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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
הוי'‡˙ אני ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו .1ׁשּבתתי ∆ְְְֲֲִִִִִַַָָָָֹֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי "ׁשּבתתי"2ּומבאר ׁשּפירּוׁש ְְְִֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשּיׁש 'ׁשּבת' ּבחינֹות ׁשּתי והינּו ׁשּבתֹות, ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָהן

(ּוכפי  עיּלאה וׁשּבת ּתּתאה ׁשּבת ׁשּבת, ְְְִִַַַַָָָָָָָָּבכל

הענין  ּבהמׁש ׁשּבת 3ׁשּמבאר ליל ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּוא  ׁשּׁשּבת ּבזה, הּבאּור ּונקּודת ׁשּבת). ְְֵֶֶַַַַָָָויֹום

ּובזה  הּבטּול, ענין והּוא העֹולמֹות, עלּית ְְְֲִִִִֶַַַַָָָענין

ּבטּול  ׁשהּוא ּתּתאה ׁשּבת מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְִֵֵֵֶַַַָָָָּגּופא

האמּתי, ּבטּול ׁשהּוא עיּלאה וׁשּבת לאין, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּיׁש

ּכל  ה'ּסֹובב אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ּגלּוי ענין ְְְִִֵֵַַַָוהּוא

ועל  לעתידֿלבא. ׁשּיתּגּלה האין, ּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעלמין',

ׁשּבת  ׁשּבאמת ּתׁשמרּו", ׁשּבתתי "את נאמר ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹזה

ׁשאנּו רק מה', לנּו ׁשּנּתנה מּתנה ּבחינת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

חסֿוׁשלֹום  אֹותּה יפסידּו ׁשּלא לׁשמֹור ְְְְִִִִֶַַָָֹצריכים

ּגּלּוי  הּמֹונע ּבנזקין ּוגרמא קלקּול איזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָעלֿידי

כּו'. ֶזה

עלּֿפי e‡È·e¯ב ) יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵַָָָָ

ּכבֹודֿקדּוׁשת  ּבמאמר ְְְְֲַַַַָֹהמבאר

ּדּבּורֿהּמתחיל  נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ּב) ְְְְִִִֵֶַַַַָָאדמֹו"ר

עטר"ת  ּדׁשנת ּבׁשּבת,4הזה מדרגֹות ׁשלׁש ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ותֹוכן  ׁשּבתֹות. ׁשּתי מדרגֹות, ׁשּתי הן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּובכללּות

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, יׂשראל 5הּדברים ּבני וׁשמרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּתי  ׁשהן הּׁשּבת, את לעׂשֹות הּׁשּבת ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָאת

הּׁשּבת  היא האחת מדרגה ּבׁשּבת. ְְְִֵֵַַַַַַַָָָָמדרגֹות

מּקדׁשא  ׁשּׁשּבת ענין ׁשּזהּו עצמֹו, מּצד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁשנֹו

את 6קימא ו  יׂשראל ּבני וׁשמרּו נאמר זה ועל , ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ב.1) כו, ואילך.2)פרשתנו א מא, - שבתותי את ד"ה א.3)פרשתנו מד, - שבתותי את ע"פ הדברים סה"מ 4)בביאור
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהר: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

'ÈÂ‰ È‡ e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡1¯‡·Óe . ∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»¬ƒ¬»»¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר של חסידות מאמרי ספר ¿ƒ≈»

השירים) (ושיר ויקראֿבמדברֿדברים החומשים "È˙˙aL"של Le¯ÈtL∆≈«¿…«
רבים  B˙aL˙,לשון ÈzL Ô‰≈¿≈«»
eÈ‰Â דברי הדברים, פנימיות שלפי ¿«¿

כוונתם, שבתות שתי על ≈¿ÈzLהכתוב
˙BÈÁa בעניין 'aL˙'רוחניות ¿ƒ«»

‰‡zz ˙aL ,˙aL ÏÎa LiL∆≈¿»«»«»«»»
lÈÚ‡‰תחתונה  ˙aLÂ עליונה ¿«»ƒ»»

CLÓ‰a ¯‡·nL ÈÙÎe)¿ƒ∆¿»≈¿∆¿≈
ÔÈÚ‰3'תורה e‰fLב'לקוטי »ƒ¿»∆∆

,(˙aL ÌBÈÂ ˙aL ÏÈÏ ÔÈÚƒ¿«≈«»¿«»
ומפרט. שממשיך כפי

˙aML ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆«»
,˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬ƒ«»»
ב'לקוטי  הנזכר במאמר כמבואר

בחינת  הוא שבת כי והעניין ..." תורה':

ויצירה  ביצירה עשייה העולמות עליות

רום  עד כו' באצילות ובריאה בבריאה

עולה  'אדםֿקדמון' שגם המעלות

 ֿ על הוא השבת כי העליון. במאציל

מאיזו  ונח ששובת אדם דרךֿמשל

המלאכה  שבשעת עבודה מלאכת

המלאכה  בעשיית ונשפל השכל נתלבש

לאיתנו  שכלו חוזר ממנה וכשפוסק

רוחניים  עניינים להשכיל למעלה ועולה

שבהמלאכה  מהשכל מעלה שלמעלה

 ֿ על וכך כו'. דהדיוטא מילין שנקרא

העלייה  עניין למעלה יובן דרךֿזה

המעלות". רום עד ÔÈÚבשבת ‡e‰Â¿ƒ¿«
ÏeËa‰עולם כל העולם של כלפי «ƒ

הוא  ממנו שכתוצאה ממנו שלמעלה

שמעליו, לעולם Ùeb‡עולה ‰Ê·e»∆»
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נמוכה  ברמה ביטול ∆e‰L‡'תחתון',
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ה'יש', מציאות את «»¿aLÂ˙המהווה

‰‡lÈÚ ברמה ביטול 'עליון', ביטול ƒ»»
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ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של המהות עצם «¿≈
,'ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq'‰ של בדרך בעולמות  המאיר הבליֿגבול, האור «≈»»¿ƒ

בפנימיותם, להתלבש מבלי מלמעלה, ו'מקיף' ‰‡ÔÈ,'סובב' ˙ÈÁa¿ƒ«»«ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL אינה ובנבראים בעולמות הארתו הזה ובזמן ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

בגלוי. Ê‰ניכרת ÏÚÂ ֿ האין גילוי על ¿«∆
שיאיר  לבוא סוף "‡˙לעתיד ¯Ó‡∆¡«∆

˙Ó‡aL ,"e¯ÓLz È˙˙aL«¿…«ƒ¿…∆∆¡∆
‰zÓ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙aL«»¿ƒ««»»

,'‰Ó eÏ ‰zpL אור שכעת אלא ∆ƒ¿»»≈
בגילוי מאיר אינו e‡Lזה ˜«̄∆»

e„ÈÒÙÈ ‡lL ¯BÓLÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿∆…«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌBÏLÂŒÒÁ d˙B‡»«¿»«¿≈
ÔÈ˜Êa ‡Ó¯‚e Ïe˜Ï˜ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

.'eÎ ‰Ê Èelb ÚBn‰«≈«ƒ∆
˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
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˙Le„˜Œ„B·k ¯Ó‡Óa¿«¬«¿¿«
(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆ƒ««¿ƒ

בפסוק  שבתותי ‰Ê‰הפותח "את «∆
ËÚ¯"˙תשמורו" ˙Lc4LiL ƒ¿«∆≈

,˙aLa ˙B‚¯„Ó LÏL»…«¿≈¿«»
,˙B‚¯„Ó ÈzL Ô‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»≈¿≈«¿≈

˙B˙aL ÈzL.ומפרט שממשיך כפי ¿≈«»
ÌÈ¯·c‰ ÔÎB˙Â של במ זה אמר ¿∆«¿»ƒ

הרש"ב È˙k·הרבי ‰p‰c ,‡e‰5 ¿ƒ≈¿ƒ
בתורה Ï‡¯NÈכתוב Èa e¯ÓLÂ¿»¿¿≈ƒ¿»≈

˙‡ ˙BNÚÏ ˙aM‰ ˙‡∆««»«¬∆
Ô‰L ,˙aM‰ השונים הדברים שני ««»∆≈

השבת" את "ושמרו... בפסוק הנזכרים

על  רמז הם השבת" את ו"לעשות

˙aLa ˙B‚¯„Ó ÈzL בתוכנה ¿≈«¿≈¿«»
הרוחני. ‰‡Á˙ומובנה ‰‚¯„Ó«¿≈»»««

השבת של הפנימי È‰ƒ‡בעניין
,BÓˆÚ „vÓ BLiL ˙aM‰««»∆∆¿ƒ««¿
‡L„wÓ ˙aML ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«∆«»ƒ«¿»

‡ÓÈ˜Â6, ז"ל חכמינו כמאמר  ¿«¿»
(לא  מעצמה ועומדת מקודשת שהשבת

היום  פי על שקביעותם החגים כמו

ידי  על היא החדשים וקביעות בחודש

ישראל) Ê‰בני ÏÚÂ קדושת על ¿«∆
עצמה  מצד ‰aM˙,השבת ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa e¯ÓLÂ ¯Ó‡∆¡«¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆««»
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הּׁשּבת. את לׁשמֹור  רק ׁשּצריכים ְְִִִֶֶַַַַַָָהּׁשּבת,

יׂשראל  ּׁשּנׁשמֹות מה היא הׁשניה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּומדרגה

נאמר  זה ׁשעל הּׁשּבת, את ועֹוׂשים ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָממׁשיכים

עבֹודתם  ׁשעלֿידי הינּו הּׁשּבת, את ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות

ענין  ׁשּזהּו ּבׁשּבת, יֹותר נעלית ּדרּגה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָממׁשיכים

ענג" לּׁשּבת נעלית 7"וקראת מדרגה יׁש א . ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

עלֿידי  להמׁשיכּה ׁשאיֿאפׁשר ּבׁשּבת, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָיֹותר

זה  ועל מּתנה, ּבבחינת מּלמעלה ּובאה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָעבֹודה,

וׁשּבת 8נאמר  ּגנזי ּבבית לי יׁש טֹובה מּתנה ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָ

עלֿידי  ׁשּנמׁש ׁשהּתענּוג ּבזה, והענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשמּה.

