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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙‡Ê'ּגֹו ה ּתֹורה  ּב'ל ּקּוטי 1ח ּקת  זה  על  ּומבאר  , …ְְִֵֶַַַָָֹֻ

ּפר ׁשה  (החסידי'ׁשע  ּפר ׁשתנּו ֲִִֵֶַָָָָָָָּתֹורה '

זה  חקיקה ,2ּבׁשב ּוע  מ ּלׁשֹון ה ּוא  ׁש"ח ּקת " ,( ְְֲִִֶֶַַָָֻ

ׁשהיא  ּכמ ֹו ה ּתֹורה  ּבחינת  היא  ה ּתֹורה " ְְְִִִֶַַַַָָֻו"ח ּקת 

ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  למעלה  ׁשהיא  חקיקה , ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָּבבחינת 

וה ּניר  ה ּדיֹו ּבכתיבה , ׁשהרי ֿ ּפה . ׁשּבעל  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָות ֹורה 

ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן (וכל  נפרדים  ּדברים  ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהם 

מ ּכתיבה  ׁשּלמ ּטה  ּבּבחינה  ה ּוא  ֿ ּדר ֿזה  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל 

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  ּביניהם , להפריד  אפ ׁשר  ׁשּלכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָכ ּו')

א ֹות ּיֹות  את  להפריד  ֿ אפ ׁשר  אי הרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבחקיקה 

מ ּניּהֿ היא  החקיקה  ׁשהרי מהאבן, ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחקיקה 

(ולא  עצמ ּה ּבאבן היא  ׁשהחקיקה  ּפר ּוׁש, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּוביּה.

היא  ׁשהחקיקה  מ ּזֹו, ויתירה  הימ ּנה ), ֲִִִִֵֵֶֶַָָָח ּוץ 

ועל ֿ הימ ּנה ). ׁשח ּוץ  מ ּדבר  (ולא  עצמ ּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהאבן

ׁשה ּקׁשר  האדם , ּבעב ֹודת  ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר

ּומצ ֹות , לת ֹורה  ואחד  אחד  ּכל  ׁשל  ְְְְִֶֶֶַַָָָָָוה ּׁשּיכ ּות 

ׁשהאדם  ּכתיבה , ׁשל  ּבאפן רק  לא  להיֹות  ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹצרי

ׁשה ּוא  ֿ ּומצ ֹות  וה ּתֹורה  ֿ ּומצ ֹות , ּתֹורה  ְְְְִִֵֶַַַָָה ּמק ּים 

להיֹות  צרי א ּלא  ּדברים , ׁשני נׁשארים  - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמק ּים 

ּבאדם  חק ּוק ֹות  יהיּו וה ּמצ ֹות  ׁשה ּתֹורה  ּכזה  ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן

להיֹות  צריכה  זֹו ׁשחקיקה  מ ּזֹו, ויתירה  ְְְֲִִִִִֵֶַָָָעצמ ֹו,

לעב ֹודה  ֿ ּכח  ׁשה ּנתינת  ל ֹומר  ויׁש ּגּופא . ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמהאדם 

ׁשהרי  מה ּלּוח ֹות . היא  חקיקה , ּבבחינת  ְֲֲִִִִֵֵֶַַָזֹו

החקיקה  א ֹות ּיֹות  הן ׁשּבל ּוח ֹות  ,3הא ֹות ּיֹות  ֲִִִֵֶַַָָ

ּבכל  ּפעל ּו הרי ׁשּבּלּוח ֹות  ה ּדּבר ֹות  ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָוע ׂשרת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּכּלֹו, ה ּקֹול 4הע ֹולם  היה  ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  אמירת  ׁשּבעת  ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ה  ר ּוח ֹות  אר ּבע  מ ּכל  הע ֹולם יֹוצא  ּבכל  ּגם  ּפעלה  החקיקה  ׁשּבחינת  הינּו ע ֹולם , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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אֿב .)1 יט , (חוקת) א.)2פרשתינו טז.)3נו, לב , ב .)4תשא כ, יתרו ברש"י  הובא ט . פ "ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא

פל"ד. תניא

    
אדומה: פרה מצות לגבי  השבוע, פרשת בתחילת נאמר 

'Bb ‰Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê1'‰Bz ÈËewÏ'a ‰Ê ÏÚ ‡Óe ספר , …À««»¿…»«∆¿ƒ≈»
ודברים מאמרי  במדבר  ויקרא, החומשים של  התורה פרשיות על  הזקן  אדמו "ר 

השירים) חוקת e˙Lt(ושיר  Lt‰פרשת ÚL'È„ÈÒÁ‰) כך »»»≈«¬ƒƒ∆»»»
פרשיות  על  החסידות מאמרי  נקראים

