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בס"ד, חנוכת בית הכנסת כ"א אלול, ש"ת

ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ְדָבִרים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַעל
ִמילּות ֲחָסִדים,  ּגְ

ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל  לֹשָׁ ָמתֹו ֵעֶדן ַעל ׁשְ ינּו ִנׁשְ ּוֵפֵרׁש ַרּבֵ

עֹוָלם ִעְנָינֹו ֶהְעֵלם, ָבִרים ַהֶהְעֵלם עֹוֵמד, ּדְ ג’ ּדְ

ִריַאת  ּבְ ֵני ָמה ִנְקָרא ָהעֹוָלם ֶהְעֵלם, הּוא ְלִפי ׁשֶ ָבר ִמּפְ ְוַטַעם ַהּדָ

ָהעֹוָלם הּוא ַעל ְיֵדי ֶהְעֵלם ָהאֹור, 

א  ׁשּוט ְמַמּלֵ ת ַהּכֹל ָהָיה אֹור ֶעְליֹון ּפָ ְתִחּלַ ים ּדִ ֵעץ ַחּיִ ְוִכְדִאיָתא ּבְ

ק  ִסּלֵ ְך  ּכַ ְוַאַחר  ַלֲעִמיַדת ָהעֹוָלמֹות  ָהָיה ָמקֹום  ְולֹא  ִציאּות  ַהּמְ ל  ּכָ

ַלֲעִמיַדת  נּוי  ּפָ ּוָמקֹום  ָחָלל  ה  ְוַנֲעׂשָ ְבָיכֹול  ּכִ ד  ַהּצַ ַעל  דֹול  ַהּגָ אֹורֹו 

ָהעֹוָלמֹות

ִלי ְגבּול,  ְתַצְמֵצם אֹור ֵאין סֹוף ַהּבְ ּנִ ֶזהּו ִעְנַין ִצְמצּום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּדְ

ֵאין סֹוף, ְבּ בּול ׁשֶ ה ּכַֹח ַהּגְ ּלָ ְוִנְתּגַ

רּוְך  ּבָ סֹוף  ֵאין  ַעְצמּות  ּבְ קּוִלים  ׁשְ ים  ַקּוִ ֵהם  ּוְגבּול  ְגבּול  ְבִלי  ּדִ

ֲעבֹוַדת  ֵסֶפר  ּבְ ְוִכְדִאיָתא  ָיכֹול  ַהּכֹל  ֵלימּות  ׁשְ ד  ִמּצַ ִלְהיֹוָתם  הּוא 

ם  ׁשֵ א, ּכְ ֵלימּוָתא ְדכֹּלָ אי ֵאין סֹוף הּוא ׁשְ ּבַ ן ּגַ י ֵמִאיר ִאּבְ ַהּקֶֹדׁש ְלַרּבִ

ׁש לֹו  ּיֵ אַמר ׁשֶ ְגבּול, ְדִאם ֹתּ ְך ֵיׁש לֹו ּכַֹח ּבִ י ְגבּול ּכָ ִבְלּתִ ׁש לֹו ּכַֹח ּבְ ּיֵ ׁשֶ

ֵלימּותֹו ְוֵאין  ר ׁשְ ה ְמַחּסֵ ְגבּול, ֲהֵרי ַאּתָ י ְגבּול ְוֵאין לֹו ּכַֹח ּבִ ִבְלּתִ ּכַֹח ּבְ

א, ֵלימּוָתא ְדכֹּלָ סֹוף הּוא ׁשְ

ּוְבִריַאת ָהעֹוָלמֹות הּוא ַעל ְיֵדי ֶהְעֵלם ָהאֹור, 

WORLD IS 
A STATE OF 
CONCEALMENT

TZIMTZUM

FINITE AND 
INFINITE

בספר עבודת הקדש: ח״א רפ״ח.בעץ חיים: שער א ענף ב.על שלשה: אבות פ"א, מ״ב.
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ָהָאֶרץ  ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵאת  ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ְכִתיב  ּדִ ְוֶזהּו 

ם ֱאלִֹקים, ִריָאה הּוא ַעל ְיֵדי ׁשֵ ַהּבְ ּדְ

ם ֲהַוָי’  ֵ ִריָאה הּוא ִמּשׁ ָללּות ִעְנַין ַהּבְ ֲהלֹא ּכְ ְוִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן ּדַ

ם ֲהַוָי’ הּוא ְמקֹור ָהאֹורֹות, ְוַהִהְתַהּוּות  ה, ְוׁשֵ ֲהַוָי’ הּוא ְמַהּוֶ ְוָקא, ּדַ ּדַ

ְתִחיל  ּבּור ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ינּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ ְוָקא ּוְכמֹו ׁשֶ ִהיא ֵמָהאֹור ּדַ

ֵני  ָרא ֲהַוָי’ ִמּפְ ית ּבָ ֵראׁשִ ן ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ּבְ ִאיהּו ְוַחּיּוִהי ַחד, ִאם ּכֵ

ָרא ֱאלִֹקים,  ית ּבָ ֵראׁשִ ָמה אֹוֵמר ּבְ

ָהאֹור  ֶהְעֵלם  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ִריָאה  ַהּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ַעם  ַהּטַ ה  ִהּנֵ

