶּׁשּנֹוֵגַע  ַמה  ַמָּמׁש  ִּבְקָצָרה  ַרק  ְנָבֲאָרם  ֲעֻמִּקים,  ְוַהְּדָבִרים  ֱהיֹות 

ַלֲהָבָנֵתנּו, )ּוְכַדאי ְמֹאד ְלַעֵּין ַּבֲאִריכּות ְּבִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִּבְרַּכת ַהַּׁשַחר 

ָאנּו  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוִכּנּוי  ֵׁשם  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ָּכל  ל"ב(.  אֹות  ג' 
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ִּכי  רֹוִצים,  ֶּׁשָאנּו  ַמה  ּוְלַהְסִּביר  ּוְלַכּנֹותֹו  ַהָּדָבר  ֵמאֹותֹו  ְלַדֵּבר  ְיכֹוִלים 

ְּכמֹו  ְוָהִיינּו  ְלַדֵּבר  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ֹלא  ֲאַזי  ָּדָבר,  ְלָכל  ֵׁשם  ָהָיה  ֹלא  ִאם 

ַעל  אֹו  ְמֻסָּים  ָאָדם  ַעל  ְלַדֵּבר  רֹוִצים  ָהִיינּו  ַּכֲאֶׁשר  ְוֵחְרִׁשים  ִאְּלִמים 

ָחֵפץ ְמֻסָּים. ְוָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶׁשל ָּדָבר, ֲאַזי ְּבאֹוָתּה ַהֵּתיָבה 

ְּכלּוָלה ָּכל ַמהּותֹו ֶׁשל ַהָּדָבר ִעם ָּכל ַהְּתכּונֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבאֹותֹו ַהָּדָבר.

ִּבְׁשִביל  ַהָּדָבר  ְלאֹותֹו  ֶרֶמז  ַרק  הּוא  ַהָּדָבר  ֶׁשל  ֶׁשַהֵּׁשם  ַהַּכָּוָנה  ְוֵאין 

ַמָּמׁש  ְּכלּוָלה  ַהָּדָבר  ֶׁשל  ַהֵּׁשם  ְּבתֹוְך  ֶאָּלא  ְּמַדְּבִרים,  ַמה  ַעל  ֶׁשָּיִבינּו 

ָּכל ַמהּותֹו ֶׁשל ַהָּדָבר, ]ַּכֲאֶׁשר ַהֵּׁשמֹות ֵהם ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ָּכל ֵׁשם ֵיׁש 

ַהֶּזה[,  ָּבֹאֶפן  ַּדְוָקא  ַהָּדָבר  ְלאֹותֹו  ָקְראּו  ַמּדּוַע  ְּפִניִמית  ַמְׁשָמעּות  לֹו 

ָּכל  ַמָּמׁש  ְּכלּוָלה  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ָאָדם  ֶּבן  ֶׁשל  ְּבֵׁשם  ְמֻדָּבר  ַּכֲאֶׁשר  ּוִבְפָרט 

ַמהּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם.

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְמַדְּבִרים ִמּקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ֵאין ָלנּו ׁשּום ַהָּׂשָגה ּבֹו ְוׁשּום 

ְּתִפיָסה ַעל ָמה ָאנּו ְמַדְּבִרים, ְוַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשֵּיׁש ְּבֶאְפָׁשרּוֵתנּו ְלַהִּׂשיג 

הּוא ִמַּצד ַהִּגּלּוי ֶׁשּלֹו ֶׁשַעל ָידֹו הּוא ִמְתַּגֶּלה ֶאְצֵלנּו, ִמַּצד ַהִּמּדֹות ֶׁשּלֹו 

ֶחֶסד אֹו ְּגבּוָרה ְוַכּדֹו', ּוִמַּצד ַהַהְנָהָגה ֶׁשִּמְתַנֵהג ִעָּמנּו.

ַהֵּׁשמֹות ְמֻכִּנים ְּבֵׁשם 'ַמְלכּות', ְּכלֹוַמר ֶׁשַעל ְיֵדי ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ַהָּקָּב"ה 

ַעל  ֶאָּלא  ְּבַעְצמֹו  ָעָליו  ֹלא  ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  ְלַדֵּבר  אֹותֹו  ְלַהִּכיר  ֶאְפָׁשר 

ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו.

ְוָלֵכן ְּכִדי ְלַהִּכיר אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ָנַתן ָלנּו השי"ת ֶאת ַהּתֹוָרה, ֲאֶׁשר ָּכל 

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֵהם ְׁשמֹות ֶׁשל השי"ת, ְּכלֹוַמר ֵהם ְּדָרִכים ֶׁשַעל ָיָדם 
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ֵהן  ָנכֹון  ְוַהָּדָבר  ּבֹו.  ְּתִפיָסה  ֵאיזֹו  ּוְלַקֵּבל  ִיְתָּבַרְך  אֹותֹו  ְלַהִּכיר  ֶאְפָׁשר 

ִמַּצד ַהֵּתיבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשַהֹּכל ִנְכַּתב ֵצרּוִפים ְקדֹוִׁשים 

ְוסֹודֹות ֶעְליֹוִנים ְּביֹוֵתר, ְּבִסְפֵרי ַהַּתַנ"ְך, ְוַהִּמְׁשָניֹות ְוַהְּגָמָרא ְוכּו', ֲאֶׁשר 

ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהֵּׁשמֹות  ֵצרּוֵפי  ְלִפי  ַהֹּכל  ּוְמדּוָדה,  ְׁשקּוָלה  ֵּתיָבה  ָּכל  ָׁשם 

ְוֵהן ִמַּצד ַהַּדַעת ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה, ֶׁשַעל ָיָדּה ִמְתַּגֶּלה ְׁשמֹו ַהָּקדֹוש 

ֶׁשל ּבֹוֵרא עֹוָלם ֵאֶצל ָהָאָדם ָהעֹוֵסק ִלְלֹמד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכלֹוַמר 

ֶׁשַּמְתִחיל ְלַקֵּבל ַּדַעת ַוֲהָבָנה ֵאיְך ְלַהִּכיר ְקָצת ֶאת ַהְנָהַגת ַמְלכּות ה'.

ִלְקֹרא  ַהַּכָּוָנה  ִאם  ַהַחִּיים',  'ַחי  ֶאת  ִלְקרֹות  ַהַּכָּוָנה  ָמה  ב. 

ֹלא  ְוִכי  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ָצִריְך  ָלָּמה  ֲאַזי  ְוכּו',  ָעֵלינּו  ֶׁשַּיְׁשִּגיַח  להשי"ת 

ַהַּמְׁשָמעּות  ָמה  ְוַגם  ְלהֹוִׁשיֵענּו?  אֹותֹו  קֹוְרִאים  ָאנּו  ֶׁשָאז  ִּבְתִפָּלה  ַּדי 

ָּדבּוק  ִלְהיֹות  ֶׁשל  ַהָּפׁשּוט  ָּבֹאֶפן  ָלָּמה ֹלא  'ִלְקרֹות להשי"ת',  ֶׁשָּצִריְך 

בהשי"ת ֶׁשִּנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום?

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְקָצת ִעְנַין ַמהּות ַהֵּׁשמֹות, ַּכֲאֶׁשר ָאנּו רֹוִצים ִלְקֹרא ֶאת 

ִלְקֹרא  ַרק  ַהַּכָּוָנה  ֵאין  ָלנּו,  ֶׁשָּנַתן  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  השי"ת 

אֹותֹו ֶׁשּיֹוִׁשיַע אֹוָתנּו ְוִיְתַּגֶּלה ָלנּו, ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ֶׁשַּנְתִחיל ְלַהִּכיר אֹותֹו 

ְוִתְהֶיה ָלנּו ֶאת ַהַּדַעת ַהְּנכֹוָנה ֵאיְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם ְוַעל ָּכל ְּפָרֵטי 

ַהְנָהַגת ַהְּבִריָאה, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּתְהֶיה ִנֶּכֶרת ִמֶּמּנּו ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך.

ֵחֶלק  הּוא  ְיהּוִדי  ָּכל  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות  ִעַּקר  ֶזה 

ה'  ֶאת  ְוִלְראֹות  ַהַהְסָתּרֹות  ֶאת  ְלָהִסיר  ְוַתְפִקידֹו  ה',  ַמְלכּות  ִמִּגּלּוי 

ְּבָכל ָמקֹום, ּוִמֵּמיָלא הּוא ְמֻחָּיב ִלְקֹרא לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ִעּמֹו, ֹלא ַרק ַּבּמּוָבן 

ֶׁשָהאֹור  ֶאָּלא  ְּבֶעְזֵרנּו.  ִיְהֶיה  ֶׁשה'  ָּתִמיד  לֹוַמר  ְרִגיִלים  ֶׁשָאנּו  ַהָּפׁשּוט 
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ֶׁשל ַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו ָיִאיר ָּבנּו, ּוְלֵׁשם ָּכְך ֻמְכָרִחים ָאנּו ִלְקֹרא לֹו ַעל ְיֵדי 

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָהאֹור ֶׁשּלֹו יֹוֵרד ּוִמְצַטְמֵצם ֶאְצֵלנּו ֶׁשּנּוַכל 

ִלְראֹות ַהֵּׁשמֹות ֶׁשּלֹו ְוִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו ְּבָכל ָּדָבר.

השי"ת ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ָאנּו רֹוִאים אֹותֹו ְּבתֹוְך ַהְנָהַגת 

ֶׁשּלֹו  ַלִהְתַּגּלּות  קֹוְרִאים  ִּכְבָיכֹול  אֹותֹו,  ִלְקֹרא  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ַמְלכּותֹו, 

ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ְלַמְעָלה, ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָלנּו ְלַמָּטה ְּבתֹוְך ַהַּמְלכּות ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְהֶיה 

ָלנּו ְּתִפיָסה ּבֹו ַעל ְיֵדי ְׁשמֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים ]ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ִעְנֵין 

ִרּבּוי ָהאֹור[. 

ַמּדּוַע הּוא ְמַכֶּנה ַּדְוָקא ָּכאן ֶאת השי"ת ְּבֵׁשם 'ַחי ַהַחִּיים',  ג. 

ְוֹלא ְּבֹאֶפן ָּפׁשּוט יֹוֵתר ָצִריְך ִלְקֹרא להשי"ת?

ִליִדיַעת  ְמֻחָּבר  ְּכֶׁשָאָדם  ַהַּדַעת.  הּוא  ַהַחּיּות  ֶׁשִעַּקר  ִהְזִּכיר,  ַרֵּביַז”ל 

ֵאיָנם  ַהַחִּיים  ִּכי  ַחי,  ֶׁשהּוא  ִנְקָרא  ֶזה  ָהעֹוָלם,  ֶׁשל  ְוַהְּמִציאּות  ָהֱאֶמת 

ַלְמִציאּות  ְמֻחָּבר  ְּכֶׁשָאָדם  ֶאָּלא  ְּבִקְרּבֹו,  ֶׁשּפֹוֵעם  ַהֵּלב  ְנִׁשימֹות  ַרק 

ָאז  ֶּׁשעֹוֶׂשה,  ַמה  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ְוַלְמִציאּות  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשּלֹו  ָהֲאִמִּתית 

הּוא ַמְרִּגיׁש ַחּיּות ְּפִניִמית, ְוָאז הּוא נֹוֵׁשם ְוַחי ֶּבֱאֶמת ָּכל ְנִׁשיָמה ְוָכל 

ְּפֻעָּלה ֶׁשעֹוֶׂשה. ַהִּסָּבה ֶׁשָאָדם ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ַחּיּות הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשּטֹוֶעה 

ֶּבן  ְּכמֹו  לֹו,  קֹוְרִאים  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  הּוא  ַעְצמֹו.  ֶׁשל  ַהְּמִציאּות  ְּבָכל 

ְלַגּלֹות  זֹו  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהּנֹוֵׂשא  ]ֶׁשהּוא  ִׁשְפָחה,  ֶּבן  ֶׁשהּוא  ֶׁשחֹוֵׁשב  ֶמֶלְך 

ְלָכל ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבִחיַנת ַמְלכּות ּוְלהֹוִכיַח אֹותֹו 'ַמּדּוַע ַאָּתה ַּדל ֶּבן 

צֹוֵעק  ָהעֹוָלם  ֲאִפּלּו  ֲאַזי  ְׁשטּוִתים,  ְמַדֵּבר  ְּכֶׁשֶאָחד  ְוָלֵכן  ַהֶּמֶלְך?!'[. 

ָעָליו ְּבָלׁשֹון ֶׁשל 'ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵמַחֶּייָך', ִּכי ֲאִפּלּו ָהעֹוָלם ַהְמֻגָּׁשם צֹוֵעק 
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לֹו ְּתַחֵּפׂש ַּדַעת ְוָאז ִּתְחֶיה.

ְלַהְמִׁשיְך  רֹוִצים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהַחִּיים',  'ַחי  ַּבִּכּנּוי  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ַרֵּביַז”ל 

ַרק  ֹלא  ַהַחִּיים',  ֵמ'ַחי  ַחִּיים  ְלַהְמִׁשיְך  ָאנּו  ֻמְכָרִחים  ַּדַעת,  ַעְצֵמנּו  ַעל 

ַחּיּות  ֶאָּלא  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְיִדיעֹות  ֶׁשל  ַּדַעת  ְלַהְמִׁשיְך 

ּוְכֶׁשֵּנַדע  ָעֵלינּו.  ּומֹוֵלְך  אֹוָתנּו  ְמַחֶּיה  ֶׁשהּוא  ַהַחִּיים,  ִמְּמקֹור  ְּפִניִמית 

ֶאת  ְלַהִּכיר  ַרק  ֹלא  ְלַגְמֵרי,  ַאַחר  ְּבֹאֶפן  ִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֲאַזי  ֹזאת, 

ה', ֶאָּלא ְלַהְמִׁשיְך ַחּיּות ֵמַחי ַהַחִּיים, ודו"ק. 

ִנְמָצא ֶׁשַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, קֹוִרין ֶאת ָהֲאִריכּות ָיִמים.

ָהֲאִריכּות  ֶאת  'ִלְקֹרא  ַהֶּזה  ַהֻּמְפָלָאה  ַהָּלׁשֹון  ְלָהִבין  ֵיׁש  ד. 

ָיִמים', ִאם ְרצֹונֹו לֹוַמר ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲאִריְך ֶאת ְיֵמי ַהַּמְלכּות ֶׁשֹּלא ָימּות, 

ַלֻּמָּׂשג  ִלְקֹרא  ֶׁשָּצִריְך   – ֶעֶצם  ְּכֵׁשם  ָיִמים  ָהֲאִריכּות  ֶאת  ְמַכֶּנה  ַמּדּוַע 

'ֲאִריכּות ָיִמים' ֶׁשָּיבֹוא ֵאֵלינּו, ַמה ַּמְׁשָמעּות ָהִעְנָין ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה? 

ָּגבֹוַּה  ִמָּמקֹום  ֶׁשַפע  ַהְמָׁשַכת  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ֻמָּׂשג  הּוא  ָיִמים  ֲאִריכּות 

ֶׁשל ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים )ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ִעְנָין ֶׁשל 

ַהּתֹוָרה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ְּבתֹוַרת ַהַּצִדיק(, ְוָצִריְך ִלְקֹרא ֶאת ֶׁשַפע 

ַהַחִּיים ַהֶּזה, ֶׁשַּמֲאִריְך ָיִמים ְלתֹוְך ְמִציאּות ַהַחִּיים ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֶׁשָּלנּו, 

ְלתֹוְך ַהְנָהָגה ַהַּגְׁשִמית ַהֻּמְסֶּתֶרת ֶׁשָּבּה ָאנּו ַחִּיים.

ָהעֹוָלם,  ִמָּכל  ְּביֹוֵתר  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעל  ַהֶּמֶלְך  ֻמְזָהר  ֵּכן  ְוַעל 

ְלתֹוְך  ָיִמים  ָהֲאִריכּות  ֶאת  ִלְקרֹות  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ֵמֲחַמת 

י"ז(:  )ְּדָבִרים  ַהֶּמֶלְך,  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה  ַּכַּנ"ל.  ַהַּמְלכּות 
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ַעל  ָיִמים  ַיֲאִריְך  ְלַמַען  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  בֹו  ְוָקָרא  ִעּמֹו  "ְוָהְיָתה 

ַּדְיָקא,  ּבֹו  "ְוָקָרא"  ַחָּייו".  ְיֵמי  ָּכל  בֹו  "ְוָקָרא  ְוֶזה:  ַמְמַלְכּתֹו". 

ַהְינּו ֶׁשַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה הּוא קֹוֵרא ֶאת ַהַחִּיים ַּכַּנ"ל. ְוֶזה: 

"ְיֵמי ַחָּייו". ְיֵמי ַחָּייו ַּדְיָקא, ִּכי ְּכֶׁשְּמַקְּבִלין ֶאת ַהִחּיּות, ָצִריְך 

ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוִצְמצּום  ִמָּדה  ְּבֹלא  ִּכי  ְּבִמָּדה.  ְלַקְּבָלם 

ַהִחּיּות ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֵמֲחַמת ִרּבּוי אֹור, ִּכי ִרּבּוי ַהֶּׁשֶמן ּגֹוֵרם 

ִּכּבּוי ַהֵּנר, ַעל ֵּכן ָצִריְך ְלַקֵּבל ַהַחּיּות ְּבִמָּדה, ְוֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי 

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה:

ַמה ִהְתַחֵּדׁש ַּבָּדֵגׁש ֶׁשְּמַדֵּיק ַרֵּביַז"ל 'ְוָקָרא ּבֹו ַּדְיָקא'? ה. 

ַרק  ְוִיְלַמד  ְּכִתיב  ְוֹלא  ּבֹו,  'ְוָקָרא  ַהּזֹו:  ַבָּלׁשֹון  מּוָבא  ַרֵּביַז”ל  ָיד  ִּבְכַתב 

ֲהֵרי  ּבֹו',  'ְוָקָרא  ֶׁשל  ָלׁשֹון  ַּבָּפסּוק  ֶׁשָּכתּוב  ּוָבֶזה  ע"כ.  ְקִריָאה',  ְלׁשֹון 

ֶׁשֵּיׁש ָלֶזה ְׁשֵּתי ַמְׁשָמֻעּיֹות, א[ ְקִריָאה ַּבּתֹוָרה, ב[ קֹוְרִאים להשי"ת 

ֶׁשָּיבֹוא ֵאֵלינּו ְוִיְתַּגֶּלה ֵאֵלינּו ִּבְׁשמֹוָתיו.

ֵּתיבֹות  ֶאת  ֶׁשְּמָפֵרׁש  ַרֵּביַז"ל  ֶׁשל  ְּבֵפרּוׁשֹו  ִהְתַחֵּדׁש  ַמה  ו. 

ַהָּפסּוק 'ְיֵמי ַחָּייו'?

ִמָּכאן  ֶאָּלא  ַחָּייו'?  'ָּכל  ַרק  ְוֹלא  ַחָּייו'  ְיֵמי  'ָּכל  ַּבָּפסּוק  ָּכתּוב  ַמּדּוַע 

ֶׁשִעַּקר ָהִעְנָין הּוא ְלַהְמִׁשיְך ֶאת אֹור ה' ְּבתֹוְך ְמִציאּות ַהִּצְמצּום ֶׁשֵּיׁש 

ְּבָכל יֹום, ִּכי ְּבָכל יֹום ָויֹום, ֵיׁש ַהְסָתּרֹות ֲחָדׁשֹות ַהַּמְסִּתירֹות ֵמָהָאָדם 

ֶאת השי"ת, ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשְּבָכל יֹום ֵיׁש ַהְנָהַגת ַמְלכּות ְמֻיֶחֶדת ַרק 

ְצִריִכים  ָאנּו  ְוָלֵכן  יֹום.  ְּבָכל  ְלִהְתַּגּלּות  ֶּשְּצִריָכה  ַמה  ְוִהיא  ַהֶּזה,  ְליֹום 
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ְלַהְמִׁשיְך ֶאת אֹור ה' ְּבִדּיּוק ְלתֹוְך ַהָּיִמים, ְוָכְך זֹוִכים ְלַהֲאִריְך ַהָּיִמים 

]ִויֹבַאר יֹוֵתר ְלַקָּמן ְּבִעְנַין ִרּבּוי ָהאֹור[.

השי"ת  ִּכי  אֹור,  ִרּבּוי  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵמֲחַמת  ֹחֶׁשְך,  ְּבִרּבּוי  ַמְרִּגיׁש  ָהָאָדם 

ַהְסָּתָרה  ְוֵיׁש  אֹותֹו  רֹוִאים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ְוַהִּסָּבה  ָמקֹום.  ְּבָכל  ִנְמָצא 

ְוַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה, ִהיא ֹלא ֵמֲחַמת ִמעּוט אֹור, ֶאָּלא ֵמֲחַמת 

ִרּבּוי ָהֱאֶמת שהשי"ת ִנְמָצא ָׁשם, ְוֵאין ָלנּו ׁשּום ְּכִלי ֵאיְך ִלְתֹּפס אֹותֹו 

ּוְלַהִּׂשיג אֹותֹו ִלְראֹות ֵאיְך ִנְמָצא ְּבאֹותֹו ַהָּמקֹום.

ְוֶזה ְּבִדּיּוק ַהּנֹוֵׂשא ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת, ֶׁשָּצִריְך ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו, ְּכלֹוַמר 

ָלנּו  ֵאין  ְׁשמֹוָתיו  ְלֹלא  ִּכי  ְׁשמֹוָתיו,  ֶּדֶרְך  ּוְלַהִּכירֹו  ְקָצת  ָהאֹור  ְלַמֵעט 

ׁשּום ְּתִפיָסה ְלַדֵּבר ְוַלְחֹׁשב ִמֶּמּנּו.

ָּכל  ִּכי  'ַהָּיִמים',  ְמִציאּות  ְּבתֹוְך  ה'  אֹור  ְלַהְכִניס  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעַּקר 

ְסִפיַרת  סֹוד  ְמֻסֶּיֶמת )ֶׁשהּוא  ְסִפיָרה  ִּפי  ַעל  ְּפָרִטית  ַהְנָהָגה  הּוא  יֹום 

ַעְצֵמנּו  ְלַצְמֵצם  ְצִריִכים  ְוָאנּו  ד'(,  ִּפָּקדֹון  בליקו"ה  ַּכּמּוָבא  ָהֹעֶמר 

ָלַדַעת  ְּכָלִלי  ְּבֹאֶפן  ַרק  ְוֹלא  ּוְפָרט,  ְּפָרט  ָּכל  ְּבתֹוְך  ה'  ַמְלכּות  ְלַגּלֹות 

ֶׁשַהֹּכל ֱאֹלקּות ְוֵאין ׁשּום ָּדָבר ִמַּבְלֲעֵדי ה' ִיְתָּבַרְך. ]ְוהּוא ַמה ֶּׁשָאַמר 

ַהּתֹוָכָחה  ְוָכל  ָהאֹור,  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ְלהֹוִכיַח  ֵאיְך  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאין  ַרֵּביַז”ל 

ַרק  הּוא  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמעֹוֵרר  אֹו  ֲאֵחִרים  מֹוִכיַח  ֶׁשָאָדם 

ְּבֹאֶפן ֶׁשְּמַצְמֵצם ֵאיֶזה ַּדַעת ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִמּתֹוְך ַהָּמקֹום ֶׁשּלֹו[

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ֶׁשל  ַהִּנְפָלָאה  ָלֵעָצה  ֻמְכָרִחים  ְוָלֵכן 

ֶׁשל  ֲהָלכֹות  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ַהְּבִריָאה,  ְּפָרִטי  ְּבתֹוְך  ִּבְפָרִטּיּות  ה'  ִמְתַּגֶּלה 
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ְיֵדי  ַעל  השי"ת,  ֶאת  ְקָצת  ִלְתֹּפס  ֵאיְך  ִמְתַּגֶּלה  ָּכְך  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה, 

ֵּבית  ְּבָגִדים,  ְלִביַׁשת  ֲאִכיָלה,  ֵׁשָנה,  ְּבתֹוְך  ֶׁשּלֹו  ַהֲהָלכֹות  ֶׁשְּמַקֵּים 

ְיֵדי  ַעל  ְוֵהן  ְוכּו',  ִמְׁשָּפָחה  ַחֵּיי  ּומֹוֲעִדים,  ַׁשָּבת  ְוכּו',  ְוכּו'  ְוכּו'  ַהִּכֵּסא 

ַהְמַלְּמִדים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשִּגּלּו  ַהְּגבֹוָהה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהיא  ַהְּפִניִמּיּות  ּתֹוַרת 

ַמָּמׁש ַּדַעת ֵאיְך ִלְהיֹות ִעם ה' ִּבְפָרִטּיּות ְּבָכל ַמָּצב.

ִנְמָצא ֶׁשֵעֶסק ַהּתֹוָרה הּוא ִעְנָין ֶׁשל 'ְקִריַאת ַחי ַהַחִּיים ְלתֹוְך ְמִציַאת 

ַהַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשָּלנּו', ְוָכְך ִמְתַּגֶּלה ֹּכַח ַהַּמְלכּות ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֶאָחד. 

ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוַהֵּׁשם הּוא ַהְּכִלי 

ְּכמֹו  ַהֶּזה.  ַהָּדָבר  ֶׁשל  ַהִחּיּות  ִנְגָּבל  ַהֶּזה  ֶׁשְּבַהֵּׁשם  ַהָּדָבר,  ֶׁשל 

ֶׁשָּכתּוב )ְּבֵראִׁשית ב(: "ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו", ֶׁשְּבַהֵּׁשם ִנְגָּבל 

ָהָאָדם  ֶאת  ְּכֶׁשּקֹוִרין  ֵּכן  ְוַעל  ָּדָבר.  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהַחּיּות  ַהֶּנֶפׁש 

ִּבְׁשמֹו, הּוא ְמֻזָּמן ֵּתֶכף ֶאְצלֹו, ֵמֲחַמת ֶׁשְּבַהֵּׁשם ִנְגָּבל ָּכל ַהֶּנֶפׁש 

הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹו  הּוא  ַהּתֹוָרה  ְוֵכן  ֶׁשּלֹו.  ְוַהַחּיּות 

ַהְינּו ֶׁשָּׁשם ִנְגָּבל ַהַחּיּות ֵמַחי ַהַחִּיים.

הּוא  ֵּתֶכף  ִּבְׁשמֹו,  ָהָאָדם  ֶאת  קֹוִרין  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהַּכָּוָנה  ָמה  א. 

ְמֻזָּמן ֶאְצלֹו?

ְּבַפְׁשטּות ַהַּכָּוָנה ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו, ְוהּוא ָּבא ּוַמִּגיַע ְלִמי ֶׁשָּקָרא לֹו. ֲאָבל 

ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ְמַדֵּיק  ַרֵּביַז”ל  ֶׁשֲהֵרי  יֹוֵתר  ִּבְפִניִמּיּות  ְלָפֵרׁש  ַּגם  ֶאְפָׁשר 

ְמֻזָּמן,  ְּכָבר  הּוא  ְׁשמֹו  ְּבַהְזָּכַרת  ֶׁשֵּתֶכף  ַמְׁשַמע  ֶאְצלֹו,  'ֵּתֶכף'  ְמֻזָּמן 

ְוֵכן ַרֵּביַז”ל ְמַדֵּיק ְלַהְסִּביר 'ֵמֲחַמת ֶׁשְּבַהֵּׁשם ִנְגָּבל ָּכל ַהֶּנֶפׁש ְוַהַחּיּות 
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ֶׁשּלֹו', ַמְׁשַמע ֶׁשַהִּזּמּון ֶׁשָהָאָדם ְמֻזָּמן ֶאְצלֹו הּוא ָלאו ַּדְוָקא ְמֻזָּמן ִעם 

ּגּופֹו. ֶאָּלא ֶׁשַּמהּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְמֻזָּמן ֶאְצלֹו ֵּתֶכף ְּבַהְזָּכַרת ְׁשמֹו, ֵּכיָון 

ֶׁשָּכל ָּכל ַחּיּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּלֹו ֻמְגָּבל ְּבתֹוְך ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו, ְוָכל ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשּלֹו 

ַהּטֹוִבים ְוַהְּפגּוִמים ֲחקּוִקים ִּבְׁשמֹו )ליקו"ה ְסעּוָדה ד'(. ְוִעַּקר ַהָּדֵגׁש 

ֶׁשַּמְדִּגיׁש ַרֵּביַז”ל ֶׁשָּכל ַחּיּותֹו ִנְמֵצאת ְּבתֹוְך ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו.

ֵּתֶכף  ֶׁשַּכֲאֶׁשר קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה,  ְלַגֵּבי ַהּתֹוָרה,  ַהִּנְמָׁשל  ָמה  ב. 

ַמְמִׁשיְך ַחּיּות ֵמַחי ַהַחִּיים?

ַעל ִּפי ֶזה מּוָבן ַהִּנְמָׁשל, ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ְוֵׁשם ִנְגָּבל 

ִּכְבָיכֹול ָּכל ַחּיּותֹו ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְׁשִּפיַע ַלִּנְבָרִאים, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשּקֹוְרִאים 

ַּבּתֹוָרה, ְּבֶעֶצם ַהָּקָּב"ה ַנֲעֶׂשה ְמֻזָּמן 'ֵּתֶכף' ַמָּמׁש ְלָאָדם.

רֹוֶצה  ֹלא  ִמי  ֶׁשֲהֵרי  ַהּתֹוָרה,  ְוֵעֶסק  ְלַהְתָמַדת  ָעצּום  ִחּזּוק  ְוהּוא 

שהשי"ת ִיְהֶיה ְמֻזָּמן ֶאְצלֹו? ְוָכאן ֵּתֶכף ֶׁשּפֹוֵתַח ֵסֶפר ְוקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה, 

ַמְזִּכיר ְׁשמֹו ֶׁשל השי"ת, ְוֵתֶכף ִנְמָׁשְך ָעָליו ַחּיּות ֵמַחי ַהַחִּיים.  

ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ִמּדֹות, ִּכי ֵיׁש ְּבַהּתֹוָרה אֹוִתּיֹות ְוֵתיבֹות 

ּוְפסּוִקים ּוָפָרִׁשּיֹות ּוְסָדִרים, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִמּדֹות, ֶׁשָּבֶהם ִנְגָּבל 

ַהַחּיּות ְּבִמָּדה. ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ַהַחּיּות.  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים  ִמּדֹות,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך 

ַהַחִּיים, ּוַמְמִׁשיִכין ֶאת ַהַחּיּות  ְיֵדי ַהּתֹוָרה קֹוִרים ֶאת  ִּכי ַעל 

ְלתֹוְך ַהִּמּדֹות, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָיִמים. 

ֵּתיבֹות  אֹוִתּיֹות  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשֵּיׁש  'ַהִּמּדֹות'  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ַמהּו  ג. 
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ּוְפסּוִקים ְוכּו'? ּוַמה ֶּזה נֹוֵגַע ְלַמֲעֶׂשה ְלֹאֶפן ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו?

ְּתִפיָסה  ׁשּום  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ֵמִאָּתנּו  ְוֶנֱעָלם  ִנְׂשָּגב  אֹור  הּוא  ה'  ֶׁשאֹור  ֵּכיָון 

ְלתֹוְך  ֶׁשּלֹו  ָהאֹור  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשִהְגִּביל  השי"ת  ֶׁשל  ָעצּום  ֶחֶסד  ֶזה  ּבֹו, 

ַמְזִּכיִרים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  השי"ת  ֶׁשל  ְלאֹורֹו  ָעצּום  ִצְמצּום  ְוהּוא  אֹוִתּיֹות. 

אֹות, ִמְתעֹוֵרר ֶׁשַפע ֶׁשל ַחִּיים ַעל ַהּקֹוֵרא אֹותֹו, ִּכי הּוא ַנֲעֶׂשה ֵּתֶכף 

ְמֻזָּמן ֶאְצלֹו. ְוַכֲאֶׁשר קֹוֵרא אֹות ְועֹוד אֹות, ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ֵּתיבֹות, ְוַאַחר 

ָּפָרִׁשּיֹות  ֶׁשַּנֲעִׂשים  ַעד  ְּפסּוִקים,  ְוַנֲעִׂשים  ַהֵּתיבֹות  ִמְצָטְרִפים  ָּכְך 

ְּבִמָּדה  ה'  אֹור  ְלַקֵּבל  ֶּשֻּׁמְכָרִחים  ְּבֶזה  ָלנּו  ְמַחֵּדד  ְוַרֵּביַז”ל  ּוְסָדִרים. 

ִמְסַּתְּכִלים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ְלַהֲאִמין  ְלִהְתעֹוֵרר  ְצִריִכים  ְוָאנּו  ְוִצְמצּום, 

ָּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֵאין ֵאּלּו ְסָתם אֹוִתּיֹות, ֶאָּלא ֵהם ְּבֶעֶצם ֵּכִלים 

ּפֹוְתִחים  ַרק  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבתֹוָכם,  מהשי"ת  ַחּיּות  ֶׁשְּמַצְמְצִמים  ְקַטִּנים 

ַהֶּפה לֹוַמר ֵאיזֹו אֹות, ֵּתֶכף השי"ת ַנֲעֶׂשה ְמֻזָּמן ֶאְצלֹו ַמָּמׁש.

ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ִצְמֵצם  שהשי"ת  ֶׁשְּכמֹו  ְלָהִבין  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ּוִמֵּמיָלא 

ָהאֹוִתּיֹות, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶצה ִלְלֹמד ּתֹוָרה הּוא ֻמְכָרח ַּגם ְלַצְמֵצם 

ְמֻחֶּלֶקת  ַהּתֹוָרה  ַאַחת.  ְּבַבת  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶאת  ִלְבֹלַע  ֹלא  ַעְצמֹו,  ֶאת 

ַלְּפסּוִקים ְוֵתיבֹות ְוכּו', ְוָאָדם ָצִריְך ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד ְלִפי ַהֵּכִלים ֶׁשּלֹו, 

ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִרּבּוי ֶׁשֶמן ַהְמַכֶּבה ֶאת ָהאֹור. ְוָהִעָּקר הּוא ֶׁשְּיַחֵּפׂש ְלִהַּדֵּבק 

ְּבַחּיּות ֶׁשל השי"ת ֶׁשֻּמְגֶּבֶלת ְּבתֹוְך ַמה ֶּשּלֹוֵמד.

