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בעם בוערים בינו
ה׳תש״ב] [תשרי

.‘תשכילף׳ מתי וכסילים כעם כוערים ״בינו

טפש. משמעה כסיל המילה ריק; משמעה ׳בער׳ המילה

 להגיע טפש יכול ואיך להבנה, להגיע ריקני אדם יכול איך להבין, צריך
להשכלה?

 ביכלתו ריקני, שיהיה כמה עד רוצה, כשהוא אחד שכל הוא, הענין אך
 להבין ביכלתו באמת, רוצה הוא אם טפש, שיהיה וככל התורה. להבנת להגיע
האלקי. השכל את אפילו היטב

 מישראל אדם ידע. לא בער איש אליעזת דר׳ בפרקי שכתוב מה זהו
 בוערים ״בינו ‘שנאמר בינה ילמדוהו ישראל חכמי בינה, למד ולא בער שהוא
בעם״.

 אותו ופגש רשב״י, את לפגוש הלך קדישא מהחבריא שאחד כתוב בזוהר^
 אמר זאת״. את יבין לא וכסיל ידע לא בער ״איש הפסוקה את מבאר כשהוא
.להתבונן משגיחים שאינם העולם בני הם שוטים כמה רשב״י:  הקב״ה, דרכי .

 לדעת? להם מפריע מי בעולם, וחיים קיימים הם מה על . . יודעים ואינם
 יודעים היו בתורה עסקו לו בתורה. עוסקים שאינם משום שלהם הטפשות

הקב״ה. דרכי

 הבנה והשגה, ישראל, בבני שיש ואמונה הבנה השגה, בין החילוק זהו
:5העולם אומות חכמי בחסידי שישנה ברוך־הוא העולם בבורא ואמונה

 הבנה היינו באלקות, מסוימת השגה יש העולם אומות חכמי לחסידי גם
 העולם בבורא מסוימת ואמונה העולם בריאת בענין מסוימת פילוסופית
העולם בריאת של באלקות וההבנה ההשגה כמו לא כלל זו אבל ברוך־הוא,

אדמו״ר]. כ״ק [הערת ב עה, ג חלק )3 ח. צד, תהלים )1
חפשי. בתרגום המאמרים ספר גם ראה זה מאמר לכללות

ז. צב, תהלים )4 קם. y תרפ״ג,
].568[ ג ע׳ רפד, דא״ח עם סידור ראה )5 אדמו״ר]. כ״ק [הערת יט בפרק )2
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 כפי ברוך־הוא, העולם בבורא הנכונה והאמונה זאת, מבינים ישראל שבני כפי
מאמינים. ישראל שבני

 השם נמצאים בהם, נקרא ברוך־הוא שהבורא הקדושים השמות בין
אלקים׳>. הקדוש והשם הוי׳ הקדוש

זה. בשם הנקרא של משמעותו ואת תוכנו את ומדגיש מבאר - שם

הטבע. ענין את מבטא אלקים שם

 הוי׳ שם הבורא; את מסתיר שהנברא הוא, בטבע ברא יתברך שה׳ הטבע
על־טבעי. קוראים אדם שבני מה הטבע, מן למעלה של הענין את מבטא

 אומות חכמי העולם: אומות חכמי וחסידי ישראל בני בין החילוק זהו
 את ברא ברוך־הוא שהבורא בכך ומאמינים הטבע ענין את מבינים העולם

מהטבע. למעלה הוא עצמו הטבע שגם מבינים ישראל ובני הכל,

 כל על רואים ישראל ובני על־טבעי הוא דבר, של לאמיתו עצמו, הטבע
 ״ויאמינו שכתומ כמו הוי׳ בשם ומאמינים פרטית, והשגחה אלקות ושעל צעד

 אין הוי׳ ובענין אלקים בשם רק המאמינים העולם אומות כחסידי לא בהוי״׳:
השגה. שום להם

 כפי לחכמה, - וטפש להבנה, - ריק אדם מגיע רצון על־ידי קיצור.
 שטבע המבינים ישראל בני בין החילוק זהו ובזוהר. אליעזר דר׳ בפרקי שנאמר

 רק ומאמינים המבינים העולם אומות וחסידי הוי׳, בשם ומאמינים אלקות הוא
אלקים. שם שהוא בטבע

ב.

זאת: להבין

 שה׳ אומרים הגוים כבודו״. השמים על הוי׳ גוים כל על ״רם נאמר**:
כי עבורו, והשפלה ירידה היא הארץ צבא על והממשלה מאוד, נעלה יתברך

 פרק התורה יסודי הלכות רמב״ם ראה )6
 רעז סימן דעה יורה ערוך שולחן ב. הלכה ו/

ב. סעיף

לא. יד, בשלח )7
ד. קיג, תהלים )8
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 ולכן יתברך, ה׳ אל יותר קרובים רוחניות, שזוהי שמים אבל גשמיות; זוהי
כבודו״. השמים ״על לדעתם,

 של באופן היא העולם שבריאת חושבים הם כי הוא, דעתם יסוד
 שהם בדברים הוא ועלול עילה השתלשלות יסוד שכן ועלול, עילה השתלשלות

לזה; זה ביחס

מהארץ, רוחניים יותר שהם שהשמים, העולם אומות חסידי סבורים לכן
 והנבראים הארץ אבל כבוד. הוא השמים על והשלטון יתברך, ה׳ אל בערך הם

 השליטה את מסר יתברך ה׳ כן ועל יתברך, ה׳ אל בערך אינם שלה הגשמיים
 ההשפעות כל יעברו שדרכם השלוחים יהיו שהם ומזלות, לכוכבים הארץ על

הגשמיות.

יבין״. ולא י״ה יראה לא ״ויאמרו אומרים^ שהם מה זהו

 ו׳לא הארץ, צבא על משגיח אינו יתברך שה׳ הוא יראה׳ ׳לא פירוש
 שהנבראים מה שכל היינו מקום; תופסים אינם התחתונים שמעשי פירושו יבין׳

 הדברים ידיעת כי לקב״ה, ידוע אינו רעים, דברים והן טובים דברים הן עושים,
יתברך. ה׳ לגבי מדי נחות דבר היא הגשמיים

ביעקב״. און הביט ״לא כתוב»'

 שישנם טובים הלא הדברים על מביט אינו יתברך שה׳ אמר הרשע בלעם
 ישראל, בני את אוהב יתברך שה׳ העצמית האהבה מצד ישראל, בני אצל
אהבה״. תכסה פשעים כל ״על שכתוב״ כמו

 הדברים שכל כיון הוא גם התבונן״, ולא און ״וירא ‘שכתובי למה הטעם
 העולם אומות כשחסידי אך יתברך, ה׳ אצל מקום שום תופסים אינם הללו

 דבר היא גשמיים בדברים והשגה שידיעה כפשוטו, כוונתם יבין׳, ׳לא אומרים
יתברך. ה׳ לגבי מדי נחות

 - ועלול עילה השתלשלות בדרך היא העולם שבריאת שיטתם יסוד אך
 עשה ‘הידועג כמאמר מאין, יש בדרך הוא העולם בריאת אופן כי מוטעה,

מ׳לא־דבר׳. דבר ברא יתברך ה׳ ישנו. - שאינו את

ז. צד, שם )9
כא. כג, בלק )10
יב. י, משלי )11

יא. יא, איוב )12
 [הערת ו משנה ב, פרק יצירה בספר )13

אדמו״ר]. כ״ק
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ערוך. אין הוא מאין, יש הבריאה יסוד

 יש בהשתלשלות, לזה. זה ויחם ערך כל להם אין הבריאה ומקור הנברא
 האין, לגבי ערך כל אין ליש מאין, יש ובבריאה העלול, לבין העילה בין ערך

מאין. יש ובריאה ועלול עילה בין חילוק עוד יש כך ובשל

 שהעלול והאופן לעילה, בערך הוא העלול ועלול, עילה בהשתלשלות
התחדשות; בדרך לא ממילא, בדרך הוא מהעילה נוצר

 בדרך אינו מהאין, היש התהוות אופן מאין, יש בבריאה כן שאין מה
האין. לגבי לגמרי חדש דבר התחדשות, בדרך אלא ממילא

 הברואים וכל הארץ ובמילא הוי׳ רם אומרים העולם אומות קיצור.
 אדם בני של והרעים הטובים המעשים את לדעת לבורא, מדי נחותים

 שהם בכך הטעות ומזלות. לכוכבים הבריאה כל את מסר והוא ולהנהיגם,
 בריאה בדרך זהו אך ועלול, עילה השתלשלות בדרך היא הבריאה כי סבורים

ענינים. בשני הוא והחילוק מאין, יש

ג.

זאת: להבין

 מעשה תמיד יום בכל בטובו ״המחדש יוצר: בברכת אומרים אנו
 רגע, בכל אלא יום, בכל רק אינו העולם את מחדש יתברך שה׳ זה בראשית״:

 של באופן ולא התחדשות של באופן שזהו ׳המחדש׳, אומרים אנו כך ועל
ועלול. עילה השתלשלות

 השפעה לה ויש לעלול קשר יש לעילה לזה, זה בערך הם ועלול עילה
להחיותו. בעלול מתלבשת העילה מתגלה, וכשהעלול העלול, גילוי על

 העלול שמציאות ולמרות מתגלה, שהוא קודם עוד בעילה נמצא העלול
 לגבי בתכלית שונה דרגה היא עצמאית, כמציאות מתגלה שהוא קודם בעילה
 הן שניהם, זאת, בכל עצמאית, כמציאות בדרגתו נעשה העלול שבו המצב

 אחת, מהות הוא הכל עצמאי, נעשה שהוא כפי והן בעילה קיים שהעלול כפי
בדרגה. אלא ביניהם חילוק ואין
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 ועלול ומעילה ומידות, שכל של ועלול מעילה ראיות: שתי כך על לנו יש
ודיבור: מחשבה של

 החמימות והיא בשכל, קיימות המידות ומידות, שכל של ועלול בעילה
טוב: הוא שהבין שהדבר מבין כשהוא חש שהוא

 מתעוררת עבורו, טוב שהדבר מבין שכשהוא במוחש, רואים שאנו כפי
 המידות היא הזו והחמימות חמימות, של בצורה במוח מסויימת תגובה אצלו

השכל. של

 המידות כי שבלב, למידות אופן בשום דומות אינן שבשכל המידות
 המידות והתפעלות טוב, הוא הדבר איך עצמו, מהדבר התפעלות הן שבשכל

טוב. לאדם שיהיה כך על הן שבלב

 הוא עצמו שהדבר זה ובין טוב, לו שיהיה זה בין מאוד גדול חילוק זהו
 שבשכל מהמידות לכן מידות, של אחת מהות הן שתיהן זאת עם - טוב

שבלב. המידות נעשות

 גילוי אלא זה שאין חידוש, זה אין בלב מידות שמתהוות שזה מובן מזה
גילוי. לידי כעת בא לכן, קודם מכוסה שהיה מה ההעלם;

ודיבור. מחשבה של ועלול עילה בהשתלשלות גם כך

 המחשבה הקדמת ללא במחשבה. לכן קודם היו מדבר שהוא הדיבורים
 ואחר־כך חושבים שתחילה הוא מסודר דיבור כי מסודר, דיבור להיות יכול לא

מדברים.

 שבענין, השכלי הרעיון את חושבים שתחילה הוא, המחשבה אופן
 נקבעות ואחר־כך במחשבה, הרעיון בא שבהם המילים אצלו נוצרות אחר־כך

 ההעלם גילוי אלא אינו שהדיבור כך בדיבור. זאת לבטא איך המילים אצלו
התחדשות. בכך שאין המחשבה, של

 עילה רגע. בכל שבו היצורים ואת העולם את מחדש יתברך ה׳ קיצור.
 לגמרי שונה הוא עצמאי, נעשה שכשהעלול למרות לזה, זה בערך הם ועלול
 רואים שאנו כפי שווה, המהות אבל העילה, בתוך כשהיה לכן, קודם מאשר

ומחשבה. ובדיבור ושכל, במידות
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ד.

בעילה. כלול שהוא כפי קיימת העלול שמהות ועלול, בעילה הוא זה בל

בעילה. נמצאת העלול שמהות ‘אומרים^

 לגמרי אחרת מציאות היא בפני־עצמו, מתגלה שהוא כפי העלול, מציאות
 את במוחש רואים שאנו כפי בעילה, נמצא שהוא כפי העלול מציאות לגבי

 חילוק קיים לכן שבלב. המידות למציאות שבשכל המידות מציאות בין החילוק
 מידות שנעשות רוחנית, היא השפעתן שבשכל שהמידות בהשפעתן, גם גדול
בלב.

 פעולה או ושנאה אהבה של גשמית בפעולה היא שבלב המידות השפעת
 הרהור, נקרא במחשבה הקיים שהדיבור ודיבור, במחשבה ובפרט אחרת,

אחת. היא המהות אך נפרדות, מציאויות שתי הן אלו דיבור, אינו שהרהור

 לשכל דומים אינם והיש האין מאין, יש בבריאה התחדשות. זו שאין מובן
פי ודיבור, מחשבה או ומידות שכל כי ודיבור, למחשבה או ומידות  אף־על־

 מזה זה נבדלים ואין יש ואילו אחת, היא המהות אך שונות, מציאויות שהם
במהותם. גם אלא שלהם, במציאות רק לא

 איננה מהאין היש התהוות במילא באין, כלול היה לא העולם של היש
 כפי ברוך־הוא, אין־סוף בכוח היא וההתהוות התחדשות, אלא ההעלם, גילוי

 ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכוחו לבדו הוא נשמתו־עדף* הרבי שאומר
עשה״. ה׳ חפץ אשר ״כל שנאמר־׳* כפי המוחלט,

 אין זה שעל יתברך, ה׳ ורצון חפץ מצד הוא ׳עשה׳, ההתהוות, ענין
כך. זה מדוע הסבר

 ורצון, חפץ של ענין אלא ושכל, חכמה של ענין אינו ההתהוות ענין
 בתחתונים**׳, דירה לו להיות הקדוש־ברוך־הוא נתאוה הידועל׳ כמאמר

בלבד. ורצון חפץ של ענין היא שההתהוות

ע׳ א, תקס״ג - הזקן אדמו׳׳ר מאמרי )14
שא.

 הקודש באגרת הזקן, לאדמו״ר הכוונה )15
אדמו״ר]. כ״ק [הערת כ סימן שלו,

ו. קלה, תהלים )16

 כ״ק [הערת טז נשא תנחומא, ראה )17
.19 הערה 60 ע׳ ולקמן אדמו״ר]

 תניא ו. יג, פרשה רבה, במדבר ראה )18
לו. פרק
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 והיש הפועל, כוח נקרא היש את המהווה האין - מאין יש בהתהוות
 כוח של התלבשות ע״י היא היש התהוות - נפעל נקרא מהאין המתהווה

תמיד; ביש להיות צריך והאין בנפעל, הפועל

 מהיש, בהעלם הוא האין ביש, מתלבש שהאין בהתלבשות גם אבל
מהנברא. הבורא והסתר העלם - ‘הידועה כמאמר

 כשהוא וגם ביש מתגלה שביש כשהאין שגם מאין, יש בבריאה הפלא זהו
 שהאין באופן רק הוא היש קיום שכן להתבטל. מוכרח היש מהיש, מסתלק

מהיש. בהתעלמות הוא האין שם גם אבל תמיד, בו נמצא

אחת, שלהן המהות נפרדות, מציאויות שתי שהן אף ועלול, עילה קיצור.
 - האין במהותם. גם אלא שלהם במציאויות רק לא נבדלים ויש אין אבל

 תמיד להיות מוכרח הפועל כוח ונפעל. גשמי - והיש הפועל, וכוח רוחני
הנפעל. מהיש נעלם להיות ומוכרח בנפעל,

ה.

 להבדיל, כמו, מלכות־שמים. קבלת־עול של הזמן הוא 20השנה ראש
 המלכות, עול את עצמם על מקבלים העם בגשמיות, מלך של העול בקבלת
יצוה. שהמלך מה כל לעשות

 על תשובה לעשות צריך השנה בראש קץ, לאין הבדלות להבדיל כך,
 של הרצונות בקיום שפגמו מה ועל הרעות, והמידות טובים הלא הדרכים כל

 מלכות־שמים, עול עצמו על ולקבל ברוך־הוא, הקדוש מלך־מלכי־המלכים
 מצוות ולקיים במתינות, בתפילה הרגשה ושתהיה תורה, ללימוד זמן לקבוע
ישראל. ואהבת טובות במידות עונג ושיהיה בחיות,

 אומרים אנשים תשכילו״, מתי וכסילים בעם בוערים ״בינו שכתוב מה זהו
 היא האמת אבל זאת, להבין להם קשה כי תורה דברי להבין יכולים שאינם
ברצונו. תלוי שהכל

ע׳ תער״ב/ - שהקדימו 'בשעה ראה )19
 ע׳ א, חלק קונטרסים ~ המאמרים ספר קפג.
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 (תש״ב) השנה לראש נכתב המאמר )20
אדמו״ר]. כ״ק [הערת



4בעם בוערים בינו 1

 ולקיים תורה ללמוד רצון בעצמו לעורר יהודי כל צריך השנה בראש
וברוחניות. בגשמיות ומבורכת טובה לשנה יזכו זה ובגין מצוות.

 טובים הלא הדברים על חרטה התשובה. עבודת ענינו השנה ראש קיצור.
 להשגה להגיע הוא יכול רצון, ידי על מצוות. ולקיים תורה ללמוד העול וקבלת

ביותר. הטובה ולהנהגה ביותר הגדולה