ד ֶעֶצם ָהאֹור ַהְינּו  ָרּה הּוא ִמּצַ ִעּקָ ַהִהְתַהּוּות ּבְ ְוָקא, ְוִעם ֱהיֹות ׁשֶ ּדַ

ה  ֵני ָמה אֹור ְמַהּוֶ ִמּפְ ָבר  ַהּדָ ת  ְוִסּבַ ַטַעם  ּדְ אֹור,  ַהּמָ ּבְ בּוק  ָהאֹור ַהּדָ

ה  ִהּנֵ ֶזה  ָכל  ּבְ אֹור,  ַהּמָ הּוא  ר  ָהִעּקָ ן  ּכֵ ִאם  אֹור  ַהּמָ ּבְ בּוק  ּדָ ׁשֶ ְלִפי 

י ִאם ַעל ְיֵדי ֶאְמָצעּות ָהאֹור, ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ַעְצמֹו ִאי ֶאְפׁשָ אֹור ּבְ ֵמַהּמָ

ְצִמיָחָתם  ִטיב  ִלים  ְמַקּבְ ָמִחים  ַהּצְ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ּוְכמֹו 

ֶמׁש, ּוָבא  בּואֹות ָשׁ ֶגד ְתּ תּוב ּוִמֶמּ ּכָ ֶמׁש ּוְכמֹו ׁשֶ ֶ ּוָלם ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ּוִבּשׁ

י ִאם ַעל  ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ֶמׁש ַעְצמֹו ִאי ֶאְפׁשָ ֶ י ֵמַהּשׁ ֶמׁש, ּכִ ֶ ַעל ְיֵדי ָמֵגן ַהּשׁ

א  הּוא ּבָ ִעְנַין ַהִהְתַהּוּות ׁשֶ ֶמׁש, ְוֵכן הּוא ּבְ ֶ ּסּוי ַהּשׁ הּוא ּכִ ְיֵדי ָמֵגן ׁשֶ

הּוא ַעל ְיֵדי ֶאְמָצעּות ָהאֹור, אֹור ְוַרק ׁשֶ ִמן ַהּמָ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ הּוא ּבְ ם ׁשֶ ְכׁשֵ ֶמׁש ּוָמֵגן ֲהַוָי’ ֱאלִֹקים ּדִ י ׁשֶ ְכִתיב ּכִ ְוֶזהּו ּדִ

ְוַרק  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶעֶצם  ר הּוא  ָהִעּקָ ׁשֶ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ַעל  ה  ַהְמַכּסֶ הּוא  ׁשֶ ּוָמֵגן 

ֲהַוָי’  ּדַ מֹות  ֵ ַהּשׁ ּבְ הּוא  ן  ּכֵ ה  ִהּנֵ ֵגן,  ַהּמָ הּוא  ׁשֶ ּסּוי  ַהּכִ ְיֵדי  ַעל  א  ּבָ ׁשֶ

ם  ַהּפֹוֵעל הּוא ַעל ְיֵדי ׁשֵ ם ֲהַוָי’ ַרק ׁשֶ ֵ ַהִהְתַהּוּות ִהיא ִמּשׁ ֵואלִֹקים ׁשֶ

ֱאלִֹקים,

ַבע,  ַהּטֶ ִמן  ּוְלַמְעָלה  ֶטַבע  ֵהם  ֱאלִֹקים  ֲהַוָי’  מֹות  ׁשֵ ּדְ ְוָידּוַע 

ַבע  ַהּטֶ ִמן  ְלַמְעָלה  ִהיא  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַהַהְנָהָגה  ָללּות  ּכְ ה  ִהּנֵ ֶבֱאֶמת  ּדְ

ַבע. י ַהּטֶ ְלבּוׁשֵ א ּבִ ּבָ ְוַרק ׁשֶ

ELOKIM

ISN’T 
CREATION 
FROM 
LIGHT?

THE SUN 
AND ITS 
SHEATH

כי שמש ומגן: תהלים פד, יב.וממגד תבואות: דברים לג, יד.
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- ב -

ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַהֶהְעֵלם עֹוֵמד, לֹשָׁ ַעל ׁשְ ְוֶזהּו
ַהֶהְעֵלם  ֲהָסַרת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּלּוי  ַהּגִ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ַהֶהְעֵלם  ַנת  ְוַכּוָ

ַהֶהְעֵלם, פֹון ּבְ ִניִמי ַהּצָ ה ָהאֹור ַהּפְ ּלֶ ִמְתּגַ

ֶכל ְלַתְלִמידֹו,  יַע ׂשֵ ּפִ ל ָהַרב ָהרֹוֶצה ְלַהׁשְ ֶרְך ָמׁשָ ְויּוַבן ֶזה ַעל ּדֶ

ָלה ֲאָבל ֵאינֹו ְלִפי ֶעֶרְך  ּכָ ִניִמית ַהַהׂשְ ל עֶֹמק ּפְ ַדע ּכָ ּיֵ ָנתֹו ִהיא ׁשֶ ְוַכּוָ

ִעְנָין  ּבָ ָלה ׁשֶ ּכָ ָהַרב ַיֲעִלים ֶאת ֶעֶצם ַהַהׂשְ ְלִמיד, ּוְבֶהְכֵרַח ׁשֶ ֶכל ַהּתַ ׂשֵ

ְלִמיד  ר ַהּתַ ל, ְוַכֲאׁשֶ ּיּוַכל ְלַקּבֵ ה ְלַתְלִמידֹו ַרק ֶאת ֶזה ׁשֶ ַההּוא ִויַגּלֶ

ַמן ָיכֹול  ְך ַהּזְ ְכלֹו ּוְבֶמׁשֶ ַח ׂשִ ּתֵ ל ָאז ִמְתּפַ ר לֹו ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמַקּבֵ

ְלִמיד  ר ַהּתַ ֲאׁשֶ ל ֶזה הּוא ּכַ ָלה, ְוַרק ּכָ ּכָ ם עֶֹמק ּוְפִניִמית ַהַהׂשְ ל ּגַ ְלַקּבֵ

אֹוֵמר לֹו ָהַרב  עֹות ׁשֶ ִלים ְוַהַהּצָ ׁשָ ַע ֶאת ַעְצמֹו ְלָהִסיר ֶהְעֵלם ַהּמְ ְמַיּגֵ

ָלה, ּכָ ּלּוי ַהַהׂשְ ת ּגִ ְתִחּלַ ּבִ

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ַהֲהָסָרה  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַהֶהְעֵלם  ֲהָסַרת  ּבַ הּוא  ְוֵכן 

ָבִרים ֵאּלּו ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ג’ ּדְ ָהֲעבֹוָדה ּבְ

י ֶאְתֶכם ָאַמר  ָאַהְבּתִ ְוָקא ּדְ ָרֵאל ּדַ מֹות ִיׂשְ ָנה ְלִנׁשְ ַוֲעבֹוָדה זֹו ִנּתְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ָנַתן ָלנּו ַהּקָ מֹות ִיׂשְ ד ָהַאֲהָבה ַעְצִמית ְלִנׁשְ ֲהַוָי’, ּוִמּצַ

ֲעבֹוַדת ַהּמֹוַח ְלָהִבין  ֵרְך ּבַ הּוא ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוַהּכֹחֹות ְלָעְבדֹו ִיְתּבָ

ְך ֶאת ַהּגּוף ְוָכל  ב ְלָבֵרר ּוְלַזּכֵ ִעְנְיֵני ֱאלֹקּות ּוַבֲעבֹוַדת ַהּלֵ יל ּבְ ּכִ ּוְלַהׂשְ

אֹור ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות,  ה ּוְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהּזֶ

רּוְך הּוא ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְלִדְבֵרי  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶ ַעם ַמה ּשׁ ן ַהּטַ ֶזהּו ַגם ּכֵ ּדְ

ד  הּו ִמּצַ ּזֶ לֹום, ׁשֶ ה ַחס ְוׁשָ ין ָקׁשֶ ָרֵאל ְותֹוְבִעים ּדִ ַהְמַקְטְרִגים ַעל ִיׂשְ

ָרֵאל,  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָהַאֲהָבה ַעְצִמית ׁשֶ

PURPOSE OF 
CONCEALMENT: 
REVELATION

TEACHER AND 
STUDENT

REMOVING THE 
CONCEALMENT

G-D’S ESSENTIAL 
LOVE TO JEWS

LOVE SEES NO 
FAULTS

דאהבתי אתכם: מלאכי א, ב.
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ל  ֶרְך ָמׁשָ ְרּגֹות ֲחלּוקֹות, ּוְכמֹו ַעל ּדֶ ִעְנַין ָהַאֲהָבה ֵיׁש ּדַ ה ּבְ ִהּנֵ ּדְ

מּועֹות  מֹוַע ָעָליו ׁשְ ית רֹוֶצה ִלׁשְ ַאֲהָבה ַנְפׁשִ ָאָדם ָהאֹוֵהב ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ

מּועֹות לֹא טֹובֹות ּוַמְדֶחה  מֹוַע ׁשְ ׁשּום ֹאֶפן ִלׁשְ טֹובֹות ְוֵאינֹו רֹוֶצה ּבְ

ֹאֶפן ַאֲהָבה זֹו  ם ּבְ ה ּגַ ָכל ֶזה ִהּנֵ מֹוַע, ּבְ ׁשְ ט ִמּלִ ּמֵ ּתַ ר ּוִמׁשְ ֶאת ַהְמַדּבֵ

ִביאֹות ֶאת ָהַאֲהָבה, ּבֹות ַהּמְ ְרּגֹות ְלִפי ֹאֶפן ַהּסִ ֵיׁש ִחּלּוֵקי ּדַ

ַהּטֹוב  ֵמֲחַמת  מֹו  ּכְ ֶכל,  ַהּשֵׂ ִחּיּוב  ד  ִמּצַ ִהיא  ָהַאֲהָבה  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ

ן  ֶעֶצם ַא גּוֶטער ֶמעְנטׁש, אּון ַא גּוְטן ֶמעְנטׁשְ ּלֹו, וָואס ֶער ִאיז ּבְ ׁשֶ

יַע  ּפִ ִהׁשְ ַעת ַהּטֹוב ׁשֶ ּפָ ן ַאֶלע ִליּב, אֹו ָהַאֲהָבה ִהיא ֵמֲחַמת ַהׁשְ ָהאּבְ

ָעה  ּפָ ֶכל ּוִמּדֹות טֹובֹות אֹו ַהׁשְ ַעת ׂשֵ ּפָ ַהׁשְ ָעה רּוָחִנית ּבְ ּפָ ין ַהׁשְ לֹו, ּבֵ

רֹוֶצה  ְוֵאינֹו  טֹובֹות  מּועֹות  ׁשְ ָעָליו  מֹוַע  ִלׁשְ רֹוֶצה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִמית,  ַגׁשְ

מּועֹות ָרעֹות, מֹוַע ׁשְ ִלׁשְ

ֵאינֹו  ָהַאֲהָבה  ב ֶאת  ִחּיֵ ָבר  ּכְ ֶכל  ַהּשֵׂ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָבר הּוא  ַהּדָ ְוַטַעם 

ְלַבד  ֶכל, ְוַגם ֲהלֹא ֵיׁש לֹו ַאֲהָבה ֵאָליו, ְוַהְינּו ּדִ ּנֹות ֶאת ַהּשֵׂ רֹוֶצה ְלׁשַ

ה ֶעֶצם ָהַאֲהָבה ַמה  ב ֶאת ָהַאֲהָבה ִהּנֵ ַחּיֵ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ׁש לֹו ַטַעם ׂשִ ּיֵ זֹאת ׁשֶ

א  ַרּבָ ַכת ָהַאֲהָבה, ְוַאּדְ ה ֶזה ַעְצמֹו ֵמִביא ַהְמׁשָ הּוא אֹוֵהב אֹותֹו ִהּנֵ ֶ ּשׁ

יָרּה, ׁש ֵאיֶזה ָדָבר ַהּמֹוֵנַע ְמעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ּוַמְגּבִ ּיֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ִלְפעֹול  ְיכֹולֹות  טֹובֹות  ַהּלֹא  מּועֹות  ְ ַהּשׁ ה  ִהּנֵ ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ

ָהָרע  ָלׁשֹון  ִעְנַין  ּבְ מּוָחׁש  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַאֲהָבה  ּבְ ֲחִליׁשּות 

ְבֵרי  ל ּדִ ְתַקּבֵ ּמִ ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ ּיִ ין אֹוֲהִבים ֲאִמּתִ ם ּבֵ ְפִריִדים ּגַ ּמַ ּוְרִכילּות ׁשֶ

ֵסק,  ְלִהּפָ ָהַאֲהָבה  ְיכֹוָלה  ַוֲאַזי  ְדָבֵעי  ּכִ ֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבֶ אּוַלי  ד  ַהְמַנּגֵ

ֵטָלה ַאֲהָבה. ָבר ּבְ ֵטל ּדָ ָדָבר ּבָ לּוָיה ּבְ ַאֲהָבה ַהּתְ ּדְ

LEVELS OF 
LOVE

RATIONAL 
LOVE

CONDITIONAL 
LOVE
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ֲאָבל  ְכִלי,  ׂשִ ַטַעם  ֵאיֶזה  ּבְ לּוָיה  ַהּתְ ָהַאֲהָבה  ּבְ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
י ִאם  ֶכל ּכִ ד ִחּיּוב ַהּשֵׂ ר ָהַאֲהָבה ִהיא ַעְצִמית לֹא ִמּצַ ֲאׁשֶ ּכַ
מּוָעה לֹא טֹוָבה ַעל אֹוֲהבֹו  מֹוַע ׁשְ ד ָהֶעֶצם ֵאינֹו רֹוֶצה ִלׁשְ הּוא ִמּצַ ׁשֶ
ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ רֹוֶצה  ְוֵאינֹו  טֹוב  ַרק  מֹוַע  ִלׁשְ הּוא  ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  ְוָכל 
ט  ּמֵ ּתַ ּוִמׁשְ ְלאֹוֲהבֹו  ד  ְמַנּגֵ ל  ּכָ ּדֹוֶחה  ׁשֶ טֹוב  לֹא  ָדָבר  ֵאיֶזה  מֹוַע  ִלׁשְ

מֹוַע.   ָלל ִלׁשְ י ֵאינֹו ָיכֹול ּכְ ָבר ַרע ַעל אֹוֲהבֹו ּכִ מֹוַע ׁשּום ּדָ ׁשְ ִמּלִ

ָקרֹוב  ָאָדם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַעְצמֹו  ַעל  ָבר  ּדָ מֹוַע  ִלׁשְ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ְכמֹו  ּדִ
ְך ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול  ֵאֶצל ַעְצמֹו ְוַגם ֵאינֹו רֹוֶאה חֹוב ְלַעְצמֹו, ּכָ
ּפֹוֵעל  ֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ַוֲאִפילּו ִאם הּוא  ַנְפׁשֹו  ּכְ ַעל אֹוֲהבֹו  ַרע  מֹוַע  ִלׁשְ

ָלל, ַמע ּכְ ִאּלּו לֹא ׁשָ לּום ּכְ ָעָליו ּכְ

הּוא ַעְצמֹו ּוַמהּותֹו  ֵני ׁשֶ הּו ִמּפְ ּזֶ ן ׁשֶ ַאֲהַבת ָהָאב ֶאל ַהּבֵ ּוְכמֹו ּבְ
ַחס  ִרים  ֻמְכׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ָבִרים  ּדְ ָעָליו  מֹוַע  ִלׁשְ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  רֹוֶצה  ֵאינֹו 
ְוַעְצמֹו  הּותֹו  ִמּמַ ִלְהיֹותֹו  ַמע  ׁשָ לֹא  ִאּלּו  ּכְ הּוא  ַמע  ׁשָ ְוִאם  לֹום,  ְוׁשָ

ְוַאֲהָבתֹו ֵאָליו ִהיא ַאֲהָבה ַעְצִמית, 

רּוְך הּוא ִלְכֶנֶסת  דֹוׁש ּבָ ַאֲהַבת ַהּקָ ה יּוַבן ְלַמְעָלה ּבְ ְגָמא ִמּזֶ ְוַהּדֻ
ֶזה ב’ ַמְדֵרגֹות, ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

נּוְקִבין  ין  ַמּיִ ַהֲעָלַאת  ד  ִמּצַ ַהְינּו  ַעם  ַהּטַ י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ָהא’ 
ִנים  ַהָפּ ִים  ַכַמּ ּדְ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ּוַבֲעבֹוָדה  ּוִמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ֵני ַאֲהָבה זֹו  ם ִמּפְ ּגַ ִנים ְמעֹוְרִרים ַעל ְיֵדי ֶזה ַאֲהַבת ה’ ֲאֵליֶהם ׁשֶ ַלָפּ

ָרֵאל, מֹוַע ֶאל ַהְמַקְטֵרג ַעל ִיׂשְ רּוְך הּוא רֹוֶצה ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּום ּדְ ָרֵאל ִמּשׁ מֹות ִיׂשְ ְוַהב’ ִהיא ָהַאֲהָבה ָהַעְצִמית ְלִנׁשְ
ִניִמית ְוַעְצִמית  ְבִחיַנת ּפְ ָבה ַהְינּו ּבִ ַמֲחׁשָ ָבה, ּוֵפרּוׁש ָעלּו ּבְ ַמֲחׁשָ ָעלּו ּבְ
ן  ם ַלה’ ֱאלֵֹקיֶכם ּוְכמֹו ַהּבֵ ִנים ַאּתֶ תּוב ּבָ ּכָ רּוְך הּוא ּוְכמֹו ׁשֶ ֵאין סֹוף ּבָ
ֵמַעְצמּות  ֵהם  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ה  ִהּנֵ ֵכן  מֹו  ּכְ ָהָאב  מֹוַח  ֵמַעְצמּות  הּוא  ׁשֶ

ESSENTIAL 
LOVE

LIKE 
LOVING 
YOURSELF

LOVE OF 
FATHER TO 
SON

2 LEVELS 
OF G-D’S 
LOVE

G-D SEES 
NO FAULT 
IN ISRAEL

לעיל  בכ"ז  ראה  עלו:  דישראל 
]בספר המאמרים ה'ש"ת[ ע' 17.

לא הביט: במדבר כג, כא.



13

ְבֵרי  ּדִ ֶאל  מֹוַע  ִלׁשְ ָלל  ּכְ ְלַמְעָלה  רֹוִצים  ֵאיָנם  ֶזה  ּום  ִמׁשּ ּדְ ֵאין סֹוף, 
ַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה  יט ָאֶון ּבְ תּוב לֹא ִהּבִ ּכָ ָרֵאל ּוְכמֹו ׁשֶ ַהְמַקְטֵרג ַעל ִיׂשְ
יט  ְלַהּבִ ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  רֹוִצים  ֵאיָנם  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַהְינּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָעָמל 
ְרא  תּוב ַוַיּ ּכָ ָרֵאל ּוְכמֹו ׁשֶ ים ִיׂשְ עֹוׂשִ ְוִלְראֹות ַעל ַהּלֹא טֹוב אֹו ַרע ׁשֶ
ּוְלַהֲחִליָפם  ֵהם,  ַני  ּבָ ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ין  ּבֵ ַרַז"ל  ְוָאְמרּו  ִיְתּבֹוָנן  ְולֹא  ָאֶון 
ַעְצִמית  ָהַאֲהָבה  ֵני  ִמּפְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאֶחֶרת  ה  ֻאּמָ ּבְ

ָרֵאל,  מֹות ִיׂשְ רּוְך הּוא ְלִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּדְ

ִהיא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ַאֲהַבת  ּבְ הּוא  ְוֵכן 
מֹו  ּכְ ַבע  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֶדֶרְך  ּבְ ׁש  ַמּמָ ֹפַעל  ּבְ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ּבִ ַעְצִמית 
ָהַאֲהָבה  ֵני  ִמּפְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ַהּיֹום,  ָכל  הֹוַרְגנּו  ָעֶליָך  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל, ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוַאַחת ִמּיִ טּוָעה ּוְקבּוָעה ּבְ ַעְצִמית ַהּנְ

מֹות  ְלִנׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַעְצִמית  ָהַאֲהָבה  ּדְ ְוַהְינּו 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּדְ ַעְצִמית  ָהַאֲהָבה  ּגֹוֶרֶמת  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָאב ּוֵבן ַאֲהָבה ַעְצִמית ּדְ ָבר ּכְ ֻדְגַמת ּדָ הּוא ּבְ

רּוְך הּוא ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת  ַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ ְוָהַאֲהָבה ָהַעְצִמית ּדְ
ּוְגִמילּות  ֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ֲהַוָי’  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ְלִנׁשְ ְוכַֹח  עֹוז 
ָהאֹור  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ַהֶהְעֵלם  ֶאת  ְמִסיִרים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֲחָסִדים 

ִניִמי,  ַהּפְ

לֹוַמר  ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ ֲאָמר  ּמַ ּכַ ָאָדם  ל  ּכָ חֹוַבת  ִהיא  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
ֲעבֹוָדתֹו  ר הּוא ּבַ ִבילֹו ִנְבָרא ַהֶהְעֵלם ֲאׁשֶ ׁשְ ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּבִ ׁשְ ּבִ

ָיִסיר אֹותֹו, 

תֹוָרה  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ּדְ עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ג’  ַעל  ְוֶזהּו 
ִניִמי. ה אֹור ַהּפְ ּלֶ ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ֵמִסיר ַהֶהְעֵלם ְוִיְתּגַ

THE JEW’S 
ESSENTIAL 
LOVE OF 
G-D

G-D’S LOVE 
EMPOWERS 
US

OUR 
RESPONSIBILITY 
TO REMOVE THE 
CONCEALMENT

וירא און.. ואמרו רז"ל: איוב יא, יא. 
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ִבים יֹום א' ִנּצָ

ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ )ּכְ א. 

ִלְמעֹונֹו  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ַאְדמּו"ר 

אְרְקוֵויי,  ּפַ ִאיְסֶטעְרן   770 ֶהָחָדׁש 

ִראׁשֹוָנה  ִנְכַנס  ָיאְרק,  ְניּו  רּוְקִלין,  ּבְ

ְדיּוָטא  ּבִ ר  ּדֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 

ִדי  ַאז  ָרצֹון  ְיִהי  ְוָאַמר(:  ָהִראׁשֹוָנה, 

ִניִמּיּות  ּפְ ַא  ִמיט  ַזְיין  ָזאְלן  ִפּלֹות  ּתְ

ִמיט  ַדאוֶועֶנען  ִזיְך  ָזאל  ֶעס  אּון 

ִניִמּיּות’ִדיְקן  ֱאֶמת־ֲעבֹוָדה־ּפְ ֶדעם 

ַמאק. ֶגעׁשְ

ת  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ְך ִנְכַנס ּכְ ב. )ַאַחר ּכַ

ַעל  ב  ָיׁשַ ָהֹאֶכל,  ַלֲחַדר  ַאְדמּו"ר 

ְמקֹומֹו ְוָאַמר(:

ן  ָהאּבְ ָיאר  ִאין  ים  ֳחָדׁשִ ַאֶלע 

ָהאט  ַפאְרוָואס  ְמָבְרִכים.  ת  ּבָ ׁשַ ַא 

ת ְמָבְרִכים.  ּבָ ֵרי ִניט ֵקיין ׁשַ ׁשְ ֹחֶדׁש ּתִ

ַאְלְטן  פּון  ָידּוַע 151(  ִאיז  ֶעס  ָנאר 

ם טֹוב, ַאז ַאֶלע  ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ ין ּבְ ֶרּבִ

ִאיְדן  ִדי  ן  עְנטׁשְ ּבֶ ָיאר  פּון  ים  ֳחָדׁשִ

ֵרי  ׁשְ ער ֶדעם ֹחֶדׁש ּתִ ֶדעם ֹחֶדׁש, ָאּבֶ

ֶטער ַאֵליין. עְרׁשְ ט ֶדער אֹויּבֶ עְנטׁשְ ּבֶ

ִאיז  ֵרי  ׁשְ ּתִ ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ

ת  ְרׁשַ ּפַ ִבים.  ִנּצָ ת  ְרׁשַ ּפַ ַאֶלעָמאל 

ִבים  ִנּצָ ם  ַאּתֶ ָאן  ִזיְך  ט  ֵהייּבְ ִבים  ִנּצָ

ַאֶלע  אֹויס  ֶרעְכְנט  אּון  גו’  ַהּיֹום 

ָרֵאל,  מֹות ִיׂשְ ָרֵטי ַמְדֵריגֹות ִאין ִנׁשְ ּפְ

ַאֶלע  ַזְייֶנען  ֵרְך  ִיְתּבָ יּה  ַקּמֵ וָואס 

ֶרק  ְנָיא )ּפֶ ְגַלְייְך, וִוי ֶער ָזאְגט ִאין ּתַ

ְוָאב  ַמְתִאימֹות  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ם  ּגַ ׁשֶ ּבְ ל"ב( 

ָנה. ֶאָחד ְלֻכּלָ

ֶמען  ֶדעְרֶקעְנט  ר  ׂשָ ּבָ ֵעיֵני  ִמיט 

ַזְייֶנע  פּון  יר,  ָעׁשִ ַאן  ָחׁשּוב,  ִאיׁש  ַא 

ָאְנֶגעָטאן,  ִאיז  ֶער  וָואס  ָגִדים  ּבְ

רֹוב  ְלִפי  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ַא  אֹויְך  ַאזֹוי 

"ם ָזאְגט ֶנֶפׁש  ְיִדיעֹוָתיו וִוי ֶדער ַרְמּבַ

ָמָרא 152(  ְלבּוׁש ַזְך )ִאין ֶדער ּגְ ה ּבִ ַזּכָ

ְמעּוָכר(,  ְכִלי  ּבִ ִסְגנֹון  ַא  ָדא  ִאיז 

רּוְך הּוא ַזְייֶנען  דֹוׁש ּבָ יי ַהּקָ ער ּבַ ָאּבֶ

ַאֶלע ְגַלְייְך.
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152( תענית ז, א.151( ראה התמים ח"ב ע' סח. היום יום ע' צ.



אֹויף  ז  ְמַרּמֵ ִאיז  ִבים  ִנּצָ ם  ַאּתֶ

ִיְרֶצה  ִאם  ְס’וֶועט  וֶוען  ַצְייט  ֶדער 

ָדאְך  וֶועט  יַח,  ָמׁשִ קּוֶמען  ם  ֵ ַהּשׁ

ַדאָמאְלְסט ַזְיין ַא עֹוָלם ָחָדׁש, וִוי ֶעס 

ים  ַמִים ַהֲחָדׁשִ ָ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ֵטייט 153( ּכַ ׁשְ

וגו’ וַוְייל ִדי וֶועְלט וֶועט ָדאְך ָחרּוב 

ַמִים  ׁשָ י  ּכִ  )154 ֵטייט  ׁשְ ֶעס  וִוי  וֶועְרן 

וֶועְלן  וגו’,  ְוָהָאֶרץ  ִנְמָלחּו  ן  ָעׁשָ ּכֶ

ַפאְרְצוֵוייְפְלט,  וֶועְרן  ִאיְדן  ָדאְך 

ֶדער  ָזאְגט  ֵזיי.  ִמיט  ַזְיין  וֶועט  וָואס 

מֹו  ּכְ ִבים  ִנּצָ ם  ַאּתֶ ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְדָרׁש 155(  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ִבים  ִנּצָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְתמֹוְטִטים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ִמים ְלעֹוָלם. ְוַקּיָ

ֵזייֶער  ער  ִאיּבֶ ֶיעְצט  ן  ֶלעּבְ ִמיר 

ָהָאָדם  י  ַחּיֵ וֶוען  ַצְייט,  וֶועֶרע  ׁשְ ַא 

ֶדער  ּוִבְפַרט  ִלְכלּום  ב  ֶנְחׁשָ ִניט  ִאיז 

ן  ָרֵאל אּון ֶדער ֶלעּבְ ֵני ִיׂשְ ן פּון ּבְ ֶלעּבְ

ִאיז  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ּתֹוָרה.  ֵני  ּבְ פּון 

וֶועְגן  ַפאְרְצוֵוייְפְלט  ַפאר’ַדֲאֶגה’ט, 

ַחס  ִניט  ָטאר  ֶמען  ָנאֶעְנֶטע.  ַזְייֶנע 

ָדאס  ַזְייֶנען  ִמיר  ַאז  ָזאְגן,  לֹום  ְוׁשָ

ל ַזְיין  ּלֵ וֶועְרט, ָנאר ֶמען ַדאְרף ִמְתּפַ

ה  ֵרְך, ֶער ָזאל אּוְנז ְמַזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ צּו ַהּשׁ

ַזְיין, ֶעס ָזאל אּוְנז וֶועְרן גּוט.

ׁשּוָבה. ל ּתְ יו הּוא ְזַמן ׁשֶ ַעְכׁשָ

ִבים יֹום ג' ִנּצָ

ִנים  ׁשָ ּיְ א. ִאיְדן ַזְייֶנען ַרְחָמִנים, ּבַ

ַזְייֶנען  ִמּדֹות  ִדי  ֲחָסִדים 156(.  ְוגֹוְמֵלי 

ַזְייֶנען  ִאיְדן  יי  ּבַ אּון  ֶעֶצם,  ּבְ טֹובֹות 

יא  נּו ְנׂשִ ה ַרּבֵ ים. ֹמשֶׁ ֵזיי ִמּדֹות ֱאלִֹקּיִ

ַזְיין  ִאין  ָרֵאל 157(,  ִיׂשְ אֹוֵהב  ָרֵאל  ִיׂשְ

י  ּכִ ֶער 158(  ָזאְגט  ִאיְדן  אֹויף  ה  ִפּלָ ּתְ

ִאיז  ִלְכאֹוָרה  הּוא.  עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ ַעם 

ֶלא, וָואס ִאיז ִדי ַמֲעָלה ִאין  ָדאְך ַא ּפֶ

ֶדעם. ָנאר ֶדער ִעְנָין ִאיז, ַאז ִדי ִמּדֹות 

ה  "ל ַדאְרְפן ַזְיין ִמיט ַא ְקׁשֵ טֹובֹות ַהּנַ

ִקיפּות, אּון  עֶֹרף. ַרְחָמנּות ִמיט ַא ּתְ

ַאזֹוי אֹויְך ִדי ַאְנֶדעֶרע ִמּדֹות טֹובֹות 

ַא  אּון  ִקיפּות  ּתְ ַא  ִמיט  ַזְיין  ַדאְרְפן 

ַחּיּות, ִניט ָנאר ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו.

ב. ֶעס ִאיז ָדא ַא ַמֲאַמר ַרַז"ל 159(

ִמְנַהג  ּכְ ַזְיין  נֹוֵהג  ִזיְך  ַדאְרף  ַאז ֶמען 

אֹויף  ָדא  ִאיז  ֶעס  אּון  קֹום,  ַהּמָ

ַמְלָאִכים  ִדי  פּון  ַרְאיֹות:  ְצוֵויי  ֶדעם 
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153( ישעי' סו, כב.

154( ישעי' נא, ו.

155( ראה מדרש תנחומא פרשת נצבים בתחלתה.

156( יבמות עט, א.

157( מנחות סה, א.

158( שמות לד, ט.

159( ב"מ פו, ב. ב"ר פמ"ח, יד.



וֶועְלֶכע ַזְייֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ַאְבָרָהם 

ה  ֹמשֶׁ פּון  אּון  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו 

ֱאֶמת  ּבֶ ער  ָאּבֶ ָלָהר.  ָעָלה  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ

ָאַכל ֶלֶחם  נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ֵטייט אֹויף ֹמשֶׁ ׁשְ

יי  ּבַ ַמְלָאִכים  ִדי  אֹויף  אּון  יִרים  ַאּבִ

ָאְכלּו. מֹו ׁשֶ ֵטייט ִנְראּו ּכְ ַאְבָרָהם’ן ׁשְ

ֶמען  ַאז  ִאיז,  ִעְנָין  ֶדער  ָנאר 

קֹום  ַהּמָ ִמְנֲהֵגי  ִדי  אְסן  צּוּפַ ַדאְרף 

קֹומֹו  ִלְמקֹומֹו, אּון ִניט ַארֹויְסֵגיין ִמּמְ

ִדי  ִבין.  ַלּמֵ ְוַדי  קֹום  ַהּמָ ִמְנֲהֵגי  צּו 

ִדי  ִמיט  אּוְנז  יי  ּבַ ִאיז  ַזאְך  ע  ֶזעְלּבֶ

ִמְנָהֵגי ַאֶמעִריַקא. ִדי וֶועְלֶכע ַזְייֶנען 

ֵזיי  ֶמען  ַדאְרף  ּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  ִניט 

ֹוֶרׁש ְלַגְמֵרי, אּון ִדי  עֹוֵקר ַזְיין ִמן ַהּשׁ

ֵזיי  אְסן  צּוּפַ ֶמען  ַדאְרף  עִריֶקע  ִאיּבֶ

ָנה ְדתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ּוָ ָזאְלן ַזְיין ְלִפי ַהּכַ

ִאין  ב  ַמּצָ ֶיעְצִטיֶקער  ֶדער  ג. 

ֶיעֶדער  ם.  ְמאּוּיָ ִאיז  וֶועְלט  ֶדער 

ַלל, אּון  ָיִחיד ַדֲאֶגה’ט ִאיְצט ַפאְרן ּכְ

ִזיְך צּוַזאֶמען  ְפַרט ַאז ִאיְדן קּוֶמען  ּבִ

וֶועְגן  ְטַראְכְטן  ַאַוַדאי  ֶמען  ַדאְרף 

ַלל. ּכְ

ִקיְנד  ַא  ָהאט  ֵהיים  ֶדער  ִאין 

ִניט ֶגעַדאְרְפט ֶלעְרֶנען ִאין ֵחֶדר ַאז 

ִציִצית,  ין,  ִפיּלִ ּתְ ֵלייְגן  ַדאְרף  ִאיד  ַא 

ַזְיין  ַאז  ֶגעֶזען  ת. ֶער ָהאט  ּבָ ׁשַ ִהיְטן 

ַאזֹוי  טּוֶען  ד  ְמַלּמֵ ֶדער  אּון  ַטאֶטע 

ער  ָאּבֶ ֶגעָטאן.  ַאזֹוי  אֹויְך  ֶער  ָהאט 

ַטאֶטעס  ִדי  ַזְייֶנען  ַלאְנד  ִאין  ָדא 

ַא  "ַמאְכן  ִאין  ַפאְרנּוֶמען  ַטאְרק  ׁשְ

ן". ִדי ַטאֶטעס וָואס ִהיְטן ֶדעם  ֶלעּבְ

ִקיְנד  ֶדער  וֶוען  ַדאוְוֶנען  ַדאוְוֶנען, 

ַגאְנֶצער  ֶדער  אּון  ָנאְך.  ָלאְפט  ׁשְ

ִחיּנּוְך ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאין ִדי ֶהעְנט פּון 

ִנים  ִדים. ִאיז ֶדער חֹוב פּון ִדי ַרּבָ ְמַלּמְ

ן  עְרֶגעּבְ ִאיּבֶ ַטאֶטעס  ע  ִאיִדיׁשֶ אּון 

ר. ׁשֵ ִדי ִקיְנֶדער ָנאר ִאין ִחיּנּוְך ַהּכָ

ְנָחה ת ַהּמִ ִפּלַ ָנה, ַאַחר ּתְ ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ

ָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה. ַאז ֶעס ָזאל  ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְוָתֵחל ׁשָ ְכֶלה ׁשָ ּתִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ י ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ּבְ ַזְיין ּכִ
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