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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈzLc˜Â'ּגֹו יׂשראל  ּבני ה ּדר ּוׁש1ּבת ֹו ויד ּוע  , ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְִֵֵַַָָ

ריׁש ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי זה  ּפס ּוק  ְִֵֵֶַָָעל 

ּכּמה 2ּפר ׁשתנּו ׁשם  ׁשּמד ּיק  ּפר ׁשה ), (החסידי'ׁשע  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מה  וגם  ,"ּתֹו" ל ׁשֹון מה ּו זה , ּבפס ּוק  ְְִִֶַַַָָּדּיּוקים 

ּכמ ֹו "קד ֹוׁש", ל ׁשֹון ֿ ּכן ּגם  ּבנזיר  ְְְִֵֶַָָָׁשּכת ּוב 

ּדּיּוקים .3ׁשּכת ּוב  וע ֹוד  ּגֹו', ּפרע  ּגּדל  יהיה  קד ׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

˙c˜e ונק ּדׁשּתי" ׁשּכת ּוב  ּדמ ּזה  ּבזה , ה ּבא ּור  ¿À«ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהמ ׁשכת  מ ּובן יׂשראל " ּבני ְְְְִֵֵֶַַָָָּבת ֹו

ּבני  ֿ ידי  על  היא  יׂשראל  ּבני ּבת ֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֻה ּקד ּׁשה 

ֿ ידי 4יׂשראל  על  וזה ּו "ּבת ֹוכם ", נמ ׁשכת  ׁשּלכן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

א ֹומרים  ׁשּיׂשראל  קד ּוׁשה  קד ֹוׁש5אמירת  קד ֹוׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ּכב ֹוד ֹו הארץ  כל  מלא  צבא ֹות  ה ' ונֹוסף 6קד ֹוׁש , ְְְְֶָָָָָָֹ

ל ֹומר  ׁשּממ ׁשיכים  ּכמ ֹו רביעי, ענין יׁשנֹו 5לזה  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

מתנּׂשאים  ּגד ֹול  ּברע ׁש ה ּקד ׁש וח ּיֹות  ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹ"והא ֹופ ּנים 

וא ֹומרים , מ ׁשּבחים  לע ּמתם  ה ּׂשרפים  ְְְְְְְִִִַַַָָָֻֻלע ּמת 

מ ּמק ֹומ ֹו" ה ' ּכב ֹוד  רביעי.7ּבר ּו ענין ׁשּזה ּו , ְְְְִִִִֶֶָָ

ּובפרט ּיּות  האדם , עב ֹודת  ּבכלל ּות  ה ּוא  זה  ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָוענין

איזֹוהי  האדם , ׁשּבעב ֹודת  ה "עב ֹודה " ּבקו ְֲֲִֵֶַַַָָָָָה ּוא 

ּתפ ּלה  זֹו ׁשּבּלב  ּבתפ ּלת 8עב ֹודה  א ֹומרים  ולכן , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבר ּו" ּכ ֿ ואחר  "קד ֹוׁש", ּפעמים  ׁשל ׁש יֹום  ְְִַַַָָָָָֹּכל 

מ ּמק ֹומ ֹו". ה ' ְְִּכב ֹוד 

ÔÈÚ‰Â'קד ֹוׁש' מ ּבחינת  למעלה  ּדה ּנה  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַַָָ

'קד ׁש' ּבחינת  מ ּלה 4יׁש ק ֹוד ׁש , ְִִֵֶֶַָֹ

מ ּבחינת 9ּבגרמיּה לגמרי ּומפר ׁש מב ּדל  ׁשה ּוא  , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻ

להמ ׁשי ה ּוא  האדם  עב ֹודת  ותכן ְְְְֲִֶַַַָָָָָֹהמ ׁשכה .
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לב .)1 כב , (אמור) ואילך.)2פרשתנו  א ה.)3לא, ו, ג.)4נשא לב , שם לקו"ת יוצר.)5ראה ג.)6בברכת ו, יחזקאל )7ישעי '

יב . א.)8ג, ב , א.)9תענית צד, זח "ג

    
אומר : ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש כי  אמור , פרשת השבוע, בפרשת נאמר 

ÈzLc˜Â אתקדש Bb'אני  Ï‡NÈ Èa CB˙a1Lec‰ Úe„ÈÂ , ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»««¿
'‰Bz ÈËewÏ'a ‰Ê ˜eÒt ÏÚ על הזקן  אדמו "ר  של  מאמרים ספר  «»∆¿ƒ≈»

המהווה  השירים) (ושיר  דברים במדבר , ויקרא, בחומשים התורה  פרשיות

באו  בו  אור ' 'תורה לספר  המשך 

בחומשים  התורה לפרשיות המאמרים

אסתר ) (ומגילת ושמות ≈LÈבראשית
התחלת  פרשת e˙Lt2ראש, »»»≈

אמור  פרשת  ∆ÚL'È„ÈÒÁ‰)«¬ƒƒהשבוע,
‰Lt כפי החסידית, הפרשה »»»

אור ' ב'תורה למאמרים לקרוא שמקובל 

התורה  פרשיות על  תורה' ),וב'לקוטי 
ÌL ˜i„nL הזקן nk‰אדמו "ר  ∆¿«≈»«»

ÌÈ˜eic לשון דיוקי  על  המבוססים ƒƒ
Ê‰,ותוכן  ˜eÒÙa היא אחת שאלה ¿»∆

,"CBz" ÔBLÏ e‰Ó משמעות מה «»
יתקדש  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש האמירה

'ונקדשתי  נאמר  ולא ישראל  בני  'בתוך '

ישראל ' הכתוב Ì‚Âבבני  כאן לשון  ¿«
שאלה  מעוררת »Ó‰'ונקדשתי '

ÈÊaבתורה e˙kLהמשמעות  ∆»¿»ƒ
ולא  להסתפר  לא עצמו  על  שקיבל 

להיטמא  ולא יין  ≈»ÔkŒÌbלשתות
e˙kL BÓk ,"LB„˜" ÔBLÏ3 ¿»¿∆»

,'Bb Út Ïcb ‰È‰È L„˜ ויש »…ƒ¿∆«≈∆«
בנזיר  האמור  הקדושה עניין  את להבין 

בפסוק  כאן  האמור  הקדושה עניין  ואת

ÌÈ˜eic'ונקדשתי ' „BÚÂ מדייק ¿ƒƒ
ב'לקוטי  זה במאמר  הזקן  אדמו "ר 

תורה'.