רק  זה הרי ענג ", לּׁשּבת "וקראת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹהעבֹודה,

עצמּות  אבל הּתענּוג, מעצמּות ּבלבד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָהארה

 ֿ ּכי עבֹודה, עלֿידי להמׁשי איֿאפׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָהּתענּוג

ּדלעילא  אתערּותא עלֿידי מּתנה, ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָאם

נאמר  זה ועל עצמּה, הוי',9מּצד על ּתתעּנג אז ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּתי  יׁשנן ׁשּבכללּות ונמצא, מּמילא. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבדר

ׁשּבבחינת  הּׁשּבת היא האחת ׁשּבת ְִִִֶַַַַַַַָָָָׁשּבתֹות,

יׂשראל  ׁשּבני ענין ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתערּותאּֿדלתּתא,

את  (לעׂשֹות הּׁשּבת את ועֹוׂשים ְְֲִִִֶֶַַַַָממׁשיכים

ׁשּבבחינת  הּׁשּבת היא הׁשניה וׁשּבת ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת),

ׁשּתי  יׁשנן ּגּופא ׁשּבזה אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאתערּותאּֿדלעילא.

מּקדׁשא  ׁשּׁשּבת מה היא האחת מדרגה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמדרגֹות,

ׁשּקֹודם  אתערּותאּֿדלעילא ּבחינת (ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָוקימא

ּבחינת  היא הׁשניה ּומדרגה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאתערּותאּֿדלתּתא),

ּבחינת  (ׁשהּוא כּו' ּגנזי ּבבית לי יׁש טֹובה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמּתנה

 ֿ מאתערּותא ׁשּלמעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָאתערּותאּֿדלעילא

האתערּותאּֿדלתּתא  עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדלעילא

"את  ּׁשּכתּוב ּומה הּׁשּבת"). את ְֲֶֶֶַַַַָָּד"לעׂשֹות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙aM‰ ˙‡ ¯BÓLÏ ˜¯ ÌÈÎÈ¯vL.קיים שכבר דבר ששומרים כשם ∆¿ƒƒ«ƒ¿∆««»

‰ÈL‰ ‰‚¯„Óe"השבת את "לעשות נאמר עליה השבת, ‰È‡בעניין «¿≈»«¿ƒ»ƒ
ÌÈÎÈLÓÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpM ‰Ó למטה מלמעלה השבת קדושת את «∆ƒ¿ƒ¿»≈«¿ƒƒ
‰Ê ÏÚL ,˙aM‰ ˙‡ ÌÈNBÚÂ על ונמשכת הנפעלת השבת קדושת על ¿ƒ∆««»∆«∆

ישראל בני ‡˙ידי ˙BNÚÏ ¯Ó‡∆¡««¬∆
È„ÈŒÏÚL eÈ‰ ,˙aM‰««»«¿∆«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú ישראל בני ¬»»«¿ƒƒ
˙aLa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰b¯c«¿»«¬≈≈¿«»
עצמה, מצד בשבת שקיימת זו מאשר

˙aMÏ ˙‡¯˜Â" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿»»»««»
"‚Ú7 הנמשך ומעלתה השבת עונג …∆

"וקראת". האדם, עבודת ידי על

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó LÈ C‡«≈«¿≈»«¬≈≈
,˙aLa,שלישית ŒÈ‡Lמדרגה ¿«»∆ƒ

dÎÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ מלמעלה ∆¿»¿«¿ƒ»
גילוי לידי אותה ≈¿»È„ÈŒÏÚולהביא

‰„B·Ú,למטה האדם e·‡‰של ¬»»»
‰ÏÚÓlÓ מהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«¿»

‰zÓ ˙ÈÁ·a בתמורה שאינה ƒ¿ƒ««»»
שכר  תשלום כמו האדם של למעשה

עבודה, Ê‰על ÏÚÂ נעלית דרגה על ¿«∆
השלישית, הדרגה בשבת, Ó‡8¯זו ∆¡«
בגמרא  ז"ל חכמינו ««»zÓ‰בדברי

˙aLÂ ÈÊb ˙È·a ÈÏ LÈ ‰·BË»≈ƒ¿≈¿»«¿«»
dÓL הנותן ..." הגמרא: לשון (וזה ¿»

להודיעו, צריך לחבירו מתנה

מקדשכם. ה' אני כי לדעת שנאמר:

ה' אני כי לדעת הכי, נמי תניא

הקדושֿברוךֿהוא  לו אמר מקדשכם,

גנזי  בבית לי יש טובה מתנה למשה,

לישראל  ליתנה מבקש ואני שמה ושבת

והודיעם"). לך

השבת  עניין מעלת את ומבאר וממשיך

על  שלא מתנה, בדרך מלמעלה הנמשך

השבת  עניין לגבי האדם, עבודת ידי

האדם: עבודת ידי על שנמשך

‚eÚz‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â של ¿»ƒ¿»»∆∆««¬
È„ÈŒÏÚמלמעלה CLÓpLהשבת  ∆ƒ¿»«¿≈

‰„B·Ú‰ נאמר כך שעל האדם, של »¬»
˙‡¯˜Â" האדם ‰‡¯‰אתה, ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,"‚Ú ˙aMÏ מועטת ¿»»»««»…∆¬≈∆«∆»»
‰eÚz‚ומצומצמת  ˙eÓˆÚÓ „·Ïa,למעלה שהוא ‡·Ïכפי ƒ¿«≈«¿««¬¬»

‚eÚz‰ ˙eÓˆÚ ולכן מאד נעלית דרגה CÈLÓ‰Ïהיא ¯LÙ‡ŒÈ‡ «¿««¬ƒ∆¿»¿«¿ƒ
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ולהשפיע ולפעול להגיע יכולה לא האדם עבודת כי «¿≈¬»

והנבראים, העולמות של הגדרים מכל שלמעלה כך כל נעלית במדרגה

Ì‡ŒÈk רק נמשכת התענוג' 'עצמות È„ÈŒÏÚאלא ,‰zÓ ˙ÈÁ·a ƒƒƒ¿ƒ««»»«¿≈
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡,מאלוקות מלמעלה, dÓˆÚ,התעוררות „vÓ ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿»

‰Ê ÏÚÂ האדם עבודת ידי על שלא מלמעלה הנמשך השבת של העונג ¿«∆
¯Ó‡9 בכתובÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡ ∆¡«»ƒ¿«««

‡ÏÈnÓ C¯„a ,'ÈÂ‰ ידי על לא ¬»»¿∆∆ƒ≈»
האדם. מצד עבודה

˙eÏÏÎaL ,‡ˆÓÂ כללי באופן ¿ƒ¿»∆ƒ¿»
,˙B˙aL ÈzL ÔLÈ בעניין יש ∆¿»¿≈«»

שני  כלליים השבת «»aL˙עניינים
˙Á‡‰ הרוחני בתוכן אחד עניין »««

השבת  של ‰aM˙הפנימי ‡È‰ƒ««»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿«»

מצד  מלמטה, האדם,התעוררות

e‰fL הÏ‡¯NÈ ÈaL ÔÈÚ ∆∆ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»≈
˙aM‰ ˙‡ ÌÈNBÚÂ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ∆««»

זה ( בכתוב ועניין ‡˙נרמז ˙BNÚÏ«¬∆
‡È‰ ‰ÈL‰ ˙aLÂ ,(˙aM‰««»¿«»«¿ƒ»ƒ
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁ·aL ˙aM‰««»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc על שלא מלמעלה הנמשכת ƒ¿≈»
האדם. עבודת ÊaL‰ידי ‡l‡∆»∆»∆

‡Ùeb הנמשכת השבת בעניין עצמו, »
B‚¯„Ó˙,מלמעלה, ÈzL ÔLÈ∆¿»¿≈«¿≈

‰Ó ‡È‰ ˙Á‡‰ ‰‚¯„Ó«¿≈»»««ƒ«
‡ÓÈ˜Â ‡L„wÓ ˙aML∆«»ƒ«¿»¿«¿»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‡È‰L)∆ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc מלמעלה התעוררות ƒ¿≈»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ Ì„BwL∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
מצד  מלמטה, ההתעוררות שלפני

מלמעלה, התעוררות היינו האדם,

ומעורר  גורם אינו שהאדם מאלוקות,

מתעורר  שהאדם לאחר אבל אותה,

דלעילא'מלמט  ה'אתערותא בעקבות ה,

בעניין  והוספה המשכה פועלת עבודתו

לשבת  "וקראת בחינת והיא השבת,

לעיל), האמורה «≈¿»Óe„¯‚‰עונג"
‰zÓ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÈL‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»
'eÎ ÈÊb ˙È·a ÈÏ LÈ ‰·BË»≈ƒ¿≈¿»«
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‡e‰L)∆¿ƒ«ƒ¿¬»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆«¿≈

,"˙aM‰ ˙‡ ˙BNÚÏ"c ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ אתערותא' זו כי »ƒ¿¬»ƒ¿«»¿«¬∆««»
ולפעול). להשפיע יכולה לא האדם עבודת שבו יותר נעלה ממקור דלעילא'

,"e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" ·e˙kM ‰Óe מתייחס זה כתוב וכאמור «∆»∆«¿…«ƒ¿…
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ז 'ied ip` e`xiz iycwne exenyz izezay z`

ׁשּי הּׁשמירה ענין הּנה ּתׁשמרּו", ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹֹׁשּבתתי

אתערּותאּֿדלעילא, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבהמׁשכה

ענ  רק להיֹות צרי על ׁשּבזה וקאי הּׁשמירה. ין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּׁשּבת  על וגם וקימא, ּדמּקדׁשא הּׁשּבת ְְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָּבחינת

מּתנה. ְִִֶַַָָׁשּבבחינת

LÈÂ אֹודֹות מדּוּבר ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּגם לֹומר, ¿≈ְְִֵֶַַָָ

ּבבחינת  ׁשהיא ּדׁשּבת, הׁשליׁשית ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמדרגה

ּב'לּקּוטי  ּבמבאר ּכמרּומז מּלמעלה, ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹמּתנה

"ּומקּדׁשי 10ּתֹורה' הּכתּוב המׁש ּבפירּוׁש ְְְִִֵֵֶַָָָ

הּמקּדׁש ּכי הּתֹורה, על קאי ׁש"ּמקּדׁשי" ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתיראּו",

הּמל ׁשלמה האדם, ידי מעׂשה הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלמּטה

ׁשל  מקּדׁשֹו היא הּתֹורה אבל אֹותֹו, ְֲִִֶַָָָָָּבנה

ּדהּנה, ּבזה, והענין כּו'. מּמׁש ְְְִִֵֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

מדרגה  היֹותּה עם ּדׁשּבת, הׁשליׁשית מדרגה ְְְְֱִִִֵֵַַַַַָָָָּגם

זה  מעין הרי לעתידֿלבא, ׁשּתתּגּלה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹנעלית

ׁשּיׁשנן  הּׁשּבתֹות ׁשּתי ּכמֹו ׁשּבת, ּבכל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמׁש

ׁשּבת  ׁשּבכל הּׁשּבתֹות ׁשּׁשּתי ּוכׁשם ׁשּבת. ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכל

מדרגה  ּכמֹוֿכן ׁשּבת, ויֹום ׁשּבת ליל ְְְֵֵֵֵַַַָָָהם

ׁשליׁשית  סעּודה ענין הּוא ּדׁשּבת ְְְְְִִִִִַַַָָהׁשליׁשית

לא" "הּיֹום נאמר ׁשּבּה ׁשּבת, הינּו,11ׁשּבמנחת , ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא  ּבאֹופן זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָׁשאין

 ֿ אתערּותא ּבבחינת אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָאתערּותאּֿדלעילא,

עצמּה מּצד הּטעם 12ּדלעילא ּגם וזהּו . ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשל  ענין להיֹות צרי לא ׁשליׁשית ְְְְִִִִִִֶֶָָָֹׁשּבסעּודה

ּדׁשּבת  הּסעּודֹות ּכבׁשאר ּוׁשתּיה ועד 13אכילה , ְְְְְְֲִִִַַַָָָָ

ּדברי  ּבאמירת ידיֿחֹובה ׁשּיֹוצאים ּדעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁש

להיֹותּה14ּתֹורה  לא 15, ּבֹו ׁשאין הּבא עֹולם מעין ְִֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשתּיה  ולא לֹומר,16אכילה יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְֲִִִֵֶַַָָֹ
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א).10) (מג, שם ב.11)פרשתנו קיז, שבת כה. טז, (ע'12)בשלח שם ה'ש"ת סה"מ גם וראה תיא). (ע' שם עטר"ת סה"מ

ואילך). ס"ז.13)86 שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סרצ"א או"ח שו"ע ס"ד.14)ראה סתקצ"ז אפרים מטה ב"ח 15)ראה ראה

וש"נ. ואילך. 84 ע' חכ"א לקו"ש ואילך. א'קכז ע' ח"ב תער"ב המשך תרלא. ע' תרכא. ע' בשלח אוה"ת סרצ"א. או"ח

א.16) יז, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמה, מצד וקיימא" "מקדשא שהיא כפי השבת ÔÈÚלעניין ‰p‰ƒ≈ƒ¿«

‰ÎLÓ‰a CiL ‰¯ÈÓM‰ למטה מלמעלה ÈÁ·a˙אלוקית ‡È‰L «¿ƒ»«»««¿»»∆ƒƒ¿ƒ«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ האדם,שלא עבודת ידי על ונגרמת ÊaL‰באה ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»∆

‰¯ÈÓM‰ ÔÈÚ ˜¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ.קדושה תוספת של פעולה ולא »ƒƒ¿«ƒ¿««¿ƒ»
È‡˜Â ומכוון˙aM‰ ˙ÈÁa ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«««»

ÏÚ Ì‚Â ,‡ÓÈ˜Â ‡L„wÓc¿ƒ«¿»¿«¿»¿««
‰zÓ ˙ÈÁ·aL ˙aM‰ שבשתי ««»∆ƒ¿ƒ««»»

לא  מלמעלה ההמשכה אלו בחינות

האדם, עבודת ידי על ונמשכת באה

לעיל. כמבואר

ÈËewÏ'a ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¿ƒ≈
'‰¯Bz לעיל הנזכר ae„Ó¯במאמר »¿»
˙B„B‡ של וההתגלות ההמשכה

,˙aLc ˙ÈLÈÏL‰ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¿ƒƒ¿«»
‰zÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ««»»

‰ÏÚÓlÓ מ'אתערותא יותר הנעלית ƒ¿«¿»
האדם, עבודת ידי שעל דלעילא'

ÈËewÏ'a ¯‡·Óa ÊÓe¯Ók«¿»«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz10CLÓ‰ Le¯ÈÙa »¿≈∆¿≈
·e˙k‰ שבתותי "את שלאחר «»
ואומר תשמורו" הכתוב ממשיך

,"e‡¯Èz ÈLc˜Óe" כך ועל ƒ¿»ƒƒ»
ב'לקוטי  תורה'מבואר

È‡˜ "ÈLc˜n"L מכווןÏÚ ∆ƒ¿»ƒ»≈«
‰hÓlL Lc˜n‰ Èk ,‰¯Bz‰«»ƒ«ƒ¿»∆¿«»

המקדש  NÚÓ‰הגשמי בית ‡e‰«¬≈
Ì„‡‰ È„È למטה‰ÓÏL , ¿≈»»»¿……

‰¯Bz‰ Ï·‡ ,B˙B‡ ‰a CÏn‰«∆∆»»¬»«»
ŒLB„w‰ ÏL BLc˜Ó ‡È‰ƒƒ¿»∆«»

,'eÎ LnÓ ‡e‰ŒCe¯a כפי »«»
ומבאר. שממשיך

Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
,˙aLc ˙ÈLÈÏL‰ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¿ƒƒ¿«»
שעניינה  'מתנה' בחינת ביותר, הנעלית

לעיל, כמבואר העצמי, התענוג התגלות

˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó d˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»«¿≈»«¬≈
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙zL היא וכעת ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

CLÓבהעלם, ‰Ê ÔÈÚÓ È¯‰¬≈≈≈∆ƒ¿»
˙aL ÏÎa הזה בזמן עכשיו גם ¿»«»

) ˙aL ÏÎa ÔLiL ˙B˙aM‰ ÈzL BÓk שיש ו"לעשות" "ושמרו" ¿¿≈««»∆∆¿»¿»«»

לבוא  לעתיד שיהיה הגילוי 'מעין' ‰B˙aM˙בהם ÈzML ÌLÎe .(¿≈∆¿≈««»
˙aL ÏÈÏ Ì‰ ˙aL ÏÎaL"תתאה "שבת בחינת aL˙שהוא ÌBÈÂ ∆¿»«»≈≈«»¿«»

עילאה", "שבת בחינת aLc˙שהוא ˙ÈLÈÏL‰ ‰‚¯„Ó ÔÎŒBÓk¿≈«¿≈»«¿ƒƒ¿«»
האמורות הדרגות משתי יותר ÈLÈÏL˙הנעלית ‰„eÚÒ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿»¿ƒƒ

¯Ó‡ daL ,˙aL ˙ÁÓaL∆¿ƒ¿««»∆»∆¡«
"‡Ï ÌBi‰"11,,המן ירידת בעניין «…

משה  "ויאמר בשלח בפרשת נאמר

היום  לה', היום שבת כי היום, אכלוהו

פעמים  ושלוש בשדה", תמצאוהו לא

לשלוש  רמז הוא שבכתוב "היום"

שסעודה  וכיוון בשבת, סעודות

לא", "היום בכתוב נרמזת שלישית

נעלה  עניין על המורה שלילה לשון

מושג, בו לכך שאין רמז זה הרי

משתי  נעלית שלישית שסעודה

הקודמות, Ê‰הסעודות ÔÈ‡L ,eÈ‰«¿∆≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ההתעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  התעוררות גורמת מלמטה

Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁ·a ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»
dÓˆÚ „vÓ ‡ÏÈÚÏc12 ƒ¿≈»ƒ««¿»

ש'אתערותא  נעלה ממקור שנמשכת

לשם. מגעת לא דלתתא'

‰„eÚÒaL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆ƒ¿»
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ï ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ…»ƒƒ¿ƒ¿»
¯‡L·k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏL∆¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

˙aLc ˙B„eÚq‰13LiL „ÚÂ , «¿¿«»¿«∆≈
‰·BÁŒÈ„È ÌÈ‡ˆBiL ˙BÚc≈∆¿ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ˙¯ÈÓ‡a14, מבלי «¬ƒ«ƒ¿≈»
שלישית  סעודה כי ולשתות, לאכול

לא" "היום בלשון בכתוב נרמזת

d˙BÈ‰Ï15 שהסעודה כיוון ƒ¿»
היא  ‰a‡השלישית ÌÏBÚ ÔÈÚÓ≈≈»«»

‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡L∆≈…¬ƒ»¿…
‰i˙L16.,ז"ל חכמינו כמאמר ¿ƒ»

ולא  אכילה לא בו אין הבא "העולם

ומתן  משא ולא ורביה פריה ולא שתיה

אלא  תחרות ולא שנאה ולא קנאה ולא

בראשיהם  ועטרותיהם יושבין צדיקים

השכינה". מזיו ונהנים
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d"kyz'dח ,xii` s"k ,xda zyxt zay

קׁשּור  (ּכּנ"ל), ּתֹורה על ּדקאי ּתיראּו" ְְִִִֵֶַַַָָָָָׁש"ּמקּדׁשי

הׁשליׁשית  מדרגה ׁשהיא ׁשליׁשית, סעּודה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָעם

מּתנה. ּבבחינת ׁשהיא ְְִִִֶַַַָָָּדׁשּבת

e‰ÊÂּופירׁש הוי', אני ּבּכתּוב: ׁשמסּים מה ּגם ¿∆ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבזה, והענין ׂשכר. לׁשּלם נאמן ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָרׁש"י:

ּכפׁשּוטֹו, רק (לא היא הּׂשכר ּבענין הּכּונה ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹּדהּנה

ׁשאמרּו ׁשּזהּו הּׂשכר, ענין לאמּתית ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא)

ּב'לּקּוטי 17חז"ל  ּכמבאר מצוה, מצוה ׂשכר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹ

עיקר 18ּתֹורה' ּכי הּׂשכר, היא עצמּה ׁשהּמצוה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

הּוא  עצמֹו וזה לאין, הּיׁש ּבטּול הּוא ְְְִִִֵֶַַַַָָהּמצוה

האין  ּגלּוי הּוא ׁשהּׂשכר אּלא הּמצוה, ׁשל ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׂשכר

נעׂשה  הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי והינּו, כּו'. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָהאמּתי

וחּבּור  צותא מּלׁשֹון (מצוה, עם 19החּבּור ( ְְְְִִִִִַַָָ

'אין' (אֹותּיֹות "אני" העצמּות,20ּבחינת ּבחינת ,( ְְְֲִִִִִַַַַָ

 ֿ [ועל עלמין'. ּכל 'סֹובב מּבחינת ּגם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

לׁשּלם  נאמן הוי', ּדֿאני  ׁשהענין ּגם יּובן ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפיֿזה

האבֹות, ּגּבי וארא ּפרׁשת ּבריׁש ּגם נאמר ְֱֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׂשכר,

היא  ּפרס לקּבל עלֿמנת ׁשעבֹודה ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָולכאֹורה,

האבֹות. אצל זה ענין ׁשּי מה ּפחּותה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָמדרגה

ענין  לאמּתית היא ׁשהּכּונה הּוא, הענין ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָא

הּצותא  ענין ׁשהּוא מצוה, מצוה ׂשכר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָהּׂשכר,

והרי  העצמּות]. ּבחינת 'אני', ּבחינת עם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָוחּבּור

לעתידֿלבא  ׁשּיתּגּלה הּׂשכר ענין ,21אמּתית ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשביעי  ּבאלף ֿ 22ּובפרט ׁשאי מּבחינה הּוא , ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָ

יּומׁש אּלא עבֹודה, עלֿידי  להמׁשי ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָאפׁשר

מּתנה. ּבבחינת מּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָויתּגּלה

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עלּֿפי ּבזה להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָֹ

ׁש"אני"23ּתֹורה' הוי'", "אני ּבפרּוׁש ְֲֲֲִִֵֶָָָ

ׁשהּוא  הוי', מּמׁש הּוא ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָּדהינּו

וּכּוּלא  עלמין', ּכל 'ממּלא להיֹות ּׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמה
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מ"ב.17) פ"ד ואילך.18)אבות ב מב, וש"נ.19)פרשתנו נב. ע' תרח"ץ סה"מ ג. מה, בחוקותי פרשתנו 20)לקו"ת לקו"ת

ד. א.21)מד, מב, שם לקו"ת בהגהה.22)ראה פל"ו תניא ד.23)ראה מד, א. מג, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡˜c "e‡¯Èz ÈLc˜n"L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המכווןÏÚ ¿«ƒ∆≈«∆ƒ¿»ƒƒ»¿»≈«

Ï"pk) ‰¯Bz האדם עבודת ידי על ולא מלמעלה באה ˜eL¯שהתורה ,( »««»
‡È‰L ˙aLc ˙ÈLÈÏL‰ ‰‚¯„Ó ‡È‰L ,˙ÈLÈÏL ‰„eÚÒ ÌÚƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ«¿≈»«¿ƒƒ¿«»∆ƒ

‰zÓ ˙ÈÁ·a.האדם מצד דלתתא' 'אתערותא ידי על לא מלמעלה הבאה ƒ¿ƒ««»»
Ìb e‰ÊÂ פנימיות פי על הביאור ¿∆«

e˙ka·העניינים  ÌiÒÓL ‰Ó«∆¿«≈«»
"את  ומקדשי לאחר תשמורו שבתותי

L¯ÈÙeתיראו": ,'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»≈≈
.¯ÎN ÌlLÏ ÔÓ‡ :È"L«̄ƒ∆¡»¿«≈»»
‰ek‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««»»

¯ÎO‰ ÔÈÚa השבת שמירת על ¿ƒ¿««»»
התורה  לימוד ועל המקדש, מורא ועל

המצוות, ¯˜וקיום ‡Ï) ‡È‰ לשכר ƒ…«
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Ï (‡l‡ ,BËeLÙkƒ¿∆»«¬ƒƒƒ¿«
Ï"ÊÁ e¯Ó‡L e‰fL ,¯ÎO‰17 «»»∆∆∆»¿¬«

אבות  ÂˆÓ‰,בפרקי ‰ÂˆÓ ¯ÎN¿«ƒ¿»ƒ¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók18 «¿…»¿ƒ≈»

"שכר  אלה, ז"ל חכמינו דברי בפירוש

מצווה" dÓˆÚמצווה, ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»«¿»
¯ÎO‰ ‡È‰ ידי על לו זוכה שהאדם ƒ«»»

‰Âˆn‰המצווה,קיום  ¯˜ÈÚ Èkƒƒ««ƒ¿»
Li‰ ÏeËa ‡e‰ והמציאות היישות ƒ«≈

האדם  ידי ÔÈ‡Ïשל על האלוקי, »«ƒ
ה', וציווי רצון BÓˆÚמילוי ‰ÊÂ¿∆«¿

קיום  ידי שעל לאלוקות הביטול

ÏLהמצווה  ¯ÎO‰ ‡e‰«»»∆
‡e‰ ¯ÎO‰L ‡l‡ ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆»∆«»»

'eÎ ÈzÓ‡‰ ÔÈ‡‰ ÈeÏb האלוקות ƒ»«ƒ»¬ƒƒ
מציאות  של הגדרה מכל שלמעלה

˜Ìei'יש'. È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
¯eaÁ‰ ‰NÚ ˙Bˆn‰ האדם של «ƒ¿«¬∆«ƒ

המצווה  ÔBLlÓמקיים ,‰ÂˆÓ)ƒ¿»ƒ¿
¯eaÁÂ ‡˙Âˆ19˙ÈÁa ÌÚ ( «¿»¿ƒƒ¿ƒ«

"È‡" בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ¬ƒ
הוא ( '‡ÔÈ'ו'אני' ˙Bi˙B‡20,( ƒ«ƒ

˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa ומהותו עצמותו ¿ƒ«»«¿
בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

··BÒ' ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk ֿ הבלי האלוקי האור »»¿ƒ

'סובב' בדרך בעולמות המאיר גבול

הוא  'עצמותו' אבל מלמעלה, ו'מקיף'

'עצמותו'. עם מתחבר האדם מצווה קיום ידי ועל לגמרי, מהעולמות למעלה

ÌlLÏ ÔÓ‡ ,'ÈÂ‰ È‡Œc ÔÈÚ‰L Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ∆»«∆»ƒ¿»«¬ƒ¬»»∆¡»¿«≈
LÈ¯a Ìb ¯Ó‡ ,¯ÎN בתחילת Èabבראש, ‡¯‡Â ˙L¯t »»∆¡««¿≈»»«»≈»«≈

,˙B·‡‰ אל וארא ה' אני אליו ויאמר משה אל אלוקים "וידבר ככתוב »»
יעקב...", ואל יצחק אל ÓŒÏÚ˙אברהם ‰„B·ÚL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆¬»«¿»

Ò¯t Ïa˜Ï בשכר ‰È‡לזכות ¿«≈¿»ƒ
‰˙eÁt ‰‚¯„Ó ה'בעבודת «¿≈»¿»

בפרקי  במשנה ז"ל חכמינו (כמאמר

את  המשמשין כעבדים תהיו "אל אבות

הוו  אלא פרס, לקבל מנת על הרב

על  שלא הרב את המשמשין כעבדים

פרס"), לקבל ÔÈÚמנת CiL ‰Ó««»ƒ¿»
‰Ê המצוות שכר על דגש ‡ˆÏשל ∆≈∆

˙B·‡‰ פחותה במדרגה היו שלא »»
מאד.? נעלית בדרגה אלא »‡Cונמוכה
‰ek‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ בכך »ƒ¿»∆««»»

"נאמן  הוי'", "אני האבות אצל שנאמר

שכר", ÔÈÚלשלם ˙ÈzÓ‡Ï ‡È‰ƒ«¬ƒƒƒ¿«
,¯ÎO‰,לעיל ÎN¯כמבואר «»»¿«

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿«
¯eaÁÂ ‡˙Âv‰ המקיים האדם של ««¿»¿ƒ

המצווה  '‡È',את ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«¬ƒ
.[˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿

¯ÎO‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ È¯‰Â«¬≈¬ƒƒƒ¿««»»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL21, ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…
ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a Ë¯Ù·e22, ƒ¿»»∆∆«¿ƒƒ

האריז"ל  מכתבי התניא בספר כמובא

באלף  עיקרו שכר השביעי",ש"קבלת

¯LÙ‡ŒÈ‡L ‰ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¿»
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ CÈLÓ‰Ï כי ¿«¿ƒ«¿≈¬»

נובע  כך הוא כל עליונה מדרגה ונמשך

ומגיעה  'נוגעת' לא האדם שעבודת

lb˙ÈÂ‰לשם, CLÓeÈ ‡l‡ גילוי ∆»¿«¿ƒ¿«∆
ÈÁ·a˙אלוקות  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰zÓ אודות לעיל המבואר עלֿדרך «»»

בשבת. ה'מתנה' עניין

ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ»∆«ƒ
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰23 «¿…»¿ƒ≈»

"È‡"L ,"'ÈÂ‰ È‡" Le¯Ùa¿≈¬ƒ¬»»∆¬ƒ
‡e‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ eÈ‰c¿«¿«¿ƒ¿»≈
‰Ó ‡e‰L ,'ÈÂ‰ LnÓ«»¬»»∆«
Ïk ‡lÓÓ' ˙BÈ‰Ï CLÓpM∆ƒ¿»ƒ¿¿«≈»

„Á ‡lekÂ ,'ÔÈÓÏÚ של עלייה יש השבת שביום לעיל מבואר כלומר, »¿ƒ¿»«
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עלמין' ּכל 'ממּלא ּבחינת ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחד.