אור ' 'תורה בספרים ו 'ליקוטי התורה

Ê‰תורה' ÚeLa2 של השבוע ¿»«∆
חוקת  ‰e‡פרשת "˙wÁ"L ,(∆À«

,‰˜È˜Á ÔBLlÓ אותיות כמו  ƒ¿¬ƒ»
באבן , ‰Bz‰"חקוקות ˙wÁ"Â¿À««»

BÓk ‰Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««»¿
‡È‰L התורה,‰˜È˜Á ˙ÈÁa ∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»

‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ»
.‰tŒÏÚaL ‰B˙Â ˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆
BÈc‰ ,‰È˙Îa È‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿
הכתיבה  מתבצעת שבאמצעותו 

Èp‰Â האותיות נכתבות ‰Ìשעליו  ¿«¿»≈
ÌÈ„Ù ÌÈc ÈL הכתיבה כי  ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

ולא  בתוכו  לא אבל  הנייר  גבי  על  היא

והנייר  הדיו  בין  אחדות «¿(ŒÏÎÂנוצרת
‰ÊŒCcŒÏÚL ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkL∆≈¿«»…∆∆«∆∆∆

הדברים שאין  בין  ‰e‡אחדות
‰È˙kÓ ‰hÓlL ‰ÈÁaa«¿ƒ»∆¿«»ƒ¿ƒ»

ֿ פה  בעל  רק ÔÎlLוהיא ('eÎ∆»≈
,Ì‰ÈÈa „ÈÙ‰Ï LÙ‡ בין ∆¿»¿«¿ƒ≈≈∆

את  ולמחוק והנייר  האותיות הדיו 

הנייר  על  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óהכתובות
‰˜È˜Áa למשל באותיות כמו  «¬ƒ»

באבן  ‡LÙ‡ŒÈהחקוקות È‰¬≈ƒ∆¿»
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡ „ÈÙ‰Ï¿«¿ƒ∆ƒ«¬ƒ»
‡È‰ ‰˜È˜Á‰ È‰L ,Ô‡‰Ó≈»∆∆∆¬≈«¬ƒ»ƒ

dÈeŒdÈpÓ,ובה Let,ממנה ƒ≈≈≈
‰˜È˜Á‰L האותיות ‰È‡של  ∆«¬ƒ»ƒ

ıeÁ ‡ÏÂ) dÓˆÚ Ô‡a»∆∆«¿»¿…
‰pÓÈ‰ על כמו הכתובות באותיות ≈∆»

BfÓ,הנייר  ‰È˙ÈÂ ,(ƒ≈»ƒ
Ô‡‰Ó ‡È‰ ‰˜È˜Á‰L∆«¬ƒ»ƒ≈»∆∆
ıeÁL cÓ ‡ÏÂ) dÓˆÚ«¿»¿…ƒ»»∆

‰pÓÈ‰ לא החקיקה אותיות כלומר , ≈∆»
לאבן נחקקות  שמחוץ משהו  ידי  על 

עצמה  באבן  חקוקות אלא דיו  ).כמו 
‰ÊŒCcŒÏÚÂ בין האמור  ההבדל  ¿«∆∆∆

בתורה  שהוא כפי  הכתיבה לאותיות החקיקה BÚa„˙אותיות Ìb ‡e‰««¬«
שעובד  Á‡Â„ה' „Á‡ Ïk ÏL ˙eÎiM‰Â Lw‰L ,Ì„‡‰»»»∆«∆∆¿««»∆»∆»¿∆»

,‰È˙k ÏL ÔÙ‡a ˜ ‡Ï ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,˙BˆÓe ‰B˙Ï קשר ¿»ƒ¿»ƒƒ¿…«¿…∆∆¿ƒ»
שעליו  לנייר  הכתיבה אותיות של  ולהתחברות לקשר  שדומה ברמה והתחברות

כתובות  ‰Ìi˜nהן  Ì„‡‰L∆»»»«¿«≈
˙BˆÓeŒ‰Bz‰Â ,˙BˆÓeŒ‰Bz»ƒ¿¿«»ƒ¿
ÈL ÌÈ‡L  Ìi˜Ó ‡e‰L∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈc נפרדים‡l‡ הקשר , ¿»ƒ∆»
הדברים שני  בין  CÈ»̂ƒוהחיבור 

‰Bz‰L ‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆»∆∆«»
Ì„‡a ˙B˜e˜Á eÈ‰È ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿ƒ¿¬»»»

BÓˆÚ בלתי חלק להיות וייהפכו  «¿
שלו , מהמהות BfÓ,נפרד  ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ ‰˜È˜ÁL∆¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿
‡Ùeb Ì„‡‰Ó ולא עצמו  מהאדם ≈»»»»

והמהות  המציאות מעצם חיצוני  מדבר 

חקוקות  החקיקה שאותיות כשם שלו ,

עצמה. האבן  ומתוך  עצמה באבן 

ÁkŒ˙È˙p‰L ÓBÏ LÈÂ שכל ¿≈«∆«¿ƒ«…«
מלמעלה מקבל  ואחד  «¬»BÚÏ„‰אחד 

BÊ'ה È˜Á˜‰,לעבודת ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¬ƒ»
È‰L .˙BÁel‰Ó ‡È‰ƒ≈«∆¬≈
Ô‰ ˙BÁeÏaL ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆«≈

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡3, ככתוב ƒ«¬ƒ»
מזה  עבריהם, משני  כתובים "לוחות

מכתב  והמכתב כתובים... הם ומזה

ופירש  הלוחות" על  חרות הוא אלוקים

אחד  וחרט חרת לשון  – "חרות רש"י 

חיקוק...", לשון  שניהם ∆∆¬»NÚÂ˙הוא,
eÏÚt È‰ ˙BÁelaL ˙Bac‰«ƒ¿∆«¬≈»¬

השפעה להם ‰ÌÏBÚוהייתה ÏÎa¿»»»
,Blk,המציאות כל  Ó‡Ókעל  À¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba4במדרש˙ÚaL «≈∆¿≈
‰È‰ ˙Bac‰ ˙NÚ ˙ÈÓ‡¬ƒ«¬∆∆«ƒ¿»»

‡ˆBÈ ÏBw‰ונשמעÚa‡ ÏkÓ «≈ƒ»«¿«
˙ÈÁaL eÈ‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe»»«¿∆¿ƒ«

‰˜È˜Á‰ שבתורה‰ÏÚt «¬ƒ»»¬»
Blk,והשפיעה ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb«¿»»»À
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כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג זאת חוקת התורה גוה "מאמר ד'   

ה   ..............................  ח"מתש'ה ,תמוז 'י, חוקתפרשת שבת 

)ד חוקת רשתפ קודש- וערב שבתיום אור לד "ר ,  

ט  ..............................................  י"תשח'ה, תמוז' ט

)ה י ....  ח"תשמ'ד תמוז ה"יו, משיחות שבת פרשת חוקת

)ו  כה  .....    י"תשח'ה, תמוז ב"י, קבלפרשת  'יום בשיחת

)ז  מז  ......  ח"תשמ'התמוז  ג"י- ב"ימי הגאולה ימשיחות

)ח נח  ......................  חיכרך  ג תמוז"י- ב"ישיחות -לקוטי  

)ט המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

סד  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)י  הס  ...................  פרשת חוקת –ילקוט גאולה ומשיח

)יא וס  ................  פרשת חוקתלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יב  זפ  .....................  רשת חוקתפלשבוע שיעורי תהלים

)יג  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

חפ  ........................................... פרשת חוקתלשבוע  

)יד  טצ  ...................  פרשת חוקתלשבוע " היום יום"לוח

)טו קא  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

  

ם"שיעורי רמב

)טז – קד  ..................  פרשת חוקתלשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  עדק   ...............  פרשת חוקתלשבוע פרק אחד ליום

)יח – זקצ  ...................  פרשת חוקתלשבוע ות צוספר המ

)יט  נביאים וכתובים  

ר  ...........................................בפרק  שיר השירים, הספרק  עיהיש

)כ  נדריםמסכת  –משניות  

רב  ..........................................................ביאור קהתי

)כא  חר  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

  



)כב  עם ביאורים זבחיםמסכת  

יר  .......................................................  עאעד דף  סהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד ריבית/לולבת שולחן ערוך הלכו  

מאר  ......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כה  זאת חוקת התורה' וגו' דבר הויויה "ד תורהלקוטי  

מגר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

נאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כז ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

נבר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

נבר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נגר  .....................................................  ב"מוהרשר "אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

נהר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

נזר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

חנר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג סר  ............................................  הפרק  ביאורים לפרקי אבות

)לד  סאר  ......................................  חומש לקריאה בציבור

חסר  ......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  ער  ..............................  פרשת חוקתלשבוע לוח זמנים

)לז עאר  ....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ



ו   

ׁשּגם  האדם  ּבעב ֹודת  ּכח  נמ ׁש ּומ ּזה  ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֻּכּלֹו,

חקיקה . ּבבחינת  ּתהיה  ּומצ ֹות  ּבת ֹורה  ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָעב ֹודת ֹו

היא  חקיקה ) ּבחינת  (ׁשל  זֹו ׁשעב ֹודה  ְְֲֲִִִֶֶַַָָואף 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  מה   ּדר ֿ על  ּגד ֹולה , 5עב ֹודה  ְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

עב ֹודה  ׁשהיא  ׂשמחה  מ ּתֹו ה ' לעב ֹודת  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבנֹוגע 

ׁשהרי  מהאדם , רח ֹוק  זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָּגד ֹולה ,

זֹו ּבׁשנה  ּובפרט  לעיל . ּכּנזּכר  זה , על  ה ּכח  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹנּתן

ענין  ּביֹותר  מד ּגׁש ׁשּבּה הקהל ', 'ׁשנת  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהיא 

העם , את  "הקהל  ענין יׁשנֹו אז ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחקיקה ,

וה ּטף " וה ּנׁשים  לפניהם 6האנׁשים  ק ֹורא   וה ּמל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבּתֹורה  מ ּפיו 7ה ּפר ׁשּיֹות  ה ּפר ׁשּיֹות  ׁשּׁשמיעת  , ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ה ּגב ּורה  מ ּפי ׁשֹומע  ּכא ּלּו ל ֹומר ,8היא  (ויׁש ְְְִִִִֵֵַַַָ

ּבתכלית  היא  יׂשראל  אחד ּות  הרי זה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּמּטעם 

ה ּכל " ה ּוא  ׁש"ה ּנׂשיא  מה  רק  לא  ,9ה ּׁשלמ ּות , ְִֵֶַַַַַָֹֹ

ענין  והרי מחלטת ), ּבאחד ּות  ׁשּמתאחדים  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻא ּלא 

אמ ּתית  ה ּוא  ה ּגב ּורה ") מ ּפי ׁשֹומע  ("ּכא ּלּו ְְֲִִִִִֵֶַַָזה 

החקיקה . ְֲִִַַָענין

‰p‰Â ׁשּכת ּוב ׁשמה  ׁשם , ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי מבאר  ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַָָָָֹ

(ולא  ה ּתֹורה " ח ּקת  "זאת  אד ּמה  ְְֲַַָָָָֹֹֻֻּבפרה 

אד ּמה  ׁשּפרה  מ ּׁשּום  זה  הרי ה ּפרה ") ח ּקת  ֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ"זאת 

ּבזה , ּומבאר  ּכּלּה. ה ּתֹורה  ּכל  "ח ּקת " ְִֵֶַַָָָָָֻֻהיא 

נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּדכלל ּות 

וכ ּמבאר  ֿ וׁשֹוב , רצ ֹוא  ּומדרגת  ּבחינת  ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹלאדם 

ויׁש ׁשם . ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי  ׁשּבזה  הענינים  ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּפרטי
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להיכלל  ממש יתברך  אליו  והתשוקה הרצוא ושוב... רצוא והחיות הקודש

בחינת  כך ]... [ואחר  שבלב... האש יסוד  בחינת רצוא... יתברך ... בו  ולהיבטל 
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ז      

ה ּמצ ֹות  ענין ׁשּכלל ּות  מה  ֿ ּכן ּגם  ׁשּזה ּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָל ֹומר ,

לא ֿ ּומצ ֹות  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  חל ּוק ֹות , ל ׁשּתי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶָֹנחלק ֹות 

ּדּבר ֹות  ׁשני הם  והתחלתן ׁשּמק ֹורן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָתע ׂשה ,

ו"לא  ּגֹו' "אנכי" ה ּדּבר ֹות , ׁשּבע ׂשרת  ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹהרא ׁשֹונֹות 

רמ "ח  ּכל  ּכֹולל  "אנכי" ה ּדּבּור  ּכי ּגֹו', " ל ְְִִִִֵֶַָָֹיהיה 

ּכֹול  " ל יהיה  ו"לא  ֿ ע ׂשה , שס "ה מצ ֹות  ּכל  ל  ְְְְֲִִֵֵֶָֹ

ֿ תע ׂשה  לא  ּבבחינת 10מצ ֹות  הן ֿ תע ׂשה  לא  מצ ֹות  . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

הן  ֿ ע ׂשה  ּומצ ֹות  הע ֹולם , מן והב ּדלה  ְְְֲִִֵֵַָָָָָ'רצ ֹוא '

זה , ּומ ּטעם  ּבע ֹולם . והמ ׁשכה  'ׁשֹוב ' ְְְִִִֶַַַַָָָָּבבחינת 

(ּכּמבאר  ה ּתֹורה  ּכל  "ח ּקת " ה ּוא  אד ּמה  ְֲַַַָָָָָָֹֻֻּפרה 

ׁשני  יׁשנם  אד ּמה  ּבפרה  ּכי ּתֹורה '), ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָֻּב'ל ּקּוטי

ה ּוא  ה 'רצ ֹוא ' ּגל ּוי, ּבאפן ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ְְִִֶָָָָָָָֹהענינים 

"ונתן  ענין ה ּוא  וה 'ׁשֹוב ' ה ּפרה , ׂשרפת  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָענין

ּכלי" אל  ח ּיים  מים  .11עליו ִִִֶֶַַָָ

LÈÂ ׁשּבמצות ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ׁשענין ּבזה , לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

הענינים  ּבׁשני רק  לא  ה ּוא  אד ּמה , ְְֲִִִֵַָָָָָֹֻּפרה 

א ּלא  ּכלי, אל  ח ּיים  מים  ּונתינת  ה ּפרה  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׂשרפת 

אחד , ענין ענינים . ׁשני יׁשנם  ה ּפרה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבׂשרפת 

ועל ּיה  'רצ ֹוא ' ּבחינת  ׁשּזה ּו נׂשרפת , ׁשה ּפרה  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה 

נׂשרפת  ׁשהיא  זה  מ ּצד  הן למעלה , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמ ּלמ ּטה 

מ ּלמ ּטה  ּד'רצ ֹוא ' ּבתנּועה  עצמ ּה ׁשהא ׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּבא ׁש,

ׁשזה  ה ּפרה , ׂשרפת  ענין מ ּצד  והן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָלמעלה ,

ועל ּיה  'רצ ֹוא ' ׁשל  ענין זה  הרי נׂשרפת  ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשה ּפרה 

ה ּפרה  ׁשאפר  מה  ה ׁשני, והענין למעלה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ ּלמ ּטה 

ק ּים  נׁשאר  ׁשהאפר  ׁשּזה  ל ֹומר  ויׁש ק ּים , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר 

והמ ׁשכה  'ׁשֹוב ' ּבחינת  זה  הרי נׂשרף , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָואינֹו

מטהרים  ה ּפרה  ׁשּבאפר  ֿ ּכן ּגם  וזה ּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבע ֹולם .

אחר  ּבמק ֹום  (ּכּמבאר  מ ּזֹו ויתרה  מת , 12טמאת  ְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֻ

(ה ּמס ֹובב  מת  ּטמאת  ׁשּמטהרים  רק  לא  ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֻֻּבאר ּכה )

ּגם  מת ּבּטל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  זאת  ע ֹוד  א ּלא  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמ ּמיתה ),
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יסוד  בחינת והוא אהבה מבחינת שלמעלה וביטול  יראה בחינת והוא שוב

המצוות  קיום ידי  על  הוא זו  לבחינה האדם יבא איך  אך  שבמוח... המים

מב' שכלולים דת אש וגם מים בחינת הוא ימינו  דת, אש מימינו  דכתיב

ומים  אש בחינת שהן  ושוב רצוא לבחינת האדם יבא זה ידי  ועל  אלו  בחינות

פרה  מצוות התורה... כללות שהן  כו '

דבחינת  זה עניין  כללות הוא אדומה

שריפת  עניין  זהו  הרצוא ושוב, הרצוא

ונתן  עניין  זהו  והשוב לאפר . הפרה

שבכל  הגם כלי ... אל  חיים מים עליו 

בחינה  בא לא אך  זו  בחינה יש מצווה

המצוות  בכל  גמור  וגילוי  בביאור  זו 

עניינה  שכל  אדומה. פרה במצוות כמו 

שזהו  ושוב דרצוא אלו  בחינות ב' הוא

הוא  ולפיכך  חיים, והמים האפר  עניין 

התורה"). חוקת נקרא

ÔkŒÌb e‰fL ,ÓBÏ LÈÂ הטעם ¿≈«∆∆«≈
על  ÔÈÚהפנימי  ˙eÏÏkL ‰Ó«∆¿»ƒ¿«

˙Bˆn‰ כללי באופן המצוות «ƒ¿
,˙B˜eÏÁ ÈzLÏ ˙B˜ÏÁ שני ∆¡»ƒ¿≈¬

Œ‡Ïסוגים  ˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈ƒ¿…
Ô˙ÏÁ˙‰Â ÔB˜nL ,‰NÚ˙ של «¬∆∆¿»¿«¿»»»

המצוות  סוגי  Bac˙שני  ÈL Ì‰≈¿≈ƒ¿
˙NÚaL ˙BBL‡‰»ƒ∆«¬∆∆

'Bb "ÈÎ‡" ,˙Bac‰ שתוכנו «ƒ¿»…ƒ
בה'מצוות  È‰È‰האמונה ‡Ï"Â¿…ƒ¿∆

,'Bb "EÏ לעבוד האיסור  שתוכנו  ¿
זרה  "‡ÈÎ"עבודה eac‰ Èkƒ«ƒ»…ƒ

,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó Ïk ÏÏBk≈»ƒ¿¬≈
Ïk ÏÏBk "EÏ ‰È‰È ‡Ï"Â¿…ƒ¿∆¿≈»

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘10. ƒ¿…«¬∆
של  זה עניין  הן  המצוות סוגי  שני  וגם

ו 'שוב' NÚ˙Œ‡Ï‰'רצוא' ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
'‡Bˆ' ˙ÈÁa Ô‰ רצון שעניינו  ≈ƒ¿ƒ«»