‰fÓc ,‰Êa e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆¿ƒ∆
Èa CB˙a ÈzLc˜Â" e˙kL∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈

"Ï‡NÈ'שה ואומר  מדייק והכתוב ƒ¿»≈
ישראל , בני  "בתוך " «ÔeÓיתקדש

˙ÎLÓ‰L וגילוי השראת ∆«¿»«
‰M„w‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  «¿À»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Ï‡NÈ Èa CB˙a¿¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
Ï‡NÈ Èa4, הגורמים שהם ¿≈ƒ¿»≈

והתגלות  המשכת את ופועלים

בתוכם  כתוצאה ÔÎlLהקדושה ∆»≈
ופעולתם  e‰ÊÂממעשיהם ,"ÌÎB˙a" ˙ÎLÓ את שגורמת הפעולה ƒ¿∆∆¿»¿∆

הקדושה  ישראל ,המשכת בני  בתוך  ˜„Le‰"בתוכם", ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«¿»
ÌÈÓB‡ Ï‡NiL5 לשון את שחרית בתפלת שמע קריאת בברכות ∆ƒ¿»≈¿ƒ

בישעיהו  ‰‡ıהכתוב ÏÎ ‡ÏÓ ˙B‡ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„»̃»»¿»¿…»»»∆
B„Bk6‰ÊÏ ÛÒBÂ פעמים מלבד , שלוש 'קדוש' ÔÈÚאמירת BLÈ ¿¿»»∆∆¿ƒ¿»
ÈÚÈ אומרים ישראל  ÓBÏופועלים,שבני  ÌÈÎÈLÓnL BÓk5 ¿ƒƒ¿∆«¿ƒƒ«

זו  ‰L„wבברכה ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â" שונות בדרגות שונים מלאכים ¿»«ƒ¿««…∆
הקודש' ו 'חיות 'אופנים' הנקראים

˙nÚÏ ÌÈ‡O˙Ó ÏB„b LÚa¿««»ƒ¿«¿ƒ¿À«
ÌÈÙO‰ קדוש' האומרים ,שהם «¿»ƒ

בפסוקים  (כאמור  קדוש' קדוש,

המרכבה  של  עניין  באותו  הקודמים

'שרפים  ישעיהו , שראה העליונה

לו ') ממעל  לעומת Ì˙nÚÏעומדים ¿À»»
הקודש השרפים, וחיות האופנים

Cea ,ÌÈÓB‡Â ÌÈÁaLÓ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
"BÓB˜nÓ '‰ „Bk7e‰fL , ¿ƒ¿∆∆

ÈÚÈ ÔÈÚ,קדוש' אמירת על  נוסף ƒ¿»¿ƒƒ
ידי  על  פעמים שלוש קדוש' קדוש,

השרפים.

‰Ê ÔÈÚÂ,קדוש 'קדוש, אמירת ¿ƒ¿»∆
כבודו ' הארץ כל  מלוא קדוש...

ממקומו ' ה' כבוד  'ברוך  ‰e‡והמענה
,Ì„‡‰ ˙„BÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»¬«»»»

˙eiËÙe יותרÂ˜a ‡e‰ ƒ¿»ƒ¿«
,Ì„‡‰ ˙„BÚaL "‰„BÚ"‰»¬»∆«¬«»»»
אבות  בפרקי  ז "ל  חכמינו  שכדברי 

עבודה  תורה, דברים משלושה מורכבת

(מצוות) חסדים וגמילות (תפילה)

על  בגמרא, ז "ל  חכמינו  וכמאמר 

בכל  'ולעבדו  שמע בקריאת הכתוב

laLלבבכם', ‰„BÚ È‰BÊÈ‡≈ƒ¬»∆«≈
‰lÙz BÊ8ÔÎÏÂ שאמירה מאחר , ¿ƒ»¿»≈

התפילה  עניין  של  התוכן  היא זו 

LÏL ÌBÈ Ïk ˙lÙ˙a ÌÈÓB‡¿ƒƒ¿ƒ«»»…
CkŒÁ‡Â ,"LB„˜" ÌÈÓÚt¿»ƒ»¿«««
,"BÓB˜nÓ '‰ „Bk Cea"»¿ƒ¿

ומבאר . שממשיך  כפי 

‰ÏÚÓÏ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿»
יותר  גבוהה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙בדרגה

'L„˜' ˙ÈÁa LÈ 'LB„˜'4, »≈¿ƒ«…∆
dÈÓ‚a ‰lÓ L„B˜9, מילה ∆ƒ»¿«¿≈

עצמה  נעלית קדושה e‰L‡בפני  ∆
‰ÎLÓ‰יותר , ˙ÈÁaÓ ÈÓ‚Ï LÙÓe ÏcÓ לרדת ו מכדי  נעלה À¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ««¿»»

הוא  אין  אך  קדושה, עליו  שנמשכה דבר  פירושו  "קדוש" כלומר  ולהתגלות.

הקדושה. עצמו  שהוא משמעו  "קודש" ואילו  הקדושה. עצמיות
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ב   .............................................   סדר הנחת תפילין)א
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  'ונקדשתי בתוך בני ישראל גוה "מאמר ד)ג

ה   ..............................  ח"מתש'ה  ,אייר' כ, פרשת אמורשבת 

ח "תשמ'ו אייר ה"א וט"י' ח, שיחות שני וחמישי ושני)ד

יא  ..................................................  ב"תעניות בה –

  ח "תשמ'ה פסח שני ,פרשת אמור' יום אשיחת )ה
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  אגרות קודש )לה
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פהר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לח
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ו    

הענינים , מ ּכל  ׁשּלמעלה  העליֹון' 'קד ׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבחינת 

ועד  ה ּנ"ל , קד ּׁשֹות  ׁשל ׁש ּבבחינת   ְְְְִִֶַַַַַָֹֻֻׁשּימש

ּבר ּו" הרביעית , ּבּבחינה  יֹותר  למ ּטה   ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּימש

ה ּמֹועדים  ּבענין ׁשה ּוא  ּוכמ ֹו מ ּמק ֹומ ֹו". ה ' ְְְְְֲִִִֶַַּכב ֹוד 

ׁשה ּוא 10(ׁשּבפר ׁשתנּו ה ּׁשּבת  ענין ׁשּיׁשנֹו ,( ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבגרמיּה" מ ּלה  "ק ֹוד ׁש ֿ קד ׁש,9ּבחינת  ׁשּבת  , ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

למ ּטה , זה  'קד ׁש' להמ ׁשי היא  האדם  ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹועב ֹודת 

הרגלים , ּכל  לפני נאמר  ה ׁשּבת  על  ה ּצּוּוי ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּלכן

קד ׁש" "מקראי רק  נקראים  ׁשענינם 11והרגלים  , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

למ ּטה  זה  'קד ׁש' ּבחינת  להמ ׁשי ּבׁשל ׁש12ה ּוא  ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹ

הרביעית , ּבּבחינה  יֹותר  ּבפרט ּיּות  עד  ְְְְִִִִִִֵַַָָָּבחינֹות ,

הרביעית  הרגל  ּבמעלת  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹוכ ּמבאר 

ׁשל ׁש מס ּפר  לג ּבי - ה ּמר ּכבה  .13ׁשל  ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

‰p‰Â, ּבפרט ּיּות האדם  ּבעב ֹודת  ׁשה ּוא  ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶַַָָָָ

המ ׁשכת  ּבכלל ּות  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ְְִֶֶֶַַַָָעל 

ּכזה  ּבאפן היא  ׁשההמ ׁשכה  למ ּטה , ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאלק ּות 

ּוכת ֹורת  למ ּטה . העליֹון' 'קד ׁש מ ּבחינת  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנמ ׁש

ה ּמּגיד  ז"ל 14הרב  חכמינּו מאמר  על  ה ּיד ּועה  ְֲֲִֵַַַַַַַָָָ

"מ ּמ למעלה  מה  ׁשּלמעלה 15"ּדע  ענינים  ׁשּכל  , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּוכתיב  האדם . עב ֹודת  ֿ ידי על  את 16נע ׂשים  ּגם  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ

ׁשל  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ׁשּכל  ּבל ּבם , נתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהע ֹולם 

אדם . ׁשל  ּבל ּבֹו ּתל ּוי העליֹונים , ְְִִֶֶָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

ּבכל  ההמ ׁשכה  אפן ה ּוא  ׁשּכן מ ּזה , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹונמצא 

הא ֹור ֹות  הרי  ׁשּבעצם  והינּו ׁשּלמעלה , ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָהע ֹולמ ֹות 

הענינים , מ ּכל  ּומפר ׁשים  מב ּדלים  הם  ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻֻׁשּלמעלה 
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היינו  מוגבלים,שלמטה, ונבראים ‰ÒÙ˜עולמות ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒƒ¿∆¿≈
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ז      

ׁשּימ ׁשכ ּו ּכדי וצמצ ּום  הפסק  להיֹות  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָֻוצרי

ל ׂשער ֹות  נמ ׁשל  זה  והפסק  ׂשער ֹות 17למ ּטה . ּכי . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשה ּמחין  הינּו ה ּמֹוחין, מ ּמֹותרי הן הרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאדם 

יכ ֹול  ה ּכלי ׁשאין ּכ ֿ ּכל  נעלה  ּבאפן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהם 

מ ּזה  ׁשּיצמח ּו ּכדי ֿ מק ֹום  מ ּכל  אבל  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָלהכילם ,

וכן  ה ּגל ּגלת . ׁשל  הפסק  ֿ ידי על  זה  הרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׂשער ֹות 

היא  מלמעלה  הא ֹור  ׁשהמ ׁשכת  למעלה , ְְְְְִִֶַַַַָָָָה ּוא 

ה ּקו  ּכ ֿ אחר  נע ׂשה  ֿ יד ֹו ׁשעל  צמצ ּום , ֿ ידי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָעל 

ּומצמצם  קצר  קו .18ׁשה ּוא  ְְֶַָָָֻ

‰Êe ּגּדל יהיה , "קד ׁש ּבנזיר  ׁשּכת ּוב  מה  יּובן »∆ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

רא ׁשֹו" ׂשער  ׁשּי19פרע  ה ּקד ּׁשה  ׁשענין , ְְְִֶֶַַַַַָָֹֻ

העליֹונה  ה ּקד ּׁשה  המ ׁשכת  ּכי ה ּׂשער ֹות . ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻלענין

היא  הרי הענינים , מ ּכל  למעלה  ׁשהיא  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּלמעלה ,

קד ּׁשת  והרי ׂשער ֹות . ּבבחינת  צמצ ּום  ֿ ידי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻעל 

הענינים , מ ּכל  ׁשּלמעלה  ּכזֹו קד ּׁשה  היא  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֻה ּנזיר 

רא ׁשֹו" על  אלקיו "נזר  מ ּלׁשֹון ה ּוא  'נזיר ' ,20ּכי ְֱִִִֵֶַָָֹֹ

ׁשּלמעלה  ּומ ּקיף  נזר  ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהינּו

"על  נמ ׁש ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְְְִִִֵֵַַַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ׂשער ֹות . ּבחינת  ֿ ידי על  ׁשּזה ּו ְְְִֵֶֶַַָֹרא ׁשֹו",

‰Êe הרמ ּב"ם ׁשּכתב  מה  ֿ ּכן ּגם  לבאר  יׁש »∆ְְֵֵֵֶַַַַַָָָ

נזיר ּות  ליֹום 21ּבהלכ ֹות  הרמ ּב"ם  [ּבׁשע ּור  ְְְְְְִִִַַָ

ּג נזיר  היה  לא  ׁשּׁשמ ׁשֹון היה זה ] וכיצד  מ ּור , ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּומ ּתר  ּבתגלחת , ואס ּור  ּביין אס ּור  היה  ְְְְִִִַַַָָָָָֻּדינֹו:

ּדאפ ׁשר  ה ּוא , הענין ּומ ׁשמע ּות  למתים . ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלה ּטמא 

טמאה  א ּסּור  ּבלי נזיר ּות  ׁשל  מציא ּות  ְְְְְִִִִִֶֶֶָֻׁשּתהיה 

ענין  ע ּקר  ּכי מ ּובן, ה ּנ"ל  ֿ ּפי ועל  ְְְִִִִִֵַַַַַָלמתים .

ׂשער ֹות , עם  ה ּקׁשּור  ּתגלחת  א ּסּור  ה ּוא  ְְְִִִִַַַַָָה ּנזיר ּות 

להיֹות  צריכה  ׁשהרי לזה , ׁשּי יין א ּסּור  ענין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוגם 

הענין  אצל ֹו יהיה  ׁשּלא  מ ּזה  מיחדת  ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָֹֻזהיר ּות 

מ ּיין  ה ּזהיר ּות  ולכן ואביה ּוא , נדב  אצל  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה 
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ÌeˆÓˆÂ והסתר eÎLÓiLוהעלם È„k ויתגלו וירדו  שלמעלה האורות ¿ƒ¿¿≈∆À¿¿

‰Ê ˜ÒÙ‰Â .‰hÓÏ שהארה כדי  העצמי , ֿ סוף האין  האור  ממנו של  ¿«»¿∆¿≈∆
למטה, BÚNÏ˙תומשך  ÏLÓ17 צמיחה בהם ויש מהאדם חלק שהם ƒ¿»ƒ¿»

ביותר . מצומצמת היא שבהם החיות אבל  לגדלות BÚN˙מקטנות Èkƒ«¬
È˙BnÓ Ô‰ È‰ Ì„‡‰ הקצה »»»¬≈≈ƒ¿≈

של  ‰eÈוהשיריים ,ÔÈÁBn‰«ƒ«¿
ŒÏk ‰ÏÚ ÔÙ‡a Ì‰ ÔÈÁn‰L∆«…ƒ≈¿…∆«¬∆»

