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 47האדמור הזק� נולד בדיוק . ט והאדמור הזק�" הבעש–יו ההולדת של שני המאורות הגדולי . י אלול"ערב ח

 שער! 47  מסופר שבשעת ההתוועדות ליו הולדתו ה. ביו שבו התגלה לרבי כצדיק, ט"שני אחרי הבעש

גאו� יעקב "... בו כתוב  ,ז בתהילי שבדיוק סיי להגיד במש! השנה"רק מהוא דרש פסוק מפ, ט ע חסידיו"הבעש

  ."גאו� יעקב אשר אהב סלה"והוא אמר שכעת נולד , "אשר אהב סלה

', ט וג האדמור הזק� הכניסו חיות בעבודת ה"ג הבעש. מכוו� לחיות של חודש אלול. י אלול הוא תארי! מיוחד"ח

כמו אשה שמתגעגעת אל . מכסופי, מגעגועי, ו את סודה של התשובה מאהבהלמדו אותנ. ובפרט בעבודת התשובה

וכל ההתכוונות . בתולהמזל החדש הוא מזל . מעניי� לציי� שכל החדש עומד בסימ� נשי". אני לדודי ודודי לי. "אהובה

לי סטיות ב, ורוצה להיות שלו' שבפשטות אוהב את ה, התמי, הפנימית היא למצוא מחדש את המקו הראשוני

הכסופי וההשתוקקות אל ,  שבכל יהודי טמו� האוצר הזה של האהבה ט"החדוש של הבעש. ופזילות לצדדי

  .ברחמי ואהבה האוצר הזה נחש# ומתגלה והלבבות מתעוררי לתשובה. הקדושה

  ".  בשדההמל�" משל  לא רק החסידי, שהספיק לחדור לכל פינות היהדות, מפורס מאד המשל של האדמור הזק� 

   :המשל

, ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו משל  למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה
 כ בבואו"ואח. ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו .ומראה פנים שוחקות לכולם והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות

   .סגולה ם ברשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידילהיכל מלכותו אין נכנסים כי א

שהוא ענין , פניו אליך' כתיב יאר ה כי הנה, וכך הענין על דרך משל  בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה
 יקר פנימיותי שיהיה ע"דהיינו שיאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למקור נשמות ישאל ע פנים בפנים שיהיה .ג מדות "הארת י

  ...במסירת נפש) מעומק הלב(=מעומקא דליבא  רצונו אליו יתברך לדבקה בו בלב ונפש

  )לב' ראה ע' לקוטי תורה פר. ד"מייסד חסידות חב, ר הזקן"אדמו, רבי שניאור זלמן מלאדי(

  

דמנות לכל מי ובאלול יש הז. רק יחידי? משל למל! שבדר! כלל ספו� בארמונו ומי זוכה אז להיות מרואי פניו

  .וכל מי שפוגש מראה לו פני שוחקות, כי המל! נמצא בשדה. לפגוש את המל!, ג לפשוטי הע, שרוצה

  .האדמור הזק� בא לספר לנו שבאלול יש אור מיוחד וקרבה מיוחדת והזדמנות לכל אחד להיות קרוב למל!

,  עלינו בראש השנה כשיסתיי אלולאיזו מ� יראת רוממות תיפול?  מה יהיה אחר כ!: אבל אז נשאלת השאלה

  ?איזו שמחה והתחשות תהיה כשהמל! ישוב למלו! בארמונו? ותחזור השגרה של ההסתגרות של המל! בארמונו

נחרב ארמונו של , קצת לפני אלול, בתשעה באב . צרי! לחזור אחורה לימי של לפני אלול, כדי להבי� את העני� 

אי� מי שמבי� . אי� על מי לסמו!. ל! קצת התייאש כביכול מהע והמלוכהוהמ, כנסת ישראל הפנתה עור#. המל!