יֹום,  ְּבָכל  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ַהְּקבּוִעים  ַהִּׁשעּוִרים  ִעְנַין  ַּגם  מּוָבן  ּוִמֶּזה 

ֵיׁש  ַּכָּמה  ַעד  ַּבֲהָלָכה  ְוַכּמּוָבא  ְוָכְך,  ָּכְך  ִלְלֹמד  ַיֲעֹבר  ְוֹלא  ֹחק  ֶׁשִּיְהֶיה 

ְלַהְמִׁשיְך  ָאנּו  ֶׁשְּצִריִכים  ֵּכיָון  ַהּיֹום,  ְּבאֹותֹו  ַּדְיָקא  ֶזה  ַעל  ְלַהְקִּפיד 



קלו

שאל בני - חג השבועות

ַהַחּיּות ְלתֹוְך ַהָּיִמים. ָּכל יֹום הּוא ְמִציאּות ֶׁשל ַהְסָּתָרה ֲחָדָׁשה, ּוְלָׁשם 

יֹום  ְּבָכל  ִלְקֹרא  ַחָּייו'  ְיֵמי  'ְּבָכל  ֻמְכָרח  ְוָלֵכן  ה'.  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ָצִריְך 

ַהַחּיּות  ֶאת  לֹו  ִיְּתנּו  ֶׁשֵהם  ַהְּקבּוִעים  ְוַהָּפָרִׁשּיֹות  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ָויֹום 

ָהרּוָחִנית ְלאֹותֹו ַהּיֹום.

]ְואּוַלי ַּגם ֶזה ִעְנַין ַהִּתּקּון ֵליל ָׁשבּועֹות, ֶׁשָאז ְמַקְּבִלים ֶאת ָהֲאִריכּות 

ָיִמים, ְּכמֹו ֶׁשִּנְרֶאה ְּבֶהְמֵׁשְך ַהַּמֲאָמר, ְוָלֵכן קֹוְרִאים ֶאת ָּכל ַהְּסָדִרים 

ְוַהָּפָרִׁשּיֹות ְּבִלּמּוִדים ְקצּוִבים ְוכּו', ודו"ק[.

ַהְינּו  ִהיא",  ַמה  ָיַמי  "ּוִמַּדת  ל"ט(:  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה 

"ָמה  ו(:  )ְּדָבִרים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָמה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה 

ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים", ִהיא ְּבִחיַנת ִמּדֹות ְוָיִמים ַּכַּנ"ל. 

ֶׁשְּבֹלא  ְוַהָּיִמים,  ַהִּמּדֹות  ְלתֹוְך  ַהִחּיּות  ֶאת  קֹוִרין  ָיָדּה  ֶׁשַעל 

ְוֶזה:  ֶזה ֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַהַחּיּות ֵמֲחַמת ִרּבּוי אֹור. 

"ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו", ֶׁשַעל - ְיֵדי ַהּתֹוָרה קֹוֵרא ֶאת ַהַחּיּות 

ְלתֹוְך ַהָּיִמים ְוַהִּמּדֹות ַּכַּנ"ל:

ֵיׁש ְלָהִבין ַהִּלּמּוד ֵמַהָּפסּוק 'ּוִמַּדת ָיַמי ַמה ִהיא? ְוֵאיְך ֶזה  ד. 

ָקׁשּור ְלתֹוָרה ִּדיַדן?

ִיְהיּו  ַּכָּמה  ָלַדַעת  ִמֶּמּנּו  ּוְמַבֵּקׁש  להשי"ת  ׁשֹוֵאל  ע"ה  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד 

ַלּתֹוָרה  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  רֹוִאים  ֲהֵרי  ַמְמַלְכּתֹו.  ְיֵמי  ְלַהֲאִריְך  ָרָצה  ִּכי  ָיָמיו, 

ִּדיַדן, ֶׁשְּצִריִכים ָאנּו ְלַחֵּפׂש ֲאִריכּות ָיִמים, ּוִמָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְלֵמִדים ָאנּו, 

ְלַצְמֵצם  ְּכלֹוַמר  'ִמַּדת'  ִּבְבִחיַנת  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַהָּיִמים  ֶׁשֲאִריכּות 
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ִצְמצּום ְּפָרִטי ְלִהָּדֵבק ַלה' ְּבתֹוְך אֹותֹו ַהּיֹום.

ָמה ַהַּכָּוָנה ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ָמה, ְוִכי הּוא ַרק ִלּמּוד ֶׁשל  ה. 

ְּגֵזַרת ָׁשָוה ִמֵּתיַבת 'ָמה'?

ָאְמרּו  ְוַאֲהֹרן  ֶׁשֹּמֶׁשה  ]ְּכמֹו  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאין  ִּבּטּול,  ֶׁשל  ִעְנָין  הּוא  'ָמה' 

ְוַהֻחִּקים  ָהֵעֹדת  'ָמה  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְמָפֵרׁש  ַרֵּביַז”ל  ָמה'[,  'ְוַנְחנּו 

ְוַהִּמְׁשָּפִטים', ֶׁשָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם ִצְמצּוִמים 

מֹוֶרה  ּוָבֶזה  'ָמה'.  ֶׁשל  ֵמַהִּבּטּול  ִנְמָׁשִכים  ֵהם  ֶּבֱאֶמת  הֹוָראֹות,  ֶׁשל 

ָלנּו ַרֵּביַז”ל ְלָהִבין ֶׁשָּצִריְך ִלְלֹמד ֶאת ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ִלְזֹּכר ֵמֵהיָכן 

הּוא ִנְמָׁשְך, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהֵּתיבֹות ֵהם ִצְמצּוִמים ְלאֹור ֶׁשל 

ַמה  ָיַמי  'ּוִמַּדת  ה'  ֶאת  ׁשֹוֵאל  ע"ה  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ַּכֲאֶׁשר  ְוָלֵכן  השי"ת. 

ַהּׁשֶרׁש  ֶׁשהּוא  'ָמה'  ֵמאֹותֹו  ִצְמצּום  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשרֹוֶצה  ַּכָּוָנתֹו  ִהיא', 

ַהַּמְׁשִּפיַע ַחּיּות ָלֵעדֹות ְוַהֻחִּקים, ודו"ק.

ּוָפסּוק ֶזה הּוא ַּגם ְׁשֵאַלת ֶהָחָכם ֶׁשּׁשֹוֵאל ְלָהִבין ַמְׁשָמעּוָתּה ַהְּפִניִמית 

ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ּוִבְׁשִביל ֶזה הּוא ׁשֹוֵאל ִּכי הּוא ְמַחֵּפׂש ְלִהְתַחֵּבר ִלְפִניִמּיּות 

הּוא  ְּבַעְצמֹו  ְּבֶזה  ׁשֹוֵאל,  ֶׁשהּוא  ּוַבְּׁשֵאָלה  ַהֻחִּקים,  ְּבתֹוְך  ֶׁשֵּיׁש  ָהאֹור 

ַמְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו ַחּיּות ֵמַהִּצְמצּום אֹורֹו ֶׁשל השי"ת )ַּכּמּוָבא ליקו"ה 

ְּתִפַּלת ִמְנָחה ד'(. 

ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ַּבֶּפה ַּדְיָקא, ִּכי ְּכֶׁשְּצִריִכין ִלְקרֹות 

ֶאת ֶאָחד ִּבְׁשמֹו ָצִריְך ִלְקרֹותֹו ַּבֶּפה ַּדְיָקא, ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹותֹו 

ִּבְׁשמֹו ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבָעְלָמא. ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹות ֶאת ַחי ַהַחִּיים 



קלח

שאל בני - חג השבועות

ִּבְׁשמֹו, ִּכי ִאם ַעל - ְיֵדי ַהֶּפה, ְוֹלא ַעל - ְיֵדי ַהַּמֲחָׁשָבה ְלַבָּדּה.

ָצִריְך ְלָהִבין ֵאיְך ַמְׁשֶוה ֶׁשּקֹוִרין ְלָאָדם ַּבֶּפה, ְלָכְך ֶׁשָּצִריְך  ו. 

ַּגם ִלְלֹמד ַהּתֹוָרה ַּבֶּפה, ֲהֵרי ִּבְקִריַאת ֵׁשם ָהָאָדם, ֻמְכָרח ֶׁשִּיְהֶיה ַּבֶּפה 

ֵהִׁשי"ת  ֵאֶצל  ְוִאּלּו  ַאֵחר,  ְּבֹאֶפן  ַׁשָּיְך  ְוֹלא  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשהּוא  ִמֵּכיָון 

ִלְכאֹוָרה ֶאְפָׁשר ְּבַמְחָׁשָבה? ָמה ַהָּדֵגׁש ַהָּגדֹול ֶׁשָּצִריְך ַּבֶּפה?

ֶאת  ּוַמְמִליִכים  ַהַהְסָּתָרה,  ַעל  מֹוְׁשִלים  ֵאיְך  זֹו,  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהְּנֻקָּדה  זֹו 

ה' ְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה. ְוָלֵכן ַרֵּביַז”ל ַמְדִּגיׁש ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, 

ִלְקֹרא  רֹוִצים  ָאנּו  ִּכי  ְּבַמְחָׁשָבה,  ַרק  ְוֹלא  ַּבֶּפה,  ִלְהיֹות  ֻמְכָרח  ֶׁשהּוא 

ֻמְכָרח  ּוְלָכְך  ַּגְׁשִמית,  ְמִציאּות  ְלתֹוְך  ִמֶּמּנּו  ַהַחּיּות  ֶׁשֻּיְמַׁשְך  להשי"ת 

ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְלכּות  ִעַּקר  ְוֶזה  ַהַּמְלכּות,  סֹוד  הּוא  ַהֶּפה  ִּכי  ַּבֶּפה,  ֶׁשִּיְהֶיה 

ְּבָעְלָמא  ֶרֶמז  ְּבֶגֶדר  ֶזה  ְוֵאין  ַהּתֹוָרה.  ִּבְתִחַּלת  ֶּׁשְּמֹבָאר  ַמה  ָלָאָדם, 

ֶׁשֵאינֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּבֶמֶלְך  ְּכמֹו  ָּכְך,  ַמָּמׁש  ֶאָּלא  ַּבֶּפה,  ִהיא  ֶׁשַהַּמְלכּות 

ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ָּכְך  ַּבֶּפה,  ְמַדֵּבר  ֹלא  ִאם  ַלֲאֵחִרים  ְרצֹונֹו  ְלהֹורֹות  ָיכֹול 

ַּכֲאֶׁשר רֹוֶצה ִלְחיֹות ִעם ה', הּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ְּפֻעָּלה ַמֲעִׂשית ִעם 

ַהּגּוף  ַעל  ִלְמֹׁשל  ָיכֹול  הּוא  ְוָכְך  ֶׁשּלֹו,  ַהְּבָׂשִרי  ְוַהּגּוף  ַהַּגְׁשִמי,  ַהֶּפה 

ַהַּמְסִּתיר ֶׁשּלֹו, ִּכי ַהּגּוף ָצִריְך ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהִּדּבּוִרים.

ִלְקֹרא  ֶׁשָּצִריְך  ַלֲחֵברֹו  ֶׁשּקֹוֵרא  ְלָאָדם  ֹזאת  ֶׁשַּמְמִׁשיל  ַהָּמָׁשל  ּומּוָבן 

ֶׁשֶהָחֵבר  ֶׁשָּצִריְך  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ְּבִדּיּוק  הּוא  ַהָּמָׁשל  ִּכי  ַּבֶּפה, 

ְּכמֹו  ְּבָעְלָמא  ְּבַמְחָׁשָבה  ִלְקרֹותֹו  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְוָיבֹוא,  ְׁשמֹו  ֶאת  ִיְׁשַמע 

ְּבֶהְכֵרַח  ֶׁשָּלנּו  ַהַּגְׁשִמי  ַהּגּוף  ַעל  ִלְפֹעל  ִּבְׁשִביל  ָּכְך  ַמְדִּגיׁש,  ֶׁשַרֵּביַז”ל 

ֶׁשִּיְהֶיה ִּדּבּוִרים ַּבֶּפה ַמָּמׁש, ֶׁשַהּגּוף ִיְהֶיה ָיכֹול ִלְׁשֹמַע ֵהיֵטב ֶאת ָהאֹור 
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ַהְּפִניִמי ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה.

ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֵערּוִבין נ"ד(: "ִּכי ַחִּיים 

ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם" 'ְלמֹוִציֵאיֶהם ַּבֶּפה'. ְלמֹוִציֵאיֶהם ַּבֶּפה ַּדְיָקא, 

ֶׁשַעל - ְיֵדי - ֶזה זֹוֶכה ְלַחִּיים ַּכַּנ"ל. 

ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ַהְּגָמָרא ְּבִעירּוִבין, ֶׁשֲהֵרי ְּפַׁשט ַהָּפסּוק  ז. 

ַעד  ּוִמְתַיֵּגַע  ֶׁשְּמַחֵּפׂש  ְלִמי  ַחִּיים  נֹוֶתֶנת  ֶׁשַהּתֹוָרה  'ְלֹמְצֵאיֶהם'  הּוא 

ֶׁשּמֹוֵצא, ְוֵאיְך ָּדְרׁשּו ִמֶּזה ֲחַז"ל 'ְלהֹוִציא ַּבֶּפה' ֶׁשהּוא ַמְׁשָמעּות ַאֶחֶרת 

ְלַגְמֵרי ִמְּפַׁשט ַהָּפסּוק? 

ַהָּפסּוק  ְּפַׁשט  ֵאיְך  ְמֹאד  מּוָבן  זֹו,  ַּבּתֹוָרה  ַרֵּביַז”ל  ֶׁשל  ֵּפרּוׁשֹו  ִּפי  ַעל 

ָהאֹור  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  הּוא  ָהִעָּקר  ִּכי  ַיְחָּדו,  הֹוְלִכים  ֲחַז"ל  ֶׁשל  ְוַהְּדָרׁש 

ֶאת  ְלַבֵּטל  ֵאיְך  ְלַחֵּפׂש  הּוא  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ָהאֹור  ְוִעַּקר  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל 

ִהְצִליַח  ְלִמי  ַחִּיים  ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהָּכתּוב  ְּפַׁשט  ֶׁשֶּזה  ַהַהְסָתּרֹות,  ָּכל 

ִלְמֹצא ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ה' ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה. ֲאָבל ֲחַז"ל ׁשֹוֲאִלים, ֵאיְך זֹוִכים 

ְלָכְך ִלְמֹצא ֶאת ַחי ַהַחִּיים ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה, ְלָכְך ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל 'ְלמֹוְצֵאיֶהם 

ְיֵדי  ַעל  ְוַהֵּתיבֹות,  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ְּבֶפה  ֶׁשּמֹוִציִאים  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְּבֶפה', 

ַהַחִּיים  ְמִציאּות  ְלתֹוְך  ֹּפה  ַהַּמְלכּות  ְלתֹוְך  ַהַחִּיים  ֶאת  ַמְמִׁשיִכים  ֶזה 

ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשל ַהַהְסָּתָרה.

ִנְמָצא ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַמְמִׁשיִכין ֲאִריכּות ָיִמים, ְוָאז זֹוֶכה 

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִחּיּות  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ְוַהֵּׂשֶכל  ַהַּדַעת  ִּכי  ְלַדַעת. 

ִעַּקר  הּוא  ַהֵּׂשֶכל  ִּכי  ְבָעֶליָה",  ְּתַחֶּיה  "ַהָחְכָמה  ז(:  )ֹקֶהֶלת 
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ַהַחּיּות. ְוַעל - ְיֵדי - ֶזה ַהַּדַעת, ְיכֹוִלים ְלָקֵרב ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ִמי 

ֶׁשְּצִריִכין ְלהֹוִכיַח.

2

ְוזֹו ְּבִחיַנת ָׁשבּועֹות. ִּכי ָׁשבּועֹות הּוא ְּבִחיַנת ֵׂשֶכל ָּגדֹול ְוָּגבֹוַּה 

ָהַרֲחִמים  ֹּגֶדל  ִּכי  ְּגדֹוִלים.  ְוַרֲחִמים  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ֶׁשהּוא  ְמֹאד, 

ָּתלּוי ְּבֹגֶדל ַהַּדַעת ַּכַּנ"ל. 'ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה, ִנְרָאה ָלֶהם ְּכָזֵקן 

ָמֵלא ַרֲחִמים' )ְמִכיְלָתא ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ּוָפָרַׁשת ִיְתרֹו, ְוהּוָבא 

ָּתלּוי  ּוָבֶזה  ַהַּדַעת,  ְּבִיּׁשּוב  הּוא  ְוָזֵקן  ִיְתרֹו(.  ָּפָרַׁשת  ְּבֵפַרִׁש"י 

ֹּגֶדל ָהַרֲחִמים ַּכַּנ"ל, ְוַעל ֵּכן ָׁשבּועֹות הּוא ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים 

ְּגדֹוִלים:

ֵאיֶזה ֵׂשֶכל ִמְתַּגֶּלה ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ּוַמה ַּמְׁשָמעּות ַהַהְגָּדָרה  א. 

'ֵׂשֶכל ָּגדֹול ְוָגבֹוַּה ְמֹאד'?

ֶׁשהּוא  ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער  ִנְקָרא  ֶׁשהּוא  ָּגדֹול  ֵׂשֶכל  ִמְתַּגֶּלה  ְּבָׁשבּועֹות 

ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ֻמְסָּתִרים,  ִּבְמקֹומֹות  ַּגם  ִנְמָצא  ֶׁשה'  ֶׁשְּמַגֶּלה  ָּכזֹו  ַּדַעת 

ַאֵחר  ִעְנָין  הּוא  ֶאָּלא  ָעֹמק  יֹוֵתר  ֵׂשֶכל  ֶׁשהּוא  ֹלא  ְוָגבֹוַּה,  ָּגדֹול  ֵׂשֶכל 

ְּבַיַחס  ְוֹלא  ִמְלַמְעָלה,  ֶהָאָרה  הּוא  ַהֲחִמִּׁשים  ֶׁשַּׁשַער  ַּכָּידּוַע  ְלַגְמֵרי, 

למ"ט ְׁשָעִרים ֲאֵחִרים. 

ַהֶּקֶׁשר  ַמהּו  ַהַּדַעת',  ְּבֹגֶדל  ָּתלּוי  ָהַרֲחִמים  'ֹּגֶדל  ֵּפרּוׁש  ַמה  ב. 

ֵּבין ָהַרֲחִמים ְלֵבין ַהַּדַעת?

ְּבַפְׁשטּות ִמְתָּבֵאר ְלֵעיל ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ַּדַעת ְּגדֹוָלה ֶאְפָׁשר ִלְסֹּבל ַּגם 
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ֶלָעִתיד  ְוָלֵכן  ְּבָׁשלֹום,  ִעּמֹו  ִלְחיֹות  ְוֶאְפָׁשר  ִמֶּמּנּו  ְלֵהֶפְך  ֶׁשהּוא  ָּדָבר 

ּוְבִעָּקר  ִמֶּמִּני,  ְלֵהֶפְך  ַמֶּׁשהּו  ַּגם  ֶׁשֵּיׁש  ְלָהִבין  ְוֶאְפָׁשר  ַהַּדַעת  ֶׁשִּתְגַּדל 

ַּכֲאֶׁשר ִמְתַּגָּלה ַהַּדַעת ֶׁשל ה', ֶׁשַהַּדַעת ַהְּפׁשּוָטה ִהיא ֶׁשֵּיׁש ה' ְוָצִריְך 

ֶּשַּׁמְסִּתיר, ֲאָבל ֵיׁש ַּדַעת ְּגבֹוָהה ְמֹאד ֶׁשְּיכֹוִלים  ְלִהָּלֵחם ִעם ָּכל ַמה 

ֶׁשִּנְלָחם  ִּבְׁשִביל  ִמֶּמּנּו  ְלֵהֶפְך  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ֶׁשִּיְהֶיה  ה'  ֶׁשְרצֹון  ְלָהִבין 

ֵיׁש  ְלַמְעָלה  ַהֶּזה  ַהַּדַעת  ֵיׁש  ְוַכֲאֶׁשר  ַמָּמׁש.  ָׁשם  ִנְמָצא  ְוה'  ֶזה  ִעם 

ַהַּדַעת  ּוְכֶׁשִּמְתַּגָּלה  ַלה'.  ָׁשם  ִלְקַרב  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ַעל  ַרֲחִמים  ַּגם 

ַהּזֹו ִמֵּמיָלא ִמְתַּגָּלה ַּגם ֶאְצֵלנּו ַהַהָּכָרה ְּבַרֲחִמים ֶׁשל ה' ִויכֹוִלים ָאנּו 

ְלִהְתַחֵּזק ִּבְמקֹומֹות ָהֵאּלּו.

ַמה ַּמְׁשָמעּות ָהִעְנָין שהשי"ת ִהְתַּגֶּלה ְּכָזֵקן ָמֵלא ַרֲחִמים?  ג. 

ּוַמהּו ַהֻּמָּׂשג ִיּׁשּוב ַהַּדַעת ֶׁשל ַהָּזֵקן? 

ַּדְעּתֹו  ְּבִזְקנּותֹו  ֲאַזי  ַּדְעּתֹו  ְלַהְגִּדיל  ְוָיֵגַע  ֶׁשָעֵמל  ְּבַגְׁשִמּיּות  ָזֵקן  ְּכמֹו 

ְוֶזהּו  ְוכּו',  אֹותֹו  ַמְכִעיִסים  ָהיּו  ֶׁשֶּבָעָבר  ְּדָבִרים  ּוֵמִבין  ָעָליו  ִמְתַיֶּׁשֶבת 

ֵיׁש  ֵכן  ּוְכמֹו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָזֵקן  ַנֲעֶׂשה  ְוהּוא  ַהַּדַעת.  ִיּׁשּוב  ַהִּנְקָרא 

להשי"ת ַּכָּמה ִהְתַּגֻּלּיֹות ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָהָיה ִמְתַּגֶּלה ְּכָבחּור ְוכּו', 

ְוָכֵעת ִמְתַּגֶּלה ְּבָכֶזה ַאֲהָבה ֶׁשל ִּגּלּוי ַּדַעת, ֶׁשִּכְבָיכֹול ֵמִביא ָלנּו ּתֹוָרה 

ִעם ַרֲחִמים ֵאיְך ְלַגּלֹות ַהַהְסָּתָרה ּוְלָהִבין ֶׁשֶּזהּו ָהָרצֹון ֶׁשל ה' ּוְמַקֵּבל 

ַסְבָלנּות ְוכּו', 

ֶׁשה'  זֹו  ַּבֲהָבָנה  ַהּתֹוָרה  ְלַקָּבַלת  ַהֲהָכָנה  ְלַמֲעֶׂשה  ַמִהי  ד. 

ְּבִעְנַין  ַהּתֹוָרה  ִלְתִחַּלת  ִמְתַקֵּׁשר  ְוֵאיְך  ַרֲחִמים?  ָמֵלא  ְּכָזֵקן  ִמְתַּגֶּלה 

ַהְיִדיָעה ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֶאָחד ַמְלכּות?
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ַמְלכּות  לֹו  ְוָנַתן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  הּוא  ֶׁשה'  ַּבֲהָבָנה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל 

ַוֲאִני  ַהַּמְלכּות,  ְּבִדּיּוק  זֹו  ִּכי  ִנְבָהל,  ְוֵאיִני  ַהַּמְסִּתיר,  ַהָּדָבר  ַעל  ִלְׁשֹלט 

צֹוֶפה ְוכּו' ְּכמֹו ֶׁשִהְתָּבֵאר ְלֵעיל.

ֶׁשל  ִמְקֶוה  ְּבִחינֹות  ֶׁשִהיא  ָׁשבּועֹות,  ֶׁשל  ַהִּמְקֶוה  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 

ִּביָנה  ַׁשֲעֵרי  ֵמֲחִמִּׁשים  ָהֶעְליֹון  ַׁשַער  ֶׁשהּוא  ַהֲחִמִּׁשים,  ַׁשַער 

ְוַדַעת  ֵׂשֶכל  ְּבִחינֹות  ֶׁשהּוא  ָׁשבּועֹות(.  ְּבַכָּונֹות  ֶׁשּמּוָבא  )ְּכמֹו 

ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל:  ְּגדֹוִלים  ְוַרֲחִמים  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ְּבִחיַנת  ֶעְליֹון, 

י"ד(:  )ִיְרְמָיה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהָּצרֹות,  ְּבָכל  מֹוִׁשיַע  ַהִּמְקֶוה 

ֶעְליֹון,  ֶחֶסד  הּוא  ִּכי  ָצָרה".  ְּבֵעת  מֹוִׁשיעֹו  ִיְׂשָרֵאל  "ִמְקֵוה 

ֶׁשּמֹוִׁשיַע ִמָּכל ַהָּצרֹות: ְוַעל ֵּכן ַהִּמְקֶוה ְמַטֵהר ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות, 

ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  "ְוָזַרְקִּתי  ל"ו(:  )ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

נ"ה(,  )ַׁשָּבת  ְוכּו'  ָעוֹון'  ְּבֹלא  ִיּסּוִרין  'ֵאין  ִּכי  ְוכּו'.  ּוְטַהְרֶּתם" 

ַהִּיּסּוִרים, הּוא  ּוִמָּכל  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ַהִּמְקֶוה ֶׁשּמֹוִׁשיַע  ֵּכן  ְוַעל 

ְמַטֵהר ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות ּוִמָּכל ַהֲחָטִאים: 

ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהּנּון,  ַׁשַער  ֶׁשל  ִמְקֶוה  ְּבִחיַנת  ָמן,  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 

ַּדַעת ָּגדֹול, ִּכי ַהָּמן ְּבִחיַנת ַּדַעת:

ַמה ַּמְׁשָמעּות ָהִעְנָין ִמְקֶוה ֶׁשל ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים? א. 

ְמֹאד  ִמָּמקֹום  ִנְמָׁשְך  ַּבֹּבֶקר  ָׁשבּועֹות  ֶׁשל  ֶׁשַהִּמְקֶוה  ָּבֲאִריָז"ל  מּוָבא 

ּוְמַקְּבִלים  ִמָּׁשם.  ְּגדֹוָלה  ָטֲהָרה  ְוִנְמֶׁשֶכת  ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער  ֶׁשל  ָּגבֹוַּה 

ֶהָאַרת  ֶׁשהּוא  ַהֲחִמִּׁשים.  ַׁשַער  ֶׁשהּוא  ִמֹּקֶדם  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ַהּזֹו  ַהַּדַעת 
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ֲאִריכּות ַהָּיִמים...

ְוַנְעִּתיק ִמְּלׁשֹונֹו ֶׁשל ר' ָנָתן: ְוַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ִּכי 

ִאם ַעל ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקֶוה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְטִביַלת ַהִּמְקֶוה ֶׁשל ָׁשבּועֹות 

ֶׁשָאז ִנְמָׁשְך ַהָּטֳהָרה ִמָּמקֹום ָּגֹבַּה ְמֹאד, ִמְּבִחיַנת ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים, ְּכמֹו 

ֶׁשּמּוָבא ְּבַכָּונֹות ָׁשבּועֹות. ִּכי ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶזה ְּבִחיַנת ֹׁשֶרׁש ַהַחּיּות 

ָהֶעְליֹון ַּבְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה ְמֹאד, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת רּוחֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח.

ַהָּפסּוק,  ַּפְׁשטּות  ַמה  ָצָרה,  ְּבֵעת  מֹוִׁשיעֹו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֶוה  ב. 

ְוֵאיְך עֹוֶלה ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ֵּפרּוׁש ַרֵּביַז"ל?

מֹוִׁשיָעם  ֶׁשה'  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ֶׁשַהִּתְקָוה  הּוא  ַהָּפסּוק  ַּפְׁשטּות 

ְּבתֹוְך  ִּתְקָוה  ֶׁשּנֹוֵתן  ָהַרֲחִמים  ִּגּלּוי  הּוא  ַהּזֹו  ְוַהִּתְקָוה  ָצָרה,  ְּבֵעת 

ַהַהְסָתּרֹות, ְוַעֵּין ְּבֶהְכֵׁשר ֵּכִלים ד' ְלַהָּלן, 

ְוַרֵּבנּו ְמָבֵאר ִעְנַין ַהִּמְקֶוה ְּבַפְׁשטּות, ִּכי ֵאיְך זֹוִכים ְלַקֵּבל ִּתְקָוה ָּכזֹו ַרק 

ַעל ְיֵדי ַהִּמְקֶוה ַהָּפׁשּוט ַהֶּזה, ְוֹזאת ַּכָּוַנת ַהִּמְקֶוה ְלִהְתַחֵּדׁש ִּבְרצֹונֹות 

ָּכֵאּלּו ְלַקֵּבל ַהַּדַעת ַהֶּזה ֶׁשּמֹוִציא ִמָּכל ַהָּצרֹות.

ַמה ַּמְׁשָמעּות ָהִעְנָין 'ֵעת ָצָרה' ְוֵאיְך הּוא ִמְתַקֵּׁשר ְלתֹוָרה  ג. 

זֹו ֶׁשְּמַגָּלה ֵאיְך ְלָהִאיר ֶאת ה' ְּבָכל ַהַהְסָתּרֹות?

ְלַהֲאִריְך  ָצִריְך  ֶׁשָּׁשם  ְוַהִּצְמצּום  ַהּיֹום  ִעְנַין  ֶׁשהּוא  ַּדְיָקא  ָצָרה  'ֵעת' 

ָיִמים, ְוֶזהּו ְלׁשֹון 'ָצָרה' ֶׁשַּנֲעֶׂשה 'ַצר' ְוָצִריְך ְלַהְרִחיבֹו. ְוִעַּקר ַהָּצרֹות 

ֵהם ַהַּפְרָנָסה ְוַהַּמְחֹלֶקת ְוָכל ַהַהְסָתּרֹות, ְוָכאן ִמְתָּבֵאר ֶׁשֶּזה ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש 

לֹו ֲעוֹונֹות ְוָלֵכן ֵיׁש לֹו ָצָרה, ְוַכֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמָהֲעוֹונֹות ִויַגֶּלה ֶאת ה' ְּבתֹוְך 
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ַהַהְסָּתָרה ִמֵּמיָלא ַּגם ָיָצא ֵמַהָּצָרה, ְוזֹוִהי ַהְיׁשּוָעה ָהֲאִמִּתית. ְוַכֲאֶׁשר 

ָאָדם רֹוֶצה ְּבֹתֶקף ַמְלכּותֹו ָלֵצאת ִמָּכל ַהָּצרֹות, אֹוֵמר ַרֵּבנּו ֶׁשֶּזה ָּתלּוי 

ִּביִציָאה ֵמָהֲעוֹונֹות, ֶׁשִּיְזֹּכר ֶׁשה' ָׁשם ִויַגֶּלה ָׁשם ַּדַעת ְוָאז ִמֵּמיָלא ִיְזֶּכה 

ְלַפְרָנָסה ְּבָנֵקל.

ה'  ֵמֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשּמֹוְנִעים  ַהְמִניעֹות  ֵהם  ַהָּצרֹות  ָּכל  ִעַּקר 

ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת, ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהָּצָרה ַהְּגדֹוָלה ִמָּכל ַהָּצרֹות, )ֶהְכֵׁשר ֵּכִלים 

ד'( ֶׁשֵהם ַהַהְסָתּרֹות ְּבַעְצָמם.

ֶלָעִתיד  ַעל  ְמַדֵּבר  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ֶׁשל  ַהָּפסּוק  ִלְכאֹוָרה  ד. 

ָלבֹוא, ְוֹלא ַעל ַהִּמְקֶוה, ְוֵאיְך ַיֲעֶלה ֶזה ִעם ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַרֵּביַז"ל?

ְוָכאן  ָמִׁשיַח,  ֶׁשל  אֹורֹו  ַהְּגֻאָּלה  אֹור  ֶאת  ֵמִאיר  ַהִּמְקֶוה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 

ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַּדַעת ַהַּצִדיק ֶׁשהּוא ַּדַעת ֶׁשל ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

ְוֵאיְך  ַהִּמְקֶוה,  ְטִביַלת  ִּבְׁשַעת  ְלַכֵּון  ָצִריְך  ְּלַמֲעֶׂשה  ַמה  ה. 

ְלֶעֶצם  ְּבנֹוָסף  ַהָּׁשבּועֹות  יֹום  ֲעבֹוַדת  ָּכל  ֶזה  ֵּבאּור  ִמְתַקֵּׁשר  ְלַמֲעֶׂשה 

ְטִביַלת ַהִּמְקֶוה? )ַעֵּין ִהְלכֹות ֶהְכֵׁשר ֵּכִלים ד'(

ִמְקֶוה הּוא ְלׁשֹון ּתֹוֶחֶלת ְוִתְקָוה, ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהִּתְקָוה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש 

ַעד  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּבָרצֹון  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ַהּמֹוְנִעים  ֶׁשל  ַהִּיּסּוִרים  ִלְסֹּבל  ֹּכַח  ָלנּו 

ְּבֶאֶרץ  ה'  ְּבטּוב  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  ְּבִחיַנת  ֻּכָּלם,  ְלַׁשֵּבר  ֶׁשִּנְזֶּכה 

ַרִׁש"י,  ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכמֹו  ה'.  ֶאל  ְוַקֵּוה  ִלֶּבָך  ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ה'  ֶאל  ַקֵּוה  ַחִּיים 

ִמְקֶוה,  ְטִביַלת  ְיֵדי  ַעל  זֹוִכין  ְוֶזה  ִקּוּוי,  ַאַחר  ִקּוּוי  ְלַקּוֹות  ֶׁשְּצִריִכין 

ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ָאז ַעל ָהָאָדם ֶהָאָרה ּוְקֻדָּׁשה ֵמרּוחֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ֶׁשַעל ְיֵדי 
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ֶזה זֹוֶכה ַאַחר ָּכְך ְלִהְתַּפֵּלל ְוַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ְּבָרצֹון ָחָזק ְוֵחֶׁשק ָחָדׁש. 

ַחִּיים  רּוַח  ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ְּבחּוׁש  ֹרב  ִּפי  ַעל  ֶׁשַּמְרִּגיִׁשין  ּוְכמֹו 

ָהָרצֹון  ֹּגֶדל  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְּקדֹוָׁשה  ִמְקֶוה  ְטִביַלת  ְיֵדי  ַעל  ִּדְקֻדָּׁשה  ְוֵחֶׁשק 

ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָהֱאֶמת,  ִמן  ִלְנטֹות  ְּבִלי  ַהֹּכל  ִלְסֹּבל  ִמְתַּגְּבִרים  ְוַהֵחֶׁשק 

ַיֲעֹזב  ֹלא  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ְוַהִּתְקָוה  ְּבַהּתֹוֶחֶלת  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ְלִהְתַחֵּזק  ַרק 

ֶאת ַהֲחֵפִצים ְּבָהֱאֶמת ְויֹוִׁשיֵעם ְּבַוַּדאי ְלַמַען ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

ְמַׁשְּבִרים ָּכל ַהְּמִניעֹות ְוַכַּנ"ל. 

ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ִהְפִליג ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמֹאד ְּבֶׁשַבח ַמֲעַלת ָטֳהַרת ִיְשָֹרֵאל 

ַעל - ְיֵדי ַהִּמְקֶוה ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבִּמְׁשָנה סֹוף יֹוָמא, ָאַמר ַרִּבי 

ֲעִקיָבא, ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם 

ַמֲעַלת  ִּכי  ְוכּו'",  ה'  ִיְשָֹרֵאל  "ִמְקֵוה  ְואֹוֵמר,  ְוכּו'.  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֲאִביֶכם 

ָלֶזה  ֶׁשּזֹוִכין  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֵריֶהם   - ְמֹאד  ּוְגדֹוָלה  ֲעצּוָמה  ִמְקֶוה  ְטִביַלת 

ְוַכַּנ"ל:

ְוֶזה ֶׁשָאַמר ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְּבֵסֶפר ָהא"ב: ֶׁשּטֹוב 

ֶזה  ְיֵדי   - ְוַעל  ִלְנֹׁשם,  יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ַעד  ַהַּמִים,  ַּתַחת  ַּבִּמְקֶוה  ֵליֵׁשב 

ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת  ָחָזק,  ְּבָרצֹון  ַעְצמֹו  ְלַבֵּטל  ְצִריִכין  ִּכי  ִּדיִנים,  ִמְתַּבְּטִלין 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקֵּבל ַעל - ְיֵדי ַהִּמְקֶוה רּוַח ֲחָדָׁשה ִּדְקֻדָּׁשה ְוַכַּנ"ל. ְוַעל 

ַהְמִניעֹות  ָּכל  ִעַּקר  ִּכי  ַהְמִניעֹות,  ֶׁשֵהם  ִּדיִנים,  ְמַבְּטִלין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֵּכן 

ֵהם ַעל ְיֵדי ִּדיִנים. ְוַעל ֵּכן ְמַבְּטִלין אֹוָתם ַעל ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקֶוה, ִּבְפָרט 

ְּכֶׁשּׁשֹוֶהה ַּכַּנ"ל, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ָרצֹון ָחָזק ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 

)ִלּקּוֵטי  ַּכַּנ"ל:  ַהֹּפַעל  ֶאל  ִמֹּכַח  ְלהֹוִציא  ְוזֹוִכין  ַהְמִניעֹות  ָּכל  ְמַׁשְּבִרין 
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ֲהָלכֹות ֶהְכֵׁשר ֵּכִלים ד' – כ'(

ְלִהְתַחֵּזק  ַהִּמְקֶוה  ֶׁשל  ַהֹּמִחין  ְלַקֵּבל  ַהָּׁשבּועֹות,  יֹום  ֲעבֹוַדת  ְוֶזהּו 

ִלְטֹּבל  ַמְלכּות  ֹעל  ְלַקֵּבל  ַהַהְסָתּרֹות  ָּכל  ְלַגּלֹות  ְוִכּסּוִפים  ָּבְרצֹונֹות 

ְלֵׁשם ֵּגרּות, ֹצֶפה ְנַתִּתיָך ְוכּו' ְּבַגֲאָוה ְוִחּזּוק ָעצּום ְוכּו'.

ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ֲאִכיַלת 'ָמן' ְלֵבין ַהִּמְקֶוה? ו. 

ְּבָנֵקל,  ַּפְרָנָסה  ֶׁשּנֹוֵתן  ַהַּדַעת  ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער  הּוא  ַהָּמן  ֲאִכיַלת 

ְוַהַּדַעת  ַהַּפְרָנָסה,  ִטְרַּדת  ֶׁשל  ִּבְלּבּוִלים  ְּבֹלא  ֶּבֱאמּוָנה  ֶׁשאֹוֵכל  ְוַהְינּו 

ַהֶּזה ְמַקְּבִלים ְּבִמְקֶוה.

חֹוִרים  ֶּבן  ֶׁשַּמְלֵּכְך  ֶאֶרץ  'ַאְׁשֵריְך  ַהּתֹוָרה  ְּתִחַּלת  ֶׁשל  ַהָּפסּוק  ְוֶזהּו 

ְוָאז  חֹוִרין  ֵּבן  ֶׁשהּוא  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ְמַדֵּבר  ֶׁשָּׁשם  ֹיאֵכלּו'  ָּבֵעת  ְוָׂשַרִיְך 

ַהָּׂשִרים אֹוְכִלים ַּבְּזַמן ּוַמְנִהיִגים ַהְּמִדיָנה ָּכָראּוי, ְוֶזהּו 'ָהֵעת' ֶׁשאֹוְכִלים 

ַּבְּזַמן ְּבִלי ְׁשטּות ֶׁשל ְרִדיַפת ַהַּפְרָנָסה.
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ַחְברּוָתא
9

ְלִלּמּוד ִלּקּוֵטי ֲהָלכוֹת 

בּועוֹת ל ַחג ַהשָּׁ ִעְנָין שֶׁ בְּ
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"ַהַחְברּוָתא"

בּועֹות ָ ְבֵרי מֹוָהָרָנ"ת ַעל ַחג ַהּשׁ ִלּמּוד ָנִעים ִמּדִ

ָבר ַתח ּדָ ּפֶ

יֹום  ֶׁשל  ְּבִעְנָינֹו  ְודֹוְרִׁשין  ֶׁשִּיְהיּו ׁשֹוֲאִלין  ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהם  "ֹמֶׁשה תיקן 

ִהְלכֹות ֶּפַסח ְּבֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ַּבֲעֶצֶרת ְוִהְלכֹות ַחג ְּבַחג". 

ַהְּכִלי ְלַקֵּבל ְקֻדַּׁשת ַהּמֹוֵעד הּוא, ַעל ְיֵדי ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת ֶחְלִקי ַהּתֹוָרה 

ְוֵהן  ּוִמְדָרִׁשים,  ֲחַז"ל  ַמַאְמֵרי  ַהֲהָלָכה,  ְּבִלּמּוד  ֵהן  ַלּמֹוֵעד.  ַהְּקׁשּוִרים 

ֶׁשל  ַמהּותֹו  ְּפִניִמּיּות  ֶאת  ַהְמַלְּמִדים  ַהַּצִּדיִקים  ִסְפֵרי  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל 

ַהּמֹוֵעד.

ֶאָּלא ֶׁשָּכאן ָצִריְך ְלעֹוֵרר, ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַּכֲאֶׁשר לֹוְמִדים ֲהָלָכה, ְמַנִּסים 

ָּכָראּוי,  ֶהָחג  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ִּבְׁשִביל  ַהֲהָלָכה,  ֶאת  ֵהיֵטב  ְלָהִבין  ְלַדֵּיק 

ּוְמַיְּׁשִבים ֶאת ַהַּדַעת ָלִׂשים ֵלב ִלְפָרֵטי ַהֲהָלָכה. ַאְך ַּכֲאֶׁשר ְמַדְּבִרים 

ֶאת  ֶׁשַּיְלִהיב  ֵסֶפר  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשְרִגיִלים  ֲהֵרי  ַהַּצִּדיִקים,  ִסְפֵרי  ִלּמּוד  ַעל 

ֵאׁש  ְּבַׁשְלֶהֶבת  ַהֵּלב  ֶאת  ֶׁשַּיְדִליקּו  ַחִּמים  ְּבִדּבּוִרים  ַאַחת,  ְּבַבת  ַהֵּלב 

ְלַהְרִּגיׁש ֵּתֶכף ֶאת ָהאֹור ְוַהְּדֵבקּות ֶׁשֵּיׁש ְּבאֹותֹו ַהּמֹוֵעד.

ַהּמֹוֵעד,  ִלְפִניִמּיּות  ְלִהְתַחֵּבר  ַמְצִליִחים  ֹלא  ֲאָנִׁשים  ֲאֶׁשר  ַהִּסָּבה  ְוזֹו 

ִּכי ְמַחִּכים ְלִרְגֵׁשי ִהְתַלֲהֻבּיֹוֹת ִחיצֹוִנּיֹות ֶׁשֹּלא ָּתִמיד ִנְדָלִקים, ְוַגם ִאם 

ִנְדָלִקים, ֲהֵרי ֶׁשֵהם ִנְכִּבים ַּדי ִמֵהר.
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ַרֵּביַז”ל ִהְתַיֵחס ַּפַעם ְלִעְנַין ַהְּנִסיָעה ַלַּצִּדיק, ְוָאַמר: 'ַאל ִּתְהיּו ְּכמֹו ֵאּלּו 

חֹוְזִרים',  ְוָלָּמה  ַלַּצִּדיק  נֹוְסִעים  ָלָּמה  יֹוְדִעים  ְוֹלא  ַלַּצִּדיק  ֶׁשּנֹוְסִעים 

'ָלָּמה  ּוְבִעָּקר  נֹוְסִעים,  ָלָּמה  נֹוְסִעים,  ְלָאן  ֶׁשֵּנַדע  ָרָצה  ֶׁשַרֵּביַז”ל  ֲהֵרי 

חֹוְזִרים'?!

ְצִריִכים  ָּכְך  ּוְלֵׁשם  ָחָדׁש,  ְלָמקֹום  אֹוָתנּו  ְלָקֵרב  ָאמּור  מֹוֵעד  ָּכל 

ִלְלֹמד, ְלַחֵּפׂש ָמה ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל ֶהָחג, ְוָלֶזה ֵיׁש ָלנּו ּתֹורֹות ִנְפָלִאים 

ֵלב  ָלִׂשים  ַסְבָלנּות,  ְקָצת  ּדֹוְרִׁשים  ֶׁשֵהם  ֶאָּלא  ָלנּו,  ִּגּלּו  ֶׁשַהַּצִּדיִקים 

ַמה ָּכתּוב ְּבאֹוָתן ּתֹורֹות, ְוֹלא ְלַחֵּפׂש ַרק ֶאת ַהִּמִּלים ַהְמַחְּממֹות ֶאת 

ַהַּמְלִהיִבים  ַהִּדּבּוִרים  ֵּבין  ַהִּנְמָצִאים  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ַּדְוָקא  ֶאָּלא  ַהֵּלב, 

ֶאת ַהֵּלב. 

ְוִכי ַרִּבי ָנָתן ָז"ל ֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלְכֹּתב ֵסֶפר ָּפׁשּוט יֹוֵתר, ִעם ִּפְתָּגִמים 

ְוָכַתב  ָּכַתב  הּוא  ֹזאת  ְּבָכל  ָלָּמה  ֶהָחג?  ִלְכבֹוד  ֶנְחָמִדים  ְו'ֹואְרִטים' 

ִעְנָין  ְּבֶזה  לֹו  ֶׁשָהָיה  ַּכִּנְרֶאה  ֶהָחג?  ִעְנַין  ֶאת  ְלָבֵאר  ְׁשֵלִמים  ְּדרּוִׁשים 

ֶאָּלא  אֹוֵמר.  ֶּׁשהּוא  ְלַמה  ֵלב  ְוָנִׂשים  ַּבְּפִניִמּיּות,  יֹוֵתר  ְקָצת  ֶׁשִּנְלַמד 

ֶׁשָּכאן אֹוֵמר ָהָאָדם, ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהְרֵּבה ֻמָּׂשִגים, ַאְך ַהִאם ֶּבֱאֶמת ִאי 

ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּכלּום? 

ָהָבה ִנְקָרא ֶאת ַהַהְדָרָכה ֶׁשל ר' ָנָתן ְּבַעְצמֹו, ַּבַהְקָּדָמה ֶׁשָּכַתב ְלֵסֶפר 

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, ּבֹו הּוא ִמְתַחֵּנן ֵאֵלינּו ִלְקֹרא ְלַאט ְלַאט ָּכל ֶקַטע, ְוֹלא 

ִלְהיֹות ָּבהּול ִלְגֹמר ֶאת ַהֹּכל, ֶאָּלא ָלִׂשים ֵלב ַאַחר ָּכל ֶקַטע ַמה ֶּנֱאַמר 

ַּבֶּקַטע ַהֶּזה, ְוַרק ַאַחר ָּכְך ְלַהְמִׁשיְך ַלֶּקַטע ַהָּבא ּוְלַקֵּׁשר ֹזאת ַלֶּקַטע 

ַהּקֹוֵדם:
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ְוִכְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוש: ְוֶזה ָהִעְנָין ְצִריִכין ְּבֵני ַהְּנעּוִרים ֵליַדע ְמֹאד, ְוחֹוָבה 

ַעל מֹוֵריֶהם ְוַרֵּביֶהם ְלהֹוִדיָעם ֹזאת ְלַבל ִיְתַּבֲהלּו ְוִיְפֲחדּו ְּכָלל ִמְּדרּוׁש 

ְמַעט.  ְמַעט  ַּכֵּסֶדר  ָעָליו  ְוִלָּבם  ֵעיֵניֶהם  ָיִׂשימּו  ַרק  ָארְֹך,  ִחּדּוׁש  אֹו 

ְוִיְקְׁשרּו ִּבְתִחָּלה ִעְנָין ֶאָחד ַעד ֶׁשָּיִבינּו אֹותֹו ְקָצת, ְוַאַחר ָּכְך ֵיְלכּו ְלַהָּלן 

ְלִעְנָין ַעד ֶׁשִּיְגְמרּו ַעּמּוד אֹו  ְּבַהְדָרָגה ֵמִחּדּוׁש ְלִחּדּוׁש, ּוֵמִעְנָין  ַּכֵּסֶדר 

ַּדף ֶאָחד. ְוֵכן ֵיְלכּו ַּכֵּסֶדר ְּבָכל ַּפַעם ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְּבִלי ֶּבָהָלה ּוִבְלּבּול. 

ְלָהִבין ֲאִפּלּו ְּדרּוׁש ָארְֹך ְמֹאד,  ְויּוְכלּו  ְוָאז ָיבֹואּו ַעל ְמקֹוָמם ְּבָׁשלֹום 

ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ֻמְפָלג ְּביֹוֵתר. 

ְוֻהְכַרְחִּתי ְלַהְזִּכיר ֹזאת ָּכאן, ֵמֲחַמת ֶׁשְּבִסְפֵרנּו ְּתִהָלה ָלֵאל, ָהֲאִריכּות 

ָמצּוי ָּבֶהם ְמֹאד ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, ַעל ֵּכן ָּבאִתי ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהְמַעֵּין ְלַבל 

ְיַבֲהלּוהּו ַרְעיֹוָניו, ַרק ֵיֵלְך ַּכֵּסֶדר ְּבַהְדָרָגה ֵמִעְנָין ְלִעְנָין, ְוָאז ֵיֵלְך ָלֶבַטח 

ַּדְרּכֹו, ְוָאז ִאם ָיִשֹים ִלּבֹו ֵהיֵטב ָיִבין ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשִּנְרֶאה ַלֲאִריכּות ְּדָבִרים, 

ַהֹּכל ִנְצָרְך ֶאל ֵּבאּור ָהִעְנָין ְמֹאד, ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַמה ֶּׁשִּנְדֶמה 

ַלֲאִריכּות הּוא ַרק ְּבַהְׁשָקָפה ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם ֶׁשְּמִשֹיִמין ֵלב ְלָהִבין ָהִעְנָין 

ֵהיֵטב ַלֲאׁשּורֹו, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלין ְלַהָּלן יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּוְמִׂשיִמין 

ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֶאל ַהְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִרים ָׁשם ַעד ֶׁשְּמִביִנים אֹוָתם ֵהיֵטב, ֲאַזי 

רֹוִאים ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָחַזְרִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ָחֵסר ֲעַדִין ַהְרֵּבה ַמה ֶּׁשָהיּו 

ְצִריִכין עֹוד ְלָבֵאר יֹוֵתר. 

2

ּבֹו  ָז"ל,  ָנָתן  ר'  מֹוֵרנּו  ֶׁשל  ִנְפָלָאה  ֲהָלָכה  ָלַקְחנּו  ְלַמֲעֶׂשה,  ְוָלֵכן 

ְלַמָּטה  ּוֵבַאְרנּו  ֶקַטע,  ֶקַטע  ְוָקָראנּו  ָׁשבּועֹות,  טֹוב  יֹום  ִעְנַין  ְמָבֵאר 
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ְוַגם  ָקָצר  ִסּכּום  ַּגם  ַהֶּקַטע,  ֵמאֹותֹו  ָלנּו  ּיֹוֵצא  ַמה  ֶקַטע  ָּכל  ַּבֶהָערֹות, 

ְמַדֵּבר  ֵאינֹו  ִּבְתִחָּלה  ְוָאְמָנם  ִמֶּמּנּו.  ִלְלֹמד  ֶׁשִאְפֵׁשר  ְלַמֲעֶׂשה  ָהֵעָצה 

ֶאָּלא  ִמָּׁשבּועֹות,  ְלַדֵּבר  עֹוֵבר  ְּבֶהְמֵׁשְך  ַאְך  ָׁשבּועֹות,  טֹוב  יֹום  ַעל 

ֶׁשָּצִריְך ִּבְׁשִביל ֶזה ְלָהִבין ַּגם ֶאת ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון. ַאְך ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, 

ְדרּוָׁשה ְקָצת ַסְבָלנּות, ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ִנְצָמד ְלֹאֶפן ַהְּדרּוׁש ֶׁשל מֹוָהָרָנ"ת 

ִלְזּכֹות  יּוַכל  ִּבְפִׁשיטּות,  ֶקַטע  ֶקַטע  ְלָהִבין  ּוְמַנֶּסה  ְלסֹוף,  ִמְּתִחָּלה 

ִּבְלּבּוִלים  ֵמַהְרֵּבה  אֹותֹו  יֹוִציא  ִמֵּמיָלא  ֲאֶׁשר  ְלַגְמֵרי,  ָחָדׁש  ְלֹמַח 

ּתֹוָבנֹות  ַעל  ְּבנּוִיים  ַהִּבְלּבּוִלים  ֶׁשרֹוב  ֵמֲחַמת  ְלהֹוִציָאם,  ֶׁשָּקֶׁשה 

ּוַמְסָקנֹות ֶׁשָאָדם ָּבָנה ְלַעְצמֹו ְּבֶמֶׁשְך ְיֵמי ַחָּייו ַעל ָּבִסיס ֶׁשל ְיסֹודֹות 

ֻמְטִעים ְוִׁשְקִרִּיים, ְוִכְמַעט ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ְלהֹוִציָאם ֵמָהָאָדם, ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 

ֶׁשַּיְכִניס ְלֹמחֹו ְּדרּוׁש ָקדֹוׁש ֶׁשל ִּגּלּוי ַּדַעת ַּבֲעבֹוַדת ה', ֶׁשִּנְתַּגָּלה ְלאֹור 

ִמַּמה  ַאֶחֶרת  ְקָצת  ַלֲחֹׁשב  ַמְתִחיל  ַהֹּמַח  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיִקים, 

ֶּׁשָרִגיל ַלֲחֹׁשב – ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ה'. 

***
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ן ד' א ּוַמּתָ ִהְלכֹות ַמּשָׂ

ִמּׁשּום  ְוכּו'  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ִעם  ִמְּלִהְׁשַּתֵּתף  ִיָּזֵהר  ּוַמָּתן.  ַמָּשא  ִעְנַין 

ְוֵׁשם ְוכּו' ֹלא ַתְזִּכירּו ֹלא ִיָּׁשַמע. )ַּכְמֹבָאר ָׁשם ְּבֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן קנו(:

ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוכּו' ְּבִסיָמן עו, ַעֵּין ָׁשם ָּכל 

ַהּתֹוָרהא:

א. הנה דרכו של ר' נתן שהדרושים שלו בנויים על פי תורה בליקוטי מוהר"ן, ולכן 
בתחילת כל דרוש בליקוטי הלכות, הוא מקצר את התורה של רבינו ז"ל. ופעמים 
שדווקא הקיצור של התורה מהווה מניעה גדולה להכנס לתוך הדרוש של ר' נתן 
מחמת שאין ברור ללומד כל הפרטים של התורה, וגם שיש שם מושגים גבוהים, 
ולכן אם אין לך סבלנות ללמוד את הקיצור של התורה, תתחיל מהקטע של תחילת 
דברי ר' נתן בעצמו, ואפילו שיחסר לך הבנה בכמה נקודות מהתורה, בכל זאת 
כדי  תוך  רבינו  תבין חלקים מהתורה של  פעמים  וגם  דברים,  להבין הרבה  תוכל 

ביאורו של ר' נתן.

ואכן בשביל  בוודאי מומלץ שתתאמץ קצת ללמוד את הקיצור של התורה,  אך 
לעזור לך, באתי ללימוד המשותף שלנו, מוכן עם הביאור של התורה. וסדרתי את 
הקיצור של התורה לפי אותיות, וביאור קליל על הקיצור ]רק מה שנוגע להבנת 
דברי ר' נתן[, וזה בוודאי יסייע לך בלימוד הדרוש של ר' נתן ז"ל. אבל שוב, גם 
אם לא תבין כל כך את הקיצור של התורה, אל תבהל להכנס לתוך דברי ר' נתן, 

כי בוודאי תוכל להבין משם הרבה דברים.

תמצית התורה בליקוטי מוהר"ן שעליו סובב הלכה נפלאה זו: תורה זו לא כתבה 
ר' נתן כשאר תורות, אלא כתבה אחד החברים, ולא נכתבה באופן מסודר, אבל 
ויסודות גדולות מאוד בענין הבטחון בהשי"ת, והבטחון  נוראות,  יש בה הקדמות 

שצריך גם בעבודת ה'. 

יסוד התורה

א[ לא נוכל לבאר כאן כל התורה, אבל הכלל מה שיוצא מתורה זו הוא: שאדם 
יכול לפעול תיקון נורא על ידי שמתחזק לבטוח בהשי"ת. כי באמת השי"ת משפיע 
יגיע באופן  יכול להיות שהשפע  תמיד שפע מלמעלה, אבל כאשר אין כלי, אזי 
והזמן שלא צריך אותו. והוא מה שכתוב 'ואתה נותן להם את אכלם בעיתו', שצריך 
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לקבל את השפע בזמן שצריך, אבל כאשר מתחזק לחשוב מבטחון, אזי הוא עושה 
כלי ומגיע השפע בעתו ובזמנו, כי זאת צריך לדעת שהמחשבה של בטחון אינה 
מחשבה של חיזוק בעלמא שאז אדם יכול לומר לעצמו שאינו צריך להתחזק או 
שאינו רוצה להתחזק, כי באמת כל מחשבה של בטחון הוא עושה ופועל ממש את 
הכלי להמשכת השפע, וצריך לזכור זאת, ולעבוד על כח המחשבה, לחשוב חזק 

מאוד מחשבות של בטחון.

ולשם כך חשוב מאוד להבין את הענין, מה פועל המחשבה, כי ככל שיבין איך 
המחשבה פועלת בענין הבטחון, כך באמת יהיה יכול לבטוח, כי יש בזה יסו גדול 

מאוד, שהוא כלל יסודי ביותר גם לעבודת ה'.

הבנת עומק ענין הבטחון

ב[ ובשביל להבין זאת צריך לדעת איך פועל כח הראיה בגשמיות, כי כח הראיה 
הגשמי פועל בצורה שיש אור ישר ואור חוזר, והיינו שהעיניים מסתכלות על דבר 
מסוים, ושולחות כח של אור ישר, וכח הראיה פוגע בדבר שרוצה לראות, וכך חוזר 

כח הראיה לאדם, ואז האדם יכול לדעת מה שראה. 

יכול לראות, אף שלכאורה עבר  נגד העיניים, אינו  ולכן כשעובר דבר במהירות 
אותו הדבר לנגד עיניו, ולמה אינו רואה את מה שעומד מול עיניו, אלא הוא מה 
זמן לכח הראיה  היה מספיק  זאת לא  בכל  עיניו,  לנגד  שאמרנו, שאפילו שעבר 
לשלוח את הכח הראיה שלו ולפגוע בדבר שרצה לראות, וחזור אליו באופן שיהיה 

יכול להתרכז בדעתו במה שרואה. 

שרואה,  מה  בבירור  רואה  אינו  אזי  למרחקים  מסתכל  אדם  כאשר  לדוגמא  או 
מחמת שכח של האור ישר שיש לו בעיניו, אינו פוגע בדבר שרוצה לראות, וכך 

אין אור חוזר. 

ג[ וכמו כן צריך לדעת, שכל המציאות הזו של משכת השגחת אור ה' לעולם, הן 
והיינו  חוזר.  ואור  ישר  גשמי, הוא באופן של אור  והן שפע  רוחני  המשכת שפע 
שבוודאי השי"ת משגיח ומסתכל תמיד על העולם, אלא שהשפע יורד באופן של 
השגחה והסתכלות מלמעלה למטה באור ישר, וכאשר כח ההסתכלות של השי"ת 
מה  רואה  והשי"ת  חוזר,  אור  נעשה  אזי  הזה,  בעולם  דבר  באיזה  פוגע  כביכול, 

שהאדם צריך, וכך יורד שפע מה שצריך. 

ואין צריך לבאר שהדברים האלו הם רק בשביל לשבר את האוזן, כי דברה תורה 
בלשון בני אדם, כי בוודאי שלא שייך אצל השי"ת ראייה וכו', ומשמעות הדבר 
למעשה הוא, שכאשר יהודי מעמיד את עצמו קרוב להשי"ת, ומסתכל אליו, כך 
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ָעָליו סֹוֶבֶבת ֲהָלָכה זֹו ְמִצית ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּתַ

ְוכּו'.  ַהחֹוֵזר  ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  הּוא  ֶׁשִהְסַּתְּכלּות  ִמָּׁשם  ְמֹבָאר 

ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו'  ְיֵיָדע,  ִמֶּמְרָחק  ְוָגֹבַּה  ִיְרֶאה  ְוָׁשָפל  ה'  ָרם  ִּכי  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 

ַהִהְסַּתְּכלּות ַנֲעֶׂשה ְּכִלי, ְּדַהְינּו ְּגבּול ּוְזַמן. ִּכי ֹקֶדם ֶׁשרֹוֶאה ַהָּדָבר הּוא 

ְּבֹלא ְּגבּול. ְוַעל ְיֵדי ַהִהְסַּתְּכלּות ֶׁשרֹוֶאה ַהָּדָבר ְוֶנֱחָקק ְּבַדְעּתֹו ַעל ְיֵדי 

הּוא  ַהִּבָּטחֹון  ִּכי  ַהִּבָּטחֹון,  ַמֲעַלת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְוכּו'.  ְּגבּול  לֹו  ַנֲעֶׂשה  ֶזה 

כביכול כח הראייה של השי"ת פוגע בו, וחוזר אליו יתברך והשי"ת רואה ומשפיע 
לו מה שצריך. וזהו מעלת ישראל שיש להם את הכח הזה, לעמוד מול ה' ולהסתכל 
אליו, ולהתדבק בו, וכך נמצא שהאור ישר של ה' פוגע בהם כביכול, וממילא נעשה 
אור חוזר. כי על ידי שרואים ומסתכלים באמונה על השגחת ה' בכל עת ובכל פרט, 

כך נעשה באמת שלמות ההשגחה מלמעלה. וכך נמשך פרנסה לעולם. 

בטחון בעבודת ה'

ד[ ואחר שנבין ענין זה בגשמיות, נוכל להמשיך להבין את היסוד הגדול לעבודת 
ה', כי בעבודת ה' צריך גם בטחון, להסתכל על ה' בכל מצוה שעושה, ולהאמין 
חזק שהשי"ת מסתכל עליו, וכפי שמאמין בזה, כך כביכול השי"ת רואה אותו יותר 
כיצד הוא עושה את המצוה, ולפי זה, נמשך עליו שפע של דביקות ושפע רוחני 
שיכול להרגיש או להשיג את פנימיות המצוה. כי כמו שענין זה מובן לענין בטחון 

שצריך להמשיך שפע גשמי, כך גם נמשך המשכת חיות והצלחה בעבודת ה'. 

צריך  ואזי  להשי"ת,  בנפש  גדול  צמאון  פעמים  הרבה  לאדם  שיש  הסיבה  וזה 
להרוות הצמאון, להתחזק לבטוח ולהאמין, שהשי"ת מסתכל ומשגיח על המצווה 
והמעשה טוב שעושה. וכך נעשה אור חוזר מהעבודה, ואפשר להמשיך שפע של 
דביקות הבורא בעבודה עצמה, על ידי כל מצוה לפי הסוד המתגלה באותו המצוה.

ה[ וכפי הנראה שמוהרנ"ת ראה ביסוד זה חידוש עצום בעבודת ה', עד שהאריך 
'אור  לבארו בהלכה שלמה, איך ללחום תמיד להחזיק את המחשבה להיות עם 
חוזר' המסתכל ובוטח בהשי"ת. והוא חידוש נפלא שמיישב את כל ההבנה והמושג 
המצבים  את  לעבור  חיזוק  דרך  הוא  שהבטחון  בעולם  שנדמה  מה  בטחון,  של 
הקשים, ובהלכה זו יתגלה חדשות שבאמת המחשבות של הבטחון הם הם אשר 

משפיעות את השפע, הן שפע גשמי, והן שפע רוחני, וכמו שהולך ומבאר.



קנו

שאל בני - חג השבועות

ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּכלּות, ְּבִחיַנת ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיְך 

ֶׁשהּוא  ַאְך  ָּתִמיד  ִמְּלַמְעָלה  יֹוֶרֶדת  ַהַהְׁשָּפָעה  ִּכי  ְוַהַּפְרָנָסה  ַהֶּׁשַפע 

ְלַאַחר  לֹו  ָיבֹוא  ַעְכָׁשו  ֶׁשָּצִריְך  ֶׁשַהָּדָבר  ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ּוְזַמן.  ְּגבּול  ְּבֹלא 

ַּכָּמה ָׁשִנים ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַהִּבָּטחֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּכלּות ַלה' ִיְתָּבַרְך. 

ַעל ְיֵדי ֶזה עֹוֶׂשה ְלַהַהְׁשָּפָעה ְּכִלי, ְּדַהְינּו ְּגבּול ּוְזַמן ֶׁשָּתֹבא ַהַהְׁשָּפָעה 

ְּבֵעת ֶׁשָּצִריְך. 

ְוֶזהּו, ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו. ִּכי ַעל 

ְיַׂשֵּברּו,  ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  ְּבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְּבִבָּטחֹון  ַהִהְסַּתְּכלּות  ְיֵדי 

ְּדַהְינּו  ַּדְיָקא,  'ְּבִעּתֹו'  ְּבִעּתֹו,  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל 

ְּבִחיַנת ְּגבּול ּוְזַמן, ִּכי ַהִהְסַּתְּכלּות עֹוָׂשה ְּכִלי ַּכַּנ"ל, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמֲעַלת 

ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוְזַמן  ְּגבּול  עֹוִׂשים  ֵהם  ִּכי  ְלַצִּדיִקים.  ִהְתָקְרבּות 

ְוָהֲעבֹוָדה ָּכָראּוי ְלִפי ֶעְרּכֹו ִּבְגבּול ּוִבְזַמן. ֶׁשַעל ֶזה ִהְתַּפֵּלל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 

ֱאֹלִקים.  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי  ְוכּו'  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו 

ְּכִלי  ִּבְבִחיַנת  ְּדַהְינּו  ְרִאָּיה,  ִּבְבִחיַנת  ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשִּתְהֶיה  ַּדְיָקא  'ְוֵאָרֶאה' 

ּוְגבּול ּוְזַמן, ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב:

ִנְכְּתָבה  ֶׁשֹּלא  ַהֲחֵבִרים  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  ַהֹּזאת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ָאְמָנם  ָהַאף  ִּכי 

ָיֶפה ְּכָלל. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהְמַדְקֵּדק ּוְמַעֵּין ָּבּה ִיְמָצא ַּגם ָׁשם ַהְקָּדמֹות 

ְוִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים ִּכי ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשָּיָצא ִמִּפי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, 

ָעֹמק ְונֹוָרא ְמֹאד:



קנז
חברותא

ר ְואֹור חֹוֵזר ם אֹור ָיׁשָ ן ֵיׁש ּגַ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ

א( ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמָּשא ּוַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה, ִּכי ִעַּקר ַהַּמָּשא ּוַמָּתן הּוא ִּבְׁשִביל 

ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחיַנת ֹּכַח ָהְראּות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּתְהֶיה 

ִנְמֶׁשֶכת ָעֵלינּו ִּבְׁשֵלמּות ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור 

ַהחֹוֵזר ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּכִלי ְלַהֶּׁשַפע ֶׁשָּתֹבא ָּבֵעת ּוַבְּזַמן ַּכַּנ"לב.

ִּכי ָּכל ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ֵאינֹו ִנְגָמר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשּנֹוְׂשִאים 

ְונֹוְתִנים ֶזה ִעם ֶזה ֶׁשֶּזה נֹוֵתן ָלֶזה ָמעֹות אֹו ֵחֶפץ ְּפלֹוִני ַוֲחֵברֹו נֹוֵתן לֹו 

ֲחִליפֹו ֵחֶפץ ַאֵחר ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר, ִּכי 

ָּכל ֶאָחד ַמְמִׁשיְך ִׁשְפעֹו ַלֲחֵברֹו ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְוַאַחר ָּכְך הּוא 

ב. ר' נתן מבאר כאן, שעל ידי משא ומתן אפשר להמשיך כח של השגחה, כי על 
ידי משא ומתן שיש בין שני בני אדם, יש גם התיקון של אור ישר ואור חוזר, שאחד 
משפיע ואחד מקבל ומחזיר, ונמצא שיש במשא ומתן את אותו הכח שיש בעבודת 

הבטחון, אור ישר ואור חוזר. 

היפך  הוא  ומתן  המשא  עסק  בפשטות  שהרי  הדברים,  קשרי  את  לבאר  ויש 
ההתחזקות בבטחון בהשי"ת, ואיך מקשר הדברים?

אלא שבזה מחדש חידוש עצום בכל הבנת עסק הבטחון בהשי"ת. כי פעמים הכלי 
שעל ידו נמשך השפע, הוא דייקא על ידי משא ומתן יחד עם אמונה בהשי"ת, 
והיינו להאמין בעת המשא ומתן שבאמת השי"ת נמצא ומחדש את עולמו ונתן לנו 

את התורה, ויש סיבה ותיקון שצריכים לתקן בעת המשא ומתן. 

וככל שמדבק את עצמו באמצע המשא ומתן באיזה זכרון של אמונה ומצוה, מה 
וזהו כל  שיכול לפי כוחותיו באותו העת, כך הוא עושה כלי שימשיך לו השפע. 
הסיבה שצריך לעשות משא ומתן, לא כסברת העולם שהוא בשביל לעשות פעולת 
השתדלות להצליח, אלא בשביל שעל ידי המשא ומתן יעשה כלי חזק יותר לחזק 
את האמונה אצלו שעל ידו יימשך השפע, וכמו שהולך ומבאר באופן נפלא את 
הכח הפנימי שיש במשא ומתן, שדווקא המשא ומתן היא מה שבונה אצל האדם 

כלי לבטחון.



קנח

שאל בני - חג השבועות

חֹוֵזר ּוְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת אֹור ַהחֹוֵזר, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְרִאָּיה ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִנְמֶׁשֶכת ַהַהְׁשָּפָעה ִּבְגבּול ּוְזַמן ַּכַּנ"לג.

ג. ר' נתן ז"ל ממשיך לבאר את ביאור הקשר בין משא ומתן להשפעת ההשגחה. 
שכמו שהשפעת ההשגחה נמשך על ידי אור ישר ואור חוזר, כמו כן מוכרח שכל 

משא ומתן יהיה על ידי שני שותפים, בכדי שיהיה אור ישר ואור חוזר. 

ויש לבארו, שהרי הם שני  ולכאורה קשר הדברים של מוהרנ"ת טעונות ביאור, 
דברים הפכיים, ומה הקשר בין אור ישר וחוזר שיש בין שני שותפים לבין האור חוזר 
שיש בינו לבין השי"ת, וכי הוא רק כמשל ונמשל, או שמא יש קשר ישיר בין האור 
ישר וחוזר של המשא ומתן לבין האור ישר וחוזר שיש בבטחון? ועוד יש להבין מה 
מוסיף לנו הבנה זו למעשה שגם אצל שני שותפים יש כח של אור ישר וחוזר, וכי 
ידיעה זו תחזק לנו את הבטחון? ובכלל יש להבין את צורת ההקשרים בהם מקשר 
תמיד בין מושג גבוה הנוגע לעבודת ה' כמו המושג של אור ישר ואור חוזר שיש 
בזה בחירה האם להסתכל באור חוזר על ה', לבין המושג הטבעי שיש בעניני משא 
ומתן, שבהכרח שיהיו שם שני אנשים, שאם אין שני אנשים אזי אין גם משא ומתן?

אלא שכידוע כל דבר בעולם הגשמי יש לו שורש ברוחניות, ובהשתלשלות דרך 
יסוד  לנו  מגלה  זה  פי  ועל  הגשמי.  בעולם  גם  הבחינה  אותו  העולמות משתלשל 
נפלא ביותר, שהסיבה שכל משא ומתן נגמר דווקא על ידי שני אנשים, הוא מחמת 
שהקשר בין שני אנשים הוא בחינה של אור וכלי, משפיע ומקבל, אור ישר ואור 
ישר  אור  של  הזה  באופן  לעבור  מוכרח  שפע  כל  מחמת שבשורש,  והוא,  חוזר. 

המשפיע את השפע, ואור של מקבל המסתכל באור חוזר למשפיע. 

ולמה כל כך חשוב לדעת זאת? אלא, שזה בעצמו כל הנסיון בענין הבטחון, כי 
ההסתרה  בעצמו  זה  אחד,  עוד  שיהיה  צריך  פרנסה  שבשביל  הזה  הענין  דווקא 
הגדולה לאמונה והבטחון, ולכן עיקר העבודה הוא לזכור בכל עת שעושה איזה 
משא ומתן עם השני, ובכל פעם שהולך לחנות לקנות איזה דבר, במקום שיבטח 
הוא  שהשי"ת  יזכור  שצריך,  מה  לו  ימציא  שהוא  חוזר  באור  בחבירו  ויסתכל 
כי  חוזר.  באור  עליו  להסתכל  שיתחזק  ידי  על  ישר,  באור  עליו  באמת  המשפיע 
הסיבה הטבעית שיש בעולם שכל משא ומתן צריך להגמר על ידי שני אנשים הוא 
יורד באופן כזה, ולכן יש להתחבר לשורש של האור  מחמת שבשורש כל שפע 
באותו האדם  לבטוח  ולא  אותו הדבר,  חוזר, להסתכל על השי"ת שמשפיע את 
שעמו הוא מתעסק ]כי כל מה שכביכול נדמה שצריך לשני, הוא רק בשביל לעורר 

את האדם להבין שהוא באמת לא יכול להסתדר לבד והוא צריך את ה'[.



קנט
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ִּבָּטחֹון  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ַהַּפְרָנָסה  ֶׁשַפע  ַהְמָׁשַכת  ִעַּקר  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ַעל 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּכלּות, ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 

עֹוֶׂשה ְּכִלי, ְּדַהְינּו ְּגבּול ּוְזַמן ֶׁשִּתְהֶיה ִנְמֶׁשֶכת ַהַהְׁשָּפָעה ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 

ּוְזַמן ֶׁשָּתבֹוא לֹו ַהַּפְרָנָסה ְּבִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו ְוַכַּנ"ל, ּוַמה ֶּׁשְּצִריִכין ַלֲעׂשֹות 

ֵאיֶזה ַמָּשא ּוַמָּתן ְוֵעֶסק הּוא ַּגם ֵּכן ַרק ִּבְׁשִביל ֶזה ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחיַנת 

ֹּכַח ָהְראּות ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר ַעל ְיֵדי ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ַּכַּנ"ל, 

ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָּתֹבא ַהֶּׁשַפע ִּבְגבּול ּוַבְּזַמן ַּכַּנ"ל. ִּכי ְּבַוַּדאי ה' ִיְתָּבַרְך 

ָיכֹול ִלֵּתן ַּפְרָנָסה ְלָהָאָדם ְּבֹלא ׁשּום ִסָּבה ְּבִלי ׁשּום ַמָּשא ּוַמָּתן, ְּכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ֹלא ִמּמֹוָצא ּוִמַּמֲעָרב ְוֹלא ִמִּמְדַּבר ָהִרים ִּכי ֱאֹלִקים ׁשֹוֵפט 

ַהָּמן  ְיֵדי  ַעל  ַּבִּמְדָּבר  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ֶׁשִּכְלֵּכל  ּוְכמֹו  ְוכּו'. 

ְוָכל ָּדָבר ֹלא ָחְסרּו. 

ַרק ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ַעָּתה ֵאיֶזה ֵעֶסק ּוַמָּשא ּוַמָּתן, ֶזה ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין 

ֶׁשֹרב  ְּדַהְינּו  ַמָּמׁש,  ְרִאָּיה  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִּיְהֶיה  ָּכְך  ָּכל  ָחָזק  ִּבָּטחֹון  ָלנּו 

ה'  ִליׁשּוַעת  ָּתִמיד  צֹופֹות  ֵעיֵניֶהם  ֶׁשִּיְהיּו  זֹוִכים  ֵאיָנם  ָאָדם[  ]ְּבֵני 

ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּיְמִׁשיכּו  ַעד  ָחָזק  ְּבִבָּטחֹון  ְלַבד 

ַהחֹוֵזר ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמֶׁשֶכת ַהֶּׁשַפע ִּבְגבּול ּוְזַמן ְּבמֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו ַּכַּנ"ל, 

ּוֵמֲחַמת ֶׁשָּלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ַעָּתה, ַעל ֵּכן ְצִריִכין ֲעָסִקים ּוַמָּשא 

ּוַמָּתןד. 

ד. כאן מבאר ר' נתן את עיקר חידושו, ובזה הוא נוגע בשאלה הגדולה שיש לכל 
אחד בעניני השתדלות, שהרי אם העיקר הוא בטחון להסתכל על השי"ת למה 
שני  את  לשלב  איך  בזה,  נבוכים  העולם  שכל  ענין  והוא  פרנסה?  לעשות  צריך 
הפעולות של בטחון והשתדלות. ויש בענין זה כמה ביאורים, וכאן מחדש ר' נתן 
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ְיֵדי  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  ַהַּנ"ל  ְּבִחיַנת  הּוא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ֶׁשל  ַהַּכָּוָנה  ְוִעַּקר 

ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ַהחֹוֵזר  ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא 

ַהִּבָּטחֹון. ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה ַּדְיָקא ְלַהֲאִמין 

ביאור נורא ועצום שיכול לשנות את כל ההסתכלות על החיים, וככל שיבין זאת, 
גם ישתנה כל העבודת ה' אצלו ]כפי שבארנו בתחילת ההלכה שהעבודת ה' תלוי 

כפי כמה שיבין מהו בטחון[.

כי באמת כל השפע בעולם נמשך רק על ידי שיש אור ישר ואור חוזר שהאדם 
של  ההסתכלות  את  שמצמצם  והיינו  כלי,  נעשה  כך  ורק  השי"ת,  על  מסתכל 
עמו.  באותו הדבר שמתעסק  כדי ההתעסקות  תוך  רק להשי"ת,  המחשבות שלו 
נמצא שההתעסקות בהשתדלות אינו פגם בבטחון בהשי"ת, אלא הוא הכלי שעל 
ידו יהיה לו קל יותר לדבק מחשבתו בבטחון בהשי"ת שימשיך השפע וההצלחה 

בתוך העסק. 

ואמנם אילו היה לו מדרגת בטחון בשלמות אזי היה יכול לעשות הכלי להמשכת 
השפע ללא שום השתדלות על ידי שהיה תולה כל בטחונו בה', אבל כיון שבטחונו 
שעושה  ידי  על  נעשה  וזה  הכלי,  ליצירת  ועזר  לסיוע  הוא  מוכרח  הרי  נחלש 
אלא  ובהשתדלותו,  בעסקיו  שבוטח  ידי  ועוצם  כוחי  מתוך  לא  אבל  השתדלות 

משתמש בהשתדלות להיות ככלי שיסייע לו לתלות עיניו למרום. 

ובזה מגלה ומדגיש שצריך להאמין ולהדבק במחשבות של אמונה בכל עת ובכל 
מוכרח  יצליח,  שהעסק  רוצה  אם  כי  אחר.  באדם  שתלוי  טרדה  בו  שיש  מקום 
הוא להכין כלי לקבל את שפע ההצלחה, והכלי הוא האמונה שמתחזק להאמין 
ולבטוח בה'. כי באותו הרגע שהגיע להתעסק בדבר גשמי, הרי הוא סימן שנפסק 
ההשגחה של אור ישר, ומתחיל ענין השגחה השניה שהאדם צריך לפעול במקום 
הזה, לעשות כלי בכדי שיהיה שם גילוי השגחה של אור חוזר, שרק באופן הזה 

נמשך השפע. 

בפנימיות  שורשם  אלו  שענינים  פי  על  ואף  לעולם.  שפע  כל  המשכת  יסוד  וזהו 
התורה, בכל זאת מתוך דברי ר' נתן נראה עד כמה פשוט הדבר ושייך לכל אחד 
איך  ומראה  התורה  סודות  שמלביש  מוהרנ"ת,  בדברי  גדול  יסוד  זהו  כי  ממש. 
כל יסוד החיים תלוי ביסוד זה, וזה צריך לזכור שעיקר העבודה שלנו בכל עסק 
שמתעסקים בו, שאנו צריכים לתקן כאן את יסוד האור חוזר – להסתכל בחזרה 
על השי"ת ]כי הוא משגיח תמיד, אלא שכביכול הראיה שלו מתפזרת עד שהאדם 

נעמד מולו ומסתכל עליו בחזרה[. 
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ַּבה' ֶׁשָּכל ַהַּפְרָנָסה ִהוא ַרק ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך ּוְלַכֵּון ֵעיָניו ַלה' ִיְתָּבַרְך ְלַבד. 

ִּכי ִעַּקר ַהַּפְרָנָסה ִהוא ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ַּכַּנ"ל. 

ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ִאם  ִּכי  ָּבא  ֹלא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ִעַּקר  ָּכל  ְוַגם 

ְלַהַהְׁשָּפָעה ְּכִלי, ְּדַהְינּו ְּגבּול ּוְזַמן ְּכֵדי ֶׁשָּתֹבא ַהַהְׁשָּפָעה ְּבִעּתֹו ַּכַּנ"ל. 

ִּכי ַהַהְׁשָּפָעה יֹוֶרֶדת ָּתִמיד ַרק ֶׁשהּוא ְּבֹלא ְּגבּול ּוְזַמן ְוכּו' ַּכַּנ"ל, ְוַעל 

ַעל  ַהחֹוֵזר  ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּבִבָּטחֹון  ַהִהְסַּתְּכלּות  ְיֵדי 

ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּכִלי ֶׁשהּוא ְּגבּול ּוְזַמן ֶׁשָּבא ַהֶּׁשַפע ְּבמֹוֲעדֹו ַּכַּנ"ל. ֶׁשֶּזהּו 

ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲחִליִפין, ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר 

ַלה'  ְּביֹוֵתר  ָחָזק  ֶׁשִּבְטחֹונֹו  ִמי  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל,  ַהחֹוֵזר  ְואֹור 

ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ִטְרדֹות  ֹעל  ְּביֹוֵתר  ִמֶּמּנּו  ּפֹוֵרק  הּוא  ִיְתָּבַרְך 

ֵעֶסק  ׁשּום  ְצִריִכין  ֶׁשֵאין  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ָחָזק  ִּבָּטחֹון  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַצִּדיִקים 

ּוַמָּשא ּוַמָּתן ְוֹלא ׁשּום ֻעְבָּדא ּוְנִסיָעה ְּכָלל ִּבְׁשִביל ַהַּפְרָנָסה:

ְלַהֶּׁשַפע,  ְּכִלי  עֹוֶׂשה  הּוא  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ְּביֹוֵתר  ָחָזק  ְּכֶׁשִּבְטחֹונֹו  ִּכי 

ְּדַהְינּו ְּגבּול ּוְזַמן ַעל ְיֵדי ַהִּבָּטחֹון ְלַבד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֹּכַח ָהְראּות ְּבִחיַנת 

ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ְוִעַּקר  ְוַכַּנ"ל,  ַהחֹוֵזר  ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור 

ֲחִליׁשּות ַהִּבָּטחֹון ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות. ַעל ֵּכן ְצִריִכין ַמָּשא ּוַמָּתן ְּכֵדי 

ֹּכַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּׁשַפע  ְלַקֵּבל  ַהְּכִלי  ְלַחֵּזק 

ָהְראּות, ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר ַּכַּנ"ל. ֲאָבל ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשעֹוֵסק 

ִּבָּטחֹון  ְּבֹלא  ִּכי  ַהִּבָּטחֹון,  הּוא  ָהִעָּקר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ּוַמָּתן  ְּבַמָּשא 

ִּכי  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ָּכל  לֹו  יֹוִעיל  ֹלא  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְוִהְסַּתְּכלּות 

ְלִהְתַחֵּזק  ַּדַעת  לֹו  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ַרק  ִיְתָּבַרְך  ִמְּלָפָניו  ְוַהָּכבֹוד  ָהֹעֶׁשר 
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ְּבִבָּטחֹון ְלַבד ְּבִלי ׁשּום ֲעִׂשָּיה ֶׁשל ֵאיֶזה ֵעֶסק ּוַמָּשא ּוַמָּתן ְוַעל ֵּכן הּוא 

ָצִריְך ַמָּשא ּוַמָּתן ֶׁשָאז ִּבְטחֹונֹו ָחָזק ְּביֹוֵתר ְוָאז ַמְמִׁשיְך ַהַּפְרָנָסה ַעל 

ְיֵדי ֶׁשעֹוֶׂשה ְּכִלי ֶׁשהּוא ְּגבּול ּוְזַמן ְוכּו' ַּכַּנ"לה:

ן ְנֶצֶנת ַהּמָ ּלֹוְמִדים ִמּצִ חֹון ׁשֶ ּטָ ַהּבִ

ְדַבר  ְראּו  ַאֶּתם  ַהּדֹור  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִיְרְמָיה  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  ב( 

'ְראּו',  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר,  ֹלא  'ִׁשְמעּו'  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ה'. 

ִמָּכאן ֶׁשהֹוִציא ָלֶהם ִצְנֶצֶנת ַהָּמן ְוכּו' ְוָאַמר ָלֶהם ְראּו ַּבֶּמה ִנְתַּפְרְנסּו 

ֶׁשֶּזהּו  ְלַבד,  ִּבָּטחֹון  ְיֵדי  ַעל  ִנּזֹונּו  ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ְוכּו'.  ֲאבֹוֵתיֶכם 

ְּכָלל.  ּוַמָּתן  ּוַמָּשא  ְוֵעֶסק  ֲעִׂשָּיה  ׁשּום  ְּבִלי  ָלֶהם  ֶׁשָּיַרד  ַהָּמן  ְּבִחיַנת 

ְוַהֹּכל ָהָיה ִּבְזכּות ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ַהַּדַעת ְודֹורֹו ּדֹור ֵּדָעה ֶׁשִהְמִׁשיְך ָּבֶהם 

ְּבִבָּטחֹון  ְלִהְסַּתֵּכל  ַּדְעָּתם  ֵעיֵני  ְמַכְּוִנין  ֶׁשָהיּו  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ְּגדֹוָלה  ַּדַעת 

ַלה' ִיְתָּבַרְך ְלַבד ַעד ֶׁשָּיַרד ָלֶהם ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו. 

ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהִּנָּסיֹון ַהֶּנֱאַמר ַּבָּמן, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם 

ְּבִבָּטחֹון  ִיְתַחְּזקּו  ִאם  ַהִּנָּסיֹון  ִעַּקר  ִּכי  ְוכּו'.  ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען  ַהָּׁשַמִים  ִמן 

ה. ולפי זה נמצא יסוד גדול, שכאשר אדם רואה שקשה לו לבטוח בהשי"ת, אזי 
הוא צריך דייקא את המשא ומתן, לא כמו שהעולם חושב, שמי שאין לו בטחון 
הוא אינו ראוי להתפרנס בדרך נס, ולכן מוכרח לעשות השתדלות, אלא אדרבא, 
כי דייקא המשא ומתן בעצמו יעזור לו ויסייע בעדו לבטוח בהשי"ת, כי הוא נותן לו 
כלי להסתכל על השי"ת שיעזור לו דרך אותו כלי. והוא עצה טובה לכמה דברים, 
כי יש מי שמתעסק במשא ומתן ושוכח לגמרי את השי"ת, ויש להיפך מי שמלא 
שבוודאי  הרי  זה,  דרך  ידי  ועל  ממון,  בעסקי  התעסקותו  בעת  ופחדים  בחששות 
יתמלא בטחון ויעשה עסקיו ברוגע ושלוה מתוך המלכת ה', על ידי שיזכור להסתכל 

על ה', ולקחת את כל הפחדים ולהביאם להשי"ת. 



קסי
חברותא

ִּבְׁשִביל  ִלְדֹאג  ַאֶחֶרת  ַמֲחָׁשָבה  ִויַהְרֲהרּו  ַיְחְׁשבּו  ְוֹלא  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל 

ַּפְרָנָסה ֵלאֹמר, ַמה ַּנֲעֶׂשה ִאם ֹלא ֵיֵרד ַהָּמן ָמָחר, ַרק ִיְתַחְּזקּו ְּבִבָּטחֹון 

ְּבָכל יֹום ָויֹום ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן ָלֶהם ְּבַוַּדאי ָאְכָלם ְּבִעּתֹו. ְוַכּמּוָבן ָׁשם 

ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשֶּזה ָהָיה ִעַּקר ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ַהָּמן ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ִנְצַטּוּו, ִאיׁש ַאל 

יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר. 

ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ִנְמְצאּו ָּבֶהם ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר הֹוִתירּו ִמֶּמּנּו. ַוִּיְקֹצף ֲעֵלֶהם 

ֹמֶׁשה, ִּכי ִעַּקר ְיִריַדת ַהָּמן הּוא ַעל ְיֵדי ִּבָּטחֹון ִלְבֹטַח ַּבה' ִיְתָּבַרְך ְלַבד, 

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּכלּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבד עֹוִׂשין ְּגבּול ּוְזַמן ְלַהֶּׁשַפע 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָיְרָדה ַהַּפְרָנָסה ָלֶהם ִמן ַהָּׁשַמִים ְלַבד. 

ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ָיַרד ָלֶהם ַהָּמן ְּבָכל יֹום 

ְוֹלא ְּבַפַעם ֶאָחד ַעל ַּכָּמה ָיִמים ְּכֵדי ֶׁשִּיְתלּו ֵעיֵניֶהם ַלָּמרֹום, ַהְינּו ַּכַּנ"ל 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ִּבָּטחֹון ָחָזק ְוַכַּנ"לו. 

ומבאר  ואור חוזר, הולך  יסוד הענין שצריך אור ישר  נתן את  ר'  ו. אחר שגילה 
ענין השפעת שפע המן שהיה מחמת גודל בטחונם בה', ומסמיך לזה מאמר חז"ל, 

שירמיה היה צריך לחזקם בבטחון על ידי שהראה להם צנצנת המן. 

הרחבת  לצורך  רק  המן,  צנצנת  ענין  את  מזכיר  אינו  לב, שמוהרנ"ת  לשים  ויש 
שבזה  אלא  יותר,  הבטחון  את  שיחזק  חז"ל  ומאמר  פסוק  איזה  להביא  הדרוש, 
מתרץ קושיא גדולה שיש לכל אחד על עבודת הבטחון, בעת נסיון שצריך להתחזק 
שהתחזק  לאחר  שאפילו  ורואה  והרגשיו,  שכלו  אחר  הולך  האדם  כי  למעשה. 
ודאגותיו  הרגשותיו  לסלק  להאמין שצריך  לו  וקשה  דאגות  לו  יש  עדיין  בבטחון 
גם אחר שלמד  דאגות  החיים שממציאה  מציאות  רואה את  בה', שהרי  ולבטוח 
והבין עמקות עבודת הבטחון, ונכנס ספק בליבו שמא במקום הזה לא יועיל בטחון, 
העולם  את  השי"ת  ברא  שכך  לדעת  שצריך  ואומר,  מוהרנ"ת  מדגיש  כך  ועל 
באופן של הסתרת האמונה, והסתרת גילוי השגחה בכל פעם מחדש. שזהו ירידת 
אור השכינה למטה, שיש נסיון תמידי לשכוח מלבטוח בה', והכל בשביל שהאדם 



קסד

שאל בני - חג השבועות

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ָלֶהם ִיְרְמָיהּו ְּכֶׁשָרָצה ֶׁשַּיַעְסקּו ַּבּתֹוָרה ְוִיְתַחְּזקּו ְּבִבָּטחֹון 

ְלַבד ַעד ֶׁשָּתבֹוא ָלֶהם ַהַּפְרָנָסה ִמן ַהָּׁשַמִים ְלַבד ְּבִלי ׁשּום ֵעֶסק ְּכמֹו 

ַּדְיָקא,  'ְראּו'  ה'.  ְדַבר  ְראּו  ָלֶהם,  ָאַמר  ֵּכן  ַעל  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ַהָּמן  ֶׁשָּיַרד 

ַהְינּו ֶׁשהֹוִדיַע ָלֶהם ֶׁשִעַּקר ַהְמָׁשַכת ַהַּפְרָנָסה הּוא ַעל ְיֵדי ֹּכַח ָהְראּות 

ַרק  ְּבִבָּטחֹון  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשָהָאָדם  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִּבָּטחֹון.  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְלַבד 

ַלה' ִיְתָּבַרְך ְלַבד הּוא ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ַּפְרָנָסה ְּבמֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו ְּבִלי ׁשּום 

ִסָּבה ְוֵעֶסק ְּכָלל ַרק ֶׁשָּתבֹוא לֹו ַהַּפְרָנָסה ִמן ַהָּׁשַמִים ְּכמֹו ְיִריַדת ַהָּמן 

ַמָּמׁש ֶׁשָהָיה ַרק ַעל ְיֵדי ִּבָּטחֹון ַּכַּנ"לז:

ירד למציאות ההסתרה הזו בכל פעם מחדש, ויגביר ויעלה את כח השכינה, על 
ידי שיתחזק לברר את השכינה מתוך עסקי העולם הזה. וזה נעשה על ידי הכלי 
שעושה באור חוזר, שבזה ממשיך את הקדושה למטה בתוך בירורי העולם הזה. 
ולכך מדגיש הבטחון שהיה נצרך להם לצורך ירידת המן, שלא נחשוב שהמן ירד 
צריכים למלחמה  היו  עדיין  בעין,  עין  הניסים  אז שראו את  ממילא, אלא אפילו 

גדולה.

וחידוש נוסף למדים אנו מכך, שאפילו המן בעצמו שהיה לכאורה שפע מזומן 
מן השמיים, גם זה היו צריכים להמשיך על ידי אור ישר ואור חוזר שהיו צריכים 

לחזק עצמם בבטחון, וכל עיקר תוקף הנס היה שבזכות משה רבינו יכלו בניקל 
יותר לבטוח בה' ולשים אליו את עיניו. ומובן מזה שככל שאדם מתקרב יותר 

לצדיק כך זוכה יותר להסתכל רק על השי"ת בבטחון גמור.

המן  מירידת  לדורות,  בטחון  ללמוד  לנו  שיש  מתבאר,  ירמיה  של  מהמעשה  ז. 
ארבעים שנה לכל כלל ישראל. 

וכמו בזמן הליכתם במדבר, כמו כן בזמנינו אנו, השי"ת נמצא ונותן לחם לכל בשר. 
והבטחון הזה שהוא בדרגה של ראיה, כמו שירמיה ביקש מהם 'ראו', צריך להיות 
גם אם אין רואים כלום, ויודעים בבירור שאין כלום ליום המחר, בכל זאת מתמסרים 
ה'  לישועת  ולצפות  ה',  השגחת  ולראות  להסתכל  ומתאמצים  הבטחון,  לדרגת 

לשפע חדש שירד ביום החדש.

וכן להיפך, כאשר נדמה שיש שפע מיום ליום, אין ליפול להרגל ושכחה שיש כאן 



קסה
חברותא

פּות ִעם ּגֹוי ּתָ ֻ ִהירּות ִמּשׁ ַהּזְ

ְלַהְמִׁשיְך אֹור  ַרק  ִיְׂשָרֵאל הּוא  ֶׁשל  ֶּבֱאמּוָנה  ּוַמָּתן  ֶׁשַּמָּשא  ִנְמָצא,  ג( 

ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר. ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּכִלי, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִּבָּטחֹון, ִּכי 

ַהִּבָּטחֹון  ְיֵדי  ַעל  ַהַּנֲעֵׂשית  ַהְּכִלי  ְלַחֵּזק  ַרק  הּוא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ִעַּקר 

ַּכַּנ"ל. ְוַעל ֵּכן ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעם עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ִמּׁשּום 'ְוֵׁשם ֱאֹלִקים 

ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזִּכירּו'. ִּכי ִעַּקר ַהְּכִלי, ְּדַהְינּו ֶׁשֵּתֵרד ַהֶּׁשַפע ִּבְגבּול ּוְזַמן. 

ַהחֹוֵזר.  ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהְראּות  ֹּכַח  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעֶׂשה  ֶזה 

ָהְראּות  ֹּכַח  ְיֵדי  ַעל  ַהַּנֲעֶׂשה  ַהחֹוֵזר  ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  ְוִעַּקר 

הּוא ַרק ְּכֶׁשְּמַכְּוִנין ּוְמַצְמְצִמין ָהְראּות ְלֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין ָעָליו 

)ְוַכְמֹבָאר ִמֶּזה ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל. ּוְבַהּתֹוָרה 'ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ֶאל רּות' ]ְּבִסיָמן 

יג,  ְּבִסיָמן  ֵמַהְׁשָּגָחה  ַהְמַדֵּבר  ָהָעם',  'ַאְׁשֵרי  ּוְבַהּתֹוָרה  ָׁשם[  ַעֵּין  סה, 

ַעֵּין ָׁשם(. 

ְּדַהְינּו  ַהַּדַעת,  ְלתֹוְך  ַהָּדָבר  ִלַּקח  ָּדָבר  ִלְראֹות  ְיכֹוִלין  ֶׁשֵאין  ְוַהְּכָלל, 

ּוָבא  ַהָּדָבר  ְלאֹותֹו  ְמֻכָּון  הֹוֵלְך  ָהְראּות  ְּכֶׁשֹּכַח  ִאם  ִּכי  ְּבַדְעּתֹו,  ְלַצְּירֹו 

ָעָליו ְּבַהָּכָאה ֶׁשָאז חֹוֵזר ָהְראּות ְלֵעיָניו ַעל ְיֵדי ַהַהָּכָאה ְוִנְצַטֵּיר ַהָּדָבר 

ְּבֵעיָניו. ְוָאז רֹוֶאה ֶאת ַהָּדָבר. ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ֹּכַח אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור 

ַהחֹוֵזר ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל ְיֵדי ֹּכַח ָהְראּות ְוַכְמֹבָאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל. 

ְוַעל ֵּכן ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעם ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ִּכי ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 

איזה הנהגה, אלא לעמוד בדרגה של ראיה, לראות השגחת ה', ולברך ברכת המזון 
ידי שמצמצם את כח הראיה שלו  יום מחדש, על  מתוך התגלות גדולת ה' בכל 
לזכור שהשי"ת חושב ודואג לו בפרטיות כמו אב רחמן שדואג לזאטוטיו היום הזה.
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יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהְּקֻדָּׁשה. ֵמֲחַמת ֶׁשַּמֲאִמיִנים ַּבה' ִיְתָּבַרְך ּוְבטּוִחים ּבֹו ְלַבד. 

ְויֹוְדִעים ִּכי ָּכל ַהֶּׁשַפע ְוַהַּפְרָנָסה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּגיַח 

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוהּוא יֹוֵׁשב ּוְמַכְלֵּכל ּוְמַפְרֵנס 

ָהֵכי  ְלַתָּתא  ָנׁש  ַּבר  ְּדִאְתַּדֵּבק  ְוַכָּמה  ִּכִּנים.  ֵּביֵצי  ְוַעד  ְרֵאִמים  ִמַּקְרֵני 

ִמְתַנֲהִגין ִעֵּמּה ִמְּלֵעָּלא, ְּדַהְינּו ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהַּפְרָנָסה ָּבָאה 

ְּבַהְׁשָּגַחת ה' ִיְתָּבַרְך ְלַבד, ְּכמֹו ֵכן הּוא ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְּבַהְׁשָּגָחה 

ְׁשֵלָמה ִּבְבִחיַנת ֹּכַח ָהְראּות ַהַּנ"ל ֶׁשָּבא ְּבַהָּכָאה ָעֵלינּו ְוָאנּו ִנְצַטְּיִרים 

ְּבֵעיָניו. ְוַכְמֹבָאר ְּבַהּתֹוָרה ַאְׁשֵרי ָהָעם ַהְׁשָּגָחה ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם. ְוַעל ֵּכן 

ְיִניָקה  ְלַהְּקִלּפֹות  ְוֵאין  ְלַבד,  ֵמִאּתֹו  ָעֵלינּו  ְוַהֶּׁשַפע  ַהַּפְרָנָסה  יֹוֶרֶדת 

ִמָּׁשםח:

ח. את כח הראיה של האמונה להסתכל רק על השי"ת, ועל פי זה מבאר למה 
יש להתרחק משותפות עם גוי, מחמת שאין להם את היכולת להיות כלי להסתכל 
על השי"ת, וזאת מחמת שאין להם אמונה בהשגחה פרטית, שבזה תלוי ועומד כל 

התורה כולה.

עוד  זה, רק בשביל לבאר  לנו קטע  לנו לדייק להבין, האם מוהרנ"ת הביא  ויש 
גויים, או שמא נלמד מזה עה חדשה לכל  איזה הלכה למה אסור להשתתף עם 

ענין הבטחון. 

והביאור פשוט, שבזה פותח להראות לנו איך מציאות הכלי של בטחון צריך להיות 
בטחון וראיה מצומצם, דייקא מתוך מה שעובר עליו ממש. כי פעמים שיש בטחון 
באופן כללי שזוכר את האמונה, אבל במציאות כאשר שומע איזה צרה או טרדה, 
כמו בענין הבריאות שלו או של בני ביתו, בענין שלום ושלוה ושמירת הסדר על 
מקומו, פרנסה, שמירת כבודו ומעמדו, ושאר דברים שרוצה להוציא אל הפועל 
עיניו  לשים  לו  וקשה  טבע,  של  להסתכלות  ונכנס  בדעתו,  נופל  תיכף  הוא  וכו', 
למרום, ולבטוח שהכל יבוא על מקומו בשלום, כיון שרואה בחוש שיש כאן קושי, 

על אף האמונה שיש לו, ולכן מתערער אצלו הבטחון.

ולזה מדגיש מוהרנ"ת ואומר, שאין להבהל מזה, כי הבטחון הוא עבודה פרטית, 
שצריך לשבר את השכחה בכל פעם שנופל לכל אחד מהדאגות הללו. כי צריך 
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ֲאָבל ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרָׁשִעים ַהּכֹוְפִרים ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ְּבַהְׁשָּגַחת 

ה' ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵלמּות. ְוִעַּקר ַהְּכִפיָרה ֶׁשָּלֶהם ִהוא ִּבְבִחיַנת אֹור ַהחֹוֵזר 

ּוְבִצְמצּום  ְּבִכּוּון  ְוָהְראּות  ַהַּדַעת  ֶׁשְּמַכְּוִנין  ַהִּצְמצּום  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּנֲעֶׂשה 

ַלָּמקֹום ֶׁשְּצִריִכין ַעד ֶׁשחֹוֵזר ְּבַהָּכָאה ְלֵעיָניו ַּכַּנ"לט. 

כלי מהמקום  וליצור  רק בשביל לחדש את הבטחון  לאותו הדאגה  לדעת שנפל 
הבטחון,  למידת  להתחבר משם  גדולה,  לעליה  הזה  הירידה  להפוך  הזה,  הפרטי 
להתגבר ברצון והתבודדות ותפילות להסתכל על ה' חזק מאוד, עד שיעשה כלי 
להמשכת השפע וההצלחה לאותו דבר שצריך. כמו שאי אפשר לראות דבר רק על 

ידי שמצמצם עיניו חזק לראות את אותו הדבר באור ישר ואור חוזר.

עם  להשתתף  שלא  אותנו  מזהירה  שהתורה  הגדולה  מהזהירות  אנו  למדים  וזה 
העכו"ם. כי בשעת נסיון צריך להתגבר מאוד לצמצם את כח ההסתכלות היטב על 
הדבר, שלא ליפול ממדרגת הבטחון. וכאשר נעשה שותף עם העכו"ם, הרי מתפזר 
יהיה  וכך  השי"ת,  על  ראייתם  לצמצם  יכולים  אינם  שהעכו"ם  כיון  ראייתו,  כח 
העסק הזה מעורב קצת בטחון וקצת דאגות, ואפילו אם ירד שפע והצלחה יהיה 
זה דרך יניקת הקליפות ללא התגלות של השגחה. כי עם ישראל צריכים להמשיך 
השפע שלהם רק דרך הקדושה ]ויתבאר קצת לקמן באות ה', שגם הגויים יונקים 

מההשגחה אבל השפע שלהם עובר דרך הקליפות[.

בוודאי  אשר  ההלכה,  של  הסוד  הפנימית  לבאר  מוהרנ"ת  של  כדרכו  שוב,  ט. 
כוונתו רק לבאר את המושג הפנימי של אותו הלכה, אלא מתוך שנבין את  אין 
פנימיות ההלכה נוכל להבין דרך ועצה גם כאשר לא שייך הלכה זו למעשה. וכגון 
רק  להזהיר  הכוונה  אין  שבוודאי  הגויים,  עם  להשתתף  אסור  למה  כאן שמבאר 
את מי שיש לו נסיון לכך, אלא מתוך זה למדים לימוד נורא, שיש מציאות של 
אדם שמאמין באופן כללי, שמדברים מאמונה ובטחון, אבל העיקר הוא לכוון את 
הדעת בעת שמתחיל הבלבול והדאגה, שלא יתפזר לצדדים, אלא לכוונו ולצמצמו 
בדיוק לתוך מה שדואג, ולהתחבר במסירות נפש לבטחון, עד שיראה האור. שהכח 
הזה אין לגויים, ואנו צריכים להזהר שגם אנו לא ניפול לסוג הכפירה הזו גם בעת 
שותפתנו עם ישראל, כי גם כשאין מתעסק עם הגויים, בכל זאת צריך להזהר בכל 
עסק משא ומתן, שיזהר לעשותו רק מתוך חיפוש אמיתי בשביל לחזק את הבטחון, 
ואם יגש באופן כזה, יוכל לשים לב באלו סוגי משא ומתן לא כדאי להתעסק מחמת 

שהם מרחיקים אותו מהבטחון. 
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ֶׁשרֹוֶצה  ְלַהָּדָבר  ְּבַהָּכָאה  ָּבא  ְוֵאינֹו  ַהַּצד  ִמן  ִנְתַּפֵּזר  ְּכֶׁשָהְראּות  ֲאָבל 

ַהִּבָּטחֹון  ֶּבֱאמּוַנת  ֵכן  ּוְכמֹו  ַּכַּנ"ל,  ַהָּדָבר  ֶאת  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ָאז  ִלְראֹות 

ֶׁשֵאין  הּוא  ְוַהּכֹוְפִרים  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֶׁשל  ַהְּפָגם  ִעַּקר  ִיְתָּבַרְך  ַּבה' 

ַמֲאִמיִנים  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ַּדְעָּתם  ֵעיֵני  ְמַצְמְצִמין 

ַּבַהְׁשָּגָחה  הּוא  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּכִפירֹות  ִעַּקר  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ִּבְמִציַאת 

ָּכל  ְוִנְׂשָּגב  ּוְמרֹוָמם  ְוַנֲעֶלה  ָּגדֹול  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  אֹוְמִרים  ִּכי  ַהְּפָרִטּיּות, 

ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ַיְׁשִּגיַח  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ַּבַּדַעת  ְלַצֵּיר  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַעד  ָּכְך 

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטּיּות. 

ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ָּבֶזה.  ַהָּתלּוי  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ְּבָכל  ּכֹוְפִרים  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ִּכי  ֲאִמִּתי,  ִמַּדַעת  ִלָּבם  ִנְבָער  ִּכי  ָחָצץ.  ִּפיֶהם  ְוִיָּמֵלא  ְלפּוַמְיהּו  ַעְפָרא 

ִיְתָּבַרְך  ְּכבֹודֹו  ּוַמְגִּביִהים  ַמְגִּדיִלים  ֵהם  ְּכִאּלּו  ַעְצָמם  ֶאת  ַמְטִעים  ֵהם 

ֶׁשַּיְׁשִּגיַח  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָראּוי  ֵאין  ִיְתָּבַרְך  רֹוְממּותֹו  ֶׁשְּלֹרב  ֶׁשאֹוְמִרים 

ְלַהִּשיג  רֹוִצים  ֵהם  ִּכי  ְוִנְׁשָמָתם,  רּוָחם  ְוִתַּפח  ַהֶּזה.  ַהָּׁשָפל  עֹוָלם  ַעל 

ִעַּקר  ֶזהּו  ַאְּדַרָּבה,  ִּכי  ִיְתָּבַרְך?  ַהְנָהגֹוָתיו  ַּדְרֵכי  ּוְלָהִבין  ִיְתָּבַרְך  ְּגֻדָּלתֹו 

ְּגֻדָּלתֹו ְורֹוְממּותֹו, ִּכי ִּבְמקֹום ְּגֻדָּלתֹו ָׁשם ַאָּתה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו, ְּכמֹו 

ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  ְׁשמֹו  ְוָקדֹוׁש  ַעד  ֹׁשֵכן  ְוִנָּשא  ָרם  ָאַמר  ֹכה  ִּכי  ֶׁשָּכתּוב, 

ֶאְׁשֹּכן ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח ְוכּו'. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ְוכּו'. ִּכי ִאם ָהָיה ַּגְדלּות ה' ִיְתָּבַרְך ַרק ְּכִפי ֲהָבַנת ַּדַעת ָהָאָדם. ִאם ֵּכן 

ֵקץ  לֹו  ֵיׁש  ָוָדם  ָּבָׂשר  ָהָאָדם  ַּדַעת  ִּכי  ְלַגְדלּותֹו,  ֵקץ  ָהָיה  ְוָׁשלֹום,  ַחס 

ָגְבהּו  ִּכי  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמֹו  ִמַּדְעֵּתנּו.  ְמרֹוָמם  ַּדְעּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ּוְגבּול, 

ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשֹבַתי ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם ְוַעל 
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ֵּכן ֶּבֱאֶמת ַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ְּגֻדָּלתֹו ְורֹוְממּותֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ְמרֹוָמם ְוִנְׂשָּגב 

הּוא  ְורֹוְממּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ֶׁשְּלֹרב  ַעד  ָהָאָדם.  ַּדַעת  ִמְּתִפיַסת  ְלַמְעָלה 

ְּבָכל  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמֹו  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַמְׁשִּגיַח 

ָמקֹום ֵעיֵני ה' צֹופֹות ְורֹואֹות. 

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו ְלָהִבין ֹזאת ְּבַדְעֵּתנּו. ָאנּו ְמַסְּלִקין ַּדְעֵּתנּו 

ְלַצְמֵצם  ַהַּדַעת  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ֶזה  ִּכי  ְלַבד,  ֶּבֱאמּוָנה  ָּבֶזה  ּוַמֲאִמיִנים 

ַהַּדַעת ּוְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּדָרָכיו ְוַהְנָהגֹוָתיו ִיְתָּבַרְך 

ְוִלְסֹמְך ַעל ָהֱאמּוָנה ְלַבד. ְּכמֹו ֶׁשָּמְסרּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 

ִׁשְּברּו ֶאת ּגּוָפם ְלַגְמֵרי ְוָזכּו ְלַהִּשיג ֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה. ַוֲעֵליֶהם ְלַבד ָאנּו 

ְצִריִכין ִלְסֹמְך ְוֵליֵלְך ְּבַדְרֵכיֶהםי:

ֶזהּו  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ָׁשֵלם  ּוִבָּטחֹון  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִנְמָצא, 

ְּבִחיַנת ֹּכַח ָהְראּות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר, ְּדַהְינּו ֶׁשאֹור 

ִיְתָּבַרְך  ִּבְמִציאּותֹו  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְּבֹיֶׁשר  הֹוֵלְך  ַּדְעָּתם  ֵעיֵני 

י. ר' נתן מרחיב לבאר שעיקר האמונה שלנו הוא בענין זה שיש השגחה וצריכין 
אנו לכוון עינינו תמיד אל השי"ת, ועיקר החידוש כאן הוא לא רק שנסתכל אליו, 

אלא שנסתכל אליו בעיני הדעת לראות איך הוא מסתכל על עבודתנו.
יש לנו לשנן דברים אלו של מוהרנ"ת, אשר בהם מתגלה שורש האמונה  כמה 
וירידות  הנפילות  כל  שורש  כי  כשר.  יהודי  להיות  לזכות  בשביל  שצריך,  הזכה 
לתאוות בא מכפירה זו, שאין האדם מצמצם את עצמו להסתכל על ה' מהמקום 
ואינו מאמין  וכך אינו רואה שהשי"ת רואה המצות שלו,  בו הוא נמצא,  הפרטי 
ובוטח שהשי"ת מאזין ומקשיב לכל אנחה וזעקה ותפילה, וכל מה שעובר עליו הוא 
בדיוק מה שהשי"ת רוצה, ואין לדאוג כלל. ומכיון שאינו מצמצם ראייתו להשי"ת, 
על כן נופל לעצבות מחמת חסרון הסיפוק והחיות ממה שעושה, וזהו יסוד האמונה 
שצריך להתחזק בזה, עד כדי כך שמוהרנ"ת מדגיש שהוא ההפרש בין עם ישראל 

לשאר גויי הארצות.
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ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ַּתְכִלית,  ְוֵאין  סֹוף  ֵאין  ַעד  ִיְתָּבַרְך  ּוְברֹוְממּותֹו  ִּבְגֻדָּלתֹו 

ַהְגָּדַלת ַהַּדַעת ַהֶּזה ָהָיה ָיֹכל ַהַּדַעת ְלִהְתַּפֵּזר ַחס ְוָׁשלֹום, ַעד ֶׁשֵּיֵצא 

ֵמַהְּגבּול. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַּבֵּטל ַהַּדַעת ְלַגְמֵרי, ְּדַהְינּו ִאם ָהיּו ַחס ְוָׁשלֹום, 

ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ַּדְעָּתם.  ְלִפי  ְּגֻדָּלתֹו  ַּדְרֵכי  ּוְלַהִּשיג  ְלָהִבין  רֹוִצים 

ְלֵדעֹות ּכֹוְזִבּיֹות ְוִלְכִפירֹות ְּגדֹולֹות ַחס ְוָׁשלֹום ְּכמֹו ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, 

ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ֵהם ְמַצְמְצִמים ַּדְעָּתם ּוְמַכְּוִנים ַּדְעָּתם ְּבִכּוּון 

ִיְתָּבַרְך  ה'  ִמְּגֻדַּלת  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ֶׁשּיֹוְדִעים  ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ָּגדֹול 

ְורֹוְממּותֹו ַהּנֹוָרא ֶׁשהּוא ְמרֹוָמם ְוִנְׂשָּגב ְמֹאד ְמֹאד ִמָּכל ִמיֵני רּוָחִנּיּות 

ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות. ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמַּגְׁשִמּיּות ָהעֹוָלם ַהָּׁשָפל ַהֶּזה. ְוַאף ַעל 

ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַמְׁשִּגיַח  ְּבַעְצמֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ֵכן  ִּפי 

ַהָּׁשָפל ַהַּגְׁשִמי ַהֶּזה. ּוְמַפְרֵנס ּוְמַכְלֵּכל ִמַּקְרֵני ְרֵאִמים ַעד ֵּביֵצי ִּכִּנים. 

ֲאֶׁשר  ַּבֶּדֶרְך  ַהֹּזאת  ַהְּקדֹוָׁשה  ָלֱאמּוָנה  ַּדְעֵּתנּו  ְמַכְּוִנין  ֶׁשָאנּו  ּוֵמֲחַמת 

ֵאָליו  ַּדְעֵּתנּו  ֵעיֵני  ַמִּגיִעים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאבֹוֵתינּו ַהַּצִּדיִקיםיא,  ָלנּו  ָמְסרּו 

ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִהְסַּתְּכלּות  ִּבְבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ִיְתָּבַרְך 

ִּכי  ְּבִצְמצּום,  ְּבִכּוּון  ַהָּדָבר  אֹותֹו  ַעד  ֶׁשַּמִּגיַע  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ַהחֹוֵזר 

יא. כי עיקר ההצלחה לבוא לאמונה ולבטחון הוא על ידי ההתדבקות לצדיקים, 
ולאור רביז"ל, הבעש"ט, האריז"ל והרשב"י עד משה רבינו ע"ה, שבררו וזככו 
בירור, להאיר בעולם הדעת הנפלא להאמין בפרטיות  את האמונה בבירור אחר 
בכל דבר, ולראות איך השי"ת נמצא בכל מקום, והדעת שלהם הוא הצמצום של 
כח הראות לתוך מציאות אור החוזר, והוא המביא השגחה לתוך הדבר שצריכים 
מעלת  שזהו  שם  שמבואר  עצמו,  המאמר  בתוך  ]ועיין  ובגשמיות.  ברוחניות 
ההתקרבות לצדיקים, כי כפי ריבוי העסק בספריהם הק' ולימוד דעתם הקדושה, 
כך יכול לצמצם הדעת לתוך כח הראיה של האדם, שיוכל לכוון דעתו ולהסתכל 

בפרטיות בכל דבר להשי"ת[.
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ַּגם ָאנּו ְמַכְּוִנין ַּדְעֵּתנּו ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ְּבֶדֶרְך ֱאמּוָנה ַעד ֶׁשָאנּו ַמִּגיִעין 

ְּכמֹו  ִּכי  ִּבְׁשֵלמּות,  ָעֵלינּו  ִיְתָּבַרְך  ַהְׁשָּגָחתֹו  ּוַמְמִׁשיִכין  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו 

ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנין ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִּבְפָרִטּיּות ִּבְׁשֵלמּות, ְּכמֹו ֵכן ִנְמָׁשְך ֶּבֱאֶמת 

ּוְבֹיֶׁשר  ְּבִכּוּון  ַהָּבָאה  ְרִאָּיה  ִּבְבִחיַנת  ְּדַהְינּו  ָעֵלינּו,  ִּבְׁשֵלמּות  ַהְׁשָּגָחתֹו 

ִּבְבִחיַנת ַהָּכָאה ַעד ֶׁשָאנּו ִנְצַטְּיִרין ְּבֵעיָניו ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב. ּוְכמֹו 

ַּפַעם  ְּבָכל  ַהֶּׁשַפע  ִנְתַחֵּדׁש  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּפַעם.  ְּבָכל  ָחִליָלה  חֹוֵזר  ֵכן 

ְּבאֹור ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְמָׁשְך ַרב טֹוב ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל:

ָרִטית ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹוְפִרים ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ּבְ

ֵמֲחַמת  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשּכֹוְפִרים  ַהּכֹוְפִרים  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֲאָבל  ד( 

ְּבַעְצמֹו  ִמְּלַהְׁשִּגיַח  ְמרֹוָמם  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ֶׁשאֹוְמִרים  ַּדְעָּתם  ְּכִסילּות 

ָזרֹות  ָהֲעבֹודֹות  ְוָכל  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּכִפירֹות  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ּוִמֶּזה  ָהעֹוָלם,  ַעל 

ִיְתָּבַרְך  ה'  ְוָׁשלֹום  ֶׁשַחס  ִּבְׁשטּוָתם  אֹוְמִרין  ִּכי  ַהּקֹוְדִמין,  ַהּדֹורֹות  ֶׁשל 

ָמַסר ַהַהְנָהָגה ְלַמֲעֶרֶכת ַהָּׁשַמִים ַעד ֶׁשָּבאּו ַעל ְיֵדי ֶזה ַלֲעֹבד ֵעץ ָוֶאֶבן 

ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם, ִּכי ָאְמרּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשיְך ַהֶּׁשַפע ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 

ֲעבֹוַדת ְּתמּוָנה ַּגְׁשִמית ֶׁשהּוא ְּכַלל ָּכל ָהֲעבֹודֹות ָזרֹות ֶׁשָּלֶהם. ַּכּמּוָבן 

ֶׁשָעְבדּו  ַהּקֹוְדִמין  ַהּדֹורֹות  ֶׁשל  ָטעּוָתם  ִסַּבת  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ַּבְּסָפִרים, 

ֲעבֹוָדה ָזָרה. 

ּוְכמֹו ֵכן ָּכל ַהָּטעּות ֶׁשל ַהּכֹוְפִרים ֶׁשַּבּדֹורֹות ַהָּללּו. ַהֹּכל הּוא ַעל ְיֵדי 

ְלָהִבין  ַּדְעָּתם  ּוְמַצְמְצִמין  ְמַכְּוִנים  ֶׁשֵאיָנם  ֵמֲחַמת  ָּכֵאֶּלה  ָטעּוִתים 

ִיְתָּבַרְך  ְוַהְנָהגֹוָתיו  ִיְתָּבַרְך  ְּגֻדָּלתֹו  ַּדְרֵכי  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ּוְלַהְׂשִּכיל 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ְּבֵעיֵני ַּדְעָּתם ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְּכמֹו ָהָאָדם 
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ְלאֹותֹו  ֵעיָניו  ּוְמַצְמֵצם  ְמַכֵּון  ֵאינֹו  ֲאָבל  ֵמָרחֹוק  ָּדָבר  ִלְראֹות  ֶׁשרֹוֶצה 

ְוֵאינֹו  ָהְראּות  ִמְתַּפֵּזר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהַּצד  ִמן  ִמְסַּתֵּכל  ַרק  ַהָּדָבר, 

ְּבִעְנַין  ַמָּמׁש  הּוא  ֵכן  ְּכמֹו  ְלֵעיָניו,  ַהָּדָבר  אֹותֹו  ּוְלָהִביא  ִלְראֹות  ָיכֹול 

ִיְתָּבַרְך  ְּגֻדָּלתֹו  ְּבַהָּשַגת  ְלִהְסַּתֵּכל  ֶׁשרֹוִצים  ָהָרָעה  ַּדְעָּתם  ָטֻעּיֹות 

ִמן  ִמְסַּתְּכִלים  ַרק  ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלַהִּביט  ַּדְעָּתם  ְמַכְּוִנים  ְוֵאיָנם 

ַהַּצד ְּבַדְרֵכי ֲחִקירֹוָתם ָהָרָעה ַעד ֶׁשּיֹוְצִאין ִמן ַהְּגבּול. ְוֵאיָנם חֹוְזִרים 

ְלַהְמִׁשיְך ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ֲעֵליֶהם ֵמֲחַמת ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ֵאָליו 

ִיְתָּבַרְך ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה ִּכי ַעל ְיֵדי ַהַּדַעת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיגֹו 

ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ְלַבד. ְוַכְמֹבָאר ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ְוַכַּנ"ליב:

ל ַהּגֹוִיים ַפע ׁשֶ ֶ ל ֵמַהּשׁ ֵהר ְלַקּבֵ ְלִהּזָ

ְוֵאין  ְׁשֵלָמה.  ַהְׁשָּגָחה  ֲעֵליֶהם  ַמְמִׁשיְך  ֵאין  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּגם  ֵּכן  ְוַעל  ה( 

ַמְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲחִצי ָהְראּות, ַּכְמֹבָאר ְּבַהּתֹוָרה 'ַאְׁשֵרי 

ָהָעם' ַהַּנ"ל, ְּדַהְינּו ֶׁשִּכְבָיכֹול ִמְתַּפֶּזֶרת ֶׁשַפע ַהַהְׁשָּגָחה ֹקֶדם ֶׁשַּמִּגיַע 

ִּכי  ַהָּכָאה,  ִּבְבִחיַנת  ְוַהֶּׁשַפע  ַהַהְׁשָּגָחה  ֲעֵליֶהם  ַמִּגיַע  ֵאין  ִּכי  ֲעֵליֶהם, 

ֵאָליו  ַּדְעָּתם  ְמַכְּוִנים  ֵאיָנם  ֶׁשֵהם  ְּכמֹו  ִּכי  תּוַכל.  ֹלא  ָעָמל  ֶאל  ַהֵּבט 

ְלַהֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך, ְּכמֹו ֵכן הּוא ִיְתָּבַרְך מֹוֵדד ָלֶהם ִמָּדה ְּכֶנֶגד 

יב. מוהרנ"ת מאריך מאוד בענין זה של העכו"ם, שאינם יכולים להאמין בהשגחה. 
ואם הוא מאריך בזה מאוד, הרי שבודאי יש לנו להתעורר מאוד לראות, שכמו 
שהגויים מונחים בשקר הזה כאילו ח"ו מסר הנהגתו למערכת השמיים וכו', כמו 
כן יכולים אנו להכשל ח"ו שלא נוכל לצמצם להשי"ת את כח הראות שיש לנו 
כיהודים, וזאת מחמת שהמח מלא בחכמות, קושיות וספיקות, למה ומדוע עובר מה 
שעובר, עד שהדעת מתבלבל ומתפזר, ולכך מדגיש לנו מוהרנ"ת מהו הטעות של 

הגויים, שלא ניפול ח"ו להיות כמותם.
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ִמָּדה. 

ְוַאל ַעל ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַּגם ָּכל ַּפְרָנָסָתם ֶׁשל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ַהֹּכל 

ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ְלַבד, ֲאָבל הּוא ִיְתָּבַרְך מֹוֵסר ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּלֶהם 

ֵּכִלים  ִמְּׁשִביַרת  ֶׁשִּנְתַהּוּו  ְוַהְּקִלּפֹות  ַהֵּׁשִדים  ֶּדֶרְך  ְוִנּזֹוִנים  ְלַהִחיצֹוִנים 

ֶׁשַּנֲעׂשּו ֵמִרּבּוי אֹור. ֶׁשָּכל ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ְמַצְמְצִמין ַּדְעָּתם. ְוַדְעָּתם 

ֶׁשֵּמֲחַמת  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵּכִלים  ְׁשִביַרת  ֶׁשּגֹוֵרם  אֹור  ִרּבּוי  ִּבְבִחיַנת  הּוא 

ֶׁשֶּזהּו  ָהעֹוָלם  ִמֶּזה  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָרחֹוק  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ּוְגֻדָּלתֹו  רֹוְממּותֹו 

ָהִרּבּוי  ֶׁשֵּמֲחַמת  ֵּכִלים.  ְׁשִביַרת  ֶׁשּגֹוֵרם  אֹור  ִרּבּוי  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו 

ְלַגְמֵרי  ְוָנְפלּו  ֶנְחְלקּו  ִיְתָּבַרְך  ְּגֻדָּלתֹו  רֹוְממּות  ְלַהִּשיג  ֶׁשרֹוִצים  ַהַּדַעת 

ַמְׁשִּגיַח  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּגם  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ִיְתָּבַרְך.  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשּכֹוְפִרים  ַעד 

ֵּכִלים.  ְׁשִביַרת  ִּבְבִחיַנת  ַהְינּו  ְּגבּול,  ְּבִלי  אֹור  ִרּבּוי  ִּבְבִחיַנת  ֲעֵליֶהם 

ַּכְתֵּפּה,  ָּבַתר  ִאם  ִּכי  ְּבַהָּכָאה  ֲעֵליֶהם  ַהֶּׁשַפע  ּוְמַצְמֵצם  ְמַכֵּון  ְוֵאינֹו 

יֹוֶרֶדת  ַהְׁשָּפָעָתם  ָּכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ֶׁשִאיָתא  ְּכמֹו 

ֵהם  ּוִמָּׁשם  ֵּכִלים,  ִמְּׁשִביַרת  אֹור,  ֵמִרּבּוי  ֶׁשִּנְתַהּוּו  ּוְקִלּפֹות  ְלִחיצֹוִנים 

ְמַקְּבִלים ַּפְרָנָסָתםיג. 

יג. וזאת יש לנו לדעת בבירור, שבכל מקום שיש שם איזה שפע שבא לא דרך 
שפע  שהוא  זרות,  העבודות  וכח  הקליפות  מציאות  ממש  זהו  והבטחון,  האמונה 
שבא מבחינה של ריבוי אור בלי אור ישר ואור חוזר, רק בריבוי אור, שהוא השקר 
השולט בעולם, שנמשך מבחינת שבירת הכלים שממנו נעשה מציאות גשמית ללא 
גילוי השגחה. ולכן רואים בחוש איך כל מה שנקרא בפי העולם 'הצלחה' ונדמה 
שיש להם כל טוב, הוא באמת כלום ורק מלא צער וחסרונות וצרות, למי שמסתכל 
בעין אמת. ובזה עיקר הנסיון והבחירה, שלא להתפעל מהם כלל. ומהלשון הזה 
של מוהרנ"ת שמאריך לתאר את צורת ההצלחה שלהם, מקבל האדם כח לשבור 
את ההסתכלות הגשמית למה שמכונה אצלם הצלחות, ומקבל כח גדול לצמצם 
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ִמּׁשּום  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְלִיְׂשָרֵאל  ָאסּור  ֵּכן  ְוַעל 

ִהוא  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ַהְׁשָּפַעת  ִּכי  ַתְזִּכירּו,  ֹלא  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ְוֵׁשם 

ֶׁשֵאיָנם  ֵמֲחַמת  ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ַהֻּטְמָאה  ֶּדֶרְך  יֹוֶרֶדת  ִּכי  ְטֵמָאה, 

ֲאֵחִרים.  ֱאֹלִקים  ֵׁשם  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִּבְׁשֵלמּות  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ַמֲאִמיִנים 

ֱאֹלִקים  ְּבִחיַנת  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּכִפירֹות  ָּכל  ִּכי 

ֲאֵחִרים. ְוַעל ֵּכן ַהִּמְׁשַּתֵּתף ִעָּמֶהם עֹוֵבר ִמּׁשּום ְוֵׁשם ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים 

ֹלא ַתְזִּכירּו. ִּכי ֵהם ּכֹוְפִרים ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּׁשֵלָמה ְואֹוְמִרים ֹּכָחם ְוֹעֶצם 

ָיָדם עֹוֶׂשה ָלֶהם ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבִחיַנת ֵׁשם 

ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים, ִּכי ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם ּוִמַּדְרֵכיֶהם ְּבַתְכִלית 

ָהִרחּוק, ִּכי ָאנּו ְצִריִכים ְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ַּפְרָנָסֵתנּו ִהוא ְּבַהְׁשָּגָחה ְלַבד. 

ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ַרק  הּוא  ֶׁשעֹוִׂשין  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ְוָכל 

ֵאין  ֶאְצֵלנּו  ֵּכן  ְוַעל  ַהֶּׁשַפע  ְלַקֵּבל  ַהְּכִלי  ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ַהחֹוֵזר  ְואֹור 

ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ָהִעָּקר, ַרק ָהִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ִהְסַּתְּכלּות ֶאל ה' ְלַהֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ֵׁשם 

ה' ְוַכַּנ"ליד:

ִּכי ַמה ֶּׁשָאנּו ְמַצְמְצִמין ַּדְעֵּתנּו ְלַהֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית ַאף ַעל 

כח הראות שלו למצוא מציאות ה' בתוך כל שפע שיש לו הן בפרנסת הגוף, והן 
בפרנסת הנפש.

יד. בזה חוזר לבאר בקיצור שאנו צריכים להאמין שכל המשא ומתן הוא עבודה 
גדולה בבחינת אור ישר ואור חוזר, והוא כוונה פנימית מאוד שכל סוחר ואיש שדה 
צריך לדעת מזה, כי אין זה גבוה כלל ושייך לכל אחד ממש, שיחיה בצורה של 
חיים יהודיים, ולא של גוי ח"ו, שאפילו שהשפע הפשוט של חייהם נמשך משם 

אלהים אחרים ר"ל.
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ֵׁשם  ְּבִחיַנת  הּוא  ַהִּצְמצּום  ֶזה  ְמֹאד.  ְמֹאד  ּוְמֻנֵּשא  ְמרֹוָמם  ֶׁשהּוא  ִּפי 

ָהעֹוְבֵדי  ֲאָבל  ַּכָּידּוַע.  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  הּוא  ֵׁשם  ִּכי  ה', 

ּכֹוָכִבים ַהּכֹוְפִרים ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית ּוָבִאים ַעל ְיֵדי ֶזה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 

ִעָּמֶהם  ַהִּמְׁשַּתֵּתף  ֵּכן  ַעל  ֲאֵחִרים.  ֱאֹלִקים  ֵׁשם  ְּבִחיַנת  ֶזהּו  ּוְכִפירֹות, 

עֹוֵבר ִמּׁשּום ְוֵׁשם ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזִּכירּו. ְוַכַּנ"לטו:
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ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵמאֹות ו. ֹלא ִנְכַּתב ֵמֶהם ִּכי ִאם ָראֵׁשי ְּפָרִקים. ְוִאם 

ִיְהֶיה ה' ִעָּמִדי ִיְתָּבֲארּו ְקָצתטז:

ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ְּבִחיַנת  ְׂשעֹוִרים,  ֹעֶמר  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ו( 

ַהֶּׁשַפע ִּבְגבּול ּוִבְזַמן. ְוֶזה ְּבִחיַנת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבָׁשבּועֹות. ִּכי ַהּתֹוָרה 

ָּתִגים,  ְנֻקּדֹות,  )ְטָעִמים,  ַטְנָּת"א  ְּבִחיַנת  ָהְראּות  ֹּכַח  ְּבִחיַנת  ִהוא 

אֹוִתּיֹות( ְּבִחיַנת ְּבֵראִׁשית, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹבָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. ְוַעל ֵּכן ֵנעֹוִרים 

טו. מוסיף לבאר פנימיות ענין האור ישר ואור חוזר, שהוא סוד יחוד אותיות שם 
הוי"ה, שהאדם הפשוט מייחדם על ידי ההתחזקות הפשוט שלו בבטחון בה'. כי 
הדבר שהאדם צריך הוא בחינת המלכות, ועל ידי שהאדם מתחזק באותו מקום 
ואותו הזמן להסתכל במחשבה חזקה על השי"ת, בזה נעשה היחוד הגדול והנורא 

שהוא תכלית כוונת הבריאה.

טז. הנה עד כאן ביאר ר' נתן את עבודת ההסתכלות והבטחון בעניני פרנסה ושאר 
צרכי האדם, וכעת הולך ומבאר שבהבנת יסוד זה תלוי ועומד כל היהדות וכל קיום 
התורה, כי בעולם נתפס הדבר כאילו יש עבודת ה', ויש עוד חלק של בטחון בשביל 
לעבור בשלום את עניני הפרנסה ותקופות של דחק. אבל האמת היא שכל עבודת 
ה' וקיום מצות הוא ענין זה של בטחון והסתכלות על השי"ת בכל מצוה שעושה 
]וכמו שכבר בארנו בתחילת ההלכה, שבתורה ע"ו, שעליו מוסב הלכה זה, מבאר 
מתחילה ענין הבטחון על פרנסה וכל זה כהקדמה ליסוד עצום ונורא בעבודת ה'[. 
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ָּכל ַהַּלְיָלה ְּבָׁשבּועֹות ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ָהֵעיַנִים ֶׁשהּוא ֹּכַח ָהְראּות ּוָבֶזה 

ֶאְצָלם  ֶׁשִּנְכָרת  ְלַהְכִרית'  ַאֲחִריָתם  'ְיִהי  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִמָּכֵרת  ִנּצֹוִלין 

אֹור ַהחֹוֵזר ֵמאֹור ַהָּיָׁשר ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ְמַכְּוִנים אֹור ָהֵעיַנִים ְּבֹיֶׁשר ּוְבִכּוּון 

ְוכּו', ִּבְבִחיַנת ְׁשָמר ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום. ּוִבְׁשִביל 

ִמָּכל  ְוָהַאֲחִרית  ָהֵראִׁשית  אֹוְמִרים  ְּכֶׁשֵּנעֹוִרים  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל  ֶזה 

ַהְתָחלֹות  ָּכל  ִּכי  ֵמֵראִׁשיתֹו,  ָּדָבר  ַאֲחִרית  טֹוב  ִּכי  ֵסֶפר,  ּוִמָּכל  ִסְדָרא 

ָקׁשֹות ְוַהְּגָמר ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. ְוַעל ֵּכן ֵאין ַהִּמְצָוה ִנְקֵראת ֶאָּלא ַעל ִמי 

ֶׁשּגֹוְמָרּה ְוַהַּמְתִחיל ְּבִמְצָוה אֹוְמִרים לֹו ְּגֹמר ִּכי ְצִריִכים לֹוַמר לֹו ְּגֹמר, 

ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. ְוֶזהּו  ִּכי ְצִריִכין ְלַחֵּזק אֹותֹו ַעל ַהְּגָמר ְּביֹוֵתר, ִּכי ַהְּגָמר 

ְּבָכל  ּוִבְפָרִטּיּות  ֲעבֹוָדתֹו  ִּבְכָלִלּיּות  ָאָדם  ְּבָכל  ְוֵכן  ִיְׂשָרֵאל.  ִּבְכָלִלּיּות 

ֶׁשִהְלִּביָׁשן  ֹמֶׁשה  ַעל  ֹקַרח  ַמֲחֹלֶקת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ֲעבֹוָדה.  ּוְבָכל  ִמְצָוה 

ַטִּליתֹות ֶׁשֻּכָּלן ְּתֵכֶלת ְוכּו'. ּוִבְׁשִביל ֶזה אֹוְכִלין ַמַאְכֵלי ָחָלב ְּבָׁשבּועֹות 

ַּבֹּבֶקר ִּבְבִחיַנת ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות ֶּבָחָלב ֹיְׁשבֹות ַעל 

ִמֵּלאת ַעל ְמֹלָאה ֶׁשל עֹוָלם ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה. ְוֶזה ְּבִחיַנת 

ַּבֲחֵלב  ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל  ֹלא  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֵּבית  ָּתִביא  ַאְדָמְתָך  ִּבּכּוֵרי  ֵראִׁשית 

ִאּמֹו. ְוֶזה ֶׁשּמּוָבא ֶׁשִעַּקר ַמה ֶּׁשָּדָחה ה' ִיְתָּבַרְך ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֹּלא 

ַהּתֹוָרה.  ָלֶהם  ֶׁשִּיֵּתן  ֶׁשָאְמרּו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ַעל  ְיַקְטְרגּו 

ִעַּקר ְּדִחָּיה ֶׁשָּלֶהם ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות ָּבָׂשר ְּבָחָלב ֶׁשָאַמר ָלֶהם ה' 

ִאּסּור  ִּכי  ֲאִביֶהם,  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ְּבָחָלב  ָּבָׂשר  ֲאַכְלֶּתם  ַוֲהֹלא  ִיְתָּבַרְך, 

ָּבָׂשר ְּבָחָלב הּוא ִחּדּוׁש ָּגדֹול, ִּכי ָאסּור ְלַבֵּׁשל ָּבָׂשר ְּבָחָלב ֲאִפּלּו ְּגִדי 

ַּבֲחֵלב ִאּמֹו ֶׁשּיֹוֵנק ִמֶּמָּנה ְוִנּזֹון ִמֶּמָּנה ְוָכל ִחּיּותֹו ִמֶּמָּנה. ְוַהְּגִדי ְּבַעְצמֹו 
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ְלַחְּבָרם  ָאסּור  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֻמֶּתֶרת,  ְּבַעְצָמּה  ְוֶהָחָלב  ַּבֲאִכיָלה.  ֻמָּתר 

ַיַחד, ֶׁשָּכל ֶזה מֹוֶרה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ַּדְרֵכי ַהְנָהגֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּבֶזה 

ָּתלּוי ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה:

ְוַנֲחֹזר ְלָבֵאר ְקָצתיז:

ָחה ּגָ ל ַהּתֹוָרה עֹוֵמד ַעל ֱאמּוַנת ַהַהׁשְ ּכָ

ֶׁשָאז  ְּפָרִטית.  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶּבֱאמּוַנת  ְּתלּוָיה  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ִעַּקר  ִּכי  ז( 

ִנְסָּתר  ְוֵאין  ִמֶּמּנּו  ֶנְעָלם  ָּדָבר  ֵאין  ִּכי  ָועֶֹנׁש,  ָׂשָכר  ַוֲעֵבָרה,  ִמְצָוה  ַׁשָּיְך 

ַהַּנֲעִׂשין  ַמֲעִׂשּיֹות  ּוְבִמְצוֹות  ְּבתֹוָרה  ּבֹוֵחר  ִיְתָּבַרְך  ְוהּוא  ֵעיָניו.  ִמֶּנֶגד 

ַחס  ַּבַהְׁשָּגָחה  ַהּכֹוֵפר  ֲאָבל  ַּגְׁשִמִּיים.  ִמְּדָבִרים  ַהַּגְׁשִמי  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה 

ְוָׁשלֹום, הּוא ּכֹוֵפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ְוֶזה ַהָּדָבר ָידּוַע ּומּוָבן ַלֹּכל. 

ֶׁשהּוא  'ְּבֵראִׁשית'  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים,  ְּבִחיַנת  ִהוא  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֵּכן  ְוַעל 

ְּדֵעיָנא  ְּגָוִנין  ְּתַלת  ֶׁשֵהם  'ַּבת',  ַּתָּמן  'ָראֵׁשי'  ַּתָּמן  ַהּתֹוָרה  ַהְתָחַלת 

ְרִאָּיה  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים,  ְּבִחיַנת  הּוא  ַהּתֹוָרה  ְּכָלִלּיּות  ִעַּקר  ִּכי  ַעִין,  ּוַבת 

ַמֲאִמיִנים ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִּבְפָרִטּיּות ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָאנּו  ְוַהְׁשָּגָחה, ְּדַהְינּו 

יז. נראה שיש בזה ענינים גבוהים המוכרחים לנפשנו, וקשה מאוד להתחיל ללמד 
פותח  שמתחילה  מוהרנ"ת,  בדברי  הדעת  להמשכת  הדרך  הוא  וכך  דעת,  לנו 
עד  ומבאר,  מאריך  כך  ואחר  התנוצצות,  של  באופן  ונפלא,  נורא  ענין  בקיצור 
להחיות  כח  בו  שיש  חידוש  כזה,  פלא  אור  שיש  החידוש,  של  נוראות  שרואים 
זה, כי אור רביז"ל הוא אור  ]ובדברי רביז"ל יש הרבה בדרך  ולשנות כל אדם. 
ואיך שכלולים  עוצם פשטות האמת מצד אחד,  וקשה לתפוס את  ועמוק,  פשוט 
בו כל סודות התורה מצד שני, ולכן דברי רביז"ל הם בדרך של קיצור באופן של 
ולגלות איך כל דיבור  ודרכו של מוהרנ"ת לפתוח החידושים  התנוצצות אלקות, 

מקיף את כל חלקי התורה והמועדים ונפש האדם וכו'[.
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ְּכמֹו  ִּבְפָרט,  ְוָדָבר  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ָּתִמיד  ּוַמְׁשִּגיַח  ְורֹוֶאה  ּוַמִּביט  צֹוֶפה 

ֶׁשָּכתּוב, ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשָאנּו 

ָּתִמיד  ֵאָליו  ַּדְעֵּתנּו  ֵעיֵני  ְמַכְּוִנין  ָאנּו  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ַמֲאִמיִנים 

ַהֹּיְׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת  ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ְּבִחיַנת  ה',  ֶאל  ָּתִמיד  ֵעיַני  ִּבְבִחיַנת 

ַבָּׁשָמִים. 

ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ּוְמרֹוָמם ּוְמֻנֵּשא ְמֹאד ְמֹאד 

ֵמִאָּתנּו, ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ַמְׁשִּגיַח ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית 

ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם ַעד ַּתְכִלית ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז ֶׁשל עֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְוָכל 

ַהַּמְׁשִּפיִלי  ָלָׁשֶבת  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵקינּו  ַּכה'  ִמי  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמֹו  ּבֹו.  ֲאֶׁשר 

ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. 

ְּבָעְלָמא  ְּכִפיָרה  ֵאיֶזה  ְוכֹוֵפר  ַהּפֹוֵגם  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ְּכָלִלּיּות  ִעַּקר  ְוֶזהּו 

ְּבַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית הּוא ּכֹוֵפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְויֹוֵצא ִמן ַהָּדת ְוהּוא 

הּוא ָהֶאִּפיקֹורֹוס ְוַהּכֹוֵפר ַהֻּמְזָּכר ְּבָכל ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ֶׁשהּוא ָּגרּוַע ִמְּמֻׁשָּמד ּומּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ְוֶזה ָּדָבר ָּפׁשּוט ֶׁשֵאין 

ְצִריִכין ְלָבֲארֹויח:

יח. ענין זה הוא יסוד קבלת עול מלכות שמים, לקבל בכל רגע עול היראה מפני 
וזה  ומעשה שלנו.  דיבור  ורוצה בכל מחשבה  ומשגיח  רואה  כי השי"ת  השי"ת, 
יסוד התורה שכל התורה עומדת על זה, להאמין שהשי"ת מסתכל עלינו. ולכן יש 
לקבל את התורה בכל שנה מחדש, אפילו שלכאורה יש לנו כבר את התורה, ואנו 
מקיימים מה שצריך, ויש לנו את כל הספרים המגלים את רצון ה'. כי העיקר בכל 
התורה הוא לקבל את כח אמונת ההשגחה כראוי. כי האדם צריך להתייגע לבנות 
בנפשו כח פנימי, לשעת נסיון בה מתגבר שכחה והעלמה, כח כזה שיוכל להעביר 
להיות  שלו,  ומעשה  דיבור  בכל מחשבה  הראות,  לצמצום  ולחתור  הקטנות,  את 
כרצון ה', ולקיים 'שויתי ה' לנגדי תמיד' ולא להתבייש ולא לחשוש מבני אדם, כי 
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יּה ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ

ַקָּבַלת  ֹקֶדם  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  סֹוְפִרין  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ח( 

ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ֲהָכָנה ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ִּכי ֲהָנַפת ָהֹעֶמר ְׂשעֹוִרים הּוא 

ְיסֹוד  ֶׁשהּוא  ַהְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחתֹו  ֱאמּוַנת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  ִּבְׁשִביל 

ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ַּכַּנ"ל. 

ּוִבְׁשִביל ֶזה ָהיּו ְמִניִפין אֹותֹו ְּבָכל ַהִּׁשָּׁשה ְקָצוֹות, ִּכי ָהָיה מֹוִליְך ּוֵמִביא 

ֶׁשַהָּׁשַמִים  ְלִמי  ּומֹוִריד  ַמֲעֶלה  ֶׁשּלֹו,  ָהעֹוָלם  רּוחֹות  ֶׁשַאְרַּבע  ְלִמי 

ְוָהָאֶרץ ֶׁשּלֹו ְּכֵדי ְלַקֵּׁשר ָּכל ָהעֹוָלם ְוַהְנָהָגתֹו ַלה' ִיְתָּבַרְך ְלַמַען ַּדַעת 

ָּתִמיד  ַמְׁשִּגיַח  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ִּכי  ֵאָליו,  ְמֻקָּׁשר  ַהֹּכל  ִּכי  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל 

ְקִריַאת  ַּכָּוַנת  סֹוד  ֶׁשֶּזהּו  ַהְּבִריָאה,  ְּפָרֵטי  ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה 

ְׁשַמע ֶׁשְּצִריִכין ְלַכֵּון ְּב'ֶאָחד' ְּכֵדי ְלַהְמִליֵכהּו ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ּוְבַאְרַּבע 

רּוחֹות, ַהְינּו ֶׁשֵּנַדע ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 

ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה. ְוַהַּמְלכּות ְוַהַהְנָהָגה ֲאִפּלּו ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי 

ַהֶּזה הּוא ַעל ָידֹו ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ִּכי ַלה' ַהְמלּוָכה ְוכּו'. 

ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו סֹוד ַּכָּונֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ִּפי סֹוד ְּכִפי ַהְמֹבָאר ַּבֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל ֶׁשְּמֹבָאר ָׁשם ֶׁשִעַּקר ַּכָּונֹות ְקִריַאת ְׁשַמע 

ְלַקֵּׁשר ּוְלַיֵחד ְּבִחיַנת ַמְלכּות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעֵּין ָׁשם ַהְינּו ַּכַּנ"ל. 

ֶׁשֵּנַדע ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשהּוא 

ֶמֶלְך ּומֹוֵׁשל ְוַׁשִּליט ּוַמְנִהיג ָהעֹוָלם, ֹזאת ַהַהְנָהָגה ְמֻקֶּׁשֶרת ּוְמֻיֶחֶדת 

עומד ויושב לפני מלך רם ונשא ואין עוד מלבדו. 
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ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְלַבּדֹו ּוִמִּבְלָעדֹו ֵאין ֱאֹלִקים, ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ִיְתָּבַרְך ַמְנִהיג 

ּומֹוֵׁשל ְּבָכל ָהעֹוָלם. 

ִנְמָצא, ֶׁשֶּבֱאֶמת ְלִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ּוֵמִבין ִמַּדְעּתֹו ָּכל ַּכָּוַנת ָהֲאִר"י ַז"ל 

ְּכַלל  ֶׁשל  ַהַּפְׁשִטּיּות  ַלַּכָּוָנה  ֶאָחד  ְלָמקֹום  ָׁשִבים  ֻּכָּלם  ַהָּקדֹוׁש  ְוַהֹּזַהר 

ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבֶאָחד ְלַהְמִליֵכהּו ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ְוכּו'. ֲאָבל ֵאינֹו 

יֹוֵצא ִאם ְיַכֵּון ְסָתם ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזהּו ַּכָּוָנה 

ֶׁשה'  ַרק  ְיַכֵּון  ֹלא  ִאם  ִּכי  ְלַבד.  ַהַּכָּוָנה  ְּבֹזאת  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ֲאָבל  ֲאִמִּתית 

ַהְׁשָּגָחתֹו  ֶּבֱאמּוַנת  ְלַהֲאִמין  ִלּבֹו  ִּכֵּון  ֹלא  ֲעַדִין  ֵׁשִני,  ְוֵאין  ֶאָחד  ִיְתָּבַרְך 

ָּבֶזה  ַמֲאִמין  ּוְכֶׁשֵאינֹו  ָּבעֹוָלם.  ּומֹוֵׁשל  ַמְנִהיג  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך 

ַחס ְוָׁשלֹום, הּוא ּכֹוֵפר ָּגמּור ַּכַּנ"ל. ַעל ֵּכן ִצּוּו אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 

ּוְלַמָּטה  ְלַמְעָלה  ְלַהְמִליֵכהּו  ְּכֵדי  ְּדֶאָחד  ְּבָדֵלית  ְלַהֲאִריְך  ִלְבָרָכה 

ָּכל  ַהְנָהַגת  ּוְמַיֲחִדין  ְּכֶׁשְּמַקְּׁשִרין  ַהִּיחּוד  ֹׁשֶרׁש  סֹוד  ִעַּקר  ֶזהּו  ִּכי  ְוכּו', 

ָהעֹוָלמֹות ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך ֶמֶלְך ּוַמְנִהיג ּומֹוֵׁשל 

ְּבַעְצמֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַהֶּזה ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ֻּכָּלם. ְוַעל 

ְנֻקָּדה ֹזאת סֹוֵבב ָּכל ַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְוָכל סֹודֹות ַהַּכָּונֹות ֶׁשל 

ָּכל ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל ְוֹזַהר ַהָּקדֹוׁשיט.

יט. בקריאת שמע אנו מקבלים מסירת נפש להתחזק נגד כל מה שמבלבל ומונע 
ובכתבי  הק'  בזוהר  המבואר  הכוונה  כלליות  והנה  ה'.  בהשגחת  להאמין  מאיתנו 
האריז"ל, הוא שבקריאת שמע נעשה בחינה של קבלת התורה מחדש, ונמשכים 
מוחין חדשים לתוך המח של האמונה ]בחי' לאה – שכידוע יש ב' אופנים בגילוי 
אור השכינה, הראשון מה שהשכינה מכונה בשם 'לאה'. והשנית מה שמכונה בשם 
'רחל', ולא באנו כאן לבאר סוד העניין, אך בקיצור האומר, שלאה עומד מהחזה 
זו  ולמעלה, כי הוא חלק האמונה שיש באדם מה שיכול להבין ולהשיג, ואמונה 
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ְלַיֵחד  הּוא  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ַּכָּוַנת  ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ַהְּסָפִרים  ְּבָכל  ְמֹבָאר  ִּכי 

ִמְצָוה  ָּכל  ֹקֶדם  לֹוַמר  ֶׁשּנֹוֲהִגין  ּוְכמֹו  ּוְׁשִכיְנֵּתּה.  הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא 

ַהְינּו  ְוכּו',  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  ְלֵׁשם  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ְוָדָבר 

ְּבִחיָנה  הּוא  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  סֹוד  ִעַּקר  ִּכי  ַּכַּנ"ל. 

ַעְצמֹו  ְמַצְמֵצם  ִיְתָּבַרְך  ֶּׁשה'  ַמה  ְוַהַּמְלכּות  ַהַהְנָהָגה  ְּבִחיַנת  ִּכי  ֹזאת, 

נבנה באדם על פי ידיעות והבנות, אך מאידך אמונה זו נקראת בשם 'לאה' שהוא 
לשון 'לאה' וחלש, כי עיקר האמונה מכונה בשם רחל, שהוא עיקר גילוי המלכות 
וביאורים, אלא ממש כאילו הוא  גילוי אור האמונה באור בהיר ללא הסברים   –
רואה אותה[. ובקריאת שמע נמשכים מוחין לבחינת לאה, שהוא בנין הדעת, להבין 
את האמונה שכל מה שאנו יודעים ממציאות 'שם כבוד מלכותו' הוא ממש באמת 
מציאות 'לעולם ועד' ואין שום דבר חוץ ממנו. ואחרי זה מאירים 'קצת' את הארת 

האמונה הפשוטה ]בחי' רחל[.

ועיקר בנין האמונה הפשוטה ]של בחינת רחל[ הוא בשעת התפילה שאז מגלים 
שהשי"ת משגיח בכל ענין ובכל ברכה, ורק הוא עוזר ומושיע, וכך נבנה המלכות 
ומקבלת כח להיות אור חוזר להיות כלי אל השפע, על ידי פעולת התפילה שאדם 

נשען עם כל צרכיו רק על השי"ת.

ומוהרנ"ת בקטע זה מזכיר ברמז את הכוונה, ומרמז לנו להבין שפנימיות הכוונה 
בפשטות שייך לכל אחד, גם למי שעדיין אינו מבין הכוונה, וגם מי שמבין הכוונה, 
צריך לדעת שהעיקר הוא לכוון למעשה להמליך את ה' בכל אשר פונה למעלה 
ולמטה. וכמו שאמרו חז"ל שאינו יוצא ידי חובתו, אם לא חושב על כוונה זו של 

למעלה ולמטה, וכפי שמבאר כאן.

כי בוודאי שפנימיות הכוונה הוא להמליך את ה', על ו' קצוות, שהוא הו' מידות 
מה  כל  את  לאחד  למעשה  העיקר  מוהרנ"ת,  כדרכו של  אבל  וכו',  נה"י  חג"ת 
לימין  למעלה,  למטה,  אותו  דוחפים  אם  הן  השגחה,  שם  ולראות  עליו,  שעובר 
או לשמאל, לאור או לחושך. ]ובזה מראה לנו מוהרנ"ת וכן בעוד מקומות, איך 
להבין כראוי בדברי האריז"ל, ואיך להדבק באור האמת של סודות התורה גם לפני 
שעדיין לא בא למידת הפנימיות, כי דרכי העבודה לאור הסוד, מוכרחים ללמוד 

מדברי רביז"ל, ולחיות לאורם[. 
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ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ִנְקֵראת  ַהְּבִחיָנה  ֹזאת  ָהעֹוָלם  ּוְלַהְנִהיג  ְלַהְׁשִּגיַח  ְּכֵדי 

ַמְלכּותֹו  ַהְנָהַגת  ּוַמְפִריד  ַּבַהְׁשָּגָחה  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֶׁשּכֹוֵפר  ּוִמי  ְׁשִכיָנה. 

ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך הּוא ִנְרָּגן ַמְפִריד ַאּלּוף. 

ְוִעַּקר ֱאמּוָנֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ִּכי ַלה' ַהַּמְלכּות, ַהְינּו 

הּוא  ִּכי  ֵאָליו  ּוְמֻיָחד  ְמֻקָּׁשר  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלם  ֶׁשַהְנָהַגת 

ְלַבד.  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ַהֹּכל  ּוַמְנִהיג  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ּומֹוֵׁשל  ַׁשִּליט  ֶמֶלְך  ְלַבּדֹו 

ִּכי  ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ַמְמִׁשיִכין  ָאנּו  ַהֹּזאת  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶוֱאמּוָנה 

ֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהֹּזאת ִהוא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ָּכל 

ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה. ְוַעל ֵּכן אֹוְמִרים ֹקֶדם ָּכל ִמְצָוה "ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא 

ַוֲעבֹוָדֵתנּו  ִמְצוֹוֵתינּו  ְּבָכל  ַּכָּוָנֵתנּו  ִעַּקר  ִּכי  ְוכּו'".  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא  ְּבִריְך 

ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהוא  ַהֹּזאת  ֱאמּוָנה  ָעֵלינּו  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי 

הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה ְלַיֵחד ּוְלַקֵּׁשר ַהְנָהַגת ַהַּמְלכּות ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְלַבד ַּכַּנ"לכ:

כ. בכמה מקומות אחרים מבאר סוד היחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה שהוא סוד 
חיבור דעת ואמונה, ]שזהו בחינת זעיר אנפין ומלכות, המתאחדים בבחינת דחילו 
יחוד כפי ענין הי' דרגות של  יותר של  וכו' לקבל מוחין בדרגות עליונות  ורחימו 
הפירוש של  פנימיות  וכאן אפילו שאינו מבאר  וכו'[,  כפול משולש  השיר פשוט 
'קודשא בריך הוא' ו'שכינתיה', בכל זאת מגלה בזה נקודה נוראה. כי כלל היחוד 
קוב"ה ושכינתיה, הוא להתאחד עם הנחת רוח של השי"ת למעלה למעלה, וזה 

על ידי שמגלה השגחה פרטית למטה למטה.
וזה נעשה על ידי כל מצוה ומצוה שעושה במחשבה דיבור ומעשה. כי העולם הזה 
הוא מקום הפירוד של הגויים שמכחישים את ההשגחה כמבואר לעיל, וכשאיש 
חוזר,  אור  ועושה  השגחה,  שיש  מגלה  הוא  בזה  מצוה,  לאיזה  מתעורר  ישראלי 
ובזה מאחד את מציאות הפירוד להשי"ת. וזה הלבוש הפשוט להבנת המושג 'יחוד 
קודשא בריך הוא ושכינתיה', לגלות מציאות ה' למטה ולעלות נחת רוח למעלה, 
והעיקר הוא לחשוב מהיחוד ולהתאחד עם השי"ת בנחת הזה, בבחינת אור ישר 
שכמו  הזו,  הלכה  מבוססת  עליו  רביז"ל  בדברי  שמבואר  מה  שהוא  חוזר.  ואור 
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ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

ט( ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ֲהָנַפת ָהֹעֶמר ֶׁשְּמִניִפין אֹותֹו ְּבָכל ַהִּׁשָּׁשה ְקָצוֹות ְּכֵדי 

ְלַהְמִליֵכהּו ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ּוְבַאְרַּבע רּוחֹות ַּכַּנ"ל. ְוַעל ֵּכן ָהָיה ָּבא ִמן 

ַהְּשעֹוִרים ֶׁשֵהם ַמֲאַכל ְּבֵהָמה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֹזאת ַּבַּדַעת ִּכי ִאם 

ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ְלַבד, ֶׁשְּצִריִכין ְלַסֵּלק ַּדְעּתֹו ְלַגְמֵרי. ִּבְבִחיַנת ַוֲאִני ַבַער 

ְוֹלא ֵאָדע ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמְךכא. 

ַּגם ָהָיה ַמֲאַכל ְּבֵהָמה ְלַרֵּמז ֶׁשֹּלא ַּדי ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּגיַח ַעל ְּבֵני ָאָדם 

ְלַהֲחיֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם ְּבָכל ֵעת. ַאף ַּגם ֲאִפּלּו ְּבֵהמֹות הּוא ִיְתָּבַרְך ַּגם ֵּכן 

שצריך בטחון בעניני פרנסה וכדומה, כמו כן בעיקר צריך בטחון בעניני עבודת ה', 
לבטוח בשעת קיום המצוה שבוודאי השי"ת מסתכל על המצוה, ויש לו נחת עצום 

מזה, ובכך להתייחד עם השי"ת בשעת קיום המצוה.
והבטחון הזה הוא נותן סיפוק ורוגע ונחת בעבודת ה', שלא יהיה בבחינת צמאון 
מעבודה  ורץ  לנפשו,  מרגוע  מוצא  לא  ולעולם  ה'  את  לעבוד  רוצה  שאדם  רע, 
אחת למשנהו, ומצוה אחת לחברתה, ותמיד מרגיש חסר ואי שקט בנפשו, וגם אינו 
זה מחמת שאינו מתייחד בשעת  וכל  וכו',  היצר הרע שלו  מצליח להשקיט את 
כי  המצוה,  מתוך  לה'  קרבה  של  אמיתי  סיפוק  מהמצוה,  סיפוק  למצוא  המצוה, 
מבין שהמצוה עלתה למעלה  ואינו  עושה מצוות, אבל הכל לעצמו,  הוא  אמנם 
והשי"ת מסתכל עליה. וזהו פשטות הכוונה שאומרים לפני כל מצוה 'לשם יחוד 
וכו'', היינו שאני כעת מתייחד עם ה' על ידי מצוה זו שאני עומד לעשות, ואני כעת 

מסתכל וצופה בבטחון אליו לראות איך הוא מסתכל עלי. 

כא. כי בזמן של נסיון כאשר אדם נמצא בקטנות הדעת, אזי קשה לאדם לזכור 
את העבודה הזאת, ונדמה לו כאילו הוא עבודה גדולה השייכת לעובדי ה' הדבקים 
בה', וכיון שהוא עדיין לא בדרגא זו כעת, הרי שמותר לו לדאוג, והוא אינו שייך 
למושגים של 'יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה', ועל כן כהקדמה לקבלת התורה 
מוכרח כל אחד לזרוק כלו והרגשותיו ולקבל בפשטות את האמונה הזו, כמו בהמה 
בשמחה  ולהיות  מקום,  בכל  השגחה  לראות  להתחזק  וכך  כלום,  מבינה  שאינו 

ובטחון וכו'.
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ְּבַעְצמֹו ְמַפְרֵנס ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית ְלַבד, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֹנֵתן ִלְבֵהָמה 

ַלְחָמּה ִלְבֵני עֹוֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. ִּכי ֶזהּו ִעַּקר ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה 

ּוְמַפְרֵנס  ּוְמַחֶּיה  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַמְׁשִּגיַח  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ְלַהֲאִמין 

ּוְמַכְלֵּכל ֲאִפּלּו ַהְּבֵהמֹות ִמַּקְרֵני ְרֵאִמים ַעד ֵּביֵצי ִּכִּניםכב. 

ַאף  ַּדְיָקא.  ֹעֶמר  ֵׁשם  ַעל  ְׂשעֹוִרים  ֶׁשל  ַהִּמְנָחה  ֹזאת  ִנְקֵראת  ֵּכן  ְוַעל 

ֹעֶמר,  ִׁשעּור  ֶׁשִהוא  ָהֵאיָפה  ֲעִׂשיִרית  ָהיּו  ֻּכָּלם  ַהְמָנחֹות  ֶׁשָּכל  ִּפי  ַעל 

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹזאת ַהִּמְנָחה ִנְקֵראת ִעָּקָרּה ְּבֵׁשם ֹעֶמר, ַּכְמֹבָאר ַּבּתֹוָרה 

ְּכֵדי  הּוא  ֹזאת  ַהִּמְנָחה  ִעַּקר  ִּכי  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְבִדְבֵרי 

ְלַהְמִׁשיְך ֱאמּוַנת ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ָּבעֹוָלם ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַהּתֹוָרה ַּכַּנ"ל. 

ְוַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ַהַהְׁשָּגָחה ַנֲעֶׂשה ְּכִלי ּוְגבּול ּוְזַמן ְלַהֶּׁשַפע ְוכּו' ַּכַּנ"ל. 

ְּדַהְינּו  ַהִּמָּדה,  הּוא  ָהִעָּקר  ִּכי  ִמָּדה,  ְלׁשֹון  ֹעֶמר  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ֵּכן  ְוַעל 

ַהְּכִלי, ְּדַהְינּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְמִׁשיְך ַהִחּיּות ְוַהֶּׁשַפע ְּבִמָּדה ִּבְגבּול ּוְזַמן ֶׁשֹּלא 

ִּתְהֶיה ִּבְבִחיַנת ִרּבּוי אֹור ְוכּו'. ֶׁשֶּזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ֲהָנַפת ָהֹעֶמר ְׂשעֹוִרים 

ומפרנס  זן  שהשי"ת  כך  על  מרמז  בהמה  שהמאכל  לבאר  מוסיף  זאת  עוד  כב. 
זו מחזקת את הנאמר לעיל, שמידת  את כל העולם אפילו את הבהמות. ואמונה 
הבטחון שייך לכל אחד, אפילו אם הוא רואה את עצמו כבהמה בקטנות הדעת, 
ונדמה לו שאינו שייך ליחוד קובה"ו, ולמידת ההסתכלות על השי"ת, בכל זאת 
יזכור שהשי"ת משגיח על כל העולם ודואג למזונות של כל חיה ובהמה, אפילו 
שלכאורה מה יש להשי"ת להחיות את הבהמות, כי איזה תכלית יש לבהמה, בכל 
זאת השי"ת מחיה אותה, כי יש כוונה עמוקה בכל דבר שבבריאה, כי יש ניצוצות 
ותיקונים גדולים בכל דבר. וממילא מובן שבוודאי יש להשי"ת נחת מיוחד מכל 
יהודי, גם אם הוא מרגיש כבהמה, והוא משגיח על כל מצוה שיהודי עושה, ואמונה 
וכמו  התורה,  בקיום  ההשגחה  אמונת  את  לקבל  התורה,  לקבלת  ההכנה  הוא  זו 
שנתבאר לעיל. ]אלא שצריך לזרוק את השכל להיות כבהמה בשביל לקבל אמונה 

זו, שהשי"ת זן ומפרנס אפילו את הבהמות וכל מי שנדמה בעיני עצמו בכהמה[.
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ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיִכין ֱאמּוַנת ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְרִאָּיה ֶׁשַעל ְיֵדי 

ֶזה ִנְמָׁשְך ַהֶּׁשַפע ִּבְבִחיַנת ְּכִלי ּוִמָּדה ִּבְגבּול ּוְזַמן ֶׁשֶּזהּו ָהִעָּקר ַּכַּנ"ל. 

ְוַעל ֵּכן ַאַחר ָּכְך ַמְתִחיִלין ִלְסֹּפר ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ַהִחּיּות 

ְוַהִּמָּדה  ַהְּכִלי  ְּבִחיַנת  ְמַתְּקִנין  ָהֹעֶמר  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַהְּזַמן,  ְלתֹוְך  ְוַהֶּׁשַפע 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַהֶּוה ַהְּזַמן, ִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ָהיּו ִמּדֹות ְוֵכִלים ֹלא ָהָיה 

ְוַהֶּׁשַפע  ַהִחּיּות  ֶׁשַּמְמִׁשיִכים  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ְוִעַּקר  ְזַמן. 

ְלתֹוְך ְּבִחיַנת ִמּדֹות ְוֵכִלים ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַהֶּוה ַהְּזַמן. ְוַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵרד 

ַהֶּׁשַפע ִּבְגבּול ּוְזַמן ְּבֵעת ֶׁשְּצִריִכין. 

ִּכי  ְּבָׁשבּועֹות,  ַהּתֹוָרה  ְלַקָּבַלת  ֲהָכָנה  ִהוא  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ֵּכן  ְוַעל 

ִיְתָּבַרְך  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשַּמֲאִמיִנין  ְיֵדי  ַעל  ָּבֶזה  ָּתלּוי  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ִעַּקר 

ְוַהֵּכִלים  ֵמַהִּמּדֹות  ְלַמְעָלה  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ֶׁשַּמֲאִמיִנין 

ּוְמַחֶּיה  ַמְׁשִּגיַח  ְּבַעְצמֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמַהְּזַמן,  ְלַמְעָלה 

ּוַמְׁשִּפיַע ְלתֹוְך ָּכל ַהְּגָׁשִמים ּוְמַקֵּים ֶאת ַהְּזַמן ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ְלַבד ְוַכַּנ"ל. 

ְוַעל ֵּכן ֵהם ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּכֶנֶגד ֶׁשַבע ִּגְלֵדי ֵעיָנא. ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְרִאָּיה 

ְוַהְׁשָּגָחהכג:

כג. כי זהו מה שמדגישים במצוות הנפת העומר שהוא שם של כלי וצמצום מידה, 
ובמצוות ספירת הימים שמצמצמים המחשבה לאותו היום. כי אחר יציאת מצרים 
אנו בונים את הדעת להתקרב ולהכיר את ה', וזה מוכרח להיות בדרך של צמצום 
מה  בתוך  ומקום  וזמן  גבול  בתוך  האדם,  של  המצומצמת  החיים  מציאות  לתוך 
שעובר על האדם, להסתכל משם על השי"ת, להאמין שהשי"ת משגיח על המקום 
והוא משגיח על כל מצוה קטנה שעולה  ואדם,  ומפרנס כל בהמה  זן  והוא  הזה, 

מכל מקום שהוא.
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בּועֹות ֵליל ׁשָ ֵנעֹוִרים ּבְ

ְלַכֵּון  ְּכֵדי  ָהֵעיַנִים  ֶאת  ְלַתֵּקן  ְּבָׁשבּועֹות  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ֵנעֹוִרים  ֵּכן  ְוַעל  י( 

ֵעיֵנינּו ַלה' ִיְתָּבַרְך ְלַבד ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבָכל ַהַּלְיָלה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ֵעיֶניָך  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמֹו  ַּכַּנ"ל.  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְיסֹוד  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ֵעיַנִים, 

ְלֹנַכח ַיִּביטּו ְוַעְפַעֶּפיָך ַיְיִׁשרּו ֶנְגֶּדָךכד. 

ֲעוֹון  ַעל  ּוְמַכְּפִרים  ְמַתְּקִנים  ַּבַּלְיָלה  ֶׁשֵּנעֹוִרים  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֶׁשּמּוָבא  ְוֶזה 

ָּכֵרת, ִּכי ָהְרָׁשִעים ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ַהּתֹוָרה ֶנֱאַמר ָּבֶהם, ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש 

ַהִהוא ְוכּו'. ְּבִחיַנת ְיִהי ַאֲחִריָתם ְלַהְכִרית. ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכל ַהִּמְצוֹות 

ְמַקְּׁשִרים ּוְמַיֲחִדים ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַלה' ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ַעל 

ָהעֹוָלם  ּוַמְלכּות  ֶׁשַהְנָהַגת  ַהַהְׁשָּגָחה  ֱאמּוַנת  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ְיֵדי 

ְמֻקָּׁשר ּבֹו ִיְתָּבַרְך ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ֶמֶלְך ָּבעֹוָלם ַּכַּנ"ל, ְּכמֹו ֵכן ְלֵהֶפְך ַעל 

ִנְמָׁשִכין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהּתֹוָרה,  ַעל  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֲעֵברֹות  ְיֵדי 

ַהִּמּדֹות  ְּבֵסֶפר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְּכִפירֹות 

ֵהם  ַהְּכִפירֹות  ְיֵדי  ְוַעל  ָּבָאָדם.  ְּכִפיָרה  ַמְכִניס  ַהֶּפַׁשע  ָא"ב  ִּפי  ַעל 

ִיְתָּבַרְך.  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשּכֹוְפִרין  ְּדַהְינּו  ִיְתָּבַרְך,  ֵמה'  ַהַּמְלכּות  ַמְפִריִדין 

ִאם  ִּכי  ְׁשֵלָמה  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֲעֵליֶהם  ַמְׁשִּגיַח  ֵאין  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ִּבְבִחיַנת ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשַּמְׁשִּגיַח ַעל ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲחִצי 

ַהְּקִלּפֹות  ֶּדֶרְך  אֹוָתם  ֶׁשְּמַחֶּיה  ְּדַהְינּו  ַּכְתֵּפּה,  ָּבַתר  ְּבִחיַנת  ָהְראּות, 

כד. כי זהו עבודת הלילה של ליל שבועות, להשתוקק להשי"ת, וליישר את העיינים 
בהסתכלות אליו ולחדש את אמונת ההשגחה שהוא נותן לנו את התורה והוא רוצה 

בפרטיות בכל תנועה ומעשה טוב שלנו, וכמו שהולך ומבאר.



קפז
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ֳעָנִׁשים  ְמַקְּבִלים  ֵהם  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ַעל  ָעְלָמא.  ַמִּזיֵקי  ֶׁשֵהם  ְוַהִחיצֹוִנים 

ָקִׁשים ּוָמִרים ַעל ָיָדם. 

ְוֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהָּכֵרת. ְּכמֹו ֶׁשֵהם ָרצּו ְלַהְפִריד ְוִלְכרֹות ַחס ְוָׁשלֹום, 

ֶׁשֵאין  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ִנְכָרִתין  ֵהם  ֵכן  ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך,  ֵמה'  ַהַּמְלכּות  ַהְנָהַגת 

ְיכֹוִלין ִלְכֹלל ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְוֵאין ְיכֹוִלין ְלַהְמִׁשיְך ֱאמּוַנת ֱאֹלקּותֹו ֲעֵליֶהם 

ִּבְבִחיַנת ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה ֶׁשַּיְחְזרּו ְוִיְצַטְּירּו ְּבֵעיָניו, ַרק ֹקֶדם ֶׁשַּמִּגיַע ֹּכַח 

ָהְראּות ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך ֲעֵליֶהם ִנְתַּפֵּזר ִמֹּקֶדם ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ְוַהִחיצֹוִנים 

ְלַהְכִרית,  ַאֲחִריָתם  ְיִהי  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ִנְכָרִתין  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ְּבִחיַנת  ֶזה  ִנְבָרא  ָּכל  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ֵמִאּתֹו  ְוִחּיּותֹו  ַהְׁשָּגָחתֹו  ַהְמָׁשַכת  ִּכי 

'ֵראִׁשית'. ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך ַהִחּיּות ְוַהַהְׁשָּגָחה ַעד ֶׁשּפֹוֵגַע ְּבַהִּנְבָרא 

ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשַּמֲאִמין  ּוִמי  'ַאֲחִרית'.  ְּבִחיַנת  ֶזה  ּוְלַקְּימֹו  ְלַהֲחיֹותֹו 

ַהְּפָרִטית ֶׁשַּמֲאִמין ֶׁשִחּיּותֹו ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְלַבד ִּכי הּוא ָּבָרא אֹותֹו ְוֶאת 

ָהעֹוָלם  ְוָכל  אֹותֹו  ְמַחֶּיה  ִיְתָּבַרְך  ְוהּוא  ַהֻּמְחָלט  ֵמַאִין  ֵיׁש  ָהעֹוָלם  ָּכל 

ְּבָכל ֵעת, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיְך ֹּכַח ָהְראּות ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך ָעָליו ִּבְׁשֵלמּות 

ֶׁשֶּזהּו  ַּכַּנ"ל,  ְּבֵעיָניו  ְוִנְצַטְּיִרים  חֹוְזִרים  ֶׁשָאנּו  ְּדַהְינּו  ַהָּכָאה,  ִּבְבִחיַנת 

ִּכי  ָּבֵראִׁשית,  ְמֻקָּׁשר  ָהַאֲחִרית  ַוֲאַזי  ַהחֹוֵזר.  ְואֹור  ַהָּיָׁשר  אֹור  ְּבִחיַנת 

ָּכל ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַאֲחִרית, ִּכי הּוא סֹוף ָּכל ַּדְרִּגין 

ַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשהּוא  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְּבֵראִׁשית  ְוִנְכָלל  ְוחֹוֵזר  ִחּיּותֹו  ְמַקֵּבל 

ִיְתָּבַרְך. 

ִראׁשֹון  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּכי  ְּתִחָּלה,  ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמֲעֶׂשה  סֹוף  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 

ֱאֹלִקים.  ֵאין  ּוִמַּבְלָעַדי  ַאֲחרֹון  ַוֲאִני  ִראׁשֹון  ֲאִני  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמֹו  ְוַאֲחרֹון, 
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ְּבַתְכִלית  ְמֻקָּׁשר  ָהַאֲחִרית  ִּכי  ַאֲחִרית,  ֵמֵראִׁשית  ַמִּגיד  ִיְתָּבַרְך  ְוהּוא 

ָּכל  ְמֻקָּׁשִרין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְּׁשֵלָמה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ְיֵדי  ַעל  ָהַאְחדּות. 

ַּדְרִּגין  ָּכל  סֹוף  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַהַּגְׁשִמי  ָהעֹוָלם  ַוֲאִפּלּו  ָהעֹוָלמֹות 

ְּבִחיַנת ַאֲחִרית, ַהֹּכל ְמֻקָּׁשר ְּבֵראִׁשית ַהַּמֲחָׁשָבה ַּכַּנ"לכה:

ְוֶזה ְּבִחיַנת 'ְׁשָמר ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום'. ֶׁשַהָּפסּוק 

ִּבְתִמימּות  ֵליֵלְך  ָּתם'  'ְׁשָמר  ְוֶזהּו  ַהּתֹוָרה.  ִקּיּום  ַעל  אֹוָתנּו  ַמְזִהיר 

ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  ָּתִמים  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמֹו  ִּבְתִמימּות,  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ְלַהֲאִמין 

ְרִאָּיה  ְּבִחיַנת  ִהוא  ַהְּתִמיִמים  ֱאמּוַנת  ִּכי  ָיָׁשר'.  'ּוְרֵאה  ְוֶזהּו  ֱאֹלֶקיָך. 

ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ּוַמִּביִטים  ְּבֹיֶׁשר  רֹוִאים  ֵהם  ִּכי  ּוָבָרה,  ַזָּכה  ְיָׁשָרה 

ֶאל  ְנִטָּיה  ׁשּום  ְּבִלי  ְמֹאד  ָיָׁשר  ְּבֶדֶרְך  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ֵעיֵניֶהם  ּוְמַכְּוִנים 

ַהַּצד ַחס ְוָׁשלֹום, ְלָיִמין ְוִלְׂשֹמאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֵעיֶניָך ְלֹנַכח ַיִּביטּו ְוכּו' 

ַאל ַּתט ָיִמין ּוְׂשֹמאל, ִּכי ֵהם ְמַכְּוִנים ֵעיֵניֶהם ַלה' ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַהַּמֲאִמין 

כה. בזה מראה לנו מהו ההתחדשות בקבלת התורה שצריך לקבל בכל שנה מחדש. 
והיינו להנצל מעונש כרת, כי החטא גורם לכרת. כי עיקר הכרת הוא מציאות של 
גוי, שאינו יכול להצליח לחבר את המציאות שלו לאמונה, ולכן אינו יכול לקבל 
ואינו  ואין בו חיות אמיתי,  יכול לשמוח  ולכן גם אינו  ועול עבודת ה',  עול יראה 
יכול להאמין שיש סודות בכל דבר כפי המבואר בכתבי האריז"ל איך לעשות בכל 
דבר 'יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה'. וכל זה הוא העונש הנקרא 'כרת', שנכרת 

מהקשר שלו לגילוי ההשגחה.
והנה ידוע הדבר, שבכל פעם שנעורים בלילה ניצולים מעונש כרת, אבל כלליות 
כח התיקון נעשה בליל שבועות, שאז נעורים, כי כל התיקון שתיקנו בימי הספירה, 
נכללים בלילה קדוש זה, ואז מקבלים את הכח לראות השגחה בכל דבר, ולחבר 
האחרית לראשית, היינו לחבר כל מניעה ועיכוב שעובר עליו, ולהאמין שה' רואה 
זאת, ויש עצה בכל 'אחרית' שהוא, וכך יכול להתחדש לקיים התורה בהתעוררות 
וחיות כראוי, ולעמוד בכל נסיון מניעה, ולעשות בכל מקום את מה שיכול, כי הכל 

נרשם למעלה. 
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ֶּבֱאֶמת הּוא ֶאְצלֹו ְּכִאּלּו רֹוֶאה ְּבֵעיָניו ַמָּמׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו 

ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ָּתִמיד  ַמִּביִטים  ֶׁשֵעיָניו  ְּדַהְינּו  ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ִלְבָרָכה 

ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ּובֹוֵטַח  ְוצֹוֶפה  ֶׁשַּמִּביט  ַרק  ַוֲחִקירֹות,  ָחְכמֹות  ׁשּום  ְּבִלי 

ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשָּכל ִחּיּותֹו ּוַפְרָנָסתֹו הּוא ַרק ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְלַבד. 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶּבֱאֶמת חֹוֵזר ָהאֹור ֵאָליו ִּבְבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר 

ַהְׁשָּגָחה  ְּבִחיַנת  ָעָליו  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָוׁשֹוב.  ָרצֹוא  ִּבְבִחיַנת  ַהַּנ"ל 

ְׁשֵלָמה, ְּדַהְינּו ֶׁשחֹוֵזר ְוִנְצַטֵּיר ְּבֵעיָניו ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ"ל. ְוָאז ְמֻקָּׁשר ָהַאֲחִרית 

ָּבֵראִׁשית ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהַּתְכִלית ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים. ְוֶזהּו, ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש 

ַהְּתִמיִמים  ֶׁשל  ַהְמֻקָּוה  ַהַּתְכִלית  ִעַּקר  ֶזה  ִּכי  ַּדְיָקא,  'ַאֲחִרית'  ָׁשלֹום, 

ְּדַהְינּו  ֵמֵראִׁשיתֹו,  ָּדָבר  ַאֲחִרית  טֹוב  ִּבְבִחיַנת  טֹוב  ְלַאֲחִרית  ֶׁשִּיְזּכּו 

ֶׁשִּיְזּכּו ֶׁשִּיְתַקֵּׁשר ָהַאֲחִרית ְלָהֵראִׁשית, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָלל ּבֹו ִיְתָּבַרְך. 

'ַאֲחִריָתם'  ְלַהְכִרית,  ַאֲחִריָתם  ְיִהי  ָּבֶהם,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהְרָׁשִעים  ֵכן  ֹלא 

ַּדְיָקא, ִּכי 'ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה' ַעל ְיֵדי ֶׁשָרצּו ַחס ְוָׁשלֹום, ְלַהְפִריד 

ֵּבין ַהְּדֵבִקים, ְלַהְפִריד ָהַאֲחִרית ֵמָהֵראִׁשית ַעל ְיֵדי ְּכִפיָרָתם ֶׁשָּכְפרּו 

ְוסֹוף  ַאֲחִרית  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַּגְׁשִמי  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶּבֱאמּוַנת 

ָּכל ַּדְרִּגין ְוַכַּנ"ל. 

ַעד  ַּדְרִּגין  ָּכל  ֵמֵריׁש  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ַהַּמֲאִמיִנים  ַהַּצִּדיִקים  ֲאָבל 

ְיֵדי  ְוַעל  ָּבֵראִׁשית  ָהַאֲחִרית  ְמַקְּׁשִרים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּדְרִּגין,  ָּכל  סֹוף 

ֶזה ַאֲחִריָתם טֹוב ִּבְבִחיַנת ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום ְוַכַּנ"ל. ְוַעל ֵּכן ְּבֵליל 

ַהְׁשָּגָחה  ְלַהְמִׁשיְך  ָהְראּות  ֹּכַח  ְלַתֵּקן  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ֶׁשֵּנעֹוִרים  ָׁשבּועֹות 

ְׁשֵלָמה ִּבְבִחיַנת אֹור ַהָּיָׁשר ְואֹור ַהחֹוֵזר ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה חֹוְזִרים ְוִנְצַטְּיִרים 
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ְמַתְּקִנים  ֵּכן  ַעל  ָּבֵראִׁשית,  ָהַאֲחִרית  ְּבִחיַנת  ְוִנְתַיֵחד  ְוִנְתַקֵּׁשר  ְּבֵעיָניו 

ִמְּבִחיַנת  ַאֲחִרית  ְּכִריתּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהָּכֵרת  ְּפַגם  ְּבִחיַנת  ָאז 

ֵראִׁשית ַּכַּנ"ל. ִּכי ַעָּתה ְּבֵליל ָׁשבּועֹות זֹוִכין ְלַקֵּׁשר ָהַאֲחִרית ָּבֵראִׁשית 

ַּכַּנ"ל ֶׁשֶּזהּו ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵעיַנִים ַּכַּנ"לכו:

ל ַהּתֹוָרה ה ְוַהּסֹוף ׁשֶ ִחּלָ ּתְ

יא( ּוִבְׁשִביל ֶזה ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ִהוא ְּבֵראִׁשית, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְרִאָּיה 

ַּכַּנ"ל.  ַעִין  ּוַבת  ְּדֵעיָנא  ְּגָוִנין  ְּתַלת  ְּבִחיַנת  הּוא  ְּבֵראִׁשית  ִּכי  ְוַהְׁשָּגָחה, 

ְוסֹוף ַהּתֹוָרה הּוא 'ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל'. ִּכי ַהַהְׁשָּגָחה ְּבִחיַנת ֹּכַח ָהְראּות 

ַּדְרִּגין,  ָּכל  סֹוף  ַעד  ַּדְרִּגין  ָּכל  ֵמֵריׁש  ַאֲחִרית,  ְוַעד  ֵמֵראִׁשית  ִנְמָׁשְך 

ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ָּבֵראִׁשית.  ָהַאֲחִרית  ְּבָהֹראׁש,  ַהּסֹוף  ְוִנְכָלל  ֶׁשחֹוֵזר  ַעד 

ְׁשֵלמּות ָהְרִאָּיה ְוַהַהְׁשָּגָחה. ִנְמָצא, ֶׁשּסֹוף ַהּתֹוָרה ְמֻקָּׁשר ְלֹראָׁשּה, ִּכי 

סֹוף ַהּתֹוָרה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה הּוא ְּבֵראִׁשית ָּבָרא 

ֱאֹלִקים ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ְרִאָּיה ְוַהְׁשָּגָחה, 

ְּבָהֵראִׁשית  ְמֻקָּׁשר  ְוָהַאֲחִרית  ַהּסֹוף  ִּכי  ַּכַּנ"ל,  ְּבֵראִׁשית  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה 

ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהְרִאָּיה ַּכַּנ"ל. 

ּוַמִּביִטים  צֹוִפים  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֵמֵעיֵני  ְמַדֵּבר  ַהּתֹוָרה  סֹוף  ֵּכן  ְוַעל 

כו. כי עיקר הקבלת התורה שיהיה לנו אחרית טוב הוא בכל יום, להכלל בהשי"ת 
של  המציאות  בתוך  שיש  והנסיונות  המניעות  מכל  להנצל  התורה  קיום  בשמחת 
הרבה  עליה  'תמימות'  מהו  מגלה  ובזה  ושלימות.  תמימות  צריך  לזה  הכבידות, 
תמיד  לחזור  לדעת  והיינו  ופשיטות,  תמימות  הוא  היהדות  לדבר שעיקר  רביז"ל 
להשי"ת, וליישר את העיניים אליו בכל מצב ובכל ענין כמו שכתוב 'שמר תם וראה 

ישר' – היינו להסתכל בתמימות ישר בלי שכח הראיה תתפזר.
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ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ִּכי ֵהם ַמֲאִמיִנים ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ֶׁשֶּזה ָזכּו ַעל ְיֵדי 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ַעל ְיֵדי ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוַעל ְיֵדי ָּכל ָהאֹותֹות 

ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹוף  ָׁשם  ַהְּפסּוִקים  ְמַדְּבִרים  ֶׁשִּמֶּזה  ְוכּו'.  ְוַהּמֹוְפִתים 

ֶׁשָּכתּוב, ְלָכל ָהֹאֹתת ְוַהּמֹוְפִתים ְוכּו'. ּוְלֹכל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא 

ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ְמַדֶּבֶרת 

ֶׁשֵהם  ַּבת  ַּתָּמן  ָראֵׁשי  ַּתָּמן  ְּבֵראִׁשית  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ֵמֵעיֵני 

ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ַהְׁשָּגָחתֹו  ֵעיֵני  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ַעִין,  ּוַבת  ְּדֵעיָנא  ְּגָוִנין  ְּתַלת 

ָּבֶהם הּוא צֹוֶפה ּוַמִּביט ֵמֵראִׁשית ַהְּבִריָאה ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות. ּוָבֶהם 

ָּבָרא ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֶאת ַהָּׁשַמִים 

ְוכּו'. ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיִּביט. ּוָבֶהם הּוא ְמַחֶּיה ֶאת 

ָהעֹוָלם ְּבָכל ֵעת, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֵעיֵני ה' ֵהָּמה ְמֹׁשְטטֹות ְּבָכל ָהָאֶרץ. 

ַהּתֹוָרה  ְוִסּיּום  ִיְתָּבַרְך.  ה'  ֵמֵעיֵני  ְמַדֶּבֶרת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַהְתָחַלת  ִנְמָצא 

ְּבִחיַנת  ֶׁשִהוא  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ֵמֵעיֵני  ְמַדֶּבֶרת 

ַּכַּנ"ל.  ְּבָהֵראִׁשית  ְוָהַאֲחִרית  ַהּסֹוף  ְמֻקָּׁשר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּכַּנ"ל,  ֱאמּוָנה 

ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֵעיֵני  ּוְכָלִלּיּות  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשֶּזהּו 

ְּבֵראִׁשית  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ְמֻקָּׁשִרים  ֶׁשֵהם  ִיְתָּבַרְך  ֶנְגּדֹו  ַאֲחִרית  ְּבִחיַנת 

ַהַּמֲחָׁשָבה, ִּכי ֻּכָּלא ַחד, ִּכי ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא ְוִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלא 

ַחד, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנין ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ּוְמַקְּיִמין ֶאת ַהּתֹוָרה 

ְוִנְצַטְּיִרין  חֹוְזִרין  ְוָאנּו  ִּבְׁשֵלמּות.  ָעֵלינּו  ַמִּגיַע  ַהְׁשָּגָחתֹו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

ְּבֵעיָניו  ֵעיֵנינּו  ּוְמֻיָחִדים  ְמֻקָּׁשִרים  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּכַּנ"ל,  ְוכּו'  ְּבֵעיָניו 

ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִהְתַקְּׁשרּות ּוְכָלִלּיּות 
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ְּכָלִלּיּות  ִּבְתִחָּלָתּה,  ַהּתֹוָרה  סֹוף  ְּכָלִלּיּות  ְּבִחיַנת  ָּבֵראִׁשית  ָהַאֲחִרית 

ֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעיֵני ה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּבֵראִׁשית ַּכַּנ"לכז:

בּועֹות ּקּון ֵליל ׁשָ ֲאִמיַרת ּתִ

ָהְראּות  ֹּכַח  ְלַתֵּקן  ִּבְׁשִביל  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל  ְּכֶׁשֵּנעֹוִרים  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ָיֹב( 

ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּתלּוָיה ָּבֶזה ַּכַּנ"ל, ַעל ֵּכן עֹוְסִקים ָאז לֹוַמר 

ָהֵראִׁשית ְוַהּסֹוף ֶׁשל ָּכל ִסְדָרא ְוֶׁשל ָּכל ֵסֶפר ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל 

ִחּבּור  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ָּבֵראִׁשית,  ָהַאֲחִרית  ְלַחֵּבר  ְּכֵדי  ַּכַּנ"ל.  ַהְינּו  ֶּפה, 

סֹוף ַהּתֹוָרה ִּבְתִחָּלָתּה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְׁשֵלמּות ַהַהְׁשָּגָחה ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב 

ַּכַּנ"לכח:

כז. בזה מראה שכל קיום התורה מרומז במה שהתורה מתחילה בתיבת 'בראשית', 
היא  לאחריתה  מראשיתה  התורה  כל  כי  ישראל',  כל  'לעיני  בתיבת  ומסתיימת 

מציאות של ציפייה להשי"ת בעיני הדעת. 
עין  והבת  העין  גווני  שלושת  מרומז  בראשית  שבתיבת  הזוהר,  בתיקוני  מובא  כי 
גוונים, ובמרכזה  בעצמה דרכה רואים את מה שצריך לראות ]כי יש בעין שלש 
המידות  כח  על  רומזים  גוונים  והשלש  רואים[.  דרכה  השחורה  הנקודה  את  יש 
על  רומזת  עין  בת  הנקראת  השחורה  והנקודה  העליונים,  המוחין  של  העליונות, 
נקודת המלכות, והיינו מציאות הבריאה בה אנו עומדים. ועל פי זה יובן, שהשלש 
גוונים הם גילוי ההשגחה של ה', המשגיח ומצטמצם לתוך הנקודה בה אדם עומד, 
זהו תחילת התורה 'בראשית', אבל בכח משה רבינו שהביא לנו את התורה, קבלנו 
את הסוף של התורה שהוא 'לעיני כל ישראל' והיינו שתיקן לנו את העיניין, שיהיה 
לנו את הכח לעמוד בכל מה שעובר עלינו ולהחזיר ההסתכלות לבראשית הבריאה, 

לראות איך ה' משגיח עלינו ממש בתוך המקום שאנו עומדים בכל רגע.
]ועל פי זה אפשר להבין מה שאמרו חז"ל שמשה שיבר את הלוחות, שירד לבחינת 
הירידות, למצב של השבירה, והיינו שירד לאחרית והסוף, וגילה שאפשר לחזור 
לבראשית לתקן הכל, שזהו תכלית העבודה לראות אחדות ה' בכל מה שנעשה 

עמו[ 

כח. כי בתיקון ליל שבועות שתיקן האריז"ל יש סודות עצומים ונוראים, אשר על 
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ְצָוה ם ַהּמִ ה ְלַסּיֵ ָקׁשֶ

ֶׁשל  ַהְּגָמר  ְּבֵעת  ְמֹאד  ְמֹאד  ְלִהְתַחֵּזק  ֶּׁשְּצִריִכין  ַמה  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  יג( 

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ֶׁשִהְתִחיל.  ְוָהֲעבֹוָדה  ַהִּמְצָוה 

ַעל  ֶאָּלא  ִנְקֵראת  ַהִּמְצָוה  ְוֵאין  ְּגֹמר.  לֹו  אֹוְמִרים  ְּבִמְצָוה  ַהַּמְתִחיל 

ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָכֵבד  ָקֶׁשה  ֶׁשַהְּגָמר  ַּבחּוׁש  ֶׁשרֹוִאין  ּוְכמֹו  ֶׁשּגֹוְמָרּה.  ִמי 

ָּכל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ְמֹאד.  ָקָׁשה  ַהַהְתָחָלה  ִּכי 

ְוַאַחר  ַּכֵּסֶדר.  ְקָצת  ּוִמְתַנֵהג  הֹוֵלְך  ַהַהְתָחָלה  ְוַאַחר  ָקׁשֹות.  ַהְתָחלֹות 

ָּכְך ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ַלְּגָמר ָקֶׁשה ְוָכֵבד ְמֹאד ְוַעל ֵּכן ֻהְצְרכּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 

ִלְבָרָכה ְלַהְזִהיר ְמֹאד ַעל ַהְּגָמר, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 

ַהַּמְתִחיל ְּבִמְצָוה אֹוְמִרים לֹו ְּגֹמר ְוכּו' ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 

ַהְינּו ַעל ִּפי ַהְמֹבָאר ְלַמְעָלה, ִּכי ַהְּגָמר הּוא ְּבִחיַנת ַאֲחִרית ְוֵאין זֹוִכין 

ְלַקֵּׁשר ָהַאֲחִרית ָּבֵראִׁשית. ֶׁשֶּזהּו ַּתְכִלית ָּכל ַהִּמְצוֹות ְוָהֲעבֹודֹות ַּכַּנ"ל. 

ִּכי ִאם ְּכֶׁשּזֹוִכין ִלְגֹמר ַהִּמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות, ְוַעל ֵּכן ִמְתָּגֶרה ַעל ֶזה ַהַּבַעל 

ְוָהֲעבֹוָדה  ַהִּמְצָוה  ִלְגֹמר  ְמֹאד  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ֵּכן  ְוַעל  ְמֹאד,  ָּדָבר 

ֶׁשִהְתִחיל, ִּכי ָּכל ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה ִּבְפָרִטּיּות ֵיׁש ָלּה ַהְתָחָלה ְוסֹוף. ְוֵאין 

לֹו  ִלְכֹּתב  ְּכֶׁשָּצִריְך  ְלָמָׁשל  ְּכמֹו  אֹוָתּה,  ֶׁשּגֹוֵמר  ַעד  ְׁשֵלָמה  ַהִּמְצָוה 

ְּתִפִּלין. ִהֵּנה ִּבְתִחָּלה ָצִריְך ְיִגיעֹות ְלַתֵּקן ָהעֹור ְוַהְּקָלף ְּבָכל ַהִּתּקּוִנים 

ידם אנו מקשטים את הכלה בכ"ד קישוטי כלה העליונה, ותואר כלה מאוד נתעלה 
בלילה קודש זה על ידי האמירה, ואז מתאחדים כל מידות הרחמים. ובזה מחדש 
מוהרנ"ת שהסוד הפנימי של כל זה הוא לחבר את האחרית והמקום הפרטי בה 
אדם נמצא, לראשית, היינו להסתכל על השי"ת שמסתכל על המקום הזה. נמצא 

שההסתכלות הזו בלילה הזה, הוא עיקר קישוטי הכלה והשכינה וכנסת ישראל.
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ַהְּצִריִכים. ְוַאַחר ָּכְך ְלַתֵּקן ַהְּדיֹו ְוִלְכֹּתב ֲעֵליֶהם ַּכָּדת ְוַכִּדין. ְוַאַחר ָּכְך 

ְּכֶׁשּגֹוֵמר ְּכִתיַבת ָּכל ַהָּפָרִׁשּיֹות, ָּכל ְזַמן ֶׁשָחֵסר ָּבֶהם ֲעַדִין אֹות ֶאָחד 

ֵאיָנם ִּבְכַלל ְּתִפִּלין ְּכָלל ַעד ֶׁשּגֹוֵמר ְּכִתיַבת ָּכל ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְׁשֵלמּות. 

ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשְּכָבר ִנְגְמרּו ַהָּפָרִׁשּיֹות ְּכִתּקּוָנן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִפּלּו ִאם 

ִיְכֹּתב ֶאֶלף ָּפָרִׁשּיֹות ְוִיְכֹרְך ַעְצמֹו ָּבֶהם ֵמֹראׁשֹו ְוַעד סֹופֹו ֵאינֹו ְמַקֵּים 

ִמְצַות ְּתִפִּלין, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ְּתִפִּלין ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָּבִּתים ֶׁשל 

עֹור ְוַיְכִניס ַהָּפָרִׁשּיֹות ְלתֹוָכן ְוִיְתְּפֵרם ְּבִגיִדין ַּדְיָקא ִויַתְּקֵנם ִּבְרצּועֹות 

ְוכּו' ְוַיִּניֵחם ַעל ַהָּיד ְוַעל ָהֹראׁש ִּבְמקֹוָמם ָהָראּוי ַּדְיָקא. ְוָאז ַּדְיָקא ִקֵּים 

ִמְצַות ְּתִפִּלין. ִנְמָצא, ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ַּתִּגיַע ַהִּמְצָוה ֶאל ָהַאֲחִרית ְוַהּסֹוף, 

ְּדַהְינּו ַהְּגָמר ַעל ִּפי ִּדין ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֵאיָנּה ִמְצָוה ְּכָלל. 

ְוֵכן ְּבִמְצַות ִציִצית ֲאִפּלּו ִאם ִיְכֹרְך ַעְצמֹו ְּבַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ֵאינֹו 

ְּבִמְצַות  ְוֵכן  ַהַּטִּלית.  ְּבַכְנֵפי  ַהִּציִצית  ֶׁשִּיְתֶלה  ַעד  ִציִצית  ְיֵדי  יֹוֵצא 

ְמזּוָזה ֲאִפּלּו ַהַּבִית ָמֵלא ְסָפִרים ֵאינֹו יֹוֵצא ָּבֶזה ַעד ֶׁשִּיְקַּבע ַהְמזּוָזה 

ָלּה  ֵיׁש  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ִּכי  ַהִּמְצוֹות.  ְּבָכל  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ַהֶּפַתח.  ֵאֶצל 

ִׁשעּוִרים ּוְגבּוִלים ְּכִפי ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה 

ְּבִתּקּון ֶזה ַּדְיָקא ְּכִפי ַהִּנְמַסר ָלנּו ִמִּפי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֲאֶׁשר 

ַּדְיָקא ִאם ְמַקְּיִמים אֹוָתּה ְּכִתּקּוָנּה ְּכמֹו ֶׁשִּנְמַסר ָלנּו ָאז זֹוִכין ְלַהְמִׁשיְך 

ָהאֹור ַהִּנְמָׁשְך ַעל ְיֵדי ָּכל ִמְצָוה ְלַהְמִׁשיְך אֹותֹו ֵמֵראִׁשית ְוַעד ַאֲחִרית, 

ֵמֵריׁש ָּכל ַּדְרִּגין ַעד סֹוף ָּכל ַּדְרִּגין ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָלל ֶזה ָהעֹוָלם ְּבָׁשְרׁשֹו 

ִּבְבִחיַנת סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַּתְכִלית ֲעבֹוַדת 
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ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב ַּכַּנ"לכט:

סֹוד ַמְחֹלֶקת קַֹרח

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ֹקַרח  ַמֲחֹלֶקת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ָיד( 

ָאַמר  ְּבִציִצית?  ַחֶּיֶבת  ְּתֵכֶלת  ֶׁשֻּכָּלּה  ַטִּלית  ֶׁשָּׁשַאל,  ָהָיה  ֶׁשַּמְחֻלְקּתֹו 

ֶׁשל  ֶאָחד  חּוט  ַאֵחר  ִמין  ֶׁשל  ַּטִּלית  ַמה  ָעָליו,  ְמַׂשֵחק  ִהְתִחיל  ֵהן!  לֹו 

ַחָּיב  ְסָפִרים  ָמֵלא  ַּבִית  ָׁשַאל,  ְוֵכן  ְוכּו'.  ָוֹחֶמר  ַקל  ּפֹוְטָרּה,  ְּתֵכֶלת 

ִּבְמזּוָזה ְוכּו'? ַהְינּו ַּכַּנ"ל. ִּכי ֹקַרח ָּכַפר ָּבִעָּקר. ּוֶבֱאֶמת ָחַלק ַעל ַהּתֹוָרה 

כט. אחר שגילה שעיקר הדרך להתעורר ליראה את ה' ולהתחזק בעבודתו, הוא 
על פי הדרך של התגלות ההשגחה, שצריך כל אחד לקשר את האחרית לראשית, 
כי המקום שהוא עומד הוא 'אחרית' וצריך לקשרו להסתכל על עיני ה' שמסתכל 

עליו מה'ראשית'. 
ועתה על פי זה בא מוהרנ"ת להמשיך עלינו את הכח שאנו כה צריכים בעבודת 
ה', להתגבר להתחיל בכל דבר התחלה חדשה, ובעיקר להתגבר ולהצליח לגמור 
את מעשה המצוה. כי כמו שיש קושי גדול בהתחלה, כך יש התגברות גדולה יותר 
כאשר רוצה לסיים, שאז יש מניעות עצומות וכמעט נמנע מן האדם לסיים דבר 

עד הסוף כראוי, ואשר מזה בא צער גדול ועגמת נפש, ונופלים מעבודתו יתברך.
אבל על פי הגילוי שגילה בהלכה זו נמצא העצה והתיקון להצליח לגמור מצוה, כי 
גם בכל מצוה בעצמה יש ראשית ואחרית, שהרי לכל מצוה יש את פרטי המצות, 
שהשי"ת מצמצם את עצמו להתגלות אלינו רק דרך פרטי אותו המצוה. ולא יועיל 
שום ריבוי אור של אותו המצוה אם לא שיהיה כפרטיה ודקדוקיה המצומצמים, ורק 
על ידי שמסיימים את האחרית של המצוה, אז מתקשר המצוה לראשית ונמשך 

האור של אותו המצוה.
ההשגחה,  של  למציאות  ודעתו  במחשבתו  ומתקשר  זאת  זוכר  אדם  וכאשר 
שהשי"ת מביט מראשית לראות את עבודתו לפי פרטי המצוה דייקא, בכך הוא 
מקבל כח והתגברות לגמור ולסיים כראוי. שזהו בחינת מה שאמרו חז"ל 'המתחיל 
במצוה אומרים לו גמור', כי אומרים לו מן השמיים גמור, וזהו בעצמו החיזוק שנותן 

את הכח להתגבר. 
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ֻּכָּלּה ְוֹלא ָרָצה ְלַהֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַהְמִׁשיְך ַהְׁשָּגָחתֹו ְוִחּיּותֹו ָעֵלינּו ַעל 

ְיֵדי ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ִּכי ָנַפל ִּבְכִפיַרת ַהּכֹוְפִרים ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשִאי 

ֶאְפָׁשר ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשָּיבֹוא ַהְׁשָּגָחתֹו ְּבַעְצמֹו ָעֵלינּו ַּכַּנ"ל.

ְיכֹוִלין  ַהִּמְצוֹות  ִּבְכָלִלּיּות  ִּכי  ַהִּמְצוֹות,  ִמְּפָרֵטי  ֵליָצנּות  ָעָׂשה  ֵּכן  ְוַעל 

ְּכמֹו  ְוַהּכֹוְפִרים.  ַהְמַחְּקִרים  ֶׁשל  ָוֶהֶבל  ְׁשטּות  ֶׁשל  ַטַעם  ֵאיֶזה  לֹוַמר 

ֶׁשִּנְמָצא ַּגם ַעְכָׁשו ֶׁשאֹוְמִרים ְטָעִמים ֶׁשל ֶהֶבל ַעל ַהִּמְצוֹות ְוַכְמֹבָאר 

ַאְחדּותֹו  ֵהם  ֶׁשַהִּמְצוֹות  ְלַהֲאִמין  רֹוִצים  ֵאיָנם  ֵהם  ִּכי  ַאֵחר,  ְּבָמקֹום 

ְועֹוָלה  הֹוֶלֶכת  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ְוָכל  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ִנְכָלִלין  ָיָדם  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך, 

ַהִּמְצָוה  ִּדיֵני  ִּבְפָרֵטי  ֲאָבל  ַּתְכִלית.  ְוֵאין  סֹוף  ֵאין  ַעד  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל 

ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ְוַעל  ַטַעם,  ָּבֶהם  ִלְמֹצא  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ֵקהֹות  ִׁשֵּניֶהם  ִמֶּזה 

ַהּתֹוָרה,  ְּבָכל  ְוכֹוְפִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִמִּדְבֵרי  ִמְתלֹוְצִצים 

ּוְביֹוֵתר ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוֵאין ְצִריִכין ְלַהֲאִריְך ִּבְגנּות ַּדְעָּתם ָהָרָעה.

ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָּבִעָּקר,  ָּכַפר  ִּכי  ֵאּלּו,  ִלְכִפירֹות  ֶׁשָּנַפל  ֹקַרח  ֵּכן  ְוַעל 

הּוא  ִּכי  ַהִּמְצוֹות,  ִמְּפָרֵטי  ִהְתלֹוֵצץ  ֵּכן  ַעל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ֵאינֹו ַמֲאִמין ֶׁשֵּיׁש סֹודֹות נֹוָרִאים ְּבַהִּמְצוֹות. ֲאֶׁשר ַעל ִּפי ֵאּלּו ַהּסֹודֹות 

ַהִּמְצוֹות  ְלַקֵּים  ְצִריִכים  ֵּכן  ַעל  ֶׁשּנֹוְגִעים,  ְלָמקֹום  נֹוְגִעים  ֶׁשַהִּמְצוֹות 

ְּבֶדֶרְך ֶזה ַּדְיָקא ְּכמֹו ֶׁשִּצָּוה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִּבְפָרִטּיּות ִלְתלֹות 

ְּבַכְנֵפי  אֹוָתם  ּתֹוֶלה  ֶׁשֵאינֹו  ְזַמן  ְוָכל  ַּדְיָקא,  ַהֶּבֶגד  ַּכְנֵפי  ַעל  ַהִּציִצית 

ַהֶּבֶגד ֲאִפּלּו ִאם ִיְתֶלה אֹוָתם ִלְפֵני ֵעיָניו ָּתִמיד ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְכֹרְך ַעְצמֹו 

ְּבַהִּציִצית ֵמֹראׁשֹו ְוַעד ַרְגלֹו אֹו ִיְלַּבׁש ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ֵאינֹו יֹוֵצא 

ֶאת  ּוְמַגֵּדף  ּוְמָחֵרף  ּכֹוֵפר  הּוא  ַאְּדַרָּבא,  ְּכָלל,  ִציִצית  ]ִמְצַות[  ָּבֶזה 
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ּתֹוַרת ֹמֶׁשה, ִּכי ָּכל ִאְמַרת ֱאֹלַקי ְצרּוָפה. ְּבִחיַנת ִאְמרֹות ה' ֲאָמרֹות 

ֵמִאּתֹו  ּוְמֻזָּקִקים  ְצרּוִפים  ַהִּמְצוֹות  ְוָכל  ִׁשְבָעָתִים.  ְמֻזָּקק  ְטֹהרֹות 

ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּצִריִכין ְלַקְּיָמם ְּבֹאֶפן ֶזה ַּדְיָקא ְּכִפי ִּדְבֵרי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה. 

ַחֶּיֶבת  ְּתֵכֶלת  ֶׁשֻּכָּלּה  ַטִּלית  ָׁשַאל,  ֵּכן  ַעל  ָּבֶזה.  ֶׁשָּכַפר  ֹקַרח  ֵּכן  ְוַעל 

ָּכל  ּפֹוֵטר  ְּתֵכֶלת  ֶׁשל  ֶאָחד  ֶׁשחּוט  ַּבֶּמה  ִמֶּזה  ְוָׂשַחק  ְוכּו'.  ְּבִציִצית 

ַהַּטִּלית. ְוַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ַחֶּיֶבת ְּבִציִצית, ִּכי ֹלא ֶהֱאִמין ֶׁשַהִּמְצוֹות 

ְוכֹוְלִלין  ֶׁשַּמֲעִלין  ַעד  ַאֲחִרית  ְוַעד  ֵמֵראִׁשית  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ְמַקְּׁשִרין 

ֵמֹראׁש  ַהִּמְצָוה  ְלַקֵּים  ְצִריִכין  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ֲאֶׁשר  ָּבֵראִׁשית.  ָהַאֲחִרית 

ְוַעד סֹוף ְּכִפי ִּדיֶניָה ּוְפָרֶטיָה ִּבְׁשֵלמּות ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ַעל ְיֵדי ַהִּמְצָוה אֹורֹו 

ִיְתָּבַרְך ָעֵלינּו ִּבְבִחיַנת ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָלל ָהעֹוָלם ּבֹו ִיְתָּבַרְך 

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ָהַאֲחִרית ָּבֵראִׁשית ַּכַּנ"לל:

ל. בזה מראה מהו הבחינה של קרח שהוא מרמז על אלו הרחוקים והחולקים על 
הצדיקים, כי כלליות אור תורת הצדיקים הם דרכי תורה המגלים שכל אחד צריך 
להאמין שיש ניצוצות ותיקוני עולמות, וכל פעולה נוגעת למעלה, וכל אחד יכול 
מעוררים  הצדיקים  הזה  אור  לפי  ורק  ההשגחה.  ולהרגיש  לאמונה  עצמו  לקשר 
אותנו להזהר לדקדק בכל דקדוקי המצות, מתוך אמונה ותמימות שהשי"ת מתעלה 
מכל דבר שבקדושה, ולא רק לדקדק מתוך הרגשה סתמית, כי כל דקדוק צריך 
לבוא מתוך אמונה שכל פרט בקדושה הוא מחמת התיקון הגדול שנעשה על ידי זה 
למעלה. וקורח חולק על זה, ומפריד את האחרית מהראשית, שאינו יכול להאמין 

שאפשר להשלים על ידי פרטי המצות את הנחת רוח למעלה. 
להבנה  מתבטלים  שאין  מכך  נובע  הצדיקים  על  המחלוקת  הזה,  היום  עד  וכך 
לכל  השייכים  פשוטים  לבושים  בתוך  התורה  סודות  להלביש  יודעים  שהצדיקים 

אחד, ושבכל לבוש וצמצום פשוט ובכל הנהגה שלהם יש סודות גדולים. 



קצח

שאל בני - חג השבועות

ַוֲעַדִין ְצִריִכין ְלָבֵאר ִעְנָין ֶזה ֶׁשל ֹקַרח יֹוֵתר. ְוָהֵבן ֵהיֵטבלא:

ם ּגֹוְמָרּה ַעל ׁשֵ

ַּדְיָקא  ִּכי  ֶׁשּגֹוְמָרּה,  ִמי  ַעל  ֶאָּלא  ִנְקֵראת  ַהִּמְצָוה  ֵאין  ֵּכן  ְוַעל  טּו( 

ְוֶזהּו  ִיְתָּבַרְך.  ּבֹו  ִלְכֹלל  ִּבְׁשֵלמּות  ְּפֻעָּלתֹו  ִלְפֹעל  זֹוִכין  ָאז  ַהְּגָמר  ְּבֵעת 

ָאָדם  ָּכל  ִּכי  ָהעֹוָלם,  ִּבְכָלִלּיּות  ְוֵכן  ָאָדם.  ְּבָכל  ּוִבְפָרִטּיּות  ִּבְכָלִלּיּות 

ָצִריְך  ֲעַדִין  ִּבְׁשֵלמּות.  ְלָגְמָרּה  ְוזֹוֶכה  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ֲאִפּלּו 

ְלַצּפֹות ִליׁשּוָעתֹו ָּתִמיד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַאֲחִרית טֹובלב. 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ֵמֵראִׁשיתֹו.  ָּדָבר  ַאֲחִרית  טֹוב  ִּכי 

ִלְבָרָכה, ַאל ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך. ּוְכֶׁשּזֹוֶכה ְּבַאֲחִריתֹו ְלַבּלֹות 

ָיָמיו ַּבּטֹוב ָהֲאִמִּתי, ָאז ַאְׁשֵרי לֹו. ְוַעל ֵּכן ָאנּו רֹוִאין ֶׁשַהְרֵּבה ִהְתִחילּו 

ְוִנְמָצִאים  ְלַמֲעָלָתם,  ְלַהִּגיַע  ֶׁשָּזכּו  ִאּנּון  ְזִעיִרין  ֲאָבל  ה',  ַּבֲעבֹוַדת 

הראוי  מן  שהיה  גדול  יסוד  הוא  זה  שענין  להבין  אנו  יכולים  אלו  בתיבות  לא. 
להאריך בה ביותר, ולהרחיב ענינו עד שיכנס ללב, להזהר מכל בחינה של קרח.

לב. עד כאן הרחיב בצורך להתאמץ לגמור כל דבר בפרטיות, שהרי כמה מניעות 
וכל שעת  תורה, כל שבת,  לימוד  כל  כל תפילה,  קימת חצות,  כל  מתגברים על 
ידי  על  לראשית,  אחרית  לקשר  לזכור  יש  כן  ושעל  תאוה,  של  נסיון  התגברות 
בטוב  ימיו  אחרית  את  לבלות  שיש  לומר  מוסיף  ועתה  המצוה.  לסיים  שיתגבר 
ובנעימים, והיינו לחפש תמיד עצה להחזיק מעמד בכל ימיו ושנותיו, ובכל לקשר 
אחרית לראשית, כי אף שאי אפשר למעשה לומר על דרגא מסויימת שהיא נקראת 
לסיים את העבודת ה', כי תמיד צריך לילך מדרגא לדרגא, אך הכוונה היא שצריך 
לעבוד תמיד להשאיר את הלב ברצונות גדולים, ולא לאבד את התלהבות הנעורים 
שיש בתחילת העבודה, ותמיד להשתוקק לכלול את אחרית ימיו בהשי"ת. והוא 
מה שרביז"ל לימד אותנו לא להיות זקן. והעצה לזה הוא מה שמתגלה בהלכה 
זו, הדרך של ההתקשרות לעיני ה', שבזה יכולים תמיד להחזיק מעמד עם הרצון 

לגמור, וכך יזכה באמת לגמור מה שצריך לתקן בזה העולם.
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ׁשּום  ֵאין  ַּבְּקֻדָּׁשה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִּפי  ַעל  ְוַאל  ֵמֲעבֹוָדָתם  ֶׁשּנֹוְפִלים  ַרִּבים 

ֲעבֹוָדתֹו  ְּבַהְתָחַלת  ֶּׁשָעָׂשה  ַמה  ְוָכל  ְלעֹוָלם,  ֶנֱאָבד  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר 

ָּכל ִּדּבּור ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשָּיָצא ִמִּפיו ְוָכל ְּתנּוָעה ַקָּלה ֶׁשָעָׂשה ַּבֲעבֹוַדת ה' 

ִאם  ִּכי  לֹו  ִיָּׁשֵאר  ֹלא  סֹוף  ָּכל  ְוסֹוף  ְלעֹוָלם  ֶנֱאָבד  ֵאינֹו  ְּבַוַּדאי  ִיְתָּבַרְך 

ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ַהְינּו ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָּזָכה ַלֲעׂשֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ִּכי 

ּוַמְרָּגִלּיֹות  טֹובֹות  ֲאָבִנים  ְוֹלא  ָזָהב  ְוֹלא  ֶּכֶסף  ֹלא  ָלָאָדם  לֹו  ְמַלִּוין  ֵאין 

ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלַבד. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִלְזּכֹות ְלַמה ֶּׁשָּצִריְך 

ָּכל ֶאָחד ִלְזּכֹות ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַעד ֶׁשִּיְגֹמר ֲעבֹוָדתֹו ִּבְׁשֵלמּות, ְּדַהְינּו 

ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲעֹבד ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ַעד ַהּסֹוף ְוַעל ֵּכן רֹוִאין ַּבחּוׁש 

ְוָקרֹוב  ָסמּוְך  ֶׁשָהָאָדם  ְּבֵעת  ְמֹאד  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ִמְתָּגֶרה  ָּדָבר  ֶׁשַהַּבַעל 

ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ַּבֲאִריכּות  ָּבֶזה  ַּכְמֹבָאר  ַהְּקֻדָּׁשה.  ְלַׁשֲעֵרי  ִלְכֹנס 

ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחרלג:

ר ְלֵעת ַהּסֹוף ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ַעל ּדָ ַהּבַ

ִעְּקבֹות  ֶׁשֵהם  ַהָּללּו  ַּבּדֹורֹות  ַעָּתה  ִּכי  ָהעֹוָלם,  ִּבְכָלִלּיּות  ְוֵכן  ָטז( 

ֶׁשַעל  ַהָּיִמים  ַאֲחִרית  ְּבִחיַנת  ַאֲחִרית,  ְּבִחיַנת  הּוא  ַעָּתה  ְמִׁשיָחא 

ְלָך  ַּבַּצר  ַהְּקדֹוָׁשה.  ְּבתֹוָרֵתנּו  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ִהְתַנֵּבא  ֶזה 

ַעְצמֹו  ִהְתָּגָרה  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ְוכּו'.  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ּוְמָצאּוָך 

ַהַּבַעל ָּדָבר ַעָּתה ְמֹאד ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַרִּבים ִמְּבֵני ָּפִריֵצי ַעֵּמנּו ִנְכְׁשלּו 

ה',  גדול בעבודת  להיות עקשן  חיזוק שיש  דרכי  לנו הרבה  הכין  רביז"ל  כי  לג. 
להחזיק מעמד, ולא ליפול מהדמיונות שאדם מרגיש שנפל, ועל ידי זה בוודאי יוכל 

להתחזק לגמור כראוי. 



ר
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ָּגדֹול  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות  ִלְכִפירֹות  ָהָרעֹות  ַּתֲאוֹוָתם  ְיֵדי  ַעל  ְוִנְתעּו  ְוָנְפלּו 

ּוָפְרקּו ֹעל ְלַגְמֵרי. ְוֹלא ַּדי ָלֶהם ָּבֶזה. ִּכי ִאם ַּגם ְמַסְּלִקים ַהֹּבֶׁשת ֵמַעל 

ְּפֵניֶהם ְואֹוְמִרים ֶׁשָּכְך ָראּוי ְלִהְתַנֵהג ְלַגֵּלַח ֶאת ַהָּזָקן ְוַהֵּפאֹות ְוִלְלֹּבׁש 

ְּבַמְלּבּוֵׁשי ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוִלְלֹמד ְלׁשֹונֹות ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוכּו' ְוכּו' 

ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. 

ְוַגם ָהֲאָנִׁשים ַהְּכֵׁשִרים ְקָצת ָהְרחֹוִקים ֵמֶהם ּוִמַּדְרֵכיֶהם ַּגם ֵּכן ָנְפלּו 

ִאּנּון  ּוְזִעיִרין  ַּתָּמה.  ַוֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִמן  ְוִנְרִּפים  ַהַּפְרָנָסה.  ְּבִטְרַּדת 

ֶׁשִּיְהיּו ׁשֹוְקִדים ַעל ַּדְלֵתי ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ְּכמֹו ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמיםלד. 

ְסמּוִכים  ַעָּתה  ָאנּו  ִּכי  ְוַהְּגָמר,  ַהּסֹוף  ֶאל  ָסמּוְך  ֶׁשהּוא  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל 

ֶאל ַהֵּקץ ְמֹאד. ּוְבַוַּדאי ֹלא ִיְתַמְהֵמַּה עֹוד ַהְרֵּבה ָלֹבא. ּוְכֶׁשָּיֹבא ָמִׁשיַח 

ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין  ְׁשֵלָמה  ְּגֻאָּלה  ַאֲחרֹוָנה,  ְּגֻאָּלה  ִיְהֶיה  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה 

ָּגלּות. ְוָאז ִיְהֶיה ִנְגָמר ִּתּקּון ָהעֹוָלם ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ִּבְבִחיַנת טֹוב 

ַאֲחֵריֶהם  ָהָיה  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּגֻאּלֹות  ָּכל  ִּכי  ֵמֵראִׁשיתֹו,  ָּדָבר  ַאֲחִרית 

ָּגלּות. ְוַעְכָׁשו ְצִריִכים ֶׁשָּיֹבא ָמִׁשיַח ֶׁשִּיְגֹמר ַהִּתּקּון ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשָּנׁשּוב 

ֶאל ה' ִיְתָּבַרְך ְלעֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוָכַרִּתי ִאָּתם ְּבִרית ֲחָדָׁשה ְוכּו' ֹלא 

ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ְוכּו'. ֲאֶׁשר ֵהם ֵהֵפרּו ֶאת ְּבִריִתי ְוכּו'. ּוְכִתיב, ְוֹלא 

לד. ומוהרנ"ת כותב זאת על ימיו, ומה נאמר על ימינו אנו, כאשר הבעל דבר מפיל 
הנפשות לכל מיני דמיון וטעות לקרר מדרכי אבותינו, והכל מחמת שנתעלם דרכי 
אור הצדיק, ומי ירחם על נשמות ישראל לתת בהם חיות אמיתית, כי הרחמנות 
שיש היום על התגברות דרכי המרמה, הוא גדול יותר מהתגברות החכמות והכיתות 
של כפירה ופורקי עול. עד שגם אלו שיש בהם עדיין רצונות בליבם, בכל זאת עובר 
עליהם מה שעובר בעקבות משיחא, ולזה צריך התגלות אור הצדיק לתת כח לקשר 

את אחרית הימים לראשיתם, עד שנזכה לראות בביאת משיח צדקנו.



רי
חברותא

ֶאת  ְוָנַתִּתי  ְוכּו'  ִּפְׁשֵעיֶהם  ּוְבָכל  ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם  ְּבִגּלּוֵליֶהם  עֹוד  ִיַּטְמאּו 

ֵּכן  ַעל  ַהֵּקץ  ֶאל  ָסמּוְך  ֶׁשַעָּתה  ּוֵמֲחַמת  ְוכּו'.  ְלעֹוָלם  ְּבתֹוָכם  ִמְקָּדִׁשי 

ֵמֲעבֹוָדתֹו.  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִלְמֹנַע  ּוְלָרְחּבֹו  ְלָאְרּכֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמִּניַח  הּוא 

ְמֹאד  ְלִהְתַחֵּזק  ַעְכָׁשו  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ָּבעֹוָלם,  ָּגדֹול  ַמֲחֹלֶקת  ְוִהְכִניס 

ַמה  ִלְגֹמר  ְמֹאד  ְלִהְתַחֵּזק  ָצִריְך  ֶאָחד  ְוָכל  ִיְתָּבַרְך  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ְמֹאד 

ֶּׁשִהְתִחיל ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך: ְוִאם ִהְתִחיל ִיְגֹמר. ְוִאם ֹלא ִהְתִחיל ֲעַדִין 

ַיְתִחיל ְוִיְגֹמרלה:

ר הּוא ֱאמּוָנה ָהִעּקָ

ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ֶּבֱאֶמת  ְּכֶׁשַּמֲאִמיִנים  ִּכי  ֱאמּוָנה,  הּוא  ָהֵעָצה  ְוָהִעַּקר  יז( 

ֹלא  ְּבַוַּדאי  ְוַגם  ַּפְרָנָסה.  ַעל  ִלְדֹאג  ְצִריִכין  ֵאין  ִּבְפָרִטּיּות  ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו 

ִיֹּפל ִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ַאְּדַרָּבא, ַעל ְיֵדי ַהְּנִפיָלה ִיְתַחֵּזק יֹוֵתר, 

ִּכי ָלָּמה ָנַפל ְּבַדְעּתֹו הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֶׁשָּפַגם ֵאיֶזה ְּפָגם 

ָראּוי  ְּבַעְצמֹו  ָּבֶזה  ֵּכן  ִאם  ְּגמּוָרה.  ֲעֵבָרה  ֵאיֶזה  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָעַבר  אֹו 

ַעל  ֶׁשְּמַקְלְקִלין  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֵמַאַחר  ִּכי  ַעְצמֹו,  ֶאת  ֶׁשִּיְתַחֵּזק 

ּוְכֶׁשֵּיׁש  ֱאמּוָנה.  לֹו  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶעְליֹוִנים.  ְּבעֹוָלמֹות  ּופֹוְגִמין  ֲעֵבָרה  ְיֵדי 

לֹו ֱאמּוָנה ֵיׁש לֹו ִּתְקָוה ֲעַדִין ְלעֹוָלם ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתָך ֱאמּוָנה, ִּכי ָּכל ְזַמן 

ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה ֵיׁש לֹו ִּתּקּון ְלעֹוָלם. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ְלֶאָחד ֶׁשָּנַפל ְּבַדְעּתֹו ְמֹאד. ָעָנה ְוָאַמר לֹו, ִאם ַאָּתה ַמֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין 

לה. והוא בפשטות על ידי עבודת כל אחד, כאשר ילמד את לימודי הצדיק, לקשר 
את עצמו לעיני ה', ובעיקר לעשות פעולות לעורר ולהוציא נפשות מדמיון רדיפת 
הכח לקשר האחרית  לבני אדם  בעולם, שהכח מחמת שאין  והעול שיש  הממון 

לראשית.
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ְלַקְלֵקל ַּתֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַתֵּקן. ּוְכָבר ְמֹבָאר ִּבְדָבֵרינּו ֲאָלִפים ְּפָעִמים 

ֶׁשֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל. 

ִיְתָּבַרְך  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ֱאמּוָנה  לֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִּכי  ַּכַּנ"ל,  ָהֱאמּוָנה  הּוא  ְוָהִעָּקר 

ָהַאֲחִרית  ְּכָלִלּיּות  ְּבִחיַנת  ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִּבְׁשֵלמּות, 

ִּכי  ִּבְבִחיַנת  טֹוב  ְלַאֲחִרית  ְלַהִּגיַע  זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּכַּנ"ל,  ָּבֵראִׁשית 

ָּכל  ַעל  ְוִיְקֹּפץ  ְיַדֵּלג  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָׁשלֹום,  ְלִאיׁש  ַאֲחִרית 

ֶׁשַהֵּיֶצר  ַהַּדַעת  ַוֲחִליׁשּות  ְוַהְּדִחּיֹות  ְוַהִּפּתּוִיים  ְוַהֲהָסתֹות  ַהְמִניעֹות 

)ֲעַדִין(.  ִּתְקָוה  ׁשּום  עֹוד  לֹו  ֵאין  ְּכִאּלּו  ְלַהִּפילֹו  רֹוִצים  ְוֵחילֹוָתיו  ָהָרע 

ֶׁשה'  ַמֲאִמין  הּוא  ִּכי  ַהֹּכל,  ַעל  ּוְמַדְּלִגים  עֹוְבִרים  ֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 

ִיְתָּבַרְך  ְוהּוא  ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאֹלֵהי  ְוַאֲחרֹון  ִראׁשֹון  ִיְתָּבַרְך 

ַהְּגדֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ְוָכל  ָהָאבֹות  ַוֲעבֹוַדת  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַּבֲעבֹוַדת  ּבֹוֵחר 

ַהּנֹוָרִאים. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ּוְמַקֵּבל ַּתֲענּוג ַּגם ֵמֲעבֹוָדה 

ּוַבֲעֵלי  ְרָׁשִעים  ֲאִפּלּו  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשַּבְּפחּוִתים  ַהָּפחּות  ֶׁשל  ַקָּלה 

ְּדַהְינּו  ֲעֵליֶהם,  ִנְקָרא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵּׁשם  ְזַמן  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ּופֹוְׁשֵעי  ֲעֵברֹות 

ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֱאמּוָנה. ֲעַדִין הּוא ִיְתָּבַרְך ְמַקֵּבל ַּתֲענּוג ְוִהְתָּפֲארּות ֵמֶהם 

ְּבֵאיֶזה  אֹו  ִּבְתִפָּלה  ִלְפָעִמים  ֶׁשעֹוִׂשין  ְּבָעְלָמא  ַקָּלה  ְּתנּוָעה  ִמָּכל 

ְמִריִקים  ֵהם  "ַוְיִהי  ְּבַהּתֹוָרה  ְּכגֹון  ְמקֹומֹות,  ְּבַכָּמה  ַּכְמֹבָאר  ִמְצָוה, 

ַׂשֵּקיֶהם" )ְּבִסיָמן יז ִלּקּוֵטי, ֵחֶלק א( ּוִבְׁשָאֵרי ְמקֹומֹות. 

ֵהם  ְּבַמֲעָלה  ְוַהְּקַטִּנים  ָהְרָׁשִעים  ֶנֶגד  ְּבַמֲעָלה  ְוַהְּגדֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ִּכי 

ַּדְרִּגין  ָּכל  ֵריׁש  ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ַהַּצִּדיִקים  ִּכי  ְוַאֲחִרית,  ֵראִׁשית  ִּבְבִחיַנת 

ְוַהְּקַטִּנים ְוָהְרחֹוִקים ֵמה' ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ֵהם ִּבְבִחיַנת 
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ַאֲחִרית  ֵמֵראִׁשית  ּוַמִּגיד  ְוַאֲחרֹון  ִראׁשֹון  ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ַּדְרִּגין.  ָּכל  סֹוף 

ּוְמַיֵחד ּוְמַקֵּׁשר סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה. סֹוף ָּכל ַּדְרִּגין ְּבֵריׁש ָּכל 

ַּדְרִּגין, ֶׁשָּכל ֶזה ָיכֹול ִלְזּכֹות ֲאִפּלּו ַהַּקל ֶׁשַּבַּקִּלים ְוַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים 

ַהַּמִּגיַע  ַהְּׁשֵלָמה  ְוַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ָהֱאמּוָנה  ִהְתַחְּזקּות  ְיֵדי  ַעל 

ֵמֵראִׁשית ְוַעד ַאֲחִרית. ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ָהַאֲחִרית ָּבֵראִׁשית ַּכַּנ"ללו. 

ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ָהֲעִלָּיה  ַּתְכִלית  ְיִריָדה  ְּבִחיַנת  ַהְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ְוֶזהּו 

ַמֲעָׂשיו  ְיֵדי  ַעל  ַהְיִריָדה  ְלַתְכִלית  ְוָחִליָלה,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָהָאָדם 

ָהָרִעים. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִאם ִיְתַחֵּזק ַּגם ָׁשם ּבֹו ִיְתָּבַרְך. ְוַיֲאִמין ּבֹו ִיְתָּבַרְך 

ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִנְמָצא  ַמָּמׁש  ִּבְמקֹומֹו  ָׁשם  ֶׁשַּגם  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה 

ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך. ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַהֱאֹלֵקי 

ִמָּקֹרב ָאִני ְוכּו' ְוֹלא ֱאֹלֵקי ֵמָרֹחק )ִיְרְמָיה כג( ָאז ְּכֶׁשִּיְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה 

ַּגם  ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ִּבְבִחיַנת  ַהְּׁשֵלָמה.  ַהְׁשָּגָחתֹו  ַמְמִׁשיְך  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֹזאת 

ָׁשם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ּכֹוֵלל סֹוף ָּכל ַּדְרִּגין ֶׁשהּוא ַהָּמקֹום ַהָּׁשָפל ְוַהָּנמּוְך 

ַהַּמֲחָׁשָבה  ְּבֵראִׁשית  ַּדְרִּגין,  ָּכל  ְּבֵריׁש  אֹותֹו  ּכֹוֵלל  הּוא  ְלָׁשם.  ֶׁשָּנַפל 

ְלָׁשם  ֶׁשָּנְפלּו  ְוַהִּניצֹוצֹות  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ַמֲעֶלה  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּכַּנ"ל. 

לו. מתוך קשר דבריו הק' מובן שזהו עיקר העצה בדור האחרון שיש ירידות כאלו, 
והוא שצריך.להכניס אמונה במציאות ההשגחה. כי השי"ת כבר התחיל את התיקון, 
ורואה ומשגיח ומחשיב כל נקודה של התחלה, והאמת הזו יש בכוחה להאיר כל 
יכולים לגמור את הקדושה הוא  וכל מה שאין  ולהסיר כל מניעה.  חושך שהוא, 
מחמת שצריך להאיר את מה שהתבאר בהלכה זו שיש לקשר אחרית לראשית, 
שאם יודע ומאמין שיש עולמות עליונים ויש השגחה ויש קלקול למעלה על ידי 
תאמין  לקלקל  שיכולים  מאמין  אתה  אם  כי  בוודאי,  יתקן  זה  ידי  על  עוונותיו, 
שיכולים לתקן, וזהו עיקר כח להביא גאולה הן בפרטיות כל נפש ונפש מישראל 

והן בכלליות עם ישראל, וכמו שהולך ומבאר.
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ִמַּכָּמה ָׁשִנים. ּוְכֶׁשִּנְכָלל ָמקֹום ָרחֹוק ְוָנמּוְך ָּכֶזה ַּבה' ִיְתָּבַרְך. ִמֵּמיָלא 

ִנְמָצא,  ִיְתָּבַרְך.  ִּבְקֻדָּׁשתֹו  ֶׁשְּבֶאְמַצע  ַהַּמְדֵרגֹות  ְׁשָאר  ָּכל  ִנְכָלִלין 

ֶׁשַּדְיָקא ָהְרחֹוִקים ְּכֶׁשִּיְתַחְּזקּו ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִיְזּכּו ִלְתׁשּוָבה ְּבַוַּדאי. 

ָוסֹוף  ַאֲחִרית  ֶׁשִּנְכָלל  ְיֵדי  ַעל  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ִיְתַּתְּקנּו  ַּדְיָקא.  ָיָדם  ְוַעל 

ַמָּמׁש ְּבֵראִׁשית ַהַּמֲחָׁשָבה. 

ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ַאֲחִרית ַהְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָּתלּוי 

ַהָּדָבר  ֵאין  ִּכי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַּדְיָקא  ִּבְתׁשּוָבה 

ֶפַׁשע  ּוְלָׁשֵבי  ּגֹוֵאל  ְלִצּיֹון  ּוָבא  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמֹו  ִּבְתׁשּוָבה.  ֶאָּלא  ָּתלּוי 

ְיֵדי  ַעל  ַּדְיָקא  ָהְרחֹוִקים  ֶׁשּזֹוִכין  ַהְּתׁשּוָבה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְוכּו'  ְּבַיֲעֹקב 

ָּבֵראִׁשית  ָהַאֲחִרית  ִנְכָלל  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּכַּנ"ל,  ַהְּׁשֵלָמה  ָהֱאמּוָנה 

ַּכַּנ"ל.  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהְּגֻאָּלה  ְׁשֵלמּות  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמןלז:

לז. בתיבות אלו מנסך מוהנ"ת מים קרים על נפש עייפה, כאשר מגלה דבר אמת 
לכל אדם,שיבין עד היכן הוא מתקן בכל ירידותיו, אם רק מתחזק לעלות למעלה, 
כי כאשר מתחזק לתקן הקלקול הוא מעלה ניצוצות ממקום נמוך שלא היה שייך 
לקדושה עד עתה, ועל ידי עלייה זו הוא מעלה עמו את כל מה שיש באמצע. והוא 
הארה נוראה לתוך סתרי הנפש, לכל מי שעובר עליו מה שעובר, שאם יקבל את 
הדרך לשוב לה' ולמצוא איך השי"ת מתחבר ומתעלה על ידי צמצום נמוך כזה, 
ומתוך כך מתעורר ברצוא לחטוף עוד תורה ותשובה, בזה נעשה תיקון נורא. וכל 
זה נעשה רק על ידי שיודע את הסוד של לקשר אחרית לראשית, היינו להסתכל 
איזה  כאן  שנעשה  אמונה  מתוך  עליו,  שמסתכל  להשי"ת  שלו  הנמוך  מהמקום 
קלקול למעלה, וכך הוא מתעורר לשוב לה', ואינו מתייאש, כי מאמין גם בתיקון, 
וממילא מעלה יחד עמו את כל אלו שבאמצע, וכך נעשה שלימות הגאולה דייקא 

על ידי הדור אחרון הנפול שעליו אמרו 'ייתי ולא אחמיני'ה'.
וזהו עיקר החידוש של הלכה זו, כי בדברי רביז"ל בפנים התורה התגלה הענין של 
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ַׁשָּיְך ְלֵעיללח:

ִאּסּור ָחָדׁש

יח( ּוִבְׁשִביל ֶזה ָאסּור ֶלֱאֹכל ׁשּום ְּתבּוָאה ֹקֶדם ָהֹעֶמר. ִּכי ָאנּו ְצִריִכין 

ְלַהְמִׁשיְך ַּפְרָנָסֵתנּו ַוֲאִכילֹוֵתינּו ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ַהַהְׁשָּגָחה ְלַבד ֶׁשהּוא 

ַּכַּנ"ל.  ּוִבְזַמן  ִּבְגבּול  ְּבִמָּדה  ַהֶּׁשַפע  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְרִאָּיה  ְּבִחיַנת 

ֶנֱאָחז  ֲעַדִין  ָהֹעֶמר  ֹקֶדם  ֲאָבל  ַּכַּנ"ל.  ָהֹעֶמר  ֲהָנַפת  ְיֵדי  ַעל  זֹוִכין  ֶׁשֶּזה 

ֲאִחיָזה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  אֹור  ֵמִרּבּוי  ַהִּנְמָׁשִכין  ַהְּקִלּפֹות  ֲאִחיַזת  ְּבַהֶּׁשַפע 

ְּבַהֶּׁשַפע ַעל ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפַגם ָּבֱאמּוָנה, ַּכְמֹבָאר ְּבָמקֹום 

ְוכּו'.  ֶלֶחם  ֹּתאַכל  ַאֶּפָך  ְּבֵזַעת  ֹּתאֲכֶלָּנה  ְּבִעָּצבֹון  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ַאֵחר, 

ַהְּכִפירֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרין  ַהְּקִלּפֹות  ֲאִחיַזת  ֵמֲחַמת  הּוא  ֶזה  ֶׁשָּכל 

ַהָּבִאין ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ִרּבּוי אֹור ַעל ְיֵדי ֶׁשרֹוִצים ַלֲחֹקר ִּבְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבַרְך 

ֶׁשּמֹוִציִאין  ַעד  ְּתבּוָאה  ׁשּום  ֶלֱאֹכל  ְיכֹוִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֵאין  ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל. 

אֹוָתּה ֵמֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְּכִפירֹות. 

ָּכל  ְמַקְּׁשִרין  ֶׁשָאז  ָהֹעֶמר  ֶׁשַּמְקִריִבין  ַעד  ָחָדׁש  ֶלֱאֹכל  ָאסּור  ֵּכן  ְוַעל 

ָוׁשֹוב  ְּבָרצֹוא  ְׁשֵלָמה  ַהְׁשָּגָחה  ְוִנְמָׁשְך  ִיְתָּבַרְך.  ַלה'  ְקָצוֹות  ַהִּׁשָּׁשה 

ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה. ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּכִלי ְּבִחיַנת ְּגבּול ּוְזַמן ְלַקֵּבל ַהֶּׁשַפע 

אור ישר ואור חוזר, ואילו מוהרנ"ת הראה לנו איך הסוד העמוק הזה שייך לכל 
אחד באשר הוא, ושזה עיקר יסוד החיים, להבין שדייקא הוא שנמצא באחרית הוא 

צריך לעשות את גמר הגלות על ידי שיקשר את מקומו בהסתכלות על השי"ת.

לח. בזה בא לעורר ענין איסור חדש, שעל ידי זה מתגלה הדרך לאכילה בקדושה, 
לאכול מתוך זכרון של אמונת ההשגחה, שהשי"ת ברא את המאכל וכל המראה 

טעם וריח שלו בהשגחה פרטית שיהיה דייקא באופן הזה.
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ְוָאז  ֵמַהֶּׁשַפע.  ְוַהְּקִלּפֹות  ַהְּכִפירֹות  ֲאִחיַזת  ְוִנְתַּבֵּטל  ּוְבִמָּדה  ְּבַהְדָרָגה 

ַּדְיָקא ֻהַּתר ֶהָחָדׁש, ִּכי ָאז ְמַקְּבִלין ַהֶּׁשַפע ֶּדֶרְך ַהְּקֻדָּׁשה ְלַבד. ַעל ְיֵדי 

ֶׁשעֹוִׂשין ֵּכִלים ּוִמָּדה ַעל ְיֵדי ֲהָנַפת ָהֹעֶמר ַּכַּנ"ללט:

ולהרחיק משם את  ולנפץ  כי אכילת ישראל הוא לקשר כל הששה קצוות,  לט. 
וברעב  אותו,  שמחייה  ובטעם  שאוכל,  מאכל  באותו  עבודה  אין  כאילו  הכפירה 
שמרגיש, ]ובפנימיות מובן שהוא כולל כל מציאות הרגשת המאכל, וענין טנת"א 
והבחי' שכל הששה קצוות הם השורש של מציאות כל דבר[, כי המאכל שאוכל 
בהמיות שנדמה שאין  מציאות של  והוא  מאוד,  וחשוך  רחוק  אחרית  הוא  עכשו 
כאן השגחה והסתכלות מלמעלה, ועיקר העבודה הוא לבטל מחשבה זו, על ידי 
תיקון העומר שעורים, שמניף כל צמצום למצוא שם את השי"ת בכל דבר ובכל 
אכילה ואכילה יהיה איך שיהיה, גם בתכלית הריחוק, וכך אפשר להתקרב להשי"ת 
דייקא על ידי ענין האכילה שהוא הסוף למעשה מכל ענין המשא ומתן, כי המשא 
לראשית,  אחרית  מתקשר  ובכך  השגחה  לגלות  צריך  ושם  לאכילה,  מביא  ומתן 
והוא עבודה השייך לכל אחד, שאי אפשר לאכל עד שיניף את הבהמיות במידה 
ובצמצום, מתוך הסתכלות על השי"ת, וכך הוא מתיר את אכילתו, לזכור שהמאכל 
איסור  של  העבודה  כדוגמת  מלמעלה,  בהסתכלות  בהשגחה  אליו  הגיע  שלפניו 
חדש, שהותר רק אחר הנפת העומר. וכך הוא הדרך להתכונן להתחדשות בתורה, 
ידי שמקדש אכילתו ומצמצם התסכלותו בעומר  להתחיל בעבודת המחשבה על 

ובמידה ומניפו להשי"ת. 
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