ÈÏk‰ ÔÈ‡L Ck השערות של  «∆≈«¿ƒ
ÌÏÈÎ‰Ï ÏBÎÈ כלי הם השערות כי  »«¬ƒ»

המוחין , אור  את מהכיל  «¬‡Ïשקטן 
‰fÓ eÁÓˆiL È„k ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆

המוחין  Ê‰משיירי  È‰ ˙BÚN¿»¬≈∆
˙ÏbÏb‰ ÏL ˜ÒÙ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈∆«À¿…∆

המוח  בין  והמעבר הנמצאת  לשערות

השערות  אל  מהמוח והחיות האור  של 

של  וצמצום הפסק הוא הגולגולת דרך 

לאחר  לשערות שבא ומה והחיות האור 

מועטת, הארה הוא והצמצום ההפסק

השערות  שאותה ומצומצמת מוגבלת

להכיל . יכולות כן 

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎÂ באלוקות, ¿≈¿«¿»
B‡‰ ˙ÎLÓ‰L הנעלה האלוקי  ∆«¿»«»

העצמי  למטה ÏÚÓÏÓ‰"קודש" ƒ¿«¿»
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ומיעוט ƒ«¿≈ƒ¿

הצמצום על B„ÈŒÏÚLהאור , ידי  ∆«»
ֿ סוף  האין  באור  ∆¬»NÚ‰הראשון 

CkŒÁ‡ הצמצום שאחרי  לאחר  «««
חזר  ֿ גבול  הבלי  האור  של  והסילוק

בקבלה  כמבואר  מצומצם, אור  והאיר 

אור  נעשה ומועט ‰Âwוחסידות, אור  ««
דק  קו  ˜ˆכמו  Â˜ ‡e‰L מוגבל ∆«»»
ÌˆÓˆÓe18 הארה רק בו  שיש ¿À¿»

ֿ סוף. מהאין  מועטת

‰Êe אודות לעיל  המבואר  פי  על  »∆
והמשכת  "קודש" בחינת המשכת

"קדוש" e˙kLבחינת ‰Ó ÔeÈ»«∆»
ÚÙ Ïcb ,‰È‰È L„˜" ÈÊa¿»ƒ»…ƒ¿∆«≈∆«

יספר  BL‡"את ולא ÚN19, ¿«…
ÔÈÚÏ CiL ‰M„w‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿À»«»¿ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ Èk .˙BÚO‰«¿»ƒ«¿»«
,‰ÏÚÓlL ‰BÈÏÚ‰ ‰M„w‰«¿À»»∆¿»∆¿«¿»

העצמי  "קודש" È‰L∆ƒ‡בחינת
,ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ בעולמות מהתגלות למעלה היא עצמה מצד  ¿«¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ

שלה  ההמשכה ולכן  למטה, גילוי  לידי  ולבוא לרדת שייכת ולא ≈¬‰Èונבראים
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ביותר BÚN˙גדול  ˙ÈÁa השערות כמו  ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»

ומצומצמת. מועטת חיות רק בהם ‰È‡שיש ÈÊp‰ ˙M„˜ È‰Â«¬≈¿À««»ƒƒ
,ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL BÊk ‰M„˜ שמשמעו "קדוש" בחינת כמו  ¿À»»∆¿«¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ

בעצם, ומובדל  'ÈÊ'קדוש Èkƒ»ƒ
ÏÚ ÂÈ˜Ï‡ Ê" ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿≈∆¡…»«

"BL‡20˙ÈÁa ‡e‰L eÈ‰ , …«¿∆¿ƒ«
Ê ועטרה כמו הנמצא ÛÈwÓeכתר  ≈∆«ƒ

בפנימיות  ונמשך  יורד  ולא מלמעלה

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL והרי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
נמשך  האור  השתלשלות' ב'סדר 

פנימי ,מדרגה  באופן  »¿ŒÛ‡Âלדרגה
ÔÎŒÈtŒÏÚ של מעלתו  גודל  למרות «ƒ≈
אלקיו " BL‡","נזר  ÏÚ" CLÓƒ¿»«…

שהתחלתו  השתלשלות' 'סדר  לתוך 

ÈÁa˙ב'ראש' È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈¿ƒ«
.˙BÚN¿»

‰Ó ÔkŒÌb ‡Ï LÈ ‰Êe»∆≈¿»≈«≈«
˙BÎÏ‰a Ì"aÓ‰ ˙kL∆»«»«¿«¿ƒ¿

˙eÈÊ21Ì"aÓ‰ eÚLa] ¿ƒ¿ƒ»«¿«
ÔBLÓML [‰Ê ÌBÈÏ הגיבור‡Ï ¿∆∆ƒ¿…
,eÓb ÈÊ ‰È‰ גדרי כל  לפי  »»»ƒ»

‰È‰ההלכה, :BÈc ‰È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«»»ƒ»»
eÒ‡ לשתותeÒ‡Â ÔÈÈa »¿«ƒ¿»

,˙ÁÏ‚˙a נזיר כמו zÓeכל  ¿ƒ¿««À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡Óh‰Ï נזיר שכל  אף ¿ƒ»≈¿≈ƒ

להיטמא. ‰ÔÈÚאסור  ˙eÚÓLÓe«¿»»ƒ¿»
LÙ‡c ,‡e‰ ייתכן‰È‰zL ¿∆¿»∆ƒ¿∆

eq‡ ÈÏa ˙eÈÊ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‰‡ÓË הלכה פי  שעל  אף À¿»¿≈ƒ

נזיר  של  מההגדרה חלק הוא זה איסור 

יתכן . זה איך  תמוה ולכאורה

wÚ Èk ,ÔeÓ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««»ƒƒ«
eq‡ ‡e‰ ˙eÈÊp‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ
,˙BÚN ÌÚ eLw‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»ƒ¿»
של  הצמצום עניין  הם השערות כי 

'נזר  לנזירות, ששייך  הנעלה האור 

‡eqאלוקיו ', ÔÈÚ Ì‚Â שתיית ¿«ƒ¿«ƒ
‰ÎÈˆ È‰L ,‰ÊÏ CiL ÔÈÈ«ƒ«»¿∆∆¬≈¿ƒ»
‰fÓ ˙„ÁÈÓ ˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ∆

BÏˆ‡ ‰È‰È ‡lL הנזיר אצל  ∆…ƒ¿∆∆¿
„ Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»»≈∆»»

‡e‰È‡Â, יין שתויי  למקדש ‰eÈ‰f˙שנכנסו  ÔÎÏÂ הנזיר ÔÈiÓשל  «¬ƒ¿»≈«¿ƒƒ«ƒ
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ח    

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּכמ ֹו מיחד , ּבאפן אמר ּו22היא  ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻ

ֿ ּכן 23חכמים  ֿ ׁשאין מה  יקרב , לא  ל ּכרם  סביב  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ענין  לעצם  ׁשּי זה  אין מ ּטמאה  ה ּזהיר ּות  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻענין

וע ֹוד  נֹוספת . ודר ּגה  נֹוסף  ּדבר  זה ּו א ּלא  ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָה ּנזיר ּות ,

ׁשל  ׁשע ּור  לאיזה  ׁשּי ה ּוא  יין א ּסּור  ׁשּגם  ְִִִֵֶֶֶַַַָֹזאת ,

אס ּור  הרי  ּתגלחת  א ּסּור  ּבענין ֿ ׁשאיןּֿכן מה  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָיין,

מ ּובן  ה ּדבר  וטעם  אחת . ׂשערה  אפיל ּו ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָלג ּלח 

לג ּדּול  ׁשּי ה ּנזיר ּות  ענין ּכל  ּכי ה ּנ"ל , ֿ ּפי ְְְִִִִִַַַַַַָָעל 

ּביֹותר  נעלית  המ ׁשכה  על  מר ּמז ׁשּזה  ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָה ּׂשער ֹות ,

כ ּו'. צמצ ּום  ֿ ידי על  ְְְִִֵֶֶַַה ּנמ ׁשכת 

ÌÓ‡ להיֹות צריכה  האדם  ׁשעב ֹודת  מ ּכיון »¿»ְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חפ ׁשית , ּובחר ּת24ּבבחירה  ְְְְִִִֶַָָָָָ

ה ּנזיר  ׂשער ֹות  ענין ׁשּיׁשנֹו ּכׁשם  הרי לכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבח ּיים ,

ֿ זה   ּדר ֿ על  ּביֹותר , נעלית  קד ּׁשה  המ ׁשכת  ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשה ּוא 

ערוה " ּבא ּׁשה  "ׂשער  ענין אס ּור 25יׁשנֹו ׁשּלכן , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

מ ּזה   ׁשּימש אפ ׁשר  ּכי ה ּׂשער ֹות , ג ּלּוי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּיהיה 

לחיצ ֹונים  ׁשההמ ׁשכה 26יניקה  מ ּכיון ואדר ּבה , . ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

למ ּטה  ּכׁשּנמ ׁש הרי ּביֹותר , עליֹון מ ּמק ֹום  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהיא 

וכ ּמבאר  יֹותר , ּגד ֹולה  יניקה  מ ּזה  ׁשּתהיה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאפ ׁשר 

צדק ' ל 'צמח  ה ּמצ ֹות ' ּב'ספר  זה  ענין 27ּכל  וה ּנה  . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּכמ ֹו "קד ֹוׁש", ּבבחינת  ההמ ׁשכה  ה ּוא  ְְְִִַַַַַָָָה ּנ"ל 

ה ּכּונה  ּתכלית  אמנם  ּגֹו'. יהיה " "קד ׁש ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכת ּוב 

"קד ֹוׁש", ּבחינֹות  ׁשל ׁש ּבכל   ׁשּימש ּכּנ"ל , ְְְִִֶַַַָָָֹֻהיא 

מ ּמק ֹומ ֹו", הוי' ּכב ֹוד  ּבר ּו" לבחינת  ְְְְֲִִִַַָָָועד 

מעלה  מ ּלׁשֹון "מק ֹום " רק  ולא  מק ֹום , ְְְֲִִִַַַָָָֹּבבחינת 

ּבזמן 28ּומדרגה  וגם  ּכפ ׁשּוט ֹו, ּב"מק ֹום " א ּלא  , ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשּנּויים  א ֹו זמ ּנים " "סדר  ּבחינת  רק  לא  ְְְִִִִִֵֶַַַֹּכפ ׁשּוט ֹו,

מ ּמׁש. זמן ּבבחינת  א ּלא  ּבזה , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוכ ּיֹוצא 

ÔÈÚ‰Â ה ּפׁשּוט ה ּפר ּוׁש ה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  ¿»ƒ¿»ֲִֵֵַַַַָָָָ

יׂשראל " ּבני ּבת ֹו "ונק ּדׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַָָּבּפס ּוק 

ה ּׁשם  ק ּדּוׁש על  ה ּצּוּוי ענין 29ה ּוא  ּדהינּו , ְְְִִִֵַַַַַ
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ואילך). ב  (קד, פ "ח .)28מצורע  ח "א מו"נ רפ "ה.)29ראה יסוה"ת הל' רמב "ם ב . עד, סנהדרין

    
Ì"aÓ‰ ˙kL BÓk ,„ÁÈÓ ÔÙ‡a ‡È‰22ÌÈÓÎÁ eÓ‡23 ƒ¿…∆¿À»¿∆»«»«¿«»¿¬»ƒ

שאפילו  כך  כדי  עד  יין  לשתיית יבוא שלא עצמו  את לגדור  צריך  שהנזיר 

,˜È ‡Ï ÌkÏ ÈÒ בו שיש מהכרם רחוקה אחרת, בדרך  ילך  אלא »ƒ«∆∆…ƒ¿«
CiLענבים  ‰Ê ÔÈ‡ ‰‡ÓhÓ ˙eÈ‰f‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿ƒƒÀ¿»≈∆«»

e‰Ê ‡l‡ ,˙eÈÊp‰ ÔÈÚ ÌˆÚÏ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ∆»∆
˙ÙÒB ‰b„Â ÛÒB c ולכן »»»¿«¿»∆∆

איסור  ללא נזירות להיות יכולה

‡eqטומאה. ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ
ÊÈ‡Ï‰שתיית CiL ‡e‰ ÔÈÈ«ƒ«»¿≈∆
eÚLמסויימת ÔÈÈ,כמות ÏL ƒ∆«ƒ

eq‡ ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿«ƒ
˙ÁÏ‚z הנזיר של  ‰Èהשערות ƒ¿««¬≈

‰ÚN eÏÈÙ‡ Ál‚Ï eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»»
c‰ ÌÚËÂ .˙Á‡ יש שבנזיר  ««¿«««»»

תספורת  איסור  על  מיוחד  דגש

בשתיית  הזהירות מאשר  יותר  השערות

טומאה, ובאיסור  ÈtŒÏÚיין  ÔeÓ»«ƒ
˙eÈÊp‰ ÔÈÚ Ïk Èk ,Ï"p‰««ƒ»ƒ¿««¿ƒ
‰fL ,˙BÚO‰ Ïec‚Ï CiL«»¿ƒ«¿»∆∆

'שערות' ÏÚהמושג  ÊnÓ¿«≈«
˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ שמצד «¿»»«¬≈¿≈

מקום  ומכל  מגילוי  למעלה היא עצמה

ותהיה  תתגלה שכן  לגרום אפשר 

למטה ‰ÎLÓp˙המשכה מלמעלה «ƒ¿∆∆
.'eÎ ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿

Ì„‡‰ ˙„BÚL ÔÂÈkÓ ÌÓ‡»¿»ƒ≈»∆¬«»»»
‰ÈÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

˙ÈLÙÁ עצמו האדם BÓkשל  , »¿ƒ¿
e˙kL24 ֿ ֿ ברוך  שהקדוש בתורה ∆»

דרכים  שתי  האדם בפני  נותן  הוא

הוא  ÔÎÏוהציווי  ,ÌÈiÁa zÁe»«¿»««ƒ»≈
È‰˙BÚN ÔÈÚ BLiL ÌLk ¬≈¿≈∆∆¿ƒ¿««¬

‰M„˜ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ÈÊp‰«»ƒ∆«¿»«¿À»
‰ÊŒCcŒÏÚ ,˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈«∆∆∆

BLÈ הקדושה היפך  של  ÔÈÚבצד  ∆¿ƒ¿«
"‰ÂÚ ‰M‡a ÚN"25, ≈»¿ƒ»∆¿»

Èel‚ ‰È‰iL eÒ‡ ÔÎlL∆»≈»∆ƒ¿∆ƒ
˙BÚO‰,האשה ‡LÙשל  Èk «¿»ƒ∆¿»

ÈÈ˜‰ייתכן  ‰fÓ C˘ÓiL תוספת ∆À¿«ƒ∆¿ƒ»
שמחוץ ÌÈBˆÈÁÏ26חיות הכוחות «ƒƒ

הקדושה. דווקא a„‡Â‰,לגבול  ¿«¿«»
‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkÓ שאחרי ƒ≈»∆««¿»»

לעיל , כמבואר  ב'שערות', באה ˙BÈa,הצמצום ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ ‡È‰ƒƒ»∆¿¿≈

CLÓpLk È‰ כך כל  נעלה ‡LÙאור  ,‰hÓÏ יתכן‰fÓ ‰È‰zL ¬≈¿∆ƒ¿»¿«»∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆
‰˜ÈÈחיות ˙BÈתוספת ‰ÏB„b,'ל 'חיצונים‰Ê Ïk ‡nÎÂ ¿ƒ»¿»≈¿«¿…»»∆

'˜„ˆ ÁÓˆ'Ï '˙Bˆn‰ ÙÒ'a27.' מצותיך 'דרך  גם הנקרא ¿≈∆«ƒ¿«∆«∆∆
Ï"p‰ ÔÈÚ ‰p‰Â שלמעלה אלוקות של  למטה מלמעלה ההמשכה ¿ƒ≈ƒ¿»««

‰‰ÎLÓ‰מהעולמות, ‡e‰ של ««¿»»
העצמי  קודש "קודש", בחינת

BÓk ,"LB„˜" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»¿
e˙kL בנזיר"‰È‰È L„˜" ∆»»…ƒ¿∆

‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ÌÓ‡ .'Bb»¿»«¿ƒ««»»ƒ
C˘ÓiL ,Ï"pk זו נעלית בחינה ««∆À¿«

אלא  "קדוש" של  אחת בבחינה רק לא

"LB„˜" ˙BÈÁa LÏL ÏÎa¿»»…¿ƒ»
"קדוש, לעיל  הנזכר  הכתוב כלשון 

קדו  צבאות",קדוש, ה' שהאור ÚÂ„ש ¿«
יבוא  מעולמות שלמעלה העליון 

גם Bk„ויומשך  Cea" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»¿
˙ÈÁa ,"BÓB˜nÓ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
"ÌB˜Ó" ˜ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó»¿…«»

‰‚„Óe ‰ÏÚÓ ÔBLlÓ28, ולפי ƒ¿«¬»«¿≈»
ברוחניות, מקום הוא 'מקום' «∆‡l‡זה

"ÌB˜Ó"a גשמיÌ‚Â ,BËeLÙk ¿»ƒ¿¿«
˙ÈÁa ˜ ‡Ï ,BËeLÙk ÔÓÊaƒ¿«ƒ¿…«¿ƒ«

"ÌÈpÓÊ „Ò" ויהי' הכתוב על  ≈∆¿«ƒ
סדר  שהיה 'מלמד  במדרש, נאמר  ערב'

כך  על  ומוסבר  לכן ', קודם זמנים

לא  אכן  הבריאה שלפני  בחסידות

המוכרות  בהגדרות זמן  מציאות הייתה

'זמן ' היה כן  אבל  הזה, בעולם לנו 

שמבואר  (וכפי  דקה יותר  במשמעות

מצות  מצוותיך ', ב'דרך  בפרטיות

אלוקות) של ‡Bהאמנת במובן  'זמן '

ÌÈÈepL אחר למצב אחד  ממצב ƒƒ
‡l‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ הכוונה ¿«≈»∆∆»

יומשך  מעולמות שלמעלה שהאור 

LnÓ ÔÓÊ ˙ÈÁa ההגדרות לפי  ƒ¿ƒ«¿««»
הזה. בעולם זמן  של 

ÔÈÚ‰Â ביטוי לידי  בא שהוא כפי  ¿»ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„BÚa,'ה את העובד  «¬«»»»

˜eÒta ËeLt‰ Let‰ ‰p‰ƒ≈«≈«»«»
"Ï‡NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

המאמר  פותח ÏÚשבו  Èeev‰ ‡e‰«ƒ«
ÌM‰ Lec˜29ÔÈÚ eÈ‰c , ƒ«≈¿«¿ƒ¿«

LÙŒ˙ÈÒÓ.'בה האמונה על  חייו  את למסור  מוכן  ‡Óשיהודי  È‰Â ¿ƒ«∆∆«¬≈¿…»
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ט      

ּבּתניא  מבאר  והרי ֿ נפ ׁש. ה ּתֹורה 30מסירת  ׁשעסק  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מ ּמׁש. ֿ נפ ׁש מסירת  ענין ה ּוא  ּבכלל  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָוה ּמצ ֹות 

ּבני  ּבת ֹו ה ּקד ּׁשה  המ ׁשכת  ענין ׁשּכלל ּות  ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻונמצא 

ה ּתֹורה  עסק  ּכלל ּות  ֿ ידי על  ה ּוא  ְְְִֵֵֵֶַַָָָיׂשראלף 

ּבּמׁשנה  ׁשא ֹומרים  מה  ּגם  וזה ּו לאחרי 31ּומצ ֹות . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

את  לזּכֹות  ה ּקּב"ה  רצה  אב ֹות ': 'ּפרקי ְְִִֵֶַַָָָָָל ּמּוד 

ׁשעל ֿ ּומצ ֹות . ּתֹורה  להם  הר ּבה   לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל ,

את  "לז ּכֹות  נע ׂשה  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ר ּבּוי ְְְֲִִֵֶַַַָָידי

ּביֹותר . נעלה  ּבאפן וה ּבר ּור  ה ּזּכּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹיׂשראל ",

ּבּתניא  ּכּמבאר  יׂשראל , לכל  ׁשּי זה  32וענין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּכר ּמֹון  מצ ֹות  ׁשּמלא  ּומי ׁשּבּקּלים  קל  הרי 33ׁשּגם  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ל ֹומר  ויׁש ה ּׁשם . ק ּדּוׁש על  נפ ׁשֹו מ ֹוסר  ְְִֵֵֵַַַַה ּוא 

"ּתֹוכ ֹו הרי ּכר ּמֹון" מצ ֹות  ׁש"ּמלא  ֿ ידיֿזה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָׁשעל 

זרק " קל ּפת ֹו - אכל  הר ּמֹון) ׁשּמב ּטל 34(ׁשל  הינּו , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּופנימ ּיּות ֹו, ּתֹוכ ֹו על  ה ּמכ ּסים  ה ּלב ּוׁשים  ְְְִִִִֶַַַַאת 

מביא  זה  הרי ׁשּלֹו, ֿ נפ ׁש ּבמסירת  ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַׁשּזה ּו

ּכזה  ּבאפן ֿ ּכן ּגם  מ ּלמעלה  ה ּקד ּוׁשה  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלהמ ׁשכת 

ׁשּום  ּבלי זרק ", "קל ּפת ֹו ּבבחינת  ְְְִִִִֶַַָָׁשה ּוא 

עיני והיּו מ ֹורי ע ֹוד  יּכנף  "ולא  ְְְִִֵֵֶֶָָֹלב ּוׁשים ,

"מ ֹורי את  א ֹותי"35ר ֹוא ֹות  ידע ּו ּכּלם  "ּכי ,36, ְִִֵֶֶָֻ

חד ', 'ּכּוּלא  הם  ה ּנברא  וה ּיׁש האמ ּתי ׁשה ּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועד 

ה ּזהר ' ּב'בא ּורי .37ּכּמבאר  ְְֵֵַַַָֹֹ

È„ÈŒÏÚÂ ּכּמבאר א ּלּו, ענינים  ּבכל  העסק  ¿«¿≈ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכּמבאר  נׂשיאינּו, ר ּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵַַָֹּבדר ּוׁשי

ּכּמה  עם  אר ֹו ּבדר ּוׁש ׁשם , ּתֹורה ' ְְִִִֵַָָָָּב'ל ּקּוטי

ע ֹוד  יׁש ּכ ֿ ואחר  וכ ּו', ּבא ּורים  ועם  ְְְְִִִִֵֵַַַסעיפים 

נׂשיאינּו מר ּבֹותינּו על 38ּבא ּורים  מיּסדים  ּׁשּכּלם  ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ

על  מיּסדים  ׁשּכּלם  יֹותר , ּולמעלה  זה , ְְְְִֵֶֶַַָָָֻֻּדר ּוׁש
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א).)30 (נח , ספ "ג.)31פמ "א בסופה.)33פי "ח .)32מכות ב .)34חגיגה טו, פל"ו.)35שם תניא וראה כ. ל, ירמי ')36ישעי '

לג. ג.)37לא, מג, בשלח  - פרשתנו )38לאדהאמ "צ  אוה"ת ואילך. תרפא ע ' ח "ב ) (ויקרא פרשתנו אדהאמ "צ  מאמרי  ראה

ועוד. ואילך. ב  קנג, להצ "צ  סהמ "צ  ואילך. תתכט  ע ' ח "ג) (ויקרא

    
‡Èza30Œ˙ÈÒÓ ÔÈÚ ‡e‰ ÏÏÎa ˙Bˆn‰Â ‰Bz‰ ˜ÒÚL ««¿»∆≈∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«

LnÓ LÙ עניין כן  גם הוא והתפילה והמצוות התורה "ועסק לשונו : וזה ∆∆«»
כ  ממש נפש שאינה מסירת שנה שבעים לה במלאות הגוף מן  בצאתה מו 

התורה  באותיות ומלובשת מיוחדת מחשבתה אלא הגוף בצרכי  מהרהרת

."... eÏÏkL˙והתפילה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»
CB˙a ‰M„w‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿À»¿
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¿≈
˙BˆÓe ‰Bz‰ ˜ÒÚ ˙eÏÏk¿»≈∆«»ƒ¿
ה' קידוש על  נפש במסירות רק ולא

כפשוטו .

ÌÈÓB‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿ƒ
‰Lna31 לומר ÈÁ‡Ïשנוהגים «ƒ¿»¿«¬≈

‰ˆ :'˙B‡ È˜t' „enÏƒƒ¿≈»»»
,Ï‡NÈ ˙‡ ˙BkÊÏ ‰"aw‰«»»¿«∆ƒ¿»≈
‰Bz Ì‰Ï ‰a‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»»∆»

.˙BˆÓe המשנה דברי  את לפרש ויש ƒ¿
˙BˆÓe ‰Bz‰ Èea È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»ƒ¿
,"Ï‡NÈ ˙‡ ˙BkÊÏ" ‰NÚ«¬»¿«∆ƒ¿»≈

Cekf‰ העידוןea‰Â הפרדת «ƒ¿«≈
לקדושה והעלאתו  מהרע ∆…¿ÔÙ‡aהטוב

˙BÈa ‰ÏÚ בדומה זה והרי  «¬∆¿≈
ומצוות  תורה ֿ ידי  שעל  לעיל  לאמור 

העליונה  הקדושה את למטה ממשיכים

'ונקדשתי '. הציווי  את ומקיימים

‰Ê ÔÈÚÂ הקדושה המשכת של  ¿ƒ¿»∆
Ï‡NÈ,בעולם ÏÎÏ CiL«»¿»ƒ¿»≈

‡Èza ‡nk32Ï˜ ÌbL «¿…»««¿»∆««
˙BˆÓ ‡ÏnL ÈÓe ÌÈlwaL∆««ƒƒ∆»≈ƒ¿

ÔBnk33 בגמרא ז "ל  חכמינו  כדברי  ¿ƒ
של  [אש] אור  אין  לקיש, ריש "אמר 

 ֿ קל  ישראל  בפושעי  שולטת גיהנם

הזהב  מזבח מה הזהב, ממזבח וחומר 

כמה  זהב, דינר  כעובי  אלא עליו  שאין 

פושעי  בו , שולטת האור  אין  שנים

דכתיב  כרימון , מצוות שמלאין  ישראל 

רקתך  תקרי  אל  רקתך , הרמון  כפלח

וכמה" כמה אחת על  שבך , רקנין  אלא

ÏÚ BLÙ ÒBÓ ‡e‰ È‰¬≈≈«¿«
ŒÏÚL ÓBÏ LÈÂ .ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿≈«∆«

È‰ "ÔBnk ˙BˆÓ ‡Ïn"L ‰ÊŒÈ„È שרבי כך  על  ז "ל  חכמינו  כדברי  ¿≈∆∆»≈ƒ¿¿ƒ¬≈
אבויה בן  מאלישע תורה למד  מאיר  ÏÎ‡ (ÔBn‰ ÏL) BÎBz"∆»ƒ»«

"˜Ê B˙tÏ˜34eÈ‰ פירושו , הפרי , על  המכסה ה'קליפה', זריקת ¿ƒ»»««¿

e‰fL ,B˙eiÓÈÙe BÎBz ÏÚ ÌÈqÎn‰ ÌÈLel‰ ˙‡ ÏhnL∆¿«≈∆«¿ƒ«¿«ƒ«¿ƒƒ∆∆
היא  המכסים הלבושים ÈÓ‡הסרת ‰Ê È‰ ,BlL LÙŒ˙ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆∆¬≈∆≈ƒ

‡e‰L ‰Êk ÔÙ‡a ÔkŒÌb ‰ÏÚÓlÓ ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»««¿»ƒ¿«¿»«≈¿…∆»∆∆
,ÌÈLeÏ ÌeL ÈÏa ,"˜Ê B˙tÏ˜" ˙ÈÁa כיסוי כל  ללא ƒ¿ƒ«¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ

האלוקות  גילוי  על  שכתוב כמו  והעלם,

המשיח  בימות לבוא, לעתיד  שיהיה

ÛkÈ ‡ÏÂ" יסתתר BÚ„ולא ¿…ƒ»≈
˙‡ ˙B‡B EÈÈÚ eÈ‰Â EÈBÓ∆¿»≈∆∆

"EÈBÓ35eÚ„È Ìlk Èk" , ∆ƒÀ»≈¿
"È˙B‡36Â כל , בקרב ה' ידיעת ƒ¿

תהיה כך Ú„הנבראים Li‰Lכדי  «∆«≈
ÈzÓ‡‰הוא ֿ ֿ ברוך  Li‰Âהקדוש »¬ƒƒ¿«≈
‡p‰הגשמית ‰Ìהמציאות «ƒ¿»≈

,'„Á ‡lek' מציאות אחד , הכל  »«
חדורה  המציאות כל  כי  אחת,

Èe‡'aבאלוקות, ‡nk«¿…»¿≈≈
'‰f‰37 וזה האמצעי , לאדמו "ר  «…«

אלוקות  כשממשיך  ..." לשונו :

פירוש  ה' אתה ברוך  כשאומר  בתפילתו 

כידוע  העולם בזה הוי ' בחינת שיתגלה

הרי  כו ' דוקא מה ודבר  יש בבחינת

דהיינו  האמיתי  יש הנפרד  מהיש נעשה

מכוח  האלוקי  בהניצוץ הוי ' התגלות

גילוי  כללות יהי ' כן  וכמו  ... הפועל 

בזה  ישראל  נשמות בכללות אלוקות

כל  וראו  דכתיב ֿ לבוא, לעתיד  העולם

הדעות  ב' שבמחשבה מפני  ... כו ' בשר 

כו ' אין  האמיתי  היש להיות ויכול  שוין 

קמי ' כי  כו ' אמיתי  יש הנפרד  והיש

כאורה...". כחשיכה

˜ÒÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ'ה ÏÎaעבודת ¿«¿≈»≈∆¿»
,el‡ ÌÈÈÚ אלוקות המשכת של  ƒ¿»ƒ≈

האופנים  בכל  למטה מלמעלה

לעיל , ÈLe„aהמבוארים ‡nk«¿…»ƒ¿≈
של  החסידות ≈»eÈ˙Baמאמרי 

ÈËewÏ'a ‡nk ,eÈ‡ÈN¿ƒ≈«¿…»¿ƒ≈
,ÌL '‰Bz על הנזכר  במאמר  »»

'ונקדשתי ', ‡CBהפסוק Le„aƒ¿»
ÌÚÂ ÌÈÙÈÚÒ ‰nk ÌÚƒ«»¿ƒƒ¿ƒ

CkŒÁ‡Â ,'eÎÂ ÌÈe‡a, הזקן אדמו "ר  של  דורו  אחרי  הבאים בדורות ≈ƒ¿¿«««
LÈ זה eÈ‡ÈNבעניין  eÈ˙BaÓ ÌÈe‡a „BÚ38ÌlkM ≈≈ƒ≈«≈¿ƒ≈∆À»

ÏÚ ÌÈ„qÈÓ ÌlkL ,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,‰Ê Lec ÏÚ ÌÈ„qÈÓ¿À»ƒ«¿∆¿«¿»≈∆À»¿À»ƒ«
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י    

ּבני  ּבת ֹו "ונק ּדׁשּתי ֿ ׁשּבכתב  ּבּתֹורה  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָה ּפס ּוק 

"ולא  ענין לק ּיּום  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  זֹוכים  ְְְְְִִִִֵַַָָָֹיׂשראל ",

לאחרי  ע ֹומדים  ׁשּכבר  ּובפרט  ,"מ ֹורי ע ֹוד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָיּכנף 

לגא ּלה " "לאל ּתר  ּדֹורנּו נׂשיא  וׁשּכבר 39הבטחת  , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

ה ּלב ּוׁשים  ּכפ ּתֹורי צחצ ּוח  ׁשּלֹוב ׁשים 40נגמר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַ

ּבמהרה  יהיה  זה  וכל  צדקנּו, מ ׁשיח  ּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלק ּבל 

מ ּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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תש"אֿתש"ב .)39 והקדושה" ב "הקריאה קורא" תרפ "ט .)40"קול שמח "ת שיחת ראה

    
˙ÎaLŒ‰Bza ˜eÒt‰«»«»∆ƒ¿»
Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈

,"Ï‡NÈ ההתעסקות ידי  על  הנה ƒ¿»≈
זה LnÓבכל  B˜a ÌÈÎBÊƒ¿»«»

„BÚ ÛkÈ ‡ÏÂ" ÔÈÚ Ìei˜Ï¿ƒƒ¿«¿…ƒ»≈
,"EÈBÓ שיהיה כפי  האלוקות גילוי  ∆

המסתירים, לבושים ללא לבוא, לעתיד 

לעיל , kLכנזכר  ËÙeƒ¿»∆¿»

‡ÈN ˙ÁË‰ ÈÁ‡Ï ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿«¬≈«¿»«¿ƒ
zÏ‡Ï" eBc מיד ≈¿«¿«

"‰l‡‚Ï39Ó‚ kLÂ , ƒ¿À»¿∆¿»ƒ¿«
ÌÈLel‰ ÈBzÙk ÁeˆÁˆ40 ƒ¿««¿≈«¿ƒ

המיוחדים ÌÈLBlL∆¿ƒהבגדים
ÏÎÂ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ Èt Ïa˜Ï¿«≈¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
eÈÓÈa ‰‰Óa ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈

.LnÓ«»
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב


