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,izewega zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oeiq ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ì‡'וגֹו ּתלכּו ּב'לּקּוטי 1ּבחקתי ּומבאר , ƒְְְְִֵֵֵַָֹֹֻ

חקיקה,2ּתֹורה' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּבחקתי" ְְֲִִֶַָָֹֻ

חז"ל  כּו',3ּכלׁשֹון לכם ׁשחקקּתי חּוקֹות ְְֲִִֶֶַַָָ

ההליכה  ׁשענין הּוא, ּתלכּו" ּד"ּבחקתי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוהּפירּוׁש

ּדוקא. החקיקה אֹותּיֹות ּבבחינת ְְֲִִִִַַַָָהּוא

ׁשּבין LÈÂב) החלּוק ּבאּור ּתחלה להקּדים ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַָ

החקיקה  לאֹותּיֹות הּכתיבה ,4אֹותּיֹות ְְֲִִִִַַָָ

הּדיֹו הּנה הּקלף , על ּבדיֹו הּנכּתבֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּבאֹותּיֹות

ׁשל  ּומהּותֹו מּגּופֹו ואינֹו ּבפניֿעצמֹו, ּדבר ְְְִִֵֵֶַַָָהּוא

ונחרצֹות  ׁשּנחקקֹות אֹותּיֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקלף,

ּומהּותּה מעצמּיּותּה הן הרי טֹובה, אבן ּגּבי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

והגם  יחׁשבּו. מּמׁש ּומּגּופּה טֹובה', ה'אבן ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ה'אבן  ׁשהיתה לכמֹו ּדֹומה אינֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּמּכלֿמקֹום

ׁשּמתחּלה  החקיקה, קֹודם מּצדֿעצמּה, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָטֹובה'

ועלֿידי  ּכלל, אֹותּיֹות צּיּור ּבלא 'ּפׁשּוטה' ְְְְְְִִֵַָָָָֹהיתה

צּורֹות  הרי ּכן ואם אֹותּיֹות, ּבּה נֹולדּו ְְֲֲִִִֵֵַָָהחקיקה

טֹובה' ה'אבן ּומהּות עצמּות אינן אּלּו ְִֵֵֶֶַַָָָאֹותּיֹות

אֹותּיֹות  מּכלֿמק ֹום מּמׁש, צּורה מּכל ְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמּופׁשטת

טֹובה' ה'אבן ּבגּוף וחקּוקֹות חרּותֹות הן ְֲֲֵֵֶֶַָָאּלּו

(וכּמבאר  מיּנּהּֿובּה ּומהּותּה, מּגּופּה והם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹמּמׁש,

תרס"ו  ּבהמׁש ּבזה,5ּבארּוּכה הענינים ּפרטי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

אֹותּיֹות  ׁשּיׁשנן ּכׁשם והּנה, ּבּנמׁשל). ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכפי

יׁש הּגׁשמּיֹות, החקיקה ואֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָהּכתיבה

הּמדּברת  ׁשּבּנפׁש ּבאֹותּיֹות ּברּוחנּיּות ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּוגמתן

נפר  ׁשהן אֹותּיֹות יׁש ּוכמֹוׁשּבאדם. מהּנפׁש, דֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּלב  והבל קֹול מּבחינת ׁשהן הּדּבּור ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַאֹותּיֹות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

'B‚Â eÎÏz È˙˜Áa Ì‡1'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe מאמרי 2, ספר ƒ¿À…«≈≈¿¿…»¿ƒ≈»
 ֿ ויקראֿבמדבר החומשים של התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר של חסידות

השירים) (ושיר ÔBLÏkדברים ,‰˜È˜Á ÔBLlÓ ‡e‰ "È˙˜Áa"L∆¿À…«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
Ï"ÊÁ3 את" הפסוק (על בגמרא ¬«

התורה  מצוות לגבי תשמרו") חוקותי

,'eÎ ÌÎÏ Èz˜˜ÁL ˙B˜eÁ∆»«¿ƒ»∆
של  באופן ניתנו התורה מצוות כלומר,

È˙˜Áa"c'חקיקה' Le¯Èt‰Â¿«≈ƒ¿À…«
‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚL ,‡e‰ "eÎÏz≈≈∆ƒ¿««¬ƒ»
(כפי  המצוות וקיום התורה בלימוד

להלן) ÈÁ·a˙שיתבאר ‡e‰ƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ כפי ƒ«¬ƒ»«¿»

ומפרט. שממשיך

¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ (·¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
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el‡ ˙Bi˙B‡ ˙B¯eˆ È¯‰ Ôk Ì‡Â ,˙Bi˙B‡ ידי על באבן שנוצרו ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ≈

ÏkÓהחקיקה  ˙ËLÙenL '‰·BË Ô·‡'‰ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÔÈ‡≈»«¿«»∆∆»∆¿∆∆ƒ»
LnÓ ‰¯eˆ,הם שהאותיות לומר מקום היה בחקיקה גם לכאורה כן ואם »«»

מהאבן  נפרדת מציאות מסוים, במובן

באבן  הוסיפו האותיות שהרי עצמה

עצמה, מצד באבן קיימת שלא צורה

ÌB˜ÓŒÏkÓ ההתאחדות למעשה ƒ»»
שלמה  כן היא האבן עם האותיות של

‰Ôומוחלטת  el‡ ˙Bi˙B‡ƒ≈≈
Ûe‚a ˙B˜e˜ÁÂ ˙B˙e¯Á¬«¬¿

LnÓ '‰·BË Ô·‡'‰ דבר ולא »∆∆»«»
אותיות  (כמו לאבן ביחס וחיצוני נבדל

מהקלף), נפרדת מציאות שהן הכתיבה

d˙e‰Óe dÙebÓ Ì‰Â,האבן של ¿≈ƒ»«»
d·eŒdpÈÓ בתוכה ובה, ממנה ƒ»»

CLÓ‰a ‰ke¯‡a ¯‡·nÎÂ)¿«¿…»«¬»¿∆¿≈
Â"Ò¯˙5 בנושא מאמרים קבוצת

אחד  ב'המשך' שנאמרו מסוים

תרס"ו  בשנת היא ÈË¯tוהתחלתם (¿»≈
‰Êa ÌÈÈÚ‰ אותיות' בנושא »ƒ¿»ƒ»∆

החקיקה', ואותיות ÈÙk¿ƒהכתיבה'
,ÏLÓpa Ì‰L,באלוקות למעלה ∆≈«ƒ¿»

עליהם  והמצוות התורה מהות בעניין

תלכו" בחוקותי "אם ).נאמר
˙Bi˙B‡ ÔLiL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆∆¿»ƒ

‰·È˙k‰ בדיו הכתובות אותיות כמו «¿ƒ»
הקלף כמו ‰Bi˙B‡Â‰˜È˜Á˙על ¿ƒ«¬ƒ»

באבן  וחרוטות החקוקות אותיות

,˙BiÓLb‰,לעיל LÈכמבואר ««¿ƒ≈
˙Bi˙B‡a ˙eiÁe¯a Ô˙Ó‚ec¿»»¿»ƒ»ƒ

˙¯a„n‰ LÙpaL הדיבור כוח ∆«∆∆«¿«∆∆
Ì„‡aL הדיבור בכוח גם שכן, ∆»»»

בדיבור  רק ולא שבנפש, הרוחני

שממשיך  וכפי 'אותיות', יש בפועל,

האדם LÈומבאר. ‡Bi˙B˙בנפש ≈ƒ
BÓÎe ,LÙp‰Ó ˙B„¯Ù Ô‰L∆≈ƒ¿»≈«∆∆¿

‰eac¯למשל  ˙Bi˙B‡'ה'אותיות ƒ«ƒ
בדיבור  ביטוי לידי באות שהן כפי

·l‰ Ï·‰Â ÏB˜ ˙ÈÁaÓ Ô‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿∆∆«≈
,ÈÓLb‰ בו יש בפועל בפה הדיבור ««¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

 

כללי מפתח  

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

 ג   .............................  , קיטקיח תהליםמזמורי   )ב

  לכו וגו'אם בחוקותי תה "מאמר ד  )ג

 ה   ...........  כ"הה'תש ,סיון בחוקותי, מברכים החודשש"פ 

מברכים החודש , פרשת בחוקותיבת ששיחת   )ד

 יז  ............................................  ה'תשכ"ה, סיון

  , בחוקותי-בהר בת פרשתת שומשיח  )ה

 כ  ....................................  ה'תנש"א סיון מבה"ח

 ,בועותהש, ערב חג במדברפרשת בת ת שומשיח  )ו

 אל  ....................  ה'תנש"א ויום ב' דחג השבועות

  מ  ..............  זיך כר פרשת בחוקותישיחות -לקוטי  )ז

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהלוי יצחק על  ילקוט  )ח

 מח  .................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 מט  ........  פרשת בחוקותי –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 נ  .......  פרשת בחוקותילשבוע יומי חומש  יורשיע  )י

 ע  .............פרשת בחוקותי לשבועשיעורי תהלים   )יא

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יב

 אע  ...............................  פרשת בחוקותיוע לשב 

 פג  .........  פרשת בחוקותילשבוע ם יום" וי"הח ול  )יג

 פה  .........................  יון ברמב"םהלכה יומית לע  )יד

 שיעורי רמב"ם

 פח  ........  פרשת בחוקותילשבוע ליום  ג' פרקים –  )טו

 סגק   .... פרשת בחוקותילשבוע יום פרק אחד ל –  )טז

 עחק  .......  פרשת בחוקותילשבוע ות צוספר המ –  )יז

  עם ביאורים סוטהמסכת   )יח

 פק  ............................................  מבעד דף  לומדף 

  נביאים וכתובים   )יט

 חר  ...................................  גפרק  קהלת, טו-דיפרק  הרמיי

  שבועותסכת מ –משניות   )כ

 רי  ...................................................  תיביאור קה

 טזר  ...........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים ותורבכמסכת   )כב

 יחר  .............................................  מהעד דף  טלמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 אנר  ..................................................  הזקן אדמו"ר

  ןתפילית וך הלכושולחן ער  )כד

 נבר  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  לכו [ב]אם בחוקותי ת ה"ד תורהלקוטי   )כה

 נהר  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 נחר  ..............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 נטר  ........................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 סר  ...............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כט

 אסר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  טש"תה' –ם מאמריספר ה  )ל

 רסג  .............................................  ו''ר מוהריי''צמאד

  "קבלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא

 רסה  ............................................  מוהריי''צ אדמו''ר

  רות קודש גא  )לב

 רסז  ......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 רסח  ................................  ריאה בציבורקומש לח  )לג

 ערה  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 עזר  ..........................  הפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לה

 עחר  .................  פרשת בחוקותילשבוע לוח זמנים   )לו

 עטר  ............  ת קודששבללקת נרות סדר מצות הד  )לז



d"kyz'dו ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

מהּות  לגּבי מּמׁש זר ּדבר ּכמֹו ׁשּנחׁשב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּגׁשמי,

הּמחׁשבה, אֹותּיֹות כן ּוכמֹו הּנפׁש. ְְְְִֵֶֶַַַַָָועצמּות

עצמן, האֹותּיֹות וחֹוׁשב ּׁשּמדּבר מה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשחֹוׁשב

אףֿעלּֿפי  הּנה ּתּתאה, מחׁשבה ּבחינת ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּזהּו

 ֿ מּכל הּגׁשמי, הּקֹול מּמהּות יֹותר רּוחנּיֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהן

מהּות  מער ּכלל זה ׁשאין לציר ּבנקל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום

הּכתיבה, אֹותּיֹות ּכמֹו זה והרי הּנפׁש, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָרּוחנּיּות

ּכלל. הּקלף מּמהּות ואינֹו זר ּדבר הּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשהּדיֹו

ויׁש החקיקה, אֹותּיֹות ּדּוגמת ּגם ּבּנפׁש יׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָא

מחׁשבה  מּבחינת החל מדרגֹות. ּכּמה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבזה

האֹותּיֹות, ולא הּׂשכל ׁשחֹוׁשב ּדהינּו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹעלאה,

(ׁשהרי  אֹותּיֹות ּבחינת יׁש זֹו ּבמחׁשבה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּגם

ּבמח  אפילּו - הּׂשכל ּגלּוי להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹאיֿאפׁשר

ׁשהאֹותּיֹות  רק אֹותּיֹות), ּבלי - עצמֹו ְְִִִֶַַָָָָהאדם

חּוץ  נפרד ּדבר ואינן מּמׁש, הּׂשכל ּבתֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּכלּולֹות

האֹותּיֹות  ׁשּיצאּו ּתּתאה ּבמחׁשבה (ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּׂשכל

אחד  ּדבר  הן אּלא ֿ עצמן), ּבפני מּורּגׁשֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָלהיֹות

רק  האֹותּיֹות, ּכלל חֹוׁשב אינֹו ׁשהרי הּׂשכל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָעם

היּו ּובֹו נמצאּו ׁשּבֹו אּלא מּמׁש, הּׂשכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשחֹוׁשב

ּכלּולֹות  ׁשהאֹותּיֹות ּכפי מּזה, ּולמעלה ְְְְִִִִֶֶַָָָהאֹותּיֹות.

מּׂשכל  (ׁשּלמעלה הּׂשכל וקדמּות הּנעלם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּׂשכל

ׁשהאֹותּיֹות  ּכפי ועד הּמׂשּכיל. ּכח ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּגלּוי),

נאמר  זה ׁשעל הּנפׁש, ּבעצם מלאה 6הן ׁשהּנפׁש ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מּמׁש הּנפׁש ועצמּות ׁשּמהּות אמת והן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָאֹותּיֹות.

ּכי  האֹותּיֹות, צּורת מּמהּות מעלה למעלה ְְְִִִִַַַַָָָהיא
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מהלב  שמקורו גשמי והבל גשמי וההבל LÁpL·קול הקול עם הדיבור ∆∆¿»

LnÓהגשמי ¯Ê ¯·c BÓkלחלוטין שונה e‰Ó˙כמציאות Èa‚Ï ¿»»»«»¿«≈«
LÙp‰ ˙eÓˆÚÂ של והגדרה 'ציור' מכל לגמרי מופשטת מהות שהיא ¿«¿«∆∆

ומילים. ‰LÁn·‰,'אותיות' ˙Bi˙B‡ ÔÎ BÓÎe והמילים האותיות ¿≈ƒ««¿»»
חושב  האדם Ó‰שבהם ·LBÁL∆≈«

¯a„nM לפני אפילו או הדיבור בעת ∆¿«≈
ÔÓˆÚ,הדיבור ˙Bi˙B‡‰ ·LBÁÂ¿≈»ƒ«¿»

במילים מלובשת המחשבה ∆∆e‰fLגם
,‰‡zz ‰·LÁÓ ˙ÈÁa מחשבה ¿ƒ««¬»»«»»

בדרגה  עליונה מחשבה (ולא תחתונה

מופשט  באופן שהיא בנפש נעלית יותר

להלן) שיתבאר כפי ≈p‰ƒ‰מאותיות,
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡,אלו אותיות ««ƒ∆≈

המחשבה BÈ˙¯אותיות ˙BiÁe¯»ƒ≈
ÈÓLb‰ ÏBw‰ ˙e‰nÓ הבא ƒ««««¿ƒ

ÈˆÏ¯בדיבור  Ï˜a ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»¿»≈¿«≈
לעצמנו לתאר ÏÏkקל ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿»

,LÙp‰ ˙eiÁe¯ ˙e‰Ó C¯ÚÓ≈∆∆«»ƒ«∆∆
להם  אין חושב האדם שבהם והאותיות

הנעלית  עצמה הנפש למהות דמיון כל

לגמרי מאותיות Ê‰ומופשטת È¯‰Â«¬≈∆
אותיות  (וכלֿשכן המחשבה אותיות

‰È˙k·‰הדיבור) ˙Bi˙B‡ BÓk¿ƒ«¿ƒ»
קלף, על בדיו ¿»∆BÈc‰Lהכתובות

¯Ê ¯·c ‡e‰ שונה אחרת, ומציאות »»»
‰ÛÏwלחלוטין, ˙e‰nÓ BÈ‡Â¿≈ƒ««¿»
ÏÏk שני של במהות דמיון אין ¿»

מציאות  הן האותיות אלא הדברים

לחלוטין. ושונה נפרדת אחרת,

LÙpa LÈ C‡האדם Ìbשל «≈«∆∆«
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚ec וכשם ¿«ƒ«¬ƒ»

הן  למשל, באבן, החקוקות שאותיות

אותיות  כך האבן, עם אחת מהות

עם  אחת מהות הן שבנפש החקיקה

עצמה, nk‰הנפש ‰Êa LÈÂ¿≈»∆«»
,˙B‚¯„Ó.ומפרט שממשיך ÏÚ‡‰,כפי ‰·LÁÓ ˙ÈÁaÓ ÏÁ‰ «¿≈»≈ƒ¿ƒ««¬»»ƒ»»

עליונה' 'מחשבה הנקראת האדם בנפש ופנימית עמוקה ¿»¿eÈ‰c,דרגה
ÏÎO‰ ·LBÁLעצמו הרעיון על חושב האדם שבה חושב ÏÂ‡בחינה ∆≈«≈∆¿…

BÊעל ‰·LÁÓa ÌbL ,˙Bi˙B‡‰ עסוק האדם של השכל כוח בה »ƒ∆«¿«¿»»
עצמו ‡LÙ‡ŒÈ¯ברעיון È¯‰L) ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa LÈיכול BÈ‰Ï˙לא ≈¿ƒ«ƒ∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿
ÏÎO‰ ÈeÏbכלשהו שכלי רעיון של ‰‡„Ìהתגלות ÁÓa eÏÈÙ‡ - ƒ«≈∆¬ƒ¿…«»»»

BÓˆÚלזולת התגלות כל ללא ‡Bi˙B˙גם ÈÏa 'מתלבש'- שבהם «¿¿ƒƒ
Bi˙B‡‰L˙הרעיון  ˜¯ עילאה'), 'מחשבה של זו BÏeÏk˙בדרגה «∆»ƒ¿

ÏÎO‰Ó ıeÁ „¯Ù ¯·c ÔÈ‡Â ,LnÓ ÏÎO‰ CB˙a זו בדרגה ¿«≈∆«»¿≈»»»ƒ¿»≈«≈∆
עצמו  השכלי מהרעיון נפרד בלתי חלק הן 'מלובש' הרעיון שבהם המילים

נפרדת אחרת, מציאות e‡ˆiLולא ‰‡zz ‰·LÁÓa BÓk)¿¿«¿»»«»»∆»¿
˙Bi˙B‡‰עצמו מהרעיון ÔÓˆÚŒÈÙaונפרדו ˙BLb¯eÓ ˙BÈ‰Ï »ƒƒ¿¿»ƒ¿≈«¿»

ונפרדת  אחרת ‰Ôכמציאות ‡l‡ ,(∆»≈
‡Á„המילים ¯·c אחת מציאות »»∆»

,ÏÎO‰ ÌÚ,עצמו È¯‰Lהרעיון ƒ«≈∆∆¬≈
ברעיון  בעיון עסוק האדם כאשר

כזו, ÏÏkבדרגה ·LBÁ BÈ‡≈≈¿»
,˙Bi˙B‡‰ כלל מודע לא האדם »ƒ

'מלובש' הרעיון שבהם ̄»˜למילים
,LnÓ ÏÎO‰ ·LBÁL הרעיון ∆≈«≈∆«»

BaLעצמו, ‡l‡ עצמו בשכל ∆»∆
.˙Bi˙B‡‰ eÈ‰ B·e e‡ˆÓƒ¿¿»»ƒ

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יש האדם  בנפש ¿«¿»ƒ∆
בה  יותר עוד ופנימית עמוקה בחינה

במידה  עצמו בשכל כלולות האותיות

יותר, Bi˙B‡‰L˙עמוקה ÈÙk¿ƒ∆»ƒ
ÌÏÚp‰ ÏÎOa ˙BÏeÏk בתוך ¿«≈∆«∆¿»

‰ÏÎOהנפש ˙eÓ„˜Â הדרגה ¿«¿«≈∆
השכל  של ביותר והקדומה הראשונית

עצמה  מהנפש «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰שמתגלית
,ÈeÏb‰ ÏÎOÓ כבר הרעיון כאשר ƒ≈∆«»

ומוגדרת  ברורה בצורה והתגלה ),ירד
ÏÈkNn‰ Ák e‰fL הנפש כוח ∆∆…«««¿ƒ

שכליים  רעיונות ולהשיג להשכיל

לגבי  ומופשט נעלה עניין הוא והכוח

מוגדר  שכלי ברעיון והעיון המחשבה

עוד  מציאות נחשבות לא האותיות ובו

(ובודאי  עליונה' ב'מחשבה מאשר יותר

ב'מחשבה  מאשר יותר הרבה

תחתונה').

יותר  עוד דרגה יש מזה, ולמעלה

האדם  בנפש פנימית יותר ועוד עמוקה

חלק  יותר עוד הן האותיות שבה

ומפרט. שממשיך כפי ונפרדת, זרה מציאות ולא עצמה הנפש ממהות

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,LÙp‰ ÌˆÚa Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L ÈÙk „ÚÂ6 ¿«¿ƒ∆»ƒ≈¿∆∆«∆∆∆«∆∆¡«
‡Bi˙B˙עצמה LÙp‰Lבחסידות  ‰‡ÏÓ כפי אבל ביטוי, כאמצעי ∆«∆∆¿≈»ƒ

מהנפש  וזרה נפרדת מציאות האותיות שאין ודאי הנפש בעצם הן שהאותיות

אחת  מהות אלא הנפש.עצמה עם eÓˆÚÂ˙ממש ˙e‰nL ˙Ó‡ Ô‰Â¿≈¡∆∆«¿«¿
,˙Bi˙B‡‰ ˙¯eˆ ˙e‰nÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ LnÓ LÙp‰ גם «∆∆«»ƒ¿«¿»«¿»ƒ««»ƒ

מציאות  הן האותיות שבה המידה לגבי בחינות, כמה יש עצמה הנפש בעצם

האותיות  צורת של המושג מכל מאד נעלית הנפש ופנימיות ועומק עצמה בפני
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א ׁשּבּה, אחרֹונה ּבחינה רק הן ְֲִִֵֶַַַָָָָהאֹותּיֹות

אחרֹונה  ּבחינה היא עלּֿכלּֿפנים ְֲִִִִַַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

מהּות  ּתֹוספת  ולא מּמׁש, ועצמּותּה ְְְְֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבמהּותּה

ּב'אבן  החקּוקֹות אֹותּיֹות ּכמׁשל זה והרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאחרת.

'ּפׁשּוטה' עצמּה מּצד טֹובה' ׁשה'אבן ְְִֶֶֶַַָָָָָטֹובה',

ּוכׁשחֹוקקים  אֹותּיֹות, מּתמּונת ּולמעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַָּבתכלית

אמנם  הּפׁשּוט, העצם קצת נחׁש אֹותּיֹות ְְְִֶֶֶַָָָָָָָּבּה

כּו'. אחרת מהּות ּכאן אין ִֵֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום

ÈtŒÏÚÂ ר אינּון,7ז"ל מאמר קׁשרין ּתלת ¿«ƒְְֲִִַַַַָָ

ויׂשראל, ואֹוריתא ְְְְְְִִֵַָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּכׁשם  הרי וכּו', ּבאֹוריתא מתקׁשראן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָויׂשראל

הּכתיבה  ּדאֹותּיֹות הּבחינֹות ׁשּתי יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּבּתֹורה

ּתֹורהֿׁשּבכתב  ענין ׁשהּוא החקיקה, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָואֹותּיֹות

הּקלף, על ּבדיֹו הּכתב ּבאֹותּיֹות ְְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשּנתלּבׁשה

על  חרּות אלקים, (מכּתב ׁשּבּלּוחֹות ְְֱִִִֶַַַָָֹוהאֹותּיֹות

ּדאֹותּיֹות 8הּלּוחֹות  הּבחינֹות ׁשּתי יׁש כן ּכמֹו ,( ְְְְִִֵֵֵַַ

אלקית, נפׁש ּבכל החקיקה ואֹותּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹהּכתיבה

אֹותּיֹות  ּבחינת ּדהּנה, ּבזה, והענין למעלה. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוגם

ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף ענין הּוא למעלה ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָהחקיקה

מּלׁשֹון 9עלאה  הּוא עלאה' 'טהירּו ּפרּוׁש: . ְְִִִִֵָָָָ

לטהר" הּׁשמים התּגּלּות 10"ּכעצם ּבחינת ּדהינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּבחינת  והתהּוּות ּברּוֿהּוא , מאיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֶַַָָָהארה

'עּתיק  ּובחינת אנּפין' ארי' (ּבחינת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַהּכתר

ׁשהּוא  ּגליפּו", "ּגליף נקרא זֹו, מהארה ְִִִִֵֶֶָָָָָיֹומין')

מתאחדת  הּכתר ׁשּבחינת להֹורֹות החקיקה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָענין

לחקיקה, נמׁשל ולכן ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּבתכלית

זּולת  ּכלל, נֹוסף ּדבר ׁשּום ּכאן אין ּכאלּו ְְִִֵֶַָָָָָׁשהיא

לפי  והינּו החקיקה, קֹודם ׁשהיתה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָהּמהּות

 ֿ האין עֹולמֹות מּכלל עדין היא הּכתר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבחינת

ספירֹות  עׂשר התהּוּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַסֹוף.
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א.7) עג, זח"ג טז.8)ראה לב, תשא א.9)ע"פ טו, י.10)זח"א כד, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'פשוטה' מהות היא הנפש עצם ואילו והגדרה, ציור של מושג היא צורה (כי

הגדרה), מכל ‰‡Bi˙B˙נעלית Èk הנפש ÈÁa‰שבעצם ˜¯ Ô‰ ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
daL ‰B¯Á‡ מציאות כלל אין הנפש בעצם נעלות היותר בבחינות ואילו «¬»∆»

אותיות, ÌÈtŒÏkŒÏÚשל ,ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡ הזו הבחינה אופן בכל «ƒ»»«»»ƒ
האותיות  נמצאות ÈÁa‰שבה ‡È‰ƒ¿ƒ»

d˙eÓˆÚÂ d˙e‰ÓaL ‰B¯Á‡«¬»∆¿«»¿«¿»
עצמה  הנפש ÏÂ‡של ,LnÓ«»¿…

˙¯Á‡ ˙e‰Ó ˙ÙÒBz הנפרדת ∆∆««∆∆
עצמה. Ê‰מהנפש È¯‰Â אופן «¬≈∆

עצם  עם האותיות של ההתאחדות

עצמה  ‡Bi˙B˙הנפש ÏLÓkƒ¿«ƒ
Ô·‡'aגשמיות  ˙B˜e˜Á‰«¬»∆∆
'‰·BË,גשמית'‰·BË Ô·‡'‰L »∆»∆∆»

'‰ËeLt' dÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»
˙ÈÏÎ˙a הגדרה בשום מוגדרת לא ¿«¿ƒ

eÓzÓ˙כלל, ‰ÏÚÓÏe של צורה ¿«¿»ƒ¿«
da ÌÈ˜˜BÁLÎe ,˙Bi˙B‡ באבן ƒ¿∆¿ƒ»

˜ˆ˙הטובה  CLÁ ˙Bi˙B‡ƒ∆¿»¿»
ËeLt‰ ÌˆÚ‰ צורה מקבל והוא »∆∆«»

ומאיר  פשוט עצם אינו וכבר מסוימת

בו  שנחקקו לפני שהיה מידה באותה

‡ÔÈאותיות, ÌB˜ÓŒÏkÓ ÌÓ‡»¿»ƒ»»≈
'eÎ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ô‡k ולמרות »««∆∆

באבן, מסוים שינוי פעלה שהחקיקה

האבן  עם ממש אחת מהות הן האותיות

נפרדת. מציאות ולא עצמה,

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚÂ7 בספר ¿«ƒ«¬«««
˜L¯הזוהר  ˙Ïz,ÔeÈ‡ ÔÈ ¿»¿»ƒƒ

‡˙È¯B‡Â ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿«¿»
Ô‡¯L˜˙Ó Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»

,'eÎÂ ‡˙È¯B‡a קשרים שלושה ¿«¿»¿
והתורה  הקדושֿברוךֿהוא הם,

בתורה, מתקשרים וישראל וישראל,

ÈzL LÈ ‰¯BzaL ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆«»≈¿≈
˙BÈÁa‰ האמורות˙Bi˙B‡c «¿ƒ¿ƒ

,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰«¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»
·˙ÎaLŒ‰¯Bz ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»∆ƒ¿»
·˙k‰ ˙Bi˙B‡a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»¿ƒ«¿»

,ÛÏw‰ ÏÚ BÈ„a באותיות ƒ¿««¿»
BÁelaL˙הכתיבה, ˙Bi˙B‡‰Â¿»ƒ∆«

ÏÚ ˙e¯Á ,ÌÈ˜Ï‡ ·zÎÓ)ƒ¿«¡…ƒ»«
˙BÁel‰8,(,החקיקה ‰BÈÁa˙באותיות ÈzL LÈ ÔÎ BÓk «¿≈≈¿≈«¿ƒ

Ì‚Â ,˙È˜Ï‡ LÙ ÏÎa ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»¿»∆∆¡…ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ.ומפרט שממשיך כפי עצמו, באלוקות ¿«¿»

‰ÏÚÓÏ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â באלוקות ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ»¿«¿»
ÔÈÚ ‡e‰ להאציל העליון הרצון התעוררות תחילת לגבי בזוהר הנזכר ƒ¿«

עולמות  ולברוא ÏÚ‡‰ספירות e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb9 חקיקה חקק »ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»»
העליון. (האור) ÏÚ‡‰'בטוהר e¯È‰Ë' :Le¯t האור על בזוהר האמור ≈¿ƒƒ»»

"ÌˆÚkהאלוקי  ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿¿∆∆
"¯‰ËÏ ÌÈÓM‰10, אור לשון «»«ƒ»…«

‰˙elb˙וגילוי  ˙ÈÁa ,eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿«
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Ó ‰¯‡‰∆»»≈≈»
הלא  האינסופי האור של התגלות

‰k˙¯מוגבל, ˙ÈÁa ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆
הספירות  מעשר שלמעלה עליון' 'כתר

שבו  הבחינות שתי »ÈÁa¿ƒ˙(על
'ÔÈt‡ CÈ¯‡''ארוכות 'פנים ¬ƒ«¿ƒ

ו'ארוך' רב וגילוי אור »ÈÁ·e¿ƒ˙כלומר
'ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ' יותר פנימית דרגה «ƒƒ

שנ  'יום'ב'כתר', מבחינת ונבדל עתק

BÊ,וגילוי) ‰¯‡‰Ó התהוות היינו ≈∆»»
מהאיןֿסוף  "ÛÈÏbה'כתר' ‡¯˜ƒ¿»»ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ,"eÙÈÏb»ƒ∆ƒ¿«
,‰˜È˜Á‰ התהוות אופן כלומר, «¬ƒ»

בדרך  הוא מהאיןֿסוף ה'כתר' בחינת

ÈÁaL˙'חקיקה' ˙B¯B‰Ï¿∆¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a ˙„Á‡˙Ó ¯˙k‰«∆∆ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

מוחלטת  ≈¿ŒÔÈ‡Œ¯B‡aבהתאחדות
ÏLÓ ÔÎÏÂ ,ÛBÒ התהוות אופן ¿»≈ƒ¿»

eÏ‡kהכתר  ‡È‰L ,‰˜È˜ÁÏ«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ
Ô‡k ÔÈ‡ אותיות של הזו במציאות ≈»

ÏÏkחקוקות  ÛÒB ¯·c ÌeL על »»»¿»
שעליו  חקוקות,הדבר מלבד ÏeÊ˙הן «

Ì„B˜ ‰˙È‰L ˙e‰n‰««∆»¿»∆
˙ÈÁaL ÈÙÏ eÈ‰Â ,‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿«¿¿ƒ∆¿ƒ«
ÏÏkÓ ÔÈ„Ú ‡È‰ ¯˙k‰«∆∆ƒ¬«ƒƒ¿«

ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ הבריאה »»≈
 ֿ האין לעולמות כללי באופן נחלקת

היינו  האור סוף, שבהם עולמות

מוגבל  והבלתי האיןֿסופי האלוקי

בעולמות  המציאות ולכן בגלוי מאיר

מוחלט, בביטול לאלוקות בטלה אלו

מוגבלים  ונבראים עולמות לבין

האור  שבהם אחרת) או כזו (במידה

מצומצמת  במידה רק מאיר האלוקי

גדרים  עם מציאות היא עניינו) לפי עולם (בכל אלו בעולמות והמציאות

כך  ועל בו, נרגש פחות לאלוקות הביטול יותר, נחות שהעולם וככל משלה

של  השתלשלות' ל'סדר קרבתה (למרות הכתר שבחינת מאחר כי כאן מבואר
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d"kyz'dח ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

 ֿ ׁשאֹורֿאין ּכיון הרי כּו', וחסד חכמה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּדאצילּות,

ּכלל  איהּו מּדֹות אינּון מּכל לאו לכ11סֹוף , ְְִִִִָָָָ

זר, ּדבר הּוא ׁשהּדיֹו הּכתיבה, לאֹותּיֹות ְְְְְִִִֶַַָָָָנמׁשלּו

ּבנׁשמֹות  ועלּֿדרֿזה הּקלף. עם ׁשּנתאחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָרק

הּמחׁשבה  ּבבחינת הּוא הּנׁשמה ׁשּׁשרש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל,

ּבינה, ּבחינת עלאה, מחׁשבה ּבחינת רק ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹ(לא

מחכמ  ׁשּלמעלה סתימאה מחׁשבה ּבחינת ה אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבטהירּו ּגליפּו "ּגליף ּבחינת ּדאצילּות, ְְֲִִִִִִִַַָָָּובינה

נאמר  זה ׁשעל ּבי 12עלאה", ׁשּנתּת נׁשמה ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עלאה') 'טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכה היא, ְְְְְִִִִִִֶַָָָָטהֹורה

למּטה  ׁשּירדה ּוכפי החקיקה, אֹותּיֹות ענין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהּוא

הּכתיבה. אֹותּיֹות ּבבחינת היא ְְֲִִִִִֵַַָהרי

e‰ÊÂ"ּתלכּו ההליכה 13"ּבחקתי ׁשענין , ¿∆ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻ

ּוגבּול  ׁשיעּור ּבלּתי מהל ְְְְִִִִִֵַַּבבחינת

ההליכה) ענין אמּתית (ׁשּזהּו איןֿסֹוף ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּבבחינת

מדרגת  ׁשּזֹוהי ּדוקא, החקיקה ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּוא

אֹותּיֹות  מּבחינת ׁשּׁשרׁשם יׂשראל ְְְְִִִִִֵֶַָָָנׁשמֹות

ּבׁשם  נקראים ולכן לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָהחקיקה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבין 14מהּלכים, מהלכים ל ונתּתי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(ׁשּׁשרׁשם  ׁשּמלאכים והינּו, האּלה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהעֹומדים

אֹותּיֹות  ּבדּוגמת ׁשהם הּדּבּור, אֹותּיֹות ְְְִִִִִֵֶַַַמּבחינת

ׁשּגם  ּדאף "עֹומדים", נקראים ְְְְִִִִֶַַַָָהּכתיבה)

לדרּגה, מּדרּגה עלּיה ׁשל ענין יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמלאכים

יעֹופף" "ועֹוף מלאכים ּגּבי ׁשּכתּוב ,15ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶַַָָ

רּום  עד ּבעילּוי ולעלֹות לעּוף ְְְֲִִֶַַָׁשּיכֹולים

ולכן 16הּמעלֹות  ּובהדרגה, ׁשּבער עלּיה זֹו הרי , ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ההילּו ענין אמּתית  לגּבי 'עמידה' ּבׁשם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָנקראת

ּבליּֿגבּול  ּבבחינת ּדוקא 17ׁשהּוא ׁשּׁשּי , ְְְְִִִֶֶַַַָָ

אֹותּיֹות  ּבבחינת ׁשרׁשן מּצד ְְְִִִִַַַָָָּבּנׁשמֹות

ּגבּול,18החקיקה  ּבלי ּבבחינת היא עלּיתן ולכן , ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָ
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ב).11) (יז, בהקדמה ב).12)תקו"ז ס, (ברכות נשמה" "אלקי ואילך 13)ברכת 334 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זה). ז.14)(ממאמר ג, ב.15)זכרי' מו, ד.16)זח"א יח, שמיני ובכ"מ.17)לקו"ת תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ראה 18)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  שלה ההתהוות הרי האיןֿסוף, מעולמות חלק היא המוגבלים) העולמות

כאמור. החקיקה', 'אותיות NÚ¯בבחינת ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«∆∆
,'eÎ „ÒÁÂ ‰ÓÎÁ ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ'ציור' עם דרגות שהם ¿ƒ«¬ƒ»¿»¿∆∆

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lוהגדרה, ÔÂÈk È¯‰ הבליֿגבול האלוקי Â‡Ïהאור ¬≈≈»∆≈»
e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓƒ»ƒƒƒ

ÏÏk11,'ו'מצויר מוגדר איננו הוא ¿»
נעלה בכל  אלא כלל, הללו המידות

אליהו' ב'פתח כנאמר מהן, ומופשט

eÏLÓ CÎÏ והדרך הספירות עשר ¿»ƒ¿¿
נתהוו  ‰È˙k·‰,בה ˙Bi˙B‡Ï¿ƒ«¿ƒ»

,¯Ê ¯·c ‡e‰ BÈc‰L מהות ∆«¿»»»
לקלף  ביחס לחלוטין ושונה ̄»˜אחרת
.ÛÏw‰ ÌÚ „Á‡˙pL∆ƒ¿«≈ƒ«¿»

˙BÓLa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿
‰ÓLp‰ ˘¯ML ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…∆«¿»»

באלקות  ÈÁ·a˙למעלה ‡e‰ƒ¿ƒ«
‰·LÁn‰ הכי ,העליונה בדרגה ««¿»»

שבה  ונעלית ¯˜גבוהה ‡Ï)…«
,‰‡ÏÚ ‰·LÁÓ ˙ÈÁa מחשבה ¿ƒ««¬»»ƒ»»

Èa‰עליונה, ˙ÈÁa עולם של ¿ƒ«ƒ»
LÁÓ·‰האצילות, ˙ÈÁa ‡l‡∆»¿ƒ««¬»»
‰‡ÓÈ˙Ò ונעלמת סתומה מחשבה ¿ƒ»»

‰È·e ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»¿»ƒ»
˙eÏÈˆ‡c שבאה כפי מחשבה שהם «¬ƒ

אלא  ומוגדר, גלוי מחשבה באופן זוהי

מגילוי, שלמעלה »ÈÁa¿ƒ˙סתומה
e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb"»ƒ»ƒƒ¿ƒ

,"‰‡ÏÚ של העליון שהשורש וכשם ƒ»»
של  באופן הם הכתר והתהוות הבריאה

הנשמות  שורש לגבי גם כך 'חקיקה',

הנשמות, התהוות Ê‰ואופן ÏÚL על ∆«∆
העליון  משורשה הנשמה התהוות

העליונה  Ó‡12‰ÓL¯במחשבה ∆¡«¿»»
,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL∆»«»ƒ¿»ƒ
e¯È‰Ë' ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
˙Bi˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰ ('‰‡ÏÚƒ»»ƒ¿«ƒ

‰„¯iL ÈÙÎe ,‰˜È˜Á‰ הנשמה «¬ƒ»¿ƒ∆»¿»
‰hÓÏ בגוף ונתלבשה הזה לעולם ¿«»

ממהות  שונה מהות שהם גשמי

‰È‡הנשמה  È¯‰ הנשמה˙ÈÁ·a ¬≈ƒƒ¿ƒ«
.‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»
"eÎÏz È˙˜Áa" e‰ÊÂ13CÏ‰Ó ˙ÈÁ·a ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚL , ¿∆¿À…«≈≈∆ƒ¿««¬ƒ»ƒ¿ƒ«¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ïe·‚e ¯eÚÈL ÈzÏa באופן לאלוקות התקרבות ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈

מוגבל  בשיעור רק ולא סופי ‰‰ÎÈÏ‰אין ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ e‰fL) הליכה ∆∆¬ƒƒƒ¿««¬ƒ»
לא  היא מוגבלת ההליכה עוד כל כי גבול, לה שאין הליכה היא אמיתית

הקודם  למצב ביחס אמיתית ‰È˜Á˜‰התקדמות ˙ÈÁ·a ‡e‰ (ƒ¿ƒ««¬ƒ»
ÌL¯ML Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙‚¯„Ó È‰BfL ,‡˜Âc באלוקות ומקורם «¿»∆ƒ«¿≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ללא  ה' את העובדים ישראל נשמות

ושיעור  ÌÈÎl‰Ó,גבול ÌLa¿≈¿«¿ƒ
·e˙kL BÓk14 זכריה בנבואת ¿∆»

הגדול  הכהן ליהושע ה' Èz˙Â¿»«ƒבדבר
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó EÏ¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈÎ‡ÏnL ,eÈ‰Â ,‰l‡‰»≈∆¿«¿∆«¿»ƒ

ÌL¯ML) באלוקות˙ÈÁaÓ ∆»¿»ƒ¿ƒ«
˙Ó‚e„a Ì‰L ,¯eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ∆≈¿¿«

,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ לעיל כמבואר ƒ«¿ƒ»
המאמר  ÌÈ‡¯˜בתחילת (ƒ¿»ƒ

,"ÌÈ„ÓBÚ" תמיד נמצאים כלומר, ¿ƒ
דרגה, ÌbLבאותה Û‡c¿«∆«

ÏL ÔÈÚ BLÈ ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆
BÓÎe ,‰b¯„Ï ‰b¯cÓ ‰iÏÚ¬ƒ»ƒ«¿»¿«¿»¿
ÛBÚÂ" ÌÈÎ‡ÏÓ Èab ·e˙kL∆»«≈«¿»ƒ¿

"ÛÙBÚÈ15ÛeÚÏ ÌÈÏBÎiL , ¿≈∆¿ƒ»
Ìe¯ „Ú ÈeÏÈÚa ˙BÏÚÏÂ¿«¬¿ƒ«

˙BÏÚn‰16, גבוהות לדרגות עד ««¬
המלאכים  גם לכאורה כן ואם ביותר,

המלאכים  זאת בכל 'מהלכים', הם

'עומדים' BÊכינקראים È¯‰ העלייה ¬≈
מדרגה  המלאכים של וההתקדמות

C¯ÚaLלדרגה  ‰iÏÚ¬ƒ»∆¿∆∆
,‰‚¯„‰·e רק והתקדמות עלייה ¿«¿»»

שלהם  הקודמת לדרגה ≈«¿ÔÎÏÂיחסית
˙‡¯˜ זו עלייה ÌLaוהתקדמות ƒ¿≈¿≈

˙ÈzÓ‡ Èa‚Ï '‰„ÈÓÚ'ÔÈÚ ¬ƒ»¿«≈¬ƒƒƒ¿«
ŒÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰L CeÏÈ‰‰«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

Ïe·b17, יחס כל ללא עלייה ¿
הקודמת, לדרגה «»∆CiMLוהשוואה

ÔL¯L „vÓ ˙BÓLpa ‡˜Âc«¿»«¿»ƒ«»¿»
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·a18, ƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»

למעלה  הנשמות של שהשורש כיוון

הוא  הנשמות התהוות ואופן באלוקות

ממש  אחד דבר והן החקיקה' ב'אותיות

בעליות  להתעלות הכוח את לנשמות יש האמיתי, ֿ גבול והבלי האיןֿסוף עם

סוף  אין Ú„עד ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ô˙iÏÚ ÔÎÏÂ האיןֿסוף ¿»≈¬ƒ»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
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ט 'ebe eklz izewega m`

ּכפי  וׁשרׁשן ּבמקֹורן מּמׁש לאחדים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָעד

איןֿסֹוף. ּבאֹור ְֲֵֶׁשחקּוקֹות

ּתֹורה'ÛÈÒBÓeג) המׁשלבאר 19ּב'לּקּוטי ƒְְְִֵֵֵֶָָ

ואת  ּתלכּו) ּבחקתי ("אם ְְִֵֵֶַַָֹֻהּכתּוב

לא  הּגּוף, ּגׁשמ ּיּות מחמת אבל  ּתׁשמרּו": ְְְְֲֲִִִַַַַַָֹמצֹותי

הּזה  וההילּו החקיקה תקּום ולא ְְֲֲִִֶַַַַָָֹתעמֹוד

 ֿ על אׁשר ּכלי, ׁשמירת ּבלּתי ּתלכּו") ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֻ("ּבחקתי

אחרֿזה  נאמר ּכן על לעד, ּתּכֹון זֹו ּכלי ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָידי

הן  מצֹותֿעׂשה רמ"ח ּכי ּתׁשמרּו", מצֹותי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַ"ואת

ּדמלּכא  אברין ּכלי 20רמ"ח ׁשהּוא האבר ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹורה  אׁשר החּיּות מּמקֹור חּיּות נמׁש ּבֹו ְְֲֲִִֶֶַַַָָאׁשר

אֹורֹו להמׁשכת ּכלי היא הּמצוה וכ ְְְְְִִִַַַַַָָָֹּבּמח,

.ְִֵָיתּבר

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

וּיקרא  ספר יׂשראל 21ּבהתחלת [ּכמנהג ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּנעּוץ  ּכיון ּתחּלתֹו, עם ספר ּכל סּיּום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלקּׁשר

ּבתחּלתן  אתערּותאּֿדלעילא 22סֹופן ּבענין ,[ ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

 ֿ אתערּותא יׁש ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָואתערּותאּֿדלתּתא ,

זמן  ּבמעט הּנה מּלמעלה, ׁשּנמׁשכת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדלעילא

נתעֹורר  ּכאׁשר וגם ּזאת, התעֹוררּות ּכח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹיכלה

ועֹובר  חֹולף להיֹות יּוכל הּנה מּזה, ְְְִִִֵֵֵֶַַנפׁשֹו

הארה  ּבהסּתּלק ּכי קּיּום, לּה ואין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָההתּפעלּות,

היה  אזי רצֹון, ּבעת רק מאירה ׁשאינּה זֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעליֹונה

רק  היתה ׁשּלא מאחר ההתּפעלּות, היה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹּכלא

ּבטלה  האֹור ּבהסּתּלק לכן עליֹונה, הארה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבסּבת

ׁשּכאׁשר  לזה, והעצה מּמּנה. ׁשּנסּתעף ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה

להעיר  התעֹוררּות מּלמעלה ׁשּנמׁש רצֹון עת ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיׁש

האדם  יתחיל ּומּיד ּתכף הּנה האדם, נפׁש ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאת

ּדבר  יהיה ואזי  אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָלעֹורר

וּיקרא), ספר (סֹוף ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמתקּים

 ֿ ּדאתערּותא הענין עלּֿדר הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּמּצד וההילּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהחקיקה
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ואילך. תצט ע' ואילך. תפט ע' תרס"ו א.19)המשך מז, ג. ועוד.20)מה, רפכ"ג. פ"ד. תניא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

ואילך.21) ב מ"ז.22)ב, פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד ÈÙkעצמו, ÔL¯LÂ Ô¯B˜Óa LnÓ ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰iL∆ƒ¿«¬»ƒ«»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ˙B˜e˜ÁL.התהוותן מתחילת ∆¬¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÛÈÒBÓe זה 19‚) ‰e˙k·במאמר CLÓ‰ ¯‡·Ï ƒ¿ƒ≈»¿»≈∆¿≈«»

˙ÓÁÓ Ï·‡ :"e¯ÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â (eÎÏz È˙˜Áa Ì‡")ƒ¿À…«≈≈¿∆ƒ¿«ƒ¿¿¬»«¬«
„BÓÚ˙ ‡Ï ,Ûeb‰ ˙eiÓLb«¿ƒ«…«¬
CeÏÈ‰‰Â ‰˜È˜Á‰ Ìe˜˙ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒ»¿«ƒ

("eÎÏz È˙˜Áa") ‰f‰ כיוון «∆¿À…«≈≈
גשמי, בגוף מלובשת שהנשמה

לאלוקות  הנשמה של ההתקרבות

הנקראת  איןֿסוף עד שלה וההתעלות

בכתוב  ומרומזת וה'הליכה' 'חקיקה'

לא  לעיל, כמבואר תלכו', בחוקותי 'אם

להיות  ÈÏk,יכולה ˙¯ÈÓL ÈzÏaƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ושומר  שמכיל כלי ŒÏÚללא ¯L‡Â¬∆«
ÔBkz BÊ ÈÏk È„È'ה'חקיקה ¿≈¿ƒƒ

ולא ÚÏ„ו'ההליכה' לנצח ותתקיים »«
קצר,תחלוף  זמן Ôkלאחר ÏÚ«≈

‰ÊŒ¯Á‡ ¯Ó‡ אם" לאחר ∆¡«««∆
לכך  ובהמשך תלכו" ∆¿"Â‡˙בחוקותי

ÓÁ"Ó¯ Èk ,"e¯ÓLz È˙Bˆƒ¿«ƒ¿¿ƒ««
Ô‰ ‰NÚŒ˙BˆÓ,הזוהר כדברי ƒ¿¬≈≈

‡kÏÓc ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯20, אברי ««≈»ƒ¿«¿»
היא  הדברים ומשמעות ¿BÓkהמלך,

האדם ‰‡·¯ ÈÏkבגוף ‡e‰L »≈»∆¿ƒ
¯B˜nÓ ˙eiÁ CLÓ Ba ¯L‡¬∆ƒ¿»«ƒ¿

˙eiÁ‰ הנפשית‰¯BL ¯L‡ ««¬∆»
Ána,האברים לכל CÎÂומתפשטת «…«¿»

˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‡È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»«
C¯a˙È B¯B‡ ממשיכה מצווה וכל ƒ¿»≈

ומביאה  למטה מלמעלה אלוקי אור

גילוי. לידי אותו

¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
˙ÏÁ˙‰a '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿«¿»«

‡¯˜iÂ ¯ÙÒ21Ï‡¯NÈ ‚‰Ók] ≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÚ ¯ÙÒ Ïk ÌeiÒ ¯M˜Ï¿«≈ƒ»≈∆ƒ
ÔÙBÒ ıeÚpL ÔÂÈk ,B˙lÁz¿ƒ»≈»∆»»

Ô˙lÁ˙a22 מהותי קשר קיים ואכן ƒ¿ƒ»»
לתחילתו  הדבר סוף בין ],פנימי
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד מלמעלה, התעוררות

למטה  לאדם «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡Â¿ƒלהאיר
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

להתעלות  לאלוקות האדם, ‡˙Œ‡˙e¯Úולהתקרב LÈ ¯L‡kL∆«¬∆≈ƒ¿¬»
,‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc מתעורר האדם מכך וכתוצאה ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»

דלתת' ÔÓÊב'אתערותא ËÚÓa ‰p‰ קצר זמן Ákבתוך ‰ÏÎÈ ƒ≈ƒ¿«¿«ƒ¿∆…«
˙‡f ˙e¯¯BÚ˙‰,תפוג fÓ‰והשפעתו BLÙ ¯¯BÚ˙ ¯L‡k Ì‚Â ƒ¿¿…¿««¬∆ƒ¿≈«¿ƒ∆

באדם  פעלה דלעילא' וה'אתערותא

BÈ‰Ï˙התעוררות, ÏÎeÈ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿
,˙eÏÚt˙‰‰ ¯·BÚÂ ÛÏBÁ≈¿≈«ƒ¿«¬
˜lzÒ‰a Èk ,Ìei˜ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈
dÈ‡L BÊ ‰BÈÏÚ ‰¯‡‰∆»»∆¿»∆≈»

ÔBˆ¯ ˙Úa ˜¯ ‰¯È‡Ó מיוחדת ¿ƒ»«¿≈»
תמיד, ‰È‰ולא ‡Ïk ‰È‰ ÈÊ‡¬«»»¿…»»

‡lL ¯Á‡Ó ,˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬≈««∆…
‰¯‡‰ ˙aÒa ˜¯ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ«∆»»

‰BÈÏÚ שינוי חוללה לא היא אבל ∆¿»
בא  עצמו,מהותי lzÒ‰a˜דם ÔÎÏ»≈¿ƒ¿«≈
¯B‡‰ מלמעלה והאיר שנמשך »

ÛÚzÒpL ‰·‰‡‰ ‰ÏËa¿≈»»«¬»∆ƒ¿«≈
‰pnÓ.ההתעוררות בעקבות ƒ∆»

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â בו מצב למנוע ¿»≈»¿∆
בעקבות  וההתעוררות ההתפעלות

זמן  לאחר תחלוף דלעילא' 'אתערותא

¯ˆÔBקצר, ˙Ú LÈ ¯L‡kL∆«¬∆≈≈»
˙e¯¯BÚ˙‰ ‰ÏÚÓlÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿¿
,Ì„‡‰ LÙ ˙‡ ¯ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆∆∆»»»
מצד  היא וההתעוררות וההמשכה

לא  אך הזמן של וסגולה מעלה

האדם, של פעולה ≈p‰ƒ‰בעקבות
„iÓe ÛÎz ההתעוררות תחילת עם ≈∆ƒ«

מלמעלה, ‰‡„Ìשבאה ÏÈÁ˙È«¿ƒ»»»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ מצד ¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

‰Ìi˜˙nעצמו, ¯·c ‰È‰È ÈÊ‡Â«¬«ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) גם מבואר ¿«∆∆∆

e˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»»≈
,(‡¯˜iÂ ¯ÙÒ ÛBÒ)≈∆«ƒ¿»

CeÏÈ‰‰Â ‰˜È˜Á‰L הנשמה של ∆«¬ƒ»¿«ƒ
‰ÓLp‰ L¯L „vnL שהוא ∆ƒ«…∆«¿»»

החקיקה' 'אותיות ŒÏÚבבחינת ‡e‰«
Œ‡˙e¯Ú˙‡c ÔÈÚ‰ C¯c∆∆»ƒ¿»¿ƒ¿¬»
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ּדקּיּום והעבֹודה ּבדּוגמת ּדלעילא, ׁשהיא הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

 ֿ על היא לעד, ּתּכֹון ׁשעלֿידיֿזה ּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשמירת

ׁשּפֹועלת  האתערּותאּֿדלתּתא ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָּדר

הּמתקים). ּדבר ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאתערּותאּֿדלעילא

"מצֹותי ÓBÚ·e˜ד) ׁשענין לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְְִִֵֵֶַַַ

ּכלי  ׁשמירת רק לא הּוא ְְְְִִִַַֹּתׁשמרּו"

אּלא  ,וההילּו החקיקה לעד ּתּכֹון ֿ זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי

("מצֹותי  העבֹודה ענין ׁשעלֿידי זאת, ְְְֲִִֵֶַַַָָֹעֹוד

מענין  ּגם יֹותר נעלית  למדרגה ּבאים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּתׁשמרּו")

(ּכדלקּמן). הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהחקיקה

"ּבחקתי  נאמר ׁשּתחלה הּוא ּבּתֹורה ׁשהּסדר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻוזהּו

ּכיון  ּתׁשמרּו, מצֹותי נאמר ואחרּֿכ ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָּתלכּו",

"מעלין  ּבבחינת יֹותר, נעלית מדרגה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָׁשּזֹוהי

ֿ 23ּבּקדׁש" אתערּותא ּבענין ועלּֿדרֿזה . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּפעּולת  ואתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלעילא

 ֿ ׁשהאתערּותא רק לא היא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהאתערּותאּֿדלתּתא

זאת, עֹוד אּלא הּמתקים, ּדבר ּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדלעילא

לגּבי  ּגם ּבאתערּותאּֿדלת ּתא מעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׁש

 ֿ ׁשהאתערּותא ׁשאף והינּו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאתערּותאּֿדלעילא.

היא  מּצדֿעצמּה מּלמעלה ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדלעילא

הּתחּתֹונים  מעׂשה ׁשאין ּביֹותר נעלית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָמּמדרגה

ׁשם  חפץ 24מּגיע "ּכי מּצד רק היא זֹו והמׁשכה , ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא" יֹותר 25חסד ּגדֹול עלּוי יׁש מּכלֿמקֹום , ִִֵֵֶֶָָָ

הּפנימי 26ּבאתערּותאּֿדלתּתא  הּטעם (וזהּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

 ֿ ּבאתערּותא קּיּום ּפֹועלת  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור ׁשאין ּכׁשם הרי ׁשּלכאֹורה אף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדלעילא,

את  להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָּבאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור יהיה לא ּכ ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹהאתערּותאּֿדלעילא,

קּיּום  לפעֹול ּכדי ְְְְְֲִִִִֵַָָּבאתערּותאּֿדלת ּתא

הּתחּתֹונים, מעׂשה נֹוגע לא ׁשּבּה מדרגה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבאתערּותאּֿדלעילא,

הּוא"). חסד חפץ "ּכי מּצד רק ְְִִִֵֶֶֶֶַַָונמׁשכת
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וש"נ.23) א. כח, ועוד.24)ברכות שם. ויקרא לקו"ת וראה ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת יח.25)ראה ז, ראה 26)מיכה

ולכן  יותר, פנימית מבחי' היא אתעדל"ת ע"י הנמשכת דהאתעדל"ע - ואילך) ד כג, ג. (כב, ושה"ש ב) (כ, תזריע לקו"ת

ג. ג, שם ויקרא לקו"ת וראה דוקא. אה"ר - זכר" "יולדת דוקא עי"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÏÈÚÏc,למעלה הנשמה שורש שזהו מכך Ìei˜cכתוצאה ‰„B·Ú‰Â ƒ¿≈»¿»¬»¿ƒ

ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÈÏk ˙¯ÈÓL ˙Ó‚e„a ‡È‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿¿«¿ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆ƒ
תחלוף,ÚÏ„ההתעוררות  ‰‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡ולא C¯cŒÏÚ ‡È‰ »«ƒ«∆∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  c·¯מצד  ‰È‰z ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˙ÏÚBtL∆∆∆∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆»»
,ÌÈ˜˙n‰ לעיל ).כמבואר «ƒ¿«≈

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈≈«
‡e‰ "e¯ÓLz È˙BˆÓ" ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿¿

ÈÏk ˙¯ÈÓL ˜¯ ‡Ï המכיל כלי …«¿ƒ«¿ƒ
ÚÏ„ושומר  ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ»«

לנצח  CeÏÈ‰‰Âתתקיים ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿«ƒ
בחוקותי  'אם של הפנימיות שהיא

È„ÈŒÏÚLתלכו', ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ'ה את עובד שהאדם ƒ¿«»¬»

ÌÈ‡a ("e¯ÓLz È˙BˆÓ")ƒ¿«ƒ¿¿»ƒ
Ìb ¯˙BÈ „ÂÚ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈«

vnL„אפילו  ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»∆ƒ«
‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«¿»»

e‰ÊÂ .(Ôn˜Ï„k) הפנימי הטעם ¿ƒ¿«»¿∆
‰e‡לכך  ‰¯Bza ¯„q‰L∆«≈∆«»

È˙˜Áa" ¯Ó‡ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»∆¡«¿À…«
¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â ,"eÎÏz≈≈¿««»∆¡«
ÔÂÈk ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿≈»

È‰BfL"תשמרו Ó„¯‚‰"מצוותי ∆ƒ«¿≈»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ בחקותי" מאשר «¬≈≈

"ÔÈÏÚÓתלכו", ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ
"L„wa23 הגיע שהאדם ולאחר «…∆

הוא  תלכו" "בחוקותי למדריגת

"מצוותי  למדריגת ומגיע יותר מתעלה

להלן. שיתבאר כפי תשמרו",

‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ¿¬»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
שתחילה  הדברים סדר זה בעניין וגם

יש  ואחרֿכך מלמעלה התעוררות יש

משום  הוא מלמטה התעוררות

ויתרון  עלייה יש מלמטה שבהתעוררות

מלמעלה  ההתעוררות »¿∆ÏeÚtL˙לגבי
‡Ï ‡È‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ…
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˜«̄∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÌÈ˜˙n‰ ¯·c ‰È‰z כן ואם ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈
יותר  דרגה היא דלתתא האתערותא

מהאתערותא  ואינה דלעילא נמוכה

אותה, לשמר כלי BÚ„אלא ‡l‡∆»

Ìb ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰ÏÚÓ LiL ,˙‡Ê אפילוÈa‚Ï …∆≈«¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«¿«≈
,eÈ‰Â .‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ דלתתא באתערותא המיוחדת והמעלה »ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿«¿

Œ„vÓהיא  ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L Û‡L∆«∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ«
ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆≈«¬≈««¿ƒ

ÌL ÚÈbÓ24, ביכולת האדם ואין «ƒ«»
מדרג  והמשכה התעוררות ה לפעול

כך  כל ‰È‡נעלית BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ
„ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓ ˜«̄ƒ«ƒ»≈∆∆

"‡e‰25, של וטובו בחסדו רק

או  כשכר ולא הקדושֿברוךֿהוא

האדם, ממעשי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכתוצאה
ÈeÏÚ LÈ ויתרון¯˙BÈ ÏB„b ≈ƒ»≈

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a26 שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
דלעילא  באתערותא ∆¿(e‰ÊÂקיים

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ÈÓÈt‰ ÌÚh‰««««¿ƒƒ∆ƒ¿¬»
Ìei˜ ˙ÏÚBt ‡z˙Ïcƒ¿«»∆∆ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
לעד, תמשיך אלא במהירות תחלוף

‰¯B‡ÎlL Û‡ כי תמוה, הדבר «∆ƒ¿»
C¯Bˆ ÔÈ‡L ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆≈∆
È„k ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»¿≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היא אלא למטה, מלמעלה ƒ¿≈»
עצמו, הקב"ה מצד Ï‡נמשכת Ck»…

Œ‡˙e¯Ú˙‡a C¯Bˆ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿ƒ¿¬»
Ìei˜ ÏBÚÙÏ È„k ‡z˙Ïcƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא »ƒ¿¬»ƒ¿≈»
במהירות, È‰BfLתחלוף ÔÂÈk≈»∆ƒ

‰NÚÓ Ú‚B ‡Ï daL ‰‚¯„Ó«¿≈»∆»…≈««¬≈
„vÓ ˜¯ ˙ÎLÓÂ ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿ƒ¿∆∆«ƒ«

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" כן ואם ƒ»≈∆∆
דלעילא  האתערותא של קיומה מדוע

אלא  דלתתא, האתערותא ידי על הוא

שאכן  משום הוא הדבר טעם

יש  דלתתא ויתרון לאתערותא מעלה

ולכן  דלעילא, האתערותא לגבי

ועומדת  נסמכת דלעילא התאתערותא

דלתתא  האתערותא על ).ומתקיימת
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ּדקּיּום והעבֹודה ּבדּוגמת ּדלעילא, ׁשהיא הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

 ֿ על היא לעד, ּתּכֹון ׁשעלֿידיֿזה ּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשמירת

ׁשּפֹועלת  האתערּותאּֿדלתּתא ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָּדר

הּמתקים). ּדבר ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאתערּותאּֿדלעילא

"מצֹותי ÓBÚ·e˜ד) ׁשענין לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְְִִֵֵֶַַַ

ּכלי  ׁשמירת רק לא הּוא ְְְְִִִַַֹּתׁשמרּו"

אּלא  ,וההילּו החקיקה לעד ּתּכֹון ֿ זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי

("מצֹותי  העבֹודה ענין ׁשעלֿידי זאת, ְְְֲִִֵֶַַַָָֹעֹוד

מענין  ּגם יֹותר נעלית  למדרגה ּבאים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּתׁשמרּו")

(ּכדלקּמן). הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהחקיקה

"ּבחקתי  נאמר ׁשּתחלה הּוא ּבּתֹורה ׁשהּסדר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻוזהּו

ּכיון  ּתׁשמרּו, מצֹותי נאמר ואחרּֿכ ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָּתלכּו",

"מעלין  ּבבחינת יֹותר, נעלית מדרגה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָׁשּזֹוהי

ֿ 23ּבּקדׁש" אתערּותא ּבענין ועלּֿדרֿזה . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּפעּולת  ואתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלעילא

 ֿ ׁשהאתערּותא רק לא היא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהאתערּותאּֿדלתּתא

זאת, עֹוד אּלא הּמתקים, ּדבר ּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדלעילא

לגּבי  ּגם ּבאתערּותאּֿדלת ּתא מעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׁש

 ֿ ׁשהאתערּותא ׁשאף והינּו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאתערּותאּֿדלעילא.

היא  מּצדֿעצמּה מּלמעלה ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדלעילא

הּתחּתֹונים  מעׂשה ׁשאין ּביֹותר נעלית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָמּמדרגה

ׁשם  חפץ 24מּגיע "ּכי מּצד רק היא זֹו והמׁשכה , ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא" יֹותר 25חסד ּגדֹול עלּוי יׁש מּכלֿמקֹום , ִִֵֵֶֶָָָ

הּפנימי 26ּבאתערּותאּֿדלתּתא  הּטעם (וזהּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

 ֿ ּבאתערּותא קּיּום ּפֹועלת  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור ׁשאין ּכׁשם הרי ׁשּלכאֹורה אף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדלעילא,

את  להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָּבאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור יהיה לא ּכ ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹהאתערּותאּֿדלעילא,

קּיּום  לפעֹול ּכדי ְְְְְֲִִִִֵַָָּבאתערּותאּֿדלת ּתא

הּתחּתֹונים, מעׂשה נֹוגע לא ׁשּבּה מדרגה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבאתערּותאּֿדלעילא,

הּוא"). חסד חפץ "ּכי מּצד רק ְְִִִֵֶֶֶֶַַָונמׁשכת
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וש"נ.23) א. כח, ועוד.24)ברכות שם. ויקרא לקו"ת וראה ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת יח.25)ראה ז, ראה 26)מיכה

ולכן  יותר, פנימית מבחי' היא אתעדל"ת ע"י הנמשכת דהאתעדל"ע - ואילך) ד כג, ג. (כב, ושה"ש ב) (כ, תזריע לקו"ת

ג. ג, שם ויקרא לקו"ת וראה דוקא. אה"ר - זכר" "יולדת דוקא עי"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÏÈÚÏc,למעלה הנשמה שורש שזהו מכך Ìei˜cכתוצאה ‰„B·Ú‰Â ƒ¿≈»¿»¬»¿ƒ

ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÈÏk ˙¯ÈÓL ˙Ó‚e„a ‡È‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿¿«¿ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆ƒ
תחלוף,ÚÏ„ההתעוררות  ‰‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡ולא C¯cŒÏÚ ‡È‰ »«ƒ«∆∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  c·¯מצד  ‰È‰z ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˙ÏÚBtL∆∆∆∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆»»
,ÌÈ˜˙n‰ לעיל ).כמבואר «ƒ¿«≈

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈≈«
‡e‰ "e¯ÓLz È˙BˆÓ" ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿¿

ÈÏk ˙¯ÈÓL ˜¯ ‡Ï המכיל כלי …«¿ƒ«¿ƒ
ÚÏ„ושומר  ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ»«

לנצח  CeÏÈ‰‰Âתתקיים ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿«ƒ
בחוקותי  'אם של הפנימיות שהיא

È„ÈŒÏÚLתלכו', ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ'ה את עובד שהאדם ƒ¿«»¬»

ÌÈ‡a ("e¯ÓLz È˙BˆÓ")ƒ¿«ƒ¿¿»ƒ
Ìb ¯˙BÈ „ÂÚ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈«

vnL„אפילו  ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»∆ƒ«
‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«¿»»

e‰ÊÂ .(Ôn˜Ï„k) הפנימי הטעם ¿ƒ¿«»¿∆
‰e‡לכך  ‰¯Bza ¯„q‰L∆«≈∆«»

È˙˜Áa" ¯Ó‡ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»∆¡«¿À…«
¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â ,"eÎÏz≈≈¿««»∆¡«
ÔÂÈk ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿≈»

È‰BfL"תשמרו Ó„¯‚‰"מצוותי ∆ƒ«¿≈»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ בחקותי" מאשר «¬≈≈

"ÔÈÏÚÓתלכו", ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ
"L„wa23 הגיע שהאדם ולאחר «…∆

הוא  תלכו" "בחוקותי למדריגת

"מצוותי  למדריגת ומגיע יותר מתעלה

להלן. שיתבאר כפי תשמרו",

‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ¿¬»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
שתחילה  הדברים סדר זה בעניין וגם

יש  ואחרֿכך מלמעלה התעוררות יש

משום  הוא מלמטה התעוררות

ויתרון  עלייה יש מלמטה שבהתעוררות

מלמעלה  ההתעוררות »¿∆ÏeÚtL˙לגבי
‡Ï ‡È‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ…
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˜«̄∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÌÈ˜˙n‰ ¯·c ‰È‰z כן ואם ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈
יותר  דרגה היא דלתתא האתערותא

מהאתערותא  ואינה דלעילא נמוכה

אותה, לשמר כלי BÚ„אלא ‡l‡∆»

Ìb ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰ÏÚÓ LiL ,˙‡Ê אפילוÈa‚Ï …∆≈«¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«¿«≈
,eÈ‰Â .‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ דלתתא באתערותא המיוחדת והמעלה »ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿«¿

Œ„vÓהיא  ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L Û‡L∆«∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ«
ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆≈«¬≈««¿ƒ

ÌL ÚÈbÓ24, ביכולת האדם ואין «ƒ«»
מדרג  והמשכה התעוררות ה לפעול

כך  כל ‰È‡נעלית BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ
„ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓ ˜«̄ƒ«ƒ»≈∆∆

"‡e‰25, של וטובו בחסדו רק

או  כשכר ולא הקדושֿברוךֿהוא

האדם, ממעשי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכתוצאה
ÈeÏÚ LÈ ויתרון¯˙BÈ ÏB„b ≈ƒ»≈

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a26 שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
דלעילא  באתערותא ∆¿(e‰ÊÂקיים

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ÈÓÈt‰ ÌÚh‰««««¿ƒƒ∆ƒ¿¬»
Ìei˜ ˙ÏÚBt ‡z˙Ïcƒ¿«»∆∆ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
לעד, תמשיך אלא במהירות תחלוף

‰¯B‡ÎlL Û‡ כי תמוה, הדבר «∆ƒ¿»
C¯Bˆ ÔÈ‡L ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆≈∆
È„k ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»¿≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היא אלא למטה, מלמעלה ƒ¿≈»
עצמו, הקב"ה מצד Ï‡נמשכת Ck»…

Œ‡˙e¯Ú˙‡a C¯Bˆ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿ƒ¿¬»
Ìei˜ ÏBÚÙÏ È„k ‡z˙Ïcƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא »ƒ¿¬»ƒ¿≈»
במהירות, È‰BfLתחלוף ÔÂÈk≈»∆ƒ

‰NÚÓ Ú‚B ‡Ï daL ‰‚¯„Ó«¿≈»∆»…≈««¬≈
„vÓ ˜¯ ˙ÎLÓÂ ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿ƒ¿∆∆«ƒ«

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" כן ואם ƒ»≈∆∆
דלעילא  האתערותא של קיומה מדוע

אלא  דלתתא, האתערותא ידי על הוא

שאכן  משום הוא הדבר טעם

יש  דלתתא ויתרון לאתערותא מעלה

ולכן  דלעילא, האתערותא לגבי

ועומדת  נסמכת דלעילא התאתערותא

דלתתא  האתערותא על ).ומתקיימת
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ּתֹורה'Ô·eÈÂה) ּב'לּקּוטי המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵַַָָֹ

ּפרׁשתנּו סּיּום 27ּבסּיּום ּגם (ׁשּזהּו ְִִֵֶֶַָָָ

רז"ל  מאמר ּבפרּוׁש וּיקרא) מאין 28ספר "ּדע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

("מאין  הּנׁשמה ׁשּׁשרש ,"הֹול אּתה ּולאן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאת

החכמה, ּבחינת ּדהינּו אין, מּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבאת")

ׁשּכתּוב  אּתה 29ּכמֹו "ּולאן ּתּמצא. מאין והחכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפני אנה ּכמֹו מקֹום, על נֹופל "אן" ,"ְֵֵֶַָָָָָהֹול

עקר 30מּועדֹות  ּכי והינּו הֹולכים, אּתם אנה , ְְְִִִֶַַַָָָ

הּזה  ּבעֹולם ׁשהּוא הּמתים ּבתחית הּוא ְְִִִֵֶֶַַַַָָהּגמּול

"מאין" ׁשּׁשרׁשֹו ּתמּוּה, ולכאֹורה ּגׁשמי. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

[והינּו, ּגׁשמי מקֹום - "לאן" והֹול חכמה, -ְְְְְְִֵַַָָָָ

עלּיה, לצֹור היא הּנׁשמה ׁשּירידת ידּוע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי

(ׁשרׁש 'אין' מּבחינת הּירידה ׁשּלאחרי יּתכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואי

הּנׁשמה  ׁשל (העלּיה) הּׂשכר יהיה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָהּנׁשמה)

מּבחינת  ׁשּלמּטה מקֹום, ּבחינת 'אן', ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת

אֹורֿאיןֿסֹוף, ּגלּוי עלֿידי זהּו ּכי אּלא ְִִִֵֵֶֶַַָ'אין'].

יהיה  ּכן על ׁשוין, וגׁשמּיּות רּוחנּיּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּדקּמיּה

ּבתחּתֹונים". "ּדירה הּזה, עֹולם ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִֶַַַַָָהּגלּוי

"מי  ּבחינת כּו', עתיד" אּתה מי "ולפני ְְְְִִִִִֵֶַַָָוזהּו

אּלה" ׁשּכתּוב 31ּברא ּכמֹו ּגבֹוּה, ּבחינת זהּו ,32 ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

כּו'. קדיׁשא' 'עּתיקא ּבחינת והינּו כּו' יּתן ְְְֲִִִִִֵַַַָָמי

ÔÈÚ‰Â נׁשלמת האדם ּבעבֹודת ׁשּדוקא ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבאיןֿערֹו (ׁשּלמעלה העצמּות ְְְְֲֵֶַַַַָָָּכונת

ׁש"ּנתאּוה  ּדחכמה) ה'אין' לֹו33מּבחינת להיֹות ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים" ּדירה ּדיקא,34יתּבר "נתאוה" , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

הּנ"ל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה ּגם ְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

'עּתיק' ּכי כּו'", קדיׁשא עּתיקא ּבחינת ְְְֲִִִִִַַַַָָ"והינּו

"נתאוה" ׁשּלמעלה, הּתענּוג ּבחינת וכיון 35הּוא . ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
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ד.27) רפ"ג.28)נ, יב.29)אבות כח, כא.30)איוב כא, כו.31)יחזקאל מ, כו.32)ישעי' ה, תנחומא 33)ואתחנן ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. פרשתנו טז. למעלה 34)נשא ית' בעצמותו היא זו שכוונה וכידוע

ואילך. 21 ע' ח"ו לקו"ש ובארוכה ואילך. ז' ס"ע תרס"ו המשך ראה - טעם וישב 35)מכל ש"פ שיחת בארוכה ראה

תשל"ז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעלת  את יותר בפרטיות ומבאר האתערותא וממשיך לגבי דלתתא האתערותא

דלעילא.

e˙L¯t ÌeiÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‰27 ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ»»»≈
בחוק  Ó‡Ó¯ותי פרשת Le¯Ùa (‡¯˜iÂ ¯ÙÒ ÌeiÒ Ìb e‰fL)∆∆«ƒ≈∆«ƒ¿»¿≈«¬«

Ï"Ê¯28Ô‡Ïe ˙‡a ÔÈ‡Ó Úc" «««≈«ƒ»»¿»
‰ÓLp‰ ˘¯ML ,"CÏB‰ ‰z‡«»≈∆…∆«¿»»

באלוקות  שלה ÔÈ‡Ó")≈«ƒהמקור
,ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ("˙‡a»»ƒ¿ƒ««ƒ

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa eÈ‰c האלוקית ¿«¿¿ƒ««»¿»
e˙kL·העליונה, BÓk29 ¿∆»

Ô‡Ïe" .‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈«ƒƒ»≈¿»
ÏÚ ÏÙB "Ô‡" ,"CÏB‰ ‰z‡«»≈»≈«

ÌB˜Ó,מסוייםEÈt ‰‡ BÓk »¿»»»∆
˙B„ÚeÓ30Ìz‡ ‰‡ , »»»«∆

eÈ‰Â ,ÌÈÎÏB‰ שאליו היעד ולכן ¿ƒ¿«¿
הולך  שמשמעותו האדם "אן" נקרא

ÏeÓb‰ ¯˜Ú Èk לימוד על השכר ƒƒ««¿
המצוות  וקיום ÈÁ˙a˙התורה ‡e‰ƒ¿ƒ«

‰f‰ ÌÏBÚa ‡e‰L ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆»»«∆
‰¯B‡ÎÏÂ .ÈÓLb ÌB˜Óa¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

BL¯ML ,deÓz הוא האדם של »«∆»¿
‰ÓÎÁ Y "ÔÈ‡Ó",עליונה אלוקית ≈«ƒ»¿»

ÈÓLb ÌB˜Ó - "Ô‡Ï" CÏB‰Â¿≈¿»»«¿ƒ
נחותה  הגשמיות שיעור והרי לאין

יתכן  ואיך הרוחנית, האלוקות לגבי

והיעד  נעלית, רוחניות הוא שהשורש

גשמי  מקום היא ¿»¿[eÈ‰Â,והמטרה
‰ÓLp‰ ˙„È¯iL Úe„È È¯‰L∆¬≈»«∆¿ƒ««¿»»
באלוקות  למעלה ושורשה ממקורה

גשמי  ולגוף הזה È‰ƒ‡לעולם
,‰iÏÚ C¯BˆÏ של שבסופו כדי ¿∆¬ƒ»

מכפי  יותר נעלה למצב תתעלה דבר

הירידה, לפני ÔÎzÈשהייתה CÈ‡Â¿≈ƒ»≈
˙ÈÁaÓ ‰„È¯i‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰È‰È (‰ÓLp‰ L¯L) 'ÔÈ‡'«ƒ…∆«¿»»ƒ¿∆
‰ÓLp‰ ÏL (‰iÏÚ‰) ¯ÎO‰«»»»¬ƒ»∆«¿»»
,ÌB˜Ó ˙ÈÁa ,'Ô‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿ƒ«»

'ÔÈ‡' ˙ÈÁaÓ ‰hÓlL והרי ∆¿«»ƒ¿ƒ««ƒ
למצב  האדם את להביא צריך השכר

העבודה  לפני היה שבו המצב מאשר יותר È„ÈŒÏÚנעלה e‰Ê Èk ‡l‡ .[∆»ƒ∆«¿≈
dÈn˜c ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÈeÏb שלפניוÂ ˙eiÁe¯,ÔÈÂL ˙eiÓL‚ ƒ≈¿«≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

‰¯Èc" ,‰f‰ ÌÏBÚ ˙eiÓL‚a ÈeÏb‰ ‰È‰È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿∆«ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ»
"ÌÈBzÁ˙a שדווקא 'נתאווה' שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו כמאמר ¿«¿ƒ

וגילוי  להשראת ראוי ומקום 'דירה' לו יהיה התחתון הגשמי הזה העולם

אלוקות.

e‰ÊÂ דברי בהמשך הפנימי הפירוש ¿∆
אתה  ולאן באת מאין "דע המשנה

È˙Ú„"הולך", ‰z‡ ÈÓ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈ƒ«»»ƒ
וחשבון) דין ÈÁa˙(ליתן ,'eÎ¿ƒ«

"‰l‡ ‡¯a ÈÓ"31e‰Ê , ƒ»»≈∆∆
·e˙kL BÓk ,dB·b ˙ÈÁa32 ¿ƒ«»«¿∆»

˙ÈÁa eÈ‰Â 'eÎ ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿«¿¿ƒ«
'‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ''יומין 'עתיק ¬ƒ»«ƒ»

עליון' ב'כתר הפנימית הבחינה שהוא

לעיל  מי eÎ',כמבואר "לפני כן ואם

נוספת, בעליה מדבר עתיד" אתה

מבחינה  למעלה "עתיק", לבחינת

העולם  עשיית הולך", את "ולאן

עלייה  שהיא לאלוקות, לדירה הגשמי

שורש  באת", "מאין בחינת לגבי

למעלה. הנשמה

˙„B·Úa ‡˜ÂcL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¿»«¬«
˙eÓˆÚ‰ ˙Âk ˙ÓÏL Ì„‡‰»»»ƒ¿∆∆«»«»«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של הכוונה

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓlL) כל ללא ∆¿«¿»¿≈¬
‰'‡ÔÈ'והשוואה יחס  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«ƒ

‰ÓÎÁc יחסית נמוכה דרגה שהיא  ¿»¿»
המדרש )ל'עצמות' כדברי

‰e‡˙p"L33 הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿«»
Èc¯‰בעצמו  C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a34, שהעולמות ¿«¿ƒ
הזה  העולם ובמיוחד התחתונים,

יהיו  ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי

מקום  להשראת 'דירה', וראוי, מתאים

וגילוי  «»¿Â‡˙"ƒ‰"אלוקות,השכינה
Èc,‡˜ דייקו ז"ל ואמרו וחכמינו «¿»

עמוק  רצון 'תאווה', נקרא זה שרצון

החכמה, מבחינת למעלה ופנימי

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»
Ï"p‰ '‰¯Bz ÈËewÏ'a בפירוש ¿ƒ≈»««

ש"מי" לעיל, כמובא וחשבון", דין ליתן עתיד אתה מי "ולפני המשנה דברי

דרגה  ביותר היא eÎ'",גבוהה ‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa eÈ‰Â"¿«¿¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



d"kyz'dיב ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

היא  ּבתחּתֹונים" "ּדירה ּדעׂשית ְְֲֲִִִִֶַַַָָָׁשהעבֹודה

ׂשכר  ּגם הּנה ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבבחינת

אּתה  ("לאן ּגׁשמי  מקֹום ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִַַַָָָָָהעבֹודה

העבֹודה. ּבמקֹום הּוא ׁשהּׂשכר ּכּידּוע ,("ְֲִֵֶַַַָָָָָהֹול

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבמעלת הּבאּור ּגם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָוזהּו

חסד  חפץ "ּכי מּצד ׁשהם ּבענינים ּגם ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּפֹועלת

למעלה  מּגעת האדם ׁשעבֹודת לפי ׁשּזהּו ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא",

ּכל  ּכי הּוא", חסד חפץ "ּכי מּבחינת ְִִִִֵֶֶַַָָּגם

וגלּויים, אֹורֹות ּבחינת הן מּלמעלה ְְְְְִִִִֵַַַַָָההמׁשכֹות

העצמּות, ּכונת מתּבּטאת האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָואלּו

"ּכי  ׁשּמּצד מאתערּותאּֿדלעילא אפילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

רֹוצה  ׁש"אדם הּטעם ּגם [וזהּו הּוא". חסד ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחפץ

ׁשּלֹו" (ּפנימּיּות 36ּבקב והּתענּוג ׁשהרצֹון הינּו , ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

עלֿידי 37הרצֹון) ׁשּבא ּבדבר הּוא האדם ׁשל ְְֵֶֶַָָָָָָָָ

העצמּות  ּכונת ּכי ּדוקא, ויגיעה ְְֲִִִַַַַָָָָָעבֹודה

ׁשּבאים  ּבענינים ּדוקא מתּבּטאת כּו') ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ("נתאוה"

ׁשּמקּבל  ּבענינים (ולא האדם עבֹודת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּגם  יׁש ּבהם רק ולכן חּנם'), ּב'חסד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּלמעלה

 ֿ ׁשאתערּותא וכיון הּנפׁש]. ּדעצם הּתענּוג ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאדם

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּגעת האדם) (עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּדלתּתא

וגלּויים  אֹורֹות ּכבבחינת (ּדלא מּׁשּנּויים ְְְְְְִִִִִִִַַָֹלמעלה

קּיּום  ּפֹועלת היא הרי לכן ׁשנּויים), ׁשּי ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

ׁשּלאחרי  מה יּובן ּובזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאתערּותאּֿדלעילא.

וּיקרא, ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִֵֵֵַַַָָָָהּבאּור

ּדבר  "יהיה אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּדוקא

לבאר  ממׁשי עבֹודת 38הּמתקים", ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

הּוא" אדם לא "ּכי לבחינת ּבאים 39האדם ְִִִִַָָָָָָֹ

מּׁשּנּויים  ׁשּלמעלה ּבחינה זהּו40(ׁשּזֹוהי ּכי ,( ְְְִִִִִִֶֶֶַָָ

ּפֹועלת  ׁשאתערּותאּֿדלתּתא לכ הּפנימי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּטעם

ּבאתערּותאּֿדלעילא. ְְֲִִִֵָָָקּיּום
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א.36) לח, 50).37)ב"מ הערה לקמן ראה - בכלל (משא"כ עליו חביבה שלו): קב (ד"ה שם רש"י ד.38)ראה ב,

כט.39) טו, ג.40)שמואלֿא כג, שה"ש לקו"ש ג. עב, תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'כתר', מדריגת של והעמוק הפנימי החלק שהיא יומין 'עתיק' Èkƒבחינת

"‰Â‡˙" ,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁa ‡e‰ '˜ÈzÚ'35, כשם «ƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»ƒ¿«»
נעלים  'מקיפים' כוחות ויש והרגש, השכל שהם 'פנימיים' כוחות יש שבאדם

ועונג  רצון יש, למעלה גם כך בנפש, העונג וכוח הרצון כוח שהם יותר

והעונג, והמידות. מהמוחין שלמעלה

'נתאווה'שהיא  נאמר שבה הדרגה

'דירה  שתהיה הקדושֿברוךֿהוא

'עתיק' בחינת הוא בתחתונים'

מהחכמה. «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰¯Èc" ˙ÈNÚc ‰„B·Ú‰L∆»¬»«¬ƒ«ƒ»
˙ÈÁ·a ‡È‰ "ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒƒƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' כי »»«¿ƒ«¿»

זו  עליונה שכוונה העליון הרצון זהו

עולם  מסוים, במקום דוקא תתמלא

הגשמי, ÎN¯הזה Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«
‰„B·Ú‰המתים ‰e‡תחיית »¬»

Ô‡Ï") ÈÓLb ÌB˜Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿»
¯ÎO‰L Úe„ik ,("CÏB‰ ‰z‡«»≈«»«∆«»»

‰„B·Ú‰ ÌB˜Óa ‡e‰ במקום ƒ¿»¬»
השכר. ניתן שם העבודה, נעשתה שבו

˙ÏÚÓa ¯e‡a‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«¬«
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

לגבי  (אפילו האדם מצד מלמטה

מלמעלה), שבאה דלעילא' 'אתערותא'

Ì‰L ÌÈÈÚa Ìb ˙ÏÚBtL∆∆∆«»ƒ¿»ƒ∆≈
"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓƒ«ƒ»≈∆∆
האדם, בעבודת כלל תלויים ואינם

'אתערותא  של בכוחה איך לכאורה

זו, בדרגה ולהשפיע לפעול דלתתא'

‰‡„Ìאלא ˙„B·ÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬«»»»
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»«ƒ¿ƒ«

Èk"Ïk Èk ,"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ƒ»≈∆∆ƒ»
‰ÏÚÓlÓ ˙BÎLÓ‰‰ גם כולל ««¿»ƒ¿«¿»

חפץ  'כי מבחינת וההמשכה ההשפעה

הוא' ‡B¯B˙חסד ˙ÈÁa Ô‰≈¿ƒ«
ÌÈÈeÏ‚Â ומתגלים המתפשטים ¿ƒƒ

מקור  בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

הנובעות  ההארות גם כן ואם האור,

הארה  רק הם ביותר גבוהות מדרגות

עצמו,ולא  העצם של eÏ‡Â¿ƒגילוי
˙‡ha˙Ó Ì„‡‰ ˙„B·Úa ובאה «¬«»»»ƒ¿«≈

ונשלמת גילוי ‰eÓˆÚ˙,לידי ˙Âk שמצד שבבריאה והתכלית המטרה «»«»«¿
"Èkה'עצמות' „vnL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¬ƒ≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«ƒ

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ למלא אפשר ה'עצמות' של והכוונה המטרה ואת »≈∆∆
לעיל. כמבואר דלתתא, ב'אתערותא דווקא ולהשלים

"BlL ·˜a ‰ˆB¯ Ì„‡"L ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ]36, חכמינו אמרו ¿∆««««∆»»∆¿«∆
אדם  כלומר חבירו", של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם בגמרא ז"ל

עמל  עצמו שהוא קטנה כמות מעדיף

משל  גדולה כמות לקבל מאשר בה

שהפקיד  במי מדובר (במקור חברו

במשנה  ונאמר פירות, חברו אצל

ימכור  ולא בפירות יגע לא שהשומר

שירקיבו  חשש שיש למרות אותם,

בגמרא  רש"י כפירוש תפחת, והכמות

בקב  בדיבורֿהמתחיל שלו:שם

וקב  בהן, שעמל ידי על עליו "חביבה

יותר  רוצה הוא מהם לו שיישאר

שייקח  אחרים של קבין מתשעה

ימכרם"), אם ¿»‰eÈבדמיהן
‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰L שהוא) ∆»»¿««¬

ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt העובדה שכן ¿ƒƒ»»
הגורם  היא מסוים מדבר מתענג שאדם

בו) שירצה ‰e‡37לכך Ì„‡‰ ÏL∆»»»
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡aL ¯·„a¿»»∆»«¿≈¬»
˙Âk Èk ,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»«¿»ƒ«»«
('eÎ "‰Â‡˙") ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»

˙‡ha˙Ó ונשלמת גילוי לידי ובאה ƒ¿«≈
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈÈÚa ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ«¿≈

Ì„‡‰ ˙„B·Ú שלו ויגיעה בעמל ¬«»»»
ÈÚa ‡ÏÂ)Ïa˜nL ÌÈ האדם ¿…¿ƒ¿»ƒ∆¿«≈

'ÌpÁ „ÒÁ'a ‰ÏÚÓlÓ עמל בלי ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ»
Ì‰aויגיעה  ˜¯ ÔÎÏÂ בדברים ), ¿»≈«»∆

ויגיעה  עמל Ìbשהשקיע LÈ≈«
,LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ Ì„‡Ï»»»««¬¿∆∆«∆∆
יש  ויגיעה עמל ללא שהשיג ובדברים

בהרבה, פחותה במידה תענוג לו

בלבד  חיצוני תענוג ÔÂÈÎÂולפעמים .[¿≈»
˙„B·Ú) ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»¬«
B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ (Ì„‡‰»»»«««¿«¿

,C¯a˙È שהוא‰ÏÚÓÏ ƒ¿»≈¿«¿»
˙ÈÁ··k ‡Ïc) ÌÈÈepMÓƒƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«
CiL Ì‰aL ÌÈÈeÏ‚Â ˙B¯B‡¿ƒƒ∆»∆«»

ÌÈÈeL אור יותר להיות יכול שהרי ƒƒ
וגילוי  אור פחות או ÔÎÏוגילוי ,(»≈

‡È‰ È¯‰'דלתתא ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡ה'אתערותא Ìei˜ ˙ÏÚBt ¬≈ƒ∆∆ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
תחלוף. ולא לעד שתתקיים
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היא  ּבתחּתֹונים" "ּדירה ּדעׂשית ְְֲֲִִִִֶַַַָָָׁשהעבֹודה

ׂשכר  ּגם הּנה ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבבחינת

אּתה  ("לאן ּגׁשמי  מקֹום ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִַַַָָָָָהעבֹודה

העבֹודה. ּבמקֹום הּוא ׁשהּׂשכר ּכּידּוע ,("ְֲִֵֶַַַָָָָָהֹול

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבמעלת הּבאּור ּגם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָוזהּו

חסד  חפץ "ּכי מּצד ׁשהם ּבענינים ּגם ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּפֹועלת

למעלה  מּגעת האדם ׁשעבֹודת לפי ׁשּזהּו ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא",

ּכל  ּכי הּוא", חסד חפץ "ּכי מּבחינת ְִִִִֵֶֶַַָָּגם

וגלּויים, אֹורֹות ּבחינת הן מּלמעלה ְְְְְִִִִֵַַַַָָההמׁשכֹות

העצמּות, ּכונת מתּבּטאת האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָואלּו

"ּכי  ׁשּמּצד מאתערּותאּֿדלעילא אפילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

רֹוצה  ׁש"אדם הּטעם ּגם [וזהּו הּוא". חסד ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחפץ

ׁשּלֹו" (ּפנימּיּות 36ּבקב והּתענּוג ׁשהרצֹון הינּו , ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

עלֿידי 37הרצֹון) ׁשּבא ּבדבר הּוא האדם ׁשל ְְֵֶֶַָָָָָָָָ

העצמּות  ּכונת ּכי ּדוקא, ויגיעה ְְֲִִִַַַַָָָָָעבֹודה

ׁשּבאים  ּבענינים ּדוקא מתּבּטאת כּו') ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ("נתאוה"

ׁשּמקּבל  ּבענינים (ולא האדם עבֹודת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּגם  יׁש ּבהם רק ולכן חּנם'), ּב'חסד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּלמעלה

 ֿ ׁשאתערּותא וכיון הּנפׁש]. ּדעצם הּתענּוג ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאדם

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּגעת האדם) (עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּדלתּתא

וגלּויים  אֹורֹות ּכבבחינת (ּדלא מּׁשּנּויים ְְְְְְִִִִִִִַַָֹלמעלה

קּיּום  ּפֹועלת היא הרי לכן ׁשנּויים), ׁשּי ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

ׁשּלאחרי  מה יּובן ּובזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאתערּותאּֿדלעילא.

וּיקרא, ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִֵֵֵַַַָָָָהּבאּור

ּדבר  "יהיה אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּדוקא

לבאר  ממׁשי עבֹודת 38הּמתקים", ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

הּוא" אדם לא "ּכי לבחינת ּבאים 39האדם ְִִִִַָָָָָָֹ

מּׁשּנּויים  ׁשּלמעלה ּבחינה זהּו40(ׁשּזֹוהי ּכי ,( ְְְִִִִִִֶֶֶַָָ

ּפֹועלת  ׁשאתערּותאּֿדלתּתא לכ הּפנימי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּטעם

ּבאתערּותאּֿדלעילא. ְְֲִִִֵָָָקּיּום
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א.36) לח, 50).37)ב"מ הערה לקמן ראה - בכלל (משא"כ עליו חביבה שלו): קב (ד"ה שם רש"י ד.38)ראה ב,

כט.39) טו, ג.40)שמואלֿא כג, שה"ש לקו"ש ג. עב, תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'כתר', מדריגת של והעמוק הפנימי החלק שהיא יומין 'עתיק' Èkƒבחינת

"‰Â‡˙" ,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁa ‡e‰ '˜ÈzÚ'35, כשם «ƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»ƒ¿«»
נעלים  'מקיפים' כוחות ויש והרגש, השכל שהם 'פנימיים' כוחות יש שבאדם

ועונג  רצון יש, למעלה גם כך בנפש, העונג וכוח הרצון כוח שהם יותר

והעונג, והמידות. מהמוחין שלמעלה

'נתאווה'שהיא  נאמר שבה הדרגה

'דירה  שתהיה הקדושֿברוךֿהוא

'עתיק' בחינת הוא בתחתונים'

מהחכמה. «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰¯Èc" ˙ÈNÚc ‰„B·Ú‰L∆»¬»«¬ƒ«ƒ»
˙ÈÁ·a ‡È‰ "ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒƒƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' כי »»«¿ƒ«¿»

זו  עליונה שכוונה העליון הרצון זהו

עולם  מסוים, במקום דוקא תתמלא

הגשמי, ÎN¯הזה Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«
‰„B·Ú‰המתים ‰e‡תחיית »¬»

Ô‡Ï") ÈÓLb ÌB˜Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿»
¯ÎO‰L Úe„ik ,("CÏB‰ ‰z‡«»≈«»«∆«»»

‰„B·Ú‰ ÌB˜Óa ‡e‰ במקום ƒ¿»¬»
השכר. ניתן שם העבודה, נעשתה שבו

˙ÏÚÓa ¯e‡a‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«¬«
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

לגבי  (אפילו האדם מצד מלמטה

מלמעלה), שבאה דלעילא' 'אתערותא'

Ì‰L ÌÈÈÚa Ìb ˙ÏÚBtL∆∆∆«»ƒ¿»ƒ∆≈
"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓƒ«ƒ»≈∆∆
האדם, בעבודת כלל תלויים ואינם

'אתערותא  של בכוחה איך לכאורה

זו, בדרגה ולהשפיע לפעול דלתתא'

‰‡„Ìאלא ˙„B·ÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬«»»»
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»«ƒ¿ƒ«

Èk"Ïk Èk ,"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ƒ»≈∆∆ƒ»
‰ÏÚÓlÓ ˙BÎLÓ‰‰ גם כולל ««¿»ƒ¿«¿»

חפץ  'כי מבחינת וההמשכה ההשפעה

הוא' ‡B¯B˙חסד ˙ÈÁa Ô‰≈¿ƒ«
ÌÈÈeÏ‚Â ומתגלים המתפשטים ¿ƒƒ

מקור  בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

הנובעות  ההארות גם כן ואם האור,

הארה  רק הם ביותר גבוהות מדרגות

עצמו,ולא  העצם של eÏ‡Â¿ƒגילוי
˙‡ha˙Ó Ì„‡‰ ˙„B·Úa ובאה «¬«»»»ƒ¿«≈

ונשלמת גילוי ‰eÓˆÚ˙,לידי ˙Âk שמצד שבבריאה והתכלית המטרה «»«»«¿
"Èkה'עצמות' „vnL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¬ƒ≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«ƒ

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ למלא אפשר ה'עצמות' של והכוונה המטרה ואת »≈∆∆
לעיל. כמבואר דלתתא, ב'אתערותא דווקא ולהשלים

"BlL ·˜a ‰ˆB¯ Ì„‡"L ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ]36, חכמינו אמרו ¿∆««««∆»»∆¿«∆
אדם  כלומר חבירו", של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם בגמרא ז"ל

עמל  עצמו שהוא קטנה כמות מעדיף

משל  גדולה כמות לקבל מאשר בה

שהפקיד  במי מדובר (במקור חברו

במשנה  ונאמר פירות, חברו אצל

ימכור  ולא בפירות יגע לא שהשומר

שירקיבו  חשש שיש למרות אותם,

בגמרא  רש"י כפירוש תפחת, והכמות

בקב  בדיבורֿהמתחיל שלו:שם

וקב  בהן, שעמל ידי על עליו "חביבה

יותר  רוצה הוא מהם לו שיישאר

שייקח  אחרים של קבין מתשעה

ימכרם"), אם ¿»‰eÈבדמיהן
‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰L שהוא) ∆»»¿««¬

ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt העובדה שכן ¿ƒƒ»»
הגורם  היא מסוים מדבר מתענג שאדם

בו) שירצה ‰e‡37לכך Ì„‡‰ ÏL∆»»»
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡aL ¯·„a¿»»∆»«¿≈¬»
˙Âk Èk ,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»«¿»ƒ«»«
('eÎ "‰Â‡˙") ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»

˙‡ha˙Ó ונשלמת גילוי לידי ובאה ƒ¿«≈
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈÈÚa ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ«¿≈

Ì„‡‰ ˙„B·Ú שלו ויגיעה בעמל ¬«»»»
ÈÚa ‡ÏÂ)Ïa˜nL ÌÈ האדם ¿…¿ƒ¿»ƒ∆¿«≈

'ÌpÁ „ÒÁ'a ‰ÏÚÓlÓ עמל בלי ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ»
Ì‰aויגיעה  ˜¯ ÔÎÏÂ בדברים ), ¿»≈«»∆

ויגיעה  עמל Ìbשהשקיע LÈ≈«
,LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ Ì„‡Ï»»»««¬¿∆∆«∆∆
יש  ויגיעה עמל ללא שהשיג ובדברים

בהרבה, פחותה במידה תענוג לו

בלבד  חיצוני תענוג ÔÂÈÎÂולפעמים .[¿≈»
˙„B·Ú) ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»¬«
B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ (Ì„‡‰»»»«««¿«¿

,C¯a˙È שהוא‰ÏÚÓÏ ƒ¿»≈¿«¿»
˙ÈÁ··k ‡Ïc) ÌÈÈepMÓƒƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«
CiL Ì‰aL ÌÈÈeÏ‚Â ˙B¯B‡¿ƒƒ∆»∆«»

ÌÈÈeL אור יותר להיות יכול שהרי ƒƒ
וגילוי  אור פחות או ÔÎÏוגילוי ,(»≈

‡È‰ È¯‰'דלתתא ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡ה'אתערותא Ìei˜ ˙ÏÚBt ¬≈ƒ∆∆ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
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'ebe eklz izewega m`

e‰ÊÂ ה'ּלּקּוטי וסּיּום ּתחּלת ׁשּבין הּקׁשר ּגם ¿∆ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מדּוּבר  ׁשּבׁשניהם וּיקרא, ּדספר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּתֹורה'

הּספר  ׁשּבתחּלת אּלא העבֹודה. מעלת ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹודֹות

הּזה, ּבּזמן העבֹודה מעלת אֹודֹות ְְֲֲֶַַַַַָָָמדּוּבר

ּבבחינה  מּגיע ּדאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהענין

"ּכי  ׁשּמּצד מהאתערּותאּֿדלעילא ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

האתערּותאּֿדלתּתא  ּדוקא ולכן הּוא", חסד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָחפץ

הּספר  ּובסּיּום ּבאתערּותאּֿדלעילא. קּיּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּפֹועלת

 ֿ לעתיד ׁשּיתּגּלה העבֹודה ׂשכר אֹודֹות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָמדּוּבר

הּמתים  ּבתחית ּבמקֹום 41לבא יהיה ׁשהּׂשכר , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדוקא  וׁשם ּגׁשמי, מקֹום 'אן', ּבבחינה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָהעבֹודה,

'אין' מּבחינת למעלה העצמּות, ּגיּלּוי ְְְְְִִִִַַַַַָָיּומׁש

הּנׁשמה). ְֶַָָֹ(ׁשרׁש

ּבסּיּום LÈÂו) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶַַַָֹ

ּבתחּלתן  סֹופן (נעּוץ ְִִַָָָָָה'הֹוספֹות'

ה'הֹוספֹות') ׁשל ּב'סֹופן' ּגם - ּבסֹופן ְְְִֶַַָָָָָּותחּלתן

וּיקרא  ספר ּתֹורה' ֿ 42ל'לּקּוטי יֹום ּבענין , ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשם  מבאר ּדהּנה, וסּוּכֹות. ֿ 43הּכּפּורים ׁשּביֹום ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּכתיב  לכם 44הּכּפּורים הּוא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְִִִֶַַַַָָ

מּובן, אינֹו ולכאֹורה נפׁשֹותיכם", את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָועּניתם

ּומׁשּתה  ּבמאכל להתעּנג מצוה ּבׁשּבת ,45ּדהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבתֹון", "ׁשּבת ׁשהּוא יֹוםֿהּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָואםּֿכן

אמ  מּדּוע ׁשּבת, מּבחינת למעלה הּכתּוב ׁשהּוא ר  ְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ּכי  הּוא, הענין אּלא נפׁשֹותיכם". את ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ"ועּניתם

ּבחינת  הינּו ּדאּבא', 'מֹוחין המׁשכת היא ְְְְִִִַַַַַַָָָׁשּבת

ּבחכמה  הּמתלּבׁש והּתענּוג עדן, הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחכמה
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(ע"ז 41) מארז"ל בפי' (99 ע' תש"ג סה"ש (ראה הזקן רבינו פתגם כידוע הזה, בזמן שישנו כפי דתחה"מ הענין על נוסף

התלהבות  של ענין בשכל פועלים וכאשר השכל, כמו - מת - קר דבר לך שאין מתים", מחי' בכו דאית "זוטי ב) יו"ד,

סיון). יא - יום" "היום גם (ראה המתים" "תחיית זה הרי לשוב 42)כו', בעצמו "שיכיר ע"י שדוקא ויקרא, בס"פ ועד"ז

ס"פ  (רש"י חומש" אותו על ו"חומש לפרעה) והחמישית בבי' ד) כד, (שה"ש לקו"ת (ראה חמישיתו מוסיף בתשובה"

עיי"ש. ללבושים". וא"צ תלכו.. ממש ה"א "אחרי ויקרא ס"פ ובלקו"ת ד.43)ויקרא). לב.44)נד, כג, ראה 45)אמור

שבת. הל' ריש אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ל שבת הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯e‡a‰ È¯Á‡lL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e ראש, »∆»«∆¿«¬≈«≈¿ƒ≈»≈

‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡התחלת  È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‡¯˜iÂ ˙L¯t»»««ƒ¿»∆«¿»«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰È‰È" מלמעלה Ï·‡¯ההתעוררות CÈLÓÓ ,"ÌÈ˜˙n‰ ¯·c38 ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈

ÌÈ‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL לאלוקות "Èkמתקרבים ˙ÈÁ·Ï ∆«¿≈¬«»»»»ƒƒ¿ƒ«ƒ
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï39 למעלה …»»

'אדם' ÈÁa‰ממדרגת È‰BfL)∆ƒ¿ƒ»
ÌÈÈepMÓ ‰ÏÚÓlL40, כלשון ∆¿«¿»ƒƒƒ

להינחם" הוא אדם לא "כי הכתוב

ואילו  וחרטה, שינוי שייך שב'אדם'

משינויים  למעלה הוא אדם' Èk'לא ,(ƒ
e‰Ê עם דלתתא' 'אתערותא של הקשר ∆

משינויים, שלמעלה עצמותו כוונת

CÎÏ ÈÓÈt‰ ÌÚh‰««««¿ƒƒ¿»
˙ÏÚBt ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆

i˜‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a Ìe ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
שלכאורה  (אף לעד שתתקיים

עצמו  מצד האדם של ההתעוררות

הבאה  ההתעוררות לגבי מוגבלת

לעיל). כמבואר מלמעלה,

˙lÁz ÔÈaL ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆∆≈¿ƒ«
¯ÙÒc '‰¯Bz ÈËewl'‰ ÌeiÒÂ¿ƒ«ƒ≈»¿≈∆

Ì‰ÈLaL ,‡¯˜iÂ בהתחלה גם «ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
בסיום  ÏÚÓ˙וגם ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»«¬«
‰„B·Ú‰.האדם ‡l‡של »¬»∆»

¯ae„Ó ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ««≈∆¿»
ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡«¬«»¬»«¿«

,‰f‰ השכר מתן לפני הגלות, בזמן «∆
ואופן  לבוא, לעתיד המתים תחיית של

הוא  הזה בזמן «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהעבודה
ÚÈbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿«¿»«
„vnL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«
ÔÎÏÂ ,"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk"ƒ»≈∆∆¿»≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ ‡˜Âc«¿»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
Œ‡˙e¯Ú˙‡a Ìei˜ ˙ÏÚBt∆∆ƒ»ƒ¿¬»

,‡ÏÈÚÏc לעיל.כמבוארÌeiÒ·e ƒ¿≈»¿ƒ
¯ÎN ˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯Ùq‰«≈∆¿»¿«

ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‰„B·Ú‰41¯ÎO‰L , »¬»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ∆«»»
,‰„B·Ú‰ ÌB˜Óa ‰È‰È,השכר יהיה שם העבודה הייתה שבו במקום ƒ¿∆ƒ¿»¬»

‡˜Âc ÌLÂ ,ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' ‰ÈÁ·a הגשמי הזה בעולם ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ¿»«¿»
L¯L) 'ÔÈ‡' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙eÓˆÚ‰ ÈelÈb CLÓeÈ¿«ƒ»«¿¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ…∆

,(‰ÓLp‰ מעלת אודות מדובר בסיומו והן הספר בתחילת שהן ונמצא «¿»»
ובסיומו  עצמה העבודה מעלת על מדובר שבתחילתו אלא האדם של העבודה

ביטוי  לידי בא הדבר כיצד מדובר

העבודה. על בשכר

ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈∆«ƒ
'˙BÙÒB‰'‰ ÌeiÒa ¯‡·Ó‰«¿…»¿ƒ«»
Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ)»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»
ÏL 'ÔÙBÒ'a Ìb - ÔÙBÒa¿»«¿»∆

'˙BÙÒB‰'‰ של ב'סוף' רק ולא «»
עצמו  Bz¯‰'הספר ÈËewÏ'Ï (¿ƒ≈»

‡¯˜iÂ ¯ÙÒ42ŒÌBÈ ÔÈÚa , ≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«
,˙BkeÒÂ ÌÈ¯etk‰ שממשיך כפי «ƒƒ¿
.ומבאר 

ÌL ¯‡·Ó ,‰p‰c43ŒÌBÈaL ¿ƒ≈¿…»»∆¿
·È˙k ÌÈ¯etk‰44˙aL" «ƒƒ¿ƒ««

˙‡ Ì˙ÈpÚÂ ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL«»»∆¿ƒƒ∆∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,"ÌÎÈ˙BLÙ«¿≈∆¿ƒ¿»≈

˙aLa È¯‰c ,Ô·eÓ שאינה רגילה »«¬≈¿«»
הכיפורים  pÚ˙‰Ï‚יום ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ¿«≈

‰zLÓe ÏÎ‡Óa45ÔkŒÌ‡Â , ¿«¬»ƒ¿∆¿ƒ≈
˙aL" ‡e‰L ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ«ƒƒ∆««
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,"ÔB˙aL«»∆¿«¿»
¯Ó‡ ÚecÓ ,˙aL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»««»«
˙‡ Ì˙ÈpÚÂ" ·e˙k‰«»¿ƒƒ∆∆

"ÌÎÈ˙BLÙ לכאורה והרי זה, ביום «¿≈∆
עונג  מצוות יש סתם בשבת אם

צריך  שכך כלֿשכן ושתייה, באכילה

השבת  ענין בו שבתון', ב'שבת להיות

וכפול? מודגש

˙aL Èk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡l‡∆»»ƒ¿»ƒ«»
,'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»«ƒ¿«»
(כמבואר  העליונה החכמה ספירת

מקור  שהחכמה, וחסידות בקבלה

והבינה, 'אבא', נקראת השכל,

המוחין, של וההתרחבות ההסתעפות

'אימא) Ô„Ú,נקראת ˙‡¯˜p‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa eÈ‰,תענוג לשון «¿¿ƒ«»¿»«ƒ¿≈≈∆
‚eÚz‰Â העליון‰ÓÎÁa LaÏ˙n‰ בשבת ‰e‡ונמשך È¯‰ ¿««¬«ƒ¿«≈«»¿»¬≈
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והרּכבת  התלּבׁשּות עלּֿדרֿמׁשל הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהרי

החכמה, מן הּתענּוג להיֹות ׁשּנתלּבׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָהּתענּוג

ּבמאכל  להתעּנג הּמצוה למּטה ּגם ּכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָועל

 ֿ ּדיֹום ׁשּבתֹון" "ׁשּבת ּבחינת אבל כּו'. ְְְֲִִֶַַַַָָּומׁשּתה

ׁשּלמעלה  הּתענּוגים מּמקֹור ּגלּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָהּכּפּורים

מּמּנּו, ׁשחּוץ מּדבר הּתענּוג ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהחכמה,

מּורּכב  ּבלּתי עצמי' 'ּתענּוג הּוא ּולאחרי 46אּלא . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

הסּוּכֹות  ּבחג עלֿידיֿזה הּנה הּכּפּורים, ְְִִִֵֵֶַַַַיֹום

עצרת  ּב'מּקיפים',47(ּוׁשמיני להאיר נמׁש ( ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

ּבחינת  להיֹות ּפנימּיּות, ּבבחינת ּגם ְְְְְִִִִִִַַַַַָואחרּֿכ

ונפׁש48"ּדע  ׁשלם ּבלב ועבדהּו אבי אלקי את ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבּתבֹות  הּספר ׁשּסּיּום [ּולהעיר, כּו' ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָחפצה"

כּו'" חפצה ענין 49"ונפׁש ׁשהּוא ּדיקא, חפצה , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

הרצֹון  סּיּום 50ּפנימּיּות עלּֿדר הּוא ּתענּוג, - ְֲִִִֶֶַַָָ

עּתיקא  ּבחינת "והינּו ּבתבֹות ּבחקתי, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּפרׁשת

(עצמּות) ּבחינת הּוא 'עּתיק' ּכי כּו'", ְְִִִִַַַַָקדיׁשא

ֲַַהּתענּוג].

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת הּוא ׁשּׁשמיניֿעצרת הּידּוע ¿«ƒְְֲִִִֶֶֶַַַָ

חדׁש52והעסענציע 51הּׁשמן  ּכל ׁשל ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

חפצה" ּד"נפׁש ׁשהענין לֹומר צרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתׁשרי,

ל  הּוא ּו)ׁשמיניֿעצרת מהּתענּוג ׁשּב(ס ּוּכֹות מעלה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

אי ולכאֹורה, ּדיֹוםֿהּכּפּורים. מּורּכב ְְְְְִִִִִֵַַָָהּבלּתי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ואילך.46) קה ע' תרס"ו המשך ואילך. תלו ע' ח"ב תרל"ה סה"מ הידוע 47)ראה ע"פ אבל סוכות. רק נזכר שם בלקו"ת

שמע"צ. גם נכלל כאן שבסוכות מובן, בשמע"צ, הוא (קליטה) בפנימיות ההמשכה רפמ"ב 48)שגמר בתניא גם הוא כן

חפצה. ובנפש ט) (כח, הימיםֿא בדברי אבל והוספות.49)וכו', שינויים בכמה זה דרוש נמצא ח"ב) (סוף ויקרא באוה"ת

ה"ה  הצ"צ, ע"י לדפוס שהנמסר מובן עכ"פ - וכו' והוספות ובשינויים פעמים כמה נאמרו דא"ח מאמרי שכו"כ וידוע

ללקו"ת  במפתחות (נדפסה דהצ"צ אגה"ק ג"כ וראה א) אדר יד יום, היום - מאמרים" טויזענט צוויי (פון "אויסגעקליבן

אה"ע 50)בתחילתן). הצ"צ שו"ת וראה וחפץ. רצון בין ההפרש ועוד) (וש"נ). ספ"א לבבתני ד"ה שה"ש (לקו"ת כידוע

רסג. סי' לשון 51)ח"ב הוא שמיני הה"מ, בשם תלה) (ע' עדר"ת השמע"צ ביום וסד"ה א'תתיז), (ע' שמע"צ אוה"ת ראה

ודשן. שמן לשון - ועוד תש"ג, תש"ב, השמע"צ ביום ורד"ה (87 ע' תיש"א (סה"מ תרצ"ד השמע"צ ביום ובסד"ה שמן.

(סה"מ 52) ותרצ"ג (בסופו) תקס"ב בסה"מ שלח השמיני ביום ד"ה וראה נ"ע). אדמ"ו (בשם תתקכו ע' בלק אוה"ת

כו'"). והעצמיות התמצית המשכת הוא "בשמע"צ ושם: תפה. ע' תרצ"ג א. רנד, ח"א קונטרסים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï LaÏ˙pL ‚eÚz‰ ˙·k¯‰Â ˙eLaÏ˙‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»ƒ¿«¿¿«¿»«««¬∆ƒ¿«≈ƒ¿

,‰ÓÎÁ‰ ÔÓ ‚eÚz‰ להיות שיכול מופשט כללי כוח הוא התענוג ««¬ƒ«»¿»
בתענוג  מיוחד עניין ויש שונים בדברים ביטוי לידי ולבוא ומלובש מורכב

התענוג  גם וכך בחכמה, מתלבש לפעמים כשהוא מלובש כביכול, העליון,

בחכמה, ולפעמים אחרים בעניינים

Ôk ÏÚÂ התענוג שבשבת מאחר ¿«≈
בחכמה, hÓÏ‰התלבש Ìb«¿«»

ÏÎ‡Óa ‚pÚ˙‰Ï ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»
'eÎ ‰zLÓe עונג יש כאשר כי ƒ¿∆

של  זמן זהו למטה גם כביכול, למעלה,

"aL˙תענוג. ˙ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«««
˙aL‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc "ÔB «»¿«ƒƒ

ÌÈ‚eÚz‰ ¯B˜nÓ ÈeÏbƒƒ¿««¬ƒ
ÔÈ‡L ,‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»∆≈
,epnÓ ıeÁL ¯·cÓ ‚eÚz‰««¬ƒ»»∆ƒ∆
החכמה  גם עצמו, המקור ולגבי

שחוץ  לדבר נחשבת האלוקית העליונה

מדבר  הוא העונג וכאילו בעצמו ממנו

הכיפורים  יום של התענוג אבל אחר,

ממנו  שחוץ מדבר תענוג לא הוא

'eÚz‚בעצמו  ‡e‰ ‡l‡∆»«¬
·k¯eÓ ÈzÏa 'ÈÓˆÚ46, נקודת «¿ƒƒ¿ƒ¿»

ל'תענוג  עצמי' 'תענוג בין ההבדל

היא  הנפש בכוחות שהוא כפי מורכב'

בלי  העונג ענין הוא עצמי שתענוג

מטרה  כלפי שמכוון בתענוג ש'יתלבש'

'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת

הוא  המורכב' 'תענוג ואילו והגדרה,

העונג  כמו מסוים, מגורם תענוג

כך  ועל שבמידות. העונג או שבשכל

תורה' ב'לקוטי ויקרא מבואר ספר סוף

ממנו... שחוץ מדבר תענוג הם כו' ושתייה מאכילה ש"התענוג כאן המובא

שאין  התענוגים מקור כמו זה בשבת ואין ולכן ממנו" שחוץ מדבר התענוג

והתענוג  מוחין... המשכת היא "שבת כי ומשתה, במאכל להתענג מצווה

אבל  התענוג" והרכבת התלבשות עלֿדרךֿמשל הוא הרי בחכמה המתלבש

מהחכמה". שלמעלה התענוגים ממקור גילוי הוא "כי צמים הכיפורים ביום

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯Á‡Ïe התענוג ומתגלה שנמשך ¿«¬≈«ƒƒƒ≈«¿≈∆
מורכב  הבלתי Úˆ¯˙העצמי ÈÈÓLe) ˙BkeÒ‰ ‚Áa47CLÓ ( ¿««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿»

È‡‰Ï¿»ƒ¯העצמי העונג 
CkŒ¯Á‡Â ,'ÌÈÙÈwÓ'a יורד ««ƒƒ¿««»

eiÓÈt˙,ונמשך  ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
Úc" ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï48˙‡ ƒ¿¿ƒ««∆

‡·Ïa e‰„·ÚÂ EÈ·‡ È˜Ï¡…≈»ƒ¿»¿≈¿≈
'eÎ "‰ˆÙÁ LÙÂ ÌÏL»≈¿∆∆¬≈»
של  המשמעות האדם, של ה' בעבודת

ה' בעבודת ב'פנימי' ה'מקיף' המשכת

בלבד  באמונה איננה ה' שידיעת היא

אלא  מופשטת, כללית בידיעה או

עמוקה  פנימית ובהכרה בידיעה

¯Ùq‰ ÌeiqL ,¯ÈÚ‰Ïe] לקוטי' ¿»ƒ∆ƒ«≈∆
בהוספות  במילים B·za˙תורה' «≈

"'eÎ ‰ˆÙÁ LÙÂ"49‰ˆÙÁ , ¿∆∆¬≈»¬≈»
,‡˜Èc לשון ואומר מדייק הכתוב «¿»

סתם  רצון ולא ÔÈÚ'חפץ' ‡e‰L∆ƒ¿«
ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt50,‚eÚz - ¿ƒƒ»»«¬

˙L¯t ÌeiÒ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆ƒ»»«
˙B·˙a ,È˙˜Áa במיליםeÈ‰Â" ¿À…««≈¿«¿

,"'eÎ ‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ '˜ÈzÚ' Èkƒ«ƒ¿ƒ«

.[‚eÚz‰ (˙eÓˆÚ)«¿««¬
˙¯ˆÚŒÈÈÓML Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆¿ƒƒ¬∆∆
ÔÓM‰ ˙ÈÁa ‡e‰51 ¿ƒ««∆∆

ÚÈˆÚÒÚ‰Â52 התמציתÏk ÏL ¿»∆∆¿¿∆∆»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈»ƒ«
"‰ˆÙÁ LÙ"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆∆¬≈»
ÈzÏa‰ ‚eÚz‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓL(e ˙BkeÒ)aL∆¿¿ƒƒ¬∆∆¿«¿»≈««¬«ƒ¿ƒ

ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ·k¯eÓ עמוקה הכי הנקודה הוא עצרת שמיני דוקא כי ¿»¿«ƒƒ
תשרי. חודש של פנימית ‡LÙ¯והכי CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ יתכן איך ¿ƒ¿»≈∆¿»
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'ebe eklz izewega m`

יׁש ׁשאז ּוׁשמיניֿעצרת ּדסּוּכֹות ׁשהּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר

יֹותר  נעלה יהיה ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאכילה

מּופׁשטים  ׁשאז ּדיֹוםֿהּכּפּורים, ְְֲִִִֵֶַַַָָמהּתענּוג

מּצד  ׁשּזהּו הּוא, הענין א ּוׁשתּיה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמאכילה

ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ּבבחינת העבֹודה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמעלת

ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ּבאכילה להתעּסקּות ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָועד

לעיל), (ּכּנזּכר העצמּות ּתענּוג יׁשנֹו ּבזה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּדוקא

והינּו, הּנפׁש. ּדעצם הּתענּוג ּגם ּבזה יׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובמילא

ׁשאין  ּדיֹוםֿהּכּפּורים, מּורּכב הּבלּתי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּתענּוג

ּבדּוגמת  הּוא מּמּנּו, ׁשחּוץ מּדבר ְְֲִִֶֶַַַָָהּתענּוג

ּדבר  ׁשאינן ׁשאף ׁשּבּנפׁש, החקיקה ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּיֹות

על  החקּוקֹות אֹותּיֹות ּכמֹו מהּנפׁש, חּוץ ְְֲִִֵֶֶַַַָנפרד

טֹובה', מה'אבן נפרד ּדבר ׁשאינן טֹובה, ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאבן

טֹובה', ה'אבן ׁשל ּומהּותּה מעצמּותּה הן ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

טֹובה' ה'אבן ׁשל הּפׁשיטּות ּכמֹו זה אין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָהרי

מּמׁש צּורה מּכל מּופׁשטת ׁשהיא ְְִִִֶֶֶַַַָָָָמּצדֿעצמּה

("נפׁש הּתענּוג ואלּו ב). סעיף לעיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ(ּכּנזּכר

'ּתענּוג  הּוא ּוׁשמיניֿעצרת ׁשּבסּוּכֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָחפצה")

הּפׁשיטּות  ּבדּוגמת מּמׁש, הּנפׁש ּדעצם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָעצמי'

מּופׁשטת  ׁשהיא ּכפי עצמּה טֹובה' ה'אבן ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

מּמׁש. צּורה ִַָָָמּכל

"ּבחקתי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֶַַַָָֹֻ

ּתׁשמרּו", מצֹותי ואת ְְְְִִֵֵֶַּתלכּו

ּתׁשמרּו") ("מצֹותי העבֹודה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשעלֿידי

מענין  אפילּו יֹותר נעלית למדרגה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָמּגיעים

ּכי  הּנׁשמה, ׁשרׁש ׁשּמּצד ("ּבחקתי") ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻהחקיקה

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא הּנׁשמה ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

זֹו ׁשּבחינה ׁשאף עלאה", ּבטהירּו ּגליפּו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָ"ּגליף

ּכאן  אין ּכאלּו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, ּבתכלית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתאחדת

ּפׁשיטּות  ּכמֹו זה אין הרי ּכלל, נֹוסף ּדבר ְְְֲִֵֵֶָָָָׁשּום

להּגיע  ּוכדי ב). סעיף (ּכּנ"ל החקיקה ּדאֹותּיֹות מהּצּיּור ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהעצמּות

ׁשּלמעל  העצמּות ענין לפׁשיטּות עלֿידי ּדוקא זה הרי החקיקה, מענין ּגם ה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבעֹולם  ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמצֹות ּבקּיּום ּתׁשמרּו"), ("מצֹותי למּטה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָהעבֹודה

ּדירה  לֹו "להי ֹות העצמּות ּכונת נׁשלמת ּדוקא ׁשּבֹו 'אן', ּבחינת הּגׁשמי, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזה

ׁשּמּצד  ׁשההילּו ("ּתלכּו"), ההילּו לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבתחּתֹונים".
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ LÈ Ê‡L ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒc ‚eÚz‰L∆««¬¿¿ƒƒ¬∆∆∆»≈¬ƒ»¿ƒ»
Ê‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ‚eÚz‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰È ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒƒ¿∆«¬∆≈≈««¬¿«ƒƒ∆»

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ÌÈËLÙeÓ רחוק האדם שבו המצב לכאורה והרי ¿»ƒ≈¬ƒ»¿ƒ»
ושותה? אוכל האדם שבו מזה יותר נעלה מצב הוא מגשמיות ופרוש

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ העילוי «»ƒ¿»∆∆
עצרת  בשמיני המיוחד »vÓƒ„והיתרון

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ,'Ô‡' ˙ÈÁ·a «¬«»¬»ƒ¿ƒ«»
„ÚÂ ,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó»«¿ƒ«¿»¿«
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ˙e˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»
BLÈ ‰Êa ‡˜ÂcL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆«¿»»∆∆¿
¯kÊpk) ˙eÓˆÚ‰ ‚eÚz«¬»«¿«ƒ¿»

,(ÏÈÚÏ באריכות לעיל כמבואר ¿≈
הזה  בעולם ה' בעבודת שדווקא

של  והתכלית הכוונה נשלמת הגשמי

'דירה' יהיה שהעולם הבריאה

Ìbלאלוקות  ‰Êa LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈»∆«
LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ רק ולא ««¬¿∆∆«∆∆

מהעצם. והתפשטות וגילוי אור

ÈzÏa‰ ‚eÚz‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬«ƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ·k¯eÓ¿»¿«ƒƒ∆≈
,epnÓ ıeÁL ¯·cÓ ‚eÚz‰««¬ƒ»»∆ƒ∆

לעיל, Ó‚e„a˙כמבואר ‡e‰¿¿«
,LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»∆«∆∆
ıeÁ „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L Û‡L∆«∆≈»»»ƒ¿»
˙Bi˙B‡ BÓk ,LÙp‰Ó≈«∆∆¿ƒ
,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰«¬«∆∆»
Ô·‡'‰Ó „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»»ƒ¿»≈»∆∆
d˙eÓˆÚÓ Ô‰ ‡l‡ ,'‰·BË»∆»≈≈«¿»
,'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL d˙e‰Óe«»∆»∆∆»
שלה, המהות מעצם נפרד בלתי וחלק

סוף  BÓkסוף ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL ˙eËÈLt‰«¿ƒ∆»∆∆»
˙ËLÙeÓ ‡È‰L dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»∆ƒ¿∆∆

LnÓ ‰¯eˆ ÏkÓ מוגדרת ולא ƒ»»«»
אחרת  או כזו צורה של הגדרה בשום

· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שהחקיקה «ƒ¿»¿≈¿ƒ
במידה  מפחיתה באבן האותיות של

האבן  פשיטות את eÏ‡Âמסויימת .(¿ƒ
("‰ˆÙÁ LÙ") ‚eÚz‰««¬∆∆¬≈»
‡e‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒaL∆¿¿ƒƒ¬∆∆
LÙp‰ ÌˆÚc 'ÈÓˆÚ ‚eÚz'«¬«¿ƒ¿∆∆«∆∆

LnÓ ושום 'ציור' שום לא שאין «»
כלל, ‰eËÈLt˙הגדרה ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ

ÈÙk dÓˆÚ '‰·BË Ô·‡'‰ ÏL∆»∆∆»«¿»¿ƒ
‰¯eˆ ÏkÓ ˙ËLÙeÓ ‡È‰L∆ƒ¿∆∆ƒ»»

.LnÓ«»

˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa" ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««∆»¿À…«≈≈¿∆
È˙BˆÓ") ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ,"e¯ÓLz È˙BˆÓƒ¿«ƒ¿¿∆«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ¿«

("e¯ÓLz הגשמי הזה בעולם התחתון האדם של עבודה שזו אף הרי ƒ¿¿
ÌÈÚÈbÓ ומתקרבים BÈ˙¯מתעלים  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ באלוקותeÏÈÙ‡ «ƒƒ¿«¿≈»«¬≈≈¬ƒ

("È˙˜Áa") ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»¿À…«
והפנימי  העמוק הנשמה של והקשר

בה  קיים שכבר »vnL∆ƒ„לאלוקות
‰ÓLp‰ L¯L מצד עבודה ללא …∆«¿»»

‰È‡האדם, ‰ÓLp‰ L¯L Èkƒ…∆«¿»»ƒ
,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb"»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,"‰‡ÏÚ,העליון בטוהר חקיקה ƒ»»
הוא  הדבר וטעם לעיל, »∆Û‡Lכמבואר

BÊ ‰ÈÁaL של החקיקה אותיות ∆¿ƒ»
עילאה' ÈÏÎ˙a˙'טהירו ˙„Á‡˙Óƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

ÔÈ‡ eÏ‡k ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈¿ƒ≈
ÏÏk ÛÒB ¯·c ÌeL Ô‡k מלבד »»»»¿»

BÓkעצמו,האיןֿסוף  ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt¿ƒ»«¿∆¿«¿»
˙Bi˙B‡c ¯eiv‰Ó Ìb«≈«ƒ¿ƒ
· ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»««¿ƒ
האבן  של ל'פשיטות' דומה שהדבר

אותיות, בה שנחקקו לפני הטובה

באריכות  לעיל È„Îeכמבואר .(¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLÙÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ»«¿
,‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈ƒ¿««¬ƒ»
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«
È˙BˆÓ") ‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ¿«
˙Bˆn‰ Ìei˜a ,("e¯ÓLzƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿
‰f‰ ÌÏBÚa ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»«∆

,'Ô‡' ˙ÈÁa ,ÈÓLb‰ ביטוי ««¿ƒ¿ƒ«»
גשמי  למקום שייכות על המורה

ÓÏL˙מסויים, ‡˜Âc BaL∆«¿»ƒ¿∆∆
BÏ ˙BÈ‰Ï" ˙eÓˆÚ‰ ˙Âk«»«»«¿ƒ¿

,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc לעיל כמבואר ƒ»¿«¿ƒ
באריכות.

ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«¿ƒ¿«
,("eÎÏz") CeÏÈ‰‰ עלייה «ƒ≈≈

נקראת  היא שרק אמיתית והתקדמות

אחד, במקום 'עמידה' ולא 'הליכה'
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טו 'ebe eklz izewega m`

יׁש ׁשאז ּוׁשמיניֿעצרת ּדסּוּכֹות ׁשהּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר

יֹותר  נעלה יהיה ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאכילה

מּופׁשטים  ׁשאז ּדיֹוםֿהּכּפּורים, ְְֲִִִֵֶַַַָָמהּתענּוג

מּצד  ׁשּזהּו הּוא, הענין א ּוׁשתּיה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמאכילה

ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ּבבחינת העבֹודה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמעלת

ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ּבאכילה להתעּסקּות ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָועד

לעיל), (ּכּנזּכר העצמּות ּתענּוג יׁשנֹו ּבזה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּדוקא

והינּו, הּנפׁש. ּדעצם הּתענּוג ּגם ּבזה יׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובמילא

ׁשאין  ּדיֹוםֿהּכּפּורים, מּורּכב הּבלּתי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּתענּוג

ּבדּוגמת  הּוא מּמּנּו, ׁשחּוץ מּדבר ְְֲִִֶֶַַַָָהּתענּוג

ּדבר  ׁשאינן ׁשאף ׁשּבּנפׁש, החקיקה ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּיֹות

על  החקּוקֹות אֹותּיֹות ּכמֹו מהּנפׁש, חּוץ ְְֲִִֵֶֶַַַָנפרד

טֹובה', מה'אבן נפרד ּדבר ׁשאינן טֹובה, ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאבן

טֹובה', ה'אבן ׁשל ּומהּותּה מעצמּותּה הן ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

טֹובה' ה'אבן ׁשל הּפׁשיטּות ּכמֹו זה אין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָהרי

מּמׁש צּורה מּכל מּופׁשטת ׁשהיא ְְִִִֶֶֶַַַָָָָמּצדֿעצמּה

("נפׁש הּתענּוג ואלּו ב). סעיף לעיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ(ּכּנזּכר

'ּתענּוג  הּוא ּוׁשמיניֿעצרת ׁשּבסּוּכֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָחפצה")

הּפׁשיטּות  ּבדּוגמת מּמׁש, הּנפׁש ּדעצם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָעצמי'

מּופׁשטת  ׁשהיא ּכפי עצמּה טֹובה' ה'אבן ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

מּמׁש. צּורה ִַָָָמּכל

"ּבחקתי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֶַַַָָֹֻ

ּתׁשמרּו", מצֹותי ואת ְְְְִִֵֵֶַּתלכּו

ּתׁשמרּו") ("מצֹותי העבֹודה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשעלֿידי

מענין  אפילּו יֹותר נעלית למדרגה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָמּגיעים

ּכי  הּנׁשמה, ׁשרׁש ׁשּמּצד ("ּבחקתי") ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻהחקיקה

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא הּנׁשמה ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

זֹו ׁשּבחינה ׁשאף עלאה", ּבטהירּו ּגליפּו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָ"ּגליף

ּכאן  אין ּכאלּו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, ּבתכלית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתאחדת

ּפׁשיטּות  ּכמֹו זה אין הרי ּכלל, נֹוסף ּדבר ְְְֲִֵֵֶָָָָׁשּום

להּגיע  ּוכדי ב). סעיף (ּכּנ"ל החקיקה ּדאֹותּיֹות מהּצּיּור ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהעצמּות

ׁשּלמעל  העצמּות ענין לפׁשיטּות עלֿידי ּדוקא זה הרי החקיקה, מענין ּגם ה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבעֹולם  ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמצֹות ּבקּיּום ּתׁשמרּו"), ("מצֹותי למּטה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָהעבֹודה

ּדירה  לֹו "להי ֹות העצמּות ּכונת נׁשלמת ּדוקא ׁשּבֹו 'אן', ּבחינת הּגׁשמי, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזה

ׁשּמּצד  ׁשההילּו ("ּתלכּו"), ההילּו לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבתחּתֹונים".
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‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ LÈ Ê‡L ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒc ‚eÚz‰L∆««¬¿¿ƒƒ¬∆∆∆»≈¬ƒ»¿ƒ»
Ê‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ‚eÚz‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰È ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒƒ¿∆«¬∆≈≈««¬¿«ƒƒ∆»

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ÌÈËLÙeÓ רחוק האדם שבו המצב לכאורה והרי ¿»ƒ≈¬ƒ»¿ƒ»
ושותה? אוכל האדם שבו מזה יותר נעלה מצב הוא מגשמיות ופרוש

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ העילוי «»ƒ¿»∆∆
עצרת  בשמיני המיוחד »vÓƒ„והיתרון

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ,'Ô‡' ˙ÈÁ·a «¬«»¬»ƒ¿ƒ«»
„ÚÂ ,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó»«¿ƒ«¿»¿«
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ˙e˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»
BLÈ ‰Êa ‡˜ÂcL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆«¿»»∆∆¿
¯kÊpk) ˙eÓˆÚ‰ ‚eÚz«¬»«¿«ƒ¿»

,(ÏÈÚÏ באריכות לעיל כמבואר ¿≈
הזה  בעולם ה' בעבודת שדווקא

של  והתכלית הכוונה נשלמת הגשמי

'דירה' יהיה שהעולם הבריאה

Ìbלאלוקות  ‰Êa LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈»∆«
LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ רק ולא ««¬¿∆∆«∆∆

מהעצם. והתפשטות וגילוי אור

ÈzÏa‰ ‚eÚz‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬«ƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ·k¯eÓ¿»¿«ƒƒ∆≈
,epnÓ ıeÁL ¯·cÓ ‚eÚz‰««¬ƒ»»∆ƒ∆

לעיל, Ó‚e„a˙כמבואר ‡e‰¿¿«
,LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»∆«∆∆
ıeÁ „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L Û‡L∆«∆≈»»»ƒ¿»
˙Bi˙B‡ BÓk ,LÙp‰Ó≈«∆∆¿ƒ
,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰«¬«∆∆»
Ô·‡'‰Ó „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»»ƒ¿»≈»∆∆
d˙eÓˆÚÓ Ô‰ ‡l‡ ,'‰·BË»∆»≈≈«¿»
,'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL d˙e‰Óe«»∆»∆∆»
שלה, המהות מעצם נפרד בלתי וחלק

סוף  BÓkסוף ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL ˙eËÈLt‰«¿ƒ∆»∆∆»
˙ËLÙeÓ ‡È‰L dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»∆ƒ¿∆∆

LnÓ ‰¯eˆ ÏkÓ מוגדרת ולא ƒ»»«»
אחרת  או כזו צורה של הגדרה בשום

· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שהחקיקה «ƒ¿»¿≈¿ƒ
במידה  מפחיתה באבן האותיות של

האבן  פשיטות את eÏ‡Âמסויימת .(¿ƒ
("‰ˆÙÁ LÙ") ‚eÚz‰««¬∆∆¬≈»
‡e‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒaL∆¿¿ƒƒ¬∆∆
LÙp‰ ÌˆÚc 'ÈÓˆÚ ‚eÚz'«¬«¿ƒ¿∆∆«∆∆

LnÓ ושום 'ציור' שום לא שאין «»
כלל, ‰eËÈLt˙הגדרה ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ

ÈÙk dÓˆÚ '‰·BË Ô·‡'‰ ÏL∆»∆∆»«¿»¿ƒ
‰¯eˆ ÏkÓ ˙ËLÙeÓ ‡È‰L∆ƒ¿∆∆ƒ»»

.LnÓ«»

˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa" ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««∆»¿À…«≈≈¿∆
È˙BˆÓ") ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ,"e¯ÓLz È˙BˆÓƒ¿«ƒ¿¿∆«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ¿«

("e¯ÓLz הגשמי הזה בעולם התחתון האדם של עבודה שזו אף הרי ƒ¿¿
ÌÈÚÈbÓ ומתקרבים BÈ˙¯מתעלים  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ באלוקותeÏÈÙ‡ «ƒƒ¿«¿≈»«¬≈≈¬ƒ

("È˙˜Áa") ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»¿À…«
והפנימי  העמוק הנשמה של והקשר

בה  קיים שכבר »vnL∆ƒ„לאלוקות
‰ÓLp‰ L¯L מצד עבודה ללא …∆«¿»»

‰È‡האדם, ‰ÓLp‰ L¯L Èkƒ…∆«¿»»ƒ
,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb"»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,"‰‡ÏÚ,העליון בטוהר חקיקה ƒ»»
הוא  הדבר וטעם לעיל, »∆Û‡Lכמבואר

BÊ ‰ÈÁaL של החקיקה אותיות ∆¿ƒ»
עילאה' ÈÏÎ˙a˙'טהירו ˙„Á‡˙Óƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

ÔÈ‡ eÏ‡k ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈¿ƒ≈
ÏÏk ÛÒB ¯·c ÌeL Ô‡k מלבד »»»»¿»

BÓkעצמו,האיןֿסוף  ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt¿ƒ»«¿∆¿«¿»
˙Bi˙B‡c ¯eiv‰Ó Ìb«≈«ƒ¿ƒ
· ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»««¿ƒ
האבן  של ל'פשיטות' דומה שהדבר

אותיות, בה שנחקקו לפני הטובה

באריכות  לעיל È„Îeכמבואר .(¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLÙÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ»«¿
,‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈ƒ¿««¬ƒ»
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«
È˙BˆÓ") ‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ¿«
˙Bˆn‰ Ìei˜a ,("e¯ÓLzƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿
‰f‰ ÌÏBÚa ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»«∆

,'Ô‡' ˙ÈÁa ,ÈÓLb‰ ביטוי ««¿ƒ¿ƒ«»
גשמי  למקום שייכות על המורה

ÓÏL˙מסויים, ‡˜Âc BaL∆«¿»ƒ¿∆∆
BÏ ˙BÈ‰Ï" ˙eÓˆÚ‰ ˙Âk«»«»«¿ƒ¿

,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc לעיל כמבואר ƒ»¿«¿ƒ
באריכות.

ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«¿ƒ¿«
,("eÎÏz") CeÏÈ‰‰ עלייה «ƒ≈≈

נקראת  היא שרק אמיתית והתקדמות

אחד, במקום 'עמידה' ולא 'הליכה'
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היֹותֹו עם החקיקה, ּבבחינת הּנׁשמה ְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

עדין  זה הרי הּמלאכים, למדרגת ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבאיןֿערֹו

ּכמֹו אינּה החקיקה ּבחינת ׁשּגם ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבהגּבלה,

ההילּו ענין אמּתית ואלּו העצמּות. ְְְְֲִִִִִִַַַָּפׁשיטּות

העבֹודה  עלֿידי ּדוקא זה הרי ּכלל, הגּבלה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָֹללא

,"הֹול אּתה "ּולאן הּמׁשנה: וכלׁשֹון ְְְְְִִֵַַַָָָָלמּטה,

נעׂשה  ּגׁשמי, מקֹום 'אן', ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּדוקא

ההילּו ענין .53אמּתית ְֲִִִִַַ

ׁשּמּצד È„ÈŒÏÚÂח) ההילּו ּתלכּו", "ּבחקתי ¿«¿≈ְִִֵֵֶַַַֹֻ

הּנׁשמה, ׁשרׁש חקיקה, ְְֲִִֶַַָָָֹּבחינת

וההילּו אתערּותאּֿדלעילא, ּבדּוגמת ְְְְְֲִִִֵֶַַָָׁשהּוא

העבֹודה  ּתׁשמרּו", "מצֹותי עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּבאים  אתערּותאּֿדלתּתא, למּטה, הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבקּיּום

הּפרׁשה  ּבסּיּום ׁשּכתּוב "והתהּלכּתי 54למה : ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

מּלמעלה  ,הילּו ּבחינֹות ׁשּתי ּדהינּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַָּבתֹוככם",

למעלה  ּומּלמּטה ׁשּׁשניהם 55למּטה ּובאֹופן , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

אחת  ּבתבה נאמרּו ׁשּלכן יחד, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמתאחדים

אתכם  ואֹול הּיעּוד לקּיּום ועד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ("והתהּלכּתי "),

קֹומֹות 56קֹוממּיּות  ׁשּתי ׁשהן מּלמעלה 57, המקּבל, וקֹומת הּמׁשּפיע קֹומת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ

למעלה  ּומּלמּטה אחת 58למּטה ּבקֹומה נכללֹות יהיּו הּקֹומֹות ּוׁשּתי ׁשּזהּו59, , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הע  העתידה,ׂשכר ּבּגאּולה ׁשּיתּגּלה ּתׁשמרּו" מצֹותי ואת ּתלכּו ּד"ּבחקתי בֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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(אוה"ת 53) מהלכים בבחי' נעשים בעוה"ז הירידה ע"י שדוקא מיני', דאזלינן עלמא האי א) נד, (עירובין מרז"ל בפי' כידוע

ב). כד, יב.54)בראשית ד"ה 55)כו, פרשתנו אוה"ת ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער בינה אמרי א. כו, ראה לקו"ת

ואילך). פב ע' תשי"א (סה"מ תשי"א והתהלכתי ד"ה ואילך). תרמ ע' ב' (כרך יג.56)והתהלכתי שם, דעת 57)פרשתנו

קומות, ב' פירושו ש"קוממיות" מודה יהודה ר' שגם ואילך) 200 (ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה א. ק, סנהדרין - מאיר ר'

יחד. יתאחדו הקומות שב' שס"ל תערבֿג).58)אלא ע' תרנג. (ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם לקו"ש 59)אמ"ב בארוכה ראה

שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚ ,‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁ·a ‰ÓLp‰ L¯L „vnL CeÏÈ‰‰L∆«ƒ∆ƒ«…∆«¿»»ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‚¯„ÓÏ CB¯ÚŒÔÈ‡a B˙BÈ‰ מהעלייה שיעור לאין ונעלה ¡¿≈¬¿«¿≈«««¿»ƒ
(שמצד  זו עלייה גם סוף סוף 'הליכה', ולא 'עמידה' שנקראת המלאכים של

הנשמה) ÈÁa˙שורש ÌbL ÔÂÈk ,‰Ïa‚‰a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆¬«ƒ¿«¿»»≈»∆«¿ƒ«
˙eËÈLt BÓk dÈ‡ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»≈»¿¿ƒ
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ eÏ‡Â .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿«

‰ ‡ÏÏ CeÏÈ‰‰,ÏÏk ‰Ïa‚ «ƒ¿…«¿»»¿»
יחס  כל וללא כלל בערך שלא עלייה

הקודמת, לדרגה Ê‰והשוואה È¯‰¬≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»¬»
:‰Ln‰ ÔBLÏÎÂ ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡˜ÂcL ,"CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ïe"¿»«»≈∆«¿»
,ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»«¿ƒ
CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‰NÚ53 «¬∆¬ƒƒƒ¿««ƒ

כל  ללא אמיתית, עלייה הנחשב

כמבואר  הקודמת, לדרגה השוואה

לעיל.

,"eÎÏz È˙˜Áa" È„ÈŒÏÚÂ (Á¿«¿≈¿À…«≈≈
וההתקרבות  והעליה ה' עבודת

של  והעלייה ‰‰CeÏÈלאלוקות «ƒ
ÈÁa˙באיןֿערוך  „vnL∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰L ,‰ÓLp‰ L¯L ,‰˜È˜Á¬ƒ»…∆«¿»»∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL CeÏÈ‰‰Â¿«ƒ∆«¬∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿»¬»
,‰hÓÏ ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿«»

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ידי על היינו ƒ¿¬»ƒ¿«»
היתרון  בשילוב יחד, גם העניינים שני

של  היתרון עם דלעילא' 'אתערותא של

דלתתא, ÓÏ‰'אתערותא ÌÈ‡a»ƒ¿«

‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kL54,"ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â" : ֿ הקדוש ∆»¿ƒ«»»»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
"בחוקותי  הציוויים את יקיימו מצידם ישראל בני שאם מבטיח ברוךֿהוא

שילוב  בה שיש ב'הליכה' בתוכם 'ילך' מצידו הוא תשמרו" ו"מצוותי תלכו"

עניינים, hÓÏ‰שני ‰ÏÚÓlÓ ,CeÏÈ‰ ˙BÈÁa ÈzL eÈ‰c¿«¿¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»¿«»
האדם  אל האלוקות של התקרבות

דלעילא' «»¿hÓlÓeƒ‰ב'אתערותא
‰ÏÚÓÏ55 שבאה התקרבות וגם ¿«¿»

האדם  מעבודת וכתוצאה בתגובה

דלתתא', ∆¿ÔÙB‡·eב'אתערותא
Ì‰ÈML'ה'הילוך אופני שני ∆¿≈∆

e¯Ó‡ ÔÎlL ,„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ««∆»≈∆∆¿
‡Á˙בפסוק  ‰·˙a מילה באותה ¿≈»««
ÚÂ„עצמה ,("ÈzÎl‰˙‰Â")¿ƒ¿««¿ƒ¿«

„eÚi‰ Ìei˜Ï זו בפרשה האמור ¿ƒ«ƒ
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â56, »≈∆¿∆¿ƒ

˙BÓB˜ ÈzL Ô‰L57˙ÓB˜ , ∆≈¿≈«
,Ïa˜Ó‰ ˙ÓB˜Â ÚÈtLn‰««¿ƒ«¿««¿«≈

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ קומת שהיא ƒ¿«¿»¿«»
ÏÚÓÏ‰המשפיע  ‰hÓlÓe58 ƒ¿«»¿«¿»

המקבל, קומת ≈¿ÈzLeשהיא
‰ÓB˜a ˙BÏÏÎ eÈ‰È ˙BÓBw‰«ƒ¿ƒ¿»¿»

˙Á‡59e‰fL "ואולך , היעוד קיום ««∆∆
קוממיות" ‰B·Ú„‰אתכם ¯ÎN¿«»¬»

È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa"cƒ¿À…«≈≈¿∆ƒ¿«
‰Ïe‡ba ‰lb˙iL "e¯ÓLzƒ¿¿∆ƒ¿«∆«¿»
.LnÓ ·B¯˜a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿»«»
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מוגה  בלתי

אומר ‡. כשהוא המצות, קיום זה "יכול תלכו", בחוקותי "אם פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בתורה", עמלים שתהיו תלכו, בחוקותי אם מקיים אני מה הא אמור, המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת

שנאמר  כמו ולקיים, לשמור מנת על בתורה עמלים הוו תשמרו, מצותי ושמרתם 1"ואת אותם ולמדתם
על  קאי תלכו" ש"בחוקותי עלֿכןֿצריךֿלומר, המצוות, בכלל היא תורה שתלמוד שכיון - לעשותם"

"שתהיו - תורה תלמוד מצות מקיימים בלעדו שגם התורה בלימוד נוסף וכיון 2בתורה"milnrפרט .
צריך  בתורה העמל שגם לומר, צריך כרחך על תשמרו", ל"מצוותי תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב

ולקיים  לשמור מנת על .3להיות

בפסוק  כמו משפטים, על ו"מצוותי" חוקים, על קאי  ש"בחוקותי" לפרש שמע 4ואין אשר "עקב
. וישמור בקולי חוקותי"אברהם להצטוות) הן ראויים נכתבו לא שאילו (דברים מצוותי כי,*. -

פירושו d"awd"מצוותי" iieeiv,הקדושֿברוךֿהוא ציווי עדיין היה לא שאז מתןֿתורה, קודם רק כן, ואם ,
לא  מהֿשאיןֿכן להצטוות", הן ראויים נכתבו לא שאילו "דברים הם ש"מצוותי" לפרש חרי יכולים

המצוות. כל על "מצוותי" קאי מתןֿתורה,

"אלה)* עצמה: זו סדרה בסיום רש"י המצוות וכמו כללם שלא ערכין, פרשת על קאי - פשט ועלֿפי גו'", ה' צוה אשר

ד). יח, (אחרי החוקים בענין
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א.1) ה, ואתחנן
(2- מישראל. אחד כל אצל להיות צריך זה ענין וגם

ידי  שיוצא מי שיש הלימוד, לכמות בנוגע רק הם החילוקים
שתורתו  מי ויש ערבית, אחד ופרק שחרית אחד בפרק חובתו
הצד  אבל מגירסא. פומי' פסיק שלא באופן צ"ל שלימודו אומנתו
גם  להיות צריך בתורה בחלקו אחד כל שאצל - שבהם השוה

lnrd.בתורה
(לקו"ד 3) בשיחותיו אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי גם ולהעיר

אין  - ה"בכן" וללא "בכן", צ"ל "השכלה" שבכל ב), קפב, ח"א
ח"מ  התוועדויות - מנחם בתורת (נסמן וכמאמר "השכלה", זו
כאשר  שדוקא והיינו, הנסיון", כבעל חכם "אין (101 ע' ריש
את  שמאמת "נסיון" זה הרי ממש, פועל לידי מביאה ההשכלה
הוא  זה שענין א), קצח, (שם אדמו"ר מו"ח כ"ק ומבאר ההשכלה.
גם  אלא בפועל, עבודה עם הקשורה להשכלה בנוגע רק לא
שיהי' בהכרח בפועל, עבודה עם קשר לה אין שלכאורה השכלה

"בכן". ממנה
נשיאינו רבותינו שדברי רואים, כאן "פתגמים וגם רק אינם

לשמעם צריך שלכן אלא טובים", מקור, להם אין אם גם ולקבלם,
בנגלה  מקור להם שיש התורה, שבפנימיות הענינים ככל הם
הפשט  בחלק גם ובנדו"ד וש"נ), .255 ע' לעיל גם (ראה דתורה
שבתורה, ה"עמל" שגם כבפנים, - פרש"י) של (ענינו שבתורה
לשמור  מנת על צ"ל יעשון, אשר המעשה לידיעת קשור שאינו

ולקיים.

לי  אין הלימוד) (בשעת האומר "כל בכלל הוא זה ענין וגם
גם  אלא ב), קט, (יבמות לו" אין תורה אפילו כו' תורה אלא
ה, ויקרא לקו"ת (ראה וגמ"ח תורה להיות צריך הלימוד בשעת

ולקיים. לשמור מנת על ללמוד - ובכ"מ) רע"א.
ועוד: זאת

שהלימוד  תשמרו", "מצוותי עם קשור תלכו" ש"בחוקותי כשם
להיות צריך בתורה גם והעמל כך ולקיים, לשמור מנת על

ועמל  (לימוד תלכו" "בחוקותי עם קשור תשמרו" "מצוותי
מ"מ, מצוות, ע"י נעשה וחיבור דצוותא שהענין אף כי בתורה),
גם  צורך יש אלא ומס"נ, קב"ע מצד המצוות קיום מספיק לא
תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב בכך כמודגש ההשגה, בענין

עמלים  שיש ("שתהיו היינו, תשמרו", "מצוותי לפני בתורה")
המעשה את לדעת כדי רק (לא התורה בלימוד גם אשרצורך

עצמה ) מצד  התורה השגת גם אלא וחיבור יעשון, הצוותא בשביל
המצוות. שע"י

המצוות  קיום ע"י נעשית וחיבור שהצוותא שאף - בזה והענין
ית', העצמותו את "לוקחים" המצוות שע"י גופא הא הנה דוקא,

התורה  ע"י מתגלה זה -*הרי תרס"ח כסאי השמים ד"ה (ראה
ואילך). תקכ ע' תרס"ו המשך

- תשמרו" מצוותי ואת תלכו "בחוקתי - כזה באופן ודוקא
בעתם  גשמיכם "ונתתי בפרשה: האמורות הברכות לכל זוכים

קוממיות". אתכם "ואולך עד וגו'",
(ובפרש"י).4) ה כו, תולדות

*(miyp` ly zehiytd zlrny c"remiheyt,epiax i"r k"g`e h"yrad i"r dzlbzpy"dq d`x) eizegiya x"enc` g"en w"k ixacke) owfd
(jli`e 49 r"q a"yz,miheyt miyp` lv` dpyiy dlrnd z` wx dlib h"yrady,ef dlrnl `eal mileki cvik la`,owfd epiax i"r dlbzp

(`wec-c"ag zxez.
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.c"qa.d"kyz'd ,oeiq g"dan ,izewega t"y zgiy
מוגה  בלתי

אומר ‡. כשהוא המצות, קיום זה "יכול תלכו", בחוקותי "אם פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בתורה", עמלים שתהיו תלכו, בחוקותי אם מקיים אני מה הא אמור, המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת

שנאמר  כמו ולקיים, לשמור מנת על בתורה עמלים הוו תשמרו, מצותי ושמרתם 1"ואת אותם ולמדתם
על  קאי תלכו" ש"בחוקותי עלֿכןֿצריךֿלומר, המצוות, בכלל היא תורה שתלמוד שכיון - לעשותם"

"שתהיו - תורה תלמוד מצות מקיימים בלעדו שגם התורה בלימוד נוסף וכיון 2בתורה"milnrפרט .
צריך  בתורה העמל שגם לומר, צריך כרחך על תשמרו", ל"מצוותי תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב

ולקיים  לשמור מנת על .3להיות

בפסוק  כמו משפטים, על ו"מצוותי" חוקים, על קאי  ש"בחוקותי" לפרש שמע 4ואין אשר "עקב
. וישמור בקולי חוקותי"אברהם להצטוות) הן ראויים נכתבו לא שאילו (דברים מצוותי כי,*. -

פירושו d"awd"מצוותי" iieeiv,הקדושֿברוךֿהוא ציווי עדיין היה לא שאז מתןֿתורה, קודם רק כן, ואם ,
לא  מהֿשאיןֿכן להצטוות", הן ראויים נכתבו לא שאילו "דברים הם ש"מצוותי" לפרש חרי יכולים

המצוות. כל על "מצוותי" קאי מתןֿתורה,

"אלה)* עצמה: זו סדרה בסיום רש"י המצוות וכמו כללם שלא ערכין, פרשת על קאי - פשט ועלֿפי גו'", ה' צוה אשר

ד). יח, (אחרי החוקים בענין
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א.1) ה, ואתחנן
(2- מישראל. אחד כל אצל להיות צריך זה ענין וגם

ידי  שיוצא מי שיש הלימוד, לכמות בנוגע רק הם החילוקים
שתורתו  מי ויש ערבית, אחד ופרק שחרית אחד בפרק חובתו
הצד  אבל מגירסא. פומי' פסיק שלא באופן צ"ל שלימודו אומנתו
גם  להיות צריך בתורה בחלקו אחד כל שאצל - שבהם השוה

lnrd.בתורה
(לקו"ד 3) בשיחותיו אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי גם ולהעיר

אין  - ה"בכן" וללא "בכן", צ"ל "השכלה" שבכל ב), קפב, ח"א
ח"מ  התוועדויות - מנחם בתורת (נסמן וכמאמר "השכלה", זו
כאשר  שדוקא והיינו, הנסיון", כבעל חכם "אין (101 ע' ריש
את  שמאמת "נסיון" זה הרי ממש, פועל לידי מביאה ההשכלה
הוא  זה שענין א), קצח, (שם אדמו"ר מו"ח כ"ק ומבאר ההשכלה.
גם  אלא בפועל, עבודה עם הקשורה להשכלה בנוגע רק לא
שיהי' בהכרח בפועל, עבודה עם קשר לה אין שלכאורה השכלה

"בכן". ממנה
נשיאינו רבותינו שדברי רואים, כאן "פתגמים וגם רק אינם

לשמעם צריך שלכן אלא טובים", מקור, להם אין אם גם ולקבלם,
בנגלה  מקור להם שיש התורה, שבפנימיות הענינים ככל הם
הפשט  בחלק גם ובנדו"ד וש"נ), .255 ע' לעיל גם (ראה דתורה
שבתורה, ה"עמל" שגם כבפנים, - פרש"י) של (ענינו שבתורה
לשמור  מנת על צ"ל יעשון, אשר המעשה לידיעת קשור שאינו

ולקיים.

לי  אין הלימוד) (בשעת האומר "כל בכלל הוא זה ענין וגם
גם  אלא ב), קט, (יבמות לו" אין תורה אפילו כו' תורה אלא
ה, ויקרא לקו"ת (ראה וגמ"ח תורה להיות צריך הלימוד בשעת

ולקיים. לשמור מנת על ללמוד - ובכ"מ) רע"א.
ועוד: זאת

שהלימוד  תשמרו", "מצוותי עם קשור תלכו" ש"בחוקותי כשם
להיות צריך בתורה גם והעמל כך ולקיים, לשמור מנת על

ועמל  (לימוד תלכו" "בחוקותי עם קשור תשמרו" "מצוותי
מ"מ, מצוות, ע"י נעשה וחיבור דצוותא שהענין אף כי בתורה),
גם  צורך יש אלא ומס"נ, קב"ע מצד המצוות קיום מספיק לא
תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב בכך כמודגש ההשגה, בענין

עמלים  שיש ("שתהיו היינו, תשמרו", "מצוותי לפני בתורה")
המעשה את לדעת כדי רק (לא התורה בלימוד גם אשרצורך

עצמה ) מצד  התורה השגת גם אלא וחיבור יעשון, הצוותא בשביל
המצוות. שע"י

המצוות  קיום ע"י נעשית וחיבור שהצוותא שאף - בזה והענין
ית', העצמותו את "לוקחים" המצוות שע"י גופא הא הנה דוקא,

התורה  ע"י מתגלה זה -*הרי תרס"ח כסאי השמים ד"ה (ראה
ואילך). תקכ ע' תרס"ו המשך

- תשמרו" מצוותי ואת תלכו "בחוקתי - כזה באופן ודוקא
בעתם  גשמיכם "ונתתי בפרשה: האמורות הברכות לכל זוכים

קוממיות". אתכם "ואולך עד וגו'",
(ובפרש"י).4) ה כו, תולדות

*(miyp` ly zehiytd zlrny c"remiheyt,epiax i"r k"g`e h"yrad i"r dzlbzpy"dq d`x) eizegiya x"enc` g"en w"k ixacke) owfd
(jli`e 49 r"q a"yz,miheyt miyp` lv` dpyiy dlrnd z` wx dlib h"yrady,ef dlrnl `eal mileki cvik la`,owfd epiax i"r dlbzp

(`wec-c"ag zxez.



d"kyz'dיח ,oeiq g"dan ,izewega t"y zgiy

ויגיעה; בעמל שבאה חקיקה, מלשון ל"חוקה" בתורה דעמל השייכות הענינים: בפנימיות הביאור
ב'לקוטי  ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - מהשכל למעלה עם בתורה דעמל והשייכות

ואילך. 313 עמוד י"ז חלק שיחות'

***

גו'.·. תלכו בחוקותי אם דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

הבדלה  עד נדר) (בלי שישלימו אלו וכן השבוע, דפרשת ה'לקוטיֿתורה' לימוד את שהשלימו אלו כל
"לחיים" יאמרו -5.

הספרים  שאר ולסיים ללמוד החלטה מתוך זה יהיה - ויקרא ספר כל סיום גם שזהו וכיון
גזרתי" גזירה חקקתי ד"חוקה באופן לא יהיה והלימוד ה"הדרן"), נוסח (עלֿדרך אלא 6שב'לקוטיֿתורה' ,

ה'לקוטיֿתורה' כסיום חפיצה".7- ונפש שלם "בלב -

אמר:) (ואחרֿכך

"אין  הניגון - תורה עם הקשור ניגון ינגנו דמתןֿתורה, החודש סיון, חודש מברכים בשבת בעמדנו
כה'". אדיר

רבה]. בשמחה הקדושות בידיו השירה עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק אדיר", "אין הניגון [ניגנו

***

שנאמר ‚. "לפי וגו'", יבקר "לא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש יהא 8הביאור יכול נדריכם מבחר וכל
קדושה, עליו חלה מום בעל בין תם בין לרע, טוב בין יבקר לא לומר תלמוד היפה, את ומוציא בורר
לרע", טוב "בין שנאמר שממה - וליעבד" ליגזז ואסור מעשר, בתורת יאכל אלא מום, בעל שיקריב ולא
אלא  יפה), שאינו בעדר גם (ששייך העדר בכל ביקורת מלשון אינו ש"יבקר" מוכח, לטוב, רע בין ולא

היפה. את ומוציא בורר - העשר מתוך אחד ולהוציא לברר בירור, מלשון

את ומוציא בורר פירושו יבקר שהרי מיותר, (דלכאורה לרע" טוב ש"בין לומר צריך )dtidועלֿפיֿזה
") קדושה" עליו חלה מום בעל בין תם ש"בין - נוסף ענין לרבות חיובית didiבא פעולה עלֿידי קודש"),

ולא  מעשר ), לשם שאוכל  לכוין  שצריך  - בהלכה חידוש בזה (ויש מעשר" בתורת ש"יאכל - קדושה של
וליעבד". ליגזז ש"אסור - הקדושה כשחלה מיד גם אלא שחיטה, לאחר רק

לאחרי  גם בגלוי הקדושה נשארת קדושה, עליה שחלה כיון מום, בעלת שגם - הענינים ובפנימיות
הוא  המכוון עיקר הנה טוב", ל"עשה קודם מרע" ש"סור שאף העבודה, בכללות נוספת והוראה זה.
שזוהי  וליעבד", ליגזז ש"אסור מוסיף ואחרֿכך מעשר", בתורת ש"יאכל רש"י מקדים ולכן טוב", "עשה
עבודה  עיקריים, בענינים רק לא הזהירות להיות צריכה הכנה, רק שזהו ואף הקדושה. להמשכת ההכנה
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - השערות גיזת טפלים, בענינים גם אלא הבהמה, בגוף

ואילך. 129 עמוד י"ב חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס

***

בכור „. שקדושת שאףֿעלֿפי - מעשר דיני ואחרֿכך בכור בדיני ויקרא ספר סיום אודות דובר
במעשר  מעלה יש מכלֿמקום, הגלויים), כחות (עשר מעשר מקדושת יותר נעלית היא חכמה) (בחינת
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וש"נ.5) .313 ע' לעיל גם ראה
לחיים  שיאמרו מהמסובים לכו"כ הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק

גדולה. כוס על

ועוד.6) ג. חוקת תנחומא רפי"ט. במדב"ר
ד.7) נד,
יא.8) יב, ראה פ'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zexeka(iyiy meil)

äðùî
mipdka milqetd minend oia ,dxeza xn`p(k `k `xwie)gexn'

y odk :df men zedna zwelgn d`ian dpynd ,'jy`Bì ïéà¥
izyíéöéa,cg` qika odizy `l` ,miqik izyaBàel yiy ¥¦

j` ,miqik izyúçà äöéa àlà Bì ïéà,miqikdn zg`aéøä ¥¤¨¥¨©©£¥
äæmen lra.äøBza øeîàä 'CLà çBøî',øîBà ìàòîLé éaø ¤§©¨¤¨¨©¨©¦¦§¨¥¥

`ed 'jy` gexn'åéëLà eçBnépL ìk.egenp eiviay -éaø Ÿ¤¦£¨¨©¦
,øîBà àáé÷ò`ed ,dxeza xen`d 'jy` gexn' mençeøL ìk £¦¨¥Ÿ¤©

åéëLàa.gex ze`lne zegetp eiviay -ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ©£¨¨©¦£¦¨¤©§¦§
,øîBà`l` ,miviaa men epi` 'jy` gexn'ïéëeLç åéàønL ìk ¥Ÿ¤©§¨£¦

.iyekk xegy envr odkdy epiide ,jeyg ed`xny in -

àøîâ
`pzd lr wlgp recn ,`pz lk ly enrh zx`an `xnbd
meyn ,`nw `pz lr wlg l`rnyi iax :dpyna eiptl xkfedy

cìàòîLé éaøì déì àéL÷,eivia exqgy inl dpeekd m`àä ©§¨¥§©¦¦§¨¥¨
déì éòaéî ,'CLà øñç'okle .e`xewl jixv did -éðzdpy - £©¨¤¦¨¥¥¨¦

inl dpeekdy ,l`rnyi iax.åéëLà eçøîpLwlg `aiwr iax ¤¦§§£¨¨
c meyn ,l`rnyi iax lr,àáé÷ò éaøì déì àéL÷dpeekd m` ©§¨¥§©¦£¦¨
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יט d"kyz'd ,oeiq g"dan ,izewega t"y zgiy

האדם  עבודת עלֿידי את 9שבא להמשיך היא והכוונה מלמעלה); מעצמו, שקדוש בכור, (מהֿשאיןֿכן
הגלויים  כחות בעשר בעבודה שלמעלה כבודֿקדושת 10האור עלֿידי הוגה - המעלות שתי ישנן שאז ,

ואילך. 332 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

ח"ג 9) (זהר לעילא עשי' - העבודה ענין מעלת בגודל וכידוע
ב)). עח, פינחס בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א ע"ב. ריש קח,

ש"אנכי 10) באופן היא שהתחלתם הדברות, בעשרת וכמו
אבל  וש"נ), רע"א. כד, (מכות שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא
לרעך", "אשר גם כולל אותיות, תר"ך בכל גם נמשכים אח"כ
וש"נ). .110 ע' חכ"ט לקו"ש (ראה דרבנן מצוות ז' על שרומזים

באו  רעבון שני "עשרה ג) פכ"ה, (ב"ר ממארז"ל גם ולהעיר
. .לעולם חכמה) (בחי' אברהם בימי אחד לעתידֿלבא . ואחד .

רעב  לא יא) ח, (עמוס שנאמר עכשיו), ועבודתינו מעשינו (ע"י
ה'". דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם

שתהי' העשירית לשירה עד שירות, לעשר גם באים ועי"ז
ועוד). א. טו, בשלח (מכילתא זכר לשון חדש", ד"שיר באופן
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zexeka(iyiy meil)

äðùî
mipdka milqetd minend oia ,dxeza xn`p(k `k `xwie)gexn'

y odk :df men zedna zwelgn d`ian dpynd ,'jy`Bì ïéà¥
izyíéöéa,cg` qika odizy `l` ,miqik izyaBàel yiy ¥¦

j` ,miqik izyúçà äöéa àlà Bì ïéà,miqikdn zg`aéøä ¥¤¨¥¨©©£¥
äæmen lra.äøBza øeîàä 'CLà çBøî',øîBà ìàòîLé éaø ¤§©¨¤¨¨©¨©¦¦§¨¥¥

`ed 'jy` gexn'åéëLà eçBnépL ìk.egenp eiviay -éaø Ÿ¤¦£¨¨©¦
,øîBà àáé÷ò`ed ,dxeza xen`d 'jy` gexn' mençeøL ìk £¦¨¥Ÿ¤©

åéëLàa.gex ze`lne zegetp eiviay -ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ©£¨¨©¦£¦¨¤©§¦§
,øîBà`l` ,miviaa men epi` 'jy` gexn'ïéëeLç åéàønL ìk ¥Ÿ¤©§¨£¦

.iyekk xegy envr odkdy epiide ,jeyg ed`xny in -

àøîâ
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המשך ביאור למח' בכורות ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zexeka(ipy meil)

zlaia miwqer ,oala minen oi`y llkd oiae oldl dpynd oia -
ïála,oird lyàéL÷ àì Lé÷ì Léø øîàådxizq oi` - ©¨¨§¨©¥¨¦Ÿ©§¨

,mdipiaàämihgey oi` ef zlai lry oldl epipyy dn - ¨
xaecn ,ycwna,øòN da úéàc`id ixd xry da yiy oeike §¦¨¥¨

dpi` oiray oala `idy oeik j` ,ycwna axwdl dleqte dpebn
eli`e .uega xeka hegyl xizdl xenb menàäoi`y llkd - ¨

xaecn ,oala oinen.øòN da úéìc§¥¨¥¨
:dpyna epipy'åëå äìBãb úçà Bðéòdf ixd ,dphw zg` epire ¥©©§¨

:`ziixa `xnbd d`ian .men,àðzoir xeriy,ìâò ìLk ,äìBãb ¨¨§¨§¤¥¤
oir xeriye.æåeà ìLk ,äpè÷§©¨§¤©¨

:dpyna epipy,'åëå äìBãb úçà Bðæàizy xne` dcedi iax ¨§©©§¨
.minkg el eced `le ,dzxiagay mizyk dlecb zg` eivia

:`xnbd zl`eyïðaøåzg` dvia m` s`y mixaeqd minkg - §©¨¨
,men df oi` dzxagn dlceba dletkänk ãòdviad didz ©©¨

:`xnbd daiyn .menk aygz `le dphw dipydíéøçà ,àéðz©§¨£¥¦
äiðMì dðéà eléôà ,íéøîBàdipyd lceb oi` -ìBôk àlà- §¦£¦¥¨©§¦¨¤¨§
,'let' z`xwpd ziphw lcebk.äøéLk§¥¨

äðùî
:apfd jxe` xeriy z` zraew dpyndL ìâòä áðæxvw `ed §©¨¥¤¤

eáB÷øòì úòbî dðéàdf ixd ,[weyd mr jxid xeaig mewn-] ¥¨©©©¨©§
ik .menïk íéìâò úéaøî ìk íéîëç eøîàjxc `ed jk - ¨§£¨¦¨©§¦£¨¦¥

e ,aewxrl ribn mapfy ,milbrd lecib zeaxzeäiL ïîæ ìk̈§©¤§
úBçzîð ïä ïéìcâîdhnl gznp mapf lecbl mikiynn mdyke - §©§¦¥¦§¨

.men df ixd ,aewxrl ribn epi` lbrd apf m` okle ,aewxrdn
:dpynd zx`aneøîàL 'áB÷øò' eäæéàjixv lbrd apfy ¥¤©§¤¨§

,elv` ribdlòöîàaL áB÷øòa ,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥¨©§¤§¤§©
Cøiä.weyl jxid zilew oiay zenvrd xyw - ©¨¥
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