ולהתקרב  מהגשמיות להתרחק ושאיפה

והתרחקות Ïc‰Â‰לאלוקות  ¿«¿»»
Œ˙BˆÓeופרישות  ,ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»ƒ¿

'BL' ˙ÈÁa Ô‰ ‰NÚ¬≈≈ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰Â האלוקות ÌÏBÚaשל  ¿«¿»»»»

הגשמית. המציאות בתוך 

,‰Ê ÌÚhÓe רצוא' שעניין  כיוון  ƒ««∆
המצוות  בכל  למעשה קיים ושוב'

"˙wÁ" ‡e‰ ‰n„‡ ‰t של‰Bz‰ Ïk מצווה של  רק ולא »»¬À»À«»«»
זו  Bz‰'מסויימת ÈËewÏ'a ‡nk) לעיל נעתק מהביאור  ),וחלק «¿…»¿ƒ≈»

,ÈeÏb ÔÙ‡a BLÂŒ‡Bˆ ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ ‰n„‡ ‰Ùa Èkƒ¿»»¬À»∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ»»¿…∆»
‰t‰ ˙ÙN ÔÈÚ ‡e‰ '‡Bˆ'‰,ותשוקה צימאון  המסמלת באש »»ƒ¿«¿≈««»»

"ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â" ÔÈÚ ‡e‰ 'BL'‰Â11 והמים ¿«ƒ¿«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ
ומנוחה. רוגע מסמלים

ÔÈÚL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿«
‰t ˙ÂˆÓaL BLÂŒ‡Bˆ»»∆¿ƒ¿«»»
ÈLa ˜ ‡Ï ‡e‰ ,‰n„‡¬À»…«ƒ¿≈

‰t‰ ˙ÙN ÌÈÈÚ‰ עניין »ƒ¿»ƒ¿≈««»»
‡Ïה'רצוא' ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙È˙e¿ƒ««ƒ«ƒ∆

ÈÏk,'ה'שוב ÙNaL˙עניין  ‡l‡ ∆ƒ∆»∆ƒ¿≈«
‰t‰(המים עניין  ללא (גם עצמה «»»

,„Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
‰Óe‰fL ,˙ÙN ‰t‰L «∆«»»ƒ¿∆∆∆∆

‰iÏÚÂ '‡Bˆ' ˙ÈÁa של ¿ƒ«»«¬ƒ»
ÏÚÓÏ‰,הגשמיות  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

בשריפת  וה'רצוא' לאלוקות, להתקרב

היבטים  בשני  הוא vÓ„הפרה Ô‰≈ƒ«
,L‡a ˙ÙN ‡È‰L ‰Ê∆∆ƒƒ¿∆∆»≈
‰Úe˙a dÓˆÚ L‡‰L∆»≈«¿»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ '‡Bˆ'c כי ¿»ƒ¿«»¿«¿»
שנמשכים  הנבראים כל  לטבע בניגוד 

טבע  לארץ, ונופלים למטה מלמעלה

מלמטה  עולה להיות הוא האש

ÙN˙למעלה, ÔÈÚ „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«ƒ¿«¿≈«
˙ÙN ‰t‰L ‰ÊL ,‰t‰«»»∆∆∆«»»ƒ¿∆∆

גשמית  מציאות של  כיליון  ≈¬‰Èויש
‰iÏÚÂ '‡Bˆ' ÏL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆»«¬ƒ»
ÔÈÚ‰Â .‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»ƒ¿»

ÈL‰ הוא הפרה, בשריפת שישנו  «≈ƒ
,Ìi˜ ‡L ‰t‰ Ù‡L ‰Ó«∆≈∆«»»ƒ¿»«»
Ù‡‰L ‰fL ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆∆»≈∆

ÛN BÈ‡Â Ìi˜ ‡L כמו ƒ¿»«»¿≈ƒ¿»
באש, שנשרפת עצמה Ê‰הפרה È‰¬≈∆

‰ÎLÓ‰Â 'BL' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿»»
.ÌÏBÚa»»

ÔkŒÌb e‰ÊÂ כך על  הטעם ¿∆«≈
ÌÈ‰ËÓ ‰t‰ Ù‡aL∆¿≈∆«»»¿«¬ƒ
BfÓ ‰˙ÈÂ ,˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ≈»ƒ

Á‡ ÌB˜Óa ‡nk)12 «¿…»¿»«≈
הרבי  של  ˜בשיחות ‡Ï (‰k‡a«¬À»…«

˙Ó ˙‡Óh ÌÈ‰ËnL∆¿«¬ƒÀ¿«≈
BÒn‰) כתוצאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הבאה ˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,(‰˙ÈnÓ «¿»ƒƒ»∆»…∆«¿≈∆

המת  טומאת של  הטהרה ‰Èn˙‰בעקבות ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb Ïha˙Óƒ¿«≈«¿»ƒ¿««ƒ»
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ח   

אפר  ּכי מת ), טמאת  (ּסּבת  ה ּמיתה  ענין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכלל ּות 

למ ּטה  והמ ׁשכה  'ׁשֹוב ' ּבחינת  ה ּוא  אד ּמה  ְְְְֲִַַַָָָָָָֻּפרה 

ּבע ֹולם . ַָָָמ ּטה 

‰p‰Âֿ לעתיד ה ּׁשלמ ּות  ּבתכלית  יהיה  זה  ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ענין  ּכלל ּות  ּגם  ית ּבּטל  ׁשאז ְְְִִֵֶַַַָָָֹלבא ,

לא 13ה ּמיתה  (ׁשהרי ה ּמיתה  מענין ׁשּיּׁשאר  ּומה  , ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אחד  ּדבר  ּבע ֹולמ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְֶַָָָָָָָָּברא 

ויׁש ׁשּבזה . והעל ּיה  ה ּטֹוב  ענין רק  ה ּוא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָלב ּטלה )

אחר  ּבמק ֹום  ה ּמבאר   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו 14ל ֹומר , ְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

העליֹון, ֿ עדן לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן מ ּגן העל ּיה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבענין

ֿ ּכן  ּגם  וכ ּמבאר  ּבינתים , הפסק  להיֹות  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּצרי

"ׁשבע  ּבענין ּבהק ּדמה , והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָּב'ׁשער 

וקם " צ ּדיק  ׁשני 15יּפל  יׁשנם  זה  ׁשּבהפסק  . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ה ּנׁשמ ֹות  ּבֹו ׁשּטֹובל ֹות  ּדינּור , נהר  ּבחינת  ְְְְְִִִֶַַַָָּדברים .

וכן  העליֹון. ֿ עדן לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן מ ּגן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבעל ֹותן

העליֹון, ֿ עדן לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן ּגן ּבין ע ּמּוד  ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּיׁש

העליֹון  ֿ עדן לגן ה ּנׁשמ ֹות  ע ֹול ֹות  והח ּלּוק 16ׁשּבֹו . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּדמה ּות  ה ּבּטּול  ה ּוא  ּדינּור ' ׁש'נהר  ה ּוא , ְְִִֵֵֶֶַַַּביניהם 

(א ׁש) נּור  ֿ ידי על  נע ׂשה  ֿ זה  הרי ׁשּלכן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרא ׁשֹון,

רק  ה ּוא  ענינֹו הע ּמּוד , ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ְְִֵֵֶַַַָָָָונהר .

ׁשּלכן  העליֹונה , ּבּמדרגה  וההת ּכּלל ּות  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעל ּיה 

יׁש ֿ ּדר ֿזה  ועל  הע ּמּוד . ֿ ידי על  נע ׂשה  ֿ זה  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהרי

ּכלל  יהיה  לא  ֿ לבא  ׁשּלעתיד  ֿ ּדידן, ּבּנּדֹון ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹל ֹומר 

והעל ּיה  ה ּטֹוב  ענין רק  ויּׁשאר  ֿ ּדינּור ) נהר  ּדגמת  ה ּוא  מיתה  (ּכי ה ּמיתה  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻענין

מ ּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה  לנּו", ּתהיה  ו"ּכן הע ּמּוד ). ּדגמת  ה ּוא  (ׁשהעל ּיה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּבזה 
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ובכ"מ . ד. פד, שמע "צ  טז.)15לקו"ת כד, א).)16משלי  (נב , פל"ט  תניא

    
'BL' ˙ÈÁa ‡e‰ ‰n„‡ ‰t Ù‡ Èk ,(˙Ó ˙‡ÓË ˙aq)ƒ«À¿«≈ƒ≈∆»»¬À»¿ƒ«

‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Â ביותר הנחות למקום אפילו לטהר ÌÏBÚaגם ¿«¿»»¿«»«»»»
אלוקית. והארה טהרה לעולם ולהביא מטומאה אותו 

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â בעולם ש אלוקות והמשכת טהרה המשכת È‰È‰ל  ¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿∆
Œ„È˙ÚÏ ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

,‡Ï המשיח Ïha˙Èבימות Ê‡L »…∆»ƒ¿«≈
‰˙Èn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb13, «¿»ƒ¿««ƒ»

נצחיים, יהיו  ‡MiLוהחיים ‰Óe«∆ƒ»≈
‡Ï È‰L) ‰˙Èn‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««ƒ»∆¬≈…
‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ‡a»»«»»

‰ÏhÏ „Á‡ c BÓÏBÚa וגם ¿»»»∆»¿«»»
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש עשה המיתה עניין  את

‰Bhהוא  ÔÈÚ ˜ ‡e‰ («ƒ¿»«
‰ÊaL ‰iÏÚ‰Â ֿ לעתיד  יהיה וזה ¿»¬ƒ»∆»∆

יהיה. לא המיתה שעניין  אפילו  לבוא

CcŒÏÚ e‰fL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«∆∆
Á‡ ÌB˜Óa ‡n‰14 בתורת «¿…»¿»«≈

ŒÔbÓהחסידות ‰iÏÚ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«≈∆
˜ÒÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈvL ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»ƒƒ¿∆¿≈
ÔkŒÌb ‡nÎÂ ,ÌÈ˙Èa≈¿«ƒ¿«¿…»«≈
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚL'a¿«««ƒ¿»¡»
ÏtÈ ÚL" ÔÈÚa ,‰Óc˜‰a««¿»»¿ƒ¿«∆«ƒ…

"Ì˜Â ˜Ècˆ15 של לשונו  וזה «ƒ¿»
ליודעים  ידוע "הנה שם: הזקן  אדמו "ר 

יפול  שבע כי  דכתיב מאי  דקרא טעמא

מהלך  נקרא שהאדם ובפרט וקם, צדיק

ממדרגה  לילך  וצריך  עומד , ולא

אחת  במדרגה לעמוד  ולא למדרגה

טרם  למדרגה, מדרגה ובין  לעולם.

הוא  ממנה, עליונה למדרגה שיגיע

הראשונה", ממדרגה נפילה בבחינת

‰Ê ˜ÒÙ‰aL הדרגות שתי  שבין  ∆¿∆¿≈∆
‰ ˙ÈÁa .ÌÈc ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ«¿«

,eÈc(רוחנית) אש של  נהר  ƒ

Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ Ô˙BÏÚa ˙BÓLp‰ Ba ˙BÏBhL∆¿«¿»«¬»ƒ«≈∆««¿¿«≈∆
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈa „enÚ Li ÔÎÂ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈«≈«≈∆««¿¿«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ˙BÓLp‰ ˙BÏBÚ BaL ,ÔBÈÏÚ‰16˜elÁ‰Â . »∆¿∆«¿»¿«≈∆»∆¿¿«ƒ
וה'עמוד 'Ì‰ÈÈaההבדל  ה'נהר ' ‰e‡בין  'eÈc ‰'L ,‡e‰ ≈≈∆∆¿«ƒ

,ÔBL‡‰ ˙e‰Óc Ïeha‰ לפני «ƒ¿«»ƒ
להיות  צריכה העליון  עדן  לגן  העלייה

כפי  הנשמה מהות של  התבטלות

התחתון  עדן  בגן  ≈«∆ÔÎlLשהייתה
e È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ‰¬≈∆«¬∆«¿≈

‰Â (L‡)'שורפת' והאש ≈¿»»
המציאות  וגדרי  המהות את ומבטלת

אחרת, למהות למעבר  כהכנה הקודמים

יותר . ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óנעלית
,„enÚ‰ את שמבטלת פעולה בו  אין  »«

אלא  הקודמת  ‰e‡המהות BÈÚƒ¿»
˙eÏlk˙‰‰Â ‰iÏÚ‰ ˜«»¬ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÔÎlL ,‰BÈÏÚ‰ ‰‚„na««¿≈»»∆¿»∆»≈
„enÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ‰¬≈∆«¬∆«¿≈»«
ונמצא  זו , בעלייה לנשמות שמסייע

של  החיובי  ההיבט את רק יש שבעמוד 

הקודם. המצב של  'הפסד ' ללא העליה

ŒÔBcpa ÓBÏ LÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ
‰È‰È ‡Ï ‡ÏŒ„È˙ÚlL ,Ô„Ècƒ«∆∆»ƒ»……ƒ¿∆
‰˙ÈÓ Èk) ‰˙Èn‰ ÔÈÚ ÏÏk¿»ƒ¿««ƒ»ƒƒ»

הגוף חיות הפסקת ‰e‡שעניינה
eÈcŒ‰ ˙Ó‚c'ו 'שורף שמבטל  À¿«¿«ƒ

הנשמה  של  הקודמת המהות )את
‰iÏÚ‰Â Bh‰ ÔÈÚ ˜ ‡MÈÂ¿ƒ»≈«ƒ¿««¿»¬ƒ»
˙Ó‚c ‡e‰ ‰iÏÚ‰L) ‰ÊaL∆»∆∆»¬ƒ»À¿«
,"eÏ ‰È‰z Ôk"Â .(„enÚ‰»«¿≈ƒ¿∆»

.LnÓ eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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האמונה והביטחון בבשורת הגאולה כאשר נמצאים עדיין בגלות, הרי זה גופא ממשיך את הגאולה בפועל.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז


