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כ"ב שבט תשנ"ב

משיחות ש״פ יתרו ,כ״ף שבט,
וליל ויום ב' פ' משפטים ,כ״ב שבט ה׳תשנ״ב
היארצייט-הילולא הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא נ״ע זי״ע –
– בקשר עם יום ָ
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ְ ּב ָרכָ ה ,ווִ י
א .כ"ב ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ִאיז ַפ ְ
ְמרו ּ ָּמז ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ָפר כ"ב – אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ
"ּבָך" ,ווָ אס
ייסט
ִאיז ְמ ַר ֵּמז אוֹ יף " ְּבָך יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל"אָ ,דאס ֵה ְ
ַאז ָדאס ִאיז ַא ָטאג ווָ אס פוּן ִאים ,דו ְּר ְך ִאים אוּן
ייע ֶרע
ערן ִא ְידן גֶ ֶ ּ
טשט ִאין ַאלֶ ע זֵ ֶ
עבענְ ׁ ְ
ִמיט ִאים ווֶ ְ
ִענְ יָ נִ ים.
"ב ָך" ַאלֵ יין ִאיז
נָ אכְ ֶמערֶ :דער ָ(טאג פוּן) ְ ּ
טש ֶטערְּ ,כמו ָּבן פוּן ּ ַפ ׁ ְשטוּת ַה ּ ִפירו ּׁש
ַא גֶ ֶ ּ
עבענְ ׁ ְ
ְ
ָ
"ב ִב ְרכָ ָתם"
"בך יְ ָב ֵרך יִ שְׂ ָר ֵאל"ַ ,אז ְ ּ
ַ(ה ָּכתוּב) ִאין ְ ּ
טשט ַאלֶ ע ִא ְידן,
ערן גֶ ֶ ּ
עבענְ ׁ ְ
(פוּן ֶא ְפ ַריִ ם ו ְּמנַ ּׁ ֶשה) ווֶ ְ
"ב ָך")
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ְ ּבנִ דּ וֹ ן דִּ ַידןַ ,אז ֶדער ָטאג (פוּן ְ ּ
ער ִמיט "יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל",
ַאלֵ יין ִאיז ְמבוֹ ָר ְך ,אוּן ֶד ְ
"ב ָך" ִאיז ַאזַ א ְ ּב ָרכָ ה ווָ אס פוּן ִאיר
ַאלֶ ע ִא ְידןּ ְ .
קו ֶּמען ַארוֹ יס נָ ְ
אך ַא ְ ּב ָרכָ ה אוּן נָ ְ
אך ְ ּב ָרכוֹ ת ,נָ ְ
אך
"עד סוֹ ף ָּכל ָהעוֹ לָ ם"ב (כּ וֹ לֵ ל
ַא ְ ּב ָרכָ הַ ,עד ֵאין ֵקץ וְ ַ
– ֶדער סוֹ ף פוּן (עוֹ לָ ם ִמ ְּל ׁשוֹ ן) ֶה ְעלֵ ם וְ ֶה ְס ֵּתרג).
אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיק ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ֶדעם
בַ .אזוֹ י ִאיז אוֹ ְיך ַפ ְ
אר ַציְ יט כ"ב ׁ ְש ַבטַ ,אז ָדאס ִאיז ַא יוֹ ם
ָטאג פוּן יָ ְ
טשט ַאלֶ ע
עבענְ ְׁ
ס
ע
ע
ערן גֶ ֶ ּ
ְ ּב ָרכָ ה ,פוּן ווֶ עלְ כֶ ֶ ווֶ ְ
"ב ָך יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל":
ִא ְידן – ְ ּ

אר ַציְ יט ִאיז ֶדער ָטאג ווֶ ען ְס ִ'איז
ֲהגַ ם ַאז ֶדער יָ ְ

וְ עוֹ ד וְ ִע ָיקר – ִדי ֲעלִ ָ ּיה ווָ אס קו ְּמט ִאין ֶדער
גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימהַ ,סיי ִדי ֲעלִ ָ ּיה פוּן ֶדער
ח
"ה ִקיצ ּו וְ ַרנְ נ ּו ׁשוֹ כְ נֵ י ָע ָפר"זְּ ,כיָ דו ַּע
נְ ׁ ָש ָמה – דו ְּר ְך ָ
ַאז ַּתכְ לִ ית ַה ּׁ ְשלֵ ימוּת (אוֹ ְיך פוּן ֶדער נְ ׁ ָש ָמה) ִאיז
ַדוְ ָקא נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּבגו ִּפים ִ ּב ְת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ,אוּן ַסיי ִאין
עהאט ַא ׁ ַשיְ יכוּת ִמיט ֶדער
ִדי ִא ְידן ווָ אס ָה ְ ּ
אבן גֶ ַ
ט
"ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח ו ָּמ ָחה ה'
נְ ׁ ָש ָמה – ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ ּ
ֱאל ִֹקים דִּ ְמ ָעה ֵמ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים" ,וּמו ָּבן ַאז ְ ּב ׁ ַש ַעת ֶדער
ער ׁ ְש ְטן
"ו ָּמ ָחה  . .דִּ ְמ ָעה" קו ְּמט דו ְּר ְך ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
אֱֹלקים דִּ ְמ ָעה")ִ ,איז ָדאס נִ יט
ִ
ַאלֵ יין ("ו ָּמ ָחה ה'
ְ ּבלוֹ יז ְמ ַב ּ ֵטל ִדי ִד ְמ ָעה ווָ אס ִאיז גֶ עווֶ ען ְפ ִר ֶיער
ְּ(כ ַפ ׁ ְשטוּת ִענְ יַ ן ַה ְּמ ִח ָ ּיה) ,נָ אר דו ְּר ְך ֶדעם קו ְּמט צ ּו ַא
הוֹסָ פָ ה ִאין ֶדער ֲעלִ ָ ּיהְּ ,כמו ָּבן אוֹ ְיך פוּן ֶדעם ּ ִפירו ּׁשי,

ויחי מח ,כ.
ל׳ חז״ל – כתובות רפ״ט .זבחים לז ,ב .ועוד.
ראה לקו״ת שלח לז ,ד .ובכ״מ.
ראה לקו״ש חכ״ו ע׳  329ואילך .וש״נ .וראה גם ספר
השיחות תשמ״ט ח״א ע׳  176ואילך.
תניא רפ״ב.
ראה מכתב כ״ק מו״ח אדמו״ר (אגרות קודש שלו ח״ג ע׳
קמג ואילך) ,שע״י התפלה לעילוי נשמת כו' ,הנה בזה
גורמים נחת רוח לנשמות העולות ,ואשר בגלל זאת הנה
נשמות כו׳ מעוררים רחמים בעד יוצאי חלציהם כו׳ להיות

נמשך להם שפע ברכה בגשמיות וברוחניות .וראה שיחת
ש״פ שמות תשמ״ט ס״ז; ש״פ יתרו ,כ״ב שבט חשמ״ט
סי״א (ס׳ השיחות ח״א ע׳  ;182ע׳ .)235
ז) ישעי׳ כו ,יט.
ח) ראה בארוכה מכתב כ״ה אלול תש״נ (סה״ש תנש״א ח״ב ע׳
 864ואילך) .וש״נ.
ט) ישעי׳ כה ,ח .משנה סוף מו״ק .וראה גם סה״מ מלוקט ח״ב
ע׳ רעז ואילך .וש״נ.
י) ראה מאורי אור מערכת דמעה (אות ד סעיף יז) .לקו״ת צו
יג ,ריש ע״א .ספר הליקוטים דא״ח־צ״צ ערך דמעה .ועוד.

ארבּ וּנְ ְדן ִמיט עֲ לִ ּיָה.
אר ַציְ יט ַפ ְ
ַ ּבא ִא ְידן ִאיז ַא יָ ְ
ער ׁ ְש ְט ָראכְ ן ִאין ֶדעם ִמנְ ָהג פוּן ֲא ִמ ַירת
ווִ י אוּנְ ֶט ְ
אר ַציְ יט ,צוּלִ יבּ ֶדער ֲעלִ ָ ּיה ֲח ָד ׁ ָשה
ַקדִּ ׁיש ְ ּביוֹ ם ַהיָ ְ
וַ ֲעלִ ָ ּיה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך ווָ אס קו ְּמט ֶדעמוּלְ ט צ ּו ִאין
ֶדער נְ ׁ ָש ָמהד.

א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)

גֶ עווֶ ען ִדי ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִמן ַהגּ וּףַ ,א ֶה ְעלֵ ם
"חלֶ ק
וְ ֶה ְס ֵּתר אוֹ יף ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַא נֶ ֶפ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,
ֱאלוֹ ַקה ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמ ׁש"הִ ,אין ֶדעם גוּף – ווָ אס
ָדאס ִאיז ָד ְ
וואס ֶקען
עס ֶטער ֶה ְעלֵ ם ָ
אך ֶדער גְ ֶר ְ
זַ יְ ין ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלַ ן – ִאיז ָא ֶ ּבער ִדי ַּכ ָ ּונָ ה ִאין ֶדעם
עדער יְ ִר ָידה) ַאז ָדאס זָ אל ְ ּב ֶרענְ גֶ ען
(ווִ י ִאין יֶ ֶ
נָ ְ
ערע ֲעלִ ָ ּיה ,אוּן ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ִ(אין ֶדעם
עס ֶ
אך ַא גְ ֶר ֶ
ער ַ ּביי נָ ְ
ערע ֲעלִ ָ ּיה
אך ַא ֶהעכֶ ֶ
אר ַציְ יט) קו ְּמט צ ּו ֶד ְ
יָ ְ
(שלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך צ ּו ִדי ֲעלִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י זֶ ה)ַ ,אן ֲעלִ ָ ּיה ַסיי
ֶׁ
עפינֶ ען
ַפאר ֶדער נְ ׁ ָש ָמה ,אוּן ַסיי ַפאר ִדי ווָ אס גֶ ִ
עהאט
זִ ְיך נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּבגו ִּפים לְ ַמ ּ ָטה (ווֶ עלכֶ ע ָה ְ ּ
אבן גֶ ַ
ַא ֶק ׁ ֶשר ִמיט ֶדער נְ ׁ ָש ָמה)וַ ,אז ַ ּבא זֵ יי קו ְּמט צ ּו
עפילְ ט
נָ אכְ ֶמער ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים טוֹ בוֹ תָ ,אנְ גֶ ִ
ִמיט ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת אוּן ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים.
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"ד ְמ ָעה" ִאיז ְ ּבגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא קי"ט ,ווָ אס ֵמיינְ ט
ַאז ִ
ַאז ֶעס ֶפעלְ ט ֵאיינֶ ער פוּן ִדי ק"כ ֵצירו ֵּפי ׁ ֵשם
ֱאל ִֹקיםיא ,אוּן דו ְּר ְך "ו ָּמ ָחה ה' ֱאל ִֹקים דִּ ְמ ָעה"
ערט ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ק"כ ִ(די גִ ַימ ְט ִר ָ ּיא פוּן
ווֶ ְ
"ד ְמ ָעה" ִעם ַהכּ וֹ לֵ ל) – "וְ ָהי ּו יָ ָמיו ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים
ִ
יב
"בן
ׁ ָשנָ ה"  ,ווִ י ְס ִ'איז גֶ עווֶ ען ַ ּבא מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינ ּו – ֶ ּ
"ה ּיוֹ ם ָמלְ א ּו
ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ָאנֹכִ י ַה ּיוֹ ם"יגַ ,
יָ ַמי ו ׁ ְּשנוֹ ַתי"ידִ ,מילּ וּי ו ׁ ְּשלֵ ימוּת פוּן יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים
ֵהן ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת וְ ֵהן ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת ,אוּן ֶדער ֶה ְמ ׁ ֵש ְך
ְ ּבזֶ ה ִ ּביז – ִאין ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםטו ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה.
גֶ .דער ִענְ יָ ן ִ[די ֲעלִ ָ ּיה ווָ אס קו ְּמט דו ְּר ְך
ער ׁ ְש ְט ָראכְ ן ִאין
עצ ֶיעל אוּנְ ֶט ְ
ִה ְס ַּת ְּלקוּת] ִאיז ְס ּ ֶפ ִ
אר ַציְ יט פוּן ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי
ֶדעם יָ ְ
וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ְ ּבכ"ב ׁ ְש ַבט ,ווָ אס נוֹ ָסף
צ ּו ִאיר ֵאייגֶ ענֶ ע זְ כוּתָ ,האט זִ י אוֹ ְיך ֶדעם זְ כוּת פוּן
אטער [ו ִּב ְפ ַרט ַאז ַא ַ ּבת ָהאט ַא ׁ ַשיְ יכוּת
ִאיר ָפ ֶ
ארן
ְמיו ֶּח ֶדת ִמ ְיטן ַאבטז] ,אוּן זִ י ִאיז נִ ְת ַח ֵ ּנ ְך גֶ עווָ ְ
דו ְּר ְך ִאים וכו':
ֶדער נְ שִׂ יא ַהדּ וֹ ר – נָ שִׂ יא ִמ ְּל ׁשוֹ ן ִה ְתנַ ּ ְׂשאוּת –
"ה ָ ּנשִׂ יא
הו ְ
ֹיּבט אוֹיף ֶדעם גַ אנְ ְצן דוֹ ר ,ווָ ארוּם ַ
ערפוּן מו ָּבן ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ִ ּב ּתוַֹ ,אז
הוּא ַהכּ ֹל"יזִ .איז ֶד ְ
ַאלֶ ע ִא ֶירע ִענְ יָ נִ ים – כּ וֹ לֵ ל ו ִּב ְמיו ָּחד ִאיר ִה ְס ַּת ְּלקוּת
עמען.
– טו ֶּען אוֹ יף ַאן ֲעלִ ָ ּיה ִאין ַאלֶ ֶ
(בכ"ב ׁ ְש ַבט) קו ְּמט
אר ַציְ יט ְ ּ
ו ִּב ְפ ַרט ַאז ִאיר יָ ְ
(ש ַבט) ווִ י ֶדער
אוֹ יס ִאין ֶדעם זֶ עלְ ְ ּבן חוֹ ֶד ׁש ׁ ְ
אטער ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי
אר ַציְ יט פוּן ִאיר ָפ ֶ
יָ ְ
(ב ֲעשִׂ ִירי ִ ּב ׁ ְש ַבט) ,ווָ אס ִדי ֲעלִ ָ ּיה
וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ַ ּ
וְ ִה ְתנַ ּ ְׂשאוּת פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי יוֹ ֵתר
ִאין ֶדעם ָטאג פוּן זַ יְ ין יוֹ ם ַה ִהילוּלָ אְּ ,כיָ דו ַּעיח ַאז
"כל ַמ ֲעשָׂ יו וְ תוֹ ָרתוֹ וַ ֲעבוֹ ָדתוֹ
ֶדעמוּלְ ט ִאיז עוֹ לֶ ה ָּ
ֲא ׁ ֶשר ָע ַבד ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו" אוּן ָדאס ווֶ ערט ִמ ְת ַ ּג ֶּלה
"פוֹ ֵעל יְ ׁשוּעוֹ ת ְ ּב ֶק ֶרב
לְ ַמ ּ ָטה ִ ּביז ַאז ָדאס ִאיז ּ
ָה ָא ֶרץ"יט.

יא)
יב)
יג)
יד)
טו)

וראה גם סה״ש תש״נ ח״א ע׳  68ואילך.
ראה תשובות וביאורים ס״ו (ע׳  23ואילך) .וש״נ.
בראשית ו ,ג.
וילך לא ,ב.
פרש״י עה״פ .מר״ה יא ,א .וש״נ.
ראה סה״מ מלוקט שם ע' רפ .וש״נ.
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| SEFER HA SICH OS

ִ ּביז ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת ָה ֲעלִ ָ ּיה וְ ִה ְתנַ ּ ְׂשאוּת – ִאין
ִדי נְ ׁ ָשמוֹ ת לְ ַמ ְעלָ ה אוּן ִאין ַאלֶ ע ִא ְידן לְ ַמ ּ ָטה –
ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימהַּ ,כ ּנַ"ל.
עצ ֶטער דוֹ ר
ו ִּב ְפ ַרט ַאז אוּנְ זֶ ער דוֹ ר ִאיז ֶדער לֶ ְ
פוּן גָ לוּת אוּן ֶדער ֶע ְר ׁ ְש ֶטער דוֹ ר פוּן גְ או ָּּלה
– ווִ י ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ֶדער
ַ ּב ַעל ַה ִהילוּלָ א ָהאט ַמכְ ִריז וּמוֹ ִד ַיע גֶ עווֶ ען ַּכ ָּמה
אר ֶענְ ִד ְיקט אוּן
ּ ְפ ָע ִמיםַ ,אז ְמ ָ'האט ׁשוֹ ין ַאלְ ץ ַפ ְ
ארף ֶמען נָ אר ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ָמ ׁ ִש ַיח ִצ ְד ֵקנ ּו
ִא ְיצ ֶטער ַד ְ
אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיקַ ,אז
ְ ּב ּפוֹ ֵעל ַמ ָּמ ׁש – ְ ּב ֵמילָ א ִאיז ַפ ְ
אוֹ יבּ ֵ ּבינְ ַתיִ ם ִאיז גֶ עווֶ ען ַאן ִענְ יָ ן ׁ ֶשל ִה ְס ַּת ְּלקוּת,
ווִ י ָדאס ִאיז גֶ עווֶ ען ְ ּבכ"ב ׁ ְש ַבט ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ׁ ָשנִ ים
(שנַ ת ה'תשמ"ח)ִ ,איז ָדאס ַא ְך וְ ַרק ִ ּבכְ ֵדי
לִ ְפנֵ י זֶ ה ׁ ְ
צ ּו ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ִדי ֵאיינְ ִצ ֶיקע ֲעלִ ָ ּיה ווָ אס ִאיז נָ אךְ
עבלִ ְ ּיבן – ִדי ֲעלִ ָ ּיה פוּן ֶדער גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
גֶ ְ ּ
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה.
ער ִמיט ִאיז מו ָּבן ִדי ְ ּב ָרכָ ה ִאין ֶדעם ָטאג פוּן
ֶד ְ
ְ
ָ
"בך יְ ָב ֵרך יִ שְׂ ָר ֵאל" – ִדי ְ ּב ָרכוֹ ת ווָ אס
כ"ב ׁ ְש ַבט – ְ ּ
עדער ִאיד אוּן צ ּו ַאלֶ ע
ו
צ
ל,
א
ר
ו
ּ יֶ ֶ
ערן נִ ְמ ׁ ָש ְך צ ּ יִ שְׂ ָ ֵ
ווֶ ְ
ִא ְידן .ו ִּב ְמיו ָּחד – צ ּו נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּב ְפ ַרט
דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס זֵ יי ִפ ְירן זִ ְיך אוֹ יף לוֹ יט ִא ֶירע
יש ּ ִפילּ ְ .ב ָרכוֹ ת ִאין
ָאנְ ווַ יְ יזוּנְ גֶ ען אוּן לוֹ יט ִאיר ַ ּביְ ׁ ְ
ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים – ַסיי ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת אוּן ַסיי ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת,
ו ְּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ו ְּברו ְּחנִ ּיוּת ַ ּגם יָ ַחד ,אוּן ַאזוֹ ינֶ ע ְ ּב ָרכוֹ ת,
עדע ְ ּב ָרכָ ה קו ְּמט ַארוֹ יס נָ ְ
אך ַא ְ ּב ָרכָ ה
ווָ אס פוּן יֶ ֶ
אוּן נָ ְ
אך ַא ְ ּב ָרכָ ה ַעד ֵאין ֵקץ.
*
אר ַציְ יט פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט ִאיז
ד .ווִ ַ ּיבאלְ ד ַאז ֶדער יָ ְ
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר
ַפ ְ
נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ֲ(א ִבי ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת) ,ו ִּב ְפ ַרט ַּ(כ ּנַ"ל) ַאז
(ש ַבט) ווִ י ֶדער
ָדאס ִאיז ִאין ֶדעם זֶ עלְ ְ ּבן חוֹ ֶד ׁש ׁ ְ
"כל ַמ ֲעשָׂ יו וְ תוֹ ָרתוֹ
יוֹ ם ַה ִהילוּלָ א ׁ ֶשלּ וֹ (ווֶ ען ָּ
אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיק
פ
יז
א
וַ ֲעבוֹ ָדתוֹ " ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי) – ִ ַ ְ
טז)

יז)
יח)
יט)

ראה נדה לא ,סע״א (הובא בפרש״י ר״פ תזריע) .וראה
"היום יום" כח אייר .וראה גם ס׳ השיחות תשמ״ח ח״א ע׳
 .273תשמ״ט ח״א ע׳ .234
פרש״י חוקת כא ,כא.
תניא אגה״ק סכ״ז־כ״ח.
תהלים עד ,יב.
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ספר השיחות

ַאז ֶדער ָטאג ָהאט ַא ֶק ׁ ֶשר ִמיט ְּכלָ לוּת ֲעבוֹ ָדתוֹ
(ב ֵמילָ א) פוּן ָּכל ַהדּ וֹ ר כּ וּלוֹ
פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו אוּן ְ ּ
ישא
"ה ָ ּנשִׂ יא הוּא ַהכּ ֹל" אוּן ָ ּ
"ב ַתר ֵר ׁ ָ
(ווָ ארוּם ַ
כ
גּ ו ָּפא ָאזִ יל" ).
ער ִמיט ִאיז מו ָּבןֱ ,היוֹ ת ַאז ִדי
אמען ֶד ְ
צוּזַ ֶ
ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט ִאיז גֶ עווֶ ען ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה
ׁ ָשנִ ים נָ ְ
אטערְּ ,כבוֹ ד
אך ֶדער ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן ִאיר ָפ ֶ
ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ,אוּן ָדאס קו ְּמט אוֹ יס
ער ִד ְיקןָ ,טאג ִאין חוֹ ֶד ׁש
עט ְ
ִאין ַאן ַאנְ ֶדערְ ׁ ,ש ּ ֶפ ֶ
ווִ י ֶדער יוֹ ם ַה ִהילוּלָ א פוּן יוּ"ד ׁ ְש ַבט – ָהאט ֶעס
ִאין זִ ְיך ַאן ִענְ יָ ן ְמיו ָּחדּ ְ ,ב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ו ְּבהוֹ ָס ָפה לְ יוֹ ם
ַה ִהילוּלָ א ׁ ֶשלּ וֹ.
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ִאיז אוֹ ְיך ְמרו ָּּמז ִאין ֶדעם
(ש ַבט) – חוֹ ֶד ׁש ָהַאחַ ד עָ ָׂשר ,אוּן
ִמ ְס ּ ַפר ַהחוֹ ֶד ׁש ׁ ְ
(ש ַבט) ,ווָ אס
ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ַפר ַה ּיוֹ ם ַ ּבחוֹ ֶד ׁש – כ"ב ׁ ְ
קו ְּמט ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ו ְּבהוֹ ָס ָפה צ ּו עֲ ִׂש ִירי ַ ּבחוֹ ֶד ׁשֶ ,דער
יוֹ ם ַה ִהילוּלָ א פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוְּּ ,כ ִדלְ ַק ָּמן.
עמען ַא
ארף ֶמען ַארוֹ ְיסנֶ ֶ
ערפוּן ַד ְ
אוּן ֶד ְ
לִ ּימוּד ִאין ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן אוּנְ זֶ ער דוֹ ר ִ ּב ְמיו ָּחד
– זַ ייְ ֶענְ ִדיק ֶדער דוֹ ר פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו (ווָ אס
"ה ָ ּנשִׂ יא הוּא ַהכּ ֹל") ,ו ִּב ְמיו ָּחד – ַא לִ ּימוּד ַ ּבנּוֹ גֵ ַע
ַ
יִׂש ָראֵ ל ,זַ ייְ ֶענְ ִדיק
ּובנוֹת ְ
נְׁשי ְ
צ ּו ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן ֵ
אר ַציְ יט פוּן ִּבּת ֹו ׁ ֶשל נְ שִׂ יא
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ֶדעם יָ ְ
ַפ ְ
דוֹ ֵרנוּ,
ו ִּב ְפ ַרט ַאז ְ ּביָ ִמים ֵאלּ ּו – ִ ּב ְס ִמיכוּת צ ּו כ"ב ׁ ְש ַבט
– קו ְּמט ָפאר ֶדער ִּכי ּנוּס ַה ּׁ ְשלוּחוֹ ת ָהעוֹ לָ ִמי (אוּן
ִס ּיוּמוֹ ִאיז ִאין ֶדעם ָטאג פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט) .וּכְ ִדלְ ַק ָּמן.
אר ׁ ְש ֵטיין לוֹ יט ֶדעם ווָ אס
ה .ווֶ עט ֶמען ָדאס ַפ ְ
ערעדטכא ִאין ּ ַפ ְר ׁ ַשת ַה ּׁ ָשבו ַּע
ֶעס ָהאט זִ ְיך ְפ ִר ֶיער גֶ ֶ
(יִ ְתרוֹ )ַ ּ ,פ ְר ׁ ַשת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ,ווֶ עגְ ן ִדי ְצווֵ יי אוֹ ַפ ִ ּנים
אשוֹ נוֹ ת"
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ִר ׁ
ִאין ִדי ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת – ִדי ִ
ער ׁ ְש ְטן
ערן גֶ עזָ אגְ ט דו ְּר ְך ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
ווָ אס ווֶ ְ
כב
("וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה לֵ אמֹר" )
כ) עירובין מא ,א.
כא) סה״ש תשנ״ב ע׳  331ואילך .וש"נ.

כב) פרשתנו (יתרו) כ ,א.
כג) ואתחנן ה ,ו ואילך.
כד) ראה תנחומא נשא טז .שם בחוקותי ג .במדב״ר פי״ג ,ו.
תניא רפל״ו.
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כ"ב שבט תשנ"ב

"ד ְ ּברוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת" ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה
אוּן ִדי ִ
כג
ַר ֵ ּבינ ּו ִ(אין ִמ ׁ ְשנֶ ה ּתוֹ ָרה ):
"וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה לֵ אמֹר"
עבן ֶדעם כּ ַֹח ִא ְידן
ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ָהאט ֶמען גֶ עגֶ ְ ּ
כד
צ ּו ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים – ַאז ִאין
ַּת ְח ּתוֹ נִ ים זָ אל זַ יְ ין ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
ְ ּב ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ.
ערן זִ ְיך ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים( :א) ֶדער
אד ְ
אוֹ יף ֶדעם ָפ ֶ
גִ ילּ וּי פוּן עַ ְצמּות ֹו ְ
יִתּבָ ֵרְך ,אוּן (ב) ִדי ַה ְמ ׁ ָשכָ ה
ּ
ִאין ַּת ְחּתוֹנִים [ו ִּב ְפ ָר ִטיוּת יוֹ ֵתר( :א) ַא ִד ָירה ל ֹו
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ָ(א ֶ ּבער ִּכ ְביָ כוֹ ל נִ יט הוּא יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַע ְצמוֹ ) ,אוּן
(ב) ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַע ְצמוּת ַאלֵ יין" ,וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים
אבן ִדי ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת
ער ֶ ּיבער ָה ְ ּ
גו'"] .אוּן ֶד ִ
אשוֹ נוֹ ת"
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ִר ׁ
יידע ַמ ֲעלוֹ ת; ִדי ִ
עהאט ֵ ּב ֶ
גֶ ַ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו ַעל יְ ֵדי ַה ָּקדוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא גִ ְ ּיבן ֶדעם כּ ַֹח
יפ ָטאן ִדי ַה ְמ ׁ ָשכָ ה פוּן עַ ְצמּות ֹו ְ
יִתּבָ ֵרְך ,אוּן
צ ּו אוֹ ְ
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת" ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה גִ ְ ּיבן
ִדי ִ
ְ
ֶדעם כּ ַֹח ָדאס צ ּו ַמ ְמ ׁ ִשיך זַ יְ ין ִאין ַּת ְחּתוֹנִים ִמ ַ ּצד
ִענְ ָינָם הֵ ם (נִ יט דו ְּר ְך ִ ּב ּיטוּל ְמ ִציאו ָּתם ִמ ַ ּצד ֶדעם
ּתוֹ ֶקף ַה ִ ּגילּ וּי ִמלְ ַמ ְעלָ ה).
אשוֹ נוֹ ת" ַע ְצ ָמן
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ִר ׁ
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִאין ִדי ִ
יידע ִענְ יָ נִ ים( :א) ֶדער
זַ יְ ינֶ ען גֶ עווֶ ען ַעל דֶּ ֶר ְך ִדי ֵ ּב ֶ
("מיו ָּחד ׁ ֶש ָ ּב ֲעשָׂ ָרה . .
גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ
כה
ׁ ֶשהוּא ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ר ׁ
ֹאש לְ כָ ל ַהדִּ ְ ּברוֹ תָ ,אנֹכִ י ה'
"אנְ ְּת הוּא ָחד וְ לָ א ְבחו ׁ ְּש ָ ּבן"כז,
ֱאל ֶֹק ָיך"כו)ּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ
ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִימ ּיוּת ַה ֶּכ ֶתר ִ ּביז ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶעשֶׂ ר ְס ִפירוֹ ת ,אוּן (ב) ֶדער
ארן ִאין ִדי עֲ ֶׂש ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת
גִ ילּ וּי ִאיז נִ ְמ ׁ ָש ְך גֶ עווָ ְ
(כּ וֹ לֵ ל ווִ י ָאנֹכִ י ִאיז ֵאיינֶ ער פוּן ִדי ֲעשָׂ ָרה) ,ווִ י
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ֵס ֶדר ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת
ּתוֹ ָרה ִאיז ַפ ְ
ְ
ווֶ עלְ כֶ ער ׁ ְש ֶטעלְ ט זִ יך אוֹ יס ִאין ִמ ְס ּ ָפר ֲעשָׂ ָרה
ֶ(עשֶׂ ר ְס ִפירוֹ תֲ ,עשָׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ תכח)ּ ִ .ביז ַאז ָדאס
ע'פוֹ ֵעל'ט ִאין ֵס ֶדר ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת
ָהאט אוֹ ְיך גֶ ּ
כט
ַע ְצמוֹּ ִ ,ביז ִאין עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְּ(כ ִד ְב ֵרי ַחזַ "ל
כה)
כו)
כז)
כח)
כט)

פרשתנו כ ,ב.
שמו״ר פמ״ב ,ח.
תקו״ז בהקדמה (יז ,א).
אבות רפ״ה.
תנחומא שמות כה .שמו״ר פ״ה ,ט .הובא בפרש״י פרשתנו
כ ,ב .וראה תניא פל״ו (מו ,א).
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"אנֹכִ י ֲהוָ יָ '" ִאיז גֶ עקו ֶּמען פוּן
ַאז ֶדער קוֹ ל פוּן ָ
"צ ּפוֹ ר
ַאלֶ ע ד' רוּחוֹ ת ָהעוֹ לָ ם אוּן ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ,וְ ִ
לֹא ָצוַ ח עוֹ ף לֹא ּ ָפ ַרח ׁשוֹ ר לֹא גָ ָעה כו'"ל).
ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ִאיז ָא ֶ ּבער ֶדער גִ ילּ וּי פוּן
"וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים גו'" גֶ עווֶ ען ִמ ַ ּצד לְ מַ ְעלָ ה ("וַ ֲאנִ י
ַה ַּמ ְת ִחיל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרלא וַ ֵ ּי ֶרד הֲ וָ יָ' ַעל ַהר ִסינַ י"לב,
יבער ִאיז ֶדער
ִ
"וַ יְ ַד ֵ ּבר
ער ֶ ּ
אֱֹלקים גו'") ,אוּן ֶד ִ
גִ ילּ וּי ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים גֶ עווֶ ען נָ אר לְ ִפי ָׁשעָ ה [אוּן
ארן ִדי
ִּ
"ב ְמ ׁשוֹ ְך ַה ּיוֹ ֵבל" (ווֶ ען ְס ִ'איז נִ ְס ַּת ֵּלק גֶ עווָ ְ
לג
"ה ָּמה יַ ֲעל ּו ָב ָהר"  ,ווַ יְ יל
ׁ ְשכִ ינָ ה פוּן ַהר ִסינַ י) ִאיז ֵ
יבן ווִ י ְפ ִר ֶיער] ,ו ְּבאוֹ ֶפן ַאז
עבלִ ְ ּ
ֶדער ַהר ִסינַ י ִאיז גֶ ְ ּ
ע'פוֹ ֵעל'ט ִ ּב ּיטוּל ְמ ִציאוּת ַה ַּת ְח ּתוֹ ן
ָדאס ָהאט גֶ ּ
("פ ְר ָחה נִ ׁ ְש ָמ ָתן"לד ,וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִצ ּפוֹ ר לֹא ָצוַ ח
ָּ
(ב ִחינַ ת ֶעשֶׂ ר) ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ
כו') – ווַ יְ יל ֶדער ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּ
(ב ׁ ְשלֵ ימוּת)
עמען ִ ּ
עקענְ ט אוֹ ְיפנֶ ֶ
הוּא – ָהאט נִ יט גֶ ֶ
(ב ִחינַ ת ַא ַחד
ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן "וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים גו'" ְ ּ
ָעשָׂ ר);
ְמ ָ'האט ֶדעמוּלְ ט ַ ּבאקו ֶּמען ֶדעם כּ ַֹח צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך
זַ יְ ין ַא ַחד ָעשָׂ ר אוֹ ְיך ִאין ֶדעם ֶעשֶׂ רָ ,א ֶ ּבער ְ ּבגָ לוּי
(ב ִע ָיקר) ֶדער גִ ילּ וּי פוּן
עבלִ ְ ּיבן ְ ּ
(לְ ַמ ּ ָטה) ִאיז גֶ ְ ּ
ְ ּב ִחינַ ת עֶ ֶׂשר (פוּן ֵס ֶדר ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת) – ִדי עֲ ֶׂש ֶרת
ַהדִּ ְ ּברוֹ תַ ,מה ּׁ ֶש ֵאין ֵּכן ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר
ערנָ ְ
אך נִ ְת ַע ֵּלם
ִ
("וַ יְ ַד ֵ ּבר
אֱֹלקים גו'") ִאיז ֶד ְ
ערט דִּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי
עה ְ
ארן (אוּן ְמ ָ'האט גֶ ֶ
גֶ עווָ ְ
מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינוּ)ּ ִ ,בכְ ֵדי ַאז אוֹ ְיך ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד
עמען.
ִענְ יָ נָ ם ֵהם – זָ אלְ ן ָדאס ֶקענֶ ען אוֹ ְיפנֶ ֶ
ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ַ ּכ ָ ּונָ ה ִאיזַ ,אז ִא ְידן דו ְּר ְך זֵייעֶ ר
עֲ בו ָֹדה ְּבכֹחַ עַ ְצמָ ם (נִ יט דו ְּר ְך ֶדעם גִ ילּ וּי
עפינֶ ענְ ִדיק
ִמלְ ַמ ְעלָ ה פוּן "וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים גו') – גֶ ִ
("אזְ לַ ת לְ ַק ְר ָּתא
זִ ְיך ְ ּב ִה ְתלַ ְ ּב ׁשוּת ִאין ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ָ
ַה ֵּל ְך ְ ּבנִ ימו ֵּס ּיה"לה) – זָ אלְ ן ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין ֶדעם גִ ילּ וּי
ער ַמאכְ ן ִדי
פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ֶעשֶׂ ר ,דו ְּר ְך ִא ֶ ּיב ְ
ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֶ(עשֶׂ ר) ַאז זֵ יי זָ אלְ ן זַ יְ ין ַא ְּכלִ י מוּכְ ׁ ָשר
"א ַחד ָעשָׂ ר"ַ ,על
צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַ
ייער כּ ַֹח
יט
מ
ערנֶ ען ּתוֹ ָרה ִ זֵ ֶ
יְ ֵדי זֶ ה ווָ אס זֵ יי לֶ ְ
ל)
לא)
לב)
לג)
לד)

שמו״ר פרשתנו ספכ״ט.
פרשתנו יט ,כ.
תנחומא וארא טו .שמו״ר פי״ב ,ג .ועוד.
פרשתנו שם ,יג.
ראה שבת פח ,ב .שהש״ר פ״ה ,טז [ג] .ועוד.
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"ת ַען לְ ׁשוֹ נִ י ִא ְמ ָר ֶת ָך"
ַהדִּ יבּ וּר ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ְ ּבאוֹ ֶפן פוּן ַּ
לז
ייער
("לֵ אמֹר" ֶדעם דְּ ַבר ה' ַמ ָּמ ׁש ) אוּן טו ֶּען זֵ ֶ
ֲעבוֹ ָדה ִאין ווֶ עלְ ט ְ ּבאוֹ ֶפן ַאז ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַאלֵ יין
ערן ַא ְּכלִ י וְ ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך .ווָ אס ֶדעמוּלְ ט
ווֶ ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ֶעשֶׂ ר
ווֶ ְ
ְ ּבאוֹ ֶפן ׁ ֶשל ְק ִביעּות וְ נִ ְצ ִחּיּות – ווִ י ֶעס ווֶ עט זַ יְ ין
ִ ּב ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִ ּגילּ וּי ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה –
ווָ ארוּם ָדאס קו ְּמט (נִ יט ִמ ַ ּצד ַא כּ ַֹח לְ ַמ ְעלָ ה ,נָ אר)
דו ְּר ְך ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד ִענְ ָינָם וְ ְ
גִד ָרם הֵ ם.
לו

אר ׁ ְש ֵטיין ֶדעם אוֹ ְיפט ּו
וַ .על ּ ִפי זֶ ה ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
פוּן דוֹ ֵרנ ּו זֶ ה – ֶדער דוֹ ר פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי
וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוּ:
ערע ָמאל ֶדעם
ער ֶ
ערעדט ֶמ ֶ
ְמ ָ'האט גֶ ֶ
גֶ עווַ אלְ ִד ְיקן ִחידּ ו ּׁש וְ ִעילּ וּי פוּן ֶדעם דוֹ ר – ֶדער
עצ ֶטער דוֹ ר פוּן גָ לוּת אוּן ֶדער ֶע ְר ׁ ְש ֶטער דוֹ ר
לֶ ְ
פוּן גְ אוּלָ ה ַּ(כ ּנַ"ל ְס ִעיף ב) – ַאז ֶער ׁ ְש ֶטעלְ ט
"מ ֲעשֵׂ ינ ּו
ִמיט זִ ְיך ָפאר ֶדעם גְ ַמר וְ ִס ּיוּם פוּן ַ
וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינוּ"לח פוּן ִא ְידן ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י
עצ ֶטע ִ ּבירו ִּרים ִאין גָ לוּת,
אר ֶענְ ִד ְיקן ִדי לֶ ְ
זֶ ה ,צ ּו ַפ ְ
לט
ו ִּבלְ ׁשוֹ ן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר –
עפלֶ ְ
אש ֵטייט
עך"; אוּנְ זֶ ער ֲעבוֹ ָדה ַ ּב ׁ ְ
"צו ּּפו ְּצן ִדי ְקנֶ ּ ְ
ִאין ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ִדי גְ או ָּּלה ְ ּב ּפוֹ ֵעל ַפאר ֶדעם דוֹ ר אוּן
ַפאר ַאלֶ ע דוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י זֶ ה!
ייסטַ ,אז ִאין ֶדעם דוֹ ר ִאיז ֶמען ְמ ַס ֵ ּיים
ָדאס ֵה ְ
ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינ ּו פוּן ִא ְידן ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת
צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין (דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ַה ַּת ְח ּתוֹ ן) ֶדעם גִ ילּ וּי
פוּן ְ ּב ִחינַ ת ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ֶעשֶׂ רַ ,אז ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים
(ב ִחינַ ת ֶעשֶׂ ר) ִמ ַ ּצד ִ ּג ְד ָרם ֵהם זָ אלְ ן זַ יְ ין גְ ֵרייט
ְּ
אוּן מוּכְ ׁ ָשר צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַע ְצמוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ(א ַחד ָעשָׂ ר).
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ִאיז ְמרו ָּּמז ִאין ֶדעם יוֹ ם
ַה ִהילוּלָ א פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר
"כל ַמ ֲעשָׂ יו וְ תוֹ ָרתוֹ וַ ֲעבוֹ ָדתוֹ " ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי
(ווֶ ען ָּ
ו ִּב ׁ ְשלֵ ימוּת) – יוֹם ָהעֲ ִׂש ִירי ְּבחוֹדֶ ׁש ָהַאחַ ד
לה)
לו)
לז)
לח)
לט)

שמו״ר פמ״ז ,ה .ועוד.
תהלים קיט ,קעד.
תו״א פרשתנו סז ,ב.
תניא רפל״ז.
שיחת שמח״ת תרפ״ט.
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ספר השיחות

עָ ָׂשרֶ :דער גִ ילּ וּי אוֹ ר (יוֹ םמ) פוּן ֲעשִׂ ִירי ִאיז
אמען ִמיט ֶדעם (חוֹ ֶד ׁש
ארבּ וּנְ ְדן אוּן קו ְּמט צוּזַ ֶ
ַפ ְ
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ֵּס ֶדר
ִמ ְּל ׁשוֹ ן) ִחידּ ו ּׁשמא פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ׁ ֶ
ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת)ֶ .דער (חוֹ ֶד ׁש ִמ ְּל ׁשוֹ ן) ִחידּ ו ּׁש פוּן
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך ִאין ֶדעם גִ ילּ וּי אוֹ ר (יוֹ ם)
ַא ַחד ָעשָׂ ר ווֶ ְ
פוּן ֲעשִׂ ִירי.
זִ .אין ֶדעם דוֹ ר פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו גו ָּפא זַ יְ ינֶ ען
אראן ֶע ְטלֶ עכֶ ע ׁ ְשלַ ִ ּבים ו ְּתקוּפוֹ ת ,ו ִּבכְ לָ לוּת –
ַפ ַ
ְד ַריי ׁ ְשלַ ִ ּבים( :א) יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר
(יוּ"ד ׁ ְש ַבט ת"ש יּו"ד) – ֶדער ִס ּיוּם ַה ְּתקו ָּפה פוּן
ֲעבוֹ ַדת ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא
דוֹ ֵרנ ּו ַ ּב ַח ִ ּיים ַח ּיוּתוֹ ְ ּב ַעלְ ָמא ֵדין( .ב) ֶדער יוֹ ם
לְ ָמ ֳח ָרתוֹ – יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר ֶ(דער
ֶע ְר ׁ ְש ֶטער גַ אנְ ֶצער ָטאג לְ ַא ֲח ֵרי ַה ִה ְס ַּת ְּלקוּת),
ו ִּב ְמיו ָּחד ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַע ׁ ְש ֵּתי ָעשָׂ ר (תשי"א)מב – ווֶ ען
ֶעס ָהאט זִ ְיך ָאנְ גֶ עהוֹ ְ ּיבן ֶדער ֶה ְמ ׁ ֵש ְך וְ ִחידּ ו ּׁש פוּן
ַא נַ ייְ ֶער ְּתקו ָּפה וְ "נִ ְתל ּו ַה ְּמאוֹ רוֹ ת"מג פוּן ֶדעם דוֹ ר
ַה ּׁ ְש ִב ִיעי פוּן ַאלְ ְטן ֶר ִ ּבי'ן ָ(א ֶדער דוֹ ר ַה ְּת ׁ ִש ִיעי פוּן
ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב)( .ג) ִדי ְּתקו ָּפה נָ ְ
אך ֶדער ִה ְס ַּת ְּלקוּת
פוּן ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ְ ּביוֹ ם
כ"ב לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר (כ"ב ׁ ְש ַבט תשמ"ח).
אדיְ ְיטן ִ ּבכְ לָ לוּת
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ִדי ְד ַריי ְּתקוּפוֹ ת ַ ּב ַ
ְד ַריי ַד ְרגוֹ ת ִאין ֶדעם ִס ּיוּם ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן לַ ֲעשׂ וֹ ת
לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך דִּ ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ יםַ ,ה ְמ ׁ ָשכַ ת ְ ּב ִחינַ ת ַא ַחד
ָעשָׂ ר ִאין ְ ּב ִחינַ ת ֶעשֶׂ ר (ווָ ארוּם ִ ּבכְ ֵדי ַאז ָדאס זָ אל
ארף ִדי ֲעבוֹ ָדה זַ יְ ין דַּ ְר ָ ּגא
זַ יְ ין ְ ּבגִ ְד ֵרי ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַד ְ
ַא ַחר דַּ ְר ָ ּגא ִמ ְּל ַמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה):
(א) ִדי ֲעבוֹ ָדה – ִ ּביז ֶדעם ִס ּיוּם ו ׁ ְּשלֵ ימוּת
"עשֶׂ ר"ּ ִ ,בכְ ֵדי
ָה ֲעבוֹ ָדה – ִאין עוֹ לָ םּ ְ ,ב ַד ְר ַ ּגת ֶ
עמען ֶדעם גִ ילּ וּי
ייטן ֶדעם עוֹ לָ ם צ ּו אוֹ ְיפנֶ ֶ
צוּגְ ֵר ְ
"א ַחד ָעשָׂ ר" ֱ(אלֹקוּת ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמעוֹ לָ ם),
פוּן ַ
מ)
מא)
מב)
מג)
מד)
מה)
מו)

כמ״ש (בראשית א ,ה) "ויקרא אלקים לאור יום".
ראה ראב״ע בא יב ,ד .ס' השרשים לר׳ יונה בן ג׳נאח
ולהרד״ק ערך חדש.
ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳  255הערה .99
ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 5־.293
ראה סה״מ תקס״ה ח״א ע׳ תפט .הנסמן בסה״מ מלוקט
ח״ב ע׳ רמא הערה .32
ביאורי הזהר (לאדהאמ״צ) בשלח מג ,ג ואילך .וראה ד״ה
ולקחתם לכם תרס״א (ע׳ קצז).
ע״ד החידוש ד״אין עוד מלבדו״ (ואתחנן ד ,לה) לגבי "אין
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כ"ב שבט תשנ"ב

ערן ִמ ְּמ ִציאוּתוֹ (ווִ י
אוּן ֶער זָ אל נִ יט נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ווֶ ְ
ְס ִ'איז גֶ עווֶ ען ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה)ָ .א ֶ ּבער ִאין ֶדעם ִאיז
"עשֶׂ ר",
ְ ּב ִע ָיקר ְ ּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה ו ְּבגָ לוּי ֶדער ִענְ יָ ן פוּן ֶ
ערט ַא ְּכלִ י צ ּו
"עשֶׂ ר" גו ָּפא – ווִ י ֶער ווֶ ְ
נָ אר ִאין ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר" .ו ְּבאוֹ ֶפן ַאז ְס ִ'איז נָ ְ
אך ַאלְ ץ נִ ָּיכר ַאן
ַ
"א ַחד ָעשָׂ ר",
"עשֶׂ ר" אוּן ַ
ישן ֶ
ער ׁ ֵשייד ְצווִ ׁ ְ
אוּנְ ֶט ְ
ארף זַ יְ ין ְ ּבגִ ְד ֵרי
ֵמ ַהאי ַט ְע ָמא גו ָּפא ווָ אס ָדאס ַד ְ
ייען נָ ְ
אך ִאין ַא
ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים אוּן ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ׁ ְש ֵט ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר").
"עשֶׂ ר" (אוּן נִ יט ַ
ַד ְר ָ ּגא פוּן ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר" ַע ְצמוֹּ ִ ,ביז ַאז
(ב) ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַ
"א ַחד ָעשָׂ ר"ָ .דאס
ערט נִ ְת ַע ֶּלה ִאין ַ
"עשֶׂ ר" ווֶ ְ
ֶ
ְ
"עשֶׂ ר",
"א ַחד ָעשָׂ ר" ּפוֹ ֵעל'ט אוֹ יך ִאין ֶ
ייסט ַאז ַ
ֵה ְ
"א ַחד
ערט זִ ְיך ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַ
ָא ֶ ּבער ְ ּב ִע ָיקר ֶה ְ
ערט ַא ֵטייל
"עשֶׂ ר" ִאיז נִ כְ לָ ל אוּן ווֶ ְ
ָעשָׂ ר" (אוּן ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר").
פוּן ַ
"עשֶׂ ר" ִ(מ ַ ּצד
(ג) ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִחיבּ וּר וְ ַה ִ ּיחוּד פוּן ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִ(מ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ הוּא),
ִענְ יָ נוֹ הוּא) אוּן ַ
ערן ַא ִד ָירה לוֹ
ַאז ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נָ ם ֵהם ווֶ ְ
ער ִמיט
אמען ֶד ְ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ,לְ ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךמד .צוּזַ ֶ
ווָ אס ָדאס ִאיז ַא ִד ָירה ל ֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ָ(א ֶ ּבער נָ ְ
אך
ַאלְ ץ ַא ַ ּבאזוּנְ ֶדער זַ ְ
אך ִּכ ְביָ כוֹ ל פוּן ֶדעם ַד ָ ּיר ַע ְצמוֹ,
ְ ּבלַ יְ ְ ּיבנְ ִדיק ְ ּב ַד ְר ַ ּגת ֶעשֶׂ ר ַ ּבאזוּנְ ֶדער פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר)
ערט ִדי ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֵאיין זַ ְ
אך ִמיט ֶדעם
– ווֶ ְ
מה
ַד ָ ּיר ,ו ְּבלָ ׁשוֹ ן ַה ָ ּידו ַּע ֶ :דער יֵ ׁש ַה ִ ּנ ְב ָרא ִאיז ֵ(איין
זַ ְ
אך ִמיט ֶדעם) יֵ ׁש ָה ֲא ִמ ִּיתימו.
עצ ֶטע ִענְ יָ נִ ים זַ יְ ינֶ ען
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ִדי ְצווֵ יי לֶ ְ
"א ַחד ָעשָׂ ר" גו ָּפאַ :א ַחד
ְּכנֶ גֶ ד ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ ת ִאין ַ
ְ
ְ
ָעשָׂ ר ווָ אס ִאיז נָ ְ
אך ְ ּב ֶע ֶרך וְ ׁ ַש ָ ּייך צ ּו ֶעשֶׂ ר (אוּן
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִדי ּ ְפעו ָּּלה אוֹ יף ַד ְר ַ ּגת
ער ֶ ּיבער ָהאט ַ
ֶד ִ
ֶעשֶׂ ר ִצי ִאין ַאן אוֹ ֶפן פוּן ִ ּב ּיטוּל (ווִ י ְס ִ'איז גֶ עווֶ ען
ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה)ָ ,א ֶדער ִאין ַאן אוֹ ֶפן ַאז ֶעשֶׂ ר ִמ ַ ּצד
עוד" (ואתחנן שם ,לט) ,ש״אין עוד״ שולל לגמרי מציאות
הנבראים ,שאין "שום מציאות כלל" (ד״ה ולקחתם שם),
היינו ,ביטול הנבראים לגבי בחי׳ אחד עשר ,משא״כ "אין עוד
מלבדו" פירושו ש(רק) בלעדו "אין עוד" אבל "עמו" ישנה
מציאות (ראה גם לקו״ש חכ״ה ע׳  202הערה  .)86ואולי יש
לומר גם באופן אחר" :אין עוד מלבדו" מורה שיש (עמו)
"עוד" מציאות ,היינו שעדיין ישנו חילוק בין "עשר" ו"אחד
עשר" .ולמעלה מזה הוא "אין עוד" שמורה על התאחדות
גמורה בין מציאות (העולם) ועצמותו ית׳ ("עשר" ו"אחד
עשר") ,כך ש"אין עוד" מציאות (אפילו "עמו").
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ַע ְצמוֹ ְ ּבלַ יְ ְ ּיבט סוֹ ף־סוֹ ף ַא ַ ּבאזוּנְ ֶדער ְמ ִציאוּת פוּן
ַא ַחד ָעשָׂ ר); אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ווָ אס ִאיז ְמ ַר ֵּמז אוֹ יף
"אנְ ְּת הוּא ָחד וְ לָ א ְבחו ׁ ְּש ָ ּבן" –
ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך – ַ
ווָ אס ֶער ִאיז ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך לְ גַ ְמ ֵרי צ ּו ֶעשֶׂ ר אוּן צ ּו
יידן
ער ֶ ּיבער ָהאט ֶער ְ ּבכ ַֹח זֵ יי ֵ ּב ְ
ַא ַחד ָעשָׂ ר ,אוּן ֶד ִ
צ ּו ְמ ַח ֵ ּבר אוּן ְמ ַא ֵחד זַ יְ ין ִ ּב ׁ ְשלֵ ימוּת.
ישן ִדי
ח .וְ ַעל ּ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמר ֶדעם ִחילּ וּק ְצווִ ׁ ְ
ְד ַריי ְּתקוּפוֹ ת ַה ּנַ"ל:
יוֹ ם ָה ֲעשִׂ ִירי ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר גֵ ייט אוֹ יף
עצ ֶטע
ֶדעם ִס ּיוּם וּגְ ַמר ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ְמ ָב ֵרר זַ יְ ין ִדי לֶ ְ
ְ
עפלֶ עך".
"ש ַיריִ ים" פוּן גָ לוּת" ,צו ּּפו ְּצן ִדי ְקנֶ ּ ְ
ִׁ
ו ְּב ִסגְ נוֹ ן ָה ָאמוּרֶ :דער גְ ַמר ו ׁ ְּשלֵ ימוּת ָה ֲעבוֹ ָדה
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִאין
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַהדּ וֹ רוֹ ת צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין ַ
ְ
"עשֶׂ ר"ָ ,א ֶ ּבער ְ ּבאוֹ ֶפן ַאז ֶעס זַ יְ ינֶ ען נָ אך ַאלְ ץ ָדא
ֶ
ערע ִענְ יָ נִ ים ִ(מ ַ ּצד ִ ּג ְד ֵרי ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים):
ְצווֵ יי ַ ּבאזוּנְ ֶד ֶ
ֲעשִׂ ִירי ִמ ַ ּצד ַה ָ ּי ִמים אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִמ ַ ּצד ֶה ֳח ָד ׁ ִשים
– ווַ יְ יל ִדי ַד ְר ָ ּגא פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ("וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים
גו'" ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמעוֹ לָ ם) ָהאט נָ ְ
אך נִ יט ִאינְ גַ אנְ ְצן
דו ְּרכְ גֶ ענו ֶּמען עוֹ לָ ם ֶ(עשֶׂ ר)ּ ְ ,ב ֵמילָ א ָהאט ֶמען
אקע ֶדעם ִחידּ ו ּׁש (חוֹ ֶד ׁש) פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר,
ַט ֶ
ָא ֶ ּבער ִדי ֲעבוֹ ָדה גְ לוּיָ ה ִ(מ ַ ּצד ַה ָ ּי ִמיםִ ,ענְ יַ ן ָהאוֹ ר
אש ֵטייט נָ ְ
אך ִאין ֶדער ַד ְר ָ ּגא פוּן ֶעשֶׂ ר
וְ ַה ִ ּגילּ וּימ) ַ ּב ׁ ְ
ִּ
[כ ְמבוֹ ָאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרמז ַאז ֶדער ּתוֹ כֶ ן ָה ֲעבוֹ ָדה
פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ַ ּב ַח ִ ּיים ַח ּיוּתוֹ
אש ַטאנֶ ען פוּן ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן
ְ ּב ַעלְ ָמא ֵדין ִאיז ַ ּב ׁ ְ
ֲעשִׂ ִירי].
ֶדער יוֹ ם לְ ָמ ֳח ָרתוֹ – יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד
אדיְ יט ַאז נוֹ ָסף אוּן נָ ְ
אך ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן
ָעשָׂ ר – ַ ּב ַ
ערגְ ֵרייכְ ט ֶמען אוּן
יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ רֶ ,ד ְ
"מ ֲעלִ ין
ערט נִ ְת ַע ֶּלה (לוֹ יט ֶדעם ְּכלַ ל פוּן ַ
ֶמען ווֶ ְ
מח
ְ
ַ ּב ּקוֹ ֶד ׁש" ) אוֹ יך צ ּו ֶדעם גִ ילּ וּי (יוֹ ם) פוּן ַא ַחד
ָעשָׂ ר ,ו ְּבאוֹ ֶפן ָּכזֶ ה ַאז ָדאס הוֹ ְ ּיבט אוֹ יף אוֹ ְיך ֶדעם
מז) ס׳ השיחות תש״נ ח״א ע׳  235ואילך.
מח) ברכות כח ,א .וש״נ.
מט) ל׳ הכתוב – דברים א ,ב.
נ) ולהעיר מהשייכות דחודש האחד עשר ל"ביום עשתי
עשר יום (לחודש הראשון) נשיא לבני אשר" (נשא ז ,עב)
[להדעות שהשייכות דהנשיאים לחדשי השנה היא כסדרם
בחנוכת המשכן (קה״י ערך אות יו״ד ערך י״ב חדשים וי״ב
שבסים .ובאות ש׳ ערך שבט .בני יששכר מאמרי חודש
שבט מאמר א׳ בסופו)] .ויש לומר ,שיום אחד עשר בחודש
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"א ַחד
גִ ילּ וּי פוּן יוֹ ם ָה ֲעשִׂ ִירי צ ּו ֶדער ַד ְר ָ ּגא פוּן ַ
ָעשָׂ ר יוֹ ם"מטְ .מ ָ'האט ֶדעמוּלְ ט ַא ַחד ָעשָׂ רֵ ,הן ִמ ַ ּצד
ֶדעם חוֹ ֶד ׁש (חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר) אוּן ֵהן ִמ ַ ּצד ֶדעם
יוֹ ם וְ גִ ילּ וּי (יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר)נַ ,א ַחד ָעשָׂ ר ַסיי ווִ י
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך צוּם ְמ ַק ֵ ּבל (לְ ָבנָ ה ,חוֹ ֶד ׁש) ,אוּן
ָדאס ווֶ ְ
נא
ַסיי ווִ י ָדאס ִאיז ִמ ַ ּצד ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע ַ(ח ָּמה ,יוֹ ם) .
ָא ֶ ּבער ָדאס ִאיז ַאלְ ץ ַא ַד ְר ָ ּגא פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ווָ אס
ִאיז ׁ ַש ָ ּי ְיך ו ְּב ֶע ֶר ְך צ ּו ֶעשֶׂ ר.
אך צ ּו נָ ְ
ערנָ ְ
אך ַא
ִאין ֶדעם גו ָּפא קו ְּמט ֶמען ֶד ְ
ערע ַד ְר ָ ּגא – ַאז ְמ ַ'האלְ ט ׁשוֹ ין נָ ְ
אך ֶדעם ִס ּיוּם
ֶהעכֶ ֶ
ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ַאלֶ ע ִ ּבירו ִּרים ,אוּן ְמ ָ'האט ׁשוֹ ין אוֹ יךְ
עפלֶ ְ
ארף נָ אר
"צוּגֶ ּ
עך" וכו' ,אוּן ְמ ַ'ד ְ
עפו ְּצט ִדי ְקנֶ ּ ְ
ׁ ְש ֵטיין גְ ֵרייט צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ָמ ׁ ִש ַיח ִצ ְד ֵקנ ּו – ִדי
ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִ(אינְ גַ אנְ ְצן ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך
צ ּו ֶעשֶׂ ר) ,ווָ אס טוּט אוֹ יף ֶדעם ִחיבּ וּר וְ ִאיחוּד פוּן
ֶעשֶׂ ר ִ(מ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ הוּא) אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִ(מ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ
הוּא) – ִּכ ְמרו ָּּמז ִאין כ"ב ׁ ְש ַבט:
כ"ב ִאיז ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבכִ ְפלַ יִ ם ַ(א ַחד ָעשָׂ ר יוֹ ם פוּן
ֶדעם יוֹ ם ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר)ָ .דאס
ייסט ַאז ִאין יְ ֵמי ַהחוֹ ֶד ׁש ַע ְצ ָמם – ָהאט ֶמען ְצווֵ יי
ֵה ְ
ָמאל ַא ַחד ָעשָׂ ר (נוֹ ָסף אוֹ יף ֶדעם ווָ אס ָדאס ִאיז
אדיְ יט
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר) .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ַ ּב ַ
ַּתכְ לִ ית ַה ּׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִ(ה ְת ַא ְחדּ וּת
ֶעשֶׂ ר ִמיט ַא ַחד ָעשָׂ ר)ַ ,אז אוֹ ְיך ְ ּב ַד ְר ַ ּגת ַה ִ ּגילּ וּיִ ים
ו ְּב ַד ְר ַ ּגת ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע (יוֹ ם) ָהאט ֶמען ַסיי ַא ַחד ָעשָׂ ר
ווִ י ָדאס הוֹ ְ ּיבט אוֹ יף ֶדעם ֶעשֶׂ ר ַּ(ת ְח ּתוֹ נִ ים) ,אוּן
ַסיי ַא ַחד ָעשָׂ ר ִמ ַ ּצד ַע ְצמוִֹ ,מ ַ ּצד ֶע ֶצם ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע –
ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּב ַט ֲה ָרתוֹ ַמ ָּמ ׁשִ ,מ ַ ּצד ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך,
אוּן – ִחיבּ וּר ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד.
ייסט ַאז לְ ַא ֲח ֵרי ווִ י ְמ ָ'האט ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת
ָדאס ֵה ְ
(בחוֹ ֶד ׁש ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר)ִ ,די
פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּ
ׁ ְשלֵ ימוּת ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ִא ְידן לְ ַמ ּ ָטה צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין
הראשון (ניסן) קשור עם התחלת הגילוי – ״הלידה״ – של
בחי׳ אחד עשר (וראה שיחת שבת הגדול ערב י״א ניסן
תשמ״ט (סה״ש ח״ב ע׳  389ואילך)) ,כידוע שבחודש ניסן
היתה לידת עם ישראל (ראה יחזקאל טז .וראה תו״א ר״פ
וארא .תו״ח שם צו ,ב ואילך .סהמ״צ להצ״צ עז ,סע״ב
ואילך .ועוד); ויום אחד עשר בחודש אחד עשר קשור עם
שלימות הגילוי של אחד עשר ,באופן של נשיאות בגלוי.
נא) ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 19־.317
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ספר השיחות

(ש ִ ּנ ְּיתנ ּו
ְ ּב ִחינַ ת ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ִדי ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת ׁ ֶ
ייטן
ִמלְ ַמ ְעלָ ה ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה) ,קו ְּמט צ ּו ַא ְצווֵ ְ
"א ַחד ָעשָׂ ר יוֹ ם ֵמחוֹ ֵרב"מט – ֶדער גִ ילּ וּי פוּן
ָמאל ַ
נב
ּ
"ב ָך" ְּכנֶ גֶ ד ִדי כ"ב אוֹ ִתיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה .
ְּ
אדיְ יט ִדי ַד ְר ָ ּגא ֶעלְ יוֹ נָ ה
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ַ ּב ַ
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ַא ַחד ָעשָׂ ר,
ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ווִ י זִ י ִאיז ַפ ְ
ְ
אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבכִ ְפלַ יִ ם (ווָ אס ִאיז נָ אך ֶהעכֶ ער
ַפאר ַא ַחד ָעשָׂ ר ַאלֵ יין)ֶ ׁ ,ש ְּל ַמ ְעלָ ה פוּן ּתוֹ ָרה ווִ י
זִ י ׁ ְש ֶטעלְ ט זִ ְיך אוֹ יס ִאין ֲעשָׂ ָרה ֲ(עשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת)
– ּתוֹ ָרה ווִ י זִ י ִאיז ֵאיין זַ ְ
אך ִמיט ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך,
נג
"אוֹ ַריְ ָתא וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא כּ וּלָ א ַחד" ִּ ,כ ְמרו ָּּמז
"ב ָך" – ווָ אס גֵ ייט
ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ַפר כ"ב אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ ּ
("ב ָך ְ ּב ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּךְ
ער ׁ ְש ְטן ְ ּ
אוֹ יף ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
הוּא"נד)ַ ,ע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךּ ְ ,ב ָך ְ ּב ַע ְצמו ְּת ָךנה,
ערט ַא
ווָ אס דו ְּר ְך ִדי כ"ב אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ווֶ ְ
"ב ָך"ַ ,ע ְצמוּת ֵאין סוֹ ף
אר ֵאיינְ ִצ ְיקט ִמיט ְ ּ
ִאיד ַפ ְ
נו
ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָשך ִאין ַאלֶ ע
ָ ּברו ְּך הוּא  .אוּן ָדאס ווֶ ְ
ְ
זַ יְ ינֶ ע ִענְ יָ נִ ים ו ְּפ ָר ִטים (ווֶ עלְ כֶ ע ׁ ְש ֶטעלְ ן זִ יך אוֹ יס
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶעשֶׂ רֶ ,עשֶׂ ר כּ ֹחוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וכו') ְ ּבאוֹ ֶפן פוּן
עדער ִאיד אוּן
" ְּבָך יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל"ַ ,אז יִ שְׂ ָר ֵאל (יֶ ֶ
טשט ִמיט ַאלֶ ע ְ ּב ָרכוֹ ת
ערט גֶ ֶ ּ
עבענְ ׁ ְ
ַאלֶ ע ִא ְידן) ווֶ ְ
"ב ָך"ּ ְ ,ב ַע ְצמו ְּת ָך.
– פוּן ְ ּ
ט .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ִאיז אוֹ ְיך ְמרו ָּּמז ִאין ׁ ֵשם
"ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא":
ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת – ַ
"ח ָ ּיה" ִ(מ ְּל ׁשוֹ ן ַח ִ ּיים) ִאיז ְמ ַר ֵּמז אוּן גֵ ייט אוֹ יף
ַ
ּ
ְּכלָ לוּת ַח ֵיי ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ֵ(חלֶ ק ֱאלוֹ ַקה ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמ ׁש),
נב)
נג)

נד)
נה)

נו)
נז)
נח)
נט)

ראה שהש״ר פ״א ,ד (קרוב לסופו) :בך בכ״ב אותיות
שכתבת לנו בתורה ,ב׳ תרין כ׳ עשרין ,הרי בך.
תניא פ״ד ורפכ״ג בשם הזהר .וראה זהר ח״א כד ,א .ח״ב ס,
א .תקו״ז ת״ו (כא ,ב) .תכ״ב (סד ,א) .לקו״ת נצבים מו ,ב.
ועוד.
שהש״ר שם.
ראה אוה״ת (כרך ד) דרושים לסוכות ע׳ א׳תשס .סה״מ
תש״א ע׳  .94תרפ״ח (תש״ח) ע׳ קסה (ע׳  .)250מלוקט
ח״ג ע׳ רטו .וראה תו״א בשלח סד ,סע״ב .שער האמונה
ספנ״ו (צ ,א) .מאמרי אדהאמ״צ ויקרא ח״א ע׳ שפד.
ראה סה״מ תרפ״ח (תש״ח) ותש״א שבהערה הקודמת.
ראה המשך ר״ה תרס״ג (ע׳ ב ואילך) ,תש״ח (ע׳ ד ואילך).
סה״מ ת״ש ע׳  31ואילך.
ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳  297הערה .97
ברכות מג ,א .וגירסת הרי״ף ורבינו יונה ברכות שם:
ממושקא.
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כ"ב שבט תשנ"ב

ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך פוּן ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ְ ּב ַע ְצמוּתוֹ
ווָ אס ווֶ ְ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך.
אראן ִ ּבכְ לָ לוּת
ִאין ַח ּיוּת ַ(ה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) גו ָּפא זַ יְ ינֶ ען ַפ ַ
ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ תנז( :א) חַ ּיּות ְּפ ָר ִטי ּ ְ(פנִ ִימי) – אוֹ ר
וְ ַח ּיוּת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ווָ אס ִאיז זִ ְיך ִמ ְתלַ ֵ ּב ׁש ְ ּבאוֹ ֶפן ּ ְפנִ ִימי
ו ְּפ ָר ִטי ִאין ֶדעם גוּף (אוּן ִאין ִדי כּ ֹחוֹ ת ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים),
אוּן (ב) חַ ּיּות ּכְ לָ לִ י ַ(מ ִּקיף ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) – ווָ אס ִאיז
(באוֹ ֶפן ּ ְפנִ ִימי) ִאין ֶדעם גוּף
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ִה ְתלַ ְ ּב ׁשוּת ְ ּ
ְ
(ו ִּבכְ לָ לוּת – ְד ִר ְיקט זִ יך ֶעס אוֹ יס ִאין ִדי כּ ֹחוֹ ת
ַמ ִּק ִיפיםָ ,רצוֹ ן וְ ַת ֲענוּג).
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ִדי ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים זַ יְ ינֶ ען ְמרו ָּּמז
"ח ָ ּיה" גֵ ייט
"ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא"ַ :
עמען ַ
ִאין ִדי ְצווֵ יי נֶ ֶ
ּ
עבט
(ב ִע ָיקר) אוֹ יף ִדי ַחיוּת ּ ְפנִ ִימי ,ווֶ עלְ כֶ ע ַ ּבאלֶ ְ ּ
ְּ
ֶדעם גוּף ְ ּב ֶד ֶר ְך ִה ְתלַ ְ ּב ׁשוּת ּ ְפנִ ִימית .אוּן "מו ׁ ְּש ָקא"
– ווָ אס ִאיז ַא ִמין ֵר ַיח ְ ּבשָׂ ִמיםנח (ו ְּמ ָב ְרכִ ין ָעלָ יו
בּ וֹ ֵרא ִמינֵ י ְבשָׂ ִמיםנט) ,וּלְ כַ ָּמה ֵדיעוֹ תס ִאיז ָדאס
ֵאיינֶ ער פוּן ִדי י"א ַס ְמ ָמנֵ י ַה ְּקט ֶֹרת (מוֹ ר) – גֵ ייט
אוֹ יף ַמ ִּקיף ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהְּ ,כיָ דו ַּע ַאז ֵר ַיח ִאיז ַאן ִענְ יָ ן
ׁ ֶשל ַמ ִּקיף (נִ יט ווִ י ַא ַמ ֲאכָ ל ווָ אס ְמ ִ'איז טוֹ ֵעם
ערט דַּ ם
אוּן ֶעס גֵ ייט ַא ַריְ ין ִ ּב ְפנִ ִימ ּיוּת אוּן ווֶ ְ
סב
ו ָּבשָׂ ר ִּכ ְבשָׂ רוֹ סא) ,אוּן ֵר ַיח ִאיז ֵמ ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ער ַפאר ַמאכְ ט ֶמען "בּ וֹ ֵרא ִמינֵ י ְבשָׂ ִמים"
[ווָ אס ֶד ְ
"כ ֵדי לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ִהיא
ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתְּ ,
דוֹ ֶא ֶבת לִ ִיצ ַיאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה יְ ֵת ָרה
ערגְ ֵרייכְ ט
ׁ ֶש ָהלְ כָ ה כו'"סג] ,ווָ ארוּם ֵר ַיח (ווָ אס ֶד ְ
ְ
ִאין ַמ ִּקיף ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) ָהאט ְ ּבכ ַֹח צ ּו ַמ ְמ ׁ ִשיך זַ יְ ין ַא
ַח ּיוּת ָח ָד ׁש ִאין ֶדעם גוּףסדּ ִ .ביז נָ אכְ ֶמער – ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
ס)

סא)
סב)
סג)

סד)

רמב״ם הל׳ ברכות רפ״ט .הל׳ כלי המקדש פ״א ה״ג .ראב״ע
תשא ל ,כג .ועוד – נסמן בסה״ש שם .וראה שו״ע אדה״ז
או״ח סרצ״ז ס״ג.
תניא פ״ה (ט ,ב).
ראה תו״א תולדות כ ,רע״ד .שם (בהוספות) קיז ,ב .הנסמן
בסה״מ מלוקט ח״ב ע׳ רמז הערה .52
רשב״ם ותוס׳ פסחים קב ,סע״ב .תוד״ה כי – ביצה לג ,ב.
שו״ת הרשב״א ח״ג סר״צ .שו״ע אדה״ז או״ח ר״ס רצז
[ושם" ,טוב להניח חתיכת מור בתוך מיני ריחות שמברכים
עליהם בורא מיני בשמים (בהבדלה במוצש״ק) כו׳"] .ועוד.
– וראה לקו״ש חל״א ע׳  191ואילך .וש״נ.
ראה בכל זה (החילוק ביו מאכל וריח ,קרבנות וקטורת ,ריח
המאכל וריח בעצם) – עטרת ראש שער יוהכ״פ בסופו .שערי
אורה ד״ה בכ״ה בכסלו פי״ג ופכ״ה .ד״ה והוא כחתן תרנ״ז
פי״א (ע׳ קסב) ואילך .ד״ה ביום השמע״צ וד״ה וירח ה׳ עדר״ת
(המשך תער״ב ח״א פרי״ג ואילך) .לקו״ש ח״ה ע׳  .402ועוד.
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נֶהֱ נֵית ִמן ָה ֵר ַיחסה.
ו ִּבכְ לָ לוּת – ִאין ִדי ֲח ִמ ּׁ ָשהסו ֵׁשמוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו
לָ ּה (לְ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) ,נֶ ֶפ ׁש רו ַּח נְ ׁ ָש ָמה ַח ָ ּיה יְ ִח ָידהסז –
"ח ָ ּיה" אוֹ יף נֶ ֶפ ׁש רו ַּח נְ ׁ ָש ָמה ּ ְ(פנִ ִימ ּיוּת),
גֵ ייט ַ
אוּן "מו ׁ ְּש ָקא" ֵ(ר ַיח) גֵ ייט אוֹ יף ַח ָ ּיה יְ ִח ָידה
"ח ָ ּיה" גֵ ייט
ַ(מ ִּק ִיפים) .ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת יֵ ׁש לוֹ ַמר – ַאז ַ
אוֹ יף ַח ָ ּיה ׁ ֶש ַ ּב ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַ(מ ִּקיף ַה ָּקרוֹ ב ֶאל ַה ּ ְפנִ ִימי),
אוּן "מו ׁ ְּש ָקא" – יְ ִח ָידהסח ַ(מ ִּקיף דְּ ַמ ִּקיף ,נְ ׁ ָש ָמה
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה
לִ נְ ׁ ָש ָמה)ּ ִ .ביז – אוֹ יף ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶ
ֵמ ַה ֲ(ח ִמ ּׁ ָשה) ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו לָ ּהסט) ,ווָ אס פוּן
אר ְטן ְ ּב ֶע ֶצם ִאיז ֵר ַיח ַמ ְמ ׁ ִש ְיך ַא ַח ּיוּת ָח ָד ׁש (אוּן
ָד ְ
ע
ֲהנָ ָאה וְ ַת ֲענוּג) ִאין נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם .
("ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא")
ער ֶטער ַ
אוּן ְ ּב ׁ ַש ַעת ִדי ְצווֵ יי ווֶ ְ
אמען פוּן אֵ יין
אמען ַאלְ ס ֵאיין נָ ֶ
קו ֶּמען צוּזַ ֶ
אדיְ יט ֶעס ֶדעם ִחיבּ וּר וְ ִאיחוּד פוּן
טשןּ ַ ,ב ַ
ֶמענְ ׁ ְ
ּ
ילּ
אמען – ַאז ֶדער גִ וּי פוּן ַמ ִקיף
יידע ִענְ יָ נִ ים צוּזַ ֶ
ֵ ּב ֶ
וְ ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַ(א ַחד ָעשָׂ רְּ ,כנֶ גֶ ד ִדי י"א ַס ְמ ָמנֵ י
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך וְ נִ ְתלַ ֵ ּב ׁש (נִ יט נָ אר ְ ּבאוֹ ֶפן
ַה ְּקט ֶֹרת) ווֶ ְ
ַמ ִּקיף ,ווִ י ָדאס ִאיז דו ְּר ְך ֵר ַיח ַאלֵ יין ,נָ אר אוֹ ְיך)
ְ ּבאוֹ ֶפן ּ ְפנִ ִימי ִאין ֶדעם גוּף אוּן ִאין ִדי עֶ ֶׂשר כּ ֹחוֹ ת
ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים.
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עטאן ְ ּבגָ לוּי דו ְּר ְך ּתוֹ ָרה
ערט אוֹ ְיפגֶ ָ
אוּן ָדאס ווֶ ְ
ְ
ערט נִ ְת ַ ּג ֶּלה ווִ י
ְּ(כיָ דו ַּעעג ַאז דו ְּרך אוֹ ַריְ ָתא ווֶ ְ
"יִ שְׂ ָר ֵאל וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא כּ וּלָ א ַחד") ,ווָ אס
אראן ִדי ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ ת אוּן
אוֹ ְיך ִאין ּתוֹ ָרה זַ יְ ינֶ ען ַפ ַ
ִחיבּ וּר ׁ ְשנֵ ֶיהם [עַ ל ּדֶ ֶרְך ִדי ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ ת ִאין ּתוֹ ָרה
"מיו ָּחד
פוּן ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ָ(אנֹכִ יְ ,
ׁ ֶש ָ ּב ֲעשָׂ ָרה") ,אוּן ִדי כ"ב אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ווָ אס ִאיז
יידן ְמ ַח ֵ ּבר] :נִ גְ לֶ ה ְדתוֹ ָרה – ַח ּיוּת ּ ְ(פנִ ִימי) ,אוּן
זֵ יי ֵ ּב ְ
עד
ּ ְפנִ ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה – ֵר ַיח ַ(מ ִּקיף)" ,סוֹ ד ַט ֲע ֶמ ָיה
ו ִּמ ְס ַּתר ְצפוּנוֹ ֶת ָיה"עה ,ווָ אס גַ לְ יָ א ְדאוֹ ַריְ ָתא
אר ִ ּבינְ דט גַ לְ יָ א ִדנְ ׁ ָש ָמה ִמיט גַ לְ יָ א ְדקו ְּד ׁ ָשא
ַפ ְ
ְ
אר ִ ּבינְ דט ָס ִתים
ְ ּב ִריך הוּא אוּן ָס ִתים דְּ אוֹ ַריְ ָתא ַפ ְ
דִּ נְ ׁ ָש ָמה ִמיט ָס ִתים דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּאעו; אוּן
("ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא") – ְ ּבכ ַֹח
דו ְּר ְך ִחיבּ וּר ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד ַ
ערן זֵ יי ֵאיין
ָה ֶע ֶצם ׁ ֶ
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ָּס ִתים וְ גַ לְ יָ א) – ווֶ ְ
ְ
זַ ְ
אך ְ ּבגָ לוּיַ ,אז אוֹ יך ָס ִתים דְּ תוֹ ָרה וְ ָס ִתים דִּ נְ ׁ ָש ָמה
וְ ָס ִתים דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא – ִ ּביז ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך – קו ְּמט ְ ּבגָ לוּי ַמ ָּמ ׁשִ ,אין גַ לְ יָ א ְדקו ְּד ׁ ָשא
ְ ּב ִר ְיך הוּא ,גַ לְ יָ א ְדתוֹ ָרה אוּן גַ לְ יָ א ִדנְ ׁ ָש ָמה,
[ו ִּבלְ ׁשוֹ ן ַה ָּכתוּב ְ ּב ֵר ׁיש ּ ַפ ְר ׁ ַשת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים –
"וְ ֵא ֶּלה ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר ָּתשִׂ ים לִ ְפנֵ ֶיהם"ַ ,אז
"תשִׂ ים" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ִס ָימה (וְ אוֹ ָצר)עז ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה
אוֹ ְיך ָּ
– ּ ְפנִ ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה (ווֶ עלְ כֶ ע ִאיז ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ ָסתוּם
וְ גָ נוּז) ׁ ְש ֵטייט ְ ּבאוֹ ֶפן ָ ּגלוּי ("וְ ֵא ֶּלה")ּ ִ ,ביז ְ ּבאוֹ ֶפן
"כ ׁ ֻשלְ ָחן ֶה ָערו ְּך
פוּן "לִ ְפנֵ ֶיהם" ,לִ ְפנִ ִימ ּיו ָּתםעחְּ ,
וּמוּכָ ן לֶ ֱאכוֹ ל לִ ְפנֵ י ָה ָא ָדם"עט].

וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ָדאס קו ְּמט פוּן ְ ּב ִחינַ ת יְ ִח ָידה
ׁ ֶש ַ ּב ְ ּנ ׁ ָש ָמה ווִ י זִ י ִאיז ֵאיין זַ ְ
אך ִמיט ֶדעם יָ ִחיד
ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה – "יְ ִח ָידה לְ יַ ֲח ָד ְך"עא ,אוּן נָ אכְ ֶמער
– פוּן ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ("לָ ּה") ווִ י זִ י ִאיז ֵאיין זַ ְ
אך
ִמיט ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך" ,יִ שְׂ ָר ֵאל וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך
הוּא כּ וּלָ א ַחד"עב – ווָ אס ֶער ִאיז ֶהעכֶ ער ַסיי ַפאר
ער ֶ ּיבער ָהאט ֶער
ַמ ִּק ִיפים אוּן ַסיי ַפאר ּ ְפנִ ִימ ִ ּייםֶ ,ד ִ
ְ ּבכ ַֹח זֵ יי צ ּו ְמ ַח ֵ ּבר ו ְּמ ַא ֵחד זַ יְ יןַ ,אלֶ ע ֲח ִמ ּׁ ָשה ׁ ֵשמוֹ ת
יַ ַחד ְ ּבגָ לוּי.

אר ׁ ְש ֵטיין ֶדעם כּ ַֹח
יַ .על ּ ִפי זֶ ה ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
ווָ אס ְמ ָ'האט צ ּו אוֹ ְיפ ָטאן ֶדעם ִחידּ ו ּׁש ווָ אס ִאיז
צוּגֶ עקו ֶּמען נָ ְ
אך כ"ב ׁ ְש ַבט – ַאז אוֹ ְיך ִדי ווֶ עלְ ט
ֶ(עשֶׂ ר) זָ אל זַ יְ ין מוּכָ ן וּמוּכְ ׁ ָשר צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ֶדעם
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמעוֹ לָ ם)ַ ,א ִד ָירה
גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ׁ ֶ

ברכות מג ,ב.
ולהעיר שהר״ת של שם הנפטרת (חי׳ מושקא שניאורסאהן)
הוא "חמש" .וראה גם ס׳ השיחות תשמ״ח ח״א ע׳ .274
ב״ר פי״ד ,ט .דב״ר פ״ב ,לז .וראה ע״ח שער דרושי אבי״ע
פ״א .שער הגלגולים בתחלתו .ועוד.
ראה אוה״ת חנוכה (כרך ה) תתקסב ,א.
ראה סה״מ תרצ״ו ס״ע  .56וש״נ.
ראה ד״ה והוא כחתן שם .המשך תער״ב שם פרי״ג .פרי״ח.
נוסח הושענות דיום ג׳ .וראה לקו״ת פ׳ ראה כה ,א .כז ,א.
ובכ״מ.

ראה זח״ג עג ,א.
ראה זהר שם .המשך תרס״ו ע׳ רלה .לקו״ש חי״ח ע׳ 409
ואילך .סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קנג ואילך .וש״נ.
ראה אוה״ת תשא (כרך ו) ע׳ א׳תתקמג.
פרש״י שה״ש א ,ב.
ראה זהר שם .לקו"ת ויקרא ה ,ג .נצבים מו ,א .ובכ״מ.
ירושלמי ע״ז פ״ב סוף ה״ז ובפ״מ שם.
תו"א משפטים עה ,ג .תו"ח שם תט ,רע״א .ועוד.
פרש״י ר״פ משפטים.
סוטה יא ,ריש ע״ב .שמו״ר פ״א ,יב .וראה במדב״ר פ״ג ,ו.

סה)
סו)
סז)
סח)
סט)
ע)
עא)

עב)
עג)
עד)
עה)
עו)
עז)
עח)
עט)
פ)
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ספר השיחות

לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ְ ּב ַתכְ לִ ית ַה ּׁ ְשלֵ ימוּתּ ִ ,בגְ או ָּּלה
ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה:
דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס ֶדער ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה פוּן ַא ִא ְידן
(ווָ אס ִאיז "כּ וּלָ א ַחד" ִמיט ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך)
ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי ִאין זַ יְ ינֶ ע ֶעשֶׂ ר כּ ֹחוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים ִּ(כ ְמרו ָּּמז ִאין ׁ ֵשם ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת ,נוֹ ָסף צ ּו
ֶדעם ֶר ֶמז ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ַפר ַה ּיוֹ ם – כ"ב לְ חוֹ ֶד ׁש
ַא ַחד ָעשָׂ רַּ ,כ ּנַ"ל ְס ִעיף ח) ,גִ יט ֶעס ִאים אוֹ ְיך ֶדעם
כּ ַֹח צ ּו אוֹ ְיפ ָטאן ִאין ווֶ עלְ טּ ִ ,ביז ִאין גַ אנְ ץ ֵס ֶדר
ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת (ווֶ עלְ כֶ ער ׁ ְש ֶטעלְ ט זִ ְיך אוֹ יס ִאין
"אנְ ְּת
ֶעשֶׂ ר)ִ ,די ַה ְמ ׁ ָשכָ ה וְ גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ רַ ,
הוּא ָחד וְ לָ א ְבחו ׁ ְּש ָ ּבן"ַ ,אזוֹ י ַאז ִדי גַ אנְ ֶצע ווֶ עלְ ט
ערן ַא ִד ָירה
– ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נָ ם ֵהם – זָ אל ווֶ ְ
לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ,לוֹ לְ ַע ְצמוּתוֹ מד.
ארווָ אס
אר ׁ ְש ֵטיין ַפ ְ
יאַ .על ּ ִפי ַה ּנַ"ל ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
ְ
ֶדער ִחידּ ו ּׁש (פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט) ְד ִר ְיקט זִ יך אוֹ יס
ַדוְ ָקא ַ ּבנּוֹ גֵ ַע ִ(די ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן) ִּבּת ֹו ׁ ֶשל ְּכבוֹ ד
ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוּ:
ְּכ ׁ ֵשם ווִ י ַ ּבא גְ או ַּּלת ִמ ְצ ַריִ ם ,זָ אגְ ן ַחזַ "לפ ַאז
"בשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר נִ גְ ֲאל ּו
ִּ
יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם"ַ ,אזוֹ י ִאיז ָדאס אוֹ ְיך ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו
ֶדער גְ או ָּּלה ָה ֲע ִת ָידה לָ בוֹ א (אוֹ יף ווֶ עלְ כֶ ער ֶעס
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ֶא ּנ ּו
ׁ ְש ֵטייטפא ִּ
"כ ֵימי ֵצ ְ
נִ ְפלָ אוֹ ת")ַ ,אז ָדאס ווֶ עט זַ יְ ין ִ ּבשְׂ כַ ר ו ִּבזְ כוּת נָ ׁ ִשים
"אין
ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ רְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "לפב ֵ
ַהדּ וֹ רוֹ ת נִ גְ ָאלִ ים ֶא ָּלא ִ ּבשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ַ ּבדּ וֹ ר" .ו ִּב ְפ ַרט ַעל ּ ִפי ַה ְמבו ָּאר ִאין ִּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר"י
זַ "לפג ַאז ֶדער דוֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן ִאין גָ לוּת ִאיז ַא גִ לְ גּ וּל
פוּן דוֹ ר יוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם.
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זַ ייְ ֶענְ ִדיק ֶדער דוֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן פוּן גָ לוּת אוּן ֶדער דוֹ ר
אשוֹ ן פוּן גְ או ָּּלהִ ,איז ֶדעמוּלְ ט נָ אכְ ֶמער נוֹ גֵ ַע
ָה ִר ׁ
ִדי ֲעבוֹ ָדה פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ,ווָ אס ִ ּבזְ כו ָּתן
קו ְּמט ִדי גְ או ָּּלה.
אוֹ יבּ ָדאס ִאיז ַאזוֹ י ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ַאלֶ ע נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת
יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ִ ּב ּתוֹ פוּן
ארן
נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ַע ְצמוֹ ,ווֶ עלְ כֶ ע ִאיז נִ ְת ַח ֵ ּנ ְך גֶ עווָ ְ
דו ְּר ְך נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו וכו' .אוּן אוֹ ְיך לְ ַא ֲח ֵרי ִה ְס ַּת ְּלקו ָּּת ּה
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך ִאיר ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ,ו ִּב ְפ ַרט ַאז ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה
ווֶ ְ
ייער
ִמ ְ ּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְק ָראוֹ ת ַעל ׁ ְש ָמ ּה ,אוּן דו ְּר ְך זֵ ֶ
יש ּ ִפילַ ,אלְ ס
ַהנְ ָהגָ ה ַ ּבאווַ יְ יזְ ן זֵ יי ַא לֶ ֶ ּ
עד ְיקן ַ ּביְ ׁ ְ
עב ִ
עד ֶיקע גו ִּפיםפהַ ,אז
עד ֶיקע נְ ׁ ָשמוֹ ת ִאין לֶ ֶ ּ
לֶ ֶ ּ
עב ִ
עב ִ
ְ
ארן ִאין ִאיר רו ַּח אוּן לוֹ יט
זֵ יי זַ יְ ינֶ ען נִ ְת ַח ֵ ּנך גֶ עווָ ְ
יש ּ ִפיל ַ(אלְ ס
ִא ֶירע ָאנְ ווַ יְ יזוּנְ גֶ ען ,אוּן לוֹ יט ִאיר ַ ּביְ ׁ ְ
ִ ּב ּתוֹ פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוּ).
ארווָ אס נָ ְ
אך
ַעל ּ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמר ֶדעם ַט ַעם ַפ ְ
כ"ב ׁ ְש ַבט (יוֹ ם ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן ִ ּב ּתוֹ ) ָהאט זִ יךְ
ייטן ִדי
עטאן ֶדער ׁ ְשלַ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן ִאין צוּגְ ֵר ְ
אוֹ ְיפגֶ ָ
ְ
ווֶ עלְ ט ַ(אלְ ס ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵרך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים) צ ּו
ֶדער גְ או ָּּלה ,ווָ ארוּם ׁ ְשלֵ ימוּת ִענְ יָ ן זֶ ה קו ְּמט ַעל
יְ ֵדי ו ִּבשְׂ כַ ר נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.
יבִ .די ַמ ֲעלָ ה פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ִאין ֶדער
ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ(די
ִה ְת ַא ְחדּ וּת פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר) ווֶ עט ֶמען
אר ׁ ְש ֵטיין ְ ּב ַה ְקדִּ ים ַא ּתוֹ ֶס ֶפת ִ ּביאוּר ִאין ֶדעם
ַפ ְ
ְ
ערעדט ווֶ עגְ ן ֶדער
ווָ אס ֶעס ָהאט זִ יך ְפ ִר ֶיער גֶ ֶ
ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים:
ירה
יבאלְ ד ַאז ַחזַ "לכד נו ְּצן ֶדעם לָ ׁשוֹ ן " ִד ָ
ווִ ַ ּ

אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיק ַאז ְמ ֶ'קען
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים"ִ ,איז ַפ ְ
ְ
ארגְ לַ יְ יכְ ן
ערפון דו ְּרך ַפ ְ
אר ׁ ְש ֵטיין ֶדער ּתוֹ כֶ ן ֶד ְ
ַפ ְ
ערט
ָדאס צ ּו ִד ַירת ָה ָא ָדם לְ ַמ ּ ָטה [ווֶ עלְ כֶ ע ווֶ ְ
נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל פוּן ִענְ יַ ן ַהדִּ ָירה לְ ַמ ְעלָ ה].

ווָ אס ָדאס ִאיז פוּן ִדי ְט ָע ִמיםפד אוֹ יף ֶדער
ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּת ְמיו ֶּח ֶדת פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי
ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ִאין ֶדעם ִחי ּנו ְּך וְ ַה ְד ָרכָ ה
פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאלִ ,אין ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים פוּן
יש ַקיְ יטּ ,תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ֶת ָיה ,כּ וֹ לֵ ל – ִאין לִ ּימוּד
ִא ִיד ׁ ְ
ַה ֲח ִסידוּת וַ ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נוֹ ת חו ָּצה – ווָ ארוּם

ְמ'זֶ עט ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ַאז ַאף ַעל ּ ִפי ווָ אס ַא ִד ָירה
אש ֵטיין ְ ּבלוֹ יז פוּן ַא ָמקוֹ ם ְמס ּו ָ ּיים ווָ אס
ֶקען ַ ּב ׁ ְ
ִאיז מוּכְ ׁ ָשר לְ ִד ַירת ָה ָא ָדםִ ,איז ָא ֶ ּבער ׁ ְשלֵ ימוּת

פא) מיכה ז ,טו.
פב) יל״ש רות רמז תרו בסופו (ממדרש זוטא רות).
פג) שער הגלגולים הקדמה כ .לקוטי תורה וספר הליקוטים
שמות ג ,ד.

פד) ראה "קובץ כ״ב שבט" (שחולק באור לכ״ב שבט כדלקמן
הערה קכב) ע׳  32ואילך.
פה) להעיר ממאחז״ל (תענית ה ,ב) :יעקב אבינו לא מת  . .מה
זרעו בחיים אף הוא בחיים.
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ַהדִּ ָירה – ְ ּב ׁ ַש ַעת ָדאס ִאיז ַא ִד ָירה נָָאה ִמיט ֵּכלִ ים
"של ׁ ָֹשה ַמ ְר ִח ִיבין דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם,
נ ִָאיםּ ִ ,ביז ַאז ׁ ְ
ֵאלּ ּו ֵהן ,דִּ ָירה נָ ָאה וְ ִא ּׁ ָשה נָ ָאה וְ כֵ לִ ים נָ ִאים"פו.
ייסטַ ,אז ִאין ַא ִד ָירה ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת זַ יְ ינֶ ען
ָדאס ֵה ְ
אראן ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים( :א) ַא ִד ָירה ִאיז ִאינְ גַ אנְ ְצן
ַפ ַ
עבט ִאין ִאירַ .אלֶ ע
ָ ּב ֵטל צ ּו ֶדער ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה ווָ אס לֶ ְ ּ
ּ ְפ ָר ִטים פוּן ֶדער ִד ָירה ִּ(כ ְד ָב ֵעי) זַ יְ ינֶ ען ִאים ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש,
ייער גַ אנְ ֶצע ְמ ִציאוּת.
אש ֵטייט זֵ ֶ
אוּן ִאין ֶדעם ַ ּב ׁ ְ
(ב) ִדי ִד ָירה נָ ָאה ִאיז מַ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם.
"ד ָירה
ַאזוֹ י ִאיז אוֹ ְיך מו ָּבן ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ִ
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים"ְ ׁ :שלֵ ימוּת ַהדִּ ָירה ִאיז ַדוְ ָקא ְ ּב ׁ ַש ַעת
"כלִ ים נָ ִאים" ,נוֹ ָסף
"ד ָירה נָ ָאה" ִמיט ֵּ
ָדאס ִאיז ַא ִ
ְ
ארט
אוֹ יף ֶדעם ווָ אס ֶדער ִאיד ַאלֵ יין ִפ ְירט זִ יך ָד ְ
אסט ַפאר ְּכנֶ ֶסת יִ שְׂ ָר ֵאל
ְ ּבאוֹ ֶפן "נָ ֶאה" (ווִ י ֶעס ּ ַפ ְ
ערצ ּו
ייסטִ :אין צוּגָ אבּ ֶד ְ
"א ּׁ ָשה נָ ָאה")ָ .דאס ֵה ְ
– ִ
ווָ אס ְמ ַ'מאכְ ט אוֹ יף פוּן ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַא ִד ָירה ַפארן
ער ׁ ְש ְטן ְ ּבאוֹ ֶפן ַה ּמוּכְ ָרח ַעל ּ ִפי ׁשו ַּרת ַהדִּ ין,
אוֹ ֶ ּיב ְ
ְ
"ד ָירה נָָאה" – ִּכ ְפ ַסק
ַמאכְ ט ֶמען ֶעס אוֹ יך ַא ִ
"בכָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא לְ ׁ ֵשם ָה ֵא־ל ַה ּטוֹ ב
דִּ ין ֲהלָ כָ הפזּ ְ :
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִמן ַהּנָאֶ ה וְ ַהּטוֹבִ ,אם ָ ּבנָ ה ֵ ּבית ְּת ִפ ָּלה יִ ְהיֶ ה
נָ ֶאה ִמ ֵ ּבית יְ ׁ ִש ָיבתוֹ וכו'"" .זֶ ה ֵא־לִ י וְ ַאנְ וֵ הוּ"פח,
" ִה ְתנָאֶ ה לְ ָפנָ יו ְ ּב ִמ ְצווֹ תֲ ,עשֵׂ ה לְ ָפנָ יו ֻס ָ ּכה נָָאה
וְ לוּלָ ב נָאֶ ה וכו'"פט .וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִאיז מו ָּבן ַ ּבנּוֹ גֵ ַע
צ ּו ְּכלָ לוּת ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים,
"(ד ָירה) נָָאה" .אוּן
ארף זַ יְ ין ְ ּבאוֹ ֶפן פוּן ִ
ַאז ָדאס ַד ְ
ָדאס ִאיז נוֹ גֵ ַע נִ יט נָ אר צ ּו ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ,נָ אר
אוֹ ְיך צ ּו ֶדעם ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה – ִד ָירה נָ ָאה ַמ ְר ִח ָיבה
ַד ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ָה ֶעלְ יוֹ ן ִּכ ְביָ כוֹ ל.
יג .וְ ַה ִ ּביאוּר ְ ּבזֶ ה:
ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִחיבּ וּר וְ ַה ִ ּיחוּד פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד
"מ ֲעשֵׂ ינ ּו
עטאן דו ְּר ְך ַ
ערט אוֹ ְיפגֶ ָ
ָעשָׂ ר ווָ אס ווֶ ְ
וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינוּ" (ווִ י ָדאס ִאיז ְ ּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה ִאין יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר ,ו ִּב ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִ ּגילּ וּי – ִאין כ"ב
ׁ ְש ַבט) טוּט אוֹ יף ַא ִחיּדּוׁש ווָ אס ִאיז נִ יט גֶ עווֶ ען
ער ַפאר ִאיז ִדי גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
לִ ְפנֵ י זֶ ה[ ,אוּן ֶד ְ
פו)
פז)
פח)
פט)

ברכות נז ,ב.
רמב״ם סוף הל׳ איסורי מזבח.
בשלח טו ,ב.
שבת קלג ,ב .וש״נ.
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וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה – ווֶ ען ֶעס ווֶ עט זַ יְ ין ׁ ְשלֵ ימוּת ָה ִענְ יָ ן
פוּן ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ("גִ ילּ וּי אוֹ ר ֵאין
סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּא ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי"לח)ַ ,אז ֶעשֶׂ ר
ערט ֵאיין זַ ְ
"תלוּי ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו
אך ִמיט ַא ַחד ָעשָׂ ר – ָּ
ווֶ ְ
לח
וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינ ּו ָּכל זְ ַמן ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָ ּגלוּת" ]:
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ –
ִמ ַ ּצד ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַ
עמען
ִאיז ֶדער ווֶ עג ווִ י ֶדער ַּת ְח ּתוֹ ן ֶקען ָדאס אוֹ ְיפנֶ ֶ
("פ ְר ָחה נִ ׁ ְש ָמ ָתן");
ִאיז דו ְּר ְך ִ ּב ּיטוּל ְמ ִציאוּתוֹ ּ ָ
ערט
"עשֶׂ ר" ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ ווֶ ְ
ִמ ַ ּצד ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ֶ
אקע נִ ְת ַא ֵחד ִמיט ֱאלֹקוּתָ ,א ֶ ּבער
ֶדער ַּת ְח ּתוֹ ן ַט ֶ
ְ
נָ אר ִמיט ֶדער ַד ְר ָ ּגא ווָ אס ִאיז ְ ּב ֶע ֶרך ַה ְ ּב ִר ָיאה ,נִ יט
ִמיט ֱאלֹקוּת ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ְ ּב ִר ָיאה ַ(א ַחד ָעשָׂ ר).
דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם לְ ַמ ּ ָטה ְ ּבזִ יכּ ו ְּך ו ִּבירוּר
ַה ַּת ְח ּתוֹ ןַ ,מאכְ ט ֶמען אוֹ יףַ ,אז אוֹ ְיך ַּת ְח ּתוֹ נִ ים
ֶ(עשֶׂ ר) ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נָ ם ֵהם זָ אלְ ן זַ יְ ין ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך,
נִ יט נָ אר צ ּו ִדי ַד ְרגוֹ ת ִאין ֱאלֹקוּת ווֶ עלְ כֶ ע זַ יְ ינֶ ען
ְ ּב ֶע ֶר ְך צ ּו עוֹ לָ ם ,נָ אר אוֹ ְיך צ ּו ֱאלֹקוּת ווָ אס ִאיז
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְךּ ִ ,ביז צ ּו ַע ְצמוּת ו ַּמהוּת ַאלֵ יין ,אוּן נוֹ ָסף
"ד ָירה ל ֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך" ,אוֹ ְיך – ֵאיין זַ ְ
אך ִּכ ְביָ כוֹ ל
אוֹ יף ִ
ְ
ִמיט הּוא יִ ְת ָ ּב ֵרך ֶ(דער יֵ ׁש ַה ִ ּנ ְב ָרא ַע ְצמוֹ ִאיז יֵ ׁש
ָה ֲא ִמ ִּיתי).
אוּן ֶדער ִחידּ ו ּׁש ִאיז נִ יט נָ אר ִאין ֶדער ְּב ִריָאה

– ַאז דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֶקען ִדי ְ ּב ִר ָיאה
עמען ֱאלֹקוּת ווָ אס ִאיז ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך צ ּו
אוֹ ְיפנֶ ֶ
עוֹ לָ ם – נָ אר אוֹ ְיך ִאין אֱֹלקּות ִּכ ְביָ כוֹ לִּ .כ ְמבו ָּאר
ִאין ֲח ִסידוּתצַ ,אז דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ַ ּב ּתוֹ ָרה
עטאן ְצווֵ יי
ערן אוֹ ְיפגֶ ָ
ו ִּמ ְצווֹ ת ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ווֶ ְ
ִענְ יָ נִ ים( :א) ֶדער אוֹ ר ֱאל ִֹקי ווָ אס ִאיז ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶרךְ
עקענְ ט נִ ְת ַק ֵ ּבל
צ ּו עוֹ לָ ם אוּן ָהאט ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ נִ יט גֶ ֶ
ער ַפאר ִאיז גֶ עווֶ ען ֶדער
ערן ִאין עוֹ לָ ם (ווָ אס ֶד ְ
ווֶ ְ
ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָשך ִאין עוֹ לָ מוֹ ת ְ ּבאוֹ ֶפן ַאז זֵ יי
ִצ ְמצוּם) ,ווֶ ְ
עמען אוֹ יף ֶדעם
ערן נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִ ּב ְמ ִציאו ָּתם אוּן זֵ יי נֶ ֶ
ווֶ ְ
ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָשך וְ נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַאן
אוֹ ר .נָ אכְ ֶמער( :ב) ֶעס ווֶ ְ
אוֹ ר ָח ָד ׁש פוּן ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךֶ ׁ ,ש ְּל ַמ ְעלָ ה
פוּן ֶדעם אוֹ רצא ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ ם ֶה ָחלָ ל .וְ יֵ ׁש
צ) המשך תרס״ו בתחלתו (ע׳ ד) .ע׳ תקט .סה״מ תש״ב ע׳ .32
ועוד.
צא) ראה ע״ח שער א (דרוש עגולים ויושר) ענף א .אוצרות
חיים ומבוא שערים בתחלתם.
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לוֹ ַמר נָ אכְ ֶמער – ַאז דו ְּר ְך ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן
ערט נִ ְת ַמ ֵּלא ֶדער ַּת ֲענוּג
ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ,ווֶ ְ
ו ְּת ׁשו ָּקה ִאין ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ִּכ ְביָ כוֹ ל – ווָ אס
"נִ ְת ַא ָ ּוה ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לִ ְהיוֹ ת לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך דִּ ָירה
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים" (אוּן ׁ"שוֹ ָקיו ַע ּמו ֵּדי ׁ ֵש ׁש"" ,זֶ ה ָהעוֹ לָ ם
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לִ ְברֹאתוֹ "צב) ,ווָ אס
ֶדער "נִ ְת ַא ָ ּוה" ִאיז ַדוְ ָקא ִאין ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךצג.
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז פוּן ִדי ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים קו ֶּמען ַארוֹ יס
אר ְפן זַ יְ ין ַ ּבא ֶדעם ָא ָדם
ְצווֵ יי נְ קוּדּ וֹ ת ווָ אס ַד ְ
ָהעוֹ ֵבד ִאין ֶדעם אוֹ ֶפן ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ִדי ִד ָירה
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים:
ִמ ַ ּצד ֶדעם ֶע ְר ׁ ְש ְטן ִענְ יָ ן ֶ(דער ִחידּ ו ּׁש לְ גַ ֵ ּבי
אש ֵטייט ֶדער ִע ַיקר ֲעבוֹ ָדה צ ּו
ַה ְ ּב ִר ָיאה) – ַ ּב ׁ ְ
ער ַמאכְ ן ִדי ְד ָב ִרים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים
ִא ֶ ּיב ְ
ְ צד
("ב ִענְ יַ ן ֶה ְס ֵּתר אוֹ רוֹ יִ ְת ָ ּב ֵרך" ) זֵ יי זָ אלְ ן זַ יְ ין ֵּכלִ ים
ְּ
ְ
ּ
ילּ
מוּכְ ׁ ָש ִרים אוֹ יף גִ וּי ֱאלֹקוּת (דו ְּרך ַמאכְ ן ְּת ִפ ִילין
ִמ ְּקלַ ף ַ ּג ׁ ְש ִמיִ ,צ ִיצית ִמ ֶ ּצ ֶמר ַ ּג ׁ ְש ִמי וכו') ,ו ִּבכְ לָ לוּת
"ד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך"ַ ,א ָמקוֹ ם מוּכְ ׁ ָשר ַפאר גִ ילּ וּי
– ַא ִ
ֱאלֹקוּת אוּן ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְשכִ ינָ הּ ִ ,ביז – ַפאר ַע ְצמוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך.
[וְ ַעל דֶּ ֶר ְך ֶדער ֶע ְר ׁ ְש ֶטער ִענְ יָ ן ַה ּנַ"ל ִאין ַא ִד ָירה
ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּתַ ,אז ִדי ִד ָירה ִאיז ִאינְ גַ אנְ ְצן ָ ּב ֵטל צ ּו ֶדעם
עבט ִאין ֶדער ִד ָירה].
ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה ווָ אס לֶ ְ ּ
ייטן ִענְ יָ ן ֶ(דער ִחידּ ו ּׁש לְ ַמ ְעלָ ה)
ִמ ַ ּצד ֶדעם ְצווֵ ְ
אפן ַא
ארף זַ יְ ין צ ּו ׁ ַש ְ
– קו ְּמט צ ּו ַאז ִדי ֲעבוֹ ָדה ַד ְ
"כלִ ים נָ ִאים" ,ווֶ עלְ כֶ ע זַ יְ ינֶ ען
"ד ָירה נָ ָאה" אוּן ֵּ
ִ
ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדםַּ ,כ ּנַ"ל.
ייטן ִענְ יָ ן ִאין ַא ִד ָירה:
[וְ ַעל דֶּ ֶר ְך ֶדעם ְצווֵ ְ
צב)
צג)
צד)
צה)
צו)

צז)
צח)
צט)

שה״ש ה ,טו .במדב״ר רפ״י.
ראה לקו״ש ח״ו ע׳  21ואילך .ועוד.
תניא פל״ו (מה ,ב).
ראה ב״ר פע״א ,ב .זח״א קנד ,א .אוה״ת נ״ך (כרך ב) ע׳
תתעא .ע׳ תתנח ואילך .וראה "קובץ כ״ב שבט״ ע׳  21ואילך.
ועפ״ז תומתק השייכות (בברכות שם) ד"אשה נאה" ו"דירה
נאה וכלים נאים" (השלשה ענינים שמרחיבין דעתו של
אדם) ,כי ע״י "אשה (שענינה) נאה" נעשים גם "דירה נאה
וכלים נאים".
כתובות יז ,רע״א.
תענית לא ,א.
ראה יהל אור ע׳ תקלח .ביאוה״ז (להצ״צ) ע׳ תרא ואילך.
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כ"ב שבט תשנ"ב

נוֹ ָסף צ ּו ֶדעם ווָ אס ָּכל ִענְ יָ נֵ י ַהדִּ ָירה זַ יְ ינֶ ען ָ ּב ֵטל
צוּם ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירהִ ,איז ִדי ִד ָירה נָ ָאה וְ כֵ לִ ים נָ ִאים
ַמ ְר ִח ִיבין דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם].
אר ׁ ְש ֵטיין ִדי
ידַ .על ּ ִפי ַה ּנַ"ל ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
ערפוּן ִמיט נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל:
ׁ ַשיְ יכוּת ֶד ְ
ְמ'זֶ עט ְ ּב ּפוֹ ֵעל ִאין ַא ִד ָירה ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּתַ ,אז ֶדער
ִע ַיקר נוֹ י וְ יוֹ ִפי ַהדִּ ָירה וְ ַה ֵּכלִ ים – ֵהן ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת
"ע ֶק ֶרת
וְ ֵהן ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת – ִאיז ָּתלוּי ִאין ֶדער ִא ּׁ ָשהֲ ,
ַה ַ ּביִ ת"צה .וּכְ יָ דו ַּע ַאז ֶדער ִענְ יָ ן פוּן נָ ָאה (אוּן ֶדער
כּ ַֹח צ ּו אוֹ ְיפ ָטאן נָ ָאה) ִאיז ָדא ִ ּב ְמיו ָּחד ַ ּביי ַאן ִא ּׁ ָשה
"א ּׁ ָשה נָ ָאה"צוַּ ,
"כ ָּלה נָ ָאה וַ ֲחסו ָּדה"צזּ ִ .ביז ַאז
– ִ
צח
"אין ָה ִא ּׁ ָשה ֶא ָּלא לְ יוֹ ִפי" – יוֹ ִפי ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת ווָ אס
ֵ
ּ צט
ערט נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל ִאין יוֹ ִפי ְ ּבגַ ׁ ְש ִמיוּת .
ערפוּן ווֶ ְ
ֶד ְ
ערפוּן
ערט נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל ֶד ְ
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ווֶ ְ
ווָ אס ַאזוֹ י ִאיז ָדאס אוֹ ְיך ִאין ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן
"ד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים"ַ ,אז ִאין נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת
ַמאכְ ן ַא ִ
יִ שְׂ ָר ֵאל ִאיז ָּתלוּי ַא ֵחלֶ ק ִע ְיק ִרי פוּן ֶדער ֲעבוֹ ָדה
"ד ָירה נָ ָאה" ִמיט
צ ּו ַמאכְ ן ַאז ִדי ִד ָירה זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
"כלִ ים נָ ִאים".
ֵּ
ער ׁ ְש ְט ָראכְ ן ִ ּב ְמיו ָּחד ִאין ִדי ְד ַריי
ווִ י אוּנְ ֶט ְ
ּת'ד ֶיקע ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ֲעלֵ ֶיהן נִ ׁ ְש ָען ָּכל ֵ ּבית
ִע ְיק ִר ּיו ִ
יִ שְׂ ָר ֵאל – ַה ְדלָ ַקת נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב,
ַּכ ׁ ְשרוּת ָה ֲאכִ ילָ ה ו ׁ ְּש ִת ָ ּיה אוּן ַט ֲה ַרת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
"ה ֵחן"קֵ ,חן וְ יוֹ ִפי וְ נוֹ י) ,ווָ אס ִדי
ָ(ר ֵא ׁשי ֵּתיבוֹ ת ַ
ִמ ְצווֹ ת טו ֶּען אוֹ יף ֶעס זָ אל זַ יְ ין (נוֹ ָסף אוֹ יף ַא ִד ָירה
"ד ָירה נָָאה" אוּן
לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ ּבכְ לַ ל) – ַא ִ
ֵּ
"כלִ ים נ ִָאים" ,דו ְּרכְ גֶ ענו ֶּמען ִמיט ִדי ׁ ֵשיינְ ַקיְ יט
(גַ יְ ְיס ִט ֶיקע אוּן גַ ׁ ְש ִמ ּיוּת) פוּן ַּכ ׁ ְשרוּתַ ,ט ֲה ָרה אוּן
ְקדו ּׁ ָּשהקא.
ועוד.
ק) מגלה עמוקות עה״ת פ׳ שלח (ד״ה ג׳ מצוות – יז ,ד).
קא) כמבואר בספרים שע״י כשרות האכו״ש נעשה שינוי
במהות וטבע האדם האוכל ושותה מאכלות ומשקאות אלו,
מכיון שנעשים דם ובשר כבשרו (ראה רמב״ן (הובא בבחיי)
שמיני יא ,יג .פ׳ ראה יד ,ג .ועוד).
ועאכו״כ שכן הוא בנוגע לטהרת המשפחה ,שבזה תלוי׳
הטהרה והנוי בחיי המשפחה מתוך בריאות בגשמיות
וברוחניות ,כידוע ומבואר בכ״מ (ראה לקו״ש חי״ג ע׳
 .259וש״נ) .וכן בנוגע להדלקת נרות שבת קודש ויו״ט,
שממשיכה בהדירה ובכל בני הבית אור וקדושה של “נר
מצוה ותורה אור” (כדלקמן בפנים).
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וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִאין ֶדעם ִענְ יָ ן פוּן ִחי ּנו ְּך ַה ָ ּבנִ ים
וְ ַה ָ ּבנוֹ ת – ווָ אס ָדאס ׁ ְש ֶטעלְ ט ַאווֶ עק ֶדעם יְ סוֹ ד
טשן – זֶ עט ֶמען ְ ּב ּפוֹ ֵעל,
עדען ֶמענְ ׁ ְ
ַה ַח ִ ּיים פוּן יֶ ֶ
קב
ייער ִחי ּנו ְּך ִאיז ָא ּ ְפ ֶהענְ גִ יק פוּן ֶדער מו ֶּטער .
ַאז זֵ ֶ
ְ
ו ִּב ְפ ַרט ֶדער ִחי ּנוּך וְ ַה ְד ָרכָ ה פוּן יוּנְ גֶ ע ִקינְ ֶדער,
אוּן ווָ אס ִאינְ גֶ ערַ ,אלְ ץ ֶמער ִאיז ָדאס ָּתלוּי ִאין
ֶדער מו ֶּטער :זִ י גִ יט ִאין זֵ יי ַא ַריְ ין פוּן גָ אר יוּנְ ג
יש ַקיְ יט ,ווָ אס ַעל
ָאן ִדי ַח ּיוּת אוּן רו ַּח פוּן ִא ִיד ׁ ְ
אק ְסן אוֹ יס ָ ּבנִ ים ו ָּבנוֹ ת עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה
יְ סוֹ ד זֶ ה ווַ ְ
ּ
ּ
ו ִּמ ְצווֹ ֶת ָיהּ ִ ,ב ׁ ְשלֵ ימוּת ְ ּברו ְּחנִ יוּת ו ְּבגַ ׁ ְש ִמיוּת –
ְ ּבאוֹ ֶפן נָ ֶאה וְ יָ ֶפה וכו'.
ייסטַ ,אז נוֹ ָסף אוֹ יף ֶדעם ווָ אס ִדי
ָדאס ֵה ְ
ִקינְ ֶדער זָ אלְ ן זַ יְ ין עוֹ ְס ֵקי ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ַעל
דֶּ ֶר ְך ָה ָרגִ יל ,גִ יט ִאין זֵ יי ַא ַריְ ין ִדי מו ֶּטער ֶדעם
יידלְ ַקיְ יט
עמ ַקיְ יט ִ(מיט ֶדער ֵא ְ
אר ְ
עש ַמאק אוּן ווַ ֶ
גֶ ׁ ְ
אפט ווָ אס ִאיז ָדא ִ ּב ְמיו ָּחד ִאין ֶדער
אוּן לִ ְ ּיב ׁ ַש ְ
נַ אטוּר פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל) ַאז ֶדער ֵע ֶסק
ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת זָ אל זַ יְ ין ְ ּבאוֹ ֶפן נָ ֶאה וְ טוֹ בַ ,אזוֹ י
ַאז ְמ ֶ'קען אוֹ יף ִאים ָאנְ ווַ יְ יזְ ן אוּן זָ אגְ ן" :זֶ ה ֵא־לִ י
וְ ַאנְ וֵ הוּ" ַּ(כ ּנַ"ל ְס ִעיף י"ב).
ְּכנִ ְר ֶאה – לְ דוּגְ ָמא – ִאין ֶדעם ִמנְ ָהג טוֹ ב פוּן
ייע ֶרע גָ אר
ערס צ ּו זִ ינְ גֶ ען צ ּו זֵ ֶ
ישע מו ֶּט ְ
ִא ִיד ׁ ֶ
ְ
ְ
ערלֶ עך נָ אך לִ יגְ נְ ִדיק ִאין ווִ יגֶ עלֶ ע
ְקלֵ יינֶ ע ִקינְ ֶד ְ
אךִ ,די זִ ְיס ֶטע זַ ְ
עס ֶטע זַ ְ
אך,
ב
י
ד
יז
ּ
– ַאז ּתוֹ ָרה ִא ִ ֶ ְ
ִדי ׁ ֶשענְ ְס ֶטע זַ ְ
אר ְצלְ ט ַאיְ ין
אך וכו' .ווָ אס ָדאס ווָ ְ
אק ְסט
ִאין ֶדעם ִקינְ ד – אוֹ ְיך אוֹ יף ווֶ ען ֶער ווַ ְ
אוֹ יס ַ ּ
("גם ִּכי יַ זְ ִקין לֹא יָ סוּר ִמ ֶּמ ּנוּ"קג) – ַא ִט ֶיפע
אפט אוּן ַטייְ ֶע ְר ַקיְ יט צ ּו ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים פוּן
לִ ְ ּיב ׁ ַש ְ
ּתוֹ ָרה אוּן ִמ ְצווֹ ת.
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נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב:
ישע ְפרוֹ י אוּן ָטאכְ ֶטער
דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס ַא ִא ִיד ׁ ֶ
ִצינְ דט ָאן ַא ֵהיילִ ֶיקע לִ יכְ ט ַפאר ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב
ִמיט ַא ְ ּב ָרכָ ה – ְ ּב ֶרענְ גְ ט זִ י ַא ַריְ ין ִאין ׁ ְשטוּבּ
עמ ַקיְ יט אוּן ׁ ֵשיינְ ַקיְ יט
אר ְ
ֵהיילִ ֶיקע לִ יכְ ִט ַיקיְ יט ,ווַ ֶ
אשיינְ ט ִדי גַ אנְ ֶצע
(נָ ֶאה) ,ווָ אס ַ ּבאלַ יְ יכְ ט אוּן ַ ּב ׁ ֵ
ׁ ְשטוּבּ  ,אוּן ַאלֶ ע ְ ּבנֵ י ַ ּביִ ת – אוֹ ְיך ֶדעם ַ ּב ַעל אוּן ִדי
ָ ּבנִ ים – ִמיט "נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ תוֹ ָרה אוֹ ר"קדַ ,אלֶ ע ִענְ יָ נִ ים
פוּן ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ תקה,
ערפוּן ווָ אס ִמיט ַה ְדלָ ַקת נֵ רוֹ ת
[אנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק ֶד ְ
ָ
ׁ ַש ָ ּבת ִפ ְירט זִ י ַא ַריְ ין ֶדעם יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש ַפאר
ערנָ ְ
אך קו ְּמט ְּת ִפ ַּלת
ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת (אוּן ֶע ְר ׁ ְשט ֶד ְ
ַע ְר ִבית אוּן ִקידּ ו ּׁש פוּן ֶדעם ַ ּב ַעל)].
אוּן ֶדער ִחידּ ו ּׁש ִאין נֵ ר ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב ִאיז –
"ד ָירה נָ ָאה"
ַאז ָדאס טוּט אוֹ יף ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
ערער ֶקען זֶ ען ווִ י
עד ֶ
ְ ּבאוֹ ֶפן ָ ּגלוּי לְ ֵעינֵ י ָבשָׂ ר – יֶ ֶ
אשיינְ ט ִמיט ִדי
ִדי ִד ָירה ווֶ ְ
ערט ַ ּבאלוֹ יכְ ְטן אוּן ַ ּב ׁ ֵ
לַ יְ יכְ ְטנְ ִד ֶיקע לִ יכְ ט.
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ָדאס ִאיז ֵאיינֶ ער פוּן ִדי ַט ֲע ִמים
ארווָ אס ִדי ְר ַמ"ח ִמ ְצווֹ ת ֲעשֵׂ ה ְ(ר ַמ"ח ֵא ָב ִרין
ַפ ְ
קו
ּת'ד ֶיקע
דְּ ַמלְ ָּכא ) ִמיט ִדי ב' יָ ַדיִ ם ִ(די ְצווֵ יי ְּכלָ לו ִ
ַק ִ ּוים פוּן ַא ֲה ָבה וְ יִ ְר ָאה ,ווֶ עלְ כֶ ע ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ַא ַריְ ין
ׁ ְשלֵ ימוּת ִאין ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצווֹ תקז) זַ יְ ינֶ ען ְ ּבגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא
"נֵר"קח – ווַ יְ יל ִאין ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ְד ִר ְיקט זִ ְיך אוֹ יס
ְ ּבגָ לוּי ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ִק ּיוּם ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ,צ ּו ַמאכְ ן
"ד ָירה נָ ָאה" ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים.
ער ׁ ְש ְטן ַא ִ
ארן אוֹ ֶ ּיב ְ
ַפ ְ
טז .וּלְ הוֹ ִסיף ַאז ָדאס ִאיז אוֹ ְיך ְמרו ָּּמז ִאין ׁ ֵשם
אדיְ יט ַח ּיוּת
"ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא" ,ווָ אס ַ ּב ַ
ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת – ַ
אוּן ֵר ַיח ְ ּבשָׂ ִמים ַּ(כ ּנַ"ל ְס ִעיף ט):

טוֶ .דער ִענְ יָ ן פוּן ַא ַריְ ינְ ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ׁ ֵשיינְ ַקיְ יט
("נָ ֶאה") ִאין ֶדער ִד ָירה אוּן ִאין ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים פוּן
יש ַקיְ יט – זֶ עט ֶמען ְ ּבגָ לוּי ִאין ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת
ִא ִיד ׁ ְ

ערט
אד ְ
"ד ָירה נָ ָאה" ָפ ֶ
ִ ּבכְ ֵדי ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
זִ ְיך ַאז ִאין ֶדער ִד ָירה זָ אל זַ יְ ין חַ ּיּות ,זִ י זָ אל זַ יְ ין

ראה של״ה שער האותיות (מד ,א) .הובא בקונטרס ״חנוך
לנער״ ס״ע  34ואילך .וראה סה״ש תש״נ ח״ב ע׳  455ואילך
(ע״ד חיוב נשי ישראל בחינוך ובלימוד התורה).
משלי כב ,ו.
שם ו ,כג.
ראה שבת כג ,ב“ :הרגיל בנר הווין לי׳ בנים תלמידי
חכמים” ,ובפרש״י “דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ,ע״י נר
מצוה דשבת  . .בא אור דתורה” .וראה גם זח״ב קסו ,א.

קו) ראה תקו״ז ת״ל (עד ,סע״א) .הובא בתניא פ״ד .רפכ״ג .ועוד.
קז) היינו ,כפי שאהבה ויראה הם ענינים כלליים הפועלים על
כל (רמ״ח) אברים הגשמיים ועל כל מציאות האדם – ע״י
התפשטות הלב (אהבה) או כיווץ הלב (יראה) .ונוסף לזה,
אהבה ויראה הן ב׳ מצוות פרטיות מרמ״ח מ״ע ,מצד ענינה
הפרטי של כל א׳ מהן.
קח) זהר שם ,ב .וראה לקו״ת בהעלותך לג ,ג .שלח מד ,ד.
ובכ״מ.

קב)

קג)
קד)
קה)
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ספר השיחות

עד ֶיקע ׁ ְשטוּבּ (ווָ אס ַח ּיוּת ִאיז ְ ּבהוֹ ָס ָפה
ַא לֶ ֶ ּ
עב ִ
צ ּו ֶדעם ֶע ֶצם ְמ ִציאוּת ַהדָּ ָבר) .אוּן נָ אכְ ֶמער –
יח טוֹב
ארט זָ אל זִ ְיך ִפילְ ן ַא ֵר ַיח ְ ּבשָׂ ִמים – ַא ֵר ַ
ָד ְ
קט
ּ
ּ
וְ נָאֶ ה ֵ ,הן ְ ּברו ְּחנִ יוּת אוּן ֵהן ְ ּבגַ ׁ ְש ִמיוּת ,ווָ אס גִ יט
צ ּו נָ אכְ ֶמער נוֹ י ִאין ִד ָירה ַ(על דֶּ ֶר ְך ווִ י ִדי הוֹ ָס ָפה
ווָ אס קו ְּמט צ ּו דו ְּר ְך אוֹ ר ַה ֵ ּנרוֹ תקי)[ .אוּן ָדאס ִאיז
נָ אכְ ֶמער ְ ּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה ְ ּביוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבתקיא ,ווָ אס ִענְ יָ נוֹ ִאיז
ע ֹונֶג].
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה אוֹ ְיך ִאין רו ְּחנִ ּיוּת ָה ִענְ יָ נִ ים – ִאיז
"ד ָירה נָ ָאה" ָּתלוּי ִאין ֶדעם ַאז ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַסיי
ַא ִ
"ח ָ ּיה" – ִדי ַח ּיוּת ּ ְפנִ ִימי אוּן כּ ֹחוֹ ת
ִדי ֲעבוֹ ָדה פוּן ַ
ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים ,אוּן ַסיי ִדי ֲעבוֹ ָדה פוּן "מו ׁ ְּש ָקא" – ִדי
כּ ֹחוֹ ת ַה ַּמ ִּק ִיפיםּ ִ ,ביז יְ ִח ָידה ׁ ֶש ְ ּבנֶ ֶפ ׁשֶ ,דער ִענְ יָ ן פוּן
ַּת ֲענוּג (נָ ֶאה).
ווָ אס ָדאס טוּט אוֹ יףַ ,אז נוֹ ָסף צ ּו זַ יְ ין ַא ִד ָירה
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ ּבכְ לַ ל (ווָ אס ִאיז ָ ּב ֵטל "לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך"),
"ד ָירה נָָאה" (ווִ י ָדאס ִאיז אוֹ ְיך
ערט ֶעס ַא ִ
ווֶ ְ
ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ָה ִענְ יָ ןַ ,אז ֶדער ֵר ַיח נָ ֶאה פוּן "מו ׁ ְּש ָקא"
ּפוֹ ֵעל'ט ַאז ְ ּבכָ ל ַה ַ ּביִ ת זָ אל זַ יְ ין ַא ֵר ַיח וְ רו ַּח נָ ֶאה),
ַאזַ א נוֹ י ווֶ עלְ כֶ ער ִאיז ֵמ ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וְ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
נֶ ֱהנֵ ית ִמ ֶּמ ּנוּ ,אוּן ָדאס ִאיז ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם
אמען ִמיט נֵ רוֹ ת
– ָדאס ְ ּב ֶרענְ גְ ט ַא ַריְ ין (ו ִּב ְפ ַרט צוּזַ ֶ
ּ
ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב) ַאן אוֹ ר ָח ָד ׁש וְ ַחיוּת ָח ָד ׁש
ִאין ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת אוּן ִאין ָּכל ַהדִּ ָירה ֻּכ ָּל ּהּ ִ ,ביז – ִאין
ָּכל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ אוּן ִאין גַ אנְ ץ ֵס ֶדר ַה ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת,
קט) ראה ראב״ע ורמב״ן עה״פ תשא ל ,כג .וראה מו״נ ח״ג
פמ״ה .תורת העולה (להרמ״א) ח״ב פל״ה.
קי) ולהעיר שבשמן המשחה (שמן זית (תשא שם ,כד)) הי׳ גם
מור (שם ,כג) ,שזהו״ע ד״מושקא״ (כנ״ל הערה ס) ,והרי
ידוע שהיו מהדרים (בדורות שעברו) להדליק נרות שבת
בשמן זית.
קיא) ולהעיר שמשלימים המאה ברכות בשבת (ויו״ט) ע״י
ריח הבשמים (מנחות מג ,סע״ב .טושו״ע או״ח רסר״צ.
שו״ע אדה״ז שם .ושם רסמ״ו) .ואמרו חז״ל (ויק״ר
פכ״ג ,ו .שהש״ר פ״ב ,ב [ו]) “מה שושנה זו [שאינה אלא
לריח ,כדלעיל שם] מתוקנת לשבתות וימים טובים כו׳”,
“להתענג ולברך על הריח ולהשלים ק׳ ברכות” (פי׳ מהרז״ו
לויק״ר שם).
קיב) ויש לומר ,שע״י עשיית הדירה בתחתונים מתוך תענוג
והנאה (ענין הריח) ,ניתוסף במילוי ה״נתאוה  . .דירה
בתחתונים״ – כי עי״ז נעשה בתחתונים (מצד ענינם הם)
מעין “כלי” ו”דירה” לגילוי התענוג (נתאוה) שלמעלה.
קיג) זהר ח״ג לד ,ב .נת׳ בלקוטי לוי״צ לזח״ג ע׳ ריט ואילך.
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כ"ב שבט תשנ"ב

כּ וֹ לֵ ל אוּן ָאנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק פוּן – ֲהנָ ָאה וְ ַת ֲענוּג ַ ּבא
ער ׁ ְש ֶטער
ֶדעם ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה ָה ֲא ִמ ִּיתיֶ ,דער אוֹ ֶ ּיב ְ
(ווָ אס ְ
"נִת ַאּוָ ה" ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַפאר ִאים ַא ִד ָירה
קיב
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ),
ִ ּביז – ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן "אוֹ רוֹ קיג ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַיח",
וְ "רוּחוֹ קיד ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח"קטוּ ִ ,בגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה ,ווֶ עלְ כֶ ע קו ְּמט ִ ּבשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלקטזַּ ,כ ּנַ"ל.
וְ ַעל ּ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ִדי הוֹ ָס ָפה פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט
ַ(א ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבכִ ְפלַ יִ ם) ִאיז כּ וֹ לֵ לַ ,אז נוֹ ָסף צ ּו ֶדעם
ערט ֶדער יִ חוּד פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר
ווָ אס ֶעס ווֶ ְ
(יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ רּ ִ ,ביז יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר) – ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ ּבכְ לַ ל –
ערט
ייטער ַא ַחד ָעשָׂ רַ ,אז ָדאס ווֶ ְ
גִ יט צ ּו ֶדער ְצווֵ ֶ
"ד ָירה נָָאה" ,ווָ אס ִאיז ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם
ַא ִ
ָה ֶעלְ יוֹ ן .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז דו ְּר ְך ֶדעם (ווָ אס ְמ ַ'מאכְ ט
"ד ָירה נָ ָאה" ווָ אס ִאיז ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל
אוֹ יף ַא ִ
ָא ָדם) ִאיז נָ אכְ ֶמער מו ְּד ָ ּג ׁש ִדי ִה ְת ַא ְחדּ וּת פוּן
"א ַחד ָעשָׂ ר" ,ווַ יְ יל נוֹ ָסף אוֹ יף ֶדעם
"עשֶׂ ר" אוּן ַ
ֶ
"ד ָירה ַ(ה ְ ּב ֵטלָ ה ו ְּט ֵפלָ ה) לוֹ
ווָ אס ָדאס ִאיז ַא ִ
ּומחַ ּדֵ ׁש
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך"ִ ,איז ִדי ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים מו ִֹסיף ְ
ַא נַ ייְ ֶע ִה ְת ַר ֲחבוּת ֲא ִפיל ּו לְ גַ ֵ ּבי לְ ַמ ְעלָ ה ִּכ ְביָ כוֹ ל.
ערפוּן ָהאט ֶמען ֶדעם לִ ּימוּד ַפאר נְ ׁ ֵשי
יזֶ .ד ְ
ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּבכְ לַ ל ,ו ִּב ְמיו ָּחד – ַפאר ִדי ׁ ְשלוּחוֹ ת
ִּת ְחיֶ ינָ ה פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא
קיד) ב״ר פ״ב ,ד .פ״ח ,א .וראה סה״ש תשנ״ב ע׳ .131
קטו) ולהעיר ש״משיח״ הוא הר״ת של שם הנפטרת בצירוף
יו״ד (ר״ת שני שמותיו של אבי׳ ,כ״ק מו״ח אדמו״ר .ויום
ההילולא שלו הוא ביו״ד שבט ,וגם תוכן עבודתו הי׳ בענין
העשירי ,כנ״ל ס״ז).
ויש לקשר זה עם המדובר כמ״פ (לקו״ש חכ״ט ע׳ 358
ואילך .ועוד) ש״שליח״ (הגימטרייא של “חמש”) בצירוף
יו״ד (כחות הנפש) הוא בגימטריא ״משיח״ – ע״פ המבואר
לעיל (ס״ט) ,ש״חי׳ מושקא״ מורה על המשכת וגילוי
המקיף דיחידה (שמשיח הוא יחידה הכללית (רמ״ז לזח״ב
מ ,ב .ולזח״ג רס ,ב .ועוד)) בעשר כחות הנפש.
קטז) ולהעיר מהשייכות דריח לענין הגאולה – כמובן ממאחז״ל
(ויק״ר ושהש״ר שם) “מה שושנה זו אינה אלא לריח כך
לא נבראו צדיקים אלא לגאולתן של ישראל” .וראה המשך
דברי המדרש שם“ :מה שושנה זו מתוקנת לשבתות וימים
טובים כך ישראל מתוקנין לגאולת מחר” (יום שכולו שבת
ובולו טוב).
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עקלִ ְ ּיבן
דוֹ ֵרנ ּו – ווֶ עלְ כֶ ע ָה ְ ּ
אמענְ גֶ ְ
אבן זִ ְיך ָדא צוּזַ ֶ
"כי ּנוּס ַה ּׁ ְשלוּחוֹ ת
ִמ ָּכל ַק ְצוֵ י ֵּת ֵבל ִאין ֶדעם ִּ
ָהעוֹ לָ ִמי":
אבן ִדי ׁ ְשלִ יחוּת
נוֹ ָסף צ ּו ֶדעם ווָ אס ַאלֶ ע ִא ְידן ָה ְ ּ
ער ׁ ְש ְטן צ ּו ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵרךְ
פוּן ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
אבן
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִּ(כ ְמדו ָ ּּבר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ֲארוּכָ ה)ָ ,ה ְ ּ
נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ִדי ׁ ְשלִ יחוּת ְמיו ֶּח ֶדת צ ּו ַמאכְ ן
"כלִ ים
"ד ָירה נָ ָאה" ִמיט ֵּ
ַאז ָדאס זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
נָ ִאים",
ָאנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק דו ְּר ְך ֶדעם ִק ּיוּם וְ ִחי ּזוּק פוּן ִדי
ייער
ְד ַריי ִמ ְצווֹ ת ַה ּנַ"ל ׁ ֶש ִ ּנ ְּיתנ ּו לָ ֶהן ִ ּב ְמיו ָּחד ִאין זֵ ֶ
ִד ָירה ּ ְפ ָר ִטיתַּ ,כ ׁ ְשרוּת ָה ֲאכִ ילָ ה ו ׁ ְּש ִת ָ ּיהַ ,ט ֲה ַרת
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ,אוּן נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב ,כּ וֹ לֵ ל
יידעלֶ ְ
עך
– ִדי ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּת ַאז אוֹ ְיך ְקלֵ יינֶ ע ֵמ ֶ
ִ(מ ּׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו לִ ֵידי ֲה ָבנָ ה) זָ אלְ ן ָאנְ ִצינְ ְדן ִדי נֵ רוֹ ת
ייער מו ֶּטערּ ִ ,בכְ ֵדי ִדי מו ֶּטער זָ אל
ְ(פ ִר ֶיער ַפאר זֵ ֶ
זֵ יי ֶקענֶ ען ֶהעלְ ְפן כו').
ערע
אוּן ַאזוֹ י אוֹ ְיך – זֶ ען ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע זַ יְ ין אוֹ יף ַאנְ ֶד ֶ
נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ַאז אוֹ ְיך זֵ יי זָ אלְ ן ְמ ַק ֵ ּיים ו ְּמ ַח ֵ ּזק
זַ יְ ין ִדי ִמ ְצווֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת.
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פוּן ּתוֹ ָרהְּ ,ת ִפ ָּלה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ,אוּן אוֹ ְיך
עדער ִקינְ ד ִאין ׁ ְשטוּבּ זָ אל
ערן ַאז יֶ ֶ
ארזִ יכֶ ְ
ַפ ְ
ערע ּתוֹ ָרה־
ָה ְ ּ
אבן ַאן ֵאייגֶ ענֶ עם :חו ָּמ ׁש (אוּן ַאנְ ֶד ֶ
ה־פו ׁ ְּש ֶקע ,ו ַּמה טוֹ ב – אוֹ ְיך
ְס ָפ ִרים)ִ ,סידּ ּורְ ,צ ָד ָק ּ
ַאן ֵאייגֶ ענֶ עם ְקלֵ יינֶ עם ַּתנְ יָ א.
עמען ַה ְחלָ טוֹ ת טוֹ בוֹ ת צ ּו מוֹ ִסיף
ו ִּבכְ לָ לוּת – ָאננֶ ֶ
ו ְּמ ַח ֵ ּזק זַ יְ ין ֶדעם ׁ ֶש ַטח פוּן ִחי ּנו ְּך ְ ּבנֵ י ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל,
ָאנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק פוּן גָ אר ְקלֵ יין־ווַ יְ יז אוֹ יף ַּ(כ ַ ּנ”ל),
וְ עוֹ ד וְ גַ ם זֶ ה ִע ָיקר – ִ ּב ְפ ַרט ְ ּבדוֹ ֵרנ ּו זֶ ה ,ו ִּב ְמיו ָּחד
– ַ ּבא ִדי ׁ ְשלוּחוֹ ת ִּת ְחיֶ ינָ ה – צ ּו ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע זַ יְ ין אוֹ יף
ערע נָ ׁ ִשים ו ָּבנוֹ תּ ְ ,בכָ ל ִענְ יָ נֵ י ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת
ַאנְ ֶד ֶ
ּ
יש ַקיְ יטֲ ,ה ָפ ַצת ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ַי ֲהדוּתִ ,אין
אוּן ִא ִיד ׁ ְ
ַאלֶ ע ְד ַריי ַק ִ ּוים פוּן ּתוֹ ָרה ֲעבוֹ ָדה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
וַ ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נוֹ ת חו ָּצה.
עמענְ ִדיק ֶדעם כּ ַֹח פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת
ו ִּב ְפ ַרט נֶ ֶ
מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ”ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו אוּן פוּן זַ יְ ין ֵ ּבית
ַה ְּכנֶ ֶסת ו ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ו ֵּבית ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים (ווא ּו
עפינְ ט זִ ְיך ִא ְיצ ֶטער) ,ווא ּו ֶער ָהאט זִ ְיך עוֹ ֵסק
ְמ’גֶ ִ
(ב ֶעשֶׂ ר ׁ ָשנִ ים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ַ ּב ַח ִ ּיים ַח ּיוּתוֹ
גֶ עווֶ ען ְ ּ
ְ ּב ַעלְ ָמא ֵדין) ִאין ּתוֹ ָרה ֲעבוֹ ָדה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
ו ְּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה – ִאין ַאלֶ ע ְד ַריי ִענְ יָ נִ ים ,אוּן ִאין ֲה ָפ ַצת
ערנָ ְ
אך נִ ְמ ׁ ָש ְך
ַה ַּמ ְעיָ נוֹ ת חו ָּצה ,אוּן ָדאס ִאיז ֶד ְ
ארן ַעל יְ ֵדי ָּכל ֶא ָחד וְ ַא ַחת ,ו ְּבאוֹ ֶפן פוּן ַמ ֲעלִ ין
גֶ עווָ ְ
קכא
ְ
ְ
ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ,אוֹ יך לְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ,וְ הוֹ לֵ ך וּמוֹ ִסיף וְ אוֹ ר ;

ו ִּבכְ לָ לוּת – לִ יגְ ט אוֹ יף זֵ יי ַא ֵחלֶ ק ִע ְיק ִרי פוּן
ֶדער ַא ֲח ַריוּת אוּן זְ כוּת צ ּו ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ יםַ ,א ִד ָירה נָ ָאה ִמיט ֵּכלִ ים נָ ִאים –
“וְ ָעשׂ ּוקיז לִ י ִמ ְקדָּ ׁש וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ ם”קיחּ ְ ,בתוֹ ְך ָּכל
ֶא ָחד וְ ַא ַחת ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלקיטָ ,אנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק ַ ּבא זִ ְיך ַאלֵ יין
ערפוּן אוֹ ְיפ ַמאכְ ן
אוּן ִאין ֶדער ֵאייגֶ ענֶ ער ׁ ְשטוּבּ ֶ ,ד ְ
ַא ִמ ׁ ְש ָּכן ו ִּמ ְקדָּ ׁש לַ ה’ַ ,א ֵ ּבית ּתוֹ ָרה ְּת ִפ ָּלה וּגְ ִמילוּת
ֲח ָס ִדים ִּ(כ ְמדו ָ ּּבר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםקכ) ,דו ְּר ְך זִ ְיך ַאלֵ יין
יפפ ְירן – אוּן ַאזוֹ י אוֹ ְיך ְמ ַח ֵ ּנ ְך זַ יְ ין ִדי ִקינְ ֶדער
אוֹ ִ
“מ ׁ ְש ָּכן” אוּן
אסט ַפאר ַא ִ
אוּן ְ ּבנֵ י ַ ּביִ ת – ווִ י ֶעס ּ ַפ ְ
“מ ְקדָּ ׁש” לַ ה’ ,אוּן ִ ּב ְפ ַרט ַא ִמ ׁ ְש ָּכן ו ִּמ ְקדָּ ׁש נָאֶ ה,
ִ
כּ וֹ לֵ ל – דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס ְמ ְ ּ’ב ֶרענְ גְ ט ַא ַריְ ין ִאין
עדן ֵח ֶדר ִאין ׁ ְשטוּבּ – ִענְ יָ נִ ים
ׁ ְשטוּבּ  ,אוּן ִאין יֶ ְ

יח .וִ ִיהי ָרצוֹ ן – וְ הוּא ָה ִע ָיקר ִמ ָּכל ָה ִע ְיק ִרים
– ַאז ֵּכן ִּת ְהיֶ ה לָ נ ּו ְ ּב ּפוֹ ֵעל ,אוּן ֵּתיכֶ ף ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש,
ו ִּב ְפ ַרט קו ֶּמענְ ִדיק פוּן כ”ב ׁ ְש ַבטְּ “ ,בָך יְ ָב ֵר ְך

קיז) תרומה כה ,ח.
קיח) כידוע שגם הנשים השתתפו בנדבת המשכן .ואדרבה –
“הן היו שם בראשונה והאנשים נטפלו להן” (ויקהל לה,
כב וברמב״ן עה״פ) .וראה בארוכה ״קובץ כ״ב שבט״ ע׳ 7
ואילך.
קיט) אלשיך עה״פ קרוב לסופו (ד״ה עוד יתכן) .ראשית חכמה

שער האהבה פ״ו קרוב לחחלתו .של״ה (סט ,א .רא ,א.
שנה ,ב .שנו ,ב .ובכ״מ) .וראה לקו״ש חל״ו ע׳  128ואילך.
קכ) ראה סה״ש תשמ״ז ח״א ע׳  347ואילך .מכתבי “בין יו״ד
וט״ו בשבט ה׳תשמ״ז” (לקו״ש חכ״ו ע׳  414ואילך .שם ע׳
 .)420ובכ״מ.
קכא) ראה הערה הבאה.

עצ ֶטע ְרגָ ִעים
כּ וֹ לֵ ל וְ ִע ָיקר – ִ ּבזְ ַמ ֵ ּננ ּו זֶ הִ ,די לֶ ְ
ְ
ַפאר ֶדער גְ או ָּּלה – צ ּו ְמעוֹ ֵרר זַ יְ ין זִ יך אוּן ַאלֶ ע
נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ווֶ עגְ ן ֶדעם גוֹ ֶדל ַה ְ ּזכוּת פוּן נְ ׁ ֵשי
ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל צ ּו ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ִדי גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה ֵּתיכֶ ף ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש ,ווֶ עלְ כֶ ע קו ְּמט
“בשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר”ַּ ,כ ַ ּנ”ל.
ִּ
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יִ שְׂ ָר ֵאל” – ַאז ִ ּבזְ כוּת ו ִּבשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת
ערן ִ ּבגְ או ָּּלה
זָ אלְ ן ַאלֶ ע ִא ְידן ׁשוֹ ין גְ לַ יְ ְיך נִ גְ ָאל ווֶ ְ
ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה,

|

כ"ב שבט תשנ"ב

וְ ָה ִקיצ ּו וְ ַרנְ נ ּו ׁשוֹ כְ נֵ י ָע ָפרז ,ו ְּבתוֹ כָ ם – ְּכבוֹ ד
ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר אוּן ִ ּב ּתוֹ ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת,
ִמיט ַאלֶ ע ַצדִּ ִיקים וְ ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת אוּן ַאלֶ ע נְ ׁ ָשמוֹ ת

אמען ִמיט ַאלֶ ע ִא ְידן ווָ אס זַ יְ ינֶ ען
ִ ּבכְ לַ ל ,אוּן צוּזַ ֶ
ִא ְיצ ֶטער נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּבגו ִּפים – לַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים
טוֹ בוֹ ת ,נְ ׁ ָש ָמה ְ ּב ִר ָיאה ְ ּבגוּף ָ ּב ִריא – גֵ ייט ֶמען
ִא ֶ ּיבערּ ְ ,בלִ י ׁשוּם ֶה ְפ ֵסק ְּכלַ לִ ,אין ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים,
ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה ַעל יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַיח
ֹאש – ֵּתיכֶ ף
ִצ ְד ֵקנוּ ,וְ ֵתיכֶ ף ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש ,וּלְ כֹל לְ ר ׁ
ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ַמ ָּמ ׁשקכב.

קכב) באור ליום ב׳ פ׳ משפטים ,כ״ב שבט ,חילק כ״ק אדמו״ר
שליט״א לכאו״א" :קובץ כ״ב שבט" ,פרוסת "לעקאח",
שטר של חמש דולר (לתתו (או חילופו) לצדקה) .ואולי הוא

גם כנגד הג׳ קוים דתורה (הקובץ) ,עבודה ("לחמי לאשי",
ודוגמתו – לעקאח) ,וגמ״ח (צדקה) .ובמספר של חמש –
ר״ת של שם הנפטרת .המו״ל.
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