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ממּלאה 24הּוא הּנׁשמה מה ְְְְֲֵַַַַַַָָָ

את  ממ ּלא ֿ הּוא הּקדֹוׁשּֿברּו ּכ הּגּוף, ְֵֶֶַַַָָָאת

המלּוּבׁשת  הּנׁשמה ׁשחּיּות ּדכׁשם והינּו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָהעֹולם,

ּבעקב  ּגם הּגּוף, אברי ּבכל נמׁשכת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּגּוף

ּבחינת  ּגם ּכמֹוֿכן כּו', ּבּצּפרנים וגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּברגל,

העלם  ׁשל ּבמקֹום ּגם נמׁשכת עלמין' ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ממּלא

ּׁשּנמׁש מה ואףֿעלּֿפיֿכן, כּו'. ּומּנגד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוהסּתר

עם  חד' 'ּכּוּלא הּוא עלמין' ּכל 'ממּלא ְְְִִִֵַַָָָלהיֹות

ׁשּדוקא  והינּו ,יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ"אני"

(מּצד  וההסּתר ההעלם ּבמקֹום העבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ּבחינת  'לֹוקחים' עלמין') ּכל 'ממּלא ְְְְְִִִִֵַַַָָּבחינת

.יתּבר עצמּותֹו ְְֲִִֵַָ"אני",

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ זה ׁשּדרּוׁש הּטעם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֶֶַַַָ

 ֿ ּדּבּור (וכן ְְִִֵֵָּב'לּקּוטיּֿתֹורה'

אדמֹו"ר  ּכבֹודֿקדּוׁשת ׁשל הזה ְְְְִֶֶַַַַַהּמתחיל

הּדרּוׁשים  ׁשאר ועלּֿדרֿזה הּנ"ל, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשמתֹוֿעדן

את  הּפסּוק על הּוא הזה) ְְִִֶֶַַַַַָּבּדּבּורֿהּמתחיל

זה  ׁשּפסּוק אף ּדוקא, ּבהר ׁשּבפרׁשת גֹו' ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבתתי

קדֹוׁשים  ּבפרׁשת לפניֿזה ּכבר והענין 25נאמר . ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּנ"ל 26ּבזה  ּפסּוקים ׁשני ׁשּבין החלּוק ּדהּנה , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבעבֹודת  קאי קדֹוׁשים ׁשּבפרׁשת ׁשהּפסּוק ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ּבמעמד  הם יׂשראל ׁשּבני ּכפי הינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּצּדיקים,

הּפסּוק  מהּֿׁשאיןּֿכן ּתהיּו", ּד"קדֹוׁשים ְְִִִֵֵֶַַַָָּומּצב

ׁשהיא  הּתׁשּובה  עבֹודת על קאי  ּבהר , ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבפרׁשת

ּכפירּוׁש כּו', והסּתר העלם ׁשל ּומּצב ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָּבמעמד

הּנמּכר על קאי זה ׁשּפסּוק ("ׁשּלא רׁש"י לנכרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹותֹו"), אני אף ׁשּבת, מחּלל ורּבי הֹואיל ְְְֲִִִֵַַַַַָֹיאמר

ׁשהּוא  הּגלּות, ּדזמן ּומּצב הּמעמד ּכללּות ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזהּו

נמּכרנּו" ולׁשפחֹות "לעבדים וזהּו27ּבבחינת . ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָ
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א.24) י, ברכות וראה א. קג, תהלים מדרש ח. פ"ד, ל.25)ויק"ר -26)יט, מנחם (תורת המאמר שלפני בשיחה גם ראה

.(313 ע' חמ"ג ד.27)התוועדויות ז, אסתר - הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  ההמשכה דבר של לאמיתו אך עלמין', כל  'סובב לבחינת העולמות

כך  ואחר תשמורו' שבתותי 'את תחילה אומר שהכתוב לאחר ולכן מ'עצמותו'

ובעומק  עצמותו, על והכוונה הוי'" "אני הוא הסיום תיראו', מקדשי 'ואת

רק  לא ונמשך יורד הוי'" "ממש עצמו, הוי' כי אחד הכול הדברים ובפנימיות

הבליֿגבול  האור עלמין', כל ל'סובב

כל  ב'ממלא אלא מעולמות שלמעלה

ערך  לפי המצומצם האור עלמין'

בפנימיות  בהם ומתלבש העולמות

..." תורה': ב'לקוטי המאמר (ובלשון

כל  'סובב בבחינת העליות הוא ושבת

דשבתותי  היות עם אמר ולכן עלמין',

כל  'סובב בבחינת עליות שהוא תשמרו

אני  תיראו 'ומקדשי זה כל עם עלמין',

יתברך  עצמותו הוא אני פירוש, הוי''

שנמשך  מה שהוא הוי' ממש הוא

נברא  ביו"ד עלמין' כל 'ממלא להיות

חד"). וכולא כו' הבא העולם

"אני  המשכת עניין את ומבאר וממשיך

לרדת  ית' עצמותו המשכת הוי'",

עלמין': כל 'ממלא לבחינת

˙ÈÁa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' האור ¿«≈»»¿ƒ

ובנבראים  בעולמות המתלבש

לעיל, כאמור פנימית, בהתלבשות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ‡e‰24 ¿«¬««≈
˙‡ ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰ ‰Ó««¿»»¿«¿»∆
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ck ,Ûeb‰«»«»»
,eÈ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»»¿«¿
בגוף  הנשמה התלבשות בין הדמיון

הוא  בעולמות האלוקות להתלבשות

‰ÓLp‰ ˙eiÁL ÌLÎcƒ¿≈∆««¿»»
ÏÎa ˙ÎLÓ Ûeba ˙LaeÏÓ‰«¿∆∆«ƒ¿∆∆¿»

,Ûeb‰ È¯·‡ גם ומתלבשת ויורדת ≈¿≈«
בהם  שיש ביותר הנחותים באברים

ומצומצמת, מועטת Úa˜·חיות Ìb««»≈
,'eÎ ÌÈ¯tva Ì‚Â ,Ï‚¯aL∆»∆∆¿««ƒ»¿«ƒ

˙ÈÁa Ìb ÔÎŒBÓk האלוקות ¿≈«¿ƒ«
הנקראת  Ïkהמצומצמת ‡lÓÓ'¿«≈»

ÌB˜Óa Ìb ˙ÎLÓ 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒƒ¿∆∆«¿»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL גילוי בו שאין ∆∆¿≈¿∆¿≈

כלל  מתנגד pÓe‚„אלוקות ואפילו ¿«≈
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,לאלוקות  .'eÎ נמשך עלמין' כל ה'ממלא שאור למרות ¿««ƒ≈

רוחנית, מבחינה נחותים הכי במקומות CLÓpMלהאיר ‰Ó למטה˙BÈ‰Ï «∆ƒ¿»ƒ¿

'„Á ‡lek' ‡e‰ 'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ',ממש אחד עניין אחד, הכול ¿«≈»»¿ƒ»«
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL eÈ‰Â ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰L "È‡" ÌÚƒ¬ƒ∆«¿ƒ¿»≈¿«¿∆«¿»«¿≈

‰„B·Ú‰האדם של (vÓ„הרוחנית ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÌB˜Óa »¬»ƒ¿«∆¿≈¿«∆¿≈ƒ«
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ומצומצמת מוגבלת הארה )שהיא ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

'ÌÈÁ˜BÏ' ומתאחדים ומתחברים ¿ƒ
B˙eÓˆÚעם  ,"È‡" ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ«¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
ÌÚh‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«««

Le¯cLחסידות Ê‰מאמר ∆¿∆
ÔÎÂ) '‰¯BzŒÈËewÏ'a המאמר ¿ƒ≈»¿≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac הפותחÏL ‰Ê‰ ƒ««¿ƒ«∆∆
¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k הרבי ¿¿««¿

‰Ï"p,הרש"ב Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆««
ÌÈLe¯c‰ ¯‡L ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»«¿ƒ
‡e‰ (‰Ê‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eaca¿ƒ««¿ƒ«∆
'B‚ È˙˙aL ˙‡ ˜eÒt‰ ÏÚ««»∆«¿…«

c ¯‰a ˙L¯ÙaLÛ‡ ,‡˜Â ∆¿»»«¿««¿»«
ŒÈÙÏ ¯·k ¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒtL∆»∆∆¡«¿»ƒ¿≈

ÌÈLB„˜ ˙L¯Ùa ‰Ê25, כפי ∆¿»»«¿ƒ
ומבאר. שממשיך

‰Êa ÔÈÚ‰Â26˜eÏÁ‰ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ
ÌÈ˜eÒtההבדל  ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿ƒ
Ï"p‰ קדושים בפרשת הפסוק ««

בהר בפרשת ‰e‡והפסוק
ÌÈLB„˜ ˙L¯ÙaL ˜eÒt‰L∆«»∆¿»»«¿ƒ

È‡˜ עוסק B·Úa„˙עומד, »≈«¬«
ÈaL ÈÙk eÈ‰ ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¿¿ƒ∆¿≈
·vÓe „ÓÚÓa Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¬»«»

"eÈ‰z ÌÈLB„˜"c שם שהוא ƒ¿ƒƒ¿
‰eÒt˜הפרשה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»

È‡˜ ,¯‰a ˙L¯ÙaL מכווןÏÚ ∆¿»»«¿«»≈«
‡È‰L ‰·eLz‰ ˙„B·Ú עבודת ¬««¿»∆ƒ

האדם של ÏLה' ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆
Le¯ÈÙk ,'eÎ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈¿≈

È‡˜ ‰Ê ˜eÒtL È"L¯ מכוון «ƒ∆»∆»≈
‡lL") È¯ÎÏ ¯kÓp‰ ÏÚ««ƒ¿»¿»¿ƒ∆…

Èa¯Â ÏÈ‡B‰ ¯Ó‡È הנכרי האדון …«ƒ¿«ƒ
היהודי  העבד aL˙,של ÏlÁÓ¿«≈«»

e‰fL ,("B˙BÓk È‡ Û‡«¬ƒ¿∆∆
ÔÓÊc ·vÓe „ÓÚn‰ ˙eÏÏk¿»««¬»«»ƒ¿«
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,˙eÏb‰«»∆ƒ¿ƒ«

"e¯kÓ ˙BÁÙLÏÂ ÌÈ„·ÚÏ"27 בזמן ה' עבודת כלל בדרך ולכן «¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿
התשובה. עבודת היא לכךe‰ÊÂהגלות החסידות ÌÈLe¯cLהטעם מאמרי ¿∆∆¿ƒ
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d"kyz'dי ,xii` s"k ,xda zyxt zay

הּגלּוי  מעלת נתּבאר ׁשּבהם הּנ"ל, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּדרּוׁשים

מּתנה, ּבבחינת מּלמעלה ׁשּיּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּדלעתידֿלבא

ּכדי  ּכי ּדוקא, ּבהר ׁשּבפרׁשת הּפסּוק על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָנאמרּו

הרי  ּדלעתידֿלבא , נעלים הּיֹותר לּגילּויים ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹלבא

ּדוקא  אּלא) הּצּדיקים, עבֹודת עלֿידי (לא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹזה

 ֿ ועל וההסּתר. ההעלם ׁשּמּתֹו העבֹודה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלֿידי 

עם  קׁשּור העתידה הּגאּולה ענין ׁשּכללּות ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּדר

ּכמאמר  ּדוקא, הּתׁשּובה אתא 28עבֹודת מׁשיח ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָ

מּודגׁש זה ׁשּבענין ּבתיּובּתא, צדיקיא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלאתבא

 ֿ ּובעלי ּדצּדיקים הּמעלֹות ׁשּתי ׁשּיהיּו רק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַֹלא

ּגם  הּצּדיקים ּבעבֹודת מעלה יׁש (ׁשהרי ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּתׁשּובה

הוהֿליּהֿלמימר  ּכן, ּדאם ׁשלמה), ּתׁשּובה ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָלגּבי

צּדיקים, יהיּו ּבעליּֿתׁשּובה ׁשּגם יפעל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּמׁשיח

הּתׁשּובה  מעלת על היא ּבזה ההדּגׁשה ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

ּבמקֹום  העבֹודה עלֿידי ׁשּדוקא וכּנ"ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

"אני", ּבחינת 'לֹוקחים' וההסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַההעלם

.יתּבר ְְִֵַָעצמּותֹו

ּבעֹומר LÈÂד) ול"ג ׁשני' 'ּפסח עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּדפרׁשת  ּבּׁשבּוע זֹו) (ּבׁשנה ְְְִֶַַַָָָָָָׁשּקביעּותם

("ויכלּו" ׁשּלהם והעלּיה ּביֹום 29ּבהר, היא ( ְְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

ׁשני' ('ּפסח ׁשּׁשניהם ּכיון ּבהר, ּפרׁשת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

ּדהּנה, הּתׁשּובה. לענין ׁשּיכים ּבעֹומר) ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָול"ג

טמאים  היּו אׁשר ה"אנׁשים ּבגלל ּבא ׁשני' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'ּפסח

אדם" מת 30לנפׁש ּדטּומאת הענין ּכללּות והרי , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

עץֿהּדעת  חטא מּצד ׁשהּוא 31ּבא ׁשני' ּו'פסח , ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּת ענין הּוא זה, על ועלּֿדרֿזה הּתקּון ׁשּובה. ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָ

ּבר  ׁשמעֹון ּדרּבי ההילּולא יֹום ּבעֹומר, ְְִִִֶַַַַַָל"ג

ידּוע 32יֹוחאי  ּדהּנה ׁשמעֹון 33, רּבי ׁשל ׁשענינֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּגּלּוי  והרי ּדתֹורה, ּגליא עם הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשל החּבּור הּוא יֹוחאי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבר

ּפתּגם  ּכּידּוע (צּוּבראכנקיט), ׁשבירה ׁשל ענין עלֿידי ּבא הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּפנימּיּות

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ּכׁשּכֹותׁשין 34ּכבֹודֿקדּוׁשת הּזה הּזית ּבענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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ב.28) קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ג.29)ראה מב, פרשתנו לקו"ת וראה א. ב, בראשית

ואילך.30) ו ט, יג.31)בהעלותך פכ"ג, במדב"ר פ"ז.32)ראה העומר ספירת שער חיים עץ פרי ב. רצו, זח"ג ראה

קנב).33) ע' תרל"ח (סה"מ פכ"ה תרל"ח לברך אדם חייב 34.26)המשך ע' שלום תורת השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏb‰ ˙ÏÚÓ ¯‡a˙ Ì‰aL ,Ï"p‰ התגלות ««∆»∆ƒ¿»≈«¬««ƒƒ¿»ƒ»…

המשיח  בימות ÏÚÓlÓהאלוקית CLÓeiL‰ למטה‰zÓ ˙ÈÁ·a ∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ««»»
האדם, עבודת ידי על a‰¯ולא ˙L¯ÙaL ˜eÒt‰ ÏÚ e¯Ó‡∆∆¿««»∆¿»»«¿«
‡·Ï È„k Èk ,‡˜Âcולזכות ‰Bi˙¯האלוקייםÌÈÈeÏÈbÏלהגיע «¿»ƒ¿≈»…«ƒƒ«≈

‰Ê È¯‰ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÏÚ«¬ƒƒ¿»ƒ»…¬≈∆
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈¬«««ƒƒ
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc (‡l‡∆»«¿»«¿≈»¬»

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ CBznL שהיא ∆ƒ«∆¿∆¿«∆¿≈
התשובה. ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂעבודת

‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««¿»
˙„B·Ú ÌÚ ¯eL˜ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»»ƒ¬«
¯Ó‡Ók ,‡˜Âc ‰·eLz‰28 «¿»«¿»¿«¬«

בחסידות  ומבואר שמובא הזוהר

‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ»ƒ«»»¿«»»«ƒ«»
,‡z·eÈ˙a צדיקים להשיב בא ƒ¿¿»

Ï‡בתשובה, L‚„eÓ ‰Ê ÔÈÚaL∆¿ƒ¿»∆¿»…
eÈ‰iL לבוא¯˜ ÈzLלעתיד «∆ƒ¿¿≈

ŒÈÏÚ·e ÌÈ˜Ècˆc ˙BÏÚn‰««¬¿«ƒƒ«¬≈
‰ÏÚÓ LÈ È¯‰L) ‰·eLz¿»∆¬≈≈«¬»
Èa‚Ï Ìb ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa«¬«««ƒƒ«¿«≈

‰ÓÏL ‰·eLz המצב ולכן ¿»¿≈»
עבודת  את גם יש כאשר הוא המושלם

כי  התשובה, עבודת את וגם הצדיקים

ויתרון  מעלה יש מהשתיים אחת בכל

השניה  Ôk,לגבי Ì‡c אם ), כי ¿ƒ≈
לבוא  שלעתיד לומר רק היתה הכוונה

הדברים, שני ≈«»‰ŒdÈÏŒ‰Âיהיו
¯ÓÈÓÏלומר לו ÁÈLnLהיה ¿≈«∆»ƒ«

eÈ‰È ‰·eLzŒÈÏÚa ÌbL ÏÚÙÈƒ¿«∆««¬≈¿»ƒ¿
ÌÈ˜Ècˆ,המעלות שתי להם יהיו וכך «ƒƒ

ÏÚ ‡È‰ ‰Êa ‰Lb„‰‰ ‡l‡∆»««¿»»»∆ƒ«
Ï"pÎÂ ,‡˜Âc ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«¿»¿««
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÌB˜Óaƒ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

'ÌÈÁ˜BÏ'עם ÈÁa˙ומתאחדים ¿ƒ¿ƒ«
.C¯a˙È B˙eÓˆÚ ,"È‡"¬ƒ«¿ƒ¿»≈

ÁÒt' ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈∆ƒ∆«
¯ÓBÚa ‚"ÏÂ 'ÈL≈ƒ¿«»∆

BÊ ‰La) Ì˙eÚÈ·wL שנת ∆¿ƒ»¿»»
זה  מאמר נאמר בה )תשכ"ה
,¯‰a ˙L¯Ùc Úe·Ma«»«¿»»«¿«
eÏÎÈÂ") Ì‰lL ‰iÏÚ‰Â"29 ¿»¬ƒ»∆»∆«¿À

ושלימות  סיום ÔÂÈkמלשון ,¯‰a ˙L¯t ˙aM‰ ÌBÈa ‡È‰ (ƒ¿««»»»«¿«≈»
ÔÈÚÏ ÌÈÎiL (¯ÓBÚa ‚"ÏÂ 'ÈL ÁÒt') Ì‰ÈML∆¿≈∆∆«≈ƒ¿«»∆«»ƒ¿ƒ¿«

‰·eLz‰ הקב"ה עם למטה האדם עבודת של החיבור נפעל ידה שעל «¿»
ומפרט. שממשיך כפי לעיל, כמבואר עצמו,

ÏÏ‚a ‡a 'ÈL ÁÒt' ,‰p‰c¿ƒ≈∆«≈ƒ»ƒ¿«
ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡"‰»¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ

"Ì„‡ LÙÏ30 להקריב יכלו ולא ¿∆∆»»
תיקון  ובקשו במועדו הפסח קרבן את

כך, על eÏÏk˙ותשובה È¯‰Â«¬≈¿»
˙Ó ˙‡ÓeËc ÔÈÚ‰ כך שמשום »ƒ¿»¿¿«≈

את  להקריב אנשים אותם יכלו לא

במועדו  ËÁ‡הפסח „vÓ ‡a»ƒ«≈¿
˙Úc‰ŒıÚ31 מיתה נגזרה שבגללו ≈«««

e‰L‡בעולם, 'ÈL ÁÒÙ'e∆«≈ƒ∆
‰Ê ÏÚ Ôe˜z‰ שנגרם לדבר «ƒ«∆

‰eLz·‰.מהטומאה, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»
ÌBÈ ,¯ÓBÚa ‚"Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«»∆

‡ÏeÏÈ‰‰ וציוה הסתלקותו יום «ƒ»
בו  a¯לשמוח ÔBÚÓL Èa¯c¿«ƒƒ¿«
È‡ÁBÈ32, בעניין קשור הוא גם »ƒ

Úe„Èהתשובה, ‰p‰c33 בתורת ¿ƒ≈»«
¯Èaהחסידות  ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆«ƒ

¯eaÁ‰ ‡e‰ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓLƒ¿«»ƒ«ƒ
˙eiÓÈt ÏL של הנסתר החלק ∆¿ƒƒ

‡ÈÏb ÌÚ ‰¯Bz‰ הגלוי החלק «»ƒ«¿»
˙eiÓÈt Èelb È¯‰Â ,‰¯B˙c¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ
ÏL ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰¯Bz‰«»»«¿≈ƒ¿«∆

ËÈ˜Î‡¯aeˆ) ‰¯È·L שבירת ¿ƒ»¿»¿¿«¿
שפלות  תחושת Úe„ikהלב, ,(«»«

¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k Ìb˙tƒ¿«¿¿««¿
‰Ó)Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B34 ¿»«ƒ¿»≈∆

בהתגלות  הגדולה התוספת לגבי

ידי  על החסידות תורת מעיינות

גאולתו  לאחר דווקא הזקן אדמו"ר

‰f‰ממאסרו  ˙Èf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««ƒ«∆
‡ÈˆBÓ B˙B‡ ÔÈL˙BkLk¿∆¿ƒƒ
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יי d"kyz'd ,xii` s"k ,xda zyxt zay

הּגלּוי  מעלת נתּבאר ׁשּבהם הּנ"ל, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּדרּוׁשים

מּתנה, ּבבחינת מּלמעלה ׁשּיּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּדלעתידֿלבא

ּכדי  ּכי ּדוקא, ּבהר ׁשּבפרׁשת הּפסּוק על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָנאמרּו

הרי  ּדלעתידֿלבא , נעלים הּיֹותר לּגילּויים ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹלבא

ּדוקא  אּלא) הּצּדיקים, עבֹודת עלֿידי (לא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹזה

 ֿ ועל וההסּתר. ההעלם ׁשּמּתֹו העבֹודה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלֿידי 

עם  קׁשּור העתידה הּגאּולה ענין ׁשּכללּות ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּדר

ּכמאמר  ּדוקא, הּתׁשּובה אתא 28עבֹודת מׁשיח ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָ

מּודגׁש זה ׁשּבענין ּבתיּובּתא, צדיקיא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלאתבא

 ֿ ּובעלי ּדצּדיקים הּמעלֹות ׁשּתי ׁשּיהיּו רק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַֹלא

ּגם  הּצּדיקים ּבעבֹודת מעלה יׁש (ׁשהרי ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּתׁשּובה

הוהֿליּהֿלמימר  ּכן, ּדאם ׁשלמה), ּתׁשּובה ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָלגּבי

צּדיקים, יהיּו ּבעליּֿתׁשּובה ׁשּגם יפעל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּמׁשיח

הּתׁשּובה  מעלת על היא ּבזה ההדּגׁשה ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

ּבמקֹום  העבֹודה עלֿידי ׁשּדוקא וכּנ"ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

"אני", ּבחינת 'לֹוקחים' וההסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַההעלם

.יתּבר ְְִֵַָעצמּותֹו

ּבעֹומר LÈÂד) ול"ג ׁשני' 'ּפסח עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּדפרׁשת  ּבּׁשבּוע זֹו) (ּבׁשנה ְְְִֶַַַָָָָָָׁשּקביעּותם

("ויכלּו" ׁשּלהם והעלּיה ּביֹום 29ּבהר, היא ( ְְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

ׁשני' ('ּפסח ׁשּׁשניהם ּכיון ּבהר, ּפרׁשת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

ּדהּנה, הּתׁשּובה. לענין ׁשּיכים ּבעֹומר) ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָול"ג

טמאים  היּו אׁשר ה"אנׁשים ּבגלל ּבא ׁשני' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'ּפסח

אדם" מת 30לנפׁש ּדטּומאת הענין ּכללּות והרי , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

עץֿהּדעת  חטא מּצד ׁשהּוא 31ּבא ׁשני' ּו'פסח , ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּת ענין הּוא זה, על ועלּֿדרֿזה הּתקּון ׁשּובה. ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָ

ּבר  ׁשמעֹון ּדרּבי ההילּולא יֹום ּבעֹומר, ְְִִִֶַַַַַָל"ג

ידּוע 32יֹוחאי  ּדהּנה ׁשמעֹון 33, רּבי ׁשל ׁשענינֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּגּלּוי  והרי ּדתֹורה, ּגליא עם הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשל החּבּור הּוא יֹוחאי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבר

ּפתּגם  ּכּידּוע (צּוּבראכנקיט), ׁשבירה ׁשל ענין עלֿידי ּבא הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּפנימּיּות

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ּכׁשּכֹותׁשין 34ּכבֹודֿקדּוׁשת הּזה הּזית ּבענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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ב.28) קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ג.29)ראה מב, פרשתנו לקו"ת וראה א. ב, בראשית

ואילך.30) ו ט, יג.31)בהעלותך פכ"ג, במדב"ר פ"ז.32)ראה העומר ספירת שער חיים עץ פרי ב. רצו, זח"ג ראה

קנב).33) ע' תרל"ח (סה"מ פכ"ה תרל"ח לברך אדם חייב 34.26)המשך ע' שלום תורת השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏb‰ ˙ÏÚÓ ¯‡a˙ Ì‰aL ,Ï"p‰ התגלות ««∆»∆ƒ¿»≈«¬««ƒƒ¿»ƒ»…

המשיח  בימות ÏÚÓlÓהאלוקית CLÓeiL‰ למטה‰zÓ ˙ÈÁ·a ∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ««»»
האדם, עבודת ידי על a‰¯ולא ˙L¯ÙaL ˜eÒt‰ ÏÚ e¯Ó‡∆∆¿««»∆¿»»«¿«
‡·Ï È„k Èk ,‡˜Âcולזכות ‰Bi˙¯האלוקייםÌÈÈeÏÈbÏלהגיע «¿»ƒ¿≈»…«ƒƒ«≈

‰Ê È¯‰ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÏÚ«¬ƒƒ¿»ƒ»…¬≈∆
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈¬«««ƒƒ
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc (‡l‡∆»«¿»«¿≈»¬»

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ CBznL שהיא ∆ƒ«∆¿∆¿«∆¿≈
התשובה. ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂעבודת

‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««¿»
˙„B·Ú ÌÚ ¯eL˜ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»»ƒ¬«
¯Ó‡Ók ,‡˜Âc ‰·eLz‰28 «¿»«¿»¿«¬«

בחסידות  ומבואר שמובא הזוהר

‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ»ƒ«»»¿«»»«ƒ«»
,‡z·eÈ˙a צדיקים להשיב בא ƒ¿¿»

Ï‡בתשובה, L‚„eÓ ‰Ê ÔÈÚaL∆¿ƒ¿»∆¿»…
eÈ‰iL לבוא¯˜ ÈzLלעתיד «∆ƒ¿¿≈

ŒÈÏÚ·e ÌÈ˜Ècˆc ˙BÏÚn‰««¬¿«ƒƒ«¬≈
‰ÏÚÓ LÈ È¯‰L) ‰·eLz¿»∆¬≈≈«¬»
Èa‚Ï Ìb ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa«¬«««ƒƒ«¿«≈

‰ÓÏL ‰·eLz המצב ולכן ¿»¿≈»
עבודת  את גם יש כאשר הוא המושלם

כי  התשובה, עבודת את וגם הצדיקים

ויתרון  מעלה יש מהשתיים אחת בכל

השניה  Ôk,לגבי Ì‡c אם ), כי ¿ƒ≈
לבוא  שלעתיד לומר רק היתה הכוונה

הדברים, שני ≈«»‰ŒdÈÏŒ‰Âיהיו
¯ÓÈÓÏלומר לו ÁÈLnLהיה ¿≈«∆»ƒ«

eÈ‰È ‰·eLzŒÈÏÚa ÌbL ÏÚÙÈƒ¿«∆««¬≈¿»ƒ¿
ÌÈ˜Ècˆ,המעלות שתי להם יהיו וכך «ƒƒ

ÏÚ ‡È‰ ‰Êa ‰Lb„‰‰ ‡l‡∆»««¿»»»∆ƒ«
Ï"pÎÂ ,‡˜Âc ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«¿»¿««
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÌB˜Óaƒ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

'ÌÈÁ˜BÏ'עם ÈÁa˙ומתאחדים ¿ƒ¿ƒ«
.C¯a˙È B˙eÓˆÚ ,"È‡"¬ƒ«¿ƒ¿»≈

ÁÒt' ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈∆ƒ∆«
¯ÓBÚa ‚"ÏÂ 'ÈL≈ƒ¿«»∆

BÊ ‰La) Ì˙eÚÈ·wL שנת ∆¿ƒ»¿»»
זה  מאמר נאמר בה )תשכ"ה
,¯‰a ˙L¯Ùc Úe·Ma«»«¿»»«¿«
eÏÎÈÂ") Ì‰lL ‰iÏÚ‰Â"29 ¿»¬ƒ»∆»∆«¿À

ושלימות  סיום ÔÂÈkמלשון ,¯‰a ˙L¯t ˙aM‰ ÌBÈa ‡È‰ (ƒ¿««»»»«¿«≈»
ÔÈÚÏ ÌÈÎiL (¯ÓBÚa ‚"ÏÂ 'ÈL ÁÒt') Ì‰ÈML∆¿≈∆∆«≈ƒ¿«»∆«»ƒ¿ƒ¿«
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ומפרט. שממשיך כפי לעיל, כמבואר עצמו,

ÏÏ‚a ‡a 'ÈL ÁÒt' ,‰p‰c¿ƒ≈∆«≈ƒ»ƒ¿«
ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡"‰»¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ

"Ì„‡ LÙÏ30 להקריב יכלו ולא ¿∆∆»»
תיקון  ובקשו במועדו הפסח קרבן את
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˙Úc‰ŒıÚ31 מיתה נגזרה שבגללו ≈«««

e‰L‡בעולם, 'ÈL ÁÒÙ'e∆«≈ƒ∆
‰Ê ÏÚ Ôe˜z‰ שנגרם לדבר «ƒ«∆

‰eLz·‰.מהטומאה, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»
ÌBÈ ,¯ÓBÚa ‚"Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«»∆

‡ÏeÏÈ‰‰ וציוה הסתלקותו יום «ƒ»
בו  a¯לשמוח ÔBÚÓL Èa¯c¿«ƒƒ¿«
È‡ÁBÈ32, בעניין קשור הוא גם »ƒ

Úe„Èהתשובה, ‰p‰c33 בתורת ¿ƒ≈»«
¯Èaהחסידות  ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆«ƒ

¯eaÁ‰ ‡e‰ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓLƒ¿«»ƒ«ƒ
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בהתגלות  הגדולה התוספת לגבי

ידי  על החסידות תורת מעיינות

גאולתו  לאחר דווקא הזקן אדמו"ר

‰f‰ממאסרו  ˙Èf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««ƒ«∆
‡ÈˆBÓ B˙B‡ ÔÈL˙BkLk¿∆¿ƒƒ
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ׁשמנֹו מֹוציא ענין 35אֹותֹו הּוא הּזית ּוכתיׁשת , ְְְִִִִַַַַַ

,ּבהעלת ּפרׁשת ּבדרּוׁשי (ּכמבאר נׁשּבר" ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"לב

חנּוּכה  וזהּו36ּובדרּוׁשי הּתׁשּובה. ענין ׁשּזהּו ,( ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּבהר, לפרׁשת ּבעֹומר ול"ג ׁשני' ּד'פסח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּקׁשר

ּבעֹומר, ול"ג ׁשני' ּד'פסח הּתׁשּובה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

לׁשּלם  נאמן הוי', "אני הּׂשכר, לאמּתית ְֱֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבאים

"אני", ּבחינת עם החּבּור ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִִֶַַַָָׂשכר",

ּבבחינת  לעתידֿלבא ויתּגּלה ׁשּיּומׁש מה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּזהּו

ׁשּבתתי  (את ּדׁשּבת הׁשליׁשית ּבחינה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹמּתנה,

ּתיראּו", ּד"מקּדׁשי הענין ּגם ׁשּזהּו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹּתׁשמרּו),

ּבקׁשר  להֹוסיף ויׁש ּכּנ"ל. הּתֹורה, על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּדקאי

ּבדרּוׁשי  המבאר עלּֿפי ּבעֹומר, לל"ג ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹוהּׁשּיכּות

ּבספירת 37חסידּות  ׁשּלהיֹותֹו ּבעֹומר, ל"ג ּבענין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ

הּספירֹות  ותׁשלּום סֹוף הּוא הרי ְְְְֲִֵֶַַהֹודֿׁשּבהֹוד,

ספירת  עד הן הּמּדֹות עקר (ׁשהרי הּמּדֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַּבעקר 

עקר  נׁשלמה ּכבר ּבעֹומר ׁשּבל"ג ונמצא, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָההֹוד),

ההכנה  ּומתחילה העֹומר, ּדספירת ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָהעבֹודה

ּבחינת  עם קׁשּור הּתֹורה ענין והרי ּתֹורה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלמּתן

ּבּגאּולה  ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה ׁשעקרּה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנה,

לעיל. ּכּנזּכר ְְֲִִֵַָָָהעתידה,
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תצוה.35) ר"פ שמו"ר סע"ב. נג, מנחות א.36)ראה לט, ב. לה, אורה שערי גם וראה ב. לה, בהעלותך לקו"ת ראה

א.37) דש, בעומר הל"ג שער סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓL35˙Èf‰ ˙LÈ˙Îe הרוחני , aL¯"במובן ·Ï" ÔÈÚ ‡e‰ «¿¿ƒ«««ƒƒ¿«≈ƒ¿»

ÈLe¯„a ¯‡·Ók) החסידות E˙ÏÚ‰a,מאמרי ˙L¯t את המבארים «¿…»ƒ¿≈»»«¿«¬…¿
המקדש  בבית המנורה הדלקת עניין

‰keÁ ÈLe¯„·e36 את המבארים ƒ¿≈¬»
השמן  פך ÔÈÚנס e‰fL ,(∆∆ƒ¿«
‰·eLz‰'ה בעבודת ויתרון עילוי «¿»

ושפלות. לב שברון של תחושה מתוך

'ÈL ÁÒÙ'c ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆¿∆«≈ƒ
¯‰a ˙L¯ÙÏ ¯ÓBÚa ‚"ÏÂ¿«»∆¿»»«¿«
שגם  הרבי בדברי רבות פעמים (כמובא

לפי  היא שקביעותם והמועדים החגים

השבוע  לפרשת קשורים החודש ימי

והמועד), החג חל ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבהם
‚"ÏÂ 'ÈL ÁÒÙ'c ‰·eLz‰«¿»¿∆«≈ƒ¿«
¯ÎO‰ ˙ÈzÓ‡Ï ÌÈ‡a ,¯ÓBÚa»∆»ƒ«¬ƒƒ«»»

המצוות  קיום ‰ÈÂ',על È‡" ,¬ƒ¬»»
‡e‰L ,"¯ÎN ÌlLÏ ÔÓ‡∆¡»¿«≈»»∆

¯eaÁ‰ ÔÈÚ העוסק האדם של ƒ¿««ƒ
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ׁשמנֹו מֹוציא ענין 35אֹותֹו הּוא הּזית ּוכתיׁשת , ְְְִִִִַַַַַ

,ּבהעלת ּפרׁשת ּבדרּוׁשי (ּכמבאר נׁשּבר" ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"לב

חנּוּכה  וזהּו36ּובדרּוׁשי הּתׁשּובה. ענין ׁשּזהּו ,( ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּבהר, לפרׁשת ּבעֹומר ול"ג ׁשני' ּד'פסח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּקׁשר

ּבעֹומר, ול"ג ׁשני' ּד'פסח הּתׁשּובה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

לׁשּלם  נאמן הוי', "אני הּׂשכר, לאמּתית ְֱֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבאים

"אני", ּבחינת עם החּבּור ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִִֶַַַָָׂשכר",

ּבבחינת  לעתידֿלבא ויתּגּלה ׁשּיּומׁש מה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּזהּו

ׁשּבתתי  (את ּדׁשּבת הׁשליׁשית ּבחינה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹמּתנה,

ּתיראּו", ּד"מקּדׁשי הענין ּגם ׁשּזהּו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹּתׁשמרּו),

ּבקׁשר  להֹוסיף ויׁש ּכּנ"ל. הּתֹורה, על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּדקאי

ּבדרּוׁשי  המבאר עלּֿפי ּבעֹומר, לל"ג ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹוהּׁשּיכּות

ּבספירת 37חסידּות  ׁשּלהיֹותֹו ּבעֹומר, ל"ג ּבענין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ

הּספירֹות  ותׁשלּום סֹוף הּוא הרי ְְְְֲִֵֶַַהֹודֿׁשּבהֹוד,

ספירת  עד הן הּמּדֹות עקר (ׁשהרי הּמּדֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַּבעקר 

עקר  נׁשלמה ּכבר ּבעֹומר ׁשּבל"ג ונמצא, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָההֹוד),

ההכנה  ּומתחילה העֹומר, ּדספירת ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָהעבֹודה

ּבחינת  עם קׁשּור הּתֹורה ענין והרי ּתֹורה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלמּתן

ּבּגאּולה  ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה ׁשעקרּה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנה,

לעיל. ּכּנזּכר ְְֲִִֵַָָָהעתידה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

תצוה.35) ר"פ שמו"ר סע"ב. נג, מנחות א.36)ראה לט, ב. לה, אורה שערי גם וראה ב. לה, בהעלותך לקו"ת ראה

א.37) דש, בעומר הל"ג שער סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓL35˙Èf‰ ˙LÈ˙Îe הרוחני , aL¯"במובן ·Ï" ÔÈÚ ‡e‰ «¿¿ƒ«««ƒƒ¿«≈ƒ¿»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zexeka(iriax meil)

.oerny oax zrcke ,ziaa men ea lihd mdn cg`y micyeg

.ziad ipa x`ya elit` micyegy iqei iaxk `ax wqt o`k ji`e
:`xnbd zvxznàîéà,exizdl eilr micirny xn` `axy ¥¨

xy`kíéãîBò íéìòa ìk,uega epnrcirn f`e eizepae eipa mb ¨§¨¦§¦
eil`n mnedy ziaay drexdïðéLééç àìå.dpeeka mnedy §Ÿ¨§¦©

:`xnbd zl`eyàøîéîì éàî éëä éàipa lke milrady xg`n ¦¨¦©§¥§¨
lkeiy i`ce ,mend z` elihd md `le uega epnr micner ezia
.dpeeka men ea lihi in ike ,eil`n ltpy eilr cirdl drexd

,yecig df oica yi :`xnbd zvxznàcLçì Leçéð àîéúc eäî©§¥¨¥§©§¨
,dpeeka elihd ziaa didy envr drexdy yeygp -òîLî à÷̈©§©

ïì.df cygl mewn oi`y `ax ¨
:`xnbd zwqet .ziad ipa zecr oipra dkld zwqet `xnbd

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àúëìäåodkd ly ezae epa elit`y §¦§§¨§©¨¦§¤©§¦¥

.envrn ea ltp mendy eilr micirn xekad lraBða à÷åãå§©§¨§
Bzáe,cirdl mileki.àì BzLà ìáà:`xnbd zl`eyéàî ¦£¨¦§Ÿ©

.àîòè:`xnbd daiynéîc Bôeâk BzLàenke ,zaygp - ©£¨¦§§¨¥
.eilr dcirn dpi` ezy` jk exeka lr cirn epi` `edy

:xi`n iax zhiy lr `iyew d`ian `xnbdàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
øîàc øéàî éaøì ,ééaàìepizpyna(`"r lirl)yìò ãeLçä §©©¥§©¦¥¦§¨©¤¨©

øéàî éaø øîà÷å ,Bãéòî àìå Bðc àì øácäyøáãì ãeLçä ©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦§¨¨©©¦¥¦¤¨§¨¨
dlek äøBzä ìëì ãeLç ãçà(:l lirl),miceygd mipdky `vnp ¤¨¨§¨©¨¨

ok m`e ,dxezd lkl miceyg xekaa men zlhd lréëä íéðäkŸ£¦¨¦
àðéc éðééc àìc énðmdy zngn oic oecl mileqt mipdkd ike - ©¦§Ÿ¨§¦¦¨

oiic zeidl leki epi` xacd lr ceygde ,dxezd lkl miceyg
,df oipraáéúëäå(d `k mixac)'ebe mipdMd EWBpe'äéäé íäét ìòå §¨§¦§¦§©Ÿ£¦§©¦¤¦§¤

,'òâð ìëå áéø ìk.mipiicd md mipdkdy yxetn ixd ¨¦§¨¨©
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