מבחו& הכל נראה . נסתר לבכות בו, והמל! עזב את ארמונו ופנה לארמו� אחר. את המל! ומעוניי� להתמסר אליו

  . אוזנו קולטת את צער השכינה ואת בכיו של המל!  א! מי שרגיש, כרגיל

 בכל אופ� יש מי שחשובה לו –למרות שהממלכה חרבה כבר פעמיי . תעוררהאמו� של המל! שב ומ, בחדש אלול

  .חדוש הממלכה והוא רוצה לחדש את הקשר והפע לנסות יותר להתקרב ולהתחבר



הוא יוצא לפגוש את אלו שקראו לו לחדש את מלכותו ומקווה שהפע יקרה משהו . המל! אינו יוצא סת לשדה

 עד שבראש השנה יכנס ברוב   וההמו� המלווה הול! וגדל, ונו בצעדי מאוששיאת צועד הוא כעת לעבר ארמ. אחר

  . בגימטריהראש השנה= בית המקדש : סימ� יפה.  הדר לארמונו ותתחדש באמת המלוכה

   במזל בתולה–ההתאוששות מהמשבר 
ז "ותו ביואפשר לסמ� א, באב' אפשר לסמ� את המשבר בט. כל חודש אלול עומד בסימ� של התאוששות ממשבר

לא סת ארועי קשי מאד . חודשי תמוז ואב ה חודשי לא קלי לנפש. בתמוז ע שבירת הלוחות הראשוני

המשבר הזה היה אולי . בזוהר מומשלת שבירת הלוחות לשבירת הבתולי. לע ישראל התרחשו בחודשי הללו

מדוע . נפש במוב� מסוי כבר לא בתמימותהוה. אבל זה עדי� כואב. משבח את משה על שבירת הלוחות' וה, הכרחי

לפני המשבר הנפש זרמה . תפקיד להפו! אותנו לכלי לאלוקות? מה תפקיד? מתרחשי משברי בחיינו

ממש כמו בתחילת . ואחרי המשבר יש התעוררות וחפוש אחר אמת וזרימה מכוונת ומתוקנת יותר, בטבעיות שלה

  . לאט לומדי יותר להכיר ולהתכוו�בהתחלה יש הרבה משברי ולאט. נישואי�

 בתו! הנפש פנימה מוצפנת לה ".בתולה:"לכח הזה קוראי   – ?מה הכוח הפנימי שדוח� לתק� ולנסות שוב

וכל חפצה העמוק ביותר הוא למצוא את בעלה ולהיות לו . שלא נשברה ולא נפגמה כלל. היא בחינת בתולה. הנשמה

 אי! יתכ� שהע שלנו –חורב� הבית , שבירת לוחות, רי משבר קשהאח. בתמימות ובשמחה, לאשה בשלימות 

 –יש מזל . זה בדיוק המסר הרוחני של חדש אלול! ?יתאושש כל כ! ויתחזק כל כ! עד שחוזרי למצב של בתולה

  שאנחנו יכולי–) אנחנו יכולי להברא מחדש יש מאי�, המזל שלנו,  על ידי האי�–" (י� מזל לישראל("המזל שלנו 

זאת הפע היחידה בכל התורה שמופיע . פרשת כי תצא, זה הביטוי שכתוב בפרשתנו". בתולת ישראל"לחזור להיות 

מוציא עליה , אד שנשא אשה ובגלל שלא אוהב אותה". המוציא ש רע"הביטוי מופיע בהקשר של . הביטוי הזה

לומר שאינה " בתולת ישראל"מוציא ש רע על אוי לו לזה ש. בזוהר כל העני� נדרש בפנימיות. ש רע שאינה בתולה

סימ� שיש קשר . יש את הריכוז הכי גדול בתורה של המלה בתולה "כי תצא"בפרשת , ובכלל. נקיה ושלימה, תמימה

מה רוצי , צרי! להבי� מה המסר. ושייכות עצמית בי� פרשת כי תצא לבי� חדש אלול בכלל שמזלו מזל בתולה

של , של משיח, מלאת שאיפה של רוח חיי, בתולה שמחה, בתולה תמימה, "בתולת ישראל"רוצה אותנו כ' ה .מאתנו

  .ללא שו רוש של שבירה שהיתה פע, גאולה

  ?אי� אפשר להתחבר לחיוניות הזאת א� אני שבורה ופגועה ומלאת החטאות וקשיי�

קרבתו , הרבי'  רחמי ה.'ג מידות הרחמי של ה"המקו הבתולי בנפש מתגלה בחדש אלול בכח ההארה של י

  .שרוצה בית ומבקש שיהיה לו חלק בבית המקדש, מאפשרי לנו להזכר במקו הטהור הזה, ואהבתו 

רחוק שבור ומלא , זה מאד מרפא לדעת שלמרות שהאני שלי שאני כל כ! מזוהה עמו . אלול נקרא ג חודש הרפואה

 בפשטות את הטוב וג מלא ברחמי וחס על הנפש שרוצה. עמוק ותמי, נסתר. עדיי� יש בי אני אחר, פגמי

  .הנפולה

  ? היכ� היא מסתתרת? איפה נמצאת הבתולה הזאת

ויש מי שהיא שוכבת לה מעולפת וצרי! , שהיא מאירה לו בקלותיש מי . בתולת ישראל חבויה בנשמתו של האד

  . ולהתנער מהעפר וללבוש מחדש את בגדי המלכות, לעזור לה לקו

  .פסוק קשה מאד שבפנימיות התורה הוא מומתק בשני אופני". נפלה לא תוסי# קו בתולת ישראל : "כתוב בעמוס

הפסוק הזה בעצ מבטיח שלא יהיו עוד נפילות וגלויות .   קו בתולת ישראל נפלה לא תוסי#: פירוש אחד  •

ה בפשטות ובאופ� תקו ג מלשו� תתקיי בנפש ותאיר את יופי. השכינה ושבתולת ישראל תתייצב ותקו

 .יציב ורצי#



. ומצד עצמה אי� לה כח לקו לבד. לטענתו בתולת נפלה ונופלת . לא מתלהב מהפירוש הזה, בזהר, י"רשב •

נפלה לא תוסי# "אבל החדוש הוא ש. בגו# ובנפש. הוא שבור ורצו&. קשה לו". בר נפלא"האד הוא בחינת 

ע ולהושיט יד של רחמי וירי את בתולת ישראל יתבר! בעצמו יבוא להושי' כיו� שה.  לבדה–" קו

 . משברה

יבוא '  ולייחל לגאולה שה–להאמי� בה , להתפלל עליה, לפי זה התפקיד שלנו הוא להזכר בבתולה היקרה הזאת

.  בזמ� לימוד תורה מרי את הבתולה ומקי אותה' אחת הדרכי שבה מרגישי בפועל ממש אי! ה. ויגאלנו

ג לצאת לשדה לפגוש . הוא מבחינתו ניגש ללמוד וזה הכלי שעל ידו נפעלת ישועתו.  את האד התורה ממש מרימה

  . זה פועל ישועות בחדש אלול את המל!

עוד אבנ! ונבנית בתולת : "ש כתוב. מספר ירמיהו, אותו קוראי בהפטרת יו שני של ראש השנה, יש עוד פסוק 

ירמיהו . פסוקי של נחמה". 'עוד תטעי כרמי בהרי שומרו� וגו,  משחקיבמחולעוד תעדי תפי! ויצאת , ישראל

חזקי יותר מכל , במדה מסוימת, ודווקא פסוקי הנחמה שיש בירמיהו ה, הנביא הכי קשה, הוא הנביא של החרב�

  .את הפסוק הזה קוראי בראש השנה. !"פסוקי הנחמה שיש בתנ

ר "כמשל המפורס של אדמו" המל! בשדה",  מדות הרחמייג ע הסיוע של גילוי, א עובדי כמו שצרי! באלול

אחרי שהבתולי כבר , שלמות עלית המלכות,  אז כשמגיעי ליו כפור–י אלול " בעל יו ההולדת של ח–הזק� 

ה מוחל לנו על כל "הקב, "מח+ל ל!"הוא מלשו� מחול ה, )של פרשת כי תצא, בפרט בשבוע הזה(חזרו בחדש אלול 

ופר& של התחדשות והקלה שהוסר המס! והחי& ואפשר שוב לנשו ולהרגיש את , ה עושה שמחה גדולהוז. העונות

  .הקרבה המנחמת והטובה

  " עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל"
היא כבר תתחולל ". ונבנית "–ואז . בניה מודעת ומכוונת. נראה שכדי להרי את בתולת ישראל היא זקוקה לבניה

ואותנו מחפשי את הדר! ,א נדמיי� את בתולת ישראל שוכבת לה מעולפת . יכי שלהבעצמה ותעמיק את התהל

  ?נשאל את עצמינו מה יעיר אותה מעלפונה, אליה לעורר אותה ולשמח אותה ולגלות את הכוחות שבה

 אלול הוא חדש. בינה בגימטריה=לא בכדי אלול". בינה יתרה נתנה באשה. "בניה קשורה ע בינה וע התבוננות

  .והכח המיוחד שלו הוא בהבנה חדשה והתבוננות שתוליד תנועות חדשות בנפש, נשי

  :הבניה וההתבוננות מתרחשות בשני מישורי

 .אמונה על ידי חזוק ה–במישור של חידוש האהבה והרצו� בקשר  .1

לזכ! את , לעד�, בחינה פנימית כיצד לייפות.  מלשו� שפר ויופי שיפור. שיפור המעשי�במישור של  .2

  . הכלות לאורו' ההתהלכות בעול מתו! היותנו כלות של ה

   מחזקת ומעוררת את בתולת ישראל לקום מעלפונה-אמונה
החדוש שלו היה ? מה הוא חידש? באיזה אופ�. ט העיד על עצמו שבא להעיר את כנסת ישראל מעלפונה"הבעש

בהשגחה ,  בכ! שכל דבר הוא מדויק כשמתבונני. זה הכל'  וה 'הכל זה ה: ט אמר"הבעש. בראיה האמונית שלו

  .ונהיית הבנה, נהיית שמחה, מאתו יתבר!, פרטית

התבוננות :  והתשובה–? מה ית� לה את הכוח להתרומ. יושבת לה בתולת ישראל בי� שברי ואיי חורבות

ו באופ� הביא אותי לשבירות הללו כי הוא לא מוותר עלי והוא רוצה שאהיה של' ממוקדת אי! בהשגחה פרטית ה



בגלל חוסר ההבנה שלי ', אי! התרסקתי בגלל ההבנה הלא נכונה שלי של מהות היחסי ע ה. יותר עמוק ופנימי

  .כי רק עכשיו אני אוכל לפגש אותו באמת. וכמה טוב שהתרסקתי, את קטנותי ואת טובו וגודלו

 לקו ולחדש כנשר נעוריה באהבה כשבנפש מחלחלות ההבנות האלו ה� נותנות דלק וכוחות לבתולת ישראל 

  . ובתשוקה מחודשת

  : הרב גינזבורג– "אני לדודי"מתו� 

הכח המיוחד של אלול היא האמונה שאפשר לראות מחדש את .  לולא אותיות אלול "'לולא האמנתי לראות בטוב ה"

וע את הד# ולפתוח ד# בלא לקר, נוטע בליבנו שנית� לקחת ד# מחוק ואותו עצמו לעשות חדש' האמונה שה.' טוב ה

  ...לא היה לי אלול כלל' לולא האמנתי לראות בטוב ה. לשו� שופר. האמונה כי אנו יכולי להשתפר. חדש אחר

שכ� גישה אחרת היא תוצאה של הבנה ', הבינה היא הכח העיקרי בנפש המוליד  בה בעקבות האמונה גישה חדשה לה

  .' הבנה יסודית ששררה עד כה בי� האד ובי� ה  מאיאו ליתר דיוק היא תולדה של  השתחררות. אחרת

הקושי בקיו . רוצה ממנו ומעמו' האמונה הנשלחת ונשפעת לאד מולידה בו אמו� כי הוא מסוגל להבי� מה ה

המצוות ובכלל בהתמודדות בעול הזה נובע מתחושה שאי� פשר ואי� הבנה למה אני עושה את מה שאני עושה 

 ש מוציאות אותי ממהל! הזרימה ) ביניה� ג המצוות(מטלות ומשימות כאלה ואחרות ומדוע אני מתמודד ע

מתגברת האהבה והשייכות ', אול כאשר זוכי לטעו טע של הבנה ופשר ברצו� ה. הנינוח והטבעי שלי ע עצמי

  .עולה ומתגברת' פ רצו� ה"והנכונות לדייק ולפעול ע, "אני לדודי ודודי לי"ומתחזק הקשר 

  

  תב של הרבימכ

  ...נ בקשר ע מצב בריאותו"בקשת ברכה פ, ז אדר שהגיע זה עתה לידי"במענה למכתבו מי

 י חיזוק "יכולי לפעול על בריאות הגו# ע, הרי הגשמיות והרוחניות יחד יהלכו, וכיו� שאצל איש ואשה הישראלי
מוב� שמיחוש ברגלי התיקו� , ח איבריו של האד"ע כנגד רמ"ח מ"ל רמ"וכמאמר רז. ובפרט במצוות, הנשמה

  .ל"כדברי רז, שהרי הוא היקו אשר ברגלו, ברוחניות שלו הוא בעניני צדקה

, בא חבקוק והעמיד� על אחת: "ל"רז. שהיא המעמידה את כל האד וכפסק די�, ועוד הוא העיקר בעניני אמונה
י צריכה "הרי אמונת בנ,  בני מאמיניוא# שישראל מאמיני. ועמ! כל צדיקי". וצדיק באמונתו יחיה: שנאמר

זאת אומרת שבכל מאורע ועני� יחקור ויחפש עני� . להיות דווקא באופ� שתשפיע על מהל! מחשבתו בכל היו
וידע ברור אשר כל זמ� שלא מצא נקודת ההשגחה , למרות ההעל וההסתר של לבושי הטבע, ההשגחה הפרטית שבו

הוכחה , שמצב נפשי זה,ועד כדי כ! שיהיה חסר בשביעת רצונו, אורע לאמיתתוהפרטית עדיי� אינו יודע העני� והמ
ל דכל ישראל "א# שג אז פשיטא שמאמי� הוא וכנ, ולא רק באופ� מקי# או חלקי, אשר אמונתו היא במילואה

  ...מאמיני בני מאמיני

  .ט בכל האמור"בכבוד ובברכה לבשו

  )ט"תשי', ט אדר ב"י(

  

   שופר מלשון– שפור המעשים
שמאירה בה הידיעה אי! , החכמה המיוחדת של האשה  . העבודה המיוחדת באלול הוא המעשה של האשה לבעלה

העקרו� ההלכתי הוא שהבעל חייב במזונות האשה ואילו האשה מחייבת להעניק את . לעשות את מעשיה למע� בעלה

� לומר שהחכמה של האשה היא אי! לכוו� את בפנימיות נית. לבעלה) 'טויה וכו, תפירה, בישול, אפיה(כל עשיותיה 

. באופ� כזה שהקשר שלה עמו יעמיק ויל! מתו! כל עשיה שלה. כשרונותיה ועשיותיה באופ� שירומ וישמח אותו

  .וכל יהודי ע בוראו, ה "וכ! ג ביחסי כנסת ישראל והקב



   שרש הנשמה שלא נפג�–" אשת יפת תאר"להחזיר את הבתולי� מ

הפרשה ". בתולת ישראל"לא מיד ב? אי! הפרשה פותחת. התהלי! נתבונ� יותר לעומק בפרשת כי תצאכדי לדייק את 

וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה . אלהי! ביד! ושבית שביו' כי תצא למלחמה על אויב! ונתנו הוי"פותחת 

מסביר , י אלול"ולדת של חבעל יו הה, ר הזק�"אדמו? לפי החסידות" אשת יפת תאר"מי היא ה". ולקחת ל! לאשה

השרש , כדי להחזיר את הבתולי חייבי להגיע לשרש הנשמה. היא שרש הנשמה" אשת יפת תאר"בלקוטי תורה שה

? אלא מה. מקרה אבוד הוא אבוד, בדר! הטבע אי אפשר? אי! אני יכול להחזיר בתולי שנשברו. שלא נפג א# פע

, ש יהודי ג לא חטא א# פע. שלמי ותמימי ולא נפגמו א# פעשש הבתולי תמיד , נקודה בשרש, יש מקו

  .  שרש הנשמה של כל יהודי–" אשת יפת תאר"נקראת , השרשית, הנקודה הזו. וש בית המקדש לא נחרב א# פע

   הרחבת גבול הקדושה–מלחמת הרשות 

כי תצא '" של הפרשה אומר י הראשו�"הרש. צרי! לצאת למלחמה? אי! מגיעי לשרש? אי! זוכי למצוא אותה

מלחמה כדי לרשת . מלחמת חובה ומלחמת רשות, יש שני סוגי מלחמה". במלחמת הרשות הכתוב מדבר' למלחמה

אבל מלחמה שנועדה להרחיב את .  זו מלחמת חובה–לגרש ולהשמיד את שבעת העממי שהיו כא� , את אר& ישראל

כל העול כולו , "עתידה אר& ישראל שתתפשט בכל הארצות " עד שלעתיד לבא יתקיי היעוד של–גבולות הקדושה 

משלב מסוי מלחמה זו אינה בכלי נשק חמי אלא כולה בדרכי .  היא מלחמת הרשות–יהפו! להיות אר& ישראל 

, אור מוש!, ועיקר כיבוש העול בימינו הוא באור גדול, יש כמה דרכי לכבוש את העול. בהפצת החסידות, שלו

  .חוש! דוחה אור

   תאוות איסור ותאוות היתר–מלחמת חובה ומלחמת רשות בנפש 

יש תאות . ל"ר, שהתאוה הרעה מביאה לידי עבירה בפועל, יש שני סוגי תאוות? מה ההבדל בי� המלחמות בנפש

וא יש חלילה וחס משיכה בנפש לאחד משלשת ,  מצוות לא תעשהשסה,  יש דברי אסורי על פי תורה–איסור 

א חלילה וחס יש . בחסידות קוראי למשיכה כזו שד נכרי. י וחמשה הדברי האסורי זה רע מאדמאות שש

? אלא מה,  והרי לא מתאי ליהודי בכלל להמש! לדבר שאסור–משיכה בלב של יהודי לדבר שהתורה אומרת אסור 

, לדאבוננו, יתכ�".  אשר בקרב!הגוי", יצר הרע גוי, ומדובר ביצר הרע קשה, יצר הרע,  הדבר מלמד שהתלבש בו שד–

אפילו , שהוא משיכה,  הרבה גוישקייט בתוכנו–שיש הרבה גוי בפני , לכל אחד מאתנו שיעשה חשבו� צדק בתוכו

 וג –צ "ה של הבד'ע שטעמפל, משהו כשר למהדרי�, אבל יש דברי מותרי. למה שהתורה אוסרת, הכי קלה

יכולה להוריד , כשרה למהדרי�, אכילת הרבה גלידה.  הכשרה במאה אחוזהתאוה לגלידה, אליו יכולה להיות תאוה

 שאד נלח ע תאוות –זו מלחמת הרשות . ולהשקיע את האד לפעמי יותר עמוק בקליפות מהדברי האסורי

 והמלחמה כנגדו היא, שהוא תאוה לדברי אסורי,  יש שד גוי–יש שני סוגי שדי , שוב. ע שדי יהודי, היתר

ויש , "החר תחרימ", מה בתו! כל יהודי" לא תחיה כל נשמה", צרי! להלח ולהשמיד אותו, מלחמת חובה

  .שיכות לגלידות הכשרות במאה אחוזשה כל מיני מ, שדי יהודיי

  "אשת יפת תאר"כדי לזכות ל" קדש עצמ� במותר ל�"

הביטוי ?  אומרת לצאת למלחמת הרשותמה זאת. צרי! לצאת למלחמת הרשות" אשת יפת תאר"כדי למצוא את ה

מלחמת , דברי הרשות, אד צרי! לקדש את עצמו בדברי המותרי לו". קדש עצמ! במותר ל!"ל הוא "בחז

, לפי התניא" אתכפיא" שאני פשוט עושה או: ג בכ! יש שני אופני אי! יוצאי ונלחמי מלחמת הרשות. הרשות

 1עבודה על פי תלמוד ירושלמי,  עבודה יותר עמוקה בנפש– או. ה למהדרי�אני מוש! את ידי מהגלידה הכשר, כלומר

כולל ג , ע כל הכוונות לש שמי, אבל בתכלית הקדושה והטהרה,  שאני כ� מרשה לעצמי להנות מהדבר המותר–

 פשוטו, שהוא רוצה שהילדי שלו יקבלו סוכריות, אוהב אותנו כל כ!, הכוונה שאבינו שבשמי אוהב אותי
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ע , רק שעלי להכיר מי רוצה לתת לי את הסוכריה הכשרה, ה אוהב אותנו ורוצה לתת לנו סוכריות"הקב. כמשמעו

מי . רוצי להעניק לי הנאה, בשמי, אמא, בכל אופ� אבא. זה אפילו לא הכי בריא? צרי! סוכריות. צ"חותמת הבד

,  הסוכריה רק בשביל לעשות נחת לאבא שלוכתוב שיש אחד שאוכל את. שיכול כ! להנות מהעול הזה הוא צדיק

 בתו! המותר ל! קדש –" קדש עצמ! במותר ל!"ג לכ! קוראי . שנת� לו את הסוכריה ורוצה שהוא יהנה ממנה

כי תצא ", כשיהודי לוח. כל העבודה הזו נקראת מלחמת הרשות. תאכל בשיא הקדושה והטהרה, את עצמ!

וראית ", כשיוצא להלח ומנצח,  אז–השדי היהודיי , תאוות היתר כא� האויבי ה –" למלחמה על אויב!

היא כל מה שהוא שבה והעלה ניצוצות קדושי שהיו שבוי בתו! העול הזה " שביה"ה". בשביה אשת יפת תאר

  .שהוא בעצ שרש הנשמה של!, ניצו& בהיר ביותר" וראית בשביה"ופתאו , ")ושבית שביו("

  

  : רשות שמביאה לגילוי האשת יפת תוארדוגמאות נוספות למלחמת

עצ השאלה . היא כבר המפתח לחדוש'  עצ ההתבוננות הרצונית בשאלה הא הליכותי ומעשי משמחות את ה

  . בת המל! שבתוכנו,  כבר מחברת אותנו לנסיכה היפיפיה–והבקשה להיות שלו ג במותר 

הא היחס שלי , א טיב המזו� שיי! לפנימיות שליה, הא הבגדי שאני לובשת מבטאי את הרוח של הנשמה שלי

לפעמי יש תאווה .לפעמי אשה רוצה להיות יפה ורזה ואז נכנסת לתאוות דיאטות או ספורט. לכס# הוא נכו�

א .  לעוצמה. לכח . תאווה ליופי. תאווה לניקיו�. סיגריות: עוד תאווה. אגרו#/ סוסי / גלישה: מתחו הספורט

  .  פספסנו את תכלית הבריאה נבות אותנו מ� הקדושה ומנמיכות את קומתנו הרוחניתהתאוות הללו גו

לפעמי זה מתלבש ברצו� לדבר שיהיה . כשאני רוצה משהו מתחו ההיתר אבל באופ� שאינו מכוו�– תאוות היתר 

לא . ז" העוהוגורמת לשכחה לגבי מהות היחסי שלנו ע, עצ האוירה הבולמוסית היא לא עדינה.  הרבה ומייד 

להעלות את ניצוצות הקדושה ולהחזיר מחדש אל מקומ ,  באנו לפה כדי לברר–באנו לפה כדי לטרו# ולצרו! 

  .  קדש עצמ! במותר ל! זה מתאפשר על ידי ההתבוננות של מלחמת הרשות. הראוי

  . ישראלמקי את בתולת. ומרי את הקומה כלה,  מחבר ע האשת יפת תואר–הנצחו� במלחמת הרשות 

  ? מדוע מלחמת הרשות נקראת מלחמה

יוצאי . מלחמה בהרגלי ובטבעי. שינוי זה דבר שדורש מלחמה. הסיבה לכ! היא שנדרש לצור! הנצחו� בה שינוי

המל! בשדה והארת . בחינת מלחמה. א! ג פה זה לא פשוט. מתו! רצו�, למלחמה הזאת מתו! אהבה והכרה בערכה

אי� הכוונה שהמל! אומר לנו תשארו " המל! בשדה"הרבי מדגיש באחת השיחות ש. יטהרפניו באי לתת לנו כח ל

מושיט לנו יד ועוזר לנו לזוז ' ה.  אלא המל! מתקרב ומאיר ובא לסייע למי שבא ליטהר. כמו שאת ע כל הגסות

/  לחוסר סבלנות/לרגזנות/ נטיה לשתלטנות: דוגמא. (קדימה ולהפרד מאחיזות מיותרות ודפוסי שאינ נכוני

  )וכיוב, לקמצנות / לעצבות

 בחירה של רשות/ סיפור על שינוי


